
 

  

 

 

 

 

 

 

 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สาํหรบังวดสามเดือนและเกา้เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2565 

และ 

รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ คณะกรรมการธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกัด (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 งบกาํไรขาดทุนและ

กาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่นรวมและงบกาํไรขาดทนุและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเฉพาะธนาคาร สาํหรบังวดสามเดือนและเกา้เดือนสิน้สดุ วนัท่ี 

30 กันยายน 2565 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะธนาคาร และงบ

กระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะธนาคาร สาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และหมายเหตปุระกอบงบการเงิน

แบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ของธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มธนาคาร) และของเฉพาะ

ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) (ธนาคาร) ตามลาํดบั ซึ่งผูบ้รหิารของธนาคารเป็นผูร้บัผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มลูทาง

การเงินระหว่างกาลเหล่านีต้ามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล และหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่ง

ประเทศไทย ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบัญชีรับ

อนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบคุลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็นผูร้บัผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี

และการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนีม้ีขอบเขตจาํกัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้

ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมั่นว่าจะพบเรือ่งท่ีมีนยัสาํคญัทัง้หมดซึ่งอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัน้ ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อ

ขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทาน 
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ขอ้สรุป 

 

ขา้พเจา้ไม่พบสิ่งท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือว่าขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เรือ่ง การรายงาน

ทางการเงินระหว่างกาล และหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

 

 

 

(โชคชยั งามวุฒิกลุ) 

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 

เลขทะเบียน 9728 

 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

11 พฤศจิกายน 2565 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

เงินสด 15,153,380          16,011,325          15,153,203          16,011,307          

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 172,265,715         158,872,946         172,254,836         158,862,707         

สนิทรพัยท์างการเงินที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรม

   ผ่านกาํไรหรือขาดทนุ 1,611,585            1,420,900            1,611,576            1,420,891            

สนิทรพัยอ์นพุนัธ์ 17,912,125          6,913,323            17,912,125          6,913,323            

เงินลงทนุสทุธิ 5 190,746,021         180,228,573         190,746,021         180,228,573         

เงินลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสทุธิ 6 8,668,972            8,620,165            5,143,948            5,113,948            

เงินใหส้นิเชื�อแก่ลกูหนี �และดอกเบี �ยคา้งรบัสทุธิ 7,8 1,344,895,258      1,324,200,919      1,342,120,493      1,323,467,715      

ทรพัยส์นิรอการขายสทุธิ 11,995,390          8,626,358            10,415,514          8,626,358            

ที�ดิน อาคาร และอปุกรณส์ทุธิ 20,152,667          21,625,316          20,077,555          21,561,367          

ค่าความนิยมและสนิทรพัยไ์ม่มีตวัตนอื�นสทุธิ 22,877,491          22,818,660          22,845,027          22,787,237          

สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 605,097               8,986                   1,179,180            -                           

สนิทรพัยอ์ื�นสทุธิ 16,649,723          8,822,089            16,512,740          8,684,367            

รวมสินทรัพย์ 1,823,533,424     1,758,169,560     1,815,972,218     1,753,677,793     

หนี�สินและส่วนของเจา้ของ

หนี�สิน

เงินรบัฝาก 1,373,624,182      1,339,195,173      1,374,503,912      1,343,728,377      

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 98,541,741          84,966,047          98,541,741          85,317,306          

หนี �สนิจ่ายคืนเมื�อทวงถาม 5,373,397            5,325,121            5,373,397            5,325,121            

หนี �สนิทางการเงินที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรม

   ผ่านกาํไรหรือขาดทนุ 436,896               436,865               436,896               436,865               

หนี �สนิอนพุนัธ์ 17,140,231          6,595,107            17,140,231          6,595,107            

ตราสารหนี �ที�ออกและเงินกูย้ืม 9 73,202,782          68,398,493          68,182,782          63,098,493          

ประมาณการหนี �สนิผลประโยชนข์องพนกังาน 3,505,952            3,783,621            3,376,645            3,739,815            

ประมาณการหนี �สนิอื�น 2,648,571            2,026,446            2,647,937            2,025,812            

หนี �สนิภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี -                           922,138               -                           246,901               

รายไดร้อตดับญัชี 18,295,196          19,164,458          18,295,436          19,165,460          

หนี �สนิอื�น 16,070,180          16,520,396          15,826,436          16,201,500          

รวมหนี�สิน 1,608,839,128     1,547,333,865     1,604,325,413     1,545,880,757     

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

(พนับาท)

 หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี �
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ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

หนี�สินและส่วนของเจา้ของ 2565 2564 2565 2564

หมายเหตุ (ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของเจ้าของ

ทนุเรือนหุน้ 

   ทนุจดทะเบยีน  

      หุน้สามญั 97,830,583,125 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.95 บาท

       (31 ธันวาคม 2564: หุน้สามญั 96,864,354,380 หุน้

       มลูค่าหุน้ละ 0.95 บาท) 15 92,939,054          92,021,137          92,939,054          92,021,137          

   ทนุที�ออกและชาํระแลว้ 

      หุน้สามญั 96,687,311,806 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.95 บาท

       (31 ธันวาคม 2564: หุน้สามญั 96,622,874,580 หุน้

       มลูค่าหุน้ละ 0.95 บาท) 15 91,852,946          91,791,731          91,852,946          91,791,731          

สว่นเกินมลูค่าหุน้ 43,343,500          43,344,840          43,343,500          43,344,840          

องคป์ระกอบอื�นของสว่นของเจา้ของ 3,813,042            5,172,257            4,770,635            6,117,180            

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้

      ทนุสาํรองตามกฎหมาย 10,091,000          10,091,000          10,091,000          10,091,000          

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 65,592,671          60,434,727          61,588,724          56,452,285          

รวมส่วนของธนาคาร 214,693,159       210,834,555       211,646,805       207,797,036       

สว่นไดเ้สยีที�ไม่มีอาํนาจควบคมุ 1,137                   1,140                   -                           -                           

รวมส่วนของเจา้ของ 214,694,296       210,835,695       211,646,805       207,797,036       

รวมหนี�สินและส่วนของเจา้ของ 1,823,533,424     1,758,169,560     1,815,972,218     1,753,677,793     

นายปิติ ตณัฑเกษม

ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร

(พนับาท)

นางชาริตา ลลีายทุธ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

 หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี �
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ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

รายไดด้อกเบี �ย 16,518,691        15,835,727        16,498,372      15,662,203      

ค่าใชจ้่ายดอกเบี �ย 3,550,456          3,259,174          3,540,100        3,364,531        

รายไดด้อกเบี�ยสุทธิ 12,968,235      12,576,553       12,958,272     12,297,672     

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 3,438,073          3,547,402          3,303,458        3,455,214        

ค่าใชจ้่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 904,257            1,088,721          1,014,537        1,058,416        

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 2,533,816        2,458,681        2,288,921      2,396,798      

กาํไรสทุธิจากเครืองมือทางการเงินทีวดัมลูค่า

   ดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทนุ 432,969            259,891             432,969          257,815          

กาํไร (ขาดทนุ) สทุธิจากเงินลงทนุ (8,504)               79,345               (11,370)           48,754            

สว่นแบง่กาํไรจากเงินลงทนุตามวิธีสว่นไดเ้สยี 46,739              95,783               -                      -                      

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื�น ๆ 376,001            343,961             526,982          646,003          

รวมรายไดจ้ากการดาํเนินงาน 16,349,256      15,814,214       16,195,774     15,647,042     

ค่าใช้จา่ยจากการดาํเนินงานอื�น ๆ

   ค่าใชจ้่ายเกี�ยวกบัพนกังาน 4,138,450          3,801,599          3,975,025        3,753,386        

   ค่าตอบแทนกรรมการ 9,821                12,859               9,821              10,224            

   ค่าใชจ้่ายเกี�ยวกบัที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 1,177,485          1,331,774          1,165,523        1,322,852        

   ค่าภาษีอากร 367,503            403,466             366,684          398,431          

   อื�น ๆ 1,754,065          1,869,558          1,743,589        1,848,579        

รวมค่าใช้จา่ยจากการดาํเนินงานอื�น ๆ 7,447,324        7,419,256        7,260,642      7,333,472      

ผลขาดทนุดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ �น 4,360,744          5,526,533          4,273,067        5,334,707        

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงนิได้ 4,541,188        2,868,425        4,662,065      2,978,863      

ภาษีเงินได้ 826,549            508,774             914,247          518,335          

กาํไรสาํหรับงวด 3,714,639        2,359,651        3,747,818      2,460,528      

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น

รายการที�ต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

กาํไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูค่าเงินลงทนุในตราสารหนี �

   ดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื�น 49,810              (602,543)            53,938            (575,687)         

กาํไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูค่ายตุิธรรมเครื�องมือที�ใชส้าํหรบั

   การปอ้งกนัความเสยีงในกระแสเงินสด (79,400)             52,677               (79,400)           52,145            

ภาษีเงินไดเ้กี�ยวกบัรายการที�ตอ้งจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น

   กาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั 5,918                109,973             5,093              104,708          

(23,672)           (439,893)          (20,369)         (418,834)        

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

สาํหรบังวดสามเดือนสิ �นสดุ สาํหรบังวดสามเดือนสิ �นสดุ

วนัที� 30 กนัยายน วนัที� 30 กนัยายน

(พนับาท)

 หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี �
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ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายการที�ต้องไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

การเปลี�ยนแปลงในสว่นเกินทนุจากการตีราคาสนิทรพัย์ (17,940)             (5,404)               (17,940)           (5,404)             

ขาดทนุจากเงินลงทนุในตราสารทนุที�กาํหนดใหว้ดัมลูค่า

   ดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื�น (18,629)             (18,192)              (18,629)           (17,253)           

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัสาํหรบั

    โครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 69,369              24,708               69,369            24,708            

ภาษีเงินไดเ้กี�ยวกบัรายการที�ตอ้งไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น

   กาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั (6,560)               (220)                  (6,560)             (410)                

26,240            892                26,240          1,641            

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�นสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงนิได้ 2,568              (439,001)          5,871            (417,193)        

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด 3,717,207        1,920,650        3,753,689      2,043,335      

การแบ่งปันกาํไร

สว่นที�เป็นของธนาคาร 3,714,636          2,358,649          3,747,818        2,460,528        

สว่นที�เป็นของสว่นไดเ้สยีที�ไม่มีอาํนาจควบคมุ 3                       1,002                 -                      -                      

กาํไรสาํหรับงวด 3,714,639        2,359,651        3,747,818      2,460,528      

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

สว่นที�เป็นของธนาคาร 3,717,205          1,919,652          3,753,689        2,043,335        

สว่นที�เป็นของสว่นไดเ้สยีที�ไม่มีอาํนาจควบคมุ 2                       998                    -                      -                      

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด 3,717,207        1,920,650        3,753,689      2,043,335      

กาํไรตอ่หุน้ 14

กาํไรต่อหุน้ขั�นพื �นฐาน (บาท) 0.0384            0.0245            0.0388          0.0255          

กาํไรต่อหุน้ปรบัลด (บาท) 0.0380            0.0244            0.0383          0.0254          

                             นายปิติ ตณัฑเกษม

                          ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ

นางชาริตา ลลีายทุธ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

สาํหรบังวดสามเดือนสิ �นสดุ สาํหรบังวดสามเดือนสิ �นสดุ

(พนับาท)

วนัที� 30 กนัยายน วนัที� 30 กนัยายน

 หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี �
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ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

รายไดด้อกเบี �ย 48,080,699      48,249,508      48,037,050      30,573,915      

ค่าใชจ้่ายดอกเบี �ย 10,289,844      10,018,497      10,263,351      8,190,473        

รายไดด้อกเบี�ยสุทธิ 37,790,855     38,231,011     37,773,699     22,383,442     

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 10,292,777      11,532,342      9,894,014        9,494,530        

ค่าใชจ้่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 2,652,016        3,276,752        2,796,738        2,318,634        

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 7,640,761       8,255,590       7,097,276       7,175,896       

กาํไรสทุธิจากเครื�องมือทางการเงินที�วดัมลูค่า

   ดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทนุ 1,294,719        1,069,635        1,294,719        848,292           

กาํไร (ขาดทนุ) สทุธิจากเงินลงทนุ 3,890               186,834           (5,870)              190,517           

สว่นแบง่กาํไรจากเงินลงทนุตามวิธีสว่นไดเ้สยี 201,360           300,794           -                      -                      

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื�น ๆ 1,080,584        984,775           1,443,800        4,736,568        

รวมรายไดจ้ากการดาํเนินงาน 48,012,169     49,028,639     47,603,624     35,334,715     

ค่าใช้จา่ยจากการดาํเนินงานอื�น ๆ

   ค่าใชจ้่ายเกี�ยวกบัพนกังาน 11,734,131      12,369,541      11,386,040      10,529,021      

   ค่าตอบแทนกรรมการ 47,889             62,492             47,889             52,597             

   ค่าใชจ้่ายเกี�ยวกบัที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 3,594,499        4,129,876        3,564,085        3,019,872        

   ค่าภาษีอากร 1,091,250        1,202,091        1,088,778        951,254           

   อื�น ๆ 5,228,062        5,456,124        5,177,865        3,883,498        

รวมค่าใช้จา่ยจากการดาํเนินงานอื�น ๆ 21,695,831     23,220,124     21,264,657     18,436,242     

ผลขาดทนุดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ �น 13,551,149      16,497,277      13,564,988      11,887,328      

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงนิได้ 12,765,189     9,311,238       12,773,979     5,011,145       

ภาษีเงินได้ 2,417,323        1,633,915        2,447,618        311,894           

กาํไรสาํหรับงวด 10,347,866     7,677,323       10,326,361     4,699,251       

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น

รายการที�ต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ขาดทนุจากการวดัมลูค่าเงินลงทนุในตราสารหนี �

   ดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื�น (1,573,620)       (741,177)          (1,557,779)       (758,943)          

กาํไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูค่ายตุิธรรมเครื�องมือที�ใชส้าํหรบั

   การปอ้งกนัความเสี�ยงในกระแสเงินสด (32,707)            (75,195)            (32,707)            98,941             
กาํไรจากการแปลงค่างบการเงินจากการดาํเนินงานในต่างประเทศ 58,187             20,292             58,187             20,292             
ภาษีเงินไดเ้กี�ยวกบัรายการที�ตอ้งจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น

   กาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั 309,628           159,216           306,460           127,942           

(1,238,512)      (636,864)        (1,225,839)      (511,768)        

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

สาํหรบังวดเกา้เดือนสิ �นสดุ สาํหรบังวดเกา้เดือนสิ �นสดุ

วนัที� 30 กนัยายน วนัที� 30 กนัยายน

(พนับาท)

 หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี �

7



ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายการที�ต้องไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

การเปลี�ยนแปลงในสว่นเกินทนุจากการตีราคาสนิทรพัย์ (85,084)            (34,386)            (85,084)            (34,386)            

กาํไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในตราสารทนุที�กาํหนดใหว้ดัมลูค่า

   ดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื�น (28,069)            134,401           (28,069)            38,454             

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัสาํหรบั

    โครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 399,634           193,688           399,634           189,812           

ภาษีเงินไดเ้กี�ยวกบัรายการที�ตอ้งไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น

   กาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั (57,296)            (58,742)            (57,296)            (38,776)            

229,185         234,961         229,185         155,104         

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�นสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงนิได้ (1,009,327)      (401,903)        (996,654)        (356,664)        

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด 9,338,539       7,275,420       9,329,707       4,342,587       

การแบ่งปันกาํไร

สว่นที�เป็นของธนาคาร 10,347,866      7,674,712        10,326,361      4,699,251        

สว่นที�เป็นของสว่นไดเ้สยีที�ไม่มีอาํนาจควบคมุ -                      2,611               -                      -                      

กาํไรสาํหรับงวด 10,347,866     7,677,323       10,326,361     4,699,251       

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

สว่นที�เป็นของธนาคาร 9,338,542        7,272,819        9,329,707        4,342,587        

สว่นที�เป็นของสว่นไดเ้สยีที�ไม่มีอาํนาจควบคมุ (3)                    2,601               -                      -                      

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด 9,338,539       7,275,420       9,329,707       4,342,587       

กาํไรตอ่หุน้ 14

กาํไรต่อหุน้ขั�นพื �นฐาน (บาท) 0.1071           0.0796           0.1069           0.0487           

กาํไรต่อหุน้ปรบัลด (บาท) 0.1063           0.0794           0.1061           0.0486           

                             นายปิติ ตณัฑเกษม

                          ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ

(พนับาท)

นางชาริตา ลลีายทุธ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

สาํหรบังวดเกา้เดือนสิ �นสดุ สาํหรบังวดเกา้เดือนสิ �นสดุ

วนัที� 30 กนัยายน วนัที� 30 กนัยายน

 หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี �
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ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนเกิน (ตํ�ากวา่) เงินสาํรองสาํหรบั ผลตา่งจากการ

ทนุสาํรองอื�น - ส่วนเกินทนุ ทนุจากการ การปอ้งกนัความเสี�ยง แปลงคา่งบการเงิน ส่วนไดเ้สีย

ทนุเรือนหุน้ที�ออก ส่วนเกิน การจ่ายโดยใช้ จากการตรีาคา เปลี�ยนแปลงมลูคา่ ในกระแสเงินสด จากการดาํเนินงาน รวมองคป์ระกอบอื�น ทนุสาํรอง รวมส่วนของ ที�ไม่มี รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มลูคา่หุน้ หุน้เป็นเกณฑ์ สินทรพัยส์ทุธิ เงินลงทนุสทุธิ (ส่วนที�มีประสิทธิผล) ในตา่งประเทศสทุธิ ของส่วนของเจา้ของ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ธนาคาร อาํนาจควบคมุ เจา้ของ

สาํหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2564

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

รายการกับผู้ถือหุน้ที�บนัทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุน้

เงินทุนที�ได้รับและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้นของธนาคาร

สาํรองโครงการจดัสรรหุน้สามญัใหก้บัพนกังาน -                          -                          225,846             -                          -                              -                                  -                               225,846                  -                            -                            225,846                -                           225,846                

ออกหุน้สามญัใหแ้ก่พนกังาน 86,996                -                          (86,996)              -                          -                              -                                  -                               (86,996)                   -                            -                            -                           -                           -                            

คา่ใชจ้่ายในการออกหุน้สามญั -                          (553)                    -                         -                          -                              -                                  -                               -                              -                            -                            (553)                     -                           (553)                      

เงินปันผลจ่าย 17 -                          -                          -                         -                          -                              -                                  -                               -                              -                            (4,338,321)            (4,338,321)           -                           (4,338,321)            

รวมเงินทุนที�ได้รับและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้นของธนาคาร 86,996            (553)               138,850          -                    -                       -                          -                        138,850              -                      (4,338,321)         (4,113,028)         -                     (4,113,028)         

การเปลี�ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย

การไดม้าซึ�งส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคมุ

ซึ�งอาํนาจควบคมุไม่เปลี�ยนแปลง -                          -                          -                         -                          -                              -                                  -                               -                              -                            -                            -                           (22,146)                (22,146)                 

รวมการเปลี�ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย -                    -                    -                    -                    -                       -                          -                        -                       -                      -                      -                     (22,146)            (22,146)             

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสาํหรับงวด

กาํไรสาํหรบังวด -                          -                          -                         -                          -                              -                                  -                               -                              -                            7,674,712             7,674,712             2,611                   7,677,323             

กาํไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอื�น -                          -                          -                         (27,510)               (485,444)                 (60,122)                       16,234                     (556,842)                 -                            154,949                (401,893)              (10)                       (401,903)               

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสาํหรับงวด -                    -                    -                    (27,510)            (485,444)             (60,122)                  16,234                (556,842)             -                      7,829,661          7,272,819          2,601               7,275,420          

โอนไปกาํไรสะสม -                          -                          -                         (127,681)             (80,347)                   -                                  -                               (208,028)                 -                            208,028                -                           -                           -                            

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 กันยายน 2564 91,675,942       43,321,048       208,413          5,214,317         (131,486)             (105,391)                (14,082)               5,171,771           10,091,000         57,612,657         207,872,418       17,553             207,889,971       

สาํหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2565

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2565 91,791,731       43,344,840       103,301          5,181,187         (6,513)                (59,168)                  (46,550)               5,172,257           10,091,000         60,434,727         210,834,555       1,140               210,835,695       

รายการกับผู้ถือหุน้ที�บนัทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุน้

เงินทุนที�ได้รับและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้นของธนาคาร

สาํรองโครงการจดัสรรหุน้สามญัใหก้บัพนกังาน 18.2 -                          -                          116,005             -                          -                              -                                  -                               116,005                  -                            -                            116,005                -                           116,005                

ออกหุน้สามญัใหแ้ก่พนกังาน 15,18.2 54,458                -                          (54,458)              -                          -                              -                                  -                               (54,458)                   -                            -                            -                           -                           -                            

ออกหุน้สามญัตามโครงการใบสาํคญัแสดงสิทธิ (TTB-W1) 15 6,757                  -                          -                         -                          -                              -                                  -                               -                              -                            -                            6,757                    -                           6,757                    

คา่ใชจ้่ายในการออกหุน้สามญั 18.2 -                          (1,340)                 -                         -                          -                              -                                  -                               -                              -                            -                            (1,340)                  -                           (1,340)                   

เงินปันผลจ่าย 17 -                          -                          -                         -                          -                              -                                  -                               -                              -                            (5,601,360)            (5,601,360)           -                           (5,601,360)            

รวมเงินทุนที�ได้รับและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้นของธนาคาร 61,215            (1,340)             61,547            -                    -                       -                          -                        61,547               -                      (5,601,360)         (5,479,938)         -                     (5,479,938)         

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสาํหรับงวด

กาํไรสาํหรบังวด -                          -                          -                         -                          -                              -                                  -                               -                              -                            10,347,866           10,347,866           -                           10,347,866           

กาํไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอื�น -                          -                          -                         (68,067)               (1,281,348)              (26,166)                       46,550                     (1,329,031)              -                            319,707                (1,009,324)           (3)                         (1,009,327)            

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสาํหรับงวด -                    -                    -                    (68,067)            (1,281,348)           (26,166)                  46,550                (1,329,031)           -                      10,667,573         9,338,542          (3)                   9,338,539          

โอนไปกาํไรสะสม -                          -                          -                         (91,731)               -                              -                                  -                               (91,731)                   -                            91,731                  -                           -                           -                            

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 กันยายน 2565 91,852,946       43,343,500       164,848          5,021,389         (1,287,861)           (85,334)                  -                        3,813,042           10,091,000         65,592,671         214,693,159       1,137               214,694,296       

งบการเงินรวม

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจา้ของ กาํไรสะสม

(พนับาท)

 หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี �
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ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนเกินทนุจาก ส่วนเกิน (ตํ�ากว่า) เงินสาํรองสาํหรบั ผลต่างจากการ

ทนุสาํรองอื�น - การควบรวมธุรกิจ ส่วนเกินทนุ ทนุจากการ การปอ้งกันความเสี�ยง แปลงค่างบการเงิน

ทนุเรือนหุน้ที�ออก ส่วนเกิน การจ่ายโดยใช้ ภายใตก้ารควบ จากการตีราคา เปลี�ยนแปลงมลูค่า ในกระแสเงินสด จากการดาํเนินงาน รวมองคป์ระกอบอื�น ทนุสาํรอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มลูค่าหุน้ หุน้เป็นเกณฑ์ คมุเดียวกัน สินทรพัยส์ทุธิ เงินลงทนุสทุธิ (ส่วนที�มีประสิทธิผล) ในต่างประเทศสทุธิ ของส่วนของเจา้ของ ตามกฎหมาย ยังไม่ไดจ้ัดสรร เจา้ของ

สาํหรับงวดเก้าเดือนสิ �นสุดวันที� 30 กันยายน 2564

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

รายการกับผู้ถือหุน้ที�บันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุน้

เงินทนุที�ได้รับและการจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถือหุ้นของธนาคาร

สาํรองโครงการจัดสรรหุน้สามัญใหก้ับพนกังาน -                              -                              225,846             -                        -                         -                             -                                -                             225,846                   -                             -                             225,846                    

ออกหุน้สามัญใหแ้ก่พนกังาน 86,996                    -                              (86,996)             -                        -                         -                             -                                -                             (86,996)                   -                             -                             -                                

ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้สามัญ -                              (553)                        -                        -                        -                         -                             -                                -                             -                              -                             -                             (553)                          

เงินปันผลจ่าย 17 -                              -                              -                        -                        -                         -                             -                                -                             -                              -                             (4,338,321)             (4,338,321)                

รวมเงินทนุที�ได้รับและการจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถือหุ้นของธนาคาร 86,996                 (553)                    138,850           -                     -                     -                         -                           -                         138,850                -                         (4,338,321)           (4,113,028)              

กาํไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จสาํหรับงวด

กาํไรสาํหรบังวด -                              -                              -                        -                        -                         -                             -                                -                             -                              -                             4,699,251              4,699,251                 

กาํไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอื�น -                              -                              -                        -                        (27,510)              (576,391)                79,153                      16,234                   (508,514)                 -                             151,850                 (356,664)                   

รวมกาํไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จสาํหรับงวด -                         -                         -                     -                     (27,510)            (576,391)              79,153                   16,234                (508,514)               -                         4,851,101            4,342,587               

การรบัโอนกิจการทั�งหมดจากบริษัทย่อย -                              -                              -                        884,525             -                         -                             -                                -                             884,525                   -                             -                             884,525                    

โอนไปกาํไรสะสม -                              -                              -                        -                        (127,681)            (28,166)                  -                                -                             (155,847)                 -                             155,847                 -                                

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 กันยายน 2564 91,675,942           43,321,048           208,413           884,525           5,214,317         (118,076)              (54,779)                  (14,082)               6,120,318             10,091,000          53,358,285          204,566,593           

สาํหรับงวดเก้าเดือนสิ �นสุดวันที� 30 กันยายน 2565

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2565 91,791,731           43,344,840           103,301           884,526           5,181,187         3,271                  (8,555)                   (46,550)               6,117,180             10,091,000          56,452,285          207,797,036           

รายการกับผู้ถือหุน้ที�บันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุน้

เงินทนุที�ได้รับและการจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถือหุ้นของธนาคาร

สาํรองโครงการจัดสรรหุน้สามัญใหก้ับพนกังาน 18.2 -                              -                              116,005             -                        -                         -                             -                                -                             116,005                   -                             -                             116,005                    

ออกหุน้สามัญใหแ้ก่พนกังาน 15,18.2 54,458                    -                              (54,458)             -                        -                         -                             -                                -                             (54,458)                   -                             -                             -                                

ออกหุน้สามัญตามโครงการใบสาํคญัแสดงสิทธิ (TTB-W1) 15 6,757                      -                              -                        -                        -                         -                             -                                -                             -                              -                             -                             6,757                        

ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้สามัญ 18.2 -                              (1,340)                     -                        -                        -                         -                             -                                -                             -                              -                             -                             (1,340)                       

เงินปันผลจ่าย 17 -                              -                              -                        -                        -                         -                             -                                -                             -                              -                             (5,601,360)             (5,601,360)                

รวมเงินทนุที�ได้รับและการจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถือหุ้นของธนาคาร 61,215                 (1,340)                 61,547            -                     -                     -                         -                           -                         61,547                 -                         (5,601,360)           (5,479,938)              

กาํไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จสาํหรับงวด

กาํไรสาํหรบังวด -                              -                              -                        -                        -                         -                             -                                -                             -                              -                             10,326,361            10,326,361               

กาํไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอื�น -                              -                              -                        -                        (68,067)              (1,268,678)             (26,166)                     46,550                   (1,316,361)              -                             319,707                 (996,654)                   

รวมกาํไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จสาํหรับงวด -                         -                         -                     -                     (68,067)            (1,268,678)           (26,166)                  46,550                (1,316,361)            -                         10,646,068          9,329,707               

โอนไปกาํไรสะสม -                              -                              -                        -                        (91,731)              -                             -                                -                             (91,731)                   -                             91,731                   -                                

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 กันยายน 2565 91,852,946           43,343,500           164,848           884,526           5,021,389         (1,265,407)           (34,721)                  -                         4,770,635             10,091,000          61,588,724          211,646,805           

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

(พนับาท)

กาํไรสะสมองคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจา้ของ

 หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี �
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ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 12,765,189      9,311,238          12,773,979      5,011,145          

รายการปรับกระทบกําไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงนิได้เป็น

   เงนิสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าเสื�อมราคาและรายการตดับญัชี 3,133,407        3,644,101          3,112,351        2,428,608          

ผลขาดทนุดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ �น 13,551,149      16,497,277        13,564,988      11,887,328        

ขาดทนุจากการดอ้ยค่า ที�ดิน อาคารและอปุกรณ ์(กลบัรายการ) (92,167)            15,477              (92,167)            15,477              

ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของทรพัยส์นิรอการขายและสนิทรพัยอ์ื�น 218,701           291,033            218,770           218,609            

สาํรองประมาณการหนี �สนิ 482,935           426,844            474,408           509,157            

ขาดทนุ (กาํไร) จากการปรบัมลูค่าเงินลงทนุที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรม

  ผ่านกาํไรหรือขาดทนุ (36,883)            49,788              (36,883)            41,669              

ขาดทนุจากการดอ้ยค่าเงินลงทนุ -                       -                        -                       89,800,000        

ขาดทนุ (กาํไร) จากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มีตวัตน 61,152             87,345              61,152             (21)                    

ขาดทนุ (กาํไร) จากการจาํหน่ายอาคาร และอปุกรณ์ (34,231)            30,916              (33,634)            (41,273)             

ขาดทนุ (กาํไร) จากการจาํหน่ายเงินลงทนุ (3,890)              (186,834)           5,870               (190,517)           

ขาดทนุที�ยงัไม่เกิดขี �นจากอตัราแลกเปลี�ยนและการปรบัมลูค่า 2,228,336        5,083,600          2,228,336        4,640,602          

ค่าใชจ้่ายโครงการจดัสรรหุน้สามญัใหก้บัพนกังาน 116,005           225,846            116,005           225,846            

สว่นแบง่กาํไรจากเงินลงทนุตามวิธีสว่นไดเ้สยี (201,360)          (300,794)           -                       -                        

รายไดร้อตดับญัชี (1,602,074)       (1,971,319)        (1,604,314)       (1,971,319)        

รายไดด้อกเบี �ยสทุธิ (37,790,855)     (38,231,011)      (37,773,699)     (22,383,442)      

รายไดเ้งินปันผล (147,326)          (86,113)             (299,879)          (92,708,962)      

เงินสดรบัดอกเบี �ย 48,449,694      45,636,736        48,405,959      27,463,029        

เงินสดจ่ายดอกเบี �ย (8,616,625)       (7,638,047)        (8,620,499)       (4,966,626)        

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (3,168,607)       (2,061,077)        (3,106,888)       (406,595)           

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนี�สินดาํเนินงาน 29,312,550     30,825,006      29,393,855     19,572,715      

สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง (เพิ�มขึ �น)

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (13,443,731)     57,393,242        (13,443,091)     76,946,492        

สนิทรพัยท์างการเงินที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทนุ (153,803)          (11,950,937)      (153,803)          (14,376,540)      

เงินใหส้นิเชื�อแก่ลกูหนี � (36,959,729)     17,829,433        (34,925,839)     (6,520,445)        

ทรพัยส์นิรอการขาย (1,094,284)       4,272,538          485,523           234,909            

สนิทรพัยอ์ื�น (7,555,062)       (5,149,169)        (7,548,309)       (5,496,832)        

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

สาํหรบังวดเกา้เดือนสิ �นสดุ สาํหรบังวดเกา้เดือนสิ �นสดุ

วนัที� 30 กนัยายน วนัที� 30 กนัยายน

(พนับาท)

 หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี �
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ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

หนี�สินดาํเนินงานเพิ�มขึ �น (ลดลง)

เงินรบัฝาก 34,426,218      (48,221,224)      30,421,484      57,540,077        

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 13,575,694      (2,528,288)        13,575,694      (96,472,075)      

หนี �สนิจ่ายคืนเมื�อทวงถาม 48,276             1,484,838          48,276             1,099,832          

ประมาณการหนี �สนิ (370,296)          (1,873,801)        (447,269)          (56,579)             

หนี �สนิอื�น (999,843)          (6,165,291)        (925,636)          (3,176,543)        

เงนิสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 16,785,990     35,916,347      16,480,885     29,295,011      

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรบัจากดอกเบี �ย 810,255           751,286            810,255           402,085            

เงินสดรบัจากเงินปันผล 292,529           213,808            292,529           92,708,962        

เงินสดจ่ายในการการควบรวมกิจการ -                       -                        -                       (92,597,955)      

เงินสดจ่ายในการซื �อเงินลงทนุที�วดัมลูค่ายตุิธรรมผ่านกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื�น (23,003,196)     (121,506,840)     (23,003,196)     (73,682,722)      

เงินสดรบัจากการจาํหน่ายเงินลงทนุที�วดัมลูค่ายตุิธรรมผ่านกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื�น 38,606,193      95,587,007        38,606,193      69,453,157        

เงินสดจ่ายในการซื �อเงินลงทนุที�วดัมลูค่าดว้ยราคาทนุตดัจาํหน่าย (27,870,596)     -                        (27,870,596)     -                        

เงินสดจ่ายในการซื �อเงินลงทนุในบริษัทย่อย -                       -                        (30,000)            (273,125)           

เงินสดจ่ายในการซื �ออาคาร และอปุกรณ์ (540,042)          (877,741)           (516,456)          (762,287)           

เงินสดจ่ายในการซื �อสนิทรพัยไ์ม่มีตวัตน (1,185,432)       (1,642,445)        (1,179,276)       (1,610,572)        

เงินสดรบัจากการจาํหน่ายอาคาร และอปุกรณ์ 128,095           111,176            127,484           107,307            

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (12,762,194)    (27,363,749)     (12,763,063)    (6,255,150)       

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดรบัจากการออกจาํหน่ายหุน้กูแ้ละเงินกูย้ืมระยะยาว 10,497,000      5,400,000          3,557,000        -                        

เงินสดจ่ายในการไถ่ถอนหุน้กูแ้ละชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (8,286,501)       (15,496,686)      (1,066,501)       (15,496,686)      

เงินสดจ่ายดอกเบี �ยตราสารหนี �ที�ออกและเงินกูย้ืมระยะยาว (1,554,484)       (1,351,971)        (1,528,669)       (1,351,971)        

หุน้สามญัที�ออกและเรียกชาํระเต็มมลูค่าแลว้เพิ�มขึ �น 6,757               -                        6,757               -                        

ค่าใชจ้่ายในการออกหุน้สามญั (1,340)              (553)                  (1,340)              (553)                  

จ่ายเงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของธนาคาร (5,601,360)       (4,357,387)        (5,601,360)       (4,338,321)        

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงนิ (4,939,928)      (15,806,597)     (4,634,113)      (21,187,531)     

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินจากการดาํเนินงานในต่างประเทศ 58,187             20,292              58,187             20,292              

เงนิสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ (857,945)        (7,233,707)       (858,104)        1,872,622        

เงินสด ณ วนัที� 1 มกราคม 16,011,325      21,942,541        16,011,307      12,836,147        

เงนิสด ณ วันที� 30 กันยายน 15,153,380     14,708,834      15,153,203     14,708,769      

(พนับาท)

วนัที� 30 กนัยายน วนัที� 30 กนัยายน

สาํหรบังวดเกา้เดือนสิ �นสดุ สาํหรบังวดเกา้เดือนสิ �นสดุ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

 หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี �

12



ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สาํหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิน้สุดวันที ่30 กนัยายน 2565 (ไม่ไดต้รวจสอบ) 

 

 13 

หมายเหตุ สารบัญ 

 

1 ขอ้มลูทั่วไป 

2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล 

3 มลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยท์างการเงินและหนีส้ินทางการเงิน 

4 การดาํรงเงินกองทุน 

5 เงินลงทนุสทุธิ 

6 เงินลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสทุธิ 

7 เงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบัสทุธิ 

8 ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 

9 ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกูยื้ม 

10 สินทรพัยท่ี์มีภาระผกูพนัและขอ้จาํกดั 

11 ภาระผกูพนัและหนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้ 

12 บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

13 ส่วนงานดาํเนินงาน 

14 กาํไรต่อหุน้ 

15 ทนุเรือนหุน้      

16 ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้ (TTB-W1 Warrants Program: TTB-W1) 

17 การจดัสรรกาํไรและการจ่ายเงินปันผล 

18 การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์- การจดัสรรหุน้สามญัของธนาคารทหารไทยธนชาตสาํหรบัพนกังาน 

19 การจดัประเภทรายการใหม่ 

20 เหตกุารณภ์ายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลนี ้
 

งบการเงินระหว่างกาลนีไ้ดร้บัอนมุติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2565 
 

1 ข้อมูลท่ัวไป 
 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) เป็นนิติบุคคลท่ีจัดตัง้ขึน้ในประเทศไทย และมีท่ีอยู่จดทะเบียนตัง้อยู่เลขท่ี 

3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร  
 

ธนาคารจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เมื่อวนัท่ี 23 ธันวาคม 2526 
 

ธนาคารประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชย ์บริษัทย่อยจัดตัง้เป็นบริษัทตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการในประเทศไทย โดย

ดาํเนินธุรกิจหลกัในการใหบ้ริการดา้นการบริหารสินทรพัยแ์ละนายหนา้ รายละเอียดของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของธนาคาร ณ 

วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 6 

 

2 เกณฑก์ารจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อนี้นํา เสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเ ดียวกับงบการเงินประจํา ปีและ จัด ทํา 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบบัท่ี 34 เรื่อง การ

รายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ ประกาศของธนาคารแห่ง

ประเทศไทย (ธปท.) และกฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท่ี์เก่ียวขอ้ง งบการเงินระหว่าง

กาลนีน้าํเสนอรายการในงบการเงินตามประกาศของธปท. ท่ี สนส. 21/2561 เรื่อง การจดัทาํและการประกาศงบการเงินของธนาคาร

พาณิชย์และบริษัทโฮลดิง้ทีเ่ป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเพิ่มเติมอื่น ๆ 

 

งบการเงินระหว่างกาลนีม้ิไดร้วมขอ้มลูทางการเงินทัง้หมดตามขอ้กาํหนดสาํหรบังบการเงินประจาํปีแต่เนน้การใหข้อ้มลูท่ีเก่ียวกับ

กิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพ่ือไม่ใหซ้ ํา้ซอ้นกับขอ้มูลท่ีไดเ้คยนาํเสนอรายงานไปแลว้ ดังนั้นการอ่านงบการเงิน

ระหว่างกาลนีจึ้งควรอ่านควบคู่กับงบการเงินของธนาคารและบริษัทย่อยสาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และสาํหรบังวดหก

เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 

 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2565 ธนาคารและบริษัทย่อยนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงินและ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7 เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งมีการปรบัปรุงเรื่องการปฏิรูปอตัรา

ดอกเบีย้อ้างอิงระยะท่ี 2 (การปฏิรูปอัตราดอกเบีย้ระยะท่ี 2) มาถือปฏิบัติ ธนาคารและบริษัทย่อยปฏิบัติตามการปฏิรูปอัตรา

ดอกเบีย้ระยะท่ี 2 แบบปรบัปรุงยอ้นหลงั และเลือกใชข้อ้ยกเวน้ในการไม่ปรบัปรุงขอ้มลูเปรียบเทียบ ส่งผลใหธ้นาคารและบริษัท

ย่อยไม่มีผลกระทบในกาํไรสะสมยกมาของปี 2565  
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สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโควิด-19 ยงัคงเกิดขึน้อย่างต่อเน่ือง จากความไม่แน่นอนของสถานการณต์ัง้แต่ปี 2563 ธปท. ไดอ้อก

มาตรการต่าง ๆ เพื่อสนบัสนุนสถาบนัการเงินและช่วยเหลือลกูหนีแ้ละกลุ่มธุรกิจท่ีไดร้บัผลกระทบจากโควิด-19 และสถานการณ์

เศรษฐกิจในประเทศไทยและยงัมีมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมอย่างต่อเน่ือง 

 

ในปี 2565 ธนาคารและบริษัทย่อยถือปฏิบตัิตามมาตรการผ่อนปรนท่ีออกโดย ธปท. จากผลกระทบของสถานการณโ์ควิด-19 โดย

ปฏิบตัิตามหนงัสือเวียนของธปท. ท่ี ธปท.ฝนส2.ว. 802/2564 ลงวนัท่ี 3 กนัยายน 2564 เรื่อง แนวทางในการใหค้วามช่วยเหลือลูกหนี ้

ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (มาตรการแกห้นีอ้ย่างยั่งยืน) และแนวปฏิบติัทางการบญัชีตามประกาศสภา

วิชาชีพบญัชีท่ี 37/2564 ลงวนัท่ี 3 ธันวาคม 2564 เรื่อง แนวทางในการใหค้วามช่วยเหลือลูกหนีท้ีไ่ดร้บัผลกระทบจากโรคตดิเชือ้ไวรสั

โคโรนา 2019 ดงันี ้

 

(1) การปรบัปรุงโครงสรา้งหนีใ้หแ้ก่ลกูหนีโ้ดยกาํหนดเงื่อนไขในการช่วยลดภาระการจ่ายชาํระหนีข้องลกูหนีท่ี้มากกว่าการขยาย

ระยะเวลาการชาํระหนีเ้พียงอย่างเดียว การปรบัปรุงโครงสรา้งหนีล้กัษณะดงักล่าวจะมีทางเลือกสาํหรบัธนาคารและบริษัทย่อย

ในการใชม้าตรการผ่อนปรนชั่วคราวทางบญัชีสาํหรบัการจดัชัน้และการกนัเงินสาํรอง (การใหค้วามช่วยเหลอืรูปแบบท่ี 1) 

 

(2) การปรบัปรุงโครงสรา้งหนีใ้หแ้ก่ลูกหนีโ้ดยการขยายระยะเวลาเพียงอย่างเดียว การปรบัปรุงโครงสรา้งหนีล้ักษณะดังกล่าว

ธนาคารและบริษัทย่อยจะตอ้งถือปฏิบัติการจัดชั้นและการกันเงินสาํรองตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้อง 

(การใหค้วามช่วยเหลอืรูปแบบท่ี 2) 

 

ธนาคารและบริษัทย่อยจะใหค้วามช่วยเหลือในทัง้ 2 รูปแบบ และเลือกท่ีจะใชม้าตรการผ่อนปรนชั่วคราวทางบญัชีตามแนวปฏิบติั

ทางการบญัชีดงัต่อไปนีส้าํหรบัการใหค้วามช่วยเหลือรูปแบบท่ี 1 

 

-     ลูกหนี้ท่ียังไม่ด้อยคุณภาพสามารถจัดชั้นลูกหนี้เป็นชั้นท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ ้นอย่างมีนัยสําคัญของความเสี่ยงด้าน 

    เครดิตได ้หากมีการระบรุายละเอียดและเงื่อนไขการจ่ายชาํระหนีใ้นขอ้ตกลงหรือสญัญาใหม่ไวช้ดัเจน 

-      การใชอ้ตัราดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริง (Effective Interest Rate (EIR)) ใหม่ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสญัญา 

 

งบการเงินระหว่างกาลนีจ้ดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของธนาคารและบริษัทย่อย 

ขอ้มลูทางการเงินทัง้หมดมีการปัดเศษเพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท และในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหแ้สดงเป็นหลกัลา้น

บาท ยกเวน้ท่ีระบไุวเ้ป็นอย่างอื่น 

 

(ข) การใช้ดุลยพินิจ การประมาณการและนโยบายการบัญชี 
 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดม้ีการใชวิ้จารณญาณ การประมาณการ และขอ้สมมติในการถือปฏิบตัิตามนโยบาย

การบญัชีของธนาคารและบรษัิทย่อย ซึ่งผลท่ีเกิดขึน้จริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทัง้นี ้นโยบายการบญัชี วิธีการคาํนวณ

และแหล่งขอ้มลูสาํคญัท่ีใชใ้นการตัง้ขอ้สมมติฐานและประมาณการซึ่งอาจมีความไม่แน่นอนนัน้ไม่แตกต่างจากท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นงบ

การเงินสาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และสาํหรบังวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สาํหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิน้สุดวันที ่30 กนัยายน 2565 (ไม่ไดต้รวจสอบ) 

 

 16 

3 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหนีส้ินทางการเงิน    

 

ตารางต่อไปนีแ้สดงมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนีส้ินทางการเงิน รวมถึงลาํดับชั้นมูลค่า

ยตุิธรรมสาํหรบัเครื่องมือทางการเงินท่ีวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 

 

 งบการเงินรวม 

 มลูค่า  มลูค่ายตุิธรรม 

 ตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

 (ลา้นบาท) 

ณ วันที ่30 กันยายน 2565          

สินทรัพย์ทางการเงิน          

สินทรัพยท์างการเงินทีวั่ดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

   ผ่านกาํไรหรือขาดทุน 1,612  23  1,166  423  1,612 

สินทรัพยอ์นุพันธ ์          

อตัราแลกเปลี่ยน 16,830  -  16,830  -  16,830 

อตัราดอกเบีย้ 1,082  -  1,082  -  1,082 

รวม 17,912  -  17,912  -  17,912  

เงินลงทุนสุทธิ          

เงินลงทนุในตราสารหนีท่ี้วดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดั 

     จาํหน่าย 49,103  -  46,258  -  46,258 

เงินลงทนุในตราสารหนีท่ี้วดัมลูค่าดว้ยมลูค่า 

     ยตุิธรรมผ่านกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 138,792  -  138,477  315  138,792 

เงินลงทนุในตราสารทนุท่ีกาํหนดใหว้ดัมลูค่า 

     ดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 2,851  178  -  2,673  2,851 

รวม 190,746  178  184,735  2,988  187,901 

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ 1,344,895  -  949,736  398,629  1,348,365 

รวมสินทรัพยท์างการเงิน 1,555,165  201  1,153,549  402,040  1,555,790 

          

  



ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สาํหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิน้สุดวันที ่30 กนัยายน 2565 (ไม่ไดต้รวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม 

 มลูค่า  มลูค่ายตุิธรรม 

 ตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

 (ลา้นบาท) 

หนีส้ินทางการเงิน          

เงินรับฝาก 1,373,624  -  1,373,989  -  1,373,989 

หนีส้ินทางการเงินทีวั่ดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

   ผ่านกาํไรหรือขาดทุน 437  -  437  -  437 

หนีส้ินอนุพันธ ์          

 อตัราแลกเปลี่ยน 16,074  -  16,074  -  16,074 

 อตัราดอกเบีย้ 1,066  -  1,066  -  1,066 

รวม 17,140  -  17,140  -  17,140 

ตราสารหนีท้ีอ่อกและเงินกู้ยืม 73,203  -  72,035  -  72,035 

รวมหนีส้ินทางการเงิน 1,464,404  -  1,463,601  -  1,463,601 

 

 งบการเงินรวม 

 มลูค่า  มลูค่ายตุิธรรม 

 ตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

 (ลา้นบาท) 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564          

สินทรัพย์ทางการเงิน          

สินทรัพยท์างการเงินทีวั่ดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

   ผ่านกาํไรหรือขาดทุน 1,421  -  1,043  378  1,421 

สินทรัพยอ์นุพันธ ์          

อตัราแลกเปลี่ยน 4,503  -  4,503  -  4,503 

อตัราดอกเบีย้ 2,410  -  2,410  -  2,410 

รวม 6,913  -  6,913  -  6,913  

เงินลงทุนสุทธิ          

เงินลงทนุในตราสารหนีท่ี้วดัมลูค่าดว้ยมลูค่า 

      ยตุิธรรมผ่านกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 177,339  -  177,024  315  177,339 

เงินลงทนุในตราสารทนุท่ีกาํหนดใหว้ดัมลูค่า 

ดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น 2,890  197  -  2,693  2,890 

รวม 180,229  197  177,024  3,008  180,229 

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ 1,324,201  -  938,734  389,564  1,328,298 

รวมสินทรัพยท์างการเงิน 1,512,764  197  1,123,714  392,950  1,516,861 

          

 

 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สาํหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิน้สุดวันที ่30 กนัยายน 2565 (ไม่ไดต้รวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม 

 มลูค่า  มลูค่ายตุิธรรม 

 ตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

 (ลา้นบาท) 

หนีส้ินทางการเงิน          

เงินรับฝาก 1,339,195  -  1,339,235  -  1,339,235 

หนีส้ินทางการเงินทีวั่ดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

   ผ่านกาํไรหรือขาดทุน 437  -  437  -  437 

หนีส้ินอนุพันธ ์          

 อตัราแลกเปลี่ยน 4,269  -  4,269  -  4,269 

 อตัราดอกเบีย้ 2,326  -  2,326  -  2,326 

รวม 6,595  -  6,595  -  6,595 

ตราสารหนีท้ีอ่อกและเงินกู้ยืม 68,398  -  70,468  -  70,468 

รวมหนีส้ินทางการเงิน 1,414,625  -  1,416,735  -  1,416,735 

 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 มลูค่า  มลูค่ายตุิธรรม 

 ตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

 (ลา้นบาท) 

ณ วันที ่30 กันยายน 2565          

สินทรัพย์ทางการเงิน          

สินทรัพยท์างการเงินทีวั่ดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

 ผ่านกาํไรหรือขาดทุน 1,612  23  1,166  423  1,612 

สินทรัพยอ์นุพันธ ์          

  อตัราแลกเปลี่ยน 16,830  -  16,830  -  16,830 

  อตัราดอกเบีย้ 1,082  -  1,082  -  1,082 

รวม 17,912  -  17,912  -  17,912 

เงินลงทุนสุทธิ          

เงินลงทนุในตราสารหนีท่ี้วดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดั 

     จาํหน่าย 49,103  -  46,258  -  46,258 

เงินลงทนุในตราสารหนีท่ี้วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรม 

  ผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น 138,792  -  138,477  315  138,792 

เงินลงทนุในตราสารทนุท่ีกาํหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ย 

  มลูค่ายตุิธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น 2,851  178  -  2,673  2,851 

รวม 190,746  178  184,735  2,988  187,901 

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ 1,342,120  -  946,961  398,629  1,345,590 

รวมสินทรัพยท์างการเงิน 1,552,390  201  1,150,774  402,040  1,553,015 

  



ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สาํหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิน้สุดวันที ่30 กนัยายน 2565 (ไม่ไดต้รวจสอบ) 
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 มลูค่า  มลูค่ายตุิธรรม 

 ตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

 (ลา้นบาท) 

หนีส้ินทางการเงิน          

เงินรับฝาก 1,374,504  -  1,374,868  -  1,374,868  
หนีส้ินทางการเงินทีวั่ดมูลค่าด้วยมูลคา่ยุติธรรม 

   ผ่านกาํไรหรือขาดทุน 437  -  437  -  437 

หนีส้ินอนุพันธ ์          

  อตัราแลกเปลี่ยน 16,074  -  16,074  -  16,074 

  อตัราดอกเบีย้ 1,066  -  1,066  -  1,066 

รวม 17,140  -  17,140  -  17,140  

ตราสารหนีท้ีอ่อกและเงินกู้ยืม 68,183  -  67,015  -  67,015 

รวมหนีส้ินทางการเงิน 1,460,264  -  1,459,460  -  1,459,460 

 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 มลูค่า  มลูค่ายตุิธรรม 

 ตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

 (ลา้นบาท) 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564          

สินทรัพย์ทางการเงิน          

สินทรัพยท์างการเงินทีวั่ดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

 ผ่านกาํไรหรือขาดทุน 1,421  -  1,043  378  1,421 

สินทรัพยอ์นุพันธ ์          

  อตัราแลกเปลี่ยน 4,503  -  4,503  -  4,503 

  อตัราดอกเบีย้ 2,410  -  2,410  -  2,410 

รวม 6,913  -  6,913  -  6,913 

เงินลงทุนสุทธิ          

เงินลงทนุในตราสารหนีท่ี้วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรม 

   ผ่านกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 177,339  -  177,024  315  177,339 

เงินลงทนุในตราสารทนุท่ีกาํหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ย 

   มลูค่ายตุิธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น 2,890  197  -  2,693  2,890 

รวม 180,229  197  177,024  3,008  180,229 

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ 1,323,468  -  938,001  389,564  1,327,565 

รวมสินทรัพยท์างการเงิน 1,512,031  197  1,122,981  392,950  1,516,128 

 
  



ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สาํหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิน้สุดวันที ่30 กนัยายน 2565 (ไม่ไดต้รวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 มลูค่า  มลูค่ายตุิธรรม 

 ตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

 (ลา้นบาท) 

หนีส้ินทางการเงิน          

เงินรับฝาก 1,343,728  -  1,343,768  -  1,343,768  
หนีส้ินทางการเงินทีวั่ดมูลค่าด้วยมูลคา่ยุติธรรม 

   ผ่านกาํไรหรือขาดทุน 437  -  437  -  437 

หนีส้ินอนุพันธ ์          

  อตัราแลกเปลี่ยน 4,269  -  4,269  -  4,269 

  อตัราดอกเบีย้ 2,326  -  2,326  -  2,326 

รวม 6,595  -  6,595  -  6,595  

ตราสารหนีท้ีอ่อกและเงินกู้ยืม 63,098  -  65,168  -  65,168 

รวมหนีส้ินทางการเงิน 1,413,858  -  1,415,968  -  1,415,968 

 

ธนาคารและบริษัทย่อยใชวิ้ธีการ และขอ้สมมติฐานในการประมาณมลูค่ายตุิธรรมของเครื่องมือทางการเงิน สรุปไดด้งันี ้

 

- เงินสด  

 

มลูค่ายตุิธรรมกาํหนดโดยประมาณแสดงตามมลูค่าตามบญัชี 

 

- รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (ดา้นสินทรพัย)์ 

 

มลูค่ายตุิธรรมกาํหนดโดยประมาณแสดงตามมลูค่าตามบญัชี ยกเวน้มลูค่ายตุิธรรมของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินท่ีมี

อตัราดอกเบีย้คงท่ีและมีระยะเวลาครบกาํหนดคงเหลือเกินกว่า 1 ปี คาํนวณจากมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดในอนาคตของ

เงินตน้และดอกเบีย้ ซึ่งคิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบีย้ในตลาด  

 

- สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนและเงินลงทนุ 

 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนีป้ระเภทตราสารหนีภ้าครฐั คาํนวณจากอัตราผลตอบแทนหรือราคาท่ีประกาศโดย

สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย มลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทนุในตราสารหนีอ้ื่นท่ีออกจาํหน่ายในประเทศคาํนวณโดยใชร้าคาตลาดท่ี

ประเมินโดยสถาบนัท่ีเช่ือถือไดห้รืออตัราผลตอบแทนของตราสารหนีน้ัน้หรือคาํนวณจากอตัราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตรา

สารหนีไ้ทย ปรบัดว้ยปัจจัยความเสี่ยงตามความเหมาะสม มลูค่ายุติธรรมของตราสารหนีผ้ิดนัดชาํระพิจารณาจากการประมาณ

การมลูค่าท่ีคาดว่าจะไดร้บัโดยพิจารณาความเสี่ยงดา้นเครดิต 

 

มลูค่ายติุธรรมสาํหรบัเงินลงทนุประเภทตราสารทนุในความตอ้งการของตลาดจะใชร้าคาเสนอซือ้ครัง้สดุทา้ย ณ วนัทาํการสดุทา้ย

ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยของรอบระยะเวลาบญัชีท่ีรายงาน มลูค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนใชม้ลูค่าสินทรพัยส์ุทธิท่ี

ประกาศ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน  



ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สาํหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิน้สุดวันที ่30 กนัยายน 2565 (ไม่ไดต้รวจสอบ) 
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มลูค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดอา้งอิงจากเทคนิคการประเมินมลูค่าท่ีใชแ้พร่หลาย

ในตลาด ซึ่งอา้งอิงราคาและ/หรือตัวแปรจากตลาด รวมถึงใชวิ้ธีการคิดลดเงินปันผล ขอ้มูลทางบัญชี (Book Value) หรือการ

ปรบัปรุงมลูค่าทางบญัชี (Adjusted Book Value) 

 

การคิดลดเงินปันผลจะคาํนวณจากกาํไรแผนธุรกิจ 5 ปี ประกอบกับการคาดการณก์ารเติบโตของตลาด อตัราการจ่ายเงินปันผล

เป็นไปตามท่ีตกลงกัน อตัราคิดลดท่ีใชอ้า้งอิงกบัตน้ทุนเงินทุนของอตุสาหกรรม (ke) อตัราการเติบโตท่ีใชป้ระมาณการกระแสเงิน

สดของงวดเวลาท่ียาวนานกว่ารอบระยะเวลาตามงบประมาณ (Terminal Growth Rate) ได้มาจากการเติบโตของธุรกิจ 

ระยะยาว  

 

- เงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบัสทุธิ 

 

มูลค่ายุติธรรมกาํหนดโดยประมาณแสดงตามมูลค่าตามบัญชี ยกเวน้มูลค่ายุติธรรมของสัญญาเช่าซือ้ท่ีมีอัตราดอกเบีย้คงท่ี 

คาํนวณจากมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดในอนาคตของเงินตน้และดอกเบีย้ ซึ่งคิดลดโดยอตัราดอกเบีย้ซึ่งใชก้ับเงินใหส้ินเช่ือ

ซึ่งมีลกัษณะคลา้ยคลงึกนั สทุธิจากค่าเผื่อขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 

 

- สินทรพัยท์างการเงินอื่น 

 

มลูค่ายตุิธรรมกาํหนดโดยประมาณแสดงตามมลูค่าตามบญัชี 

 

- เงินรบัฝาก และรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (ดา้นหนีส้ิน) 

 

มลูค่ายุติธรรมกาํหนดโดยประมาณแสดงตามมลูค่าตามบญัชี ยกเวน้มลูค่ายุติธรรมของเงินรบัฝากหรือรายการระหว่างธนาคาร

และตลาดเงินท่ีมีอตัราดอกเบีย้คงท่ีและมีระยะเวลาครบกาํหนดคงเหลือเกินกว่า 1 ปี คาํนวณจากมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงิน

สดในอนาคตของเงินตน้และดอกเบีย้ ซึ่งคิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบีย้ปัจจุบนัซึ่งใชก้ับเงินรบัฝากหรือรายการระหว่างธนาคารและ

ตลาดเงินในแต่ละประเภทหรือเงินรบัฝากอื่นท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลงึกนั 

 

- หนีส้ินทางการเงินท่ีวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทนุ 

 

มลูค่ายตุิธรรมคาํนวณจากแบบจาํลองการวดัมลูค่าโดยใชข้อ้มลูตลาดท่ีหาไดจ้ากแหล่งท่ีน่าเช่ือถือ 

 

- ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกูยื้ม  

 

มูลค่ายุติธรรมกาํหนดโดยประมาณแสดงตามมูลค่าตามบัญชี ยกเวน้มูลค่ายุติธรรมของเงินกูยื้มท่ีมีอัตราดอกเบีย้คงท่ีและมี

ระยะเวลาครบกาํหนดคงเหลือเกินกว่า 1 ปี คาํนวณจากมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดในอนาคตของเงินตน้และดอกเบีย้ ซึ่งคิด

ลดโดยใชอ้ตัราดอกเบีย้ในตลาด ณ วนัท่ีในรายงานสาํหรบักรณีท่ีไม่มีตลาดซือ้ขายคล่องรองรบั และใชร้าคาตลาดกรณีมีตลาด

ซือ้ขายคล่องรองรบั 

 

- หนีส้ินทางการเงินอื่น 

 

มลูค่ายตุิธรรมกาํหนดโดยประมาณแสดงตามมลูค่าตามบญัชี 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สาํหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิน้สุดวันที ่30 กนัยายน 2565 (ไม่ไดต้รวจสอบ) 
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- ตราสารอนพุนัธ ์

 

ในกรณีตราสารอนุพนัธม์ีตลาดซือ้ขายคล่องรองรบั ธนาคารและบริษัทย่อยใชร้าคาตลาดเป็นมลูค่ายุติธรรมของตราสารอนพุนัธ ์

กรณีท่ีไม่มีตลาดซือ้ขายคล่องรองรบั มลูค่ายุติธรรมคาํนวณโดยใชข้อ้มลูตลาดท่ีหาไดจ้ากแหล่งท่ีเป็นอิสระและน่าเช่ือถือ โดย

อา้งอิงจากราคาซือ้ขายในตลาดอนุพนัธ ์ราคาเสนอซือ้ขายของนายหนา้/ตวัแทน หรือราคาเสนอซือ้ขายจากคู่สญัญา ซึ่งไดม้ีการ

ทดสอบความสมเหตสุมผลของราคาเหล่านัน้ โดยคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดการณไ์วด้ว้ยอตัราดอกเบีย้ในตลาดสาํหรบั

เครื่องมือทางการเงินท่ีเหมือนกัน ณ วนัท่ีมีการวดัมลูค่า ทัง้นี ้มลูค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธท่ี์ซือ้ขายนอกตลาดหลกัทรพัย์

สะท้อนผลกระทบของความเสี่ยงด้านเครดิตและไดร้วมการปรบัปรุงความเสี่ยงด้านเครดิตของธนาคารและบริษัทย่อยและ

คู่สญัญาตามความเหมาะสม 

 

ธนาคารและบริษัทย่อยรบัรูก้ารโอนระหว่างลาํดบัชัน้มลูค่ายุติธรรม ณ วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดการโอนขึน้ ทัง้นีไ้ม่มีการ

โอนระหว่างระดบัของลาํดบัชัน้มลูค่ายตุิธรรมในระหว่างงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 2564  

 

การกระทบยอดของเงินลงทุนในตราสารทุนที่กําหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่นํา

ข้อมูลทีไ่ม่สามารถสังเกตได้มาใช้ (ระดับ 3) 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะ

ธนาคาร 

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที ่30 กันยายน 2565 (ลา้นบาท) 

ยอดตน้งวด 2,963  2,963 

รบัรูข้าดทนุในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น  (20)  (20) 

ยอดสิน้งวด 2,673  2,673 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะ

ธนาคาร 

สําหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 (ลา้นบาท) 

ยอดตน้ปี 607  459 

ซือ้เพิ่มขึน้ 1,605  1,605 

ขายในระหว่างปี (57)  (56) 

ไดม้าจากการรบัโอนกิจการ -  164 

รบัรูก้าํไรในกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น  538  521 

ยอดสิน้ปี 2,693  2,693 

 

 

 

  



ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
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4 การดาํรงเงินกองทุน 

 

ธนาคารและบริษัทย่อยดาํรงเงินกองทุนตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 โดยดาํรงเงินกองทุน

ทัง้สิน้เป็นอตัราส่วนกับสินทรพัยเ์สี่ยงตามหลักเกณฑวิ์ธีการและเงื่อนไขท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกาํหนดอา้งอิงตามหลักเกณฑ ์

Basel III องคป์ระกอบของเงินกองทนุตามรายงานการกาํกบัแบบรวมกลุ่มและแบบเฉพาะธนาคารของธนาคาร ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 

2565 และ 31 ธันวาคม 2564 จาํแนกไดด้งันี ้
 

 รายงานการกาํกับแบบรวมกลุ่ม 

 30 กันยายน 2565  31 ธันวาคม 2564 

 (ลา้นบาท) 
เงินกองทุนชัน้ที ่1    
เงินกองทุนชั้นที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของ    

ทนุชาํระแลว้ 91,853  91,792 

ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 43,343  43,345 

ทนุสาํรองตามกฎหมาย 10,091  10,091 

กาํไรสทุธิคงเหลือหลงัจากการจัดสรร 61,467  49,585 

กาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 3,093  4,673 

รายการปรบัจากเงินกองทุนชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (29)  (30) 

รายการหกัจากเงนิกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (24,395)  (23,172) 

รวมเงินกองทุนชั้นที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของ 185,423  176,284 

    

เงินกองทุนชั้นที ่1 ทีเ่ป็นตราสารทางการเงิน    

หุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชัน้ท่ี 1 11,214  12,089 

รวมเงินกองทุนชั้นที ่1  196,637  188,373 

 

เงินกองทุนชัน้ที ่2    

เงินสาํรองทั่วไป 13,782  13,627 

หุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชัน้ท่ี 2 35,430  35,430 

รวมเงินกองทุนชั้นที ่2  49,212  49,057 

    

รวมเงินกองทุน 245,849  237,430 

    

รวมสินทรัพยเ์สี่ยง 1,227,756  1,228,574 

 

 

 

 

 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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 ขัน้ตํ่าตามท่ี 

ธปท. กาํหนด* 

30 กันยายน 

2565 

ขัน้ตํ่าตามท่ี 

 ธปท. กาํหนด** 

31 ธันวาคม 

2564 

  (รอ้ยละ) 

อตัราส่วนเงินกองทนุต่อสินทรพัยเ์สี่ยง  12.0 20.02 11.0 19.33 

อตัราส่วนเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ต่อสินทรพัยเ์สี่ยง  9.5 16.02 8.5 15.33 

อตัราส่วนเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของต่อ

สินทรพัยเ์สี่ยง 

 

8.0 15.10 7.0 14.35 

*  ธปท. กาํหนดให้ธนาคารพาณิชยด์าํรงอัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของเพิ่มเติมจากการดาํรงอัตราเงินกองทุนขัน้ตํ่า ประกอบดว้ย

อัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรบัผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation buffer) รอ้ยละ 2.50 และอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับ

ความเสียหายสาํหรบัธนาคารพาณิชยท่ี์มีความสาํคญัเชิงระบบสาํหรบัประเทศไทย (D-SIB buffer) อีกรอ้ยละ 1.0 

 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 กันยายน 2565  31 ธันวาคม 2564 
 (ลา้นบาท) 

เงินกองทุนชัน้ที ่1    

เงินกองทุนชั้นที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของ    

ทนุชาํระแลว้ 91,853  91,792 

ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 43,343  43,345 

ทนุสาํรองตามกฎหมาย 10,091  10,091 

กาํไรสทุธิคงเหลือหลงัจากการจัดสรร 57,429  48,351 

กาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 3,166  4,733 

รายการอื่นของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากผูเ้ป็นเจา้ของ 885  885 

รายการปรบัจากเงินกองทุนชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (29)  (29) 

รายการหกัจากเงนิกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (24,954)  (23,822) 

รวมเงินกองทุนชั้นที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของ 181,784  175,346 

    

เงินกองทุนชั้นที ่1 ทีเ่ป็นตราสารทางการเงิน    

หุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีนบัเป็นเงินกองทุนชัน้ท่ี 1 11,214  12,089 

รวมเงินกองทุนชั้นที ่1  192,998  187,435 

 

เงินกองทุนชัน้ที ่2    

เงินสาํรองทั่วไป 13,658  13,627 

หุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีนบัเป็นงินกองทุนชัน้ท่ี 2 35,430  35,430 

รวมเงินกองทุนชั้นที ่2  49,088  49,057 

    

รวมเงินกองทุน 242,086  236,492 

    

รวมสินทรัพยเ์สี่ยง 1,217,612  1,216,927 

 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
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 ขัน้ตํ่าตามท่ี 

ธปท. กาํหนด* 

30 กันยายน 

2565 

ขัน้ตํ่าตามท่ี 

 ธปท. กาํหนด* 

31 ธันวาคม 

2564 

  (รอ้ยละ) 

อตัราส่วนเงินกองทนุต่อสินทรพัยเ์สี่ยง  12.0 19.88 11.0 19.43 

อตัราส่วนเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ต่อสินทรพัยเ์สี่ยง  9.5 15.85 8.5 15.40 

อตัราส่วนเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของต่อ

สินทรพัยเ์สี่ยง 

 

8.0 14.93 7.0 

 

14.41 

    *  ธปท. กาํหนดใหธ้นาคารพาณิชยด์าํรงอัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของเพิ่มเติมจากการดาํรงอัตราเงินกองทุนขัน้ตํ่า ประกอบดว้ย 

อัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรบัผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation buffer) รอ้ยละ 2.50 และอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับ

ความเสียหายสาํหรบัธนาคารพาณิชยท่ี์มีความสาํคญัเชิงระบบสาํหรบัประเทศไทย (D-SIB buffer) อีกรอ้ยละ 1.0 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารและบริษัทย่อยไม่มีเงินกองทนุส่วนเพิ่มเพื่อรองรบัการใหส้ินเช่ือแก่กลุ่ม

ลกูหนีร้ายใหญ่ 
 

การเปิดเผยขอ้มลูตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูการดาํรงเงินกองทุนสาํหรบัธนาคารพาณิชย ์

การเปิดเผยขอ้มลูการดาํรงเงินกองทุนสาํหรบักลุ่มธุรกิจทางการเงิน และการเปิดเผยขอ้มลูการดาํรงสินทรพัยส์ภาพคล่องเพ่ือรองรบั

สถานการณด์า้นสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง กลุ่มธนาคารไดเ้ปิดเผยรายละเอียดไวใ้นช่องทางต่อไปนี ้
 

ช่องทางท่ีเปิดเผยขอ้มลู  เว็บไซตธ์นาคารภายใตส้่วนของนกัลงทนุสมัพนัธท่ี์ 

www.ttbbank.com/th/ir/financial-information/pillar3 

ขอ้กาํหนดการเปิดเผยขอ้มลู ภายใน 4 เดือนหลงัจากวนัสิน้งวดตามขอ้กาํหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 

ขอ้มลูล่าสดุ ณ วนัท่ี  30 มิถนุายน 2565 
 

การบริหารจัดการเงินกองทุน 
 

การบริหารจัดการเงินกองทุนของธนาคารและบริษัทย่อยมีวัตถุประสงคใ์นการรกัษาฐานะเงินกองทุนท่ีเขม้แข็งเพื่อสนับสนุน 

การพฒันาธุรกิจ รวมทัง้เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดดา้นเงินกองทุนตามกฎหมาย และเพื่อรกัษาอนัดบัความน่าเช่ือถือทางเครดิต 

 

  



ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สาํหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิน้สุดวันที ่30 กนัยายน 2565 (ไม่ไดต้รวจสอบ) 
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5 เงินลงทุนสุทธิ 
 

5.1 จาํแนกตามประเภทของเงินลงทุน 

 

     งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

     30 กันยายน 2565  31 ธันวาคม 2564 

     (ลา้นบาท) 

เงินลงทุนในตราสารหนีที้่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย        

หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวิสาหกิจ     49,124  - 

รวม     49,124  - 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้     (21)  - 

สุทธิ     49,103  - 

        

เงินลงทุนในตราสารหนีที้่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน        

   กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น        

หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวิสาหกิจ     118,392  151,561 

ตราสารหนีภ้าคเอกชน     9,899  11,992 

ตราสารหนีต่้างประเทศ     10,501  13,786 

รวม     138,792  177,339 

        

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกิดขึน้     (2,963)  (2,953) 

        

เงินลงทุนในตราสารทุนทีก่ําหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่า        

   ยุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น         

ตราสารทนุท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดในประเทศ     2,845  2,884 

ตราสารทนุท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดต่างประเทศ     6  6 

รวม     2,851  2,890 

        

รวมเงินลงทุนสุทธิ     190,746  180,229 

 

ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายไดเ้งินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกาํหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่นสาํหรบังวดสามเดือนและเก้าเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2565 จาํนวน 7 ลา้นบาท และ 142 ลา้นบาท ตามลาํดับ 

(เฉพาะธนาคาร: 7 ลา้นบาท และ 142 ลา้นบาท ตามลาํดบั) และสาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2564 จาํนวน 130 

ลา้นบาท (เฉพาะธนาคาร: 50 ลา้นบาท)  

 

  



ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สาํหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิน้สุดวันที ่30 กนัยายน 2565 (ไม่ไดต้รวจสอบ) 
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ในเดือนมิถุนายน 2565 ธนาคารไดร้ิเริ่มโมเดลธุรกิจใหม่สาํหรบัเงินลงทุนในตราสารหนีท่ี้ถือเพื่อรบักระแสเงินสดตามสญัญา และ

ทบทวนการจัดประเภทเงินลงทนุใหส้อดคลอ้งกับวตัถุประสงคข์องการลงทุน โดยธนาคารไดท้าํการโอนเงินลงทุนในตราสารหนี ้ซึ่งมี

มลูค่าตามบญัชีจาํนวน 21,253 ลา้นบาท จากเงินลงทนุในตราสารหนีท่ี้วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไป

เป็นเงินลงทนุในตราสารหนีท่ี้วดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย และกลบัรายการขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึน้จริงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนท่ี

โอนเปลี่ยนประเภท จาํนวน 1,932 ลา้นบาทในกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 

 

ณ 30 กันยายน 2565 เงินลงทุนท่ีโอนเปลี่ยนประเภทมีมูลค่ายุติธรรม จาํนวน 19,432 ลา้นบาท และมีขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึน้จริง

จาํนวน 1,821 ลา้นบาท ซึ่งจะตอ้งรบัรูใ้นกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่นหากไม่ไดม้ีการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน 

 

5.2 เงินลงทุนของกิจการที่ธนาคารและบริษัทย่อยถือหุ้นต้ังแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 
 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในกิจการท่ีธนาคารและบริษัทย่อยถือหุน้

ตัง้แต่รอ้ยละ 10 ขึน้ไปของทนุชาํระแลว้ของกิจการดงักล่าวท่ีไม่เขา้ข่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทรว่ม สรุปไดด้งันี ้

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 กันยายน 2565  31 ธันวาคม 2564 

 (ลา้นบาท) 

ธุรกิจอสงัหาริมทรพัยแ์ละการก่อสรา้ง -  4 

การสาธารณปูโภคและบริการ 123  126 

กองทนุรวมและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 344  266 

อื่น ๆ 1,965  2,071 

รวม 2,432  2,467 
 

ส่วนไดเ้สยีในกิจการซ่ึงมีโครงสรา้งเฉพาะตวัซ่ึงไม่ไดร้วมอยู่ในงบการเงนิรวมซ่ึงเป็นไปตามปกตธิุรกิจ 
 

ธนาคารและบริษัทย่อยอาจมีรายการกับกิจการซึ่งมีโครงสรา้งเฉพาะตวัในรูปของเงินลงทุนในหน่วยลงทุน การใหกู้ยื้มและธุรกรรม

ตราสารอนุพนัธ ์เงินลงทุนในหน่วยลงทุนรบัรูร้ายการเป็นเงินลงทุนในตราสารทุน ส่วนเงินใหกู้้ยืมและธุรกรรมตราสารอนุพันธ์ทาํ

รายการโดยเป็นไปตามปกติธุรกิจและมีการบริหารจดัการเช่นเดียวกบัคู่คา้อื่น ๆ 

 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารและบริษัทย่อยไม่มีความเสี่ยงและรายการท่ีเป็นสาระสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้ง

กบักิจการซึ่งมีโครงสรา้งเฉพาะตวัท่ีตอ้งเปิดเผยในงบการเงิน 
 

  



ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สาํหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิน้สุดวันที ่30 กนัยายน 2565 (ไม่ไดต้รวจสอบ) 

 

 28 

5.3 เงินลงทุนในบริษัททีม่ีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 
 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในบริษัทจดทะเบียนท่ีเขา้ข่ายถูกเพิกถอน

จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และตราสารหนีท่ี้ผิดนัดชาํระหนี ้หรือบริษัทท่ีมีปัญหา

เก่ียวกับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของกิจการหรือบริษัทอื่นท่ีมีผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินเช่นเดียวกับบริษัทจดทะเบียนท่ีเขา้

ข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน เงินลงทุนดงักล่าววดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน หรือกาํไร

ขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่นในงบแสดงฐานะการเงิน ดงัต่อไปนี ้

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 กันยายน 2565  31 ธันวาคม 2564 
       ค่าเผื่อ        ค่าเผื่อ 

       ผลขาดทนุ        ผลขาดทนุ 

       ดา้นเครดิต        ดา้นเครดิต 

 จาํนวน    มลูค่า  ที่คาดวา่  จาํนวน    มลูค่า  ที่คาดวา่ 

 บริษัท  ราคาทนุ  ยตุิธรรม  จะเกิดขึน้  บริษัท  ราคาทนุ  ยตุิธรรม  จะเกิดขึน้ 

   (ลา้นบาท)    (ลา้นบาท) 

- บริษัทจดทะเบียนที่เขา้ขา่ยถกูเพิก

 

               

   จากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน                

   และตราสารหนีท้ี่ผดินดัชาํระหนี ้ 1  12  -  -  2  13  -  - 

- บริษัทที่มีปัญหาเกี่ยวกบัการ 

 

               

   ดาํเนินงานต่อเนื่องของกิจการหรือ                

   บริษัทอ่ืนที่มีผลการดาํเนินงานและ                

   ฐานะการเงิน เช่นเดียวกบับริษัทจด                

   ทะเบียนที่เขา้ข่ายถกูเพิกถอนจาก                

   การเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 10  3,893  315  2,885  12  3,893  315  2,885 

รวม 11  3,905  315  2,885  14  3,906  315  2,885 

 

 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สาํหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิน้สุดวันที ่30 กนัยายน 2565 (ไม่ไดต้รวจสอบ) 
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6 เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ 

 
    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

  สดัส่วนการถือ        เงินปันผลรบัสาํหรบังวด 

บริษัท ประเภทธุรกิจ หุน้สามญั ทนุชาํระแลว้ ส่วนไดเ้สีย ค่าเผื่อการดอ้ยค่า ส่วนไดเ้สียสทุธิ ราคาทนุ ค่าเผื่อการดอ้ยค่า ราคาทนุสทุธิ เกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่

  30 31 30 31 30 31 30 31 30 31 30 31 30 31 30 31 30 30 

  กนัยายน ธันวาคม กนัยายน ธันวาคม กนัยายน ธันวาคม กนัยายน ธันวาคม กนัยายน ธันวาคม กนัยายน ธันวาคม กนัยายน ธันวาคม กนัยายน ธันวาคม กนัยายน กนัยายน 

  2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

  (รอ้ยละ) (ลา้นบาท) 

บริษัทย่อย                    

บริษัท บริหารสินทรพัย ์

 พหลโยธิน จาํกดั 

ธุรกิจบริหาร 

สินทรพัย ์ 100.00 100.00 298 298 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 298 298 

 

- 

 

- 298 298 - - 

บริษัท ทีบีซีโอ จาํกดั (มหาชน) (1) ธนาคารพาณิชย ์ 99.98 99.98 - - - - - - - - 99,310 99,310 (99,000) (99,000) 310 310 - 92,576 

บริษัท ทหารไทยธนชาตโบรกเกอร ์

จาํกดั 

ธุรกิจนายหนา้

ประกนั 99.99 99.99 100 100 - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 117 117 

 

- 

 

- 117 117 - - 

บริษัท ทีทีบี คอนซูมเมอร ์จาํกดั (2) ธุรกิจนายหนา้ 100.00 - 30   - - - - - - - 30 - - - 30 - - - 

บริษัทร่วม                    

บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการ 

กองทนุทหารไทย จาํกดั (3)  

ธุรกิจหลกัทรพัย ์

จดัการกองทนุ - 35.00 - 100 

 

- 

 

4,479 

 

- 

 

- 

 

- 

 

4,479 - 197 

 

- 

 

- - 197 80 81 

บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการ 

กองทนุธนชาต จาํกดั (3)  

ธุรกิจหลกัทรพัย ์

จดัการกองทนุ - 49.90 - 100 - 4,141 - - - 4,141 -    4,192 - - - 4,192 73 - 

บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ 

อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จาํกดั (3) 

ธุรกิจหลกัทรพัย ์

จดัการกองทนุ 40.50 - 200 - 8,669 - - - 8,669 - 4,389 - - - 4,389 - - - 

รวม      8,669 8,620 - - 8,669 8,620 104,144 104,114 (99,000) (99,000) 5,144 5,114 153 92,657 

 
 (1) บริษัทจดทะเบียนเลิกบริษัทกบักระทรวงพาณิชย ์ในวนัที ่1 พฤศจิกายน 2564 และปัจจบุนัอยู่ระหว่างการชาํระบญัชี 
(2) บริษัทย่อยแห่งใหม่จดทะเบียนจดัตัง้กบักระทรวงพาณิชยเ์มื่อวนัที่ 3 มีนาคม 2565 
(3) บริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุนอีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จาํกัด จัดตัง้ขึน้ใหม่จากการรวมกิจการระหว่างบริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุนทหารไทย จาํกัด และบริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุนธนชาต จาํกัด เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 และเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าว 

ที่คงเหลืออยู่มีขอ้กาํหนดเก่ียวกบัสิทธิในการซือ้และสิทธิในการขายในอนาคต 
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7 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ 
 

7.1 จาํแนกตามประเภทเงินให้สินเชื่อ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2565  2564  2565  2564 

 (ลา้นบาท) 

เงินเบิกเกินบญัชี 90,170  98,656  90,170  98,656 

เงินใหกู้ยื้ม 681,411  679,161  676,603  678,408 

ตั๋วเงิน 216,590  198,375  216,990  198,375 

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้ 404,812  393,856  404,812  393,856 

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน 889  997  889  997 

อื่น ๆ 128  259  128  259 

รวมเงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนี ้ 1,394,000  1,371,304  1,389,592  1,370,551 

บวก ดอกเบีย้คา้งรบัและรายไดด้อกเบีย้ท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ* 7,499  7,369  7,499  7,369 

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ 1,401,499  1,378,673  1,397,091  1,377,920 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ (56,604)  (54,472)  (54,971)  (54,452) 

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ 1,344,895  1,324,201  1,342,120  1,323,468 

 

* ดอกเบีย้คา้งรบัและรายไดด้อกเบีย้ที่ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระสาํหรบัเงินใหส้ินเชื่อแก่ลกูหนีท้ี่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตแสดงยอดหลงัค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิต 

 

7.2 จาํแนกตามประเภทการจัดชั้น 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2565  2564  2565  2564 

 (ลา้นบาท) 

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ*        

ชัน้ท่ี 1 (สินทรพัยท์างการเงินท่ีไม่มีการเพิ่มขึน้อย่างมีนยัสาํคญัของ        

   ความเสี่ยงดา้นเครดิต) 1,239,481  1,223,662  1,239,879  1,223,661 

ชัน้ท่ี 2 (สินทรพัยท์างการเงินท่ีมีการเพิ่มขึน้อย่างมีนยัสาํคญัของ        

   ความเสี่ยงดา้นเครดิต) 120,119  112,520  120,119  112,520 

ชัน้ท่ี 3 (สินทรพัยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต) 41,899  42,491  37,093  41,739 

รวม 1,401,499  1,378,673  1,397,091  1,377,920 

 

* ยอดรวมเงินใหส้ินเชื่อแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบัในหมายเหตขุอ้ 7.1 
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7.3 เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ  
 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินให้สินเช่ือด้อยคุณภาพ (รวมเงินให้สินเช่ือแก่

ธนาคารและตลาดเงิน) สรุปไดด้งันี ้
 

 30 กันยายน 2565 

 ธนาคาร บริษัท บริหาร   

 ทหารไทย สินทรพัย ์   

 ธนชาต พหลโยธิน ตดัรายการ  

 จาํกดั (มหาชน) จาํกดั ระหว่างกัน งบการเงินรวม 

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (เงินต้น)     

เงินใหส้ินเช่ือดอ้ยคณุภาพ (ลา้นบาท) 37,093 4,016 790 41,899 

เงินใหส้ินเช่ือรวม (ลา้นบาท) 1,534,939 4,016 390 1,539,345 

อตัรารอ้ยละของเงินใหส้ินเช่ือดอ้ยคณุภาพ (รอ้ยละ) 2.42 100.00  2.72 

 

 31 ธันวาคม 2564 

 ธนาคาร บริษัท บริหาร   

 ทหารไทย สินทรพัย ์   

 ธนชาต พหลโยธิน ตดัรายการ  

 จาํกดั (มหาชน) จาํกดั ระหว่างกัน งบการเงินรวม 

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (เงินต้น)     

เงินใหส้ินเช่ือดอ้ยคณุภาพ (ลา้นบาท) 41,368 1,454 (702) 42,120 

เงินใหส้ินเช่ือรวม (ลา้นบาท) 1,498,279 1,454 (702) 1,499,031 

อตัรารอ้ยละของเงินใหส้ินเช่ือดอ้ยคณุภาพ (รอ้ยละ) 2.76 100.00  2.81 

 

สาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 2564 ธนาคารและบริษัทย่อยไดโ้อนขายสินเช่ือดอ้ยคณุภาพโดยมีภาระเงิน

ตน้จาํนวนเงินประมาณ 3,673 ลา้นบาท และ 3,024 ลา้นบาท ตามลาํดบั (เฉพาะธนาคาร: จาํนวนเงินประมาณ 7,795 ลา้นบาท 

และ 2,647 ลา้นบาท ตามลาํดบั) ใหแ้ก่บริษัทบริหารสินทรพัย ์ทัง้นี ้ราคาขายส่วนท่ีสงูกว่ามลูค่าตามบญัชีของสินเช่ือดอ้ยคุณภาพ

ดังกล่าวไดแ้สดงหักจาก “ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้” ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สาํหรบังวด 

เกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 2564 ตามลาํดบั 
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7.4 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนีท้ีม่ีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่ 
 

ในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565 และ 2564 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้ท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่ท่ีไม่ทาํใหเ้กิดการตดัรายการ ขณะท่ีเงินใหส้ินเช่ือดงักล่าวมีค่าเผื่อผลขาดทุนในจาํนวนเท่ากับผลขาดทุน

ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ตลอดอาย ุดงันี ้

 งบการเงินรวม 

 2565  2564 

 (ลา้นบาท) 

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนีที้ม่ีการเปลี่ยนแปลงเงือ่นไขใหม่ในระหว่างงวด 

เก้าเดือนสิ้นสุดวันที ่30 กันยายน    

มลูหนี ้ณ วนัท่ีมกีารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม*่ 6,918  6,729 

ผลขาดทนุสทุธิจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข* 58  148 

    

เงินให้สินเชื่อทีม่ีการเปลี่ยนแปลงเงือ่นไขใหม่ตัง้แต่วันที่รับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรก - 

เปลี่ยนการจัดชัน้    

มลูค่า ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานของเงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนีท่ี้มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข 

โดยในระหว่างงวดมีการเปลี่ยนการคาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้จาก 

ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ตลอดอายเุป็นผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ

เกิดขึน้ใน 12 เดือนขา้งหนา้ 706  618 

 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2565  2564 

 (ลา้นบาท) 

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนีที้ม่ีการเปลี่ยนแปลงเงือ่นไขใหม่ในระหว่างงวด 

เก้าเดือนสิ้นสุดวันที ่30 กันยายน    

มลูหนี ้ณ วนัท่ีมกีารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม*่ 6,884  5,813 

ผลขาดทนุสทุธิจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข* 58  152 

    

เงินให้สินเชื่อทีม่ีการเปลี่ยนแปลงเงือ่นไขใหม่ตัง้แต่วันที่รับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรก - 

เปลี่ยนการจัดชัน้    

มลูค่า ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานของเงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนีท่ี้มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข 

โดยในระหว่างงวดมีการเปลี่ยนการคาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้จาก 

ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ตลอดอายเุป็นผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ

เกิดขึน้ใน 12 เดือนขา้งหนา้ 706  353 

* ในปี 2565 รวมมาตรการการใหค้วามช่วยเหลือรูปแบบท่ี 2 ตามมาตรการแกห้นีอ้ยา่งยั่งยืนตามท่ีกล่าวถึงในหมายเหตขุอ้ 2 

 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2565 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินใหส้ินเช่ือแก่ลูกหนีท่ี้มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่ประมาณ รอ้ยละ 11 

ของเงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนีข้องธนาคารและบริษัทย่อย (31 ธันวาคม 2564: รอ้ยละ 16 ของเงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนีข้องธนาคารและ

บริษัทย่อย) 
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7.5 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซือ้และสัญญาเช่าการเงิน 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 กันยายน 2565 

   ส่วนท่ีถึง     

 ส่วนท่ีถึง  กาํหนดชาํระ  ส่วนท่ีถึง   

 กาํหนดชาํระ  เกินหน่ึงปี  กาํหนดชาํระ   

 ภายในหน่ึงปี  แต่ไม่เกินหา้ปี  เกินหา้ปี  รวม 

 (ลา้นบาท) 

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้ 120,802  307,416  34,777  462,995 

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน 381  567  -  948 

ผลรวมของเงินลงทนุขัน้ตน้ตามสญัญาเช่า 121,183  307,983  34,777  463,943 

หกั รายไดด้อกเบีย้ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (20,592)  (36,032)  (1,618)  (58,242) 

มูลค่าปัจจุบันของจาํนวนเงินขั้นตํ่าทีลู่กหนี้        

   ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า 100,591  271,951  33,159  405,701 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้       (10,553) 

ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าสุทธิ       395,148 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2564 

   ส่วนท่ีถึง     

 ส่วนท่ีถึง  กาํหนดชาํระ  ส่วนท่ีถึง   

 กาํหนดชาํระ  เกินหน่ึงปี  กาํหนดชาํระ   

 ภายในหน่ึงปี  แต่ไม่เกินหา้ปี  เกินหา้ปี  รวม 

 (ลา้นบาท) 

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้ 116,303  302,806  32,310  451,419 

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน 419  645  -  1,064 

ผลรวมของเงินลงทนุขัน้ตน้ตามสญัญาเช่า 116,722  303,451  32,310  452,483 

หกั รายไดด้อกเบีย้ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (20,514)  (35,618)  (1,498)  (57,630) 

มูลค่าปัจจุบันของจาํนวนเงินขั้นตํ่าทีลู่กหนี้        

   ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า 96,208  267,833  30,812  394,853 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้       (9,390) 

ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าสุทธิ       385,463 
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8 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกิดขึน้ 
 

ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 มีดงันี ้
 

 งบการเงินรวม 

 30 กันยายน 2565 

 สินทรพัย ์  สินทรพัย ์     

 ทางการเงิน  ทางการเงิน     

 ท่ีไม่มีการเพิ่มขึน้  ท่ีมีการเพิ่มขึน้  สินทรพัย ์   

 อย่างมีนยัสาํคญั  อย่างมีนยัสาํคญั  ทางการเงิน   

 ของความเสี่ยง  ของความเสี่ยง  ท่ีมีการดอ้ยค่า   

 ดา้นเครดิต  ดา้นเครดิต  ดา้นเครดิต  รวม 

 (ลา้นบาท) 

        
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 79  -  -  79 

เงินลงทนุ 99  -  2,885  2,984 

เงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบั 12,536  25,213  18,855  56,604 

สินทรพัยท์างการเงินอื่น 35  97  298  430 

ภาระผกูพนัท่ีจะใหส้ินเช่ือและ        

   สญัญาคํา้ประกนัทางการเงิน 819  824  326  1,969 
 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2564 

 สินทรพัย ์  สินทรพัย ์     

 ทางการเงิน  ทางการเงิน     

 ท่ีไม่มีการเพิ่มขึน้  ท่ีมีการเพิ่มขึน้  สินทรพัย ์   

 อย่างมีนยัสาํคญั  อย่างมีนยัสาํคญั  ทางการเงิน   

 ของความเสี่ยง  ของความเสี่ยง  ท่ีมีการดอ้ยค่า   

 ดา้นเครดิต  ดา้นเครดิต  ดา้นเครดิต  รวม 

 (ลา้นบาท) 

        
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 43  -  -  43 

เงินลงทนุ 68  -  2,885  2,953 

เงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบั 12,413  22,052  20,007  54,472 

สินทรพัยท์างการเงินอื่น 41  99  373  513 

ภาระผกูพนัท่ีจะใหส้ินเช่ือและ        

   สญัญาคํา้ประกนัทางการเงิน 709  343  286  1,338 
 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สาํหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิน้สุดวันที ่30 กนัยายน 2565 (ไม่ไดต้รวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 กันยายน 2565 

 สินทรพัย ์  สินทรพัย ์     

 ทางการเงิน  ทางการเงิน     

 ท่ีไม่มีการเพิ่มขึน้  ท่ีมีการเพิ่มขึน้  สินทรพัย ์   

 อย่างมีนยัสาํคญั  อย่างมีนยัสาํคญั  ทางการเงิน   

 ของความเสี่ยง  ของความเสี่ยง  ท่ีมีการดอ้ยค่า   

 ดา้นเครดิต  ดา้นเครดิต  ดา้นเครดิต  รวม 

 (ลา้นบาท) 

        
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 79  -  -  79 

เงินลงทนุ 99  -  2,885  2,984 

เงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบั 12,536  25,213  17,222  54,971 

สินทรพัยท์างการเงินอื่น 35  97  298  430 

ภาระผกูพนัท่ีจะใหส้ินเช่ือและ        

   สญัญาคํา้ประกนัทางการเงิน 819  824  326  1,969 
 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2564 

 สินทรพัย ์  สินทรพัย ์     

 ทางการเงิน  ทางการเงิน     

 ท่ีไม่มีการเพิ่มขึน้  ท่ีมีการเพิ่มขึน้  สินทรพัย ์   

 อย่างมีนยัสาํคญั  อย่างมีนยัสาํคญั  ทางการเงิน   

 ของความเสี่ยง  ของความเสี่ยง  ท่ีมีการดอ้ยค่า   

 ดา้นเครดิต  ดา้นเครดิต  ดา้นเครดิต  รวม 

 (ลา้นบาท) 

        
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 43  -  -  43 

เงินลงทนุ 68  -  2,885  2,953 

เงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบั 12,413  22,052  19,987  54,452 

สินทรพัยท์างการเงินอื่น 41  99  373  513 

ภาระผกูพนัท่ีจะใหส้ินเช่ือและ        

   สญัญาคํา้ประกนัทางการเงิน 709  343  286  1,338 
 

  



ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สาํหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิน้สุดวันที ่30 กนัยายน 2565 (ไม่ไดต้รวจสอบ) 
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รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ของเงินใหส้ินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับระหว่างงวด  

สรุปไดด้งันี ้

        งบการเงิน 

      งบการเงินรวม  เฉพาะธนาคาร 

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที ่30 กันยายน 2565      (ลา้นบาท) 

         

ยอดตน้งวด      54,472  54,452 

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนการจดัชัน้      8,472  8,472 

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมลูค่าค่าเผื่อผลขาดทนุใหม่      6,042  6,222 

ไดม้าระหว่างงวด      1,836  1,836 

ตดัรายการระหว่างงวด      (3,700)  (5,493) 

ค่าเผื่อผลขาดทนุส่วนท่ีตดัออกจากบญัชี      (10,518)  (10,518) 

ยอดปลายงวด      56,604  54,971 

         

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ของเงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบัระหว่างปี สรุป

ไดด้งันี ้

        งบการเงิน 

      งบการเงินรวม  เฉพาะธนาคาร 

สําหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2564      (ลา้นบาท) 

         

ยอดตน้ปี      51,967  31,331 

ไดม้าจากการรบัโอนกิจการ      -  20,867 

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนการจดัชัน้      13,225  9,041 

  การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมลูค่าค่าเผื่อผลขาดทนุใหม่      9,695  10,151 

ไดม้าระหว่างปี      2,312  1,506 

ตดัรายการระหว่างปี      (6,893)  (6,242) 

ค่าเผื่อผลขาดทนุส่วนท่ีตดัออกจากบญัชี      (15,834)  (12,202) 

ยอดปลายปี      54,472  54,452 

 
จากสภาวะเศรษฐกิจและความไม่แน่นอนท่ีเกิดขึน้จากโควิด-19 ผู้บริหารพิจารณาผลกระทบต่อสินทรัพย์ทางการเงิน โดยจะ

พิจารณาจากขอ้มูลปัจจุบัน และผลกระทบท่ีเป็นไปไดจ้ากการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ ณ วนัท่ี 30 

กันยายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 ผู้บริหารพิจารณารับรูผ้ลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้เพิ่มขึน้ (Management 

Overlay) โดยรวมถึงลกูหนีท่ี้อยู่ภายใตม้าตรการความช่วยเหลือและผลกระทบทางเศรษฐกิจ 

 
 
 

 
 
 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สาํหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิน้สุดวันที ่30 กนัยายน 2565 (ไม่ไดต้รวจสอบ) 
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9 ตราสารหนีท้ีอ่อกและเงินกู้ยืม 
 

   งบการเงินรวม 

 อตัราดอกเบีย้  30 กนัยายน 2565 31 ธันวาคม 2564 

 ณ วนัที่ ปีที่ครบกาํหนด ใน ต่าง  ใน ต่าง  

 30 กนัยายน 2565 ไถ่ถอน ประเทศ ประเทศ รวม ประเทศ ประเทศ รวม 

 (รอ้ยละ)  (ลา้นบาท) 

หุน้กูด้อ้ยสิทธิ (1) 3.50, 4.00 และ 4.90 2565 (2) - 2567 (2) 35,430 14,065 49,495 35,430 13,368 48,798 

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ 

 

 6mLibor+1.05 ,SOFR 

6m+1.15 และ 0.48-

1.00 2565 - 2570 5,020 18,606 23,626 5,300 14,207 19,507 

ตั๋วแลกเงิน (3) 2.15 และ เม่ือทวงถาม       

   และตั๋วสญัญาใชเ้งิน 0.05-2.50 และ 2555 9 - 9 10 - 10 

เงินกูย้ืมอ่ืน ๆ 0.00-0.75 2565 - 2574 14 59 73 19 64 83 

รวม   40,473 32,730 73,203 40,759 27,639 68,398 

 

   งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 อตัราดอกเบีย้  30 กนัยายน 2565 31 ธันวาคม 2564 

 ณ วนัที่ ปีที่ครบกาํหนด ใน ต่าง  ใน ต่าง  

 30 กนัยายน 2565 ไถ่ถอน ประเทศ ประเทศ รวม ประเทศ ประเทศ รวม 

 (รอ้ยละ)  (ลา้นบาท) 

หุน้กูด้อ้ยสิทธิ (1) 3.50, 4.00 และ 4.90 2565 (2) - 2567 (2) 35,430 14,065 49,495 35,430 13,368 48,798 

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ 

 

 6mLibor+1.05, SOFR 

6m+1.15 และ 0.48-

0.85 2565 - 2570 - 18,606 18,606 - 14,207 14,207 

ตั๋วแลกเงิน (3) 2.15 และ เม่ือทวงถาม       

   และตั๋วสญัญาใชเ้งิน 0.05-2.50 และ 2555 9 - 9 10 - 10 

เงินกูย้ืมอ่ืน ๆ 0.00-0.75 2565 - 2574 14 59 73 19 64 83 

รวม   35,453 32,730 68,183 35,459 27,639 63,098 
 

 

(1) นบัเป็นส่วนหน่ึงของเงินกองทนุ โดยคาํนวณตามหลกัเกณฑก์ารนบัเงินกองทนุของธนาคารแห่งประเทศไทย (หมายเหต ุ4) 
(2) เป็นปีท่ีเริ่มมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกาํหนด 
(3) ยอดเงินคงเหลือของตั๋วแลกเงินท่ีครบกาํหนดชาํระในระหว่างปี 2555 อยู่ในระหว่างรอการไถ่ถอนจากผูถ้ือตั๋วแลกเงิน 

 

9.1 หุ้นกู้ด้อยสิทธิ 

 

เมื่อวนัท่ี 2 ธันวาคม 2562 ธนาคารไดอ้อกตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนชัน้ท่ี 1 จาํนวน 400 ลา้นเหรียญสหรฐั ไม่มี

กาํหนดเวลาในการชาํระคืน อตัราดอกเบีย้คงท่ีรอ้ยละ 4.90 ต่อปี กาํหนดชาํระดอกเบีย้ทุก 6 เดือน ในเดือนมิถุนายน และ 

ธันวาคม ของทุกปี โดยธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนตราสารดอ้ยสิทธิเพ่ือนับเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ก่อนกาํหนดได้นับตั้งแต่วัน

ครบรอบ 5 ปี เป็นตน้ไป หรือภายใตเ้งื่อนไขท่ีกาํหนด ทัง้นีต้อ้งไดร้บัความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน  ตราสาร

หนีด้งักล่าวออกภายใตโ้ครงการ “Euro Medium Term Note” ของธนาคาร 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สาํหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิน้สุดวันที ่30 กนัยายน 2565 (ไม่ไดต้รวจสอบ) 

 

 38 

ระหว่างวนัท่ี 26 สิงหาคม 2565 ถึงวนัท่ี 29 กันยายน 2565 ธนาคารไดซื้อ้คืนตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี1 

ไม่มีกาํหนดเวลาในการชาํระคืน จากผูถื้อตราสารเดิมจาํนวน 29 ลา้นเหรียญสหรฐั คงเหลือยอดคงคา้งจาํนวน 371 ลา้น

เหรียญสหรัฐ  ทั้งนีธ้นาคารได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ดาํเนินการซือ้คืนตราสารดังกล่าวแล้ว 

นอกจากนี ้ธนาคารไดซื้อ้คืนตราสารดอ้ยสิทธิเพ่ือนับเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี1 ไม่มีกาํหนดเวลาในการชาํระคืน หลังจากวันท่ี 

30 กนัยายน 2565 ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตขุอ้ 20.4 

 

9.2 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ 

 

9.2.1 เมื่อวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์2565 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงไดอ้อกหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิสกุลเงินบาท มีประกัน จาํนวน 1,920 ลา้น

บาท อาย ุ179 วนั อตัราดอกเบีย้คงท่ี รอ้ยละ 0.70 ต่อปี กาํหนดชาํระดอกเบีย้ ณ วนัไถ่ถอน ซึ่งธนาคารคํา้ประกนัเต็ม

จาํนวน หุน้กู้ดังกล่าวไดค้รบกาํหนดในวันท่ี 26 สิงหาคม 2565 ซึ่งบริษัทย่อยไดด้าํเนินการไถ่ถอนเรียบรอ้ยแลว้ทัง้

จาํนวน 

 

9.2.2 เมื่อวันท่ี 5 สิงหาคม 2565 ธนาคารได้ออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิสีเขียว ไม่มีประกัน (Green Bond) จาํนวน 100 ล้าน

เหรียญดอลลารส์หรัฐ อายุ 5 ปี อัตราดอกเบีย้อิงกับอัตราดอกเบีย้ลอยตัว SOFR 6 เดือน บวกรอ้ยละ 1.15 ต่อปี 

กาํหนดชาํระดอกเบีย้ทุก 6 เดือน ในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนสิงหาคมของทุกปี โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อนาํเงินไป

สนบัสนนุสินเช่ือใหแ้ก่ภาคเอกชนในโครงการท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม 

 

9.2.3 เมื่อวันท่ี 26 สิงหาคม 2565 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงไดอ้อกหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิสกุลเงินบาท มีประกัน จาํนวน 1,920 ลา้น

บาท อาย ุ111 วนั อตัราดอกเบีย้คงท่ี รอ้ยละ 1.00 ต่อปี กาํหนดชาํระดอกเบีย้ ณ วนัไถ่ถอน ซึ่งธนาคารคํา้ประกนัเต็ม

จาํนวน 

 

10 สินทรัพยท์ีม่ีภาระผูกพันและข้อจาํกัด 
 

สินทรพัยท่ี์มีภาระผกูพนัและขอ้จาํกดั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 มีดงันี ้

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 กันยายน 2565  31 ธันวาคม 2564 
 

(ลา้นบาท) 

เงินลงทนุในหลกัทรพัย ์    

  - ใชเ้ป็นหลกัประกนัการทาํธุรกรรมสญัญาซือ้คืน 68,008  30,694 

ทรพัยส์ินรอการขายมีขอ้จาํกดั 5,765  2,923 

รวม 73,773  33,617 

 

  



ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สาํหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิน้สุดวันที ่30 กนัยายน 2565 (ไม่ไดต้รวจสอบ) 
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11 ภาระผูกพันและหนีส้ินทีอ่าจเกิดขึน้ 
 

11.1 ภาระผูกพัน 

 

 งบการเงินรวม 

 30 กันยายน 2565  31 ธันวาคม 2564 

 (ลา้นบาท) 

การรบัอาวลัตั๋วเงิน  932  205 

การคํา้ประกนัการกูยื้มเงิน/หุน้กู ้ 39  45 

ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินคา้เขา้ท่ียงัไม่ครบกาํหนด 3,465  4,081 

เล็ตเตอรอ์อฟเครดิต 16,251  15,608 

ภาระผกูพนัอื่น    

- การคํา้ประกนัอื่น 75,734  85,821 

- วงเงินเบิกเกินบญัชีท่ีลกูคา้ยงัไม่ไดถ้อน 111,682  117,029 

- วงเงินท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชข้องสินเช่ือท่ีไม่สามารถยกเลิกได ้ 6,465  7,958 

- อื่น ๆ (1) 1,304  14,117 

รวม 215,872  244,864 
(1)   ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 ธนาคารและบริษัทย่อยไม่มีสินทรพัยท์างการเงินท่ีไดร้บัมาเป็นหลกัประกัน ซึ่งไดน้าํไปขายหรือวางเป็นประกนัอีกทอด

หน่ึง (ณ 31 ธันวาคม 2564 ไดร้วมสินทรพัย์ทางการเงินที่ไดร้บัมาเป็นหลกัประกนั ซ่ึงไดน้าํไปขายหรือวางเป็นประกนัอีกทอดหนึ่งจํานวน 13,226 

ลา้นบาท โดยธนาคารและบริษัทย่อยมีภาระในการนาํส่งคืนหลกัทรพัย์ดงักล่าวคืนในจาํนวนทีเ่ทียบเท่ากนั)  

 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 กันยายน 2565  31 ธันวาคม 2564 

 (ลา้นบาท) 

การรบัอาวลัตั๋วเงิน  932  205 

การคํา้ประกนัการกูยื้มเงิน/หุน้กู ้ 5,076  5,366 

ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินคา้เขา้ท่ียงัไม่ครบกาํหนด 3,465  4,081 

เล็ตเตอรอ์อฟเครดิต 16,251  15,608 

ภาระผกูพนัอื่น    

- การคํา้ประกนัอื่น 75,734  85,821 

- วงเงินเบิกเกินบญัชีท่ีลกูคา้ยงัไม่ไดถ้อน 111,682  117,029 

- วงเงินท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชข้องสินเช่ือท่ีไม่สามารถยกเลิกได ้ 6,465  7,958 

- อื่น ๆ (1) 1,304  14,117 

รวม 220,909  250,185 
(1)  ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 ธนาคารไม่มีสินทรัพยท์างการเงินท่ีไดร้ับมาเป็นหลักประกัน ซึ่งไดน้าํไปขายหรือวางเป็นประกันอีกทอดหน่ึง (ณ 31 

ธนัวาคม 2564 ไดร้วมสนิทรพัย์ทางการเงนิทีไ่ดร้บัมาเป็นหลกัประกนั ซ่ึงไดน้าํไปขายหรือวางเป็นประกนัอีกทอดหนึ่งจาํนวน 13,226 ลา้นบาท โดย

ธนาคารมีภาระในการนาํส่งคืนหลกัทรพัย์ดงักล่าวคืนในจาํนวนทีเ่ทียบเท่ากนั)  
 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สาํหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิน้สุดวันที ่30 กนัยายน 2565 (ไม่ไดต้รวจสอบ) 
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ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายการซือ้และขายเงินลงทุนในตราสารหนีโ้ดยมียอด

ซือ้สทุธิจาํนวน 75 ลา้นบาท และขายสทุธิ 208 ลา้นบาท ตามลาํดบั (เฉพาะธนาคาร: ยอดซือ้สทุธิจาํนวน 75 ลา้นบาท และขายสทุธิ 

208 ลา้นบาท ตามลาํดบั) ซึ่งยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระราคา ณ วนัท่ีรายงาน 

 

11.2 คดีความ 
 

(ก) ณ วันท่ี  30 กันยายน  2565 และ 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารและบริ ษัทย่อยถูกดําเนินคดีตามภาระหนังสือคํ้าประกัน 

และสิทธิเรียกรอ้งอื่น ๆ จาํนวน 128 คดี และ 125 คดี ตามลาํดบั (เฉพาะธนาคาร: จาํนวน 128 คด ีและ 125 คด ีตามลาํดบั) ซึ่งใน

การถกูฟ้องรอ้งดาํเนินคดีดงักล่าวเป็นการเรียกใหธ้นาคารและบริษัทย่อยรบัผิดประมาณ 1,648 ลา้นบาท (1) และ 2,241  ลา้นบาท (1) 

ตามลาํดบั (เฉพาะธนาคาร: 1,648 ลา้นบาท (1) และ 2,241  ลา้นบาท (1) ตามลาํดบั) 

 

(ข) ณ วันท่ี  30 กันยายน  2565 และ 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารและบริษัทย่อยได้บันทึกประมาณการหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ ้น 

จากคดีฟ้องร้องจํานวนรวม 566 ล้านบาท และ 572 ล้านบาท ตามลาํดับ (เฉพาะธนาคาร: จํานวน 566 ล้านบาท และ 

572 ลา้นบาท ตามลาํดบั) ซึ่งฝ่ายบริหารพิจารณาว่าประมาณการหนีส้ินดังกล่าวเพียงพอท่ีจะรองรับผลเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้

จากคดีฟ้องรอ้งข้างต้น  
 

(1) ไม่รวมความรบัผิดของธนาคารและบริษัทย่อย ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 จาํนวน 76 ลา้นบาท และ 77 ลา้นบาท ตามลาํดบั (เฉพาะธนาคาร: 

จาํนวน 76 ลา้นบาท และ 77 ลา้นบาท ตามลาํดบั) ซึ่งศาลชัน้ตน้หรือศาลอทุธรณม์ีคาํพิพากษายกฟ้อง  

 

12 บุคคลหรือกิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน 
 

เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการจัดทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันกับธนาคารและบริษัทย่อย หากธนาคารและบริษัทย่อยมี

อาํนาจควบคุมหรือควบคุมรว่มกนัทัง้ทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยสาํคญัต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทาง

การเงินและบริหารหรือในทางกลับกัน หรือธนาคารและบริษัทย่อยอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใตอ้ิทธิพลอย่างมี

นยัสาํคญัเดียวกนักบับคุคลหรือกิจการนัน้ การเก่ียวขอ้งกนันีอ้าจเป็นรายบคุคลหรือเป็นกิจการอื่น ๆ 

 

คาํนิยามและลักษณะความสัมพันธ ์
 

บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไดแ้ก่ 

1. ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หมายถึงผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้เกินรอ้ยละ 10 ของทนุชาํระแลว้ของธนาคาร 

2. บริษัทย่อย 

3. บริษัทรว่ม 

4. ผูบ้ริหารสาํคญัของธนาคารและบริษัทย่อย  

5. บคุคลหรือกิจการอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง 

5.1  สมาชิกในครอบครวัท่ีใกลชิ้ดของผูบ้ริหารสาํคญั 

5.2  กิจการท่ีผูบ้ริหารสาํคญัและสมาชิกในครอบครวัท่ีใกลชิ้ดถือหุน้เกินรอ้ยละ 10 ของทนุท่ีชาํระแลว้ของกิจการนัน้ 

5.3  กิจการท่ีผูบ้ริหารสาํคญัและสมาชิกในครอบครวัท่ีใกลชิ้ด เป็นกรรมการท่ีมีอาํนาจควบคมุ หรือมีอิทธิพลอย่างเป็น   

 นยัสาํคญั 

5.4  กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัของผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

5.5  กิจการท่ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัของผูถื้อหุน้รายใหญ่ถือหุน้เกินรอ้ยละ 10 ของทนุท่ีชาํระแลว้ของกิจการนัน้ 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สาํหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิน้สุดวันที ่30 กนัยายน 2565 (ไม่ไดต้รวจสอบ) 
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5.6  กิจการท่ีธนาคารและบริษัทย่อยเป็นผูถื้อหุน้เกินรอ้ยละ 10 ขึน้ไปของทนุท่ีชาํระแลว้ของกิจการนัน้ (ไม่รวมกิจการท่ีถือเป็น  

 บริษัทย่อยและบริษัทรว่ม) 

 

ขอ้มลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัเงินลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทรว่มไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 6 
 

ความสมัพนัธท่ี์ธนาคารมีกบัผูบ้ริหารสาํคญัและบคุคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงันี ้

 

ชื่อกิจการ/บุคคล ประเทศที่จัดต้ัง/สัญชาติ ลักษณะความสัมพันธ ์

ผูบ้ริหารสาํคญั ไทยและสญัชาติอื่น บุคคลท่ีมีอาํนาจและความรบัผิดชอบในการวางแผน สั่งการ

และควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของธนาคารไม่ว่าทางตรงและ

ทางออ้ม ทัง้นีร้วมถึงกรรมการของธนาคารและบริษัทย่อย 

(ไม่ว่าจะทาํหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 

กระทรวงการคลงั ไทย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งถือหุ้นธนาคารเกินร้อยละ 10 ของทุน

ชาํระแลว้ของธนาคารขึน้ไป 

ING Bank N.V. เนเธอรแ์ลนด ์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งถือหุ้นธนาคารเกินร้อยละ 10 ของทุน

ชาํระแลว้ของธนาคารขึน้ไป 

บริษัท ทนุธนชาต จาํกดั (มหาชน) ไทย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งถือหุ้นธนาคารเกินร้อยละ 10 ของทุน

ชาํระแลว้ของธนาคารขึน้ไป 

กิจการท่ีกระทรวงการคลังถือหุ้นหรือมี

อาํนาจควบคมุ 

ไทย บริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกับผู้ถือหุน้รายใหญ่ของธนาคารซึ่งถือหุ้น

ธนาคารเกินร้อยละ 10 ของทุนชําระแล้วของธนาคาร 

ขึน้ไป 

บริษัท บริหารสินทรพัย ์พหลโยธิน จาํกดั ไทย บริษัทย่อย  ธนาคารถือหุ น้ร อ้ยละ  100 กรรมการเกิน 

ก่ึงหน่ึงเป็นผู้แทนของธนาคาร 

บริษัท ทีบีซีโอ จาํกดั (มหาชน) ไทย บริษัทย่อย ผูช้าํระบญัชีเป็นผูแ้ทนของธนาคาร 

บริษัท ทหารไทยธนชาตโบรกเกอร ์จาํกดั ไทย บร ิษ ัทย ่อย  ธนาคารถือหุ้นร้อยละ  99.99 กรรมการเก ิน 

ก่ึงหน่ึงเป็นผูแ้ทนของธนาคาร  

บริษัท ทีทีบี คอนซูมเมอร ์จาํกดั ไทย บริษัทย่อย  ธนาคารถือหุ น้ร อ้ยละ  100 กรรมการเกิน 

ก่ึงหน่ึงเป็นผู้แทนของธนาคาร 

บริษัทหลักทรพัยจ์ัดการกองทุน ธนชาต 

จาํกดั (1) 

ไทย ก่อนวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2565 บริษัทร่วม ธนาคารถือหุน้รอ้ย

ละ 49.9 กรรมการน้อยกว่าก่ึงหน่ึงเป็นผู้แทนของกลุ่ม

ธนาคาร 

บริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุนทหารไทย 

จาํกดั (1) 

ไทย ก่อนวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2565 บริษัทร่วม ธนาคารถือหุน้รอ้ย

ละ  35 กรรมการน้อยกว่าก่ึงหน่ึงเป็นผู้แทนของกลุ่ม

ธนาคาร 

บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุอีสท์

สปริง (ประเทศไทย) จาํกดั (1) 

ไทย บริษัทรว่ม ธนาคารถือหุน้รอ้ยละ 40.5 กรรมการนอ้ยกว่า   

    ก่ึงหน่ึงเป็นผูแ้ทนของกลุ่มธนาคาร 
(1) บริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุนอีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จาํกัด จัดตัง้ขึน้ใหม่จากการรวมกิจการระหว่างบริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนทหารไทย จาํกัด และบริษัท

หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุธนชาต จาํกดั เมื่อวนัที่ 11 กรกฎาคม 2565 

 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สาํหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิน้สุดวันที ่30 กนัยายน 2565 (ไม่ไดต้รวจสอบ) 

 

 42 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรบัรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปนี ้

 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 

อตัราดอกเบีย้ดา้นสินเช่ือ อิงกับอัตราตลาดและการพิจารณาหลักประกันของเงินให้สินเ ช่ือ

เป็นไปตามปกติธุรกิจ ยกเวน้เงินให้สินเช่ือสวัสดิการพนักงานใช้

อตัราตามระเบียบของธนาคาร 

รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ การเป็นนายทะเบียนและบริการอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง การใหบ้ริการโอนเงิน

และรับโอนเงินให้แก่ผู้ซื ้อ/ขายหน่วยลงทุนผ่านธนาคาร การ

ให้บริการและเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายกองทุนรวมท่ีบริหาร

จดัการโดยบริษัทร่วม ซึ่งธนาคารคิดในอตัราตามสญัญา โดยมีการ

ต่อรองตามปกติของธุรกิจท่ีพิจารณาจากขนาดของกองทุนและ

ปริมาณการซือ้ขายหน่วยลงทนุ 

อตัราดอกเบีย้ดา้นเงินฝากและเงินกูยื้ม อิงกบัอตัราตลาด 

รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการประเภทอื่น ๆ อิงกบัราคาตลาด 

ดา้นการเช่าสาํนกังานสาขาและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง อิงกบัอตัราตลาด 

ด้านการโอนขายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของธนาคาร 

   ใหแ้ก่บริษัทย่อย 

อิงกบัราคาตลาด 

รายไดเ้งินปันผล ตามประกาศ 

 

12.1  รายการทางธุรกิจทีส่าํคัญกับผู้บริหารสาํคัญและบุคคลหรือกิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน 

 

รายการทางธุรกิจท่ีสาํคญักบัผูบ้ริหารสาํคญั และบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันสาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 

และ 2564 มีดงันี ้

 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 

 

รายได้

ดอกเบีย้ 

ค่าใชจ่้าย 

ดอกเบีย้ 

รายได ้

ค่าธรรมเนียม 

และบริการ 

ค่าใชจ่้าย 

ค่าธรรมเนียม 

และบริการ 

รายไดจ้าก

การดาํเนิน 

งานอื่น ๆ 

ค่าใชจ่้ายจาก

การดาํเนินงาน 

อื่น ๆ 

 (ลา้นบาท) 

1. ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 120 13 1 - - 6 

2. บริษัทย่อย - - - - - - 

3. บริษัทรว่ม - 1 926 1 - - 

4. ผูบ้ริหารสาํคญัของธนาคาร 1 4 - - - - 

5. บคุคลหรือกิจการอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกนั 600 154 984 1 142 364 

 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สาํหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิน้สุดวันที ่30 กนัยายน 2565 (ไม่ไดต้รวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม 

 สาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 

รายได้

ดอกเบีย้ 

ค่าใชจ่้าย 

ดอกเบีย้ 

รายได ้

ค่าธรรมเนียม 

และบริการ 

ค่าใชจ่้าย 

ค่าธรรมเนียม 

และบริการ 

รายไดจ้าก

การดาํเนิน 

งานอื่น ๆ 

ค่าใชจ่้ายจาก

การดาํเนินงาน 

อื่น ๆ 

 (ลา้นบาท) 

1. ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 104 12 1 - 1 20 

2. บริษัทย่อย - - - - - - 

3. บริษัทรว่ม - - 1,608 - 5 - 

4. ผูบ้ริหารสาํคญัของธนาคาร 2 4 - - - - 

5. บคุคลหรือกิจการอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกนั 588 157 996 - 61 500 

 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 สาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 

 

รายได้

ดอกเบีย้ 

ค่าใชจ่้าย 

ดอกเบีย้ 

รายได ้

ค่าธรรมเนียม 

และบริการ 

ค่าใชจ่้าย 

ค่าธรรมเนียม 

และบริการ 

รายไดจ้าก

การดาํเนิน 

งานอื่น ๆ 

ค่าใชจ่้ายจาก

การดาํเนินงาน 

อื่น ๆ 

 (ลา้นบาท) 

1. ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 120 13 1 - - 6 

2. บริษัทย่อย 1 6 104 214 215 9 

3. บริษัทรว่ม - 1 926 1 153 - 

4. ผูบ้ริหารสาํคญัของธนาคาร 1 4 - - - - 

5. บคุคลหรือกิจการอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกนั 600 154 779 1 142 364 

 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 สาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 

รายได้

ดอกเบีย้ 

ค่าใชจ่้าย 

ดอกเบีย้ 

รายได ้

ค่าธรรมเนียม 

และบริการ 

ค่าใชจ่้าย 

ค่าธรรมเนียม 

และบริการ 

รายไดจ้าก

การดาํเนิน 

งานอื่น ๆ 

ค่าใชจ่้ายจาก

การดาํเนินงาน 

อื่น ๆ 

 (ลา้นบาท) 

1. ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 104 2 1 - - 17 

2. บริษัทย่อย 283 135 405 172 93,886 37 

3. บริษัทรว่ม - - 1,072 - 81 - 

4. ผูบ้ริหารสาํคญัของธนาคาร 1 4 - - - - 

5. บคุคลหรือกิจการอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกนั 378 100 707 - 50 274 

 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สาํหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิน้สุดวันที ่30 กนัยายน 2565 (ไม่ไดต้รวจสอบ) 
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ในระหว่างงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 2564 ธนาคารไดโ้อนขายสินเช่ือดอ้ยคณุภาพท่ีไดต้ดัจาํหน่ายจากบญัชี

แลว้จาํนวนหน่ึงใหแ้ก่บริษัทย่อยแห่งหน่ึงในราคา 66 ลา้นบาท และ 763 ลา้นบาท โดยแสดงหกัจาก “ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่า

จะเกิดขึน้” ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเฉพาะธนาคารสาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวันท่ี 30 กันยายน 2565 และ 

2564 ตามลาํดบั 

 

ในระหว่างงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2565 ธนาคารได้โอนขายสินเช่ือด้อยคุณภาพโดยมีภาระเงินต้นจํานวนเงิน

ประมาณ 4,122 ลา้นบาท ใหแ้ก่บริษัทย่อยแห่งหน่ึง ทัง้นี ้ราคาขายส่วนท่ีสงูกว่ามลูค่าตามบญัชีของสินเช่ือดอ้ยคณุภาพดงักล่าวได้

แสดงหกัจาก “ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้” ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเฉพาะธนาคารสาํหรบังวด

เกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2565 (ในระหว่างงวดเกา้เดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2564 ธนาคารไม่ไดโ้อนขายสินเช่ือดอ้ย

คณุภาพใหแ้ก่บริษัทย่อย) 

 

ในระหว่างงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2565 ธนาคารไดโ้อนขายทรพัยส์ินรอการขายโดยมีมลูค่าตามบญัชีจาํนวน 1,566 

ลา้นบาท ใหแ้ก่บริษัทย่อยแห่งหน่ึง ทัง้นี ้ราคาขายส่วนท่ีสงูกว่ามลูค่าตามบญัชีของทรพัยส์ินรอการขายดงักล่าวไดแ้สดงใน “รายได้

จากการดาํเนินงานอื่น ๆ” ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเฉพาะธนาคารสาํหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 

กนัยายน 2565 (ในระหว่างงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ธนาคารไม่ไดโ้อนขายทรพัยส์ินรอการขายใหแ้ก่บริษัทย่อย) 

 

12.2  ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 ยอดคงเหลือท่ีสาํคญักบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัต่อไปนี ้

 

12.2.1 ยอดคงเหลือท่ีสาํคญัระหว่างธนาคารและบริษัทย่อยกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 สรุปได้

ดงันี ้

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 

 2565 2564 2565 2564 

 (ลา้นบาท) 

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ     

กระทรวงการคลงั 25,166 4,266 25,166 4,266 

     

เงินรับฝาก (รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ - ด้านหนีส้ิน)     

ING Bank N.V. 3 4 3 4 

บริษัท ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 6,692 1,353 6,692 1,353 

     

หนีส้ินอื่น     

บริษัท ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 7 - 7 - 

 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สาํหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิน้สุดวันที ่30 กนัยายน 2565 (ไม่ไดต้รวจสอบ) 
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12.2.2 ยอดคงเหลือท่ีสาํคญัระหว่างธนาคารกบับริษัทย่อยและบริษัทรว่ม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 สรุปไดด้งันี ้

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 

 2565 2564 2565 2564 

 (ลา้นบาท) 

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ     

บริษัท บริหารสินทรพัย ์พหลโยธิน จาํกดั - - 400 - 

     

สินทรัพยอ์ื่น     

บริษัท ทหารไทยธนชาตโบรกเกอร ์จาํกดั - - 78 29 

บริษัท บริหารสินทรพัย ์พหลโยธิน จาํกดั - - 1 - 

บริษัท ทีทีบี คอนซูมเมอร ์จาํกดั - - 2 - 

บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ทหารไทย จาํกดั (1) - 70 - 70 

บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุอีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จาํกดั (1) 97 - 97 - 

รวม 97 70 178 99 

 

เงินรับฝาก (รวมรายการระหว่างธนาคารและ 

ตลาดเงิน - ด้านหนีส้ิน) 

    

บริษัท ทีบีซีโอ จาํกดั (มหาชน) - - 323 352 

บริษัท ทหารไทยธนชาตโบรกเกอร ์จาํกดั - - 311 295 

บริษัท บริหารสินทรพัย ์พหลโยธิน จาํกดั - - 153 4,239 

บริษัท ทีทีบี คอนซูมเมอร ์จาํกดั - - 93 - 

บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ทหารไทย จาํกดั (1) - 63 - 63 

บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จาํกดั (1) - 449 - 449 

บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุอีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จาํกดั (1) 635 - 635 - 

รวม 635 512 1,515 5,398 

     

หนีส้ินอื่น     

บริษัท ทีบีซีโอ จาํกดั (มหาชน) - - - 1 

บริษัท บริหารสินทรพัย ์พหลโยธิน จาํกดั - - 41 4 

บริษัท ทีทีบี คอนซูมเมอร ์จาํกดั - - 49 - 

บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุอีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จาํกดั (1) 1 - 1 - 

รวม 1 - 91 5 

     

     

     



ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สาํหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิน้สุดวันที ่30 กนัยายน 2565 (ไม่ไดต้รวจสอบ) 

 

 46 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 

 2565 2564 2565 2564 

 (ลา้นบาท) 

ภาระผูกพัน - ตราสารอนุพันธ ์(2)     

บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ทหารไทย จาํกดั (1) - 431 - 431 

บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุอีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จาํกดั (1) 224 - 224 - 

รวม 224 431 224 431 

     

ภาระผูกพัน - การคํา้ประกันการออกหุ้นกู้ 

บริษัท บริหารสินทรพัย ์พหลโยธิน จาํกดั - 

 

- 5,036 

 

5,321 

     
(1)  บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุอีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จาํกดั จดัตัง้ขึน้ใหม่จากการรวมกิจการระหว่างบริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุทหารไทย จาํกดั และบริษัท

หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุธนชาต จาํกดั เมื่อวนัที ่11 กรกฎาคม 2565 

(2)  แสดงดว้ยยอดตามสญัญา (Notional amount) 

 

12.2.3 ยอดคงเหลือท่ีสาํคญัระหว่างธนาคารและบริษัทย่อยกับผูบ้ริหารสาํคญัของธนาคาร ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2565 และ 31 ธันวาคม 

2564 สรุปไดด้งันี ้

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 

 2565 2564 2565 2564 

 (ลา้นบาท) 

เงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบัสทุธิ 51 55 51 55 

เงินรบัฝาก 471 507 471 507 

 

12.2.4 ยอดคงเหลือท่ีสาํคัญระหว่างธนาคารและบริษัทย่อยกับบุคคลหรือกิจการอื่นท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 และ  

31 ธันวาคม 2564 สรุปไดด้งันี ้

 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 

 2565 2564 2565 2564 

 (ลา้นบาท) 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - ดา้นสินทรพัย ์และ 

   เงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบัสทุธิ 30,777 33,973 30,774 33,970 

เงินลงทนุ 1,962 2,069 1,962 2,069 

สินทรพัยอ์ื่น 5 25 1 - 
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  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 

 2565 2564 2565 2564 

 (ลา้นบาท) 

เงินรบัฝาก (รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน -  

   ดา้นหนีส้ิน) 25,313 21,732 25,313 21,732 

ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกูยื้ม  

  (รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - ดา้นหนีส้ิน) 18,902 13,582 18,902 13,582 

หนีส้ินอื่น 35 26 29 1 

ภาระผกูพนั - ตราสารอนพุนัธ ์(1) 91,723 88,523 91,723 88,523 

ภาระผกูพนัอื่น 844 1,403 844 1,403 

     
(1)  แสดงดว้ยยอดตามสญัญา (Notional amount)     

 

12.3 ผลตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง 

 

ค่าใชจ่้ายผลตอบแทนของผูบ้ริหารระดบัสงูท่ีรวมอยู่ในกาํไรหรือขาดทุน สาํหรบังวดเก้าเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2565 และ 

2564 แสดงไดด้งัต่อไปนี ้

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที ่30 กันยายน 2565  2564  2565  2564 

 (ลา้นบาท) 

ผลประโยชนร์ะยะสัน้ - กรรมการ 48  62  48  53 

ผลประโยชนร์ะยะสัน้ - ผูบ้ริหาร 770  595  740  575 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 66  67  65  66 

ผลประโยชนข์องพนกังานจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 59  69  59  69 

รวม 943  793  912  763 

 

ทัง้นีผู้บ้ริหารระดบัสงูของธนาคารหมายถึงกรรมการธนาคาร ผูบ้ริหารในระดบัหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีบริหารและผูช่้วยกรรมการผูจ้ัดการ

ใหญ่ขึน้ไป และผูบ้ริหารในงานบญัชีหรือการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง ผูบ้ริหารระดบัสงูของบริษัทย่อย หมายถึงกรรมการและผูบ้ริหารฝ่าย 

ขึน้ไป 
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12.4 ผลประโยชนอ์ื่นทีจ่่ายแก่ผู้บริหารระดับสูง 

 

ผูบ้ริหารระดบัสงูของธนาคารมิไดร้บัผลประโยชนอ์ื่นใดจากธนาคารทัง้ท่ีเป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงินนอกเหนือจากผลประโยชนท่ี์พึง

ได้รับตามปกติ ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12.3 ซึ่งได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน เบีย้ประชุม 

เงินเดือน และโบนัส ทั้งนี ้กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารของธนาคารและกรรมการผูแ้ทนท่ีเป็นผูบ้ริหารของ ING Bank N.V. ไม่ได้รบั

ค่าตอบแทนกรรมการตามหลกัเกณฑข์องธนาคารและ ING Bank N.V. อย่างไรก็ตาม กรรมการท่ีพาํนกัอยู่ต่างประเทศสามารถเบิก

ค่าเดินทางและค่าท่ีพกัในการเดินทางมาปฏิบตัิหนา้ท่ีในธุรกิจของธนาคารไดต้ามท่ีจ่ายจริง สาํหรบัผูบ้ริหารท่ีเป็นชาวต่างชาติไดร้บั

ผลประโยชนเ์พ่ิมเติมไดแ้ก่ ค่าเช่าบา้นรวมค่านํา้ ค่าไฟ ค่าโทรศพัท ์และค่าเดินทางกลบัไปเย่ียมบา้นตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด 

 

13 ส่วนงานดาํเนินงาน 

 

เพื่อวตัถปุระสงคท์างดา้นการบริหารจดัการ ธุรกิจของธนาคารไดแ้บ่งออกเป็นกลุ่มหลกั ๆ ตามประเภทของกลุ่มลกูคา้ ดงัต่อไปนี ้

 

 1. กลุ่มลกูคา้ธุรกิจ (Commercial Banking) 

 

1.1  กลุ่มลกูคา้บรรษัทธุรกิจ (Wholesale Banking) เป็นส่วนงานท่ีทาํธุรกรรมกับลกูคา้ภาคธุรกิจขนาดใหญ่และขนาด

กลาง โดยประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการหลกัไดแ้ก่ บริการสินเช่ือธุรกิจ การออกหนงัสือคํา้ประกนั บริการเงินฝาก 

บริการธุรกรรมระหว่างประเทศ บริการ Supply Chain Solution บริหารการเงิน และการใหบ้ริการทางการเงินอื่น ๆ 

 

1.2  กลุ่มลูกคา้ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดย่อม (Small Enterprise) เป็นส่วนงานท่ีทาํธุรกรรมกับลูกคา้ภาคธุรกิจขนาด

ย่อม โดยประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการหลักได้แก่ บริการสินเช่ือธุรกิจ บริการเงินฝาก และบริการจาํหน่าย

ผลิตภณัฑป์ระกนัและคุม้ครองธุรกิจ 

 

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

ฝาก บริการสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศยั สินเช่ือเพื่อซือ้รถยนต ์สินเช่ือบคุคล บริการบตัรต่างๆ บริการจาํหน่ายผลิตภณัฑป์ระกันชีวิต

และกองทนุรวม และบริการเงินตราต่างประเทศ 

 

ธนาคารวัดผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานจากกาํไรจากการดาํเนินงาน โดยธนาคารใชน้โยบายการบัญชีสาํหรบัส่วนงาน

ดาํเนินงานเช่นเดียวกบันโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นงบการเงิน   

 

ขอ้มลูส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอต่อไปนีส้อดคลอ้งกับรายงานภายในของธนาคารท่ีผูม้ีอาํนาจตดัสินใจสงูสดุดา้นการดาํเนินงาน

ไดร้บัและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจ การจดัสรรทรพัยากรใหก้ับส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วน

งาน ทัง้นีผู้ม้ีอาํนาจตดัสินใจสงูสดุดา้นการดาํเนินงานของธนาคารคือคณะประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (Chief Executive Committee) 
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ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานดําเนินงาน 

 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด  

   วันที ่30 กันยายน 2565 งบการเงินรวม 

 กลุ่มลกูคา้  กลุ่มลกูคา้    ตดัรายการ   

 ธุรกิจ  บคุคล  ส่วนงานอื่น ๆ  ระหว่างกัน  รวม 

 (ลา้นบาท) 

รายไดด้อกเบีย้สทุธิ 3,307  8,190  1,477  (6)  12,968 

รายไดท่ี้ไม่ใช่ดอกเบีย้สทุธิ 1,040  1,869  604  (131)  3,382 

รวมรายไดจ้ากการดาํเนินงาน 4,347  10,059  2,081  (137)  16,350 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน (722)  (2,910)  (3,816)  61  (7,387) 

กาํไรจากการดาํเนินงาน 3,625  7,149  (1,735)  (76)  8,963 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้         (4,422) 

กาํไรก่อนภาษีเงินได้         4,541 

ภาษีเงินได ้         (826) 

กาํไรสาํหรับงวด         3,715 

 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด  

   วันที ่30 กันยายน 2564 งบการเงินรวม 

 กลุ่มลกูคา้  กลุ่มลกูคา้    ตดัรายการ   

 ธุรกิจ  บคุคล  ส่วนงานอื่น ๆ  ระหว่างกัน  รวม 

 (ลา้นบาท) 

รายไดด้อกเบีย้สทุธิ 2,880  7,324  1,574  798  12,576 

รายไดท่ี้ไม่ใช่ดอกเบีย้สทุธิ 4,510  2,584  507  (4,361)  3,240 

รวมรายไดจ้ากการดาํเนินงาน 7,390  9,908  2,081  (3,563)  15,816 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน (1,322)  (5,062)  (1,239)  234  (7,389) 

กาํไรจากการดาํเนินงาน 6,068  4,846  842  (3,329)  8,427 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้         (5,558) 

กาํไรก่อนภาษีเงินได้         2,869 

ภาษีเงินได ้         (509) 

กาํไรสาํหรับงวด         2,360 
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สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด  

   วันที ่30 กันยายน 2565 งบการเงินรวม 

 กลุ่มลกูคา้  กลุ่มลกูคา้    ตดัรายการ   

 ธุรกิจ  บคุคล  ส่วนงานอื่น ๆ  ระหว่างกัน  รวม 

 (ลา้นบาท) 

รายไดด้อกเบีย้สทุธิ 9,387  23,619  4,796  (11)  37,791 

รายไดท่ี้ไม่ใช่ดอกเบีย้สทุธิ 3,280  5,915  1,226  (204)  10,217 

รวมรายไดจ้ากการดาํเนินงาน 12,667  29,534  6,022  (215)  48,008 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน (2,143)  (8,434)  (11,033)  134  (21,476) 

กาํไรจากการดาํเนินงาน 10,524  21,100  (5,011)  (81)  26,532 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้         (13,767) 

กาํไรก่อนภาษีเงินได้         12,765 

ภาษีเงินได ้         (2,417) 

กาํไรสาํหรับงวด         10,348 

 

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด  

   วันที ่30 กันยายน 2564 งบการเงินรวม 

 กลุ่มลกูคา้  กลุ่มลกูคา้    ตดัรายการ   

 ธุรกิจ  บคุคล  ส่วนงานอื่น ๆ  ระหว่างกัน  รวม 

 (ลา้นบาท) 

รายไดด้อกเบีย้สทุธิ 9,342  26,698  2,061  130  38,231 

รายไดท่ี้ไม่ใช่ดอกเบีย้สทุธิ 7,401  6,526  5,001  (8,129)  10,799 

รวมรายไดจ้ากการดาํเนินงาน 16,743  33,224  7,062  (7,999)  49,030 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน (2,487)  (10,308)  (11,659)  1,315  (23,139) 

กาํไรจากการดาํเนินงาน 14,256  22,916  (4,597)  (6,684)  25,891 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้         (16,580) 

กาํไรก่อนภาษีเงินได้         9,311 

ภาษีเงินได ้         (1,634) 

กาํไรสาํหรับงวด         7,677 
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การกระทบยอดข้อมูลกําไรหรือขาดทุนตามส่วนงาน 

 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด  

   วันที ่30 กันยายน 2565 งบการเงินรวม 

 

รายไดด้อกเบีย้ 

สทุธิ 

 

รายไดท่ี้ไม่ใช่

ดอกเบีย้สทุธิ 

 

ค่าใชจ่้ายใน 

การดาํเนินงาน 

 ผลขาดทนุดา้น

เครดิตท่ีคาดว่า 

จะเกิดขึน้ 

 (ลา้นบาท) 

ขอ้มลูตามส่วนงาน 12,968  3,382  (7,387)  (4,422) 

ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ -  -  (34)  34 

อื่น ๆ -  (1)  (26)  27 

งบการเงินรวม 12,968  3,381  (7,447)  (4,361) 

 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด  

   วันที ่30 กันยายน 2564 งบการเงินรวม 

 

รายไดด้อกเบีย้ 

สทุธิ 

 

รายไดท่ี้ไม่ใช่

ดอกเบีย้สทุธิ 

 

ค่าใชจ่้ายใน 

การดาํเนินงาน 

 ผลขาดทนุดา้น

เครดิตท่ีคาดว่า 

จะเกิดขึน้ 

 (ลา้นบาท) 

ขอ้มลูตามส่วนงาน 12,576  3,240  (7,389)  (5,558) 

ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ -  -  (32)  32 

อื่น ๆ -  (2)  2  - 

งบการเงินรวม 12,576  3,238  (7,419)  (5,526) 

 

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด  

   วันที ่30 กันยายน 2565 งบการเงินรวม 

 

รายไดด้อกเบีย้ 

สทุธิ 

 

รายไดท่ี้ไม่ใช่

ดอกเบีย้สทุธิ 

 

ค่าใชจ่้ายใน 

การดาํเนินงาน 

 ผลขาดทนุดา้น

เครดิตท่ีคาดว่า 

จะเกิดขึน้ 

 (ลา้นบาท) 

ขอ้มลูตามส่วนงาน 37,791  10,217  (21,476)  (13,767) 

ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ -  -  (179)  179 

อื่น ๆ -  4  (41)  37 

งบการเงินรวม 37,791  10,221  (21,696)  (13,551) 

 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สาํหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิน้สุดวันที ่30 กนัยายน 2565 (ไม่ไดต้รวจสอบ) 

 

 52 

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด  

   วันที ่30 กันยายน 2564 งบการเงินรวม 

 

รายไดด้อกเบีย้ 

สทุธิ 

 

รายไดท่ี้ไม่ใช่

ดอกเบีย้สทุธิ 

 

ค่าใชจ่้ายใน 

การดาํเนินงาน 

 ผลขาดทนุดา้น

เครดิตท่ีคาดว่า 

จะเกิดขึน้ 

 (ลา้นบาท) 

ขอ้มลูตามส่วนงาน 38,231  10,799  (23,139)  (16,580) 

ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ -  -  (83)  83 

อื่น ๆ -  (2)  2  - 

งบการเงินรวม 38,231  10,797  (23,220)  (16,497) 

 
 

 งบการเงินรวม 

 30 กันยายน 2565 

 กลุ่มลกูคา้  กลุ่มลกูคา้    ตดัรายการ   

 ธุรกิจ  บคุคล  ส่วนงานอื่น ๆ  ระหว่างกัน  รวม 

 (ลา้นบาท) 

เงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนี ้ 530,212  821,129  42,268  391  1,394,000 

เงินรบัฝาก 370,525  1,003,979  -  (880)  1,373,624 

 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2564 

 กลุ่มลกูคา้

ธุรกิจ  

กลุ่มลกูคา้

บคุคล  ส่วนงานอื่น ๆ  

ตดัรายการ 

ระหว่างกัน  รวม 

 (ลา้นบาท) 

เงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนี ้ 529,960  802,326  39,720  (702)  1,371,304 

เงินรบัฝาก 367,072  976,657  -  (4,534)  1,339,195 

 

  



ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สาํหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิน้สุดวันที ่30 กนัยายน 2565 (ไม่ไดต้รวจสอบ) 
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14 กาํไรต่อหุ้น 
 

กําไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 
 

กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานสาํหรบังวดสามเดือนและเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 2564 คาํนวณจากกาํไรสาํหรบังวดส่วน

ท่ีเป็นของธนาคารและจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างงวดโดยแสดงการคาํนวณดงันี ้

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565  2564  2565  2564 

        

กาํไรสาํหรบังวดส่วนท่ีเป็นของธนาคาร (ลา้นบาท) 3,715  2,359  3,748  2,461 

จาํนวนหุน้สามญัโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกั (ลา้นหุน้) 96,637  96,419  96,637  96,419 

        

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 0.0384  0.0245  0.0388  0.0255 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที ่30 กันยายน 2565  2564  2565  2564 

        

กาํไรสาํหรบังวดส่วนท่ีเป็นของธนาคาร (ลา้นบาท) 10,348  7,675  10,326  4,699 

จาํนวนหุน้สามญัโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกั (ลา้นหุน้) 96,628  96,413  96,628  96,413 

        

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 0.1071  0.0796  0.1069  0.0487 

 

  



ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สาํหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิน้สุดวันที ่30 กนัยายน 2565 (ไม่ไดต้รวจสอบ) 
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กําไรต่อหุ้นปรับลด 

 

กาํไรต่อหุน้ปรบัลดสาํหรบังวดสามเดือนและเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2565 และ 2564 คาํนวณจากกาํไรสาํหรบังวดส่วนท่ี

เป็นของธนาคารและจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างงวดหลงัจากท่ีไดป้รบัปรุงผลกระทบของหุน้ปรบัลดดงันี ้
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565  2564  2565  2564 

        

กาํไรสาํหรบังวดส่วนท่ีเป็นของธนาคาร (ลา้นบาท) 3,715  2,359  3,748  2,461 

จาํนวนหุน้สามญัโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกั (ลา้นหุน้) 96,637  96,419  96,637  96,419 

ผลกระทบของหุน้สามญัท่ีอาจตอ้งออกตามโครงการ TTB TSRP 

2019, TTB TSRP 2021 และใบสาํคัญแสดงสิทธิ (TTB-W1) 

(ลา้นหุน้) 1,187  433  1,187  433 

จาํนวนหุน้สามญัปรบัลดโดยวิธีถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกั (ลา้นหุน้) 97,824  96,852  97,824  96,852 

        

กาํไรต่อหุ้นปรับลด (บาท) 0.0380  0.0244  0.0383  0.0254 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที ่30 กันยายน 2565  2564  2565  2564 

        

กาํไรสาํหรบังวดส่วนท่ีเป็นของธนาคาร (ลา้นบาท) 10,348  7,675  10,326  4,699 

จาํนวนหุน้สามญัโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกั (ลา้นหุน้) 96,628  96,413  96,628  96,413 

ผลกระทบของหุน้สามญัท่ีอาจตอ้งออกตามโครงการ TTB TSRP 

2019, TTB TSRP 2021 และใบสาํคญัแสดงสิทธิ (TTB-W1) 

(ลา้นหุน้) 736  291  736  291 

จาํนวนหุน้สามญัปรบัลดโดยวิธีถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกั (ลา้นหุน้) 97,364  96,704  97,364  96,704 

        

กาํไรต่อหุ้นปรับลด (บาท) 0.1063  0.0794  0.1061  0.0486 

 

  



ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สาํหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิน้สุดวันที ่30 กนัยายน 2565 (ไม่ไดต้รวจสอบ) 
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15 ทุนเรือนหุ้น      

 

 มลูค่าหุน้  30 กันยายน 2565  31 ธันวาคม 2564 

 ต่อหุน้  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 

 (บาท)  (ลา้นหุน้ / ลา้นบาท) 

ทุนจดทะเบียน ณ วันที ่30 กันยายน /          

   31 ธันวาคม  0.95  97,831  92,939  96,864  92,021 

          

หุ้นทีอ่อกและชําระแล้ว          

ณ วนัท่ี 1 มกราคม          

-  หุน้สามญั 0.95  96,623  91,792  96,409  91,589 

ออกหุน้ใหม่ 0.95  64  61  214  203 

ณ วันที ่30 กันยายน / 31 ธันวาคม          

-  หุ้นสามัญ 0.95  96,687  91,853  96,623  91,792 

 

เมื่อวนัท่ี 12 เมษายน 2565 ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 ของธนาคารไดม้ีมติอนมุตัิในเรื่องดงัต่อไปนี ้

 

1. การลดทุนจดทะเบียนจาํนวน 229 ลา้นบาท จากเดิมจาํนวน 92,021 ลา้นบาท เป็นจาํนวน 91,792 ลา้นบาท โดยการตดัหุน้ท่ี

ยงัไม่ไดอ้อกและจาํหน่ายของธนาคารจาํนวน 241 ลา้นหุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.95 บาท 

 

2. การเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 1,147 ลา้นบาท จากเดิมจาํนวน 91,792 ลา้นบาท เป็นจาํนวน 92,939 ลา้นบาท โดยการออก

หุน้สามญัเพิ่มทนุจาํนวน 1,207 ลา้นหุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.95 บาท และจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ ดงันี ้ 

2.1. จาํนวนไม่เกิน 966 ลา้นหุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.95 บาท เพื่อรองรบัการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้

สามญัเพิ่มทนุของธนาคาร ครัง้ท่ี 1 (TTB-W1) 

2.2. จาํนวนไม่เกิน 183 ลา้นหุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.95 บาท เพื่อรองรบัโครงการ TTB Stock Retention Program 2021 

2.3. จาํนวนไม่เกิน 58 ลา้นหุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.95 บาท เพื่อรองรบัโครงการ TTB Stock Retention Program 2019 

 

การลดทุนและเพ่ิมทุนดังกล่าวได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ แล้วเมื่อวันท่ี 21 เมษายน 2565 และ 22 เมษายน 2565 

ตามลาํดบั 

 

ธนาคารไดอ้อกหุน้สามญัเพิ่มทุนตามโครงการใบสาํคัญแสดงสิทธิ (TTB-W1) จาํนวน 7,112,826 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.95 

บาท ซึ่งธนาคารไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทนุกับกระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เมื่อวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2565 

 

ธนาคารไดอ้อกหุน้สามญัเพิ่มทนุตามโครงการ TSRP 2019 ใหแ้ก่พนกังานจาํนวน 57,324,400 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.95 บาท  

ซึ่งธนาคารไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทนุกับกระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เมื่อวนัท่ี 15 กนัยายน 2565 

 

  



ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สาํหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิน้สุดวันที ่30 กนัยายน 2565 (ไม่ไดต้รวจสอบ) 
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16 ใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น (TTB-W1 Warrants Program: TTB-W1) 

 

 ข้อมูลสําคัญของใบแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญมีดังนี ้

 

 เมื่อวนัท่ี 12 เมษายน 2565 ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 ของธนาคารไดม้ีมติอนมุตัิใหอ้อกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ท่ีจะซือ้หุน้สามญัของธนาคารใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของธนาคาร (TTB-W1) รายละเอียดมีดงันี ้

 

วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ: 11 พฤษภาคม 2565 

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีออกและจดัสรร: จาํนวนไม่เกิน 966,228,745 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย: 0 บาท (ศนูยบ์าท) (ไม่คิดมลูค่า) 

อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ: 3 ปีนบัตัง้แตว่นัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ TTB-W1 

อตัราการใชส้ิทธิ: ใบสาํคญัแสดงสิทธิ TTB-W1 1 หน่วย ต่อ หุน้สามญั 1 หุน้  

ราคาการใชส้ิทธิซือ้หุน้: 0.95 บาท เวน้แต่กรณีมีการปรบัราคาการใชส้ิทธิตามเงื่อนไขการปรบัสิทธิ 

ระยะเวลาการใชส้ิทธิ: ทกุวนัทาํการสดุทา้ยของเดือนมีนาคม มิถนุายน กันยายน และธันวาคม  

ของทกุปี ตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ TTB-W1 

 

ขอ้มลูเพิ่มเติมเก่ียวการใชส้ิทธิของใบแสดงสิทธิไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 15 

  

17 การจัดสรรกาํไรและการจ่ายเงินปันผล 

 

(ก) เมื่อวนัท่ี 23 สิงหาคม 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคารไดม้ีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดาํเนินงานครึ่งปี

แรกของปี 2565 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้จาํนวน 1,933 ลา้นบาท ทัง้นี ้ธนาคารจ่ายเงินปันผล

ดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เมื่อวนัท่ี 22 กนัยายน 2565 

 

(ข) เมื่อวนัท่ี 12 เมษายน 2565 ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 ของธนาคารไดม้มีติอนมุติัการจดัสรรกาํไรจากผลการดาํเนินงาน

ปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล ดงัต่อไปนี ้

 

(1) ไม่จดัสรรกาํไรสทุธิจากผลการดาํเนินงานปี 2564 ของธนาคารเป็นทนุสาํรองตามกฎหมาย เน่ืองจากธนาคารมีทนุสาํรองตาม

กฎหมายครบถว้นตามท่ีกฎหมายและขอ้บงัคบัของธนาคารกาํหนดแลว้ 

 

(2) จ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานปี 2564 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัของธนาคารในอตัราหุน้ละ 0.038 บาท รวมเป็นเงินปันผล

จ่ายทัง้สิน้ 3,669 ลา้นบาท ทัง้นี ้ธนาคารจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เมื่อวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2565 

  



ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
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(ค) เมื่อวนัท่ี 23 เมษายน 2564 ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 ของธนาคารไดม้ีมติอนมุตัิการจดัสรรกาํไรจากผลการดาํเนินงาน

ปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล ดงัต่อไปนี ้

 

(1)    ไม่จดัสรรกาํไรสทุธิจากผลการดาํเนินงานปี 2563 ของธนาคารเป็นทนุสาํรองตามกฎหมาย เน่ืองจากธนาคารมีทนุสาํรองตาม

กฎหมายครบถว้นตามท่ีกฎหมายและขอ้บงัคบัของธนาคารกาํหนดแลว้ 

(2)    จ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานปี 2563 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัของธนาคารในอตัราหุน้ละ 0.045 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่าย

ทัง้สิน้ 4,338 ลา้นบาท ทัง้นี ้ธนาคารจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เมื่อวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2564 

 

18 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์– การจัดสรรหุ้นสามัญของธนาคารทหารไทยธนชาตสาํหรับพนักงาน 

 
 ข้อมูลโปรแกรมการจัดสรรหุ้นสามัญของธนาคารทหารไทยธนชาตสาํหรับพนักงาน 

 

โครงการการจัดสรรหุ้นสามัญของธนาคารทหารไทยธนชาตสําหรับพนักงาน 2021 (TTB Stock Retention Program 2021) 
 

เมื่อวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ ์2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ท่ี 2/2564 ไดอ้นุมติัโปรแกรมการจัดสรรหุน้สามญัของธนาคาร

ทหารไทยสาํหรบัผูบ้ริหาร และพนกังานธนาคารและธนาคารธนชาต (TTB Stock Retention Program 2021: TTB TSRP 2021) โดย

ธนาคารเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนโดยการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของธนาคารใหแ้ก่ผูบ้ริหารและพนักงานธนาคารและธนาคารธน

ชาต ซึ่งมีคุณสมบติัตามท่ีกาํหนดในโครงการ TTB TSRP 2021 ผูบ้ริหารและพนักงานธนาคารในโครงการ TTB TSRP 2021 มีสิทธิ

จองซือ้หุน้ท่ีออกใหม่ตามเงื่อนไขท่ีกาํหนดในโครงการ TTB TSRP 2021 รายละเอียดโครงการมีดงันี ้

 

อายขุองโครงการต่อเน่ือง: 3 ปี นบัแต่วนัท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิโครงการ TTB Stock Retention 

Program 2021 (TTB TSRP 2021) 

  

จาํนวนของหุน้สามญัท่ีเสนอขาย: จาํนวนรวมทั้งสิน้ไม่เกิน 305,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้หุน้ละ 0.95 

บาท โดยธนาคารจะเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุเป็นโครงการต่อเน่ือง 

  

ราคาเสนอขายต่อหุน้: ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนหุ้นละ 1.15 บาท โดยการกาํหนดราคา

เสนอขายในครัง้นีเ้ป็นราคาท่ีไม่ต ํ่ากว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้หนักของหุน้ของ

ธนาคารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 15 วันทําการ

ติดต่อกันก่อนวันท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการครั้งท่ี 2/2564 เมื่อวันท่ี 24 

กุมภาพนัธ ์2564 มีมติอนุมตัิการเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติ

โครงการ TTB Stock Retention Program 2021 

  

เงื่อนไขการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ: ผู้บริหาร และพนักงานท่ีมีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้

โครงการ TTB Stock Retention Program 2021 จะต้องมีสถานะเป็นผู้บริหาร 

หรือพนักงานของธนาคาร หรือ ธนาคารธนชาต ณ วันท่ีมีการเสนอขายหุ้น

สามัญเพิ่มทุนในแต่ละครัง้ (สิทธิยังคงอยู่สาํหรบัพนักงานท่ีเกษียณอายุตาม

หลกัเกณฑข์องธนาคารหรือเสียชีวิต) 



ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
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โครงการการจัดสรรหุ้นสามัญของธนาคารทหารไทยธนชาตสําหรับพนักงาน 2019 (TTB Stock Retention Program 2019)  

(เดิมชื่อโครงการการจัดสรรหุ้นสามัญของธนาคารทหารไทยสําหรับพนักงาน 2019) 
 

เมื่อวนัท่ี 18 ธันวาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ท่ี 11/2562 ไดอ้นุมติัโปรแกรมการจัดสรรหุน้สามญัของธนาคาร

ทหารไทยสาํหรบัพนักงาน (TTB Stock Retention Program 2019: TTB TSRP 2019) โดยธนาคารเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนโดย

การจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของธนาคารใหแ้ก่พนักงานธนาคารทหารไทยและธนาคารธนชาต ซึ่งมีคุณสมบัติตามท่ีกาํหนดใน

โครงการ TTB TSRP 2019 รายละเอียดโครงการมีดงันี ้
 

อายขุองโครงการต่อเน่ือง: 3 ปี นบัจากวนัท่ีมีการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุครัง้แรก 

  

จาํนวนของหุน้สามญัท่ีเสนอขาย: จาํนวนรวมทั้งสิน้ไม่เกิน 200,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ตราไว ้หุน้ละ 0.95 บาท 

ธนาคารจะทาํการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนเป็นโครงการต่อเน่ือง 

  

ราคาเสนอขายต่อหุน้: ราคาเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนใหแ้ก่พนักงานตามโครงการ TTB TSRP 

2019 จะเท่ากบัราคาเฉลี่ยของราคาปิดในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ในแต่ละวนัทาํการซือ้ขายหุน้สามญัของธนาคารยอ้นหลงั 7 วนัปฏิทินก่อน

วนัท่ีมีการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุครัง้แรก 

  

 ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีคาํนวณไดอ้าจเป็นราคาท่ีตํ่ากว่ารอ้ยละ 

90 ของราคาตลาดตามท่ีกาํหนดไว้ในประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ

กาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยเ์ก่ียวกับการคาํนวณราคาเสนอขาย

หลกัทรพัยแ์ละการกาํหนดราคาตลาดเพ่ือการพิจารณาเสนอขายหุน้ท่ีออก

ใหม ่

  

 อน่ึงหากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนในครัง้ใดครัง้หน่ึงคาํนวณไดต้ ํ่า

กว่ามูลค่าหุน้ตราไว ้ธนาคารตอ้งทาํการเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนใหแ้ก่

พนกังานตามโครงการ TTB TSRP 2019 ในราคาเท่ากบัมลูค่าหุน้ตราไว ้

  

เงื่อนไขการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ: พนักงานตามโครงการ TTB TSRP 2019 ท่ีจะจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนจะตอ้งมี

สถานะเป็นพนักงานของธนาคารทหารไทย หรือธนาคารธนชาต ณ วันจองซือ้

หุน้สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (สิทธิยังคงอยู่สาํหรับพนักงานท่ีเกษียณอายุตาม

หลกัเกณฑข์องธนาคารหรือเสียชีวิต) 

 

  



ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
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18.1 การเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 

 

ธนาคารไดเ้สนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่พนักงานและผูบ้ริหาร มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.95 บาท ราคาเสนอขายหุน้ละ 0.95 และ 

1.15 บาท สาํหรบั TTB TSRP 2019 และ TTB TSRP 2021 ตามลาํดบั โดยสรุปไดด้งันี ้

 

การเสนอขายหุน้ 

สามญัเพิ่มทนุ 

 

 

 

มลูค่า 

ท่ีตราไว ้

 

 

 

ราคา 

เสนอขาย 

 

 

จาํนวนหุน้ 

สามญัเพิ่มทนุ 

ท่ีเสนอขาย 

 

 

จาํนวนหุน้สามญั 

เพิ่มทุนออกให ้

พนักงาน (1) 

คงเหลือหุน้สามญั 

เพ่ิมทนุตามเงื่อนไขของ 

โครงการท่ียงัไม่ออก ณ 

วนัท่ี 

30 กันยายน 2565 

 (บาท/หุน้)  (หุน้)  

โครงการ TTB TSRP 2019 0.95 0.95 200,000,000   (198,961,900) 1,038,100 

โครงการ TTB TSRP 2021 0.95 1.15 305,000,000 (121,882,700) 183,117,300 
(1) ธนาคารจะทยอยออกหุน้ทกุปีภายใน 3 ปี นบัแต่ปีที่มีการเสนอขายหุน้ 

 

เมื่อวันท่ี 14 กันยายน 2565 ธนาคารได้ออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตามโครงการ TTB TSRP 2019 เพิ่มเติมให้แก่พนักงานจํานวน  

57,324,400 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.95 บาท ในราคาหุน้ละ 0.95 บาท 

 

18.2 รายการกระทบยอดหุ้นสามัญทีอ่อกและชําระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ และทุนสํารองอื่น - การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์ 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 สาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 

   ส่วนเกินมลูค่า ทนุสาํรองอื่น - การจ่าย 

 หุน้สามญัท่ีออกและชาํระแลว้ หุน้สามญั โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

 (จาํนวนหุน้) (บาท) (บาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้งวด     96,622,874,580      91,791,730,851  43,344,839,532  103,301,708 

สาํรองโครงการจดัสรรหุน้ 

   สามญัใหก้บัพนักงาน - - - 116,004,710 

ออกหุน้สามญัใหแ้ก่พนักงาน              57,324,400 54,458,180 - (54,458,180) 

ออกหุน้สามญัตามโครงการ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ (TTB-W1) 7,112,826 6,757,185 - - 

ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้สามญั - - (1,339,979) - 

ยอดคงเหลือปลายงวด   96,687,311,806 91,852,946,216 43,343,499,553 164,848,238 

 
  



ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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 19    การจัดประเภทรายการใหม่ 

 

รายการบางรายการในงบการเงินปี 2564 ไดม้ีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการนาํเสนองบการเงินปี 2565 และ

สะทอ้นธุรกิจอย่างเหมาะสมย่ิงขึน้ การจดัประเภทรายการมีดงันี ้  

 

 งบการเงินรวม 

 ก่อนการจัด    หลงัการจดั 

 ประเภทใหม ่  จดัประเภทใหม่  ประเภทใหม่ 

 (ลา้นบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน      

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564      

เงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบัสทุธิ 1,325,212  (1,011)  1,324,201 

รายไดร้อตดับญัชี 20,175  (1,011)  19,164 

      

งบกําไรขาดทุน      

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564      

รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ 3,497  50  3,547 

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ 1,241  (152)  1,089 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื่น ๆ 394  (50)  344 

ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอื่นๆ-ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 3,650  152  3,802 

   -   

 
งบกําไรขาดทุน      

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที ่30 กันยายน 2564      

รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ 11,387  145  11,532 

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ 3,900  (623)  3,277 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื่น ๆ 1,130  (145)  985 

ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอื่นๆ-ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 11,747  623  12,370 

   -   

 
  



ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 ก่อนการจัด    หลงัการจดั 

 ประเภทใหม ่  จดัประเภทใหม่  ประเภทใหม่ 

 (ลา้นบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน      

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564      

เงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบัสทุธิ 1,324,479  (1,011)  1,323,468 

รายไดร้อตดับญัชี 20,176  (1,011)  19,165 

      

งบกําไรขาดทุน      

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564      

รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ 3,406  49  3,455 

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ 1,210  (152)  1,058 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื่น ๆ 695  (49)  646 

ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอื่นๆ-ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 3,601  152  3,753 

   -   

  

งบกําไรขาดทุน      

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที ่30 กันยายน 2564      

รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ 9,446  49  9,495 

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ 2,781  (462)  2,319 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื่น ๆ 4,786  (49)  4,737 

ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอื่นๆ-ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 10,067  462  10,529 

   -   

 

20 เหตุการณภ์ายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
 

20.1 การออกหุ้นสามัญตามโครงการ TTB TSRP 2021 

 

ธนาคารไดอ้อกหุน้สามญัเพิ่มทุนตามโครงการ TTB TSRP 2021 ใหแ้ก่พนกังานจาํนวน 87,147,100 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 

0.95 บาท ซึ่งธนาคารไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทนุกับกระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เมื่อวนัท่ี 3 ตลุาคม 2565 

 

20.2 การออกหุ้นสามัญตามโครงการใบสาํคัญแสดงสิทธิ (TTB-W1) 

 

ธนาคารไดอ้อกหุน้สามญัเพิ่มทุนตามโครงการใบสาํคัญแสดงสิทธิ (TTB-W1) จาํนวน 1,614,991 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้

ละ 0.95 บาท ซึ่งธนาคารไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนกับกระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เมื่อวันท่ี 6 ตุลาคม 2565 

 

  



ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
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20.3 การออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิสีฟ้า ไม่มีประกัน (Blue Bond 2022) 

 

เมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 2565 ธนาคารไดอ้อกหุน้กู้ไม่ดอ้ยสิทธิสีฟ้า ไม่มีประกัน (Blue Bond 2022) จาํนวน 50 ลา้นเหรียญ

ดอลลารส์หรฐั อายุ 5 ปี อัตราดอกเบีย้อิงกับอัตราดอกเบีย้ลอยตัว SOFR 6 เดือน บวกรอ้ยละ 1.15 ต่อปี กาํหนดชาํระ

ดอกเบีย้ทุก 6 เดือน ในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อนาํเงินไปสนับสนุนสินเช่ือใหแ้ก่

ภาคเอกชนในโครงการท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้มและความยั่งยืนทางทะเล 

 

20.4 การซือ้คืนตราสารด้อยสิทธิเพ่ือนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่1 

 

ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ธนาคารไดท้าํคาํเสนอซือ้คืนเป็นการทั่วไป (Tender Offer)

ตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนชัน้ที่1 ไม่มีกาํหนดเวลาในการชาํระคืน และดาํเนินการซือ้คืนจากผูถ้ือตรา

สารเดิมจาํนวน 125 ลา้นเหรียญสหรฐั รวมซือ้คืนทั้งหมดจาํนวน 154 ลา้นเหรียญสหรฐั คิดเป็นรอ้ยละ 38.58 คงเหลือ

ยอดคงคา้งจาํนวน 246 ลา้นเหรียญสหรฐั ทั้งนีธ้นาคารไดร้บัความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยใหด้าํเนินการ

ซือ้คืนตราสารดังกล่าวแลว้ 
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