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ความเห็น 
 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) (ธนาคาร) และบริษทัย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะของธนาคาร 
แสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วนัที. 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และผลการดาํเนินงานรวมและผลการ
ดาํเนินงานเฉพาะธนาคาร กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะธนาคารสําหรับปีสิ8นสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามที.ควรในสาระสาํคญั 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 

งบการเงินที"ตรวจสอบ 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารประกอบดว้ย 
• งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วนัที. 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
• งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะธนาคารสาํหรับปีสิ8นสุดวนัเดียวกนั  
• งบแสดงการเปลี.ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลี.ยนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะธนาคารสาํหรับปีสิ8นสุดวนัเดียวกนั  
• งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะธนาคารสาํหรับปีสิ8นสุดวนัเดียวกนั และ 
• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารซึ. งรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที.สาํคญั 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อ
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารในรายงานของข้าพเจ้า ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการและธนาคารตาม
ขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีในส่วนที.เกี.ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที.กาํหนดโดย
สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอื.น ๆ ซึ. งเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านี8  ขา้พเจา้
เชื.อวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที.ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื.อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 

เรื"องสําคัญในการตรวจสอบ 
 

เรื.องสาํคญัในการตรวจสอบคือเรื.องต่าง ๆ ที.มีนยัสาํคญัที.สุดตามดุลยพินิจเยี.ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคารสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเรื.องเหล่านี8มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
ธนาคารโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั8งนี8  ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเรื.องเหล่านี8  
 
 



 

เรื"องสําคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบ 

ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญสําหรับเงินให้สินเชื�อแก่ลกูหนี� 
 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.9 นโยบายการบญัชีค่าเผื.อหนี8สงสัยจะสูญของกลุ่มกิจการและธนาคาร ส่วนการเปิดเผยเงินให้สินเชื.อแก่
ลูกหนี8  อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 
 

เงินให้สินเชื.อแก่ลูกหนี8 ถือเป็นส่วนสาํคญัของสินทรัพยร์วมซึ. งคิดเป็น
ร้อยละ 67.05 ของสินทรัพยร์วมโดย ณ วนัที. 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
เงินให้สินเชื.อรวมของกลุ่มกิจการประกอบด้วยเงินให้สินเชื.อของ 
ภาคธุรกิจธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 86.26 และลูกหนี8ตามสัญญาเช่าซื8อ 
จากการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย คิดเป็นร้อยละ 13.74 ผูบ้ริหารใช้ทั8ง
วิธีเชิงปริมาณ และปัจจยัเชิงคุณภาพในการประมาณค่าเผื.อหนี8สงสัยจะ
สูญสาํหรับเงินให้สินเชื.อเฉพาะรายและสินเชื.อทั8งหมดโดยรวม ดงันั8น
ขา้พเจา้จึงให้ความสนใจเป็นพิเศษในเรื. องดงักล่าว เนื.องจากประมาณ
การค่าเผื.อหนี8สงสัยจะสูญมีความซับซ้อนและขึ8นอยู่กบัดุลยพินิจของ
ผูบ้ริหาร 
 

ผูบ้ริหารตั8งค่าเผื.อหนี8 สงสัยจะสูญสําหรับกลุ่มกิจการ โดยพิจารณา
ลูกหนี8 แต่ละรายตามเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย และประเมิน
จากความสามารถในการจ่ายชาํระหนี8  อีกทั8งผูบ้ริหารยงัประเมินสถานะ
ทางการเงินของลูกหนี8 แต่ละราย และอาจมีการตั8งค่าเผื.อเพิ.มขึ8นหาก
ผู ้บริหารเห็นสมควร โดยพิจารณารวมถึงปัจจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ 
ประวติัการจ่ายชาํระในอดีต ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของ
ลูกหนี8  อตัราส่วนทางการเงินที.สาํคญั และแนวโน้มอุตสาหกรรมของ
ลูกหนี8  เป็นตน้ 
 

ในกรณีของสินเชื.อที.ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ผู ้บริหารได้พิจารณาจาก
กระแสเงินสดที.คาดวา่จะไดรั้บจากการจดัเก็บหนี8 ในอนาคต ซึ. งมีการใช้
สมมติฐานที.เหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจ และกระแสเงินสดจากการ
ขายหลกัประกนั ซึ. งประเมินโดยผูเ้ชี.ยวชาญดา้นการประเมินราคา 
 

นอกจากนี8  ผูบ้ริหารยงัได้พิจารณาถึงสภาพเศรษฐกิจและความเสี. ยง
ทางดา้นเครดิตในภาพรวมของเงินให้สินเชื.อแก่ลูกหนี8  และใช้ดุลยพินิจใน
การตั8งค่าเผื.อหนี8สงสยัจะสูญสาํรองทั.วไปสาํหรับส่วนสูญเสียเพิ.มเติมที.
อาจมีอีกดว้ย 
 

เมื.อขา้พเจ้าพิจาณาถึงระดบัความสําคญัของรายการ การใช้ดุลยพินิจ
ของผูบ้ริหารและความไม่แน่นอนในการประมาณการ ค่าเผื.อหนี8สงสัย
จะสูญจากเงินให้สินเชื.อแก่ลูกหนี8 จึงเป็นเรื.องสาํคญัในการตรวจสอบ 

 

ข้าพเจ้าได้ประเมินการออกแบบการควบคุมและการนํามาใช้ และ
ทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบติัการควบคุมหลักเกี.ยวกับ
ขอ้มูลที.ใช้เขา้สู่ระบบ และการคาํนวณค่าเผื.อหนี8สงสัยจะสูญในระบบ 
ดงัต่อไปนี8  
 
• ข้าพเจ้าได้ทดสอบการควบคุมของผูบ้ริหารต่อความถูกต้องของ

ขอ้มูลที.ใช้ ความเหมาะสมของวิธีการคาํนวณ ระบบงาน กระบวนการ 
และการควบคุมภายในที.เกี.ยวขอ้งกบัการประมวลผลเพื.อประเมิน
ความน่าเชื.อถือของผลลพัธ์ 

• ขา้พเจา้ทดสอบการควบคุมหลกัทั8งการควบคุมแบบอตัโนมติัและ
การควบคุมโดยบุคคล โดยขา้พเจ้าให้ผูเ้ชี.ยวชาญด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของขา้พเจา้ทดสอบการควบคุมการเขา้ถึงระบบ และการ
ควบคุมในการคาํนวณค่าเผื.อหนี8สงสัยจะสูญ รวมทั8งความครบถว้น
และถูกต้องของบญัชีลูกหนี8 ที.นํามาใช้ในการคาํนวณ นอกจากนี8
ข้ า พ เ จ้ า ย ั ง ไ ด้ ท ด ส อ บ ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น เ กี. ย ว กั บ 
ความถูกต้องของการนําข้อมูลเข้าสู่ระบบ การประเมินราคาของ
หลกัประกนั การโอนยา้ยขอ้มูลและการกระทบยอดระหว่างระบบ
เงินให้สินเชื.อและระบบบญัชีแยกประเภท 

• ขา้พเจา้ไดท้ดสอบการควบคุมของผูบ้ริหารในการสอบทานและการ
อนุมติัการตั8งค่าเผื.อหนี8สงสยัจะสูญ 

• ข้าพเจ้าได้อ่านรายงานการประชุมของคณะกรรมการหลักของ 
ก ลุ่ ม กิ จ ก า ร  โ ด ย เ ฉ พ า ะ อ ย่ า ง ยิ. ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ 
คณะก รรมก ารด้านความเ สี. ย ง  คณะก รรมก ารจัดก าร  แ ล ะ
คณะกรรมการบริหารของบริษทัในกลุ่มกิจการ  

 
ขา้พเจา้ไม่พบประเด็นจากการทดสอบของข้าพเจ้า ซึ. งทาํให้ขา้พเจ้า
เชื.อถือการควบคุมของกลุ่มกิจการและสามารถใช้ผลเพื.อวตัถุประสงค์
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ได ้นอกจากนี8ขา้พเจา้ยงัไดป้ฏิบติังานอื.น 
ๆ ดงัต่อไปนี8  
 
 
 
 
 



 

เรื"องสําคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบ 
 

ขา้พเจา้ไดท้าํการวิเคราะห์สินเชื.อโดยอิสระ โดยเลือกเงินให้สินเชื.อตาม
เกณฑ์ขนาดความเสี.ยง และขา้พเจา้ได้ทดสอบการจดัประเภทของเงิน
ให้สินเชื.อเหล่านั8น และได้ตรวจว่าค่าเผื.อหนี8 สงสัยจะสูญเป็นไปตาม
เ ก ณ ฑ์ ข อ ง ห น่ ว ย ง า น กํ า กั บ ดู แ ล  สํ า ห รั บ เ งิ น ใ ห้ สิ น เ ชื. อ 
บางรายที.ผู ้บริหารมีการตั8 งค่าเผื.อหนี8 สงสัยจะสูญเพิ.มเติม ข้าพเจ้า 
ไดท้าํความเขา้ใจเกี.ยวกบักระบวนการและการประเมินความเหมาะสม
ของความสามารถในการจ่ายชาํระหนี8ของลูกหนี8 ซึ. งจดัทาํโดยผูบ้ริหาร 
โดยพิจารณาจากหลกัฐานทั8งภายในและภายนอก รวมถึงประเมินความ
เหมาะสมของค่าเผื.อหนี8สงสยัจะสูญเหล่านั8น  
 
ขา้พเจา้ได้ให้ความสําคญัอย่างมากในการประเมินอยา่งพินิจพิเคราะห์
ถึงค่าเผื.อหนี8 สงสัยจะสูญที.อาจมีเพิ.มเติมจากที.ผู ้บริหารได้ประเมิน 
ไวแ้ลว้ ขา้พเจา้ไม่พบประเด็นที.เป็นสาระสาํคญั 
 
สําหรับสินเชื.อที.ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ข้าพเจ้าทดสอบประมาณการ
กระแสเงินสดจากการจ่ายชาํระของลูกหนี8  และราคาประเมินหลกัประกนั 
เพื.อประเมินความเหมาะสมของค่าเผื.อหนี8สงสยัจะสูญดงันี8  
 
• ขา้พเจา้สอบถามในเชิงทดสอบเกี.ยวกบัหลกัการการประมาณกระแส

เงินสดซึ. งจัดทําโดยผู ้บริหาร และประเมินความเหมาะสมของ
ป ร ะ ม า ณ ก า ร  โ ด ย ก า ร ท ด ส อ บ ต ร ว จ ห ลัก ฐ า น ส นับ ส นุ น 
ที.เกี.ยวขอ้งและไดส้นทนาในรายละเอียดกบัผูบ้ริหารเกี.ยวกบักระแส
เ งิ น ส ด ที. ค า ด ว่ า จ ะ ไ ด้ รั บ จ า ก ลู ก ค้า ใ น อ น า ค ต  ข้า พ เ จ้า ใ ช ้
ดุลยพินิจของผูป้ระกอบวิชาชีพและหลกัฐานจากภายนอก (ถา้มี) ใน
การประเมินความเหมาะสมของประมาณการกระแสเงินสด 

• สําหรับมูลค่าของหลักประกันที.ประเมินโดยผูป้ระเมินราคานั8 น 
ขา้พเจา้ได้ประเมินคุณสมบติัของผูป้ระเมินราคาเหล่านั8น จากนั8น
ขา้พเจา้ไดสุ่้มเลือกตวัอยา่งการประเมินราคาเพื.อทดสอบว่าผูบ้ริหาร
ไ ด้ใ ช้ ร า ค า ป ร ะ เ มิ น ล่ า สุ ด ใ น ก า ร คํา น ว ณ ค่ า เ ผื. อ ห นี8 ส ง สั ย 
จะสูญ ขา้พเจา้ได้ประเมินความเหมาะสมของวิธีการประเมินราคา 
และพิจารณาว่าผูป้ระเมินราคาไดใ้ช้วิธีการประเมินราคาตามเกณฑ์
ของห น่วยงานกํากับ ดูแ ล  นอก จาก นี8 ข้าพ เจ้าย ังได้ทดสอบ 
ความของถูกต้องของการนําราคาหลักประกันไปหักจากเงิน 
ให้สินเชื.อคงเหลือดว้ย 

 
 
 
 



 

เรื"องสําคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบ 
 

ข้าพเจ้าทดสอบกระบวนการสอบทานและการอนุมัติของผู ้บริหาร
สาํหรับการตั8งสาํรองทั.วไป ขา้พเจา้ประเมินความเหมาะสมของสาํรอง
ทั.วไปโดยใช้ประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมของขา้พเจา้ และความรู้
และเงื.อนไขสภาพทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ข้าพเจ้าพิจารณาความ
เหมาะสมของสํารองค่าเผื.อหนี8 สงสัยจะสูญทั.วไป โดยเปรียบเทียบ
สัดส่วนของสํารองดังกล่าวค่าเผื.อหนี8 สงสัยจะสูญดงักล่าวต่อเงินให้
สินเชื.อของธนาคารกบัธนาคารหลกัอื.นๆ ในประเทศไทย 
 

จากผลการปฏิบัติงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่พบความแตกต่างที.มี
สาระสาํคญัที.ส่งผลกระทบต่องบการเงินโดยรวม 
 

การวัดมูลค่าตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 
 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.18 สาํหรับนโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการและธนาคารซึ. งเกี.ยวกบัอนุพนัธ์ทางการเงิน และอา้งอิงถึงหมาย
เหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7 สาํหรับการเปิดเผยซึ. งเกี.ยวกบัอนุพนัธ์ทางการเงิน 

 

ณ วนัที. 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 อนุพนัธ์ทางการเงินของกลุ่มกิจการ 
ส่วนใหญ่ประกอบด้วยสินทรัพยแ์ละหนี8 สินอนุพนัธ์จาํนวน 21,278  
ล้านบาท และ 19,965 ล้านบาท ตามลาํดบั การวดัมูลค่าของอนุพนัธ์
เหล่านี8 ขึ8นอยู่กบัดุลยพินิจของผูบ้ริหารในการกาํหนดวิธีการวดัมูลค่า 
และการใช้ขอ้มูลที.เกี.ยวขอ้งอยา่งเหมาะสม ซึ. งมีผลต่อความเสี.ยงใน
การวดัมูลค่า 
 

การวดัมูลค่าของอนุพนัธ์ทางการเงินถือเป็นเรื.องสําคญัที.ขา้พเจา้ให้
ความสาํคญั เนื.องจากอนุพนัธ์ทางการเงินนั8นมีการวดัมูลค่าที.มีความ
ซบัซอ้นและใชวิ้ธีการทางเทคนิคในการประเมินมูลค่า  
 

การวดัมูลค่าอนุพนัธ์ทางการเงินขึ8นอยูก่บัวิธีการวดัมูลค่าและขอ้มูล
ที.มีอยูใ่นตลาดเป็นอย่างมาก ความไม่เหมาะสมของวิธีการวดัมูลค่า
และการใช้ขอ้มูลที.ไม่เหมาะสมส่งผลกระทบอย่างมีสาระสําคญัต่อ
งบการเงิน 
 
 

 

ขา้พเจา้ประเมินความมีประสิทธิผลของการควบคุมหลกัเกี.ยวกบัการวดั
มูลค่าอนุพนัธ์ทางการเงิน ดงันี8 : 
 

• การควบคุมต่อระบบคอมพิวเตอร์ที.ใช้ในการวัดมูลค่าอนุพนัธ์ 
ทางการเงิน ข้าพเจ้ากําหนดขอบเขตของงานกับผู ้เชี. ยวชาญด้าน
ขอ้มูลเทคโนโลยสีารสนเทศ ในระหว่างการวางแผนการตรวจสอบและ
ใช้ผลงานจากผลการทดสอบการควบคุมทั.วไปของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการควบคุมระบบงานของผูเ้ชี.ยวชาญ 

• การควบคุมโดยบุคคลเกี.ยวกบัความครบถว้น ความเหมาะสม และ
ความถูกตอ้งของขอ้มูลที.นาํเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ ขา้พเจา้ทดสอบ
การควบคุมการกระทบยอดสําหรับข้อมูลที.นําเข้าระบบและการ
กระทบยอดระหว่างระบบอนุพนัธ์ทางการเงินและระบบการรายงาน
ทางการเงิน 

 

ข้าพเจ้าไม่พบประเด็นจากการทดสอบและข้าพเจ้าสามารถเชื.อถือ 
การควบคุมเพื.อวตัถุประสงคใ์นงานตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานอื.นเพิ.มเติมนอกจากการทดสอบการควบคุม  
โดยขา้พเจ้าได้สุ่มตวัอย่างและทาํการวดัมูลค่าอย่างเป็นอิสระโดยใช้
ขอ้มูลที.มีอยูใ่นตลาดเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ จากนั8นขา้พเจา้ไดป้ระเมิน
เหตุผลของผลต่างระหว่างการวดัมูลค่าของขา้พเจ้ากับผลจากการวดั
มูลค่าของกลุ่มกิจการและธนาคาร ขา้พเจา้ไม่พบความแตกต่างที.เป็น
สาระสาํคญัซึ. งไม่สามารถอธิบาย 



 

ข้อมูลอื"น 
 

กรรมการเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื.น ขอ้มูลอื.นประกอบดว้ย ขอ้มูลซึ. งรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะธนาคาร และรายงานของผูส้อบบญัชีที.อยูใ่นรายงานนั8น ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจาํปีภายหลงัวนัที.ในรายงานของผูส้อบบญัชีนี8   
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื.น และขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความเชื.อมั.นต่อขอ้มูลอื.น 
 
ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ที.เกี.ยวเนื.องกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอื.นมีความ
ขดัแยง้ที.มีสาระสาํคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร หรือกบัความรู้ที.ไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูล
อื.นมีการแสดงขอ้มูลที.ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  
 
เมื.อขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลที.ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งสื.อสารเรื.องดงักล่าว
กบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร  
 

กรรมการมีหน้าที.รับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารเหล่านี8  โดยถูกตอ้งตามที.ควรตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี.ยวกบัการควบคุมภายในที.กรรมการพิจารณาวา่จาํเป็น เพื.อให้สามารถจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะธนาคารที.ปราศจากการแสดงขอ้มูลที.ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  
 
ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและธนาคารในการ
ดาํเนินงานต่อเนื.อง เปิดเผยเรื.องที.เกี.ยวกบัการดาํเนินงานต่อเนื.อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเนื.อง 
เวน้แต่กรรมการมีความตั8งใจที.จะเลิกกลุ่มกิจการและธนาคาร หรือหยดุดาํเนินงาน หรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนื.องต่อไปได ้ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที.ช่วยกรรมการในการกาํกบัดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและธนาคาร 
 

  



 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื.อให้ไดค้วามเชื.อมั.นอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลที.ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึ. งรวม
ความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชื.อมั.นอยา่งสมเหตุสมผลคือความเชื.อมั.นในระดบัสูง แต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลที.ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัที.มีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลที.ขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจาก
การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และถือว่ามีสาระสาํคญัเมื.อคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้่ารายการที.ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการ
รวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารเหล่านี8   
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ช้ดุลยพินิจเยี.ยงผูป้ระกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเยี.ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 
• ระบุและประเมินความเสี.ยงจากการแสดงขอ้มูลที.ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ไม่ว่าจะ

เกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื.อตอบสนองต่อความเสี.ยงเหล่านั8น และไดห้ลกัฐาน
การสอบบญัชีที.เพียงพอและเหมาะสมเพื.อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสี.ยงที.ไม่พบขอ้มูลที.ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระสาํคญัซึ. งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเสี.ยงที.เกิดจากขอ้ผิดพลาด เนื.องจากการทุจริตอาจเกี.ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอม
แปลงเอกสารหลกัฐาน การตั8งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที.ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที.เกี.ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื.อออกแบบวิธีการตรวจสอบที.เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื.อ
วตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและธนาคาร 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที.กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี และการเปิดเผยขอ้มูลที.
เกี.ยวขอ้งซึ. งจดัทาํขึ8นโดยกรรมการ  

• สรุปเกี.ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเนื.องของกรรมการจากหลกัฐานการสอบบญัชีที.ไดรั้บ 
และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที.มีสาระสาํคญัที.เกี.ยวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที.อาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสําคญัต่อ
ความสามารถของกลุ่มกิจการและธนาคารในการดาํเนินงานต่อเนื.องหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที.มีสาระสาํคญั 
ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
ธนาคารที.เกี.ยวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลี.ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ8นอยูก่บัหลกัฐาน
การสอบบญัชีที.ได้รับจนถึงวนัที.ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้
กลุ่มกิจการและธนาคารตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนื.อง  

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเนื8อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที.ทาํให้มีการนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามที.ควรหรือไม่ 

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีที.เหมาะสมอยา่งเพียงพอเกี.ยวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่ม
กิจการเพื.อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่ม
กิจการ ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

 
  



 

ขา้พเจา้ไดสื้.อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรื.องต่างๆ ที.สาํคญัซึ. งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที.ไดว้างแผนไว ้ประเด็นที.มี
นยัสาํคญัที.พบจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องที.มีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบวา่ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณที.เกี.ยวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดสื้.อสารกบั
คณะกรรมการตรวจสอบเกี.ยวกบัความสมัพนัธ์ทั8งหมด ตลอดจนเรื.องอื.นซึ. งขา้พเจา้เชื.อวา่มีเหตุผลที.บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความ
เป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการที.ขา้พเจา้ใชเ้พื.อป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 
จากเรื.องที.สื.อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเรื.องต่าง ๆ ที.มีนัยสําคญัที.สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะธนาคารในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรื.องสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรื.องเหล่านี8 ในรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมาย
หรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี.ยวกบัเรื.องดงักล่าว หรือในสถานการณ์ที.ยากที.จะเกิดขึ8น ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรสื.อสารเรื.องดงักล่าว
ในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วน 
ไดเ้สียสาธารณะจากการสื.อสารดงักล่าว  
 
 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 
 
 
 
 
 
 
บุญเลศิ  กมลชนกกลุ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที. 5339 
กรุงเทพมหานคร 
23 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 



31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

เงินสด 1,591,188,651 1,938,616,493 1,588,987,409 1,936,147,365

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 6 18,167,812,758 8,527,657,244 18,099,695,389 8,463,665,047

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 7 21,278,460,920 21,235,341,272 21,278,460,920 21,235,341,272

เงินลงทุนสุทธิ 8 44,059,846,768 55,061,910,795 44,059,846,768 55,061,910,795

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสุทธิ 9 - - 1,708,315,115 1,324,920,707

เงินใหสิ้นเชื,อแก่ลูกหนี/และดอกเบี/ยคา้งรับ 10

เงินใหสิ้นเชื,อแก่ลูกหนี/ 218,058,207,223 211,437,378,135 205,242,484,739 202,939,467,801

ดอกเบี/ยคา้งรับ 516,911,663 589,798,750 522,709,406 593,582,295

รวมเงินใหสิ้นเชื,อแก่ลูกหนี/และดอกเบี/ยคา้งรับ 218,575,118,886 212,027,176,885 205,765,194,145 203,533,050,096

หกั  รายไดร้อตดับญัชี (7,036,133,482) (5,848,448,651) (8,651,407) (38,988,676)

หกั  ค่าเผื,อหนี/สงสยัจะสูญ 11 (9,869,265,119) (9,793,289,246) (9,256,336,052) (9,666,516,204)

หกั  ค่าเผื,อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี/ 12 (105,673,656) (45,259,015) (105,673,656) (45,259,015)

รวมเงินใหสิ้นเชื,อแก่ลูกหนี/และดอกเบี/ยคา้งรับสุทธิ 201,564,046,629 196,340,179,973 196,394,533,030 193,782,286,201

ภาระของลูกคา้จากการรับรอง 581,413,868 45,230,520 581,413,868 45,230,520

ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 13 1,033,943,008 1,285,079,244 888,480,141 1,195,702,862

ที,ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 14 3,588,378,733 3,670,638,674 3,529,189,193 3,609,493,321

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ 15 370,043,208 368,387,320 364,943,160 363,158,838

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 16 1,372,672,738 1,289,224,887 1,023,345,737 1,075,692,045

สินทรัพยอื์,นสุทธิ 17 6,995,795,275 7,708,041,398 6,789,804,499 7,529,507,359

รวมสินทรัพย์ 300,603,602,556 297,470,307,820 296,307,015,229 295,623,056,332

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารในหนา้ 18 ถึง 138 เป็นส่วนหนึ,งของงบการเงินนี/

8

กรรมการ _________________________________________________    กรรมการ _________________________________________________

งบการเงนิรวม

ธนาคาร ซีไอเอม็บ ีไทย จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที/ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

งบการเงนิเฉพาะธนาคาร



31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี1สินและส่วนของเจ้าของ

หนี1สิน

เงินรับฝาก 18 177,400,677,986 183,663,324,706 177,702,506,611 183,877,466,049

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 19 15,648,105,797 11,595,328,411 15,648,105,797 11,595,328,411

หนี/ สินจ่ายคืนเมื,อทวงถาม 254,663,261 250,092,171 254,663,261 250,092,171

หนี/ สินทางการเงินที,กาํหนดใหแ้สดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 20 23,103,810,514 18,873,674,513 23,103,810,514 18,873,674,513

หนี/ สินตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 7 19,965,010,587 21,381,015,668 19,965,010,587 21,381,015,668

ตราสารหนี/ ที,ออกและเงินกูย้มื 21 19,933,103,726 25,582,513,107 17,933,103,726 25,582,513,107

ภาระของธนาคารจากการรับรอง 581,413,868 45,230,520 581,413,868 45,230,520

ประมาณการหนี/ สิน 22 1,946,444,925 1,997,419,699 1,855,519,989 1,919,842,460

หนี/ สินอื,น 23 8,718,523,191 7,376,288,614 7,938,994,106 6,809,617,409

รวมหนี1สิน 267,551,753,855 270,764,887,409 264,983,128,459 270,334,780,308

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้ 24

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 30,280,227,607 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 15,140,113,804 15,140,113,804

หุน้สามญั 24,774,731,679 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 12,387,365,840 12,387,365,840

ทุนที,ออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 30,280,227,607 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 15,140,113,804 15,140,113,804

หุน้สามญั 24,774,731,679 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 12,387,365,840 12,387,365,840

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 8,465,413,222 5,712,665,258 8,465,413,222 5,712,665,258

องคป์ระกอบอื,นของส่วนของเจา้ของ 25 1,534,848,299 1,094,080,196 1,558,840,917 1,115,382,330

ส่วนเกินจากการเปลี,ยนแปลงส่วนไดเ้สีย

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

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 26 398,680,000 397,800,000 398,680,000 397,800,000

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 7,555,547,127 7,156,262,868 5,760,838,827 5,675,062,596

รวมส่วนของเจ้าของ 33,051,848,701 26,705,420,411 31,323,886,770 25,288,276,024

รวมหนี1สินและส่วนของเจ้าของ 300,603,602,556 297,470,307,820 296,307,015,229 295,623,056,332

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารในหนา้ 18 ถึง 138 เป็นส่วนหนึ,งของงบการเงินนี/
9

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที/ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

ธนาคาร ซีไอเอม็บ ีไทย จํากดั (มหาชน)



งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับปีสิ1นสุดวนัที/ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดด้อกเบี/ย 31 14,557,766,606 14,671,929,135 11,913,199,518 12,723,807,296

ค่าใชจ่้ายดอกเบี/ย 32 (4,355,322,725) (4,806,163,382) (4,325,189,459) (4,806,998,270)

รายได้ดอกเบี1ยสุทธิ 10,202,443,881 9,865,765,753 7,588,010,059 7,916,809,026

รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ 2,140,296,232 1,837,426,211 1,471,420,808 1,289,666,205

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (195,842,620) (201,845,300) (223,841,719) (238,708,889)

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 33 1,944,453,612 1,635,580,911 1,247,579,089 1,050,957,316

กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพื,อคา้

   และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 34 2,238,222,821 1,402,493,444 2,238,222,821 1,402,493,444

ขาดทุนสุทธิจากหนี/ สินทางการเงิน

   ที,กาํหนดใหแ้สดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 35 (1,733,886,254) (810,387,742) (1,733,886,254) (810,387,742)

กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 36 107,353,927 482,570,051 490,748,334 482,570,051

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื,นๆ 37 396,161,195 352,086,453 233,222,081 329,240,877

รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 13,154,749,182 12,928,108,870 10,063,896,130 10,371,682,972

ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอื/นๆ

  ค่าใชจ่้ายเกี,ยวกบัพนกังาน 4,068,397,712 3,857,722,186 3,444,686,567 3,302,361,160

  ค่าตอบแทนกรรมการ 12,792,000 12,598,400 12,456,000 12,262,400

  ค่าใชจ่้ายเกี,ยวกบัอาคารสถานที,และอุปกรณ์ 1,060,266,367 1,279,866,016 929,630,735 1,150,024,878

  ค่าภาษีอากร 420,692,273 461,092,983 397,448,867 441,485,090

  อื,นๆ 2,050,806,859 1,812,232,818 1,334,179,030 1,259,456,059

รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอื/นๆ 7,612,955,211 7,423,512,403 6,118,401,199 6,165,589,587

หนี/ สูญ หนี/สงสยัจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่า 38 5,053,034,607 6,279,268,383 3,944,113,706 5,785,126,100

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้ 488,759,364 (774,671,916) 1,381,225 (1,579,032,715)

ภาษีเงินได้ 39 (103,861,136) 145,146,699 70,008,975 318,811,256

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับปี 384,898,228 (629,525,217) 71,390,200 (1,260,221,459)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารในหนา้ 18 ถึง 138 เป็นส่วนหนึ,งของงบการเงินนี/

10

ธนาคาร ซีไอเอม็บ ีไทย จํากดั (มหาชน)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร



งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีสิ1นสุดวนัที/ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บาท บาท บาท บาท

กาํไรเบด็เสร็จอื/น

รายการที/จะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื,อขาย 467,099,324 (644,156,155) 467,099,324 (644,156,155)

ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจากการดาํเนินงาน

   ในต่างประเทศ (30,696,516) (1,206,592) (30,696,516) (1,206,592)

กาํไรจากการประเมินมูลค่ายติุธรรมตราสารอนุพนัธ์

   สาํหรับการป้องกนัความเสี,ยงในกระแสเงินสด 62,042,015 58,446,328 62,042,015 58,446,328

ภาษีเงินไดที้,เกี,ยวกบัรายการที,จะถูกจดัประเภท

   รายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (105,828,268) 117,141,965 (105,828,268) 117,141,965

รวมรายการที/จะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 392,616,555 (469,774,454) 392,616,555 (469,774,454)

รายการที/จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

การเปลี,ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ - 1,078,204,826 - 1,078,204,826

การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์

   หลงัออกจากงาน 79,271,973 (24,267,343) 82,635,079 (18,093,944)

ภาษีเงินไดที้,เกี,ยวกบัรายการที,จะไม่ถูกจดัประเภท

   รายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (15,854,394) (210,787,497) (16,527,016) (212,022,177)

รวมรายการที/จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 63,417,579 843,149,986 66,108,063 848,088,705

รวมกาํไรเบด็เสร็จอื/น 456,034,134 373,375,532 458,724,618 378,314,251

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสําหรับปี 840,932,362 (256,149,685) 530,114,818 (881,907,208)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารในหนา้ 18 ถึง 138 เป็นส่วนหนึ,งของงบการเงินนี/
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ธนาคาร ซีไอเอม็บ ีไทย จํากดั (มหาชน)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร



งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีสิ1นสุดวนัที/ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การแบ่งปัน กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ

ส่วนที,เป็นของผูถื้อหุน้ของธนาคาร 384,898,228 (629,525,217) 71,390,200 (1,260,221,459)

ส่วนที,เป็นของส่วนไดเ้สียที,ไม่มีอาํนาจควบคุม - - - -

384,898,228 (629,525,217) 71,390,200 (1,260,221,459)

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม

ส่วนที,เป็นของผูถื้อหุน้ของธนาคาร 840,932,362 (256,149,685) 530,114,818 (881,907,208)

ส่วนที,เป็นของส่วนไดเ้สียที,ไม่มีอาํนาจควบคุม - - - -

840,932,362 (256,149,685) 530,114,818 (881,907,208)

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นสําหรับ

   กาํไรส่วนที/เป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร 41

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั/นพื/นฐาน (บาทต่อหุน้) 0.01 (0.02) 0.00 (0.05)

จาํนวนหุน้สามญัที,ถวัเฉลี,ยถ่วงนํ/าหนกั (หุน้) 28,233,684,776 25,333,286,323 28,233,684,776 25,333,286,323

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารในหนา้ 18 ถึง 138 เป็นส่วนหนึ,งของงบการเงินนี/
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ธนาคาร ซีไอเอม็บ ีไทย จํากดั (มหาชน)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี/ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับปีสิ1นสุดวนัที/ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

การวดัมูลค่าใหม่ กาํไร (ขาดทุน) จาก กาํไร (ขาดทุน) จากการประเมิน ส่วนเกนิจากการ

ส่วนเกนิทุน ของภาระผูกพนั ส่วนเกนิ(ตํ/า)กว่าทุน การแปลงค่างบการเงิน มูลค่ายุติธรรมตราสาร ภาษีเงินได้เกี/ยวกบั เปลี/ยนแปลงส่วน

ทุนที/ออก ส่วนเกนิ จากการตีราคา ผลประโยชน์หลงั จากการเปลี/ยนแปลง จากการดําเนินงาน อนุพนัธ์สําหรับการป้องกนั องค์ประกอบของ รวมองค์ประกอบอื/น ได้เสียของธนาคาร สํารองตาม รวมส่วนของ

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

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

ยอดคงเหลอื ณ วนัที/ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 12,387,365,840 5,712,665,258 2,048,157,685 (255,519,440) (352,419,379) 35,095,427 (116,487,902) (264,746,195) 1,094,080,196 (42,753,751) 397,800,000 7,156,262,868 26,705,420,411

เพิ,มทุนหุน้สามญั 24 2,752,747,964 2,752,747,964 - - - - - - - - - - 5,505,495,928

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 79,271,973 467,099,324 (30,696,516) 62,042,015 (121,682,662) 456,034,134 - - 384,898,228 840,932,362

สาํรองตามกฎหมาย 26 - - - - - - - - - - 880,000 (880,000) -

โอนไปกาํไรสะสม - - (19,082,539) - - - - 3,816,508 (15,266,031) - - 15,266,031 -

ยอดคงเหลอื ณ วนัที/ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 15,140,113,804 8,465,413,222 2,029,075,146 (176,247,467) 114,679,945 4,398,911 (54,445,887) (382,612,349) 1,534,848,299 (42,753,751) 398,680,000 7,555,547,127 33,051,848,701

ยอดคงเหลอื ณ วนัที/ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 12,387,365,840 5,712,665,258 969,952,859 (231,252,097) 291,736,776 36,302,019 (174,934,230) (171,100,663) 720,704,664 (42,753,751) 365,950,000 7,964,078,385 27,108,010,396

เงินปันผลจ่าย 27 - - - - - - - - - - - (185,810,488) (185,810,488)

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - 1,078,204,826 (24,267,343) (644,156,155) (1,206,592) 58,446,328 (93,645,532) 373,375,532 - - (629,525,217) (256,149,685)

สาํรองตามกฎหมาย 26 - - - - - - - - - - 31,850,000 (31,850,000) -

โอนไปกาํไรสะสม - - - - - - - - - - - 39,370,188 39,370,188

ยอดคงเหลอื ณ วนัที/ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 12,387,365,840 5,712,665,258 2,048,157,685 (255,519,440) (352,419,379) 35,095,427 (116,487,902) (264,746,195) 1,094,080,196 (42,753,751) 397,800,000 7,156,262,868 26,705,420,411

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารในหนา้ 18 ถึง 138 เป็นส่วนหนึ,งของงบการเงินนี/
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งบการเงินรวม

ส่วนของเจ้าของ

องค์ประกอบอื/นของส่วนของเจ้าของ



การวัดมูลค่าใหม่ กาํไร (ขาดทุน) จาก กาํไร (ขาดทุน) จากการประเมิน

ส่วนเกนิทุน ของภาระผูกพัน ส่วนเกนิ(ตํ/า)กว่าทุน การแปลงค่างบการเงิน มูลค่ายุติธรรมตราสาร ภาษีเงินได้เกี/ยวกบั รวมองค์ประกอบ

ทุนที/ออก ส่วนเกนิ จากการตีราคา ผลประโยชน์หลงั จากการเปลี/ยนแปลง จากการดําเนินงาน อนุพันธ์สําหรับการป้องกนั องค์ประกอบของ อื/นของส่วนของ สํารองตาม รวมส่วนของ

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ สินทรัพย์ ออกจากงาน มูลค่าเงินลงทุน ในต่างประเทศ ความเสี/ยงในกระแสเงินสด ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื/น เจ้าของ กฎหมาย กาํไรสะสม เจ้าของ

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

ยอดคงเหลอื ณ วันที/ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 12,387,365,840 5,712,665,258 2,048,157,685 (228,891,773) (352,419,379) 35,095,427 (116,487,902) (270,071,728) 1,115,382,330 397,800,000 5,675,062,596 25,288,276,024
เพิ,มทุนหุน้สามญั 24 2,752,747,964 2,752,747,964 - - - - - - - - - 5,505,495,928
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 82,635,079 467,099,324 (30,696,516) 62,042,015 (122,355,284) 458,724,618 - 71,390,200 530,114,818
สาํรองตามกฎหมาย 26 - - - - - - - - - 880,000 (880,000) -
โอนไปกาํไรสะสม - - (19,082,539) - - - - 3,816,508 (15,266,031) - 15,266,031 -

ยอดคงเหลอื ณ วันที/ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 15,140,113,804 8,465,413,222 2,029,075,146 (146,256,694) 114,679,945 4,398,911 (54,445,887) (388,610,504) 1,558,840,917 398,680,000 5,760,838,827 31,323,886,770

ยอดคงเหลอื ณ วันที/ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 12,387,365,840 5,712,665,258 969,952,859 (210,797,829) 291,736,776 36,302,019 (174,934,230) (175,191,516) 737,068,079 365,950,000 7,113,574,355 26,316,623,532
เงินปันผลจ่าย 27 - - - - - - - - - - (185,810,488) (185,810,488)
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - 1,078,204,826 (18,093,944) (644,156,155) (1,206,592) 58,446,328 (94,880,212) 378,314,251 - (1,260,221,459) (881,907,208)
สาํรองตามกฎหมาย 26 - - - - - - - - - 31,850,000 (31,850,000) -
โอนไปกาํไรสะสม - - - - - - - - - - 39,370,188 39,370,188

ยอดคงเหลอื ณ วันที/ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 12,387,365,840 5,712,665,258 2,048,157,685 (228,891,773) (352,419,379) 35,095,427 (116,487,902) (270,071,728) 1,115,382,330 397,800,000 5,675,062,596 25,288,276,024

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารในหนา้ 18 ถึง 138 เป็นส่วนหนึ,งของงบการเงินนี/
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ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี/ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

สําหรับปีสิ1นสุดวันที/ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

องค์ประกอบอื/นของส่วนของเจ้าของ



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด 
สําหรับปีสิ1นสุดวนัที/ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 488,759,364 (774,671,916) 1,381,225 (1,579,032,715)
รายการปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเสื,อมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 367,291,254 440,170,964 344,091,704 414,246,806
   หนี/ สูญและหนี/สงสยัจะสูญ 38 5,053,034,607 6,279,268,383 3,944,113,706 5,785,126,100
  (กลบัรายการ) สาํรองสาํหรับรายการนอกงบดุล (42,701,555) 302,644,995 (42,701,555) 302,644,995
   ผลประโยชนข์องพนกังานที,จ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 35,251,070 30,526,962 35,251,070 30,526,962
   สาํรองจากการประมาณการหนี/ สิน 207,888,248 151,748,809 197,903,657 142,650,148
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าทรัพยสิ์นรอการขาย 47,970,983 5,250,682 20,391,212 1,388,641
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยอื์,น - 11,684,173 - 11,684,173
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน 3,476,616 - 3,476,616 -
   กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 - - (383,394,408) -
   กาํไรจากอตัราแลกเปลี,ยนเงินตราต่างประเทศ
      และตราสารอนุพนัธ์ที,ยงัไม่เกิดขึ/นจริง (3,015,423,032) (425,352,139) (3,015,423,032) (425,352,139)
   ขาดทุน (กาํไร) จากทรัพยสิ์นรอการขาย 380,078,551 322,090,738 (72,996,501) (108,592,164)
   (กาํไร) ขาดทุนที,ยงัไม่เกิดขึ/นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน (135,317,715) 96,264,552 (135,317,715) 96,264,552
   กาํไรจากการขายเงินลงทุน (366,098,877) (470,349,197) (366,098,877) (470,349,197)
   กาํไรจากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (36,746,849) (29,016,065) (34,334,525) (26,932,026)
   กาํไรจากการโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ - (2,392,301) - (2,392,301)
   กาํไรจากการดอ้ยค่าอาคารและอุปกรณ์ - (10,064,738) - (10,064,738)
   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 13,044,307 48,312,019 12,487,613 48,312,019
   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสิทธิการเช่า 41,603,154 10,658,464 41,454,421 10,658,464
   ขาดทุน (กาํไร) จากการขายลูกหนี/ดอ้ยคุณภาพ 162,476,024 (771,810) 162,476,024 (771,810)
   ขาดทุนสุทธิจากหนี/ สินทางการเงินที,กาํหนดใหแ้สดงดว้ย
      มูลค่ายติุธรรม 35 1,733,886,254 810,387,742 1,733,886,254 810,387,742
   ดอกเบี/ยรับและเงินปันผลรับ (14,571,636,046) (14,691,524,064) (11,927,068,959) (12,785,751,455)
   ค่าใชจ่้ายดอกเบี/ย 3,393,120,258 3,815,050,461 3,362,986,992 3,815,885,348

ขาดทุนจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี/ยนแปลงในสินทรัพย์
   และหนี1สินดาํเนินงาน (6,240,043,384) (4,080,083,286) (6,117,435,078) (3,939,462,595)
สินทรัพย์ดาํเนินงาน (เพิ/มขึ1น) ลดลง
   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (9,638,709,217) 5,762,463,266 (9,634,584,045) 5,763,323,834
   เงินลงทุนเพื,อคา้ (2,196,019,258) (1,342,468,824) (2,196,019,258) (1,342,468,824)
   เงินใหสิ้นเชื,อ (10,508,908,673) (12,207,579,871) (5,314,731,312) (9,260,456,248)
   ทรัพยสิ์นรอการขาย 1,344,666,908 1,709,786,609 409,785,779 454,003,598
   สินทรัพยอื์,น 659,376,394 1,899,646,123 662,550,529 1,915,526,015

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารในหนา้ 18 ถึง 138 เป็นส่วนหนึ,งของงบการเงินนี/
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ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับปีสิ1นสุดวนัที/ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
บาท บาท บาท บาท

หนี1สินดาํเนินงานเพิ/มขึ1น (ลดลง)
   เงินรับฝาก (6,262,646,720) 13,446,187,779 (6,174,959,438) 13,375,379,100
   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 4,052,777,386 (8,423,088,537) 4,052,777,386 (8,399,088,537)
   หนี/ สินจ่ายคืนเมื,อทวงถาม 4,571,090 (70,676,277) 4,571,090 (70,676,277)
   เงินกูย้มืระยะสั/น (6,046,902,521) (14,314,372,766) (6,046,902,521) (14,314,372,766)
   ประมาณการหนี/ สิน (136,889,495) (122,504,066) (136,889,494) (122,504,066)
   หนี/ สินอื,น 1,217,226,192 (1,911,540,150) 1,073,994,131 (1,921,335,943)

เงนิสดใช้ไปในกจิกรรมดาํเนินงาน (33,751,501,298) (19,654,230,000) (29,417,842,231) (17,862,132,709)
   ดอกเบี/ยรับ 13,450,792,981 13,236,817,311 10,804,211,696 11,288,812,167
   ดอกเบี/ยจ่าย (3,839,287,454) (4,506,261,540) (3,848,193,597) (4,507,130,058)
   ภาษีจ่ายสุทธิ (333,270,211) (260,166,103) (62,402,645) (175,078,844)

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมดาํเนินงาน (24,473,265,982) (11,183,840,332) (22,524,226,777) (11,255,529,444)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายในการซื/อหลกัทรัพยเ์ผื,อขาย (14,520,484,708) (37,905,998,597) (14,520,484,708) (37,905,998,597)
เงินสดรับจากการจาํหน่ายหลกัทรัพยเ์ผื,อขาย 24,559,533,593 32,003,101,453 24,559,533,593 32,003,101,453
เงินสดรับจากการไถ่ถอนหลกัทรัพยเ์ผื,อขาย 60,000,000 1,607,800,000 60,000,000 1,607,800,000
เงินสดจ่ายในการซื/อตราสารหนี/ ที,จะถือจนครบกาํหนด (503,847,389) (5,074,765,297) (503,847,389) (5,074,765,297)
เงินสดรับจากการจาํหน่ายตราสารหนี/ ที,จะถือจนครบกาํหนด 480,340 480,340 480,340 480,340
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี/ ที,จะถือจนครบกาํหนด 4,305,000,000 9,830,560,000 4,305,000,000 9,830,560,000
เงินสดรับจากการชาํระหนี/ เงินลงทุนในลูกหนี/ 2,482,988 2,974,664 2,482,988 2,974,664
เงินสดจ่ายจากการซื/อเงินลงทุนทั,วไป (792,307) - (792,307) -
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนทั,วไป - 942,262 - 942,262
เงินสดรับจากการลดทุนเงินลงทุนทั,วไป 22,710,000 31,750,000 22,710,000 31,750,000
เงินสดจ่ายจากการซื/ออาคารและอุปกรณ์ (178,507,407) (248,780,868) (158,616,076) (218,862,488)
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 39,159,489 39,224,327 36,697,603 36,746,101
เงินสดจ่ายซื/อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (173,301,907) (108,847,701) (171,322,945) (107,327,530)
เงินปันผลรับ 13,869,440 19,594,927 13,869,440 61,944,159
ดอกเบี/ยรับ 1,487,963,769 1,800,077,764 1,487,963,769 1,800,073,714

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมลงทุน 15,114,265,901 1,998,113,274 15,133,674,308 2,069,418,781

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารในหนา้ 18 ถึง 138 เป็นส่วนหนึ,งของงบการเงินนี/
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ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับปีสิ1นสุดวนัที/ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ
เงินสดจ่ายเงินปันผล 27 - (185,810,488) - (185,810,488)
ดอกเบี/ยจ่าย (31,820,274) - - -
เงินสดรับจากการเพิ,มทุน 5,505,495,928 - 5,505,495,928 -
เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ 2,000,000,000 - - -
เงินสดรับจากการออกหุน้กูด้อ้ยสิทธิK - 5,007,729,300 - 5,007,729,300
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุน้กูด้อ้ยสิทธิK (3,000,000,000) (3,000,000,000) (3,000,000,000) (3,000,000,000)
เงินสดรับจากการออกหุน้กูที้,มีอนุพนัธ์แฝง 9,467,646,107 1,778,000,000 9,467,646,107 1,778,000,000
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุน้กูที้,มีอนุพนัธ์แฝง (9,028,000,000) (3,610,000,000) (9,028,000,000) (3,610,000,000)
เงินสดรับจากการออกตัLวแลกเงินที,มีอนุพนัธ์แฝง 4,184,682,754 8,738,592,516 4,184,682,754 8,738,592,516
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนตัLวแลกเงินที,มีอนุพนัธ์แฝง (57,000,000) - (57,000,000) -

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 9,041,004,515 8,728,511,328 7,072,824,789 8,728,511,328
กาํไรจากการแปลงค่างบการเงินจากการดาํเนินงานในต่างประเทศ (29,432,276) (1,364,705) (29,432,276) (1,364,705)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (347,427,842) (458,580,435) (347,159,956) (458,964,040)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 1,938,616,493 2,397,196,928 1,936,147,365 2,395,111,405

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายปี 1,591,188,651 1,938,616,493 1,588,987,409 1,936,147,365

ข้อมูลเพิ/มเตมิประกอบกระแสเงนิสด 

รายการที,มิใช่เงินสด
   ซื/ออาคารและอุปกรณ์ที,ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระเงิน 22,735,861 7,885,214 22,735,861 7,885,214
   รับโอนทรัพยสิ์นรอการขายจากที,ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 38,817,769 116,468,697 38,817,769 116,468,697
   การเปลี,ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผื,อขาย (467,099,324) 644,156,155 (467,099,324) 644,156,155
   ตดัจาํหน่ายส่วนเกินหรือส่วนลดอตัราดอกเบี/ย 236,842,411 404,473,541 236,842,411 404,473,541

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารในหนา้ 18 ถึง 138 เป็นส่วนหนึ,งของงบการเงินนี/
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1 ข้อมูลทั่วไป 
 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) เป็นบริษทัมหาชนจ ากดั ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และเป็นบริษทัจดทะเบียนใน 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยเร่ิมประกอบกิจการธนาคารพาณิชยต์ั้งแต่วนัท่ี 8 มีนาคม พ.ศ. 2492 และมีท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียนดงัน้ี 
 

เลขท่ี 44 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 
 

ธนาคารเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูลจึงเรียกรวมธนาคารและบริษทัยอ่ยว่า
กลุ่มกิจการ โดยธนาคารมี CIMB Bank Berhad ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศมาเลเซียเป็นบริษทัใหญ่ และมีบริษทั CIMB Group 
Holdings Berhad เป็นบริษทัใหญ่ของกลุ่มบริษทั CIMB 
 

บริษทัยอ่ยทั้งหมดจดัตั้งเป็นบริษทัจ ากดัตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการในประเทศไทย โดยด าเนินธุรกิจหลกัทางดา้นธุรกิจให้เช่าซ้ือ 
ธุรกิจให้เช่าสินทรัพยแ์บบลิสซ่ิง และธุรกิจติดตามหน้ี 
 

ธนาคารไดรั้บมอบใบประกอบกิจการธนาคารจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ธนาคารแห่ง สปป.ลาว) เพื่อใช้ในการ
จดัตั้งธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขาเวียงจนัทน์ (สาขาเวียงจนัทน์) ในวนัท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ. 2557 และไดเ้ปิดด าเนินการสาขาเวียงจนัทน์ 
ในวนัท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการธนาคารเม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 
 

2 นโยบายการบัญชี 
 

นโยบายบญัชีท่ีส าคญัซ่ึงใชใ้นการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารมีดงัต่อไปน้ี 
 

2.1 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร (“งบการเงิน”) ได้จดัท าข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทยภายใต้
พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 
และตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการจดัท าและน าเสนอรายงานทางการเงินภายใต้
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์การแสดงรายการในงบการเงินหลกั (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของและงบกระแสเงินสด) ได้ท  าข้ึนเพ่ือให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (“ธปท.”) ท่ี สนส. 21/2558 เร่ือง “การจดัท าและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชยแ์ละบริษทัโฮลด้ิงท่ีเป็น
บริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน” ลงวนัท่ี 4 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารไดจ้ดัท าข้ึนโดยใช้เกณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของงบการเงิน 
ยกเวน้เร่ืองท่ีอธิบายในนโยบายการบญัชีในล าดบัต่อไป 
 

การจดัท างบการเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย ก าหนดให้ใช้ประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญัและ
การใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหารซ่ึงจดัท าข้ึนตามกระบวนการในการน านโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบติั และตอ้งเปิดเผย
เร่ืองการใช้ดุลยพินิจของผู ้บริหาร หรือความซับซ้อน หรือเก่ียวกับข้อสมมติฐานและประมาณการท่ีมีนัยส าคัญต่องบการเงิน 
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 
 

ธนาคารไดจ้ดัท างบการเงินเฉพาะธนาคารเพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณะ ซ่ึงแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธีราคาทุน 
 

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษจดัท าข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความใน 
สองภาษาแตกต่างกนั ให้ใชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที่เกีย่วข้อง 
 
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ี 

1 มกราคม พ.ศ. 2560 ท่ีเก่ียวขอ้งและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการอยา่งมีสาระส าคญั มีดงัต่อไปน้ี 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559)  เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559)  เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559)  เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) ไดใ้ห้ความชดัเจนในหลายประเด็น ท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี  
 
- ความมีสาระส าคญั - กิจการไม่ควรรวมยอดหรือแยกแสดงขอ้มูลในรูปแบบท่ีท าให้ผูใ้ช้งบการเงินเขา้ใจรายการไดล้ดลง หาก

เป็นรายการท่ีมีสาระส าคญั จะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลให้เพียงพอเพ่ืออธิบายผลกระทบท่ีมีต่อฐานะการเงินหรือผลการด าเนินงาน 
- การแยกแสดงรายการและการรวมยอด - รายการบรรทดัท่ีระบุใน TAS 1 อาจจ าเป็นตอ้งแสดงแยกจากกนัหากเก่ียวขอ้งต่อ

ความเขา้ใจฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการ นอกจากน้ียงัมีแนวปฏิบติัใหม่ของการใชก้ารรวมยอด 
- หมายเหตุประกอบงบการเงิน - ยืนยนัว่าหมายเหตุประกอบงบการเงินไม่จ  าเป็นตอ้งเรียงล าดบัตามล าดบัการแสดง

รายการในงบการเงิน 
- รายการก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีเกิดจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย – ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีเกิดจาก 

เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียจะถูกจดักลุ่มโดยพิจารณาว่าเป็นรายการท่ีจะถูกจดัประเภทใหม่ไปยงัก าไรหรือขาดทุนใน
ภายหลงัหรือไม่ โดยแต่ละกลุ่มจะแยกแสดงเป็นรายการบรรทดัแยกต่างหากในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัคือ ได้ก  าหนดให้มีความชัดเจนข้ึนส าหรับ 
การเลือกใชอ้ตัราคิดลดส าหรับการประมาณผลประโยชน์หลงัออกจากงานวา่ให้ใชอ้ตัราผลตอบแทนของหน้ีสินโดยพิจารณา
จากสกุลเงินของหน้ีสินท่ีมีสกุลเงินท่ีสอดคล้องกบัสกุลเงินของหน้ีสินผลประโยชน์หลงัออกจากงานเป็นส าคญั ไม่ใช่
พิจารณาจากประเทศท่ีหน้ีสินนั้นเกิดข้ึน 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) ได้มีการแก้ไขโดยให้ทางเลือกเพ่ิมในการบนัทึกเงินลงทุนในบริษทัย่อย  
การร่วมคา้ หรือบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใช้วิธีส่วนได้เสียตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) 
เพ่ิมเติมจากเดิมท่ีให้ใช้วิธีราคาทุน หรือวิธีมูลค่ายุติธรรม (เม่ือมีการประกาศใช้) ทั้งน้ีการเลือกใช้นโยบายบญัชีส าหรับ 
เงินลงทุนแต่ละประเภท (บริษทัยอ่ย การร่วมคา้ หรือบริษทัร่วม) เป็นอิสระจากกนั โดยหากกิจการเลือกท่ีจะเปล่ียนมาใช ้
วิธีส่วนไดเ้สียจะตอ้งท าโดยปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงั 
 
ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการไดป้ระเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบท่ีมีนยัส าคญั
ต่อกลุ่มกิจการ เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูล 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที่เกีย่วข้อง 
 
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการปรับปรุงใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือ

หลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัและเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจการมีดงัต่อไปน้ี กลุ่มกิจการ
ไม่ไดน้ ามาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12  เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 
   (ปรับปรุง 2560)  
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การปรับปรุงการเปิดเผยขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงในหน้ีสิน
ของกิจการท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมจดัหาเงินทั้งท่ีเป็นรายการท่ีเป็นเงินสดและรายการท่ีไม่ใช่เงินสด 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การอธิบายให้ชดัเจนในเร่ืองวิธีการบญัชีส าหรับภาษีเงินไดร้อตดับญัชี
กรณีมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมท่ีมีจ  านวนต ่ากวา่มูลค่าฐานภาษีของสินทรัพย ์ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 
- กรณีสินทรัพยท่ี์วดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมมีมูลค่าต  ่ากว่าฐานภาษีของสินทรัพยน์ั้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน จะถือว่า 

มีผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีเกิดข้ึน 
- ในการประมาณการก าไรทางภาษีในอนาคต กิจการสามารถสันนิษฐานว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยใ์นมูลค่าท่ีสูงกว่า

มูลค่าตามบญัชีได ้ 
- ในกรณีท่ีกฎหมายภาษีอากรมีขอ้จ ากดัเก่ียวกบัแหล่งท่ีมาของก าไรทางภาษี ท่ีสามารถใช้ประโยชน์สินทรัพยภ์าษีเงินได้

รอตดับญัชีไดเ้ฉพาะในประเภทท่ีก าหนด การพิจารณาการจะไดใ้ช้ประโยชน์ของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจะตอ้ง
น าไปประเมินรวมกนักบัสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเป็นประเภทเดียวกนัเท่านั้น 

- ในการประมาณก าไรทางภาษีในอนาคตจะไม่รวมจ านวนท่ีใช้หักภาษีท่ีเกิดจากการกลบัรายการของผลแตกต่างชัว่คราว 
ท่ีใชห้กัภาษีนั้น   

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ได้มีการอธิบายให้ชัดเจนว่าการเปิดเผยตามข้อก าหนด 
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี ให้ถือปฏิบติักับส่วนได้เสียท่ีถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย  
ตามขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) ยกเวน้การเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินโดยสรุป 
 
ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการไดป้ระเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบท่ีมีนยัส าคญั
ต่อกลุ่มกิจการ ยกเวน้เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูล 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.3 การรับรู้รายได้ 
 

(ก) ดอกเบ้ียและส่วนลดรับจากเงินให้สินเช่ือ 
 

กลุ่มกิจการรับรู้รายไดด้อกเบ้ียตามเกณฑ์คงคา้ง โดยกลุ่มกิจการจะหยดุรับรู้ตามเกณฑน้ี์ ส าหรับลูกหน้ีท่ีคา้งช าระดอกเบ้ีย 
เกินกวา่สามเดือนนบัจากวนัท่ีครบก าหนดช าระหรือมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัการช าระหน้ีจะใช้เกณฑก์ารรับช าระเงินแทน 
และกลุ่มกิจการยงัได้บนัทึกยกเลิกรายได้ส าหรับดอกเบ้ียจากเงินให้กูย้ืมท่ีคา้งช าระดงักล่าวท่ีกลุ่มกิจการบนัทึกบญัชีเป็น
รายไดแ้ลว้ออกจากบญัชีเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย กลุ่มกิจการจะรับรู้รายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง
ไดใ้หม่เม่ือลูกหน้ีไดช้ าระเงินตน้และดอกเบ้ียท่ียงัคงคา้งครบถว้นแลว้ 
 

กลุ่มกิจการรับรู้รายไดส้ าหรับลูกหน้ีภายหลงัการปรับโครงสร้างหน้ีใหม่ตามเกณฑค์งคา้งเช่นเดียวกบัเงินให้สินเช่ือท่ีกล่าว
ขา้งตน้ ยกเวน้หน้ีตามสญัญาปรับโครงสร้างหน้ีท่ีอยูร่ะหวา่งการติดตามผลการปฏิบติัตามเง่ือนไขการปรับโครงสร้างหน้ีใหม่ 
ซ่ึงจะรับรู้รายไดต้ามเกณฑเ์งินสดจนกว่าลูกหน้ีจะปฏิบติัตามเง่ือนไขการปรับโครงสร้างหน้ีติดต่อกนัไม่น้อยกว่าสามเดือน
หรือสามงวดการช าระเงินแลว้แต่ระยะเวลาใดจะนานกวา่ 
 

(ข) ดอกเบ้ียและเงินปันผลจากเงินลงทุน 
 

ดอกเบ้ียจากเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของเงินลงทุน  
เงินปันผลจากเงินลงทุนรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือมีการประกาศจ่ายเงินปันผลท าให้ธนาคารมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลท่ีจ่าย 
 

ดอกเบ้ียรับจากเงินลงทุนในลูกหน้ีรับรู้โดยวิธีอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงส าหรับลูกหน้ีรายท่ีมีการจ่ายช าระในระหว่างปี 
ทั้งน้ีอตัราผลตอบแทนค านวณบนพ้ืนฐานขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัจ านวนเงินและระยะเวลาในการเก็บเงินจากลูกหน้ีเหล่าน้ี 
ในอนาคต ขอ้สมมติฐานเหล่าน้ีเก่ียวกบัเหตุการณ์ท่ียงัไม่เกิดข้ึน ซ่ึงอาจถูกกระทบและเปล่ียนแปลงไดด้ว้ยเหตุการณ์ท่ีไม่อาจ
ทราบล่วงหนา้ 
 

(ค) ก าไร(ขาดทุน)จากการขายเงินลงทุน 
 

ก าไร(ขาดทุน)จากการขายเงินลงทุนถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย ณ วนัท่ีจ่ายช าระเงิน 
 

(ง) ก าไร(ขาดทุน)จากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย 
 

ก าไร(ขาดทุน)จากการจ าหน่ายทรัพยสิ์นรอการขายจะรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เม่ือได ้
โอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระส าคญัของความเป็นเจา้ของในทรัพยสิ์นรอการขายให้กบัผูซ้ื้อแลว้ 
 

(จ) รายไดจ้ากสญัญาเช่าซ้ือ 
 

บริษทัยอ่ยค านวณรายไดจ้ากสญัญาเช่าซ้ือโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตามระยะเวลาของสญัญาเช่านั้น 
 

บริษทัยอ่ยรับรู้รายไดจ้ากสญัญาเช่าซ้ือตามเกณฑเ์ดียวกบัการรับรู้ดอกเบ้ียจากเงินให้สินเช่ือ 
 

(ฉ) รายไดอ่ื้น 
 

รายไดอ่ื้นรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.4 การรับรู้ค่าใช้จ่าย 
 

(ก) ดอกเบ้ียจ่าย 
 
ธนาคารรับรู้ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียเงินกูย้มืและเงินฝากเป็นค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 
 

(ข) ค่านายหนา้เพ่ือก่อให้เกิดสญัญาเช่าซ้ือ 
 
ค่านายหนา้จ่ายเพ่ือก่อให้เกิดสญัญาเช่าซ้ือรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตลอดระยะเวลาการผอ่นช าระตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

(ค) ค่าใชจ่้ายอ่ืน 
 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
 

2.5 เงนิลงทุน 
 
กลุ่มกิจการจดัประเภทเงินลงทุนท่ีนอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้าเป็น 
4 ประเภท คือ 1. เงินลงทุนเพื่อคา้  2. เงินลงทุนท่ีถือไวจ้นครบก าหนด  3. เงินลงทุนเผื่อขาย และ  4. เงินลงทุนทัว่ไป การจดัประเภท
ข้ึนอยูก่บัจุดมุ่งหมายขณะลงทุน ฝ่ายบริหารจะเป็นผูก้  าหนดการจดัประเภทท่ีเหมาะสมส าหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวน
การจดัประเภทเป็นระยะ  
 
(1) เงินลงทุนเพ่ือคา้ คือ เงินลงทุนท่ีลงทุนเพ่ือจุดมุ่งหมายหลกัในการหาก าไรจากการเปล่ียนแปลงราคาในช่วงเวลาสั้นไม่เกิน  

3 เดือน เงินลงทุนเพ่ือคา้ถูกซ้ือขายในตลาดซ้ือขายคล่องและแสดงรวมไวใ้นเงินลงทุนระยะสั้น  
 
(2) เงินลงทุนท่ีถือไวจ้นครบก าหนด คือ เงินลงทุนท่ีมีก าหนดเวลาและผูบ้ริหารตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถถือไวจ้นครบก าหนด

ไดแ้สดงรวมไวใ้นเงินลงทุนระยะยาว เวน้แต่จะครบก าหนดภายใน 12 เดือนนบัแต่วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินก็จะแสดง 
ไวใ้นเงินลงทุนระยะสั้น 

 
(3) เงินลงทุนเผื่อขาย คือ เงินลงทุนท่ีจะถือไวโ้ดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพ่ือเสริมสภาพคล่องหรือเม่ืออตัราดอกเบ้ีย

เปล่ียนแปลงไดแ้สดงรวมไวใ้นเงินลงทุนระยะยาว เวน้แต่กรณีท่ีฝ่ายบริหารแสดงเจตจ านงท่ีจะถือไวใ้นช่วงเวลาน้อยกว่า  
12 เดือนนบัแต่วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ก็จะแสดงรวมไวใ้นเงินลงทุนระยะสั้น 

 
(4) เงินลงทุนทัว่ไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับ 
 
การซ้ือและขายเงินลงทุนจะบนัทึกบญัชี ณ วนัท่ีจ่ายช าระเงิน ตน้ทุนของเงินลงทุนให้รวมไปถึงตน้ทุนการจดัท ารายการ เงินลงทุน 
เพ่ือคา้และเงินลงทุนเผ่ือขายวดัมูลค่าในเวลาต่อมาดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.5 เงนิลงทุน (ต่อ) 

 
เงินลงทุนเผ่ือขายแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหักค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (ถา้มี) ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรายการ
ก าไรและรายการขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงของเงินลงทุนเพ่ือคา้รับรู้รวมอยูใ่นก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน รายการก าไรและรายการ
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผ่ือขายจะรวมไวใ้นส่วนของเจ้าของ เม่ือมีการขาย 
เงินลงทุนเผ่ือขายหรือเกิดการดอ้ยค่า ผลสะสมของมูลค่ายติุธรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปจะรวมอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและแสดง
เป็นรายการก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนค านวณตามเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 
- มูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีท่ีอยู่ในความต้องการของตลาดจะค านวณโดยใช้ราคาเสนอซ้ือสุดท้ายของตราสารหน้ีนั้น  

ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของปีตามท่ีไดป้ระกาศไวโ้ดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ส่วนมูลค่ายติุธรรมของตราสารหน้ีชนิดอ่ืน 
ค  านวณโดยใชเ้ส้นอตัราผลตอบแทน ท่ีปราศจากความเส่ียงปรับดว้ยอตัราความเส่ียงท่ีเหมาะสม 
 

- มูลค่ายติุธรรมของตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด ค  านวณโดยใช้ราคาเสนอซ้ือสุดทา้ยของตราสารทุนนั้นในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ณ วนัส้ินวนัท าการสุดทา้ยของปี 

 
เงินลงทุนท่ีจะถือไวจ้นครบก าหนดวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง หกัดว้ยค่าเผ่ือการดอ้ยค่า 
 
เงินลงทุนทัว่ไป แสดงดว้ยราคาทุนหกัการดอ้ยค่า 
 
กลุ่มกิจการจะทดสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุนเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่เงินลงทุนนั้นอาจมีการดอ้ยค่าเกิดข้ึน หากราคาตามบญัชีของเงินลงทุน
สูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกบนัทึกไวใ้นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 
ในการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายเม่ือเปรียบเทียบกบัราคาตามบญัชีของเงินลงทุนนั้น
จะบนัทึกรวมอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ กรณีท่ีจ  าหน่ายเงินลงทุนท่ีถือไวใ้นตราสารหน้ีหรือตราสารทุนชนิดเดียวกนัออกไปบางส่วน 
ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีจ  าหน่ายจะก าหนดโดยใช้วิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั (weighted average cost) ด้วยราคาตามบญัชีจาก
จ านวนทั้งหมดท่ีถือไว ้
 

2.6 เงนิลงทุนในลูกหนี ้
 
เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับซ้ือมาจากสถาบนัการเงินแสดงตามราคาทุนท่ีจ่ายซ้ือสุทธิจากค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในลูกหน้ี (ถา้มี) 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 
ในกรณีท่ีเงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับซ้ือได้มีการท าสัญญาปรับโครงสร้างหน้ี กลุ่มกิจการจะโอนเงินลงทุนในลูกหน้ีดงักล่าวไปเป็น 
เงินให้สินเช่ือและแสดงตามมูลค่ายุติธรรมสุทธิจากค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ มูลค่ายุติธรรมอ้างอิงจากยอดคงเหลือตามบญัชีของ 
เงินลงทุนในลูกหน้ี ณ วนัโอนหรือ ณ วนัท าสญัญาปรับโครงสร้างหน้ี  
 
กลุ่มกิจการพิจารณาค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับซ้ือโดยใช้วิธีการประเมินมูลค่าปัจจุบนั ซ่ึงอา้งอิงจากมูลค่าปัจจุบนั
ของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับจากการจ าหน่ายหลักประกันหรือจากลูกหน้ีตามหลักเกณฑ์การกันส ารองของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย 
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2.7 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 
บริษทัยอ่ยหมายถึงกิจการ (ซ่ึงรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ท่ีกลุ่มกิจการควบคุม กลุ่มกิจการควบคุมกิจการเม่ือกลุ่มกิจการมีการเปิดรับหรือ 
มีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบัผูไ้ดรั้บการลงทุนและมีความสามารถท าให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใช้
อ  านาจเหนือผูไ้ด้รับการควบคุม กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริษทัย่อยไวใ้นงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีกลุ่มกิจการมีอ านาจในการ
ควบคุมบริษทัยอ่ย กลุ่มกิจการจะไม่น างบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมไวใ้นงบการเงินรวมนบัจากวนัท่ีกลุ่มกิจการสูญเสียอ านาจควบคุม 
 
กลุ่มกิจการบนัทึกบญัชีการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบติัตามวิธีซ้ือ ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ส าหรับการซ้ือบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ของสินทรัพยท่ี์ผูซ้ื้อโอนให้และหน้ีสินท่ีก่อข้ึนเพ่ือจ่ายช าระให้แก่เจา้ของเดิมของผูถู้กซ้ือและส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของท่ีออกโดย
กลุ่มกิจการ ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย ์หรือหน้ีสินท่ีผูซ้ื้อคาดว่าจะตอ้งจ่ายช าระตามขอ้ตกลง ต้นทุน 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดข้ึน มูลค่าเร่ิมแรกของสินทรัพยท่ี์ระบุได้ท่ีไดม้าและหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนท่ี
รับมาจากการรวมธุรกิจจะถูกวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ ในการรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง กลุ่มกิจการวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ  านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือดว้ยมูลค่ายติุธรรม หรือ มูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตามสัดส่วนของหุ้นท่ีถือโดยส่วนไดเ้สีย 
ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 
 
ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 
 
ในการรวมธุรกิจท่ีด าเนินการส าเร็จจากการทยอยซ้ือ ผูซ้ื้อตอ้งวดัมูลค่าส่วนได้เสียท่ีผูซ้ื้อถืออยูใ่นผูถู้กซ้ือก่อนหน้าการรวมธุรกิจใหม่ 
โดยใชมู้ลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือและรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าใหม่นั้นในก าไรหรือขาดทุน 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายออกไปโดยกลุ่มกิจการ รับรู้ดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ 
ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายท่ีรับรู้ภายหลงัวนัท่ีซ้ือซ่ึงจดัประเภทเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินให้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ส่ิงตอบแทน 
ท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายซ่ึงจดัประเภทเป็นส่วนของเจา้ของตอ้งไม่มีการวดัมูลค่าใหม่ และให้บนัทึกการจ่ายช าระในภายหลงัไวใ้นส่วนของ
เจา้ของ 
 
ส่วนเกินของมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ มูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจของส่วนได้
เสียในส่วนของเจา้ของของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ ท่ีมากกว่ามูลค่ายุติธรรมสุทธิ ณ วนัท่ีซ้ือของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุ 
ได้ท่ีได้มา ต้องรับรู้เป็นค่าความนิยม หากมูลค่าของมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ มูลค่าส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ  
และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยูก่่อนการรวมธุรกิจ น้อยกว่ามูลค่ายติุธรรม
ของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยท่ีไดม้าเน่ืองจากการซ้ือในราคาต ่ากว่ามูลค่ายติุธรรม จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยงัก าไรขาดทุน 
 
กิจการจะตดัรายการบญัชีระหวา่งกนั ยอดคงเหลือ และก าไรท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหว่างกนัในกลุ่มกิจการ ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงก็จะ
ตดัรายการในท านองเดียวกนั เวน้แต่รายการนั้นมีหลกัฐานว่าสินทรัพยท่ี์โอนระหว่างกนัเกิดการดอ้ยค่า นโยบายการบญัชีของบริษทัยอ่ย
ไดถู้กปรับปรุงเพ่ือให้สอดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการ 
 

2.8 เงนิสด 
 
เงินสด หมายถึง เงินสดในมือซ่ึงเป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 
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2.9 เงนิให้สินเช่ือ ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซื้อ และค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ  
 

(ก) ส าหรับเงินให้สินเช่ือของธุรกิจธนาคารพาณิชย ์
 

เงินให้สินเช่ือแสดงตามจ านวนเงินตน้ท่ียงัคา้งช าระอยู ่ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญมีไวเ้ผ่ือความเส่ียงท่ีธนาคารอาจไม่ไดรั้บช าระหน้ี 
ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญน้ีจะเพ่ิมข้ึนด้วยหน้ีสงสัยจะสูญท่ีส ารองเพ่ิมข้ึนหรือหน้ีสูญได้รับช าระคืน และลดลงด้วยหน้ีสูญท่ี 
ตดัจ าหน่าย และค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยฝ่ายบริหารของธนาคาร ซ่ึงประเมินฐานะลูกหน้ีแต่ละรายประกอบกบั
หลกัเกณฑ์ตามขอ้ก าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากน้ีธนาคารยงัพิจารณาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างความเส่ียง 
มูลค่าหลกัทรัพยค์  ้าประกนัและสถานะในปัจจุบนัของลูกหน้ีแต่ละราย รวมทั้งความสัมพนัธ์ของยอดค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ
ต่อยอดเงินให้สินเช่ือจนถึงการพิจารณาผลกระทบของสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีอาจมีต่อความสามารถในการช าระเงินของลูกหน้ี 
 

(ข) ส าหรับลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 
 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือแสดงตามมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บจากลูกหน้ีตามสญัญาซ้ือหกัรายไดจ้ากสัญญาเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้
 

ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญตั้งตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

กลุ่มกิจการบนัทึกค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ ส าหรับลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีจดัชั้นต ่ากว่ามาตรฐาน จดัชั้นสงสัย และจดัชั้นสงสัยจะ
สูญในอตัราร้อยละ 100 ของส่วนต่างระหว่างยอดหน้ีตามบญัชีกบัมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับจาก
ลูกหน้ีหรือมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับจากการจ าหน่ายหลกัประกัน ทั้งน้ีอตัราดอกเบ้ียคิดลดและ
ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะจ าหน่ายหลกัประกนัไดอ้า้งอิงตามหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย ส าหรับลูกหน้ีชั้นปกติและ
ชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ ธนาคารบนัทึกค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญในอตัราร้อยละ 1 และร้อยละ 2 ของมูลหน้ีหลงัหกัหลกัประกนั  
 

2.10 การปรับโครงสร้างหนีท้ี่มีปัญหาและส่วนสูญเสียจากการปรับโครงสร้างหนี ้
 

กลุ่มกิจการบนัทึกรายการการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหาและส่วนสูญเสียท่ีเก่ียวข้องโดยอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย 
 

ธนาคารบนัทึกสินทรัพยท่ี์ไดรั้บโอนจากการช าระหน้ีดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์หกัดว้ยประมาณการค่าใชจ่้ายในการขาย (ถา้มี) 
หรือเงินลงทุนในลูกหน้ี (รวมดอกเบ้ียคา้งช าระ) แลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 
 

ในกรณีท่ีการปรับโครงสร้างหน้ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในการช าระหน้ี มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในลูกหน้ีหลงัการปรับ
โครงสร้างหน้ีค  านวณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีจะได้รับในอนาคต คิดลดด้วยอตัราดอกเบ้ียของเงินให้สินเช่ือขั้นต ่า
ส าหรับลูกคา้รายใหญ่ (“MLR”) หรืออตัราดอกเบ้ียสินเช่ือบุคคลรายยอ่ย (“CLR”) ของธนาคาร ณ วนัปรับโครงสร้างหน้ี 
 

ผลขาดทุนท่ีเกิดจากการปรับโครงสร้างหน้ี สุทธิจากค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ บนัทึกเป็นค่าเผ่ือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี
และถือเป็นค่าใชจ่้ายทั้งจ  านวนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จทนัทีท่ีเกิดข้ึน 
 

ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายและค่าใชจ่้ายทางตรงอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการปรับโครงสร้างหน้ีไดบ้นัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 
 

กลุ่มกิจการปรับปรุงค่าเผ่ือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ีทุกส้ินปี โดยการค านวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บในอนาคตคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ีย เงินให้สินเช่ือขั้นต ่าส าหรับลูกคา้รายใหญ่ (MLR) หรืออตัราดอกเบ้ียสินเช่ือบุคคลรายยอ่ย 
(CLR) ของธนาคาร ณ วนัส้ินปี 
 

ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ีโดยการยินยอมลดเงินตน้หรือดอกเบ้ียท่ีบนัทึกในบญัชีหลงัหักเงินส ารองท่ีกนัไวแ้ลว้ (ถา้มี) จะรับรู้
เป็นขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเม่ือมีการปรับโครงสร้างหน้ี 
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2.11 ทรัพย์สินรอการขาย 
 

ทรัพยสิ์นรอการขายประกอบด้วยอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงแสดงในราคาทุนท่ีได้มาหรือมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
หกัดว้ยประมาณการค่าใชจ่้ายในการขายแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ในขณะท่ีไดสิ้นทรัพยน์ั้นมา ในกรณีท่ีมูลค่าตามบญัชีของทรัพยสิ์น 
รอการขายมีการดอ้ยค่า กลุ่มกิจการจะรับรู้ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขายทั้งจ  านวน 
 

กลุ่มกิจการจะรับรู้ก าไร(ขาดทุน)จากการขายทรัพยสิ์นรอการขายเป็นรายไดห้รือค่าใช้จ่ายทั้งจ  านวนตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดโดย
ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

2.12 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 
 

ท่ีดิน และอาคารซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบด้วยส านักงาน แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมตามราคาประเมินซ่ึงผูป้ระเมินราคาอิสระภายนอก 
ไดป้ระมาณการไวแ้ละจะทบทวนการประเมินทุก ๆ 5 ปี หักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคาร ส่วนอุปกรณ์อ่ืน ๆ รับรู้เม่ือเร่ิมแรก 
ตามราคาทุนหกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม 
 

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจะรวมอยูใ่นมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพยห์น่ึงตามความเหมาะสม เม่ือตน้ทุนนั้น
เกิดข้ึนและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กลุ่มกิจการและตน้ทุนดงักล่าวสามารถวดัมูลค่าไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ และ 
มูลค่าตามบญัชีของช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัรายการออก ส าหรับค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอ่ืน ๆ บริษทัจะรับรู้ตน้ทุน
ดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 

การตีราคาท่ีดินและอาคารใหม่ท  าให้มูลค่าตามบญัชีท่ีเพ่ิมข้ึนจะรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและจะแสดงอยูใ่นส่วนเกินทุนจากการตี
ราคาสินทรัพยใ์นส่วนของเจา้ของ และหากมูลค่าของส่วนท่ีเคยมีการตีราคาเพ่ิมนั้นลดลงกิจการตอ้งน าส่วนท่ีลดลงจากการตีราคาใหม่ไป
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และลดส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยข์า้งตน้ท่ีอยูใ่นส่วนของเจา้ของลดลงตามไปดว้ย ส่วนท่ีลดลง
ท่ีเหลือจะบนัทึกไปยงัก าไรหรือขาดทุน  ในแต่ละปีผลต่างระหว่างวิธีคิดค่าเส่ือมราคาท่ีค  านวณจากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ตีราคา
ใหม่  กบัค่าเส่ือมราคาท่ีค  านวณจากราคาทุนเดิมของสินทรัพย ์จะถูกโอนจากส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยไ์ปยงัก าไรสะสม 
 

ท่ีดินไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคา  ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยอ่ื์นค านวณโดยใช้วิธีเส้นตรงเพ่ือลดราคาทุน (หรือราคาท่ีตีใหม่) แต่ละชนิด
ตลอดอายกุารให้ประโยชน์ท่ีประมาณการไวข้องสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 
 

อาคาร 40 ปี 
อุปกรณ์ 5 ปี และ 10 ปี 
 

ทุกส้ินรอบรอบระยะเวลารายงาน ไดมี้การทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยใ์ห้เหมาะสม 
 

ในกรณีท่ีมูลค่าตามบญัชีสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าตามบญัชีจะถูกปรับลดให้เท่ากบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนทนัที  
ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.14) 
 

ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ค  านวณโดยเปรียบเทียบจากส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีได้รับจากการ
จ าหน่ายสินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์และจะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 

ในการจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์มีการตีราคาใหม่ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยจ์ะโอนไปยงัก าไรสะสม 
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2.13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

(ก) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 

สิทธิการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยท่ีซ้ือมามีลกัษณะเฉพาะบนัทึกเป็นสินทรัพยโ์ดยค านวณจากตน้ทุนในการไดม้าและ
การด าเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถน ามาใช้งานไดต้ามประสงค ์โดยจะตดัจ าหน่ายตลอดอายปุระมาณการ
ให้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 5 ปี และ 10 ปี 
 

ตน้ทุนท่ีใช้ในการบ ารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดข้ึน ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการพฒันา 
ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงในการออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงซ่ึงกลุ่มกิจการเป็นผูดู้แล  
จะรับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือเป็นไปตามขอ้ก าหนดทุกขอ้ดงัน้ี 
 

• มีความเป็นไปไดท้างเทคนิคท่ีกิจการจะท าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เสร็จสมบูรณ์เพ่ือน ามาใชป้ระโยชน์หรือขายได ้
• ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะท าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เสร็จสมบูรณ์และน ามาใชป้ระโยชน์หรือขาย 
• กิจการมีความสามารถท่ีจะน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นมาใชป้ระโยชน์หรือขาย 
• สามารถแสดงวา่โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตอยา่งไร 
• มีความสามารถในการจดัหาทรัพยากรดา้นเทคนิค ดา้นการเงิน และดา้นอ่ืนไดเ้พียงพอท่ีจะน ามาใช้เพ่ือท าให้การพฒันา

เสร็จส้ินสมบูรณ์ และน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใชป้ระโยชน์หรือน ามาขายได ้
• กิจการมีความสามารถท่ีจะวดัมูลค่าของรายจ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีเกิดข้ึนในระหว่างการพฒันา 

ไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 

ตน้ทุนโดยตรงท่ีรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรวมถึงตน้ทุนพนกังานท่ีท างานในทีมพฒันาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งในจ านวนเงินท่ีเหมาะสม 
 

ตน้ทุนการพฒันาอ่ืนท่ีไม่เขา้เง่ือนไขเหล่าน้ีจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดข้ึน ค่าใช้จ่ายในการพฒันาหากก่อนหน้าน้ีรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายไปแลว้ จะไม่รับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในเวลาภายหลงั 
 

(ข) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 
 

รายจ่ายเพ่ือให้ไดรั้บสิทธิ ไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพยแ์ละตดัจ าหน่ายโดยใช้วิธีอตัราเส้นตรง ตลอดอายกุารให้ประโยชน์ 5 ปี 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจะไม่มีการประเมินมูลค่าใหม่  

 

2.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 

สินทรัพยท่ี์มีอายกุารให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั เช่น ค่าความนิยม ซ่ึงไม่มีการตดัจ าหน่ายจะถูกทดสอบการด้อยค่าเป็นประจ าทุกปี 
สินทรัพยอ่ื์นท่ีมีการตดัจ าหน่ายจะตอ้งมีการทบทวนการด้อยค่า เม่ือมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งช้ีว่าราคาตามบญัชีอาจสูงว่ามูลค่า 
ท่ีคาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เม่ือราคาตามบัญชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับคืน  
ซ่ึงหมายถึงจ านวนท่ีสูงกว่าระหว่างมูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุนในการขายเทียบกบัมูลค่าจากการใช้ สินทรัพยจ์ะถูกจดัเป็นหน่วยท่ีเล็ก
ท่ีสุดท่ีสามารถแยกออกมาได้ เพ่ือวตัถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า สินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินนอกเหนือจาก 
ค่าความนิยมซ่ึงรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้วจะถูกประเมินความเป็นไปได้ท่ีจะกลบัรายการขาดทุนจากการด้อยค่า  
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
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2.15 สิทธิการเช่า 
 

ธนาคารตดัจ าหน่ายสิทธิการเช่าอาคารซ่ึงแสดงเป็นสินทรัพยอ่ื์นตามอายสุญัญาเช่า 2 - 30 ปี เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโดยวิธีเส้นตรง
ตลอดอายขุองสญัญาเช่านั้น 
 

2.16 สัญญาเช่าระยะยาว 
 

สญัญาระยะยาวเพ่ือเช่าสินทรัพยซ่ึ์งผูใ้ห้เช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเป็นส่วนใหญ่ สัญญาเช่านั้นถือเป็น
สญัญาเช่าด าเนินงาน เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าดงักล่าว (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บจากผูใ้ห้เช่า) จะบนัทึกในงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จโดยใชวิ้ธีเส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่านั้น 
 

สญัญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ซ่ึงผูเ้ช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดถือเป็นสัญญาเช่า
การเงิน ซ่ึงจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า หรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตาม
สญัญาเช่า แลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากวา่ 
 

จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายดงักล่าวจะปันส่วนระหว่างหน้ีสินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพ่ือให้ได้อตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงคา้งอยู ่ 
โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่าย 
จะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสญัญาเช่าเพ่ือท าให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีส าหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน
ท่ีเหลืออยู ่สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใช้งานของสินทรัพยท่ี์เช่าหรืออายขุองสัญญาเช่า 
แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนอ้ยกวา่ 
 

2.17 การแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ 
 

(ก) สกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานและสกุลเงินท่ีใชน้ าเสนองบการเงิน 
 

รายการท่ีรวมในงบการเงินของแต่ละกิจการในกลุ่มกิจการถูกวดัมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจหลกั 
ท่ีกิจการด าเนินงานอยู่ (สกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงาน) งบการเงินรวมแสดงในสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ด าเนินงานและสกุลเงินท่ีใชน้ าเสนองบการเงินของกลุ่มกิจการ 
 

(ข) รายการและยอดคงเหลือ 
 

รายการท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ
หรือวนัท่ีตีราคาหากรายการนั้ นถูกวดัมูลค่าใหม่ รายการก าไรและรายการขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือจ่ายช าระท่ีเป็น 
เงินตราต่างประเทศ และท่ีเกิดจากการแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศ ได้บนัทึกไวใ้น 
ก าไรหรือขาดทุน 
 

เม่ือมีการรับรู้รายการก าไรหรือขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตัวเงินไว้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน องค์ประกอบของ 
อตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดของก าไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนดว้ย ในทางตรงขา้มการรับรู้ก าไรหรือขาดทุน
ของรายการท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นก าไรหรือขาดทุน องคป์ระกอบของอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดของก าไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้
ไวใ้นก าไรขาดทุนดว้ย 
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2.18 ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ 
 

กลุ่มกิจการแสดงภาระภายใตส้ัญญาตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินเป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน วิธีการบญัชีส าหรับตราสารอนุพนัธ์
แตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์องการท ารายการดงัน้ี 
 

(ก) ตราสารอนุพนัธ์ท่ีมีไวเ้พื่อคา้ 
 

กลุ่มกิจการบันทึกภาระจากตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินท่ีมีไว้เพ่ือค้าตามมูลค่ายุติธรรมโดยจะรับรู้ก าไร/ขาดทุนจากการ
เปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 

(ข) ตราสารอนุพนัธ์ท่ีมีไวเ้พ่ือป้องกนัความเส่ียง 
 

กลุ่มกิจการวดัมูลค่าของตราสารอนุพนัธ์ท่ีมีไวเ้พ่ือป้องกนัความเส่ียงตามลักษณะของความเส่ียงประเภทใดประเภทหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี 

 

(1) การป้องกนัความเส่ียงในมูลค่ายติุธรรม  
 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ท่ีถูกจัดประเภทและเข้าเง่ือนไขของการป้องกันความเส่ียง 
ในมูลค่ายุติธรรม และการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงจะถูก
บนัทึกในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 

(2) การป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด 
 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ท่ีถูกจดัประเภทและเขา้เง่ือนไขของการป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด
เฉพาะส่วนท่ีมีประสิทธิผลจะถูกรับรู้ในส่วนของเจา้ของ ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผลจะถูกรับรู้ทนัที
ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ มูลค่าท่ีสะสมในส่วนของเจา้ของจะถูกโอนไปงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดท่ีรายการท่ีมีการ
ป้องกนัความเส่ียงมีผลกระทบต่องบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 

หากการป้องกนัความเส่ียงของรายการท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ท าให้เกิดการรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินทางการเงิน ก าไรหรือขาดทุน 
ท่ีเกิดจากการป้องกนัความเส่ียงจะถูกรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยไม่น าไปรวมไวใ้นตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพย์
หรือหน้ีสินท่ีถูกป้องกนัความเส่ียง แต่จะถูกบนัทึกในส่วนของเจา้ของ และจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือมีการรับรู้ 
ก าไรหรือขาดทุนของสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น เสมือนเป็นการจดัประเภทรายการใหม่ 
 

หากการป้องกนัความเส่ียงของรายการท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ท าให้เกิดการรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ใช่สินทรัพยห์รือ
หน้ีสินทางการเงินในเวลาต่อมาก าไรและขาดทุนท่ีเคยรับรู้ในส่วนของเจา้ของจะถูกเปล่ียนการจดัประเภทใหม่และรวมอยู่
ในการวดัมูลค่าเร่ิมแรกของตน้ทุนสินทรัพย ์
 

(3) การป้องกนัความเส่ียงในเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
 

การป้องกนัความเส่ียงในเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศใช้การบนัทึกบญัชีเหมือนกบัการป้องกันความเส่ียง 
กระแสเงินสด 
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2.18 ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ (ต่อ) 
 
ณ วนัเร่ิมตน้รายการ กลุ่มกิจการไดจ้ดัท าเอกสารท่ีระบุถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงและตราสารอนุพนัธ์ 
ท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียง รวมไปถึงวตัถุประสงค์ในการบริหารความเส่ียง นอกจากนั้นกลุ่มกิจการได้ท  าการทดสอบ 
ความมีประสิทธิผลในการหักกลบกนัของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดของรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง  
ณ วนัเร่ิมตน้รายการและทุก ๆ งวดท่ีมีการรายงานงบการเงินอยา่งสม ่าเสมอ 
 
รายละเอียดของอนุพนัธ์ท่ีเป็นเคร่ืองมือทางการเงินท่ีกลุ่มกิจการเป็นคู่สญัญาไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 46 
 

2.19 ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิแฝง 
 
กลุ่มกิจการบนัทึกมูลค่าตราสารอนุพนัธ์แฝง ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ดงัน้ี  
 
(ก) หากลกัษณะทางเศรษฐกิจและความเส่ียงของอนุพนัธ์แฝงไม่มีความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบัตราสารหลกั (Not closely related) 

กลุ่มกิจการจะแยกส่วนของอนุพนัธ์แฝงออกจากตราสารหลกั และประเมินมูลค่ายติุธรรมของอนุพนัธ์แฝงดงักล่าวรวมทั้งรับรู้
ก าไร/ขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส่วนตราสารหลกัจะถือปฏิบติัตามมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง ในกรณีท่ีกลุ่มกิจการ 
ไม่สามารถแยกส่วนของอนุพันธ์แฝงออกจากตราสารหลักได้ ก ลุ่มกิจการจะประเมินมูลค่ายุติธรรมของตราสาร  
(Hybrid contract) ดงักล่าว (โดยอา้งอิงจากราคาของผูจ้ดัหาตราสาร) ทั้งจ  านวนและรับรู้ก าไร/ขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 
(ข)  หากลกัษณะทางเศรษฐกิจและความเส่ียงของอนุพนัธ์แฝงมีความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบัลกัษณะทางเศรษฐกิจและความเส่ียง

ของตราสารหลกั (Closely related) กลุ่มกิจการจะไม่แยกส่วนของอนุพนัธ์แฝงออกจากตราสารหลกั โดยจะจดัประเภทตราสาร 
ตามมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัตราสารหลกัดงักล่าว 

 
2.20 หนีสิ้นทางการเงนิที่ก าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 

 
หน้ีสินทางการเงินท่ีก าหนดให้แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมจะถูกบนัทึกบญัชีเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม และจะหยดุรับรู้รายไดเ้ม่ือไม่เขา้
เง่ือนไขการบนัทึกบญัชี 
 
การวดัมูลค่า ณ วนัเร่ิมแรกท่ีท ารายการก าไรจากมูลค่ายติุธรรม ณ วนัแรกท่ีท ารายการจะถูกตดัจ าหน่ายเป็นรายไดโ้ดยใช้วิธีเส้นตรง
จนครบก าหนดหรือส้ินสุด การเปล่ียนแปลงของมูลค่ายติุธรรมจะรับรู้ผ่านงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทั้งจ  านวน โดยแสดงเป็นรายการ 
ก าไรขาดทุนสุทธิจากหน้ีสินทางการเงินท่ีก าหนดให้แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

32 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.21 เงนิกู้ยมื 

 
เงินกูย้ืมรับรู้เร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหักดว้ยตน้ทุนการจดัท ารายการท่ีเกิดข้ึน เงินกูย้ืมวดัมูลค่าในเวลา
ต่อมาดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ผลต่างระหว่างเงินท่ีไดรั้บ (หักดว้ยตน้ทุนการจดัท ารายการท่ีเกิดข้ึน) 
เม่ือเทียบกบัมูลค่าท่ีจ่ายคืนเพ่ือช าระหน้ีนั้นจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกูย้มื 
 
ค่าธรรมเนียมท่ีจ่ายไปเพ่ือให้ไดเ้งินกูม้าจะรับรู้เป็นตน้ทุนการจดัท ารายการเงินกูใ้นกรณีท่ีมีความเป็นไปไดท่ี้จะใช้วงเงินกูบ้างส่วน
หรือทั้งหมด ในกรณีน้ีค่าธรรมเนียมจะรอการรับรู้จนกระทัง่มีการถอนเงิน หากไม่มีหลกัฐานท่ีมีความเป็นไปได้ท่ีจะใช้วงเงิน
บางส่วนหรือทั้งหมดค่าธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าส าหรับการให้บริการสภาพคล่องและจะตดัจ าหน่ายตาม
ระยะเวลาของวงเงินกูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 

2.22 ผลประโยชน์ของพนักงานและเงนิบ าเหน็จพนักงาน 
 
โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว ้
 
กลุ่มกิจการจดัให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพซ่ึงเป็นแผนการจ่ายสมทบตามท่ีก าหนดไว ้สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพได้แยก
ออกไปจากสินทรัพยข์องกลุ่มกิจการและมีการบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุนภายนอก กองทุนส ารองเล้ียงชีพไดรั้บเงินสะสมเขา้กองทุน
จากพนกังานและเงินสมทบจากกลุ่มกิจการ การเงินจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดรายการนั้น 
 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก  าหนดไว ้
 
กลุ่มกิจการมีระเบียบในการจ่ายผลประโยชน์ของพนกังาน ซ่ึงประกอบดว้ยผลประโยชน์ของพนกังานเม่ือเกษียณอายตุามหลกัเกณฑ์
กฎหมายแรงงานของประเทศไทย 
 
กลุ่มกิจการมีการตั้งประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ของพนักงาน ซ่ึงประกอบด้วย ผลประโยชน์ของพนักงานเม่ือเกษียณอายุตาม
หลกัเกณฑก์ฎหมายแรงงานของประเทศไทย และเงินบ าเหน็จพนกังาน  
 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ของพนักงานค านวณโดยผู ้ช านาญทางสถิติอิสระโดยใช้วิธี Projected Unit Credit ตามเกณฑ์
คณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial Technique) อนัเป็นการประมาณการจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่าย 
ในอนาคต และค านวณคิดลดโดยใช้อตัราดอกเบ้ียของพนัธบตัรรัฐบาลท่ีมีก าหนดเวลาใกล้เคียงกบัระยะเวลาของหน้ีสินดงักล่าว 
โดยประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายในอนาคตนั้นประมาณการมาจากเงินเดือนพนกังาน อตัราการลาออก อตัราการตาย 
อายุงานและปัจจยัอ่ืน ผลก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัเกิดจากการปรับปรุงประสบการณ์และ 
การเปล่ียนแปลงขอ้สมมติท่ีใชใ้นการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ผลก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัรับรู้ในส่วนของเจา้ของผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในปีท่ีเกิด และไดร้วมอยูใ่นก าไรสะสมในงบแสดงการ
เปล่ียนแปลงในส่วนของเจา้ของ/แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจา้ของ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.23 ประมาณการหนีสิ้น 
 

กลุ่มกิจการจะรับรู้ประมาณการหน้ีสินก็ต่อเม่ือ กลุ่มกิจการมีภาระผกูพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือตามขอ้ตกลงท่ีจดัท าไว ้อนัเป็น
ผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงการช าระภาระผูกพนันั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้บริษทัต้องสูญเสีย
ทรัพยากรออกไป และตามประมาณการจ านวนท่ีตอ้งจ่ายไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 

ในกรณีท่ีกลุ่มกิจการคาดว่าประมาณการหน้ีสินเป็นรายจ่ายท่ีจะไดรั้บคืน กลุ่มกิจการจะบนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหากเม่ือคาดว่า
น่าจะไดรั้บรายจ่ายนั้นคืนอยา่งแน่นอน 
 

ในกรณีท่ีมีภาระผกูพนัท่ีคลา้ยคลึงกนัหลายรายการ กลุ่มกิจการก าหนดความน่าจะเป็นท่ีจะสูญเสียทรัพยากรเพ่ือจ่ายช าระภาระผูกพนั
เหล่านั้น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผกูพนัทั้งประเภท แมว้่าความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีจะสูญเสียทรัพยากร
เพ่ือช าระภาระผกูพนับางรายการท่ีจดัอยูใ่นประเภทเดียวกนัจะมีระดบัต ่า   
 

กลุ่มกิจการจะวดัมูลค่าของจ านวนประมาณการหน้ีสิน โดยใช้มูลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายท่ีคาดว่าจะตอ้งน ามาจ่ายช าระภาระผูกพนั  
โดยใช้อตัราก่อนภาษีซ่ึงสะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนัของมูลค่าของเงินตามเวลาและความเส่ียงเฉพาะ 
ของหน้ีสินท่ีก าลงัพิจารณาอยู ่การเพ่ิมข้ึนของประมาณการหน้ีสินเน่ืองจากมูลค่าของเงินตามเวลาจะรับรู้เป็นดอกเบ้ียจ่าย 
 

2.24 ทุนเรือนหุ้น 
 

หุ้นสามญัของกิจการสามารถก าหนดการจ่ายเงินปันผลได้อย่างอิสระจะจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจา้ของ โดยต้นทุนส่วนเพ่ิม 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกหุ้นใหม่หรือการออกสิทธิในการซ้ือหุ้นซ่ึงสุทธิจากภาษีจะถูกแสดงในส่วนของเจา้ของโดยน าไปหักจากส่ิงตอบแทน 
ท่ีไดรั้บจากการออกตราสารทุนดงักล่าว 
 

2.25 ภาษเีงนิได้งวดปัจจุบันและภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี 
 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับงวดประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินได้จะรับรู้ในก าไร
หรือขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือรายการท่ีรับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของ
เจา้ของ ในกรณีน้ี ภาษีเงินไดต้อ้งรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของตามล าดบั 
 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัค านวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรท่ีมีผลบงัคบัใช้อยู ่หรือ ท่ีคาดไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมีผลบงัคบัใช้
ภายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงานในประเทศท่ีบริษทัย่อยของธนาคารได้ด าเนินงานและเกิดรายได้ทางภาษี ผูบ้ริหารจะประเมิน
สถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ ในกรณีท่ีมีสถานการณ์ท่ีการน ากฎหมายภาษีอากรไปปฏิบติัซ่ึงข้ึนอยู่กับ 
การตีความ และจะตั้งประมาณการค่าใชจ่้ายภาษีท่ีเหมาะสมจากจ านวนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายช าระแก่หน่วยงานท่ีจดัเก็บ 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตั้งเต็มจ านวนตามวิธีหน้ีสิน เม่ือเกิดผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และราคาตามบญัชี 
ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน 
 

อยา่งไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากการรับรู้เร่ิมแรกของรายการสินทรัพยห์รือรายการหน้ีสินท่ีเกิด
จากรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วนัท่ีเกิดรายการ รายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรทางบญัชีและก าไร(ขาดทุน)ทางภาษี 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีค  านวณจากอตัราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่หรือท่ีคาดไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมีผลบงัคบั
ใช้ภายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน และคาดว่าอตัราภาษีดังกล่าวจะน าไปใช้เม่ือสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอตดับญัชีท่ีเก่ียวข้อง 
ไดใ้ชป้ระโยชน์ หรือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีไดมี้การจ่ายช าระ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.25 ภาษเีงนิได้งวดปัจจุบันและภาษเีงนิได้รอตัดบัญชี (ต่อ) 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กลุ่มกิจการจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะน าจ  านวนผลต่าง
ชัว่คราวนั้นมาใชป้ระโยชน์ กลุ่มกิจการไดต้ั้งภาษีเงินไดร้อตดับญัชีโดยพิจารณาจากผลต่างชัว่คราวของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีตอ้ง
เสียภาษีเวน้แต่กลุ่มกิจการสามารถควบคุมจงัหวะเวลาของการกลับรายการผลต่างชั่วคราวและการกลบัรายการผลต่างชั่วคราว 
มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่จะไม่เกิดข้ึนไดภ้ายในระยะเวลาท่ีคาดการณ์ไดใ้นอนาคต 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะแสดงหักกลบกนัก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมาย 
ท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และทั้งสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบัภาษีเงินไดท่ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัโดยการเรียกเก็บ
เป็นหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนัซ่ึงตั้งใจจะจ่ายหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 
 

2.26 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
 
ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 กลุ่มกิจการไดจ้ดัตั้งแผนการให้หุ้นทุน (Equity Ownership Plan, “EOP”) โดยกลุ่มกิจการบนัทึกค่าใช้จ่าย
ล่วงหน้าทั้งจ  านวนในวนัท่ีให้สิทธิ (grant date) ดว้ยมูลค่ายติุธรรมอา้งอิงราคาตลาดในวนัเดียวกนัของหุ้นสามญัของ CIMB Group 
Holdings Berhad ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ของกลุ่มกิจการ CIMB และจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศมาเลเซียคูณดว้ยจ านวนหุ้น 
ท่ีให้แก่พนักงาน และจ่ายช าระให้แก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัในประเทศมาเลเซีย ซ่ึงจะท าหน้าท่ีซ้ือและถือครองหุ้นจนถึงวนัท่ีโอนหุ้น 
แทนธนาคารและบริษทัอ่ืนในกลุ่ม 
 
ในทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกิจการจะกันส ารองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ตามสัดส่วนช่วงระยะเวลาให้ได้รับสิทธิ  
(vesting period) โดยแสดงส ารองดงักล่าวเป็นหน้ีสินอ่ืน 
 
ธนาคารจะกลบับญัชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและส ารองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ตามจ านวนท่ีกนัไวเ้ม่ือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัใน
ประเทศมาเลเซีย โอนหุ้นทุนให้แก่พนกังานหลงัส้ินสุดช่วงระยะเวลาให้ไดรั้บสิทธิ (vesting period) 
 

2.27 เงนิปันผลจ่าย 
 
เงินปันผลท่ีจ่ายไปยงัผูถื้อหุ้นของธนาคารจะรับรู้ในดา้นหน้ีสินในงบการเงินของธนาคารในรอบระยะเวลาบญัชี ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
ของธนาคารไดอ้นุมติัการจ่ายปันผล 
 

2.28 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน 
 
ส่วนงานด าเนินงานแสดงขอ้มูลเก่ียวกับผลิตภณัฑ์และบริการท่ีกลุ่มกิจการด าเนินการอยู่และน าเสนอต่อผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด 
ดา้นการด าเนินงาน ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานหมายถึงบุคคลท่ีมีหน้าท่ีในการจดัสรรทรัพยากรและประเมินผลการ
ปฏิบติังานของส่วนงานด าเนินงาน กลุ่มกิจการพิจารณาวา่คณะผูบ้ริหารสูงสุดคือผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน 
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3 การบริหารความเส่ียงด้านการเงนิ 
 
3.1 ปัจจัยความเส่ียงทางการเงนิ 

 
กิจกรรมของกลุ่มกิจการมีความเส่ียงทางการเงินท่ีหลากหลายซ่ึงไดแ้ก่ ความเส่ียงจากตลาด (รวมถึงความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
ความเส่ียงดา้นมูลค่ายติุธรรมอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียงดา้นกระแสเงินสดอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลง
อตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงด้านราคา) ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ และความเส่ียงด้านสภาพคล่อง แผนการจดัการความเส่ียง
โดยรวมของกลุ่มธนาคารจึงมุ่งเน้นความผนัผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบท่ีท าให้เสียหายต่อผลการ
ด าเนินงานทางการเงินของกลุ่มกิจการให้เหลือน้อยท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได้ กลุ่มกิจการจึงใช้เคร่ืองมืออนุพนัธ์ทางการเงิน เพื่อป้องกัน 
ความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน 
 
การจดัการความเส่ียงด าเนินงานเป็นไปตามนโยบายท่ีอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทั ส่วนงานบริหารเงินกลุ่มกิจการจะช้ีประเด็น 
ประเมิน และป้องกนัความเส่ียงทางการเงินด้วยการร่วมมือกนัท างานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยปฏิบติังานต่างๆ ภายในกลุ่มกิจการ
คณะกรรมการจดัการความเส่ียงจะก าหนดหลกัการโดยภาพรวมเพ่ือจดัการความเส่ียงและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร
รวมถึงความเส่ียงอย่างเฉพาะเจาะจง เช่น ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ความเส่ียงอตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียง 
การให้สินเช่ือ และใชต้ราสารอนุพนัธ์ทางการเงินและใชก้ารลงทุนโดยใชส้ภาพคล่องส่วนเกินในการจดัการความเส่ียง 
 
3.1.1 ความเส่ียงด้านตลาด 

 
ความเส่ียงดา้นตลาด หมายถึง ความเส่ียงท่ีกลุ่มธนาคารอาจไดรั้บความเสียหายเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของฐานะทั้งท่ี
อยู่ในงบแสดงฐานะการเงินและนอกงบแสดงฐานะการเงินท่ีเกิดจากการเคล่ือนไหวของอตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียน  
ราคาตราสารทุน และราคาสินคา้โภคภณัฑ ์
 
กลุ่มกิจการมีหน่วยงานบริหารความเส่ียงท าหน้าท่ีประเมินความเส่ียงด้านตลาดท่ีอาจเกิดข้ึน มีการน าเคร่ืองมือ และ/หรือ
ระบบท่ีช่วยในการวดั ติดตาม และควบคุมความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปเพ่ือช่วยให้การควบคุมและ
ติดตามความเส่ียงด้านตลาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล และเป็นการป้องกันความเส่ียงไม่ให้เกินจากระดับท่ียอมรับได้
สามารถด าเนินการปรับระดบัความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมไดท้นัท่วงที 
 
3.1.1.1 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

 
ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
ซ่ึงอาจจะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อมูลค่าตราสารทางการเงิน ความผนัผวนต่อรายไดห้รือมูลค่าของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงิน  
 
ด้านบริหารเงินและค้าผลิตภณัฑ์การเงินของกลุ่มกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบการบริหารฐานะเงินตราต่างประเทศของ 
กลุ่มธนาคารภายใตเ้พดานความเส่ียงท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของกลุ่มกิจการ 
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3 การบริหารความเส่ียงด้านการเงนิ (ต่อ) 
 

3.1 ปัจจัยความเส่ียงทางการเงนิ (ต่อ) 
 

3.1.1 ความเส่ียงด้านตลาด (ต่อ) 
 
3.1.1.2 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาด ซ่ึงอาจจะท าให้เกิด
การเปล่ียนแปลงต่อมูลค่าตราสารทางการเงิน ความผนัผวนต่อรายไดห้รือมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน  
 
ทั้งน้ีความเส่ียงด้านอตัราดอกเบ้ียเป็นผลมาจากการจดัโครงสร้างอตัราดอกเบ้ีย ลกัษณะและโครงสร้างสินทรัพย ์
หน้ีสิน และทุนของธนาคาร ซ่ึงธนาคารมีการก าหนดระดบัเพดานความเส่ียงด้านอตัราดอกเบ้ียในบญัชีเพ่ือการ
ธนาคารท่ียอมรับได้ โดยได้รับการอนุมติัจากคณะกรรมการบริหารสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน เพ่ือควบคุมความเส่ียง 
ให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม ส่วนการก าหนดระดับเพดานความเส่ียงด้านอตัราดอกเบ้ียในบญัชีเพ่ือการค้า ได้รับ 
การอนุมติัจากคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 

3.1.1.3 ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงราคาตลาดของตราสารทุน 
 
ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของราคาของ 
ตราสารทุนหรือหุ้นทุน ซ่ึงอาจจะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อมูลค่าของสินทรัพยป์ระเภทเงินลงทุน ความผนัผวน
ต่อรายไดห้รือมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 

 
3.1.2 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 
ความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือคือ ความเส่ียงท่ีกลุ่มกิจการจะไดรั้บความเสียหายอนัสืบเน่ืองมาจากการท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาของ
กลุ่มธนาคารไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขหรือขอ้ตกลงท่ีระบุไวต้ามสญัญาได ้
 
กลุ่มกิจการไดจ้ดัให้มีการน ากระบวนการบริหารความเส่ียงดา้นเครดิตมาใช้ ภายใตน้โยบายการบริหารความเส่ียงดา้นเครดิต 
(Credit Risk Management Policy) กลุ่มกิจการมีการจดัองคก์รให้มีการถ่วงดุลและตรวจสอบซ่ึงกนัและกนั มีการแบ่งแยก
หน้าท่ีกันอย่างชัดเจนระหว่างผูท้  าหน้าท่ีด้านตลาด ผูอ้นุมติัสินเช่ือ ผูต้รวจสอบและผูท่ี้ดูแลเร่ืองการบริหารความเส่ียง  
การบริหารความเส่ียงด้านเครดิตของกลุ่มกิจการมีการบริหารทั้งในระดบัรายลูกค้า (Standalone Risk) และระดบั Portfolio  
โดยกลุ่มธนาคารได้พฒันาเคร่ืองมือในการประเมินความเส่ียงท่ีต่างกนัให้เหมาะสมกับประเภทของลูกคา้ ส าหรับลูกค้า 
นิติบุคคล ธนาคารไดพ้ฒันา Risk Grading Tools และส าหรับลูกคา้ธุรกิจขนาดกลาง - ขนาดยอ่ม ไดพ้ฒันา SME Rating เพ่ือใช้
ส าหรับจัดอันดับความเส่ียงลูกค้าสินเช่ือธุรกิจ ส าหรับลูกค้ารายย่อยบุคคลธรรมดา ทั้ งสินเช่ืออเนกประสงค์ท่ีไม่มี
หลกัประกนั (Personal Cash) และท่ีมีหลกัประกนั (Mortgage Power) รวมทั้งสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั (Home Loan) ธนาคาร 
ก็ไดพ้ฒันาระบบ Credit Scoring ใชใ้นการประเมินความเส่ียงของผูกู้ ้
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3 การบริหารความเส่ียงด้านการเงนิ (ต่อ) 
 

3.1 ปัจจัยความเส่ียงทางการเงนิ (ต่อ) 
 

3.1.2 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ (ต่อ) 
 

ส่วนการพิจารณาการให้สินเช่ือนั้น กลุ่มกิจการมีคณะกรรมการพิจารณาอนุมติัสินเช่ือระดบัต่าง ๆ ซ่ึงแตกต่างกนัไปตาม
ขนาดของวงเงินสินเช่ือ โดยจะเน้นพิจารณาจากความสามารถในการช าระหน้ีของลูกหน้ี โดยค านึงถึงประเภทของวงเงิน
สินเช่ือ สถานะทางการเงินของลูกหน้ี สภาพเศรษฐกิจและภาวะอุตสาหกรรมเป็นหลกั นอกจากน้ีธนาคารได้จดัตั้งหน่วยงาน
สอบทานการให้สินเช่ือ ซ่ึงเป็นหน่วยงานอิสระเพ่ือให้กระบวนการพิจารณาอนุมติัสินเช่ือมีความโปร่งใสและก่อให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุด 
 

มูลค่าสูงสุดของความเส่ียงดา้นสินเช่ือ คือ มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินหักดว้ยส ารองเผ่ือผลขาดทุนตามท่ีแสดงไวใ้น
งบแสดงฐานะการเงิน และความเส่ียงของภาระผูกพนันอกงบแสดงฐานะการเงิน เช่น การค ้าประกนัการกูย้ืม การค ้าประกนัอ่ืน ๆ 
และสญัญาตราสารอนุพนัธ์ 
 

3.1.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
 

ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง คือ ความเส่ียงอนัเกิดจากการท่ีกลุ่มกิจการไม่สามารถจ่ายหน้ีและภาระผูกพนัไดเ้ม่ือถึงก าหนดเวลา 
หรือไม่สามารถเปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดไดท้นัเวลาหรือไม่สามารถจดัหาเงินทุนไดเ้พียงพอตามความตอ้งการ  
 

สายบริหารเงินจะเป็นผูรั้บผิดชอบการบริหารสภาพคล่องของธนาคารรวมถึงการจดัหาแหล่งเงินทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
และการบริหารการลงทุนในตราสารหน้ี ทั้งน้ีการบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องในภาพรวมอยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแลของ
คณะกรรมการบริหารสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ซ่ึงสอดส่องและควบคุมความเส่ียงโดยอาศยัเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง
ดา้นสภาพคล่อง เช่นการด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่องขั้นต ่าตามกฎหมาย ส่วนต่างสภาพคล่อง อตัราส่วนสภาพคล่อง และ
เพดานความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง เป็นตน้ 
 

4 ประมาณการทางบัญชีที่ส าคญั ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพนิิจ 
 

การประมาณการ ขอ้สมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจไดมี้การทบทวนอยา่งต่อเน่ืองและอยูบ่นพ้ืนฐานของประสบการณ์ในอดีตและปัจจยัอ่ืน ๆ  
ซ่ึงรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตท่ีเช่ือว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น 
 

กลุ่มกิจการมีการประมาณการทางบญัชี และใช้ขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบญัชีอาจไม่ตรงกบัผล 
ท่ีเกิดข้ึนจริง ประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญัและขอ้สมมติฐานท่ีมีความเส่ียงอยา่งเป็นสาระส าคญัท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือ 
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในรอบระยะเวลาบญัชีหนา้ มีดงัน้ี 
 

(ก) ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 
 

กลุ่มกิจการไดพิ้จารณาค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญเพ่ือให้สะทอ้นถึงการดอ้ยค่าลงของเงินให้สินเช่ือซ่ึงเก่ียวพนักบัประมาณการผลขาดทุน
อนัเป็นผลมาจากการท่ีลูกหน้ีไม่มีความสามารถในการช าระหน้ี ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญนั้นเป็นผลมาจากการท่ีกลุ่มกิจการไดป้ระเมิน
กระแสเงินสดไหลเขา้ในอนาคต ซ่ึงการประเมินนั้นอยูบ่นพ้ืนฐานเก่ียวกบัประสบการณ์ในอดีตของการติดตามทวงถาม เหตุการณ์ 
ท่ีท  าให้ทราบหรือระบุไดว้า่จะมีการผิดนดัช าระหน้ี และการพิจารณาแนวโนม้ของตลาด 
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4 ประมาณการทางบัญชีที่ส าคญั ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพนิิจ (ต่อ) 
 

(ข) มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ 
 
ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน ฝ่ายบริหารไดใ้ช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของตราสาร
อนุพนัธ์ทางการเงิน โดยค านวณตามหลกัเกณฑก์ารประเมินมูลค่าท่ีเป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไป ซ่ึงตวัแปรท่ีใช้ในการค านวณมาจากการ
เทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยูใ่นตลาด โดยค านึงถึงอายขุองตราสาร อตัราดอกเบ้ีย ขอ้มูลความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร อตัราความผนัผวน
ของตลาด เป็นตน้ 
 

(ค) การด้อยค่าของเงนิลงทุน 
 
เงินลงทุนไดถู้กทบทวนการดอ้ยค่าเม่ือมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งช้ีวา่ ราคาตามบญัชีอาจต ่ากว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ในการ
พิจารณาผลต่อรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ซ่ึงฝ่ายบริหารเห็นวา่ประมาณการดงักล่าวสมเหตุผล 
 

(ง) ค่าเผือ่การด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย 
 
กลุ่มกิจการประเมินค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขายเม่ือพบวา่มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของทรัพยสิ์นมีมูลค่าลดลงน้อยกว่า
มูลค่าตามบญัชี ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าโดยพิจารณาจากราคาประเมินล่าสุดของทรัพยสิ์น 
ประเภทและคุณลกัษณะของทรัพยสิ์น อยา่งไรก็ตาม การใช้ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีแตกต่างกนัอาจมีผลต่อค่าเผ่ือการดอ้ยค่าได ้
ดงันั้น การปรับปรุงค่าเผ่ือการดอ้ยค่าอาจมีข้ึนในอนาคต 
 

(จ) อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 
ฝ่ายบริหารเป็นผูป้ระมาณการของอายุการใช้งานและมูลค่าซากส าหรับ อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของกลุ่มกิจการ  
โดยฝ่ายบริหารจะมีการทบทวนค่าเส่ือมราคาเม่ืออายกุารใช้งานและมูลค่าซากมีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน 
หรือมีการตดัจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์เส่ือมสภาพหรือไม่ไดใ้ชง้านโดยการขายหรือเลิกใช ้
 

(ฉ) ประมาณการหนีสิ้นผลประโยชน์บ าเหน็จพนักงาน 
 
กลุ่มกิจการมีขอ้ผูกมดัในการให้ผลประโยชน์แก่พนักงานหลงัเกษียณอายุ มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินผลประโยชน์พนักงานได้ถูกรับรู้
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน โดยการค านวณมูลค่ามูลค่ายติุธรรมของประมาณการกระแสเงินสดท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตดว้ยอตัราคิดลด 
สมมติฐานท่ีใชใ้นการประเมินค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานสุทธิประจ าปีไดร้วมถึงเงินเดือน จ านวนปีท่ีพนกังานท างานให้ธนาคาร 
ซ่ึงจะได้รับเม่ือส้ินสุดการท างานและอตัราดอกเบ้ีย การเปล่ียนแปลงในอตัราเหล่าน้ีมีผลต่อประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ผลประโยชน์พนกังานสุทธิ 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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5 การจัดการความเส่ียงในส่วนของทุน 
 
วตัถุประสงคข์องกลุ่มกิจการในการบริหารทุนของกลุ่มบริษทันั้นเพ่ือด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองของกลุ่มกิจการ
เพ่ือสร้างผลตอบแทนต่อเจา้ของและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน และเพ่ือด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสมเพ่ือลดตน้ทุน 
ทางการเงินของทุน 
 
ในการด ารงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มกิจการอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กบัเจา้ของ การคืนทุนให้แก่เจา้ของ การออกหุ้นใหม่ 
หรือการขายทรัพยสิ์นเพ่ือลดภาระหน้ี 
 
ธนาคารมีการด ารงเงินกองทุนตามกฎหมายตามพระราชบญัญติัธุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2551 เงินกองทุนท่ีต้องด ารงไวต้ามกฎหมาย 
ของธนาคารเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 28 
 

6 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธิ (สินทรัพย์)  
 
 งบการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 เมือ่ทวงถาม มรีะยะเวลา รวม เมือ่ทวงถาม มรีะยะเวลา รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

ในประเทศ :       
ธนาคารแห่งประเทศไทยและกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูฯ 2,328 - 2,328 2,402 - 2,402 
ธนาคารพาณิชย ์ 133 7,142 7,275 82 2,000 2,082 
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ 10 5,000 5,010 9 1,100 1,109 

สถาบนัการเงินอ่ืน - 1,766 1,766 544 672 1,216 

   รวมในประเทศ 2,471 13,908 16,379 3,037 3,772 6,809 
บวก  ดอกเบ้ียคา้งรับ - 6 6 - - - 

หกั    ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - (10) (10) - (4) (4) 

   รายการระหวา่งธนาคารในประเทศสุทธิ 2,471 13,904 16,375 3,037 3,768 6,805 

       
ต่างประเทศ :       
เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ 892 65 957 836 33 869 
เงินเยน 28 - 28 18 - 18 
เงินยโูร 31 - 31 8 - 8 

เงินสกุลอ่ืน 624 153 777 541 289 830 

   รวมต่างประเทศ 1,575 218 1,793 1,403 322 1,725 
บวก  ดอกเบ้ียคา้งรับ - 1 1 - 1 1 

หกั    ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - (1) (1) - (3) (3) 

   รายการระหวา่งธนาคารต่างประเทศสุทธิ 1,575 218 1,793 1,403 320 1,723 
       

   รวมในประเทศและต่างประเทศสุทธิ 4,046 14,122 18,168 4,440 4,088 8,528 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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6 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธิ (สินทรัพย์) (ต่อ) 
 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 เมือ่ทวงถาม มรีะยะเวลา รวม เมือ่ทวงถาม มรีะยะเวลา รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

ในประเทศ :       
ธนาคารแห่งประเทศไทยและกองทุนฟ้ืนฟฯู 2,328 - 2,328 2,402 - 2,402 
ธนาคารพาณิชย ์ 67 7,150 7,217 27 2,000 2,027 
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ - 5,000 5,000 - 1,100 1,100 

สถาบนัการเงินอ่ืน - 1,766 1,766 544 672 1,216 

   รวมในประเทศ 2,395 13,916 16,311 2,973 3,772 6,745 
บวก  ดอกเบ้ียคา้งรับ - 6 6 - - - 

หกั    ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - (10) (10) - (4) (4) 

   รายการระหวา่งธนาคารในประเทศสุทธิ 2,395 13,912 16,307 2,973 3,768 6,741 

       

ต่างประเทศ :       
เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ 892 65 957 836 33 869 
เงินเยน 28 - 28 18 - 18 
เงินยโูร 31 - 31 8 - 8 

เงินสกุลอ่ืน 624 153 777 541 289 830 

   รวมต่างประเทศ 1,575 218 1,793 1,403 322 1,725 
บวก  ดอกเบ้ียคา้งรับ - 1 1 - 1 1 

หกั    ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - (1) (1) - (3) (3) 

   รายการระหวา่งธนาคารต่างประเทศสุทธิ 1,575 218 1,793 1,403 320 1,723 

   รวมในประเทศและต่างประเทศสุทธิ 3,970 14,130 18,100 4,376 4,088 8,464 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ธนาคารมีตัว๋สัญญาใช้เงินจ านวน 544 ลา้นบาท ตัว๋สัญญาใช้เงินดงักล่าวออกโดยสถาบนัการเงินท่ีถูกสั่งปิดกิจการ
และอาวลัโดยกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน (“กองทุนฟ้ืนฟฯู”)  
 
กองทุนฟ้ืนฟูฯ ไดเ้รียกคืนตัว๋สัญญาใช้เงินส่วนหน่ึงจ านวน 544 ลา้นบาท เพ่ือยกเลิกอาวลั เน่ืองจากเห็นว่าธนาคารไม่มีภาระท่ีจะตอ้งช าระ
ภาระหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ อยา่งไรก็ตาม ธนาคารยงัไม่ไดคื้นตัว๋สัญญาใช้เงินดงักล่าวแก่กองทุนฟ้ืนฟูฯ เน่ืองจากธนาคารยงัสงวนสิทธิในการ
ใชสิ้ทธิเรียกร้องจากกองทุนฟ้ืนฟฯู หากเกิดภาระท่ีตอ้งรับผิดชอบแทนในอนาคต 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 เน่ืองจาก สิทธิในการใชสิ้ทธิเรียกร้องตามตัว๋สญัญาใช้เงิน พน้ก าหนดอายคุวามไปแลว้ ธนาคารจึงกลบัรายการสิทธิ
ในการใชสิ้ทธิเรียกร้องตามตัว๋สัญญาใชเ้งินในงบการเงินของธนาคาร (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 21) 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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7 ตราสารอนุพนัธ์ 
 

7.1 ตราสารอนุพนัธ์เพื่อค้า  
 
มูลค่ายติุธรรมและจ านวนเงินตามสญัญาแบ่งตามประเภทความเส่ียง 
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม 

   จ านวนเงนิ   จ านวนเงนิ 
 สินทรัพย์ หนีสิ้น ตามสัญญา สินทรัพย์ หนีสิ้น ตามสัญญา 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

อตัราแลกเปล่ียน 13,418 13,527 1,208,482 13,786 14,416 990,115 
อตัราดอกเบ้ีย 7,325 4,343 1,173,675 6,508 4,803 1,329,051 

อ่ืนๆ 531 639 21,845 402 291 10,658 

   รวม 21,274 18,509 2,404,002 20,696 19,510 2,329,824 

 
สดัส่วนการท าธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์แบ่งตามประเภทคู่สญัญาโดยพิจารณาจากจ านวนเงินตามสญัญา 
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 สัดส่วนร้อยละ สัดส่วนร้อยละ 
   

สถาบนัการเงิน 92 90 
บริษทัภายใตก้ารควบคุมร่วมกนั 4 8 

บุคคลภายนอก 4 2 

   รวม 100 100 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
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7 ตราสารอนุพนัธ์ (ต่อ) 
 

7.2 ตราสารอนุพนัธ์เพื่อการป้องกนัความเส่ียง 
 

7.2.1 การป้องกนัความเส่ียงในมูลค่ายุติธรรม 
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม 

   จ านวนเงนิ   จ านวนเงนิ 
 สินทรัพย์ หนีสิ้น ตามสัญญา สินทรัพย์ หนีสิ้น ตามสัญญา 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

อตัราดอกเบ้ีย 4 - 200 11 - 470 

   รวม 4 - 200 11 - 470 

 
การป้องกันความเส่ียงในมูลค่ายุติธรรมเป็นการป้องกันความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย ์
ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน อนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาด ธนาคารใช้สัญญาแลกเปล่ียน
อตัราดอกเบ้ียในการป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียของตัว๋แลกเงิน และบตัรเงินฝาก ธนาคารรับรู้ก าไรหรือขาดทุนจากการ
เปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ ตราสารอนุพนัธ์เพ่ือการป้องกนัความเส่ียง และรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง 
ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิท่ีเกิดจากการป้องกนัความเส่ียงในมูลค่ายติุธรรม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ  
พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ย 
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

 

พ.ศ. 2560 
ล้านบาท 

พ.ศ. 2559 
ล้านบาท 

   

ขาดทุนสุทธิจากตราสารป้องกนัความเส่ียง (6) (5) 
ก าไรสุทธิของรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง 5 5 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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7 ตราสารอนุพนัธ์ (ต่อ) 
 

7.2 ตราสารอนุพนัธ์เพื่อการป้องกนัความเส่ียง (ต่อ) 
 
7.2.2 การป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงนิสด 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม 

   จ านวนเงนิ   จ านวนเงนิ 
 สินทรัพย์ หนีสิ้น ตามสัญญา สินทรัพย์ หนีสิ้น ตามสัญญา 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

อตัราแลกเปล่ียน - 1,453  - 1,208  

อตัราดอกเบ้ีย - 3  528 663  

   รวม - 1,456 22,365 528 1,871 19,939 

 
การป้องกันความเส่ียงกระแสเงินสดใช้ในการป้องกันความเส่ียงอนัเกิดจากความผนัผวนของกระแสเงินสดในอนาคต 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ียของสินทรัพยท์างการเงินและ
หน้ีสินทางการเงิน ธนาคารป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสดจาก เงินให้สินเช่ือ  ตัว๋แลกเงินอนุพนัธ์ Credit Linked Bills of 
Exchange และหุ้นกูด้อ้ยสิทธิจากความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียโดยท า
รายการ Cross Currency and Interest Rate Swap contract และ Interest Rate Swap contract กบั CIMB Bank Berhad และ
กิจการอ่ืน ๆ (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 21 (ง) (จ) และ (ซ)) 
 
ระยะเวลาท่ีคาดว่ากระแสเงินสดของรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง (Hedged items) จะเกิดข้ึนและมีผลกระทบต่อก าไร
(ขาดทุน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ย 
 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2560 

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

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

กระแสเงินสดรับ 10 29 2,660 - 
กระแสเงินสดจ่าย (232) (314) (9,296) (4,187) 

กระแสเงินสดสุทธิ (222) (285) (6,636) (4,187) 

 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2559 

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

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

กระแสเงินสดจ่าย (230) (275) (9,494) (3,537) 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
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8 เงนิลงทุนสุทธิ 
 
8.1 จ าแนกตามประเภทของเงนิลงทุน 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

เงนิลงทุนเพือ่ค้า   
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 9,117 4,135 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 484 2,910 

   รวมเงินลงทุนเพื่อคา้ 9,601 7,045 

   
เงนิลงทุนเผือ่ขาย   
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 17,118 24,497 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 3,612 5,834 
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 81 102 

   รวมเงินลงทุนเผื่อขาย 20,811 30,433 

   
 ราคาทุน/ ราคาทุน/ 
 ราคาทุน ราคาทุน 
 ตัดจ าหน่าย ตัดจ าหน่าย 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ตราสารหนีท้ี่จะถือจนครบก าหนด   
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 13,163 16,791 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 422 702 

เงินลงทุนในลูกหน้ี (หมายเหตุ 8.6) 76 78 

   รวม 13,661 17,571 
หกั  ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (61) (60) 

   รวมตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด 13,600 17,511 

 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
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8 เงนิลงทุนสุทธิ (ต่อ) 
 

8.1 จ าแนกตามประเภทของเงนิลงทุน (ต่อ) 
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 ราคาทุน ราคาทุน 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

เงนิลงทุนทั่วไป   
ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดในประเทศ 270 292 

ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดต่างประเทศ 9 9 

   รวม 279 301 

หกั  ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (231) (228) 

   รวมเงินลงทุนทัว่ไป 48 73 
   

   รวมเงนิลงทุนสุทธิ 44,060 55,062 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ธนาคารมีเงินลงทุนท่ีน าไปวางเป็นหลกัประกนัตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินขอ้ 42.1 
 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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8 เงนิลงทุนสุทธิ (ต่อ) 
 

8.2 จ าแนกตามระยะเวลาคงเหลอืของตราสารหนี ้
 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 ครบก าหนด ครบก าหนด 

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

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
         

เงนิลงทุนเผือ่ขาย         
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและ         
   รัฐวิสาหกิจ 20 13,859 3,165 17,044 - 18,871 5,998 24,869 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 439 2,892 256 3,587 61 5,350 440 5,851 

   รวม 459 16,751 3,421 20,631 61 24,221 6,438 30,720 
บวก  ค่าเผื่อการปรับมูลค่า 1 121 (22) 100 (1) (171) (217) (389) 
         ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (1) - - (1) - - - - 

   เงินลงทุนเผื่อขายสุทธิ 459 16,872 3,399 20,730 60 24,050 6,221 30,331 

         
ตราสารหนีท้ีจ่ะถือจนครบ         
   ก าหนด         
หลกัทรัพยรั์ฐบาล และ         
   รัฐวิสาหกิจ 5,679 7,483 1 13,163 4,032 11,308 1,451 16,791 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 288 134 - 422 278 424 - 702 

   รวม 5,967 7,617 1 13,585 4,310 11,732 1,451 17,493 
หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า - - - - - - - - 

   ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบ           
      ก าหนดสุทธิ 5,967 7,617 1 13,585 4,310 11,732 1,451 17,493 
         

   รวมตราสารหน้ี 6,426 24,489 3,400 34,315 4,370 35,782 7,672 47,824 

 
 
 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

47 

8 เงนิลงทุนสุทธิ (ต่อ) 
 

8.3 เงนิลงทุนในกจิการที่กลุ่มกจิการถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 
 
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกลุ่มกิจการถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไปของทุนช าระแลว้แต่ไม่เขา้ข่ายเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและ
บริษทัร่วมสามารถจ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมไดด้งัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ 1 1 
ธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการ 17 17 

ธุรกิจการธนาคารและการเงิน 4 4 

   รวม 22 22 

หกั  ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (19) (16) 

   เงินลงทุนในกิจการท่ีกลุ่มกิจการถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไปสุทธิ 3 6 

 
8.4 เงนิลงทุนในหน่วยลงทุนที่กลุ่มกจิการถือหน่วยลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนท่ีกลุ่มกิจการถือหน่วยลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 10 ของทุนท่ีช าระแลว้และไม่เขา้ข่ายเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
และบริษทัร่วมจ าแนกตามประเภทหน่วยลงทุนสรุปไดด้งัน้ี  
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

เงนิลงทุนทั่วไป     

หน่วยลงทุนประเภทลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์ 81 60 104 93 

หกั  ค่าเผ่ือการปรับมูลค่า (18)  (8)  

หกั  ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (3)  (3)  

   เงินลงทุนทัว่ไปสุทธิ 60  93  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
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8 เงนิลงทุนสุทธิ (ต่อ) 
 

8.5 เงนิลงทุนในบริษทัที่มีปัญหาเกีย่วกบัฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการมีเงินลงทุนในบริษทัท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน
โดยสามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี  
 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

   ค่าเผือ่การ    ค่าเผือ่การ  
  มูลค่า ปรับมูลค่า/ ราคาตาม  มูลค่า ปรับมูลค่า/ ราคาตาม 
 จ านวน ราคาทุน ด้อยค่า บัญชี จ านวน ราคาทุน ด้อยค่า บัญชี 

 บริษัท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท บริษัท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

บริษทัท่ีมีปัญหาเก่ียวกบั         
   การด ารงอยูข่องกิจการและ/         
   หรือมีปัญหาเก่ียวกบัฐานะ         
   การเงินและผลด าเนินงาน 49 42 (42) - 49 42 (42) - 

ตราสารหน้ีท่ีผดินดัช าระ 18 1 (1) - 18 1 (1) - 

 67 43 (43) - 67 43 (43) - 

 
8.6 เงนิลงทุนในลูกหนี ้

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

เงินลงทุนในลูกหน้ี 76 78 
หกั  ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (61) (60) 

   เงินลงทุนในลูกหน้ีสุทธิ 15 18 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ยอดคงเหลือจากการรับโอนสิทธิในลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

    ประมาณการ    ประมาณการ 
    อัตราผล    อัตราผล 
  เงินต้น ราคาทุน ตอบแทน   เงินต้น ราคาทุน ตอบแทน 
  คงค้าง ที่รับซ้ือ (Yield)   คงค้าง ที่รับซ้ือ (Yield) 

 จ านวนราย ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ จ านวนราย ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 

ยอดรวมเงินลงทุนในลูกหน้ี         
   ท่ีซ้ือมาสะสม 5,857 22,948 6,996 19.0 5,857 22,948 6,996 19.0 
ยอดคงเหลือเงินลงทุนในลูกหน้ี 
   ท่ีซ้ือมา ณ วนัท่ีใน  
   งบแสดงฐานะการเงิน 67 1,107 76 1.0 79 1,223 78 7.5 
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9 เงนิลงทุนในบริษทัย่อยสุทธิ 
 
    งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

   สัดส่วนการถือหุ้น วิธีราคาทุน 

  ประเภทหลักทรัพย์ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
บริษัท ประเภทธุรกิจ ท่ีลงทุน ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท 

       

บริษัทย่อย - ท่ีรวมอยู่ในงบการเงินรวม       
บจ. ซีที คอลล ์ ติดตามหน้ี หุ้นสามญั 100 100 38 38 
บจ. เซ็นเตอร์ ออโตลี้ส จ ากดั ให้เช่า/เช่าซ้ือรถยนต ์ หุ้นสามญั 100 100 1,203 1,203 
บจ. เวลิดลี์ส  ให้เช่าซ้ือและจ าหน่าย      

 รถจกัรยานยนต ์ หุ้นสามญั 100 100 467 467 

   รวม     1,708 1,708 

หัก  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า     - (383) 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสุทธิ     1,708 1,325 

 
บริษทัยอ่ยดงักล่าวขา้งตน้ไดร้วมอยูใ่นการจดัท างบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ สัดส่วนของสิทธิในการออกเสียงในบริษทัยอ่ยท่ีถือโดยบริษทัใหญ่
ไม่แตกต่างจากสดัส่วนท่ีถือหุ้นสามญั บริษทัใหญ่ไม่ไดถื้อหุ้นบุริมสิทธิของบริษทัยอ่ยท่ีรวมอยูใ่นกลุ่มกิจการ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ธนาคารบนัทึกการกลบัรายการค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย จ  านวน 383 ล้านบาทในงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จ เน่ืองจากบริษทัยอ่ยมีผลการด าเนินงานท่ีดีข้ึนในช่วงท่ีผา่นมา ธนาคารจึงประเมินและกลบัรายการค่าเผ่ือการดอ้ยค่าทั้งหมด 
 
 
 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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10 เงนิให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ 
 

10.1 จ าแนกตามประเภทสินเช่ือ 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

เงินเบิกเกินบญัชี 6,108 6,275 6,108 6,284 
เงินให้กูย้มื 145,160 145,049 154,718 150,792 
ตัว๋เงิน 31,208 29,933 44,393 45,858 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ  35,532 30,148 - - 
อ่ืน ๆ 50 32 24 5 

   รวมเงินให้สินเช่ือ 218,058 211,437 205,243 202,939 
หกั  รายไดร้อตดับญัชี (7,036) (5,849) (9) (39) 

   รวมเงินให้สินเช่ือสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 211,022 205,588 205,234 202,900 
บวก  ดอกเบ้ียคา้งรับ 517 590 523 594 

   รวมเงินให้สินเช่ือสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี     
      บวกดอกเบ้ียคา้งรับ 211,539 206,178 205,757 203,494 
หกั  ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (หมายเหตุ 11)     
       เงินส ารองขั้นต ่าตามเกณฑ ์ธปท.- รายสินเช่ือ (6,165) (6,251) (5,942) (6,125) 
       เงินส ารองส่วนเกิน (3,704) (3,542) (3,314) (3,542) 
หกั  ค่าเผ่ือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี     
          (หมายเหตุ 12) (106) (45) (106) (45) 

       เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 201,564 196,340 196,395 193,782 

 
10.2 จ าแนกตามสกลุเงนิและถิ่นที่อยู่ของลูกหนี ้

 

 งบการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 

ในประเทศ 
ล้านบาท 

ต่างประเทศ 
ล้านบาท 

รวม 
ล้านบาท 

ในประเทศ 
ล้านบาท 

ต่างประเทศ 
ล้านบาท 

รวม 
ล้านบาท 

       

เงินบาท 195,447 644 196,091 191,291 608 191,899 
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ 11,493 1,370 12,863 10,774 1,686 12,460 

เงินสกุลอ่ืน 754 1,314 2,068 1,214 15 1,229 

   รวมเงินให้สินเช่ือสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 207,694 3,328 211,022 203,279 2,309 205,588 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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10 เงนิให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ (ต่อ) 
 
10.2 จ าแนกตามสกลุเงนิและถิ่นที่อยู่ของลูกหนี ้(ต่อ) 

 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 
 

ในประเทศ 
ล้านบาท 

ต่างประเทศ 
ล้านบาท 

รวม 
ล้านบาท 

ในประเทศ 
ล้านบาท 

ต่างประเทศ 
ล้านบาท 

รวม 
ล้านบาท 

       

เงินบาท 189,659 644 190,303 188,603 608 189,211 
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ 11,493 1,370 12,863 10,774 1,686 12,460 

เงินสกุลอ่ืน 754 1,314 2,068 1,214 15 1,229 

   รวมเงินให้สินเช่ือสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 201,906 3,328 205,234 200,591 2,309 202,900 

 
10.3 จ าแนกตามประเภทธุรกจิและการจัดช้ัน 

 

 งบการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2560 

 

 
ปกต ิ

ล้านบาท 

กล่าวถึง 
เป็นพเิศษ 
ล้านบาท 

ต า่กว่า
มาตรฐาน 
ล้านบาท 

 
สงสัย 

ล้านบาท 

 
สงสัยจะสูญ 

ล้านบาท 

 
รวม 

ล้านบาท 
       

การเกษตรและเหมืองแร่ 5,605 - - - 1 5,606 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์ 38,497 4,305 1,243 1,370 3,395 48,810 
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 10,625 1,097 161 22 211 12,116 
การสาธารณูปโภคและบริการ 26,030 733 354 563 549 28,229 
สินเช่ือส่วนบุคคล 12,536 563 214 - 192 13,505 
สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั 57,545 1,638 662 791 335 60,971 
ลูกหน้ีธุรกิจเช่าซ้ือและลูกหน้ี       
   ตามสญัญาเช่าทางการเงิน 24,231 3,856 325 54 38 28,504 

อ่ืน ๆ 12,873 186 91 95 36 13,281 

   รวมเงินใหสิ้นเช่ือสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 187,942 12,378 3,050 2,895 4,757 211,022 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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10 เงนิให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ (ต่อ) 
 
10.3 จ าแนกตามประเภทธุรกจิและการจัดช้ัน (ต่อ) 

 งบการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2559 

 

 
ปกต ิ

ล้านบาท 

กล่าวถึง 
เป็นพเิศษ 
ล้านบาท 

ต า่กว่า
มาตรฐาน 
ล้านบาท 

 
สงสัย 

ล้านบาท 

 
สงสัยจะสูญ 

ล้านบาท 

 
รวม 

ล้านบาท 
       

การเกษตรและเหมืองแร่ 4,783 - - 8 - 4,791 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์ 38,849 3,970 2,549 3,601 1,023 49,992 
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 10,753 1,420 58 220 9 12,460 
การสาธารณูปโภคและบริการ 26,531 2,318 797 194 608 30,448 
สินเช่ือส่วนบุคคล 11,922 657 230 - 250 13,059 
สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั 53,476 1,340 641 547 1,235 57,239 
ลูกหน้ีธุรกิจเช่าซ้ือและลูกหน้ี       
   ตามสญัญาเช่าทางการเงิน 21,279 2,769 232 42 16 24,338 

อ่ืน ๆ 12,617 185 71 149 239 13,261 

   รวมเงินใหสิ้นเช่ือสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 180,210 12,659 4,578 4,761 3,380 205,588 

 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2560 

 

 
ปกต ิ

ล้านบาท 

กล่าวถึง 
เป็นพเิศษ 
ล้านบาท 

ต า่กว่า
มาตรฐาน 
ล้านบาท 

 
สงสัย 

ล้านบาท 

 
สงสัยจะสูญ 

ล้านบาท 

 
รวม 

ล้านบาท 
       

การเกษตรและเหมืองแร่ 5,605 - - - 1 5,606 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์ 38,497 4,305 1,243 1,370 3,395 48,810 
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 10,625 1,097 161 22 211 12,116 
การสาธารณูปโภคและบริการ 26,030 733 354 563 549 28,229 
สินเช่ือส่วนบุคคล 12,536 563 214 - 192 13,505 
สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั 57,545 1,638 662 791 335 60,971 

อ่ืน ๆ 35,589 186 91 95 36 35,997 

   รวมเงินใหสิ้นเช่ือสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 186,427 8,522 2,725 2,841 4,719 205,234 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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10 เงนิให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ (ต่อ) 
 

10.3 จ าแนกตามประเภทธุรกจิและการจัดช้ัน (ต่อ) 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2559 

 

 
ปกต ิ

ล้านบาท 

กล่าวถึง 
เป็นพเิศษ 
ล้านบาท 

ต า่กว่า
มาตรฐาน 
ล้านบาท 

 
สงสัย 

ล้านบาท 

 
สงสัยจะสูญ 

ล้านบาท 

 
รวม 

ล้านบาท 
       

การเกษตรและเหมืองแร่ 4,783 - - 8 - 4,791 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์ 38,849 3,970 2,549 3,601 1,023 49,992 
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 10,753 1,420 58 220 9 12,460 
การสาธารณูปโภคและบริการ 26,531 2,318 797 194 608 30,448 
สินเช่ือส่วนบุคคล 11,922 657 230 - 250 13,059 
สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั 53,476 1,340 641 547 1,235 57,239 

อ่ืน ๆ 34,267 185 71 149 239 34,911 

   รวมเงินใหสิ้นเช่ือสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 180,581 9,890 4,346 4,719 3,364 202,900 

 
10.4 จ าแนกตามประเภทการจัดช้ัน 

 
กลุ่มบริษทัสามารถจ าแนกสินเช่ือตามประเภทการจดัชั้นและ/หรือตามงวดคา้งช าระไดด้งัต่อไปน้ี 
 
(ก) ลูกหนีแ้ละเงนิให้สินเช่ือของกลุ่มบริษทั 

 
 งบการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 เงนิให้ ยอดสุทธิ อัตราขั้นต า่  เงนิให้ ยอดสุทธิ อัตราขั้นต า่  
 สินเช่ือและ ที่ใช้ในการ ที่ใช้ในการ  สินเช่ือและ ที่ใช้ในการ ที่ใช้ในการ  

 ดอกเบีย้ ตั้งค่าเผือ่หนี้ ตั้งค่าเผือ่หนี้ ค่าเผือ่หนี้ ดอกเบีย้ ตั้งค่าเผือ่หนี้ ตั้งค่าเผือ่หนี้ ค่าเผือ่หนี้ 

 ค้างรับ สงสัยจะสูญ(1)   สงสัยจะสูญ สงสัยจะสูญ ค้างรับ สงสัยจะสูญ(1)   สงสัยจะสูญ สงสัยจะสูญ 

 ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท 
         

เงินส ารองขั้นต ่าตามเกณฑ ์ธปท.         
  - จดัชั้นปกติ 188,370 69,880 1 695 180,669 63,221 1 642 
  - จดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 12,450 3,598 2 66 12,774 3,471 2 73 
  - จดัชั้นต ่ากว่ามาตรฐาน 3,067 1,669 100 1,666 4,593 1,919 100 1,917 
  - จดัชั้นสงสยั 2,895 1,321 100 1,321 4,761 2,474 100 2,474 

  - จดัชั้นสงสยัจะสูญ 4,757 2,407 100 2,417 3,381 1,141 100 1,145 

เงินส ารองส่วนเกิน    3,704    3,542 

     รวม 211,539 78,875  9,869 206,178 72,226  9,793 

 
(1) ยอดสุทธิท่ีใช้ในการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ หมายถึง มูลหน้ีหลังหักมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากลูกหน้ี หรือมูลค่า

ปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการจ าหน่ายหลักประกนั แล้วแต่กรณี ทั้ งน้ีเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 
ท่ี สนส.5/2559 วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัชั้นและการกนัเงินส ารองของสถาบนัการเงิน 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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10 เงนิให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ (ต่อ) 
 

10.4 จ าแนกตามประเภทการจัดช้ัน (ต่อ) 
 

(ก) ลูกหนีแ้ละเงนิให้สินเช่ือของกลุ่มบริษทั (ต่อ) 
 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 เงนิให้ ยอดสุทธิ อัตราขั้นต า่  เงนิให้ ยอดสุทธิ อัตราขั้นต า่  
 สินเช่ือและ ที่ใช้ในการ ที่ใช้ในการ  สินเช่ือและ ที่ใช้ในการ ที่ใช้ในการ  
 ดอกเบีย้ ตั้งค่าเผือ่หนี้ ตั้งค่าเผือ่หนี้ ค่าเผือ่หนี้ ดอกเบีย้ ตั้งค่าเผือ่หนี้ ตั้งค่าเผือ่หนี้ ค่าเผือ่หนี้ 
 ค้างรับ สงสัยจะสูญ(1)   สงสัยจะสูญ สงสัยจะสูญ ค้างรับ สงสัยจะสูญ(1)   สงสัยจะสูญ สงสัยจะสูญ 

 ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท 
         

เงินส ารองขั้นต ่าตามเกณฑ ์ธปท.         
  - จดัชั้นปกติ 186,861 87,026 1 868 181,044 79,661 1 794 
  - จดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 8,594 2,368 2 40 10,005 2,217 2 43 
  - จดัชั้นต ่ากว่ามาตรฐาน 2,742 1,389 100 1,389 4,362 1,726 100 1,727 
  - จดัชั้นสงสยั 2,841 1,267 100 1,267 4,719 2,432 100 2,432 
  - จดัชั้นสงสยัจะสูญ 4,719 2,368 100 2,378 3,364 1,125 100 1,129 

เงินส ารองส่วนเกิน    3,314    3,542 

     รวม 205,757 94,418  9,256 203,494 87,161  9,667 

 
(1) ยอดสุทธิท่ีใช้ในการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ หมายถึง มูลหน้ีหลังหักมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากลูกหน้ี หรือมูลค่า

ปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการจ าหน่ายหลกัประกนั แลว้แต่กรณี ทั้งน้ีเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ท่ี สนส.5/2559 วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัชั้นและการกนัเงินส ารองของสถาบนัการเงิน 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มบริษทัและธนาคารมีเงินให้สินเช่ือผิดนัดช าระจ านวน 9,572 ล้านบาทและ 9,154 ล้านบาท 
ตามล าดบั (วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : 10,657 ลา้นบาทและ 10,367 ลา้นบาท ตามล าดบั) ท่ีระงบัการรับรู้ดอกเบ้ีย 
 

ข) ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงนิของบริษทัย่อย 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ยอดลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าทางการเงิน ของบริษทัยอ่ยแยกตามอายุ
ลูกหน้ีท่ีคา้งช าระ โดยนบัจากวนัท่ีท่ีครบก าหนดช าระตามสญัญาไดด้งัน้ี 

 ยอดลูกหนีห้ลงัหักดอกผลเช่าซ้ือ ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ไม่คา้งช าระหรือคา้งช าระไม่เกิน 1 งวด 24,231 21,279 54 64 
คา้งช าระ 2 - 3 งวด 3,856 2,769 26 30 
คา้งช าระ 4 - 6 งวด 325 232 277 191 
คา้งช าระ 7 - 12 งวด 54 42 54 42 
คา้งช าระมากกวา่ 12 งวด 34 11 34 12 

ลูกหน้ีตามค าพิพากษา 5 5 5 5 

   รวม 28,505 24,338 450 344 

เงินส ารองส่วนเกิน - - 390 - 

   รวม 28,505 24,338 840 344 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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10 เงนิให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ (ต่อ) 
 

10.5 สินเช่ือที่ไม่ก่อให้เกดิรายได้ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษทัมีเงินให้สินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้ซ่ึงค  านวณตามเกณฑข์องธปท. ดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงินให้สินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(เงินตน้)     
- ธนาคาร 10,285 12,429 10,285 12,429 
- ธุรกิจอ่ืน 417 290 - - 

 

เงินให้สินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ตามเกณฑ ์ธปท. ดงักล่าวขา้งตน้ไดถื้อปฏิบติัตาม
ประกาศ ธปท. ซ่ึงก าหนดให้เงินให้สินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดห้มายถึงสินเช่ือท่ีจดัชั้นต ่ากว่ามาตรฐาน สงสัยและสงสัยจะสูญ และ
ไม่รวมสินเช่ือท่ีค้างช าระท่ีได้มีการท าสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีและเข้าเง่ือนไขการจดัชั้นเป็นลูกหน้ีปกติหรือกล่าวถึงเป็นพิเศษ 
ตามเกณฑ ์ธปท. แลว้ 
 

10.6 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงนิ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษทัย่อยมีลูกหน้ีภายใตส้ัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าทางการเงินจ านวน 27,665 ลา้นบาท (วนัท่ี  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : 23,994 ลา้นบาท) ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าซ้ือและเช่าทางการเงินส าหรับรถยนต ์และรถจกัรยานยนต ์
อายขุองสญัญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 3 ถึง 6 ปี และส่วนใหญ่คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีตามท่ีระบุในสญัญา 
 

 งบการเงนิรวม  

 พ.ศ. 2560 

 จ านวนเงนิที่ถึงก าหนดช าระจ่ายตามสัญญาเช่า 

    หนีท้ี่ไม่ก่อ  
 ไม่เกนิ 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี ให้เกดิรายได้ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน้ทั้งส้ิน      
   ตามสญัญาเช่า 11,249 22,804 916 563 35,532 

หกั  รายไดท้างการเงินรอการรับรู้ (2,960) (3,883) (39) (145) (7,027) 

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่า      
   ท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า 8,289 18,921 877 418 28,505 

หกั  ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ     (840) 

ลูกหน้ีภายใตส้ญัญาเช่าซ้ือและ       

   สญัญาเช่าทางการเงินสุทธิ     27,665 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

56 

10 เงนิให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ (ต่อ) 
 

10.6 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงนิ (ต่อ) 
 

 งบการเงนิรวม  

 พ.ศ. 2559 

 จ านวนเงนิที่ถึงก าหนดช าระจ่ายตามสัญญาเช่า 

    หนีท้ี่ไม่ก่อ  
 ไม่เกนิ 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี ให้เกดิรายได้ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน้ทั้งส้ิน      
   ตามสญัญาเช่า 9,635 19,436 691 385 30,147 

หกั  รายไดท้างการเงินรอการรับรู้ (2,523) (3,159) (32) (95) (5,809) 

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่า      
   ท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า 7,112 16,277 659 290 24,338 

หกั  ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ     (344) 

ลูกหน้ีภายใตส้ญัญาเช่าซ้ือและ       

   สญัญาเช่าทางการเงินสุทธิ     23,994 
 

10.7 การปรับโครงสร้างหนีท้ี่มีปัญหา 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการมียอดคงเหลือของลูกหน้ีท่ีอยูร่ะหวา่งการปรับโครงสร้างหน้ีดงัน้ี 
 

  งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

   จ านวนหนี ้
   ก่อนการปรับ 
   โครงสร้างหนี ้

  จ านวนราย ล้านบาท 
    

ลูกหน้ีท่ีปรับโครงสร้างหน้ีก่อนปี พ.ศ. 2560  4,182 2,925 
ลูกหน้ีท่ีปรับโครงสร้างหน้ีในระหวา่งปีส้ินสุด  1,230 2,441 
   วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560    
 

รายละเอียดของลูกหน้ีท่ีปรับโครงสร้างหน้ีในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 เปรียบเทียบกบัลูกหน้ีทั้งส้ินท่ีมีอยูท่ ั้งใน 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร มีดงัน้ี 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

  จ านวนหนี ้  จ านวนหนี ้
  ก่อนการปรับ  ก่อนการปรับ 
  โครงสร้างหนี ้  โครงสร้างหนี ้

 จ านวนราย ล้านบาท จ านวนราย ล้านบาท 
     

ลูกหน้ีท่ีปรับโครงสร้างหน้ี 1,230 2,441 1,230 2,441 
ลูกหน้ีทั้งส้ิน 402,277 211,022 173,731 205,234 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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10 เงนิให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ (ต่อ) 
 

10.7 การปรับโครงสร้างหนีท้ี่มีปัญหา (ต่อ) 
 
รายละเอียดของลูกหน้ีท่ีปรับโครงสร้างหน้ีในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 แยกตามรูปแบบการปรับ
แบบการปรับโครงสร้างหน้ีดงัต่อไปน้ี  
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2560 

  ก่อนปรับ  หลงัปรับ 
  โครงสร้างหนี ้ มูลค่ายุติธรรม โครงสร้างหนี ้

 จ านวนราย ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระหน้ี  1,230 2,441 - 2,441 

   รวม 1,230 2,441 - 2,441 

 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2559 

  ก่อนปรับ  หลงัปรับ 
  โครงสร้างหนี ้ มูลค่ายุติธรรม โครงสร้างหนี ้

 จ านวนราย ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

การโอนสินทรัพย ์ 2 311 308 3 

การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระหน้ี  1,837 3,343 - 3,343 

   รวม 1,839 3,654 308 3,346 

 
ลูกหน้ีท่ีได้รับการปรับโครงสร้างหน้ีตามท่ีกล่าวขา้งต้นสามารถจ าแนกระยะเวลาการผ่อนช าระตามสัญญาปรับโครงสร้างหน้ี 
ไดด้งัต่อไปน้ี 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ.2559 

  ภาระหนี้  ภาระหนี้ 

  ก่อนปรับ หลงัปรับ  ก่อนปรับ หลงัปรับ 
ช่วงระยะเวลาการผ่อนช าระตาม  โครงสร้างหนี้ โครงสร้างหนี ้  โครงสร้างหนี ้ โครงสร้างหนี้ 
   สัญญาการปรับโครงสร้างหนี ้ จ านวนราย ล้านบาท ล้านบาท จ านวนราย ล้านบาท ล้านบาท 
       

ไม่เกิน 5 ปี 218 674 674 296 875 875 
5 - 10 ปี 525 745 745 919 1,214 1,214 
10 - 15 ปี 60 97 97 66 134 134 
เกินกวา่ 15 ปี 427 925 925 556 1,120 1,120 

   รวม 1,230 2,441 2,441 1,837 3,343 3,343 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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10 เงนิให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ (ต่อ) 
 

10.7 การปรับโครงสร้างหนีท้ี่มีปัญหา (ต่อ) 
 
ขอ้มูลส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกหน้ีท่ีผา่นการปรับโครงสร้างหน้ีแลว้มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ดอกเบ้ียรับ 358 341 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษทัมีลูกหน้ีท่ีปรับโครงสร้างหน้ีแลว้ทั้งส้ินสามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
   

จ านวนราย (ราย) 5,323 5,897 
ภาระหน้ีคงคา้ง (ลา้นบาท) 4,681 4,354 
 
กรณีปรับโครงสร้างหน้ีโดยการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในการช าระหน้ี กลุ่มบริษทัไดค้  านวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนโดยการหามูลค่า
ปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียในตลาด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ธนาคารมีส่วนสูญเสีย
จากการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีเกิดจากการปรับมูลค่าหน้ี (PV Loss) คิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 106 ลา้นบาท (วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : 
45 ลา้นบาท) ซ่ึงธนาคารไดต้ั้งค่าเผ่ือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ีไวแ้ลว้  
 
 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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11 ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 
 
 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2560 

  ช้ันกล่าวถึง ช้ันต ่ากว่า  ช้ันสงสัย   ส ารอง  

 ช้ันปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน ช้ันสงสัย จะสูญ ทั่วไป รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 642 73 1,917 2,474 1,145 3,542 9,793 
บวก (ลด) เพิ่มระหวา่งปี (10) (4) 539 13 192 4,329 5,059 
 โอนมาจากค่าเผือ่การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี - - - - - 8 8 
 หน้ีสูญรับคืน - - - - - 351 351 
หัก หน้ีสูญตดับญัชี - - (456) (2) (1,837) (17) (2,312) 
 ตดับญัชีจากการโอนหน้ี - - (3) (1,427) (1,520) - (2,950) 
 โอนไปค่าเผือ่การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี - - - - - (69) (69) 
ส ารองเพิ่ม (ลด) ท่ีเกิดจากการเปล่ียนชั้นหรือ         
   การเปล่ียนแปลงมูลค่าหลกัประกนัหรือการโอนส ารอง        

   ทัว่ไปไปเป็นส ารองเฉพาะรายลูกหน้ี 63 (3) (331) 263 4,437 (4,440) (11) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 695 66 1,666 1,321 2,417 3,704 9,869 

 
 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2559 

  ช้ันกล่าวถึง ช้ันต ่ากว่า  ช้ันสงสัย   ส ารอง  
 ช้ันปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน ช้ันสงสัย จะสูญ ทั่วไป รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 577 80 1,345 940 1,209 2,579 6,730 
บวก (ลด) เพิ่มระหวา่งปี (9) (1) 331 18 182 5,779 6,300 
 โอนมาจากค่าเผือ่การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี - - - - - 18 18 
 หน้ีสูญรับคืน - - - - - 209 209 
 โอนจากรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน - - - - - 2 2 
หัก หน้ีสูญตดับญัชี - (11) (356) (2) (3,024) (36) (3,429) 
 โอนไปค่าเผือ่การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี - - - - - (10) (10) 
ส ารองเพิ่ม (ลด) ท่ีเกิดจากการเปล่ียนชั้นหรือ         
   การเปล่ียนแปลงมูลค่าหลกัประกนัหรือการโอนส ารอง        

   ทัว่ไปไปเป็นส ารองเฉพาะรายลูกหน้ี 74 5 597 1,518 2,778 (4,999) (27) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 642 73 1,917 2,474 1,145 3,542 9,793 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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11 ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ (ต่อ) 
 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2560 

  ช้ันกล่าวถึง ช้ันต ่ากว่า  ช้ันสงสัย   ส ารอง  
 ช้ันปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน ช้ันสงสัย จะสูญ ทั่วไป รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 794 43 1,727 2,432 1,129 3,542 9,667 
บวก เพิ่มระหวา่งปี - - - - - 3,939 3,939 
 โอนมาจากค่าเผือ่การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี - - - - - 8 8 
 หน้ีสูญรับคืน - - - - - 351 351 
หัก หน้ีสูญตดับญัชี - - (4) (1) (1,668) (17) (1,690) 
 ตดับญัชีจากการโอนหน้ี - - (3) (1,427) (1,520) - (2,950) 
 โอนไปค่าเผือ่การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี - - - - - (69) (69) 
ส ารองเพิ่ม (ลด) ท่ีเกิดจากการเปล่ียนชั้นหรือ         
   การเปล่ียนแปลงมูลค่าหลกัประกนัหรือการโอนส ารอง        

   ทัว่ไปไปเป็นส ารองเฉพาะรายลูกหน้ี 74 (3) (331) 263 4,437 (4,440) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 868 40 1,389 1,267 2,378 3,314 9,256 

 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2559 

  ช้ันกล่าวถึง ช้ันต ่ากว่า  ช้ันสงสัย   ส ารอง  
 ช้ันปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน ช้ันสงสัย จะสูญ ทั่วไป รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 695 50 1,133 913 1,202 2,579 6,572 
บวก เพิ่มระหวา่งปี - - - - - 5,779 5,779 
 โอนมาจากค่าเผือ่การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี - - - - - 18 18 
 หน้ีสูญรับคืน - - - - - 209 209 
 โอนจากรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน - - - - - 2 2 
หัก หน้ีสูญตดับญัชี - (11) (5) - (2,851) (36) (2,903) 
 โอนไปค่าเผือ่การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี - - - - - (10) (10) 
ส ารองเพิ่ม (ลด) ท่ีเกิดจากการเปล่ียนชั้นหรือ         
   การเปล่ียนแปลงมูลค่าหลกัประกนัหรือการโอนส ารอง        

   ทัว่ไปไปเป็นส ารองเฉพาะรายลูกหน้ี 99 4 599 1,519 2,778 (4,999) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 794 43 1,727 2,432 1,129 3,542 9,667 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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12 ค่าเผือ่การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี ้
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

  พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ยอดคงเหลือตน้ปี 45 55 
บวก ค่าเผ่ือการปรับมูลค่าของลูกหน้ีท่ีโอนมาจากบญัชีค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 69 10 
หกั หน้ีสูญตดับญัชี - (2) 

หกั ค่าเผ่ือการปรับมูลค่าของลูกหน้ีท่ีโอนไปบญัชีค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (8) (18) 

ยอดคงเหลือปลายปี 106 45 

 
รายการตดัจ าหน่ายและ/หรือการปรับบญัชีค่าเผ่ือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ีจะปรับปรุงโอนผ่านบญัชีค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 
 

13 ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 
 
ทรัพยสิ์นรอการขายได้แก่ ทรัพยสิ์นท่ีได้มาจากลูกหน้ีท่ีมีการปรับโครงสร้างหน้ีหรือจากการประมูลซ้ือจากการขายทอดตลาดของสินทรัพย ์
ท่ีลูกหน้ีไดจ้  านองไว ้หรือทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บจากการควบรวมกิจการท่ีไม่ไดใ้ชง้านและรอการขาย 
 

 งบการเงนิรวม 

 วนัที่ 1 มกราคม   วนัที่ 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 เพิม่ขึน้ จ าหน่าย พ.ศ. 2560 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการช าระหน้ี     
   อสงัหาริมทรัพย ์- ประเมินโดยผูป้ระเมินภายนอก 1,280 523 (1,000) 803 

   สงัหาริมทรัพย ์ 146 1,471 (1,388) 229 

รวม 1,426 1,994 (2,388) 1,032 

อ่ืนๆ 116 39 - 155 

รวมทรัพยสิ์นรอการขาย 1,542 2,033 (2,388) 1,187 

หกั  ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (257) (553) 657 (153) 

ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 1,285 1,480 (1,731) 1,034 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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13 ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ (ต่อ) 
 

 งบการเงนิรวม 

 วนัที่ 1 มกราคม   วนัที่ 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2559 เพิม่ขึน้ จ าหน่าย พ.ศ. 2559 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการช าระหน้ี     
   อสงัหาริมทรัพย ์- ประเมินโดยผูป้ระเมินภายนอก 1,355 318 (393) 1,280 

   สงัหาริมทรัพย ์ 137 1,695 (1,686) 146 

รวม 1,492 2,013 (2,079) 1,426 

อ่ืนๆ 70 116 (70) 116 

รวมทรัพยสิ์นรอการขาย 1,562 2,129 (2,149) 1,542 

หกั  ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (368) (623) 734 (257) 

ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 1,194 1,506 (1,415) 1,285 

 
 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 วนัที่ 1 มกราคม   วนัที่ 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 เพิม่ขึน้ จ าหน่าย พ.ศ. 2560 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการช าระหน้ี     

   อสงัหาริมทรัพย ์- ประเมินโดยผูป้ระเมินภายนอก 1,280 523 (1,000) 803 

รวม 1,280 523 (1,000) 803 

อ่ืนๆ 116 39 - 155 

รวมทรัพยสิ์นรอการขาย 1,396 562 (1,000) 958 

หกั  ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (200) (21) 151 (70) 

ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 1,196 541 (849) 888 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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13 ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ (ต่อ) 
 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 วนัที่ 1 มกราคม   วนัที่ 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2559 เพิม่ขึน้ จ าหน่าย พ.ศ. 2559 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการช าระหน้ี     

   อสงัหาริมทรัพย ์- ประเมินโดยผูป้ระเมินภายนอก 1,355 318 (393) 1,280 

รวม 1,355 318 (393) 1,280 

อ่ืนๆ 70 116 (70) 116 

รวมทรัพยสิ์นรอการขาย 1,425 434 (463) 1,396 

หกั  ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (316) (1) 117 (200) 

ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 1,109 433 (346) 1,196 

 
ธนาคารพิจารณาค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขายโดยอา้งอิงจากราคาประเมิน ซ่ึงธนาคารไดจ้ดัให้มีการประเมินหรือทบทวนมูลค่า
ยติุธรรมของทรัพยสิ์นรอการขายเป็นประจ าทุกปีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย อยา่งไรก็ตามราคาท่ีจะขายทรัพยสิ์น
ดงักล่าวไดจ้ริงอาจแตกต่างจากราคาประเมินดงักล่าว นอกจากนั้น ธนาคารมีขอ้จ ากดัในเร่ืองระยะเวลาในการถือครองทรัพยสิ์นรอการขาย 
ท่ีก  าหนดโดย ธปท. ทั้งน้ี หากธนาคารไม่สามารถจ าหน่ายทรัพยสิ์นรอการขายภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ธนาคารจะตอ้งกนัส ารองเพ่ิมเติม 
ตามเกณฑท่ี์ก าหนดของ ธปท. ฝ่ายบริหารของธนาคารเช่ือว่ามูลค่าท่ีแสดงในบญัชีเหมาะสมกบัสถานการณ์และแผนการขายทรัพยสิ์นรอการขาย 
ในปัจจุบนั 
 
 
 
 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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14 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 
 
 งบการเงนิรวม 

 ราคาทุน/ราคาประเมนิ ค่าเส่ือมราคาสะสม   
 ณ วนัที ่   โอนไป  ณ วนัที ่ ณ วนัที ่  โอนไป  ณ วนัที ่   
 1 มกราคม  โอนเข้า/ ทรัพย์สิน จ าหน่าย/ 31 ธันวาคม 1 มกราคม  ทรัพย์สิน จ าหน่าย/ 31 ธันวาคม ค่าเผือ่การ มูลค่าสุทธิ 
 พ.ศ. 2560 เพิม่ขึน้  (ออก) รอการขาย ตดัจ าหน่าย พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2560 เพิม่ขึน้ รอการขาย ตดัจ าหน่าย พ.ศ. 2560 ด้อยค่า ตามบัญชี 

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

ท่ีดิน              
   ราคาทุนเดิม 453 - - (7) - 446 - - - - - - 446 
   ส่วนท่ีตีราคาเพิ่ม 1,699 - - (22) - 1,677 - - - - - - 1,677 
      (ตีราคาในปี พ.ศ. 2559)              
   ส่วนท่ีตีราคาลด (18) - - - - (18) - - - - - - (18) 
      (ตีราคาในปี พ.ศ. 2559)              
อาคาร              
   ราคาทุนเดิม 1,849 3 25 (34) - 1,843 (1,129) (55) 31 - (1,153) - 690 
   ส่วนท่ีตีราคาเพิ่ม 1,147 - - (13) - 1,134 (889) (19) 7 - (901) - 233 
      (ตีราคาในปี พ.ศ. 2559)              
   ส่วนท่ีตีราคาลด (22) - - - - (22) 11 - - - 11 - (11) 
      (ตีราคาในปี พ.ศ. 2559)              
อุปกรณ์ 2,654 144 80 - (290) 2,588 (2,090) (192) - 273 (2,009) (11) 568 
สินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้งและก่อสร้าง 17 54 (68) - - 3 - - - - - - 3 

   รวม 7,779 201 37 (76) (290) 7,651 (4,097) (266) 38 273 (4,052) (11) 3,588 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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14 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์สุทธิ (ต่อ) 
 
 งบการเงนิรวม 

 ราคาทุน/ราคาประเมนิ ค่าเส่ือมราคาสะสม   
 ณ วนัที ่   โอนไป  ณ วนัที ่ ณ วนัที ่  โอนไป  ณ วนัที ่   
 1 มกราคม  โอนเข้า/ ทรัพย์สิน จ าหน่าย/ 31 ธันวาคม 1 มกราคม  ทรัพย์สิน จ าหน่าย/ 31 ธันวาคม ค่าเผือ่การ มูลค่าสุทธิ 
 พ.ศ. 2559 เพิม่ขึน้  (ออก) รอการขาย ตดัจ าหน่าย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2559 เพิม่ขึน้ รอการขาย ตดัจ าหน่าย พ.ศ. 2559 ด้อยค่า ตามบัญชี 

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

ท่ีดิน              
   ราคาทุนเดิม 486 - - (33) - 453 - - - - - - 453 
   ส่วนท่ีตีราคาเพิ่ม 717 1,049 - (67) - 1,699 - - - - - - 1,699 
      (ตีราคาในปี พ.ศ. 2559)              
   ส่วนท่ีตีราคาลด (30) 12 - - - (18) - - - - - - (18) 
      (ตีราคาในปี พ.ศ. 2559)              
อาคาร              
   ราคาทุนเดิม 1,949 - 16 (116) - 1,849 (1,176) (59) 106 - (1,129) - 720 
   ส่วนท่ีตีราคาเพิ่ม 1,894 (667) - (80) - 1,147 (1,686) 726 71 - (889) - 258 
      (ตีราคาในปี พ.ศ. 2559)              
   ส่วนท่ีตีราคาลด (65) 15 - 28 - (22) 60 (22) (27) - 11 - (11) 
      (ตีราคาในปี พ.ศ. 2559)              
อุปกรณ์ 2,993 213 21 - (573) 2,654 (2,356) (248) - 514 (2,090) (12) 552 

สินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้งและก่อสร้าง 6 43 (32) - - 17 - - - - - - 17 

   รวม 7,950 665 5 (268) (573) 7,779 (5,158) 397 150 514 (4,097) (12) 3,670 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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14 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์สุทธิ (ต่อ) 
 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 ราคาทุน/ราคาประเมนิ ค่าเส่ือมราคาสะสม   
 ณ วนัที ่   โอนไป  ณ วนัที ่ ณ วนัที ่  โอนไป  ณ วนัที ่   
 1 มกราคม  โอนเข้า/ ทรัพย์สิน จ าหน่าย/ 31 ธันวาคม 1 มกราคม  ทรัพย์สิน จ าหน่าย/ 31 ธันวาคม ค่าเผือ่การ มูลค่าสุทธิ 
 พ.ศ. 2560 เพิม่ขึน้  (ออก) รอการขาย ตดัจ าหน่าย พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2560 เพิม่ขึน้ รอการขาย ตดัจ าหน่าย พ.ศ. 2560 ด้อยค่า ตามบัญชี 

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

ท่ีดิน              
   ราคาทุนเดิม 453 - - (7) - 446 - - - - - - 446 
   ส่วนท่ีตีราคาเพิ่ม 1,699 - - (22) - 1,677 - - - - - - 1,677 
     (ตีราคาในปี พ.ศ. 2559)              
   ส่วนท่ีตีราคาลด (18) - - - - (18) - - - - - - (18) 
     (ตีราคาในปี พ.ศ. 2559)              
อาคาร              
   ราคาทุนเดิม 1,849 3 25 (34) - 1,843 (1,129) (55) 31 - (1,153) - 690 
   ส่วนท่ีตีราคาเพิ่ม 1,147 - - (13) - 1,134 (889) (19) 7 - (901) - 233 
     (ตีราคาในปี พ.ศ. 2559)              
   ส่วนท่ีตีราคาลด (22) - - - - (22) 11 - - - 11 - (11) 
     (ตีราคาในปี พ.ศ. 2559)              
อุปกรณ์ 2,430 124 80 - (277) 2,357 (1,927) (171) - 261 (1,837) (11) 509 
สินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้งและก่อสร้าง 17 54 (68) - - 3 - - - - - - 3 

   รวม 7,555 181 37 (76) (277) 7,420 (3,934) (245) 38 261 (3,880) (11) 3,529 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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14 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์สุทธิ (ต่อ) 
 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 ราคาทุน/ราคาประเมนิ ค่าเส่ือมราคาสะสม   
 ณ วนัที ่   โอนไป  ณ วนัที ่ ณ วนัที ่  โอนไป  ณ วนัที ่   
 1 มกราคม  โอนเข้า/ ทรัพย์สิน จ าหน่าย/ 31 ธันวาคม 1 มกราคม  ทรัพย์สิน จ าหน่าย/ 31 ธันวาคม ค่าเผือ่การ มูลค่าสุทธิ 
 พ.ศ. 2559 เพิม่ขึน้  (ออก) รอการขาย ตดัจ าหน่าย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2559 เพิม่ขึน้ รอการขาย ตดัจ าหน่าย พ.ศ. 2559 ด้อยค่า ตามบัญชี 

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

ท่ีดิน              
   ราคาทุนเดิม 486 - - (33) - 453 - - - - - - 453 
   ส่วนท่ีตีราคาเพิ่ม 717 1,049 - (67) - 1,699 - - - - - - 1,699 
     (ตีราคาในปี พ.ศ. 2559)              
   ส่วนท่ีตีราคาลด (30) 12 - - - (18) - - - - - - (18) 
     (ตีราคาในปี พ.ศ. 2559)              
อาคาร              
   ราคาทุนเดิม 1,949 - 16 (116) - 1,849 (1,176) (59) 106 - (1,129) - 720 
   ส่วนท่ีตีราคาเพิ่ม 1,894 (667) - (80) - 1,147 (1,686) 726 71 - (889) - 258 
     (ตีราคาในปี พ.ศ. 2559)              
   ส่วนท่ีตีราคาลด (65) 15 - 28 - (22) 60 (22) (27) - 11 - (11) 
     (ตีราคาในปี พ.ศ. 2559)              
อุปกรณ์ 2,780 179 21 - (550) 2,430 (2,199) (225) - 497 (1,927) (12) 491 
สินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้งและก่อสร้าง 6 43 (32) - - 17 - - - - - - 17 

   รวม 7,737 631 5 (268) (550) 7,555 (5,001) 420 150 497 (3,934) (12) 3,609 

 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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15 สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนสุทธิ 

 

  งบการเงนิรวม 

  ณ วนัที่     ณ วนัที่ 
  1 มกราคม  โอนเข้า/ จ าหน่าย/ ค่าตัด 31 ธันวาคม 
 อายุการ พ.ศ. 2560 เพิม่ขึน้ (ออก) ตัดจ าหน่าย จ าหน่าย พ.ศ. 2560 

 ตัดจ าหน่าย ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
        

รายจ่ายในการพฒันาปรับปรุง        
   ระบบคอมพิวเตอร์ - อยูร่ะหวา่งพฒันา - 78 169 (89) (3) - 155 
ค่าซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ 5 - 10 ปี  289 14 52 (38) (102) 215 

ค่าสิทธิ 5 ปี 1 - - - (1) - 

   รวม  368 183 (37) (41) (103) 370 

หกั  ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า  - 

  

 

 

- 

   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ  368  370 

 

  งบการเงนิรวม 

  ณ วนัที่     ณ วนัที่ 
  1 มกราคม  โอนเข้า/ จ าหน่าย/ ค่าตัด 31 ธันวาคม 
 อายุการ พ.ศ. 2559 เพิม่ขึน้ (ออก) ตัดจ าหน่าย จ าหน่าย พ.ศ. 2559 

 ตัดจ าหน่าย ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
        

รายจ่ายในการพฒันาปรับปรุง        
   ระบบคอมพิวเตอร์ - อยูร่ะหวา่งพฒันา - 104 102 (128) - - 78 
ค่าซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ 5 - 10 ปี  274 15 123 (9) (114) 289 

ค่าสิทธิ 5 ปี 1 - - - - 1 

   รวม  379 117 (5) (9) (114) 368 

หกั  ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า  - 

  

 

 

- 

   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ  379  368 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

69 

15 สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนสุทธิ (ต่อ) 

  งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

  ณ วันที่     ณ วันที่ 
  1 มกราคม  โอนเข้า/ จ าหน่าย/ ค่าตดั 31 ธันวาคม 
 อายุการ พ.ศ. 2560 เพิม่ขึน้ (ออก) ตดัจ าหน่าย จ าหน่าย พ.ศ. 2560 

 ตดัจ าหน่าย ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

รายจ่ายในการพฒันาปรับปรุง          
     ระบบคอมพิวเตอร์- อยูร่ะหวา่งพฒันา - 78 169 (89) (3) - 155 
ค่าซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ 5 - 10 ปี  284 12 52 (38) (100) 210 

ค่าสิทธิ 5 ปี  1 - - - (1) - 

   รวม  363 181 (37) (41) (101) 365 

หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า  - 

  

 

 

- 

   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ  363  365 

 

  งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

  ณ วันที่     ณ วันที่ 
  1 มกราคม  โอนเข้า/ จ าหน่าย/ ค่าตดั 31 ธันวาคม 
 อายุการ พ.ศ. 2559 เพิม่ขึน้ (ออก) ตดัจ าหน่าย จ าหน่าย พ.ศ. 2559 

 ตดัจ าหน่าย ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

รายจ่ายในการพฒันาปรับปรุง          
     ระบบคอมพิวเตอร์- อยูร่ะหวา่งพฒันา - 104 102 (128) - - 78 
ค่าซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ 5 - 10 ปี  268 13 123 (8) (112) 284 

ค่าสิทธิ 5 ปี  1 - - - - 1 

   รวม  373 115 (5) (8) (112) 363 

หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า  - 

  

 

 

- 

   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ  373  363 

 
16 ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี 

 
รายการเคล่ือนไหวของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงัน้ี 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 

พ.ศ. 2560 
ล้านบาท 

พ.ศ. 2559  
ล้านบาท 

พ.ศ. 2560 
ล้านบาท 

พ.ศ. 2559  
ล้านบาท 

     

ณ วนัตน้ปี 1,289 1,040 1,076 862 
เพ่ิมในก าไรหรือขาดทุน  201 352 66 319 
ภาษีลดในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (121) (103) (123) (105) 

ภาษีเพ่ิมบนัทึกโดยตรงในส่วนของเจา้ของ 4 - 4 - 

ณ วนัปลายปี 1,373 1,289 1,023 1,076 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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16 ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 

 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม 

 ประมาณการ  
บัญชีพกั
รายได้ 

ค่าเผือ่ 
การด้อยค่า
ทรัพย์สิน ค่าเผือ่หนี ้

รายได้รอตดับัญชี
ค่าธรรมเนียม 
แรกเข้าและ

ค่าธรรมเนียมแรก 

 
 
 

ดอกเบีย้รับ 

 
ก าไรจาก

มูลค่า
ยุตธิรรมของ   

 หนีสิ้น ผลขาดทุน ดอกเบีย้ รอการขาย สงสัยจะสูญ เข้าประกนัภยั รอตดับญัชี เงินลงทุน อืน่ๆ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี           
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 399 91 128 52 688 60 59 71 157 1,705 
เพ่ิม (ลด) ในก าไรหรือขาดทุน 6 44 18 (21) 136 (12) 11 - 29 211 

ภาษีลดในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (15) - - - - - - (71) (12) (98) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 390 135 146 31 824 48 70 - 174 1,818 

           
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 328 - 81 75 580 73 23 - 137 1,297 
เพ่ิม (ลด) ในก าไรหรือขาดทุน  66 91 47 (23) 108 (13) 36 - 32 344 

ภาษีเพ่ิม (ลด) ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 5 - - - - - - 71 (12) 64 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 399 91 128 52 688 60 59 71 157 1,705 

 
 

 งบการเงนิรวม 

 ก าไรจาก ก าไรจาก   
 มูลค่ายุติธรรม การตีราคา ผลแตกต่าง  
 ของเงนิลงทุน สินทรัพย์เพิม่ ช่ัวคราว รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 2 410 4 416 
เพ่ิมในก าไรหรือขาดทุน  9 - 1 10 
ภาษีเพ่ิมในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 23 - - 23 

ภาษีลดบนัทึกโดยตรงในส่วนของเจา้ของ - (4) - (4) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 34 406 5 445 
     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 60 195 2 257 
(ลด) เพ่ิมในก าไรหรือขาดทุน  - (10) 2 (8) 

ภาษี (ลด) เพ่ิมในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (58) 225 - 167 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 2 410 4 416 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

71 

16 ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 

 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงัน้ี (ต่อ) 
 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 ประมาณการ  
บัญชีพกั
รายได้ 

ค่าเผือ่ 
การด้อยค่า
ทรัพย์สิน ค่าเผือ่หนี ้

รายได้รอตดับัญชี
ค่าธรรมเนียม 
แรกเข้าและ

ค่าธรรมเนียมแรก 

 
 
 

ดอกเบีย้รับ 

 
ก าไรจาก

มูลค่า
ยุตธิรรมของ   

 หนีสิ้น ผลขาดทุน ดอกเบีย้ รอการขาย สงสัยจะสูญ เข้าประกนัภยั รอตดับญัชี เงินลงทุน อืน่ๆ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี           
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 384 91 122 41 619 60 59 71 45 1,492 
เพ่ิม (ลด) ในก าไรหรือขาดทุน 3 44 16 (26) 37 (12) 11 - 3 76 

ภาษีลดบนัทึกโดยตรงในส่วนของเจา้ของ (16) - - - - - - (71) (13) (100) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 371 135 138 15 656 48 70 - 35 1,468 

           
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 317 - 76 65 508 73 23 - 57 1,119 
เพ่ิม (ลด) ในก าไรหรือขาดทุน  64 91 46 (24) 111 (13) 36 - - 311 

ภาษีเพ่ิม (ลด) ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 3 - - - - - - 71 (12) 62 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 384 91 122 41 619 60 59 71 45 1,492 

 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 ก าไรจาก ก าไรจาก   
 มูลค่ายุติธรรม การตีราคา ผลแตกต่าง  
 ของเงนิลงทุน สินทรัพย์เพิม่ ช่ัวคราว รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 2 410 4 416 
เพ่ิมในก าไรหรือขาดทุน  9 - 1 10 
ภาษีเพ่ิมในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 23 - - 23 

ภาษีลดบนัทึกโดยตรงในส่วนของเจา้ของ - (4) - (4) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 34 406 5 445 
     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 60 195 2 257 
(ลด) เพ่ิมในก าไรหรือขาดทุน  - (10) 2 (8) 

ภาษี (ลด) เพ่ิมในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (58) 225 - 167 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 2 410 4 416 

 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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17 สินทรัพย์อืน่สุทธิ 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ดอกเบ้ียและเงินปันผลคา้งรับ 300 406 300 406 
สญัญาจ่ายหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 4,138 5,823 4,138 5,823 
เงินยมืทดรอง 34 22 34 22 
สินทรัพยอ่ื์นระหวา่งรอโอนบญัชี 106 89 106 89 
ค่านายหนา้คา้งรับ 77 47 77 47 
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งรับ 157 98 156 93 
เงินมดัจ า 85 82 75 70 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 297 122 291 117 

อ่ืน ๆ 1,831 1,048 1,642 892 

รวม 7,025 7,737 6,819 7,559 

หกั  ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (29) (29) (29) (29) 

สินทรัพยอ่ื์นสุทธิ 6,996 7,708 6,790 7,530 

 
18 เงนิรับฝาก 

 
18.1 จ าแนกตามประเภทเงนิรับฝาก 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

จ่ายคืนเม่ือทวงถาม 2,072 2,353 2,074 2,353 
ออมทรัพย ์ 59,518 82,377 59,802 82,575 
จ่ายคืนเม่ือส้ินระยะเวลา 112,217 95,614 112,233 95,630 

บตัรเงินฝาก 3,594 3,319 3,594 3,319 

รวมเงินรับฝาก 177,401 183,663 177,703 183,877 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

73 

18 เงนิรับฝาก (ต่อ) 

 
18.2 จ าแนกตามสกลุเงนิและถิ่นที่อยู่ของผู้ฝาก 
 

 งบการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 

ในประเทศ 
ล้านบาท 

ต่างประเทศ 
ล้านบาท 

รวม 
ล้านบาท 

ในประเทศ 
ล้านบาท 

ต่างประเทศ 
ล้านบาท 

รวม 
ล้านบาท 

       

เงินบาท 174,065 1,537 175,602 180,580 1,577 182,157 
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ 1,253 203 1,456 825 216 1,041 

เงินสกุลอ่ืน 274 69 343 281 184 465 

   รวม 175,592 1,809 177,401 181,686 1,977 183,663 

 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 

ในประเทศ 
ล้านบาท 

ต่างประเทศ 
ล้านบาท 

รวม 
ล้านบาท 

ในประเทศ 
ล้านบาท 

ต่างประเทศ 
ล้านบาท 

รวม 
ล้านบาท 

       

เงินบาท 174,367 1,537 175,904 180,794 1,577 182,371 
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ 1,253 203 1,456 825 216 1,041 

เงินสกุลอ่ืน 274 69 343 281 184 465 

   รวม 175,894 1,809 177,703 181,900 1,977 183,877 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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19 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ (หนีสิ้น) 

 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 

เมื่อทวงถาม 
ล้านบาท 

มีระยะเวลา 
ล้านบาท 

รวม 
ล้านบาท 

เมื่อทวงถาม 
ล้านบาท 

มีระยะเวลา 
ล้านบาท 

รวม 
ล้านบาท 

       

ในประเทศ :       
ธนาคารแห่งประเทศไทย - 2 2 - 210 210 
ธนาคารพาณิชย ์ 126 2,000 2,126 1,189 315 1,504 
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ 8 292 300 9 290 299 
บริษทัเงินทุน บริษทัเงินทุน       
   หลกัทรัพย ์บริษทัหลกัทรัพย ์       
   และบริษทัเครดิตฟองซิเอร์ 6,987 2,050 9,037 4,461 1,750 6,211 

สถาบนัการเงินอ่ืน 1,169 508 1,677 465 408 873 

     รวมรายการระหวา่งธนาคารในประเทศ 8,290 4,852 13,142 6,124 2,973 9,097 
       

ต่างประเทศ :       
เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ 98 1,308 1,406 1,376 1 1,377 

เงินสกุลอ่ืน 956 144 1,100 875 246 1,121 

     รวมรายการระหวา่งธนาคารต่างประเทศ 1,054 1,452 2,506 2,251 247 2,498 
       

     รวมรายการในประเทศและต่างประเทศ 9,344 6,304 15,648 8,375 3,220 11,595 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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20 หนีสิ้นทางการเงนิที่ก าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 

 

 

งบการเงนิรวมและ 
งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

หุ้นกู ้ 5,228 6,451 

ตัว๋แลกเงิน 17,876 12,423 

รวม 23,104 18,874 

 
สดัส่วนการท าธุรกรรมแบ่งตามประเภทคู่สญัญาโดยพิจารณาจากจ านวนเงินตามสญัญา 

 

งบการเงนิรวมและ 
งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 สัดส่วนร้อยละ สัดส่วนร้อยละ 
   

สถาบนัการเงิน 74 63 

บุคคลภายนอก 26 37 

รวม 100 100 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 หน้ีสินทางการเงินท่ีก าหนดให้แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม สรุปไดด้งัน้ี 
 
  ธนาคารไดอ้อกตัว๋แลกเงิน มีอาย ุ11 ปี ซ่ึงมีอนุพนัธ์แฝงคือ callable range accrual swap ธนาคารช าระดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 6.1 ต่อปี 

(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : อตัราร้อยละ 6.1 ต่อปี) ทุก 6 เดือน โดยธนาคารไดท้  ารายการ callable range accrual swap ท่ีมีเง่ือนไขตรงขา้ม 
(back-to-back) กบั CIMB Bank Berhad ซ่ึงเป็นบริษทัแม่  
 

  วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559  ธนาคารไดอ้อกหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง อาย ุ5 ปี ซ่ึงอนุพนัธ์แฝงคือ  callable range accrual swap   ธนาคารช าระ
ดอกเบ้ียในอตัราระหว่างร้อยละ 0 - 3.60 ต่อปี ตามการเคล่ือนไหวของดชันีอา้งอิง THBFIX 6 month ช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน โดยธนาคาร
ไดท้  ารายการ interest rate swap กบักิจการอ่ืน อยา่งไรก็ตาม ในระหวา่งปี พ.ศ. 2560 หุ้นกูเ้หล่าน้ี ถูกยกเลิกก่อนครบก าหนดไถ่ถอน 
 

  ธนาคารไดอ้อกหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง อาย ุ5 ปี ซ่ึงอนุพนัธ์แฝงคือ callable inverse floater derivatives ธนาคารช าระดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 
6.20 - 6.60 ต่อปี หกัดว้ยระดบัดชันีอา้งอิง THBFIX 6 month (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : อตัราร้อยละ 6.45 - 6.65 ต่อปี หกัดว้ยระดบัดชันีอา้งอิง 
THBFIX 6 month) ช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน โดยธนาคารไดท้  ารายการ interest rate swap กบักิจการอ่ืน 

 
 ธนาคารไดอ้อกตัว๋แลกเงินแบบ accreting ท่ีมีอนุพนัธ์แฝง (accreting structured bills of exchange) ซ่ึงอนุพนัธ์แฝงคือ interest rate swap 

มีอายรุะหวา่ง 7 - 23 ปี (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : 7 - 23 ปี) ธนาคารช าระดอกเบ้ียในอตัราระหว่างร้อยละ 2.68 - 5.18 ต่อปี (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : 
ระหวา่งร้อยละ 2.68 - 5.18 ต่อปี) ช าระดอกเบ้ียคร้ังเดียว ณ วนัครบก าหนดไถ่ถอน โดยธนาคารไดท้  ารายการ interest rate swap กบักิจการอ่ืน 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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21 ตราสารหนีท้ี่ออกและเงนิกู้ยมื 

 
 งบการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

หุ้นกู้       
หุน้กูร้ะยะสั้นครบก าหนดปี พ.ศ. 2560       
   อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.35 - 1.55 ต่อปี - - - 3,935 - 3,935 
หุน้กูร้ะยะสั้นครบก าหนดปี พ.ศ. 2561       
   อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.28 - 1.45 ต่อปี 3,048 - 3,048 - - - 
หุน้กูค้รบก าหนดปี พ.ศ. 2563       
   อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.44 ต่อปี 2,000 - 2,000 - - - 
       
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ       
ตราสารหน้ีดอ้ยสิทธิครบก าหนดปี พ.ศ. 2546 - - - 544 - 544 
ตราสารหน้ีดอ้ยสิทธิ มูลค่าตราไว ้400 ลา้นริงกิต       
   ครบก าหนดปี พ.ศ. 2567 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.60 ต่อปี - 3,224 3,224 - 3,196 3,196 
ตราสารหน้ีดอ้ยสิทธิ มูลค่าตราไว ้570 ลา้นริงกิต       
   ครบก าหนดปี พ.ศ. 2569 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.35 ต่อปี - 4,593 4,593 - 4,554 4,554 
ตราสารหน้ีดอ้ยสิทธิ มูลค่าตราไว ้3,000 ลา้นบาท       
   ครบก าหนดปี พ.ศ. 2565 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.80 ต่อปี - - - 3,000 - 3,000 
       
หุ้นกู้ทีม่อีนุพนัธ์แฝง       

หุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง 1,104 - 1,104 50 - 50 

 6,152 7,817 13,969 7,529 7,750 15,279 

       
ตัว๋แลกเงนิทีม่อีนุพนัธ์แฝง       
ตัว๋แลกเงินท่ีมีอนุพนัธ์แฝง 1,800 3,464 5,264 1,800 2,723 4,523 
       
ตัว๋แลกเงนิอตัราดอกเบีย้คงที ่       
ตัว๋แลกเงินครบก าหนดเม่ือทวงถาม       

   อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.18  ต่อปี 700 - 700 5,780 - 5,780 

 2,500 3,464 5,964 7,580 2,723 10,303 

   รวม 8,652 11,281 19,933 15,109 10,473 25,582 

หกั  ส่วนของเงินกูย้ืมท่ีถึงก าหนดช าระใน 1 ปี (4,263) - (4,263) (10,309) - (10,309) 

เงินกูย้ืมระยะยาวคงเหลือ 4,389 11,281 15,670 4,800 10,473 15,273 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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21 ตราสารหนีท้ี่ออกและเงนิกู้ยมื (ต่อ) 
 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

หุ้นกู้ระยะส้ัน       
หุน้กูร้ะยะสั้นครบก าหนดปี พ.ศ. 2560       
   อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.35 - 1.55  ต่อปี - - - 3,935 - 3,935 
หุน้กูร้ะยะสั้นครบก าหนดปี พ.ศ. 2561       
   อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.28-1.45  ต่อปี 3,048 - 3,048 - - - 
       
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ       
ตราสารหน้ีดอ้ยสิทธิครบก าหนดปี พ.ศ. 2546 - - - 544 - 544 
ตราสารหน้ีดอ้ยสิทธิ มูลค่าตราไว ้400 ลา้นริงกิต       
   ครบก าหนดปี พ.ศ. 2567 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.60 ต่อปี - 3,224 3,224 - 3,196 3,196 
ตราสารหน้ีดอ้ยสิทธิ มูลค่าตราไว ้570 ลา้นริงกิต       
   ครบก าหนดปี พ.ศ. 2569 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.35 ต่อปี - 4,593 4,593 - 4,554 4,554 
ตราสารหน้ีดอ้ยสิทธิ มูลค่าตราไว ้3,000 ลา้นบาท       
   ครบก าหนดปี พ.ศ. 2565 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.80 ต่อปี - - - 3,000 - 3,000 
       
หุ้นกู้ทีม่อีนุพนัธ์แฝง       

หุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง 1,104 - 1,104 50 - 50 

 4,152 7,817 11,969 7,529 7,750 15,279 

       
ตัว๋แลกเงนิทีม่อีนุพนัธ์แฝง       
ตัว๋แลกเงินท่ีมีอนุพนัธ์แฝง 1,800 3,464 5,264 1,800 2,723 4,523 
       
ตัว๋แลกเงนิอตัราดอกเบีย้คงที ่       
ตัว๋แลกเงินครบก าหนดเม่ือทวงถาม       

   อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.18 ต่อปี 700 - 700 5,780 - 5,780 

 2,500 3,464 5,964 7,580 2,723 10,303 

   รวม 6,652 11,281 17,933 15,109 10,473 25,582 

หกั  ส่วนของเงินกูย้ืมท่ีถึงก าหนดช าระใน 1 ปี (4,263) - (4,263) (10,309) - (10,309) 

เงินกูย้ืมระยะยาวคงเหลือ 2,389 11,281 13,670 4,800 10,473 15,273 

 
(ก) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ธนาคารมีหุ้นกู้ระยะสั้ น จ  านวน 3,048 ล้านบาท (วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 : 3,935 ล้านบาท)  

อตัราดอกเบ้ียคงท่ีและช าระดอกเบ้ีย ณ วนัครบก าหนดไถ่ถอน 
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 (ข) เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 บริษทั เซ็นเตอร์ ออโต ้ลีส จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของธนาคารไดอ้อกหุ้นกู ้จ  านวน 2,000,000 หน่วย 
มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นหุ้นกู ้2,000 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.44 ต่อปี  
ช าระดอกเบ้ียทุกหกเดือน หุ้นมีอาย ุ3 ปี ครบก าหนด วนัท่ี 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
 

(ค) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 เน่ืองจาก สิทธิตามหุ้นกูด้อ้ยสิทธิฯ จ านวน 544 ลา้นบาท พน้ก าหนดอายคุวามไปแลว้ ธนาคารจึงกลบัรายการ
ภาระหน้ีหุ้นกูด้อ้ยสิทธิในงบการเงินของธนาคาร (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 6) (วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : 544 ลา้นบาท)  
 

(ง) เม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ธนาคารได้ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิจ านวน 400 ล้านเหรียญริงกิตมาเลเซีย ตามโครงการหุ้นกู้ด้อยสิทธิ 
เพ่ือนบัเป็นเงินกองทุนขั้นท่ี 2 เพ่ือขายให้กบัผูล้งทุนในต่างประเทศ ราคาเสนอขาย หน่วยละ 100 เหรียญริงกิตมาเลเซีย จ  านวน 4,000,000 หน่วย 
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.60 ต่อปี ตลอดอายหุุ้นกู ้ช าระดอกเบ้ียทุกหกเดือน หุ้นกูมี้อาย ุ10 ปี ครบก าหนด ในปี พ.ศ. 2567 ธนาคารมีสิทธิ 
ไถ่ถอนก่อนวนัครบก าหนดหลงัจากวนัครบรอบ 5 ปี โดยตอ้งไดรั้บความเห็นชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
 
ธนาคารไดรั้บอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามหนงัสือท่ีฝกก.(02) 453/2557 ให้สามารถนบัหุ้นกูด้อ้ยสิทธิ
ดงักล่าวเขา้เป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 
 

(จ) เม่ือวนัท่ี 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ธนาคารได้ออกหุ้นกูด้้อยสิทธิจ านวน 570 ล้านเหรียญริงกิตมาเลเซีย ตามโครงการหุ้นกูด้้อยสิทธิ 
เพ่ือนับเป็นเงินกองทุนขั้นท่ี 2 เพ่ือขายให้กับผูล้งทุนในต่างประเทศ ราคาเสนอขาย หน่วยละ 100 เหรียญริงกิตมาเลเซีย จ  านวน 
5,700,000 หน่วย อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.35 ต่อปี ตลอดอายหุุ้นกู ้ช าระดอกเบ้ียทุกหกเดือน หุ้นกูมี้อาย ุ10 ปี ครบก าหนด ในปี พ.ศ. 2569 
ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนวนัครบก าหนดหลังจากวนัครบรอบ 5 ปี โดยต้องได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อกัษรจากธนาคาร 
แห่งประเทศไทย 
 
ธนาคารไดรั้บอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามหนงัสือท่ีฝกก.(02) 414/2559 ให้สามารถนบัหุ้นกูด้อ้ยสิทธิ
ดงักล่าวเขา้เป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 
 

(ฉ) ในวนัท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ธนาคารไดอ้อกหุ้นกูด้อ้ยสิทธิ ชนิดระบุช่ือผูถื้อไม่มีหลกัประกนัให้กบัสถาบนัการเงิน และนกัลงทุน 
รายใหญ่จ านวน 3,000,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ  
3,000 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.80 ต่อปี ช าระดอกเบ้ียทุกหกเดือน หุ้นมีอาย ุ10 ปี ครบก าหนด วนัท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนวนัครบก าหนดหลังจากวนัครบรอบ 5 ปี โดยต้องได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อกัษรจากธนาคาร 
แห่งประเทศไทย 
 
ในวนัท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ธนาคารได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ชนิดระบุช่ือผูถื้อไม่มีหลักประกนั จ  านวน 3,000 ล้านบาท  
ครบก าหนด 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โดยธนาคารสามารถไถ่ถอนก่อนก าหนดได้ (ทั้ งน้ีภายใต้เ ง่ือนไขของข้อก าหนดสิทธิ)  
ธนาคารไดรั้บอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นลายลกัษณ์อกัษร ตามหนงัสือเลขท่ี ฝกก.439/2560 การขออนุญาตไถ่ถอนหุ้นกู ้
ดอ้ยสิทธิ 
 
ธนาคารไดรั้บอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามหนงัสือท่ีฝกก. (02) 1269/2555 ให้สามารถนบัหุ้นกูด้อ้ยสิทธิ
ดงักล่าวเขา้เป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 
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(ช) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ธนาคารมีหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง จ  านวน 1,104 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559: 50 ลา้นบาท) ดงัน้ี 
 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ธนาคารไดอ้อกหุ้นกูอ้นุพนัธ์ (Maxi X-Change Single Barrier Bullish) จ านวน 174 ลา้นบาท  

(วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 : 50 ล้านบาท) มีอาย ุ6 เดือนนบัจากวนัท่ีออกหุ้นกู ้โดยให้ผลตอบแทน ณ วนัครบก าหนดอาย ุ 
ตามการเคล่ือนไหวของปัจจยัอา้งอิง 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ธนาคารมีหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงระยะสั้น ประเภท Equity Linked Noted จ านวน 341 ลา้นบาท  
โดยปกติจะมีระยะเวลา 1 เดือนถึง 9 เดือน ผลตอบแทนจากการลงทุนข้ึนอยู่กบัสินทรัพยอ์า้งอิง นกัลงทุนจะได้รับผลตอบแทน 
เป็นระยะ ๆ จนกว่าจะถึงวนัครบก าหนดเวน้แต่ผลิตภณัฑ์จะเขา้เง่ือนไขท่ีธนาคารตอ้งยกเลิกสัญญา มิฉะนั้นเม่ือครบก าหนด 
ผูล้งทุนจะตอ้งซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิงหรือไถ่ถอนหุ้นกูข้ึ้นอยู่กบัเง่ือนไขของผลิตภณัฑ์และราคาตลาดของสินทรัพยอ์า้งอิง ณ วนัท่ี
หมดอาย ุ
 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560  ธนาคารออกหุ้นกู้ท่ีมีอนุพนัธ์แฝงท่ีอา้งอิงกบัหน่วยลงทุน ประเภท Fund Link Note จ านวน  
589ลา้นบาท อตัราผลตอบแทนจะข้ึนอยูก่บัการเคล่ือนไหวของราคาของหน่วยลงทุนของกองทุน 

 
(ซ) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ธนาคารมีตัว๋แลกเงินอนุพนัธ์ท่ีอา้งอิงกบัเหตุการณ์ท่ีมีผลต่อความสามารถในการช าระหน้ีของบริษทั

อา้งอิง credit linked bill of exchange (CLN) จ านวน 5,264 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : จ านวน 4,523 ลา้นบาท ) ดงัน้ี 
 
 ธนาคารออก CLN จ านวน 1,800 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : จ านวน 1,800 ลา้นบาท ) อาย ุ10 ปี ผูถื้อ CLN จะไดรั้บดอกเบ้ีย

ทั้งหมดในวนัท่ีช าระดอกเบ้ียและจะไดรั้บจ านวนเงินไถ่ถอนในวนัท่ีครบก าหนด โดยตอ้งไม่มีเหตุการณ์ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
เกิดข้ึนกบักิจการอา้งอิง ธนาคารช าระดอกเบ้ียในอตัราระหว่างร้อยละ 3.75 - 4.01 ต่อปี (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : 3.75 - 4.01 ต่อปี) ช าระ
ดอกเบ้ียทุกหกเดือน 
 

 ธนาคารออก CLN จ านวน 106 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 3,464 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : จ านวน 76 ลา้นเหรียญสหรัฐ  
หรือเทียบเท่า 2,723 ลา้นบาท) อายรุะหว่าง 8 - 14 ปี (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559: 10 - 15 ปี) ผูถื้อ CLN จะไดรั้บดอกเบ้ียทั้งหมดใน
วนัท่ีช าระดอกเบ้ียและจะไดรั้บจ านวนเงินไถ่ถอนในวนัท่ีครบก าหนด โดยตอ้งไม่มีเหตุการณ์ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาเกิดข้ึนกบั
กิจการอา้งอิง ธนาคารช าระดอกเบ้ียในอตัราระหว่าง 6M LIBOR + 1.6743% ถึง 6M LIBOR + 2.39250% ต่อปี (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 :  
6M LIBOR + 2.24170% ถึง 6M LIBOR + 2.39250% ต่อปี) ช าระดอกเบ้ียทุกหกเดือน  

 
(ฌ) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ธนาคารมีตัว๋แลกเงินครบก าหนดเม่ือทวงถาม จ านวน 700 ล้านบาท (วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 :  

5,780 ลา้นบาท) อตัราดอกเบ้ียคงท่ีและช าระดอกเบ้ีย ณ วนัไถ่ถอน 
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 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ประมาณการผลขาดทุนท่ีอาจเกิดข้ึนจากคดีฟ้องร้อง 138 30 138 30 
ส ารองส าหรับรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 395 494 395 494 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังาน 1,413 1,473 1,322 1,396 

   รวมประมาณการหน้ีสิน 1,946 1,997 1,855 1,920 

 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 เงินบ าเหน็จท่ีให้เฉพาะพนกังานท่ีเป็นพนักงานสหธนาคารเดิมท่ีปฏิบติังานอยูก่บัธนาคารจ านวน 357 คน 
(วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : 390 คน) ซ่ึงเป็นภาระผกูพนัท่ีไม่ไดจ้ดัตั้งกองทุนรับไว ้เป็นส่วนหน่ึงของประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ของ
พนกังานดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัจากผลประโยชน์ของพนกังาน 1,413 1,473 1,322 1,396 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังาน 1,413 1,473 1,322 1,396 

 
การเคล่ือนไหวของประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังาน มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ยอดยกมาตน้ปี 1,473 1,405 1,396 1,343 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 125 114 115 107 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 33 37 31 36 
การวดัมูลค่าใหม่ :     
(ก าไร) ขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของ     
    สมมติฐานทางประชากรศาสตร์ 14 - 12 - 
    สมมติทางการเงิน (62) 60 (56) 55 
    ประสบการณ์ (32) (35) (39) (37) 

หกั  ผลประโยชน์บ  าเหน็จพนกังานจ่ายในระหวา่งปี (138) (108) (137) (108) 

     ยอดคงเหลือส้ินปี 1,413 1,473 1,322 1,396 
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22 ประมาณการหนีสิ้น (ต่อ) 
 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 125 114 115 107 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 33 37 31 36 

   รวม 158 151 146 143 

 
สมมติฐานท่ีส าคญัตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีใชใ้นการค านวณ สรุปไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
   

อตัราคิดลด ร้อยละ 2.75  ร้อยละ 2.25  
อตัราการข้ึนเงินเดือน ร้อยละ 5.00 ร้อยละ 5.00 
อตัราการตายก่อนเกษียณอาย ุ ร้อยละ 75.00 ของ  ร้อยละ 75.00 ของ  
 Thai Mortality Ordinary Table 2017 Thai Mortality Ordinary Table 2008 
อตัราการทุพพลภาพ ร้อยละ 10.00 ร้อยละ 10.00 
 ของอตัราการตายก่อนเกษียณอาย ุ

(the assumed mortality rate) 
ของอตัราการตายก่อนเกษียณอาย ุ   

 (the assumed mortality rate) 
อตัราการถอนเงินก่อนเกษียณอาย ุ พนกังานท่ีมีสิทธิไดรั้บ เงินบ าเหน็จ:     

ร้อยละ 1.91 
ของ Thai Withdrawal Table  

พนกังานท่ีมีสิทธิไดรั้บ เงินบ าเหน็จ:     
ร้อยละ 1.91 

ของ Thai Withdrawal Table  
 พนกังานอ่ืน (นอกจากคนท่ีมีสิทธิไดรั้บ

เงินบ าเหน็จ): ร้อยละ 75  
ของ Thai Withdrawal Table 

พนกังานอ่ืน (นอกจากคนท่ีมีสิทธิไดรั้บ
เงินบ าเหน็จ): ร้อยละ 75  

ของ Thai Withdrawal Table 
เกษียณอาย ุ อาย ุ60 ปี อาย ุ60 ปี 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
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22 ประมาณการหนีสิ้น (ต่อ) 
 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานหลกัในการค านวณ 
 

   งบการเงนิรวม 
   ผลกระทบต่อภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ 
 การเปลีย่นแปลงในข้อสมมต ิ การเพิม่ขึน้ของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

อตัราคิดลดเฉล่ีย ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 0.5 ลดลง 
ร้อยละ 4.08 

ลดลง 
ร้อยละ 4.24 

เพ่ิมข้ึน  
ร้อยละ 4.36 

เพ่ิมข้ึน  
ร้อยละ 4.54 

อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนเฉล่ีย ร้อยละ 1.0 ร้อยละ 1.0 เพ่ิมข้ึน  
ร้อยละ 9.33 

เพ่ิมข้ึน  
ร้อยละ 9.68 

ลดลง  
ร้อยละ 8.29 

ลดลง  
ร้อยละ 8.58 

 
   งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
   ผลกระทบต่อภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ 
 การเปลีย่นแปลงในข้อสมมต ิ การเพิม่ขึน้ของข้อสมมต ิ การลดลงของข้อสมมติ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

อตัราคิดลดเฉล่ีย ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 0.5 ลดลง 
ร้อยละ 3.98   

ลดลง 
ร้อยละ 4.14   

เพ่ิมข้ึน  
ร้อยละ 4.25  

เพ่ิมข้ึน  
ร้อยละ 4.43  

อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนเฉล่ีย ร้อยละ 1.0 ร้อยละ 1.0 เพ่ิมข้ึน  
ร้อยละ 9.13  

เพ่ิมข้ึน  
ร้อยละ 9.46  

ลดลง  
ร้อยละ 8.14  

ลดลง  
ร้อยละ 8.41  

 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้น้ีอา้งอิงจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ ขณะท่ีให้ขอ้สมมติอ่ืนคงท่ี ในทางปฏิบติัสถานการณ์ดงักล่าวยากท่ี
จะเกิดข้ึน และการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติอาจมีความสมัพนัธ์กนั ในการค านวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผูกพนัผลประโยชน์ท่ี
ก  าหนดไวท่ี้มีต่อการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติหลกัไดใ้ช้วิธีเดียวกบัการค านวณภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 
(มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์ท่ีก  าหนดไวค้  านวณดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ (Projected Unit Credit 
Method) ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน) 
 
วิธีการและประเภทของขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงจากปีก่อน 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์คือ 8  ปี (วนัท่ี 31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2559 : 10 ปี) 
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22 ประมาณการหนีสิ้น (ต่อ) 
 
การวิเคราะห์การครบก าหนดของการจ่ายช าระผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายท่ีุไม่มีการคิดลด: 
 
 งบการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2560 

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

ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ 91 336 1,384 1,811 
 งบการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2559 

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

ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ 95 347 1,373 1,815 
 
 งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2560 

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

ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ 80 325 1,278 1,683 
 

 งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2559 

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

ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ 88 338 1,285 1,711 
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23 หนีสิ้นอืน่ 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

สญัญารับหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 4,827 3,923 4,827 3,923 
เจา้หน้ีกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน 50 111 50 111 
หน้ีสินอ่ืนระหวา่งรอการโอนบญัชี 576 466 576 466 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 681 662 674 662 
ค่านายหนา้รอตดัจ าหน่าย 90 146 97 146 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,702 1,258 1,374 1,133 

อ่ืนๆ 793 810 341 369 

รวม 8,719 7,376 7,939 6,810 
 

24 ทุนเรือนหุ้น 

  งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

  พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

  จ านวนหุ้น จ านวนเงนิ จ านวนหุ้น จ านวนเงนิ 

  ล้านหุ้น ล้านบาท ล้านหุ้น ล้านบาท 

ทุนจดทะเบียน      
ณ วนัตน้ปี       
- หุ้นสามญั  24,775 12,387 27,410 13,705 

  เพ่ิม (ลด) หุ้น  5,505 2,753 (2,635) (1,318) 

  ณ วนัปลายปี  30,280 15,140 24,775 12,387 
      

ทุนที่ออกและช าระแล้ว      
ณ วนัตน้ปี       
- หุ้นสามญั  24,775 12,387 24,775 12,387 

  ออกหุ้นใหม ่  5,505 2,753 - - 

  ณ วนัปลายปี  30,280 15,140 24,775 12,387 
 

วนัท่ี 19 มกราคม พ.ศ 2560 และ 24 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ไดมี้มติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียน อีก 2,752,747,964.00 บาท 
จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 12,387,365,839.50 บาท เป็น 15,140,113,803.50 บาท โดยออกหุ้นสามญัจ านวน 5,505,495,928 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้
หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสดัส่วนจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยูใ่นอตัราจดัสรร 2 หุ้นใหม่ต่อ 9 หุ้นเดิม ในราคาเสนอขาย  
1 บาทต่อหุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นท่ีช าระแล้วตามมูลค่าท่ีตราไวแ้ละส่วนเกินมูลค่าหุ้นจ านวน 2,752,747,964 บาท และ 2,752,747,964 บาท 
ตามล าดบั 

 
ธนาคารไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแลว้กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
 
เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน พ.ศ. 2559 ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นได้มีมติอนุมติัให้ธนาคารลงทุนจดทะเบียนจ านวน 1,317,804,876.50 บาท  
จากทุนจดทะเบียนเดิม 13,705,170,716 บาท เป็น 12,387,365,839.50 บาท มูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้0.50 บาทต่อหุ้น ธนาคารไดจ้ดทะเบียนลดทุนกบั
กระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 21 เมษายน พ.ศ. 2559 
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25 องค์ประกอบอืน่ของส่วนเจ้าของ 
 

 งบการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ 2,029 2,048 
ส่วนเกิน (ส่วนต ่า) กวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 115 (352) 
การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน (176) (256) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 4 35 
ส่วนต ่าจากการประเมินมูลค่ายติุธรรมตราสารป้องกนัความเส่ียง   
   ส าหรับการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด (54) (116) 

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของส่วนของเจา้ของ (383) (265) 

รวม 1,535 1,094 

 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ 2,029 2,048 
ส่วนเกิน (ส่วนต ่า) กวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 115 (352) 
การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน (146) (229) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 4 35 
ส่วนต ่าจากการประเมินมูลค่ายติุธรรมตราสารป้องกนัความเส่ียง   
   ส าหรับการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด (54) (116) 

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของส่วนของเจา้ของ (389) (271) 

รวม 1,559 1,115 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
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25 องค์ประกอบอืน่ของส่วนเจ้าของ (ต่อ) 
 

(ก) ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์
 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์คือส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน และอาคาร ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยด์งักล่าว 
จะทยอยตดัจ าหน่ายโดยใชวิ้ธีเส้นตรงตามอายกุารใชง้านท่ีเหลืออยูข่องสินทรัพยน์ั้น และบนัทึกโอนไปยงัก าไรสะสมโดยตรง 
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ยอดคงเหลือตน้ปี 2,048 970 
บวก ตีราคาเพ่ิม - 1,122 

หกั ตดัจ าหน่าย (19) (44) 

ยอดคงเหลือปลายปี 2,029 2,048 

 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยด์งักล่าวไม่สามารถน ามาหกักบัขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได ้
 

(ข) ส่วนเกิน (ส่วนต ่า) กวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนสุทธิ 
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน   
ตราสารหน้ี 143 18 

ตราสารทุน 33 44 

   รวม 176 62 
   

ส่วนต ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน   
ตราสารหน้ี (43) (406) 

ตราสารทุน (18) (8) 

   รวม (61) (414) 
   

ส่วนเกินทุน (ส่วนต ่า) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนสุทธิ 115 (352) 
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26 ส ารองตามกฎหมาย 
 
ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ธนาคารจะตอ้งจดัสรรเงินส ารองอย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลังจาก 
หักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าส ารองดงักล่าวมีจ านวนเท่ากบัร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยส ารองดงักล่าวไม่สามารถน ามา 
จ่ายเงินปันผลได ้
 
เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน พ.ศ. 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นได้มีมติให้จดัสรรก าไรสุทธิส าหรับปี พ.ศ. 2558 เป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน  
35.4 ล้านบาท อย่างไรก็ตามในระหว่างปี พ.ศ. 2558 ธนาคารไดจ้ดัสรรก าไรสุทธิเป็นส ารองตามกฎหมายแลว้จ านวน 8.55 ล้านบาท ธนาคารจึง
จดัสรรก าไรสุทธิ เพ่ิมเติมอีกจ านวน 26.85 ลา้นบาท 
 
เม่ือวนัท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จดัสรรเงินก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมจ านวน  
5 ลา้นบาท 
 
เม่ือวนัท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จดัสรรเงินก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมจ านวน  
0.88 ลา้นบาท 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ธนาคารมีทุนส ารองตามกฎหมายรวมทั้งส้ิน 398.68 ลา้นบาท (วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : 397.80 ลา้นบาท) 
 

27 เงนิปันผลจ่าย 
 
เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน พ.ศ. 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของธนาคารไดมี้มติจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2558 ในอตัราหุ้นละ 
0.0075 บาท เป็นจ านวนเงิน 185.81 ลา้นบาท โดยจะจ่ายในวนัท่ี 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ธนาคารไม่มีการประกาศจ่ายเงินปันผลเงินปันผลใน
ปี พ.ศ. 2560 
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28 เงนิกองทุนที่ต้องด ารงไว้ตามกฎหมาย  
 
วตัถุประสงคข์องธนาคารในการบริหารทุน คือการด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองและการด ารงเงินกองทุนตามกฎหมาย
ตามพระราชบญัญติัธุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2551 ซ่ึงประกอบดว้ย  
 
  อตัราส่วน  อตัราส่วน 
  เงนิกองทุน  เงนิกองทุน 
 พ.ศ. 2560 ต่อสินทรัพย์เส่ียง พ.ศ. 2559 ต่อสินทรัพย์เส่ียง 

เงนิกองทุนส าหรับกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
     

เงินกองทุนชั้นท่ี 1     
ทุนช าระแลว้  15,140  12,387  
ส่วนเกินกวา่มูลค่าหุ้นสามญั 8,465  5,713  
เงินส ารองตามกฎหมาย 398  398  
ก าไรสุทธิคงเหลือจากการจดัสรร 7,181  7,863  
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของและส ารองอ่ืนๆ 1,566  1,294  

รายการหกัจากกองทุนชั้นท่ี 1 (1,810)  (2,346)  

   รวมเงินกองทุนชั้นท่ี 1 30,940 12.94 25,309 10.73 
     

เงินกองทุนชั้นท่ี 2     
หุ้นกูด้อ้ยสิทธิระยะยาว 9,086  12,087  

เงินส ารองส าหรับสินทรัพยจ์ดัชั้นปกติ 703  643  

   รวมเงินกองทุนชั้นท่ี 2 9,789 4.09 12,730 5.40 
     

   รวมเงินกองทุนตามกฎหมาย 40,729 17.03 38,039 16.13 
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28 เงนิกองทุนที่ต้องด ารงไว้ตามกฎหมาย (ต่อ) 
 
วตัถุประสงคข์องธนาคารในการบริหารทุน คือการด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองและการด ารงเงินกองทุนตามกฎหมาย
ตามพระราชบญัญติัธุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2551 ซ่ึงประกอบดว้ย (ต่อ) 
 
  อตัราส่วน  อตัราส่วน 
  เงนิกองทุน  เงนิกองทุน 
 พ.ศ. 2560 ต่อสินทรัพย์เส่ียง พ.ศ. 2559 ต่อสินทรัพย์เส่ียง 

เงนิกองทุนส าหรับธนาคาร ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
     

เงินกองทุนชั้นท่ี 1     
ทุนช าระแลว้  15,140  12,387  
ส่วนเกินกวา่มูลค่าหุ้นสามญั 8,465  5,713  
เงินส ารองตามกฎหมาย 398  398  
ก าไรสุทธิคงเหลือจากการจดัสรร 5,699  7,013  
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของและส ารองอ่ืนๆ 1,608  1,337  

รายการหกัจากกองทุนชั้นท่ี 1 (1,432)  (2,739)  

   รวมเงินกองทุนชั้นท่ี 1 29,878 12.47 24,109 10.16 
     

เงินกองทุนชั้นท่ี 2     
หุ้นกูด้อ้ยสิทธิระยะยาว 9,086  12,086  

เงินส ารองส าหรับสินทรัพยจ์ดัชั้นปกติ 880  799  

   รวมเงินกองทุนชั้นท่ี 2 9,966 4.16 12,885 5.42 
     

   รวมเงินกองทุนตามกฎหมาย 39,844 16.63 36,994 15.58 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 เงินกองทุนหลงัหกัเงินกองทุนส่วนเพ่ิม เพ่ือรองรับการให้สินเช่ือแก่กลุ่มลูกหน้ีรายใหญ่ มีจ  านวน 39,844 ลา้นบาท 
(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : จ านวน 36,994 ลา้นบาท) 
 
ธนาคารด ารงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยเก่ียวกับการก ากับดูแลเงินกองทุนภายใต้หลักเกณฑ์ของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย เก่ียวกบัการก ากบัดูแลเงินกองทุนภายใตห้ลกัเกณฑ ์Basel III และจะเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการด ารงเงินกองทุน ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการด ารงเงินกองทุนส าหรับธนาคารพาณิชย์
และเร่ืองหลกัเกณฑก์ารก ากบัแบบรวมกลุ่มทาง www.cimbthai.com ภายใน 4 เดือนนบัตั้งแต่วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

90 

29 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์  
 
แผนการให้หุ้นทุน (Equity Ownership Plan, “EOP”) 
 
EOP เป็นแผนการให้หุ้นทุนแก่พนักงานของธนาคารซ่ึงเร่ิมในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 โดยธนาคารจะให้หุ้นสามญัของ CIMB Group 
Holdings Berhad บริษทัใหญ่ของกลุ่มบริษทั CIMB แก่พนกังานท่ีเขา้เง่ือนไข  
 
ผูมี้สิทธิตาม EOP จะตอ้งไดรั้บการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของ CIMB Group Holding Berhad และจะออกหุ้นตาม
ขั้นตอนท่ีก าหนด ซ่ึงจะเป็นไปตามเง่ือนไขในการจา้งงานอยา่งต่อเน่ือง 
 
หากมีการเลิกจา้งพนักงานท่ีไม่ใช่การเกษียณอาย ุทุพพลภาพ หรือการตาย หุ้นคงเหลือท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรแก่พนกังานจะถูกจ าหน่ายในราคาตลาด
ส าหรับหุ้นท่ีออกก่อน พ.ศ. 2557 จะบริจาคให้แก่มูลนิธิ CIMB ในประเทศมาเลเซียในนามของพนกังาน ในขณะท่ีหุ้นท่ีออกในปี พ .ศ. 2557 
เป็นต้นไป รายได้จากการขายจะถูกส่งกลับไปยงัธนาคาร ถ้ามีการเกษียณอายุ ทุพพลภาพ หรือการตายของพนักงานท่ีมีหุ้นคงเหลือ 
ยงัไม่ไดจ้ดัสรรหุ้นตามสิทธิจะถูกจดัสรรแก่พนกังานหรือผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ท่ีก  าหนดในวนัท่ีมีการเลิกจา้งหรือทุพพลภาพหรือตาย 
 
มูลค่ายติุธรรมถวัเฉล่ียของหุ้นทุน ซ่ึงถูกซ้ือในช่วงเวลาท่ีก าหนดก่อนหน้าเพ่ือให้แก่พนกังานท่ีเขา้เง่ือนไขตามแผนการให้หุ้นทุนเท่ากบั MYR  
5.21  ต่อหุ้น (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : MYR 4.17 ต่อหุ้น) 
 
การเปล่ียนแปลง/เคล่ือนไหว ของจ านวนหุ้นสามญัตามแผนการให้หุ้นทุน มีดงัน้ี: 
 

  จ านวนหุ้นตามแผนการให้หุ้นทุน 

  พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

  พนัหน่วย พนัหน่วย 
    

ยอดคงเหลือตน้ปี  1,342 649 
ให้สิทธิเพ่ิมระหวา่งปี  852 1,044 

ใชสิ้ทธิระหวา่งปี  (776) (351) 

ยอดคงเหลือปลายปี  1,418 1,342 

 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ธนาคารกนัส ารองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์และบนัทึกค่าใช้จ่ายเป็นจ านวน 37 ลา้นบาท 
(ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : 31 ลา้นบาท) 
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30 ฐานะและผลการด าเนินงานที่ส าคญัจ าแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ 
 

30.1 ฐานะจ าแนกตามประเภทธุรกรรม 
 

 งบการเงนิรวม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 ธุรกรรม ธุรกรรม  ธุรกรรม ธุรกรรม  
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

สินทรัพยร์วม 294,079 6,525 300,604 291,294 6,176 297,470 
รายการระหวา่งธนาคาร       
   และตลาดเงินสุทธิ 16,375 1,793 18,168 6,805 1,723 8,528 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 19,670 1,608 21,278 18,881 2,354 21,235 
เงินลงทุนสุทธิและเงินลงทุน       
   ในบริษทัยอ่ยสุทธิ 44,054 6 44,060 55,056 6 55,062 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและ       
   ดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 198,447 3,117 201,564 194,248 2,092 196,340 
เงินรับฝาก 175,592 1,809 177,401 181,686 1,977 183,663 
รายการระหวา่งธนาคาร       
   และตลาดเงิน 13,142 2,506 15,648 9,097 2,498 11,595 
หน้ีสินทางการเงินท่ีก าหนดให ้       
   แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรม 23,104 - 23,104 18,874 - 18,874 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 16,855 3,110 19,965 16,596 4,785 21,381 
ตราสารหน้ีท่ีออก       
   และเงินกูย้ืม 8,652 11,281 19,933 15,110 10,473 25,583 
 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 ธุรกรรม ธุรกรรม  ธุรกรรม ธุรกรรม  
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

สินทรัพยร์วม 289,782 6,525 296,307 289,447 6,176 295,623 
รายการระหวา่งธนาคาร       
   และตลาดเงินสุทธิ 16,307 1,793 18,100 6,741 1,723 8,464 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 19,670 1,608 21,278 18,881 2,354 21,235 
เงินลงทุนสุทธิและเงินลงทุน       
   ในบริษทัยอ่ยสุทธิ 45,762 6 45,768 56,381 6 56,387 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี และ       
   ดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 193,278 3,117 196,395 191,690 2,092 193,782 
เงินรับฝาก 175,894 1,809 177,703 181,900 1,977 183,877 
รายการระหวา่งธนาคาร       
   และตลาดเงิน 13,142 2,506 15,648 9,097 2,498 11,595 
หน้ีสินทางการเงินท่ีก าหนดให ้       
   แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรม 23,104 - 23,104 18,874 - 18,874 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 16,855 3,110 19,965 16,596 4,785 21,381 
ตราสารหน้ีท่ีออก       
   และเงินกูย้ืม 6,652 11,281 17,933 15,110 10,473 25,583 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
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30 ฐานะและผลการด าเนินงานที่ส าคญัจ าแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ (ต่อ) 
 
30.2 ผลการด าเนินงานจ าแนกตามธุรกรรม  
 

 งบการเงนิรวม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 ธุรกรรม ธุรกรรม  ธุรกรรม ธุรกรรม  
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

รายไดด้อกเบ้ีย 14,442 116 14,558 14,557 115 14,672 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย (3,881) (474) (4,355) (4,443) (363) (4,806) 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย)  
   ดอกเบ้ียสุทธิ 10,561 (358) 10,203 10,114 (248) 9,866 
รายไดค้่าธรรมเนียมและ       
   บริการสุทธิ 1,944 - 1,944 1,636 - 1,636 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 1,008 - 1,008 1,426 - 1,426 
ค่าใชจ่้ายจากการ 
   ด าเนินงานอ่ืน ๆ (7,613) - (7,613) (7,424) - (7,424) 
หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญ   
   และ ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (5,075) 22 (5,053) (6,074) (205) (6,279) 

ก าไร (ขาดทุน) จากการ    
   ด าเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 825 (336) 489 (322) (453) (775) 

 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
  ธุรกรรม ธุรกรรม  ธุรกรรม ธุรกรรม  
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

รายไดด้อกเบ้ีย 11,797 116 11,913 12,609 115 12,724 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย (3,851) (474) (4,325) (4,444) (363) (4,807) 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย)  
   ดอกเบ้ียสุทธิ 7,946 (358) 7,588 8,165 (248) 7,917 
รายไดค้่าธรรมเนียมและ    
   บริการสุทธิ 1,247 - 1,247 1,051 - 1,051 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 1,228 - 1,228 1,404 - 1,404 
ค่าใชจ่้ายจากการ 
   ด าเนินงานอ่ืน ๆ (6,118) - (6,118) (6,166) - (6,166) 
หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญ   
   และ ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (3,966) 22 (3,944) (5,580) (205) (5,785) 

ก าไร (ขาดทุน) จากการ 
   ด าเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 337 (336) 1 (1,126) (453) (1,579) 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
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31 รายได้ดอกเบีย้ 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 165 69 165 69 
เงินลงทุนและธุรกรรมเพ่ือคา้ 195 153 195 153 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี 950 1,160 950 1,160 
เงินให้สินเช่ือ 9,878 10,588 10,558 11,320 
การให้เช่าซ้ือและสญัญาเช่าการเงิน 3,325 2,680 - - 

อ่ืนๆ 45 22 45 22 

      รายไดด้อกเบ้ีย 14,558 14,672 11,913 12,724 

 
32 ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

เงินรับฝาก 2,386 2,611 2,388 2,612 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 219 282 219 282 
เงินน าส่งสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก 18 18 18 18 
เงินน าส่งกองทุนฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 944 973 944 973 
ตราสารหน้ีท่ีออก     
      - หุ้นกูด้อ้ยสิทธิ 578 569 578 569 
      - อ่ืนๆ 133 302 133 302 
เงินกูย้มื 32 - - - 

อ่ืนๆ 45 51 45 51 

      ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 4,355 4,806 4,325 4,807 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
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33 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ     
การรับรอง รับอาวลั และการค ้าประกนั 94 101 108 101 
รายไดค้่าธรรมเนียมบตัรเอทีเอม็ บตัรเดบิตและบตัรเครดิต 88 104 88 104 
รายไดจ้ากการเป็นนายหนา้ขายประกนั 873 873 760 585 
รายไดค้่าธรรมเนียมจดัการ 108 111 108 111 

อ่ืนๆ 977 649 407 389 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 2,140 1,838 1,471 1,290 
     

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ     
ค่าธรรมเนียมในการติดตามหน้ี (53) (57) (96) (107) 
ค่าธรรมเนียมตูเ้อทีเอม็จ่าย (36) (40) (36) (40) 

อ่ืนๆ (107) (105) (92) (92) 

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (196) (202) (224) (239) 
     

             รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,944 1,636 1,247 1,051 

 
34 ก าไรสุทธิจากธุรกรรมเพือ่ค้าและปริวรรตเงนิตราต่างประเทศ 
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ก าไร(ขาดทุน)จากธุรกรรมเพ่ือคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ   
เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพนัธ์   
   ดา้นอตัราแลกเปล่ียน 350 664 
ตราสารอนุพนัธ์ดา้นอตัราดอกเบ้ีย 1,633 504 
ตราสารหน้ี 193 (1) 
ตราสารทุน 12 - 

อ่ืนๆ 36 235 

รวม 2,224 1,402 

ก าไรจากการป้องกนัความเส่ียง 14 - 

             ก  าไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 2,238 1,402 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
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35 ขาดทุนสุทธิจากหนีสิ้นทางการเงนิที่ก าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 
 
ขาดทุนสุทธิจากหน้ีสินทางการเงินท่ีก าหนดให้แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม ประกอบดว้ยรายการดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสุทธิ   
    ตัว๋แลกเงิน (1,310) (314) 
    หุ้นกู ้ (50) (175) 

ดอกเบ้ียจ่าย (374) (321) 

รวม (1,734) (810) 

 
36 ก าไรสุทธิจากเงนิลงทุน 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

     

ก าไรจากการขาย      
     เงินลงทุนเผื่อขาย 110 481 110 481 
     ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด 1 1 1 1 
     เงินลงทุนทัว่ไป - 1 - 1 

     ก าไรจากการขายสุทธิ 111 483 111 483 
     

(ขาดทุน) กลบัรายการจากการดอ้ยค่า     
     เงินลงทุนทัว่ไป (3) - (3) - 
     เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 383 - 

     (ขาดทุน)กลบัรายการจากการดอ้ยค่าสุทธิ (3) - 380 - 
     

ก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 108 483 491 483 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
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37 รายได้จากการด าเนินงานอืน่ๆ 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ก าไรจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 37 29 34 27 
ก าไรจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย - - 73 109 
รายไดจ้ากหน้ีสงสัยจะสูญโอนกลบั 216 150 - - 
รายไดรั้บจากเงินปันผล 14 20 14 62 

รายไดอ่ื้น 129 153 112 131 

     รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืนๆ 396 352 233 329 

 
38 หนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า  

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 4 6 4 6 
ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด 1 - 1 - 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี 5,048 6,273 3,939 5,779 

     รวม 5,053 6,279 3,944 5,785 

 

39 ภาษเีงนิได้ 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั :     

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนัส าหรับก าไรทางภาษีส าหรับปี 309 207 - - 

รวมภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั 309 207 - - 
     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :     
ลดในสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (หมายเหตุ 16) (211) (344) (76) (311) 

(เพ่ิม) ลดในหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (หมายเหตุ 16) 6 (8) 6 (8) 

รวมภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (205) (352) (70) (319) 
     

รวมค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 104 (145) (70) (319) 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
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39 ภาษเีงนิได้ (ต่อ) 
 
ภาษีเงินไดส้ าหรับก าไรก่อนหกัภาษีของกลุ่มกิจการมียอดจ านวนเงินท่ีแตกต่างจากการค านวณก าไร(ขาดทุน)ทางบญัชีคูณกบัภาษีของประเทศ
ท่ีธนาคารตั้งอยู ่โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี 489 (775) 1 (1,579) 
     

ภาษีค านวณจากอตัราภาษีร้อยละ 20  98 (155) - (316) 
ผลกระทบ :     
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี (9) (17) (86) (17) 
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถหกัภาษี 24 21 23 19 
การปรับปรุงจากงวดก่อน (7) 3 (7) (5) 

ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญจากบริษทัยอ่ย (2) 3 - - 

รวมค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 104 (145) (70) (319) 

 
อตัราภาษีเงินได้ถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักส าหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เป็นร้อยละ 21 และ 
ร้อยละ 5,068 ตามล าดบั เน่ืองจากธนาคารบนัทึกการกลบัรายการค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 
19 และร้อยละ 20 ตามล าดบั)  
 
ภาษีเงินไดท่ี้ (เพ่ิม) ลดท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน มีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 ก่อนภาษี ภาษ ี(เพิม่) ลด หลงัภาษ ี ก่อนภาษี ภาษ ี(เพิม่) ลด หลงัภาษ ี
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ก าไรจากมูลค่ายุติธรรม :       
ท่ีดินและอาคาร - - - 1,033 (207) 826 
สินทรัพยร์อการขาย - - - 45 (9) 36 
การป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด 62 (12) 50 58 (12) 46 
การวดัมูลค่าใหมข่องภาระผกูพนั 
   ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 80 (17) 63 (24) 5 (19) 
เงินลงทุนเผื่อขาย 467 (93) 374 (644) 129 (515) 

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน 609 (122) 487 468 (94) 374 

       
ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั  309   207  
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  (205)   (352)  
  104   (145)  

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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39 ภาษเีงนิได้ (ต่อ) 
 

ภาษีเงินไดท่ี้ (เพ่ิม) ลดท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน มีดงัน้ี (ต่อ) 
 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 ก่อนภาษี ภาษ ี(เพิม่) ลด หลงัภาษ ี ก่อนภาษี ภาษ ี(เพิม่) ลด หลงัภาษ ี

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

ก าไรจากมูลค่ายุติธรรม :       
ท่ีดินและอาคาร - - - 1,033 (207) 826 
สินทรัพยร์อการขาย - - - 45 (9) 36 
การป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด 62 (12) 50 58 (12) 46 
การวดัมูลค่าใหมข่องภาระผกูพนั 
   ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 83 (17) 66 (18) 4 (14) 

เงินลงทุนเผื่อขาย 467 (93) 374 (644) 129 (515) 

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน 612 (122) 490 474 (95) 379 

       
ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั  -   -  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  (70)   (319)  

  (70)   (319)  
 
ภาษีเงินไดท่ี้(ลด) / เพ่ิม ในส่วนของเจา้ของโดยตรงมีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :    
    ท่ีดินและอาคาร 10 - 
    สินทรัพยร์อการขาย (6) - 

 4 - 

 
นอกจากน้ี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจ านวน 3.8 ลา้นบาท (วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : 10 ลา้นบาท) ไดถู้กโอนมาจากส่วนเกินทุนอ่ืนไปยงั
ก าไรสะสม โดยการโอนน้ีเกิดจากภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างกนัระหวา่งค่าเส่ือมราคาจริงและค่าเส่ือมราคาท่ีค  านวณจากราคาทุนเดิม
ของอาคาร  
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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40 กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
 
กลุ่มกิจการและพนักงานได้ร่วมกันจดทะเบียนจัดตั้ งกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530  
ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานสมทบเขา้กองทุนในอตัราร้อยละ 3 - 15 ของเงินเดือนพนกังาน และเงินท่ีธนาคารและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบให้ 
ในอตัราร้อยละ 5 และจ่ายให้พนกังานในกรณีท่ีออกจากงานตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบักองทุนส ารองเล้ียงชีพ กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ี
บริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จ  ากดั และจะถูกจ่ายให้กบัพนกังานในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ย
กองทุนดงักล่าว ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการและธนาคารไดจ่้ายเงินสมทบเขา้กองทุนเป็นจ านวนประมาณ 92 ลา้นบาท 
และ 74 ลา้นบาท ตามล าดบั (ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : 113 ลา้นบาท และ 98 ลา้นบาท ตามล าดบั) 
 

41 ก าไรต่อหุ้น 
 
ก าไรต่อหุ้นท่ีแสดงไวใ้นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะธนาคาร เป็นก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึงค  านวณโดย
การหารก าไรสุทธิส าหรับงวดดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุ้นสามญัท่ีถือโดยบุคคลภายนอกท่ีอยูใ่นระหวา่งงวด (หมายเหตุ 24) 
 
บริษทัไม่มีการออกหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 
 

42 ทรัพย์สินที่ติดภาระผูกพนั 
 
42.1 ทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลกัประกนั 

 
กลุ่มกิจการไดน้ าทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทั เช่น เงินฝากธนาคาร พนัธบตัรรัฐบาล พนัธบตัรรัฐวิสาหกิจ เป็นตน้ ไปวางเป็นหลกัประกนั 
ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ส าหรับการใชไ้ฟฟ้า 7 8 

   รวม 7 8 

 
42.2 ทรัพย์สินที่ติดภาระผูกพนั 

 
ธนาคารมีทรัพยสิ์นรอการขายซ่ึงมีขอ้จ ากดัในการขายภายในระยะเวลา 3 ปี นบัจากวนัท่ีก าหนดในสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีทรัพยสิ์นรอ
การขายดงักล่าวมีมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 จ  านวน 319 ลา้นบาท (วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 จ  านวน 651 ลา้นบาท) 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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42 ทรัพย์สินที่ติดภาระผูกพนั (ต่อ) 
 

42.2 ทรัพย์สินที่ติดภาระผูกพนั (ต่อ) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ทรัพยสิ์นท่ีติดภาระผกูพนัมีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

  มูลค่าราคาทุน  มูลค่าราคาทุน 
ปีที่พ้นก าหนด จ านวนบริษทั ล้านบาท จ านวนบริษทั ล้านบาท 

     

พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป 2 319 5 651 

   ทรัพยสิ์นท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั 2 319 5 651 

 
43 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจจะเกดิขึน้ 

 
43.1 ภาระผูกพนั 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ธนาคารมีภาระผกูพนัท่ีมีสาระส าคญัดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 เงินบาท เงินตราต่างประเทศ รวม เงินบาท เงินตราต่างประเทศ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

การรับอาวัลตั๋วเงิน       
   และค า้ประกันการกู้ยืมเงิน :       
การรับอาวลัตัว๋เงิน 81 - 81 28 - 28 

การค ้าประกนัการกูย้มืเงิน 9 - 9 9 - 9 

   รวมการรับอาวลัตัว๋เงินและ       

      ค ้าประกนัการกูย้มืเงิน 90 - 90 37 - 37 

       
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้า       
   ที่ยังไม่ครบก าหนด :       
ภาระตามตัว๋แลกเงินค่าสินคา้เขา้       

   ท่ียงัไม่ครบก าหนด - 299 299 23 467 490 

       
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต :       

เล็ตเตอร์ออฟเครดิต 131 1,552 1,683 22 1,309 1,331 

       

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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43 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจจะเกดิขึน้ (ต่อ) 
 

43.1 ภาระผูกพนั (ต่อ) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ธนาคารมีภาระผกูพนัท่ีมีสาระส าคญัดงัน้ี (ต่อ) 
 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 เงินบาท เงินตราต่างประเทศ รวม เงินบาท เงินตราต่างประเทศ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

ภาระผูกพนัอื่น :       
สัญญาแลกเปล่ียนเงินตรา       
   ต่างประเทศทนัทีและล่วงหนา้       
- สัญญาซ้ือ - 498,047 498,047 - 387,446 387,446 
- สัญญาขาย - 478,403 478,403 - 364,404 364,404 
สัญญาแลกเปล่ียนเงินตรา       
   ต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ีย       
- สัญญาซ้ือ - 146,019 146,019 - 142,870 142,870 
- สัญญาขาย - 104,973 104,973 - 113,050 113,050 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย       
- รับอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 478,715 74,618 553,333 552,141 80,430 632,571 
- รับอตัราดอกเบ้ียลอยตวั 514,304 127,587 641,891 579,814 134,576 714,390 
สัญญาสิทธิซ้ือขายเงินตรา       
   ต่างประเทศ       
- ขายสิทธิท่ีจะซ้ือ - 61 61 - 57 57 
- ขายสิทธิท่ีจะขาย - 450 450 - 995 995 
- ซ้ือสิทธิท่ีจะซ้ือ - 433 433 - 1,074 1,074 
- ซ้ือสิทธิท่ีจะขาย - 11 11 - 157 157 
สินคา้โภคภณัฑ ์       
- สัญญาซ้ือ - 128 128 - 107 107 
- สัญญาขาย - 127 127 - 106 106 
อนุพนัธ์ดา้นเครดิต       
- สัญญาซ้ือ 1,800 3,464 5,264 1,800 2,723 4,523 
- สัญญาขาย 1,800 3,464 5,264 1,800 2,723 4,523 
ตราสารสิทธิเพื่อแลกเปล่ียน       
- สัญญาขาย 1,500 - 1,500 - - - 
ตราสารสิทธิท่ีอา้งอิงหน่วยลงทุน       
  ของกองทุน       
- สัญญาซ้ือ - 998 998 - - - 
- สัญญาขาย - 998 998 - - - 
อนุพนัธ์ดา้นตราสารทุน       
- สัญญาซ้ือ 308 - 308 - - - 
- สัญญาขาย 308 - 308 - - - 
อนุพนัธ์ดา้นตราสารหน้ี 
   (Bond Forward)       
- สัญญาขาย 8,450 - 8,450 1,399 - 1,399 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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43 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจจะเกดิขึน้ (ต่อ) 
 
43.1 ภาระผูกพนั (ต่อ) 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ธนาคารมีภาระผกูพนัท่ีมีสาระส าคญัดงัน้ี (ต่อ) 
 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 เงินบาท เงินตราต่างประเทศ รวม เงินบาท เงินตราต่างประเทศ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

เงินลงทุน       
- สัญญาซ้ือ 460 - 460 2,880 - 2,880 
- สัญญาขาย 710 - 710 3,788 - 3,788 
วงเงินเบิกเกินบญัชีท่ีลูกคา้       
   ยงัไม่ไดถ้อน 17,674 - 17,674 18,404 - 18,404 
วงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช้ 19,874 5,199 25,073 15,110 10,095 25,205 

การค ้าประกนัอ่ืน 9,634 183 9,817 10,194 469 10,663 

   ภาระผกูพนัอ่ืน 1,055,537 1,445,163 2,500,700 1,187,330 1,241,282 2,428,612 
.       

   รวมภาระผกูพนั 1,055,758 1,447,014 2,502,772 1,187,412 1,243,058 2,430,470 

 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 เงินบาท เงินตราต่างประเทศ รวม เงินบาท เงินตราต่างประเทศ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

การรับอาวัลตั๋วเงิน       
   และค า้ประกันการกู้ยืมเงิน :       
การรับอาวลัตัว๋เงิน 81 - 81 28 - 28 

การค ้าประกนัการกูย้มืเงิน 2,159 - 2,159 9 - 9 

   รวมการรับอาวลัตัว๋เงินและ       

      ค ้าประกนัการกูย้มืเงิน 2,240 - 2,240 37 - 37 

       
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้า       
   ที่ยังไม่ครบก าหนด :       
ภาระตามตัว๋แลกเงินค่าสินคา้เขา้       

   ท่ียงัไม่ครบก าหนด - 299 299 23 467 490 

       
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต :       

เล็ตเตอร์ออฟเครดิต 131 1,552 1,683 22 1,309 1,331 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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43 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจจะเกดิขึน้ (ต่อ) 
 
43.1 ภาระผูกพนั (ต่อ) 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ธนาคารมีภาระผกูพนัท่ีมีสาระส าคญัดงัน้ี (ต่อ) 
 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 เงินบาท เงินตราต่างประเทศ รวม เงินบาท เงินตราต่างประเทศ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

ภาระผูกพนัอื่น :       
สัญญาแลกเปล่ียนเงินตรา       
   ต่างประเทศทนัทีและล่วงหนา้       
- สัญญาซ้ือ - 498,047 498,047 - 387,446 387,446 
- สัญญาขาย - 478,403 478,403 - 364,404 364,404 
สัญญาแลกเปล่ียนเงินตรา       
   ต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ีย       
- สัญญาซ้ือ - 146,019 146,019 - 142,870 142,870 
- สัญญาขาย - 104,973 104,973 - 113,050 113,050 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย       
- รับอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 478,715 74,618 553,333 552,141 80,430 632,571 
- รับอตัราดอกเบ้ียลอยตวั 514,304 127,587 641,891 579,814 134,576 714,390 
สัญญาสิทธิซ้ือขายเงินตรา       
   ต่างประเทศ       
- ขายสิทธิท่ีจะซ้ือ - 61 61 - 57 57 
- ขายสิทธิท่ีจะขาย - 450 450 - 995 995 
- ซ้ือสิทธิท่ีจะซ้ือ - 433 433 - 1,074 1,074 
- ซ้ือสิทธิท่ีจะขาย - 11 11 - 157 157 
สินคา้โภคภณัฑ ์       
- สัญญาซ้ือ - 128 128 - 107 107 
- สัญญาขาย - 127 127 - 106 106 
อนุพนัธ์ดา้นเครดิต       
- สัญญาซ้ือ 1,800 3,464 5,264 1,800 2,723 4,523 
- สัญญาขาย 1,800 3,464 5,264 1,800 2,723 4,523 
ตราสารสิทธิเพื่อแลกเปล่ียน       
- สัญญาขาย 1,500 - 1,500 - - - 
ตราสารสิทธิท่ีอา้งอิงหน่วยลงทุน       
  ของกองทุน       
- สัญญาซ้ือ - 998 998 - - - 
- สัญญาขาย - 998 998 - - - 
อนุพนัธ์ดา้นตราสารทุน       
- สัญญาซ้ือ 308 - 308 - - - 
- สัญญาขาย 308 - 308 - - - 
อนุพนัธ์ดา้นตราสารหน้ี 
   (Bond Forward)       
- สัญญาขาย 8,450 - 8,450 1,399 - 1,399 
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43 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจจะเกดิขึน้ (ต่อ) 
 

43.1 ภาระผูกพนั (ต่อ) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ธนาคารมีภาระผกูพนัท่ีมีสาระส าคญัดงัน้ี (ต่อ) 
 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 เงินบาท เงินตราต่างประเทศ รวม เงินบาท เงินตราต่างประเทศ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

เงินลงทุน       
- สัญญาซ้ือ 460 - 460 2,880 - 2,880 
- สัญญาขาย 710 - 710 3,788 - 3,788 
วงเงินเบิกเกินบญัชีท่ีลูกคา้       
   ยงัไม่ไดถ้อน 17,674 - 17,674 18,404 - 18,404 
วงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช้ 19,874 5,199 25,073 15,110 10,095 25,205 

การค ้าประกนัอ่ืน 9,634 183 9,817 10,194 469 10,663 

   ภาระผกูพนัอ่ืน 1,055,537 1,445,163 2,500,700 1,187,330 1,241,282 2,428,612 
.       

   รวมภาระผกูพนั 1,057,908 1,447,014 2,504,922 1,187,412 1,243,058 2,430,470 
 

43.2 หนีสิ้นที่อาจจะเกดิขึน้ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องคดีในศาลในฐานะจ าเลย ซ่ึงส่วนใหญ่ 
จะเป็นคดีละเมิดฟ้องเรียกร้องค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารเช่ือว่าเม่ือคดีส้ินสุดจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อกลุ่มกิจการ  
สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
 งบการเงนิรวมและ 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ทุนทรัพยใ์นคดีท่ีกลุ่มกิจการถูกฟ้องในฐานะจ าเลยโดยตรง 211 296 
ทุนทรัพยใ์นคดีท่ีกลุ่มกิจการถูกฟ้องในฐานะจ าเลยร่วม   
   - ทุนทรัพยเ์ฉพาะส่วนในคดีท่ีสามารถระบุไดว้า่เป็นส่วนของกลุ่มกิจการ 631 766 

   - ทุนทรัพยใ์นคดีท่ีไม่สามารถระบุไดว้า่เป็นส่วนของกลุ่มกิจการ 304 357 

   รวม 1,146 1,419 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ในจ านวนดงักล่าวขา้งตน้ มีคดีความท่ีศาลชั้นตน้พิพากษาให้ธนาคารแพค้ดีต่อโจทก์ในคดีท่ีธนาคาร
ถูกฟ้องในฐานะจ าเลยโดยตรง และในคดีท่ีธนาคารถูกฟ้องในฐานะจ าเลยร่วมเป็นจ านวนทุนทรัพย ์16 ลา้นบาท และ 276 ลา้นบาท 
ตามล าดบั อยา่งไรก็ตามธนาคารอยูร่ะหว่างการยื่นอุทธรณ์ (วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : 9 ลา้นบาท และ 71 ลา้นบาท ตามล าดบั) ซ่ึง
ธนาคารไดรั้บรู้ประมาณการผลขาดทุนท่ีอาจเกิดข้ึนจากคดีฟ้องร้องจ านวนรวม 139 ลา้นบาท (วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : 30 ลา้นบาท) 
ซ่ึงฝ่ายบริหารสรุปและเช่ือวา่ ประมาณการหน้ีสินดงักล่าวเพียงพอท่ีจะรองรับผลขาดทุนท่ีอาจเกิดข้ึนจากคดีฟ้องร้องขา้งตน้  
 

นอกจากน้ีธนาคารยงัได้รับรู้ส ารองส าหรับรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินเก่ียวกับการค ้ าประกัน ซ่ึงกลุ่มกิจการถูกฟ้องคดี  
ในศาลในฐานะจ าเลยจ านวน 395 ลา้นบาท (วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : 494 ลา้นบาท) 
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43 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจจะเกดิขึน้ (ต่อ) 

 
43.3 ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าระยะยาว 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการไดท้  าสญัญาเช่าท่ีดิน อาคาร และรถยนต ์โดยสญัญาเช่ามีอายตุั้งแต่ 6 เดือน
ข้ึนไป ทั้งน้ีกลุ่มกิจการจะตอ้งจ่ายค่าเช่าในอนาคตตามท่ีระบุในสญัญาเช่าโดยสามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
 
จ่ายภายใน งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

1 - 3 ปี 326 309 231 257 
4 - 5 ปี 10 6 5 6 
6 - 10 ปี 4 5 4 5 
11 - 30 ปี - 1 - 1 

รวม 340 321 240 269 

 
43.4 ภาระผูกพนัอืน่ 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ธนาคารมีภาระผูกพนั เน่ืองจากธนาคารได้เขา้ท  าสัญญาติดตั้งและพฒันาระบบคอมพิวเตอร์กบั 
บริษทัหลายแห่ง ซ่ึงคงเหลือมูลค่าท่ีทางธนาคารจะตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาดงักล่าวอีกจ านวน 119.6 ลา้นบาท 2.7 ลา้นริงกิตมาเลยเ์ซีย 
58.4 พนัเหรียญสหรัฐ และ 444.2 พนัเหรียญสิงคโปร์ (วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : 83 ลา้นบาท 3.57 ลา้นริงกิตมาเลยเ์ซีย 6.1 ลา้น
เหรียญสหรัฐ และ 715 พนัเหรียญสิงคโปร์) 
 

44 รายการธุรกจิกบักจิการ/บุคคลที่เกีย่วข้องกนั 

 
กิจการหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีควบคุมหรือถูกควบคุมโดยธนาคารและบริษทัยอ่ยไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม 
หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบัธนาคารและบริษทัยอ่ย รวมถึงบริษทัท่ีท าหน้าท่ีถือหุ้น บริษทัยอ่ย และกิจการท่ีเป็นบริษทัยอ่ยในเครือ
เดียวกนั นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม
และมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญักบัธนาคารและบริษทัย่อย ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือพนกังานของธนาคารและบริษทัยอ่ย ตลอดทั้ง
สมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น 
 
ในการพิจารณาความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัธนาคารและบริษทัยอ่ยแต่ละรายการธนาคารและบริษทัยอ่ยค านึงถึง
เน้ือหาของความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 
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44 รายการธุรกจิกบักจิการ/บุคคลที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
ในระหว่างปี กลุ่มกิจการมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเกณฑ์ตามสัญญา 
ท่ีตกลงร่วมกนัระหวา่งธนาคารและบริษทัเหล่านั้น ซ่ึงรายการท่ีมีสาระส าคญัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

บริษทัย่อย     
รายได ้:     

ดอกเบ้ียรับ - - 682 733 
ค่าธรรมเนียมรับ - - 28 5 
เงินปันผลรับ - - - 42 

ค่าใชจ่้าย :     
ดอกเบ้ียจ่าย - - 1 1 
ค่าธรรมเนียมจ่าย - - 43 51 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์ - - (7) (6) 

บริษทัใหญ่     
รายได ้:     

ดอกเบ้ียรับ 14 - 14 - 
ค่าใชจ่้าย :     

ดอกเบ้ียจ่าย 205 97 205 97 
ค่าธรรมเนียมจ่าย 62 42 62 42 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์ 3 6 3 6 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 1 - 1 - 

บริษทัที่เกีย่วข้องกนั     

รายได ้:     
ค่าธรรมเนียมรับ 525 215 525 215 
รายไดอ่ื้น 1 - 1 - 

ค่าใชจ่้าย :     
ดอกเบ้ียจ่าย 18 14 18 14 
ค่าธรรมเนียมจ่าย 13 36 13 36 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์ (12) (9) (12) (9) 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 101 - 101 - 
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44 รายการธุรกจิกบักจิการ/บุคคลที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
ยอดคงคา้งของรายการธุรกิจท่ีส าคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2560 

 เงินให้สินเช่ือคง เงินให้สินเช่ือ      
 ค้างถัวเฉลี่ย คงค้าง ภาระผูกพนั สินทรัพย์อื่น เงินรับฝาก เงินกู้ยืม หน้ีสินอื่น 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
        

บริษัทใหญ่        

CIMB Bank Berhad - - 13 1,251 - 3,802 1,479 

 - - 13 1,251 - 3,802 1,479 

        
บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน        
CIMB Bank Plc, Cambodia - - 61 - - - 44 
CIMB ISLAMIC Bank Berhad - - - - - - 93 
PT Bank CIMB Niaga Tbk - - - - - - 2 
CIMB Securities (Singapore) - - - - 8 - - 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซีไอเอ็มบี        
(ประเทสไทย) จ ากดั - - - - 874 - - 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน        
   ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ ากดั - - - - 261 - - 

บริษทับริหารสินทรัพย ์สาทร จ ากดั - - - 752 302 - 18 

 - - 61 752 1,445 - 157 

        

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 29 30 - - 8 - - 

 29 30 - - 8 - - 

        

บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน 15 11 - - 473 - - 

 15 11 - - 473 - - 
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44 รายการธุรกจิกบักจิการ/บุคคลที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
ยอดคงคา้งของรายการธุรกิจท่ีส าคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีดงัน้ี (ต่อ) 
 
 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2559 

 เงินให้สินเช่ือคง เงินให้สินเช่ือ      
 ค้างถัวเฉลี่ย คงค้าง ภาระผูกพนั สินทรัพย์อื่น เงินรับฝาก เงินกู้ยืม หน้ีสินอื่น 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
        

บริษัทใหญ่        

CIMB Bank Berhad - - 44 2,132 - 3,755 1,194 

 - - 44 2,132 - 3,755 1,194 

        
บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน        
CIMB Bank Plc, Cambodia - - - - - - 1 
CIMB ISLAMIC Bank Berhad - - - - - - 22 
CIMB NIAGA - - - 1 - - 4 
CIMB Securities (Singapore) - - - - 49 - - 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน        
   ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ ากดั - - - - 371 - - 

บริษทับริหารสินทรัพย ์สาทร จ ากดั - - - 1 581 - 8 

 - - - 2 1,001 - 35 

        

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน - - - - 9 - - 

 - - - - 9 - - 

        

บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน 26 41 - - 847 - 1 

 26 41 - - 847 - 1 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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44 รายการธุรกจิกบักจิการ/บุคคลที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
ยอดคงคา้งของรายการธุรกิจท่ีส าคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีดงัน้ี (ต่อ) 
 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2560 

 
เงินให้สินเช่ือ        
คงค้างถัวเฉลี่ย 

เงินให้สินเช่ือ 
คงค้าง 

 
ภาระผูกพนั สินทรัพย์อื่น เงินรับฝาก เงินกู้ยืม หน้ีสินอื่น 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
        

บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดยธนาคารโดยตรง        
บริษทั เซ็นเตอร์ออโตลี้ส จ ากดั 19,141 19,730 2,150 1 184 - 8 
บริษทั เวลิดลี์ส จ ากดั 2,786 3,018 - 1 69 - - 

บริษทั ซีที คอลล ์จ ากดั 8 - - 1 49 - 7 

 21,935 22,748 2,150 3 302 - 15 

        
บริษัทใหญ่        
CIMB Bank Berhad - - 13 1,251 - 3,802 1,479 

 - - 13 1,251 - 3,802 1,479 

        
บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน        
CIMB Bank Plc, Cambodia - - 61 - - - 44 
CIMB ISLAMIC Bank Berhad - - - - - - 93 
PT Bank CIMB Niaga Tbk - - - - - - 2 
CIMB Securities (Singapore) - - - - 8 - - 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซีไอเอ็มบี        
(ประเทสไทย) จ ากดั - - - - 874 - - 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน        
   ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ ากดั - - - - 261 - - 

บริษทับริหารสินทรัพย ์สาทร จ ากดั - - - 752 302 - 18 

 - - 61 752 1,445 - 157 

        

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 29 30 - - 8 - - 

 29 30 - - 8 - - 

 
บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน 13 8 - - 470 - - 

 13 8 - - 470 - - 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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44 รายการธุรกจิกบักจิการ/บุคคลที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
ยอดคงคา้งของรายการธุรกิจท่ีส าคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีดงัน้ี (ต่อ) 
 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2559 

 
เงินให้สินเช่ือ        
คงค้างถัวเฉลี่ย 

เงินให้สินเช่ือ 
คงค้าง 

 
ภาระผูกพนั สินทรัพย์อื่น เงินรับฝาก เงินกู้ยืม หน้ีสินอื่น 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
        

บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดยธนาคารโดยตรง        
บริษทั เซ็นเตอร์ออโตลี้ส จ ากดั 17,702 19,028 - - 134 - - 
บริษทั เวลิดลี์ส จ ากดั 2,758 2,644 - - 24 - - 

บริษทั ซีที คอลล ์จ ากดั 6 8 - 1 56 - 8 

 20,466 21,680 - 1 214 - 8 

        
บริษัทใหญ่        
CIMB Bank Berhad - - 44 2,132 - 3,755 1,194 

 - - 44 2,132 - 3,755 1,194 

        
บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน        
CIMB Bank Plc, Cambodia - - - - - - 1 
CIMB ISLAMIC Bank Berhad - - - - - - 22 
CIMB NIAGA - - - 1 - - 4 
CIMB Securities (Singapore) - - - - 49 - - 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน        
   ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ ากดั - - - - 371 - - 

บริษทับริหารสินทรัพย ์สาทร จ ากดั - - - 1 581 - 8 

 - - - 2 1,001 - 35 

        

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน - - - - 9 - - 

 - - - - 9 - - 

 
บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน 23 38 - - 846 - - 

 23 38 - - 846 - - 

 
ธนาคารคิดดอกเบ้ียส าหรับเงินรับฝากจากกิจการและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัในอตัราปกติท่ีคิดกบัผูฝ้ากทัว่ไป  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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44 รายการธุรกจิกบักจิการ/บุคคลที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการและธนาคารมีภาระผกูพนัจากสญัญาอนุพนัธ์ทางการเงินกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 
 

 พ.ศ. 2560 

 เงนิบาท เงนิตราต่างประเทศ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

บริษทัใหญ่    
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย    
- รับอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 17,110 88 17,198 
- รับอตัราดอกเบ้ียลอยตวั 54,527 1,306 55,833 
สญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศทนัทีและล่วงหนา้    
- สญัญาซ้ือ - 2,657 2,657 
- สญัญาขาย - 217 217 
สญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ีย    
 - สญัญาซ้ือ - 8,622 8,622 
- สญัญาขาย - 1,634 1,634 
สินคา้โภคภณัฑ ์    
- สญัญาซ้ือ - 128 128 
ตราสารสิทธิเพ่ือแลกเปล่ียน    
- สญัญาขาย 1,500 - 1,500 
อนุพนัธ์ดา้นเครดิต    
- สญัญาขาย 1,800 3,464 5,264 
อนุพนัธ์ดา้นตราสารทุน    
- สญัญาขาย 308 - 308 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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44 รายการธุรกจิกบักจิการ/บุคคลที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการและธนาคารมีภาระผกูพนัจากสญัญาอนุพนัธ์ทางการเงินกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 
(ต่อ) 
 

 พ.ศ. 2559 

 เงนิบาท เงนิตราต่างประเทศ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

บริษทัใหญ่    
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย    
- รับอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 71,708 97 71,805 
- รับอตัราดอกเบ้ียลอยตวั 100,134 2,082 102,216 
สญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศทนัทีและล่วงหนา้    
- สญัญาซ้ือ - 510 510 
สญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ีย    
 - สญัญาซ้ือ - 8,507 8,507 
- สญัญาขาย - 1,792 1,792 
สินคา้โภคภณัฑ ์    
- สญัญาซ้ือ - 56 56 
- สญัญาขาย - 50 50 
อนุพนัธ์ดา้นเครดิต    
- สญัญาขาย 1,800 2,723 4,523 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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44 รายการธุรกจิกบักจิการ/บุคคลที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
ผลประโยชน์ที่จ่ายแก่กรรมการและผู้มีอ านาจในการจัดการ 
 
ธนาคารไม่มีผลตอบแทนหรือผลประโยชน์อ่ืนใดทั้งท่ีเป็นตวัเงินและ/หรือไม่เป็นตวัเงินท่ีจ่ายให้กรรมการและพนักงานชั้นบริหารของ
ธนาคาร ตั้งแต่ระดบัผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ข้ึนไป รวมทั้งผูบ้ริหารฝ่ายบญัชีนอกเหนือจากผลประโยชน์ท่ีพึงจ่ายตามปกติ ซ่ึงไดแ้ก่ เบ้ียประชุม
กรรมการ บ าเหน็จกรรมการ (ถา้มี) ภาษีเงินได ้เงินเดือนและโบนสั (ถา้มี) และผลประโยชน์ของพนกังานท่ีจ่ายโดยให้หุ้นเป็นเกณฑ ์
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ผลประโยชน์ระยะสั้น 485 461 457 432 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน ๆ 17 22 16 22 
ผลประโยชน์ของพนกังานท่ีจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์     

   จากแผนการใหหุ้้นทุน (หมายเหตุ 29) 37 31 37 31 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายแก่กรรมการและ     

   ผูมี้อ  านาจในการจดัการ 539 514 510 485 

 
ผลประโยชน์ของพนกังานท่ีจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 พนัหน่วย พนัหน่วย 
   

หุ้นของบริษทั CIMB Group Holdings Berhad  852 1,044 
 

45 การเสนอข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 

 
ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน สรุปไดด้งัน้ี 
 
ภาครายยอ่ย 
 
ภาครายย่อย ให้บริการทางการเงินกับประชาชนทัว่ไปและลูกค้าพาณิชยธ์นกิจ ซ่ึงได้แก่ บริการด้านช่องทางการจ าหน่ายและกระจายสินค้า 
แก่ผูบ้ริโภคและการให้บริการทางการเงินแก่ลูกคา้รายยอ่ย ลูกคา้ส่วนบุคคล 
 
ภาคธุรกิจ 
 
ภาคธุรกิจประกอบไปดว้ยสายวาณิชธนกิจ สายบรรษทัธุรกิจ และสายบริหารเงินและการตลาด 
- สายวาณิชธนกิจ เป็นการให้บริการดา้นท่ีปรึกษาทางการเงิน ธุรกรรมในตลาดตราสารทุนและการบริหารจดัการสินทรัพย ์

- สายบรรษทัธุรกิจ และสายบริการเงินและการตลาด เป็นบริการทางดา้นการให้สินเช่ือภาคธุรกิจเชิงพาณิชย ์การบริการทางดา้นการรับฝากเงิน                  
การบริหารธุรกรรมทางการเงิน การบริหารเงินและการตลาด 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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45 การเสนอข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 

ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน สรุปไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 

อ่ืน ๆ 
 

อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ฝ่ายท่ีรับผิดชอบดูแลการด าเนินงานของระบบงานส่วนกลาง และส่วนสนบัสนุน รวมถึงศูนยต์น้ทุน ส่วนท่ีไม่แสวงผลก าไรและธุรกิจ
อ่ืนซ่ึงไม่มีสาระส าคญัต่อกลุ่มกิจการ 
 

ขอ้มูลทางการเงินในงบการเงินรวมจ าแนกตามส่วนงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม   
พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 เป็นดงัน้ี 

 งบการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2560 

 ภาครายย่อย ภาคธุรกจิ อืน่ๆ 
รายการ 
ตัดบัญชี งบการเงนิรวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      

รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ      
   ลูกคา้ภายนอก 8,070 1,905 227 - 10,202 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,607 325 32 (19) 1,945 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืนๆ 485 251 657 (385) 1,008 
ค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงานอ่ืนๆ (6,005) (1,592) (22) 6 (7,613) 
หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญ และ      
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (4,397) (105) (561) 10 (5,053) 
ภาษีเงินได ้ 54 (167) 9 - (104) 

   (ขาดทุน)ก าไรสุทธิส าหรับปี (186) 617 342 (388) 385 
 
 

 งบการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2559 

 ภาครายย่อย ภาคธุรกจิ อืน่ๆ 
รายการ 
ตัดบัญชี งบการเงนิรวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      

รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ      
   ลูกคา้ภายนอก 7,457 1,931 478 - 9,866 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,374 271 (9) - 1,636 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืนๆ 367 855 248 (44) 1,426 
ค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงานอ่ืนๆ (5,374) (1,686) (365) 1 (7,424) 
หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญ และ      
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (4,234) (1,098) (974) 27 (6,279) 
ภาษีเงินได ้ 77 (51) 119 - 145 

   (ขาดทุน)ก าไรสุทธิส าหรับปี (333) 222 (503) (16) (630) 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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45 การเสนอข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 

 

 ธุรกจิธนาคาร ธุรกจิให้เช่าซ้ือ ธุรกจิอืน่ รายการตัดบัญชี งบการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
           

สินทรัพยร์วม 296,307 295,623 28,777 24,783 69 77 (24,549) (23,013) 300,604 297,470 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย)์ 18,100 8,464 321 222 49 56 (302) (214) 18,168 8,528 
เงินลงทุนสุทธิ 44,060 55,062 - - - - - - 44,060 55,062 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 196,395 193,782 27,681 24,013 9 9 (22,521) (21,464) 201,564 196,340 
เงินรับฝาก 177,703 183,877 - - - - (302) (214) 177,401 183,663 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) 15,648 11,595 22,742 21,669 - 8 (22,742) (21,677) 15,648 11,595 
หน้ีสินทางการเงินท่ีก าหนดให้แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 23,104 18,874 - - - - - - 23,104 18,874 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 17,933 25,583 2,000 - - - - - 19,933 25,583 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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46 เคร่ืองมือทางการเงนิ 

 
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของธนาคารตามท่ีนิยามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 (ฉบบั 48 เดิม) “การแสดงรายการและการเปิดเผย
ขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสด รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน เงินให้สินเช่ือ เงินลงทุน เงินฝาก หน้ีสินจ่ายคืน
เม่ือทวงถาม และเงินกูย้มื ธนาคารมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 
 
46.1 ความเส่ียงด้านเครดติ 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ธนาคารมีภาระผกูพนันอกงบแสดงฐานะการเงิน ซ่ึงวิเคราะห์ตามระยะเวลาครบก าหนดของ
สญัญานบัจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ไดด้งัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 

 นับจาก พ.ศ. 2560 นับจาก พ.ศ. 2559 

 ไม่เกนิ 1 ปี มากกว่า 1 ปี รวม ไม่เกนิ 1 ปี มากกว่า 1 ปี รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

การรับอาวลัตัว๋เงิน 81 - 81 28 - 28 
การค ้าประกนัเงินกูย้มื 9 - 9 9 - 9 
ภาระตามตัว๋แลกเงินค่าสินคา้       
   เขา้ท่ียงัไม่ครบก าหนด 299 - 299 490 - 490 
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต 1,683 - 1,683 1,331 - 1,331 
การค ้าประกนัอ่ืน 8,397 1,420 9,817 9,739 924 10,663 
 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 นับจาก พ.ศ. 2560 นับจาก พ.ศ. 2559 

 ไม่เกนิ 1 ปี มากกว่า 1 ปี รวม ไม่เกนิ 1 ปี มากกว่า 1 ปี รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

การรับอาวลัตัว๋เงิน 81 - 81 28 - 28 
การค ้าประกนัเงินกูย้มื 9 2,150 2,159 9 - 9 
ภาระตามตัว๋แลกเงินค่าสินคา้       
   เขา้ท่ียงัไม่ครบก าหนด 299 - 299 490 - 490 
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต 1,683 - 1,683 1,331 - 1,331 
การค ้าประกนัอ่ืน 8,397 1,420 9,817 9,739 924 10,663 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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46 เคร่ืองมือทางการเงนิ (ต่อ) 

 
46.2 ความเส่ียงด้านตลาด  

 
(ก) ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Risk) 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 สินทรัพย/์หน้ีสินทางการเงินจ าแนกตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย จ  าแนกไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2560 

 มีอตัราดอกเบีย้    
 ปรับขึน้ลงอ้างอิง มีอตัรา   
 ตามอตัราตลาด ดอกเบีย้คงที่ ไม่มีดอกเบีย้ รวม 

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินสด - - 1,591 1,591 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 595 14,134 3,443 18,172 
เงินลงทุนสุทธิ 15 43,916 129 44,060 
เงินให้สินเช่ือสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 135,795 75,227 - 211,022 

ลูกหน้ีตัว๋สญัญาใชเ้งิน - 750 827 1,577 

   รวมสินทรัพยท์างการเงิน 136,405 134,027 5,990 276,422 

     
หนีสิ้นทางการเงนิ     
เงินรับฝาก 56,329 119,000 2,072 177,401 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  6,355 7,759 1,534 15,648 
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม - - 255 255 
หน้ีสินทางการเงินท่ีก าหนดให้แสดงดว้ย     
   มูลค่ายติุธรรม 23,104 - - 23,104 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 5,853 13,739 341 19,933 

รวมหน้ีสินทางการเงิน 91,641 140,498 4,202 236,341 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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46 เคร่ืองมือทางการเงนิ (ต่อ) 

 
46.2 ความเส่ียงด้านตลาด (ต่อ) 

 
(ก) ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Risk) (ต่อ) 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 สินทรัพย/์หน้ีสินทางการเงินจ าแนกตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย จ  าแนกไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 
 งบการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2559 

 มีอตัราดอกเบีย้    
 ปรับขึน้ลงอ้างอิง มีอตัรา   
 ตามอตัราตลาด ดอกเบีย้คงที่ ไม่มีดอกเบีย้ รวม 

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินสด - - 1,939 1,939 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 440 4,594 3,494 8,528 
เงินลงทุนสุทธิ 19 54,868 175 55,062 
เงินให้สินเช่ือสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 138,887 66,702 - 205,589 

ลูกหน้ีตัว๋สญัญาใชเ้งิน - 775 - 775 

   รวมสินทรัพยท์างการเงิน 139,346 126,939 5,608 271,893 

     
หนีสิ้นทางการเงนิ     
เงินรับฝาก 72,514 108,796 2,353 183,663 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  4,554 6,053 988 11,595 
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม - - 250 250 
หน้ีสินทางการเงินท่ีก าหนดให้แสดงดว้ย     
   มูลค่ายติุธรรม 18,874 - - 18,874 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื - 25,039 544 25,583 

รวมหน้ีสินทางการเงิน 95,942 139,888 4,135 239,965 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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46 เคร่ืองมือทางการเงนิ (ต่อ) 

 
46.2 ความเส่ียงด้านตลาด (ต่อ) 

 
(ก) ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Risk) (ต่อ) 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 สินทรัพย/์หน้ีสินทางการเงินจ าแนกตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย จ  าแนกไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2560 

 มีอตัราดอกเบีย้    
 ปรับขึน้ลงอ้างอิง มีอตัรา   
 ตามอตัราตลาด ดอกเบีย้คงที่ ไม่มีดอกเบีย้ รวม 

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินสด - - 1,589 1,589 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 545 14,135 3,424 18,104 
เงินลงทุนสุทธิ 15 43,916 129 44,060 
เงินให้สินเช่ือสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 135,769 69,465 - 205,234 

ลูกหน้ีตัว๋สญัญาใชเ้งิน - 750 827 1,577 

   รวมสินทรัพยท์างการเงิน 136,329 128,266 5,969 270,564 

     
หนีสิ้นทางการเงนิ     
เงินรับฝาก 56,612 119,017 2,074 177,703 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  6,355 7,759 1,534 15,648 
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม - - 255 255 
หน้ีสินทางการเงินท่ีก าหนดให้แสดงดว้ย     
    มูลค่ายติุธรรม 23,104 - - 23,104 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 5,853 11,739 341 17,933 

   รวมหน้ีสินทางการเงิน 91,924 138,515 4,204 234,643 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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46 เคร่ืองมือทางการเงนิ (ต่อ) 

 
46.2 ความเส่ียงด้านตลาด (ต่อ) 

 
(ก) ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Risk) (ต่อ) 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 สินทรัพย/์หน้ีสินทางการเงินจ าแนกตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย จ  าแนกไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2559 

 มีอตัราดอกเบีย้    
 ปรับขึน้ลงอ้างอิง มีอตัรา   
 ตามอตัราตลาด ดอกเบีย้คงที่ ไม่มีดอกเบีย้ รวม 

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินสด - - 1,936 1,936 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 385 4,594 3,485 8,464 
เงินลงทุนสุทธิ 19 54,868 175 55,062 
เงินให้สินเช่ือสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 138,860 64,040 - 202,900 

ลูกหน้ีตัว๋สญัญาใชเ้งิน - 775 - 775 

   รวมสินทรัพยท์างการเงิน 139,264 124,277 5,596 269,137 

     
หนีสิ้นทางการเงนิ     
เงินรับฝาก 72,712 108,812 2,353 183,877 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  4,554 6,053 988 11,595 
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม - - 250 250 
หน้ีสินทางการเงินท่ีก าหนดให้แสดงดว้ย     
    มูลค่ายติุธรรม 18,874 - - 18,874 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื - 25,038 544 25,582 

   รวมหน้ีสินทางการเงิน 96,140 139,903 4,135 240,178 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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46 เคร่ืองมือทางการเงนิ (ต่อ) 
 

46.2 ความเส่ียงด้านตลาด (ต่อ) 
 

(ก) ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Risk) (ต่อ) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 สินทรัพย/์หน้ีสินทางการเงินจ าแนกตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย จ  าแนกไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 

 งบการเงินรวม  

 พ.ศ. 2560 

 ระยะเวลาการก าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบก าหนด  อัตราดอกเบี้ย 
 เมื่อ 0 - 3 3 - 12   ไม่มี  ถัวเฉลี่ย 
 ทวงถาม เดือน เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ก าหนด รวม ถ่วงน ้าหนัก 

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 
         
สินทรัพย์ทางการเงิน         
รายการระหวา่งธนาคาร         
   และตลาดเงินสุทธิ 150 12,401 1,430 153 - - 14,134 1.66 
เงินลงทุนสุทธิ - 113 6,459 24,762 12,582 - 43,916 2.85 
เงินให้สินเช่ือสุทธิจากรายได้         
   รอตดับญัชี 1,494 23,129 11,864 36,394 2,346 - 75,227 10.23 
ลูกหน้ีตัว๋สัญญาใชเ้งิน - 138 531 81 - - 750 2.50 

   รวมสินทรัพยท์างการเงิน 1,644 35,781 20,284 61,390 14,928 - 134,027  
         
หน้ีสินทางการเงิน         
เงินรับฝาก 3,189 63,083 50,628 2,100 - - 119,000 1.48 
รายการระหวา่งธนาคาร          
   และตลาดเงิน 1,456 4,495 1,572 30 206 - 7,759 1.30 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 700 1,148 2,074 2,000 7,817 - 13,739 3.85 

   รวมหน้ีสินทางการเงิน 5,345 68,726 54,274 4,130 8,023 - 140,498  
 

 งบการเงินรวม  

 พ.ศ. 2559 

 ระยะเวลาการก าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบก าหนด  อัตราดอกเบี้ย 
 เมื่อ 0 - 3 3 - 12   ไม่มี  ถัวเฉลี่ย 
 ทวงถาม เดือน เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ก าหนด รวม ถ่วงน ้าหนัก 

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 
         

สินทรัพย์ทางการเงิน         
รายการระหวา่งธนาคาร         
   และตลาดเงินสุทธิ 289 4,305 - - - - 4,594 1.77 
เงินลงทุนสุทธิ - 2,510 1,974 39,803 10,581 - 54,868 2.92 
เงินให้สินเช่ือสุทธิจากรายได ้         
   รอตดับญัชี 2,242 21,114 11,118 29,224 3,004 - 66,702 10.67 
ลูกหน้ีตัว๋สัญญาใชเ้งิน - 60 715 - - - 775 2.73 

รวมสินทรัพยท์างการเงิน 2,531 27,989 13,807 69,027 13,585 - 126,939  
         

หน้ีสินทางการเงิน         
เงินรับฝาก 9,863 52,944 45,001 988 - - 108,796 1.57 
รายการระหวา่งธนาคาร          
   และตลาดเงิน 2,832 1,304 1,481 226 210 - 6,053 1.22 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 5,780 3,738 247 - 15,274 - 25,039 2.87 

   รวมหน้ีสินทางการเงิน 18,475 57,986 46,729 1,214 15,484 - 139,888  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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46 เคร่ืองมือทางการเงนิ (ต่อ) 
 

46.2 ความเส่ียงด้านตลาด (ต่อ) 
 

(ก) ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Risk) (ต่อ) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 สินทรัพย/์หน้ีสินทางการเงินจ าแนกตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย จ  าแนกไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร  
 พ.ศ. 2560 
 ระยะเวลาการก าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบก าหนด  อัตราดอกเบี้ย 
 เมื่อ 0 - 3 3 - 12   ไม่มี  ถัวเฉลี่ย 
 ทวงถาม เดือน เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ก าหนด รวม ถ่วงน ้าหนัก 

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 
         
สินทรัพย์ทางการเงิน         
รายการระหวา่งธนาคาร         
   และตลาดเงินสุทธิ 150 12,401 1,430 154 - - 14,135 1.66 
เงินลงทุนสุทธิ - 113 6,459 24,762 12,582 - 43,916 2.85 
เงินให้สินเช่ือสุทธิจาก 
   รายไดร้อตดับญัชี 1,494 31,985 9,449 24,866 1,671 - 69,465 6.20 
ลูกหน้ีตัว๋สัญญาใชเ้งิน - 138 531 81 - - 750 2.50 
   รวมสินทรัพยท์างการเงิน 1,644 44,637 17,869 49,863 14,253 - 128,266  
         
หน้ีสินทางการเงิน         
เงินรับฝาก 3,190 63,088 50,639 2,100 - - 119,017 1.47 
รายการระหวา่งธนาคาร          
   และตลาดเงิน 1,456 4,495 1,572 30 206 - 7,759 1.30 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 700 1,148 2,074 - 7,817 - 11,739 4.09 
   รวมหน้ีสินทางการเงิน 5,346 68,731 54,285 2,130 8,023 - 138,515  

 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร  
 พ.ศ. 2559 
 ระยะเวลาการก าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบก าหนด  อัตราดอกเบี้ย 
 เมื่อ 0 - 3 3 - 12   ไม่มี  ถัวเฉลี่ย 
 ทวงถาม เดือน เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ก าหนด รวม ถ่วงน ้าหนัก 

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 
         

สินทรัพย์ทางการเงิน         
รายการระหวา่งธนาคาร         
   และตลาดเงินสุทธิ 289 4,305 - - - - 4,594 1.77 
เงินลงทุนสุทธิ - 2,510 1,974 39,803 10,581 - 54,868 2.92 
เงินให้สินเช่ือสุทธิจาก 
   รายไดร้อตดับญัชี 2,242 26,555 15,126 17,623 2,494 - 64,040 6.89 
ลูกหน้ีตัว๋สัญญาใชเ้งิน - 60 715 - - - 775 2.73 
   รวมสินทรัพยท์างการเงิน 2,531 33,430 17,815 57,426 13,075 - 124,277  
         

หน้ีสินทางการเงิน         
เงินรับฝาก 9,863 52,950 45,011 988 - - 108,812 1.57 
รายการระหวา่งธนาคาร          
   และตลาดเงิน 2,832 1,304 1,481 226 210 - 6,053 1.22 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 5,780 3,738 247 - 15,273 - 25,038 2.87 
   รวมหน้ีสินทางการเงิน 18,475 57,992 46,739 1,214 15,483 - 139,903  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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46 เคร่ืองมือทางการเงนิ (ต่อ) 

 
46.2 ความเส่ียงด้านตลาด (ต่อ) 

 
(ก) ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Risk) (ต่อ) 

 
ยอดคงเหลือของเงินให้สินเช่ือท่ีมีอัตราดอกเบ้ียปรับข้ึนลงตามอตัราตลาดหรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีได้รวมเงินให้สินเช่ือ 
ท่ีหยดุรับรู้รายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง (ก่อนหกัค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ)  
 
นอกจากน้ี ธนาคารมีสินทรัพย/์หน้ีสินทางการเงินท่ีก่อให้เกิดรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายยอดคงเหลือถวัเฉล่ียท่ีค  านวณโดยถวัเฉล่ีย
จากยอดคงเหลือในระหวา่งงวดของสินทรัพย/์หน้ีสินทางการเงิน อตัราเฉล่ียของดอกเบ้ียและเงินปันผล ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 เป็นดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559   

 ยอดคงเหลือ ดอกเบี้ยและ  ยอดคงเหลือ ดอกเบี้ยและ  
 ถัวเฉลี่ย เงินปันผล อัตราเฉลี่ย ถัวเฉลี่ย เงินปันผล อัตราเฉลี่ย 
 ล้านบาท ล้านบาท (ร้อยละ) ล้านบาท ล้านบาท (ร้อยละ) 
       

สินทรัพยท์างการเงินท่ีก่อใหเ้กิดรายได ้       

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 10,491 165 1.57 5,703 69 1.21 
เงินลงทุนสุทธิ 49,159 1,145 2.33 55,810 1,313 2.35 
เงินใหสิ้นเช่ือ 203,835 13,203 6.48 202,475 13,268 6.55 
   รวมสินทรัพยท์างการเงินท่ีก่อใหเ้กิดรายได ้ 258,737 14,513  263,988 14,650  

       
หน้ีสินทางการเงินท่ีก่อใหเ้กิดค่าใชจ่้าย       

เงินรับฝาก 172,028 2,386 1.39 166,032 2,610 1.57 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 16,295 219 1.34 20,303 282 1.39 
หน้ีสินทางการเงินท่ีก าหนดใหแ้สดงดว้ย       
   มูลค่ายุติธรรม 21,933 374 1.70 18,001 810 4.50 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม 19,531 743 3.81 29,533 871 2.95 
   รวมหน้ีสินทางการเงินท่ีก่อให้เกิดค่าใชจ่้าย 229,787 3,722  233,869 4,573  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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46 เคร่ืองมือทางการเงนิ (ต่อ) 

 
46.2 ความเส่ียงด้านตลาด (ต่อ) 

 
(ก) ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Risk) (ต่อ)  
 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559   

 ยอดคงเหลือ ดอกเบี้ยและ  ยอดคงเหลือ ดอกเบี้ยและ  

 ถัวเฉลี่ย เงินปันผล อัตราเฉลี่ย ถัวเฉลี่ย เงินปันผล อัตราเฉลี่ย 

 ล้านบาท ล้านบาท (ร้อยละ) ล้านบาท ล้านบาท (ร้อยละ) 
       

สินทรัพยท์างการเงินท่ีก่อใหเ้กิดรายได ้       

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 10,440 165 1.58 8,572 69 0.80 
เงินลงทุนสุทธิ 49,159 1,145 2.33 55,810 1,313 2.35 

เงินใหสิ้นเช่ือ 199,138 10,558 5.30 200,132 11,320 5.66 

   รวมสินทรัพยท์างการเงินท่ีก่อให้เกิดรายได ้ 258,737 11,868  264,514 12,702  

       
หน้ีสินทางการเงินท่ีก่อใหเ้กิดค่าใชจ่้าย       

เงินรับฝาก 172,249 2,388 1.39 166,304 2,612 1.57 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 16,299 219 1.34 21,864 282 1.29 
หน้ีสินทางการเงินท่ีก าหนดใหแ้สดงดว้ย       
   มูลค่ายุติธรรม 21,933 374 1.70 18,001 810 4.50 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม 18,198 711 3.91 29,533 871 2.95 

   รวมหน้ีสินทางการเงินท่ีก่อให้เกิดค่าใชจ่้าย 228,679 3,692  235,702 4,575  

 
(ข) ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน (Foreign Exchange Risk) 

 
นอกเหนือจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีได้เปิดเผยแลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ท่ีเก่ียวขอ้ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ธนาคารมีฐานะสุทธิท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีส าคญัโดยจ าแนก
เป็นสกุลเงินไดด้งัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: เทยีบเท่าล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559   

 เหรียญสหรัฐฯ ยูโร* สกลุอืน่ ๆ* เหรียญสหรัฐฯ ยูโร* สกลุอืน่ ๆ* 
       

ฐานะทนัที 198.71 19.07 (204.84) 345.03 31.25 (223.58) 
ฐานะล่วงหนา้       

- สญัญาล่วงหนา้ (182.75) (19.17) 213.90 (410.10) (31.34) 217.45 

   ฐานะสุทธิ 15.96 (0.10) 9.06 (65.07) (0.09) (6.13) 

 
* ส าหรับสกุลยโูรและสกุลอ่ืน ๆ แสดงฐานะสุทธิเป็นเงินตราต่างประเทศเทียบเท่าสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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46 เคร่ืองมือทางการเงนิ (ต่อ) 

 
46.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

 
วนัท่ีท่ีครบก าหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนบัจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559  
มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2560 

 เมื่อทวงถาม น้อยกว่า 1 ปี มากกว่า 1 ปี ไม่มีก าหนด รวม 
รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

      

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสด 1,591 - - - 1,591 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 4,038 13,976 154 - 18,168 
เงินลงทุนสุทธิ - 6,943 37,344 144 44,431 
เงินให้สินเช่ือสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 17,859(1) 40,627 153,053 - 211,539 

ลูกหน้ีตัว๋สญัญาใชเ้งิน - 1,434 158 - 1,592 

   รวมสินทรัพยท์างการเงิน 23,488 62,980 190,709 144 277,321 

      
หนีสิ้นทางการเงนิ       
เงินรับฝาก 61,590 114,106 2,100 - 177,796 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 9,344 6,094 236 - 15,674 
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 255 - - - 255 
หน้ีสินทางการเงินท่ีก าหนดให้แสดง 
    ดว้ยมูลค่ายติุธรรม - - 23,104 - 23,104 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 700 3,816 15,670 - 20,186 

   รวมหน้ีสินทางการเงิน 71,889 124,016 41,110 - 237,015 

 
(1) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ส่วนหน่ึงของเงินให้สินเช่ือท่ีครบก าหนดเม่ือทวงถามในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารจ านวน 10,702 ลา้นบาท และ 

10,285 ลา้นบาท (วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : 12,720 ลา้นบาท และ 12,430 ลา้นบาท ตามล าดบั) เป็นจ านวนเงินคงคา้งตามสัญญาของรายท่ีผิดนัดช าระและจดัชั้น 
ต ่ากวา่มาตรฐานข้ึนไป ทั้งน้ี ระยะเวลาการช าระคืนข้ึนอยูก่บัการเจรจาปรับโครงสร้างหน้ีใหม่ 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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46 เคร่ืองมือทางการเงนิ (ต่อ) 

 
46.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (ต่อ) 
 

 งบการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2559 

 เมื่อทวงถาม น้อยกว่า 1 ปี มากกว่า 1 ปี ไม่มีก าหนด รวม 
รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

      

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสด 1,936 - - 3 1,939 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 4,440 3,798 290 - 8,528 
เงินลงทุนสุทธิ - 4,957 50,384 194 55,535 
เงินให้สินเช่ือสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 20,369(1) 44,131 141,679 - 206,179 

ลูกหน้ีตัว๋สญัญาใชเ้งิน - 799 - - 799 

   รวมสินทรัพยท์างการเงิน 26,745 53,685 192,353 197 272,980 

      
หนีสิ้นทางการเงนิ       
เงินรับฝาก 84,731 98,305 988 - 184,024 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 8,375 2,804 435 - 11,614 
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 250 - - - 250 
หน้ีสินทางการเงินท่ีก าหนดให้แสดง 
    ดว้ยมูลค่ายติุธรรม - - 18,874 - 18,874 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 6,324 4,263 15,273 - 25,860 

   รวมหน้ีสินทางการเงิน 99,680 105,372 35,570 - 240,622 

 
(1) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ส่วนหน่ึงของเงินให้สินเช่ือท่ีครบก าหนดเม่ือทวงถามในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารจ านวน 10,702 ลา้นบาท และ 

10,285 ลา้นบาท (วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : 12,720 ลา้นบาท และ 12,430 ลา้นบาท ตามล าดบั) เป็นจ านวนเงินคงคา้งตามสัญญาของรายท่ีผิดนัดช าระและจดัชั้น 
ต ่ากวา่มาตรฐานข้ึนไป ทั้งน้ี ระยะเวลาการช าระคืนข้ึนอยูก่บัการเจรจาปรับโครงสร้างหน้ีใหม่ 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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46 เคร่ืองมือทางการเงนิ (ต่อ) 

 
46.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (ต่อ)  

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2560 

 เมื่อทวงถาม น้อยกว่า 1 ปี มากกว่า 1 ปี ไม่มีก าหนด รวม 
รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

      

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสด 1,589 - - - 1,589 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 3,970 13,976 154 - 18,100 
เงินลงทุนสุทธิ - 6,943 37,344 144 44,431 
เงินให้สินเช่ือสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 17,859(1) 47,074 140,824 - 205,757 
ลูกหน้ีตัว๋สญัญาใชเ้งิน - 1,434 158 - 1,592 

   รวมสินทรัพยท์างการเงิน 23,418 69,427 178,480 144 271,469 

      
หนีสิ้นทางการเงนิ       
เงินรับฝาก 61,876 114,122 2,100 - 178,098 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 9,344 6,094 236 - 15,674 
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 255 - - - 255 
หน้ีสินทางการเงินท่ีก าหนดให้แสดง 
   ดว้ยมูลค่ายติุธรรม - - 23,104 - 23,104 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 700 3,809 13,670 - 18,179 

   รวมหน้ีสินทางการเงิน 72,175 124,025 39,110 - 235,310 

 
(1) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ส่วนหน่ึงของเงินให้สินเช่ือท่ีครบก าหนดเม่ือทวงถามในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารจ านวน 10,702 ลา้นบาท และ 

10,285 ลา้นบาท (วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : 12,720 ลา้นบาท และ 12,430 ลา้นบาท ตามล าดบั) เป็นจ านวนเงินคงคา้งตามสัญญาของรายท่ีผิดนัดช าระและจดัชั้น 
ต ่ากวา่มาตรฐานข้ึนไป ทั้งน้ี ระยะเวลาการช าระคืนข้ึนอยูก่บัการเจรจาปรับโครงสร้างหน้ีใหม่ 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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46 เคร่ืองมือทางการเงนิ (ต่อ) 

 
46.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (ต่อ ) 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2559 

 เมื่อทวงถาม น้อยกว่า 1 ปี มากกว่า 1 ปี ไม่มีก าหนด รวม 
รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

      

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสด 1,936 - - - 1,936 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 4,376 3,798 290 - 8,464 
เงินลงทุนสุทธิ - 4,957 50,384 194 55,535 
เงินให้สินเช่ือสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 20,378(1) 53,576 129,540 - 203,494 
ลูกหน้ีตัว๋สญัญาใชเ้งิน - 799 - - 799 

   รวมสินทรัพยท์างการเงิน 26,690 63,130 180,214 194 270,228 

      
หนีสิ้นทางการเงนิ       
เงินรับฝาก 84,929 98,321 988 - 184,238 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 8,375 2,804 435 - 11,614 
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 250 - - - 250 
หน้ีสินทางการเงินท่ีก าหนดให้แสดง 
   ดว้ยมูลค่ายติุธรรม - - 18,874 - 18,874 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 6,324 4,263 15,273 - 25,860 

   รวมหน้ีสินทางการเงิน 99,878 105,388 35,570 - 240,836 

 
(1) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ส่วนหน่ึงของเงินให้สินเช่ือท่ีครบก าหนดเม่ือทวงถามในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารจ านวน 10,702 ลา้นบาท และ 

10,285 ลา้นบาท (วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : 12,720 ลา้นบาท และ 12,430 ลา้นบาท ตามล าดบั) เป็นจ านวนเงินคงคา้งตามสัญญาของรายท่ีผิดนัดช าระและจดัชั้น 
ต ่ากวา่มาตรฐานข้ึนไป ทั้งน้ี ระยะเวลาการช าระคืนข้ึนอยูก่บัการเจรจาปรับโครงสร้างหน้ีใหม่ 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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46 เคร่ืองมือทางการเงนิ (ต่อ) 

 
46.4 มูลค่ายุติธรรม 

 
ธนาคารไดมี้การประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559   

 มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุตธิรรม มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุตธิรรม 
รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

     

สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินสด 1,591 1,591 1,939 1,939 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 18,168 18,168 8,528 8,528 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 21,278 21,278 21,235 21,235 
เงินลงทุนสุทธิ 44,060 44,232 55,062 55,248 
เงินใหสิ้นเช่ือสุทธิ 201,564 198,700 196,340 196,340 
ลูกหน้ีตัว๋สญัญาใชเ้งิน 1,577 1,574 775 775 

   รวมสินทรัพยท์างการเงิน 288,238 285,543 283,879 284,065 

     
หนีสิ้นทางการเงนิ      
เงินรับฝาก 177,401 177,408 183,663 183,667 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 15,648 15,648 11,595 11,595 
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 255 255 250 250 
หน้ีสินทางการเงินท่ีก าหนดใหแ้สดงดว้ยมลูค่ายุติธรรม 23,104 23,104 18,874 18,874 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 19,965 19,965 21,381 21,381 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม 19,933 20,010 25,583 25,386 

   รวมหน้ีสินทางการเงิน 256,306 256,390 261,346 261,153 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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46 เคร่ืองมือทางการเงนิ (ต่อ) 

 
46.4 มูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 
 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559   

 มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุตธิรรม มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุตธิรรม 
รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

     

สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินสด 1,589 1,589 1,936 1,936 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 18,100 18,100 8,464 8,464 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 21,278 21,278 21,235 21,235 
เงินลงทุนสุทธิ 44,060 44,232 55,062 55,248 
เงินใหสิ้นเช่ือสุทธิ 196,395 194,411 193,782 193,782 

ลูกหน้ีตัว๋สญัญาใชเ้งิน 1,577 1,574 775 775 

   รวมสินทรัพยท์างการเงิน 282,999 281,184 281,254 281,440 

     
หนีสิ้นทางการเงนิ      
เงินรับฝาก 177,703 177,710 183,877 183,881  
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 15,648 15,648 11,595 11,595 
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 255 255 250 250 
หน้ีสินทางการเงินท่ีก าหนดใหแ้สดงดว้ยมลูค่ายุติธรรม 23,104 23,104 18,874 18,874 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 19,965 19,965 21,381 21,381 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม 17,933 17,999 25,583 25,386 

   รวมหน้ีสินทางการเงิน 254,608 254,681 261,560 261,367 

 
46.5 ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ  

 
ธนาคารประกอบธุรกรรมเก่ียวกบัตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินเป็นไปตามปกติธุรกิจของธนาคาร เพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการ 
ของลูกคา้ และเพ่ือการบริหารความเส่ียงของธนาคารอนัเกิดจากการผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน และอตัราดอกเบ้ีย 
 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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46 เคร่ืองมือทางการเงนิ (ต่อ) 

 
46.5 ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ (ต่อ) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ธนาคารมีตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินซ่ึงจ าแนกตามระยะเวลาครบก าหนดของสัญญา 
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559   
 ไม่เกนิ 1 ปี มากกว่า 1 ปี รวม ไม่เกนิ 1 ปี มากกว่า 1 ปี รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

สญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศทนัที 
   และล่วงหนา้       
- สญัญาซ้ือ 497,967 80 498,047 383,591 3,855 387,446 
- สญัญาขาย 471,843 6,560 478,403 356,157 8,247 364,404 
สญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและ       
   อตัราดอกเบ้ีย       
- สญัญาซ้ือ 30,640 115,379 146,019 38,801 104,069 142,870 
- สญัญาขาย 20,708 84,265 104,973 35,727 77,323 113,050 
  สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย       

- รับอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 199,815 353,518 553,333 255,328 377,243 632,571 
- รับอตัราดอกเบ้ียลอยตวั 230,052 411,839 641,891 302,362 412,029 714,391 
สญัญาสิทธิซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ        
- ขายสิทธิท่ีจะซ้ือ 61 - 61 57 - 57 
- ขายสิทธิท่ีจะขาย 450 - 450 569 426 995 
- ซ้ือสิทธิท่ีจะซ้ือ 433 - 433 614 460 1,074 
- ซ้ือสิทธิท่ีจะขาย 11 - 11 157 - 157 
สินคา้โภคภณัฑ ์       
- สญัญาซ้ือ 128 - 128 107 - 107 
- สญัญาขาย 127 - 127 106 - 106 
อนุพนัธ์ดา้นเครดิต       
- สญัญาซ้ือ - 5,264 5,264 - 4,523 4,523 
- สญัญาขาย - 5,264 5,264 - 4,523 4,523 
ตราสารสิทธิเพื่อแลกเปล่ียน       
- สญัญาขาย - 1,500 1,500 - - - 
ตราสารสิทธิท่ีอา้งอิงหน่วยลงทุน       
    ของกองทุน       
- สญัญาซ้ือ - 998 998 - - - 
- สญัญาขาย - 998 998 - - - 
อนุพนัธ์ดา้นตราสารทุน       
- สญัญาซ้ือ 308 - 308 - - - 
- สญัญาขาย 308 - 308 - - - 
อนุพนัธ์ดา้นตราสารหน้ี ( Bond Forward)       
- สญัญาขาย 1,600 6,850 8,450 1,099 300 1,399 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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46 เคร่ืองมือทางการเงนิ (ต่อ) 
 

46.5 ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ (ต่อ) 
 

ธนาคารก าหนดนโยบายและวงเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเส่ียงโดยมีขั้นตอนการรายงานและควบคุมความเส่ียงต่าง ๆ เพ่ือควบคุม
ธุรกรรมดา้นอนุพนัธ์ทางการเงิน ธนาคารควบคุมความเส่ียงดา้นการผิดนดัช าระท่ีเก่ียวขอ้งกบัอนุพนัธ์ทางการเงินโดยพิจารณาวงเงิน
สินเช่ือท่ีให้กบัลูกคา้โดยรวม ซ่ึงการพิจารณาดงักล่าวเป็นไปเช่นเดียวกบักระบวนการการพิจารณาอนุมติัสินเช่ือ อนัท าให้ธนาคาร
ควบคุมระดบัความเส่ียงท่ีธนาคารสามารถรับได ้อยา่งไรก็ตาม อนุพนัธ์ทางการเงินอาจท าให้เกิดก าไรหรือขาดทุนกบัธนาคารก็ได ้ 
ซ่ึงข้ึนอยู่กับการข้ึนลงของอตัราดอกเบ้ียหรืออตัราแลกเปล่ียนและสามารถเปล่ียนแปลงได้อย่างมีสาระส าคญัตามสภาวะตลาด 
ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 

47 มูลค่ายุติธรรม 
 

47.1 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม 
 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมจ าแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงได้
ดงัน้ี 
 
(ก) เคร่ืองมือทางการเงินใน ระดบั 1 
 
มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง อา้งอิงจากราคาเสนอซ้ือขาย ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
ราคาเสนอซ้ือขายท่ีใช้ส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีถือโดยกลุ่มกิจการไดแ้ก่ ราคาเสนอซ้ือสุดทา้ยท่ีอา้งอิงจากตลาดหลกัทรัพย ์
แห่งประเทศไทย ราคาปิดท่ีอา้งอิงจากตลาดหลกัทรัพยใ์นต่างประเทศ และราคาท่ีใช้ช าระราคาจากตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
เคร่ืองมือทางการเงินน้ีรวมอยูใ่นระดบั 1  
 
(ข) เคร่ืองมือทางการเงินในระดบั 2 
 
มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีไม่ได้มีการซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง (ตราสารอนุพนัธ์ท่ีมีการซ้ือขายในตลาดรอง 
ท่ีไม่ไดมี้การจดัตั้งอยา่งเป็นทางการ (Over-The-Counter)) วดัมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซ่ึงใช้ประโยชน์สูงสุดจากขอ้มูล
ในตลาดท่ีสงัเกตไดท่ี้มีอยูแ่ละอา้งอิงจากประมาณการของกิจการเองมาใชน้อ้ยท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้ถา้ขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญัทั้งหมด
ในการวดัมูลค่ายติุธรรมไดม้าจากขอ้มูลท่ีสงัเกตได ้เคร่ืองมือนั้นจะรวมอยูใ่นระดบั 2 
 
(ค) เคร่ืองมือทางการเงินในระดบั 3 
 
ถา้ขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญัขอ้ใดขอ้หน่ึงหรือมากกวา่ไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสงัเกตไดใ้นตลาด เคร่ืองมือนั้นจะรวมอยูใ่นระดบั 3 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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47 มูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 
 

47.1 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 
 
ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2560 

 ข้อมูลระดบัที่ 1 ข้อมูลระดบัที ่2 ข้อมูลระดบัที ่3 รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

สินทรัพย์     
   เงินลงทุนเพื่อคา้ - 9,601 - 9,601 
   เงินลงทุนเผื่อขาย 81 20,730 - 20,811 

   ตราสารอนุพนัธ์ - 21,278 - 21,278 

รวมสินทรัพย ์ 81 51,609 - 51,690 
     

หนีสิ้น     
   หน้ีสินทางการเงินท่ีก าหนดให้แสดงดว้ย     
      มูลค่ายติุธรรม - 23,104 - 23,104 

   ตราสารอนุพนัธ์ - 19,965 - 19,965 

รวมหน้ีสิน - 43,069 - 43,069 

 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2559 

 ข้อมูลระดบัที่ 1 ข้อมูลระดบัที ่2 ข้อมูลระดบัที ่3 รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

สินทรัพย์     
   เงินลงทุนเพื่อคา้ - 7,045 - 7,045 
   เงินลงทุนเผื่อขาย 102 30,331 - 30,433 

   ตราสารอนุพนัธ์ - 21,235 - 21,235 

รวมสินทรัพย ์ 102 58,611 - 58,713 
     

หนีสิ้น     
   หน้ีสินทางการเงินท่ีก าหนดให้แสดงดว้ย     
      มูลค่ายติุธรรม - 18,874 - 18,874 

   ตราสารอนุพนัธ์ - 21,381 - 21,381 

รวมหน้ีสิน - 40,255 - 40,255 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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47 มูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 

 
47.1 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 

 
ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ  
พ.ศ. 2559 

 งบการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2560 

 ข้อมูลระดบัที่ 1 ข้อมูลระดบัที ่2 ข้อมูลระดบัที ่3 รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

สินทรัพย์     
เงินสด 1,591 - - 1,591 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 4,258 13,910 - 18,168 
ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด - 13,772 - 13,772 
เงินลงทุนทัว่ไป - - 48 48 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ - 198,700 - 198,700 

รวมสินทรัพย ์ 5,849 226,382 48 232,279 
     

หนีสิ้น     
เงินรับฝาก - 177,408 - 177,408 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - 15,648 - 15,648 
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม - 255 - 255 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื - 20,010 - 20,010 

รวมหน้ีสิน - 213,321 - 213,321 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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47 มูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 

 
47.1 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 

 งบการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2559 

 ข้อมูลระดบัที ่1 ข้อมูลระดบัที ่2 ข้อมูลระดบัที ่3 รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

สินทรัพย์     
เงินสด 1,939 - - 1,939 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 3,895 4,633 - 8,528 
ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด - 17,678 - 17,678 
เงินลงทุนทัว่ไป - - 73 73 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ - 196,340 - 196,340 

รวมสินทรัพย ์ 5,834 218,651 73 224,558 
     

หนีสิ้น     
เงินรับฝาก - 183,667 - 183,667 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - 11,595 - 11,595 
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม - 250 - 250 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื - 25,386 - 25,386 

รวมหน้ีสิน - 220,898 - 220,898 

 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2560 

 ข้อมูลระดบัที ่1 ข้อมูลระดบัที ่2 ข้อมูลระดบัที ่3 รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

สินทรัพย์     
เงินสด 1,589 - - 1,589 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 4,190 13,910 - 18,100 
ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด - 13,772 - 13,772 
เงินลงทุนทัว่ไป - - 48 48 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ - 194,411 - 194,411 

รวมสินทรัพย ์ 5,779 222,093 48 227,920 
     

หนีสิ้น     
เงินรับฝาก - 177,710 - 177,710 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - 15,648 - 15,648 
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม - 255 - 255 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื - 17,999 - 17,999 

รวมหน้ีสิน - 211,612 - 211,612 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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47 มูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 
 

47.1 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2559 

 ข้อมูลระดบัที ่1 ข้อมูลระดบัที ่2 ข้อมูลระดบัที ่3 รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

สินทรัพย์     
เงินสด 1,936 - - 1,936 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 3,831 4,633 - 8,464 
ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด - 17,678 - 17,678 
เงินลงทุนทัว่ไป - - 73 73 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ - 193,782 - 193,782 

รวมสินทรัพย ์ 5,767 216,093 73 221,933 
     

หนีสิ้น     
เงินรับฝาก - 183,881 - 183,881 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - 11,595 - 11,595 
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม - 250 - 250 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื - 25,386 - 25,386 

รวมหน้ีสิน - 221,112 - 221,112 
 

วิธีการและขอ้สมมติฐานท่ีกลุ่มบริษทัไดใ้ชใ้นการประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามท่ีไดเ้ปิดเผยมีดงัน้ี 
 

เงนิสดและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธิ (สินทรัพย์) 
 

มูลค่ายติุธรรมของเงินสดและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (ดา้นสินทรัพย)์ ถือตามจ านวนเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

เงนิลงทุนสุทธิ 
 

มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนสุทธิไดค้  านวณตามวิธีการท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.5 ยกเวน้การประมาณมูลค่า
ยติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด และเงินลงทุนทัว่ไปจะถูกบนัทึกด้วยราคาตลาดหรือราคาท่ีสามารถ
สงัเกตไดจ้ากตลาด หากไม่พบกลุ่มบริษทัจะบนัทึกดว้ยราคาท่ีจ่ายซ้ือรวมตน้ทุนการจดัท ารายการ และวดัมูลค่าต่อมาดว้ยวิธีราคาทุน
ตดัจ าหน่ายโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงหกัค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่า (ถา้มี) และเงินลงทุนทัว่ไป แสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ย
ราคาทุนหกัค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่า (ถา้มี) 
 

เงนิให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ 
 
มูลค่ายติุธรรมของเงินให้สินเช่ือท่ีมีอตัราดอกเบ้ียปรับตามอตัราตลาดประมาณตามมูลค่าตามบญัชี 
 
มูลค่ายติุธรรมของเงินให้สินเช่ือท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีจดัชั้นปกติหรือกล่าวถึงเป็นพิเศษค านวณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด 
คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียของเงินให้สินเช่ือในตลาด ของเงินให้สินเช่ือท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนั 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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47 มูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 

 
47.1 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 
 

เงนิให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ (ต่อ) 
 

มูลค่ายติุธรรมของเงินให้สินเช่ือท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีจดัชั้นเป็นดอ้ยคุณภาพประมาณตามมูลค่าตามบญัชี 
 
ลูกหนีต้ั๋วสัญญาใช้เงนิ 
 
มูลค่ายุติธรรมของลูกหน้ีตัว๋สัญญาใช้เงินค านวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด คิดลดด้วยอตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงของ 
เงินให้สินเช่ือท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนั 
 
เงนิรับฝาก 
 
มูลค่ายติุธรรมของเงินรับฝากท่ีครบก าหนดภายใน 1 ปี ถือตามจ านวนเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ส่วนเงินรับฝากท่ีครบก าหนด
ตั้งแต่ 1 ปีเป็นตน้ไป จะวดัมูลค่ายติุธรรมดว้ยการคิดลดของกระแสเงินสดดว้ยอตัราดอกเบ้ียในตลาดท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั 
 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ (หนีสิ้น)  
 
มูลค่ายติุธรรมของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) ถือตามจ านวนเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  
 
หนีสิ้นจ่ายคนืเมื่อทวงถาม 
 
มูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถามถือตามจ านวนเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  
 
ตราสารหนีท้ี่ออกและเงนิกู้ยมื 
 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณจากราคาซ้ือ-ขายในตลาด หรือราคาทุนตดัจ าหน่าย 
 

47.2 เทคนิคการประเมินมูลค่าส าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดบัที่ 2 
 
ตราสารอนุพนัธ์เพ่ือคา้และตราสารอนุพนัธ์ท่ีใช้ส าหรับการบญัชีป้องกนัความเส่ียงซ่ึงมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ สัญญา 
ซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้และสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าวดัมูลค่ายติุธรรม
โดยอา้งอิงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศซ่ึงมีการเสนอซ้ือขายกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง  สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย
วดัมูลค่ายติุธรรมโดยอา้งอิงจากอตัราดอกเบ้ียล่วงหน้าซ่ึงไดม้าจากเส้นอตัราผลตอบแทน (yield curve) ท่ีสังเกตได ้การคิดลดไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ซ่ึงมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 2 
 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีซ่ึงมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 2 วดัมูลค่ายติุธรรมโดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสด ซ่ึงเป็นการคิดลดกระแส 
เงินสดตามสญัญาโดยใชอ้ตัราคิดลงท่ีค  านวณจากขอ้มูลท่ีสงัเกตไดจ้ากตลาดของอตัราท่ีมีการเสนอซ้ือขายกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง
ส าหรับตราสารหน้ีของผูอ้อกตราสารนั้น 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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47 มูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 

 
47.3 การวดัมูลค่ายุติธรรมซ่ึงใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้อย่างมีสาระส าคญั (ข้อมูลระดบัที่ 3) 

 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 เงนิลงทุนทั่วไป 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ยอดตน้ปี  73 105 
ก าไรสุทธิท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน - 1 
ตั้งส ารองเพ่ิมข้ึน (3) - 
ซ้ือเงินลงทุน 1 - 
ขายเงินลงทุน - (1) 
ลดทุนเงินลงทุนทัว่ไป (23) (32) 

ยอดปลายปี  48 73 

 
เงินลงทุนท่ีถูกจดัประเภทภายใตข้อ้มูลระดบัท่ี 3 เป็นเงินลงทุนทัว่ไปซ่ึงแสดงดว้ยราคาทุนหักค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (ถา้มี) โดยค านวณ
จากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัตามสดัส่วนท่ีธนาคารลงทุน ซ่ึงผูบ้ริหารเช่ือวา่มูลค่าตามบญัชีไม่แตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมี
สาระส าคญั 
 

48 เหตุการณ์ภายหลงัวนัที่ในงบการเงนิ 

 
เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 ของบริษทั เซ็นเตอร์ ออโต ้ลีส จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย มีมติอนุมติั 
การแกไ้ขช่ือบริษทัจาก บริษทั เซ็นเตอร์ ออโต ้ลีส จ ากดั เป็น บริษทั ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต ้จ  ากดั บริษทัไดจ้ดทะเบียนการแกไ้ขต่อกรมพฒันา
ธุรกิจการคา้กระทรวงพาณิชยแ์ลว้ และมีผลในวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 เป็นตน้ไป 
 
 


