
ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

 
ข้อมูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคารระหว่างกาล  

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

วนัที- 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
 

เสนอผูถื้อหุ้นและคณะกรรมการธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วนัที, 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะธนาคารสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ4นสุดวนัเดียวกัน งบแสดงการเปลี,ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและ 
งบแสดงการเปลี,ยนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะธนาคาร และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะธนาคารสาํหรับงวดเกา้เดือนสิ4นสุดวนัเดียวกนั 
และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะธนาคาร  
ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ซึ, งผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี4  
ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที, 34 เรื,อง งบการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเกี,ยวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” 
การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึ, งส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและ
วิธีการสอบทานอื,น การสอบทานนี4 มีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื,อมั,นว่าจะพบเรื,อง 
ที,มีนยัสาํคญัทั4งหมดซึ, งอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั4นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลที,สอบทาน 
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิ,งที,เป็นเหตุให้เชื,อวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ4นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที, 34 เรื,อง งบการเงินระหว่างกาล
ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 
 
 
 
 
 
 

อโนทยั  ลีกิจวฒันะ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที, 3442 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 
 

กรุงเทพมหานคร 
10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  



(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรัพย์

เงินสด 1,720,617 2,397,197 1,718,817 2,395,111

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 6 14,681,938 14,292,802 14,619,004 14,229,670

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 7 21,340,881 25,581,046 21,340,881 25,581,046

เงินลงทุนสุทธิ 8 57,297,926 54,891,020 57,297,926 54,891,020

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสุทธิ 9 - - 1,324,921 1,324,921

เงินใหสิ้นเชื,อแก่ลกูหนี/และดอกเบี/ยคา้งรับ 10

เงินใหสิ้นเชื,อแก่ลกูหนี/ 209,948,504 203,552,833 201,906,352 196,736,743

ดอกเบี/ยคา้งรับ 579,678 520,570 581,670 524,470

รวมเงินใหสิ้นเชื,อแก่ลกูหนี/และดอกเบี/ยคา้งรับ 210,528,182 204,073,403 202,488,022 197,261,213

หกั  รายไดร้อตดับญัชี (5,627,642) (4,945,479) (50,063) (90,837)

หกั  ค่าเผื,อหนี/สงสัยจะสูญ 11 (7,406,466) (6,730,531) (7,285,590) (6,572,232)

หกั  ค่าเผื,อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี/ 12 (52,223) (55,384) (52,223) (55,384)

รวมเงินใหสิ้นเชื,อแก่ลกูหนี/และดอกเบี/ยคา้งรับสุทธิ 197,441,851 192,342,009 195,100,146 190,542,760

ภาระของลกูคา้จากการรับรอง 87,653 41,018 87,653 41,018

ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 1,118,523 1,194,255 1,014,371 1,109,004

ที,ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 2,542,534 2,769,718 2,484,282 2,714,362

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ 388,694 378,987 383,241 373,090

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 13 1,179,873 1,040,358 971,924 862,314

สินทรัพยอื์,นสุทธิ 14 6,383,556 9,692,984 6,197,395 9,533,186

รวมสินทรัพย์ 304,184,046 304,621,394 302,540,561 303,597,502

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 14 ถึง 76 เป็นส่วนหนึ,งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี/

2

กรรมการ _________________________________________________    กรรมการ _________________________________________________

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที2 30 กนัยายน พ.ศ. 2559

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคารข้อมูลทางการเงนิรวม



(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนี6สินและส่วนของเจ้าของ

หนี6สิน

เงินรับฝาก 180,755,640 170,217,137 180,936,175 170,502,087

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 25,195,838 20,018,417 25,195,838 19,994,417

หนี/ สินจ่ายคืนเมื,อทวงถาม 608,351 320,768 608,351 320,768

หนี/ สินทางการเงินที,กาํหนดใหแ้สดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 15 18,824,918 16,039,533 18,824,918 16,039,533

หนี/ สินตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 7 19,494,088 25,682,673 19,494,088 25,682,673

ตราสารหนี/ ที,ออกและเงินกูย้มื 16 23,174,606 33,994,660 23,174,606 33,994,660

ภาระของธนาคารจากการรับรอง 87,653 41,018 87,653 41,018

ประมาณการหนี/ สิน 17 1,647,771 1,641,262 1,577,361 1,578,957

หนี/ สินอื,น 6,908,345 9,557,916 6,393,288 9,126,766

รวมหนี6สิน 276,697,210 277,513,384 276,292,278 277,280,879

3

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 14 ถึง 76 เป็นส่วนหนึ,งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี/

ข้อมูลทางการเงนิรวม

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที2 30 กนัยายน พ.ศ. 2559



(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนี6สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้ 18

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 24,774,731,679 หุน้  

   มูลค่าที,ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 12,387,366 12,387,366

หุน้สามญั 27,410,341,432 หุน้

   มูลค่าที,ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 13,705,171 13,705,171

ทุนที,ออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 24,774,731,679 หุน้

   มูลค่าที,ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 12,387,366 12,387,366 12,387,366 12,387,366

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 5,712,665 5,712,665 5,712,665 5,712,665

องคป์ระกอบอื,นของส่วนของเจา้ของ 19 454,604 720,705 470,967 737,068

ส่วนเกินจากการเปลี,ยนแปลงส่วนไดเ้สีย

ของธนาคารในบริษทัยอ่ย (42,754) (42,754) - -

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 20 397,800 365,950 397,800 365,950

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 8,577,155 7,964,078 7,279,485 7,113,574

รวมส่วนของเจ้าของ 27,486,836 27,108,010 26,248,283 26,316,623

รวมหนี6สินและส่วนของเจ้าของ 304,184,046 304,621,394 302,540,561 303,597,502

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 14 ถึง 76 เป็นส่วนหนึ,งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี/

4

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที2 30 กนัยายน พ.ศ. 2559

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน)



งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดอืนสิ6นสุดวนัที2 30 กนัยายน พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดด้อกเบี/ย 24 3,635,001 3,680,986 3,138,760 3,276,144

ค่าใชจ่้ายดอกเบี/ย 25 (1,173,400) (1,479,224) (1,173,559) (1,478,692)

รายได้ดอกเบี6ยสุทธิ 2,461,601 2,201,762 1,965,201 1,797,452

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 519,021 452,194 381,018 347,420

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (45,920) (94,299) (54,995) (105,793)

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 26 473,101 357,895 326,023 241,627

กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพื,อคา้

   และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 27 84,462 137,037 84,462 137,037

กาํไรสุทธิจากหนี/ สินทางการเงิน

   ที,กาํหนดใหแ้สดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 28 52,968 211,742 52,968 211,742

กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 29 40,500 208,868 40,500 208,868

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื,น 30 92,768 78,768 71,065 59,875

รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 3,205,400 3,196,072 2,540,219 2,656,601

ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอื2น

  ค่าใชจ่้ายเกี,ยวกบัพนกังาน 997,840 986,426 851,274 851,609

  ค่าตอบแทนกรรมการ 2,980 2,892 2,896 2,808

  ค่าใชจ่้ายเกี,ยวกบัอาคารสถานที,และอุปกรณ์ 318,425 347,612 285,438 316,102

  ค่าภาษีอากร 121,738 109,223 116,937 104,805

  อื,นๆ 380,606 382,904 231,777 219,357

รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอื2นๆ 1,821,589 1,829,057 1,488,322 1,494,681

หนี/ สูญ หนี/สงสยัจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่า 31 844,562 729,001 730,038 621,000

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 539,249 638,014 321,859 540,920

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 32 (108,177) (139,636) (65,561) (110,824)

กาํไรสุทธิสําหรับงวด 431,072 498,378 256,298 430,096

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 14 ถึง 76 เป็นส่วนหนึ,งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี/

5

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน)

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร



งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดอืนสิ6นสุดวนัที2 30 กนัยายน พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื2น

รายการที2จะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื,อขาย (81,587) (126,796) (81,587) (126,796)

(ขาดทุน) กาํไรจากการแปลงค่างบการเงินจากการ

   ดาํเนินงานในต่างประเทศ (4,742) 29,028 (4,742) 29,028

กาํไรจากการประเมินมูลค่ายติุธรรมตราสารอนุพนัธ์

   สาํหรับการป้องกนัความเสี,ยงในกระแสเงินสด 61,444 6,660 61,444 6,660

ภาษีเงินไดที้,เกี,ยวกบัรายการที,จะถูกจดัประเภท

   รายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 4,028 24,027 4,028 24,027

รวมรายการที2จะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (20,857) (67,081) (20,857) (67,081)

รายการที2จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

การเปลี,ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ (12,993) (44,854) (12,993) (44,854)

ภาษีเงินไดที้,เกี,ยวกบัรายการที,จะไม่ถูกจดัประเภท

   รายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 2,599 8,971 2,599 8,971

รวมรายการที2จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (10,394) (35,883) (10,394) (35,883)

รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จอื2น (31,251) (102,964) (31,251) (102,964)

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 399,821 395,414 225,047 327,132

การแบ่งปันกาํไรสุทธิ

ส่วนที,เป็นของผูถื้อหุน้ของธนาคาร 431,072 498,378 256,298 430,096

ส่วนที,เป็นของส่วนไดเ้สียที,ไม่มีอาํนาจควบคุม - - - -

431,072 498,378 256,298 430,096

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที,เป็นของผูถื้อหุน้ของธนาคาร 399,821 395,414 225,047 327,132

ส่วนที,เป็นของส่วนไดเ้สียที,ไม่มีอาํนาจควบคุม - - - -

399,821 395,414 225,047 327,132

กาํไรต่อหุ้นสําหรับกาํไรส่วนที2เป็นของผู้ถอืหุ้นของธนาคาร 33

กาํไรต่อหุน้ขั/นพื/นฐาน (บาทต่อหุน้) 0.02 0.02 0.01 0.02

จาํนวนหุน้สามญัที,ถวัเฉลี,ยถ่วงนํ/ าหนกั (หุน้) 24,774,731,679 21,084,878,025 24,774,731,679 21,084,878,025

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 14 ถึง 76 เป็นส่วนหนึ,งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี/

6

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน)



งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ6นสุดวนัที2 30 กนัยายน พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดด้อกเบี/ย 24 10,986,421 10,948,974 9,572,304 9,783,401

ค่าใชจ่้ายดอกเบี/ย 25 (3,648,916) (4,789,792) (3,649,153) (4,787,829)

รายได้ดอกเบี6ยสุทธิ 7,337,505 6,159,182 5,923,151 4,995,572

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 1,369,272 1,343,105 968,836 1,072,054

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (156,982) (223,138) (184,998) (263,448)

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 26 1,212,290 1,119,967 783,838 808,606

กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพื,อคา้

   และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 27 2,323,017 922,028 2,323,017 922,028

(ขาดทุน) กาํไรสุทธิจากหนี/ สินทางการเงิน

   ที,กาํหนดใหแ้สดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 28 (1,905,403) 354,501 (1,905,403) 354,501

กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 29 475,580 518,999 475,580 518,999

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื,น 30 250,287 199,766 271,211 222,103

รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 9,693,276 9,274,443 7,871,394 7,821,809

ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอื2น

  ค่าใชจ่้ายเกี,ยวกบัพนกังาน 2,962,520 2,898,902 2,538,044 2,518,255

  ค่าตอบแทนกรรมการ 8,981 8,188 8,729 7,936

  ค่าใชจ่้ายเกี,ยวกบัอาคารสถานที,และอุปกรณ์ 967,838 1,045,068 871,725 951,180

  ค่าภาษีอากร 347,317 350,366 332,486 337,908

  อื,นๆ 1,024,562 1,009,558 665,037 601,621

รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอื2นๆ 5,311,218 5,312,082 4,416,021 4,416,900

หนี/ สูญ หนี/สงสยัจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่า 31 3,378,389 2,895,000 3,027,231 2,656,700

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 1,003,669 1,067,361 428,142 748,209

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 32 (205,364) (220,820) (77,003) (147,260)

กาํไรสุทธิสําหรับงวด 798,305 846,541 351,139 600,949

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 14 ถึง 76 เป็นส่วนหนึ,งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี/
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ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน)

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร



งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ6นสุดวนัที2 30 กนัยายน พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื2น

รายการที2จะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื,อขาย (323,446) (137,088) (323,446) (137,088)

(ขาดทุน) กาํไรจากการแปลงค่างบการเงินจากการดาํเนินงาน (9,484) 33,765 (9,484) 33,765

   ในต่างประเทศ

กาํไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลค่ายติุธรรมตราสารอนุพนัธ์

   สาํหรับการป้องกนัความเสี,ยงในกระแสเงินสด 43,215 (2,329) 43,215 (2,329)

ภาษีเงินไดที้,เกี,ยวกบัรายการที,จะถกูจดัประเภท

   รายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 56,046 27,883 56,046 27,883

รวมรายการที2จะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (233,669) (77,769) (233,669) (77,769)

รายการที2จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

การเปลี,ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ (40,540) (120,455) (40,540) (120,455)

ภาษีเงินไดที้,เกี,ยวกบัรายการที,จะไม่ถกูจดัประเภท

   รายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 8,108 24,091 8,108 24,091

รวมรายการที2จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (32,432) (96,364) (32,432) (96,364)

รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จอื2น (266,101) (174,133) (266,101) (174,133)

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 532,204 672,408 85,038 426,816

การแบ่งปันกาํไรสุทธิ

ส่วนที,เป็นของผูถื้อหุน้ของธนาคาร 798,305 846,541 351,139 600,949

ส่วนที,เป็นของส่วนไดเ้สียที,ไม่มีอาํนาจควบคุม - - - -

798,305 846,541 351,139 600,949

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที,เป็นของผูถื้อหุน้ของธนาคาร 532,204 672,408 85,038 426,816

ส่วนที,เป็นของส่วนไดเ้สียที,ไม่มีอาํนาจควบคุม - - - -

532,204 672,408 85,038 426,816

กาํไรต่อหุ้นสําหรับกาํไรส่วนที2เป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร 33

กาํไรต่อหุน้ขั/นพื/นฐาน (บาทต่อหุน้) 0.03 0.04 0.01 0.03

จาํนวนหุน้สามญัที,ถวัเฉลี,ยถ่วงนํ/าหนกั (หุน้) 24,774,731,679 21,084,878,025 24,774,731,679 21,084,878,025

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 14 ถึง 76 เป็นส่วนหนึ,งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี/
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ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน)

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ&นสุดวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2559

กาํไร(ขาดทุน) (ขาดทุน)กาํไร

การวดัมูลค่าใหม่ จากการแปลงค่า จากการประเมิน ส่วนเกนิจากการ

ส่วนเกนิทุน ของภาระผูกพนั ส่วนเกนิ(ตํ�า)กว่าทุน งบการเงินจาก มูลค่ายุติธรรมตราสาร ภาษเีงินได้เกี�ยวกบั รวมองค์ประกอบ เปลี�ยนแปลงส่วน

ทุนที�ออก ส่วนเกนิ จากการตีราคา ผลประโยชน์หลงั จากการเปลี�ยนแปลง การดําเนินงาน อนุพนัธ์สําหรับการป้องกนั องค์ประกอบของ อื�นของส่วน ได้เสียของธนาคาร สํารองตาม รวมส่วนของ

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ สินทรัพย์ ออกจากงาน มูลค่าเงินลงทุน ในต่างประเทศ ความเสี�ยงในกระแสเงินสด ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น ของเจ้าของ ในบริษทัย่อย กฎหมาย กาํไรสะสม เจ้าของ

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2559 12,387,366 5,712,665 969,953 (231,252) 291,737 36,302 (174,934) (171,101) 720,705 (42,754) 365,950 7,964,078 27,108,010

เงินปันผลจ่าย 21 - - - - - - - - - - - (185,810) (185,810)

(ขาดทุน) กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - (40,540) - (323,446) (9,484) 43,215 64,154 (266,101) - - 798,305 532,204

สาํรองตามกฎหมาย - - - - - - - - - - 31,850 (31,850) -

โอนไปกาํไรสะสม - - - - - - - - - - - 32,432 32,432

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 12,387,366 5,712,665 929,413 (231,252) (31,709) 26,818 (131,719) (106,947) 454,604 (42,754) 397,800 8,577,155 27,486,836

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2558 10,542,439 3,867,738 1,095,164 (124,061) 278,877 7,338 (149,627) (220,071) 887,620 (42,754) 341,300 6,994,214 22,590,557

เงินปันผลจ่าย 21 - - - - - - - - - - - (158,137) (158,137)

(ขาดทุน) กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - (120,455) - (137,088) 33,765 (2,329) 51,974 (174,133) - - 846,541 672,408

สาํรองตามกฎหมาย - - - - - - - - - - 24,650 (24,650) -

โอนไปกาํไรสะสม - - - - - - - - - - - 96,364 96,364

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 10,542,439 3,867,738 974,709 (124,061) 141,789 41,103 (151,956) (168,097) 713,487 (42,754) 365,950 7,754,332 23,201,192

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 14 ถึง 76 เป็นส่วนหนึ4งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี6

9

ข้อมูลทางการเงินรวม

ส่วนของเจ้าของ

องค์ประกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ



กําไร(ขาดทุน) (ขาดทุน)กําไร

การวัดมูลค่าใหม่ จากการแปลงค่า จากการประเมิน

ส่วนเกินทุน ของภาระผูกพัน ส่วนเกิน(ตํ�า)กว่าทุน งบการเงินจาก มูลค่ายุติธรรมตราสาร ภาษีเงินได้เกี�ยวกับ รวมองค์ประกอบ

ทุนที�ออก ส่วนเกิน จากการตีราคา ผลประโยชน์หลัง จากการเปลี�ยนแปลง การดําเนินงาน อนุพันธ์สําหรับการป้องกัน องค์ประกอบของ อื�นของส่วนของ สํารองตาม กําไร

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ สินทรัพย์ ออกจากงาน มูลค่าเงินลงทุน ในต่างประเทศ ความเสี�ยงในกระแสเงินสด ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น เจ้าของ กฎหมาย สะสม รวม

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2559 12,387,366 5,712,665 969,953 (210,798) 291,737 36,302 (174,934) (175,192) 737,068 365,950 7,113,574 26,316,623

เงินปันผลจ่าย 21 - - - - - - - - - - (185,810) (185,810)

(ขาดทุน) กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - (40,540) - (323,446) (9,484) 43,215 64,154 (266,101) - 351,139 85,038

สาํรองตามกฎหมาย - - - - - - - - - 31,850 (31,850) -

โอนไปกาํไรสะสม - - - - - - - - - - 32,432 32,432

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2559 12,387,366 5,712,665 929,413 (210,798) (31,709) 26,818 (131,719) (111,038) 470,967 397,800 7,279,485 26,248,283

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2558 10,542,439 3,867,738 1,095,164 (108,668) 278,877 7,338 (149,627) (223,150) 899,934 341,300 6,488,858 22,140,269

เงินปันผลจ่าย 21 - - - - - - - - - (158,137) (158,137)

(ขาดทุน) กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - (120,455) - (137,088) 33,765 (2,329) 51,974 (174,133) - 600,949 426,816

สาํรองตามกฎหมาย - - - - - - - - - 24,650 (24,650) -

โอนไปกาํไรสะสม - - - - - - - - - - 96,364 96,364

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2558 10,542,439 3,867,738 974,709 (108,668) 141,789 41,103 (151,956) (171,176) 725,801 365,950 7,003,384 22,505,312

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 14 ถึง 76 เป็นส่วนหนึ4งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี6
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ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ&นสุดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2559

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร

องค์ประกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ



ธนาคาร ซีไอเอม็บ ีไทย จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ"นสุดวนัที$ 30 กนัยายน พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 1,003,669 1,067,361 428,142 748,209

รายการปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็น

   เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน :

   ค่าเสื-อมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 332,476 374,372 313,242 354,922

   หนี4 สูญและหนี4สงสยัจะสูญ 31 3,378,389 2,895,000 3,027,231 2,656,700

   ผลประโยชน์ของพนกังานที-จ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 21,550 5,806 21,550 5,806

   สาํรองจากการประมาณการหนี4 สิน 111,080 125,193 102,976 120,101

  ขาดทุน (กาํไร) จากการดอ้ยค่าทรัพยสิ์นรอการขาย 13,038 (83,362) 1,389 248

   โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าอาคารและอุปกรณ์ (10,063) - (10,063) -

   (กาํไร) จากอตัราแลกเปลี-ยนเงินตราต่างประเทศ

      และตราสารอนุพนัธ์ที-ยงัไม่เกิดขึ4นจริง (1,749,258) (373,241) (1,749,259) (373,241)

   ขาดทุน (กาํไร) จากทรัพยสิ์นรอการขาย 190,032 361,448 (106,998) (87,345)

   ขาดทุนที-ยงัไม่เกิดขึ4นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน 23,567 14,126 23,567 14,126

   (กาํไร) จากการขายเงินลงทุน (531,640) (667,451) (531,640) (667,451)

   (กาํไร) จากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (11,547) (6,421) (10,239) (4,995)

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 43,617 11,757 43,617 11,757

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสิทธิการเช่า 1,606 37 1,606 37

   ขาดทุน (กาํไร) สุทธิจากหนี4 สินทางการเงิน

      ที-กาํหนดใหแ้สดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 1,905,403 (354,501) 1,905,403 (354,501)

   ดอกเบี4ยรับและเงินปันผลรับ (10,997,322) (10,996,619) (9,625,554) (9,831,046)

   ค่าใชจ่้ายดอกเบี4ย 2,901,524 4,034,657 2,901,760 4,032,694

ขาดทุนจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี$ยนแปลงใน

   สินทรัพย์และหนี"สินดาํเนินงาน (3,373,879) (3,591,838) (3,263,270) (3,373,979)

สินทรัพย์ดาํเนินงาน (เพิ$มขึ"น) ลดลง

   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (391,711) 1,125,932 (391,908) 1,123,092

   เงินลงทุนเพื-อคา้ 492,106 743,420 492,106 743,420

   เงินใหสิ้นเชื-อ (10,276,747) (11,114,228) (8,037,270) (9,236,751)

   ทรัพยสิ์นรอการขาย 1,469,687 1,677,113 449,497 747,224

   ลูกหนี4บรรษทับริหารสินทรัพยไ์ทย - 3,486,699 - 3,486,699

   สินทรัพยอื์-น 3,112,439 (7,845,617) 3,136,927 (7,867,717)

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 14 ถึง 76 เป็นส่วนหนึ-งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี4
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ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร



ธนาคาร ซีไอเอม็บ ีไทย จํากดั (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ"นสุดวนัที$ 30 กนัยายน พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนี"สินดาํเนินงานเพิ$มขึ"น (ลดลง)

   เงินรับฝาก 10,538,503 (12,781,737) 10,434,088 (12,703,887)

   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 5,177,421 (927,487) 5,201,421 (889,687)

   หนี4 สินจ่ายคืนเมื-อทวงถาม 287,583 287,682 287,582 287,682

   เงินกูย้มืระยะสั4น (15,491,342) 8,358,721 (15,491,342) 8,358,721

   ประมาณการหนี4 สิน (104,572) (102,342) (104,572) (102,342)

   หนี4 สินอื-น (2,387,331) 6,167,393 (2,388,878) 6,052,270

เงนิสดใช้ไปในกจิกรรมดาํเนินงาน (10,947,843) (14,516,289) (9,675,619) (13,375,255)

   ดอกเบี4ยรับ 9,903,457 9,456,367 8,491,248 8,236,167

   ดอกเบี4ยจ่าย (3,493,674) (4,020,345) (3,493,788) (4,018,242)

   ภาษีจ่ายสุทธิ (252,741) (151,272) (175,079) (82,568)

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมดาํเนินงาน (4,790,801) (9,231,539) (4,853,238) (9,239,898)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายในการซื4อหลกัทรัพยเ์ผื-อขาย (33,290,143) (28,180,044) (33,290,143) (28,180,044)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายหลกัทรัพยเ์ผื-อขาย 29,319,081 25,370,272 29,319,081 25,370,272

เงินสดรับจากการไถ่ถอนหลกัทรัพยเ์ผื-อขาย 1,308,000 457,000 1,308,000 457,000

เงินสดจ่ายในการซื4อตราสารหนี4 ที-จะถือจนครบกาํหนด (4,678,454) (3,362,134) (4,678,454) (3,362,134)

เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี4 ที-จะถือจนครบกาํหนด 4,290,560 4,499,256 4,290,560 4,499,256

เงินสดรับจากการชาํระหนี4 เงินลงทุนในลูกหนี4 1,822 19,571 1,822 19,571

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนทั-วไป 942 6,928 942 6,928

เงินสดรับจากการลดทุนเงินลงทุนทั-วไป 24,250 22,500 24,250 22,500

เงินสดจ่ายจากการซื4ออาคารและอุปกรณ์ (153,229) (125,249) (132,539) (116,750)

เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 20,005 12,980 18,469 11,119

เงินสดจ่ายซื4อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (76,688) (71,630) (75,465) (70,604)

เงินปันผลรับ 10,901 47,645 53,251 47,645

ดอกเบี4ยรับ 1,434,809 1,632,849 1,434,805 1,632,838

เงนิสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกจิกรรมลงทุน (1,788,144) 329,944 (1,725,421) 337,597

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 14 ถึง 76 เป็นส่วนหนึ-งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี4
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ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร



ธนาคาร ซีไอเอม็บ ีไทย จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ"นสุดวนัที$ 30 กนัยายน พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินปันผลจ่าย 21 (185,810) (158,137) (185,810) (158,137)

เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุน้กูด้อ้ยสิทธิ (3,000,000) - (3,000,000) -

เงินสดรับจากการออกหุน้กูด้อ้ยสิทธิ 5,007,729 - 5,007,729 -

เงินสดจ่ายไถ่ถอนตัFวแลกเงินและหุน้กูที้-มีอนุพนัธ์แฝง (3,046,000) (4,439,000) (3,046,000) (4,439,000)

เงินสดรับจากการออกตัFวแลกเงินและหุน้กูที้-มีอนุพนัธ์แฝง 7,135,525 12,142,325 7,135,525 12,142,325

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 5,911,444 7,545,188 5,911,444 7,545,188

(กาํไร) ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจากการดาํเนินงาน

   ในต่างประเทศ (9,079) 32,156 (9,079) 32,156

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (676,580) (1,324,251) (676,294) (1,324,957)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 2,397,197 3,989,622 2,395,111 3,987,737

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายงวด 1,720,617 2,665,371 1,718,817 2,662,780

ข้อมูลเพิ$มเติมประกอบกระแสเงนิสด 

รายการที-มิใช่เงินสด :

   การเปลี-ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผื-อขาย 323,445 137,088 323,445 137,088

   ตดัจาํหน่ายส่วนเกินหรือส่วนลดอตัราดอกเบี4ย 309,520 280,144 309,520 280,144

   รับโอนสินทรัพยร์อการขายจากอาคารและอุปกรณ์ 143,728 20,573 143,728 20,573

   ซื4ออาคารและอุปกรณ์ที-ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระเงิน 10,873 5,408 10,873 5,408

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 14 ถึง 76 เป็นส่วนหนึ-งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี4
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ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ)นสุดวนัที* 30 กนัยายน พ.ศ. 2559  
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หมายเหตุ เรื*อง หน้า 
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4 การเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 18-21 
5 มูลค่ายติุธรรม 22-23 
6 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย)์ 24-25 
7 ตราสารอนุพนัธ์ 26-29 
8 เงินลงทุนสุทธิ 29-30 
9 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสุทธิ 31 
10 เงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี:และดอกเบี:ยคา้งรับสุทธิ 31-37 
11 ค่าเผื�อหนี:สงสยัจะสูญ 37-39 
12 ค่าเผื�อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี:  39 
13 ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 40-42 
14 สินทรัพยอื์�นสุทธิ 42 
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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 
 

เพื�อวตัถุประสงค์ในการรายงานขอ้มูลจึงเรียกรวมธนาคารและบริษทัย่อยว่ากลุ่มบริษทั โดยธนาคารมี CIMB Bank Berhad ซึ� งเป็นบริษทั 
จดทะเบียนจดัตั:งในประเทศมาเลเซียเป็นบริษทัใหญ่ และมีบริษทั CIMB Group Holdings Berhad เป็นบริษทัใหญ่ของกลุ่มบริษทั CIMB 
 

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

ขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะธนาคารระหว่างกาลไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบเมื�อวนัที� 10 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2559 
 

ขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะธนาคารระหว่างกาลที�นาํเสนอนี:ไดมี้การสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 นโยบายการบัญชี 
 

2.1 เกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงนิ 
 

ขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะธนาคารระหว่างกาล ไดจ้ดัทาํขึ:นตามหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไปใน
ประเทศไทยภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 ซึ� งหมายถึงมาตรฐานการบญัชีที�ออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี  
พ.ศ. 2547 และตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงิน 
ขอ้มูลทางการเงินหลกั (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจา้ของ และงบกระแส
เงินสด) ได้จดัทาํให้เป็นรูปแบบที�สมบูรณ์ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้กาํหนดของ
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ที� สนส. 21/2558 เรื�อง การจดัทาํและการประกาศขอ้มูลทางการเงินของธนาคารพาณิชย์
และบริษทัโฮลดิ:งที�เป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ลงวนัที� 4 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ส่วนหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงิน
จดัทาํเป็นแบบย่อให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัที� 34 (ปรับปรุง 2558) เรื�องขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล และไดเ้พิ�ม 
หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินอา้งอิงตามหลกัเกณฑ์ที�กาํหนดโดยธปท. และตามขอ้กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์�ออกภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี:ควรอ่านควบคู่กบังบการเงินสาํหรับปีสิ:นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 
 

ขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะธนาคารระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํขึ:นจากขอ้มูลทางการเงิน
ระหว่างกาลภาษาไทยที�จดัทาํตามกฎหมาย ในกรณีที�มีเนื:อความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความแตกต่างกนั ให้ใช้ข้อมูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

นโยบายการบญัชีที�ใชใ้นการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกนักบันโยบายการบญัชีที�ใช้ในการจดัทาํงบการเงิน
สาํหรับงวดปีบญัชีสิ:นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 
 

รายจ่ายที�เกิดขึ:นเป็นครั: งคราวในระหว่างงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชีโดยใช้เกณฑเ์ดียวกบัการแสดง
รายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัสิ:นงวดปีบญัชี 
 

ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลตั:งคา้งจ่ายไวโ้ดยใชอ้ตัราภาษีเดียวกบัที�ใชก้บัผลกาํไรหรือขาดทุนรวมทั:งปีที�คาดวา่จะได ้
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2   การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความที*เกี*ยวข้อง  

 
1) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบญัชีที�มีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีการปรับปรุง

ซึ� งมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึ� งเกี�ยวขอ้งกบักลุ่มบริษทั 
 
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ� งเกี�ยวขอ้งกบักลุ่มบริษทั 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 อาคารและอุปกรณ์ 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 
 
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 ้ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความที*เกี*ยวข้อง (ต่อ) 
 

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

 
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที�ส่งผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่อกลุ่มบริษทั มีดงัต่อไปนี:  (ต่อ) 

 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 38 (ปรับปรุง 2558) เรื� องสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนได้กาํหนดให้ชดัเจนขึ:น เกี�ยวกบัการปรับราคา 
ตามบญัชีก่อนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสม และค่าตดัจาํหน่ายสะสมในกรณีที�กิจการใชวิ้ธีการตีราคาใหม่ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 2 (ปรับปรุง 2558) เรื� อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ได้กาํหนดคาํนิยามให้
ชดัเจนขึ:น สาํหรับ “เงื�อนไขการไดรั้บสิทธิa ” และ กาํหนดคาํนิยามแยกกนัระหว่าง “เงื�อนไขผลงาน” และ “เงื�อนไขการบริการ” 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 8 (ปรับปรุง 2558) เรื�องส่วนงานดาํเนินงาน ได้กาํหนดให้มีการเปิดเผยขอ้มูล
เกี�ยวกบัดุลยพินิจของผูบ้ริหารในการรวมส่วนงานเขา้ด้วยกัน และกาํหนดให้นาํเสนอการกระทบยอดสินทรัพยข์อง 
ส่วนงานกบัสินทรัพยข์องกิจการเมื�อกิจการรายงานขอ้มูลสินทรัพยข์องส่วนงานให้กบัผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ
ดาํเนินงานของกิจการ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 13 (ปรับปรุง 2558) เรื�องมูลค่ายติุธรรมไดก้าํหนดให้ชดัเจนขึ:น เกี�ยวกบัขอ้ยกเวน้
ในเรื� องของการวดัมูลค่ายุติธรรมเป็นกลุ่มให้ปฏิบติัใช้กบัทุกสัญญาที�อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 39  
เรื�อง การรับรู้และการวดัมูลค่าเครื�องมือทางการเงิน (เมื�อมีการประกาศใช)้ หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 9 
เรื�องเครื�องมือทางการเงิน (เมื�อมีการประกาศใช)้ ซึ� งรวมถึงสญัญาที�ไม่เป็นสญัญาทางการเงิน 
 
ผูบ้ริหารประเมินแล้วพบว่า มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีการปรับปรุงดังกล่าว 
ไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลของกลุ่มบริษทั  
 

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เปลี�ยนแปลงอยา่งไม่มีสาระสาํคญัและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั  
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีการเปลี�ยนแปลงอยา่งไม่มีสาระสาํคญัมีจาํนวนทั:งสิ:น 40 ฉบบั ซึ� งไม่มีผลกระทบต่อ
กลุ่มบริษทั 
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3 การประมาณการ 

 
ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ การประมาณการและขอ้สมมติที�มีผลกระทบต่อการนาํนโยบายการบญัชี
มาใช ้และจาํนวนเงินของสินทรัพยแ์ละหนี: สิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลที�เกิดขึ:นจริงอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 
 
ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล ผูบ้ริหารจะใชดุ้ลยพินิจที�มีนยัสาํคญัในการนาํนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัและแหล่งที�มาของ
ขอ้มูลที�สาํคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการที�มีอยูม่าใชเ้ช่นเดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีสิ:นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 
 

4 การเสนอข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 
 
ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน สรุปไดด้งันี:  
 
ภาครายยอ่ย 
 
ภาครายย่อย ให้บริการทางการเงินกับประชาชนทั�วไปและลูกค้าพาณิชยธ์นกิจ ซึ� งได้แก่ บริการด้านช่องทางการจาํหน่ายและกระจายสินค้า 
แก่ผูบ้ริโภค และการให้บริการทางการเงินแก่ลูกคา้รายยอ่ยและลูกคา้ส่วนบุคคล 
 
ภาคธุรกิจ 
 
ภาคธุรกิจประกอบไปดว้ยสายวาณิชธนกิจ สายบรรษทัธุรกิจ และสายบริการเงินและการตลาด 
- สายวาณิชธนกิจ เป็นการให้บริการดา้นที�ปรึกษาทางการเงิน ธุรกรรมในตลาดตราสารทุนและการบริหารจดัการสินทรัพย ์
- สายบรรษทัธุรกิจ และสายบริการเงินและการตลาด เป็นบริการทางดา้นการให้สินเชื�อภาคธุรกิจเชิงพาณิชย ์การบริการทางดา้นการรับฝากเงิน 

การบริหารธุรกรรมทางการเงิน การบริหารเงินและการตลาด 
 
อื�นๆ 
 
อื�นๆ เป็นฝ่ายที�รับผิดชอบดูแลการดาํเนินงานของระบบงานส่วนกลาง และส่วนสนบัสนุน รวมถึงศูนยต์น้ทุน ส่วนที�ไม่แสวงผลกาํไรและธุรกิจอื�น
ซึ� งไม่สาระสาํคญัต่อกลุ่มบริษทั 
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4 การเสนอข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 

 
ขอ้มูลทางการเงินในขอ้มูลทางการเงินรวมจาํแนกตามส่วนงาน ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และสาํหรับงวด 
สามเดือนและเกา้เดือนสิ:นสุดวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 เป็นดงันี:  
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 สําหรับงวดสามเดอืนสิ)นสุดวนัที* 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 

 ภาครายย่อย ภาคธุรกจิ อื*นๆ 
รายการ 

ตัดบัญชี 
ข้อมูลทาง 

การเงนิรวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      

รายไดด้อกเบี:ยสุทธิจากลูกคา้ภายนอก 1,877 471 114 - 2,462 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 419 52 2 - 473 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื�น 100 292 (121) - 271 
ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอื�น (1,392) (406) (24) - (1,822) 
หนี: สูญ หนี:สงสยัจะสูญ และ      
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (1,122) 16 254 7 (845) 

ภาษีเงินได ้ 26 (87) (47) - (108) 

   (ขาดทุน)กาํไรสุทธิสาํหรับงวด (92) 338 178 7 431 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 สําหรับงวดสามเดอืนสิ)นสุดวนัที* 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 

 ภาครายย่อย ภาคธุรกจิ อื*นๆ 
รายการ 

ตัดบัญชี 
ข้อมูลทาง 

การเงนิรวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      

รายไดด้อกเบี:ยสุทธิจากลูกคา้ภายนอก 1,683 543 (24) - 2,202 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 257 112 (11) - 358 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื�น 133 290 213 - 636 
ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอื�น (1,434) (395) - - (1,829) 
หนี: สูญ หนี:สงสยัจะสูญ และ      
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (608) (115) (15) 9 (729) 

ภาษีเงินได ้ (4) (97) (39) - (140) 

   กาํไรสุทธิสาํหรับงวด 27 338 124 9 498 
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4 การเสนอข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ)นสุดวนัที* 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 

 ภาครายย่อย ภาคธุรกจิ อื*นๆ 
รายการ 

ตัดบัญชี 
ข้อมูลทาง 

การเงนิรวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      

รายไดด้อกเบี:ยสุทธิจากลูกคา้ภายนอก 5,536 1,415 387 - 7,338 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,050 176 (14) - 1,212 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื�นๆ 263 818 105 (43) 1,143 
ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอื�นๆ (4,083) (1,208) (21) 1 (5,311) 
หนี: สูญ หนี:สงสยัจะสูญ และ      
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (2,552) (676) (171) 21 (3,378) 

ภาษีเงินได ้ (44) (108) (54) - (206) 

   กาํไร (ขาดทุน) สุทธิสาํหรับงวด 170 417 232 (21) 798 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ)นสุดวนัที* 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 

 ภาครายย่อย ภาคธุรกจิ อื*นๆ 
รายการ 

ตัดบัญชี 
ข้อมูลทาง 

การเงนิรวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      

รายไดด้อกเบี:ยสุทธิจากลูกคา้ภายนอก 4,826 1,252 82 - 6,160 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 838 297 (15) - 1,120 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื�นๆ 347 1,150 499 (1) 1,995 
ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอื�นๆ (4,125) (1,163) (25) 1 (5,312) 
หนี: สูญ หนี:สงสยัจะสูญ และ      
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (1,982) (704) (224) 15 (2,895) 

ภาษีเงินได ้ 20 (172) (69) - (221) 

   (ขาดทุน) กาํไรสุทธิสาํหรับงวด (76) 660 248 15 847 
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4 การเสนอข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 

 

 ธุรกจิธนาคาร ธุรกจิให้เช่าซื)อ ธุรกจิอื*น รายการตัดบัญชี ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
           

สินทรัพยร์วม 302,541 303,598 23,963 21,368 74 113 (22,394) (20,458) 304,184 304,621 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย)์ 14,619 14,230 195 252 49 96 (181) (285) 14,682 14,293 
เงินลงทุนสุทธิ 57,298 54,891 - - - - - - 57,298 54,891 
เงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี:และดอกเบี:ยคา้งรับสุทธิ 195,100 190,543 23,207 20,633 9 6 (20,874) (18,840) 197,442 192,342 
เงินรับฝาก 180,936 170,502 - - - - (180) (285) 180,756 170,217 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (หนี: สิน) 25,196 19,994 21,074 19,043 8 7 (21,082) (19,026) 25,196 20,018 
หนี: สินทางการเงินที�กาํหนดให้แสดงดว้ยมูลค่ายตุิธรรม 18,825 16,040 - - - - - - 18,825 16,040 
ตราสารหนี: ที�ออกและเงินกูย้มื 23,175 33,995 - - - - - - 23,175 33,995 
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5 มูลค่ายุติธรรม 

 
5.1 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม 

 
ตารางต่อไปนี: แสดงถึงเครื� องมือทางการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมจาํแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดบั
ขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งันี:  
 
- ราคาเสนอซื:อขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดที�มีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนี: สินอยา่งเดียวกนั (ขอ้มูลระดบัที� 1) 

- ขอ้มูลอื�นนอกเหนือจากราคาเสนอซื:อขายซึ� งรวมอยูใ่นระดบัที� 1 ที�สามารถสังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดยออ้ม 

(ไดแ้ก่ ขอ้มูลที�คาํนวณมาจากราคาตลาด) สาํหรับสินทรัพยน์ั:นหรือหนี: สินนั:น (ขอ้มูลระดบัที� 2) 

- ข้อมูลสําหรับสินทรัพยห์รือหนี: สินซึ� งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที�สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที�ไม่สามารถสังเกตได้)  
(ขอ้มูลระดบัที� 3) 

 
ตารางต่อไปนี: แสดงถึงสินทรัพยแ์ละหนี: สินทางการเงินที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที� 30 กันยายน พ.ศ. 2559 และวนัที�  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 

 ข้อมูลระดบัที* 1 ข้อมูลระดบัที* 2 ข้อมูลระดบัที* 3 รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

สินทรัพย์     
   เงินลงทุนเพื�อคา้ - 5,366 - 5,366 
   เงินลงทุนเผื�อขาย 94 29,067 - 29,161 
   ตราสารอนุพนัธ์ - 21,341 - 21,341 

รวมสินทรัพย ์ 94 55,774 - 55,868 
     

หนี)สิน     
   หนี: สินทางการเงินที�กาํหนดให้แสดง     
      ดว้ยมูลค่ายติุธรรม - 18,825 - 18,825 
   ตราสารอนุพนัธ์ - 19,494 - 19,494 

รวมสินทรัพย ์ - 38,319 - 38,319 
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5 มูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 

 
5.1 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 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 

 
5.2  เทคนิคการประเมินมูลค่าสําหรับการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบัที* 2 

 
ตราสารอนุพนัธ์เพื�อคา้และตราสารอนุพนัธ์ที�ใช้สําหรับการบญัชีป้องกนัความเสี�ยงซึ� งมูลค่ายุติธรรมอยูใ่นระดบัที� 2 ได้แก่ สัญญา 
ซื:อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้และสญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี:ย  สัญญาซื:อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าวดัมูลค่ายติุธรรม
โดยอา้งอิงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศซึ� งมีการเสนอซื:อขายกนัในตลาดที�มีสภาพคล่อง สัญญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี:ย
วดัมูลค่ายติุธรรมโดยอา้งอิงจากอตัราดอกเบี:ยล่วงหน้าซึ� งไดม้าจากเส้นอตัราผลตอบแทน (yield curve) ที�สังเกตได ้การคิดลดไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ซึ� งมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัที� 2 
 
เงินลงทุนในตราสารหนี: ซึ� งมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัที� 2 วดัมูลค่ายติุธรรมโดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสด ซึ� งเป็นการคิดลดกระแส 
เงินสดตามสญัญาโดยใชอ้ตัราคิดลงที�คาํนวณจากขอ้มูลที�สงัเกตไดจ้ากตลาดของอตัราที�มีการเสนอซื:อขายกนัในตลาดที�มีสภาพคล่อง
สาํหรับตราสารหนี:ของผูอ้อกตราสารนั:น 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ)นสุดวนัที* 30 กนัยายน พ.ศ. 2559  
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6 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธิ (สินทรัพย์)  

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 เมื*อทวงถาม เมื*อมรีะยะเวลา รวม เมื*อทวงถาม เมื*อมรีะยะเวลา รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

ในประเทศ :       
ธนาคารแห่งประเทศไทยและกองทุนฟื: นฟฯู 760 - 760 1,006 - 1,006 
ธนาคารพาณิชย ์ 75 2,500 2,575 78 - 78 
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ 7 7,500 7,507 5 9,700 9,705 
บริษทัเงินทุน บริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์       
   บริษทัหลกัทรัพยแ์ละบริษทัเครดิตฟองซิเอร์ 544 - 544 544 - 544 

สถาบนัการเงินอื�น - 649 649 - 433 433 

   รวมในประเทศ 1,386 10,649 12,035 1,633 10,133 11,766 
บวก  ดอกเบี:ยคา้งรับ - - - - - - 

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

   รายการระหวา่งธนาคารในประเทศสุทธิ 1,386 10,645 12,031 1,633 10,130 11,763 
       

ต่างประเทศ :       
เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ 1,761 22 1,783 1,842 - 1,842 
เงินเยน 16 - 16 - - - 
เงินยโูร 19 - 19 41 - 41 

เงินสกุลอื�น 552 282 834 647 - 647 

   รวมต่างประเทศ 2,348 304 2,652 2,530 - 2,530 
บวก  ดอกเบี:ยคา้งรับ 2 - 2 - - - 

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

  รายการระหวา่งธนาคารต่างประเทศสุทธิ 2,350 301 2,651 2,530 - 2,530 
       

   รวมในประเทศและต่างประเทศสุทธิ 3,736 10,946 14,682 4,163 10,130 14,293 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ)นสุดวนัที* 30 กนัยายน พ.ศ. 2559  
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6 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธิ (สินทรัพย์) (ต่อ) 

 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 เมื*อทวงถาม เมื*อมรีะยะเวลา รวม เมื*อทวงถาม เมื*อมรีะยะเวลา รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

ในประเทศ :       
ธนาคารแห่งประเทศไทยและกองทุนฟื: นฟฯู 760 - 760 1,006 - 1,006 
ธนาคารพาณิชย ์ 19 2,500 2,519 19 - 19 
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ - 7,500 7,500 - 9,700 9,700 
บริษทัเงินทุน บริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์       
   บริษทัหลกัทรัพยแ์ละบริษทัเครดิตฟองซิเอร์ 544 - 544 544 - 544 

สถาบนัการเงินอื�น - 649 649 - 433 433 

   รวมในประเทศ 1,323 10,649 11,972 1,569 10,133 11,702 
บวก  ดอกเบี:ยคา้งรับ - - - - 1 1 

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

   รายการระหวา่งธนาคารในประเทศสุทธิ 1,323 10,645 11,968 1,569 10,130 11,699 
       

ต่างประเทศ :       
เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ 1,761 22 1,783 1,842 - 1,842 
เงินเยน 16 - 16 - - - 
เงินยโูร  19 - 19 41 - 41 

เงินสกุลอื�น 552 282 834 648 - 648 

   รวมต่างประเทศ 2,348 304 2,652 2,531 - 2,531 
บวก  ดอกเบี:ยคา้งรับ 2 - 2 - - - 

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

   รายการระหวา่งธนาคารต่างประเทศสุทธิ 2,350 301 2,651 2,531 - 2,531 

   รวมในประเทศและต่างประเทศสุทธิ 3,673 10,946 14,619 4,100 10,130 14,230 

 
ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 ธนาคารมีตัjวสัญญาใช้เงินจาํนวน 544 ลา้นบาท (วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 : 544 ล้านบาท) ตัjวสัญญาใช้เงิน
ดงักล่าวออกโดยสถาบนัการเงินที�ถูกสั�งปิดกิจการและอาวลัโดยกองทุนเพื�อการฟื: นฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน (“กองทุนฟื: นฟฯู”)  
 
กองทุนฟื: นฟูฯ ได้เรียกคืนตัjวสัญญาใช้เงินส่วนหนึ� งจาํนวน 544 ล้านบาท (วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 : 544 ล้านบาท) เพื�อยกเลิกอาวลั 
เนื�องจากเห็นวา่ธนาคารไม่มีภาระที�จะตอ้งชาํระภาระหนี: สินที�เกี�ยวขอ้งแลว้ อยา่งไรก็ตาม ธนาคารยงัไม่ไดคื้นตัjวสัญญาใช้เงินดงักล่าวแก่กองทุน
ฟื: นฟฯู เนื�องจากธนาคารยงัสงวนสิทธิในการใชสิ้ทธิเรียกร้องจากกองทุนฟื: นฟฯู หากเกิดภาระที�ตอ้งรับผิดชอบแทนในอนาคต 
 
ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงิน ตัjวสัญญาใช้เงินที�อาวลัโดยกองทุนฟื: นฟูฯ ดังกล่าวยงัแสดงเป็นสินทรัพยแ์ละภาระหนี: สินที�เกี�ยวข้อง 
แสดงเป็นหนี: สินดว้ยจาํนวนเดียวกนั 544 ลา้นบาท (วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 : 544 ลา้นบาท) 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ)นสุดวนัที* 30 กนัยายน พ.ศ. 2559  
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7 ตราสารอนุพนัธ์ 

 
7.1 ตราสารอนุพนัธ์เพื*อค้า  

 
มูลค่ายติุธรรมและจาํนวนเงินตามสญัญาแบ่งตามประเภทความเสี�ยง 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม 

   จํานวนเงนิ   จํานวนเงนิ 
 สินทรัพย์ หนี)สิน ตามสัญญา สินทรัพย์ หนี)สิน ตามสัญญา 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

อตัราแลกเปลี�ยน 11,652 11,679 1,088,322 19,767 20,638 1,097,811 
อตัราดอกเบี:ย 9,338 6,490 1,391,717 5,382 3,804 1,167,113 

อื�นๆ 192 124 8,655 78 78 261 

   รวม 21,182 18,293 2,488,694 25,227 24,520 2,265,185 

 
สดัส่วนการทาํธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์แบ่งตามประเภทคู่สญัญาโดยพิจารณาจากจาํนวนเงินตามสญัญา 
 

 
ข้อมูลทางการเงนิรวม 

และข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 
30 กนัยายน 

พ.ศ. 2559 
31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2558 
 สัดส่วนร้อยละ สัดส่วนร้อยละ 
   

สถาบนัการเงิน 90 92 
บริษทัในกลุ่ม 7 5 

บุคคลภายนอก 3 3 

   รวม 100 100 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ)นสุดวนัที* 30 กนัยายน พ.ศ. 2559  
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7 ตราสารอนุพนัธ์ (ต่อ) 

 
7.2 ตราสารอนุพนัธ์เพื*อการป้องกนัความเสี*ยง 

 
7.2.1 การป้องกนัความเสี*ยงในมูลค่ายุติธรรม 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม 

   จํานวนเงนิ   จํานวนเงนิ 
 สินทรัพย์ หนี)สิน ตามสัญญา สินทรัพย์ หนี)สิน ตามสัญญา 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

อตัราดอกเบี:ย 11 - 470 34 - 512 

   รวม 11 - 470 34 - 512 

 
การป้องกันความเสี� ยงในมูลค่ายุติธรรมเป็นการป้องกันความเสี� ยงจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย ์
ทางการเงินและหนี: สินทางการเงิน อนัเนื�องมาจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี: ยในตลาด กลุ่มบริษทัใช้สัญญา
แลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี: ยในการป้องกันความเสี� ยงด้านอตัราดอกเบี: ยของตัjวแลกเงิน และบตัรเงินฝาก (วนัที� 31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2558 :  เงินให้สินเชื�อ ตัjวแลกเงิน และบตัรเงินฝาก) ธนาคารรับรู้กาํไรหรือขาดทุนจากการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ
ตราสารอนุพนัธ์ ตราสารอนุพนัธ์เพื�อการป้องกนัความเสี�ยง และรายการที�มีการป้องกนัความเสี�ยง ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิที� เกิดจากการป้องกันความเสี� ยงในมูลค่ายุติธรรม สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ:นสุดวันที�  
30 กนัยายน พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ประกอบดว้ย 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 

สําหรับงวดสามเดอืนสิ)นสุด 
วนัที* 30 กนัยายน 

สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ)นสุด 
วนัที* 30 กนัยายน 

 

พ.ศ. 2559 
ล้านบาท 

พ.ศ. 2558 
ล้านบาท 

พ.ศ. 2559 
ล้านบาท 

พ.ศ. 2558 
ล้านบาท 

     

กาํไรสุทธิจากตราสารป้องกนัความเสี�ยง (2) (2) (3) 2 
ขาดทุนสุทธิของรายการที�มีการป้องกนัความเสี�ยง 2 3 3 (1) 

 
 
 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ)นสุดวนัที* 30 กนัยายน พ.ศ. 2559  
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7 ตราสารอนุพนัธ์ (ต่อ) 

 
7.2 ตราสารอนุพนัธ์เพื*อการป้องกนัความเสี*ยง (ต่อ) 

 
7.2.2 การป้องกนัความเสี*ยงในกระแสเงนิสด 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม 

   จํานวนเงนิ   จํานวนเงนิ 
 สินทรัพย์ หนี)สิน ตามสัญญา สินทรัพย์ หนี)สิน ตามสัญญา 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

อตัราแลกเปลี�ยน - 906  - 646  
อตัราดอกเบี:ย 148 295  320 517  
   รวม 148 1,201 19,068 320 1,163 7,851 

 
การป้องกนัความเสี�ยงกระแสเงินสดใช้ในการป้องกนัความเสี� ยงอนัเกิดจากความผนัผวนของกระแสเงินสดในอนาคต 
ที�เกี�ยวขอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบี: ยของสินทรัพยท์างการเงินและ
หนี: สินทางการเงิน ธนาคารป้องกนัความเสี� ยงกระแสเงินสดจากการออก ตัjวแลกเงินอนุพนัธ์ Credit Linked Bills of 
Exchange และหุ้นกูด้อ้ยสิทธิจากความเสี�ยงดา้นอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศและความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี:ยโดยทาํ
รายการ Cross Currency and Interest Rate Swap contract กบั CIMB Bank Berhad และกิจการอื�น ๆ (หมายเหตุประกอบ
ขอ้มูลการเงินขอ้ 16 (ค) (ง) และ (จ)) 
 
ระยะเวลาที�คาดว่ากระแสเงินสดของรายการที�มีการป้องกันความเสี�ยง (Hedged items) จะเกิดขึ:นและมีผลกระทบต่อ 
กาํไร(ขาดทุน) ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ประกอบดว้ย 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 

 3 เดอืนหรือน้อยกว่า มากกว่า 3 เดอืนถงึ 1 ปี มากกว่า 1 ปีถงึ 5 ปี มากกว่า 5 ปี 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

กระแสเงินสดรับ 659 - - - 

กระแสเงินสดจ่าย - (479) (9,727) (2,175) 

กระแสเงินสดสุทธิ 659 (479) (9,727) (2,175) 
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7 ตราสารอนุพนัธ์ (ต่อ) 

 
7.2 ตราสารอนุพนัธ์เพื*อการป้องกนัความเสี*ยง (ต่อ) 

 
7.2.2 การป้องกนัความเสี*ยงในกระแสเงนิสด (ต่อ) 

 
ระยะเวลาที�คาดว่ากระแสเงินสดของรายการที�มีการป้องกันความเสี�ยง (Hedged items) จะเกิดขึ:นและมีผลกระทบต่อ 
กาํไร(ขาดทุน) ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ประกอบดว้ย (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 3 เดอืนหรือน้อยกว่า มากกว่า 3 เดอืนถงึ 1 ปี มากกว่า 1 ปีถงึ 5 ปี มากกว่า 5 ปี 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

กระแสเงินสดจ่าย 95 94 3,938 - 

 
8 เงนิลงทุนสุทธิ 

 
จําแนกตามประเภทของเงนิลงทุน 
 

 
ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

เงนิลงทุนเพื*อค้า   
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 2,564 2,042 

ตราสารหนี:ภาคเอกชน 2,802 3,827 

   รวมเงนิลงทุนเพื*อค้า 5,366 5,869 

   
เงนิลงทุนเผื*อขาย   
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 23,903 22,144 
ตราสารหนี:ภาคเอกชน 5,164 4,276 

ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 94 98 

   รวมเงนิลงทุนเผื*อขาย 29,161 26,518 
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8 เงนิลงทุนสุทธิ (ต่อ) 

 
จําแนกตามประเภทของเงนิลงทุน (ต่อ) 
 

 
ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 ราคาทุน/ ราคาทุน/ 
 ราคาทุนตัดจําหน่าย ราคาทุนตัดจําหน่าย 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ตราสารหนี)ที*จะถือจนครบกําหนด   
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 22,010 21,276 
ตราสารหนี:ภาคเอกชน 661 1,101 

เงินลงทุนในลูกหนี:   79 81 

   รวม 22,750 22,458 

หกั  ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (60) (59) 

   รวมตราสารหนี)ที*จะถือจนครบกาํหนด 22,690 22,399 

 
 ราคาทุน ราคาทุน 

 ล้านบาท ล้านบาท 

เงนิลงทุนทั*วไป   
ตราสารทุนที�ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดในประเทศ 300 324 

ตราสารทุนที�ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดต่างประเทศ 9 9 

   รวม 309 333 

หกั  ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (228) (228) 

   รวมเงนิลงทุนทั*วไป 81 105 
   

   รวมเงนิลงทุนสุทธิ 57,298 54,891 

 
ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ธนาคารมีเงินลงทุนที�นาํไปวางเป็นหลกัประกนัตามที�กล่าวในหมายเหตุประกอบ
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลขอ้ 34.1 
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9 เงนิลงทุนในบริษทัย่อยสุทธิ 

    ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

   สัดส่วนการถือหุ้น วิธีราคาทุน 

   30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
  ประเภทหลักทรัพย์ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

ชื*อบริษัท ประเภทธุรกิจ ที*ลงทุน ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท 
       

บจ. เซ็นเตอร์ ออโตลี้ส จาํกดั ให้เช่า/เช่าซื:อรถยนต ์ หุ้นสามญั 100 100 1,203 1,203 
บจ. เวลิดลี์ส  ให้เช่าซื:อและจาํหน่าย      
 รถจกัรยานยนต ์ หุ้นสามญั 100 100 467 467 
บจ. ซีที คอลล ์ ติดตามหนี:  หุ้นสามญั 100 100 38 38 

       

   รวม     1,708 1,708 
หัก  ค่าเผื�อการดอ้ยค่า     (383) (383) 

   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสุทธิ     1,325 1,325 

 
10 เงนิให้สินเชื*อแก่ลูกหนี)และดอกเบี)ยค้างรับสุทธิ 

 
10.1 จําแนกตามประเภทสินเชื*อ 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

เงินเบิกเกินบญัชี 6,485 7,189 6,493 7,196 
เงินใหกู้ย้ืม 145,126 140,175 151,505 145,525 
ตัjวเงิน 29,212 30,364 43,907 44,034 
ลูกหนี:ตามสญัญาเช่าซื:อ 29,097 25,817 - - 
อื�น ๆ 28 25 1 - 

   รวมเงินใหสิ้นเชื�อ 209,948 203,570 201,906 196,755 
ส่วนปรับมูลค่าจากการป้องกนัความเสี�ยง - (18) - (18) 
หกั  รายไดร้อตดับญัชี (5,628) (4,946) (50) (91) 

   รวมเงินใหสิ้นเชื�อสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 204,320 198,606 201,856 196,646 
บวก  ดอกเบี:ยคา้งรับ 580 521 582 524 

   รวมเงินใหสิ้นเชื�อสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชีบวก     
      ดอกเบี:ยคา้งรับ 204,900 199,127 202,438 197,170 
หกั  ค่าเผื�อหนี:สงสยัจะสูญ (หมายเหตุ 11)     
           เงินสาํรองขั:นตํ�าตามเกณฑ ์ธปท.- รายสินเชื�อ (4,646) (4,151) (4,526) (3,993) 
           เงินสาํรองส่วนเกิน (2,760) (2,579) (2,760) (2,579) 
หกั  ค่าเผื�อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี:      
           (หมายเหตุ 12) (52) (55) (52) (55) 

   เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี:และดอกเบี:ยคา้งรับสุทธิ 197,442 192,342 195,100 190,543 
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10 เงนิให้สินเชื*อแก่ลูกหนี)และดอกเบี)ยค้างรับสุทธิ (ต่อ) 

 
10.2 จําแนกตามประเภทการจัดชั)น 

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

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 30 กันยายน พ.ศ. 2559 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 เงนิให้ ยอดสุทธิที* อัตราขั)นตํ*า  เงนิให้ ยอดสุทธิที* อัตราขั)นตํ*า  
 สินเชื*อและ ใช้ในการตั)ง ที*ใช้ในการ ค่าเผื*อ สินเชื*อและ ใช้ในการตั)ง ที*ใช้ใน ค่าเผื*อ 
 ดอกเบี)ย ค่าเผื*อหนี) ตั)งค่าเผื*อหนี) หนี)สงสัย ดอกเบี)ย ค่าเผื*อหนี) การตั)ง หนี)สงสัย 
 ค้างรับ สงสัยจะสูญ(1)  สงสัยจะสูญ จะสูญ ค้างรับ สงสัยจะสูญ(1)  ค่าเผื*อ จะสูญ 

 ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท 
         

เงินสาํรองขั:นตํ�าตามเกณฑ ์ธปท.         
  - จดัชั:นปกติ 180,801 62,006 1 629 176,620 57,297 1 578 
  - จดัชั:นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 14,960 3,365 2 64 16,132 4,044 2 80 
  - จดัชั:นตํ�ากว่ามาตรฐาน 2,083 1,119 100 1,117 2,040 1,347 100 1,344 
  - จดัชั:นสงสยั 4,032 1,832 100 1,832 1,951 940 100 940 

  - จดัชั:นสงสยัจะสูญ 3,024 994 100 1,004 2,384 1,193 100 1,209 

เงินสาํรองส่วนเกิน    2,760    2,579 

     รวม 204,900 69,316  7,406 199,127 64,821  6,730 

 
 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 กันยายน พ.ศ. 2559 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 เงนิให้ ยอดสุทธิที* อัตราขั)นตํ*า  เงนิให้ ยอดสุทธิที* อัตราขั)นตํ*า  
 สินเชื*อและ ใช้ในการตั)ง ที*ใช้ในการ ค่าเผื*อ สินเชื*อและ ใช้ในการตั)ง ที*ใช้ใน ค่าเผื*อ 
 ดอกเบี)ย ค่าเผื*อหนี) ตั)งค่าเผื*อหนี) หนี)สงสัย ดอกเบี)ย ค่าเผื*อหนี) การตั)ง หนี)สงสัย 
 ค้างรับ สงสัยจะสูญ (1)  สงสัยจะสูญ จะสูญ ค้างรับ สงสัยจะสูญ (1)  ค่าเผื*อ จะสูญ 

 ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท 
         

เงินสาํรองขั:นตํ�าตามเกณฑ ์ธปท.         
  - จดัชั:นปกติ 181,236 77,886 1 777 177,483 69,610 1 695 
  - จดัชั:นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 12,351 2,195 2 39 13,599 2,564 2 50 
  - จดัชั:นตํ�ากว่ามาตรฐาน 1,851 931 100 931 1,787 1,133 100 1,133 
  - จดัชั:นสงสยั 3,990 1,790 100 1,789 1,924 913 100 913 

  - จดัชั:นสงสยัจะสูญ 3,010 979 100 990 2,377 1,186 100 1,202 

เงินสาํรองส่วนเกิน    2,760    2,579 

     รวม 202,438 83,781  7,286 197,170 75,406  6,572 

 
(1) ยอดสุทธิที�ใช้ในการตั:งค่าเผื�อหนี: สงสัยจะสูญ หมายถึง  มูลหนี: หลงัหักมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดที�คาดว่าจะไดรั้บจากลูกหนี:  หรือมูลค่าปัจจุบนั

ของกระแสเงินสดที�คาดว่าจะไดรั้บจากการจาํหน่ายหลักประกัน แล้วแต่กรณี ทั: งนี: เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที�ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที� สนส.
5/2559 (วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 : สนส. 31/2551) วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัชั:นและการกนัเงินสาํรองของสถาบนัการเงิน 

 
ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษทัและธนาคารมีเงินให้สินเชื�อผิดนัดชาํระจาํนวน 8,923 ล้านบาท และ 8,633 ล้านบาท 
ตามลาํดบั (วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 : 6,267 ลา้นบาท และ 5,981 ลา้นบาท ตามลาํดบั) ที�ระงบัการรับรู้ดอกเบี:ย 
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10 เงนิให้สินเชื*อแก่ลูกหนี)และดอกเบี)ยค้างรับสุทธิ (ต่อ) 

 
10.2 จําแนกตามประเภทการจัดชั)น (ต่อ) 

 
(ข) ลูกหนี)ตามสัญญาเช่าซื)อและสัญญาเช่าทางการเงนิของบริษทัย่อย 

 
ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ยอดลูกหนี:ตามสัญญาเช่าซื:อและสัญญาเช่าทางการเงินของ
บริษทัยอ่ยแยกตามอายลูุกหนี: ที�คา้งชาํระ โดยนบัจากวนัที�ที�ครบกาํหนดชาํระตามสญัญาไดด้งันี:  
 
 ยอดลูกหนี)หลงัหักดอกผลเช่าซื)อ ค่าเผื*อหนี)สงสัยจะสูญ 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ไม่คา้งชาํระหรือคา้งชาํระไม่เกิน 1 งวด 20,621 18,143 63 73 
คา้งชาํระ 2 - 3 งวด 2,609 2,533 26 31 
คา้งชาํระ 4 - 6 งวด 232 253 186 212 
คา้งชาํระ 7 - 12 งวด 43 26 43 26 
คา้งชาํระมากกวา่ 12 งวด 9 2 9 2 
ลูกหนี:ตามคาํพิพากษา 5 5 5 5 

   รวม 23,519 20,962 332 349 

 
10.3 สินเชื*อที*ไม่ก่อให้เกดิรายได้ 

 
ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 และวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษทัมีเงินให้สินเชื�อที�ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ซึ� งคาํนวณตามเกณฑ ์
ของธปท. และคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยด์งันี:  
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงินให้สินเชื�อที�ไม่ก่อให้เกิดรายได ้(เงินตน้)     
ธนาคาร 8,849 6,088 8,849 6,088 
ธุรกิจอื�น 289 287 - - 
 
เงินให้สินเชื�อที�ไม่ก่อให้เกิดรายได ้ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ตามเกณฑ ์ธปท. ดงักล่าวขา้งตน้
ไดถื้อปฏิบติัตามประกาศ ธปท. ซึ� งกาํหนดให้เงินให้สินเชื�อที�ไม่ก่อให้เกิดรายไดห้มายถึงสินเชื�อที�จดัชั:นตํ�ากว่ามาตรฐาน สงสัยและ
สงสัยจะสูญ และไม่รวมสินเชื�อที�คา้งชาํระที�ไดมี้การทาํสัญญาปรับโครงสร้างหนี: และเขา้เงื�อนไขการจดัชั:นเป็นลูกหนี: ปกติหรือกล่าวถึง
เป็นพิเศษตามเกณฑ ์ธปท.แลว้ 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ)นสุดวนัที* 30 กนัยายน พ.ศ. 2559  
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10 เงนิให้สินเชื*อแก่ลูกหนี)และดอกเบี)ยค้างรับสุทธิ (ต่อ) 

 
10.4 ลูกหนี)ตามสัญญาเช่าซื)อและสัญญาเช่าทางการเงนิ 

 
ณ วนัที� 30 กันยายน พ.ศ. 2559 บริษทัย่อยมีลูกหนี: ภายใต้สัญญาเช่าซื: อและสัญญาเช่าทางการเงินจาํนวน 23,187 ล้านบาท (วนัที�  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 : 20,613 ลา้นบาท) ซึ� งส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าซื:อและเช่าทางการเงินสาํหรับรถยนต์ และรถจกัรยานยนตอ์ายขุอง
สญัญามีระยะเวลาโดยเฉลี�ยประมาณ 3 ถึง 6 ปี และส่วนใหญ่คิดดอกเบี:ยในอตัราร้อยละคงที�ตามที�ระบุในสญัญา 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ณ วนัที* 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 

 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 9,308 18,765 640 384 29,097 

หกั รายไดท้างการเงินรอการรับรู้ (2,434) (3,020) (30) (94) (5,578) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั:นตํ�า      
   ที�ลูกหนี:ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า 6,874 15,745 610 290 23,519 

หกั ค่าเผื�อหนี:สงสยัจะสูญ     (332) 

ลูกหนี:ภายใตส้ญัญาเช่าซื:อและ       

   สญัญาเช่าทางการเงินสุทธิ     23,187 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ณ วนัที* 31 ธันวาคม 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) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ)นสุดวนัที* 30 กนัยายน พ.ศ. 2559  
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10 เงนิให้สินเชื*อแก่ลูกหนี)และดอกเบี)ยค้างรับสุทธิ (ต่อ) 

 
10.5 การปรับโครงสร้างหนี)ที*มีปัญหา 

 
ณ วนัที� 30 กันยายน พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ธนาคารได้ทาํสัญญาปรับโครงสร้างหนี:  โดยมีจาํนวนรายและภาระหนี: คงค้าง  
(รวมดอกเบี:ยคา้งรับตามบญัชี) ก่อนการปรับโครงสร้างหนี:ดงัต่อไปนี:  
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 

30 กนัยายน 
พ.ศ. 2559 

30 กนัยายน 
พ.ศ. 2558 

   

จาํนวนราย (ราย) 1,469 1,043 
ภาระหนี:คงคา้ง (ลา้นบาท) 3,188 3,338 
 
ลูกหนี: ที�ไดรั้บการปรับโครงสร้างหนี:ตามที�กล่าวขา้งตน้สามารถจาํแนกตามวิธีการปรับโครงสร้างหนี: โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี:  
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ)นสุดวนัที* 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 

  ภาระหนี) 

  ก่อนปรับ หลงัปรับ 
  โครงสร้างหนี) โครงสร้างหนี) 
 จํานวนราย ล้านบาท ล้านบาท 

    

การโอนสินทรัพยเ์พื�อชาํระหนี:ทั:งหมด 1 144 - 

การเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขการชาํระหนี:  1,468 3,044 3,044 

   รวม 1,469 3,188 3,044 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ)นสุดวนัที* 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 

  ภาระหนี) 

  ก่อนปรับ หลงัปรับ 
  โครงสร้างหนี) โครงสร้างหนี) 
 จํานวนราย ล้านบาท ล้านบาท 
    

การเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขการชาํระหนี:  1,043 3,338 3,322 

   รวม 1,043 3,338 3,322 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ)นสุดวนัที* 30 กนัยายน พ.ศ. 2559  
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10 เงนิให้สินเชื*อแก่ลูกหนี)และดอกเบี)ยค้างรับสุทธิ (ต่อ) 

 
10.5 การปรับโครงสร้างหนี)ที*มีปัญหา (ต่อ) 

 
ลูกหนี: ที�ไดรั้บการปรับโครงสร้างหนี: โดยวิธีเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขการชาํระหนี:ตามที�กล่าวขา้งตน้สามารถจาํแนกระยะเวลาการผ่อนชาํระ
ตามสญัญาปรับโครงสร้างหนี:ไดด้งัต่อไปนี:  
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ)นสุดวนัที* สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ)นสุดวนัที* 
 30 กนัยายน พ.ศ 2559 30 กนัยายน พ.ศ 2558 

  ภาระหนี)  ภาระหนี) 

  ก่อนปรับ หลงัปรับ  ก่อนปรับ หลงัปรับ 
ช่วงระยะเวลาการผ่อนชําระตาม  โครงสร้างหนี) โครงสร้างหนี)  โครงสร้างหนี) โครงสร้างหนี) 
   สัญญาการปรับโครงสร้างหนี) จํานวนราย ล้านบาท ล้านบาท จํานวนราย ล้านบาท ล้านบาท 
       

ไม่เกิน 5 ปี 210 1,309 1,165 116 1,221 1,205 
5 - 10 ปี 768 934 934 749 1,686 1,686 
10 - 15 ปี 48 93 93 24 70 70 

เกินกวา่ 15 ปี 443 852 852 154 361 361 

   รวม 1,469 3,188 3,044 1,043 3,338 3,322 

 
ขอ้มูลสาํหรับงวดเกา้เดือนสิ:นสุดวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ที�เกี�ยวขอ้งกบัลูกหนี: ที�ผ่านการปรับโครงสร้างหนี: แลว้ 
มีดงันี:  
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ)นสุดวนัที* 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ดอกเบี:ยรับ 248 241 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ)นสุดวนัที* 30 กนัยายน พ.ศ. 2559  
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10 เงนิให้สินเชื*อแก่ลูกหนี)และดอกเบี)ยค้างรับสุทธิ (ต่อ) 

 
10.5 การปรับโครงสร้างหนี)ที*มีปัญหา (ต่อ) 

 
ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษทัมีลูกหนี: ที�ปรับโครงสร้างหนี: แลว้ทั:งสิ:นสามารถสรุปได้
ดงัต่อไปนี:  

 

ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 
ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 

30 กนัยายน 
พ.ศ. 2559 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2557 

   

จาํนวนราย (ราย) 5,981 5,976 
ภาระหนี:คงคา้ง (ลา้นบาท) 4,955 4,452 
 
กรณีปรับโครงสร้างหนี:โดยการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขในการชาํระหนี:  กลุ่มบริษทัไดค้าํนวณมูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนโดยการหามูลค่า
ปัจจุบนัของกระแสเงินสดที�คาดวา่จะไดรั้บคืนคิดลดดว้ยอตัราดอกเบี:ยในตลาด ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 ธนาคารมีส่วนสูญเสีย
จากการปรับโครงสร้างหนี: ที�เกิดจากการปรับมูลค่าหนี:  (PV Loss) คิดเป็นจาํนวนเงินประมาณ 52 ลา้นบาท (วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 : 
55 ลา้นบาท) ซึ� งธนาคารไดต้ั:งค่าเผื�อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี:ไวแ้ลว้  
 

11 ค่าเผื*อหนี)สงสัยจะสูญ  
 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 30 กันยายน พ.ศ. 2559 
  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. 2559 504 50 1,133 913 1,202 2,579 6,381 349 6,730 
บวก เพิ�มระหวา่งงวด - - - - - 3,022 3,022 371 3,393 
 โอนมาจากค่าเผื�อการปรับ          
    มูลค่าจากการปรับ          
    โครงสร้างหนี:  - - - - - 16 16 - 16 
 หนี: สูญรับคืน - - - - - 146 146 - 146 
 โอนจากรายการระหวา่ง 
            ธนาคารและตลาดเงิน - - - - - 2 2 - 2 
หัก หนี: สูญตดับญัชี - (11) (5) - (2,410) (32) (2,458) (389) (2,847) 
 โอนไปค่าเผื�อการปรับ          
    มูลค่าจากการปรับ          
    โครงสร้างหนี:  - - - - - (14) (14) - (14) 
สาํรองเพิ�ม(ลด)ที�เกิดจากการ          
   เปลี�ยนชั:นหรือการ          
   เปลี�ยนแปลงมูลค่า          
   หลกัประกนัหรือการโอน          
   สาํรองทั�วไปไปเป็นสาํรอง          

   เฉพาะรายลูกหนี:  62 - (197) 876 2,198 (2,959) (20) - (20) 

ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 566 39 931 1,789 990 2,760 7,075 331 7,406 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ)นสุดวนัที* 30 กนัยายน พ.ศ. 2559  
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11 ค่าเผื*อหนี)สงสัยจะสูญ (ต่อ) 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 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 

 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 กันยายน พ.ศ. 2559 

  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. 2559 695 50 1,133 913 1,202 2,579 6,572 
บวก เพิ�มระหวา่งงวด - - - - - 3,022 3,022 
 โอนมาจากค่าเผื�อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี:  - - - - - 16 16 
 หนี: สูญรับคืน - - - - - 146 146 
 โอนจากรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน - - - - - 2 2 
หัก หนี: สูญตดับญัชี - (11) (5) - (2,410) (32) (2,458) 
 โอนไปค่าเผื�อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี:  - - - - - (14) (14) 
สาํรองเพิ�ม (ลด) ที�เกิดจากการเปลี�ยนชั:นหรือ         
   การเปลี�ยนแปลงมูลค่าหลกัประกนัหรือการโอนสาํรอง        

   ทั�วไปไปเป็นสาํรองเฉพาะรายลูกหนี:  82 - (197) 876 2,198 (2,959) - 

ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 777 39 931 1,789 990 2,760 7,286 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ)นสุดวนัที* 30 กนัยายน พ.ศ. 2559  
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11 ค่าเผื*อหนี)สงสัยจะสูญ (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 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 

 
12 ค่าเผื*อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี) 

 
 ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ยอดคงเหลือตน้งวด/ปี 55 68 
บวก   ค่าเผื�อการปรับมูลค่าของลูกหนี: ที�โอนมาจากบญัชีค่าเผื�อหนี:สงสยัจะสูญ 14 12 
หกั     หนี: สูญตดับญัชี (1) - 

หกั     ค่าเผื�อการปรับมูลค่าของลูกหนี: ที�โอนไปบญัชีค่าเผื�อหนี:สงสยัจะสูญ (16) (25) 

ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี 52 55 

 
รายการตดัจาํหน่ายและ/หรือการปรับบญัชีค่าเผื�อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี:จะปรับปรุงโอนผ่านบญัชีค่าเผื�อหนี:สงสัยจะสูญ 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ)นสุดวนัที* 30 กนัยายน พ.ศ. 2559  
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13 ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี 

 
รายการเคลื�อนไหวของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงันี:  
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ณ วนัตน้งวด/ปี 1,040 957 862 752 
เพิ�มในกาํไรหรือขาดทุน  84 59 54 87 
ภาษีเพิ�มบนัทึกโดยตรงในส่วนของเจา้ของ 56 24 56 23 

ณ วนัปลายงวด/ปี 1,180 1,040 972 862 

 
รายการเคลื�อนไหวของสินทรัพยแ์ละหนี: สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงันี:  
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 ประมาณการ  ผลแตกต่าง  
 หนี)สิน ผลขาดทุน ชั*วคราว รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี     
ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2559 328 - 969 1,297 
เพิ�มในกาํไรหรือขาดทุน 1 - 75 76 

ภาษีลดบนัทึกโดยตรงในส่วนของเจา้ของ - - (2) (2) 

ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 329 - 1,042 1,371 
     

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

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

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



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ)นสุดวนัที* 30 กนัยายน พ.ศ. 2559  
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13 ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

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

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

หนี)สินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     
ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2559 60 195 2 257 
เพิ�ม/(ลด)ในกาํไรหรือขาดทุน 1 (9) - (8) 

ภาษีลดบนัทึกโดยตรงในส่วนของเจา้ของ (58) - - (58) 

ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 3 186 2 191 
     

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2558 67 220 6 293 
ลดในกาํไรหรือขาดทุน - (25) (4) (29) 

ภาษีลดบนัทึกโดยตรงในส่วนของเจา้ของ (7) - - (7) 

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

 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 ประมาณการ  ผลแตกต่าง  
 หนี)สิน ผลขาดทุน ชั*วคราว รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี     
ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2559 317 - 802 1,119 
เพิ�มในกาํไรหรือขาดทุน - - 46 46 

ภาษีลดบนัทึกโดยตรงในส่วนของเจา้ของ - - (2) (2) 

ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 317 - 846 1,163 
     

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

ภาษีเพิ�ม(ลด)บนัทึกโดยตรงในส่วนของเจา้ของ 20 - (4) 16 

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

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ)นสุดวนัที* 30 กนัยายน พ.ศ. 2559  
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13 ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 

 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

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

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

หนี)สินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     
ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2559 60 195 2 257 
เพิ�ม/(ลด)ในกาํไรหรือขาดทุน 1 (9) - (8) 
ภาษีลดบนัทึกโดยตรงในส่วนของเจา้ของ (58) - - (58) 

ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 3 186 2 191 
     

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2558 67 220 6 293 
ลดในกาํไรหรือขาดทุน - (25) (4) (29) 
ภาษีลดบนัทึกโดยตรงในส่วนของเจา้ของ (7) - - (7) 

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

 
14 สินทรัพย์อื*นสุทธิ 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

     

ดอกเบี:ยและเงินปันผลคา้งรับ 346 489 346 489 
สญัญาจ่ายหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 4,264 6,715 4,264 6,715 
สิทธิการเช่า - 2 - 2 
เงินยมืทดรอง 23 16 22 16 
สินทรัพยอื์�นระหวา่งรอโอนบญัชี 76 125 76 125 
ค่านายหนา้คา้งรับ 118 37 118 37 
ภาษีหกั ณ ที�จ่ายคา้งรับ 26 30 20 27 
เงินมดัจาํ 86 84 75 76 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 150 108 146 106 

อื�น ๆ 1,313 2,123 1,148 1,976 

รวม 6,402 9,729 6,215 9,569 

หกั  ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (18) (36) (18) (36) 

สินทรัพยอื์�นสุทธิ 6,384 9,693 6,197 9,533 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ)นสุดวนัที* 30 กนัยายน พ.ศ. 2559  
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15 หนี)สินทางการเงนิที*กาํหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 

 

ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 
ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 
30 กนัยายน 

พ.ศ. 2559 
31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2558 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

หุ้นกู ้ 5,532 8,241 

ตัjวแลกเงิน 13,293 7,799 

รวม 18,825 16,040 

 
สดัส่วนการทาํธุรกรรมแบ่งตามประเภทคู่สญัญาโดยพิจารณาจากจาํนวนเงินตามสญัญา 

 
ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 
30 กนัยายน 

พ.ศ. 2559 
31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2558 
 สัดส่วนร้อยละ สัดส่วนร้อยละ 
   

สถาบนัการเงิน 66 44 
บุคคลภายนอก 34 56 

รวม 100 100 
 
ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 หนี: สินทางการเงินที�กาํหนดให้แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม สรุปไดด้งันี:  
 
• ธนาคารไดอ้อกตัjวแลกเงิน มีอาย ุ11 ปี ซึ� งมีอนุพนัธ์แฝงคือ callable range accrual swap ธนาคารชาํระดอกเบี:ยในอตัราร้อยละ 6.1 ต่อปี 

(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 : อตัราร้อยละ 6.1 ต่อปี) ทุก 6 เดือน โดยธนาคารไดท้าํรายการ callable range accrual swap ที�มีเงื�อนไขตรงขา้ม 
(back-to-back) กบั CIMB Bank Berhad ซึ� งเป็นบริษทัแม่  

 
• วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ธนาคารไดอ้อกหุ้นกูที้�มีอนุพนัธ์แฝง อาย ุ5 ปี ซึ� งอนุพนัธ์แฝงคือ callable range accrual swap ธนาคาร 

ชาํระดอกเบี:ยในอตัราระหว่างร้อยละ 0 - 3.60 ต่อปี ตามการเคลื�อนไหวของดชันีอา้งอิง THBFIX 6 month ชาํระดอกเบี:ยทุก 6 เดือน  
โดยธนาคารไดท้าํรายการ interest rate swap กบักิจการอื�น 

 
• ธนาคารไดอ้อกหุ้นกูที้�มีอนุพนัธ์แฝง อาย ุ5 ปี ซึ� งอนุพนัธ์แฝงคือ callable inverse floater derivatives ธนาคารชาํระดอกเบี:ยในอตัราร้อยละ 

6.45 - 7.21 ต่อปี หักดว้ยระดบัดชันีอา้งอิง THBFIX 6 month (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 : อตัราร้อยละ 6.45 - 7.23 ต่อปี หักดว้ยระดบัดชันี
อา้งอิง THBFIX 6 month ) ชาํระดอกเบี:ยทุก 6 เดือน โดยธนาคารไดท้าํรายการ interest rate swap กบักิจการอื�น 

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

มีอายรุะหว่าง 7 - 15 ปี ธนาคารชาํระดอกเบี:ยในอตัราระหว่างร้อยละ 2.68 - 5.18 ต่อปี (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 : ระหว่างร้อยละ 3.77 - 
5.18 ต่อปี) ชาํระดอกเบี:ยครั: งเดียว ณ วนัครบกาํหนดไถ่ถอน โดยธนาคารไดท้าํรายการ interest rate swap กบักิจการอื�น 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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16 ตราสารหนี)ที*ออกและเงนิกู้ยมื 

 ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 กันยายน พ.ศ. 2559 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

หุ้นกู้ระยะสั)น       
หุ้นกูร้ะยะสั:นครบกาํหนดปี พ.ศ. 2559       
   อตัราดอกเบี:ยร้อยละ 1.50 - 1.58 ต่อปี 5,724 - 5,724 22,104 - 22,104 
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ       
ตราสารหนี:ดอ้ยสิทธิครบกาํหนดปี พ.ศ. 2546 544 - 544 544 - 544 
ตราสารหนี:ดอ้ยสิทธิ มูลค่าตราไว ้400 ลา้นริงกิต       
   ครบกาํหนดปี พ.ศ. 2567 อตัราดอกเบี:ยร้อยละ 5.60 ต่อปี - 3,353 3,353 - 3,371 3,371 
ตราสารหนี:ดอ้ยสิทธิ มูลค่าตราไว ้570 ลา้นริงกิต       
   ครบกาํหนดปี พ.ศ. 2569 อตัราดอกเบี:ยร้อยละ 5.35 ต่อปี - 4,778 4,778 - - - 
ตราสารหนี:ดอ้ยสิทธิ มูลค่าตราไว ้3,000 ลา้นบาท       
   ครบกาํหนดปี พ.ศ. 2565 อตัราดอกเบี:ยร้อยละ 4.80 ต่อปี 3,000 - 3,000 3,000 - 3,000 
ตราสารหนี:ดอ้ยสิทธิ มูลค่าตราไว ้3,000 ลา้นบาท       
   ครบกาํหนดปี พ.ศ. 2564 อตัราดอกเบี:ยร้อยละ 5.35 ต่อปี - - - 3,000 - 3,000 
หุ้นกู้ที*มีอนุพนัธ์แฝง       

หุ้นกูที้�มีอนุพนัธ์แฝง 165 - 165 10 - 10 

 9,433 8,131 17,564 28,658 3,371 32,029 
       

ตัJวแลกเงินที*มีอนุพนัธ์แฝง       
ตัjวแลกเงินที�มีอนุพนัธ์แฝง 1,800 1,111 2,911 - - - 
ตัJวแลกเงินอัตราดอกเบี)ยคงที*       

ตัjวแลกเงินครบกาํหนดเมื�อทวงถาม อตัราดอกเบี:ยร้อยละ 1.40 – 1.42 ต่อปี 2,700 - 2,700 1,965 - 1,965 

 4,500 1,111 5,611 1,965 - 1,965 

รวม 13,933 9,242 23,175 30,623 3,371 33,994 

หัก  ส่วนของเงินกูย้มืที�ถึงกาํหนดชาํระใน 1 ปี (9,133) - (9,133) (24,623) - (24,623) 

เงินกูย้มืระยะยาวคงเหลือ 4,800 9,242 14,042 6,000 3,371 9,371 

 
(ก) ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 ธนาคารมีหุ้นกู้ระยะสั:น จาํนวน 5,724 ล้านบาท (วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 : 22,104 ล้านบาท)  

อตัราดอกเบี:ยคงที�และชาํระดอกเบี:ย ณ วนัครบกาํหนดไถ่ถอน 
 
(ข) ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 ธนาคารมีหุ้นกู้ที�มีอนุพนัธ์แฝง จาํนวน 165 ล้านบาท (วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 : 10 ลา้นบาท)  

สรุปไดด้งันี:  
 

• ธนาคารไดอ้อกหุ้นกูอ้นุพนัธ์ (Single Barrier Bullish USD against JPY) จาํนวน 150 ลา้นบาท (วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 :  

10 ลา้นบาท) มีอาย ุ6 เดือนนบัจากวนัที�ออกหุ้นกู ้โดยให้ผลตอบแทน ณ วนัครบกาํหนดอาย ุตามการเคลื�อนไหวของปัจจยัอา้งอิง 

(USD/JPY Spot Rate) ผูล้งทุนสามารถขอไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ตั:งแต่วนัที�ครบระยะเวลา 91 วนั นับจากวนัที�ออกหุ้นกู้อนุพนัธ์  

โดยธนาคารจะรับประกนัเงินตน้เตม็จาํนวนให้แก่ผูล้งทุน ณ วนัครบกาํหนด หากผูล้งทุนถือจนครบกาํหนด 

• ธนาคารไดอ้อกหุ้นกูอ้นุพนัธ์ (Maxi X-Change Dual Currency) จาํนวน 15 ลา้นบาท โดยให้ผลตอบแทน ณ วนัครบกาํหนดอาย ุ
ตามการเคลื�อนไหวของปัจจยัอา้งอิง (USD/THB Spot Fixing Rate) 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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16 ตราสารหนี)ที*ออกและเงนิกู้ยมื (ต่อ) 

 
(ค) เมื�อวนัที� 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ธนาคารได้ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิจาํนวน 400 ล้านเหรียญริงกิตมาเลเซีย ตามโครงการหุ้นกู้ด้อยสิทธิ 

เพื�อนบัเป็นเงินกองทุนขั: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 ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอน
ก่อนวนัครบกาํหนดหลงัจากวนัครบรอบ 5 ปี โดยตอ้งไดรั้บความเห็นชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
 
ธนาคารไดรั้บอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามหนงัสือที�ฝกก.(02) 453/2557 ให้สามารถนบัหุ้นกูด้อ้ยสิทธิ
ดงักล่าวเขา้เป็นเงินกองทุนชั:นที� 2 
 

(ง) เมื�อวนัที� 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ธนาคารได้ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิจาํนวน 570 ลา้นเหรียญริงกิตมาเลเซีย ตามโครงการหุ้นกู้ด้อยสิทธิ 
เพื�อนับเป็นเงินกองทุนขั:นที� 2 เพื�อขายให้กับผูล้งทุนในต่างประเทศ ราคาเสนอขาย หน่วยละ 100 เหรียญริงกิตมาเลเซีย จาํนวน 
5,700,000 หน่วย อตัราดอกเบี:ยร้อยละ 5.35 ต่อปี ตลอดอายหุุ้นกู ้ชาํระดอกเบี:ยทุกหกเดือน หุ้นกูมี้อาย ุ10 ปี ครบกาํหนด ในปี พ.ศ. 2569 
ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนวนัครบกาํหนดหลังจากวนัครบรอบ 5 ปี โดยตอ้งได้รับความเห็นชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากธนาคาร 
แห่งประเทศไทย 
 
ธนาคารไดรั้บอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามหนงัสือที�ฝกก.(02) 414/2559 ให้สามารถนบัหุ้นกูด้อ้ยสิทธิ
ดงักล่าวเขา้เป็นเงินกองทุนชั:นที� 2 
 

(จ) ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 ธนาคารมี ตัjวแลกเงินอนุพนัธ์ที�อา้งอิงกบัเหตุการณ์ที�มีผลต่อความสามารถในการชาํระหนี:ของบริษทั
อา้งอิง credit linked bill of exchange (CLN) จาํนวน 2,910 ลา้นบาทดงันี:  

 

•  ปี 2559 ธนาคารออก CLN จาํนวน 1,800 ล้านบาท อายุ 10 ปี ผูถื้อ CLN จะได้รับดอกเบี: ยทั:งหมดในวนัที�ชาํระดอกเบี: ยและ 

จะได้รับจาํนวนเงินไถ่ถอนในวันที�ครบกําหนด โดยต้องไม่มีเหตุการณ์ตามที�ระบุไว้ในสัญญาเกิดขึ: นกับกิจการอ้างอิง  

ธนาคารชาํระดอกเบี:ยในอตัราระหวา่งร้อยละ 3.75 - 4.01 ต่อปี ชาํระดอกเบี:ยทุกหกเดือน 

• ปี 2559 ธนาคารออก CLN จาํนวน 34 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 1,110 ลา้นบาท อายรุะหว่าง 10 - 15 ปี ผูถื้อ CLN จะไดรั้บ

ดอกเบี:ยทั:งหมดในวนัที�ชาํระดอกเบี:ยและจะไดรั้บจาํนวนเงินไถ่ถอนในวนัที�ครบกาํหนด โดยตอ้งไม่มีเหตุการณ์ตามที�ระบุไวใ้น

สัญญาเกิดขึ:นกบักิจการอา้งอิง ธนาคารชาํระดอกเบี:ยในอตัราระหว่าง 6M LIBOR+2.34576% to 6M LIBOR+2.35202% ต่อปี 

ชาํระดอกเบี:ยทุกหกเดือน (หมายเหตุ 7.2.2) 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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17 ประมาณการหนี)สิน  

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ประมาณการผลขาดทุนที�อาจเกิดขึ:นจากคดีฟ้องร้อง 30 44 30 44 
สาํรองสาํหรับรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 192 192 192 192 

ประมาณการหนี: สินผลประโยชน์ของพนกังาน 1,426 1,405 1,355 1,343 

   รวมประมาณการหนี: สิน 1,648 1,641 1,577 1,579 

 
18 ทุนเรือนหุ้น 

 
เมื�อวนัที� 19 เมษายน พ.ศ. 2559 ที�ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นได้มีมติอนุมติัให้ธนาคารลดทุนจดทะเบียนจาํนวน 1,317,804,876.50 บาท  
จากทุนจดทะเบียนเดิม 13,705,170,716 บาท เป็น 12,387,365,839.50 บาท มูลค่าหุ้นที�ตราไว ้0.50 บาท ต่อหุ้น ธนาคารไดจ้ดทะเบียนลดทุนกบั
กระทรวงพาณิชย ์เมื�อวนัที� 21 เมษายน พ.ศ. 2559 
 

19 องค์ประกอบอื*นของส่วนของเจ้าของ 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 
30 กนัยายน 

พ.ศ. 2559 
31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2558 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ 930 970 
(ส่วนตํ�า) ส่วนเกิน กวา่ทุนจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน (32) 292 
การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน (231) (230) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 27 36 
ส่วนตํ�าจากการประเมินมูลค่ายติุธรรมตราสารป้องกนัความเสี�ยง   
   สาํหรับการป้องกนัความเสี�ยงในกระแสเงินสด (132) (175) 

ภาษีเงินไดเ้กี�ยวกบัองคป์ระกอบของส่วนของเจา้ของ (107) (172) 

   รวม 455 721 

 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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19 องค์ประกอบอื*นของส่วนของเจ้าของ (ต่อ) 

 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 
30 กนัยายน 

พ.ศ. 2559 
31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2558 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ 930 970 
(ส่วนตํ�า) ส่วนเกิน กวา่ทุนจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน (32) 292 
การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน (211) (211) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 27 36 
ส่วนตํ�าจากการประเมินมูลค่ายติุธรรมตราสารป้องกนัความเสี�ยง   
   สาํหรับการป้องกนัความเสี�ยงในกระแสเงินสด (132) (175) 

ภาษีเงินไดเ้กี�ยวกบัองคป์ระกอบของส่วนของเจา้ของ (111) (175) 

   รวม 471 737 

 
(ก) ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์

 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์คือส่วนเกินทุนจากการตีราคาที�ดิน และอาคาร ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยด์งักล่าว 
จะทยอยตดัจาํหน่ายโดยใชวิ้ธีเส้นตรงตามอายกุารใชง้านที�เหลืออยูข่องสินทรัพยน์ั:น และบนัทึกโอนไปยงักาํไรสะสมโดยตรง 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 
30 กนัยายน 

พ.ศ. 2559 
31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2558 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ยอดคงเหลือตน้งวด/ปี 970 1,095 

หกั ตดัจาํหน่าย (40) (125) 

ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี 930 970 

 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยด์งักล่าวไม่สามารถนาํมาหกักบัขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได ้
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ)นสุดวนัที* 30 กนัยายน พ.ศ. 2559  
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19 องค์ประกอบอื*นของส่วนของเจ้าของ (ต่อ) 

 
(ข) ส่วนเกิน (ต ํ�ากวา่) ทุนจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 

 

 
ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 
30 กนัยายน 

พ.ศ. 2559 
31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2558 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ส่วนเกินทุนจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน   
ตราสารหนี:  41 263 

ตราสารทุน 35 35 

   รวม 76 298 

ส่วนตํ�ากวา่ทุนจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน   
ตราสารหนี:  (101) (2) 

ตราสารทุน (7) (4) 

   รวม (108) (6) 
   

ส่วนเกินทุนจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนสุทธิ (32) 292 

 
20 สํารองตามกฎหมาย 

 
ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 ธนาคารจะตอ้งจดัสรรเงินสํารองอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจาก 
หักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าสาํรองดงักล่าวมีจาํนวนเท่ากบัร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยสํารองดงักล่าวไม่สามารถนาํมาจ่าย 
เงินปันผลได ้
 

21 เงนิปันผลจ่าย 
 
เมื�อวนัที� 10 เมษายน พ.ศ. 2558 ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของธนาคารไดมี้มติจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานปี พ.ศ. 2557 ในอตัราหุ้นละ 
0.0075 บาท เป็นจาํนวนเงิน 158 ลา้นบาท โดยไดจ่้ายในวนัที� 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
 
เมื�อวนัที� 19 เมษายน พ.ศ. 2559 ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของธนาคารได้มีมติจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานปี พ.ศ. 2558 ในอตัราหุ้นละ  
0.0075 บาท เป็นจาํนวนเงิน 185.81 ลา้นบาท โดยจะจ่ายในวนัที� 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ)นสุดวนัที* 30 กนัยายน พ.ศ. 2559  
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22 เงนิกองทุนที*ต้องดาํรงไว้ตามกฎหมาย 

 
วตัถุประสงคข์องธนาคารในการบริหารทุน คือการดาํรงไวซึ้� งความสามารถในการดาํเนินงานอย่างต่อเนื�องและการดาํรงเงินกองทุนตามกฎหมาย
ตามพระราชบญัญติัธุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2551 ซึ� งประกอบดว้ย 
 
  อตัราส่วน  อตัราส่วน 
 30 กนัยายน เงนิกองทุน 31 ธันวาคม  เงนิกองทุน 
 พ.ศ. 2559 ต่อสินทรัพย์เสี*ยง พ.ศ. 2558 ต่อสินทรัพย์เสี*ยง 

เงนิกองทุนสําหรับกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
     

เงินกองทุนชั:นที� 1    
ทุนชาํระแลว้  12,387  12,387  
ส่วนเกินกวา่มูลค่าหุ้นสามญั 5,713  5,713  
เงินสาํรองตามกฎหมาย 398  366  
กาํไรสุทธิคงเหลือจากการจดัสรร 7,863  7,041  
องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจา้ของและสาํรองอื�นๆ 542  680  

รายการหกัจากกองทุนชั:นที� 1 (1,493)  (1,237)  

   รวมเงินกองทุนชั:นที� 1 25,410 10.82 24,950 10.99 
     

เงินกองทุนชั:นที� 2     
หุ้นกูด้อ้ยสิทธิระยะยาวและหุ้นกูด้อ้ยสิทธิที�มีลกัษณะคลา้ยทุน 12,086  10,020  

เงินสาํรองสาํหรับสินทรัพยจ์ดัชั:นปกติ 630  575  

   รวมเงินกองทุนชั:นที� 2 12,716 5.42 10,595 4.67 
     

   รวมเงินกองทุนตามกฎหมาย 38,126 16.24 35,545 15.66 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ)นสุดวนัที* 30 กนัยายน พ.ศ. 2559  
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22 เงนิกองทุนที*ต้องดาํรงไว้ตามกฎหมาย (ต่อ) 

 
  อตัราส่วน  อตัราส่วน 
 30 กนัยายน เงนิกองทุน 31 ธันวาคม  เงนิกองทุน 
 พ.ศ. 2559 ต่อสินทรัพย์เสี*ยง พ.ศ. 2558 ต่อสินทรัพย์เสี*ยง 

เงนิกองทุนสําหรับธนาคาร ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
     

เงินกองทุนชั:นที� 1    
ทุนชาํระแลว้  12,387  12,387  
ส่วนเกินกวา่มูลค่าหุ้นสามญั 5,713  5,713  
เงินสาํรองตามกฎหมาย 398  366  
กาํไรสุทธิคงเหลือจากการจดัสรร 7,013  6,537  
องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจา้ของและสาํรองอื�นๆ 584  723  

รายการหกัจากกองทุนชั:นที� 1 (1,265)  (1,040)  

   รวมเงินกองทุนชั:นที� 1 24,830 10.49 24,686 10.78 
     

เงินกองทุนชั:นที� 2     
หุ้นกูด้อ้ยสิทธิระยะยาวและหุ้นกูด้อ้ยสิทธิที�มีลกัษณะคลา้ยทุน 12,086  10,020  

เงินสาํรองสาํหรับสินทรัพยจ์ดัชั:นปกติ 780  695  

   รวมเงินกองทุนชั:นที� 2 12,866 5.44 10,715 4.68 
     

   รวมเงินกองทุนตามกฎหมาย 37,696 15.93 35,401 15.46 
 
ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 เงินกองทุนหลงัหักเงินกองทุนส่วนเพิ�ม เพื�อรองรับการให้สินเชื�อแก่กลุ่มลูกหนี: รายใหญ่ มีจาํนวน 37,696 ลา้นบาท 
(วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 : จาํนวน 35,401 ลา้นบาท) 
 
ธนาคารดาํรงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยเกี�ยวกับการกาํกับดูแลเงินกองทุนภายใต้หลักเกณฑ์ของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย เกี�ยวกบัการกาํกบัดูแลเงินกองทุนภายใตห้ลกัเกณฑ ์Basel III 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ)นสุดวนัที* 30 กนัยายน พ.ศ. 2559  
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23 ฐานะและผลการดําเนินงานที*สําคญัจําแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ 

 
23.1 ฐานะจําแนกตามประเภทธุรกรรม 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 ธุรกรรม ธุรกรรม  ธุรกรรม ธุรกรรม  
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

สินทรัพยร์วม 297,351 6,833 304,184 298,738 5,883 304,621 
รายการระหวา่งธนาคาร       
   และตลาดเงินสุทธิ 12,031 2,651 14,682 11,763 2,530 14,293 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 19,419 1,922 21,341 24,200 1,381 25,581 
เงินลงทุนสุทธิและเงินลงทุน       
   ในบริษทัยอ่ยสุทธิ 57,292 6 57,298 54,805 86 54,891 
เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี:และ       
   ดอกเบี:ยคา้งรับสุทธิ 195,188 2,254 197,442 190,457 1,885 192,342 
เงินรับฝาก 178,975 1,781 180,756 168,559 1,658 170,217 
รายการระหวา่งธนาคาร       
   และตลาดเงิน 22,619 2,577 25,196 15,200 4,818 20,018 
หนี: สินทางการเงินที�กาํหนดให ้       
   แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรม 18,825 - 18,825 16,040 - 16,040 
หนี: สินตราสารอนุพนัธ์ 14,427 5,067 19,494 21,661 4,022 25,683 
ตราสารหนี: ที�ออก       
   และเงินกูย้ืม 13,933 9,242 23,175 30,624 3,371 33,995 

 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ)นสุดวนัที* 30 กนัยายน พ.ศ. 2559  
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23 ฐานะและผลการดําเนินงานที*สําคญัจําแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ (ต่อ) 

 
23.1 ฐานะจําแนกตามประเภทธุรกรรม (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 ธุรกรรม ธุรกรรม  ธุรกรรม ธุรกรรม  
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

สินทรัพยร์วม 295,708 6,833 302,541 297,715 5,883 303,598 
รายการระหวา่งธนาคาร       
   และตลาดเงินสุทธิ 11,968 2,651 14,619 11,700 2,530 14,230 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 19,419 1,922 21,341 24,200 1,381 25,581 
เงินลงทุนสุทธิและเงินลงทุน       
   ในบริษทัยอ่ยสุทธิ 58,617 6 58,623 56,130 86 56,216 
เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี:  และ       
   ดอกเบี:ยคา้งรับสุทธิ 192,846 2,254 195,100 188,658 1,885 190,543 
เงินรับฝาก 179,155 1,781 180,936 168,844 1,658 170,502 
รายการระหวา่งธนาคาร       
   และตลาดเงิน 22,619 2,577 25,196 15,176 4,818 19,994 
หนี: สินทางการเงินที�กาํหนดให ้       
   แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรม 18,825 - 18,825 16,040 - 16,040 
หนี: สินตราสารอนุพนัธ์ 14,427 5,067 19,494 21,661 4,022 25,683 
ตราสารหนี: ที�ออก       
   และเงินกูย้ืม 13,933 9,242 23,175 30,624 3,371 33,995 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ)นสุดวนัที* 30 กนัยายน พ.ศ. 2559  
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23 ฐานะและผลการดําเนินงานที*สําคญัจําแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ (ต่อ) 

 
23.2 ผลการดาํเนินงานจําแนกตามธุรกรรม 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ)นสุด สําหรับงวดสามเดือนสิ)นสุด 

 วันที* 30 กันยายน พ.ศ. 2559 วันที* 30 กันยายน พ.ศ. 2558 

 ธุรกรรม ธุรกรรม  ธุรกรรม ธุรกรรม  
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

รายไดด้อกเบี:ย 3,604 31 3,635 3,647 34 3,681 

ค่าใชจ่้ายดอกเบี:ย (1,059) (114) (1,173) (1,413) (66) (1,479) 

รายไดด้อกเบี:ยสุทธิ 2,545 (83) 2,462 2,234 (32) 2,202 
รายไดค่้าธรรมเนียมและ       
   บริการสุทธิ 473 - 473 358 - 358 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื�น  ๆ 271 - 271 636 - 636 
ค่าใชจ่้ายจากการ       
   ดาํเนินงานอื�น ๆ (1,822) - (1,822) (1,829) - (1,829) 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (845) - (845) (729) - (729) 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้ 622 (83) 539 670 (32) 638 

 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ)นสุด สําหรับงวดสามเดือนสิ)นสุด 

 วันที* 30 กันยายน พ.ศ. 2559 วันที* 30 กันยายน พ.ศ. 2558 

 ธุรกรรม ธุรกรรม  ธุรกรรม ธุรกรรม  
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

รายไดด้อกเบี:ย 3,107 31 3,138 3,242 34 3,276 

ค่าใชจ่้ายดอกเบี:ย (1,059) (114) (1,173) (1,413) (66) (1,479) 

รายไดด้อกเบี:ยสุทธิ 2,048 (83) 1,965 1,829 (32) 1,797 
รายไดค่้าธรรมเนียม       
   และบริการสุทธิ 326 - 326 242 - 242 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื�น  ๆ 249 - 249 618 - 618 
ค่าใชจ่้ายจากการ       
   ดาํเนินงานอื�น ๆ (1,488) - (1,488) (1,495) - (1,495) 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (730) - (730) (621) - (621) 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้ 405 (83) 322 573 (32) 541 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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23 ฐานะและผลการดําเนินงานที*สําคญัจําแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ (ต่อ) 

 
23.2 ผลการดาํเนินงานจําแนกตามธุรกรรม (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 สําหรับงวดเก้าเดือนสิ)นสุด สําหรับงวดเก้าเดือนสิ)นสุด 

 วันที* 30 กันยายน พ.ศ. 2559 วันที* 30 กันยายน พ.ศ. 2558 

 ธุรกรรม ธุรกรรม  ธุรกรรม ธุรกรรม  
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

รายไดด้อกเบี:ย 10,899 88 10,987 10,834 115 10,949 

ค่าใชจ่้ายดอกเบี:ย (3,405) (244) (3,649) (4,580) (210) (4,790) 

รายไดด้อกเบี:ยสุทธิ 7,494 (156) 7,338 6,254 (95) 6,159 
รายไดค่้าธรรมเนียมและ       
   บริการสุทธิ 1,212 - 1,212 1,120 - 1,120 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื�น ๆ 1,143 - 1,143 1,995 - 1,995 
ค่าใชจ่้ายจากการ       
   ดาํเนินงานอื�น ๆ (5,311) - (5,311) (5,312) - (5,312) 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (3,378) - (3,378) (2,895) - (2,895) 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้ 1,160 (156) 1,004 1,162 (95) 1,067 

 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 สําหรับงวดเก้าเดือนสิ)นสุด สําหรับงวดเก้าเดือนสิ)นสุด 

 วันที* 30 กันยายน พ.ศ. 2559 วันที* 30 กันยายน พ.ศ. 2558 

 ธุรกรรม ธุรกรรม  ธุรกรรม ธุรกรรม  
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

รายไดด้อกเบี:ย 9,484 88 9,572 9,668 115 9,783 

ค่าใชจ่้ายดอกเบี:ย (3,405) (244) (3,649) (4,578) (210) (4,788) 

รายไดด้อกเบี:ยสุทธิ 6,079 (156) 5,923 5,090 (95) 4,995 
รายไดค่้าธรรมเนียมและ       
   บริการสุทธิ 784 - 784 809 - 809 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื�น ๆ 1,164 - 1,164 2,018 - 2,018 
ค่าใชจ่้ายจากการ       
   ดาํเนินงานอื�น ๆ (4,416) - (4,416) (4,417) - (4,417) 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (3,027) - (3,027) (2,657) - (2,657) 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้ 584 (156) 428 843 (95) 748 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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24 รายได้ดอกเบี)ย 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 สําหรับงวดสามเดอืนสิ)นสุด สําหรับงวดสามเดอืนสิ)นสุด 

 วนัที* 30 กนัยายน วนัที* 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 10 12 10 12 
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื�อคา้ 43 40 43 40 
เงินลงทุนในตราสารหนี:  291 388 291 388 
เงินให้สินเชื�อ 2,600 2,649 2,789 2,831 
การให้เช่าซื:อและสญัญาเช่าการเงิน 686 587 - - 

อื�นๆ 5 5 5 5 

      รายไดด้อกเบี:ย 3,635 3,681 3,138 3,276 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ)นสุด สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ)นสุด 

 วนัที* 30 กนัยายน วนัที* 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 57 68 57 68 
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื�อคา้ 107 110 107 110 
เงินลงทุนในตราสารหนี:  875 1,122 875 1,122 
เงินให้สินเชื�อ 7,965 7,938 8,517 8,475 
การให้เช่าซื:อและสญัญาเช่าการเงิน 1,967 1,703 - - 

อื�นๆ 16 8 16 8 

   รายไดด้อกเบี:ย 10,987 10,949 9,572 9,783 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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25 ค่าใช้จ่ายดอกเบี)ย 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 สําหรับงวดสามเดอืนสิ)นสุด สําหรับงวดสามเดอืนสิ)นสุด 

 วนัที* 30 กนัยายน วนัที* 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

เงินรับฝาก 636 918 636 918 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 78 85 78 85 
เงินนาํส่งสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก 5 5 5 5 
เงินนาํส่งกองทุนฟื: นฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 244 245 244 245 
ตราสารหนี: ที�ออก     
   - หุ้นกูด้อ้ยสิทธิ 151 137 151 137 
   - อื�นๆ 49 70 49 70 

อื�นๆ 10 19 10 19 

   ค่าใชจ่้ายดอกเบี:ย 1,173 1,479 1,173 1,479 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ)นสุด สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ)นสุด 

 วนัที* 30 กนัยายน วนัที* 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

เงินรับฝาก 1,966 3,083 1,967 3,084 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 215 280 214 277 
เงินนาํส่งสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก 13 14 13 14 
เงินนาํส่งกองทุนฟื: นฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 734 741 734 741 
ตราสารหนี: ที�ออก     
   - หุ้นกูด้อ้ยสิทธิ 419 421 419 421 
   - อื�นๆ 261 218 261 218 

อื�นๆ 41 33 41 33 

   ค่าใชจ่้ายดอกเบี:ย 3,649 4,790 3,649 4,788 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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26 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 สําหรับงวดสามเดอืนสิ)นสุด สําหรับงวดสามเดอืนสิ)นสุด 

 วนัที* 30 กนัยายน วนัที* 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ     
การรับรอง รับอาวลั และการคํ:าประกนั 25 30 25 30 
รายไดค้่าธรรมเนียมบตัรเอทีเอม็ บตัรเดบิตและบตัรเครดิต 28 31 28 31 
รายไดจ้ากการเป็นนายหนา้ขายประกนั 201 149 130 84 
รายไดค้่าธรรมเนียมจดัการ 27 40 27 40 

อื�นๆ 238 202 171 163 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 519 452 381 348 

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ     
ค่าธรรมเนียมการติดตามหนี:  (1) 49 11 69 
ค่าธรรมเนียมตูเ้อทีเอม็จ่าย 10 10 10 10 

อื�นๆ 37 35 34 27 

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ 46 94 55 106 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 473 358 326 242 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ)นสุด สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ)นสุด 

 วนัที* 30 กนัยายน วนัที* 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ     
การรับรอง รับอาวลั และการคํ:าประกนั 75 85 75 85 
รายไดค้่าธรรมเนียมบตัรเอทีเอม็ บตัรเดบิตและบตัรเครดิต 81 88 81 88 
รายไดจ้ากการเป็นนายหนา้ขายประกนั 513 455 299 287 
รายไดค้่าธรรมเนียมจดัการ 83 152 83 152 

อื�นๆ 617 563 431 460 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 1,369                                                                                                                             1,343 969 1,072 

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ     
ค่าธรรมเนียมการติดตามหนี:  21 90 60 155 
ค่าธรรมเนียมตูเ้อทีเอม็จ่าย 31 31 30 31 

อื�นๆ 105 102 95 77 

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ 157 223 185 263 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,212 1,120 784 809 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ)นสุดวนัที* 30 กนัยายน พ.ศ. 2559  
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27 กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพื*อค้าและปริวรรตเงนิตราต่างประเทศ 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 สําหรับงวดสามเดอืนสิ)นสุด สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ)นสุด 

 วนัที* 30 กนัยายน วนัที* 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

กาํไร(ขาดทุน)จากธุรกรรมเพื�อคา้และ     
   ปริวรรตเงินตราต่างประเทศ     

เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพนัธ์     
   ดา้นอตัราแลกเปลี�ยน 145 653 822 1,100 
ตราสารอนุพนัธ์ดา้นอตัราดอกเบี:ย (52) (548) 1,468 (312) 

ตราสารหนี:  (9) 32 33 134 

กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพื�อคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 84 137 2,323 922 

 
28 กาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากหนี)สินทางการเงนิที*กาํหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 

 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากหนี: สินทางการเงินที�กาํหนดให้แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม ประกอบดว้ยรายการดงันี:  
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลการเงินเฉพาะธนาคาร 

 

สําหรับงวดสามเดอืนสิ)นสุด 
วนัที* 30 กนัยายน 

สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ)นสุด 
 วนัที* 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
    

การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสุทธิ    
   ตัjวแลกเงิน 145 192 (1,432) 291 
   หุ้นกู ้ (11) 93 (236) 213 
ดอกเบี:ยจ่าย (81) (73) (237) (149) 

รวม 53 212 (1,905) 355 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ)นสุดวนัที* 30 กนัยายน พ.ศ. 2559  
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29 กาํไรสุทธิจากเงนิลงทุน 

 ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลการเงินเฉพาะธนาคาร 

 

สําหรับงวดสามเดอืนสิ)นสุด 
 วนัที* 30 กนัยายน 

สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ)นสุด 
 วนัที* 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
    

กาํไรจากการขาย     
   เงินลงทุนเผื�อขาย 41 208 475 517 

   เงินลงทุนทั�วไป - 1 1 2 

กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 41 209 476 519 

 
30 รายได้จากการดาํเนินงานอื*น 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 สําหรับงวดสามเดอืนสิ)นสุด สําหรับงวดสามเดอืนสิ)นสุด 

 วนัที* 30 กนัยายน วนัที* 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

กาํไรจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 1 4 - 4 
กาํไรจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย 46 - 33 5 
หนี: สูญรับคืน - 17 - - 
รายไดรั้บจากเงินปันผล 1 15 1 15 

รายไดอื้�น 45 43 37 36 

   รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื�นๆ 93 79 71 60 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ)นสุด สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ)นสุด 

 วนัที* 30 กนัยายน วนัที* 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

กาํไรจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 12 6 10 5 
กาํไรจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย - - 107 87 
หนี: สูญรับคืน 109 44 - - 
รายไดรั้บจากเงินปันผล 11 48 53 48 

รายไดอื้�น 118 102 101 82 

   รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื�นๆ 250 200 271 222 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ)นสุดวนัที* 30 กนัยายน พ.ศ. 2559  
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31 หนี)สูญ หนี)สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า  

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 สําหรับงวดสามเดอืนสิ)นสุด สําหรับงวดสามเดอืนสิ)นสุด 

 วนัที* 30 กนัยายน วนัที* 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 2 - 2 - 

เงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี:  843 729 728 621 

   รวม 845 729 730 621 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ)นสุด สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ)นสุด 

 วนัที* 30 กนัยายน วนัที* 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 5 - 5 - 

เงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี:  3,373 2,895 3,022 2,657 

   รวม 3,378 2,895 3,027 2,657 

 
32 ภาษเีงนิได้ 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 สําหรับงวดสามเดอืนสิ)นสุด สําหรับงวดสามเดอืนสิ)นสุด 

 วนัที* 30 กนัยายน วนัที* 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั :     

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนัสาํหรับกาํไรทางภาษีสาํหรับงวด 69 136 16 111 

รวมภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั 69 136 16 111 
     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :     

รายการที�เกิดจากผลแตกต่างชั�วคราว 39 4 50 - 

รวมภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 39 4 50 - 
     

รวมค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 108 140 66 111 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ)นสุดวนัที* 30 กนัยายน พ.ศ. 2559  
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32 ภาษเีงนิได้ (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ)นสุด สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ)นสุด 

 วนัที* 30 กนัยายน วนัที* 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั :     

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนัสาํหรับกาํไรทางภาษีสาํหรับงวด 289 247 131 199 

รวมภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั 289 247 131 199 
     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :     

รายการที�เกิดจากผลแตกต่างชั�วคราว (84) (26) (54) (52) 

รวมภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (84) (26) (54) (52) 
     

รวมค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 205 221 77 147 

 
ภาษีเงินได้สําหรับกาํไรก่อนหักภาษีของกลุ่มบริษทัมียอดจาํนวนเงินที�แตกต่างจากการคาํนวณกาํไรทางบญัชีคูณกับภาษีของประเทศที� 
ธนาคารตั:งอยู ่โดยมีรายละเอียดดงันี:  
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 

สําหรับงวดสามเดอืนสิ)นสุด 
วนัที* 30 กนัยายน 

สําหรับงวดสามเดอืนสิ)นสุด 
วนัที* 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

กาํไรก่อนภาษี 539 638 322 541 
     

ภาษีคาํนวณจากอตัราภาษีร้อยละ 20  107 127 64 108 
ผลกระทบ :     
รายไดที้�ไม่ตอ้งเสียภาษี (1) (3) (1) (3) 
ค่าใชจ่้ายที�ไม่สามารถหกัภาษี 2 19 3 6 

การปรับปรุงอื�น - (3) - - 

รวมค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 108 140 66 111 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ)นสุดวนัที* 30 กนัยายน พ.ศ. 2559  
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32 ภาษเีงนิได้ (ต่อ) 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 

สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ)นสุด 
วนัที* 30 กนัยายน 

สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ)นสุด 
วนัที* 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

กาํไรก่อนภาษี 1,004 1,067 428 748 
     

ภาษีคาํนวณจากอตัราภาษีร้อยละ 20  201 211 86 150 
ผลกระทบ :     
รายไดที้�ไม่ตอ้งเสียภาษี (3) (10) (11) (10) 
ค่าใชจ่้ายที�ไม่สามารถหกัภาษี 5 26 7 10 

การปรับปรุงอื�น 2 (6) (5) (3) 

รวมค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 205 221 77 147 

 
อตัราภาษีเงินได้ถวัเฉลี�ยถ่วงนํ: าหนักสําหรับขอ้มูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร ณวนัที� 30 กันยายน พ.ศ. 2559  
เป็นร้อยละ 20 และร้อยละ 18 ตามลาํดบั (30 กนัยายน พ.ศ. 2558 เป็นร้อยละ 21 และร้อยละ 20 ตามลาํดบั) 
 
ภาษีเงินไดที้� (ลด) / เพิ�ม ที�เกี�ยวขอ้งกบัองคป์ระกอบในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นมีดงันี:  
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 สําหรับงวดสามเดอืนสิ)นสุดวนัที* 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 สําหรับงวดสามเดอืนสิ)นสุดวนัที* 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 

 ก่อนภาษี ภาษี(ลด)/เพิ*ม หลงัภาษ ี ก่อนภาษี ภาษี(ลด)/เพิ*ม หลงัภาษ ี

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

กาํไร(ขาดทุน)จากมูลค่ายุติธรรม :       
ที�ดินและอาคาร (3) 1 (2) (6) 1 (5) 
สินทรัพยร์อการขาย (10) 2 (8) (39) 8 (31) 
การป้องกนัความเสี�ยง       
   กระแสเงินสด 61 (12) 49 7 (1) 6 

เงินลงทุนเผื�อขาย (81) 16 (65) (127) 25 (102) 

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื*น (33) 7 (26) (165) 33 (132) 

       
ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั  69   136  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  39   4  

  108   140  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ)นสุดวนัที* 30 กนัยายน พ.ศ. 2559  
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32 ภาษเีงนิได้ (ต่อ) 

 
 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 สําหรับงวดสามเดอืนสิ)นสุดวนัที* 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 สําหรับงวดสามเดอืนสิ)นสุดวนัที* 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 

 ก่อนภาษี ภาษี(ลด) / เพิ*ม หลงัภาษ ี ก่อนภาษี ภาษี(ลด) / เพิ*ม หลงัภาษ ี
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

กาํไร(ขาดทุน)จากมูลค่ายุติธรรม:       
ที�ดินและอาคาร (3) 1 (2) (6) 1 (5) 
สินทรัพยร์อการขาย (10) 2 (8) (39) 8 (31) 
การป้องกนัความเสี�ยง       
   กระแสเงินสด 61 (12) 49 7 (1) 6 
เงินลงทุนเผื�อขาย (81) 16 (65) (127) 25 (102) 

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื*น (33) 7 (26) (165) 33 (132) 

       
ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั  16   111  
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  50   -  
  66   111  

 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ)นสุดวนัที* 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ)นสุดวนัที* 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 

 ก่อนภาษี ภาษี(ลด)/เพิ*ม หลงัภาษ ี ก่อนภาษี ภาษี(ลด)/เพิ*ม หลงัภาษ ี
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

กาํไร(ขาดทุน)จากมูลค่ายุติธรรม:       
ที�ดินและอาคาร (75) 15 (60) (18) 4 (14) 
สินทรัพยร์อการขาย 34 (7) 27 (103) 21 (82) 
การป้องกนัความเสี�ยง       
   กระแสเงินสด 43 (9) 34 (2) - (2) 
เงินลงทุนเผื�อขาย (323) 65 (258) (137) 27 (110) 

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื*น (321) 64 (257) (260) 52 (208) 

       
ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั  289   247  
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  (84)   (26)  
  205   221  

 
 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ)นสุดวนัที* 30 กนัยายน พ.ศ. 2559  
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32 ภาษเีงนิได้ (ต่อ) 

 
 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ)นสุดวนัที* 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ)นสุดวนัที* 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 

 ก่อนภาษี ภาษี(ลด) / เพิ*ม หลงัภาษ ี ก่อนภาษี ภาษี(ลด) / เพิ*ม หลงัภาษ ี
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

กาํไร(ขาดทุน)จากมูลค่ายุติธรรม:       
ที�ดินและอาคาร (75) 15 (60) (18) 4 (14) 
สินทรัพยร์อการขาย 34 (7) 27 (103) 21 (82) 
การป้องกนัความเสี�ยง       
   กระแสเงินสด 43 (9) 34 (2) - (2) 
เงินลงทุนเผื�อขาย (323) 65 (258) (137) 27 (110) 

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื*น (321) 64 (257) (260) 52 (208) 

       
ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั  131   199  
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  (54)   (52)  
  77   147  

 
นอกจากนี: ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีจาํนวน 8 ล้านบาท (30 กันยายน พ.ศ. 2558 : 25 ล้านบาท) ได้ถูกโอนมาจากส่วนเกินทุนอื�นไปยงั 
กาํไรสะสม โดยการโอนนี: เกิดจากภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างกันระหว่างค่าเสื�อมราคาจริงและค่าเสื�อมราคาที�คาํนวณจาก 
ราคาทุนเดิมของอาคาร  
 

33 กาํไรต่อหุ้น 
 
กาํไรต่อหุ้นที�แสดงไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และกาํไรเบ็ดเสร็จเฉพาะธนาคารเป็นกาํไรต่อหุ้นขั:นพื:นฐาน ซึ� งคาํนวณโดยการ 
หารกาํไรสุทธิสาํหรับงวดดว้ยจาํนวนหุ้นถวัเฉลี�ยถ่วงนํ:าหนกัของหุ้นสามญัที�ออกจาํหน่ายและถือโดยบุคคลภายนอกในระหวา่งงวด 
 
บริษทัไม่มีการออกหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดในระหวา่งงวดเกา้เดือนสิ:นสุดวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 และ สาํหรับปีสิ:นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2558 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ)นสุดวนัที* 30 กนัยายน พ.ศ. 2559  
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34 ทรัพย์สินที*ติดภาระผูกพนั 

 
34.1 ทรัพย์สินที*ใช้เป็นหลกัประกนั 

 
กลุ่มบริษทัไดน้าํทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทั เช่น พนัธบตัรรัฐบาล พนัธบตัรรัฐวิสาหกิจเป็นตน้ไปวางเป็นหลกัประกนัในเรื�องดงัต่อไปนี:  
 

 
ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 
30 กนัยายน 

พ.ศ. 2559 
31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2558 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

สาํหรับหลกัทรัพยข์ายโดยมีสญัญาซื:อคืน 8,621 132 

สาํหรับการใชไ้ฟฟ้า 8 8 

   รวม 8,629 140 

 
34.2 ทรัพย์สินที*ติดภาระผูกพนั 

 
ธนาคารมีเงินลงทุนประเภทหุ้นทุนของบริษัทแห่งหนึ� งซึ� งแสดงไวเ้ป็นเงินลงทุนระยะยาวที�ได้มาจากการปรับโครงสร้างหนี:   
ซึ� งภายใตส้ัญญาปรับโครงสร้างหนี: ไดก้าํหนดให้ธนาคารจาํหน่ายเมื�อพน้กาํหนดระยะเวลาตามขอ้ตกลงภายใน 1 ปี ถึง 10 ปีนบัจาก
วนัที�กาํหนดในสญัญาปรับโครงสร้างหนี:  ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 เงินลงทุนดงักล่าวมีมูลค่า
ตามบญัชีสุทธิจากค่าเผื�อการดอ้ยค่าจาํนวน 1 บาท  
 
นอกจากนี:ธนาคารยงัมีทรัพยสิ์นรอการขายซึ� งมีขอ้จาํกดัในการขายภายในระยะเวลา 3 ปี นบัจากวนัที�กาํหนดในสัญญาปรับโครงสร้างหนี:
ทรัพยสิ์นรอการขายดงักล่าวมีมูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 จาํนวน 478 ลา้นบาท (วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 : 
511 ลา้นบาท) 
 
ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ทรัพยสิ์นที�ติดภาระผกูพนัมีดงันี:  
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

  ราคาทุน  ราคาทุน 
ปีที*พ้นกาํหนด จํานวนบริษทั ล้านบาท จํานวนบริษทั ล้านบาท 
     

พ.ศ. 2559 เป็นตน้ไป 4 478 4 511 

   ทรัพยสิ์นที�ใชเ้ป็นหลกัประกนั 4 478 4 511 
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35 ภาระผูกพนัและหนี)สินที*อาจจะเกดิขึ)น 

 
35.1 ภาระผูกพนั 

 
ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ธนาคารมีภาระผกูพนัที�มีสาระสาํคญัดงันี:  
 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
30 กันยายน พ.ศ. 2559 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

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

การรับอาวัลตัJวเงิน       
   และคํ)าประกันการกู้ยืมเงิน :       
การรับอาวลัตัjวเงิน 53 - 53 41 - 41 
การคํ:าประกนัการกูย้มืเงิน 9 - 9 13 - 13 
   รวมการรับอาวลัตัjวเงินและ       
      ค ํ:าประกนัการกูย้มืเงิน 62 - 62 54 - 54 
       
ภาระตามตัJวแลกเงินค่าสินค้าเข้า       
   ที*ยังไม่ครบกําหนด : 15 272 287 27 255 282 
       
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต :       
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต 57 1,336 1,393 63 1,161 1,224 
       
ภาระผูกพนัอื*น :       
สัญญาแลกเปลี�ยนเงินตรา       
   ต่างประเทศทนัทีและล่วงหนา้       
- สัญญาซื:อ - 455,375 455,375 - 463,412 463,412 
- สัญญาขาย - 393,123 393,123 - 375,770 375,770 
สัญญาแลกเปลี�ยนเงินตรา       
   ต่างประเทศและอตัราดอกเบี:ย       
- สัญญาซื:อ - 136,138 136,138 - 97,083 97,083 
- สัญญาขาย - 119,769 119,769 - 163,237 163,237 
สัญญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี:ย       
- รับอตัราดอกเบี:ยคงที� 586,207 85,122 671,329 466,852 85,560 552,412 
- รับอตัราดอกเบี:ยลอยตวั 585,009 152,025 737,034 423,796 206,321 630,117 
สัญญาสิทธิซื:อขายเงินตรา       
   ต่างประเทศ       
- ขายสิทธิที�จะซื:อ - 12 12 - 444 444 
- ขายสิทธิที�จะขาย - 1,214 1,214 - 2,188 2,188 
- ซื:อสิทธิที�จะซื:อ - 1,719 1,719 - 3,002 3,002 
- ซื:อสิทธิที�จะขาย - 39 39 - 527 527 
ตราสารสิทธิเพื�อแลกเปลี�ยน       
- สัญญาขาย - - - 100 - 100 
สินคา้โภคภณัฑ ์       
- สัญญาซื:อ - 8 8 - 199 199 
- สัญญาขาย - 8 8 - 61 61 
อนุพนัธ์ดา้นเครดิต       
- สัญญาซื:อ - 3,570 3,570 - - - 
- สัญญาขาย - 3,570 3,570 - - - 
อนุพนัธ์ดา้นตราสารหนี:  
( Bond Forward)       
- สัญญาขาย 1,499 - 1,499 - - - 
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35 ภาระผูกพนัและหนี)สินที*อาจจะเกดิขึ)น (ต่อ) 

 
35.1 ภาระผูกพนั (ต่อ) 

 
ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ธนาคารมีภาระผกูพนัที�มีสาระสาํคญัดงันี:  (ต่อ) 
 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

30 กันยายน พ.ศ. 2559 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

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

เงินลงทุน       
- สัญญาซื:อ 3,742 - 3,742 4,437 - 4,437 
- สัญญาขาย 4,506 - 4,506 5,010 - 5,010 
วงเงินเบิกเกินบญัชีที�ลูกคา้       
   ยงัไม่ไดถ้อน 18,637 - 18,637 17,678 - 17,678 

การคํ:าประกนัอื�น 10,654 301 10,955 8,729 297 9,026 

   ภาระผกูพนัอื�น 1,210,254 1,351,993 2,562,247 926,602 1,398,101 2,324,703 
       

   รวมภาระผกูพนั 1,210,388 1,353,601 2,563,989 926,746 1,399,517 2,326,263 

 
35.2 หนี)สินที*อาจจะเกดิขึ)น 

 
ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 และวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษทัมีหนี: สินที�อาจจะเกิดขึ:นจากการถูกฟ้องคดีในศาล 
ในฐานะจาํเลย ซึ� งส่วนใหญ่จะเป็นคดีละเมิดฟ้องเรียกร้องค่าเสียหาย ซึ� งฝ่ายบริหารเชื�อว่าเมื�อคดีสิ:นสุดจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็น
สาระสาํคญัต่อกลุ่มบริษทั สรุปไดด้งัต่อไปนี:  
 ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ทุนทรัพยใ์นคดีที�กลุ่มบริษทัถูกฟ้องในฐานะจาํเลยโดยตรง 296 296 
ทุนทรัพยใ์นคดีที�กลุ่มบริษทัถูกฟ้องในฐานะจาํเลยร่วม   
   - ทุนทรัพยเ์ฉพาะส่วนในคดีที�สามารถระบุไดว้า่เป็นส่วนของกลุ่มบริษทั 425 438 

   - ทุนทรัพยใ์นคดีที�ไม่สามารถระบุไดว้า่เป็นส่วนของกลุ่มบริษทั 24,863 24,665 

   รวม 25,584 25,399 

 
ในส่วนของคดีฟ้องร้องดงักล่าว ส่วนหนึ�งจาํนวน 24,500 ลา้นบาท เป็นคดีที�ธนาคารถูกฟ้องเป็นจาํเลยร่วมกบั บสท. และธนาคารอื�น 
ซึ� งลูกหนี: ได้ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกรณีถูกโอนหนี: จากธนาคารต่าง ๆ ไปยงั บสท. แต่การโอนลูกหนี: ดงักล่าวเป็นการโอนตาม 
พระราชกาํหนดบรรษทับริหารสินทรัพยไ์ทย พ.ศ. 2544 ดงันั:น ธนาคารเชื�อวา่เมื�อคดีสิ:นสุดจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อ
ธนาคาร ทั:งนี:หนี: ในส่วนของธนาคารที�โอนไป บสท. มีจาํนวนประมาณ 959 ลา้นบาทซึ�งเป็นหนี: ที�เกิดก่อนธนาคารควบรวมกิจการ 
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35 ภาระผูกพนัและหนี)สินที*อาจจะเกดิขึ)น (ต่อ) 

 
35.2 หนี)สินที*อาจจะเกดิขึ)น (ต่อ) 

 
ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 ในจาํนวนดงักล่าวขา้งตน้ มีคดีความที�ศาลชั:นตน้พิพากษาให้ธนาคารแพค้ดีต่อโจทก์ในคดีที�ธนาคาร
ถูกฟ้องในฐานะจาํเลยโดยตรง และในคดีที�ธนาคารถูกฟ้องในฐานะจาํเลยร่วมเป็นจาํนวนทุนทรัพย ์9 ลา้นบาท และ 12 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั อยา่งไรก็ตามธนาคารอยูร่ะหวา่งการยื�นอุทธรณ์ (วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 : 20 ลา้นบาท และ 25 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 
 
ณ วนัที� 30 กันยายน พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษทัได้รับรู้ประมาณการผลขาดทุนที�อาจเกิดขึ:นจากคดีฟ้องร้องจาํนวนรวม 30 ล้านบาท  
(วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 : 45 ล้านบาท) ซึ� งฝ่ายบริหารสรุปและเชื�อว่า ประมาณการหนี: สินดังกล่าวเพียงพอที�จะรองรับ 
ผลขาดทุนที�อาจเกิดขึ:นจากคดีฟ้องร้องขา้งตน้  
 
นอกจากนี: กลุ่มบริษทัยงัได้รับรู้สํารองสําหรับรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินเกี�ยวกบัการคํ:าประกนั ซึ� งกลุ่มบริษทัถูกฟ้องคดี 
ในศาลในฐานะจาํเลยจาํนวน 192 ลา้นบาท (วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 : 192 ลา้นบาท) 

 
35.3 ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าระยะยาว 

 
ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาเช่าที�ดิน อาคาร และรถยนต ์โดยสัญญาเช่า 
มีอายตุ ั:งแต่ 6 เดือนขึ:นไป ทั:งนี:กลุ่มบริษทัจะตอ้งจ่ายค่าเช่าในอนาคตตามที�ระบุในสญัญาเช่าโดยสามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี:  
 
จ่ายภายใน ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

1 - 3 ปี 329 237 278 197 
4 - 5 ปี 6 8 6 8 
6 - 10 ปี 5 12 5 12 

11 - 30 ปี 2 2 2 2 

รวม 342 259 291 219 

 
35.4 ภาระผูกพนัอื*น 

 
ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 ธนาคารมีภาระผกูพนั เนื�องจากธนาคารไดเ้ขา้ทาํสัญญาติดตั:งและพฒันาระบบคอมพิวเตอร์กบับริษทั
หลายแห่ง คงเหลือมูลค่าที�ทางธนาคารจะตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาดงักล่าวอีกจาํนวนเงินประมาณ 103 ลา้นบาท 3 ลา้นริงกิตมาเลยเ์ซีย 
และ 7 ลา้นเหรียญสหรัฐ (วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 : 112 ลา้นบาท 1.1 ลา้นริงกิตมาเลยเ์ซีย และ 27 พนัเหรียญสหรัฐ) 
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36 รายการธุรกจิกบักจิการ/บุคคลที*เกี*ยวข้องกนั 

 
ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจที�สําคญักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเงื�อนไขทางการคา้ 
และเกณฑต์ามสญัญาที�ตกลงร่วมกนัระหวา่งธนาคารและบริษทัเหล่านั:น ซึ� งรายการที�มีสาระสาํคญัสามารถสรุปไดด้งันี:  
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 สําหรับงวดสามเดอืนสิ)นสุด สําหรับงวดสามเดอืนสิ)นสุด 

 วนัที* 30 กนัยายน วนัที* 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

บริษทัย่อย     
รายได ้:     

ดอกเบี:ยรับ - - 190 182 
ค่าธรรมเนียมรับ - - 1 1 

ค่าใชจ่้าย :     
ค่าธรรมเนียมจ่าย - - 12 20 
ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัอาคาร สถานที�และอุปกรณ์ - - (1) (2) 

     

บริษทัใหญ่     
รายได ้:     

(ขาดทุน)สุทธิจากธุรกรรมเพื�อคา้และ 
   ปริวรรตเงินตราต่างประเทศ (119) (640) (119) (640) 

ค่าใชจ่้าย :     
ดอกเบี:ยจ่าย 47 25 47 25 
ค่าธรรมเนียมจ่าย 15 4 15 4 
ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัอาคาร สถานที�และอุปกรณ์ 1 1 1 1 

     

บริษทัที*เกี*ยวข้องกนั 
    

รายได ้:     
ค่าธรรมเนียมรับ 69 35 69 35 

ค่าใชจ่้าย :     
ดอกเบี:ยจ่าย 3 3 3 3 
ค่าธรรมเนียมจ่าย 3 51 3 51 
ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัอาคาร สถานที�และอุปกรณ์ (2) (2) (2) (2) 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ)นสุดวนัที* 30 กนัยายน พ.ศ. 2559  
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36 รายการธุรกจิกบักจิการ/บุคคลที*เกี*ยวข้องกนั (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ)นสุด สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ)นสุด 

 วนัที* 30 กนัยายน วนัที* 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

บริษทัย่อย     
รายได ้:     

ดอกเบี:ยรับ - - 554 539 
ค่าธรรมเนียมรับ - - 4 4 
เงินปันผลรับ - - 42 - 

ค่าใชจ่้าย :     
ดอกเบี:ยจ่าย - - 1 1 
ค่าธรรมเนียมจ่าย - - 38 65 
ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัอาคาร สถานที�และอุปกรณ์ - - (4) (7) 

     

บริษทัใหญ่     
รายได ้:     

ก ําไร(ขาดทุน)สุทธิจากธุรกรรมเพื�อค้าและ 
ปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 106 (744) 106 (744) 

ค่าใชจ่้าย :     
ดอกเบี:ยจ่าย 48 38 48 38 
ค่าธรรมเนียมจ่าย 30 15 30 15 
ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัอาคาร สถานที�และอุปกรณ์ 4 4 4 4 

     

บริษทัที*เกี*ยวข้องกนั     
รายได ้:     

ค่าธรรมเนียมรับ 167 143 167 143 
ค่าใชจ่้าย :     

ดอกเบี:ยจ่าย 10 9 10 9 
ค่าธรรมเนียมจ่าย 32 120 32 120 
ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัอาคาร สถานที�และอุปกรณ์ (7) (7) (7) (7) 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ)นสุดวนัที* 30 กนัยายน พ.ศ. 2559  
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36 รายการธุรกจิกบักจิการ/บุคคลที*เกี*ยวข้องกนั (ต่อ) 

 

ยอดคงคา้งของรายการธุรกิจที�สาํคญั ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 มีดงันี:  
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 30 กันยายน พ.ศ. 2559 

 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 - - 43 1,780 - 3,940 1,622 

 - - 43 1,780 - 3,940 1,622 
        

บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน        

CIMB Bank Plc, Cambodia - - - - - - 1 
CIMB ISLAMIC Bank Berhad - - - - - - 15 
CIMB NIAGA - - - 1 - - 4 
CIMB Securities (Singapore) - - - - - - 1 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน        
   ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จาํกดั - - - - - - 246 

บริษทับริหารสินทรัพย ์สาทร จาํกดั - - - 1 465 - 19 

 - - - 2 465 - 286 
        

บุคคลที*เกี*ยวข้องกัน 23 35 - - 809 - 2 

 23 35 - - 809 - 2 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 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 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ)นสุดวนัที* 30 กนัยายน พ.ศ. 2559  
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36 รายการธุรกจิกบักจิการ/บุคคลที*เกี*ยวข้องกนั (ต่อ) 
 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 กันยายน พ.ศ. 2559 

 
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 17,331 18,327 - - 81 - - 
บริษทั เวิลดลี์ส จาํกดั 2,765 2,750 - - 51 - - 

บริษทั ซีที คอล จาํกดั 5 8 - 1 49 - 12 

 20,101 21,085 - 1 181 - 12 

        

บริษัทใหญ่        
CIMB Bank Berhad - - 43 1,780 - 3,940 1,622 

 - - 43 1,780 - 3,940 1,622 
        

บริษัทภายใต้การควบคุมเดยีวกนั        
CIMB Bank Plc, Cambodia - - - - - - 1 
CIMB ISLAMIC Bank Berhad - - - - - - 15 
CIMB NIAGA - - - 1 - - 4 
CIMB Securities (Singapore) - - - - - - 1 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน        
   ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จาํกดั - - - - - - 246 

บริษทับริหารสินทรัพย ์สาทร จาํกดั - - - 1 465 - 19 

 - - - 2 465 - 286 
        

บุคคลที*เกี*ยวข้องกนั 19 32 - - 808 - 2 

 19 32 - - 808 - 2 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ)นสุดวนัที* 30 กนัยายน พ.ศ. 2559  
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36 รายการธุรกจิกบักจิการ/บุคคลที*เกี*ยวข้องกนั (ต่อ) 
 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 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 

 
ธนาคารคิดดอกเบี:ยสาํหรับเงินรับฝากจากกิจการและบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนัในอตัราปกติที�คิดกบัผูฝ้ากทั�วไป  
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ)นสุดวนัที* 30 กนัยายน พ.ศ. 2559  
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36 รายการธุรกจิกบักจิการ/บุคคลที*เกี*ยวข้องกนั (ต่อ) 

 
ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ธนาคารมีภาระผูกพนัจากสัญญาอนุพนัธ์ทางการเงินกบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั
ดงันี:  
 

 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 

 เงนิบาท เงนิตราต่างประเทศ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

บริษทัใหญ่    
สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี:ย    
- รับอตัราดอกเบี:ยคงที� 58,089 94 58,183 
- รับอตัราดอกเบี:ยลอยตวั 105,573 2,144 107,717 
สญัญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศทนัทีและล่วงหนา้    
- สญัญาซื:อ - 685 685 
- สญัญาขาย - 25 25 
สญัญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบี:ย 
- สญัญาซื:อ - 8,864 8,864 
- สญัญาขาย - 1,735 1,735 
อนุพนัธ์ดา้นเครดิต    
- สญัญาขาย 1,800 1,770 3,570 
สินคา้โภคภณัฑ ์    
- สญัญาขาย - 8 8 
บริษทัที*เกี*ยวข้องกนั    
สญัญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศทนัทีและล่วงหนา้    
- สญัญาซื:อ - 28 28 
- สญัญาขาย - 1 1 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ)นสุดวนัที* 30 กนัยายน พ.ศ. 2559  

75 

 
36 รายการธุรกจิกบักจิการ/บุคคลที*เกี*ยวข้องกนั (ต่อ) 
 

 31 ธันวาคม 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 
 

37 ผลประโยชน์ที*จ่ายแก่กรรมการและผู้มีอาํนาจในการจัดการ 
 
ธนาคารไม่มีผลตอบแทนหรือผลประโยชน์อื�นใดทั: งที� เป็นตัวเงินและ/หรือไม่เป็นตัวเงินที�จ่ายให้กรรมการและพนักงานชั: นบริหาร 
ของธนาคาร ตั:งแต่ระดบัผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ขึ:นไป รวมทั:งผูบ้ริหารฝ่ายบญัชีนอกเหนือจากผลประโยชน์ที�พึงจ่ายตามปกติ ซึ� งไดแ้ก่ เบี:ยประชุม
กรรมการ บาํเหน็จกรรมการ (ถา้มี) ภาษีเงินได ้เงินเดือนและโบนสั (ถา้มี) และผลประโยชน์ของพนกังานที�จ่ายโดยให้หุ้นเป็นเกณฑ ์
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 

สําหรับงวดสามเดอืนสิ)นสุด 
วนัที* 30 กนัยายน 

สําหรับงวดสามเดอืนสิ)นสุด 
วนัที* 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ผลประโยชน์ระยะสั:น 115 98 107 87 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น ๆ 6 4 5 4 

ผลประโยชน์จากการจ่ายหุ้นเป็นเกณฑ ์ 9 6 9 6 

ผลประโยชน์ที�จ่ายแก่กรรมการและผูมี้อาํนาจในการจดัการ 130 108 121 97 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ)นสุดวนัที* 30 กนัยายน พ.ศ. 2559  
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37 ผลประโยชน์ที*จ่ายแก่กรรมการและผู้มีอาํนาจในการจัดการ (ต่อ) 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 

สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ)นสุด 
วนัที* 30 กนัยายน 

สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ)นสุด 
วนัที* 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ผลประโยชน์ระยะสั:น 347 318 325 295 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น ๆ 17 12 16 11 

ผลประโยชน์จากการจ่ายหุ้นเป็นเกณฑ ์ 22 14 22 14 

ผลประโยชน์ที�จ่ายแก่กรรมการและผูมี้อาํนาจในการจดัการ 386 344 363 320 

 
 


