
 

ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

วนัที* 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
 

เสนอผูถื้อหุ้นของธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
 
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะของ
ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) ซึ. งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วนัที. 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2558 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะธนาคาร งบแสดงการเปลี.ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและ 
งบแสดงการเปลี.ยนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะธนาคาร และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะธนาคารสาํหรับปีสิ9นสุดวนัเดียวกนั 
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที.สาํคญัและหมายเหตุเรื.องอื.น ๆ 
 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่านี9โดยถูกตอ้งตามที.ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบ
เกี.ยวกับการควบคุมภายในที.ผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื.อให้สามารถจดัทาํงบการเงินที.ปราศจากการแสดงข้อมูลที.ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็น
สาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจ้า ขา้พเจ้าได้ปฏิบติังานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบญัชี ซึ. งกาํหนดให้ขา้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพื.อให้ได้ความ
เชื.อมั.นอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินปราศจากการแสดงขอ้มูลที.ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 
 

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิ้ธีการตรวจสอบเพื.อให้ไดม้าซึ. งหลกัฐานการสอบบญัชีเกี.ยวกบัจาํนวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการ
ตรวจสอบที.เลือกใชขึ้9นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซึ. งรวมถึงการประเมินความเสี.ยงจากการแสดงขอ้มูลที.ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั
ของงบการเงินไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการประเมินความเสี.ยงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในที.เกี.ยวขอ้งกบั
การจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามที.ควรของกิจการ เพื.อออกแบบวิธีการตรวจสอบที.เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื.อ
วตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของ
นโยบายการบญัชีที.ผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีที.จดัทาํขึ9นโดยผูบ้ริหาร รวมทั9งการประเมินการนาํเสนอ 
งบการเงินโดยรวม 
 

ขา้พเจา้เชื.อวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที.ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื.อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 



ความเห็น 

 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารขา้งตน้นี9 แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะธนาคารของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 
จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะของธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) ณ วนัที. 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และผลการดาํเนินงานรวม
และผลการดาํเนินงานเฉพาะธนาคาร และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะธนาคาร สาํหรับปีสิ9นสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามที.ควร 
ในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
 
 
 
 
อโนทยั  ลีกิจวฒันะ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที. 3442 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 
 

กรุงเทพมหานคร 
26 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 

 



31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

เงินสด 2,397,196,928 3,989,621,938 3,328,748,596 2,395,111,405 3,987,736,777 3,324,656,939

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 7 14,292,801,636 6,522,689,913 33,555,652,005 14,229,670,008 6,453,199,978 33,509,102,456

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 8 25,581,046,242 10,803,916,302 9,100,647,662 25,581,046,242 10,803,916,302 9,100,647,662

เงินลงทุนสุทธิ 9 54,891,019,817 55,253,273,115 53,324,961,980 54,891,019,817 55,253,273,115 53,324,961,980

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสุทธิ 9 - - 10,523,242 1,324,920,707 1,324,920,707 1,335,443,948

เงินให้สินเชื,อแก่ลูกหนี/และดอกเบี/ยคา้งรับ 10

เงินให้สินเชื,อแก่ลูกหนี/ 203,552,832,710 194,610,261,270 175,844,355,534 196,736,743,351 188,334,023,282 168,952,844,988

ดอกเบี/ยคา้งรับ 520,569,785 455,304,547 453,532,902 524,470,027 459,212,620 462,586,736

รวมเงินให้สินเชื,อแก่ลูกหนี/และดอกเบี/ยคา้งรับ 204,073,402,495 195,065,565,817 176,297,888,436 197,261,213,378 188,793,235,902 169,415,431,724

หกั  รายไดร้อตดับญัชี (4,945,478,647) (4,642,328,361) (4,757,282,848) (90,837,521) (163,150,115) (255,170,649)

หกั  ค่าเผื,อหนี/สงสัยจะสูญ 11 (6,730,530,954) (5,979,008,801) (5,263,612,956) (6,572,231,944) (5,447,517,156) (4,913,545,914)

หกั  ค่าเผื,อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี/ 12 (55,383,987) (68,351,237) (33,422,083) (55,383,987) (68,351,237) (33,422,083)

รวมเงินให้สินเชื,อแก่ลูกหนี/และดอกเบี/ยคา้งรับสุทธิ 192,342,008,907 184,375,877,418 166,243,570,549 190,542,759,926 183,114,217,394 164,213,293,078

ภาระของลูกคา้จากการรับรอง 41,017,884 68,889,332 57,650,960 41,017,884 68,889,332 57,650,960

ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 13 1,194,255,368 1,826,291,636 1,706,018,723 1,109,004,276 1,582,424,466 1,597,877,173

ที,ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 14 2,769,718,388 3,071,759,407 3,349,094,004 2,714,361,639 3,002,336,396 3,264,147,293

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ 15 378,987,475 361,802,153 343,053,368 373,090,594 355,963,642 337,319,600

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 16 1,040,358,204 957,064,866 1,058,985,442 862,314,440 752,636,225 926,435,691

ลูกหนี/บรรษทับริหารสินทรัพยไ์ทย 48 - 3,572,457,936 3,572,457,936 - 3,572,457,936 3,572,457,936

สินทรัพยอื์,นสุทธิ 17 9,692,983,893 3,365,142,396 4,020,544,901 9,533,185,948 3,196,065,790 3,806,401,726

รวมสินทรัพย์ 304,621,394,742 274,168,786,412 279,671,909,368 303,597,502,886 273,468,038,060 278,370,396,442

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารในหนา้ 13 ถึง 132 เป็นส่วนหนึ,งของงบการเงินนี/

3

กรรมการ _________________________________________________    กรรมการ _________________________________________________

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที. 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร



31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท

หนี0สินและส่วนของเจ้าของ

หนี0สิน

เงินรับฝาก 18 170,217,136,926 183,894,650,541 152,132,672,386 170,502,086,949 184,105,739,854 152,272,534,436

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 19 20,018,416,948 18,304,766,777 44,866,261,855 19,994,416,948 18,230,366,777 44,241,461,855

หนี/ สินจ่ายคืนเมื,อทวงถาม 320,768,448 344,291,120 504,867,176 320,768,448 344,291,120 504,867,176

หนี/ สินทางการเงินที,กาํหนดให้แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 20 16,039,533,025 7,693,132,792 5,856,747,052 16,039,533,025 7,693,132,792 5,856,747,052

หนี/ สินตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 8 25,682,672,770 10,396,602,437 9,651,786,057 25,682,672,770 10,396,602,437 9,651,786,057

ตราสารหนี/ ที,ออกและเงินกูย้มื 21 33,994,659,909 24,512,208,453 37,706,592,055 33,994,659,909 24,512,208,453 37,706,592,055

ภาระของธนาคารจากการรับรอง 41,017,884 68,889,332 57,650,960 41,017,884 68,889,332 57,650,960

ประมาณการหนี/ สิน 22 1,641,262,617 1,471,525,306 1,452,563,027 1,578,957,438 1,420,434,528 1,415,445,317

หนี/ สินอื,น 23 9,557,915,819 4,892,161,996 5,653,090,246 9,126,765,983 4,556,103,564 5,281,074,920

รวมหนี0สิน 277,513,384,346 251,578,228,754 257,882,230,814 277,280,879,354 251,327,768,857 256,988,159,828

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ้น 24

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามญั 27,410,341,432 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 13,705,170,716 13,705,170,716

หุ้นสามญั 21,084,878,025 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 10,542,439,013 10,542,439,013

หุ้นสามญั 26,105,495,608 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 13,052,747,804 13,052,747,804

ทุนที,ออกและชาํระแลว้

หุ้นสามญั 24,774,731,679 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 12,387,365,840 12,387,365,840

หุ้นสามญั 21,084,878,025 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 10,542,439,013 10,542,439,013 10,542,439,013 10,542,439,013

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 5,712,665,258 3,867,738,430 3,867,738,430 5,712,665,258 3,867,738,430 3,867,738,430

องคป์ระกอบอื,นของส่วนของเจา้ของ 25 720,704,664 887,619,600 884,659,881 737,068,079 899,934,224 892,156,202

ส่วนเกินจากการเปลี,ยนแปลงส่วนไดเ้สีย

ของธนาคารในบริษทัยอ่ย (42,753,751) (42,753,751) (42,753,751) - - -

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 26 365,950,000 341,300,000 272,000,000 365,950,000 341,300,000 272,000,000

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 7,964,078,385 6,994,214,366 6,265,594,981 7,113,574,355 6,488,857,536 5,807,902,969

รวมส่วนของเจ้าของ 27,108,010,396 22,590,557,658 21,789,678,554 26,316,623,532 22,140,269,203 21,382,236,614

รวมหนี0สินและส่วนของเจ้าของ 304,621,394,742 274,168,786,412 279,671,909,368 303,597,502,886 273,468,038,060 278,370,396,442

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารในหนา้ 13 ถึง 132 เป็นส่วนหนึ,งของงบการเงินนี/

4

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที. 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558



งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ0นสุดวนัที. 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดด้อกเบี/ย 31 14,620,048,451 13,927,429,582 13,025,701,782 12,460,684,461

ค่าใชจ่้ายดอกเบี/ย 32 (6,143,023,747) (6,038,723,192) (6,141,335,838) (6,028,333,772)

รายได้ดอกเบี0ยสุทธิ 8,477,024,704 7,888,706,390 6,884,365,944 6,432,350,689

รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ 1,734,247,566 1,547,716,018 1,374,889,474 1,236,361,987

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (266,581,243) (208,850,553) (319,343,580) (296,494,840)

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 33 1,467,666,323 1,338,865,465 1,055,545,894 939,867,147

กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพื,อคา้

   และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 34 1,819,384,602 1,804,875,080 1,819,384,602 1,804,875,080

ขาดทุนสุทธิจากหนี/ สินทางการเงิน

   ที,กาํหนดใหแ้สดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 35 (458,154,763) (1,093,726,426) (458,154,763) (1,093,726,426)

กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 36 551,005,717 329,535,536 551,005,717 329,535,536

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื,นๆ 37 377,101,198 237,961,382 383,010,621 186,960,038

รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 12,234,027,781 10,506,217,427 10,235,158,015 8,599,862,064

ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอื.นๆ

  ค่าใชจ่้ายเกี,ยวกบัพนกังาน 3,753,835,420 3,741,535,210 3,236,564,534 3,248,965,426

  ค่าตอบแทนกรรมการ 11,080,000 9,260,000 10,744,000 8,804,000

  ค่าใชจ่้ายเกี,ยวกบัอาคารสถานที,และอุปกรณ์ 1,404,482,827 1,399,493,378 1,277,119,380 1,268,595,392

  ค่าภาษีอากร 458,627,188 408,517,126 442,470,291 393,443,378

  อื,นๆ 1,499,238,226 1,581,197,029 950,068,015 789,876,300

รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอื.นๆ 7,127,263,661 7,140,002,743 5,916,966,220 5,709,684,496

หนี/ สูญ หนี/สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่า 38 3,770,112,827 2,129,643,339 3,425,200,000 1,702,567,406

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 1,336,651,293 1,236,571,345 892,991,795 1,187,610,162

ภาษีเงินได้ 39 (284,169,352) (247,212,868) (185,657,054) (245,916,503)

กาํไรสุทธิสําหรับปี 1,052,481,941 989,358,477 707,334,741 941,693,659

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารในหนา้ 13 ถึง 132 เป็นส่วนหนึ,งของงบการเงินนี/

5

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร



งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีสิ0นสุดวนัที. 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

บาท บาท บาท บาท

(ขาดทุน) กาํไรเบ็ดเสร็จอื.น

รายการที.จะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

กาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื,อขาย 12,859,905 240,733,492 12,859,905 240,733,492

กาํไรจากการแปลงค่างบการเงินจากการดาํเนินงาน

   ในต่างประเทศ 28,964,409 7,337,610 28,964,409 7,337,610

ขาดทุนจากการประเมินมูลค่ายติุธรรมตราสารอนุพนัธ์

   สาํหรับการป้องกนัความเสี,ยงในกระแสเงินสด (25,306,951) (149,627,279) (25,306,951) (149,627,279)

ภาษีเงินไดที้,เกี,ยวกบัรายการที,จะถกูจดัประเภท

   รายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 2,489,409 (18,221,243) 2,489,409 (18,221,243)

รวมรายการที.จะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 19,006,772 80,222,580 19,006,772 80,222,580

รายการที.จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

การเปลี,ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ (125,210,829) (24,262,109) (125,210,829) (24,262,109)

การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์

   หลงัออกจากงาน (107,191,305) (72,316,467) (102,130,316) (66,293,589)

ภาษีเงินไดที้,เกี,ยวกบัรายการที,จะไม่ถกูจดัประเภท

   รายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 46,480,426 19,315,715 45,468,228 18,111,140

รวมรายการที.จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (185,921,708) (77,262,861) (181,872,917) (72,444,558)

รวม (ขาดทุน) กาํไรเบ็ดเสร็จอื.น (166,914,936) 2,959,719 (162,866,145) 7,778,022

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 885,567,005 992,318,196 544,468,596 949,471,681

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารในหนา้ 13 ถึง 132 เป็นส่วนหนึ,งของงบการเงินนี/

6

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร



งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีสิ0นสุดวนัที. 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การแบ่งปันกาํไรสุทธิ

ส่วนที,เป็นของผูถื้อหุน้ของธนาคาร 1,052,481,941 989,358,477 707,334,741 941,693,659

ส่วนที,เป็นของส่วนไดเ้สียที,ไม่มีอาํนาจควบคุม - - - -

1,052,481,941 989,358,477 707,334,741 941,693,659

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที,เป็นของผูถื้อหุน้ของธนาคาร 885,567,005 992,318,196 544,468,596 949,471,681

ส่วนที,เป็นของส่วนไดเ้สียที,ไม่มีอาํนาจควบคุม - - - -

885,567,005 992,318,196 544,468,596 949,471,681

กาํไรต่อหุ้นสําหรับกาํไรส่วนที.เป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร 41

กาํไรต่อหุน้ขั/นพื/นฐาน (บาทต่อหุน้) 0.05 0.05 0.03 0.04

จาํนวนหุน้สามญัที,ถวัเฉลี,ยถ่วงนํ/าหนกั (หุน้) 21,650,992,558 21,084,878,025 21,650,992,558 21,084,878,025

กาํไรต่อหุน้ปรับลด (บาทต่อหุน้) 0.05 0.05 0.03 0.04

จาํนวนหุน้สามญัที,ถวัเฉลี,ยถ่วงนํ/าหนกั (หุน้) 21,650,992,558 21,084,878,025 21,650,992,558 21,084,878,025

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารในหนา้ 13 ถึง 132 เป็นส่วนหนึ,งของงบการเงินนี/

7

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี.ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับปีสิ0นสุดวนัที. 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

การวดัมูลค่าใหม่ ขาดทุนจากการแปลง ขาดทุนจากการประเมิน ส่วนเกนิจากการ

ส่วนเกนิทุน ของภาระผูกพนั ส่วนเกนิ(ตํ.า)กว่าทุน ค่างบการเงินจาก มูลค่ายุติธรรมตราสาร ภาษีเงินได้เกี.ยวกบั เปลี.ยนแปลงส่วน

ทุนที.ออก ส่วนเกนิ จากการตีราคา ผลประโยชน์หลงั จากการเปลี.ยนแปลง การดําเนินงาน อนุพนัธ์สําหรับการป้องกนั องค์ประกอบของ รวมองค์ประกอบอื.น ได้เสียของธนาคาร สํารองตาม รวมส่วนของ

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ สินทรัพย์ ออกจากงาน มูลค่าเงินลงทุน ในต่างประเทศ ความเสี.ยงในกระแสเงินสด ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื.น ของส่วนของเจ้าของ ในบริษัทย่อย กฎหมาย กาํไรสะสม เจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลอื ณ วนัที. 1 มกราคม พ.ศ. 2558 10,542,439,013 3,867,738,430 1,095,163,688 - 278,876,871 7,337,610 (149,627,279) (244,882,656) 986,868,234 (42,753,751) 341,300,000 6,992,657,194 22,688,249,120

ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานบญัชี

   ฉบบัที, 19 (ปรับปรุง2557) ผลประโยชน์พนกังานมาใช้ 3 - - - (124,060,792) - - - 24,812,158 (99,248,634) - - 1,557,172 (97,691,462)

ยอดคงเหลอืที.ปรับปรุงแล้ว 10,542,439,013 3,867,738,430 1,095,163,688 (124,060,792) 278,876,871 7,337,610 (149,627,279) (220,070,498) 887,619,600 (42,753,751) 341,300,000 6,994,214,366 22,590,557,658

เงินปันผลจ่าย 27 - - - - - - - - - - - (158,136,585) (158,136,585)

เพิ,มทุนหุน้สามญั 1,844,926,827 1,844,926,828 - - - - - - - - - - 3,689,853,655

(ขาดทุน)กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - (125,210,829) (107,191,305) 12,859,905 28,964,409 (25,306,951) 48,969,835 (166,914,936) - - 1,052,481,941 885,567,005

สาํรองตามกฎหมาย 26 - - - - - - - - - - 24,650,000 (24,650,000) -

โอนไปกาํไรสะสม - - - - - - - - - - - 100,168,663 100,168,663

ยอดคงเหลอื ณ วนัที. 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 12,387,365,840 5,712,665,258 969,952,859 (231,252,097) 291,736,776 36,302,019 (174,934,230) (171,100,663) 720,704,664 (42,753,751) 365,950,000 7,964,078,385 27,108,010,396

ยอดคงเหลอื ณ วนัที. 1 มกราคม พ.ศ. 2557 10,542,439,013 3,867,738,430 1,119,425,797 - 38,143,379 - - (231,513,835) 926,055,341 (42,753,751) 272,000,000 6,264,593,141 21,830,072,174

ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานบญัชี

   ฉบบัที, 19 (ปรับปรุง2557) ผลประโยชน์พนกังานมาใช้ 3 - - - (51,744,325) - - - 10,348,865 (41,395,460) - - 1,001,840 (40,393,620)

ยอดคงเหลอืที.ปรับปรุงแล้ว 10,542,439,013 3,867,738,430 1,119,425,797 (51,744,325) 38,143,379 - - (221,164,970) 884,659,881 (42,753,751) 272,000,000 6,265,594,981 21,789,678,554

เงินปันผลจ่าย 27 - - - - - - - - - - - (210,848,780) (210,848,780)

(ขาดทุน)กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - (24,262,109) (72,316,467) 240,733,492 7,337,610 (149,627,279) 1,094,472 2,959,719 - - 989,358,477 992,318,196

สาํรองตามกฎหมาย 26 - - - - - - - - - - 69,300,000 (69,300,000) -

โอนไปกาํไรสะสม - - - - - - - - - - - 19,409,688 19,409,688

ยอดคงเหลอื ณ วนัที. 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 10,542,439,013 3,867,738,430 1,095,163,688 (124,060,792) 278,876,871 7,337,610 (149,627,279) (220,070,498) 887,619,600 (42,753,751) 341,300,000 6,994,214,366 22,590,557,658

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารในหนา้ 13 ถึง 132 เป็นส่วนหนึ,งของงบการเงินนี/

8

งบการเงินรวม

ส่วนของเจ้าของ

องค์ประกอบอื.นของส่วนของเจ้าของ



การวดัมูลค่าใหม่ ขาดทุนจากการแปลง ขาดทุนจากการประเมนิ

ส่วนเกนิทุน ของภาระผูกพนั ส่วนเกนิ(ตํ.า)กว่าทุน ค่างบการเงินจาก มูลค่ายุติธรรมตราสาร ภาษเีงินได้เกี.ยวกบั รวมองค์ประกอบ

ทุนที.ออก ส่วนเกนิ จากการตีราคา ผลประโยชน์หลงั จากการเปลี.ยนแปลง การดําเนินงาน อนุพนัธ์สําหรับการป้องกนั องค์ประกอบของ อื.นของส่วนของ สํารองตาม

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามญั สินทรัพย์ ออกจากงาน มูลค่าเงินลงทุน ในต่างประเทศ ความเสี.ยงในกระแสเงินสด ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื.น เจ้าของ กฎหมาย กาํไรสะสม รวม

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลอื ณ วนัที. 1 มกราคม พ.ศ. 2558 10,542,439,013 3,867,738,430 1,095,163,688 - 278,876,871 7,337,610 (149,627,279) (244,882,656) 986,868,234 341,300,000 6,488,688,906 22,227,034,583

ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานบญัชี

   ฉบบัที, 19 (ปรับปรุง2557) ผลประโยชนพ์นกังานมาใช้ 3 - - - (108,667,513) - - - 21,733,503 (86,934,010) - 168,630 (86,765,380)

ยอดคงเหลอืที.ปรับปรุงแล้ว 10,542,439,013 3,867,738,430 1,095,163,688 (108,667,513) 278,876,871 7,337,610 (149,627,279) (223,149,153) 899,934,224 341,300,000 6,488,857,536 22,140,269,203

เงินปันผลจ่าย 27 - - - - - - - - - - (158,136,585) (158,136,585)

เพิ,มทุนหุน้สามญั 1,844,926,827 1,844,926,828 - - - - - - - - - 3,689,853,655

(ขาดทุน)กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - (125,210,829) (102,130,316) 12,859,905 28,964,409 (25,306,951) 47,957,637 (162,866,145) - 707,334,741 544,468,596

สาํรองตามกฎหมาย 26 - - - - - - - - - 24,650,000 (24,650,000) -

โอนไปกาํไรสะสม - - - - - - - - - - 100,168,663 100,168,663

ยอดคงเหลอื ณ วนัที. 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 12,387,365,840 5,712,665,258 969,952,859 (210,797,829) 291,736,776 36,302,019 (174,934,230) (175,191,516) 737,068,079 365,950,000 7,113,574,355 26,316,623,532

ยอดคงเหลอื ณ วนัที. 1 มกราคม พ.ศ. 2557 10,542,439,013 3,867,738,430 1,119,425,797 - 38,143,379 - - (231,513,835) 926,055,341 272,000,000 5,807,902,969 21,416,135,753

ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานบญัชี

   ฉบบัที, 19 (ปรับปรุง2557) ผลประโยชนพ์นกังานมาใช้ 3 - - - (42,373,924) - - - 8,474,785 (33,899,139) - - (33,899,139)

ยอดคงเหลอืที.ปรับปรุงแล้ว 10,542,439,013 3,867,738,430 1,119,425,797 (42,373,924) 38,143,379 - - (223,039,050) 892,156,202 272,000,000 5,807,902,969 21,382,236,614

เงินปันผลจ่าย 27 - - - - - - - - - (210,848,780) (210,848,780)

(ขาดทุน)กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - (24,262,109) (66,293,589) 240,733,492 7,337,610 (149,627,279) (110,103) 7,778,022 - 941,693,659 949,471,681

สาํรองตามกฎหมาย 26 - - - - - - - - - 69,300,000 (69,300,000) -

โอนไปกาํไรสะสม - - - - - - - - - - 19,409,688 19,409,688

ยอดคงเหลอื ณ วนัที. 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 10,542,439,013 3,867,738,430 1,095,163,688 (108,667,513) 278,876,871 7,337,610 (149,627,279) (223,149,153) 899,934,224 341,300,000 6,488,857,536 22,140,269,203

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารในหนา้ 13 ถึง 132 เป็นส่วนหนึ,งของงบการเงินนี/

9

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี.ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

สําหรับปีสิ0นสุดวนัที. 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

องค์ประกอบอื.นของส่วนของเจ้าของ



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด 

สําหรับปีสิ0นสุดวนัที. 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 1,336,651,293 1,236,571,345 892,991,795 1,187,610,162

รายการปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสื,อมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 497,330,736 518,920,584 470,167,340 494,154,138

   หนี/ สูญและหนี/สงสัยจะสูญ 38 3,770,112,827 2,129,643,339 3,425,200,000 1,702,567,406

   สาํรอง(กลบัรายการ)สาํหรับรายการนอกงบดุล 14,347,673 (90,880,000) 14,347,673 (90,880,000)

   ผลประโยชน์ของพนกังานที,จ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 10,277,930 7,396,892 10,277,930 7,396,892

   สาํรองจากการประมาณการหนี/ สิน 172,221,337 150,899,422 166,067,925 142,690,798

   (กาํไร)ขาดทุนจากการดอ้ยค่าทรัพยสิ์นรอการขาย (96,738,212) 69,486,326 248,119 203,691

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน 4,290,484 - 4,290,484 -

    กาํไรจากอตัราแลกเปลี,ยนเงินตราต่างประเทศ

      และตราสารอนุพนัธ์ที,ยงัไม่เกิดขึ/นจริง (322,857,972) (1,457,976,392) (322,857,972) (1,457,976,392)

   (กาํไร)ขาดทุนจากทรัพยสิ์นรอการขาย 468,815,242 591,065,360 (91,006,865) (15,912,856)

   (กาํไร)ขาดทุนที,ยงัไม่เกิดขึ/นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน (571,459) 22,516,398 (571,459) 22,516,398

   กาํไรจากการขายเงินลงทุน (728,736,343) (453,705,914) (728,736,343) (453,705,914)

   กาํไรจากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (13,074,954) (3,870,312) (11,486,702) (3,477,968)

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าอาคารและอุปกรณ์ 9,604,772 - 9,604,772 -

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 27,967,972 19,036,757 27,967,972 19,036,757

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสิทธิการเช่า 36,576 2,314,144 36,576 2,314,144

   ขาดทุนสุทธิจากหนี/ สินทางการเงินที,กาํหนดใหแ้สดงดว้ย

      มูลค่ายติุธรรม 35 458,154,763 1,093,726,426 458,154,763 1,093,726,426

   ดอกเบี/ยรับและเงินปันผลรับ (14,671,879,227) (13,978,652,436) (13,077,532,558) (12,511,907,316)

   ค่าใชจ่้ายดอกเบี/ย 5,141,242,289 5,110,319,237 5,139,554,380 5,099,929,817

ขาดทุนจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี.ยนแปลงในสินทรัพย์

   และหนี0สินดาํเนินงาน (3,922,804,273) (5,033,188,824) (3,613,282,170) (4,761,713,817)

สินทรัพย์ดาํเนินงาน (เพิ.มขึ0น) ลดลง

   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (7,769,716,740) 27,021,999,228 (7,776,075,046) 27,044,939,614

   เงินลงทุนเพื,อคา้ 965,186,346 3,548,028,199 965,186,346 3,548,028,199

   เงินใหสิ้นเชื,อ (12,946,534,144) (21,762,185,863) (10,448,746,321) (20,462,513,058)

   ทรัพยสิ์นรอการขาย 2,065,664,313 1,007,089,896 754,590,140 172,716,286

   ลกูหนี/บรรษทับริหารสินทรัพยไ์ทย 3,486,699,265 - 3,486,699,265 -

   สินทรัพยอื์,น (6,180,186,065) 656,115,612 (6,203,974,364) 613,934,470

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารในหนา้ 13 ถึง 132 เป็นส่วนหนึ,งของงบการเงินนี/
10

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ0นสุดวนัที. 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

บาท บาท บาท บาท

หนี0สินดาํเนินงานเพิ.มขึ0น (ลดลง)

   เงินรับฝาก (13,677,513,614) 31,761,978,155 (13,603,652,904) 31,833,205,418

   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 1,713,650,171 (26,561,495,078) 1,764,050,171 (26,011,095,078)

   หนี/ สินจ่ายคืนเมื,อทวงถาม (23,522,672) (160,576,057) (23,522,672) (160,576,057)

   เงินกูย้มืระยะสั/น 9,882,271,652 (14,379,308,526) 9,882,271,652 (14,379,308,526)

   ประมาณการหนี/ สิน (123,010,806) (107,135,789) (124,023,003) (106,708,726)

   หนี/ สินอื,น 4,254,220,690 (947,076,805) 4,169,679,412 (900,697,858)

เงนิสดใช้ไปในกจิกรรมดาํเนินงาน (22,275,595,877) (4,955,755,852) (20,770,799,494) (3,569,789,133)

   ดอกเบี/ยรับ 12,884,956,736 12,311,195,461 11,290,617,897 10,849,596,102

   ดอกเบี/ยจ่าย (5,243,286,425) (5,452,994,418) (5,241,650,019) (5,442,147,607)

   ภาษีจ่ายสุทธิ (158,713,168) (58,026,091) (82,567,693) -

เงนิสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน (14,792,638,734) 1,844,419,100 (14,804,399,309) 1,837,659,362

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายในการซื/อหลกัทรัพยเ์ผื,อขาย (29,765,886,180) (54,106,282,038) (29,765,886,180) (54,106,282,038)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายหลกัทรัพยเ์ผื,อขาย 27,203,327,558 31,109,002,243 27,203,327,558 31,109,002,243

เงินสดรับจากการไถ่ถอนหลกัทรัพยเ์ผื,อขาย 510,978,043 26,015,683,807 510,978,043 26,015,683,807

เงินสดจ่ายในการซื/อตราสารหนี/ ที,จะถือจนครบกาํหนด (4,922,649,754) (12,020,896,051) (4,922,649,754) (12,020,896,051)

เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี/ ที,จะถือจนครบกาํหนด 6,666,336,490 3,972,000,340 6,666,336,490 3,972,000,340

เงินสดรับจากการชาํระหนี/ เงินลงทุนในลกูหนี/ 20,702,034 48,205,321 20,702,034 48,205,321

เงินสดจ่ายในการซื/อเงินลงทุนทั,วไป - (182,610) - (182,610)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนทั,วไป 6,927,784 164,902 6,927,784 164,902

เงินสดรับจากการลดทุนเงินลงทุนทั,วไป 30,000,000 31,160,601 30,000,000 31,160,601

เงินสดรับจากการคืนทุนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - 22,540,041 - 22,540,041

เงินสดจ่ายจากการซื/ออาคารและอุปกรณ์ (152,719,262) (232,063,643) (140,749,076) (223,997,232)

เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 21,370,934 11,974,809 19,267,618 11,398,972

เงินสดจ่ายซื/อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (127,149,554) (140,095,981) (125,449,171) (138,631,410)

เงินปันผลรับ 51,830,775 51,222,854 51,830,775 51,222,854

ดอกเบี/ยรับ 1,934,291,399 1,678,324,931 1,934,284,359 1,678,336,020

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 1,477,360,267 (3,559,240,474) 1,488,920,480 (3,550,274,240)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารในหนา้ 13 ถึง 132 เป็นส่วนหนึ,งของงบการเงินนี/
11

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ0นสุดวนัที. 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดจ่ายเงินปันผล 27 (158,136,585) (210,848,780) (158,136,585) (210,848,780)

เงินสดรับจากการออกหุน้กูด้อ้ยสิทธิK - 4,066,540,000 - 4,066,540,000

เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุน้กูด้อ้ยสิทธิK - (2,500,000,000) - (2,500,000,000)

เงินสดรับจากการออกตัLวแลกเงินและหุน้กูที้,มีอนุพนัธ์แฝง 12,802,546,172 11,405,500,000 12,802,546,172 11,405,500,000

เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนตัLวแลกเงินและหุน้กูที้,มีอนุพนัธ์แฝง (4,639,000,000) (10,392,000,000) (4,639,000,000) (10,392,000,000)

เงินสดรับจากการเพิ,มทุน 3,689,853,654 - 3,689,853,654 -

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 11,695,263,241 2,369,191,220 11,695,263,241 2,369,191,220

ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจากการดาํเนินงานในต่างประเทศ 27,590,216 6,503,496 27,590,216 6,503,496

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด (ลดลง) เพิ.มขึ0นสุทธิ (1,592,425,010) 660,873,342 (1,592,625,372) 663,079,838

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 3,989,621,938 3,328,748,596 3,987,736,777 3,324,656,939

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายปี 2,397,196,928 3,989,621,938 2,395,111,405 3,987,736,777

ข้อมูลเพิ.มเตมิประกอบกระแสเงนิสด 

รายการที,มิใช่เงินสด

   ซื/ออาคารและอุปกรณ์ที,ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระเงิน 6,082,109 30,592,954 6,082,109 30,592,954

   รับโอนทรัพยสิ์นรอการขายจากที,ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 60,976,206 125,838,175 60,976,206 125,838,175

   การเปลี,ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผื,อขาย 12,859,905 240,733,492 12,859,905 240,733,492

   ตดัจาํหน่ายส่วนเกินหรือส่วนลดอตัราดอกเบี/ย 385,340,992 100,700,529 385,340,992 100,700,529

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารในหนา้ 13 ถึง 132 เป็นส่วนหนึ,งของงบการเงินนี/
12

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
สําหรับปีสิ&นสุดวนัที' 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  
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1 ข้อมูลทั'วไป 
 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ซึ� งจดัตั:งขึ:นในประเทศไทย และเป็นบริษทัจดทะเบียนใน 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยเริ�มประกอบกิจการธนาคารพาณิชยต์ั:งแต่วนัที� 8 มีนาคม พ.ศ. 2492 และมีที�อยูต่ามที�ไดจ้ดทะเบียนดงันี:  
 

เลขที� 44 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 
 

ธนาคารเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื�อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูลจึงเรียกรวมธนาคารและบริษทัยอ่ยว่า
กลุ่มบริษทั โดยธนาคารมี CIMB Bank Berhad ซึ� งเป็นบริษทัจดทะเบียนจดัตั:งในประเทศมาเลเซียเป็นบริษทัใหญ่ และมีบริษทั CIMB Group 
Holdings Berhad เป็นบริษทัใหญ่ของกลุ่มบริษทั CIMB 
 

บริษทัยอ่ยทั:งหมดจดัตั:งเป็นบริษทัจาํกดัตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการในประเทศไทย โดยดาํเนินธุรกิจหลกัทางดา้นธุรกิจให้เช่าซื:อ 
ธุรกิจให้เช่าสินทรัพยแ์บบลิสซิ�ง และธุรกิจติดตามหนี:  
 

ธนาคารไดรั้บมอบใบประกอบกิจการธนาคารจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ธนาคารแห่ง สปป.ลาว) เพื�อใช้ในการ
จดัตั:งธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขาเวียงจนัทน์ (สาขาเวียงจนัทน์) ในวนัที� 4 มิถุนายน พ.ศ. 2557 และไดเ้ปิดดาํเนินการสาขาเวียงจนัทน์ใน
วนัที� 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการธนาคารเมื�อวนัที�  26  กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 
 

2 นโยบายการบัญชี 
 

นโยบายบญัชีที�สาํคญัซึ� งใชใ้นการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารมีดงัต่อไปนี:  
 

2.1 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร (“งบการเงิน”) ได้จดัทาํขึ:นตามหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไปในประเทศไทยภายใต้
พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 ซึ� งหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 
และตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงินภายใต้
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ การแสดงรายการในงบการเงินหลกั (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จ งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจา้ของและงบกระแสเงินสด) ไดท้าํขึ:นเพื�อให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของประกาศธนาคาร
แห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ที� สนส. 21/2558 เรื�อง “การจดัทาํและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชยแ์ละบริษทัโฮลดิ:งที�เป็น
บริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน” ลงวนัที� 4 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารไดจ้ดัทาํขึ:นโดยใช้เกณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของงบการเงิน 
ยกเวน้เรื�องที�อธิบายในนโยบายการบญัชีในลาํดบัต่อไป 
 

การจดัทาํงบการเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไปในประเทศไทย กาํหนดให้ใช้ประมาณการทางบญัชีที�สาํคญัและ
การใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหารซึ� งจดัทาํขึ:นตามกระบวนการในการนาํนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัไปถือปฏิบติั และตอ้งเปิดเผย
เรื� องการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหาร หรือความซับซ้อน หรือเกี�ยวกับขอ้สมมติฐานและประมาณการที�มีนัยสําคญัต่องบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะธนาคารในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที� 5 
 
ธนาคารไดจ้ดัทาํงบการเงินเฉพาะธนาคารเพื�อประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ� งแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธีราคาทุน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.1 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร (ต่อ) 
 
งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํขึ:นจากงบการเงินตามกฎหมายที�เป็นภาษาไทย ในกรณีที�มีเนื:อความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสอง
ภาษาแตกต่างกนั ให้ใชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

2.2   การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความที'เกี'ยวข้อง 
 
1) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีการปรับปรุง ซึ� งมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัที�  

1 มกราคม พ.ศ. 2558 และเกี�ยวขอ้งกบักลุ่มบริษทั 
 

ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที�มีการเปลี�ยนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญั มีดงัต่อไปนี:  
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 1 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 16 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 19 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 27 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 28 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 34 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 10 เรื�อง งบการเงินรวม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 11 เรื�อง การร่วมการงาน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 12 เรื�อง การเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอื�น 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 13 เรื�อง การวดัมูลค่ายติุธรรม 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 14  
   (ปรับปรุง 2557) 

เรื�อง ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้กาํหนด  
     เงินทุนขั:นตํ�าและปฏิสมัพนัธ์ของรายการเหล่านี:  สาํหรับ  
     มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 19 เรื�อง ผลประโยชน์ของ 
     พนกังาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 20  เรื�อง ตน้ทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผิวดิน 
 
ผูบ้ริหารประเมินแล้วพบว่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบญัชีที�มีการปรับปรุง และมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินที�มีการปรับปรุงดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั ยกเวน้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที�  1 (ปรับปรุง 2557) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที�  19 (ปรับปรุง 2557) มาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน ฉบบัที� 10 และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 13  
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2   การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความที'เกี'ยวข้อง (ต่อ) 
 

1) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีการปรับปรุง ซึ� งมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัที�  
1 มกราคม พ.ศ. 2558 และเกี�ยวขอ้งกบักลุ่มบริษทั (ต่อ) 

 

ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที�มีการเปลี�ยนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญั มีดงัต่อไปนี:  (ต่อ) 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 1 (ปรับปรุง 2557) การเปลี�ยนแปลงที�สําคญัได้แก่การเพิ�มเติมขอ้กาํหนดให้กิจการจดักลุ่ม
รายการที�แสดงอยูใ่น “กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น” โดยใช้เกณฑว์่ารายการนั:นสามารถจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น
กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงัไดห้รือไม่ มาตรฐานที�ปรับปรุงนี: ไม่ไดร้ะบุว่ารายการใดจะแสดงอยูใ่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 19 (ปรับปรุง 2557) การเปลี�ยนแปลงที�สาํคญัไดแ้ก่ ผลกาํไรและขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั เปลี�ยนชื�อเป็น “การวดัมูลค่าใหม่” และตอ้งรับรู้ใน “กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ” ทนัที ผลกาํไร
และขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัจะไม่สามารถรับรู้ตามวิธีขอบเขตหรือรับรู้ในกาํไรหรือ
ขาดทุนได ้ผลกระทบที�เป็นสาระสาํคญัต่อกลุ่มบริษทัอธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 10 ไดมี้การกาํหนดคาํนิยามของคาํวา่ “ควบคุม” ซึ� งถูกนาํมาใช้แทนหลกัการของ
การควบคุมและการจดัทาํงบการเงินรวมภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัที� 27 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานนี:ไดก้าํหนดวา่เมื�อใดกิจการควรจดัทาํงบการเงินรวม ให้นิยามหลกัการของการควบคุม อธิบายหลกัการของการ
นาํหลกัการของการควบคุมไปใช้ รวมถึงอธิบายถึงขอ้กาํหนดในการจดัทาํงบการเงินรวม หลกัการสําคญัของมาตรฐาน
รายงานทางการเงินฉบบัใหม่นี:  คือหากมีอาํนาจควบคุม จะตอ้งมีการจดัทาํงบการเงินรวมเฉพาะในกรณีที�ผูล้งทุนไดแ้สดง
ให้เห็นถึงอาํนาจการควบคุมที�เหนือกว่าผูถู้กลงทุน ผูล้งทุนได้รับผลตอบแทนที�ผนัแปรจากการที�มีส่วนเกี�ยวขอ้งใน 
ผูถู้กลงทุน และมีความสามารถในการใช้อาํนาจในผูถู้กลงทุน ซึ� งมาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของ 
กลุ่มบริษทั 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 13 มีวตัถุประสงคเ์พื�อปรับปรุง และลดความซํ: าซ้อนของคาํนิยามของมูลค่ายติุธรรม 
โดยการกาํหนดคาํนิยาม และแหล่งข้อมูลในการวดัมูลค่ายุติธรรม และการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับใช้ในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินระหว่างกาลของกลุ่มบริษทั ยกเวน้เรื�องการเปิดเผยขอ้มูล 
 

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เปลี�ยนแปลงอยา่งไม่มีสาระสาํคญัและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั มีดงันี:  
 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 2 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 7 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 8 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง นโยบายการบญัชี การเปลี�ยนแปลงประมาณการทาง 

     บญัชีและขอ้ผิดพลาด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 10 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 11 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 12 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 17 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 18 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง รายได ้
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2   การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความที'เกี'ยวข้อง (ต่อ) 
 

1) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีการปรับปรุง ซึ� งมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัที�  
1 มกราคม พ.ศ. 2558 และเกี�ยวขอ้งกบักลุ่มบริษทั (ต่อ) 

 
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เปลี�ยนแปลงอยา่งไม่มีสาระสาํคญัและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั มีดงันี:  (ต่อ) 

 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 20 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ 

     การเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 21 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยน 

     เงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 23 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง ตน้ทุนการกูย้มื 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 24 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง การเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบับุคคล หรือกิจการ 

     ที�เกี�ยวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 26 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์  

     เมื�อ ออกจากงาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 29 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที�เงินเฟ้อ 

     รุนแรง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 33 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง กาํไรต่อหุ้น 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 36 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 37 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง ประมาณการหนี: สิน หนี: สินที�อาจเกิดขึ:น และ   

     สินทรัพยที์�อาจเกิดขึ:น 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 38 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 40 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 2 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 3 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง การรวมธุรกิจ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 5 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที�ถือไวเ้พื�อขายและการ 

     ดาํเนินงานที�ยกเลิก 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 6 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 8 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง ส่วนงานดาํเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 10 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที�ไม่มีความเกี�ยวขอ้ง 

     อยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 15 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง สญัญาเช่าดาํเนินงาน-สิ�งจูงใจที�ให้แก่ผูเ้ช่า 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 25 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง ภาษีเงินได ้- การเปลี�ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของ 

     กิจการหรือผูถื้อหุ้น 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 27 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง การประเมินเนื:อหาสญัญาเช่าที�ทาํขึ:นตามรูปแบบ 

     กฎหมาย 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 29 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 31 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง รายได-้รายการแลกเปลี�ยนเกี�ยวกบับริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 32 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2   การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความที'เกี'ยวข้อง (ต่อ) 
 

1) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีการปรับปรุง ซึ� งมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัที�  
1 มกราคม พ.ศ. 2558 และเกี�ยวขอ้งกบักลุ่มบริษทั (ต่อ) 

 
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เปลี�ยนแปลงอยา่งไม่มีสาระสาํคญัและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั มีดงันี:  (ต่อ) 

 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 1  
   (ปรับปรุง 2557) 

เรื�อง การเปลี�ยนแปลงในหนี: สินที�เกิดขึ:นจากการรื: อถอน  
     การบูรณะ และหนี: สินที�มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 4  
   (ปรับปรุง 2557) 

เรื�อง การประเมินวา่ ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่า 
     หรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 5  
   (ปรับปรุง 2557) 

เรื�อง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการรื: อถอน การบูรณะ 
     และการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 7  
   (ปรับปรุง 2557) 

เรื�อง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี  
     ฉบบัที� 29 (ปรับปรุง 2557) เรื�องการรายงานทางการเงิน 
     ในสภาพเศรษฐกิจที�เงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 10  
   (ปรับปรุง 2557) 

เรื�อง งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 12  
   (ปรับปรุง 2557) 

เรื�อง ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 13  
   (ปรับปรุง 2557) 

เรื�อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 15  
   (ปรับปรุง 2557) 

เรื�อง สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 17  
   (ปรับปรุง 2557) 

เรื�อง การจ่ายสินทรัพยที์�ไม่ใช่เงินสดให้เจา้ของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 18  
   (ปรับปรุง 2557) 

เรื�อง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2   การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความที'เกี'ยวข้อง (ต่อ) 
 

2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบญัชีที�มีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีการปรับปรุง
ซึ� งมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึ� งเกี�ยวขอ้งกบักลุ่มบริษทัและยงัไม่ไดน้าํมาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั 
 
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที�ส่งผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่อกลุ่มบริษทั มีดงัต่อไปนี:  
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 16 (ปรับปรุง 2558) เรื�อง ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 19 (ปรับปรุง 2558) เรื�อง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 36 (ปรับปรุง 2558) เรื�อง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 38 (ปรับปรุง 2558) เรื�อง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 2  
   (ปรับปรุง 2558) 

เรื�อง การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 8  
   (ปรับปรุง 2558) 

เรื�อง ส่วนงานดาํเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 13  
   (ปรับปรุง 2558) 

เรื�อง การวดัมูลค่ายติุธรรม 

 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 16 (ปรับปรุง 2558) เรื�องที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ไดก้าํหนดให้มีความชดัเจนขึ:นเกี�ยวกบัการ
ปรับราคาตามบญัชีก่อนหกัค่าเสื�อมราคาสะสม และค่าเสื�อมราคาสะสม ในกรณีที�กิจการใชวิ้ธีการตีราคาใหม่ 

 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 19 (ปรับปรุง 2558)  เรื�องผลประโยชน์พนกังาน ไดมี้การอธิบายเกี�ยวกบัวิธีการปฏิบติัทางบญัชี
สาํหรับเงินสมทบจากพนกังานหรือบุคคลที�สามแก่โครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไวใ้ห้ชดัเจนขึ:น การปรับปรุงดงักล่าว
ให้ความแตกต่างระหวา่ง เงินสมทบที�เกี�ยวขอ้งกบัการบริการที�เกิดขึ:นในรอบระยะเวลาบญัชีที�เงินสมทบนั:นเกิดขึ:นเท่านั:น 
และเงินสมทบที�เกี�ยวขอ้งกบัการบริการที�มากกวา่หนึ� งรอบระยะเวลาบญัชี 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2   การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความที'เกี'ยวข้อง (ต่อ) 
 

2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบญัชีที�มีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีการปรับปรุง
ซึ� งมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึ� งเกี�ยวขอ้งกบักลุ่มบริษทัและยงัไม่ไดน้าํมาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั (ต่อ) 

 
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที�ส่งผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่อกลุ่มบริษทั มีดงัต่อไปนี:  (ต่อ) 

 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 36  (ปรับปรุง 2558) เรื�อง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ไดมี้การกาํหนดเพิ�มเติมเกี�ยวกบัการเปิดเผย
ขอ้มูลในกรณีที�มูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยว์ดัมูลค่าโดยใชวิ้ธีมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการ
เปิดเผยดงักล่าวรวมถึง 1) ลาํดบัชั:นของมูลค่ายติุธรรม 2) กรณีที�การวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นลาํดบัชั:นที� 2 และ 3 จะตอ้งมี
การเปิดเผย เทคนิคที�ใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม และขอ้สมมติฐานสาํคญัที�ใช ้ 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 38 (ปรับปรุง 2558)  เรื�องสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไดก้าํหนดให้ชดัเจนขึ:น เกี�ยวกบัการปรับราคาตาม
บญัชีก่อนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสม และค่าตดัจาํหน่ายสะสมในกรณีที�กิจการใชวิ้ธีการตีราคาใหม่ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 2 (ปรับปรุง 2558) เรื� อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ได้กาํหนดคาํนิยามให้
ชัดเจนขึ:น สําหรับ “เงื�อนไขการได้รับสิทธิe ” และ กาํหนดคาํนิยามแยกกันระหว่าง “เงื�อนไขผลงาน” และ “เงื�อนไข 
การบริการ” 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 8 (ปรับปรุง 2558) เรื� องส่วนงานดาํเนินงาน ไดก้าํหนดให้มีการเปิดเผยขอ้มูล
เกี�ยวกับดุลยพินิจของผูบ้ริหารในการรวมส่วนงานเขา้ด้วยกัน และกาํหนดให้นําเสนอการกระทบยอดสินทรัพยข์อง 
ส่วนงานกับสินทรัพยข์องกิจการเมื�อกิจการรายงานข้อมูลสินทรัพยข์องส่วนงานให้กับผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดด้าน 
การดาํเนินงานของกิจการ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 13 (ปรับปรุง 2558)  เรื�องมูลค่ายติุธรรมไดก้าํหนดให้ชดัเจนขึ:น เกี�ยวกบัขอ้ยกเวน้
ในเรื�องของการวดัมูลค่ายติุธรรมเป็นกลุ่มให้ปฏิบติัใชก้บัทุกสญัญาที�อยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 39 เรื�อง 
การรับรู้และการวดัมูลค่าเครื�องมือทางการเงิน (เมื�อมีการประกาศใช้) หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 9 เรื�อง
เครื�องมือทางการเงิน (เมื�อมีการประกาศใช)้ ซึ� งรวมถึงสญัญาที�ไม่เป็นสญัญาทางการเงิน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2   การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความที'เกี'ยวข้อง (ต่อ) 
 

2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบญัชีที�มีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีการปรับปรุง
ซึ� งมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึ� งเกี�ยวขอ้งกบักลุ่มบริษทัและยงัไม่ไดน้าํมาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั (ต่อ) 

 

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เปลี�ยนแปลงอยา่งไม่มีสาระสาํคญัและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั มีดงันี:  
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 1 (ปรับปรุง 2558) เรื�อง การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 2 (ปรับปรุง 2558) เรื�อง สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 7 (ปรับปรุง 2558) เรื�อง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 8 (ปรับปรุง 2558) เรื�อง นโยบายการบญัชี การเปลี�ยนแปลงประมาณการ 

   ทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 10 (ปรับปรุง 2558) เรื�อง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 11 (ปรับปรุง 2558) เรื�อง สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 12 (ปรับปรุง 2558) เรื�อง ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 17 (ปรับปรุง 2558) เรื�อง สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 18 (ปรับปรุง 2558) เรื�อง รายได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 20 (ปรับปรุง 2558) เรื�อง การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ 

   การเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 21 (ปรับปรุง 2558) เรื�อง ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยน 

   เงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 23 (ปรับปรุง 2558) เรื�อง ตน้ทุนการกูย้มื 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 26 (ปรับปรุง 2558) เรื�อง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์ 

   เมื�อออกจากงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 28 (ปรับปรุง 2558) เรื�อง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 29 (ปรับปรุง 2558) เรื�อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที� 

   เงินเฟ้อรุนแรง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 33 (ปรับปรุง 2558) เรื�อง กาํไรต่อหุ้น 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 34 (ปรับปรุง 2558) เรื�อง งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 37 (ปรับปรุง 2558) เรื�อง ประมาณการหนี: สิน หนี: สินที�อาจเกิดขึ:น และ 

   สินทรัพยที์�อาจเกิดขึ:น 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 5 
    (ปรับปรุง 2558) 

เรื�อง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที�ถือไวเ้พื�อขายและ 
   การดาํเนินงานที�ยกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 6  
   (ปรับปรุง 2558) 

เรื�อง การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 11  
   (ปรับปรุง 2558) 

เรื�อง การร่วมการงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 10  
   (ปรับปรุง 2558) 

เรื�อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที�ไม่มีความเกี�ยวขอ้ง 
   อยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 15  
   (ปรับปรุง 2558) 

เรื�อง สญัญาเช่าดาํเนินงาน-สิ�งจูงใจที�ให้แก่ผูเ้ช่า 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2   การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความที'เกี'ยวข้อง (ต่อ) 
 

2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบญัชีที�มีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีการปรับปรุง
ซึ� งมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึ� งเกี�ยวขอ้งกบักลุ่มบริษทัและยงัไม่ไดน้าํมาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั (ต่อ) 

 

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เปลี�ยนแปลงอยา่งไม่มีสาระสาํคญัและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั มีดงันี:  (ต่อ) 
 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 25  
   (ปรับปรุง 2558) 

เรื�อง ภาษีเงินได-้การเปลี�ยนแปลงสถานภาพทางภาษี 
   ของกิจการหรือผูถื้อหุ้น 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 27  
   (ปรับปรุง 2558) 

เรื�อง การประเมินเนื:อหาสญัญาเช่าที�ทาํขึ:นตามรูปแบบ 
   กฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 29  
   (ปรับปรุง 2558) 

เรื�อง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 31  
   (ปรับปรุง 2558) 

เรื�อง รายได ้- รายการแลกเปลี�ยนเกี�ยวกบับริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 32  
   (ปรับปรุง 2558) 

เรื�อง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 1  
   (ปรับปรุง 2558) 

เรื�อง การเปลี�ยนแปลงในหนี: สินที�เกิดขึ:นจากการรื: อถอน 
    การบูรณะ และหนี: สินที�มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 4  
   (ปรับปรุง 2558) 

เรื�อง การประเมินวา่ ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่า 
   หรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 7  
   (ปรับปรุง 2558) 

เรื�อง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี  
   ฉบบัที� 29 (ปรับปรุง 2557) เรื�องการรายงานทางการเงิน 
   ในสภาพเศรษฐกิจที�เงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 10  
   (ปรับปรุง 2558) 

เรื�อง งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 12  
   (ปรับปรุง 2558) 

เรื�อง ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 13  
   (ปรับปรุง 2558) 

เรื�อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 14 
    (ปรับปรุง 2558) 

เรื�อง ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์  
   ขอ้กาํหนดเงินทุนขั:นตํ�าและปฏิสมัพนัธ์ของรายการ 
   เหล่านี:  สาํหรับมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 19 เรื�อง  
   ผลประโยชน์ของพนกังาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 15     
   (ปรับปรุง 2558) 

เรื�อง สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 17  
   (ปรับปรุง 2558) 

เรื�อง การจ่ายสินทรัพยที์�ไม่ใช่เงินสดให้เจา้ของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 18  
   (ปรับปรุง 2558) 

เรื�อง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 20  
   (ปรับปรุง 2558) 

เรื�อง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับ 
   เหมืองผิวดิน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.3 การรับรู้รายได้  
 

(ก) ดอกเบี:ยและส่วนลดรับจากเงินให้สินเชื�อ 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดด้อกเบี:ยตามเกณฑค์งคา้ง โดยกลุ่มบริษทัจะหยดุรับรู้ตามเกณฑนี์:  สาํหรับลูกหนี: ที�คา้งชาํระดอกเบี:ยเกิน
กวา่สามเดือนนบัจากวนัที�ครบกาํหนดชาํระหรือมีความไม่แน่นอนเกี�ยวกบัการชาํระหนี:จะใชเ้กณฑก์ารรับชาํระเงินแทน และ
กลุ่มบริษทัยงัไดบ้นัทึกยกเลิกรายไดส้าํหรับดอกเบี:ยจากเงินให้กูย้ืมที�คา้งชาํระดงักล่าวที�กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีเป็นรายได้
แลว้ออกจากบญัชีเพื�อให้เป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายไดต้ามเกณฑค์งคา้งไดใ้หม่ 
เมื�อลูกหนี:ไดช้าํระเงินตน้และดอกเบี:ยที�ยงัคงคา้งครบถว้นแลว้ 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดส้าํหรับลูกหนี:ภายหลงัการปรับโครงสร้างหนี: ใหม่ตามเกณฑค์งคา้งเช่นเดียวกบัเงินให้สินเชื�อที�กล่าว
ขา้งตน้ ยกเวน้หนี:ตามสญัญาปรับโครงสร้างหนี: ที�อยูร่ะหวา่งการติดตามผลการปฏิบติัตามเงื�อนไขการปรับโครงสร้างหนี: ใหม่ 
ซึ� งจะรับรู้รายไดต้ามเกณฑเ์งินสดจนกว่าลูกหนี: จะปฏิบติัตามเงื�อนไขการปรับโครงสร้างหนี: ติดต่อกนัไม่น้อยกว่าสามเดือน
หรือสามงวดการชาํระเงินแลว้แต่ระยะเวลาใดจะนานกวา่ 
 

(ข) ดอกเบี:ยและเงินปันผลจากเงินลงทุน 
 

ดอกเบี: ยจากเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนที�แทจ้ริงของเงินลงทุน  
เงินปันผลจากเงินลงทุนรับรู้เป็นรายไดเ้มื�อมีการประกาศจ่ายเงินปันผลทาํให้ธนาคารมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลที�จ่าย 
 

ดอกเบี:ยรับจากเงินลงทุนในลูกหนี: รับรู้โดยวิธีอตัราผลตอบแทนที�แทจ้ริงสาํหรับลูกหนี: รายที�มีการจ่ายชาํระในระหว่างงวด 
ทั:งนี: อตัราผลตอบแทนคาํนวณบนพื:นฐานขอ้สมมติฐานเกี�ยวกบัจาํนวนเงินและระยะเวลาในการเก็บเงินจากลูกหนี: เหล่านี:  
ในอนาคต ขอ้สมมติฐานเหล่านี: เกี�ยวกบัเหตุการณ์ที�ยงัไม่เกิดขึ:น ซึ� งอาจถูกกระทบและเปลี�ยนแปลงไดด้ว้ยเหตุการณ์ที�ไม่อาจ
ทราบล่วงหนา้ 
 

(ค) กาํไร(ขาดทุน)จากการขายเงินลงทุน 
 

กาํไร(ขาดทุน)จากการขายเงินลงทุนถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย ณ วนัที�จ่ายชาํระเงิน 
 

(ง) กาํไร(ขาดทุน)จากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย 
 

กาํไร(ขาดทุน)จากการจาํหน่ายทรัพยสิ์นรอการขายจะรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เมื�อได ้
โอนความเสี�ยงและผลตอบแทนที�เป็นสาระสาํคญัของความเป็นเจา้ของในทรัพยสิ์นรอการขายให้กบัผูซื้:อแลว้ 
 

(จ) รายไดจ้ากสญัญาเช่าซื:อ 
 

บริษทัยอ่ยคาํนวณรายไดจ้ากสญัญาเช่าซื:อโดยวิธีอตัราดอกเบี:ยที�แทจ้ริงตามระยะเวลาของสญัญาเช่านั:น 
 

บริษทัยอ่ยรับรู้รายไดจ้ากสญัญาเช่าซื:อตามเกณฑเ์ดียวกบัการรับรู้ดอกเบี:ยจากเงินให้สินเชื�อ 
 

(ฉ) รายไดอื้�น  
 

รายไดอื้�นรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.4 การรับรู้ค่าใช้จ่าย 
 

(ก) ดอกเบี:ยจ่าย 
 
ธนาคารรับรู้ค่าใชจ่้ายดอกเบี:ยเงินกูย้มืและเงินฝากเป็นค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 
 

(ข) ค่านายหนา้เพื�อก่อให้เกิดสญัญาเช่าซื:อ 
 
ค่านายหนา้จ่ายเพื�อก่อให้เกิดสญัญาเช่าซื:อรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตลอดระยะเวลาการผอ่นชาํระตามวิธีอตัราดอกเบี:ยที�แทจ้ริง 
 

(ค) ค่าใชจ่้ายอื�น 
 
ค่าใชจ่้ายอื�นรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
 

2.5 เงนิลงทุน 
 
กลุ่มบริษัทจดัประเภทเงินลงทุนที�นอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้าเป็น 
4 ประเภท คือ 1. เงินลงทุนเพื�อคา้  2. เงินลงทุนที�ถือไวจ้นครบกาํหนด  3. เงินลงทุนเผื�อขาย และ  4. เงินลงทุนทั�วไป การจดัประเภท
ขึ:นอยูก่บัจุดมุ่งหมายขณะลงทุน ฝ่ายบริหารจะเป็นผูก้าํหนดการจดัประเภทที�เหมาะสมสาํหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวน
การจดัประเภทเป็นระยะ  
 
(1) เงินลงทุนเพื�อคา้ คือ เงินลงทุนที�ลงทุนเพื�อจุดมุ่งหมายหลกัในการหากาํไรจากการเปลี�ยนแปลงราคาในช่วงเวลาสั:นไม่เกิน  

3 เดือน เงินลงทุนเพื�อคา้ถูกซื:อขายในตลาดซื:อขายคล่องและแสดงรวมไวใ้นเงินลงทุนระยะสั:น  
 
(2) เงินลงทุนเผื�อขาย คือ เงินลงทุนที�จะถือไวโ้ดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพื�อเสริมสภาพคล่องหรือเมื�ออตัราดอกเบี: ย

เปลี�ยนแปลงไดแ้สดงรวมไวใ้นเงินลงทุนระยะยาว เวน้แต่กรณีที�ฝ่ายบริหารแสดงเจตจาํนงที�จะถือไวใ้นช่วงเวลาน้อยกว่า  
12 เดือนนบัแต่วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงิน ก็จะแสดงรวมไวใ้นเงินลงทุนระยะสั:น 

 
(3) เงินลงทุนที�ถือไวจ้นครบกาํหนด คือ เงินลงทุนที�มีกาํหนดเวลาและผูบ้ริหารตั:งใจแน่วแน่และมีความสามารถถือไวจ้นครบกาํหนด

ไดแ้สดงรวมไวใ้นเงินลงทุนระยะยาว เวน้แต่จะครบกาํหนดภายใน 12 เดือนนบัแต่วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงินก็จะแสดง 
ไวใ้นเงินลงทุนระยะสั:น 

 
(4) เงินลงทุนทั�วไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนที�ไม่มีตลาดซื:อขายคล่องรองรับ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.5 เงนิลงทุน (ต่อ) 
 

การซื:อและขายเงินลงทุนจะบนัทึกบญัชี ณ วนัที�จ่ายชาํระเงิน ตน้ทุนของเงินลงทุนให้รวมไปถึงตน้ทุนการจดัทาํรายการ เงินลงทุน 
เพื�อคา้และเงินลงทุนเผื�อขายวดัมูลค่าในเวลาต่อมาดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
 

เงินลงทุนเผื�อขายแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหักค่าเผื�อการดอ้ยค่า (ถา้มี) ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรายการ
กาํไรและรายการขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ:นจริงของเงินลงทุนเพื�อคา้รับรู้รวมอยูใ่นกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน รายการกาํไรและรายการ
ขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ:นจริงจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื�อขายจะรวมไวใ้นส่วนของผูถื้อหุ้น เมื�อมีการขาย 
เงินลงทุนเผื�อขายหรือเกิดการดอ้ยค่า ผลสะสมของมูลค่ายติุธรรมที�เปลี�ยนแปลงไปจะรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและแสดง
เป็นรายการกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนคาํนวณตามเกณฑด์งัต่อไปนี:  
 

- มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี: ที�อยู่ในความตอ้งการของตลาดจะคาํนวณโดยใช้ราคาเสนอซื:อสุดทา้ยของตราสารหนี: นั:น ณ  
สิ:นวนัทาํการสุดทา้ยของปีตามที�ได้ประกาศไวโ้ดยสมาคมตลาดตราสารหนี: ไทย ส่วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี: ชนิดอื�น 
คาํนวณโดยใชเ้ส้นอตัราผลตอบแทน ที�ปราศจากความเสี�ยงปรับดว้ยอตัราความเสี�ยงที�เหมาะสม 
 

- มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด คาํนวณโดยใช้ราคาเสนอซื:อสุดท้ายของตราสารทุนนั:นในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัสิ:นวนัทาํการสุดทา้ยของปี 

 

เงินลงทุนที�จะถือไวจ้นครบกาํหนดวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายตามอตัราดอกเบี:ยที�แทจ้ริง   
 

เงินลงทุนทั�วไป แสดงดว้ยราคาทุนหกัการดอ้ยค่า 
 

กลุ่มบริษทัจะทดสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุนเมื�อมีขอ้บ่งชี: วา่เงินลงทุนนั:นอาจมีการดอ้ยค่าเกิดขึ:น หากราคาตามบญัชีของเงินลงทุน
สูงกวา่มูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกบนัทึกไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 

ในการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งผลตอบแทนสุทธิที�ไดรั้บจากการจาํหน่ายเมื�อเปรียบเทียบกบัราคาตามบญัชีของเงินลงทุนนั:น
จะบนัทึกรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ กรณีที�จาํหน่ายเงินลงทุนที�ถือไวใ้นตราสารหนี:หรือตราสารทุนชนิดเดียวกนัออกไปบางส่วน 
ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนที�จาํหน่ายจะกาํหนดโดยใชวิ้ธีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ:าหนกั (weighted average cost) 
 

2.6 เงนิลงทุนในลูกหนี& 
 

เงินลงทุนในลูกหนี: ที�รับซื:อมาจากสถาบนัการเงินแสดงตามราคาทุนที�จ่ายซื:อสุทธิจากค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในลูกหนี:  (ถา้มี) 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 

ในกรณีที�เงินลงทุนในลูกหนี: ที�รับซื:อได้มีการทาํสัญญาปรับโครงสร้างหนี:  กลุ่มบริษทัจะโอนเงินลงทุนในลูกหนี: ดงักล่าวไปเป็น 
เงินให้สินเชื�อและแสดงตามมูลค่ายุติธรรมสุทธิจากค่าเผื�อหนี: สงสัยจะสูญ มูลค่ายุติธรรมอ้างอิงจากยอดคงเหลือตามบญัชีของ 
เงินลงทุนในลูกหนี:  ณ วนัโอนหรือ ณ วนัทาํสญัญาปรับโครงสร้างหนี:   
 

กลุ่มบริษทัพิจารณาค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในลูกหนี: ที�รับซื:อโดยใช้วิธีการประเมินมูลค่าปัจจุบนั ซึ� งอา้งอิงจากมูลค่าปัจจุบนั
ของกระแสเงินสดที�คาดว่าจะได้รับจากการจาํหน่ายหลักประกันหรือจากลูกหนี: ตามหลักเกณฑ์การกันสํารองของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 
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2.7 เงนิลงทุนในตั>วสัญญาใช้เงนิที'ได้รับจากการโอนลูกหนี&ด้อยคุณภาพให้ บสท. 
 
เงินลงทุนในตัjวสญัญาใชเ้งินที�ไดรั้บจากการโอนลูกหนี:ดอ้ยคุณภาพให้บรรษทับริหารสินทรัพยไ์ทย (“บสท.”) โดยมีกองทุนเพื�อการฟื: นฟู
และพฒันาระบบสถาบนัการเงิน (“กองทุนฟื: นฟูฯ”) เป็นผูอ้าวลั ธนาคารถือเงินลงทุนดงักล่าวเป็นเงินลงทุนในตราสารหนี: ที�จะถือจน
ครบกําหนด ซึ� งแสดงด้วยราคาทุน ธนาคารรับรู้รายได้ดอกเบี: ยตัjวสัญญาใช้เงินตามเกณฑ์คงค้าง โดยใช้อัตราดอกเบี: ยถัวเฉลี�ย 
ถ่วงนํ: าหนกัของ 5 ธนาคารพาณิชยส์าํหรับไตรมาสก่อน ธนาคารรับรู้ผลกาํไรขาดทุนจากการบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพเมื�อสิ:นสุด
สญัญา และธนาคารไดรั้บรายไดห้รือค่าใชจ่้ายจากการปันส่วนจาก บสท. หรือเมื�อประมาณการไดเ้ป็นที�แน่นอน 
 

2.8 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 
บริษทัย่อยหมายถึงทุกกิจการที�กลุ่มบริษทัมีอาํนาจในการควบคุม กลุ่มบริษทัมีอาํนาจการควบคุมเมื�อกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิ 
ในผลตอบแทนผนัแปรจากการเกี�ยวขอ้งกบัผูไ้ด้รับการลงทุน และมีความสามารถที�จะทาํให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนนั:นจากการ 
มีอาํนาจเหนือผูไ้ดรั้บการลงทุน กลุ่มบริษทัรวมงบการเงินของบริษทัยอ่ยไวใ้นงบการเงินรวมตั:งแต่วนัที�กลุ่มบริษทัมีอาํนาจในการควบคุม
บริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัจะไม่นาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมไวใ้นงบการเงินรวมนบัจากวนัที�กลุ่มบริษทัสูญเสียอาํนาจควบคุม 
 
กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีการรวมธุรกิจโดยใช้วิธีการซื:อ สิ�งตอบแทนที�โอนให้สําหรับการซื:อบริษทัย่อย ตอ้งวดัด้วยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยที์�ผูซื้:อโอนให้และหนี: สินที�ก่อขึ:นและส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุ้นที�ออกโดยกลุ่มบริษทั รวมถึงมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์
หรือหนี: สินที�คาดว่าจะตอ้งจ่ายชาํระ  สินทรัพยที์�ได้มาที�ระบุได้และหนี: สินและหนี: สินที�อาจจะเกิดขึ:นในการรวมธุรกิจวดัมูลค่าเริ�มแรก
ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัที�ซื:อ ในการรวมธุรกิจแต่ละครั: ง กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซื:อด้วยมูลค่า
ยติุธรรม หรือ มูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิที�ระบุไดข้องผูถู้กซื:อตามสดัส่วนของหุ้นที�ถือ 
 
ตน้ทุนที�เกี�ยวขอ้งกบัการซื:อจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเมื�อเกิดขึ:น 
 
หากการรวมธุรกิจนั:นดาํเนินการสําเร็จจากการทยอยซื:อ ส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของของผูถู้กซื:อที�ผูซื้:อถืออยู่ก่อนจะถูกวดัมูลค่าใหม่
ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัที�ซื:อ โดยผลกาํไรหรือขาดทุนที�เกิดขึ:นจากการวดัมูลค่าใหม่จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 
สิ�งตอบแทนที�ตอ้งจ่ายเมื�อเข้าเงื�อนไขที�กลุ่มบริษทัจะตอ้งโอนให้จะถูกรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที�ซื: อ การเปลี�ยนแปลงในมูลค่า
ยติุธรรมที�เกิดขึ:นภายหลงัของสิ�งตอบแทนที�คาดว่าจะตอ้งจ่ายซึ� งจดัประเภทเป็นสินทรัพยห์รือหนี: สินจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน หรือ
รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น สิ�งตอบแทนที�คาดว่าจะตอ้งจ่ายซึ� งจดัประเภทเป็นส่วนของเจา้ของไม่มีการวดัมูลค่าใหม่ และบนัทึก 
การจ่ายชาํระในภายหลงัไวใ้นส่วนของเจา้ของ 
 
กรณีที�มูลค่าสิ�งตอบแทนที�โอนให้ และมูลค่าส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซื:อ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซื:อธุรกิจของส่วนไดเ้สีย
ในส่วนของผูถื้อหุ้นของผูถู้กซื:อที�ผูซื้:อถืออยูก่่อนการวมธุรกิจ มากกว่ามูลค่าสุทธิ ณ วนัที�ซื:อของสินทรัพยที์�ไดม้าที�ระบุไดแ้ละหนี: สินที�
รับมา ผูซื้:อตอ้งรับรู้ค่าความนิยม หากมูลค่าของมูลค่าสิ�งตอบแทนที�โอนให้ และมูลค่าส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซื:อ และ
มูลค่ายติุธรรม ณ วนัซื:อธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุ้นของผูถู้กซื:อที�ผูซื้:อถืออยูก่่อนการวมธุรกิจ น้อยกว่ามูลค่าราคายติุธรรม
ของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยเนื�องจากมีการต่อรองราคาซื:อ จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยงังบกาํไรขาดทุน 
 
กิจการจะตดัรายการบญัชีระหว่างกิจการ ยอดคงเหลือ และรายการกาํไรหรือขาดทุนที�ยงัไม่ได้เกิดขึ:นจริงระหว่างกลุ่มบริษทั นโยบาย 
การบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กเปลี�ยนเพื�อให้สอดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั 
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2.9 เงนิให้สินเชื'อ ลูกหนี&ตามสัญญาเช่าซื&อ และค่าเผื'อหนี&สงสัยจะสูญ  
 

(ก) สาํหรับเงินให้สินเชื�อของธุรกิจธนาคารพาณิชย ์
 

เงินให้สินเชื�อแสดงตามจาํนวนเงินตน้ที�ยงัคา้งชาํระอยู ่ค่าเผื�อหนี:สงสัยจะสูญมีไวเ้ผื�อความเสี�ยงที�ธนาคารอาจไม่ไดรั้บชาํระหนี:  
ค่าเผื�อหนี: สงสัยจะสูญนี: จะเพิ�มขึ:นด้วยหนี: สงสัยจะสูญที�สํารองเพิ�มขึ:นหรือหนี: สูญได้รับชาํระคืน และลดลงด้วยหนี: สูญที� 
ตดัจาํหน่าย และค่าเผื�อหนี:สงสัยจะสูญประเมินโดยฝ่ายบริหารของธนาคาร ซึ� งประเมินฐานะลูกหนี: แต่ละรายประกอบกบั
หลกัเกณฑ์ตามขอ้กาํหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากนี: ธนาคารยงัพิจารณาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างความเสี�ยง 
มูลค่าหลกัทรัพยค์ ํ:าประกนัและสถานะในปัจจุบนัของลูกหนี: แต่ละราย รวมทั:งความสัมพนัธ์ของยอดค่าเผื�อหนี:สงสัยจะสูญ
ต่อยอดเงินให้สินเชื�อจนถึงการพิจารณาผลกระทบของสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจที�อาจมีต่อความสามารถในการชาํระเงินของลูกหนี:  
 

(ข) สาํหรับลูกหนี:ตามสญัญาเช่าซื:อ 
 

ลูกหนี:ตามสญัญาเช่าซื:อแสดงตามมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บจากลูกหนี:ตามสญัญาซื:อหกัรายไดจ้ากสัญญาเช่าซื:อที�ยงัไม่ถือเป็นรายได ้
 

ค่าเผื�อหนี:สงสยัจะสูญตั:งตามหลกัเกณฑที์�กาํหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

2.10 การปรับโครงสร้างหนี&ที'มีปัญหาและส่วนสูญเสียจากการปรับโครงสร้างหนี& 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกรายการ การปรับโครงสร้างหนี: ที�มีปัญหาและส่วนสูญเสียที�เกี�ยวขอ้งโดยอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย 
 

ธนาคารบนัทึกสินทรัพยที์�ไดรั้บโอนจากการชาํระหนี:ดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์หกัดว้ยประมาณการค่าใชจ่้ายในการขาย (ถา้มี) 
หรือเงินลงทุนในลูกหนี:  (รวมดอกเบี:ยคา้งชาํระ) แลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากวา่ 
 

ในกรณีที�การปรับโครงสร้างหนี: เกิดจากการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขในการชาํระหนี:  มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในลูกหนี:หลงัการปรับ
โครงสร้างหนี: คาํนวณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดที�จะได้รับในอนาคต คิดลดด้วยอตัราดอกเบี: ยของเงินให้สินเชื�อขั:นตํ�า
สาํหรับลูกคา้รายใหญ่ (“MLR”) หรืออตัราดอกเบี:ยสินเชื�อบุคคลรายยอ่ย (“CLR”) ของธนาคาร ณ วนัปรับโครงสร้างหนี:  
 

ผลขาดทุนที�เกิดจากการปรับโครงสร้างหนี:  สุทธิจากค่าเผื�อหนี:สงสยัจะสูญ บนัทึกเป็นค่าเผื�อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี:
และถือเป็นค่าใชจ่้ายทั:งจาํนวนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จทนัทีที�เกิดขึ:น 
 

ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายและค่าใชจ่้ายทางตรงอื�นที�เกิดขึ:นจากการปรับโครงสร้างหนี:ไดบ้นัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเมื�อเกิดขึ:น 
 

กลุ่มบริษทัปรับปรุงค่าเผื�อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี:ทุกวนัสิ:นปี โดยการคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดที�คาดว่า
จะไดรั้บในอนาคตคิดลดดว้ยอตัราดอกเบี:ย เงินให้สินเชื�อขั:นตํ�าสาํหรับลูกคา้รายใหญ่ (MLR) หรืออตัราดอกเบี:ยสินเชื�อบุคคลรายยอ่ย 
(CLR) ของธนาคาร ณ วนัสิ:นปี 
 

ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี:โดยการยินยอมลดเงินตน้หรือดอกเบี:ยที�บนัทึกในบญัชีหลงัหักเงินสาํรองที�กนัไวแ้ลว้ (ถา้มี) จะรับรู้
เป็นขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเมื�อมีการปรับโครงสร้างหนี:  
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2.11 ทรัพย์สินรอการขาย 
 

ทรัพยสิ์นรอการขายประกอบด้วยอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพย ์ซึ� งแสดงในราคาทุนที�ได้มาหรือมูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืน 
หกัดว้ยประมาณการค่าใชจ่้ายในการขายแลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากวา่ในขณะที�ไดสิ้นทรัพยน์ั:นมา ในกรณีที�มูลค่าตามบญัชีของทรัพยสิ์น 
รอการขายมีการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะรับรู้ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขายทั:งจาํนวน 
 

กลุ่มบริษทัจะรับรู้กาํไร(ขาดทุน)จากการขายทรัพยสิ์นรอการขายเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทั:งจาํนวนตามหลกัเกณฑ์ที�กาํหนดโดย
ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

2.12 ที'ดนิ อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื'อมราคา 
 

ที�ดิน และอาคารซึ� งส่วนใหญ่ประกอบดว้ย สํานักงาน แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมตามราคาประเมินซึ� งผูป้ระเมินราคาอิสระภายนอก 
ไดป้ระมาณการไวแ้ละจะทบทวนการประเมินทุกๆ 5 ปี หักด้วยค่าเสื�อมราคาสะสมของอาคาร ส่วนอุปกรณ์อื�นๆ รับรู้เมื�อเริ�มแรก 
ตามราคาทุนหกัดว้ยค่าเสื�อมราคาสะสม 
 

ตน้ทุนที�เกิดขึ:นภายหลงัจะรวมอยูใ่นมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพยห์นึ� งตามความเหมาะสม เมื�อตน้ทุนนั:น
เกิดขึ:นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กลุ่มบริษทัและตน้ทุนดงักล่าวสามารถวดัมูลค่าไดอ้ยา่งน่าเชื�อถือ และ 
จะตดัมูลค่าตามบญัชีของชิ:นส่วนที�ถูกเปลี�ยนแทนออก สาํหรับค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษาอื�น ๆ บริษทัจะรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็น
ค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนเมื�อเกิดขึ:น 
 

กลุ่มบริษัทแสดงราคาตามบัญชีที� เพิ�มขึ: นเนื� องจากการตีราคาที� ดินและอาคารอยู่ในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ 
ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น และรวมอยูใ่นส่วนของเจา้ของ หากมูลค่าของส่วนที�เคยมีการตีราคาเพิ�มนั:นลดลงกลุ่มบริษทัตอ้งนาํส่วน
ที�ลดลงจากการตีราคาใหม่ไปรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นและลดส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยไ์ด้ไม่เกินจาํนวนซึ� งเคย 
ตีราคาเพิ�มไวก่้อน สําหรับส่วนที�เกินกว่านั:นจะรับรู้รวมอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ในแต่ละงวดผลต่างระหว่างค่าเสื�อมราคา 
ที�คาํนวณจากราคาที�ตีใหม่ (ค่าเสื�อมราคาที�แสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) กบัค่าเสื�อมราคาที�คาํนวณจากราคาทุนเดิมของ
สินทรัพย ์จะถูกโอนจากส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยไ์ปยงักาํไรสะสม 
 

ค่าเสื�อมราคาคาํนวณโดยใช้วิธีเส้นตรง เพื�อลดราคาทุนหรือราคาที�ตีใหม่ของสินทรัพยแ์ต่ละชนิดตลอดอายุการให้ประโยชน์ 
ที�ประมาณการไวข้องสินทรัพยด์งัต่อไปนี:  ยกเวน้ที�ดินซึ� งถือวา่ประมาณการอายกุารให้ประโยชน์มีไม่จาํกดั 
 

อาคาร 20 - 40 ปี 
อุปกรณ์ 5 ปี และ 10 ปี 
 

ทุกสิ:นรอบระยะเวลารายงาน ไดมี้การทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยใ์ห้เหมาะสม 
 

ในกรณีที�ราคาตามบญัชีสูงกวา่มูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืน ราคาตามบญัชีจะถูกปรับลดให้เท่ากบัมูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนทนัที 
 

ผลกาํไรหรือขาดทุนที�เกิดจากการจาํหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ คาํนวณโดยเปรียบเทียบจากสิ�งตอบแทนสุทธิที�ได้รับจากการ
จาํหน่ายสินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์และจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 

ในการจาํหน่ายสินทรัพยที์�มีการตีราคาใหม่ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยจ์ะโอนไปยงักาํไรสะสม   
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2.13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

ก) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 

สิทธิการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยที�ซื:อมามีลกัษณะเฉพาะบนัทึกเป็นสินทรัพยโ์ดยคาํนวณจากตน้ทุนในการไดม้าและ
การดาํเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั:นสามารถนาํมาใช้งานไดต้ามประสงค ์โดยจะตดัจาํหน่ายตลอดอายปุระมาณการ
ให้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 5 ปี และ 10 ปี 
 

ตน้ทุนที�ใช้ในการบาํรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื�อเกิดขึ:น ค่าใช้จ่ายที�เกิดจากการพฒันาที�
เกี�ยวขอ้งโดยตรงในการออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที�มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงซึ� งกลุ่มบริษทัเป็นผูดู้แล  
จะรับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเมื�อเป็นไปตามขอ้กาํหนดทุกขอ้ดงันี:  
 

• มีความเป็นไปไดท้างเทคนิคที�กิจการจะทาํสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนให้เสร็จสมบูรณ์เพื�อนาํมาใชป้ระโยชน์หรือขายได ้
• ผูบ้ริหารมีความตั:งใจที�จะทาํสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนให้เสร็จสมบูรณ์และนาํมาใชป้ระโยชน์หรือขาย 
• กิจการมีความสามารถที�จะนาํสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนนั:นมาใชป้ระโยชน์หรือขาย 
• สามารถแสดงวา่โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั:นให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตอยา่งไร 
• มีความสามารถในการจดัหาทรัพยากรดา้นเทคนิค ดา้นการเงิน และดา้นอื�นไดเ้พียงพอที�จะนาํมาใช้เพื�อทาํให้การพฒันา

เสร็จสิ:นสมบูรณ์ และนาํสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนมาใชป้ระโยชน์หรือนาํมาขายได ้
• กิจการมีความสามารถที�จะวดัมูลค่าของรายจ่ายที�เกี�ยวขอ้งกบัสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�เกิดขึ:นในระหว่างการพฒันาไดอ้ยา่ง

น่าเชื�อถือ 
 

ตน้ทุนโดยตรงที�รับรู้เป็นส่วนหนึ� งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรวมถึงตน้ทุนพนกังานที�ทาํงานในทีมพฒันาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งในจาํนวนเงินที�เหมาะสม 
 

ตน้ทุนการพฒันาอื�นที�ไม่เขา้เงื�อนไขเหล่านี: จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื�อเกิดขึ:น ค่าใช้จ่ายในการพฒันาหากก่อนหน้านี: รับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายไปแลว้ จะไม่รับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในเวลาภายหลงั 
 

ข) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น 
 

รายจ่ายเพื�อให้ไดรั้บสิทธิ ไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพยแ์ละตดัจาํหน่ายโดยใช้วิธีอตัราเส้นตรง ตลอดอายกุารให้ประโยชน์ 5 ปี 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจะไม่มีการประเมินมูลค่าใหม่  

 

2.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 

สินทรัพยที์�มีอายไุม่ทราบแน่ชดั เช่น ค่าความนิยม ซึ� งไม่มีการตดัจาํหน่ายจะถูกทดสอบการดอ้ยค่าเป็นประจาํทุกปี สินทรัพยอื์�นที�มีการ
ตดัจาํหน่ายจะตอ้งมีการทบทวนการด้อยค่า เมื�อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี: ว่าราคาตามบญัชีอาจตํ�ากว่ามูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืน 
รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้เมื�อราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าสุทธิที�คาดว่าจะไดรั้บคืน ซึ� งหมายถึงจาํนวนที�สูงกว่า
ระหวา่งมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายเทียบกบัมูลค่าจากการใช้สินทรัพยจ์ะถูกจดัเป็นหน่วยที�เล็กที�สุดที�สามารถแยกออกมาได ้
เพื�อวตัถุประสงคข์องการประเมินการดอ้ยค่า สินทรัพยที์�ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินนอกเหนือจากค่าความนิยมซึ� งรับรู้รายการขาดทุน
จากการดอ้ยค่าไปแลว้จะถูกประเมินความเป็นไปไดที้�จะกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ณ วนัสิ:นรอบระยะเวลารายงาน 
 

2.15 สิทธิการเช่า 
 

ธนาคารตดัจาํหน่ายสิทธิการเช่าอาคารซึ� งแสดงเป็นสินทรัพยอื์�นตามอายสุญัญาเช่า 2 - 30 ปี เป็นค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานโดยวิธีเส้นตรง
ตลอดอายขุองสญัญาเช่านั:น 
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2.16 สัญญาเช่าระยะยาว 
 
สญัญาระยะยาวเพื�อเช่าสินทรัพยซึ์� งผูใ้ห้เช่าเป็นผูรั้บความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเป็นส่วนใหญ่ สัญญาเช่านั:นถือเป็น
สญัญาเช่าดาํเนินงาน เงินที�ตอ้งจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าดงักล่าว (สุทธิจากสิ�งตอบแทนจูงใจที�ไดรั้บจากผูใ้ห้เช่า) จะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จโดยใชวิ้ธีเส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่านั:น 
 
สญัญาเช่าที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ซึ� งผูเ้ช่าเป็นผูรั้บความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั:งหมดถือเป็นสัญญาเช่า
การเงิน ซึ� งจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยที์�เช่า หรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายตาม
สญัญาเช่า แลว้แต่มูลค่าใดจะตํ�ากวา่ 
 
จาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายดงักล่าวจะปันส่วนระหว่างหนี: สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื�อให้ได้อตัราดอกเบี: ยคงที�ต่อหนี: สินคงคา้งอยู ่ 
โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหนี: สินระยะยาว ส่วนดอกเบี:ยจ่าย 
จะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสญัญาเช่าเพื�อทาํให้อตัราดอกเบี:ยแต่ละงวดเป็นอตัราคงที�สาํหรับยอดคงเหลือของหนี: สิน
ที�เหลืออยู ่สินทรัพยที์�ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื�อมราคาตลอดอายกุารใช้งานของสินทรัพยที์�เช่าหรืออายขุองสัญญาเช่า 
แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนอ้ยกวา่ 
 

2.17 การแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ 
 
(ก) สกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานและสกุลเงินที�ใชน้าํเสนองบการเงิน 

 
รายการที�รวมในงบการเงินของแต่ละกิจการในกลุ่มบริษทัถูกวดัมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจหลกั 
ที�กิจการดาํเนินงานอยู่ (สกุลเงินที�ใช้ในการดาํเนินงาน) งบการเงินรวมแสดงในสกุลเงินบาท ซึ� งเป็นสกุลเงินที�ใช้ในการ
ดาํเนินงานและสกุลเงินที�ใชน้าํเสนองบการเงินของกลุ่มบริษทั 
 

(ข) รายการและยอดคงเหลือ 
 
รายการที�เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที�ใช้ในการดาํเนินงานโดยใช้อตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิดรายการ
หรือวนัที�ตีราคาหากรายการนั:นถูกวดัมูลค่าใหม่ รายการกาํไรและรายการขาดทุนที�เกิดจากการรับหรือจ่ายชาํระที�เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ และที�เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหนี: สินที�เป็นตวัเงินซึ� งเป็นเงินตราต่างประเทศ ไดบ้นัทึกไวใ้นกาํไรหรือ
ขาดทุน 
 
เมื�อมีการรับรู้รายการกาํไรหรือขาดทุนของรายการที�ไม่เป็นตวัเงินไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น องค์ประกอบของอตัรา
แลกเปลี�ยนทั:งหมดของกาํไรหรือขาดทุนนั:นจะรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นด้วย ในทางตรงข้ามการรับรู้กาํไรหรือ
ขาดทุนของรายการที�ไม่เป็นตวัเงินไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน องคป์ระกอบของอตัราแลกเปลี�ยนทั:งหมดของกาํไรหรือขาดทุนนั:น
จะรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนดว้ย 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.18 ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ 
 
กลุ่มบริษทัแสดงภาระภายใตส้ัญญาตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินเป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน วิธีการบญัชีสาํหรับตราสาร
อนุพนัธ์แตกต่างกนัขึ:นอยูก่บัวตัถุประสงคข์องการทาํรายการดงันี:  
 
(ก) ตราสารอนุพนัธ์ที�มีไวเ้พื�อคา้ 

 
กลุ่มบริษทับนัทึกภาระจากตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินที�มีไวเ้พื�อคา้ตามมูลค่ายติุธรรมโดยจะรับรู้กาํไร/ขาดทุนจากการเปลี�ยนแปลง
มูลค่ายติุธรรมในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 

(ข) ตราสารอนุพนัธ์ที�มีไวเ้พื�อป้องกนัความเสี�ยง 

 
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าของตราสารอนุพนัธ์ที�มีไวเ้พื�อป้องกันความเสี� ยงตามลกัษณะของความเสี�ยงประเภทใดประเภทหนึ� ง
ดงัต่อไปนี:  

 

(1) การป้องกนัความเสี�ยงในมูลค่ายติุธรรม  
 

การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ที�ถูกจดัประเภทและเขา้เงื�อนไขของการป้องกนัความเสี�ยงในมูลค่า
ยุติธรรม และการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการที�มีการป้องกนัความเสี�ยงจะถูกบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จ 
 

(2) การป้องกนัความเสี�ยงกระแสเงินสด 
 

การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที� ถูกจัดประเภทและเข้าเงื�อนไขของการป้องกันความเสี� ยง 
กระแสเงินสดเฉพาะส่วนที�มีประสิทธิผลจะถูกรับรู้ในส่วนของเจา้ของ กาํไรหรือขาดทุนที�เกิดจากส่วนที�ไม่มีประสิทธิผลจะ
ถูกรับรู้ทนัทีในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มูลค่าที�สะสมในส่วนของเจา้ของจะถูกโอนไปงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดที�
รายการที�มีการป้องกนัความเสี�ยงมีผลกระทบต่องบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 
(3) การป้องกนัความเสี�ยงในเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

 
การป้องกนัความเสี�ยงในเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศใช้การบนัทึกบญัชีเหมือนกบัการป้องกันความเสี�ยง 
กระแสเงินสด 

 
ณ วนัเริ�มตน้รายการ กลุ่มบริษทัไดจ้ดัทาํเอกสารที�ระบุถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งรายการที�มีการป้องกนัความเสี�ยงและตราสารอนุพนัธ์ 
ที�ใช้เป็นเครื�องมือป้องกนัความเสี�ยง รวมไปถึงวตัถุประสงคใ์นการบริหารความเสี�ยง นอกจากนั:นธนาคารไดท้าํการทดสอบความมี
ประสิทธิผลในการหกักลบกนัของการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมหรือกระแสเงินสดของรายการที�มีการป้องกนัความเสี�ยง ณ วนัเริ�มตน้
รายการและทุกๆงวดที�มีการรายงานงบการเงินอยา่งสมํ�าเสมอ 
 
รายละเอียดของอนุพนัธ์ที�เป็นเครื�องมือทางการเงินที�กลุ่มบริษทัเป็นคู่สญัญาไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 46 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.19 ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิแฝง 
 
กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่าตราสารอนุพนัธ์แฝง ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ดงันี:   
 
(ก) หากลกัษณะทางเศรษฐกิจและความเสี�ยงของอนุพนัธ์แฝงไม่มีความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบัตราสารหลกั (Not closely related) 

กลุ่มบริษทัจะแยกส่วนของอนุพนัธ์แฝงออกจากตราสารหลกั และประเมินมูลค่ายติุธรรมของอนุพนัธ์แฝงดงักล่าวรวมทั:งรับรู้
กาํไร/ขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส่วนตราสารหลกัจะถือปฏิบติัตามมาตรฐานบญัชีที�เกี�ยวขอ้ง ในกรณีที�กลุ่มบริษทั 
ไม่สามารถแยกส่วนของอนุพนัธ์แฝงออกจากตราสารหลักได้ กลุ่มบริษทัจะประเมินมูลค่ายุติธรรมของตราสาร (Hybrid 
contract) ดงักล่าว (โดยอา้งอิงจากราคาของผูจ้ดัหาตราสาร) ทั:งจาํนวนและรับรู้กาํไร/ขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 
(ข)  หากลกัษณะทางเศรษฐกิจและความเสี�ยงของอนุพนัธ์แฝงมีความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบัลกัษณะทางเศรษฐกิจและความเสี�ยง

ของตราสารหลกั (Closely related) กลุ่มบริษทัจะไม่แยกส่วนของอนุพนัธ์แฝงออกจากตราสารหลกั โดยจะจดัประเภทตราสาร 
ตามมาตรฐานบญัชีที�เกี�ยวขอ้งกบัตราสารหลกัดงักล่าว 

 
2.20 หนี&สินทางการเงนิที'กาํหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 

 
หนี: สินทางการเงินที�กาํหนดให้แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมจะถูกบนัทึกบญัชีเริ�มแรกด้วยมูลค่ายติุธรรม และจะหยดุรับรู้รายได้เมื�อไม่เขา้
เงื�อนไขการบนัทึกบญัชี 
 
การวดัมูลค่า ณ วนัเริ�มแรกที�ทาํรายการกาํไรจากมูลค่ายติุธรรม ณ วนัแรกที�ทาํรายการจะถูกตดัจาํหน่ายเป็นรายไดโ้ดยใช้วิธีเส้นตรง
จนครบกาํหนดหรือสิ:นสุด การเปลี�ยนแปลงของมูลค่ายติุธรรมจะรับรู้ผ่านงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทั:งจาํนวน โดยแสดงเป็นรายการ 
กาํไรขาดทุนสุทธิจากหนี: สินทางการเงินที�กาํหนดให้แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม  
 

2.21 ผลประโยชน์ของพนักงานและเงนิบําเหน็จพนักงาน 
 
โครงการสมทบเงินที�กาํหนดไว ้
กลุ่มบริษทัจดัให้มีกองทุนสํารองเลี: ยงชีพซึ� งเป็นแผนการจ่ายสมทบตามที�กาํหนดไว ้สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเลี: ยงชีพได้แยก
ออกไปจากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัและมีการบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุนภายนอก กองทุนสาํรองเลี: ยงชีพไดรั้บเงินสะสมเขา้กองทุน
จากพนกังานและเงินสมทบจากกลุ่มบริษทั การเงินจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเลี: ยงชีพบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เกิดรายการนั:น 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.21 ผลประโยชน์ของพนักงานและเงนิบําเหน็จพนักงาน (ต่อ) 
 
โครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไว ้
กลุ่มบริษทัมีระเบียบในการจ่ายผลประโยชน์ของพนกังาน ซึ� งประกอบดว้ยผลประโยชน์ของพนกังานเมื�อเกษียณอายตุามหลกัเกณฑ์
กฎหมายแรงงานของประเทศไทย 
 
กลุ่มบริษทัมีการตั:งประมาณการหนี: สินผลประโยชน์ของพนักงาน ซึ� งประกอบด้วย ผลประโยชน์ของพนักงานเมื�อเกษียณอายุตาม
หลกัเกณฑก์ฎหมายแรงงานของประเทศไทย และเงินบาํเหน็จพนกังาน  
 
ประมาณการหนี: สินผลประโยชน์ของพนักงานคาํนวณโดยผู ้ชํานาญทางสถิติอิสระโดยใช้วิธี Projected Unit Credit ตามเกณฑ์
คณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial Technique) อนัเป็นการประมาณการจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดที�คาดว่าจะตอ้งจ่าย 
ในอนาคต และคาํนวณคิดลดโดยใช้อตัราดอกเบี: ยของพนัธบตัรรัฐบาลที�มีกาํหนดเวลาใกล้เคียงกบัระยะเวลาของหนี: สินดงักล่าว 
โดยประมาณการกระแสเงินสดที�คาดวา่จะตอ้งจ่ายในอนาคตนั:นประมาณการมาจากเงินเดือนพนกังาน อตัราการลาออก อตัราการตาย 
อายุงานและปัจจยัอื�น ผลกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัเกิดจากการปรับปรุงประสบการณ์และ 
การเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติที�ใชใ้นการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ผลกาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัรับรู้ในส่วนของเจา้ของผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นในงวดที�เกิด 
 

2.22 ประมาณการหนี&สิน 
 
กลุ่มบริษทัจะรับรู้ประมาณการหนี: สินก็ต่อเมื�อ กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือตามขอ้ตกลงที�จดัทาํไว ้อนัเป็น
ผลสืบเนื�องมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ� งการชําระภาระผูกพนันั:นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้บริษทัต้องสูญเสีย
ทรัพยากรออกไป และตามประมาณการจาํนวนที�ตอ้งจ่ายไดอ้ยา่งน่าเชื�อถือ 
 
ในกรณีที�กลุ่มบริษทัคาดว่าประมาณการหนี: สินเป็นรายจ่ายที�จะไดรั้บคืน กลุ่มบริษทัจะบนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหากเมื�อคาดว่า
น่าจะไดรั้บรายจ่ายนั:นคืนอยา่งแน่นอน 
 
ในกรณีที�มีภาระผกูพนัที�คลา้ยคลึงกนัหลายรายการ กลุ่มบริษทักาํหนดความน่าจะเป็นที�จะสูญเสียทรัพยากรเพื�อจ่ายชาํระภาระผูกพนั
เหล่านั:น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผกูพนัทั:งประเภท แมว้่าความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที�จะสูญเสียทรัพยากร
เพื�อชาํระภาระผกูพนับางรายการที�จดัอยูใ่นประเภทเดียวกนัจะมีระดบัตํ�า   
 
กลุ่มบริษทัจะวดัมูลค่าของจาํนวนประมาณการหนี: สิน โดยใช้มูลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายที�คาดว่าจะตอ้งนาํมาจ่ายชาํระภาระผูกพนั  
โดยใช้อตัราก่อนภาษีซึ� งสะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนัของมูลค่าของเงินตามเวลาและความเสี� ยงเฉพาะ 
ของหนี: สินที�กาํลงัพิจารณาอยู ่การเพิ�มขึ:นของประมาณการหนี: สินเนื�องจากมูลค่าของเงินตามเวลาจะรับรู้เป็นดอกเบี:ยจ่าย 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
สําหรับปีสิ&นสุดวนัที' 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  

 

34 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.23 ภาษเีงนิได้งวดปัจจุบันและภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี 
 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํหรับงวดประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินได้จะรับรู้ในกาํไร
หรือขาดทุน ยกเวน้ส่วนที�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น หรือรับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ ในกรณีนี:  ภาษีเงินไดต้อ้งรับรู้ 
ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น หรือโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของตามลาํดบั 
 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัคาํนวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรที�มีผลบงัคบัใช้อยู ่หรือ ที�คาดไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมีผลบงัคบัใช้
ภายในสิ:นรอบระยะเวลาที�รายงานในประเทศที�บริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัไดด้าํเนินงานและเกิดรายไดท้างภาษี ผูบ้ริหารจะประเมิน
สถานะของการยื�นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ โดยคาํนึงถึงสถานการณ์ที�สามารถนาํกฎหมายภาษีอากรไปปฏิบติัซึ� งขึ:นอยูก่บั
การตีความ และจะตั:งประมาณการค่าใชจ่้ายภาษีอากร หากคาดวา่จะตอ้งจ่ายชาํระเจา้หนา้ที�ภาษีอากร 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตั:งเต็มจาํนวนตามวิธีหนี: สิน เมื�อเกิดผลต่างชั�วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี: สิน และราคาตามบญัชี 
ที�แสดงอยูใ่นงบการเงิน อยา่งไรก็ตามกลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�เกิดจากการรับรู้เริ�มแรกของรายการสินทรัพย์
หรือรายการหนี: สินที�เกิดจากรายการที�ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วนัที�เกิดรายการ รายการนั:นไม่มีผลกระทบต่อกาํไรทางบญัชีและ
กาํไร(ขาดทุน)ทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีคาํนวณจากอตัราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที�มีผลบงัคบัใช้อยู่ หรือที�คาดได้
ค่อนขา้งแน่ว่าจะมีผลบงัคบัใช้ภายในสิ:นรอบระยะเวลาที�รายงาน และคาดว่าอตัราภาษีดงักล่าวจะนาํไปใช้เมื�อสินทรัพยภ์าษีเงินได ้
รอตดับญัชีที�เกี�ยวขอ้งไดรั้บประโยชน์ หรือหนี: สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีไดมี้การจ่ายชาํระ 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอที�จะนาํจาํนวนผลต่าง
ชั�วคราวนั:นมาใชป้ระโยชน์ กลุ่มบริษทัไดต้ั:งภาษีเงินไดร้อตดับญัชีโดยพิจารณาจากผลต่างชั�วคราวของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยที�ตอ้ง
เสียภาษีเวน้แต่กลุ่มบริษทัสามารถควบคุมจงัหวะเวลาของการกลบัรายการผลต่างชั�วคราวและการกลบัรายการผลต่างชั�วคราวมีความ
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่จะไม่เกิดขึ:นไดภ้ายในระยะเวลาที�คาดการณ์ไดใ้นอนาคต 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีและหนี: สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะแสดงหักกลบกนัก็ต่อเมื�อกิจการมีสิทธิตามกฎหมาย 
ที�จะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหนี: สินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และทั:งสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
และหนี: สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเกี�ยวขอ้งกบัภาษีเงินไดที้�ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัโดยการเรียกเก็บ
เป็นหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนัซึ� งตั:งใจจะจ่ายหนี: สินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 
 

2.24 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
 

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั:งแผนการให้หุ้นทุน (Equity Ownership Plan, “EOP”) โดยกลุ่มบริษทับนัทึกค่าใช้จ่าย
ล่วงหน้าทั:งจาํนวนในวนัที�ให้สิทธิ (grant date) ดว้ยมูลค่ายติุธรรมอา้งอิงราคาตลาดในวนัเดียวกนัของหุ้นสามญัของ CIMB Group 
Holdings Berhad ซึ� งเป็นบริษทัใหญ่ของกลุ่มบริษทั CIMB และจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศมาเลเซียคูณด้วยจาํนวนหุ้น 
ที�ให้แก่พนักงาน และจ่ายชาํระให้แก่บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัในประเทศมาเลเซีย ซึ� งจะทาํหน้าที�ซื:อและถือครองหุ้นจนถึงวนัที�โอนหุ้น 
แทนธนาคารและบริษทัอื�นในกลุ่ม 
 

ในทุกสิ:นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะกันสํารองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ตามสัดส่วนช่วงระยะเวลาให้ได้รับสิทธิ  
(vesting period) โดยแสดงสาํรองดงักล่าวเป็นหนี: สินอื�น 
 

ธนาคารจะกลบับญัชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและสํารองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ตามจาํนวนที�กนัไวเ้มื�อบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัใน
ประเทศมาเลเซีย โอนหุ้นทุนให้แก่พนกังานหลงัสิ:นสุดช่วงระยะเวลาให้ไดรั้บสิทธิ (vesting period) 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.25 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 
 

ส่วนงานดาํเนินงานแสดงขอ้มูลเกี�ยวกับผลิตภณัฑ์และบริการที�กลุ่มบริษทัดาํเนินการอยู่และนาํเสนอต่อผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด 
ดา้นการดาํเนินงาน ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานหมายถึงบุคคลที�มีหน้าที�ในการจดัสรรทรัพยากรและประเมินผลการ
ปฏิบติังานของส่วนงานดาํเนินงาน กลุ่มบริษทัพิจารณาวา่คณะผูบ้ริหารสูงสุดคือผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน 

 

3 นโยบายการบัญชีใหม่ 
 

ผลประโยชน์พนกังาน 
 

นโยบายการบญัชีที�เกี�ยวกบัผลประโยชน์พนกังานในงบการเงินเป็นนโยบายเดียวกนักบันโยบายการบญัชีที�ใชใ้นงบการเงินสาํหรับงวดปีบญัชี
สิ:นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ยกเวน้การเปลี�ยนแปลงตามมาตรฐานการบญัชีที�มีการปรับปรุง เกี�ยวกบัการรับรู้ผลกาํไรและขาดทุน 
จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นในงวดที�เกิด  
 

ผลกระทบของการใช้มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 19 (ปรับปรุง 2557) ผลประโยชน์พนกังาน ต่องบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะธนาคาร ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 และวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2557 มีดงัต่อไปนี:  
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 
 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2557 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีเพิ�มขึ:น 25 10 22 8 
ประมาณการหนี: สินเพิ�มขึ:น 122 51 108 42 
องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจา้ของลดลง (99) (41) (87) (34) 
กาํไรสะสมเพิ�มขึ:น 2 1 0.2 - 
 

ผลกระทบของการใช้มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 19 (ปรับปรุง 2557) ผลประโยชน์พนกังาน ต่องบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะธนาคารสาํหรับปีสิ:นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 มีดงัต่อไปนี:  
 

 

สําหรับปีสิ&นสุดวนัที' 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

 งบการเงนิรวม 
งบการเงนิ 

เฉพาะธนาคาร 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัพนกังานลดลง (0.5) (0.1) 
การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงานลดลง (72) (66) 
ภาษีเงินไดเ้กี�ยวกบัองคป์ระกอบของงบกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�นเพิ�มขึ:น 14 13 
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4 การบริหารความเสี'ยงด้านการเงนิ 
 
4.1 ปัจจัยความเสี'ยงทางการเงนิ 

 
กิจกรรมของกลุ่มบริษทัมีความเสี�ยงทางการเงินที�หลากหลายซึ� งได้แก่ ความเสี�ยงจากตลาด (รวมถึงความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน 
ความเสี�ยงดา้นมูลค่ายติุธรรมอนัเกิดจากการเปลี�ยนแปลงในอตัราดอกเบี:ย ความเสี�ยงดา้นกระแสเงินสดอนัเกิดจากการเปลี�ยนแปลง
อตัราดอกเบี: ย และความเสี�ยงด้านราคา) ความเสี�ยงด้านการให้สินเชื�อ และความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง แผนการจดัการความเสี�ยง
โดยรวมของกลุ่มบริษทัจึงมุ่งเนน้ความผนัผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที�ทาํให้เสียหายต่อผลการดาํเนินงาน
ทางการเงินของกลุ่มบริษทัให้เหลือน้อยที�สุดเท่าที�เป็นไปได ้กลุ่มบริษทัจึงใชเ้ครื�องมืออนุพนัธ์ทางการเงิน เพื�อป้องกนัความเสี�ยงที�จะเกิดขึ:น 

 
การจดัการความเสี�ยงดาํเนินงานเป็นไปตามนโยบายที�อนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทั ส่วนงานบริหารเงินกลุ่มบริษทัจะชี: ประเด็น 
ประเมิน และป้องกันความเสี� ยงทางการเงินด้วยการร่วมมือกันทาํงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยปฏิบติังานต่างๆ ภายในกลุ่มบริษทั
คณะกรรมการจดัการความเสี�ยงจะกาํหนดหลกัการโดยภาพรวมเพื�อจดัการความเสี�ยงและนโยบายที�เกี�ยวขอ้งไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร
เพื�อครอบคลุมความเสี�ยงอย่างเฉพาะเจาะจง เช่น ความเสี� ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ความเสี� ยงอตัราดอกเบี: ย  
ความเสี�ยงการให้สินเชื�อ และใชต้ราสารอนุพนัธ์ทางการเงินและใชก้ารลงทุนโดยใชส้ภาพคล่องส่วนเกินในการจดัการความเสี�ยง 

 
4.1.1 ความเสี'ยงด้านตลาด 

 
ความเสี�ยงดา้นตลาด หมายถึง ความเสี�ยงที�กลุ่มบริษทัอาจไดรั้บความเสียหายเนื�องจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าของฐานะทั:งที�อยู่
ในงบแสดงฐานะการเงินและนอกงบแสดงฐานะการเงินที�เกิดจากการเคลื�อนไหวของอตัราดอกเบี:ย อตัราแลกเปลี�ยน ราคาตราสาร
ทุน และราคาสินคา้โภคภณัฑ ์
 
กลุ่มบริษทัมีหน่วยงานบริหารความเสี�ยงทาํหน้าที�ประเมินความเสี�ยงดา้นตลาดที�อาจเกิดขึ:น มีการนาํเครื�องมือ และ/หรือ
ระบบที�ช่วยในการวดั ติดตาม และควบคุมความเสี�ยงที�มีประสิทธิภาพเป็นที�ยอมรับโดยทั�วไปเพื�อช่วยให้การควบคุมและ
ติดตามความเสี� ยงด้านตลาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล และเป็นการป้องกันความเสี� ยงไม่ให้เกินจากระดับที�ยอมรับได้
สามารถดาํเนินการปรับระดบัความเสี�ยงให้อยูใ่นระดบัที�เหมาะสมไดท้นัท่วงที 
 
4.1.1.1 ความเสี'ยงจากอตัราแลกเปลี'ยน 
 

ความเสี�ยงดา้นอตัราแลกเปลี�ยน คือ ความเสี�ยงที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 
ซึ� งอาจจะทาํให้เกิดการเปลี�ยนแปลงต่อมูลค่าตราสารทางการเงิน ความผนัผวนต่อรายไดห้รือมูลค่าของสินทรัพยแ์ละ
หนี: สินทางการเงิน  

 
ด้านบริหารเงินและค้าผลิตภณัฑ์การเงินของกลุ่มบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบการบริหารฐานะเงินตราต่างประเทศของ 
กลุ่มบริษทัภายใตเ้พดานความเสี�ยงที�กาํหนดโดยคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงของกลุ่มบริษทั 
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4 การบริหารความเสี'ยงด้านการเงนิ (ต่อ) 
 

4.1 ปัจจัยความเสี'ยงทางการเงนิ (ต่อ) 
 

4.1.1 ความเสี'ยงด้านตลาด (ต่อ) 
 
4.1.1.2 ความเสี'ยงจากอตัราดอกเบี&ย 
 

ความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี:ย คือ ความเสี�ยงที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี:ยในตลาด ซึ� งอาจจะทาํให้เกิด
การเปลี�ยนแปลงต่อมูลค่าตราสารทางการเงิน ความผนัผวนต่อรายไดห้รือมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหนี: สินทางการเงิน  

 
ทั:งนี: ความเสี�ยงด้านอตัราดอกเบี: ยเป็นผลมาจากการจดัโครงสร้างอตัราดอกเบี: ย ลกัษณะและโครงสร้างสินทรัพย ์
หนี: สิน และทุนของธนาคาร ซึ� งธนาคารมีการกาํหนดระดบัเพดานความเสี� ยงด้านอตัราดอกเบี: ยในบญัชีเพื�อการ
ธนาคารที�ยอมรับได้ โดยได้รับการอนุมติัจากคณะกรรมการบริหารสินทรัพยแ์ละหนี: สิน เพื�อควบคุมความเสี�ยง 
ให้อยู่ในระดับที�เหมาะสม ส่วนการกาํหนดระดับเพดานความเสี� ยงด้านอตัราดอกเบี: ยในบญัชีเพื�อการค้า ได้รับ 
การอนุมติัจากคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

 
4.1.1.3 ความเสี'ยงจากการเปลี'ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน 
 

ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน คือ ความเสี�ยงที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงของราคาของ 
ตราสารทุนหรือหุ้นทุน ซึ� งอาจจะทาํให้เกิดการเปลี�ยนแปลงต่อมูลค่าของสินทรัพยป์ระเภทเงินลงทุน ความผนัผวน
ต่อรายไดห้รือมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 

 
4.1.2 ความเสี'ยงด้านการให้สินเชื'อ 

 
ความเสี�ยงดา้นการให้สินเชื�อคือ ความเสี�ยงที�กลุ่มบริษทัจะไดรั้บความเสียหายอนัสืบเนื�องมาจากการที�ลูกคา้หรือคู่สัญญาของ
กลุ่มบริษทัไม่สามารถปฏิบติัตามเงื�อนไขหรือขอ้ตกลงที�ระบุไวต้ามสญัญาได ้
 
กลุ่มบริษทัไดจ้ดัให้มีการนาํกระบวนการบริหารความเสี�ยงดา้นเครดิตมาใช้ ภายใตน้โยบายการบริหารความเสี�ยงดา้นเครดิต 
(Credit Risk Management Policy) กลุ่มบริษทัมีการจดัองค์กรให้มีการถ่วงดุลและตรวจสอบซึ� งกนัและกนั มีการแบ่งแยก
หน้าที�กันอย่างชัดเจนระหว่างผูท้าํหน้าที�ด้านตลาด ผูอ้นุมติัสินเชื�อ ผูต้รวจสอบและผูที้�ดูแลเรื� องการบริหารความเสี� ยง  
การบริหารความเสี� ยงด้านเครดิตของกลุ่มบริษทัมีการบริหารทั:งในระดับรายลูกคา้ (Standalone Risk) และระดับ Portfolio  
โดยกลุ่มบริษทัได้พฒันาเครื� องมือในการประเมินความเสี� ยงที�ต่างกันให้เหมาะสมกับประเภทของลูกค้า สําหรับลูกค้า 
นิติบุคคล ธนาคารไดพ้ฒันา Risk Grading Tools และสาํหรับลูกคา้ธุรกิจขนาดกลาง - ขนาดยอ่ม ไดพ้ฒันา SME Rating เพื�อใช้
สําหรับจัดอันดับความเสี� ยงลูกค้าสินเชื� อธุรกิจ สําหรับลูกค้ารายย่อยบุคคลธรรมดา ทั: งสินเชื�ออเนกประสงค์ที�ไม่มี
หลกัประกนั (Personal Cash) และที�มีหลกัประกนั (Mortgage Power) รวมทั:งสินเชื�อเพื�อที�อยูอ่าศยั (Home Loan) ธนาคาร 
ก็ไดพ้ฒันาระบบ Credit Scoring ใชใ้นการประเมินความเสี�ยงของผูกู้ ้
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4 การบริหารความเสี'ยงด้านการเงนิ (ต่อ) 
 

4.1 ปัจจัยความเสี'ยงทางการเงนิ (ต่อ) 
 

4.1.2 ความเสี'ยงด้านการให้สินเชื'อ (ต่อ) 
 
ส่วนการพิจารณาการให้สินเชื�อนั:น กลุ่มบริษทัมีคณะกรรมการพิจารณาอนุมติัสินเชื�อระดบัต่าง ๆ ซึ� งแตกต่างกนัไปตาม
ขนาดของวงเงินสินเชื�อ โดยจะเน้นพิจารณาจากความสามารถในการชาํระหนี: ของลูกหนี:  โดยคาํนึงถึงประเภทของวงเงิน
สินเชื�อ สถานะทางการเงินของลูกหนี:  สภาพเศรษฐกิจและภาวะอุตสาหกรรมเป็นหลกั นอกจากนี: ธนาคารได้จดัตั:งหน่วยงาน
สอบทานการให้สินเชื�อ ซึ� งเป็นหน่วยงานอิสระเพื�อให้กระบวนการพิจารณาอนุมติัสินเชื�อมีความโปร่งใสและก่อให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุด 
 
มูลค่าสูงสุดของความเสี�ยงดา้นสินเชื�อ คือ มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินหักดว้ยสาํรองเผื�อผลขาดทุนตามที�แสดงไวใ้น
งบแสดงฐานะการเงิน และความเสี�ยงของภาระผูกพนันอกงบแสดงฐานะการเงิน เช่น การคํ:าประกนัการกูย้ืม การคํ:าประกนัอื�น ๆ 
และสญัญาตราสารอนุพนัธ์ 
 

4.1.3 ความเสี'ยงด้านสภาพคล่อง 
 
ความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง คือ ความเสี�ยงอนัเกิดจากการที�กลุ่มบริษทัไม่สามารถจ่ายหนี: และภาระผูกพนัได้เมื�อถึงกาํหนดเวลา 
หรือไม่สามารถเปลี�ยนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดไดท้นัเวลาหรือไม่สามารถจดัหาเงินทุนไดเ้พียงพอตามความตอ้งการ  
 
สายบริหารเงินจะเป็นผูรั้บผิดชอบการบริหารสภาพคล่องของธนาคารรวมถึงการจดัหาแหล่งเงินทุนทั:งระยะสั:นและระยะยาว 
และการบริหารการลงทุนในตราสารหนี:  ทั:งนี:การบริหารความเสี�ยงดา้นสภาพคล่องในภาพรวมอยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแลของ
คณะกรรมการบริหารสินทรัพยแ์ละหนี: สิน ซึ� งสอดส่องและควบคุมความเสี�ยงโดยอาศยัเครื� องมือในการบริหารความเสี�ยง
ดา้นสภาพคล่อง เช่นการดาํรงสินทรัพยส์ภาพคล่องขั:นตํ�าตามกฎหมาย ส่วนต่างสภาพคล่อง อตัราส่วนสภาพคล่อง และ
เพดานความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง เป็นตน้ 
 

4.2 การประมาณมูลค่ายุติธรรม 
 

สาํหรับเครื� องมือทางการเงินที�มีการซื:อขายในตลาดซื:อขายคล่อง ราคาตลาดในตลาดซื:อขายคล่องเป็นหลกัฐานที�ดีที�สุดของมูลค่ายุติธรรม
ตามปกติกลุ่มบริษทัจะตอ้งวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินที�ถืออยูห่รือหนี: สินทางการเงินที�กลุ่มบริษทักาํลงัจะออกดว้ย
ราคาเสนอซื:อปัจจุบนั และวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินที�กลุ่มบริษทักาํลงัจะซื:อหรือหนี: สินทางการเงินที�มีอยู่ดว้ยราคาเสนอขายปัจจุบนั 
หากกลุ่มบริษทัไม่สามารถหาราคาเสนอซื:อหรือเสนอขายในปัจจุบนัได ้กลุ่มบริษทัอาจใช้ราคาซื:อขายล่าสุดเมื�อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
ไม่เปลี�ยนอยา่งเป็นสาระสาํคญันบัจากวนัที�มีการซื:อขายครั: งล่าสุดจนถึงวนัที�วดัมูลค่า หากบริษทัทาํการจบัคู่สถานะระหว่างสินทรัพย์
ทางการเงินและหนี: สินทางการเงิน  กลุ่มบริษทัใช้ราคาเฉลี�ยระหว่างราคาเสนอซื:อกบัราคาเสนอขายเป็นเกณฑใ์นการประเมินมูลค่า
ยติุธรรม 
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4 การบริหารความเสี'ยงด้านการเงนิ (ต่อ) 
 

4.2 การประมาณมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 
 
สาํหรับเครื�องมือทางการเงินที�ไม่สามารถหาราคาตลาดได ้หรือเครื�องมือทางการเงินที�มีราคาตลาดรองรับ แต่ตลาดนั:นไม่มีคุณสมบติั
พอที�จะเป็นตลาดซื:อขายคล่องเช่น ความเคลื�อนไหวของราคาตลาดเกิดขึ:นไม่บ่อยหรือปริมาณการซื:อขายในตลาดมีน้อยเมื�อเทียบการปริมาณ
ของเครื�องมือทางการเงินที�กาํลงัวดัมูลค่าอยู ่ทาํให้ไม่สามารถใชร้าคาตลาดเป็นตวัแทนที�เชื�อถือไดข้องมูลค่ายติุธรรม กลุ่มบริษทัตอ้ง
ประมาณมูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงินดงักล่าวโดยใช้วิธีวดัมูลค่าซึ� งให้ผลการประมาณที�น่าเชื�อถือและสมเหตุสมผล เช่น 
ใช้วิธีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมที�ใช้กันโดยทั�วไปในตลาดการเงินรวมถึงการอ้างอิงราคาตลาดในปัจจุบนัของเครื� องมือ 
ทางการเงินอื�นที�เหมือนกนัหรือคลา้ยคลึงกนักบัเครื�องมือทางการเงินที�มีตลาดซื:อขายคล่องรองรับ หรือใช้แบบจาํลองในการตีราคา
สิทธิเลือกและการวิเคราะห์กระแสเงินสดในการนาํการวิเคราะห์กระแสเงินสดคิดลดมาประยกุตใ์ช้ กลุ่มบริษทัตอ้งใช้อตัราคิดลด 
ที�เทียบเท่ากบัอตัราผลตอบแทนของเครื� องมือทางการเงินที�มีเงื�อนไข ลกัษณะ ระยะเวลาที�เหลืออยู่ ความน่าเชื�อถือของลูกหนี: และ 
สกุลเงินที�เหมือนกบัเครื�องมือทางการเงินมาพิจารณา 
 
มูลค่ายติุธรรมของอนุพนัธ์ที�มีตลาดซื:อขายคล่องรองรับและเงินลงทุนเพื�อคา้และเผื�อขายกาํหนดมูลค่าโดยขึ:นอยูก่บัราคาตลาดที�มี 
การเปิดเผย ณ วนัสิ:นรอบระยะเวลารายงาน มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี: ยคาํนวณด้วยมูลค่าปัจจุบนัของ 
กระแสเงินสดในอนาคตที�ประมาณการไว ้มูลค่ายติุธรรมของสญัญาอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหนา้กาํหนดโดยใชอ้ตัราตลาด ณ วนัสิ:นรอบ
ระยะเวลารายงานของสญัญาอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหนา้ 
 

5 ประมาณการทางบัญชีที'สําคญั ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพนิิจ 
 

การประมาณการ ขอ้สมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจไดมี้การทบทวนอยา่งต่อเนื�องและอยูบ่นพื:นฐานของประสบการณ์ในอดีตและปัจจยัอื�นๆ  
ซึ� งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที�เชื�อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั:น 

 
กลุ่มบริษทัมีการประมาณการทางบญัชี และใช้ขอ้สมมติฐานที�เกี�ยวขอ้งกบัเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบญัชีอาจไม่ตรงกบัผล 
ที�เกิดขึ:นจริง ประมาณการทางบญัชีที�สาํคญัและขอ้สมมติฐานที�มีความเสี�ยงอยา่งเป็นสาระสาํคญัที�อาจเป็นเหตุให้เกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือ 
ของสินทรัพยแ์ละหนี: สินในรอบระยะเวลาบญัชีหนา้ มีดงันี:  

 
(ก) ค่าเผื'อหนี&สงสัยจะสูญ 

 
กลุ่มบริษทัไดพิ้จารณาค่าเผื�อหนี:สงสยัจะสูญเพื�อให้สะทอ้นถึงการดอ้ยค่าลงของเงินให้สินเชื�อซึ� งเกี�ยวพนักบัประมาณการผลขาดทุน
อนัเป็นผลมาจากการที�ลูกหนี:ไม่มีความสามารถในการชาํระหนี:  ค่าเผื�อหนี:สงสัยจะสูญนั:นเป็นผลมาจากการที�กลุ่มบริษทัไดป้ระเมิน
กระแสเงินสดไหลเขา้ในอนาคต ซึ� งการประเมินนั:นอยูบ่นพื:นฐานเกี�ยวกบัประสบการณ์ในอดีตของการติดตามทวงถาม เหตุการณ์ 
ที�ทาํให้ทราบหรือระบุไดว้า่จะมีการผิดนดัชาํระหนี:  และการพิจารณาแนวโนม้ของตลาด 
 

(ข) มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ 
 
ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน ฝ่ายบริหารไดใ้ช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของตราสาร
อนุพนัธ์ทางการเงิน โดยคาํนวณตามหลกัเกณฑก์ารประเมินมูลค่าที�เป็นที�ยอมรับกนัทั�วไป ซึ� งตวัแปรที�ใช้ในการคาํนวณมาจากการ
เทียบเคียงกบัตวัแปรที�มีอยูใ่นตลาด โดยคาํนึงถึงอายขุองตราสาร อตัราดอกเบี:ย ขอ้มูลความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร อตัราความผนัผวน
ของตลาด เป็นตน้ 
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5 ประมาณการทางบัญชีที'สําคญั ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพนิิจ (ต่อ) 
 

(ค) การด้อยค่าของเงนิลงทุน 
 

เงินลงทุนไดถู้กทบทวนการดอ้ยค่าเมื�อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี: ว่า ราคาตามบญัชีอาจตํ�ากว่ามูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืน ในการ
พิจารณาผลต่อรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ซึ� งฝ่ายบริหารเห็นวา่ประมาณการดงักล่าวสมเหตุผล 

 
(ง) ค่าเผื'อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย 

 
กลุ่มบริษทัประเมินค่าเผื�อการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขายเมื�อพบว่ามูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนของทรัพยสิ์นมีมูลค่าลดลงน้อยกว่า
มูลค่าตามบญัชี ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าโดยพิจารณาจากราคาประเมินล่าสุดของทรัพยสิ์น 
ประเภทและคุณลกัษณะของทรัพยสิ์น อยา่งไรก็ตาม การใช้ประมาณการและขอ้สมมติฐานที�แตกต่างกนัอาจมีผลต่อค่าเผื�อการดอ้ยค่าได ้
ดงันั:น การปรับปรุงค่าเผื�อการดอ้ยค่าอาจมีขึ:นในอนาคต 

 
(จ) อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 
ฝ่ายบริหารเป็นผูป้ระมาณการของอายกุารใชง้านและมูลค่าซากสาํหรับ อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของกลุ่มบริษทั โดย
ฝ่ายบริหารจะมีการทบทวนค่าเสื�อมราคาเมื�ออายกุารใช้งานและมูลค่าซากมีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรือ 
มีการตดัจาํหน่ายสินทรัพยที์�เสื�อมสภาพหรือไม่ไดใ้ชง้านโดยการขายหรือเลิกใช ้

 
(ฉ) ประมาณการหนี&สินผลประโยชน์บําเหน็จพนักงาน 

 
กลุ่มบริษทัมีขอ้ผูกมดัในการให้ผลประโยชน์แก่พนักงานหลงัเกษียณอายุ มูลค่าปัจจุบนัของหนี: สินผลประโยชน์พนักงานได้ถูกรับรู้
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน โดยการคาํนวณมูลค่ามูลค่ายติุธรรมของประมาณการกระแสเงินสดที�ตอ้งจ่ายในอนาคตดว้ยอตัรา 
คิดลด สมมติฐานที�ใชใ้นการประเมินค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังานสุทธิประจาํปีไดร้วมถึงเงินเดือน จาํนวนปีที�พนกังานทาํงานให้
ธนาคาร ซึ� งจะไดรั้บเมื�อสิ:นสุดการทาํงานและอตัราดอกเบี:ย การเปลี�ยนแปลงในอตัราเหล่านี: มีผลต่อประมาณการค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวขอ้ง
กบัผลประโยชน์พนกังานสุทธิ 
 

(ช) โปรแกรมสิทธิพเิศษแก่ลูกค้า 
 
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้อยู่ในรูปคะแนนสะสมแก่สมาชิกที�เขา้ร่วมโปรแกรมจากการทาํรายการตามเงื�อนไขที�กาํหนดภายใต้
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ คะแนนสะสมดงักล่าวที�ลูกคา้ไดรั้บจากโปรแกรมสิทธิพิเศษสามารถนาํมาแลกซื:อสินคา้หรือบริการฟรี
หรือไดรั้บเป็นส่วนลดในการซื:อสินคา้หรือบริการในอนาคต 
 
ภาระผูกพนัจากการให้คะแนนสะสมได้มีการรับรู้และวดัมูลค่าตามมูลค่ายุติธรรมของสิ�งตอบแทนที�ไดรั้บหรือคา้งรับตามจาํนวน
คะแนนสะสมทั:งหมดที�คาดวา่จะมีการใชสิ้ทธิคูณดว้ยมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณต่อหน่วยคะแนน 
 
ภาระผกูพนัดงักล่าวจะมีการปันส่วนจากสิ�งตอบแทนที�ไดรั้บหรือคา้งรับ โดยรับรู้เป็นรายไดร้อการตดับญัชีจากโปรแกรมสิทธิพิเศษ
แก่ลูกคา้ โดยแสดงรายการภายใตห้นี: สินอื�นและทยอยรับรู้เป็นรายไดค้่าธรรมเนียมเมื�อลูกคา้มาใชสิ้ทธิ 
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6 การจัดการความเสี'ยงในส่วนของทุน 
 
วตัถุประสงคข์องกลุ่มบริษทัในการบริหารทุนของกลุ่มบริษทันั:นเพื�อดาํรงไวซึ้� งความสามารถในการดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�องของกลุ่มบริษทั
เพื�อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูที้�มีส่วนไดเ้สียอื�น และเพื�อดาํรงไวซึ้� งโครงสร้างของทุนที�เหมาะสมเพื�อลดตน้ทุน 
ทางการเงินของทุน 
 
ในการดาํรงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริษทัอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้น การคืนทุนให้แก่ผูถื้อหุ้น การออกหุ้นใหม่ 
หรือการขายทรัพยสิ์นเพื�อลดภาระหนี:  
 
ธนาคารมีการดาํรงเงินกองทุนตามกฎหมายตามพระราชบญัญติัธุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2551 เงินกองทุนที�ตอ้งดาํรงไวต้ามกฎหมายของ
ธนาคารเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 28 
 

7 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธิ (สินทรัพย์)  
 

 งบการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 เมื'อทวงถาม เมื'อมรีะยะเวลา รวม เมื'อทวงถาม เมื'อมรีะยะเวลา รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

ในประเทศ :       
ธนาคารแห่งประเทศไทยและกองทุนฟื: นฟฯู 1,006 - 1,006 2,648 - 2,648 
ธนาคารพาณิชย ์ 78 - 78 116 959 1,075 
ธนาคารอื�น 5 9,700 9,705 10 - 10 
บริษทัเงินทุน บริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์       
   บริษทัหลกัทรัพยแ์ละบริษทัเครดิตฟองซิเอร์ 544 - 544 544 - 544 

สถาบนัการเงินอื�น - 433 433 30 825 855 

   รวมในประเทศ 1,633 10,133 11,766 3,348 1,784 5,132 
บวก  ดอกเบี:ยคา้งรับ - - - - - - 

หกั    ค่าเผื�อหนี:สงสยัจะสูญ - (3) (3) - (3) (3) 

   รายการระหวา่งธนาคารในประเทศสุทธิ 1,633 10,130 11,763 3,348 1,781 5,129 
       

ต่างประเทศ :       
เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ 1,842 - 1,842 698 - 698 
เงินเยน - - - 48 - 48 
เงินยโูร 41 - 41 56 - 56 

เงินสกุลอื�น 647 - 647 592 - 592 

   รวมต่างประเทศ 2,530 - 2,530 1,394 - 1,394 

บวก  ดอกเบี:ยคา้งรับ - - - - - - 

  รายการระหวา่งธนาคารต่างประเทศสุทธิ 2,530 - 2,530 1,394 - 1,394 
       

   รวมในประเทศและต่างประเทศสุทธิ 4,163 10,130 14,293 4,742 1,781 6,523 
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7 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธิ (สินทรัพย์) (ต่อ) 
 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 เมื'อทวงถาม เมื'อมรีะยะเวลา รวม เมื'อทวงถาม เมื'อมรีะยะเวลา รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

ในประเทศ :       
ธนาคารแห่งประเทศไทยและกองทุนฟื: นฟฯู 1,006 - 1,006 2,648 - 2,648 
ธนาคารพาณิชย ์ 19 - 19 15 1,000 1,015 
ธนาคารอื�น - 9,700 9,700 - - - 
บริษทัเงินทุน บริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์       
   บริษทัหลกัทรัพยแ์ละบริษทัเครดิตฟองซิเอร์ 544 - 544 544 - 544 

สถาบนัการเงินอื�น - 433 433 30 825 855 

   รวมในประเทศ 1,569 10,133 11,702 3,237 1,825 5,062 
บวก  ดอกเบี:ยคา้งรับ - 1 1 - - - 

หกั    ค่าเผื�อหนี:สงสยัจะสูญ - (4) (4) - (3) (3) 

   รายการระหวา่งธนาคารในประเทศสุทธิ 1,569 10,130 11,699 3,237 1,822 5,059 
       

ต่างประเทศ :       
เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ 1,842 - 1,842 698 - 698 
เงินเยน - - - 48 - 48 
เงินยโูร 41 - 41 56 - 56 

เงินสกุลอื�น 648 - 648 592 - 592 

   รวมต่างประเทศ 2,531 - 2,531 1,394 - 1,394 

บวก  ดอกเบี:ยคา้งรับ - - - - - - 

   รายการระหวา่งธนาคารต่างประเทศสุทธิ 2,531 - 2,531 1,394 - 1,394 

   รวมในประเทศและต่างประเทศสุทธิ 4,100 10,130 14,230 4,631 1,822 6,453 

 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ธนาคารมีตัjวสัญญาใช้เงินจาํนวน 544 ล้านบาท (วนัที�  31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 : 544 ล้านบาท) ตัjวสัญญา 
ใชเ้งินดงักล่าวออกโดยสถาบนัการเงินที�ถูกสั�งปิดกิจการและอาวลัโดยกองทุนเพื�อการฟื: นฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน (“กองทุนฟื: นฟฯู”)  
 
กองทุนฟื: นฟูฯ ได้เรียกคืนตัjวสัญญาใช้เงินส่วนหนึ� งจาํนวน 544 ล้านบาท (วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 : 544 ลา้นบาท) เพื�อยกเลิกอาวลั 
เนื�องจากเห็นว่าธนาคารไม่มีภาระที�จะต้องชําระภาระหนี: สินที�เกี�ยวข้องแล้ว อย่างไรก็ตาม ธนาคารยงัไม่ได้คืนตัjวสัญญาใช้เงินดังกล่าว 
แก่กองทุนฟื: นฟฯู เนื�องจากธนาคารยงัสงวนสิทธิในการใชสิ้ทธิเรียกร้องจากกองทุนฟื: นฟฯู หากเกิดภาระที�ตอ้งรับผิดชอบแทนในอนาคต 
 
ณ วนัที�ในงบแสดงสถานะการเงิน ตัjวสญัญาใชเ้งินที�อาวลัโดยกองทุนฟื: นฟูฯ ดงักล่าวยงัแสดงเป็นสินทรัพยแ์ละภาระหนี: สินที�เกี�ยวขอ้งยงัคง
แสดงเป็นหนี: สินดว้ยจาํนวนเดียวกนั 544 ลา้นบาท (วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 : 544 ลา้นบาท) 
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8 ตราสารอนุพนัธ์ 
 

8.1 ตราสารอนุพนัธ์เพื'อค้า  
 
มูลค่ายติุธรรมและจาํนวนเงินตามสญัญาแบ่งตามประเภทความเสี�ยง 
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม 

   จํานวนเงนิ   จํานวนเงนิ 
 สินทรัพย์ หนี&สิน ตามสัญญา สินทรัพย์ หนี&สิน ตามสัญญา 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

อตัราแลกเปลี�ยน 19,767 20,638 1,097,811 4,698 5,079 714,137 
อตัราดอกเบี:ย 5,382 3,804 1,167,113 6,074 4,917 794,882 

สินคา้โภคภณัฑ ์ 78 78 261 - - - 

   รวม 25,227 24,520 2,265,185 10,772 9,996 1,509,019 

 
สดัส่วนการทาํธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์แบ่งตามประเภทคู่สญัญาโดยพิจารณาจากจาํนวนเงินตามสญัญา 
 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 สัดส่วนร้อยละ สัดส่วนร้อยละ 
   

สถาบนัการเงิน 92 93 
บริษทัในกลุ่ม 5 5 
บุคคลภายนอก 3 2 

   รวม 100 100 
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8 ตราสารอนุพนัธ์ (ต่อ) 
 

8.2 ตราสารอนุพนัธ์เพื'อการป้องกนัความเสี'ยง 
 

8.2.1 การป้องกนัความเสี'ยงในมูลค่ายุติธรรม 
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม 

   จํานวนเงนิ   จํานวนเงนิ 
 สินทรัพย์ หนี&สิน ตามสัญญา สินทรัพย์ หนี&สิน ตามสัญญา 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

อตัราดอกเบี:ย 34 - 512 32 - 571 

   รวม 34 - 512 32 - 571 

 
การป้องกนัความเสี� ยงในมูลค่ายุติธรรมเป็นการป้องกนัความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์าง
การเงินและหนี: สินทางการเงิน อนัเนื�องมาจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี:ยในตลาด กลุ่มบริษทัใช้สัญญาแลกเปลี�ยน
อตัราดอกเบี:ยในการป้องกนัความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี:ยของเงินให้สินเชื�อ ตัjวแลกเงิน และบตัรเงินฝาก กลุ่มบริษทัรับรู้ กาํไร
หรือขาดทุนจากการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ และรายการที�มีการป้องกนัความเสี�ยง ในงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จ 
 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิที�เกิดจากการป้องกนัความเสี�ยงในมูลค่ายติุธรรม สาํหรับปีสิ:นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ  
พ.ศ. 2557 ประกอบดว้ย 
 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 สําหรับปีสิ&นสุดวนัที' 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2558 
ล้านบาท 

พ.ศ. 2557 
ล้านบาท 

   

กาํไรสุทธิจากตราสารป้องกนัความเสี�ยง 2 15 
ขาดทุนสุทธิของรายการที�มีการป้องกนัความเสี�ยง (1) (16) 
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8 ตราสารอนุพนัธ์ (ต่อ) 
 

8.2 ตราสารอนุพนัธ์เพื'อการป้องกนัความเสี'ยง 
 
8.2.2 การป้องกนัความเสี'ยงในกระแสเงนิสด 

 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม 

   จํานวนเงนิ   จํานวนเงนิ 
 สินทรัพย์ หนี&สิน ตามสัญญา สินทรัพย์ หนี&สิน ตามสัญญา 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

อตัราแลกเปลี�ยน - 646  - 247  

อตัราดอกเบี:ย 320 517  - 153  

   รวม 320 1,163 7,851 - 400 7,862 

 
การป้องกันความเสี� ยงกระแสเงินสดใช้ในการป้องกันความเสี�ยงอนัเกิดจากความผนัผวนของกระแสเงินสดในอนาคต 
ที�เกี�ยวขอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบี: ยของสินทรัพยท์างการเงินและ
หนี: สินทางการเงิน กลุ่มบริษทัป้องกนัความเสี�ยงกระแสเงินสดจากการออกหุ้นกูด้อ้ยสิทธิจากความเสี�ยงดา้นอตัราแลกเปลี�ยน
เงินตราต่างประเทศและความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี:ยโดยทาํรายการ  Cross Currency and Interest Rate Swap contract กบั 
CIMB Bank Berhad และกิจการอื�น ๆ 
 
ระยะเวลาที�คาดว่ากระแสเงินสดของรายการที�มีการป้องกนัความเสี�ยง (Hedged items) จะเกิดขึ:นและมีผลกระทบต่อกาํไร
(ขาดทุน) ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ประกอบดว้ย 
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2558 

 3 เดอืนหรือน้อยกว่า มากกว่า 3 เดอืนถึง 1 ปี มากกว่า 1 ปีถึง 5 ปี 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
    

กระแสเงินสดจ่าย 95 94 3,938 

 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2557 

 3 เดอืนหรือน้อยกว่า มากกว่า 3 เดอืนถึง 1 ปี มากกว่า 1 ปีถึง 5 ปี 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
    

กระแสเงินสดจ่าย 106 105 4,616 
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9 เงนิลงทุนสุทธิ 
 
9.1 จําแนกตามประเภทของเงนิลงทุน 
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

เงนิลงทุนเพื'อค้า   
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 2,042 4,777 

ตราสารหนี:ภาคเอกชน 3,827 1,968 

   รวมเงินลงทุนเพื�อคา้ 5,869 6,745 

   
เงนิลงทุนเผื'อขาย   
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 22,144 20,648 
ตราสารหนี:ภาคเอกชน 4,276 2,771 

ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 98 683 

   รวมเงินลงทุนเผื�อขาย 26,518 24,102 

   
 ราคาทุน/ ราคาทุน/ 
 ราคาทุน ราคาทุน 
 ตัดจําหน่าย ตัดจําหน่าย 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ตราสารหนี&ที'จะถือจนครบกําหนด   
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 21,276 23,731 

  ตัjวสญัญาใชเ้งินที�ออกโดยบรรษทับริหารสินทรัพยไ์ทย  - 8 
ตราสารหนี:ภาคเอกชน 1,101 481 

เงินลงทุนในลูกหนี:  (หมายเหตุ 9.6) 81 104 

   รวม 22,458 24,324 

หกั  ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (59) (62) 

   รวมตราสารหนี: ที�จะถือจนครบกาํหนด 22,399 24,262 
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9 เงนิลงทุนสุทธิ (ต่อ) 
 

9.1 จําแนกตามประเภทของเงนิลงทุน (ต่อ) 
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 ราคาทุน ราคาทุน 
 ล้านบาท ล้านบาท 
เงนิลงทุนทั'วไป   
ตราสารทุนที�ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดในประเทศ 324 359 

ตราสารทุนที�ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดต่างประเทศ 9 9 

   รวม 333 368 

หกั  ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (228) (224) 

   รวมเงินลงทุนทั�วไป 105 144 
   

   รวมเงินลงทุนสุทธิ 54,891 55,253 

 
(ก) ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เงินลงทุนระยะยาวประเภทตราสารหนี: ที�จะถือจนครบกาํหนดได้รวมยอดตัjวสัญญาใช้เงิน 

จากบรรษทับริหารสินทรัพยไ์ทย (“บสท.”) เพื�อชาํระราคาโอนสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ (ตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินขอ้ 48) จาํนวนเงินประมาณ 8 ลา้นบาทตัjวสญัญาใชเ้งินเป็นตัjวประเภทเปลี�ยนมือไม่ไดแ้ละอาวลัโดยกองทุนฟื: นฟูฯ 
 

(ข) ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ธนาคารมีเงินลงทุนที�นําไปวางเป็นหลกัประกนัตามที�กล่าวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 42.1 
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9 เงนิลงทุนสุทธิ (ต่อ) 
 

9.2 จําแนกตามระยะเวลาคงเหลอืของตราสารหนี& 
 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 ครบกาํหนด ครบกาํหนด 

 1 ปี 1 ปี - 5 ปี เกนิ 5 ปี รวม 1 ปี 1 ปี - 5 ปี เกนิ 5 ปี รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
         

เงนิลงทุนเผื'อขาย         
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและ         
   รัฐวิสาหกิจ 4,093 14,413 3,420 21,926 - 20,456 - 20,456 
ตราสารหนี:ภาคเอกชน 953 3,072 209 4,234 481 2,091 156 2,728 

   รวม 5,046 17,485 3,629 26,160 481 22,547 156 23,184 
บวก  ค่าเผื�อการปรับมูลค่า 19 214 27 260 3 225 7 235 

   เงินลงทุนเผื�อขายสุทธิ 5,065 17,699 3,656 26,420 484 22,772 163 23,419 
         

ตราสารหนี&ที'จะถือจนครบ 
   กาํหนด         
หลกัทรัพยรั์ฐบาล และ         
   รัฐวิสาหกิจ 9,315 11,421 540 21,276 5,188 18,293 250 23,731 
ตัjวสญัญาใชเ้งินที�ออกโดย บสท. - - - - 8 - - 8 
ตราสารหนี:ภาคเอกชน 560 536 5 1,101 10 471 - 481 

   รวม 9,875 11,957 545 22,377 5,206 18,764 250 24,220 
หกั  ค่าเผื�อการดอ้ยค่า - - - - - - - - 

ตราสารหนี: ที�จะถือจนครบ           
   กาํหนดสุทธิ 9,875 11,957 545 22,377 5,206 18,764 250 24,220 
         

   รวมตราสารหนี:  14,940 29,656 4,201 48,797 5,690 41,536 413 47,639 
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9 เงนิลงทุนสุทธิ (ต่อ) 
 

9.3 เงนิลงทุนในกจิการที'กลุ่มบริษทัถือหุ้นตั&งแต่ร้อยละ 10 ขึ&นไป 
 
เงินลงทุนในตราสารทุนที�กลุ่มบริษทัถือหุ้นตั:งแต่ร้อยละ 10 ขึ:นไปของทุนชาํระแลว้แต่ไม่เขา้ข่ายเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและ
บริษทัร่วมสามารถจาํแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมไดด้งัต่อไปนี:  
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ 1 1 
ธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการ 17 17 

ธุรกิจการธนาคารและการเงิน 4 4 

   รวม 22 22 

หกั  ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (16) (12) 

   เงินลงทุนในกิจการที�กลุ่มบริษทัถือหุน้ตั:งแต่ร้อยละ 10 ขึ:นไปสุทธิ 6 10 

 
9.4 เงนิลงทุนในหน่วยลงทุนที'กลุ่มบริษทัถือหน่วยลงทุนตั&งแต่ร้อยละ 10 ขึ&นไป 

 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที�กลุ่มบริษทัถือหน่วยลงทุนตั:งแต่ร้อยละ 10 ของทุนที�ชาํระแลว้และไม่เขา้ข่ายเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
และบริษทัร่วมจาํแนกตามประเภทหน่วยลงทุนสรุปไดด้งันี:   
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

เงนิลงทุนทั'วไป     

หน่วยลงทุนประเภทลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์ 135 128 165 158 

หกั  ค่าเผื�อการปรับมูลค่า (4)  (4)  

หกั  ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (3)  (3)  

   เงินลงทุนทั�วไปสุทธิ 128  158  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
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9 เงนิลงทุนสุทธิ (ต่อ) 
 

9.5 เงนิลงทุนในบริษทัที'มีปัญหาเกี'ยวกบัฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 กลุ่มบริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัที�มีปัญหาเกี�ยวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน
โดยสามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี:   
 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

   ค่าเผื'อการ    ค่าเผื'อการ  
  มูลค่า ปรับมูลค่า/ ราคาตาม  มูลค่า ปรับมูลค่า/ ราคาตาม 
 จํานวน ราคาทุน ด้อยค่า บัญชี จํานวน ราคาทุน ด้อยค่า บัญชี 
 บริษัท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท บริษัท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
         

บริษทัที�มีปัญหาเกี�ยวกบั         
   การดาํรงอยูข่องกิจการและ/         
   หรือมีปัญหาเกี�ยวกบัฐานะ         
   การเงินและผลดาํเนินงาน 50 42 (42) - 50 42 (42) - 

ตราสารหนี: ที�ผดินดัชาํระ 18 1 (1) - 18 1 (1) - 

 68 43 (43) - 68 43 (43) - 

 
9.6 เงนิลงทุนในลูกหนี& 

 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

เงินลงทุนในลูกหนี:  81 104 

หกั  ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (59) (62) 

   เงินลงทุนในลูกหนี: สุทธิ 22 42 
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9 เงนิลงทุนสุทธิ (ต่อ) 
 

9.6 เงนิลงทุนในลูกหนี& (ต่อ) 
 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ยอดคงเหลือจากการรับโอนสิทธิในลูกหนี: เงินให้สินเชื�อสามารถสรุปไดด้งันี:  
 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

    ประมาณการ    ประมาณการ 
    อัตราผล    อัตราผล 
  เงินต้น ราคาทุน ตอบแทน   เงินต้น ราคาทุน ตอบแทน 
  คงค้าง ที'รับซื&อ (Yield)  คงค้าง ที'รับซื&อ (Yield) 
 จํานวนราย ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ จํานวนราย ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 
         

งบการเงินรวมและ 
   งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

        

ยอดรวมเงินลงทุนในลูกหนี:          
   ที�ซื:อมาสะสม 5,857 22,948 6,996 19 5,857 22,948 6,996 19 
ยอดคงเหลือเงินลงทุนในลูกหนี:  
   ที�ซื:อมา ณ วนัที�ใน  
   งบแสดงฐานะการเงิน 79 1,253 81 - 91 1,318 104 - 

 
9.7 เงนิลงทุนในบริษทัย่อยสุทธิ 

 
    งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

   สัดส่วนการถือหุ้น วิธีราคาทุน 

  

ประเภท
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ที'ลงทุน ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท 
       

บริษัทย่อย - ที'รวมอยู่ในงบการเงินรวม       
บจ. ซีที คอล ติดตามหนี:  หุ้นสามญั 100 100 38 38 
บจ. เซ็นเตอร์ ออโตลี้ส จาํกดั เช่า/เช่าซื:อ หุ้นสามญั 100 100 1,203 1,203 
บจ. เวลิดลี์ส  ให้เช่าซื:อและจาํหน่าย      

 รถจกัรยานยนต ์ หุ้นสามญั 100 100 467 467 

   รวม     1,708 1,708 

หัก  ค่าเผื�อการดอ้ยค่า     (383) (383) 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสุทธิ     1,325 1,325 

 
บริษทัย่อยดงักล่าวขา้งตน้ได้รวมอยู่ในการจดัทาํงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั สัดส่วนของสิทธิในการออกเสียงในบริษทัย่อยที� 
ถือโดยบริษทัใหญ่ไม่แตกต่างจากสดัส่วนที�ถือหุ้นสามญั บริษทัใหญ่ไม่ไดถื้อหุ้นบุริมสิทธิของบริษทัยอ่ยที�รวมอยูใ่นกลุ่มบริษทั 
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10 เงนิให้สินเชื'อแก่ลูกหนี&และดอกเบี&ยค้างรับสุทธิ 
 

10.1 จําแนกตามประเภทสินเชื'อ 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

เงินเบิกเกินบญัชี 7,189 7,683 7,196 7,690 
เงินให้กูย้มื 140,175 130,700 145,525 134,140 
ตัjวเงิน 30,364 32,663 44,034 46,518 
ลูกหนี:ตามสญัญาเช่าซื:อ  25,817 23,554 - - 

อื�น ๆ 25 25 - 1 

   รวมเงินให้สินเชื�อ 203,570 194,625 196,755 188,349 
ส่วนปรับมูลค่าจากการป้องกนัความเสี�ยง (18) (15) (18) (15) 

หกั  รายไดร้อตดับญัชี (4,946) (4,642) (91) (163) 

   รวมเงินให้สินเชื�อสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 198,606 189,968 196,646 188,171 

บวก  ดอกเบี:ยคา้งรับ 521 455 524 459 

   รวมเงินให้สินเชื�อสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี     
      บวกดอกเบี:ยคา้งรับ 199,127 190,423 197,170 188,630 
หกั  ค่าเผื�อหนี:สงสยัจะสูญ (หมายเหตุ 11)     
   เงินสาํรองขั:นตํ�าตามเกณฑ ์ธปท.- รายสินเชื�อ (4,151) (3,762) (3,993) (3,231) 
   เงินสาํรองส่วนเกิน (2,579) (2,217) (2,579) (2,217) 
หกั  ค่าเผื�อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี:      

         (หมายเหตุ 12) (55) (68) (55) (68) 

   เงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี:และดอกเบี:ยคา้งรับสุทธิ 192,342 184,376 190,543 183,114 

 
10.2 จําแนกตามสกลุเงนิและถิ'นที'อยู่ของลูกหนี& 

 

 งบการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 

ในประเทศ 
ล้านบาท 

ต่างประเทศ 
ล้านบาท 

รวม 
ล้านบาท 

ในประเทศ 
ล้านบาท 

ต่างประเทศ 
ล้านบาท 

รวม 
ล้านบาท 

       

เงินบาท 185,201 473 185,674 180,988 271 181,259 
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ 9,686 1,423 11,109 4,838 1,338 6,176 

เงินสกุลอื�น 1,823 - 1,823 2,533 - 2,533 

   รวมเงินให้สินเชื�อสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 196,710 1,896 198,606 188,359 1,609 189,968 
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10 เงนิให้สินเชื'อแก่ลูกหนี&และดอกเบี&ยค้างรับสุทธิ (ต่อ) 
 
10.2 จําแนกตามสกลุเงนิและถิ'นที'อยู่ของลูกหนี& (ต่อ) 

 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 
 

ในประเทศ 
ล้านบาท 

ต่างประเทศ 
ล้านบาท 

รวม 
ล้านบาท 

ในประเทศ 
ล้านบาท 

ต่างประเทศ 
ล้านบาท 

รวม 
ล้านบาท 

       

เงินบาท 183,240 474 183,714 179,191 271 179,462 
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ 9,686 1,423 11,109 4,838 1,338 6,176 

เงินสกุลอื�น 1,823 - 1,823 2,533 - 2,533 

   รวมเงินให้สินเชื�อสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 194,749 1,897 196,646 186,562 1,609 188,171 

 
10.3 จําแนกตามประเภทธุรกจิและการจัดชั&น 

 
 งบการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2558 

 

ปกต ิ
ล้านบาท 

กล่าวถึงเป็น
พเิศษ 

ล้านบาท 

ตํ'ากว่า
มาตรฐาน 
ล้านบาท 

สงสัย 
ล้านบาท 

สงสัยจะสูญ 
ล้านบาท 

ลูกหนี&ธุรกจิ
เช่าซื&อ 

ล้านบาท 
รวม 

ล้านบาท 
        

การเกษตรและเหมืองแร่ 4,624 1,428 - - - - 6,052 
อุตสาหกรรมการผลิตและ        
   การพาณิชย ์ 43,880 5,125 909 1,206 1,291 - 52,411 
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 14,888 903 - - 9 - 15,800 
การสาธารณูปโภคและบริการ 19,827 4,484 38 5 564 - 24,918 
สินเชื�อส่วนบุคคล 10,394 479 125 - 182 - 11,180 
สินเชื�อเพื�อที�อยูอ่าศยั 50,923 943 611 603 257 - 53,337 
ลูกหนี: ธุรกิจเช่าซื:อและลูกหนี:         
   ตามสญัญาเช่าทางการเงิน - - - - - 20,962 20,962 

อื�น ๆ 13,467 167 104 110 74 24 13,946 

รวมเงินใหสิ้นเชื�อสุทธิ        
   จากรายไดร้อตดับญัชี 158,003 13,529 1,787 1,924 2,377 20,986 198,606 
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10 เงนิให้สินเชื'อแก่ลูกหนี&และดอกเบี&ยค้างรับสุทธิ (ต่อ) 
 
10.3 จําแนกตามประเภทธุรกจิและการจัดชั&น (ต่อ) 

 งบการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2557 

 

ปกต ิ
ล้านบาท 

กล่าวถึงเป็น
พเิศษ 

ล้านบาท 

ตํ'ากว่า
มาตรฐาน 
ล้านบาท 

สงสัย 
ล้านบาท 

สงสัยจะสูญ 
ล้านบาท 

ลูกหนี&ธุรกจิ
เช่าซื&อ 

ล้านบาท 
รวม 

ล้านบาท 
        

การเกษตรและเหมืองแร่ 3,072 - - 2 291 - 3,365 
อุตสาหกรรมการผลิตและ        
   การพาณิชย ์ 50,981 1,997 607 209 1,010 - 54,804 
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 16,847 216 - - 40 - 17,103 
การสาธารณูปโภคและบริการ 20,965 1,739 - 67 574 - 23,345 
สินเชื�อส่วนบุคคล 9,513 550 276 - 178 - 10,517 
สินเชื�อเพื�อที�อยูอ่าศยั 45,805 837 507 458 996 - 48,603 
ลูกหนี: ธุรกิจเช่าซื:อและลูกหนี:         
   ตามสญัญาเช่าทางการเงิน - - - - - 19,075 19,075 

อื�น ๆ 12,493 157 123 89 270 24 13,156 

รวมเงินใหสิ้นเชื�อสุทธิ        
   จากรายไดร้อตดับญัชี 159,676 5,496 1,513 825 3,359 19,099 189,968 

 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2558 

 

 
ปกต ิ

ล้านบาท 

กล่าวถึง 
เป็นพเิศษ 
ล้านบาท 

ตํ'ากว่า
มาตรฐาน 
ล้านบาท 

 
สงสัย 

ล้านบาท 

 
สงสัยจะสูญ 

ล้านบาท 

 
รวม 

ล้านบาท 
       

การเกษตรและเหมืองแร่ 4,624 1,428 - - - 6,052 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์ 43,880 5,125 909 1,206 1,291 52,411 
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 14,888 903 - - 9 15,800 
การสาธารณูปโภคและบริการ 19,827 4,484 38 5 564 24,918 
สินเชื�อส่วนบุคคล 10,394 479 125 - 182 11,180 
สินเชื�อเพื�อที�อยูอ่าศยั 50,923 943 611 603 257 53,337 

อื�น ๆ 32,493 167 104 110 74 32,948 

   รวมเงินใหสิ้นเชื�อสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 177,029 13,529 1,787 1,924 2,377 196,646 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
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10 เงนิให้สินเชื'อแก่ลูกหนี&และดอกเบี&ยค้างรับสุทธิ (ต่อ) 
 

10.3 จําแนกตามประเภทธุรกจิและการจัดชั&น (ต่อ) 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2557 

 

 
ปกต ิ

ล้านบาท 

กล่าวถึง 
เป็นพเิศษ 
ล้านบาท 

ตํ'ากว่า
มาตรฐาน 
ล้านบาท 

 
สงสัย 

ล้านบาท 

 
สงสัยจะสูญ 

ล้านบาท 

 
รวม 

ล้านบาท 
       

การเกษตรและเหมืองแร่ 3,072 - - 2 291 3,365 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์ 50,981 1,997 607 209 1,010 54,804 
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 16,847 216 - - 40 17,103 
การสาธารณูปโภคและบริการ 20,965 1,739 - 67 574 23,345 
สินเชื�อส่วนบุคคล 9,513 550 276 - 178 10,517 
สินเชื�อเพื�อที�อยูอ่าศยั 45,805 837 507 458 996 48,603 

อื�น ๆ 29,794 157 123 90 270 30,434 

   รวมเงินใหสิ้นเชื�อสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 176,977 5,496 1,513 826 3,359 188,171 

 
10.4 จําแนกตามประเภทการจัดชั&น 

 
กลุ่มบริษทัสามารถจาํแนกสินเชื�อตามประเภทการจดัชั:นและ/หรือตามงวดคา้งชาํระไดด้งัต่อไปนี:  
 
(ก) ลูกหนี&และเงนิให้สินเชื'อของกลุ่มบริษทั 
 

 งบการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 เงนิให้ ยอดสุทธิ อัตราขั&นตํ'า  เงนิให้ ยอดสุทธิ อัตราขั&นตํ'า  
 สินเชื'อและ ที'ใช้ในการ ที'ใช้ในการ  สินเชื'อและ ที'ใช้ในการ ที'ใช้ในการ  
 ดอกเบี&ย ตั&งค่าเผื'อหนี& ตั&งค่าเผื'อหนี& ค่าเผื'อหนี& ดอกเบี&ย ตั&งค่าเผื'อหนี& ตั&งค่าเผื'อหนี& ค่าเผื'อหนี& 
 ค้างรับ สงสัยจะสูญ(1)  สงสัยจะสูญ สงสัยจะสูญ ค้างรับ สงสัยจะสูญ(1)  สงสัยจะสูญ สงสัยจะสูญ 

 ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท 
         

เงินสาํรองขั:นตํ�าตามเกณฑ ์ธปท.         
  - จดัชั:นปกติ 176,620 57,297 1 578 176,240 62,925 1 561 
  - จดัชั:นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 16,132 4,044 2 80 7,817 3,961 2 55 
  - จดัชั:นตํ�ากว่ามาตรฐาน 2,040 1,347 100 1,344 1,764 1,120 100 1,118 
  - จดัชั:นสงสยั 1,951 940 100 940 1,072 606 100 572 

  - จดัชั:นสงสยัจะสูญ 2,384 1,193 100 1,209 3,530 1,234 100 1,456 

เงินสาํรองส่วนเกิน    2,579    2,217 

     รวม 199,127 64,821  6,730 190,423 69,846  5,979 

 
(1) ยอดสุทธิที�ใช้ในการตั:งค่าเผื�อหนี: สงสัยจะสูญ หมายถึง มูลหนี: หลังหักมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดที�คาดว่าจะไดรั้บจากลูกหนี:  หรือมูลค่า

ปัจจุบนัของกระแสเงินสดที�คาดว่าจะไดรั้บจากการจาํหน่ายหลักประกนั แล้วแต่กรณี ทั: งนี: เป็นไปตามหลกัเกณฑที์�ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 
ที� สนส.31/2551 วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัชั:นและการกนัเงินสาํรองของสถาบนัการเงิน 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
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10 เงนิให้สินเชื'อแก่ลูกหนี&และดอกเบี&ยค้างรับสุทธิ (ต่อ) 
 

10.4 จําแนกตามประเภทการจัดชั&น (ต่อ) 
 

(ก) ลูกหนี&และเงนิให้สินเชื'อของกลุ่มบริษทั (ต่อ) 
 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 เงนิให้ ยอดสุทธิ อัตราขั&นตํ'า  เงนิให้ ยอดสุทธิ อัตราขั&นตํ'า  
 สินเชื'อและ ที'ใช้ในการ ที'ใช้ในการ  สินเชื'อและ ที'ใช้ในการ ที'ใช้ในการ  
 ดอกเบี&ย ตั&งค่าเผื'อหนี& ตั&งค่าเผื'อหนี& ค่าเผื'อหนี& ดอกเบี&ย ตั&งค่าเผื'อหนี& ตั&งค่าเผื'อหนี& ค่าเผื'อหนี& 
 ค้างรับ สงสัยจะสูญ(1)  สงสัยจะสูญ สงสัยจะสูญ ค้างรับ สงสัยจะสูญ(1)  สงสัยจะสูญ สงสัยจะสูญ 

 ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท 
         

เงินสาํรองขั:นตํ�าตามเกณฑ ์ธปท.         
  - จดัชั:นปกติ 177,483 69,610 1 695 177,381 64,073 1 640 
  - จดัชั:นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 13,599 2,564 2 50 5,539 1,683 2 19 
  - จดัชั:นตํ�ากว่ามาตรฐาน 1,787 1,133 100 1,133 1,525 921 100 922 
  - จดัชั:นสงสยั 1,924 913 100 913 826 359 100 359 

  - จดัชั:นสงสยัจะสูญ 2,377 1,186 100 1,202 3,359 1,064 100 1,291 

เงินสาํรองส่วนเกิน    2,579    2,217 

     รวม 197,170 75,406  6,572 188,630 68,100  5,448 

 
(1) ยอดสุทธิที�ใช้ในการตั:งค่าเผื�อหนี: สงสัยจะสูญ หมายถึง มูลหนี: หลังหักมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดที�คาดว่าจะไดรั้บจากลูกหนี:  หรือมูลค่า

ปัจจุบนัของกระแสเงินสดที�คาดวา่จะไดรั้บจากการจาํหน่ายหลกัประกนั แลว้แต่กรณี ทั:งนี: เป็นไปตามหลกัเกณฑที์�ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ที� สนส.31/2551 วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัชั:นและการกนัเงินสาํรองของสถาบนัการเงิน 

 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษทัและธนาคารมีเงินให้สินเชื�อผิดนัดชาํระจาํนวน 6,267 ล้านบาทและ 5,981 ล้านบาท 
ตามลาํดบั (วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 : 5,773 ลา้นบาทและ 5,117 ลา้นบาท ตามลาํดบั) ที�ระงบัการรับรู้ดอกเบี:ย 
 

ข) ลูกหนี&ตามสัญญาเช่าซื&อและสัญญาเช่าทางการเงนิของบริษทัย่อย 
 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ยอดลูกหนี:ตามสญัญาเช่าซื:อและสัญญาเช่าทางการเงิน ของบริษทัยอ่ยแยกตามอายุ
ลูกหนี: ที�คา้งชาํระ โดยนบัจากวนัที�ที�ครบกาํหนดชาํระตามสญัญาไดด้งันี:  
 

 ยอดลูกหนี&หลงัหักดอกผลเช่าซื&อ ค่าเผื'อหนี&สงสัยจะสูญ 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ไม่คา้งชาํระหรือคา้งชาํระไม่เกิน 1 งวด 18,143 16,141 73 94 
คา้งชาํระ 2 - 3 งวด 2,533 2,278 31 37 
คา้งชาํระ 4 - 6 งวด 253 238 212 196 
คา้งชาํระ 7 - 12 งวด 26 247 26 213 
คา้งชาํระมากกวา่ 12 งวด 2 166 2 160 
ลูกหนี:ตามคาํพิพากษา 5 5 5 5 

   รวม 20,962 19,075 349 705 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
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10 เงนิให้สินเชื'อแก่ลูกหนี&และดอกเบี&ยค้างรับสุทธิ (ต่อ) 
 

10.5 สินเชื'อที'ไม่ก่อให้เกดิรายได้ 
 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 กลุ่มบริษทัมีเงินให้สินเชื�อที�ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ซึ� งคาํนวณตามเกณฑ์ของธปท. และ
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยด์งันี:  
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

เงินให้สินเชื�อที�ไม่ก่อให้เกิดรายได ้(เงินตน้)     
ธนาคาร 6,088 5,698 6,088 5,698 
ธุรกิจอื�น 287 657 - - 
 

เงินให้สินเชื�อที�ไม่ก่อให้เกิดรายได ้ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ตามเกณฑ ์ธปท. ดงักล่าวขา้งตน้ไดถื้อปฏิบติัตาม
ประกาศ ธปท. ซึ� งกาํหนดให้เงินให้สินเชื�อที�ไม่ก่อให้เกิดรายไดห้มายถึงสินเชื�อที�จดัชั:นตํ�ากว่ามาตรฐาน สงสัยและสงสัยจะสูญ และ
ไม่รวมสินเชื�อที�คา้งชาํระที�ได้มีการทาํสัญญาปรับโครงสร้างหนี: และเขา้เงื�อนไขการจดัชั:นเป็นลูกหนี:ปกติหรือกล่าวถึงเป็นพิเศษตาม
เกณฑ ์ธปท. แลว้ 
 

10.6 ลูกหนี&ตามสัญญาเช่าซื&อและสัญญาเช่าทางการเงนิ 
 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริษทัย่อยมีลูกหนี: ภายใต้สัญญาเช่าซื: อและสัญญาเช่าทางการเงินจาํนวน 20,613 ล้านบาท  
(วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 : 18,370 ลา้นบาท) ซึ� งส่วนใหญ่เป็นสญัญาเช่าซื:อและเช่าทางการเงินสาํหรับรถยนต ์และรถจกัรยานยนต์
อายขุองสญัญามีระยะเวลาโดยเฉลี�ยประมาณ 3 ถึง 6 ปี และส่วนใหญ่คิดดอกเบี:ยในอตัราร้อยละคงที�ตามที�ระบุในสญัญา 
 

 งบการเงนิรวม  

 พ.ศ. 2558 

 จํานวนเงนิที'ถึงกําหนดชําระจ่ายตามสัญญาเช่า 

    หนี&ที'ไม่ก่อ  
 ไม่เกนิ 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี ให้เกดิรายได้ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      

ผลรวมของเงินลงทุนขั:นตน้ทั:งสิ:น      
   ตามสญัญาเช่า 8,318 16,614 516 369 25,817 

หกั รายไดท้างการเงินรอการรับรู้ (2,152) (2,600) (20) (83) (4,855) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั:นตํ�า      
   ที�ลูกหนี:ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า 6,166 14,014 496 286 20,962 

หกั ค่าเผื�อหนี:สงสยัจะสูญ     (349) 

ลูกหนี:ภายใตส้ญัญาเช่าซื:อและ       

   สญัญาเช่าทางการเงินสุทธิ     20,613 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
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10 เงนิให้สินเชื'อแก่ลูกหนี&และดอกเบี&ยค้างรับสุทธิ (ต่อ) 
 

10.6 ลูกหนี&ตามสัญญาเช่าซื&อและสัญญาเช่าทางการเงนิ (ต่อ) 
 

 งบการเงนิรวม  

 พ.ศ. 2557 

 จํานวนเงนิที'ถึงกําหนดชําระจ่ายตามสัญญาเช่า 

    หนี&ที'ไม่ก่อ  
 ไม่เกนิ 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี ให้เกดิรายได้ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      

ผลรวมของเงินลงทุนขั:นตน้ทั:งสิ:น      
   ตามสญัญาเช่า 6,983 15,241 593 737 23,554 

หกั รายไดท้างการเงินรอการรับรู้ (1,104) (3,084) (133) (158) (4,479) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั:นตํ�า      
   ที�ลูกหนี:ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า 5,879 12,157 460 579 19,075 

หกั ค่าเผื�อหนี:สงสยัจะสูญ     (705) 

ลูกหนี:ภายใตส้ญัญาเช่าซื:อและ       

   สญัญาเช่าทางการเงินสุทธิ     18,370 

 

10.7 การปรับโครงสร้างหนี&ที'มีปัญหา 
 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ลูกหนี: ที�เขา้ทาํสญัญาปรับโครงสร้างหนี:กบัธนาคาร มีจาํนวนราย และภาระหนี:คงคา้ง 
(รวมดอกเบี:ยคา้งรับตามบญัชี) ก่อนการปรับโครงสร้างหนี:ดงัต่อไปนี:  
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
   

จาํนวนราย (ราย) 1,466 2,452 
ภาระหนี:คงคา้ง (ลา้นบาท) 3,572 1,787 
 

ลูกหนี: ที�ไดรั้บการปรับโครงสร้างหนี:ตามที�กล่าวขา้งตน้สามารถจาํแนกตามวิธีการปรับโครงสร้างหนี: โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี:  
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2558 

  ภาระหนี& 

  ก่อนปรับ หลงัปรับ 
  โครงสร้างหนี& โครงสร้างหนี& 

 จํานวนราย ล้านบาท ล้านบาท 
    

การเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขการชาํระหนี:  1,466 3,588 3,572 

   รวม 1,466 3,588 3,572 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
สําหรับปีสิ&นสุดวนัที' 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  
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10 เงนิให้สินเชื'อแก่ลูกหนี&และดอกเบี&ยค้างรับสุทธิ (ต่อ) 
 

10.7 การปรับโครงสร้างหนี&ที'มีปัญหา (ต่อ) 
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2557 

  ภาระหนี& 

  ก่อนปรับ หลงัปรับ 
  โครงสร้างหนี& โครงสร้างหนี& 

 จํานวนราย ล้านบาท ล้านบาท 
    

การเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขการชาํระหนี:  2,452 1,787 1,787 

   รวม 2,452 1,787 1,787 

 
ลูกหนี: ที�ได้รับการปรับโครงสร้างหนี: ตามที�กล่าวขา้งตน้สามารถจาํแนกระยะเวลาการผ่อนชาํระตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี: ได้
ดงัต่อไปนี:  
 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ.2557 

  ภาระหนี&  ภาระหนี& 

  ก่อนปรับ หลงัปรับ  ก่อนปรับ หลงัปรับ 
ช่วงระยะเวลาการผ่อนชําระตาม  โครงสร้างหนี& โครงสร้างหนี&  โครงสร้างหนี& โครงสร้างหนี& 
   สัญญาการปรับโครงสร้างหนี& จํานวนราย ล้านบาท ล้านบาท จํานวนราย ล้านบาท ล้านบาท 
       

ไม่เกิน 5 ปี 184 783 767 141 697 697 
5 - 10 ปี 999 2,172 2,172 2,159 656 656 
10 - 15 ปี 33 82 82 31 190 190 

เกินกวา่ 15 ปี 250 551 551 121 244 244 

   รวม 1,466 3,588 3,572 2,452 1,787 1,787 

 
ขอ้มูลสาํหรับปีสิ:นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ที�เกี�ยวขอ้งกบัลูกหนี: ที�ผา่นการปรับโครงสร้างหนี:แลว้มีดงันี:  
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ขาดทุนจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี:  - 35 
ดอกเบี:ยรับ 341 246 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
สําหรับปีสิ&นสุดวนัที' 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  
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10 เงนิให้สินเชื'อแก่ลูกหนี&และดอกเบี&ยค้างรับสุทธิ (ต่อ) 
 

10.7 การปรับโครงสร้างหนี&ที'มีปัญหา (ต่อ) 
 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 กลุ่มบริษทัมีลูกหนี: ที�ปรับโครงสร้างหนี:แลว้ทั:งสิ:นสามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี:  
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
   

จาํนวนราย (ราย) 5,976 7,191 
ภาระหนี:คงคา้ง (ลา้นบาท) 4,452 3,432 
 
กรณีปรับโครงสร้างหนี:โดยการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขในการชาํระหนี:  กลุ่มบริษทัไดค้าํนวณมูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนโดยการหามูลค่า
ปัจจุบนัของกระแสเงินสดที�คาดวา่จะไดรั้บคืนคิดลดดว้ยอตัราดอกเบี:ยในตลาด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ธนาคารมีส่วนสูญเสีย
จากการปรับโครงสร้างหนี: ที�เกิดจากการปรับมูลค่าหนี:  (PV Loss) คิดเป็นจาํนวนเงินประมาณ 55 ลา้นบาท (วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 : 
68 ลา้นบาท) ซึ� งธนาคารไดต้ั:งค่าเผื�อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี:ไวแ้ลว้  
 
นอกจากนี:  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ธนาคารอาจมีส่วนสูญเสียจากการปรับโครงสร้างหนี: จากการลดหนี: เงินตน้หรือดอกเบี:ย 
คา้งรับหากลูกหนี:สามารถปฏิบติัตามเงื�อนไขของการปรับโครงสร้างหนี: ไดจ้าํนวนประมาณ 11 ลา้นบาท (วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 : 
0.5 ลา้นบาท) ซึ� งธนาคารไดจ้ดัให้มีสาํรองไวแ้ลว้ โดยแสดงรวมเป็นส่วนหนึ� งของบญัชีค่าเผื�อหนี:สงสัยจะสูญในงบแสดงฐานะการเงิน 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
สําหรับปีสิ&นสุดวนัที' 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  
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11 ค่าเผื'อหนี&สงสัยจะสูญ 
 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2558 
  ชั&นกล่าวถึง ชั&นตํ'ากว่า  ชั&นสงสัย  สํารอง  ลูกหนี& รวม 
 ชั&นปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน ชั&นสงสัย จะสูญ ทั'วไป รวม เช่าซื&อ ทั&งหมด 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
          

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2558 467 19 921 359 1,291 2,217 5,274 705 5,979 
บวก เพิ�มระหวา่งปี - - - - - 3,425 3,425 362 3,787 
 โอนมาจากค่าเผื�อการปรับ          
    มูลค่าจากการปรับ          
    โครงสร้างหนี:  - - - - - 24 24 - 24 
 หนี: สูญรับคืน - - - - - 222 222 - 222 
 โอนกลบัรายการตดับญัชี 
            จากการโอนหนี:  - - - - - 7 7 - 7 
หัก หนี: สูญตดับญัชี - - (7) - (1,628) (12) (1,647) (718) (2,365) 
 ตดับญัชีจากการโอนหนี:  - - (3) (173) (719) - (895) - (895) 
        โอนไปค่าเผื�อการปรับ          
    มูลค่าจากการปรับ          
    โครงสร้างหนี:  - - - - - (12) (12) - (12) 
สาํรองเพิ�ม(ลด)ที�เกิดจากการ          
   เปลี�ยนชั:นหรือการ          
   เปลี�ยนแปลงมูลค่า          
   หลกัประกนัหรือการโอน          
   สาํรองทั�วไปไปเป็นสาํรอง          

   เฉพาะรายลูกหนี:  37 31 222 727 2,258 (3,292) (17) - (17) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 504 50 1,133 913 1,202 2,579 6,381 349 6,730 

 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2557 
  ชั&นกล่าวถึง ชั&นตํ'ากว่า  ชั&นสงสัย  สํารอง  ลูกหนี& รวม 
 ชั&นปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน ชั&นสงสัย จะสูญ ทั'วไป รวม เช่าซื&อ ทั&งหมด 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
          

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2557 471 30 469 483 615 2,701 4,769 495 5,264 
บวก เพิ�มระหวา่งปี - - - - - 1,702 1,702 455 2,157 
 โอนมาจากค่าเผื�อการปรับ          
    มูลค่าจากการปรับ          
    โครงสร้างหนี:  - - - - - 6 6 - 6 
 หนี: สูญรับคืน - - - - - 141 141 - 141 
หัก หนี: สูญตดับญัชี - - (86) (2) (1,177) (10) (1,275) (245) (1,520) 
       โอนไปค่าเผื�อการปรับ          
    มูลค่าจากการปรับ          
    โครงสร้างหนี:  - - - - - (41) (41) - (41) 
สาํรองเพิ�ม(ลด)ที�เกิดจากการ          
   เปลี�ยนชั:นหรือการ          
   เปลี�ยนแปลงมูลค่า          
   หลกัประกนัหรือการโอน          
   สาํรองทั�วไปไปเป็นสาํรอง          

   เฉพาะรายลูกหนี:  (4) (11) 538 (122) 1,853 (2,282) (28) - (28) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 467 19 921 359 1,291 2,217 5,274 705 5,979 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
สําหรับปีสิ&นสุดวนัที' 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  
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11 ค่าเผื'อหนี&สงสัยจะสูญ (ต่อ) 
 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2558 

  ชั&นกล่าวถึง ชั&นตํ'ากว่า  ชั&นสงสัย  สํารอง  
 ชั&นปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน ชั&นสงสัย จะสูญ ทั'วไป รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
        

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2558 640 19 921 359 1,291 2,217 5,448 
บวก เพิ�มระหวา่งปี - - - - - 3,425 3,425 
 โอนมาจากค่าเผื�อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี:  - - - - - 24 24 
 หนี: สูญรับคืน - - - - - 222 222 
 โอนกลบัรายการตดับญัชีจากการโอนหนี:  - - - - - 7 7 
หัก หนี: สูญตดับญัชี - - (7) - (1,628) (12) (1,647) 
 ตดับญัชีจากการโอนหนี:  - - (3) (173) (719) - (895) 
 โอนไปค่าเผื�อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี:  - - - - - (12) (12) 
สาํรองเพิ�ม (ลด) ที�เกิดจากการเปลี�ยนชั:นหรือ         
   การเปลี�ยนแปลงมูลค่าหลกัประกนัหรือการโอนสาํรอง        

   ทั�วไปไปเป็นสาํรองเฉพาะรายลูกหนี:  55 31 222 727 2,258 (3,292) - 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 695 50 1,133 913 1,202 2,579 6,572 

 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2557 

  ชั&นกล่าวถึง ชั&นตํ'ากว่า  ชั&นสงสัย  สํารอง  
 ชั&นปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน ชั&นสงสัย จะสูญ ทั'วไป รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
        

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2557 616 30 469 483 615 2,701 4,914 
บวก เพิ�มระหวา่งปี - - - - - 1,702 1,702 
 โอนมาจากค่าเผื�อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี:  - - - - - 6 6 
 หนี: สูญรับคืน - - - - - 141 141 
หัก หนี: สูญตดับญัชี - - (86) (1) (1,177) (10) (1,274) 
 โอนไปค่าเผื�อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี:  - - - - - (41) (41) 
สาํรองเพิ�ม (ลด) ที�เกิดจากการเปลี�ยนชั:นหรือ         
   การเปลี�ยนแปลงมูลค่าหลกัประกนัหรือการโอนสาํรอง        

   ทั�วไปไปเป็นสาํรองเฉพาะรายลูกหนี:  24 (11) 538 (122) 1,853 (2,282) - 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 640 19 921 360 1,291 2,217 5,448 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
สําหรับปีสิ&นสุดวนัที' 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  
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12 ค่าเผื'อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี& 
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

  พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ยอดคงเหลือตน้ปี 68 33 
บวก ค่าเผื�อการปรับมูลค่าของลูกหนี: ที�โอนมาจากบญัชีค่าเผื�อหนี:สงสยัจะสูญ 12 41 

หกั ค่าเผื�อการปรับมูลค่าของลูกหนี: ที�โอนไปบญัชีค่าเผื�อหนี:สงสยัจะสูญ (25) (6) 

ยอดคงเหลือปลายปี 55 68 

 
รายการตดัจาํหน่ายและ/หรือการปรับบญัชีค่าเผื�อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี:จะปรับปรุงโอนผ่านบญัชีค่าเผื�อหนี:สงสัยจะสูญ 
 

13 ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 
 
ทรัพยสิ์นรอการขายได้แก่ ทรัพยสิ์นที�ได้มาจากลูกหนี: ที�มีการปรับโครงสร้างหนี: หรือจากการประมูลซื: อจากการขายทอดตลาดของสินทรัพย ์
ที�ลูกหนี:ไดจ้าํนองไว ้หรือทรัพยสิ์นที�ไดรั้บจากการควบรวมกิจการที�ไม่ไดใ้ชง้านและรอการขาย 
 

 งบการเงนิรวม 
 วนัที' 1 มกราคม   วนัที' 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2558 เพิ'มขึ&น จําหน่าย พ.ศ. 2558 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

     

ทรัพยสิ์นที�ไดจ้ากการชาํระหนี:      
   อสงัหาริมทรัพย ์     
      - ประเมินโดยผูป้ระเมินภายนอก 1,857 135 (637) 1,355 

   สงัหาริมทรัพย ์ 393 1,615 (1,871) 137 

        รวม 2,250 1,750 (2,508) 1,492 

อื�นๆ 150 69 (149) 70 

      รวมทรัพยสิ์นรอการขาย 2,400 1,819 (2,657) 1,562 

หกั  ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (574) (643) 849 (368) 

   ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 1,826 1,176 (1,808) 1,194 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
สําหรับปีสิ&นสุดวนัที' 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  
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13 ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ (ต่อ) 
 

 งบการเงนิรวม 
 วนัที' 1 มกราคม   วนัที' 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2557 เพิ'มขึ&น จําหน่าย พ.ศ. 2557 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

     

ทรัพยสิ์นที�ไดจ้ากการชาํระหนี:      
   อสงัหาริมทรัพย ์     
      - ประเมินโดยผูป้ระเมินภายนอก 2,020 35 (198) 1,857 

   สงัหาริมทรัพย ์ 188 1,646 (1,441) 393 

      รวม 2,208 1,681 (1,639) 2,250 

อื�นๆ 34 126 (10) 150 

      รวมทรัพยสิ์นรอการขาย 2,242 1,807 (1,649) 2,400 

หกั  ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (536) (330) 292 (574) 

   ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 1,706 1,477 (1,357) 1,826 

 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 วนัที' 1 มกราคม   วนัที' 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2558 เพิ'มขึ&น จําหน่าย พ.ศ. 2558 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ทรัพยสิ์นที�ไดจ้ากการชาํระหนี:      
   อสงัหาริมทรัพย ์     

      - ประเมินโดยผูป้ระเมินภายนอก 1,857 135 (637) 1,355 

      รวม 1,857 135 (637) 1,355 

อื�นๆ 150 69 (149) 70 

      รวมทรัพยสิ์นรอการขาย 2,007 204 (786) 1,425 

หกั  ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (425) - 109 (316) 

ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 1,582 204 (677) 1,109 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
สําหรับปีสิ&นสุดวนัที' 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  
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13 ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ (ต่อ) 
 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 วนัที' 1 มกราคม   วนัที' 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2557 เพิ'มขึ&น จําหน่าย พ.ศ. 2557 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ทรัพยสิ์นที�ไดจ้ากการชาํระหนี:      
   อสงัหาริมทรัพย ์     

      - ประเมินโดยผูป้ระเมินภายนอก 2,020 35 (198) 1,857 

      รวม 2,020 35 (198) 1,857 

อื�นๆ 34 126 (10) 150 

      รวมทรัพยสิ์นรอการขาย 2,054 161 (208) 2,007 

หกั  ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (456) - 31 (425) 

ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 1,598 161 (177) 1,582 

 
ธนาคารพิจารณาค่าเผื�อการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขายโดยอา้งอิงจากราคาประเมิน ซึ� งธนาคารไดจ้ดัให้มีการประเมินหรือทบทวนมูลค่า
ยติุธรรมของทรัพยสิ์นรอการขายเป็นประจาํทุกปีตามหลกัเกณฑที์�กาํหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย อยา่งไรก็ตามราคาที�จะขายทรัพยสิ์น
ดงักล่าวไดจ้ริงอาจแตกต่างจากราคาประเมินดงักล่าว นอกจากนั:น ธนาคารมีขอ้จาํกดัในเรื�องระยะเวลาในการถือครองทรัพยสิ์นรอการขาย 
ที�กาํหนดโดย ธปท. ทั:งนี:  หากธนาคารไม่สามารถจาํหน่ายทรัพยสิ์นรอการขายภายในระยะเวลาที�กาํหนด ธนาคารจะตอ้งกนัสาํรองเพิ�มเติม 
ตามเกณฑที์�กาํหนดของ ธปท. ฝ่ายบริหารของธนาคารเชื�อว่ามูลค่าที�แสดงในบญัชีเหมาะสมกบัสถานการณ์และแผนการขายทรัพยสิ์นรอการขาย 
ในปัจจุบนั 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
สําหรับปีสิ&นสุดวนัที' 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  
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14 ที'ดนิ อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 
 

 งบการเงนิรวม 

 ราคาทุน/ ราคาประเมนิ ค่าเสื'อมราคาสะสม   

 ณ วนัที'  โอนไป  ณ วนัที' ณ วนัที'  โอนไป  ณ วนัที'   
 1 มกราคม  ทรัพย์สิน จําหน่าย/ 31 ธันวาคม 1 มกราคม  ทรัพย์สิน จําหน่าย/ 31 ธันวาคม ค่าเผื'อการ มูลค่าสุทธิ 
 พ.ศ. 2558 เพิ'มขึ&น รอการขาย ตดัจําหน่าย พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2558 เพิ'มขึ&น รอการขาย ตดัจําหน่าย พ.ศ. 2558 ด้อยค่า ตามบัญชี 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
             

ที�ดิน             
   ราคาทุนเดิม 511 - (25) - 486 - - - - - - 486 
   ส่วนที�ตีราคาเพิ�ม 746 - (29) - 717 - - - - - - 717 
   (ตีราคาในปี พ.ศ. 2554)             
   ส่วนที�ตีราคาลด (36) - 6 - (30) - - - - - - (30) 

(ตีราคาในปี พ.ศ. 2554)             
อาคาร             
   ราคาทุนเดิม 1,949 50 (50) - 1,949 (1,129) (90) 43 - (1,176) - 773 
   ส่วนที�ตีราคาเพิ�ม 1,907 - (13) - 1,894 (1,675) (22) 11 - (1,686) - 208 

(ตีราคาในปี พ.ศ. 2554)             
   ส่วนที�ตีราคาลด (74) - 9 - (65) 64 4 (8) - 60 - (5) 

(ตีราคาในปี พ.ศ. 2554)             
อุปกรณ์ 3,108 157 - (272) 2,993 (2,313) (274) - 231 (2,356) (22) 615 
สินทรัพยร์ะหวา่งติดตั:งและก่อสร้าง 26 54 - (74) 6 - - - - - - 6 

   รวม 8,137 261 (102) (346) 7,950 (5,053) (382) 46 231 (5,158) (22) 2,770 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
สําหรับปีสิ&นสุดวนัที' 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  
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14 ที'ดนิ อาคารและอุปกรณ์สุทธิ (ต่อ) 
 

 งบการเงนิรวม 

 ราคาทุน/ ราคาประเมนิ ค่าเสื'อมราคาสะสม   

 ณ วนัที'  โอนไป  ณ วนัที' ณ วนัที'  โอนไป  ณ วนัที'   
 1 มกราคม  ทรัพย์สิน จําหน่าย/ 31 ธันวาคม 1 มกราคม  ทรัพย์สิน จําหน่าย/ 31 ธันวาคม ค่าเผื'อการ มูลค่าสุทธิ 
 พ.ศ. 2557 เพิ'มขึ&น รอการขาย ตดัจําหน่าย พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2557 เพิ'มขึ&น รอการขาย ตดัจําหน่าย พ.ศ. 2557 ด้อยค่า ตามบัญชี 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
             

ที�ดิน             

   ราคาทุนเดิม 544 - (33) - 511 - - - - - - 511 
   ส่วนที�ตีราคาเพิ�ม 833 - (87) - 746 - - - - - - 746 
   (ตีราคาในปี พ.ศ. 2554)             
   ส่วนที�ตีราคาลด (38) - 2 - (36) - - - - - - (36) 

(ตีราคาในปี พ.ศ. 2554)             
อาคาร             
   ราคาทุนเดิม 1,980 42 (73) - 1,949 (1,101) (94) 66 - (1,129) - 820 
   ส่วนที�ตีราคาเพิ�ม 1,935 - (28) - 1,907 (1,677) (24) 26 - (1,675) - 232 

(ตีราคาในปี พ.ศ. 2554)             
   ส่วนที�ตีราคาลด (79) - 5 - (74) 64 4 (4) - 64 - (10) 

(ตีราคาในปี พ.ศ. 2554)             
อุปกรณ์ 3,370 218 - (480) 3,108 (2,486) (278) - 451 (2,313) (12) 783 

สินทรัพยร์ะหวา่งติดตั:งและก่อสร้าง 18 134 - (126) 26 - - - - - - 26 

   รวม 8,563 394 (214) (606) 8,137 (5,200) (392) 88 451 (5,053) (12) 3,072 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
สําหรับปีสิ&นสุดวนัที' 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  
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14 ที'ดนิ อาคารและอุปกรณ์สุทธิ (ต่อ) 
 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 ราคาทุน/ ราคาประเมนิ ค่าเสื'อมราคาสะสม   

 ณ วนัที'  โอนไป  ณ วนัที'  ณ วนัที'  โอนไป  ณ วนัที'   
 1 มกราคม  ทรัพย์สิน จําหน่าย/ 31 ธันวาคม 1 มกราคม  ทรัพย์สิน จําหน่าย/ 31 ธันวาคม ค่าเผื'อการ มูลค่าสุทธิ 
 พ.ศ. 2558 เพิ'มขึ&น รอการขาย ตดัจําหน่าย พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2558 เพิ'มขึ&น รอการขาย ตดัจําหน่าย พ.ศ. 2558 ด้อยค่า ตามบัญชี 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
             

ที�ดิน             
   ราคาทุนเดิม 511 - (25) - 486 - - - - - - 486 
   ส่วนที�ตีราคาเพิ�ม 746 - (29) - 717 - - - - - - 717 
   (ตีราคาในปี พ.ศ. 2554)             
   ส่วนที�ตีราคาลด (36) - 6 - (30) - - - - - - (30) 

(ตีราคาในปี พ.ศ. 2554)             
อาคาร             
   ราคาทุนเดิม 1,949 50 (50) - 1,949 (1,129) (90) 43 - (1,176) - 773 
   ส่วนที�ตีราคาเพิ�ม 1,907 - (13) - 1,894 (1,675) (22) 11 - (1,686) - 208 

(ตีราคาในปี พ.ศ. 2554)             
   ส่วนที�ตีราคาลด (74) - 9 - (65) 64 4 (8) - 60 - (5) 

(ตีราคาในปี พ.ศ. 2554)             
อุปกรณ์ 2,896 146 - (262) 2,780 (2,171) (249) - 221 (2,199) (22) 559 
สินทรัพยร์ะหวา่งติดตั:งและก่อสร้าง 26 54 - (74) 6 - - - - - - 6 
   รวม 7,925 250 (102) (336) 7,737 (4,911) (357) 46 221 (5,001) (22) 2,714 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
สําหรับปีสิ&นสุดวนัที' 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  
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14 ที'ดนิ อาคารและอุปกรณ์สุทธิ (ต่อ) 
 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 ราคาทุน/ ราคาประเมนิ ค่าเสื'อมราคาสะสม   
 ณ วนัที'  โอนไป  ณ วนัที'  ณ วนัที'  โอนไป  ณ วนัที'   
 1 มกราคม  ทรัพย์สิน จําหน่าย/ 31 ธันวาคม 1 มกราคม  ทรัพย์สิน จําหน่าย/ 31 ธันวาคม ค่าเผื'อการ มูลค่าสุทธิ 
 พ.ศ. 2557 เพิ'มขึ&น รอการขาย ตดัจําหน่าย พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2557 เพิ'มขึ&น รอการขาย ตดัจําหน่าย พ.ศ. 2557 ด้อยค่า ตามบัญชี 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
             

ที�ดิน             
   ราคาทุนเดิม 544 - (33) - 511 - - - - - - 511 
   ส่วนที�ตีราคาเพิ�ม 833 - (87) - 746 - - - - - - 746 
   (ตีราคาในปี พ.ศ. 2554)             
   ส่วนที�ตีราคาลด (38) - 2 - (36) - - - - - - (36) 

(ตีราคาในปี พ.ศ. 2554)             
อาคาร             
   ราคาทุนเดิม 1,980 42 (73) - 1,949 (1,101) (93) 66 - (1,129) - 820 
   ส่วนที�ตีราคาเพิ�ม 1,935 - (28) - 1,907 (1,677) (24) 26 - (1,675) - 232 

(ตีราคาในปี พ.ศ. 2554)             
   ส่วนที�ตีราคาลด (79) - 5 - (74) 64 4 (4) - 64 - (10) 

(ตีราคาในปี พ.ศ. 2554)             
อุปกรณ์ 3,165 209 - (478) 2,896 (2,366) (255) - 449 (2,171) (12) 713 

สินทรัพยร์ะหวา่งติดตั:งและก่อสร้าง 18 134 - (126) 26 - - - - - - 26 

   รวม 8,358 385 (214) (604) 7,925 (5,080) (368) 88 449 (4,911) (12) 3,002 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
สําหรับปีสิ&นสุดวนัที' 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  
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15 สินทรัพย์ที'ไม่มีตัวตนสุทธิ 

  งบการเงนิรวม 

  ณ วนัที'    ณ วนัที' 
  1 มกราคม  โอนเข้า/  31 ธันวาคม 
 อายุการ พ.ศ. 2558 เพิ'มขึ&น (โอนออก) ตัดจําหน่าย พ.ศ. 2558 

 ตัดจําหน่าย ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

รายจ่ายในการพฒันาปรับปรุง       
   ระบบคอมพิวเตอร์ - อยูร่ะหวา่งพฒันา - 59 109 (64) - 104 
ค่าซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ 5 - 10 ปี 301 49 37 (113) 274 
ค่าสิทธิ 5 ปี 2 - - (1) 1 
   รวม  362 158 (27) (114) 379 
หกั  ค่าเผื�อการดอ้ยค่า  - 

   

- 

   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ  362 379 

 

  งบการเงนิรวม 

  ณ วนัที'    ณ วนัที' 
  1 มกราคม  โอนเข้า/  31 ธันวาคม 
 อายุการ พ.ศ. 2557 เพิ'มขึ&น (โอนออก) ตัดจําหน่าย พ.ศ. 2557 

 ตัดจําหน่าย ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

รายจ่ายในการพฒันาปรับปรุง       
   ระบบคอมพิวเตอร์ - อยูร่ะหวา่งพฒันา - 50 94 (85) - 59 
ค่าซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ 5 - 10 ปี 291 53 81 (124) 301 

ค่าสิทธิ 5 ปี 2 - - - 2 

   รวม  343 147 (4) (124) 362 

หกั  ค่าเผื�อการดอ้ยค่า  - 

   

- 

   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ  343 362 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
สําหรับปีสิ&นสุดวนัที' 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  
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15 สินทรัพย์ที'ไม่มีตัวตนสุทธิ (ต่อ) 

  งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

  ณ วนัที'    ณ วนัที' 
  1 มกราคม  โอนเข้า/  31 ธันวาคม 
 อายุการ พ.ศ. 2558 เพิ'มขึ&น (โอนออก) ตัดจําหน่าย พ.ศ. 2558 

 ตัดจําหน่าย ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

รายจ่ายในการพฒันาปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์       
     - อยูร่ะหวา่งพฒันา - 59 109 (64) - 104 
ค่าซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ 5 - 10 ปี 295 47 37 (111) 268 

ค่าสิทธิ 5 ปี 2 - - (1) 1 

   รวม  356 156 (27) (112) 373 

หกั  ค่าเผื�อการดอ้ยค่า  - 

   

- 

   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ  356 373 

 

  งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

  ณ วนัที'    ณ วนัที' 
  1 มกราคม  โอนเข้า/  31 ธันวาคม 
 อายุการ พ.ศ. 2557 เพิ'มขึ&น (โอนออก) ตัดจําหน่าย พ.ศ. 2557 

 ตัดจําหน่าย ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

รายจ่ายในการพฒันาปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์       
     - อยูร่ะหวา่งพฒันา - 50 94 (85) - 59 
ค่าซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ 5 - 10 ปี 285 52 81 (123) 295 

ค่าสิทธิ 5 ปี 2 - - - 2 

   รวม  337 146 (4) (123) 356 

หกั  ค่าเผื�อการดอ้ยค่า  - 

   

- 

   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ  337 356 

 
16 ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี 

 
รายการเคลื�อนไหวของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงันี:  
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 

พ.ศ. 2558 
ล้านบาท 

พ.ศ. 2557 
ล้านบาท 

พ.ศ. 2558 
ล้านบาท 

พ.ศ. 2557 
ล้านบาท 

     

ณ วนัตน้ปี 957 1,059 752 926 
เพิ�ม/(ลด) ในกาํไรหรือขาดทุน  59 (98) 87 (169) 

ภาษีเพิ�ม/(ลด) บนัทึกโดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้น 24 (4) 23 (5) 

ณ วนัปลายปี 1,040 957 862 752 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
สําหรับปีสิ&นสุดวนัที' 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  
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16 ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 
 
รายการเคลื�อนไหวของสินทรัพยแ์ละหนี: สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงันี:  
 

 งบการเงนิรวม 

 ประมาณการ  ผลแตกต่าง  
 หนี&สิน ผลขาดทุน ชั'วคราว รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี     
ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2558 295 - 955 1,250 
เพิ�ม ในกาํไรหรือขาดทุน 12 - 18 30 

ภาษีเพิ�ม (ลด) บนัทึกโดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้น 21 - (4) 17 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 328 - 969 1,297 
     

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2557 282 95 933 1,310 
(ลด)/เพิ�ม ในกาํไรหรือขาดทุน (1) (95) 1 (95) 

ภาษีเพิ�มบนัทึกโดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้น 14 - 21 35 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 295 - 955 1,250 

 

 งบการเงนิรวม 

 กาํไรจาก กาํไรจาก   
 มูลค่ายุติธรรม การตีราคา ผลแตกต่าง  
 ของเงนิลงทุน สินทรัพย์เพิ'ม ชั'วคราว รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

หนี&สินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     
ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2558 67 220 6 293 
ลด ในกาํไรหรือขาดทุน - (25) (4) (29) 

ภาษีลดบนัทึกโดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้น (7) - - (7) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 60 195 2 257 
     

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2557 27 224 - 251 
เพิ�ม/(ลด) ในกาํไรหรือขาดทุน 2 (4) 6 4 

ภาษีเพิ�มบนัทึกโดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้น 38 - - 38 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 67 220 6 293 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
สําหรับปีสิ&นสุดวนัที' 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  
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16 ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 
 
รายการเคลื�อนไหวของสินทรัพยแ์ละหนี: สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงันี:  
 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 ประมาณการ  ผลแตกต่าง  
 หนี&สิน ผลขาดทุน ชั'วคราว รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี     
ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2558 285 - 760 1,045 
เพิ�ม ในกาํไรหรือขาดทุน 12 - 46 58 

ภาษีเพิ�มบนัทึกโดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้น 20 - (4) 16 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 317 - 802 1,119 
     

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2557 279 95 803 1,177 
ลด ในกาํไรหรือขาดทุน (7) (95) (63) (165) 

ภาษีเพิ�มบนัทึกโดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้น 13 - 20 33 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 285 - 760 1,045 

 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 กาํไรจาก กาํไรจาก   
 มูลค่ายุติธรรม การตีราคา ผลแตกต่าง  
 ของเงนิลงทุน สินทรัพย์เพิ'ม ชั'วคราว รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

หนี&สินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     
ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2558 67 220 6 293 
ลด ในกาํไรหรือขาดทุน - (25) (4) (29) 

ภาษีเพิ�มบนัทึกโดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้น (7) - - (7) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 60 195 2 257 
     

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2557 27 224 - 251 
เพิ�ม/(ลด) ในกาํไรหรือขาดทุน 2 (4) 6 4 

ภาษีเพิ�มบนัทึกโดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้น 38 - - 38 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 67 220 6 293 

 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
สําหรับปีสิ&นสุดวนัที' 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  
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17 สินทรัพย์อื'นสุทธิ 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ดอกเบี:ยและเงินปันผลคา้งรับ 489 439 489 439 
สญัญาจ่ายหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 6,715 2,011 6,715 2,011 
สิทธิการเช่า 2 4 2 4 
เงินยมืทดรอง 16 17 16 17 
สินทรัพยอื์�นระหวา่งรอโอนบญัชี 125 106 125 106 
ค่านายหนา้คา้งรับ 37 52 37 52 
ภาษีหกั ณ ที�จ่ายคา้งรับ 30 82 27 80 
เงินมดัจาํ 84 86 76 80 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 108 101 106 98 

อื�น ๆ 2,123 503 1,976 345 

รวม 9,729 3,401 9,569 3,232 

หกั  ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (36) (36) (36) (36) 

สินทรัพยอื์�นสุทธิ 9,693 3,365 9,533 3,196 

 
18 เงนิรับฝาก 

 
18.1 จําแนกตามประเภทเงนิรับฝาก 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

จ่ายคืนเมื�อทวงถาม 2,393 2,243 2,396 2,244 
ออมทรัพย ์ 75,497 49,701 75,723 49,845 
จ่ายคืนเมื�อสิ:นระยะเวลา 89,359 128,626 89,415 128,692 

บตัรเงินฝาก 2,968 3,325 2,968 3,325 

รวมเงินรับฝาก 170,217 183,895 170,502 184,106 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
สําหรับปีสิ&นสุดวนัที' 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  
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18 เงนิรับฝาก (ต่อ) 
 
18.2 จําแนกตามสกลุเงนิและถิ'นที'อยู่ของผู้ฝาก 
 

 งบการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 

ในประเทศ 
ล้านบาท 

ต่างประเทศ 
ล้านบาท 

รวม 
ล้านบาท 

ในประเทศ 
ล้านบาท 

ต่างประเทศ 
ล้านบาท 

รวม 
ล้านบาท 

       

เงินบาท 167,286 1,549 168,835 181,254 1,574 182,828 
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ 1,265 40 1,305 1,041 22 1,063 

เงินสกุลอื�น 8 69 77 2 2 4 

รวม 168,559 1,658 170,217 182,297 1,598 183,895 

 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 

ในประเทศ 
ล้านบาท 

ต่างประเทศ 
ล้านบาท 

รวม 
ล้านบาท 

ในประเทศ 
ล้านบาท 

ต่างประเทศ 
ล้านบาท 

รวม 
ล้านบาท 

       

เงินบาท 167,571 1,549 169,120 181,465 1,574 183,039 
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ 1,265 40 1,305 1,041 22 1,063 

เงินสกุลอื�น 8 69 77 2 2 4 

รวม 168,844 1,658 170,502 182,508 1,598 184,106 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
สําหรับปีสิ&นสุดวนัที' 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  
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19 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ (หนี&สิน) 
 

 งบการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 
เมื'อทวงถาม 

ล้านบาท 
มีระยะเวลา 

ล้านบาท 
รวม 

ล้านบาท 
เมื'อทวงถาม 

ล้านบาท 
มีระยะเวลา 

ล้านบาท 
รวม 

ล้านบาท 
       

ในประเทศ :       
ธนาคารแห่งประเทศไทย - 315 315 - 391 391 
ธนาคารพาณิชย ์ 124 1,024 1,148 78 2,125 2,203 
ธนาคารอื�น 11 1,500 1,511 69 2,500 2,569 
บริษทัเงินทุน บริษทัเงินทุน       
   หลกัทรัพย ์บริษทัหลกัทรัพย ์       
   และบริษทัเครดิตฟองซิเอร์ 7,515 2,549 10,064 6,585 1,287 7,872 
สถาบนัการเงินอื�น 506 1,657 2,163 319 1,946 2,265 

รวมรายการระหวา่งธนาคารในประเทศ 8,156 7,045 15,201 7,051 8,249 15,300 
       

ต่างประเทศ :       
เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ 1,039 1,877 2,916 499 15 514 
เงินสกุลอื�น 1,583 318 1,901 2,423 68 2,491 

รวมรายการระหวา่งธนาคารต่างประเทศ 2,622 2,195 4,817 2,922 83 3,005 
       

รวมรายการในประเทศและต่างประเทศ 10,778 9,240 20,018 9,973 8,332 18,305 
 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 
เมื'อทวงถาม 

ล้านบาท 
มีระยะเวลา 

ล้านบาท 
รวม 

ล้านบาท 
เมื'อทวงถาม 

ล้านบาท 
มีระยะเวลา 

ล้านบาท 
รวม 

ล้านบาท 
       

ในประเทศ :       
ธนาคารแห่งประเทศไทย - 315 315 - 391 391 
ธนาคารพาณิชย ์ 124 1,000 1,124 78 2,050 2,128 
ธนาคารอื�น 11 1,500 1,511 69 2,500 2,569 
บริษทัเงินทุน บริษทัเงินทุน       
   หลกัทรัพย ์บริษทัหลกัทรัพย ์       
   และบริษทัเครดิตฟองซิเอร์ 7,515 2,549 10,064 6,585 1,287 7,872 
สถาบนัการเงินอื�น 506 1,657 2,163 319 1,946 2,265 

รวมรายการระหวา่งธนาคารในประเทศ 8,156 7,021 15,177 7,051 8,174 15,225 
       

ต่างประเทศ :       
เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ 1,039 1,877 2,916 499 15 514 
เงินสกุลอื�น 1,583 318 1,901 2,423 68 2,491 

รวมรายการระหวา่งธนาคารต่างประเทศ 2,622 2,195 4,817 2,922 83 3,005 
       

รวมรายการในประเทศและต่างประเทศ 10,778 9,216 19,994 9,973 8,257 18,230 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
สําหรับปีสิ&นสุดวนัที' 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  
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20 หนี&สินทางการเงนิที'กําหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 

 

งบการเงนิรวมและ 
งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

หุ้นกู ้ 8,241 3,790 

ตัjวแลกเงิน 7,799 3,903 

รวม 16,040 7,693 

 
สดัส่วนการทาํธุรกรรมแบ่งตามประเภทคู่สญัญาโดยพิจารณาจากจาํนวนเงินตามสญัญา 

 

งบการเงนิรวมและ 
งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 สัดส่วนร้อยละ สัดส่วนร้อยละ 
   

สถาบนัการเงิน 44 46 

บุคคลภายนอก 56 54 

รวม 100 100 

 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 หนี: สินทางการเงินที�กาํหนดให้แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม สรุปไดด้งันี:  
 
•  ธนาคารได้ออกตัjวแลกเงิน มีอายุ 11 ปี ซึ� งมีอนุพนัธ์แฝงคือ callable range accrual swap ธนาคารชําระดอกเบี: ยในอตัราร้อยละ  

6.1 ต่อปี (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557: อตัราร้อยละ 6.1 ต่อปี) ทุก 6 เดือน โดยธนาคารไดท้าํรายการ callable range accrual swap ที�มีเงื�อนไข
ตรงขา้ม (back-to-back) กบั CIMB Bank Berhad ซึ� งเป็นบริษทัแม่  

 
•  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ธนาคารไดอ้อกหุ้นกู ้มีอาย ุ5 ปี ซึ� งมีอนุพนัธ์แฝงคือ callable range accrual swap ธนาคารชาํระดอกเบี:ย

ในอตัราระหว่างร้อยละ 0-4.30 ต่อปี ทุก 6 เดือน ตามการเคลื�อนไหวของดชันีอา้งอิง THBFIX 6 month โดยธนาคารไดท้าํรายการ 
callable range accrual swap ที�มีเงื�อนไขตรงขา้ม (back-to-back) กบั CIMB Bank Berhad ซึ� งเป็นบริษทัแม่  

 
•  ธนาคารไดอ้อกหุ้นกู้ที�มีอนุพนัธ์แฝง อายุ 5 ปี ซึ� งอนุพนัธ์แฝงคือ callable range accrual swap ธนาคารชาํระดอกเบี:ยในอตัราระหว่าง 

ร้อยละ 0 - 3.60 ต่อปี (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557: ระหว่างร้อยละ 0 - 5.00 ต่อปี) ตามการเคลื�อนไหวของดชันีอา้งอิง THBFIX 6 month 
ชาํระดอกเบี:ยทุก 6 เดือน โดยธนาคารไดท้าํรายการ interest rate swap กบักิจการอื�น 

 
•  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ธนาคารได้ออกหุ้นกูที้�มีอนุพนัธ์แฝง อาย ุ5 ปี ซึ� งอนุพนัธ์แฝงคือ callable inverse floater derivatives 

ธนาคารชาํระดอกเบี:ยในอตัราร้อยละ 6.45 – 7.23 ต่อปี หักดว้ยระดบัดชันีอา้งอิง THBFIX 6 month (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557: อตัราร้อยละ 6.60 
ต่อปี หกัดว้ยระดบัดชันีอา้งอิง THBFIX 6 month ) ชาํระดอกเบี:ยทุก 6 เดือน โดยธนาคารไดท้าํรายการ interest rate swap กบักิจการอื�น 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
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20 หนี&สินทางการเงนิที'กําหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 
 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 หนี: สินทางการเงินที�กาํหนดให้แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม สรุปไดด้งันี:  (ต่อ) 
 
• ณ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ธนาคารไดอ้อกตัjวแลกเงินแบบ accreting ที�มีอนุพนัธ์แฝง (accreting structured bills of exchange) อาย ุ10 ปี 

ซึ� งอนุพนัธ์แฝงคือ callable range accrual swap ธนาคารชาํระดอกเบี:ยในอตัราระหว่างร้อยละ 0 - 6.50 ต่อปี ตามการเคลื�อนไหวของดชันี
อา้งอิง THBFIX 6 month ชาํระดอกเบี:ยทุก 6 เดือน โดยธนาคารไดท้าํรายการ callable range accrual swap ที�มีเงื�อนไขตรงขา้ม (back-to-back) 
กบั CIMB Bank Berhad ซึ� งเป็นบริษทัแม่  

 
• ธนาคารไดอ้อกตัjวแลกเงินแบบ accreting ที�มีอนุพนัธ์แฝง (accreting structured bills of exchange) ซึ� งอนุพนัธ์แฝงคือ interest rate swap 

มีอายรุะหวา่ง 7 - 15 ปี ธนาคารชาํระดอกเบี:ยในอตัราระหว่างร้อยละ 3.77 - 5.18 ต่อปี (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557: ระหว่างร้อยละ 3.77 - 5.18 
ต่อปี) ชาํระดอกเบี:ยครั: งเดียว ณ วนัครบกาํหนดไถ่ถอน โดยธนาคารไดท้าํรายการ interest rate swap กบักิจการอื�น 

 
21 ตราสารหนี&ที'ออกและเงนิกู้ยมื 

 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

หุ้นกู้ระยะสั&น       
หุ้นกูร้ะยะสั:นครบกาํหนดปี พ.ศ. 2559       
   อตัราดอกเบี:ยร้อยละ 1.65 - 1.90 ต่อปี 22,104 - 22,104 12,863 - 12,863 
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ       
ตราสารหนี:ดอ้ยสิทธิครบกาํหนดปี พ.ศ. 2546 544 - 544 544 - 544 
ตราสารหนี:ดอ้ยสิทธิ มูลค่าตราไว ้400 ลา้นริงกิต       
   ครบกาํหนดปี พ.ศ. 2567 อตัราดอกเบี:ยร้อยละ 5.60 ต่อปี - 3,371 3,371 - 3,770 3,770 
ตราสารหนี:ดอ้ยสิทธิ มูลค่าตราไว ้3,000 ลา้นบาท       
   ครบกาํหนดปี พ.ศ. 2564 อตัราดอกเบี:ยร้อยละ 5.35 ต่อปี 3,000 - 3,000 3,000 - 3,000 
ตราสารหนี:ดอ้ยสิทธิ มูลค่าตราไว ้3,000 ลา้นบาท       
   ครบกาํหนดปี พ.ศ. 2565 อตัราดอกเบี:ยร้อยละ 4.80 ต่อปี 3,000 - 3,000 3,000 - 3,000 
หุ้นกู้ที'มีอนุพนัธ์แฝง       

หุ้นกูที้�มีอนุพนัธ์แฝง 10 - 10 313 - 313 

 28,658 3,371 32,029 19,720 3,770 23,490 
       

ตั>วแลกเงินอัตราดอกเบี&ยคงที'       

ตัjวแลกเงินครบกาํหนดเมื�อทวงถาม อตัราดอกเบี:ยร้อยละ 1.10 - 1.60 ต่อปี 1,965 - 1,965 1,022 - 1,022 

 1,965 - 1,965 1,022 - 1,022 

รวม 30,623 3,371 33,994 20,742 3,770 24,512 

หัก  ส่วนของเงินกูย้มืที�ถึงกาํหนดชาํระใน 1 ปี (24,623) - (24,623) (14,742) - (14,742) 

เงินกูย้มืระยะยาวคงเหลือ 6,000 3,371 9,371 6,000 3,770 9,770 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
สําหรับปีสิ&นสุดวนัที' 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  

 

79 

21 ตราสารหนี&ที'ออกและเงนิกู้ยมื (ต่อ) 
 

(ก) ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ธนาคารมีหุ้นกู้ดอ้ยสิทธิคงเหลือจาํนวน 544 ล้านบาท (วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 : 544 ลา้นบาท) ที�ได ้
รับโอน ณ วนัควบรวมกิจการ  
 

(ข) ในวนัที� 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ธนาคารได้ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ชนิดระบุชื�อผูถื้อไม่มีหลกัประกนัมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้เพื�อขายให้กับ 
ผูล้งทุนทั�วไปและผูล้งทุนสถาบนัจาํนวน 3,000,000 หน่วย มูลค่าที�ตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็น
หุ้นกูด้อ้ยสิทธิ 3,000 ลา้นบาท อตัราดอกเบี:ยร้อยละ 5.35 ต่อปี ตลอดอายหุุ้นกู ้ชาํระดอกเบี:ยทุกหกเดือน หุ้นมีอาย ุ10 ปี ครบกาํหนด  
14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ตามรายละเอียดในหนงัสือชี:ชวน ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนวนัครบกาํหนดหลงัจากวนัครบรอบ 5 ปี โดยตอ้ง
ไดรั้บความเห็นชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
 
ธนาคารไดรั้บอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามหนงัสือที�ฝกก. (02) 808/2554ให้สามารถนบัหุ้นกูด้อ้ยสิทธิ
ดงักล่าวเขา้เป็นเงินกองทุนชั:นที� 2 
 

(ค) ในวนัที� 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ธนาคารไดอ้อกหุ้นกูด้อ้ยสิทธิ ชนิดระบุชื�อผูถื้อไม่มีหลกัประกนัให้กบัสถาบนัการเงิน และนกัลงทุน 
รายใหญ่จาํนวน 3,000,000 หน่วย มูลค่าที�ตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นหุ้นกูด้อ้ยสิทธิ 3,000 
ลา้นบาท อตัราดอกเบี:ยร้อยละ 4.80 ต่อปี ชาํระดอกเบี:ยทุกหกเดือน หุ้นมีอาย ุ10 ปี ครบกาํหนด วนัที� 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ธนาคาร 
มีสิทธิไถ่ถอนก่อนวนัครบกาํหนดหลงัจากวนัครบรอบ 5 ปี โดยตอ้งไดรั้บความเห็นชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
 
ธนาคารไดรั้บอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามหนงัสือที�ฝกก. (02) 1269/2555 ให้สามารถนบัหุ้นกูด้อ้ยสิทธิ
ดงักล่าวเขา้เป็นเงินกองทุนชั:นที� 2 
 

(ง) ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ธนาคารมีหุ้นกู้ระยะสั: น จาํนวน 22,104 ล้านบาท (วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557: 12,863 ล้านบาท)  
อตัราดอกเบี:ยคงที�และชาํระดอกเบี:ย ณ วนัครบกาํหนดไถ่ถอน 
 

(จ) เมื�อวนัที� 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ธนาคารได้ออกหุ้นกู้ดอ้ยสิทธิจาํนวน 400 ล้านเหรียญริงกิตมาเลเซีย ตามโครงการหุ้นกูด้้อยสิทธิเพื�อ
นบัเป็นเงินกองทุนขั:นที� 2 เพื�อขายให้กบัผูล้งทุนในต่างประเทศ ราคาเสนอขาย หน่วยละ 100 เหรียญริงกิตมาเลเซีย จาํนวน 4,000,000 หน่วย 
อตัราดอกเบี:ยร้อยละ 5.60 ต่อปี ตลอดอายหุุ้นกู ้ชาํระดอกเบี:ยทุกหกเดือน หุ้นกูมี้อาย ุ10 ปี ครบกาํหนด ในปี พ.ศ. 2567 ธนาคารมีสิทธิ 
ไถ่ถอนก่อนวนัครบกาํหนดหลงัจากวนัครบรอบ 5 ปี โดยตอ้งไดรั้บความเห็นชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
 
ธนาคารไดรั้บอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามหนงัสือที�ฝกก.(02) 453/2557 ให้สามารถนบัหุ้นกูด้อ้ยสิทธิ
ดงักล่าวเขา้เป็นเงินกองทุนชั:นที� 2 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
สําหรับปีสิ&นสุดวนัที' 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  

 

80 

21 ตราสารหนี&ที'ออกและเงนิกู้ยมื (ต่อ) 
 
(ฉ) ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ธนาคารมีหุ้นกูที้�มีอนุพนัธ์แฝงจาํนวน 10 ลา้นบาท (วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 : 313  ลา้นบาท) สรุปได้

ดงันี:  
 

• ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ธนาคารไดอ้อกหุ้นกูอ้นุพนัธ์ (Single Barrier Bullish USD against JPY) จาํนวน 10 ลา้นบาท  
อายุ 6 เดือน โดยให้ผลตอบแทน ณ วนัครบกาํหนดอายุ ตามการเคลื�อนไหวของปัจจยัอา้งอิง (USD/JPY Spot Rate) ผูล้งทุน
สามารถขอไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ตั:งแต่วนัที�ครบระยะเวลา 91 วนั นับจากวนัที�ออกหุ้นกู้อนุพนัธ์ โดยธนาคารจะรับประกนัเงินต้น 
เตม็จาํนวนให้แก่ผูล้งทุน ณ วนัครบกาํหนด หากผูล้งทุนถือจนครบกาํหนด 

 
• ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ธนาคารมีหุ้นกู้อนุพนัธ์โดยอ้างอิงการเคลื�อนไหวของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 

(USD/CNH Spot Fixing Rate) จาํนวน 124 ลา้นบาท มีอาย ุ6 เดือนนบัจากวนัที�ออกหุ้นกู ้โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี:ยในอตัราร้อยละ 
5 ต่อปี ณ วนัครบกาํหนด ถา้อตัราแลกเปลี�ยน USD/CNH Spot Fixing Rate อยูต่ ํ�ากว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 99.75 ของดชันีอา้งอิง ณ  
วนัเริ�มแรก USD/CNH Spot Fixing Rate และธนาคารจะจ่ายดอกเบี:ยในอตัราร้อยละ 0 ต่อปี ณ วนัครบกาํหนด ถา้อตัราแลกเปลี�ยน 
USD/CNH Spot Fixing Rate อยูสู่งกว่าร้อยละ 99.75 ของดชันีอา้งอิง ณ วนัเริ�มแรก USD/CNH Spot Fixing Rate ผูล้งทุนสามารถขอ
ไถ่ถอนหุ้นกูไ้ดใ้นราคาตลาดหลงัจาก 90 วนั นบัจากวนัที�ออกหุ้นกู ้โดยธนาคารจะรับประกนัเงินตน้เต็มจาํนวนให้แก่ผูล้งทุน  
ณ วนัครบกาํหนด หากผูล้งทุนถือจนครบกาํหนด 

 
• ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ธนาคารไดอ้อกหุ้นกูอ้นุพนัธ์โดยอา้งอิงการเคลื�อนไหวของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 

(USD/CNH Spot Fixing Rate) จาํนวน 149  ลา้นบาท มีอาย ุ1 ปีนบัจากวนัที�ออกหุ้นกู ้โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี:ยในอตัราร้อยละ 7 
ต่อปี ณ วนัครบกาํหนด ถา้อตัราแลกเปลี�ยน USD/CNH Spot Fixing Rate อยูต่ ํ�ากว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 99.00 ของดชันีอา้งอิง ณ วนั
เริ�มแรก USD/CNH Spot Fixing Rate และธนาคารจะจ่ายดอกเบี: ยในอตัราร้อยละ 0 ต่อปี ณ วนัครบกาํหนด ถ้าอตัราแลกเปลี�ยน 
USD/CNH Spot Fixing Rate อยูสู่งกว่าร้อยละ 99.00 ของดชันีอา้งอิง ณ วนัเริ�มแรก USD/CNH Spot Fixing Rate ผูล้งทุนสามารถ 
ขอไถ่ถอนหุ้นกูไ้ดใ้นราคาตลาดหลงัจาก 6 เดือน นบัจากวนัที�ออกหุ้นกู ้โดยธนาคารจะรับประกนัเงินตน้เต็มจาํนวนให้แก่ผูล้งทุน 
ณ วนัครบกาํหนด หากผูล้งทุนถือจนครบกาํหนด 

 
• ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ธนาคารไดอ้อกหุ้นกูอ้นุพนัธ์( Maxi Precious Shark Fin Bearish Gold Derivatives Debentures) 

จาํนวน 40  ลา้นบาท อาย ุ6 เดือน โดยให้ผลตอบแทน ณ วนัครบกาํหนดอาย ุตามการเคลื�อนไหวของปัจจยัอา้งอิง (ราคาปิดของ
ทองคาํในช่วงเช้า “GOLD-A.M.FIX”) ผูล้งทุนสามารถขอไถ่ถอนหุ้นกู้ได้หลงัจาก 90 วนั นับจากวนัที�ออกหุ้นกู ้โดยธนาคาร 
จะรับประกนัเงินตน้เตม็จาํนวนให้แก่ผูล้งทุน ณ วนัครบกาํหนด หากผูล้งทุนถือจนครบกาํหนด 
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22 ประมาณการหนี&สิน  

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ประมาณการผลขาดทุนที�อาจเกิดขึ:นจากคดีฟ้องร้อง 44 33 44 33 
สาํรองสาํหรับรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 192 192 192 192 

ประมาณการหนี: สินผลประโยชน์ของพนกังาน 1,405 1,247 1,343 1,195 

   รวมประมาณการหนี: สิน 1,641 1,472 1,579 1,420 

 
ประมาณการหนี: สินผลประโยชน์พนกังาน 
 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 เงินบาํเหน็จที�ให้เฉพาะพนักงานที�เป็นพนักงานสหธนาคารเดิมที�ปฏิบติังานอยูก่บัธนาคารจาํนวน 428 คน 
(วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 : 463 คน) ซึ� งเป็นภาระผกูพนัที�ไม่ไดจ้ดัตั:งกองทุนรับไว ้เป็นส่วนหนึ�งของประมาณการหนี: สินผลประโยชน์ของ
พนกังานดงัต่อไปนี:  

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัจากผลประโยชน์ของพนกังาน 1,405 1,247 1,343 1,195 

ประมาณการหนี: สินผลประโยชน์ของพนกังาน 1,405 1,247 1,343 1,195 

 
การเคลื�อนไหวของประมาณการหนี: สินผลประโยชน์ของพนกังาน มีดงันี:  
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ยอดยกมาตน้ปี 1,247 1,116 1,195 1,078 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 108 85 102 79 
ตน้ทุนดอกเบี:ย 41 42 39 40 
การวดัมูลค่าใหม่ :     
   ขาดทุนจากการประมาณการ – สมมติฐานดา้นการเงิน 59 80 55 75 
   ผลขาดทุน(กาํไร)ที�เกิดจากประสบการณ์ 48 (8) 47 (9) 

หกั  ผลประโยชน์บาํเหน็จพนกังานจ่ายในระหวา่งปี (98) (68) (95) (68) 

     ยอดคงเหลือสิ:นปี 1,405 1,247 1,343 1,195 
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22 ประมาณการหนี&สิน (ต่อ) 
 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานที�รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ มีดงันี:  
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 108 85 102 79 

ตน้ทุนดอกเบี:ย 41 42 39 40 

รวม 149 127 141 119 

 
สมมติฐานที�สาํคญัตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที�ใชใ้นการคาํนวณ สรุปไดด้งันี:  
 

 สําหรับปีสิ&นสุดวนัที' 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
   

อตัราคิดลด ร้อยละ 2.75 ร้อยละ 3.25 
อตัราการขึ:นเงินเดือน ร้อยละ 5.0 ร้อยละ 5.0 
อตัราการตายก่อนเกษียณอาย ุ ร้อยละ 75.00 ของ ร้อยละ 75.00 ของ 
 Thai Mortality Ordinary Table 2008 Thai Mortality Ordinary Table 2008 
อตัราการทุพพลภาพ ร้อยละ 10.00 ร้อยละ 10.00 
 ของอตัราการตายก่อนเกษียณอาย ุ ของอตัราการตายก่อนเกษียณอาย ุ
อตัราการถอนเงินก่อนเกษียณอาย ุ พนกังานที�มีสิทธิไดรั้บ เงินบาํเหน็จ: 

ร้อยละ1.91 
ของ Thai Withdrawal Table 

พนกังานที�มีสิทธิไดรั้บ เงินบาํเหน็จ: 
ร้อยละ1.91 

ของ Thai Withdrawal Table 
 พนกังานอื�น (นอกจากคนที�มีสิทธิไดรั้บ

เงินบาํเหน็จ): ร้อยละ 75 
ของ Thai Withdrawal Table 

พนกังานอื�น (นอกจากคนที�มีสิทธิไดรั้บ
เงินบาํเหน็จ): ร้อยละ 75 

ของ Thai Withdrawal Table 
เกษียณอาย ุ อาย ุ60 ปี อาย ุ60 ปี 
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22 ประมาณการหนี&สิน (ต่อ) 
 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานหลกัในการคาํนวณ 
 

  

ผลกระทบต่อภาระผูกพนัโครงการ
ผลประโยชน์ที'กาํหนดไว้ 

 

การเปลี'ยนแปลง 
ในข้อสมมติ 

การเพิ'มขึ&น 
ของข้อสมมติ 

การลดลง 
ของข้อสมมติ 

    

อตัราคิดลดเฉลี�ย ร้อยละ 0.5 เพิ�มขึ:นร้อยละ 3.25 ลดลงร้อยละ 2.25 
อตัราการเพิ�มขึ:นของเงินเดือนเฉลี�ย ร้อยละ 1.0 เพิ�มขึ:นร้อยละ 6.00 ลดลงร้อยละ 4.00 
 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้นี:อา้งอิงจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติ ขณะที�ให้ขอ้สมมติอื�นคงที� ในทางปฏิบติัสถานการณ์ดงักล่าวยากที�
จะเกิดขึ:น และการเปลี�ยนแปลงในขอ้สมมติอาจมีความสมัพนัธ์กนั ในการคาํนวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผูกพนัผลประโยชน์ที�
กาํหนดไวที้�มีต่อการเปลี�ยนแปลงในขอ้สมมติหลกัได้ใช้วิธีเดียวกบัการคาํนวณภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานที�รับรู้ในงบแสดงฐานะ
การเงิน (มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไวค้าํนวณดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว ้(Projected Unit 
Credit Method) ณ วนัสิ:นรอบระยะเวลารายงาน) 
 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ระยะเวลาถวัเฉลี�ยถ่วงนํ: าหนกัของภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์คือ 10 ปี (วนัที� 31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2557: 10 ปี) 
 
การวิเคราะห์การครบกาํหนดของการจ่ายชาํระผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายทีุ�ไม่มีการคิดลด: 
 

 งบการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2558 

 น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1 - 2 ปี เกนิกว่า 5 ปี รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

     

ผลประโยชน์เมื�อเกษียณอาย ุ 89 322 1,405 1,816 

 

 งบการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2557 

 น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1 - 2 ปี เกนิกว่า 5 ปี รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

     

ผลประโยชน์เมื�อเกษียณอาย ุ 31 311 1,368 1,709 
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22 ประมาณการหนี&สิน (ต่อ) 
 
การวิเคราะห์การครบกาํหนดของการจ่ายชาํระผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายทีุ�ไม่มีการคิดลด (ต่อ) 
 

 งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2558 

 น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1 - 2 ปี เกนิกว่า 5 ปี รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

     

ผลประโยชน์เมื�อเกษียณอาย ุ 87 313 1,326 1,726 
 

 งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2557 

 น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1 - 2 ปี เกนิกว่า 5 ปี รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

     

ผลประโยชน์เมื�อเกษียณอาย ุ 30 303 1,295 1,628 
 
23 หนี&สินอื'น 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

สญัญารับหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 5,397 1,351 5,397 1,351 
เจา้หนี:กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน 114 253 114 253 
หนี: สินอื�นระหวา่งรอการโอนบญัชี 746 380 746 380 
ดอกเบี:ยคา้งจ่าย 937 782 937 782 
ค่านายหนา้รอตดัจาํหน่าย 194 243 194 243 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,346 1,313 1,212 1,193 

อื�นๆ 824 570 527 354 

รวม 9,558 4,892 9,127 4,556 
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24 ทุนเรือนหุ้น 

  งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

  พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

  จํานวนหุ้น จํานวนเงนิ จํานวนหุ้น จํานวนเงนิ 

  ล้านหุ้น ล้านบาท ล้านหุ้น ล้านบาท 

ทุนจดทะเบียน      
ณ วนัตน้ปี       
- หุ้นสามญั  21,085 10,542 26,106 13,053 

เพิ�ม(ลด)หุ้น  6,325 3,163 (5,021) (2,511) 

ณ วนัปลายปี  27,410 13,705 21,085 10,542 
      

ทุนที'ออกและชําระแล้ว      
ณ วนัตน้ปี       
- หุ้นสามญั  21,085 10,542 21,085 10,542 

ออกหุ้นใหม ่  3,690 1,845 - - 

ณ วนัปลายปี  24,775 12,387 21,085 10,542 

 
เมื�อวนัที� 11 เมษายน พ.ศ. 2557 ที�ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น มีมติอนุมติัลดทุนจดทะเบียนของธนาคารจาก 13,052,747,804 บาท เป็น 
10,542,439,013 บาท โดยวิธีตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนที�จาํหน่ายไม่ไดแ้ละที�ยงัมิไดน้าํออกจาํหน่าย จาํนวน 5,020,617,583 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 
0.50 บาท รวมเป็นจาํนวน 2,510,308,791 บาท  
 
เมื�อวนัที� 10 เมษายน พ.ศ. 2558  ที�ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัให้ธนาคารเพิ�มทุนจดทะเบียนจาํนวน 3,162,731,704 บาท จาก  
ทุนจดทะเบียนเดิม 10,542,439,013 บาท เป็น 13,705,170,716 บาท มูลค่าหุ้นที�ตราไว ้0.50 บาท ต่อหุ้น ธนาคารไดเ้พิ�มทุนจดทะเบียนกบั
กระทรวงพาณิชยเ์มื�อวนัที� 22 เมษายน พ.ศ. 2558 
 
เมื�อวนัที� 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ธนาคารได้จดทะเบียนการเปลี�ยนแปลงทุนชําระแล้วต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย ์
เป็นที�เรียบร้อยแลว้ ทาํให้ทุนที�ออกและชาํระแลว้ของธนาคารมีจาํนวน 12,387,365,839.5 ลา้นบาท และมีหุ้นสามญั 24,774,731,679 ลา้นหุ้น 
ซึ� งมีมูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท 
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25 องค์ประกอบอื'นของส่วนเจ้าของ 
 

 งบการเงนิรวม 

 
31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2558 
31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2557 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ 970 1,095 
ส่วนเกินทุนจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 292 279 
การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน (230) (124) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 36 7 
ส่วนตํ�าจากการประเมินมูลค่ายติุธรรมตราสารป้องกนัความเสี�ยง   
   สาํหรับการป้องกนัความเสี�ยงในกระแสเงินสด (175) (149) 

ภาษีเงินไดเ้กี�ยวกบัองคป์ระกอบของส่วนของเจา้ของ (172) (220) 

รวม 721 888 

 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 
31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2558 
31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2557 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ 970 1,095 
ส่วนเกินทุนจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 292 279 
การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน (211) (109) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 36 7 
ส่วนตํ�าจากการประเมินมูลค่ายติุธรรมตราสารป้องกนัความเสี�ยง   
   สาํหรับการป้องกนัความเสี�ยงในกระแสเงินสด (175) (149) 

ภาษีเงินไดเ้กี�ยวกบัองคป์ระกอบของส่วนของเจา้ของ (175) (223) 

รวม 737 900 
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25 องค์ประกอบอื'นของส่วนเจ้าของ (ต่อ) 
 

(ก) ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์
 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์คือส่วนเกินทุนจากการตีราคาที�ดิน และอาคาร ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยด์งักล่าว 
จะทยอยตดัจาํหน่ายโดยใชวิ้ธีเส้นตรงตามอายกุารใชง้านที�เหลืออยูข่องสินทรัพยน์ั:น และบนัทึกโอนไปยงักาํไรสะสมโดยตรง 
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ยอดคงเหลือตน้ปี 1,095 1,119 

หกั ตดัจาํหน่าย (125) (24) 

ยอดคงเหลือปลายปี 970 1,095 

 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยด์งักล่าวไม่สามารถนาํมาหกักบัขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได ้
 

(ข) ส่วนเกิน(ตํ�ากวา่)ทุนจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนสุทธิ 
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ส่วนเกินทุนจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน   
ตราสารหนี:  263 236 

ตราสารทุน 35 91 

   รวม 298 327 
   

ส่วนตํ�ากวา่ทุนจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน   
ตราสารหนี:  (2) - 

ตราสารทุน (4) (48) 

   รวม (6) (48) 
   

   ส่วนเกินทุนจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนสุทธิ 292 279 
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26 สํารองตามกฎหมาย 
 
ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ธนาคารจะตอ้งจดัสรรเงินสํารองอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลังจาก 
หักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสาํรองดงักล่าวมีจาํนวนเท่ากบัร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยสํารองดงักล่าวไม่สามารถนาํมา 
จ่ายเงินปันผลได ้
 
เมื�อวนัที� 11 เมษายน พ.ศ. 2557 ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นไดมี้มติให้จดัสรรเงินกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายเพิ�มจาํนวน 38.30 ลา้นบาท 
 
เมื�อวนัที� 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ที�ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จดัสรรเงินกาํไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมายเพิ�มเติมจาํนวน  
31.00 ลา้นบาท 
 
เมื�อวนัที� 10 เมษายน พ.ศ. 2558 ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นไดมี้มติให้จดัสรรเงินกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายเพิ�มจาํนวน 47.10 ลา้นบาท 
 
เมื�อวนัที� 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ที�ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จดัสรรเงินกาํไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมายเพิ�มเติมจาํนวน  
8.55 ลา้นบาท 
 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ธนาคารมีทุนสาํรองตามกฎหมายรวมทั:งสิ:น 365.9 ลา้นบาท (วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 : 341.30 ลา้นบาท) 
 

27 เงนิปันผลจ่าย 
 
เมื�อวนัที� 11 เมษายน พ.ศ. 2557 ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นไดมี้มติจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานปี 2556 ในอตัราหุ้นละ 0.01 บาท เป็น
จาํนวนเงิน 210.84 ลา้นบาท โดยไดจ่้ายในวนัที� 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 
 
เมื�อวนัที� 10 เมษายน พ.ศ. 2558 ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของธนาคารไดมี้มติจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานปี 2557 ในอตัราหุ้นละ 0.0075 บาท 
เป็นจาํนวนเงิน 158 ลา้นบาท โดยไดจ่้ายในวนัที� 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
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28 เงนิกองทุนที'ต้องดาํรงไว้ตามกฎหมาย 
 
วตัถุประสงคข์องธนาคารในการบริหารทุน คือการดาํรงไวซึ้� งความสามารถในการดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�องและการดาํรงเงินกองทุนตามกฎหมาย
ตามพระราชบญัญติัธุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2551 ซึ� งประกอบดว้ย (ต่อ) 
 
  อตัราส่วน  อตัราส่วน 
  เงนิกองทุน  เงนิกองทุน 
 พ.ศ. 2558 ต่อสินทรัพย์เสี'ยง พ.ศ. 2557 ต่อสินทรัพย์เสี'ยง 

เงนิกองทุนสําหรับกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
     

เงินกองทุนชั:นที� 1    
ทุนชาํระแลว้  12,387  10,542  
ส่วนเกินกวา่มูลค่าหุ้นสามญั 5,713  3,868  
เงินสาํรองตามกฎหมาย 366  341  
กาํไรสุทธิคงเหลือจากการจดัสรร 7,041  6,615  
องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจา้ของและสาํรองอื�นๆ 680  694  

รายการหกัจากกองทุนชั:นที� 1 (1,237)  (884)  

   รวมเงินกองทุนชั:นที� 1 24,950 10.99 21,176 10.10 
     

เงินกองทุนชั:นที� 2     
หุ้นกูด้อ้ยสิทธิระยะยาวและหุ้นกูด้อ้ยสิทธิที�มีลกัษณะคลา้ยทุน 10,020  10,070  

เงินสาํรองสาํหรับสินทรัพยจ์ดัชั:นปกติ 575  559  

   รวมเงินกองทุนชั:นที� 2 10,595 4.67 10,629 5.07 
     

   รวมเงินกองทุนตามกฎหมาย 35,545 15.66 31,805 15.17 
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28 เงนิกองทุนที'ต้องดาํรงไว้ตามกฎหมาย (ต่อ) 
 
วตัถุประสงคข์องธนาคารในการบริหารทุน คือการดาํรงไวซึ้� งความสามารถในการดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�องและการดาํรงเงินกองทุนตามกฎหมาย
ตามพระราชบญัญติัธุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2551 ซึ� งประกอบดว้ย 
 
  อตัราส่วน  อตัราส่วน 
  เงนิกองทุน  เงนิกองทุน 
 พ.ศ. 2558 ต่อสินทรัพย์เสี'ยง พ.ศ. 2557 ต่อสินทรัพย์เสี'ยง 

เงนิกองทุนสําหรับธนาคาร ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
     

เงินกองทุนชั:นที� 1    
ทุนชาํระแลว้  12,387  10,542  
ส่วนเกินกวา่มูลค่าหุ้นสามญั 5,713  3,868  
เงินสาํรองตามกฎหมาย 366  341  
กาํไรสุทธิคงเหลือจากการจดัสรร 6,537  6,158  
องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจา้ของและสาํรองอื�นๆ 723  737  

รายการหกัจากกองทุนชั:นที� 1 (1,040)  (682)  

   รวมเงินกองทุนชั:นที� 1 24,686 10.78 20,964 9.91 
     

เงินกองทุนชั:นที� 2     
หุ้นกูด้อ้ยสิทธิระยะยาวและหุ้นกูด้อ้ยสิทธิที�มีลกัษณะคลา้ยทุน 10,020  10,070  

เงินสาํรองสาํหรับสินทรัพยจ์ดัชั:นปกติ 695  641  

   รวมเงินกองทุนชั:นที� 2 10,715 4.68 10,711 5.07 
     

   รวมเงินกองทุนตามกฎหมาย 35,401 15.46 31,675 14.98 
 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 เงินกองทุนหลงัหกัเงินกองทุนส่วนเพิ�ม เพื�อรองรับการให้สินเชื�อแก่กลุ่มลูกหนี:รายใหญ่ มีจาํนวน 35,401 ลา้นบาท 
 
ธนาคารดาํรงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยเกี�ยวกับการกาํกับดูแลเงินกองทุนภายใต้หลักเกณฑ์ของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย เกี�ยวกบัการกาํกบัดูแลเงินกองทุนภายใตห้ลกัเกณฑ ์Basel III และจะเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัการดาํรงเงินกองทุน ณ วนัที�  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เรื�องการเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัการดาํรงเงินกองทุนสาํหรับธนาคารพาณิชย์
และเรื�องหลกัเกณฑก์ารกาํกบัแบบรวมกลุ่มทาง www.cimbthai.com ภายใน 4 เดือนนบัตั:งแต่วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงิน 
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29 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์  
 
แผนการให้หุ้นทุน (Equity Ownership Plan, “EOP”) 
 
EOP เป็นแผนการให้หุ้นทุนแก่พนักงานของธนาคารซึ� งเริ� มในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 โดยธนาคารจะให้หุ้นสามญัของ CIMB Group 
Holdings Berhad บริษทัใหญ่ของกลุ่มบริษทั CIMB แก่พนกังานที�เขา้เงื�อนไข  
 
ผูมี้สิทธิตาม EOP จะตอ้งไดรั้บการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของ CIMB Group Holding Berhad และจะออกหุ้นตาม
ขั:นตอนที�กาํหนด ซึ� งจะเป็นไปตามเงื�อนไขในการจา้งงานอยา่งต่อเนื�อง 
 
หากมีการเลิกจา้งพนักงานที�ไม่ใช่การเกษียณอาย ุทุพพลภาพ หรือการตาย หุ้นคงเหลือที�ยงัไม่ไดจ้ดัสรรแก่พนกังานจะถูกจาํหน่ายในราคาตลาด
สาํหรับหุ้นที�ออกก่อน พ.ศ. 2557 จะบริจาคให้แก่มูลนิธิ CIMB ในประเทศมาเลเซียในนามของพนกังาน ในขณะที�หุ้นที�ออกในปี พ.ศ. 2557 
และปี พ.ศ. 2558  รายไดจ้ากการขายจะถูกส่งกลบัไปยงัธนาคาร ถา้มีการเกษียณอาย ุทุพพลภาพ หรือการตายของพนกังานที�มีหุ้นคงเหลือ 
ยงัไม่ไดจ้ดัสรรหุ้นตามสิทธิจะถูกจดัสรรแก่พนกังานหรือผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ที�กาํหนดในวนัที�มีการเลิกจา้งหรือทุพพลภาพหรือตาย 
 
มูลค่ายติุธรรมถวัเฉลี�ยของหุ้นทุน ซึ� งถูกซื:อในช่วงเวลาที�กาํหนดก่อนหน้าเพื�อให้แก่พนกังานที�เขา้เงื�อนไขตามแผนการให้หุ้นทุนเท่ากบั MYR 
5.92 ต่อหุ้น (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 : MYR 7.15 ต่อหุ้น) 
 
การเปลี�ยนแปลง/เคลื�อนไหว ของจาํนวนหุ้นสามญัตามแผนการให้หุ้นทุน มีดงันี: : 
 

  จํานวนหุ้นตามแผนการให้หุ้นทุน 

  พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

  พนัหน่วย พนัหน่วย 
    

ยอดคงเหลือตน้ปี  320 88 
ให้สิทธิเพิ�มระหวา่งปี  462 280 

ใชสิ้ทธิระหวา่งปี  (133) (48) 

   ยอดคงเหลือปลายปี  649 320 

 
สาํหรับปีสิ:นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ธนาคารกนัสํารองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์และบนัทึกค่าใช้จ่ายเป็นจาํนวน 20 ลา้นบาท 
(สาํหรับปีสิ:นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 : 11.1 ลา้นบาท) 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
สําหรับปีสิ&นสุดวนัที' 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  
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30 ฐานะและผลการดาํเนินงานที'สําคญัจําแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ 
 

30.1 ฐานะจําแนกตามประเภทธุรกรรม 
 

 งบการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 ธุรกรรม ธุรกรรม  ธุรกรรม ธุรกรรม  
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

สินทรัพยร์วม 298,738 5,883 304,621 270,122 4,047 274,169 
รายการระหวา่งธนาคาร       
   และตลาดเงินสุทธิ 11,763 2,530 14,293 5,129 1,394 6,523 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 24,200 1,381 25,581 9,876 928 10,804 
เงินลงทุนสุทธิและเงินลงทุน       
   ในบริษทัยอ่ยสุทธิ 54,805 86 54,891 55,126 127 55,253 
เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี:และ       
   ดอกเบี:ยคา้งรับสุทธิ 190,457 1,885 192,342 182,777 1,599 184,376 
เงินรับฝาก 168,559 1,658 170,217 182,297 1,598 183,895 
รายการระหวา่งธนาคาร       
   และตลาดเงิน 15,200 4,818 20,018 15,300 3,005 18,305 
หนี: สินตราสารอนุพนัธ์ 21,661 4,022 25,683 8,679 1,718 10,397 
ตราสารหนี: ที�ออก       
   และเงินกูย้ืม 30,624 3,371 33,995 20,742 3,770 24,512 

 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 ธุรกรรม ธุรกรรม  ธุรกรรม ธุรกรรม  
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

สินทรัพยร์วม 297,715 5,883 303,598 269,421 4,047 273,468 
รายการระหวา่งธนาคาร       
   และตลาดเงินสุทธิ 11,700 2,530 14,230 5,060 1,393 6,453 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 24,200 1,381 25,581 9,876 928 10,804 
เงินลงทุนสุทธิและเงินลงทุน       
   ในบริษทัยอ่ยสุทธิ 56,130 86 56,216 56,451 127 56,578 
เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี:  และ       
   ดอกเบี:ยคา้งรับสุทธิ 188,658 1,885 190,543 181,515 1,599 183,114 
เงินรับฝาก 168,844 1,658 170,502 182,508 1,598 184,106 
รายการระหวา่งธนาคาร       
   และตลาดเงิน 15,176 4,818 19,994 15,225 3,005 18,230 
หนี: สินตราสารอนุพนัธ์ 21,661 4,022 25,683 8,679 1,718 10,397 
ตราสารหนี: ที�ออก       
   และเงินกูย้ืม 30,624 3,371 33,995 20,742 3,770 24,512 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
สําหรับปีสิ&นสุดวนัที' 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  
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30 ฐานะและผลการดาํเนินงานที'สําคญัจําแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ (ต่อ) 
 
30.2 ผลการดาํเนินงานจําแนกตามธุรกรรม  
 

 งบการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 ธุรกรรม ธุรกรรม  ธุรกรรม ธุรกรรม  
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

รายไดด้อกเบี:ย 14,473 147 14,620 13,838 89 13,927 

ค่าใชจ่้ายดอกเบี:ย (5,868) (275) (6,143) (5,960) (79) (6,039) 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย)  
   ดอกเบี:ยสุทธิ 8,605 (128) 8,477 7,878 10 7,888 
รายไดค้่าธรรมเนียมและ       
   บริการสุทธิ 1,468 - 1,468 1,339 - 1,339 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื�น ๆ 2,289 - 2,289 1,279 - 1,279 
ค่าใชจ่้ายจากการ 
   ดาํเนินงานอื�น ๆ (7,124) (3) (7,127) (7,140) - (7,140) 
หนี: สูญ หนี:สงสยัจะสูญ   
   และ ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (3,770) - (3,770) (2,130) - (2,130) 

กาํไร (ขาดทุน) จากการ    
   ดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 1,468 (131) 1,337 1,226 10 1,236 

 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

  ธุรกรรม ธุรกรรม ธุรกรรม ธุรกรรม ธุรกรรม  
 ในประเทศ ในประเทศ ในประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

รายไดด้อกเบี:ย 12,879 147 13,026 12,372 89 12,461 

ค่าใชจ่้ายดอกเบี:ย (5,866) (275) (6,141) (5,950) (79) (6,029) 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย)  
   ดอกเบี:ยสุทธิ 7,013 (128) 6,885 6,422 10 6,432 
รายไดค้่าธรรมเนียมและ    
   บริการสุทธิ 1,055 - 1,055 940 - 940 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื�น ๆ 2,295 - 2,295 1,228 - 1,228 
ค่าใชจ่้ายจากการ 
   ดาํเนินงานอื�น ๆ (5,914) (3) (5,917) (5,710) - (5,710) 
หนี: สูญ หนี:สงสยัจะสูญ   
   และ ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (3,425) - (3,425) (1,703) - (1,703) 

กาํไร (ขาดทุน) จากการ 
   ดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 1,024 (131) 893 1,177 10 1,187 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
สําหรับปีสิ&นสุดวนัที' 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  
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31 รายได้ดอกเบี&ย 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 73 151 73 151 
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื�อคา้ 141 169 141 169 
เงินลงทุนในตราสารหนี:  1,458 1,366 1,458 1,366 
เงินให้สินเชื�อ 10,624 10,053 11,343 10,767 
การให้เช่าซื:อและสญัญาเช่าการเงิน 2,313 2,180 - - 

อื�นๆ 11 8 11 8 

      รายไดด้อกเบี:ย 14,620 13,927 13,026 12,461 

 
32 ค่าใช้จ่ายดอกเบี&ย 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

เงินรับฝาก 3,891 3,921 3,893 3,923 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 342 340 338 328 
เงินนาํส่งสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก 19 17 19 17 
เงินนาํส่งกองทุนฟื: นฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 983 911 983 911 
ตราสารหนี: ที�ออก     
     - หุ้นกูด้อ้ยสิทธิ 557 354 557 354 
     - อื�นๆ 296 485 296 485 

อื�นๆ 55 11 55 11 

     ค่าใชจ่้ายดอกเบี:ย 6,143 6,039 6,141 6,029 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
สําหรับปีสิ&นสุดวนัที' 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  
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33 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ     
การรับรอง รับอาวลั และการคํ:าประกนั 111 115 111 116 
รายไดค้่าธรรมเนียมบตัรเอทีเอม็ บตัรเดบิต 116 109 116 109 
รายไดจ้ากการเป็นนายหนา้ขายประกนั 587 562 367 386 
รายไดค้่าธรรมเนียมจดัการ 190 97 190 97 

อื�นๆ 730 665 590 528 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 1,734 1,548 1,374 1,236 
     

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ     
ค่าธรรมเนียมในการติดตามหนี:  89 65 174 184 
ค่าธรรมเนียมตูเ้อทีเอม็จ่าย 41 38 41 37 

อื�นๆ 136 106 104 75 

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ 266 209 319 296 
     

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,468 1,339 1,055 940 

 
34 กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพื'อค้าและปริวรรตเงนิตราต่างประเทศ 
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

กาํไรจากธุรกรรมเพื�อคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ   
เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพนัธ์   
   ดา้นอตัราแลกเปลี�ยน 1,031 667 
ตราสารอนุพนัธ์ดา้นอตัราดอกเบี:ย 614 1,037 

ตราสารหนี:  174 101 

กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพื�อคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 1,819 1,805 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
สําหรับปีสิ&นสุดวนัที' 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  
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35 ขาดทุนสุทธิจากหนี&สินทางการเงนิที'กาํหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 
 
ขาดทุนสุทธิจากหนี: สินทางการเงินที�กาํหนดให้แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม ประกอบดว้ยรายการดงันี:  
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสุทธิ   
    ตัjวแลกเงิน (333) (709) 
    หุ้นกู ้ 102 (192) 

ดอกเบี:ยจ่าย (227) (193) 

รวม (458) (1,094) 

 
36 กาํไรสุทธิจากเงนิลงทุน 

 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 ล้านบาท ล้านบาท 

   

กาํไรจากการขาย    
     เงินลงทุนเผื�อขาย 553 317 
     ตราสารหนี: ที�จะถือจนครบกาํหนด - 1 
     เงินลงทุนทั�วไป 2 - 
     เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - 12 

     กาํไรจากการขายสุทธิ 555 330 
   

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า   
     เงินลงทุนทั�วไป 4 - 

     ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสุทธิ 4 - 
   

กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 551 330 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
สําหรับปีสิ&นสุดวนัที' 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  
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37 รายได้จากการดาํเนินงานอื'นๆ 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กาํไรจากการขายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 4 11 3 
กาํไรจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย - - 91 16 
รายไดจ้ากหนี:สงสัยจะสูญโอนกลบั 58 41 - - 
รายไดรั้บจากเงินปันผล 52 51 52 51 

รายไดอื้�น 254 142 229 117 

     รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื�นๆ 377 238 383 187 

 
38 หนี&สูญ หนี&สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า  
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

เงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี:  3,770 2,095 3,425 1,668 

ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี:  - 35 - 35 

      รวม 3,770 2,130 3,425 1,703 

 
39 ภาษเีงนิได้ 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั:     
ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนัสาํหรับกาํไรทางภาษีสาํหรับงวด 343 149 273 77 

รวมภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั 343 149 273 77 
     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี:     
รายการที�เกิดจากผลแตกต่างชั�วคราว (59) 3 (87) 74 
ขาดทุนทางภาษีที�สามารถใชไ้ด ้ - 95 - 95 

รวมภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (59) 98 (87) 169 
     

รวมค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 284 247 186 246 
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39 ภาษเีงนิได้ (ต่อ) 
 
ภาษีเงินไดส้าํหรับกาํไรก่อนหกัภาษีของกลุ่มบริษทัมียอดจาํนวนเงินที�แตกต่างจากการคาํนวณกาํไรทางบญัชีคูณกบัภาษีของประเทศที�ธนาคาร
ตั:งอยู ่โดยมีรายละเอียดดงันี:  

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

กาํไรก่อนภาษี 1,337 1,236 893 1,187 
     

ภาษีคาํนวณจากอตัราภาษีร้อยละ 20  264 242 179 237 
ผลกระทบ :     
รายไดที้�ไม่ตอ้งเสียภาษี (10) (16) (10) (16) 
ค่าใชจ่้ายที�ไม่สามารถหกัภาษี 36 19 20 18 
ขาดทุนทางภาษีที�ไม่ไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินได ้
   รอการตดับญัชี - - - - 

การปรับปรุงอื�น (6) 2 (3) 7 

รวมค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 284 247 186 246 

 
อตัราภาษีเงินได้ถัวเฉลี�ยถ่วงนํ: าหนักสําหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เป็นร้อยละ 21 และ 
ร้อยละ 21 ตามลาํดบั (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 : ร้อยละ 20 และร้อยละ 21 ตามลาํดบั)  
 
ภาษีเงินไดที้�(ลด)/เพิ�ม ที�เกี�ยวขอ้งกบัองคป์ระกอบในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นมีดงันี:  
 
 งบการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 ก่อนภาษี ภาษีเพิ'ม / (ลด) หลงัภาษ ี ก่อนภาษี ภาษีเพิ'ม / (ลด) หลงัภาษ ี
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กาํไรจากมูลค่ายุติธรรม :       
ที�ดินและอาคาร (53) 11 (42) (112) 22 (90) 
สินทรัพยร์อการขาย (72) 15 (57) 88 (18) 70 
การป้องกนัความเสี�ยง 
   กระแสเงินสด (26) 5 (21) (150) 30 (120) 
การวดัมูลค่าใหมข่องภาระผกูพนั 
   ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน (107) 21 (86) (72) 15 (57) 
เงินลงทุนเผื�อขาย 13 (3) 10 241 (48) 193 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น (245) 49 (196) (5) 1 (4) 

       
ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั  343   149  
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  (59)   98  
  284   247  
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39 ภาษเีงนิได้ (ต่อ) 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 ก่อนภาษี ภาษีเพิ'ม / (ลด) หลงัภาษ ี ก่อนภาษี ภาษีเพิ'ม / (ลด) หลงัภาษ ี

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

กาํไรจากมูลค่ายุติธรรม :       
ที�ดินและอาคาร (53) 11 (42) (112) 22 (90) 
สินทรัพยร์อการขาย (72) 15 (57) 88 (18) 70 
การป้องกนัความเสี�ยง 
   กระแสเงินสด (26) 5 (21) (150) 30 (120) 
การวดัมูลค่าใหมข่องภาระผกูพนั 
   ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน (102) 20 (82) (66) 14 (52) 

เงินลงทุนเผื�อขาย 13 (3) 10 241 (48) 193 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น (240) 48 (192) 1 - 1 

       
ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั  273   77  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  (87)   169  

  186   246  

 
นอกจากนี:ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจาํนวน 25 ลา้นบาท (วนัที� 31 ธนัวาคม  พ.ศ. 2557 : 4.9 ลา้นบาท) ไดถู้กโอนมาจากส่วนเกินทุนอื�นไปยงั
กาํไรสะสม โดยการโอนนี: เกิดจากภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างกนัระหว่างค่าเสื�อมราคาจริงและค่าเสื�อมราคาที�คาํนวณจาก 
ราคาทุนเดิมของอาคาร  
 

40 กองทุนสํารองเลี&ยงชีพ 
 
กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจดทะเบียนจัดตั: งกองทุนสํารองเลี: ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี: ยงชีพ พ.ศ. 2530  
ซึ� งประกอบดว้ยเงินที�พนกังานสมทบเขา้กองทุนในอตัราร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือนพนกังาน และเงินที�ธนาคารและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบให้ 
ในอตัราร้อยละ 5 และจ่ายให้พนกังานในกรณีที�ออกจากงานตามเงื�อนไขที�ระบุไวใ้นขอ้บงัคบักองทุนสาํรองเลี: ยงชีพ กองทุนสาํรองเลี: ยงชีพนี:
บริหารโดยบริษทัหลักทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก้ จาํกดั และจะถูกจ่ายให้กบัพนักงานในกรณีที�ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุน
ดงักล่าว สาํหรับปีสิ:นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษทัไดจ่้ายเงินสมทบเขา้กองทุนเป็นจาํนวนประมาณ 113 ลา้นบาท (สาํหรับปี
สิ:นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 : 108 ลา้นบาท) เฉพาะธนาคาร : 99 ลา้นบาท (สาํหรับปีสิ:นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 : 94 ลา้นบาท) 
 

41 กาํไรต่อหุ้น 
 
กาํไรต่อหุ้นที�แสดงไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะธนาคาร เป็นกาํไรต่อหุ้นขั:นพื:นฐาน ซึ� งคาํนวณโดย
การหารกาํไรสุทธิสาํหรับงวดดว้ยจาํนวนถวัเฉลี�ยถ่วงนํ:าหนกัของหุ้นสามญัที�ถือโดยบุคคลภายนอกที�อยูใ่นระหวา่งงวด (หมายเหตุ 24) 
 
บริษทัไม่มีการออกหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดในระหวา่งปีสิ:นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 
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42 ทรัพย์สินที'ติดภาระผูกพนั 
 
42.1 ทรัพย์สินที'ใช้เป็นหลกัประกนั 

 
กลุ่มบริษทัไดน้าํทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทั เช่น เงินฝากธนาคาร พนัธบตัรรัฐบาล พนัธบตัรรัฐวิสาหกิจ เป็นตน้ ไปวางเป็นหลกัประกนั 
ในเรื�องดงัต่อไปนี:  
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

สาํหรับหลกัทรัพยข์ายโดยมีสญัญาซื:อคืน 132 - 

สาํหรับการใชไ้ฟฟ้า 8 7 

   รวม 140 7 

 
42.2 ทรัพย์สินที'ติดภาระผูกพนั 

 
ธนาคารมีเงินลงทุนประเภทหุ้นทุนของบริษทัแห่งหนึ� งซึ� งแสดงไว้เป็นเงินลงทุนระยะยาวที�ได้มาจากการปรับโครงสร้างหนี:   
ซึ� งภายใตส้ญัญาปรับโครงสร้างหนี:ไดก้าํหนดให้ธนาคารจาํหน่ายเมื�อพน้กาํหนดระยะเวลาตามขอ้ตกลงภายใน 1 ปี ถึง 10 ปี นบัจาก
วนัที�กาํหนดในสญัญาปรับโครงสร้างหนี:  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 เงินลงทุนดงักล่าวมีมูลค่าตามบญัชีสุทธิจาก
ค่าเผื�อการดอ้ยค่าจาํนวน 1 บาท  
 
นอกจากนี:ธนาคารยงัมีทรัพยสิ์นรอการขายซึ� งมีขอ้จาํกดัในการขายภายในระยะเวลา 3 ปี นบัจากวนัที�กาํหนดในสัญญาปรับโครงสร้างหนี:
ทรัพยสิ์นรอการขายดงักล่าวมีมูลค่าตามบญัชี ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 จาํนวน 511 ล้านบาท (วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 
จาํนวน 392 ลา้นบาท) 
 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ทรัพยสิ์นที�ติดภาระผกูพนัมีดงันี:  
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

  มูลค่าราคาทุน  มูลค่าราคาทุน 
ปีที'พ้นกาํหนด จํานวนบริษทั ล้านบาท จํานวนบริษทั ล้านบาท 

     

พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป 4 511 3 392 

   ทรัพยสิ์นที�ใชเ้ป็นหลกัประกนั 4 511 3 392 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
สําหรับปีสิ&นสุดวนัที' 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  

 

101 

43 ภาระผูกพนัและหนี&สินที'อาจจะเกดิขึ&น 
 

43.1 ภาระผูกพนั 
 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ธนาคารมีภาระผกูพนัที�มีสาระสาํคญัดงันี:  
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

เงินบาท เงินตราต่างประเทศ รวม เงินบาท เงินตราต่างประเทศ รวม 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

การรับอาวัลตั>วเงิน       
   และคํ&าประกันการกู้ยืมเงิน :       
การรับอาวลัตัjวเงิน 41 - 41 96 - 96 
การคํ:าประกนัการกูย้มืเงิน 13 - 13 5 - 5 
   รวมการรับอาวลัตัjวเงินและ       
      ค ํ:าประกนัการกูย้มืเงิน 54 - 54 101 - 101 
       
ภาระตามตั>วแลกเงินค่าสินค้าเข้า       
   ที'ยังไม่ครบกําหนด :       
ภาระตามตัjวแลกเงินค่าสินคา้เขา้       
   ที�ยงัไม่ครบกาํหนด 27 255 282 13 592 605 
       
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต :       
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต 63 1,161 1,224 69 1,610 1,679 
       
ภาระผูกพนัอื'น :       
สัญญาแลกเปลี�ยนเงินตรา       
   ต่างประเทศทนัทีและล่วงหนา้       
- สัญญาซื:อ - 463,412 463,412 - 308,427 308,427 
- สัญญาขาย - 375,770 375,770 - 260,867 260,867 
สัญญาแลกเปลี�ยนเงินตรา       
   ต่างประเทศและอตัราดอกเบี:ย       
- สัญญาซื:อ - 97,083 97,083 - 56,243 56,243 
- สัญญาขาย - 163,237 163,237 - 89,874 89,874 
สัญญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี:ย       
- รับอตัราดอกเบี:ยคงที� 466,852 85,560 552,412 350,389 28,231 378,620 
- รับอตัราดอกเบี:ยลอยตวั 423,796 206,321 630,117 324,717 92,017 416,734 
สัญญาสิทธิซื:อขายเงินตรา       
   ต่างประเทศ       
- ขายสิทธิที�จะซื:อ - 444 444 - 33 33 
- ขายสิทธิที�จะขาย - 2,188 2,188 - 2,477 2,477 
- ซื:อสิทธิที�จะซื:อ - 3,002 3,002 - 4,046 4,046 
- ซื:อสิทธิที�จะขาย - 527 527 - 33 33 
ตราสารสิทธิเพื�อแลกเปลี�ยน       
- สัญญาขาย 100 - 100 100 - 100 
สินคา้โภคภณัฑ ์       
- สัญญาซื:อ - 199 199 - - - 
- สัญญาขาย - 61 61 - - - 
เงินลงทุน       
- สัญญาซื:อ 4,437 - 4,437 2,640 - 2,640 
- สัญญาขาย 5,010 - 5,010 4,126 - 4,126 
วงเงินเบิกเกินบญัชีที�ลูกคา้       
   ยงัไม่ไดถ้อน 17,678 - 17,678 16,961 - 16,961 
การคํ:าประกนัอื�น 8,729 297 9,026 8,030 366 8,396 

   ภาระผกูพนัอื�น 926,602 1,398,101 2,324,703 706,963 842,614 1,549,577 
       
   รวมภาระผกูพนั 926,746 1,399,517 2,326,263 707,146 844,816 1,551,962 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
สําหรับปีสิ&นสุดวนัที' 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  

 

102 

43 ภาระผูกพนัและหนี&สินที'อาจจะเกดิขึ&น (ต่อ) 
 
43.2 หนี&สินที'อาจจะเกดิขึ&น 

 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 กลุ่มบริษทัมีหนี: สินที�อาจจะเกิดขึ:นจากการถูกฟ้องคดีในศาลในฐานะจาํเลย ซึ� งส่วนใหญ่ 
จะเป็นคดีละเมิดฟ้องเรียกร้องค่าเสียหาย ซึ� งฝ่ายบริหารเชื�อวา่เมื�อคดีสิ:นสุดจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อกลุ่มบริษทั สรุป
ไดด้งัต่อไปนี:  
 
 งบการเงนิรวมและ 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 ล้านบาท ล้านบาท 
 

ทุนทรัพยใ์นคดีที�กลุ่มบริษทัถูกฟ้องในฐานะจาํเลยโดยตรง 296 305 
ทุนทรัพยใ์นคดีที�กลุ่มบริษทัถูกฟ้องในฐานะจาํเลยร่วม   
   - ทุนทรัพยเ์ฉพาะส่วนในคดีที�สามารถระบุไดว้า่เป็นส่วนของกลุ่มบริษทั 438 328 

   - ทุนทรัพยใ์นคดีที�ไม่สามารถระบุไดว้า่เป็นส่วนของกลุ่มบริษทั 24,665 24,578 

   รวม 25,399 25,211 

 
ในส่วนของคดีฟ้องร้องดงักล่าว ส่วนหนึ�งจาํนวน 24,500 ลา้นบาทเป็นคดีที�ธนาคารถูกฟ้องเป็นจาํเลยร่วมกบั บสท. และธนาคารอื�น 
ซึ� งลูกหนี: ได้ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกรณีถูกโอนหนี: จากธนาคารต่าง ๆ ไปยงั บสท. แต่การโอนลูกหนี: ดงักล่าวเป็นการโอนตาม 
พระราชกาํหนดบรรษทับริหารสินทรัพยไ์ทย พ.ศ. 2544 ดงันั:นธนาคารเชื�อว่าเมื�อคดีสิ:นสุดจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญั
ต่อธนาคาร ทั:งนี:หนี: ในส่วนของธนาคารที�โอนไป บสท. มีจาํนวนประมาณ 959 ลา้นบาท เป็นหนี: ที�เกิดก่อนธนาคารควบรวมกิจการ 
 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ในจาํนวนดงักล่าวขา้งตน้ มีคดีความที�ศาลชั:นตน้พิพากษาให้ธนาคารแพค้ดีต่อโจทก์ในคดีที�ธนาคาร
ถูกฟ้องในฐานะจาํเลยโดยตรง และในคดีที�ธนาคารถูกฟ้องในฐานะจาํเลยร่วมเป็นจาํนวนทุนทรัพย ์20 ลา้นบาท และ 25 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั อยา่งไรก็ตามธนาคารอยูร่ะหว่างการยื�นอุทธรณ์ (วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 : 15 ลา้นบาท และ 20 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 
 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษทัได้รับรู้ประมาณการผลขาดทุนที�อาจเกิดขึ:นจากคดีฟ้องร้องจาํนวนรวม 45 ล้านบาท  
(วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 : 33 ลา้นบาท) ซึ� งฝ่ายบริหารสรุปและเชื�อว่า ประมาณการหนี: สินดงักล่าวเพียงพอที�จะรองรับผลขาดทุน
ที�อาจเกิดขึ:นจากคดีฟ้องร้องขา้งตน้  
 
นอกจากนี: กลุ่มบริษทัยงัได้รับรู้สํารองสําหรับรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินเกี�ยวกบัการคํ:าประกัน ซึ� งกลุ่มบริษทัถูกฟ้องคดี  
ในศาลในฐานะจาํเลยจาํนวน 192 ลา้นบาท (วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 : 192 ลา้นบาท) 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
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43 ภาระผูกพนัและหนี&สินที'อาจจะเกดิขึ&น (ต่อ) 
 
43.3 ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าระยะยาว 

 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 กลุ่มบริษทัไดท้าํสญัญาเช่าที�ดิน อาคาร และรถยนต ์โดยสญัญาเช่ามีอายตุั:งแต่ 6 เดือน
ขึ:นไป ทั:งนี:กลุ่มบริษทัจะตอ้งจ่ายค่าเช่าในอนาคตตามที�ระบุในสญัญาเช่าโดยสามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี:  
 
จ่ายภายใน งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

1 - 3 ปี 237 363 197 299 
4 - 5 ปี 8 6 8 6 
6 - 10 ปี 12 15 12 15 

11 - 30 ปี 2 2 2 2 

รวม 259 386 219 322 

 
43.4 ภาระผูกพนัอื'น 

 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ธนาคารมีภาระผูกพนั เนื�องจากธนาคารไดเ้ขา้ทาํสัญญาติดตั:งและพฒันาระบบคอมพิวเตอร์กบับริษทั
หลายแห่ง คงเหลือมูลค่าที�ทางธนาคารจะตอ้งจ่ายภายใตส้ญัญาดงักล่าวอีกจาํนวนเงินประมาณ 112 ลา้นบาท 1.1 ลา้นริงกิตมาเลยเ์ซีย และ 
27 พนัเหรียญสหรัฐ (วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 : 81.8 ลา้นบาท และ 0.5 ลา้นริงกิตมาเลยเ์ซีย) 

 
44 รายการธุรกจิกบักจิการ/บุคคลที'เกี'ยวข้องกนั 

 
กิจการหรือบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการที�ควบคุมหรือถูกควบคุมโดยธนาคารและบริษทัยอ่ยไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม 
หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบัธนาคารและบริษทัยอ่ย รวมถึงบริษทัที�ทาํหน้าที�ถือหุ้น บริษทัยอ่ย และกิจการที�เป็นบริษทัยอ่ยในเครือ
เดียวกนั นอกจากนี:บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซึ� งถือหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม
และมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญักบัธนาคารและบริษทัย่อย ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการหรือพนกังานของธนาคารและบริษทัยอ่ย ตลอดทั:ง
สมาชิกในครอบครัวที�ใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการที�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลเหล่านั:น 
 
ในการพิจารณาความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนักบัธนาคารและบริษทัยอ่ยแต่ละรายการธนาคารและบริษทัยอ่ยคาํนึงถึง
เนื:อหาของความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 
 
ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจที�สําคญักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์ตามสัญญา 
ที�ตกลงร่วมกนัระหวา่งธนาคารและบริษทัเหล่านั:น ซึ� งรายการที�มีสาระสาํคญัสามารถสรุปไดด้งันี:  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
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44 รายการธุรกจิกบักจิการ/บุคคลที'เกี'ยวข้องกนั (ต่อ) 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

บริษทัย่อย     
รายได ้:     

ดอกเบี:ยรับ - - 720 715 
ค่าธรรมเนียมรับ - - 4 7 
กาํไรจากการชาํระบญัชีของบริษทัยอ่ย - 12 - 12 

ค่าใชจ่้าย :     
ดอกเบี:ยจ่าย - - 2 2 
ค่าธรรมเนียมจ่าย - - 85 119 
ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัอาคาร สถานที�และอุปกรณ์ - - (9) (9) 

     

บริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด     
รายได ้:     
    (ขาดทุน)กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพื�อคา้     

    และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ (561) 96 (561) 96 
ค่าใชจ่้าย :     

ดอกเบี:ยจ่าย 48 - 48 - 
ค่าธรรมเนียมจ่าย 20 - 20 - 
ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัอาคาร สถานที�และอุปกรณ์ 5 34 5 34 

     

บริษทัที'เกี'ยวข้องกนั 
    

รายได ้:     
ค่าธรรมเนียมรับ 188 115 188 115 
รายไดอื้�น - 25 - 25 

ค่าใชจ่้าย :     
ดอกเบี:ยจ่าย 12 (49) 12 (49) 
ค่าธรรมเนียมจ่าย 133 148 133 148 
ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัอาคาร สถานที�และอุปกรณ์ (8) (6) (8) (6) 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
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44 รายการธุรกจิกบักจิการ/บุคคลที'เกี'ยวข้องกนั (ต่อ) 
 

ยอดคงคา้งของรายการธุรกิจที�สาํคญั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 มีดงันี:  
 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2558 

 เงินให้สินเชื'อคง เงินให้สินเชื'อ      
 ค้างถัวเฉลี'ย คงค้าง ภาระผูกพนั สินทรัพย์อื'น เงินฝาก เงินกู้ยืม หนี&สินอื'น 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
        

บริษัทใหญ่        

CIMB Bank Berhad - - 83 1,709 - 43 2,762 

 - - 83 1,709 - 43 2,762 
        

บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน        

CIMB Bank Plc, Cambodia - - - - - - 43 
CIMB ISLAMIC Bank Berhad - - - - - - 7 
CIMB NIAGA - - - 2 - - - 
CIMB Securities (Singapore) - - - - - - 4 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน        
   ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จาํกดั - - - - - - 218 

บริษทับริหารสินทรัพย ์สาทร จาํกดั - - - 1 265 - 47 

 - - - 3 265 - 319 
        

บุคคลที'เกี'ยวข้องกัน 15 11 - - 576 - 8 

 15 11 - - 576 - 8 

 
 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2557 

 เงินให้สินเชื'อ เงินให้สินเชื'อ      
 คงค้างถัวเฉลี'ย คงค้าง ภาระผูกพนั สินทรัพย์อื'น เงินฝาก เงินกู้ยืม หนี&สินอื'น 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
        

บริษัทใหญ่        

CIMB Bank Berhad - - 133 834 - - 1,099 

 - - 133 834 - - 1,099 
        

บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน        
CIMB Bank (L) Ltd - - - - - - 28 
CIMB Bank Plc, Cambodia - - - - - - 2 
CIMB ISLAMIC Bank Berhad - - - - - - 11 
CIMB NIAGA - - - 1 - - 1 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน        
   ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จาํกดั - - - - - - 107 

บริษทับริหารสินทรัพย ์สาทร จาํกดั - - - 2 39 - 10 

 - - - 3 39 - 159 
        

บุคคลที'เกี'ยวข้องกัน 23 24 - - 377 - 1 

 23 24 - - 377 - 1 
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44 รายการธุรกจิกบักจิการ/บุคคลที'เกี'ยวข้องกนั (ต่อ) 
 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2558 

 
เงนิให้สินเชื'อ        

คงค้างถัวเฉลี'ย 
เงนิให้สินเชื'อ 

คงค้าง 
 

ภาระผูกพนั สินทรัพย์อื'น เงนิฝาก เงนิกู้ยมื หนี&สินอื'น 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
        

บริษัทย่อยที'ถือหุ้นโดยธนาคารโดยตรง        
บริษทั เซ็นเตอร์ออโตลี้ส จาํกดั 15,507 16,353 - - 123 - - 
บริษทั เวิลดลี์ส จาํกดั 2,624 2,671 - - 66 - - 

บริษทั ซีที คอล จาํกดั 7 6 - 1 96 - 6 

 18,138 19,030 - 1 285 - 6 

        

บริษัทใหญ่        
CIMB Bank Berhad - - 83 1,709 - 43 2,762 

 - - 83 1,709 - 43 2,762 
        

บริษัทภายใต้การควบคุมเดยีวกนั        
CIMB Bank Plc, Cambodia - - - - - - 43 
CIMB ISLAMIC Bank Berhad - - - - - - 7 
CIMB NIAGA - - - 2 - - - 
CIMB Securities (Singapore) - - - - - - 4 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน        
   ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จาํกดั - - - - - - 218 

บริษทับริหารสินทรัพย ์สาทร จาํกดั - - - 1 265 - 47 

 - - - 3 265 - 319 
        

บุคคลที'เกี'ยวข้องกนั 15 11 - - 576 - 8 

 15 11 - - 576 - 8 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
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44 รายการธุรกจิกบักจิการ/บุคคลที'เกี'ยวข้องกนั (ต่อ) 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2557 

 
เงนิให้สินเชื'อ        

คงค้างถัวเฉลี'ย 
เงนิให้สินเชื'อ 

คงค้าง 
 

ภาระผูกพนั สินทรัพย์อื'น เงนิฝาก เงนิกู้ยมื หนี&สินอื'น 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
        

บริษัทย่อยที'ถือหุ้นโดยธนาคารโดยตรง        
บริษทั เซ็นเตอร์ออโตลี้ส จาํกดั 13,603 14,630 - 1 70 - - 
บริษทั เวิลดลี์ส จาํกดั 2,938 2,669 - 1 62 - - 

บริษทั ซีที คอล จาํกดั 7 7 - - 79 - 27 

 16,548 17,306 - 2 211 - 27 

        

บริษัทใหญ่        

CIMB Bank Berhad - - 133 834 - - 1,099 

 - - 133 834 - - 1,099 
        

บริษัทภายใต้การควบคุมเดยีวกนั        
CIMB Bank (L) Ltd - - - - - - 28 
CIMB Bank Plc, Cambodia - - - - - - 2 
CIMB ISLAMIC Bank Berhad - - - - - - 11 
CIMB NIAGA - - - 1 - - 1 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน        
   ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จาํกดั - - - - - - 107 

บริษทับริหารสินทรัพย ์สาทร จาํกดั - - - 2 39 - 10 

 - - - 3 39 - 159 
        

บุคคลที'เกี'ยวข้องกนั 23 24 - - 377 - 1 

 23 24 - - 377 - 1 

 
ธนาคารคิดดอกเบี:ยสาํหรับเงินรับฝากจากกิจการและบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนัในอตัราปกติที�คิดกบัผูฝ้ากทั�วไป  
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44 รายการธุรกจิกบักจิการ/บุคคลที'เกี'ยวข้องกนั (ต่อ) 
 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ธนาคารมีภาระผกูพนัจากสญัญาอนุพนัธ์ทางการเงินกบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัดงันี:  
 

 พ.ศ. 2558 

 เงนิบาท เงนิตราต่างประเทศ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

บริษทัใหญ่    
สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี:ย    
- รับอตัราดอกเบี:ยคงที� 22,965 97 23,062 
- รับอตัราดอกเบี:ยลอยตวั 88,749 4,267 93,016 
สญัญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศทนัทีและล่วงหนา้    
- สญัญาซื:อ - 807 807 
- สญัญาขาย - 66 66 
สญัญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบี:ย 
- สญัญาซื:อ - 4,134 4,134 
- สญัญาขาย - 1,804 1,804 
ตราสารสิทธิเพื�อแลกเปลี�ยน    
- สญัญาขาย 100 - 100 
สินคา้โภคภณัฑ ์    
- สญัญาซื:อ - 130 130 
 

 พ.ศ. 2557 

 เงนิบาท เงนิตราต่างประเทศ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

บริษทัใหญ่    
สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี:ย    
- รับอตัราดอกเบี:ยคงที� 32,485 89 32,574 
- รับอตัราดอกเบี:ยลอยตวั 34,991 4,417 39,408 
สญัญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศทนัทีและล่วงหนา้    
- สญัญาซื:อ - 988 988 
- สญัญาขาย - 116 116 
สญัญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบี:ย    
- สญัญาซื:อ - 4,467 4,467 
สญัญาสิทธิเลือกซื:อขายเงินตราต่างประเทศ    
- ซื:อสิทธิที�จะซื:อ - 22 22 
- ขายสิทธิที�จะขาย - 24 24 
ตราสารสิทธิเพื�อแลกเปลี�ยน    
- สญัญาขาย 100 - 100 
    

บริษทัภายใต้การควบคุมเดยีวกนั    
สญัญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศทนัทีและล่วงหนา้    
- สญัญาซื:อ - 24 24 
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44 รายการธุรกจิกบักจิการ/บุคคลที'เกี'ยวข้องกนั (ต่อ) 

 
 ผลประโยชน์ที'จ่ายแก่กรรมการและผู้มีอาํนาจในการจัดการ 

 
ธนาคารไม่มีผลตอบแทนหรือผลประโยชน์อื�นใดทั:งที�เป็นตวัเงินและ/หรือไม่เป็นตวัเงินที�จ่ายให้กรรมการและพนักงานชั:นบริหารของ
ธนาคาร ตั:งแต่ระดบัผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ขึ:นไป รวมทั:งผูบ้ริหารฝ่ายบญัชีนอกเหนือจากผลประโยชน์ที�พึงจ่ายตามปกติ ซึ� งไดแ้ก่ เบี:ยประชุม
กรรมการ บาํเหน็จกรรมการ (ถา้มี) ภาษีเงินได ้เงินเดือนและโบนสั (ถา้มี) และผลประโยชน์ของพนกังานที�จ่ายโดยให้หุ้นเป็นเกณฑ ์
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ผลประโยชน์ระยะสั:น 409 344 383 323 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น ๆ 16 13 14 12 
ผลประโยชน์ของพนกังานที�จ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์     

   จากแผนการให้หุ้นทุน (หมายเหตุ 29) 20 11 20 11 

ผลประโยชน์ที�จ่ายแก่กรรมการและ     

   ผูมี้อาํนาจในการจดัการ 445 368 417 346 

 
ผลประโยชน์ของพนกังานที�จ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์มีรายละเอียดดงัต่อไปนี:  
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 พนัหน่วย พนัหน่วย 
   

หุ้นของบริษทั CIMB Group Holdings Berhad  462 280 
 

45 การเสนอข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 
 
ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน สรุปไดด้งันี:  
 
ภาครายยอ่ย 
 
ภาครายย่อย ให้บริการทางการเงินกับประชาชนทั�วไปและลูกค้าพาณิชยธ์นกิจ ซึ� งได้แก่ บริการด้านช่องทางการจาํหน่ายและกระจายสินค้า 
แก่ผูบ้ริโภคและการให้บริการทางการเงินแก่ลูกคา้รายยอ่ย ลูกคา้ส่วนบุคคล 
 
ภาคธุรกิจ 
 
ภาคธุรกิจประกอบไปดว้ยสายวาณิชธนกิจ สายบรรษทัธุรกิจ และสายบริการเงินและการตลาด 
- สายวาณิชธนกิจ เป็นการให้บริการดา้นที�ปรึกษาทางการเงิน ธุรกรรมในตลาดตราสารทุนและการบริหารจดัการสินทรัพย ์

- สายบรรษทัธุรกิจ และสายบริการเงินและการตลาด เป็นบริการทางดา้นการให้สินเชื�อภาคธุรกิจเชิงพาณิชย ์การบริการทางดา้นการรับฝากเงิน 
การบริหารธุรกรรมทางการเงิน การบริหารเงินและการตลาด 
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45 การเสนอข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 

ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน สรุปไดด้งันี:  (ต่อป 
 

อื�นๆ 
 

อื�นๆ เป็นฝ่ายที�รับผิดชอบดูแลการดาํเนินงานของระบบงานส่วนกลาง และส่วนสนบัสนุน รวมถึงศูนยต์น้ทุน ส่วนที�ไม่แสวงผลกาํไรและธุรกิจอื�น
ซึ� งไม่สาระสาํคญัต่อกลุ่มบริษทั 
 

ขอ้มูลทางการเงินในงบการเงินรวมจาํแนกตามส่วนงาน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 และสําหรับปีสิ:นสุดวนัที� 31 ธันวาคม   
พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 เป็นดงันี:  

 งบการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2558 

 ภาครายย่อย ภาคธุรกจิ อื'นๆ 
รายการ 

ตัดบัญชี งบการเงนิรวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

      

รายไดด้อกเบี:ยสุทธิ      
   ลูกคา้ภายนอก 6,541 1,705 231 - 8,477 
   ระหวา่งส่วนงาน - - - - - 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,117 362 (11) - 1,468 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื�นๆ 429 1,212 649 (1) 2,289 
ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอื�นๆ (5,444) (1,568) (116) 1 (7,127) 
หนี: สูญ หนี:สงสยัจะสูญ และ      
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (2,680) (811) (296) 17 (3,770) 
ภาษีเงินได ้ 8 (191) (97) (4) (284) 

   (ขาดทุน)กาํไรสุทธิสาํหรับปี (29) 709 360 13 1,053 
 

 งบการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2557 

 ภาครายย่อย ภาคธุรกจิ อื'นๆ 
รายการ 

ตัดบัญชี งบการเงนิรวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

      

รายไดด้อกเบี:ยสุทธิ      
   ลูกคา้ภายนอก 5,694 1,765 429 - 7,888 
   ระหวา่งส่วนงาน (2) - - 2 - 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,110 339 (108) (2) 1,339 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื�นๆ 389 622 269 (1) 1,279 
ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอื�นๆ (5,492) (1,605) (44) 1 (7,140) 
หนี: สูญ หนี:สงสยัจะสูญ และ      
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (1,913) (355) 111 27 (2,130) 
ภาษีเงินได ้ 42 (153) (131) (5) (247) 

   (ขาดทุน)กาํไรสุทธิสาํหรับปี (172) 613 526 22 989 
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45 การเสนอข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 

 ธุรกจิธนาคาร ธุรกจิให้เช่าซื&อ ธุรกจิอื'น รายการตัดบัญชี งบการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
           

สินทรัพยร์วม 303,598 273,468 21,368 19,284 113 116 (20,458) (18,699) 304,621 274,169 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย)์ 14,230 6,453 252 202 96 79 (285) (211) 14,293 6,523 
เงินลงทุนสุทธิ 54,891 55,253 - - - - - - 54,891 55,253 
เงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี:และดอกเบี:ยคา้งรับสุทธิ 190,543 183,114 20,633 18,388 6 7 (18,840) (17,133) 192,342 184,376 
เงินรับฝาก 170,502 184,106 - - - - (285) (211) 170,217 183,895 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หนี: สิน) 19,994 18,230 19,043 17,369 7 7 (19,026) (17,301) 20,018 18,305 
หนี: สินทางการเงินที�กาํหนดให้แสดงดว้ยมูลค่ายตุิธรรม 16,040 7,693 - - - - - - 16,040 7,693 
ตราสารหนี: ที�ออกและเงินกูย้มื 33,995 24,512 - - - - - - 33,995 24,512 
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46 เครื'องมือทางการเงนิ 
 
เครื�องมือทางการเงินที�สาํคญัของธนาคารตามที�นิยามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 107 (ฉบบั 48 เดิม) “การแสดงรายการและการเปิดเผย
ขอ้มูลสาํหรับเครื�องมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสด รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน เงินให้สินเชื�อ เงินลงทุน เงินฝาก หนี: สินจ่ายคืน
เมื�อทวงถาม และเงินกูย้มื ธนาคารมีความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งกบัเครื�องมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี�ยงดงันี:  
 
46.1 ความเสี'ยงด้านเครดติ 

 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ธนาคารมีภาระผกูพนันอกงบแสดงฐานะการเงิน ซึ� งวิเคราะห์ตามระยะเวลาครบกาํหนดของ
สญัญานบัจากวนัที�ในงบแสดงฐานะการเงิน ไดด้งัต่อไปนี:  
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 นับจาก พ.ศ. 2558 นับจาก พ.ศ. 2557 

 ไม่เกนิ 1 ปี มากกว่า 1 ปี รวม ไม่เกนิ 1 ปี มากกว่า 1 ปี รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

การรับอาวลัตัjวเงิน 41 - 41 86 10 96 
การคํ:าประกนัเงินกูย้มื 13 - 13 5 - 5 
ภาระตามตัjวแลกเงินค่าสินคา้       
   เขา้ที�ยงัไม่ครบกาํหนด 282 - 282 605 - 605 
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต 1,224 - 1,224 1,679 - 1,679 
การรับรอง 41 - 41 69 - 69 
การคํ:าประกนัอื�น 8,514 512 9,026 8,122 274 8,396 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
สําหรับปีสิ&นสุดวนัที' 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  
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46 เครื'องมือทางการเงนิ (ต่อ) 
 
46.2 ความเสี'ยงด้านตลาด  

 
(ก) ความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี:ย (Interest Rate Risk) 

 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 สินทรัพย/์หนี: สินทางการเงินจาํแนกตามประเภทอตัราดอกเบี:ย จาํแนกไดด้งันี:  
 

 งบการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2558 

 มีอตัราดอกเบี&ย    
 ปรับขึ&นลงอ้างอิง มีอตัรา   
 ตามอตัราตลาด ดอกเบี&ยคงที' ไม่มีดอกเบี&ย รวม 

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินสด - - 2,397 2,397 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 1,443 10,133 2,717 14,293 
เงินลงทุนสุทธิ 22 54,169 700 54,891 
เงินให้สินเชื�อสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 134,965 63,642 - 198,607 

ลูกหนี:ตัjวสญัญาใชเ้งิน 86 1,557 - 1,643 

   รวมสินทรัพยท์างการเงิน 136,516 129,501 5,814 271,831 
     

หนี&สินทางการเงนิ     
เงินรับฝาก 58,450 109,374 2,393 170,217 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  8,384 10,171 1,463 20,018 
หนี: สินจ่ายคืนเมื�อทวงถาม - - 321 321 
หนี: สินทางการเงินที�กาํหนดให้แสดงดว้ย     
   มูลค่ายติุธรรม 16,040 - - 16,040 

ตราสารหนี: ที�ออกและเงินกูย้มื - 33,451 544 33,995 

รวมหนี: สินทางการเงิน 82,874 152,996 4,721 240,591 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
สําหรับปีสิ&นสุดวนัที' 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  
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46 เครื'องมือทางการเงนิ (ต่อ) 
 

46.2 ความเสี'ยงด้านตลาด (ต่อ) 
 

(ก) ความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี:ย (Interest Rate Risk) (ต่อ) 
 

 งบการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2557 

 มีอตัราดอกเบี&ย    
 ปรับขึ&นลงอ้างอิง มีอตัรา   
 ตามอตัราตลาด ดอกเบี&ยคงที' ไม่มีดอกเบี&ย รวม 

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินสด - - 3,990 3,990 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 471 1,855 4,197 6,523 
เงินลงทุนสุทธิ 50 51,768 3,435 55,253 
เงินให้สินเชื�อสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 128,634 61,333 1 189,968 
ลูกหนี:บรรษทั     

   บริหารสินทรัพยไ์ทย - - 3,572 3,572 

รวมสินทรัพยท์างการเงิน 129,155 114,956 15,195 259,306 
     

หนี&สินทางการเงนิ     
เงินรับฝาก 41,379 140,273 2,243 183,895 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  6,633 10,743 929 18,305 
หนี: สินจ่ายคืนเมื�อทวงถาม - - 344 344 
หนี: สินทางการเงินที�กาํหนดให้แสดงดว้ย     
   มูลค่ายติุธรรม 7,693 - - 7,693 

ตราสารหนี: ที�ออกและเงินกูย้มื - 23,968 544 24,512 

รวมหนี: สินทางการเงิน 55,705 174,984 4,060 234,749 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
สําหรับปีสิ&นสุดวนัที' 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  
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46 เครื'องมือทางการเงนิ (ต่อ) 
 

46.2 ความเสี'ยงด้านตลาด (ต่อ) 
 

(ก) ความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี:ย (Interest Rate Risk) (ต่อ) 
 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2558 

 มีอตัราดอกเบี&ย    
 ปรับขึ&นลงอ้างอิง มีอตัรา   
 ตามอตัราตลาด ดอกเบี&ยคงที' ไม่มีดอกเบี&ย รวม 

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินสด - - 2,395 2,395 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 1,387 10,133 2,710 14,230 
เงินลงทุนสุทธิ 22 54,169 700 54,891 
เงินให้สินเชื�อสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 136,860 59,786 - 196,646 

ลูกหนี:ตัjวสญัญาใชเ้งิน 86 1,557 - 1,643 

   รวมสินทรัพยท์างการเงิน 138,355 125,645 5,805 269,805 
     

หนี&สินทางการเงนิ     
เงินรับฝาก 58,676 109,430 2,396 170,502 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  8,384 10,147 1,463 19,994 
หนี: สินจ่ายคืนเมื�อทวงถาม - - 321 321 
หนี: สินทางการเงินที�กาํหนดให้แสดงดว้ย     
    มูลค่ายติุธรรม 16,040 - - 16,040 

ตราสารหนี: ที�ออกและเงินกูย้มื - 33,451 544 33,995 

   รวมหนี: สินทางการเงิน 83,100 153,028 4,724 240,852 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
สําหรับปีสิ&นสุดวนัที' 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  
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46 เครื'องมือทางการเงนิ (ต่อ) 
 

46.2 ความเสี'ยงด้านตลาด (ต่อ) 
 
(ก) ความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี:ย (Interest Rate Risk) (ต่อ) 
 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2557 

 มีอตัราดอกเบี&ย    
 ปรับขึ&นลงอ้างอิง มีอตัรา   
 ตามอตัราตลาด ดอกเบี&ยคงที' ไม่มีดอกเบี&ย รวม 

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินสด - - 3,988 3,988 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 411 1,855 4,187 6,453 
เงินลงทุนสุทธิ 50 51,768 3,435 55,253 
เงินให้สินเชื�อสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 130,190 57,981 - 188,171 
ลูกหนี:บรรษทั     

   บริหารสินทรัพยไ์ทย - - 3,572 3,572 

   รวมสินทรัพยท์างการเงิน 130,651 111,604 15,182 257,437 
     

หนี&สินทางการเงนิ     
เงินรับฝาก 41,522 140,340 2,244 184,106 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  6,633 10,668 929 18,230 
หนี: สินจ่ายคืนเมื�อทวงถาม - - 344 344 
หนี: สินทางการเงินที�กาํหนดให้แสดงดว้ย     
    มูลค่ายติุธรรม 7,693 - - 7,693 

ตราสารหนี: ที�ออกและเงินกูย้มื - 23,968 544 24,512 

   รวมหนี: สินทางการเงิน 55,848 174,976 4,061 234,885 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
สําหรับปีสิ&นสุดวนัที' 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  
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46 เครื'องมือทางการเงนิ (ต่อ) 
 

46.2 ความเสี'ยงด้านตลาด (ต่อ) 
 

(ก) ความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี:ย (Interest Rate Risk) (ต่อ) 
 งบการเงินรวม  

 พ.ศ. 2558 

 ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี&ยใหม่หรือวันครบกําหนด  อัตราดอกเบี&ย 
 เมื'อ 0 - 3 3 - 12   ไม่มี  ถัวเฉลี'ย 
 ทวงถาม เดือน เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี กําหนด รวม ถ่วงนํ&าหนัก 

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 
         

สินทรัพย์ทางการเงิน         
รายการระหวา่งธนาคาร         
   และตลาดเงินสุทธิ - 10,133 - - - - 10,133 1.53 
เงินลงทุนสุทธิ - 3,763 11,269 34,497 4,640 - 54,169 3.52 
เงินให้สินเชื�อสุทธิจากรายได ้         
   รอตดับญัชี 1,565 22,157 10,954 26,226 2,740 - 63,642 6.96 
ลูกหนี:ตัjวสัญญาใชเ้งิน - 60 722 775 - - 1,557 2.73 
รวมสินทรัพยท์างการเงิน 1,565 36,113 22,945 61,498 7,380 - 129,501  
         

หนี&สินทางการเงิน         
เงินรับฝาก 17,046 54,321 36,219 1,788 - - 109,374 2.04 
รายการระหวา่งธนาคาร          
   และตลาดเงิน 931 1,230 7,481 529 - - 10,171 1.27 
ตราสารหนี: ที�ออกและเงินกูย้มื 1,965 13,270 8,844 - 9,372 - 33,451 2.73 

   รวมหนี: สินทางการเงิน 19,942 68,821 52,544 2,317 9,372 - 152,996  
 

 งบการเงินรวม  

 พ.ศ. 2557 

 ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี&ยใหม่หรือวันครบกําหนด  อัตราดอกเบี&ย 
 เมื'อ 0 - 3 3 - 12   ไม่มี  ถัวเฉลี'ย 
 ทวงถาม เดือน เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี กําหนด รวม ถ่วงนํ&าหนัก 

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 
         

สินทรัพย์ทางการเงิน         
รายการระหวา่งธนาคาร         
   และตลาดเงินสุทธิ 30 1,825 - - - - 1,855 2.64 
เงินลงทุนสุทธิ - 4,614 1,763 44,789 602 - 51,768 3.45 
เงินให้สินเชื�อสุทธิจากรายได ้         
   รอตดับญัชี 71 22,859 14,908 20,858 2,637 - 61,333 8.68 
รวมสินทรัพยท์างการเงิน 101 29,298 16,671 65,647 3,239 - 114,956  
         

หนี&สินทางการเงิน         
เงินรับฝาก 8,322 49,433 63,453 19,065 - - 140,273 2.39 
รายการระหวา่งธนาคาร          
   และตลาดเงิน 2,411 2,382 5,331 619 - - 10,743 1.65 
ตราสารหนี: ที�ออกและเงินกูย้มื 1,022 2,318 10,858 - 9,770 - 23,968 3.64 

   รวมหนี: สินทางการเงิน 11,755 54,133 79,642 19,684 9,770 - 174,984  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
สําหรับปีสิ&นสุดวนัที' 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  
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46 เครื'องมือทางการเงนิ (ต่อ) 
 

46.2 ความเสี'ยงด้านตลาด (ต่อ) 
 

(ก) ความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี:ย (Interest Rate Risk) (ต่อ) 
 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร  

 พ.ศ. 2558 

 ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี&ยใหม่หรือวันครบกําหนด  อัตราดอกเบี&ย 
 เมื'อ 0 - 3 3 - 12   ไม่มี  ถัวเฉลี'ย 
 ทวงถาม เดือน เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี กําหนด รวม ถ่วงนํ&าหนัก 

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 
         

สินทรัพย์ทางการเงิน         
รายการระหวา่งธนาคาร         
   และตลาดเงินสุทธิ - 10,133 - - - - 10,133 1.53 
เงินลงทุนสุทธิ - 3,763 11,269 34,497 4,640 - 54,169 3.52 
เงินให้สินเชื�อสุทธิจาก 
   รายไดร้อตดับญัชี 1,565 26,922 12,357 16,586 2,356 - 59,786 6.96 

ลูกหนี:ตัjวสัญญาใชเ้งิน - 60 722 775 - - 1,557 2.73 

   รวมสินทรัพยท์างการเงิน 1,565 40,878 24,348 51,858 6,996 - 125,645  
         

หนี&สินทางการเงิน         
เงินรับฝาก 17,046 54,367 36,219 1,798 - - 109,430 2.04 
รายการระหวา่งธนาคาร          
   และตลาดเงิน 931 1,218 7,469 529 - - 10,147 1.27 

ตราสารหนี: ที�ออกและเงินกูย้มื 1,965 13,270 8,844 - 9,372 - 33,451 2.73 

   รวมหนี: สินทางการเงิน 19,942 68,855 52,532 2,327 9,372 - 153,028  
 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร  

 พ.ศ. 2557 

 ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี&ยใหม่หรือวันครบกําหนด  อัตราดอกเบี&ย 
 เมื'อ 0 - 3 3 - 12   ไม่มี  ถัวเฉลี'ย 
 ทวงถาม เดือน เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี กําหนด รวม ถ่วงนํ&าหนัก 

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 
         

สินทรัพย์ทางการเงิน         
รายการระหวา่งธนาคาร         
   และตลาดเงินสุทธิ 30 1,825 - - - - 1,855 2.64 
เงินลงทุนสุทธิ - 4,614 1,763 44,789 602 - 51,768 3.45 
เงินให้สินเชื�อสุทธิจาก         

   รายไดร้อตดับญัชี 71 28,941 16,457 10,339 2,173 - 57,981 5.64 

   รวมสินทรัพยท์างการเงิน 101 35,380 18,220 55,128 2,775 - 111,604  
         

หนี&สินทางการเงิน         
เงินรับฝาก 8,322 49,489 63,464 19,065 - - 140,340 2.40 
รายการระหวา่งธนาคาร          
   และตลาดเงิน 2,411 2,369 5,294 594 - - 10,668 1.65 

ตราสารหนี: ที�ออกและเงินกูย้มื 1,022 2,318 10,858 - 9,770 - 23,968 3.64 

   รวมหนี: สินทางการเงิน 11,755 54,176 79,616 19,659 9,770 - 174,976  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
สําหรับปีสิ&นสุดวนัที' 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  
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46 เครื'องมือทางการเงนิ (ต่อ) 
 

46.2 ความเสี'ยงด้านตลาด (ต่อ) 
 

(ก) ความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี:ย (Interest Rate Risk) (ต่อ) 
 
ยอดคงเหลือของเงินให้สินเชื�อที�มีอัตราดอกเบี: ยปรับขึ: นลงตามอตัราตลาดหรือมีอตัราดอกเบี: ยคงที�ได้รวมเงินให้สินเชื�อ 
ที�หยดุรับรู้รายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง (ก่อนหกัค่าเผื�อหนี:สงสยัจะสูญ)  
 
นอกจากนี:  ธนาคารมีสินทรัพย/์หนี: สินทางการเงินที�ก่อให้เกิดรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายยอดคงเหลือถวัเฉลี�ยที�คาํนวณโดยถวัเฉลี�ย
จากยอดคงเหลือในระหวา่งงวดของสินทรัพย/์หนี: สินทางการเงิน อตัราเฉลี�ยของดอกเบี:ยและเงินปันผล สาํหรับปีสิ:นสุดวนัที� 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 เป็นดงันี:  
 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2558   พ.ศ. 2557   

 ยอดคงเหลือ ดอกเบี&ยและ  ยอดคงเหลือ ดอกเบี&ยและ  
 ถัวเฉลี'ย เงินปันผล อัตราเฉลี'ย ถัวเฉลี'ย เงินปันผล อัตราเฉลี'ย 

 ล้านบาท ล้านบาท (ร้อยละ) ล้านบาท ล้านบาท (ร้อยละ) 
       

สินทรัพยท์างการเงินที�ก่อใหเ้กิดรายได ้       

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 8,665 73 0.85 4,846 151 3.11 

เงินลงทุนสุทธิ 56,617 1,598 2.82 53,194 1,535 2.89 

เงินใหสิ้นเชื�อ 194,376 12,937 6.66 178,422 12,234 6.86 

   รวมสินทรัพยท์างการเงินที�ก่อใหเ้กิดรายได ้ 259,658 14,608  236,462 13,920  
       

หนี: สินทางการเงินที�ก่อใหเ้กิดค่าใชจ่้าย       
เงินรับฝาก 173,969 3,891 2.24 162,817 3,921 2.44 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 21,006 342 1.63 19,753 340 1.72 

หนี: สินทางการเงินที�กาํหนดใหแ้สดงดว้ย       

   มูลค่ายุติธรรม 11,507 227 1.97 7,981 193 2.42 

ตราสารหนี: ที�ออกและเงินกูย้ืม 27,735 853 3.08 28,820 838 2.91 

   รวมหนี: สินทางการเงินที�ก่อให้เกิดค่าใชจ่้าย 234,217 5,313  219,371 5,292  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
สําหรับปีสิ&นสุดวนัที' 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  
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46 เครื'องมือทางการเงนิ (ต่อ) 
 

46.2 ความเสี'ยงด้านตลาด (ต่อ) 
 
(ก) ความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี:ย (Interest Rate Risk) (ต่อ)  
 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2558   พ.ศ. 2557   

 ยอดคงเหลือ ดอกเบี&ยและ  ยอดคงเหลือ ดอกเบี&ยและ  
 ถัวเฉลี'ย เงินปันผล อัตราเฉลี'ย ถัวเฉลี'ย เงินปันผล อัตราเฉลี'ย 

 ล้านบาท ล้านบาท (ร้อยละ) ล้านบาท ล้านบาท (ร้อยละ) 
       

สินทรัพยท์างการเงินที�ก่อใหเ้กิดรายได ้       
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 11,725 73 0.63 8,798 151 1.71 

เงินลงทุนสุทธิ 57,942 1,650 2.85 54,519 1,587 2.91 

เงินใหสิ้นเชื�อ 192,249 11,343 5.90 176,541 10,767 6.10 

   รวมสินทรัพยท์างการเงินที�ก่อให้เกิดรายได ้ 261,916 13,066  239,858 12,505  
       

หนี: สินทางการเงินที�ก่อใหเ้กิดค่าใชจ่้าย       
เงินรับฝาก 174,176 3,893 2.24 163,091 3,923 2.44 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 22,034 338 1.53 20,462 327 1.60 

หนี: สินทางการเงินที�กาํหนดใหแ้สดงดว้ย       

   มูลค่ายุติธรรม 11,507 227 1.97 7,981 193 2.42 

ตราสารหนี: ที�ออกและเงินกูย้ืม 27,735 853 3.08 28,820 838 2.91 

   รวมหนี: สินทางการเงินที�ก่อให้เกิดค่าใชจ่้าย 235,452 5,311  220,354 5,281  

 
(ข) ความเสี�ยงดา้นอตัราแลกเปลี�ยน (Foreign Exchange Risk) 

 
นอกเหนือจากสินทรัพยแ์ละหนี: สินทางการเงินที�เป็นเงินตราต่างประเทศที�ได้เปิดเผยแลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ที�เกี�ยวขอ้ง ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ธนาคารมีฐานะสุทธิที�เป็นเงินตราต่างประเทศที�สาํคญัโดยจาํแนก
เป็นสกุลเงินไดด้งัต่อไปนี:  
 

 (หน่วย: เทยีบเท่าล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2558   พ.ศ. 2557   

 เหรียญสหรัฐฯ ยูโร* สกลุอื'น ๆ* เหรียญสหรัฐฯ ยูโร* สกลุอื'น ๆ* 
       

ฐานะทนัที 409.23 40.66 (86.00) 205.49 25.43 (107.32) 
ฐานะล่วงหนา้       

- สญัญาล่วงหนา้ (438.04) (39.24) 82.91 (216.88) (24.10) 106.49 

   ฐานะสุทธิ (28.81) 1.42 (3.09) (11.39) 1.33 (0.83) 

 
* สาํหรับสกุลยโูรและสกุลอื�น ๆ แสดงฐานะสุทธิเป็นเงินตราต่างประเทศเทียบเท่าสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
สําหรับปีสิ&นสุดวนัที' 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  
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46 เครื'องมือทางการเงนิ (ต่อ) 
 

46.3 ความเสี'ยงด้านสภาพคล่อง 
 
วนัที�ที�ครบกาํหนดของเครื�องมือทางการเงินนบัจากวนัที�ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557  
มีดงันี:  

 งบการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2558   

 เมื'อทวงถาม น้อยกว่า 1 ปี มากกว่า 1 ปี ไม่มีกาํหนด รวม 
รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสด 2,395 - - 2 2,397 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 4,163 10,130 - - 14,293 
เงินลงทุนสุทธิ - 15,530 39,136 225 54,891 
เงินให้สินเชื�อสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 15,072(1) 42,579 140,956 - 198,607 

ลูกหนี:ตัjวสญัญาใชเ้งิน - 868 775 - 1,643 

   รวมสินทรัพยท์างการเงิน 21,630 69,107 180,867 227 271,831 
      

หนี&สินทางการเงนิ       
เงินรับฝาก 77,890 90,523 1,804 - 170,217 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 10,778 9,077 163 - 20,218 
หนี: สินจ่ายคืนเมื�อทวงถาม 321 - - - 321 
หนี: สินทางการเงินที�กาํหนดให้แสดง 
    ดว้ยมูลค่ายติุธรรม - - 16,040 - 16,040 

ตราสารหนี: ที�ออกและเงินกูย้มื 2,509 22,114 9,372 - 33,995 

   รวมหนี: สินทางการเงิน 91,498 121,714 27,379 - 240,591 

 
(1) ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ส่วนหนึ� งของเงินให้สินเชื�อที�ครบกาํหนดเมื�อทวงถามในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารจาํนวน 6,374 ลา้นบาท และ 

6,088 ลา้นบาท (วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 : 6,355 ลา้นบาท และ 5,698 ลา้นบาทตามลาํดับ) เป็นจาํนวนเงินคงคา้งตามสัญญาของรายที�ผิดนัดชาํระและจดัชั: น 
ตํ�ากวา่มาตรฐานขึ:นไป ทั:งนี:  ระยะเวลาการชาํระคืนขึ:นอยูก่บัการเจรจาปรับโครงสร้างหนี: ใหม่ 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
สําหรับปีสิ&นสุดวนัที' 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  
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46 เครื'องมือทางการเงนิ (ต่อ) 
 

46.3 ความเสี'ยงด้านสภาพคล่อง (ต่อ) 
 

 งบการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2557   

 เมื'อทวงถาม น้อยกว่า 1 ปี มากกว่า 1 ปี ไม่มีกาํหนด รวม 
รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสด 3,988 - - 2 3,990 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 4,701 1,822 - - 6,523 
เงินลงทุนสุทธิ - 8,993 45,391 869 55,253 
เงินให้สินเชื�อสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 14,203(1) 46,298 129,467 - 189,968 

ลูกหนี:บรรษทับริหารสินทรัพยไ์ทย - - 3,572 - 3,572 

   รวมสินทรัพยท์างการเงิน 22,892 57,113 178,430 871 259,306 
 

หนี&สินทางการเงนิ       
เงินรับฝาก 51,944 112,886 19,065 - 183,895 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 9,973 7,706 626 - 18,305 
หนี: สินจ่ายคืนเมื�อทวงถาม 344 - - - 344 
หนี: สินทางการเงินที�กาํหนดให้แสดง 
    ดว้ยมูลค่ายติุธรรม - - 7,693 - 7,693 

ตราสารหนี: ที�ออกและเงินกูย้มื 1,566 13,176 9,770 - 24,512 

   รวมหนี: สินทางการเงิน 63,827 133,768 37,154 - 234,749 

 
(1) ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ส่วนหนึ� งของเงินให้สินเชื�อที�ครบกาํหนดเมื�อทวงถามในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารจาํนวน 6,374 ลา้นบาท และ 

6,088 ลา้นบาท (วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 : 6,355 ลา้นบาท และ 5,698 ลา้นบาทตามลาํดับ) เป็นจาํนวนเงินคงคา้งตามสัญญาของรายที�ผิดนัดชาํระและจดัชั: น 
ตํ�ากวา่มาตรฐานขึ:นไป ทั:งนี:  ระยะเวลาการชาํระคืนขึ:นอยูก่บัการเจรจาปรับโครงสร้างหนี: ใหม่ 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
สําหรับปีสิ&นสุดวนัที' 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  
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46 เครื'องมือทางการเงนิ (ต่อ) 
 

46.3 ความเสี'ยงด้านสภาพคล่อง (ต่อ)  

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2558   

 เมื'อทวงถาม น้อยกว่า 1 ปี มากกว่า 1 ปี ไม่มีกาํหนด รวม 
รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสด 2,395 - - - 2,395 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 4,100 10,130 - - 14,230 
เงินลงทุนสุทธิ - 15,530 39,136 225 54,891 
เงินให้สินเชื�อสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 16,998(1) 48,741 130,907 - 196,646 
ลูกหนี:ตัjวสญัญาใชเ้งิน - 868 775 - 1,643 

   รวมสินทรัพยท์างการเงิน 23,493 75,269 170,818 225 269,805 
 

หนี&สินทางการเงนิ       
เงินรับฝาก 78,119 90,579 1,804 - 170,502 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 10,778 8,687 529 - 19,994 
หนี: สินจ่ายคืนเมื�อทวงถาม 321 - - - 321 
หนี: สินทางการเงินที�กาํหนดให้แสดง 
   ดว้ยมูลค่ายติุธรรม - - 16,040 - 16,040 
ตราสารหนี: ที�ออกและเงินกูย้มื 2,509 22,114 9,372 - 33,995 

   รวมหนี: สินทางการเงิน 91,727 121,380 27,745 - 240,852 

 
(1) ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ส่วนหนึ� งของเงินให้สินเชื�อที�ครบกาํหนดเมื�อทวงถามในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารจาํนวน 6,374 ลา้นบาท และ 

6,088 ลา้นบาท (วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 : 6,355 ลา้นบาท และ 5,698 ลา้นบาทตามลาํดับ) เป็นจาํนวนเงินคงคา้งตามสัญญาของรายที�ผิดนัดชาํระและจดัชั: น 
ตํ�ากวา่มาตรฐานขึ:นไป ทั:งนี:  ระยะเวลาการชาํระคืนขึ:นอยูก่บัการเจรจาปรับโครงสร้างหนี: ใหม่ 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
สําหรับปีสิ&นสุดวนัที' 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  
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46 เครื'องมือทางการเงนิ (ต่อ) 
 

46.3 ความเสี'ยงด้านสภาพคล่อง (ต่อ ) 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2557   

 เมื'อทวงถาม น้อยกว่า 1 ปี มากกว่า 1 ปี ไม่มีกาํหนด รวม 
รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสด 3,988 - - - 3,988 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 4,631 1,822 - - 6,453 
เงินลงทุนสุทธิ - 8,993 45,391 869 55,253 
เงินให้สินเชื�อสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 15,790(1) 53,922 118,459 - 188,171 
ลูกหนี:บรรษทับริหารสินทรัพยไ์ทย - - 3,572 - 3,572 

   รวมสินทรัพยท์างการเงิน 24,409 64,737 167,422 869 257,437 
 

หนี&สินทางการเงนิ       
เงินรับฝาก 52,088 112,953 19,065 - 184,106 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 9,973 7,655 602 - 18,230 
หนี: สินจ่ายคืนเมื�อทวงถาม 344 - - - 344 
หนี: สินทางการเงินที�กาํหนดให้แสดง 
   ดว้ยมูลค่ายติุธรรม - - 7,693 - 7,693 
ตราสารหนี: ที�ออกและเงินกูย้มื 1,566 13,176 9,770 - 24,512 

   รวมหนี: สินทางการเงิน 63,971 133,784 37,130 - 234,885 

 
(1) ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ส่วนหนึ� งของเงินให้สินเชื�อที�ครบกาํหนดเมื�อทวงถามในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารจาํนวน 6,374 ลา้นบาท และ 

6,088 ลา้นบาท (วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 : 6,355 ลา้นบาท และ 5,698 ลา้นบาทตามลาํดับ) เป็นจาํนวนเงินคงคา้งตามสัญญาของรายที�ผิดนัดชาํระและจดัชั: น 
ตํ�ากวา่มาตรฐานขึ:นไป ทั:งนี:  ระยะเวลาการชาํระคืนขึ:นอยูก่บัการเจรจาปรับโครงสร้างหนี: ใหม่ 
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46 เครื'องมือทางการเงนิ (ต่อ) 
 
46.4 มูลค่ายุติธรรม 

 
ธนาคารไดมี้การประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งันี:  
 

 งบการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2558   พ.ศ. 2557   

 มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุตธิรรม มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุตธิรรม 
รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

 

สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินสด 2,397 2,397 3,990 3,990 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 14,293 14,293 6,523 6,523 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 25,581 25,581 10,804 10,804 
เงินลงทุนสุทธิ 54,891 55,309 55,253 55,567 
เงินใหสิ้นเชื�อสุทธิ 192,342 192,342 184,376 184,376 
ลูกหนี:ตัjวสญัญาใชเ้งิน 1,643 1,643 - - 

ลูกหนี:บรรษทับริหารสินทรัพยไ์ทย - - 3,572 3,572 

   รวมสินทรัพยท์างการเงิน 291,147 291,565 264,518 264,832 
 

หนี&สินทางการเงนิ      
เงินรับฝาก 170,217 170,258 183,895 183,895 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 20,018 20,064 18,305 18,305 
หนี: สินจ่ายคืนเมื�อทวงถาม 321 321 344 344 
หนี: สินทางการเงินที�กาํหนดใหแ้สดงดว้ยมลูค่ายุติธรรม 16,040 16,040 7,693 7,693 
หนี: สินตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 25,683 25,683 10,397 10,397 

ตราสารหนี: ที�ออกและเงินกูย้ืม 33,995 34,235 24,512 24,313 

   รวมหนี: สินทางการเงิน 266,274 266,601 245,146 244,947 
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46 เครื'องมือทางการเงนิ (ต่อ) 
 
46.4 มูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 

 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2558   พ.ศ. 2557   

 มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุตธิรรม มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุตธิรรม 
รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

 

สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินสด 2,395 2,395 3,988 3,988 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 14,230 14,230 6,453 6,453 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 25,581 25,581 10,804 10,804 
เงินลงทุนสุทธิ 54,891 55,309 55,253 55,567 
เงินใหสิ้นเชื�อสุทธิ 190,543 190,543 183,114 183,114 
ลูกหนี:ตัjวสญัญาใชเ้งิน 1,643 1,643 - - 

ลูกหนี:บรรษทับริหารสินทรัพยไ์ทย - - 3,572 3,572 

   รวมสินทรัพยท์างการเงิน 289,283 289,701 263,184 263,498 
 

หนี&สินทางการเงนิ      
เงินรับฝาก 170,502 170,543 184,106 184,106 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 19,994 19,994 18,230 18,230 
หนี: สินจ่ายคืนเมื�อทวงถาม 321 321 344 344 
หนี: สินทางการเงินที�กาํหนดใหแ้สดงดว้ยมลูค่ายุติธรรม 16,040 16,040 7,693 7,693 
หนี: สินตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 25,683 25,683 10,397 10,397 

ตราสารหนี: ที�ออกและเงินกูย้ืม 33,995 34,235 24,512 24,313 

   รวมหนี: สินทางการเงิน 266,535 266,816 245,282 245,083 

 
วิธีการและขอ้สมมติฐานที�กลุ่มบริษทัไดใ้ชใ้นการประมาณมูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงินตามที�ไดเ้ปิดเผยมีดงันี:  
 
เงนิสดและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ (สินทรัพย์) 
 
มูลค่ายติุธรรมของเงินสดและรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (ดา้นสินทรัพย)์ ถือตามจาํนวนเงินที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

 
เงนิลงทุนสุทธิ 
 
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนสุทธิได้คาํนวณตามวิธีการที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างการข้อ 2.5 ยกเว้น 
การประมาณมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี: ที�จะถือจนครบกาํหนด และเงินลงทุนทั�วไปจะถูกบนัทึกดว้ยราคาตลาดหรือ
ราคาที�สามารถสงัเกตไดจ้ากตลาด หากไม่พบกลุ่มบริษทัจะบนัทึกดว้ยราคาที�จ่ายซื:อรวมตน้ทุนการจดัทาํรายการ และวดัมูลค่าต่อมา
ดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยใช้อตัราดอกเบี:ยที�แทจ้ริงหักค่าเผื�อการลดลงของมูลค่า (ถา้มี)และเงินลงทุนทั�วไป แสดงในงบแสดง
ฐานะการเงินดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื�อการลดลงของมูลค่า (ถา้มี) 
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46 เครื'องมือทางการเงนิ (ต่อ) 
 

46.4 มูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 
 
เงนิให้สินเชื'อสุทธิ 
 
เงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี:และดอกเบี:ยคา้งรับสุทธิรวมเงินให้สินเชื�อที�ไม่ก่อให้เกิดรายได ้โดยเงินให้สินเชื�อส่วนใหญ่เป็นอตัราดอกเบี:ย
ปรับขึ:นลงอา้งอิงตามอตัราตลาด  มูลค่ายติุธรรมโดยประมาณ คือ เงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี: และดอกเบี:ยคา้งรับหักค่าเผื�อหนี: สงสัย 
จะสูญตามบญัชี   
 
ลูกหนี&ตั>วสัญญาใช้เงนิ 
 
มูลค่ายติุธรรมของลูกหนี:ตัjวสญัญาใชเ้งินถือตามจาํนวนเงินที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
ลูกหนี&บรรษทับริหารสินทรัพย์ไทย 
 
มูลค่ายติุธรรมของลูกหนี:บรรษทับริหารสินทรัพยไ์ทยถือตามจาํนวนเงินที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
เงนิรับฝาก 
 
มูลค่ายติุธรรมของเงินรับฝากที�ครบกาํหนดภายใน 1 ปี ถือตามจาํนวนเงินที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  ส่วนเงินรับฝากที�ครบกาํหนด
ตั:งแต่ 1 ปีเป็นตน้ไป จะวดัมูลค่ายติุธรรมดว้ยการคิดลดของกระแสเงินสดดว้ยอตัราดอกเบี:ยในตลาดที�มีลกัษณะใกลเ้คียงกนั 
 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ (หนี&สิน)  
 
มูลค่ายติุธรรมของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หนี: สิน) ถือตามจาํนวนเงินที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  
 
หนี&สินจ่ายคนืเมื'อทวงถาม 
 
มูลค่ายุติธรรมของหนี: สินจ่ายคืนเมื�อทวงถามถือตามจาํนวนเงินที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
ตราสารหนี&ที'ออกและเงนิกู้ยมื 
 
ตราสารหนี: ที�ออกและเงินกู้ยืม แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณจากราคาซื:อ-ขายในตลาด หรือราคาทุนตดัจาํหน่าย 
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46 เครื'องมือทางการเงนิ (ต่อ) 
 

46.5 ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ  
 
ธนาคารประกอบธุรกรรมเกี�ยวกบัตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินเป็นไปตามปกติธุรกิจของธนาคาร เพื�อตอบสนองต่อความตอ้งการของ
ลูกคา้ และเพื�อการบริหารความเสี�ยงของธนาคารอนัเกิดจากการผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยน และอตัราดอกเบี:ย 
 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ธนาคารมีตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินซึ� งจาํแนกตามระยะเวลาครบกาํหนดของสัญญา 
สามารถสรุปไดด้งันี:  

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2558   พ.ศ. 2557   

 ไม่เกนิ 1 ปี มากกว่า 1 ปี รวม ไม่เกนิ 1 ปี มากกว่า 1 ปี รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

สญัญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศทนัที 
   และล่วงหนา้       
- สญัญาซื:อ 455,908 7,504 463,412 305,000 3,427 308,427 
- สญัญาขาย 371,917 3,853 375,770 260,012 855 260,867 
สญัญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศและ       
   อตัราดอกเบี:ย       
- สญัญาซื:อ 9,659 87,424 97,083 2,571 53,672 56,243 
- สญัญาขาย 81,143 82,094 163,237 37,907 51,967 89,874 

  สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี:ย       
- รับอตัราดอกเบี:ยคงที� 258,112 294,300 552,412 165,284 213,336 378,620 
- รับอตัราดอกเบี:ยลอยตวั 307,395 322,722 630,117 181,743 234,992 416,735 
สญัญาสิทธิซื:อขายเงินตราต่างประเทศ        
- ขายสิทธิที�จะซื:อ 444 - 444 33 - 33 
- ขายสิทธิที�จะขาย 1,148 1,040 2,188 818 1,659 2,477 
- ซื:อสิทธิที�จะซื:อ 1,956 1,046 3,002 2,544 1,502 4,046 
- ซื:อสิทธิที�จะขาย 527 - 527 33 - 33 
ตราสารสิทธิเพื�อแลกเปลี�ยน       
- สญัญาขาย - 100 100 - 100 100 
เครดิตและโภคภณัฑ ์       
- สญัญาซื:อ 199 - 199 - - - 
- สญัญาขาย 61 - 61 - - - 
 

ธนาคารกาํหนดนโยบายและวงเงินที�เกี�ยวขอ้งกบัความเสี� ยงโดยมีขั:นตอนการรายงานและควบคุมความเสี�ยงต่าง ๆ เพื�อควบคุม
ธุรกรรมดา้นอนุพนัธ์ทางการเงิน ธนาคารควบคุมความเสี�ยงดา้นการผิดนดัชาํระที�เกี�ยวขอ้งกบัอนุพนัธ์ทางการเงินโดยพิจารณาวงเงิน
สินเชื�อที�ให้กบัลูกคา้โดยรวม ซึ� งการพิจารณาดงักล่าวเป็นไปเช่นเดียวกบักระบวนการการพิจารณาอนุมติัสินเชื�อ อนัทาํให้ธนาคาร
ควบคุมระดบัความเสี�ยงที�ธนาคารสามารถรับได ้อยา่งไรก็ตาม อนุพนัธ์ทางการเงินอาจทาํให้เกิดกาํไรหรือขาดทุนกบัธนาคารก็ได ้ 
ซึ� งขึ:นอยู่กับการขึ:นลงของอตัราดอกเบี: ยหรืออตัราแลกเปลี�ยนและสามารถเปลี�ยนแปลงได้อย่างมีสาระสําคญัตามสภาวะตลาด 
ที�เปลี�ยนแปลงไป 
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47 มูลค่ายุติธรรม 
 

47.1 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม 
 
ตารางต่อไปนี: แสดงถึงเครื�องมือทางการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมจาํแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดบั
ขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งันี:  
 

• ราคาเสนอซื:อขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดที�มีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนี: สินอยา่งเดียวกนั (ขอ้มูลระดบั 1) 

• ขอ้มูลอื�นนอกเหนือจากราคาเสนอซื:อขายซึ� งรวมอยูใ่นระดบั 1 ที�สามารถสังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดยออ้ม 
(ไดแ้ก่ ขอ้มูลที�คาํนวณมาจากราคาตลาด) สาํหรับสินทรัพยน์ั:นหรือหนี: สินนั:น (ขอ้มูลระดบัที� 2) 

• ขอ้มูลสาํหรับสินทรัพยห์รือหนี: สินซึ� งไม่ไดอ้า้งอิงจากขอ้มูลที�สามารถสงัเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลที�ไม่สามารถสงัเกตได)้ (ขอ้มูล
ระดบัที� 3) 

 
ตารางต่อไปนี:แสดงถึงสินทรัพยแ์ละหนี: สินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 

 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 ข้อมูลระดบัที' 1 ข้อมูลระดบัที' 2 ข้อมูลระดบัที' 3 รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

     

สินทรัพย์     
   เงินลงทุนเพื�อคา้ - 5,869 - 5,869 
   เงินลงทุนเผื�อขาย 98 26,420 - 26,518 
   ตราสารอนุพนัธ์ - 25,581 - 25,581 

รวมสินทรัพย ์ 98 57,870 - 57,968 
     

หนี&สิน     
   หนี: สินทางการเงินที�กาํหนดให้แสดงดว้ย     
      มูลค่ายติุธรรม - 16,040 - 16,040 
   ตราสารอนุพนัธ์ - 25,683 - 25,683 

รวมหนี: สิน - 41,723 - 41,723 
 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
สําหรับปีสิ&นสุดวนัที' 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  
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47 มูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 
 

47.1 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 
 

ตารางต่อไปนี:แสดงถึงสินทรัพยแ์ละหนี: สินทางการเงินที�ไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  

 งบการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2558 

 ข้อมูลระดบัที' 1 ข้อมูลระดบัที' 2 ข้อมูลระดบัที' 3 รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

สินทรัพย์     
เงินสด 2,397 - - 2,397 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 3,618 10,675 - 14,293  
ตราสารหนี: ที�จะถือจนครบกาํหนด - 22,795 - 22,795  
เงินลงทุนทั�วไป - - 105 105  

เงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี:และดอกเบี:ยคา้งรับสุทธิ - 192,342 - 192,342  

รวมสินทรัพย ์ 6,015 225,812 105 231,932 
 

หนี&สิน     
เงินรับฝาก - 170,258 - 170,258 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - 20,063 - 20,063 
หนี: สินจ่ายคืนเมื�อทวงถาม - 321 - 321 
ตราสารหนี: ที�ออกและเงินกูย้มื - 34,235 - 34,235 

รวมหนี: สิน - 224,877 - 224,877 
 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2558 

 ข้อมูลระดบัที' 1 ข้อมูลระดบัที' 2 ข้อมูลระดบัที' 3 รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

สินทรัพย์     
เงินสด 2,395 - - 2,395 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 3,555 10,675 - 14,230  
ตราสารหนี: ที�จะถือจนครบกาํหนด - 22,795 - 22,795  
เงินลงทุนทั�วไป - - 105 105  

เงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี:และดอกเบี:ยคา้งรับสุทธิ - 190,543 - 190,543  

รวมสินทรัพย ์ 5,950 224,013 105 230,608 
     

หนี&สิน     
เงินรับฝาก - 170,543 - 170,543 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - 19,994 - 19,994 
หนี: สินจ่ายคืนเมื�อทวงถาม - 321 - 321 
ตราสารหนี: ที�ออกและเงินกูย้มื - 34,235 - 34,235 

รวมหนี: สิน - 225,093 - 225,093 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
สําหรับปีสิ&นสุดวนัที' 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  
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47 มูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 
 
47.2 เทคนิคการประเมินมูลค่าสําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดบัที' 2 

 
ตราสารอนุพนัธ์เพื�อคา้และตราสารอนุพนัธ์ที�ใช้สําหรับการบญัชีป้องกนัความเสี�ยงซึ� งมูลค่ายุติธรรมอยูใ่นระดบัที� 2 ได้แก่ สัญญา 
ซื:อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี:ย  สัญญาซื:อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าวดัมูลค่ายติุธรรม
โดยอา้งอิงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศซึ� งมีการเสนอซื:อขายกนัในตลาดที�มีสภาพคล่อง  สัญญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี:ย
วดัมูลค่ายุติธรรมโดยอา้งอิงจากอตัราดอกเบี: ยล่วงหน้าซึ� งไดม้าจากเส้นอตัราผลตอบแทน (yield curve) ที�สังเกตได ้การคิดลดไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ซึ� งมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัที� 2 
 
เงินลงทุนในตราสารหนี: ซึ� งมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัที� 2 วดัมูลค่ายุติธรรมโดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสด ซึ� งเป็นการคิดลดกระแส 
เงินสดตามสญัญาโดยใชอ้ตัราคิดลงที�คาํนวณจากขอ้มูลที�สังเกตไดจ้ากตลาดของอตัราที�มีการเสนอซื:อขายกนัในตลาดที�มีสภาพคล่อง
สาํหรับตราสารหนี:ของผูอ้อกตราสารนั:น 
 

47.3 การวดัมูลค่ายุติธรรมซึ'งใช้ข้อมูลที'ไม่สามารถสังเกตได้อย่างมีสาระสําคญั (ข้อมูลระดบัที' 3) 
 

 งบการเงนิรวมและ 
งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 เงนิลงทุนทั'วไป 
 พ.ศ. 2558 
 ล้านบาท 
  

ยอดตน้ปี ณ วนัที� 1 มกราคม 144 
กาํไรสุทธิที�รู้รับรุ้ในกาํไรหรือขาดทุน 2 
ตั:งสาํรองเพิ�มขึ:น (4) 
ขายเงินลงทุน (7) 
ลดทุนเงินลงทุนทั�วไป (30) 

ยอดปลายปี ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 105 

 
เงินลงทุนที�ถูกจดัประเภทภายใตข้อ้มูลระดบัที� 3 เป็นเงินลงทุนทั�วไปซึ� งแสดงดว้ยราคาทุนหักค่าเผื�อการดอ้ยค่า (ถา้มี) โดยคาํนวณจาก
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัตามสัดส่วนที�ธนาคารลงทุน ซึ� งผูบ้ริหารเชื�อว่ามูลค่าตามบญัชีไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมี
สาระสาํคญั 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
สําหรับปีสิ&นสุดวนัที' 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  
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48 สัญญาโอนลูกหนี&ด้อยคุณภาพให้บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย 
 
เมื�อวนัที� 12 ตุลาคม พ.ศ. 2544 ธนาคารได้ลงนามในสัญญาโอนสินทรัพยเ์พื�อโอนขายสินเชื�อด้อยคุณภาพให้แก่บรรษทับริหารสินทรัพยไ์ทย 
(“บสท.”) ตามพระราชกาํหนดบรรษทับริหารสินทรัพยไ์ทย (“พรก.”) 
 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 กลุ่มบริษทัมีลูกหนี: ที�โอนไป บสท.ดงันี:  
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 ราคาตามบัญชี ราคาโอน ราคาตามบัญชี ราคาโอน 
ลูกหนี&ที'โอนขายไป บสท. ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

     

ลูกหนี: ที�ไดรั้บการชดเชยภายใตส้ญัญา CAP (CAP) 82,487 21,932 82,487 21,932 
ลูกหนี: ที�ไม่ไดรั้บการชดเชยภายใตส้ญัญา CAP (NON CAP) 15,774 3,465 15,774 3,465 

   รวม 98,261 25,397 98,261 25,397 

หกั  ตัjวสญัญาใชเ้งินที�ไดรั้บการไถ่ถอนบางส่วน        (25,397)  (25,389) 
   ตัjวสญัญาใชเ้งินคงเหลือ (แสดงรวมอยูใ่นเงินลงทุนระยะยาว     
      ประเภทตราสารหนี: ที�จะถือจนครบกาํหนด) (หมายเหตุ 9.1 (ก))  -  8 
 

ธนาคารได้รับชาํระราคาจากการโอนขายลูกหนี: เป็นตัjวสัญญาใช้เงินที�ออกโดย บสท. ประเภทเปลี�ยนมือไม่ได้ อายุ 10 ปี โดยมีกองทุนฟื: นฟูฯ 
เป็นผูอ้าวลัตัjวสัญญาใช้เงินดงักล่าวมีดอกเบี: ยตามอตัราดอกเบี: ยเงินฝากเฉลี�ยของธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ 5 แห่ง ซึ� ง ณ วนัที� 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2557 ธนาคารมีดอกเบี:ยจากตัjวสญัญาใชเ้งินของ บสท. คา้งรับ จาํนวน 0.5 ลา้นบาท 

 

ส่วนแบ่งกาํไร/ขาดทุนที'อาจเกดิขึ&นจากการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 
 

ทั:งนี:ภายใตส้ญัญาโอนขายลูกหนี:ดอ้ยคุณภาพให้บสท. ธนาคารมีภาระที�จะตอ้งร่วมรับรู้ส่วนแบ่งผลกาํไรหรือขาดทุนจากการบริหารสินทรัพย์
ดอ้ยคุณภาพของ บสท. เมื�อสิ:นสุดสัญญานบัตั:งแต่วนัที� 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 โดยในกรณีที�มีผลขาดทุน ผลขาดทุนส่วนแรกจาํนวนไม่เกิน 
ร้อยละ 20 ของราคาโอน ธนาคารจะเป็นผูรั้บผิดชอบ ผลขาดทุนส่วนที�สองจาํนวนไม่เกินร้อยละ 20 ของราคาโอน บสท. และธนาคารจะแบ่ง 
ความรับผิดชอบในสดัส่วนที�เท่ากนั ผลขาดทุนส่วนที�เหลือ บสท. จะรับไปทั:งหมด โดยทั:งนี:ค่าใชจ่้ายของ บสท. และดอกเบี:ยจ่ายของตัjวสัญญา 
ใชเ้งินที�ออกโดย บสท. จะรวมอยูใ่นการคาํนวณผลกาํไรขาดทุนดงักล่าวดว้ย และหากกรณีที�การบริหารมีกาํไร กาํไรส่วนแรกจาํนวนไม่เกิน
ร้อยละ 20 ของราคาโอนจะแบ่งกนัคนละครึ� งระหวา่ง บสท. และธนาคาร ผลกาํไรส่วนที�สอง ซึ� งเมื�อรวมกบัผลกาํไรส่วนแรกแลว้ตอ้งไม่เกิน
ส่วนต่างระหวา่งมูลค่าสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพตามบญัชีกบัราคาโอน ธนาคารจะรับไปทั:งหมด ส่วนกาํไรที�เกินกว่านั:น จะเป็นของ บสท. ส่วนลูกหนี:
ที�ไม่มีตน้ทุนการรับโอน เงินที�เรียกเก็บไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้ายในการบริหารหนี:จะเป็นของธนาคารทั:งหมด   
 

อยา่งไรก็ตาม ในวนัที� 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ธนาคารไดโ้อนสิทธิในการรับส่วนแบ่งกาํไรจาก บสท. ในอนาคต ในส่วนของลูกหนี:ภายใต้
สญัญาการบริหารและชดเชยสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ (“ลูกหนี: ที�ไดรั้บการชดเชยภายใตส้ัญญา CAP”) ที�ไดโ้อนไป บสท. ดงักล่าวขา้งตน้ให้กบั
กองทุนฟื: นฟฯู แต่ภาระในการร่วมรับผลขาดทุนกบั บสท. ยงัคงอยูที่�ธนาคาร 
 

ตามบนัทึกขอ้ตกลงการแบ่งปันผลกาํไรขาดทุน เลขที� กกม. 64/2558 ระหว่างกรมบญัชีกลาง กองทุนฟื: นฟูฯ และธนาคารในเดือนกุมภาพนัธ์ 
พ.ศ. 2558 กรมบญัชีกลางตกลงจะชาํระยอดคงคา้งจาํนวนเงิน 3,572 ลา้นบาท โดยชาํระเป็นเงินสดจาํนวนเงิน 3,370 ลา้นบาท และตัjวสัญญาใช้เงิน
ของบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั จาํนวนเงิน 202 ลา้นบาท ธนาคารได้รับเงินและตัjวแลกเงินในวนัที� 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 
และวนัที� 23 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 ตามลาํดบั ดงันั:น ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ธนาคารจึงไม่มียอดลูกหนี:  บสท. (วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 : 
3,572 ลา้นบาท) 


