
 

ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มชาหน)  
 
งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารระชว่างกาล 
วนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2561 
 
 



 

รายงานของผู้สอบบัญหีรับอนุญาต 

 
เสนอผูถื้อหุน้ของธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 

 
ความเช็น 
 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมระหว่างกาลของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) (ธนาคาร) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงิน
เฉพาะธนาคารระหว่างกาล แสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และผลการ
ด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะธนาคาร กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะธนาคารส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั 
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 

งบการเงินที่ตรวจสอบ 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหวา่งกาลประกอบดว้ย 
 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะธนาคารระหวา่งกาล ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะธนาคารระหวา่งกาลส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั  
 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะธนาคารระหว่างกาลส าหรับงวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัเดียวกนั  
 งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะธนาคารระหวา่งกาลส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และ 
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหวา่งกาลซ่ึงรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเช็น  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อ
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหวา่งกาลในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการและธนาคาร
ตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหว่างกาลท่ี
ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนด
เหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคารระหว่างกาลส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะธนาคารระหว่างกาลโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ือง
เหล่าน้ี 
 



 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วธิีการตรวจสอบ 
 

ค่าเผือ่หนี้สงสัยจะสูญส าหรับเงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี้ 
 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหว่างกาลข้อ 2.9 นโยบายการบญัชีค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของ 
กลุ่มกิจการและธนาคาร ส่วนการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงิน 
เฉพาะธนาคารระหวา่งกาลขอ้ 10 
 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีถือเป็นส่วนส าคญัของสินทรัพยร์วมซ่ึงคิดเป็น
ร้อยละ 59.58 ของสินทรัพยร์วมโดย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เงินให้สินเช่ือรวมของกลุ่มกิจการประกอบด้วยเงินให้สินเช่ือของ 
ภาคธุรกิจธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 85.79 และลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 
จากการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย คิดเป็นร้อยละ 14.21 ผูบ้ริหารใช้ทั้ง
วิธีเชิงปริมาณ และปัจจยัเชิงคุณภาพในการประมาณค่าเผ่ือหน้ีสงสัย
จะสูญส าหรับเงินให้สินเช่ือเฉพาะรายและสินเช่ือทั้งหมดโดยรวม 
ดงันั้นขา้พเจา้จึงให้ความสนใจเป็นพิเศษในเร่ืองดงักล่าว เน่ืองจาก
ประมาณการค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญมีความซับซ้อนและข้ึนอยู่กับ 
ดุลยพินิจของผูบ้ริหาร 
 
ผูบ้ริหารตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับกลุ่มกิจการ โดยพิจารณา
ลูกหน้ีแต่ละรายตามเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย และประเมิน
จากความสามารถในการจ่ายช าระหน้ี อีกทั้งผู ้บริหารยงัประเมิน
สถานะทางการเงินของลูกหน้ีแต่ละราย และอาจมีการตั้ งค่าเผ่ือ
เพ่ิมข้ึนหากผูบ้ริหารเห็นสมควร โดยพิจารณารวมถึงปัจจยัเชิงคุณภาพ 
ไดแ้ก่ ประวติัการจ่ายช าระในอดีต ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการ
ของลูกหน้ี อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั และแนวโน้มอุตสาหกรรม
ของลูกหน้ี เป็นตน้ 
 
ในกรณีของสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ ผูบ้ริหารได้พิจารณาจาก
กระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการจดัเก็บหน้ีในอนาคต ซ่ึงมีการใช้
สมมติฐานท่ีเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจ และกระแสเงินสดจากการ
ขายหลกัประกนั ซ่ึงประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นการประเมินราคา 
 
นอกจากน้ี ผูบ้ริหารยงัได้พิจารณาถึงสภาพเศรษฐกิจและความเส่ียง
ทางดา้นเครดิตในภาพรวมของเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี และใช้ดุลยพินิจ
ในการตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญส ารองทัว่ไปส าหรับส่วนสูญเสีย
เพ่ิมเติมท่ีอาจมีอีกดว้ย 
 
เม่ือขา้พเจา้พิจารณาถึงระดบัความส าคญัของรายการ การใช้ดุลยพินิจ
ของผูบ้ริหารและความไม่แน่นอนในการประมาณการ ค่าเผ่ือหน้ี
สงสัยจะสูญจากเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีจึงเป็นเร่ืองส าคญัในการ
ตรวจสอบ 

 

ขา้พเจา้ได้ประเมินการออกแบบการควบคุมและการน ามาใช้ และ
ทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบติัการควบคุมหลกัเก่ียวกบั
ขอ้มูลท่ีใชเ้ขา้สู่ระบบ และการค านวณค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญในระบบ 
ดงัต่อไปน้ี 
 
• ขา้พเจา้ได้ทดสอบการควบคุมของผูบ้ริหารต่อความถูกตอ้งของ

ขอ้มูลท่ีใช ้ความเหมาะสมของวิธีการค านวณ ระบบงาน กระบวนการ 
และการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประมวลผลเพ่ือประเมิน
ความน่าเช่ือถือของผลลพัธ์ 

• ขา้พเจา้ทดสอบการควบคุมหลกัทั้งการควบคุมแบบอตัโนมติัและ
การควบคุมโดยบุคคล โดยขา้พเจ้าให้ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศของข้าพเจ้าทดสอบการควบคุมการเข้าถึงระบบ  
และการควบคุมในการค านวณค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ รวมทั้ ง 
ความครบถ้วนและถูกต้องของบัญชีลูกหน้ีท่ีน ามาใช้ในการ
ค านวณ นอกจากน้ีข้าพเจ้ายงัได้ทดสอบการควบคุมภายใน
เก่ียวกบัความถูกตอ้งของการน าขอ้มูลเข้าสู่ระบบ การประเมิน
ราคาของหลักประกัน การโอนยา้ยข้อมูลและการกระทบยอด
ระหวา่งระบบเงินให้สินเช่ือและระบบบญัชีแยกประเภท 

• ขา้พเจา้ได้ทดสอบการควบคุมของผูบ้ริหารในการสอบทานและ
การอนุมติัการตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 

• ขา้พเจ้าได้อ่านรายงานการประชุมของคณะกรรมการหลักของ 
กลุ่มกิจการ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ งคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการด้านความเ ส่ียง คณะกรรมการจัดการ และ
คณะกรรมการบริหารของบริษทัในกลุ่มกิจการ  

 
ขา้พเจา้ไม่พบประเด็นจากการทดสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงท าให้ขา้พเจา้
เช่ือถือการควบคุมของกลุ่มกิจการและสามารถใชผ้ลเพ่ือวตัถุประสงค์
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ได ้นอกจากน้ีขา้พเจา้ยงัไดป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ 
ดงัต่อไปน้ี 
 
ขา้พเจา้ไดท้  าการตรวจสินเช่ือโดยอิสระ โดยเลือกเงินให้สินเช่ือตาม
เกณฑข์นาดความเส่ียง และขา้พเจา้ไดท้ดสอบการจดัประเภทของเงิน
ให้สินเช่ือเหล่านั้น และไดต้รวจว่าค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเป็นไปตาม
เกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย ส าหรับเงินให้สินเช่ือบางรายท่ี



 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วธิีการตรวจสอบ 
ผูบ้ริหารมีการตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ิมเติม ข้าพเจ้าได้ท  าความ
เข้าใจเก่ียวกับกระบวนการและการประเมินความเหมาะสมของ
ความสามารถในการจ่ายช าระหน้ีของลูกหน้ีซ่ึงจดัท าโดยผูบ้ริหาร 
โดยพิจารณาจากหลักฐานทั้งภายในและภายนอก รวมถึงประเมิน
ความเหมาะสมของค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญเหล่านั้น  
 
ส าหรับสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ ข้าพเจ้าทดสอบประมาณการ
กระแสเงินสดจากการจ่ายช าระของลูกหน้ี และราคาประเมิน
หลกัประกนั เพ่ือประเมินความเหมาะสมของค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ
ดงัน้ี 
 
• ขา้พเจา้สอบถามผูบ้ริหารในเชิงทดสอบเก่ียวกบัหลกัการประมาณการ

กระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากลูกคา้ในอนาคตซ่ึงจดัท าโดย
ผูบ้ริหาร และประเมินความเหมาะสมของประมาณการ โดยการ
ตรวจหลกัฐานสนับสนุนท่ีเก่ียวขอ้งและขา้พเจา้ใช้ดุลยพินิจของ 
ผูป้ระกอบวิชาชีพและหลกัฐานจากภายนอก (ถา้มี) ในการประเมิน
เร่ืองน้ีดว้ย 

• ส าหรับมูลค่าของหลกัประกนัท่ีประเมินโดยผูป้ระเมินราคานั้น 
ขา้พเจา้ไดป้ระเมินคุณสมบติัของผูป้ระเมินราคาเหล่านั้น จากนั้น
ข้าพเจ้าได้สุ่มเลือกตัวอย่างการประเมินราคาเพ่ือทดสอบว่า
ผูบ้ริหารได้ใช้ราคาประเมินล่าสุดในการค านวณค่าเผ่ือหน้ีสงสัย
จะสูญ ขา้พเจา้ไดป้ระเมินความเหมาะสมของวิธีการประเมินราคา 
และพิจารณาว่าผูป้ระเมินราคาได้ใช้วิธีการประเมินราคาตาม
เกณฑ์ของหน่วยงานก ากบัดูแล นอกจากน้ีขา้พเจา้ยงัได้ทดสอบ 
ความถูกตอ้งของการน าราคาหลกัประกนัไปหักจากเงินให้สินเช่ือ
คงเหลือดว้ย 

 
ขา้พเจ้าทดสอบกระบวนการสอบทานและการอนุมติัของผูบ้ริหาร
ส าหรับการตั้ งส ารองทั่วไป ข้าพเจ้าประเมินความเหมาะสมของ
ส ารองทัว่ไปโดยใช้ประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมของขา้พเจา้ และ
ความรู้และเง่ือนไขสภาพทางเศรษฐกิจในปัจจุบนั ขา้พเจา้พิจารณา
ความเหมาะสมของส ารองค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญทัว่ไป โดยเปรียบเทียบ
สัดส่วนของส ารองค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญดงักล่าวต่อเงินให้สินเช่ือ
ของธนาคารกบัธนาคารหลกัอ่ืนๆ ในประเทศไทย 
 
จากผลการปฏิบติังานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่พบความแตกต่างท่ีมี
สาระส าคญัท่ีส่งผลกระทบต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
ธนาคารระหวา่งกาลโดยรวม 

  

 



 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วธิีการตรวจสอบ 
 

การวัดมูลค่าตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 
 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหว่างกาลขอ้ 2.18 ส าหรับนโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการและ
ธนาคารซ่ึงเก่ียวกบัอนุพนัธ์ทางการเงิน และอา้งอิงถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหว่างกาลขอ้ 7 ส าหรับ
การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัอนุพนัธ์ทางการเงิน 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 อนุพนัธ์ทางการเงินของกลุ่มกิจการ 
ส่วนใหญ่ประกอบดว้ยสินทรัพยอ์นุพนัธ์และหน้ีสินอนุพนัธ์จ  านวน 
34,160 ลา้นบาท และ 33,780 ลา้นบาท ตามล าดบั การวดัมูลค่าของ
อนุพนัธ์เหล่าน้ีข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของผูบ้ริหารในการก าหนดวิธีการ
วดัมูลค่า และการใช้ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องอย่างเหมาะสม ซ่ึงมีผลต่อ 
ความเส่ียงในการวดัมูลค่า 
 
การวดัมูลค่าของอนุพนัธ์ทางการเงินถือเป็นเร่ืองส าคัญท่ีข้าพเจ้า 
ให้ความส าคญั เน่ืองจากอนุพนัธ์ทางการเงินนั้นมีการวดัมูลค่าท่ีมี
ความซบัซอ้นและใชวิ้ธีการทางเทคนิคในการประเมินมูลค่า  
 
การวดัมูลค่าอนุพนัธ์ทางการเงินข้ึนอยูก่บัวิธีการวดัมูลค่าและขอ้มูล 
ท่ีมีอยู่ในตลาดเป็นอย่างมาก ความไม่เหมาะสมของวิธีการวดัมูลค่า
และการใช้ขอ้มูลท่ีไม่เหมาะสมส่งผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่อ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหวา่งกาล 
 
 

ขา้พเจา้ประเมินความมีประสิทธิผลของการควบคุมหลกัเก่ียวกบัการ
วดัมูลค่าอนุพนัธ์ทางการเงิน ดงัน้ี: 
 
• การควบคุมต่อระบบคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการวดัมูลค่าอนุพนัธ์ 

ทางการเงิน ข้าพเจ้าก าหนดขอบเขตของงานกับผู ้เ ช่ียวชาญ 
ด้านข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระหว่างการวางแผนการ
ตรวจสอบและใช้ผลงานจากผลการทดสอบการควบคุมทัว่ไป 
ของเทคโนโลยสีารสนเทศและการควบคุมระบบงานของผูเ้ช่ียวชาญ 

• การควบคุมโดยบุคคลเก่ียวกบัความครบถว้น ความเหมาะสม และ
ความถูกต้องของข้อมูลท่ีน าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ข้าพเจ้า
ทดสอบการควบคุมการกระทบยอดส าหรับขอ้มูลท่ีน าเขา้ระบบ
และการกระทบยอดระหว่างระบบอนุพนัธ์ทางการเงินและระบบ
การรายงานทางการเงิน 

 
ขา้พเจ้าไม่พบประเด็นจากการทดสอบและข้าพเจ้าสามารถเช่ือถือ 
การควบคุมเพื่อวตัถุประสงคใ์นงานตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานอ่ืนเพ่ิมเติมนอกจากการทดสอบการควบคุม  
โดยขา้พเจา้ไดสุ่้มตวัอย่างและท าการวดัมูลค่าอยา่งเป็นอิสระโดยใช้
ข้อมูลท่ีมีอยู่ในตลาดเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ จากนั้ นข้าพเจ้าได้
ประเมินเหตุผลของผลต่างระหว่างการวดัมูลค่าของขา้พเจา้กบัผลจาก
การวดัมูลค่าของกลุ่มกิจการและธนาคาร ขา้พเจา้ไม่พบความแตกต่าง
ท่ีเป็นสาระส าคญัซ่ึงไม่สามารถอธิบาย 
 

 



 

ความรับผิดหอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารระชว่างกาล  
 

กรรมการมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหว่างกาลเหล่าน้ี โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีกรรมการพิจารณาว่าจ  าเป็น เพ่ือให้สามารถจดัท างบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคารระหวา่งกาลท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหว่างกาล กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและ
ธนาคารในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการ
ด าเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่กรรมการมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มกิจการและธนาคาร หรือหยดุด าเนินงาน หรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีช่วยกรรมการในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและธนาคาร 
 

ความรับผิดหอบของผู้สอบบัญหีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารระชว่างกาล 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ได้ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหว่างกาล
โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงาน 
ของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูง แต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่า 
การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ี 
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง 
แต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหว่างกาลเหล่าน้ี  
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ช้ดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 
 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหว่างกาล 

ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่
เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและธนาคาร 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีกรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี  และการเปิดเผยขอ้มูล 
ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยกรรมการ  

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของกรรมการจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ 
และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อ
ความสามารถของกลุ่มกิจการและธนาคารในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั 
ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
ธนาคารระหว่างกาลท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บั
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีได้รับจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้  อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต 
อาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและธนาคารตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง  



 

 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหว่างกาลโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูล
วา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหวา่งกาลแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้ง
ตามท่ีควรหรือไม่ 

 ได้รับหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายใน 
กลุ่มกิจการเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมระหว่างกาล ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบติังาน
ตรวจสอบกลุ่มกิจการ ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

 
ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมี
นยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค  ารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบวา่ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบั
คณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความ
เป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 
จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะธนาคารระหวา่งกาลในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้
แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสาร
เร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์
ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว  
 

รายงานการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ของ
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) ตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการ 
เป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34  
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการ ให้ขอ้สรุปเก่ียวกบังบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เฉพาะกิจการดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” 
การสอบทานงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ ประกอบด้วยการใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบด้านการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐาน 
การสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดง
ความเห็นต่องบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการท่ีสอบทานได ้ 
 



 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่างบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
พ.ศ. 2561 ไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
 
บุญเลศิ  กมลหนกกลุ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5339 
กรุงเทพมหานคร 
29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 



30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

เงินสด 1,402,303,235 1,591,188,651 1,399,484,177 1,588,987,409

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 6 5,945,523,645 18,167,812,758 5,892,468,439 18,099,695,389

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 7 34,160,044,288 21,278,460,920 34,160,044,288 21,278,460,920

เงินลงทุนสุทธิ 8 78,384,156,456 44,059,846,768 78,384,156,456 44,059,846,768

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสุทธิ 9 - - 2,208,315,115 1,708,315,115

เงินใหสิ้นเชื,อแก่ลูกหนี/และดอกเบี/ยคา้งรับ 10

เงินใหสิ้นเชื,อแก่ลูกหนี/ 221,717,716,722 218,058,207,223 207,237,215,771 205,242,484,739

ดอกเบี/ยคา้งรับ 485,825,001 516,911,663 489,587,551 522,709,406

รวมเงินใหสิ้นเชื,อแก่ลูกหนี/และดอกเบี/ยคา้งรับ 222,203,541,723 218,575,118,886 207,726,803,322 205,765,194,145

หกั  รายไดร้อตดับญัชี (7,466,005,508) (7,036,133,482) (1,767,908) (8,651,407)

หกั  ค่าเผื,อหนี/สงสยัจะสูญ 11 (11,332,580,877) (9,869,265,119) (10,445,803,082) (9,256,336,052)

หกั  ค่าเผื,อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี/ 12 (57,946,944) (105,673,656) (57,946,944) (105,673,656)

รวมเงินใหสิ้นเชื,อแก่ลูกหนี/และดอกเบี/ยคา้งรับสุทธิ 203,347,008,394 201,564,046,629 197,221,285,388 196,394,533,030

ภาระของลูกคา้จากการรับรอง 157,543,218 581,413,868 157,543,218 581,413,868

ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 13 1,014,574,694 1,033,943,008 885,143,262 888,480,141

ที,ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 14 3,539,825,391 3,588,378,733 3,480,723,049 3,529,189,193

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ 15 366,398,220 370,043,208 360,717,861 364,943,160

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 16 1,379,940,864 1,372,672,738 952,198,974 1,023,345,737

สินทรัพยอื์,นสุทธิ 17 11,626,881,600 6,995,795,275 11,400,422,251 6,789,804,499

รวมสินทรัพย์ 341,324,200,005 300,603,602,556 336,502,502,478 296,307,015,229

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 19 ถึง 151 เป็นส่วนหนึ,งของงบการเงินระหวา่งกาลนี/
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กรรมการ _________________________________________________    กรรมการ _________________________________________________

ธนาคาร ซีไอเอม็บ ีไทย จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที/ 30 มถุินายน พ.ศ. 2561

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร



30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี1สินและส่วนของเจ้าของ

หนี1สิน

เงินรับฝาก 18 175,761,011,635 177,400,677,986 175,886,569,344 177,702,506,611

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 19 31,791,634,635 15,648,105,797 31,791,634,635 15,648,105,797

หนี/ สินจ่ายคืนเมื,อทวงถาม 509,817,790 254,663,261 509,817,790 254,663,261

หนี/ สินทางการเงินที,กาํหนดใหแ้สดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 20 29,661,216,305 23,103,810,514 29,661,216,305 23,103,810,514

หนี/ สินตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 7 33,779,965,468 19,965,010,587 33,779,965,468 19,965,010,587

ตราสารหนี/ ที,ออกและเงินกูย้มื 21 23,822,554,755 19,933,103,726 21,822,554,755 17,933,103,726

ภาระของธนาคารจากการรับรอง 157,543,218 581,413,868 157,543,218 581,413,868

ประมาณการหนี/ สิน 22 2,005,552,988 1,946,444,925 1,908,647,068 1,855,519,989

หนี/ สินอื,น 23 10,627,542,240 8,718,523,191 9,823,140,419 7,938,994,106

รวมหนี1สิน 308,116,839,034 267,551,753,855 305,341,089,002 264,983,128,459

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้ 24

ทุนจดทะเบียน

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

ทุนที,ออกและชาํระแลว้

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

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 8,465,413,222 8,465,413,222 8,465,413,222 8,465,413,222

องคป์ระกอบอื,นของส่วนของเจา้ของ 25 1,303,597,097 1,534,848,299 1,327,589,715 1,558,840,917

ส่วนเกินจากการเปลี,ยนแปลงส่วนไดเ้สีย

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

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 26 401,400,000 398,680,000 401,400,000 398,680,000

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 7,939,590,599 7,555,547,127 5,826,896,735 5,760,838,827

รวมส่วนของเจ้าของ 33,207,360,971 33,051,848,701 31,161,413,476 31,323,886,770

รวมหนี1สินและส่วนของเจ้าของ 341,324,200,005 300,603,602,556 336,502,502,478 296,307,015,229

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 19 ถึง 151 เป็นส่วนหนึ,งของงบการเงินระหวา่งกาลนี/
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งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

ธนาคาร ซีไอเอม็บ ีไทย จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที/ 30 มถุินายน พ.ศ. 2561



งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดอืนสิ1นสุดวนัที/ 30 มถุินายน พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดด้อกเบี/ย 30 3,744,273,925 3,612,078,373 3,016,459,563 3,002,318,660

ค่าใชจ่้ายดอกเบี/ย 31 (1,104,444,066) (1,097,734,828) (1,093,077,846) (1,090,836,854)

รายได้ดอกเบี1ยสุทธิ 2,639,829,859 2,514,343,545 1,923,381,717 1,911,481,806

รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ 586,169,309 520,174,129 410,911,035 360,159,579

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (73,237,363) (49,795,602) (71,617,173) (55,994,681)

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 32 512,931,946 470,378,527 339,293,862 304,164,898

(ขาดทุน) กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพื,อคา้

   และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 33 (64,243,274) 958,192,631 (64,243,274) 958,192,631

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากหนี/ สินทางการเงิน

   ที,กาํหนดใหแ้สดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 34 218,513,234 (858,756,128) 218,513,234 (858,756,128)

กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 35 2,775,934 37,556,917 2,775,934 37,556,917

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื,นๆ 36 103,310,953 131,547,437 33,875,844 44,723,714

รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 3,413,118,652 3,253,262,929 2,453,597,317 2,397,363,838

ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอื/นๆ

  ค่าใชจ่้ายเกี,ยวกบัพนกังาน 1,068,514,750 971,287,036 917,286,628 819,229,510

  ค่าตอบแทนกรรมการ 3,491,700 3,201,200 3,407,700 3,117,200

  ค่าใชจ่้ายเกี,ยวกบัอาคารสถานที,และอุปกรณ์ 277,626,975 263,304,813 244,707,985 230,911,964

  ค่าภาษีอากร 99,990,455 108,282,232 94,143,780 102,497,993

  อื,นๆ 491,051,149 325,647,053 262,732,803 114,643,641

รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอื/นๆ 1,940,675,029 1,671,722,334 1,522,278,896 1,270,400,308

หนี/ สูญ หนี/สงสยัจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่า 37 1,223,855,560 1,145,811,144 873,428,838 968,679,337

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 248,588,063 435,729,451 57,889,583 158,284,193

ภาษีเงินได้ 38 (57,357,390) (79,093,660) (19,233,097) (21,355,778)

กาํไรสุทธิสําหรับงวด 191,230,673 356,635,791 38,656,486 136,928,415

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 19 ถึง 151 เป็นส่วนหนึ,งของงบการเงินระหวา่งกาลนี/

10

ธนาคาร ซีไอเอม็บ ีไทย จํากดั (มหาชน)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร



งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดอืนสิ1นสุดวนัที/ 30 มถุินายน พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

(ขาดทุน) กาํไรเบด็เสร็จอื/น

รายการที/จะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

(ขาดทุน) กาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื,อขาย (278,826,995) 229,135,174 (278,826,995) 229,135,174

กาํไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงิน

   จากการดาํเนินงานในต่างประเทศ 7,296,465 (6,905,052) 7,296,465 (6,905,052)

กาํไรจากการประเมินมูลค่ายติุธรรมตราสารอนุพนัธ์

   สาํหรับการป้องกนัความเสี,ยงในกระแสเงินสด 64,684,655 61,448,356 64,684,655 61,448,356

ภาษีเงินไดที้,เกี,ยวกบัรายการที,จะถูกจดัประเภท

   รายการใหม่ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 12,325,307 (58,116,706) 12,325,307 (58,116,706)

รวมรายการที/จะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (194,520,568) 225,561,772 (194,520,568) 225,561,772

รวม (ขาดทุน) กาํไรเบด็เสร็จอื/น (194,520,568) 225,561,772 (194,520,568) 225,561,772

(ขาดทุน) กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด (3,289,895) 582,197,563 (155,864,082) 362,490,187

การแบ่งปันกาํไรสุทธิ

ส่วนที,เป็นของผูถื้อหุน้ของธนาคาร 191,230,673 356,635,791 38,656,486 136,928,415

ส่วนที,เป็นของส่วนไดเ้สียที,ไม่มีอาํนาจควบคุม - - - -

191,230,673 356,635,791 38,656,486 136,928,415

การแบ่งปัน (ขาดทุน) กาํไรเบด็เสร็จรวม

ส่วนที,เป็นของผูถื้อหุน้ของธนาคาร (3,289,895) 582,197,563 (155,864,082) 362,490,187

ส่วนที,เป็นของส่วนไดเ้สียที,ไม่มีอาํนาจควบคุม - - - -

(3,289,895) 582,197,563 (155,864,082) 362,490,187

กาํไรต่อหุ้นสําหรับกาํไรส่วนที/เป็น

   ของผู้ถือหุ้นของธนาคาร 40

กาํไรต่อหุน้ขั/นพื/นฐาน (บาทต่อหุน้) 0.01 0.01 0.00 0.01

จาํนวนหุน้สามญัที,ถวัเฉลี,ยถ่วงนํ/าหนกั (หุน้) 30,280,227,607 26,153,221,343 30,280,227,607 26,153,221,343

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 19 ถึง 151 เป็นส่วนหนึ,งของงบการเงินระหวา่งกาลนี/

11

ธนาคาร ซีไอเอม็บ ีไทย จํากดั (มหาชน)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร



งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับงวดหกเดอืนสิ1นสุดวนัที/ 30 มถุินายน พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดด้อกเบี/ย 30 7,362,303,690 7,226,593,062 5,920,457,023 6,048,278,074

ค่าใชจ่้ายดอกเบี/ย 31 (2,126,893,408) (2,249,634,183) (2,103,860,537) (2,242,941,178)

รายได้ดอกเบี1ยสุทธิ 5,235,410,282 4,976,958,879 3,816,596,486 3,805,336,896

รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ 1,129,475,059 988,886,297 769,654,576 672,352,606

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (141,877,496) (91,117,766) (135,641,977) (105,738,234)

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 32 987,597,563 897,768,531 634,012,599 566,614,372

(ขาดทุน) กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพื,อคา้

และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 33 (7,729,417) 1,326,098,087 (7,729,417) 1,326,098,087

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากหนี/ สินทางการเงิน

ที,กาํหนดใหแ้สดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 34 354,818,614 (1,085,729,117) 354,818,614 (1,085,729,117)

กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 35 20,994,587 40,713,866 20,994,587 40,713,866

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื,นๆ 36 204,234,436 227,327,555 65,034,364 132,086,168

รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 6,795,326,065 6,383,137,801 4,883,727,233 4,785,120,272

ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอื/นๆ

ค่าใชจ่้ายเกี,ยวกบัพนกังาน 2,149,216,678 1,990,530,798 1,843,931,883 1,677,967,255

ค่าตอบแทนกรรมการ 6,736,900 6,502,200 6,568,900 6,334,200

ค่าใชจ่้ายเกี,ยวกบัอาคารสถานที,และอุปกรณ์ 542,884,585 534,812,153 477,692,782 469,104,626

ค่าภาษีอากร 200,237,392 213,536,950 188,233,792 202,040,697

อื,นๆ 974,926,919 673,632,657 503,005,496 350,898,312

รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอื/นๆ 3,874,002,474 3,419,014,758 3,019,432,853 2,706,345,090

หนี/ สูญ หนี/สงสยัจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่า 37 2,398,982,029 2,375,933,297 1,739,610,416 2,068,119,241

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 522,341,562 588,189,746 124,683,964 10,655,941

ภาษีเงินได้ 38 (162,226,546) (110,348,361) (82,554,512) 6,930,777

กาํไรสุทธิสําหรับงวด 360,115,016 477,841,385 42,129,452 17,586,718

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 19 ถึง 151 เป็นส่วนหนึ,งของงบการเงินระหวา่งกาลนี/

12

ธนาคาร ซีไอเอม็บ ีไทย จํากดั (มหาชน)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร



งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดอืนสิ1นสุดวนัที/ 30 มถุินายน พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื/น

รายการที/จะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

(ขาดทุน) กาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื,อขาย (274,239,205) 321,908,561 (274,239,205) 321,908,561

กาํไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงิน

จากการดาํเนินงานในต่างประเทศ 1,625,495 (21,106,098) 1,625,495 (21,106,098)

กาํไรจากการประเมินมูลค่ายติุธรรมตราสารอนุพนัธ์

สาํหรับการป้องกนัความเสี,ยงในกระแสเงินสด 56,603,215 92,021,417 56,603,215 92,021,417

ภาษีเงินไดที้,เกี,ยวกบัรายการที,จะถูกจดัประเภท

รายการใหม่ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 11,407,749 (82,785,996) 11,407,749 (82,785,996)

รวมรายการที/จะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (204,602,746) 310,037,884 (204,602,746) 310,037,884

รวม (ขาดทุน) กาํไรเบด็เสร็จอื/น (204,602,746) 310,037,884 (204,602,746) 310,037,884

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 155,512,270 787,879,269 (162,473,294) 327,624,602

การแบ่งปันกาํไรสุทธิ

ส่วนที,เป็นของผูถื้อหุน้ของธนาคาร 360,115,016 477,841,385 42,129,452 17,586,718

ส่วนที,เป็นของส่วนไดเ้สียที,ไม่มีอาํนาจควบคุม - - - -

360,115,016 477,841,385 42,129,452 17,586,718

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม

ส่วนที,เป็นของผูถื้อหุน้ของธนาคาร 155,512,270 787,879,269 (162,473,294) 327,624,602

ส่วนที,เป็นของส่วนไดเ้สียที,ไม่มีอาํนาจควบคุม - - - -

155,512,270 787,879,269 (162,473,294) 327,624,602

กาํไรต่อหุ้นสําหรับกาํไรส่วนที/เป็น

   ของผู้ถือหุ้นของธนาคาร 40

กาํไรต่อหุน้ขั/นพื/นฐาน (บาทต่อหุน้) 0.01 0.02 0.00 0.00

จาํนวนหุน้สามญัที,ถวัเฉลี,ยถ่วงนํ/าหนกั (หุน้) 30,280,227,607 26,153,221,343 30,280,227,607 26,153,221,343

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 19 ถึง 151 เป็นส่วนหนึ,งของงบการเงินระหวา่งกาลนี/

13

ธนาคาร ซีไอเอม็บ ีไทย จํากดั (มหาชน)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี/ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับงวดหกเดอืนสิ1นสุดวนัที/ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2561

กาํไร (ขาดทุน)

การวดัมูลค่าใหม่ จากการแปลง กาํไร (ขาดทุน)จากการประเมนิ ภาษเีงนิได้เกี/ยวกบั ส่วนเกนิจากการ

ส่วนเกนิทุน ของภาระผูกพนั ส่วนเกนิ(ตํ/า)กว่าทุน ค่างบการเงนิจาก มูลค่ายุตธิรรมตราสาร องค์ประกอบของ รวมองค์ประกอบ เปลี/ยนแปลงส่วน

ทุนที/ออก ส่วนเกนิ จากการตรีาคา ผลประโยชน์หลงั จากการเปลี/ยนแปลง การดาํเนินงาน อนุพนัธ์สําหรับการป้องกนั ขาดทุนเบ็ดเสร็จ อื/นของส่วน ได้เสียของธนาคาร สํารองตาม รวมส่วนของ

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามญั สินทรัพย์ ออกจากงาน มูลค่าเงนิลงทุน ในต่างประเทศ ความเสี/ยงในกระแสเงนิสด อื/น ของเจ้าของ ในบริษทัย่อย กฎหมาย กาํไรสะสม เจ้าของ

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

ยอดคงเหลอื ณ วนัที/ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 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

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - (274,239,205) 1,625,495 56,603,215 11,407,749 (204,602,746) - - 360,115,016 155,512,270

สาํรองตามกฎหมาย - - - - - - - - - - 2,720,000 (2,720,000) -

โอนไปกาํไรสะสม - - (33,310,570) - - - - 6,662,114 (26,648,456) - - 26,648,456 -

ยอดคงเหลอื ณ วนัที/ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2561 15,140,113,804 8,465,413,222 1,995,764,576 (176,247,467) (159,559,260) 6,024,406 2,157,328 (364,542,486) 1,303,597,097 (42,753,751) 401,400,000 7,939,590,599 33,207,360,971

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,มหุน้สามญั 24 2,752,747,964 2,752,747,964 - - - - - - - - - - 5,505,495,928

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - 321,908,561 (21,106,098) 92,021,417 (82,785,996) 310,037,884 - - 477,841,385 787,879,269

โอนไปกาํไรสะสม - - (9,526,108) - - - - 1,905,222 (7,620,886) - - 7,620,886 -

ยอดคงเหลอื ณ วนัที/ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2560 15,140,113,804 8,465,413,222 2,038,631,577 (255,519,440) (30,510,818) 13,989,329 (24,466,485) (345,626,969) 1,396,497,194 (42,753,751) 397,800,000 7,641,725,139 32,998,795,608

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 19 ถึง 151 เป็นส่วนหนึ,งของงบการเงินระหวา่งกาลนี/

14

งบการเงนิรวม

ส่วนของเจ้าของของธนาคาร

องค์ประกอบอื/นของส่วนของเจ้าของ



กาํไร (ขาดทุน)

การวดัมูลค่าใหม่ จากการแปลง กาํไร (ขาดทุน) จากการประเมิน

ส่วนเกนิทุน ของภาระผูกพนั ส่วนเกนิ(ตํ/า)กว่าทุน ค่างบการเงินจาก มูลค่ายุติธรรมตราสาร ภาษีเงินได้เกี/ยวกบั รวมองค์ประกอบ

ทุนที/ออก ส่วนเกนิ จากการตีราคา ผลประโยชน์หลงั จากการเปลี/ยนแปลง การดาํเนินงาน อนุพนัธ์สําหรับการป้องกนั องค์ประกอบของ อื/นของส่วนของ สํารองตาม

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

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

ยอดคงเหลอื ณ วนัที/ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 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

(ขาดทุน) กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - (274,239,205) 1,625,495 56,603,215 11,407,749 (204,602,746) - 42,129,452 (162,473,294)

สาํรองตามกฎหมาย - - - - - - - - - 2,720,000 (2,720,000) -

โอนไปกาํไรสะสม - - (33,310,570) - - - - 6,662,114 (26,648,456) - 26,648,456 -

ยอดคงเหลอื ณ วนัที/ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 15,140,113,804 8,465,413,222 1,995,764,576 (146,256,694) (159,559,260) 6,024,406 2,157,328 (370,540,641) 1,327,589,715 401,400,000 5,826,896,735 31,161,413,476

ยอดคงเหลอื ณ วนัที/ 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,มหุน้สามญั 24 2,752,747,964 2,752,747,964 - - - - - - - - - 5,505,495,928

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - 321,908,561 (21,106,098) 92,021,417 (82,785,996) 310,037,884 - 17,586,718 327,624,602

โอนไปกาํไรสะสม - - (9,526,108) - - - - 1,905,222 (7,620,886) - 7,620,886 -

ยอดคงเหลอื ณ วนัที/ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 15,140,113,804 8,465,413,222 2,038,631,577 (228,891,773) (30,510,818) 13,989,329 (24,466,485) (350,952,502) 1,417,799,328 397,800,000 5,700,270,200 31,121,396,554

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 19 ถึง 151 เป็นส่วนหนึ,งของงบการเงินระหวา่งกาลนี/

15

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี/ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดอืนสิ1นสุดวนัที/ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2561

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

องค์ประกอบอื/นของส่วนของเจ้าของ



ธนาคาร ซีไอเอม็บ ีไทย จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดหกเดอืนสิ1นสุดวนัที/ 30 มถุินายน พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 522,341,562 588,189,746 124,683,964 10,655,941

รายการปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเงินได้

   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสื,อมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 169,342,546 190,514,042 158,521,457 178,356,701

   หนี/ สูญและหนี/สงสยัจะสูญ 37 2,398,982,029 2,375,933,297 1,739,610,416 2,068,119,241

   ผลประโยชน์ของพนกังานที,จ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 16,230,544 12,705,104 16,230,544 12,705,104

   สาํรองจากการประมาณการหนี/ สิน 69,102,035 88,838,766 63,121,050 84,594,876

   (กลบัรายการ) สาํรองนอกงบดุล 20,914,384 (151,434,900) 20,914,384 (151,434,900)

   (กาํไร) ขาดทุนจากการดอ้ยค่าทรัพยสิ์นรอการขาย (11,384,894) 32,935,115 1,487,569 17,696,463

   ขาดทุน(กาํไร)จากอตัราแลกเปลี,ยนเงินตราต่างประเทศ

      และตราสารอนุพนัธ์ที,ยงัไม่เกิดขึ/นจริง 1,100,826,307 (1,246,941,995) 1,100,826,307 (1,246,941,995)

   ขาดทุน (กาํไร) จากทรัพยสิ์นรอการขาย 290,687,289 170,469,090 (5,748,972) (14,957,923)

   ขาดทุน (กาํไร) ที,ยงัไม่เกิดขึ/นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน 139,825,781 (49,247,041) 139,825,781 (49,247,041)

   ขาดทุน (กาํไร) จากการขายเงินลงทุน 194,820,147 (195,934,809) 194,898,947 (195,934,809)

   กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (11,575,246) (28,527,773) (6,669,575) (27,141,909)

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายของอาคารและอุปกรณ์ 427,242 5,217,644 423,742 5,217,644

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 8,845,503 - 8,845,503 -

   (กาํไร) ขาดทุนสุทธิจากหนี/ สินทางการเงิน

      ที,กาํหนดใหแ้สดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม (354,818,614) 1,085,729,117 (354,818,614) 1,085,729,117

   ดอกเบี/ยรับ (7,362,303,690) (7,226,593,062) (5,920,457,023) (6,048,278,074)

   เงินปันผลรับ (6,781,368) (9,325,290) (6,781,369) (9,325,290)

   ค่าใชจ่้ายดอกเบี/ย 31 2,126,893,408 2,249,634,183 2,103,860,537 2,242,941,178

ขาดทุนจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี/ยนแปลงใน

   สินทรัพย์และหนี1สินดาํเนินงาน (687,625,035) (2,107,838,766) (621,225,352) (2,037,245,676)

สินทรัพย์ดาํเนินงาน (เพิ/มขึ1น) ลดลง

   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 12,232,322,226 (2,456,165,512) 12,217,260,064 (2,454,933,438)

   เงินลงทุนเพื,อคา้ (17,874,104,054) (912,988,526) (17,874,182,854) (912,988,526)

   เงินใหสิ้นเชื,อ (4,947,685,741) (122,786,914) (2,422,620,509) 3,313,616,005

   ทรัพยสิ์นรอการขาย 674,840,780 577,503,767 30,853,738 142,619,163

   สินทรัพยอื์,น (4,561,271,414) 1,523,263,331 (4,509,185,088) 1,520,496,638

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 19 ถึง 151 เป็นส่วนหนึ,งของงบการเงินระหวา่งกาลนี/

16

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร



ธนาคาร ซีไอเอม็บ ีไทย จํากดั (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดอืนสิ1นสุดวนัที/ 30 มถุินายน พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท บาท บาท

หนี1สินดาํเนินงานเพิ/มขึ1น (ลดลง)

   เงินรับฝาก (1,639,666,350) (12,477,038,430) (1,815,937,267) (12,471,984,949)

   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 16,143,528,838 4,597,126,493 16,143,528,838 4,597,126,493

   หนี/ สินจ่ายคืนเมื,อทวงถาม 255,154,529 188,199,356 255,154,529 188,199,356

   เงินกูย้มืระยะสั/น 21,556,308 (8,442,051,880) 21,556,308 (8,442,051,880)

   ประมาณการหนี/ สิน (30,908,355) (86,303,867) (30,908,355) (86,303,867)

   หนี/ สินอื,น 1,960,794,988 (1,414,972,394) 1,864,577,161 (1,470,929,467)

เงนิสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 1,546,936,720 (21,134,053,342) 3,258,871,213 (18,114,380,148)

   ดอกเบี/ยรับ 6,723,765,881 6,589,989,494 5,283,954,406 5,413,679,931

   ดอกเบี/ยจ่าย (2,384,632,802) (2,510,814,433) (2,385,730,254) (2,518,492,608)

   ภาษีจ่ายสุทธิ (232,188,350) (151,051,501) (34,443,215) -

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 5,653,881,449 (17,205,929,782) 6,122,652,150 (15,219,192,825)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายในการซื/อหลกัทรัพยเ์ผื,อขาย (13,595,862,140) (11,208,287,367) (13,595,862,140) (11,208,287,367)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายหลกัทรัพยเ์ผื,อขาย 2,945,798,021 13,644,760,845 2,945,798,021 13,644,760,845

เงินสดรับจากการไถ่ถอนหลกัทรัพยเ์ผื,อขาย 20,000,000 10,000,000 20,000,000 10,000,000

เงินสดจ่ายในการซื/อตราสารหนี/ ที,จะถือจนครบกาํหนด (6,709,593,236) (500,000,000) (6,709,593,236) (500,000,000)

เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี/ ที,จะถือจนครบกาํหนด 193,000,000 2,805,480,340 193,000,000 2,805,480,340

เงินสดรับจากการรับชาํระหนี/ เงินลงทุนในลูกหนี/ 501,015 698,766 501,015 698,766

เงินสดจ่ายในการซื/อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - (500,000,000) -

เงินสดจ่ายในการซื/อเงินลงทุนทั,วไป (726,500) - (726,500) -

เงินสดรับจากการลดทุนเงินลงทุนทั,วไป 14,990,000 12,570,000 14,990,000 12,570,000

เงินสดจ่ายจากการซื/ออุปกรณ์ (65,993,636) (85,519,603) (55,269,855) (77,736,627)

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 12,871,924 30,909,146 7,966,148 29,518,414

เงินสดจ่ายซื/อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (75,927,843) (79,679,667) (75,333,817) (79,353,302)

เงินปันผลรับ 6,781,369 9,325,289 6,781,369 9,325,289

ดอกเบี/ยรับ 662,779,219 803,596,670 662,779,219 803,596,670

เงนิสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกจิกรรมลงทุน (16,591,381,807) 5,443,854,419 (17,084,969,776) 5,450,573,028

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 19 ถึง 151 เป็นส่วนหนึ,งของงบการเงินระหวา่งกาลนี/
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งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร



ธนาคาร ซีไอเอม็บ ีไทย จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดอืนสิ1นสุดวนัที/ 30 มถุินายน พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

ดอกเบี/ยจ่าย (24,199,452) (7,219,726) - -

เงินสดรับจากการเพิ,มทุน - 5,505,495,928 - 5,505,495,928

เงินสดรับจากการออกหุน้กูด้อ้ยสิทธิK  3,150,852,900 - 3,150,852,900 -

เงินสดรับจากการออกหุน้กู ้ - 2,000,000,000 - -

เงินสดรับจากการออกหุน้กูที้,มีอนุพนัธ์แฝง 5,244,595,732 2,512,000,000 5,244,595,732 2,512,000,000

เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุน้กูที้,มีอนุพนัธ์แฝง (10,000,000) (2,893,000,000) (10,000,000) (2,893,000,000)

เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนตัLวแลกเงินที,มีอนุพนัธ์แฝง (56,500,000) - (56,500,000) -

เงินสดรับจากการออกตัLวแลกเงินที,มีอนุพนัธ์แฝง 2,442,245,730 4,263,358,864 2,442,245,730 4,263,358,864

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 10,746,994,910 11,380,635,066 10,771,194,362 9,387,854,792

ขาดทุน (กาํไร) จากการแปลงค่างบการเงิน

   จากการดาํเนินงานในต่างประเทศ 1,620,032 (20,220,518) 1,620,032 (20,220,518)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (188,885,416) (401,660,815) (189,503,232) (400,985,523)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 1,591,188,651 1,938,616,493 1,588,987,409 1,936,147,365

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายงวด 1,402,303,235 1,536,955,678 1,399,484,177 1,535,161,842

- (54,232,973) 0 (53,825,567)

ข้อมูลเพิ/มเติมประกอบกระแสเงนิสด 

รายการที,มิใช่เงินสด

   ลูกหนี/โอนทรัพยสิ์นเพื,อชาํระหนี/ - 667,308,407 - 2,800,000

   ซื/ออาคารและอุปกรณ์ที,ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระเงิน 947,125 17,062,869 947,125 17,062,869

   ซื/อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที,ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระเงิน 7,295,028 8,840,410 7,295,028 8,840,410

   รับโอนทรัพยสิ์นรอการขายจากอาคารและอุปกรณ์ 22,455,456 - 22,455,456 -

   ตดัจาํหน่ายส่วนเกินหรือส่วนลดอตัราดอกเบี/ย 97,756,613 136,517,458 97,756,613 136,517,458

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 19 ถึง 151 เป็นส่วนหนึ,งของงบการเงินระหวา่งกาลนี/
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งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
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1 ข้อมูลทั&วไป 
 

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

เลขที� 44 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 
 

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

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

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

งบการเงินรวมระหว่างกาลและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหว่างกาลไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการธนาคารเมื�อวนัที� 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
 

2 นโยบายการบัญชี 

 

นโยบายบญัชีที�สาํคญัซึ� งใชใ้นการจดัทาํงบการเงินรวมระหว่างกาลและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหว่างกาลมีดงัต่อไปนี:  
 

2.1 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงนิรวมระหว่างกาลและงบการเงนิเฉพาะธนาคารระหว่างกาล 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหวา่งกาล (“งบการเงินระหว่างกาล”) ไดจ้ดัทาํขึ:นตามหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไปใน
ประเทศไทยภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 ซึ� งหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกภายใตพ้ระราชบญัญติั
วิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการจดัทาํและนาํเสนอ
รายงานทางการเงินภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์การแสดงรายการในงบการเงินหลกั (คือ งบแสดงฐานะการเงิน 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจา้ของและงบกระแสเงินสด) ไดท้าํขึ:นเพื�อให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของ
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ที� สนส. 21/2558 เรื�อง “การจดัทาํและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชยแ์ละ
บริษทัโฮลดิ:งที�เป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน” ลงวนัที� 4 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 
 

งบการเงินรวมระหวา่งกาลไดจ้ดัทาํขึ:นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของงบการเงิน ยกเวน้เรื�องที�อธิบาย
ในนโยบายการบญัชีในลาํดบัต่อไป 
 

การจดัทาํงบการเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไปในประเทศไทย กาํหนดให้ใช้ประมาณการทางบญัชีที�สาํคญัและ
การใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหารซึ� งจดัทาํขึ:นตามกระบวนการในการนาํนโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบติั และตอ้งเปิดเผย
เรื�องการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหาร หรือความซบัซ้อน หรือเกี�ยวกบัขอ้สมมติฐานและประมาณการที�มีนยัสาํคญัต่องบการเงินระหว่างกาล 
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 4 
 

ธนาคารไดจ้ดัทาํงบการเงินเฉพาะธนาคารระหวา่งกาลเพื�อประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ� งแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธีราคาทุน 
 

งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํขึ:นจากงบการเงินตามกฎหมายที�เป็นภาษาไทย ในกรณีที�มีเนื:อความขดัแยง้กนัหรือมีการ
ตีความในสองภาษาแตกต่างกนั ให้ใชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที&มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที&เกี&ยวข้อง 
 
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที�มีการปรับปรุงใหม่ ซึ� งมีผลบงัคบัใช้สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มตน้ในหรือหลงั 

วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ที�มีการเปลี�ยนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัและเกี�ยวขอ้งกบักลุ่มกิจการมีดงัต่อไปนี:   
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 7 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 12 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 12 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง การเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอื�น 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 7 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การปรับปรุงการเปิดเผยขอ้มูลเพิ�มเติมเกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลงในหนี: สิน
ของกิจการที�เกิดขึ:นจากกิจกรรมจดัหาเงินทั:งที�เป็นรายการที�เป็นเงินสดและรายการที�ไม่ใช่เงินสด 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การอธิบายให้ชดัเจนในเรื�องวิธีการบญัชีสาํหรับภาษีเงินไดร้อตดับญัชี
กรณีมีสินทรัพยที์�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมที�มีจาํนวนตํ�ากวา่มูลค่าฐานภาษีของสินทรัพย ์ในเรื�องดงัต่อไปนี:  
 
- กรณีสินทรัพยที์�วดัด้วยมูลค่ายุติธรรมมีมูลค่าต ํ�ากว่าฐานภาษีของสินทรัพยน์ั:น ณ วนัสิ:นรอบระยะเวลารายงาน จะถือว่า 

มีผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้กัภาษีเกิดขึ:น 
- ในการประมาณการกาํไรทางภาษีในอนาคต กลุ่มกิจการสามารถสันนิษฐานว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย ์

ในมูลค่าที�สูงกวา่มูลค่าตามบญัชีได ้ 
- ในกรณีที�กฎหมายภาษีอากรมีขอ้จาํกดัเกี�ยวกบัแหล่งที�มาของกาํไรทางภาษี ที�สามารถใชป้ระโยชน์สินทรัพยภ์าษีเงินได้

รอตดับญัชีได้เฉพาะในประเภทที�กาํหนด การพิจารณาการจะได้ใช้ประโยชน์ของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอตดับญัชี
จะตอ้งนาํไปประเมินรวมกนักบัสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีที�เป็นประเภทเดียวกนัเท่านั:น 

- ในการประมาณกาํไรทางภาษีในอนาคตจะไม่รวมจาํนวนที�ใชห้กัภาษีที�เกิดจากการกลบัรายการของผลแตกต่างชั�วคราว
ที�ใชห้กัภาษีนั:น   

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 12 (ปรับปรุง 2560) ได้มีการอธิบายให้ชัดเจนว่าการเปิดเผยตามขอ้กาํหนดของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี:  ให้ถือปฏิบัติกับส่วนได้เสียที� ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที� ถือไว้เพื�อขาย  
ตามขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 5 (ปรับปรุง 2560) ยกเวน้การเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินโดยสรุป 
 
ผูบ้ริหารได้นาํมาตรฐานที�ปรับปรุงใหม่ดงักล่าวขา้งตน้มาปฏิบติัใช้และไม่มีผลกระทบที�มีนยัสําคญัต่อกลุ่มกิจการ ยกเวน้
เรื�องการเปิดเผยขอ้มูล 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที&มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที&เกี&ยวข้อง (ต่อ) 
 
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซึ� งจะมีผลบงัคบัใช้สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มตน้ในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 

พ.ศ. 2562 และเกี�ยวขอ้งกบักลุ่มกิจการ ซึ� งกลุ่มกิจการไม่ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงักล่าวมาถือปฎิบติั
ก่อนวนับงัคบัใช ้
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 15 เรื�อง รายไดจ้ากสญัญาที�ทาํกบัลูกคา้ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 15 ไดใ้ห้ขอ้กาํหนดสาํหรับการรับรู้รายได ้โดยให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบันี:แทนมาตรฐานต่อไปนี:  
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 11 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 18 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง รายได ้
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 13  
   (ปรับปรุง 2560) 

เรื�อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 15  
   (ปรับปรุง 2560) 

เรื�อง สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 18 
    (ปรับปรุง 2560) 

เรื�อง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 31 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง รายได ้- รายการแลกเปลี�ยนเกี�ยวกบับริการโฆษณา 
 
หลกัการของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่นี:อา้งอิงหลกัการวา่  
 
• รายได้จะรับรู้เมื�อการควบคุมในสินคา้หรือบริการได้โอนไปยงัลูกคา้ ซึ� งแนวคิดของการควบคุมได้ถูกนาํมาใช้แทน

แนวคิดของความเสี�ยงและผลตอบแทนที�ใชอ้ยูเ่ดิม 
• กลุ่มกิจการรับรู้รายได้เพื�อแสดงการส่งมอบสินค้าหรือบริการที�สัญญาให้ลูกค้าในจาํนวนเงินที�สะท้อนถึงสิ� งตอบแทน 

ที�กิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปลี�ยนสินคา้หรือบริการนั:นๆ  
 
กลุ่มกิจการรับรู้รายไดต้ามหลกัการสาํคญัตามขั:นตอนดงัต่อไปนี:  
 
• ขั:นตอนแรก : ระบุสญัญาที�ทาํกบัลูกคา้ 
• ขั:นที�สอง : ระบุภาระที�ตอ้งปฏิบติัในสญัญา 
• ขั:นที�สาม : กาํหนดราคาของรายการ 
• ขั:นที�สี�  : ปันส่วนราคาของรายการให้กบัภาระที�ตอ้งปฏิบติัที�รวมอยูใ่นสญัญา 
• ขั:นที�ห้า : รับรู้รายไดเ้มื�อ (หรือขณะที�) กิจการปฏิบติัตามภาระที�ตอ้งปฏิบติัเสร็จสิ:น 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที&มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที&เกี&ยวข้อง (ต่อ) 
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซึ� งจะมีผลบงัคบัใช้สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มตน้ในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 
พ.ศ. 2562 และเกี�ยวขอ้งกบักลุ่มกิจการ ซึ� งกลุ่มกิจการไม่ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงักล่าวมาถือปฎิบติั
ก่อนวนับงัคบัใช ้(ต่อ) 
 
กลุ่มกิจการมีทางเลือกในการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี: โดยการปรับปรุงยอ้นหลงัตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที� 8 เรื�อง นโยบายการบญัชี การเปลี�ยนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาดโดยมีขอ้อนุโลม หรือปรับปรุงโดย
รับรู้ผลกระทบสะสมยอ้นหลงักบักาํไรสะสม ณ วนัต้นงวดของรอบระยะเวลารายงานที�เริ� มตน้ใช้มาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินฉบบันี: ประกอบกับการเปิดเผยข้อมูลเพิ�มเติม กลุ่มกิจการจะเริ� มนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี:  
มาปฏิบติัใช้ครั: งแรกสําหรับรอบระยะเวลารายงานที�เริ� มตน้ในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ผูบ้ริหารกาํลังอยู่ใน
ระหว่างการประเมินผลกระทบในรายละเอียดจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี: มาปฏิบติัใช้ครั: งแรกและ
คาดว่าจะมีผลกระทบในเรื�อง การบญัชีสําหรับตน้ทุนที�เกิดขึ:นเพื�อให้กิจการปฏิบติัตามสัญญา - ตน้ทุนที�เคยบนัทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายอาจตอ้งบนัทึกเป็นสินทรัพยภ์ายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 15 
 

2.3 การรับรู้รายได้ 
 

(ก) ดอกเบี:ยและส่วนลดรับจากเงินให้สินเชื�อ 
 
กลุ่มกิจการรับรู้รายไดด้อกเบี:ยตามเกณฑ์คงคา้ง โดยกลุ่มกิจการจะหยดุรับรู้ตามเกณฑนี์:  สาํหรับลูกหนี: ที�คา้งชาํระดอกเบี:ย 
เกินกวา่สามเดือนนบัจากวนัที�ครบกาํหนดชาํระหรือมีความไม่แน่นอนเกี�ยวกบัการชาํระหนี: จะใช้เกณฑก์ารรับชาํระเงินแทน 
และกลุ่มกิจการยงัได้บนัทึกยกเลิกรายได้สาํหรับดอกเบี:ยจากเงินให้กูย้ืมที�คา้งชาํระดงักล่าวที�กลุ่มกิจการบนัทึกบญัชีเป็น
รายไดแ้ลว้ออกจากบญัชีเพื�อให้เป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย กลุ่มกิจการจะรับรู้รายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง
ไดใ้หม่เมื�อลูกหนี:ไดช้าํระเงินตน้และดอกเบี:ยที�ยงัคงคา้งครบถว้นแลว้ 
 
กลุ่มกิจการรับรู้รายไดส้าํหรับลูกหนี:ภายหลงัการปรับโครงสร้างหนี: ใหม่ตามเกณฑค์งคา้งเช่นเดียวกบัเงินให้สินเชื�อที�กล่าว
ขา้งตน้ ยกเวน้หนี:ตามสญัญาปรับโครงสร้างหนี: ที�อยูร่ะหวา่งการติดตามผลการปฏิบติัตามเงื�อนไขการปรับโครงสร้างหนี: ใหม่ 
ซึ� งจะรับรู้รายไดต้ามเกณฑเ์งินสดจนกว่าลูกหนี: จะปฏิบติัตามเงื�อนไขการปรับโครงสร้างหนี: ติดต่อกนัไม่น้อยกว่าสามเดือน
หรือสามงวดการชาํระเงินแลว้แต่ระยะเวลาใดจะนานกวา่ 
 

(ข) ดอกเบี:ยและเงินปันผลจากเงินลงทุน 
 
ดอกเบี: ยจากเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนที�แทจ้ริงของเงินลงทุน  
เงินปันผลจากเงินลงทุนรับรู้เป็นรายไดเ้มื�อมีการประกาศจ่ายเงินปันผลทาํให้ธนาคารมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลที�จ่าย 
 
ดอกเบี: ยรับจากเงินลงทุนในลูกหนี: รับรู้โดยวิธีอตัราผลตอบแทนที�แทจ้ริงสาํหรับลูกหนี: รายที�มีการจ่ายชาํระในระหว่างปี 
ทั:งนี: อตัราผลตอบแทนคาํนวณบนพื:นฐานขอ้สมมติฐานเกี�ยวกบัจาํนวนเงินและระยะเวลาในการเก็บเงินจากลูกหนี: เหล่านี:  
ในอนาคต ขอ้สมมติฐานเหล่านี: เกี�ยวกบัเหตุการณ์ที�ยงัไม่เกิดขึ:น ซึ� งอาจถูกกระทบและเปลี�ยนแปลงไดด้ว้ยเหตุการณ์ที�ไม่อาจ
ทราบล่วงหนา้ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.3 การรับรู้รายได้ (ต่อ)  
 

(ค) กาํไร(ขาดทุน)จากการขายเงินลงทุน 
 
กาํไร(ขาดทุน)จากการขายเงินลงทุนถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย ณ วนัที�จ่ายชาํระเงิน 
 

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

(จ) รายไดจ้ากสญัญาเช่าซื:อ 
 
บริษทัยอ่ยคาํนวณรายไดจ้ากสญัญาเช่าซื:อโดยวิธีอตัราดอกเบี:ยที�แทจ้ริงตามระยะเวลาของสญัญาเช่านั:น 
 
บริษทัยอ่ยรับรู้รายไดจ้ากสญัญาเช่าซื:อตามเกณฑเ์ดียวกบัการรับรู้ดอกเบี:ยจากเงินให้สินเชื�อ 
 

(ฉ) รายไดอื้�น 
 
รายไดอื้�นรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
 

2.4 การรับรู้ค่าใช้จ่าย 
 

(ก) ดอกเบี:ยจ่าย 
 
ธนาคารรับรู้ค่าใชจ่้ายดอกเบี:ยเงินกูย้มืและเงินฝากเป็นค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 
 

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

(ค) ค่าใชจ่้ายอื�น 
 
ค่าใชจ่้ายอื�นรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที& 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

 

25 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

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

3 เดือน เงินลงทุนเพื�อคา้ถูกซื:อขายในตลาดซื:อขายคล่องและแสดงรวมไวใ้นเงินลงทุนระยะสั:น  
 
(2) เงินลงทุนที�ถือไวจ้นครบกาํหนด คือ เงินลงทุนที�มีกาํหนดเวลาและผูบ้ริหารตั:งใจแน่วแน่และมีความสามารถถือไวจ้นครบกาํหนด

ไดแ้สดงรวมไวใ้นเงินลงทุนระยะยาว เวน้แต่จะครบกาํหนดภายใน 12 เดือนนบัแต่วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงินก็จะแสดง 
ไวใ้นเงินลงทุนระยะสั:น 

 
(3) เงินลงทุนเผื�อขาย คือ เงินลงทุนที�จะถือไวโ้ดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพื�อเสริมสภาพคล่องหรือเมื�ออตัราดอกเบี: ย

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

 
(4) เงินลงทุนทั�วไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนที�ไม่มีตลาดซื:อขายคล่องรองรับ 
 
การซื:อและขายเงินลงทุนจะบนัทึกบญัชี ณ วนัที�จ่ายชาํระเงิน ตน้ทุนของเงินลงทุนให้รวมไปถึงตน้ทุนการจดัทาํรายการ เงินลงทุน 
เพื�อคา้และเงินลงทุนเผื�อขายวดัมูลค่าในเวลาต่อมาดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
 
เงินลงทุนเผื�อขายแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหักค่าเผื�อการดอ้ยค่า (ถา้มี) ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรายการ
กาํไรและรายการขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ:นจริงของเงินลงทุนเพื�อคา้รับรู้รวมอยูใ่นกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน รายการกาํไรและรายการ
ขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ:นจริงจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื�อขายจะรวมไวใ้นส่วนของเจ้าของ เมื�อมีการขาย 
เงินลงทุนเผื�อขายหรือเกิดการดอ้ยค่า ผลสะสมของมูลค่ายติุธรรมที�เปลี�ยนแปลงไปจะรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและแสดง
เป็นรายการกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนคาํนวณตามเกณฑด์งัต่อไปนี:  
 
- มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี: ที�อยู่ในความต้องการของตลาดจะคาํนวณโดยใช้ราคาเสนอซื:อสุดท้ายของตราสารหนี: นั:น  

ณ สิ:นวนัทาํการสุดทา้ยของปีตามที�ไดป้ระกาศไวโ้ดยสมาคมตลาดตราสารหนี: ไทย ส่วนมูลค่ายติุธรรมของตราสารหนี:ชนิดอื�น 
คาํนวณโดยใชเ้ส้นอตัราผลตอบแทน ที�ปราศจากความเสี�ยงปรับดว้ยอตัราความเสี�ยงที�เหมาะสม 
 

- มูลค่ายติุธรรมของตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด คาํนวณโดยใช้ราคาเสนอซื:อสุดทา้ยของตราสารทุนนั:นในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ณ วนัสิ:นวนัทาํการสุดทา้ยของงวด 

 
เงินลงทุนที�จะถือไวจ้นครบกาํหนดวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายตามอตัราดอกเบี:ยที�แทจ้ริง หกัดว้ยค่าเผื�อการดอ้ยค่า 
 
เงินลงทุนทั�วไป แสดงดว้ยราคาทุนหกัการดอ้ยค่า 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.5 เงนิลงทุน (ต่อ) 

 
กลุ่มกิจการจะทดสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุนเมื�อมีขอ้บ่งชี: วา่เงินลงทุนนั:นอาจมีการดอ้ยค่าเกิดขึ:น หากราคาตามบญัชีของเงินลงทุน
สูงกวา่มูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกบนัทึกไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 
ในการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งผลตอบแทนสุทธิที�ไดรั้บจากการจาํหน่ายเมื�อเปรียบเทียบกบัราคาตามบญัชีของเงินลงทุนนั:น
จะบนัทึกรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ กรณีที�จาํหน่ายเงินลงทุนที�ถือไวใ้นตราสารหนี:หรือตราสารทุนชนิดเดียวกนัออกไปบางส่วน 
ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนที�จาํหน่ายจะกาํหนดโดยใช้วิธีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ: าหนกั (weighted average cost) ด้วยราคาตามบญัชีจาก
จาํนวนทั:งหมดที�ถือไว ้
 

2.6 เงนิลงทุนในลูกหนี% 
 
เงินลงทุนในลูกหนี: ที�รับซื:อมาจากสถาบนัการเงินแสดงตามราคาทุนที�จ่ายซื:อสุทธิจากค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในลูกหนี:  (ถา้มี) 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 
ในกรณีที�เงินลงทุนในลูกหนี: ที�รับซื:อได้มีการทาํสัญญาปรับโครงสร้างหนี:  กลุ่มกิจการจะโอนเงินลงทุนในลูกหนี:ดงักล่าวไปเป็น 
เงินให้สินเชื�อและแสดงตามมูลค่ายุติธรรมสุทธิจากค่าเผื�อหนี: สงสัยจะสูญ มูลค่ายุติธรรมอ้างอิงจากยอดคงเหลือตามบญัชีของ 
เงินลงทุนในลูกหนี:  ณ วนัโอนหรือ ณ วนัทาํสญัญาปรับโครงสร้างหนี:   
 
กลุ่มกิจการพิจารณาค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในลูกหนี: ที�รับซื:อโดยใช้วิธีการประเมินมูลค่าปัจจุบนั ซึ� งอา้งอิงจากมูลค่าปัจจุบนั
ของกระแสเงินสดที�คาดว่าจะได้รับจากการจาํหน่ายหลักประกันหรือจากลูกหนี: ตามหลักเกณฑ์การกันสํารองของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย 
 

2.7 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 
บริษทัยอ่ยหมายถึงกิจการ (ซึ� งรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ที�กลุ่มกิจการควบคุม กลุ่มกิจการควบคุมกิจการเมื�อกลุ่มกิจการมีการเปิดรับหรือ 
มีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเกี�ยวขอ้งกบัผูไ้ดรั้บการลงทุนและมีความสามารถทาํให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใช้
อาํนาจเหนือผูไ้ด้รับการควบคุม กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริษทัย่อยไวใ้นงบการเงินรวมตั:งแต่วนัที�กลุ่มกิจการมีอาํนาจในการ
ควบคุมบริษทัยอ่ย กลุ่มกิจการจะไม่นาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมไวใ้นงบการเงินรวมนบัจากวนัที�กลุ่มกิจการสูญเสียอาํนาจควบคุม 
 
กลุ่มกิจการบนัทึกบญัชีการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบติัตามวิธีซื:อ สิ�งตอบแทนที�โอนให้สาํหรับการซื:อบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ของสินทรัพยที์�ผูซื้: อโอนให้และหนี: สินที�ก่อขึ:นเพื�อจ่ายชาํระให้แก่เจา้ของเดิมของผูถู้กซื:อและส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของที�ออกโดย
กลุ่มกิจการ สิ�งตอบแทนที�โอนให้รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย ์หรือหนี: สินที�ผูซื้: อคาดว่าจะตอ้งจ่ายชําระตามขอ้ตกลง ต้นทุน 
ที�เกี�ยวขอ้งกบัการซื:อจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื�อเกิดขึ:น มูลค่าเริ� มแรกของสินทรัพยที์�ระบุได้ที�ไดม้าและหนี: สินและหนี: สินที�อาจเกิดขึ:นที�
รับมาจากการรวมธุรกิจจะถูกวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัที�ซื:อ ในการรวมธุรกิจแต่ละครั: ง กลุ่มกิจการวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สียที�ไม่มี
อาํนาจควบคุมในผูถู้กซื:อดว้ยมูลค่ายติุธรรม หรือ มูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิที�ระบุไดข้องผูถู้กซื:อตามสัดส่วนของหุ้นที�ถือโดยส่วนไดเ้สีย 
ที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 
 
ตน้ทุนที�เกี�ยวขอ้งกบัการซื:อจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเมื�อเกิดขึ:น 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.7 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 
ในการรวมธุรกิจที�ดาํเนินการสําเร็จจากการทยอยซื:อ ผูซื้:อตอ้งวดัมูลค่าส่วนได้เสียที�ผูซื้:อถืออยูใ่นผูถู้กซื:อก่อนหน้าการรวมธุรกิจใหม่ 
โดยใชมู้ลค่ายติุธรรม ณ วนัที�ซื:อและรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนที�เกิดขึ:นจากการวดัมูลค่าใหม่นั:นในกาํไรหรือขาดทุน 
 
สิ�งตอบแทนที�คาดว่าจะตอ้งจ่ายออกไปโดยกลุ่มกิจการ รับรู้ดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที�ซื:อ การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ 
สิ�งตอบแทนที�คาดว่าจะตอ้งจ่ายที�รับรู้ภายหลงัวนัที�ซื:อซึ� งจดัประเภทเป็นสินทรัพยห์รือหนี: สินให้รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน สิ�งตอบแทน 
ที�คาดว่าจะตอ้งจ่ายซึ� งจดัประเภทเป็นส่วนของเจา้ของตอ้งไม่มีการวดัมูลค่าใหม่ และให้บนัทึกการจ่ายชาํระในภายหลงัไวใ้นส่วนของ
เจา้ของ 
 
ส่วนเกินของมูลค่าสิ�งตอบแทนที�โอนให้ มูลค่าส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซื:อ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซื:อธุรกิจของส่วนได้
เสียในส่วนของเจา้ของของผูถู้กซื:อที�ผูซื้: อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ ที�มากกว่ามูลค่ายุติธรรมสุทธิ ณ วนัที�ซื:อของสินทรัพยสุ์ทธิที�ระบุ 
ได้ที�ได้มา ต้องรับรู้เป็นค่าความนิยม หากมูลค่าของมูลค่าสิ� งตอบแทนที�โอนให้ มูลค่าส่วนได้เสียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซื: อ  
และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซื:อธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของของผูถู้กซื:อที�ผูซื้:อถืออยูก่่อนการรวมธุรกิจ น้อยกว่ามูลค่ายติุธรรม
ของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยที�ไดม้าเนื�องจากการซื:อในราคาตํ�ากว่ามูลค่ายติุธรรม จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยงักาํไรขาดทุน 
 
กิจการจะตดัรายการบญัชีระหวา่งกนั ยอดคงเหลือ และกาํไรที�ยงัไม่ไดเ้กิดขึ:นจริงระหว่างกนัในกลุ่มกิจการ ขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ:นจริงก็จะ
ตดัรายการในทาํนองเดียวกนั เวน้แต่รายการนั:นมีหลกัฐานว่าสินทรัพยที์�โอนระหว่างกนัเกิดการดอ้ยค่า นโยบายการบญัชีของบริษทัยอ่ย
ไดถู้กปรับปรุงเพื�อให้สอดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการ 
 

2.8 เงนิสด 
 
เงินสด หมายถึง เงินสดในมือซึ� งเป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

2.9 เงนิให้สินเชื&อ ลูกหนี%ตามสัญญาเช่าซื%อ และค่าเผื&อหนี%สงสัยจะสูญ  
 

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



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที& 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

 

28 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.9 เงนิให้สินเชื&อ ลูกหนี%ตามสัญญาเช่าซื%อ และค่าเผื&อหนี%สงสัยจะสูญ (ต่อ) 
 

(ข) สาํหรับลูกหนี:ตามสญัญาเช่าซื:อ 
 
ลูกหนี:ตามสญัญาเช่าซื:อแสดงตามมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บจากลูกหนี:ตามสญัญาซื:อหกัรายไดจ้ากสัญญาเช่าซื:อที�ยงัไม่ถือเป็นรายได ้
 
ค่าเผื�อหนี:สงสยัจะสูญตั:งตามหลกัเกณฑที์�กาํหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 
 
กลุ่มกิจการบนัทึกค่าเผื�อหนี: สงสัยจะสูญ สาํหรับลูกหนี:ตามสัญญาเช่าซื:อที�จดัชั:นตํ�ากว่ามาตรฐาน จดัชั:นสงสัย และจดัชั:น
สงสยัจะสูญในอตัราร้อยละ 100 ของส่วนต่างระหว่างยอดหนี:ตามบญัชีกบัมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดที�คาดว่าจะไดรั้บ
จากลูกหนี:หรือมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดที�คาดว่าจะไดรั้บจากการจาํหน่ายหลกัประกนั ทั:งนี: อตัราดอกเบี:ยคิดลดและ
ระยะเวลาที�คาดวา่จะจาํหน่ายหลกัประกนัไดอ้า้งอิงตามหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย สาํหรับลูกหนี:ชั:นปกติและ
ชั:นกล่าวถึงเป็นพิเศษ ธนาคารบนัทึกค่าเผื�อหนี:สงสยัจะสูญในอตัราร้อยละ 1 และร้อยละ 2 ของมูลหนี:หลงัหกัหลกัประกนั  
 

2.10 การปรับโครงสร้างหนี%ที&มีปัญหาและส่วนสูญเสียจากการปรับโครงสร้างหนี% 
 
กลุ่มกิจการบนัทึกรายการการปรับโครงสร้างหนี: ที�มีปัญหาและส่วนสูญเสียที�เกี�ยวข้องโดยอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย 
 
ธนาคารบนัทึกสินทรัพยที์�ไดรั้บโอนจากการชาํระหนี:ดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์หกัดว้ยประมาณการค่าใชจ่้ายในการขาย (ถา้มี) 
หรือเงินลงทุนในลูกหนี:  (รวมดอกเบี:ยคา้งชาํระ) แลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากวา่ 
 
ในกรณีที�การปรับโครงสร้างหนี: เกิดจากการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขในการชาํระหนี:  มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในลูกหนี:หลงัการปรับ
โครงสร้างหนี: คาํนวณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดที�จะได้รับในอนาคต คิดลดด้วยอตัราดอกเบี: ยของเงินให้สินเชื�อขั:นตํ�า
สาํหรับลูกคา้รายใหญ่ (“MLR”) หรืออตัราดอกเบี:ยสินเชื�อบุคคลรายยอ่ย (“CLR”) ของธนาคาร ณ วนัปรับโครงสร้างหนี:  
 
ผลขาดทุนที�เกิดจากการปรับโครงสร้างหนี:  สุทธิจากค่าเผื�อหนี:สงสยัจะสูญ บนัทึกเป็นค่าเผื�อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี:
และถือเป็นค่าใชจ่้ายทั:งจาํนวนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จทนัทีที�เกิดขึ:น 
 
ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายและค่าใชจ่้ายทางตรงอื�นที�เกิดขึ:นจากการปรับโครงสร้างหนี:ไดบ้นัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเมื�อเกิดขึ:น 
 
กลุ่มกิจการปรับปรุงค่าเผื�อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี:ทุกสิ:นปี โดยการคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดที�คาดว่าจะ
ไดรั้บในอนาคตคิดลดดว้ยอตัราดอกเบี:ย เงินให้สินเชื�อขั:นตํ�าสําหรับลูกคา้รายใหญ่ (MLR) หรืออตัราดอกเบี:ยสินเชื�อบุคคลรายยอ่ย 
(CLR) ของธนาคาร ณ วนัสิ:นปี 
 
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี:โดยการยินยอมลดเงินตน้หรือดอกเบี:ยที�บนัทึกในบญัชีหลงัหักเงินสาํรองที�กนัไวแ้ลว้ (ถา้มี) จะรับรู้
เป็นขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเมื�อมีการปรับโครงสร้างหนี:  
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2.11 ทรัพย์สินรอการขาย 
 

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

กลุ่มกิจการจะรับรู้กาํไร(ขาดทุน)จากการขายทรัพยสิ์นรอการขายเป็นรายไดห้รือค่าใช้จ่ายทั:งจาํนวนตามหลกัเกณฑ์ที�กาํหนดโดย
ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

2.12 ที&ดนิ อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื&อมราคา 
 

ที�ดิน และอาคารซึ� งส่วนใหญ่ประกอบด้วยสาํนักงาน แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมตามราคาประเมินซึ� งผูป้ระเมินราคาอิสระภายนอก 
ไดป้ระมาณการไวแ้ละจะทบทวนการประเมินทุก ๆ 5 ปี หักดว้ยค่าเสื�อมราคาสะสมของอาคาร ส่วนอุปกรณ์อื�น ๆ รับรู้เมื�อเริ�มแรก 
ตามราคาทุนหกัดว้ยค่าเสื�อมราคาสะสม 
 

ตน้ทุนที�เกิดขึ:นภายหลงัจะรวมอยูใ่นมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพยห์นึ� งตามความเหมาะสม เมื�อตน้ทุนนั:น
เกิดขึ:นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กลุ่มกิจการและตน้ทุนดงักล่าวสามารถวดัมูลค่าไดอ้ยา่งน่าเชื�อถือ และ 
มูลค่าตามบญัชีของชิ:นส่วนที�ถูกเปลี�ยนแทนจะถูกตดัรายการออก สําหรับค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษาอื�น ๆ บริษทัจะรับรู้ตน้ทุน
ดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนเมื�อเกิดขึ:น 
 

การตีราคาที�ดินและอาคารใหม่ทาํให้มูลค่าตามบญัชีที�เพิ�มขึ:นจะรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นและจะแสดงอยูใ่นส่วนเกินทุนจากการ 
ตีราคาสินทรัพยใ์นส่วนของเจา้ของ และหากมูลค่าของส่วนที�เคยมีการตีราคาเพิ�มนั:นลดลงกิจการตอ้งนาํส่วนที�ลดลงจากการตีราคาใหม่ไป
รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น และลดส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยข์า้งตน้ที�อยูใ่นส่วนของเจา้ของลดลงตามไปดว้ย ส่วนที�ลดลง
ที�เหลือจะบนัทึกไปยงักาํไรหรือขาดทุน  ในแต่ละปีผลต่างระหว่างวิธีคิดค่าเสื�อมราคาที�คาํนวณจากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยที์�ตี 
ราคาใหม่ กบัค่าเสื�อมราคาที�คาํนวณจากราคาทุนเดิมของสินทรัพย ์จะถูกโอนจากส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยไ์ปยงักาํไรสะสม 
 

ที�ดินไม่มีการคิดค่าเสื�อมราคา  ค่าเสื�อมราคาของสินทรัพยอื์�นคาํนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงเพื�อลดราคาทุน (หรือราคาที�ตีใหม่) แต่ละชนิด
ตลอดอายกุารให้ประโยชน์ที�ประมาณการไวข้องสินทรัพยด์งัต่อไปนี:  
 

อาคาร 40 ปี 
อุปกรณ์ 5 ปี และ 10 ปี 
 

ทุกสิ:นรอบรอบระยะเวลารายงาน ไดมี้การทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยใ์ห้เหมาะสม 
 

ในกรณีที�มูลค่าตามบญัชีสูงกว่ามูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าตามบญัชีจะถูกปรับลดให้เท่ากบัมูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนทนัที  
(ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.14) 
 

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

ในการจาํหน่ายสินทรัพยที์�มีการตีราคาใหม่ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยจ์ะโอนไปยงักาํไรสะสม 
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2.13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

(ก) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 

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

ตน้ทุนที�ใช้ในการบาํรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื�อเกิดขึ:น ค่าใช้จ่ายที�เกิดจากการพฒันา 
ที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงในการออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที�มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงซึ� งกลุ่มกิจการเป็นผูดู้แล  
จะรับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเมื�อเป็นไปตามขอ้กาํหนดทุกขอ้ดงันี:  
 

• มีความเป็นไปไดท้างเทคนิคที�กิจการจะทาํโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เสร็จสมบูรณ์เพื�อนาํมาใชป้ระโยชน์หรือขายได ้
• ผูบ้ริหารมีความตั:งใจที�จะทาํโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เสร็จสมบูรณ์และนาํมาใชป้ระโยชน์หรือขาย 
• กิจการมีความสามารถที�จะนาํโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั:นมาใชป้ระโยชน์หรือขาย 
• สามารถแสดงวา่โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั:นให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตอยา่งไร 
• มีความสามารถในการจดัหาทรัพยากรดา้นเทคนิค ดา้นการเงิน และดา้นอื�นไดเ้พียงพอที�จะนาํมาใช้เพื�อทาํให้การพฒันา

เสร็จสิ:นสมบูรณ์ และนาํโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใชป้ระโยชน์หรือนาํมาขายได ้
• กิจการมีความสามารถที�จะวดัมูลค่าของรายจ่ายที�เกี�ยวขอ้งกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที�เกิดขึ:นในระหว่างการพฒันา 

ไดอ้ยา่งน่าเชื�อถือ 
 

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

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

(ข) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น 
 

รายจ่ายเพื�อให้ไดรั้บสิทธิ ไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพยแ์ละตดัจาํหน่ายโดยใช้วิธีอตัราเส้นตรง ตลอดอายกุารให้ประโยชน์ 5 ปี 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจะไม่มีการประเมินมูลค่าใหม่  

 

2.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 

สินทรัพยที์�มีอายกุารให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั เช่น ค่าความนิยม ซึ� งไม่มีการตดัจาํหน่ายจะถูกทดสอบการด้อยค่าเป็นประจาํทุกปี 
สินทรัพยอื์�นที�มีการตดัจาํหน่ายจะตอ้งมีการทบทวนการด้อยค่า เมื�อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี: ว่าราคาตามบญัชีอาจสูงว่ามูลค่า 
ที�คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื�อราคาตามบัญชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าสุทธิที�คาดว่าจะได้รับคืน  
ซึ� งหมายถึงจาํนวนที�สูงกว่าระหว่างมูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุนในการขายเทียบกบัมูลค่าจากการใช้ สินทรัพยจ์ะถูกจดัเป็นหน่วยที�เล็ก
ที�สุดที�สามารถแยกออกมาได้ เพื�อวตัถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า สินทรัพยที์�ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินนอกเหนือจาก 
ค่าความนิยมซึ� งรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้วจะถูกประเมินความเป็นไปได้ที�จะกลบัรายการขาดทุนจากการด้อยค่า  
ณ วนัสิ:นรอบระยะเวลารายงาน 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที& 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

 

31 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.15 สิทธิการเช่า 
 

ธนาคารตดัจาํหน่ายสิทธิการเช่าอาคารซึ� งแสดงเป็นสินทรัพยอื์�นตามอายสุญัญาเช่า 2 - 30 ปี เป็นค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานโดยวิธีเส้นตรง
ตลอดอายขุองสญัญาเช่านั:น 
 

2.16 สัญญาเช่าระยะยาว 
 

สญัญาระยะยาวเพื�อเช่าสินทรัพยซึ์� งผูใ้ห้เช่าเป็นผูรั้บความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเป็นส่วนใหญ่ สัญญาเช่านั:นถือเป็น
สญัญาเช่าดาํเนินงาน เงินที�ตอ้งจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าดงักล่าว (สุทธิจากสิ�งตอบแทนจูงใจที�ไดรั้บจากผูใ้ห้เช่า) จะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จโดยใชวิ้ธีเส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่านั:น 
 

สญัญาเช่าที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ซึ� งผูเ้ช่าเป็นผูรั้บความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั:งหมดถือเป็นสัญญาเช่า
การเงิน ซึ� งจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยที์�เช่า หรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายตาม
สญัญาเช่า แลว้แต่มูลค่าใดจะตํ�ากวา่ 
 

จาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายดงักล่าวจะปันส่วนระหว่างหนี: สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื�อให้ได้อตัราดอกเบี: ยคงที�ต่อหนี: สินคงคา้งอยู ่ 
โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหนี: สินระยะยาว ส่วนดอกเบี:ยจ่าย 
จะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสญัญาเช่าเพื�อทาํให้อตัราดอกเบี:ยแต่ละงวดเป็นอตัราคงที�สาํหรับยอดคงเหลือของหนี: สิน
ที�เหลืออยู ่สินทรัพยที์�ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื�อมราคาตลอดอายกุารใช้งานของสินทรัพยที์�เช่าหรืออายขุองสัญญาเช่า 
แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนอ้ยกวา่ 
 

2.17 การแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ 
 

(ก) สกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานและสกุลเงินที�ใชน้าํเสนองบการเงินระหวา่งกาล 
 

รายการที�รวมในงบการเงินระหว่างกาลของแต่ละกิจการในกลุ่มกิจการถูกวดัมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจหลกัที�กิจการดาํเนินงานอยู ่(สกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงาน) งบการเงินรวมแสดงในสกุลเงินบาท ซึ� งเป็นสกุลเงินที�ใช้
ในการดาํเนินงานและสกุลเงินที�ใชน้าํเสนองบการเงินของกลุ่มกิจการ 
 

(ข) รายการและยอดคงเหลือ 
 

รายการที�เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที�ใช้ในการดาํเนินงานโดยใช้อตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิดรายการ
หรือวนัที� ตีราคาหากรายการนั: นถูกวดัมูลค่าใหม่ รายการกําไรและรายการขาดทุนที�เกิดจากการรับหรือจ่ายชําระที�เป็น 
เงินตราต่างประเทศ และที�เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหนี: สินที�เป็นตวัเงินซึ� งเป็นเงินตราต่างประเทศ ได้บนัทึกไวใ้น 
กาํไรหรือขาดทุน 
 

เมื�อมีการรับรู้รายการกําไรหรือขาดทุนของรายการที�ไม่ เป็นตัวเงินไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น องค์ประกอบของ 
อตัราแลกเปลี�ยนทั:งหมดของกาํไรหรือขาดทุนนั:นจะรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นดว้ย ในทางตรงขา้มการรับรู้กาํไรหรือ
ขาดทุนของรายการที�ไม่เป็นตวัเงินไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน องคป์ระกอบของอตัราแลกเปลี�ยนทั:งหมดของกาํไรหรือขาดทุนนั:น
จะรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนดว้ย 
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2.18 ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ 
 

กลุ่มกิจการแสดงภาระภายใตส้ัญญาตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินเป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน วิธีการบญัชีสาํหรับตราสารอนุพนัธ์
แตกต่างกนัขึ:นอยูก่บัวตัถุประสงคข์องการทาํรายการดงันี:  
 

(ก) ตราสารอนุพนัธ์ที�มีไวเ้พื�อคา้ 
 

กลุ่มกิจการบนัทึกภาระจากตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินที�มีไวเ้พื�อค้าตามมูลค่ายุติธรรมโดยจะรับรู้กาํไรหรือขาดทุนจากการ
เปลี�ยนแปลงมูลค่ายติุธรรมในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 

(ข) ตราสารอนุพนัธ์ที�มีไวเ้พื�อป้องกนัความเสี�ยง 
 

กลุ่มกิจการวดัมูลค่าของตราสารอนุพนัธ์ที�มีไวเ้พื�อป้องกนัความเสี� ยงตามลักษณะของความเสี� ยงประเภทใดประเภทหนึ� ง
ดงัต่อไปนี:  

 

(1) การป้องกนัความเสี�ยงในมูลค่ายติุธรรม  
 

การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที� ถูกจัดประเภทและเข้าเงื�อนไขของการป้องกันความเสี� ยง 
ในมูลค่ายุติธรรม และการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการสินทรัพยห์รือหนี: สินที�มีการป้องกนัความเสี�ยงจะถูก
บนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 

(2) การป้องกนัความเสี�ยงกระแสเงินสด 
 

การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ที�ถูกจดัประเภทและเขา้เงื�อนไขของการป้องกนัความเสี�ยงกระแสเงินสด
เฉพาะส่วนที�มีประสิทธิผลจะถูกรับรู้ในส่วนของเจา้ของ กาํไรหรือขาดทุนที�เกิดจากส่วนที�ไม่มีประสิทธิผลจะถูกรับรู้ทนัที
ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ มูลค่าที�สะสมในส่วนของเจา้ของจะถูกโอนไปงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดที�รายการที�มีการ
ป้องกนัความเสี�ยงมีผลกระทบต่องบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 

หากการป้องกนัความเสี�ยงของรายการที�คาดว่าจะเกิดขึ:น ทาํให้เกิดการรับรู้สินทรัพยห์รือหนี: สินทางการเงิน กาํไรหรือขาดทุน 
ที�เกิดจากการป้องกนัความเสี�ยงจะถูกรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น โดยไม่นาํไปรวมไวใ้นตน้ทุนเริ�มแรกของสินทรัพย์
หรือหนี: สินที�ถูกป้องกันความเสี� ยง แต่จะถูกบนัทึกในส่วนของเจ้าของ และจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมื�อมีการรับรู้ 
กาํไรหรือขาดทุนของสินทรัพยห์รือหนี: สินนั:น เสมือนเป็นการจดัประเภทรายการใหม่ 
 

หากการป้องกันความเสี� ยงของรายการที�คาดว่าจะเกิดขึ:น ทาํให้เกิดการรับรู้สินทรัพยห์รือหนี: สินที�ไม่ใช่สินทรัพยห์รือ
หนี: สินทางการเงินในเวลาต่อมากาํไรและขาดทุนที�เคยรับรู้ในส่วนของเจา้ของจะถูกเปลี�ยนการจดัประเภทใหม่และรวมอยู่
ในการวดัมูลค่าเริ�มแรกของตน้ทุนสินทรัพย ์
 

(3) การป้องกนัความเสี�ยงในเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
 

การป้องกนัความเสี�ยงในเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศใช้การบนัทึกบญัชีเหมือนกบัการป้องกันความเสี�ยง 
กระแสเงินสด 
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2.18 ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ (ต่อ) 
 
ณ วนัเริ�มตน้รายการ กลุ่มกิจการไดจ้ดัทาํเอกสารที�ระบุถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งรายการที�มีการป้องกนัความเสี�ยงและตราสารอนุพนัธ์ 
ที�ใช้เป็นเครื� องมือป้องกนัความเสี� ยง รวมไปถึงวตัถุประสงค์ในการบริหารความเสี�ยง นอกจากนั:นกลุ่มกิจการได้ทาํการทดสอบ 
ความมีประสิทธิผลในการหักกลบกนัของการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดของรายการที�มีการป้องกนัความเสี�ยง  
ณ วนัเริ�มตน้รายการและทุก ๆ งวดที�มีการรายงานงบการเงินอยา่งสมํ�าเสมอ 
 
รายละเอียดของตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินที�กลุ่มกิจการเป็นคู่สญัญาไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 45 
 

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

กลุ่มกิจการจะแยกส่วนของอนุพนัธ์แฝงออกจากตราสารหลกั และประเมินมูลค่ายติุธรรมของอนุพนัธ์แฝงดงักล่าวรวมทั:งรับรู้
กาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ ส่วนตราสารหลกัจะถือปฏิบติัตามมาตรฐานบญัชีที�เกี�ยวขอ้ง ในกรณีที�กลุ่มกิจการ 
ไม่สามารถแยกส่วนของอนุพันธ์แฝงออกจากตราสารหลักได้ ก ลุ่มกิจการจะประเมินมูลค่ายุติธรรมของตราสาร  
(Hybrid contract) ดงักล่าว (โดยอา้งอิงจากราคาของผูจ้ดัหาตราสาร) ทั:งจาํนวนและรับรู้กาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จ 

 
(ข)  หากลกัษณะทางเศรษฐกิจและความเสี�ยงของอนุพนัธ์แฝงมีความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบัลกัษณะทางเศรษฐกิจและความเสี�ยง

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

 
2.20 สินทรัพย์ทางการเงนิและหนี%สินทางการเงนิที&กาํหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 

 
สินทรัพยท์างการเงินและหนี: สินทางการเงินที�กาํหนดให้แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมจะถูกบนัทึกบญัชีเริ�มแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม และจะ
หยดุรับรู้รายไดเ้มื�อไม่เขา้เงื�อนไขการบนัทึกบญัชี 
 
การวดัมูลค่า ณ วนัเริ�มแรกที�ทาํรายการกาํไรจากมูลค่ายติุธรรม ณ วนัแรกที�ทาํรายการจะถูกตดัจาํหน่ายเป็นรายไดโ้ดยใช้วิธีเส้นตรง
จนครบกาํหนดหรือสิ:นสุด การเปลี�ยนแปลงของมูลค่ายติุธรรมจะรับรู้ผ่านงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทั:งจาํนวน โดยแสดงเป็นรายการ 
กาํไรขาดทุนสุทธิจากสินทรัพยท์างการเงินและหนี: สินทางการเงินที�กาํหนดให้แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
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2.21 เงนิกู้ยมื 

 
เงินกูย้ืมรับรู้เริ� มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ�งตอบแทนที�ไดรั้บหักดว้ยตน้ทุนการจดัทาํรายการที�เกิดขึ:น เงินกูย้ืมวดัมูลค่าในเวลา
ต่อมาดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายตามวิธีอตัราดอกเบี:ยที�แทจ้ริง ผลต่างระหว่างเงินที�ไดรั้บ (หักดว้ยตน้ทุนการจดัทาํรายการที�เกิดขึ:น) 
เมื�อเทียบกบัมูลค่าที�จ่ายคืนเพื�อชาํระหนี:นั:นจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกูย้มื 
 
ค่าธรรมเนียมที�จ่ายไปเพื�อให้ไดเ้งินกูม้าจะรับรู้เป็นตน้ทุนการจดัทาํรายการเงินกูใ้นกรณีที�มีความเป็นไปไดที้�จะใช้วงเงินกูบ้างส่วน
หรือทั:งหมด ในกรณีนี: ค่าธรรมเนียมจะรอการรับรู้จนกระทั�งมีการถอนเงิน หากไม่มีหลกัฐานที�มีความเป็นไปได้ที�จะใช้วงเงิน
บางส่วนหรือทั:งหมดค่าธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าสําหรับการให้บริการสภาพคล่องและจะตดัจาํหน่ายตาม
ระยะเวลาของวงเงินกูที้�เกี�ยวขอ้ง 
 

2.22 ผลประโยชน์ของพนักงานและเงนิบําเหน็จพนักงาน 
 
โครงการสมทบเงินที�กาํหนดไว ้
 
กลุ่มกิจการจดัให้มีกองทุนสาํรองเลี: ยงชีพซึ� งเป็นแผนการจ่ายสมทบตามที�กาํหนดไว ้สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเลี: ยงชีพได้แยก
ออกไปจากสินทรัพยข์องกลุ่มกิจการและมีการบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุนภายนอก กองทุนสาํรองเลี: ยงชีพไดรั้บเงินสะสมเขา้กองทุน
จากพนกังานและเงินสมทบจากกลุ่มกิจการ การเงินจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเลี: ยงชีพบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เกิดรายการนั:น 
 
โครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไว ้
 
กลุ่มกิจการมีระเบียบในการจ่ายผลประโยชน์ของพนกังาน ซึ� งประกอบดว้ยผลประโยชน์ของพนกังานเมื�อเกษียณอายตุามหลกัเกณฑ์
กฎหมายแรงงานของประเทศไทย 
 
กลุ่มกิจการมีการตั:งประมาณการหนี: สินผลประโยชน์ของพนักงาน ซึ� งประกอบด้วย ผลประโยชน์ของพนักงานเมื�อเกษียณอายุตาม
หลกัเกณฑก์ฎหมายแรงงานของประเทศไทย และเงินบาํเหน็จพนกังาน  
 
ประมาณการหนี: สินผลประโยชน์ของพนักงานคาํนวณโดยผู ้ชํานาญทางสถิติอิสระโดยใช้วิธี Projected Unit Credit ตามเกณฑ์
คณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial Technique) อนัเป็นการประมาณการจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดที�คาดว่าจะตอ้งจ่าย 
ในอนาคต และคาํนวณคิดลดโดยใช้อตัราดอกเบี: ยของพนัธบตัรรัฐบาลที�มีกาํหนดเวลาใกล้เคียงกบัระยะเวลาของหนี: สินดงักล่าว 
โดยประมาณการกระแสเงินสดที�คาดวา่จะตอ้งจ่ายในอนาคตนั:นประมาณการมาจากเงินเดือนพนกังาน อตัราการลาออก อตัราการตาย 
อายุงานและปัจจยัอื�น ผลกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัเกิดจากการปรับปรุงประสบการณ์และ 
การเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติที�ใชใ้นการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ผลกาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัรับรู้ในส่วนของเจา้ของผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นในปีที�เกิด และไดร้วมอยูใ่นกาํไรสะสมในงบแสดงการ
เปลี�ยนแปลงในส่วนของเจา้ของ/แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจา้ของ 
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2.23 ประมาณการหนี%สิน 
 

กลุ่มกิจการจะรับรู้ประมาณการหนี: สินก็ต่อเมื�อ กลุ่มกิจการมีภาระผกูพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือตามขอ้ตกลงที�จดัทาํไว ้อนัเป็น
ผลสืบเนื�องมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ� งการชําระภาระผูกพนันั:นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้บริษทัต้องสูญเสีย
ทรัพยากรออกไป และตามประมาณการจาํนวนที�ตอ้งจ่ายไดอ้ยา่งน่าเชื�อถือ 
 

ในกรณีที�กลุ่มกิจการคาดว่าประมาณการหนี: สินเป็นรายจ่ายที�จะไดรั้บคืน กลุ่มกิจการจะบนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหากเมื�อคาดว่า
น่าจะไดรั้บรายจ่ายนั:นคืนอยา่งแน่นอน 
 

ในกรณีที�มีภาระผกูพนัที�คลา้ยคลึงกนัหลายรายการ กลุ่มกิจการกาํหนดความน่าจะเป็นที�จะสูญเสียทรัพยากรเพื�อจ่ายชาํระภาระผูกพนั
เหล่านั:น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผกูพนัทั:งประเภท แมว้่าความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที�จะสูญเสียทรัพยากร
เพื�อชาํระภาระผกูพนับางรายการที�จดัอยูใ่นประเภทเดียวกนัจะมีระดบัตํ�า   
 

กลุ่มกิจการจะวดัมูลค่าของจาํนวนประมาณการหนี: สิน โดยใช้มูลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายที�คาดว่าจะตอ้งนาํมาจ่ายชาํระภาระผูกพนั  
โดยใช้อตัราก่อนภาษีซึ� งสะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนัของมูลค่าของเงินตามเวลาและความเสี� ยงเฉพาะ 
ของหนี: สินที�กาํลงัพิจารณาอยู ่การเพิ�มขึ:นของประมาณการหนี: สินเนื�องจากมูลค่าของเงินตามเวลาจะรับรู้เป็นดอกเบี:ยจ่าย 
 

2.24 ทุนเรือนหุ้น 
 

หุ้นสามญัของกิจการสามารถกาํหนดการจ่ายเงินปันผลได้อย่างอิสระจะจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจา้ของ โดยต้นทุนส่วนเพิ�ม 
ที�เกี�ยวขอ้งกบัการออกหุ้นใหม่หรือการออกสิทธิในการซื:อหุ้นซึ� งสุทธิจากภาษีจะถูกแสดงในส่วนของเจา้ของโดยนาํไปหักจากสิ�งตอบแทน 
ที�ไดรั้บจากการออกตราสารทุนดงักล่าว 
 

2.25 ภาษเีงนิได้งวดปัจจุบันและภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี 
 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํหรับงวดประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินได้จะรับรู้ในกาํไร
หรือขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษีเงินไดที้�เกี�ยวขอ้งกบัรายการที�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น หรือรายการที�รับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของ
เจา้ของ ในกรณีนี:  ภาษีเงินไดต้อ้งรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น หรือโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของตามลาํดบั 
 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัคาํนวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรที�มีผลบงัคบัใช้อยู ่หรือ ที�คาดไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมีผลบงัคบัใช้
ภายในสิ:นรอบระยะเวลาที�รายงานในประเทศที�บริษทัย่อยของธนาคารได้ดาํเนินงานและเกิดรายได้ทางภาษี ผูบ้ริหารจะประเมิน
สถานะของการยื�นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ ในกรณีที�มีสถานการณ์ที�การนํากฎหมายภาษีอากรไปปฏิบติัซึ� งขึ:นอยู่กับ 
การตีความ และจะตั:งประมาณการค่าใชจ่้ายภาษีที�เหมาะสมจากจาํนวนที�คาดวา่จะตอ้งจ่ายชาํระแก่หน่วยงานที�จดัเก็บ 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตั:งเต็มจาํนวนตามวิธีหนี: สิน เมื�อเกิดผลต่างชั�วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี: สิน และราคาตามบญัชี 
ที�แสดงอยูใ่นงบการเงิน 
 

อยา่งไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�เกิดจากการรับรู้เริ�มแรกของรายการสินทรัพยห์รือรายการหนี: สินที�เกิด
จากรายการที�ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วนัที�เกิดรายการ รายการนั:นไม่มีผลกระทบต่อกาํไรทางบญัชีและกาํไร(ขาดทุน)ทางภาษี 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีคาํนวณจากอตัราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที�มีผลบงัคบัใช้อยู ่หรือที�คาดไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมีผลบงัคบัใช้
ภายในสิ:นรอบระยะเวลาที�รายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดังกล่าวจะนําไปใช้เมื�อสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที�เกี�ยวข้อง 
ไดใ้ชป้ระโยชน์ หรือหนี: สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีไดมี้การจ่ายชาํระ 
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2.25 ภาษเีงนิได้งวดปัจจุบันและภาษเีงนิได้รอตัดบัญชี (ต่อ) 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กลุ่มกิจการจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอที�จะนาํจาํนวนผลต่าง
ชั�วคราวนั:นมาใชป้ระโยชน์ กลุ่มกิจการไดต้ั:งภาษีเงินไดร้อตดับญัชีโดยพิจารณาจากผลต่างชั�วคราวของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยที�ตอ้ง
เสียภาษีเวน้แต่กลุ่มกิจการสามารถควบคุมจงัหวะเวลาของการกลับรายการผลต่างชั�วคราวและการกลบัรายการผลต่างชั�วคราว 
มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่จะไม่เกิดขึ:นไดภ้ายในระยะเวลาที�คาดการณ์ไดใ้นอนาคต 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีและหนี: สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะแสดงหักกลบกนัก็ต่อเมื�อกิจการมีสิทธิตามกฎหมาย 
ที�จะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหนี: สินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และทั:งสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
และหนี: สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเกี�ยวขอ้งกบัภาษีเงินไดที้�ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัโดยการเรียกเก็บ
เป็นหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนัซึ� งตั:งใจจะจ่ายหนี: สินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 
 

2.26 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
 
ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 กลุ่มกิจการไดจ้ดัตั:งแผนการให้หุ้นทุน (Equity Ownership Plan, “EOP”) โดยกลุ่มกิจการบนัทึกค่าใช้จ่าย
ล่วงหน้าทั:งจาํนวนในวนัที�ให้สิทธิ (grant date) ดว้ยมูลค่ายติุธรรมอา้งอิงราคาตลาดในวนัเดียวกนัของหุ้นสามญัของ CIMB Group 
Holdings Berhad ซึ� งเป็นบริษทัใหญ่ของกลุ่มกิจการ CIMB และจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศมาเลเซียคูณดว้ยจาํนวนหุ้น 
ที�ให้แก่พนักงาน และจ่ายชาํระให้แก่บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัในประเทศมาเลเซีย ซึ� งจะทาํหน้าที�ซื:อและถือครองหุ้นจนถึงวนัที�โอนหุ้น 
แทนธนาคารและบริษทัอื�นในกลุ่ม 
 
ในทุกสิ:นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกิจการจะกันสํารองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ตามสัดส่วนช่วงระยะเวลาให้ได้รับสิทธิ  
(vesting period) โดยแสดงสาํรองดงักล่าวเป็นหนี: สินอื�น 
 
ธนาคารจะกลบับญัชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและสํารองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ตามจาํนวนที�กนัไวเ้มื�อบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัใน
ประเทศมาเลเซีย โอนหุ้นทุนให้แก่พนกังานหลงัสิ:นสุดช่วงระยะเวลาให้ไดรั้บสิทธิ (vesting period) 
 

2.27 เงนิปันผลจ่าย 
 
เงินปันผลที�จ่ายไปยงัผูถื้อหุ้นของธนาคารจะรับรู้ในดา้นหนี: สินในงบการเงินของธนาคารในรอบระยะเวลาบญัชี ซึ� งที�ประชุมผูถื้อหุ้น
ของธนาคารไดอ้นุมติัการจ่ายปันผล 
 

2.28 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 
 
ส่วนงานดาํเนินงานแสดงขอ้มูลเกี�ยวกับผลิตภณัฑ์และบริการที�กลุ่มกิจการดาํเนินการอยู่และนาํเสนอต่อผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด 
ดา้นการดาํเนินงาน ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานหมายถึงบุคคลที�มีหน้าที�ในการจดัสรรทรัพยากรและประเมินผลการ
ปฏิบติังานของส่วนงานดาํเนินงาน กลุ่มกิจการพิจารณาวา่คณะผูบ้ริหารสูงสุดคือผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน 
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3 การบริหารความเสี&ยงด้านการเงนิ 
 
3.1 ปัจจัยความเสี&ยงทางการเงนิ 

 
กิจกรรมของกลุ่มกิจการมีความเสี� ยงทางการเงินที�หลากหลายซึ� งได้แก่ ความเสี� ยงทางการตลาด (รวมถึงความเสี� ยงด้านอตัรา
แลกเปลี�ยน ความเสี�ยงดา้นมูลค่ายติุธรรมอนัเกิดจากการเปลี�ยนแปลงในอตัราดอกเบี:ย ความเสี�ยงดา้นกระแสเงินสดอนัเกิดจากการ
เปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี:ย และความเสี�ยงดา้นราคา) ความเสี�ยงดา้นการให้สินเชื�อ และความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง แผนการจดัการ
ความเสี�ยงโดยรวมของกลุ่มกิจการจึงมุ่งเนน้ความผนัผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที�ทาํให้เสียหายต่อผลการ
ดาํเนินงานทางการเงินของกลุ่มกิจการให้เหลือน้อยที�สุดเท่าที�เป็นไปได้ กลุ่มกิจการจึงใช้เครื� องมืออนุพนัธ์ทางการเงิน เพื�อป้องกัน 
ความเสี�ยงที�จะเกิดขึ:น 
 
การจดัการความเสี�ยงดาํเนินงานเป็นไปตามนโยบายที�อนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทั ส่วนงานบริหารเงินกลุ่มกิจการจะชี:ประเด็น 
ประเมิน และป้องกนัความเสี�ยงทางการเงินด้วยการร่วมมือกนัทาํงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยปฏิบติังานต่างๆ ภายในกลุ่มกิจการ
คณะกรรมการจดัการความเสี�ยงจะกาํหนดหลกัการโดยภาพรวมเพื�อจดัการความเสี�ยงและนโยบายที�เกี�ยวขอ้งไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร
รวมถึงความเสี�ยงอย่างเฉพาะเจาะจง เช่น ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ความเสี�ยงอตัราดอกเบี: ย ความเสี�ยง 
การให้สินเชื�อ และใชต้ราสารอนุพนัธ์ทางการเงินและใชก้ารลงทุนโดยใชส้ภาพคล่องส่วนเกินในการจดัการความเสี�ยง 
 
3.1.1 ความเสี&ยงทางการตลาด 

 
ความเสี�ยงทางการตลาด หมายถึง ความเสี�ยงที�กลุ่มกิจการอาจไดรั้บความเสียหายเนื�องจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าของฐานะทั:งที�
อยู่ในงบแสดงฐานะการเงินและนอกงบแสดงฐานะการเงินที�เกิดจากการเคลื�อนไหวของอตัราดอกเบี: ย อตัราแลกเปลี�ยน  
ราคาตราสารทุน และราคาสินคา้โภคภณัฑ ์
 
กลุ่มกิจการมีหน่วยงานบริหารความเสี�ยงทาํหนา้ที�ประเมินความเสี�ยงทางการตลาดที�อาจเกิดขึ:น มีการนาํเครื�องมือ และ/หรือ
ระบบที�ช่วยในการวดั ติดตาม และควบคุมความเสี�ยงที�มีประสิทธิภาพเป็นที�ยอมรับโดยทั�วไปเพื�อช่วยให้การควบคุมและ
ติดตามความเสี�ยงทางการตลาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล และเป็นการป้องกนัความเสี�ยงไม่ให้เกินจากระดบัที�ยอมรับได้
สามารถดาํเนินการปรับระดบัความเสี�ยงให้อยูใ่นระดบัที�เหมาะสมไดท้นัท่วงที 
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3 การบริหารความเสี&ยงด้านการเงนิ (ต่อ) 
 

3.1 ปัจจัยความเสี&ยงทางการเงนิ (ต่อ) 
 

3.1.1 ความเสี&ยงทางการตลาด (ต่อ) 
 

3.1.1.1 ความเสี&ยงจากอตัราแลกเปลี&ยน 
 
ความเสี�ยงดา้นอตัราแลกเปลี�ยน คือ ความเสี�ยงที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 
ซึ� งอาจจะทาํให้เกิดการเปลี�ยนแปลงต่อมูลค่าตราสารทางการเงิน ความผนัผวนต่อรายไดห้รือมูลค่าของสินทรัพยแ์ละ
หนี: สินทางการเงิน  
 
ด้านบริหารเงินและคา้ผลิตภณัฑ์ทางการเงินของกลุ่มกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบการบริหารฐานะเงินตราต่างประเทศของ 
กลุ่มกิจการภายใตเ้พดานความเสี�ยงที�กาํหนดโดยคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงของกลุ่มกิจการ 

 
3.1.1.2 ความเสี&ยงจากอตัราดอกเบี%ย 

 
ความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี:ย คือ ความเสี�ยงที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี:ยในตลาด ซึ� งอาจจะทาํให้เกิด
การเปลี�ยนแปลงต่อมูลค่าตราสารทางการเงิน ความผนัผวนต่อรายไดห้รือมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหนี: สินทางการเงิน  
 
ทั:งนี: ความเสี�ยงด้านอตัราดอกเบี: ยเป็นผลมาจากการจดัโครงสร้างอตัราดอกเบี: ย ลกัษณะและโครงสร้างสินทรัพย ์
หนี: สิน และทุนของธนาคาร ซึ� งธนาคารมีการกาํหนดระดบัเพดานความเสี� ยงด้านอตัราดอกเบี: ยในบญัชีเพื�อการ
ธนาคาร โดยไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริหารสินทรัพยแ์ละหนี: สิน เพื�อควบคุมความเสี�ยงให้อยูใ่นระดบัที�
เหมาะสม ส่วนการกําหนดระดับเพดานความเสี� ยงด้านอัตราดอกเบี: ยในบัญชีเพื�อการค้า ได้รับการอนุมัติจาก 
คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 
 

3.1.1.3 ความเสี&ยงจากการเปลี&ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน 
 
ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน คือ ความเสี�ยงที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงของราคาของ 
ตราสารทุนหรือหุ้นทุน ซึ� งอาจจะทาํให้เกิดการเปลี�ยนแปลงต่อมูลค่าของสินทรัพยป์ระเภทเงินลงทุน ความผนัผวน
ต่อรายไดห้รือมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 
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3 การบริหารความเสี&ยงด้านการเงนิ (ต่อ) 
 

3.1 ปัจจัยความเสี&ยงทางการเงนิ (ต่อ) 
 
3.1.2 ความเสี&ยงด้านการให้สินเชื&อ 

 
ความเสี�ยงดา้นการให้สินเชื�อคือ ความเสี�ยงที�กลุ่มกิจการจะไดรั้บความเสียหายอนัสืบเนื�องมาจากการที�ลูกคา้หรือคู่สัญญาของ
กลุ่มกิจการไม่สามารถปฏิบติัตามเงื�อนไขหรือขอ้ตกลงที�ระบุไวต้ามสญัญาได ้
 
กลุ่มกิจการไดจ้ดัให้มีการนาํกระบวนการบริหารความเสี�ยงดา้นเครดิตมาใช้ ภายใตน้โยบายการบริหารความเสี�ยงดา้นเครดิต 
(Credit Risk Management Policy) กลุ่มกิจการมีการจดัองคก์รให้มีการถ่วงดุลและตรวจสอบซึ� งกนัและกนั มีการแบ่งแยก
หน้าที�กันอย่างชัดเจนระหว่างผูท้าํหน้าที�ด้านตลาด ผูอ้นุมติัสินเชื�อ ผูต้รวจสอบและผูที้�ดูแลเรื� องการบริหารความเสี� ยง  
การบริหารความเสี� ยงด้านเครดิตของกลุ่มกิจการมีการบริหารทั:งในระดบัรายลูกค้า (Standalone Risk) และระดบั Portfolio  
โดยกลุ่มกิจการได้พฒันาเครื� องมือในการประเมินความเสี� ยงที�ต่างกันให้เหมาะสมกับประเภทของลูกค้า สําหรับลูกค้า 
นิติบุคคล ธนาคารไดพ้ฒันา Risk Grading Tools และสาํหรับลูกคา้ธุรกิจขนาดกลาง - ขนาดยอ่ม ไดพ้ฒันา SME Rating เพื�อใช้
สาํหรับจดัอนัดบัความเสี�ยงลูกคา้สินเชื�อธุรกิจ สาํหรับลูกคา้รายยอ่ยบุคคลธรรมดา ทั:งสินเชื�ออเนกประสงคที์�ไม่มีหลกัประกนั 
(Personal Cash) และที�มีหลกัประกนั (Mortgage Power) รวมทั:งสินเชื�อเพื�อที�อยู่อาศยั (Home Loan) ธนาคารก็ไดพ้ฒันา
ระบบ Credit Scoring ใชใ้นการประเมินความเสี�ยงของผูกู้ ้
 
ส่วนการพิจารณาการให้สินเชื�อนั:น กลุ่มกิจการมีคณะกรรมการพิจารณาอนุมติัสินเชื�อระดบัต่าง ๆ ซึ� งแตกต่างกนัไปตาม
ขนาดของวงเงินสินเชื�อ โดยจะเน้นพิจารณาจากความสามารถในการชาํระหนี: ของลูกหนี:  โดยคาํนึงถึงประเภทของวงเงิน
สินเชื�อ สถานะทางการเงินของลูกหนี:  สภาพเศรษฐกิจและภาวะอุตสาหกรรมเป็นหลกั นอกจากนี: ธนาคารได้จดัตั:งหน่วยงาน
สอบทานการให้สินเชื�อ ซึ� งเป็นหน่วยงานอิสระเพื�อให้กระบวนการพิจารณาอนุมติัสินเชื�อมีความโปร่งใสและก่อให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุด 
 
มูลค่าสูงสุดของความเสี�ยงดา้นสินเชื�อ คือ มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินหักดว้ยสาํรองเผื�อผลขาดทุนตามที�แสดงไวใ้น
งบแสดงฐานะการเงิน และความเสี�ยงของภาระผูกพนันอกงบแสดงฐานะการเงิน เช่น การคํ:าประกนัการกูย้ืม การคํ:าประกนัอื�น ๆ 
และสญัญาตราสารอนุพนัธ์ 
 

3.1.3 ความเสี&ยงด้านสภาพคล่อง 
 
ความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง คือ ความเสี�ยงอนัเกิดจากการที�กลุ่มกิจการไม่สามารถจ่ายหนี: และภาระผูกพนัไดเ้มื�อถึงกาํหนดเวลา 
หรือไม่สามารถเปลี�ยนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดไดท้นัเวลาหรือไม่สามารถจดัหาเงินทุนไดเ้พียงพอตามความตอ้งการ  
 
สายบริหารเงินจะเป็นผูรั้บผิดชอบการบริหารสภาพคล่องของธนาคารรวมถึงการจดัหาแหล่งเงินทุนทั:งระยะสั:นและระยะยาว 
และการบริหารการลงทุนในตราสารหนี:  ทั:งนี:การบริหารความเสี�ยงดา้นสภาพคล่องในภาพรวมอยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแลของ
คณะกรรมการบริหารสินทรัพยแ์ละหนี: สิน ซึ� งสอดส่องและควบคุมความเสี�ยงโดยอาศยัเครื� องมือในการบริหารความเสี�ยง
ดา้นสภาพคล่อง เช่นการดาํรงสินทรัพยส์ภาพคล่องขั:นตํ�าตามกฎหมาย ส่วนต่างสภาพคล่อง อตัราส่วนสภาพคล่อง และ
เพดานความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง เป็นตน้ 
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4 ประมาณการทางบัญชีที&สําคญั ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพนิิจ 
 
การประมาณการ ขอ้สมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจไดมี้การทบทวนอยา่งต่อเนื�องและอยูบ่นพื:นฐานของประสบการณ์ในอดีตและปัจจยัอื�น ๆ  
ซึ� งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที�เชื�อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั:น 
 
กลุ่มกิจการมีการประมาณการทางบญัชี และใช้ขอ้สมมติฐานที�เกี�ยวขอ้งกบัเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบญัชีอาจไม่ตรงกบัผล 
ที�เกิดขึ:นจริง ประมาณการทางบญัชีที�สาํคญัและขอ้สมมติฐานที�มีความเสี�ยงอยา่งเป็นสาระสาํคญัที�อาจเป็นเหตุให้เกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือ 
ของสินทรัพยแ์ละหนี: สินในรอบระยะเวลาบญัชีหนา้ มีดงันี:  
 
(ก) ค่าเผื&อหนี%สงสัยจะสูญ 

 
กลุ่มกิจการไดพิ้จารณาค่าเผื�อหนี:สงสยัจะสูญเพื�อให้สะทอ้นถึงการดอ้ยค่าของเงินให้สินเชื�อซึ� งเกี�ยวพนักบัประมาณการผลขาดทุนอนั
เป็นผลมาจากการที�ลูกหนี: ไม่มีความสามารถในการชาํระหนี:  ค่าเผื�อหนี: สงสัยจะสูญนั:นเป็นผลมาจากการที�กลุ่มกิจการได้ประเมิน
กระแสเงินสดไหลเขา้ในอนาคต ซึ� งการประเมินนั:นอยูบ่นพื:นฐานเกี�ยวกบัประสบการณ์ในอดีตของการติดตามทวงถาม เหตุการณ์ 
ที�ทาํให้ทราบหรือระบุไดว้า่จะมีการผิดนดัชาํระหนี:  และการพิจารณาแนวโนม้ของตลาด 
 

(ข) มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ 
 
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของ 
ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน โดยคาํนวณตามหลกัเกณฑก์ารประเมินมูลค่าที�เป็นที�ยอมรับกนัทั�วไป ซึ� งตวัแปรที�ใช้ในการคาํนวณ 
มาจากการเทียบเคียงกับตวัแปรที�มีอยู่ในตลาด โดยคาํนึงถึงอายุของตราสาร อตัราดอกเบี: ย ข้อมูลความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร  
อตัราความผนัผวนของตลาด เป็นตน้ 
 

(ค) การด้อยค่าของเงนิลงทุน 
 
เงินลงทุนได้ถูกทบทวนการด้อยค่าเมื�อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี: ว่า ราคาตามบญัชีอาจตํ�ากว่ามูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืน  
ในการพิจารณาผลต่อรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ซึ� งฝ่ายบริหารเห็นวา่ประมาณการดงักล่าวสมเหตุผล 
 

(ง) ค่าเผื&อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย 
 
กลุ่มกิจการประเมินค่าเผื�อการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขายเมื�อพบวา่มูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนของทรัพยสิ์นมีมูลค่าลดลงน้อยกว่า
มูลค่าตามบญัชี ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าโดยพิจารณาจากราคาประเมินล่าสุดของทรัพยสิ์น 
ประเภทและคุณลกัษณะของทรัพยสิ์น อยา่งไรก็ตาม การใช้ประมาณการและขอ้สมมติฐานที�แตกต่างกนัอาจมีผลต่อค่าเผื�อการดอ้ยค่าได ้
ดงันั:น การปรับปรุงค่าเผื�อการดอ้ยค่าอาจมีขึ:นในอนาคต 
 

(จ) อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 
ฝ่ายบริหารเป็นผูป้ระมาณการของอายุการใช้งานและมูลค่าซากสําหรับ อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของกลุ่มกิจการ  
โดยฝ่ายบริหารจะมีการทบทวนค่าเสื�อมราคาเมื�ออายกุารใช้งานและมูลค่าซากมีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน 
หรือมีการตดัจาํหน่ายสินทรัพยที์�เสื�อมสภาพหรือไม่ไดใ้ชง้านโดยการขายหรือเลิกใช ้
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4 ประมาณการทางบัญชีที&สําคญั ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพนิิจ (ต่อ) 
 
(ฉ) ประมาณการหนี%สินผลประโยชน์บําเหน็จพนักงาน 

 
กลุ่มกิจการมีขอ้ผูกมดัในการให้ผลประโยชน์แก่พนักงานหลงัเกษียณอายุ มูลค่าปัจจุบนัของหนี: สินผลประโยชน์พนักงานได้ถูกรับรู้
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน โดยการคาํนวณมูลค่ายุติธรรมของประมาณการกระแสเงินสดที�ต้องจ่ายในอนาคตด้วยอตัราคิดลด 
สมมติฐานที�ใชใ้นการประเมินค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานสุทธิประจาํปีไดร้วมถึงเงินเดือน จาํนวนปีที�พนกังานทาํงานให้ธนาคาร 
ซึ� งจะได้รับเมื�อสิ:นสุดการทาํงานและอตัราดอกเบี: ย การเปลี�ยนแปลงในอตัราเหล่านี: มีผลต่อประมาณการค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวขอ้งกบั
ผลประโยชน์พนกังานสุทธิ 
 

5 การจัดการความเสี&ยงในส่วนของทุน 

 
วตัถุประสงคข์องกลุ่มกิจการในการบริหารทุนของกลุ่มกิจการนั:นเพื�อดาํรงไวซึ้� งความสามารถในการดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�องของกลุ่มกิจการ
เพื�อสร้างผลตอบแทนต่อเจา้ของและเป็นประโยชน์ต่อผูที้�มีส่วนไดเ้สียอื�น และเพื�อดาํรงไวซึ้� งโครงสร้างของทุนที�เหมาะสมเพื�อลดตน้ทุน 
ทางการเงินของทุน 
 
ในการดาํรงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มกิจการอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กบัเจา้ของ การคืนทุนให้แก่เจา้ของ การออกหุ้นใหม่ 
หรือการขายทรัพยสิ์นเพื�อลดภาระหนี:  
 
ธนาคารมีการดาํรงเงินกองทุนตามกฎหมายตามพระราชบญัญติัธุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2551 เงินกองทุนที�ต้องดาํรงไวต้ามกฎหมาย 
ของธนาคารเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 27 
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6 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธิ (สินทรัพย์)  
 

 งบการเงนิรวม 

 30 มถุินายน พ.ศ. 2561 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 เมื&อทวงถาม มรีะยะเวลา รวม เมื&อทวงถาม มรีะยะเวลา รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

ในประเทศ :       
ธนาคารแห่งประเทศไทยและกองทุนเพื�อการฟื: นฟูฯ 981 - 981 2,328 - 2,328 
ธนาคารพาณิชย ์ 174 - 174 133 7,142 7,275 
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ 5 - 5 10 5,000 5,010 

สถาบนัการเงินอื�น - 3,271 3,271 - 1,766 1,766 

   รวมในประเทศ 1,160 3,271 4,431 2,471 13,908 16,379 
บวก  ดอกเบี:ยคา้งรับ - 16 16 - 6 6 

หกั    ค่าเผื�อหนี:สงสยัจะสูญ - (10) (10) - (10) (10) 

   รายการระหวา่งธนาคารในประเทศสุทธิ 1,160 3,277 4,437 2,471 13,904 16,375 

       
ต่างประเทศ :       
เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ 348 306 654 892 65 957 
เงินเยน 32 - 32 28 - 28 
เงินยโูร 45 - 45 31 - 31 

เงินสกุลอื�น 675 103 778 624 153 777 

   รวมต่างประเทศ 1,100 409 1,509 1,575 218 1,793 
บวก  ดอกเบี:ยคา้งรับ - 1 1 - 1 1 

หกั    ค่าเผื�อหนี:สงสยัจะสูญ - (1) (1) - (1) (1) 

   รายการระหวา่งธนาคารต่างประเทศสุทธิ 1,100 409 1,509 1,575 218 1,793 
       

   รวมในประเทศและต่างประเทศสุทธิ 2,260 3,686 5,946 4,046 14,122 18,168 
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6 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธิ (สินทรัพย์) (ต่อ) 
 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มถุินายน พ.ศ. 2561 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 เมื&อทวงถาม มรีะยะเวลา รวม เมื&อทวงถาม มรีะยะเวลา รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

ในประเทศ :       
ธนาคารแห่งประเทศไทยและกองทุนฟื: นฟฯู 981 - 981 2,328 - 2,328 
ธนาคารพาณิชย ์ 125 - 125 67 7,150 7,217 
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ - - - - 5,000 5,000 

สถาบนัการเงินอื�น - 3,271 3,271 - 1,766 1,766 

   รวมในประเทศ 1,106 3,271 4,377 2,395 13,916 16,311 
บวก  ดอกเบี:ยคา้งรับ - 16 16 - 6 6 

หกั    ค่าเผื�อหนี:สงสยัจะสูญ - (10) (10) - (10) (10) 

   รายการระหวา่งธนาคารในประเทศสุทธิ 1,106 3,277 4,383 2,395 13,912 16,307 

       
ต่างประเทศ :       
เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ 348 306 654 892 65 957 
เงินเยน 32 - 32 28 - 28 
เงินยโูร 45 - 45 31 - 31 

เงินสกุลอื�น 675 103 778 624 153 777 

   รวมต่างประเทศ 1,100 409 1,509 1,575 218 1,793 
บวก  ดอกเบี:ยคา้งรับ - 1 1 - 1 1 

หกั    ค่าเผื�อหนี:สงสยัจะสูญ - (1) (1) - (1) (1) 

   รายการระหวา่งธนาคารต่างประเทศสุทธิ 1,100 409 1,509 1,575 218 1,793 

   รวมในประเทศและต่างประเทศสุทธิ 2,206 3,686 5,892 3,970 14,130 18,100 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที& 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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7 ตราสารอนุพนัธ์ 

 
7.1 ตราสารอนุพนัธ์เพื&อค้า  

 
มูลค่ายติุธรรมและจาํนวนเงินตามสญัญาแบ่งตามประเภทความเสี�ยง 
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม 

   จํานวนเงนิ   จํานวนเงนิ 
 สินทรัพย์ หนี%สิน ตามสัญญา สินทรัพย์ หนี%สิน ตามสัญญา 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

อตัราแลกเปลี�ยน 26,764 27,396 1,539,966 13,418 13,527 1,208,482 
อตัราดอกเบี:ย 6,704 4,820 1,496,782 7,325 4,343 1,173,675 

อื�นๆ 425 221 28,177 531 639 21,845 

   รวม 33,893 32,437 3,064,925 21,274 18,509 2,404,002 

 
สดัส่วนการทาํธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์แบ่งตามประเภทคู่สญัญาโดยพิจารณาจากจาํนวนเงินตามสญัญา 
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 

30 มิถุนายน 
พ.ศ. 2561 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 

 สัดส่วนร้อยละ สัดส่วนร้อยละ 
   

สถาบนัการเงิน 92 92 
บริษทัภายใตก้ารควบคุมร่วมกนั 4 4 

บุคคลภายนอก 4 4 

   รวม 100 100 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที& 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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7 ตราสารอนุพนัธ์ (ต่อ) 
 

7.2 ตราสารอนุพนัธ์เพื&อการป้องกนัความเสี&ยง 
 

7.2.1 การป้องกนัความเสี&ยงในมูลค่ายุติธรรม 
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม 

   จํานวนเงนิ   จํานวนเงนิ 
 สินทรัพย์ หนี%สิน ตามสัญญา สินทรัพย์ หนี%สิน ตามสัญญา 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

อตัราดอกเบี:ย 2 - 200 4 - 200 

   รวม 2 - 200 4 - 200 

 
การป้องกันความเสี� ยงในมูลค่ายุติธรรมเป็นการป้องกันความเสี� ยงจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย ์
ทางการเงินและหนี: สินทางการเงิน อนัเนื�องมาจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี:ยในตลาด ธนาคารใช้สัญญาแลกเปลี�ยน
อตัราดอกเบี: ยในการป้องกนัความเสี�ยงด้านอตัราดอกเบี: ยของตั~วแลกเงิน และบตัรเงินฝาก ธนาคารรับรู้กาํไรหรือขาดทุนจากการ
เปลี�ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ ตราสารอนุพนัธ์เพื�อการป้องกนัความเสี�ยง และรายการที�มีการป้องกนั 
ความเสี�ยงในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิที�เกิดจากการป้องกันความเสี� ยงในมูลค่ายุติธรรม สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ:นสุดวนัที�  
30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ย 
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 

สําหรับงวดสามเดอืนสิ%นสุด 
วนัที& 30 มิถุนายน 

สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุด 
วนัที& 30 มิถุนายน 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ขาดทุนสุทธิจากตราสารป้องกนัความเสี�ยง (1) (2) (2) (3) 
กาํไรสุทธิของรายการที�มีการป้องกนัความเสี�ยง 1 1 2 3 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที& 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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7 ตราสารอนุพนัธ์ (ต่อ) 
 

7.2 ตราสารอนุพนัธ์เพื&อการป้องกนัความเสี&ยง (ต่อ) 
 

7.2.2 การป้องกนัความเสี&ยงในกระแสเงนิสด 
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม 

   จํานวนเงนิ   จํานวนเงนิ 
 สินทรัพย์ หนี%สิน ตามสัญญา สินทรัพย์ หนี%สิน ตามสัญญา 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

อตัราแลกเปลี�ยน 265 1,316  - 1,453  

อตัราดอกเบี:ย - 27  - 3  

   รวม 265 1,343 29,334 - 1,456 22,365 
 

การป้องกันความเสี� ยงกระแสเงินสดใช้ในการป้องกันความเสี�ยงอนัเกิดจากความผนัผวนของกระแสเงินสดในอนาคต 
ที�เกี�ยวขอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบี: ยของสินทรัพยท์างการเงินและ
หนี: สินทางการเงิน ธนาคารป้องกนัความเสี�ยงกระแสเงินสดจาก เงินให้สินเชื�อ  ตั~วแลกเงินอนุพนัธ์ Credit Linked Bills of 
Exchange และหุ้นกูด้้อยสิทธิจากความเสี�ยงดา้นอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศและความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี:ยโดย 
ทาํรายการสญัญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศและอตัราแลกเปลี�ยน และสัญญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี:ยกบั CIMB Bank 
Berhad และกิจการอื�น ๆ (หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาล ขอ้ 21 (ค) (ง) (จ) และ (ช)) 
 

ระยะเวลาที�คาดว่ากระแสเงินสดของรายการที�มีการป้องกนัความเสี�ยง (Hedged items) จะเกิดขึ:นและมีผลกระทบต่อ 
กาํไร (ขาดทุน) ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ย 
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

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

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

กระแสเงินสดรับ 10 30 2,660 - 

กระแสเงินสดจ่าย (320) (428) (13,220) (4,349) 

กระแสเงินสดสุทธิ (310) (398) (10,560) (4,349) 
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 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) 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที& 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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8 เงนิลงทุนสุทธิ 

 
8.1 จําแนกตามประเภทของเงนิลงทุน 
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 
30 มิถุนายน 

พ.ศ. 2561 
31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2560 
 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

เงนิลงทุนเพื&อค้า   
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 22,504 9,117 

ตราสารหนี:ภาคเอกชน 3,545 484 

   รวมเงินลงทุนเพื�อคา้ 26,049 9,601 

   
เงนิลงทุนที&กาํหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม*   

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 1,044 - 

   รวมเงินลงทุนที�กาํหนดใหแ้สดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 1,044 - 

   
เงนิลงทุนเผื&อขาย   
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 25,466 17,118 
ตราสารหนี:ภาคเอกชน 5,631 3,612 

ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 67 81 

   รวมเงินลงทุนเผื�อขาย 31,164 20,811 

   
 ราคาทุน/ ราคาทุน/ 
 ราคาทุน ราคาทุน 
 ตัดจําหน่าย ตัดจําหน่าย 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ตราสารหนี%ที&จะถือจนครบกําหนด   
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 19,650 13,163 
ตราสารหนี:ภาคเอกชน 400 422 

เงินลงทุนในลูกหนี:  (หมายเหตุ 8.6) 60 76 

   รวม 20,110 13,661 

หกั  ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (20) (61) 

   รวมตราสารหนี: ที�จะถือจนครบกาํหนด 20,090 13,600 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
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8 เงนิลงทุนสุทธิ (ต่อ) 
 

8.1 จําแนกตามประเภทของเงนิลงทุน (ต่อ) 
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 
30 มิถุนายน 

พ.ศ. 2561 
31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2560 
 ราคาทุน ราคาทุน 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

เงนิลงทุนทั&วไป   
ตราสารทุนที�ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดในประเทศ 256 270 

ตราสารทุนที�ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดต่างประเทศ 9 9 

   รวม 265 279 

หกั  ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (228) (231) 

   รวมเงินลงทุนทั�วไป 37 48 
   

   รวมเงนิลงทุนสุทธิ 78,384 44,060 

 
* ธนาคารจดัประเภทเงินลงทุนบางรายการเป็นเงินลงทุนที�กาํหนดให้แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม (Fair Value Option) สาํหรับรายการ
เงินลงทุนที�มีวตัถุประสงคช์ดัเจนในการบริหารความเสี�ยงของธุรกรรมอนุพนัธ์ในบญัชีเพื�อคา้ ทั:งนี: เพื�อลดความไม่สอดคลอ้งในการ
วดัมูลค่าหรือรับรู้รายการระหวา่งเงินลงทุนและธุรกรรมในบญัชีเพื�อคา้ 

 
ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ธนาคารมีเงินลงทุนที�นาํไปวางเป็นหลกัประกนัตามที�กล่าวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 41.1 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที& 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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8 เงนิลงทุนสุทธิ (ต่อ) 
 

8.2 จําแนกตามระยะเวลาคงเหลอืของตราสารหนี% 
 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มถุินายน พ.ศ. 2561 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 ครบกาํหนด ครบกาํหนด 

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

เงนิลงทุนที&กาํหนดให้แสดง         
   ด้วยมูลค่ายุตธิรรม         
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - - 1,067 1,067 - - - - 
หกั  ค่าเผื�อการปรับมูลค่า - - (23) (23) - - - - 

เงินลงทุนที�กาํหนดใหแ้สดง         
   ดว้ยมูลค่ายติุธรรมสุทธิ - - 1,044 1,044 - - - - 

         
เงนิลงทุนเผื&อขาย         
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 4,736 14,545 6,336 25,617 20 13,859 3,165 17,044 
ตราสารหนี:ภาคเอกชน 612 4,641 389 5,642 439 2,892 256 3,587 

   รวม 5,348 19,186 6,725 31,259 459 16,751 3,421 20,631 
บวก ค่าเผื�อการปรับมูลค่า 3 9 (173) (161) 1 121 (22) 100 
         ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (1) - - (1) (1) - - (1) 

   เงินลงทุนเผื�อขายสุทธิ 5,350 19,195 6,552 31,097 459 16,872 3,399 20,730 

         
ตราสารหนี%ที&จะถือจนครบ         
   กาํหนด         
หลกัทรัพยรั์ฐบาล และ         
   รัฐวิสาหกิจ 9,179 7,140 3,331 19,650 5,679 7,483 1 13,163 
ตราสารหนี:ภาคเอกชน 286 114 - 400 288 134 - 422 

   รวม 9,465 7,254 3,331 20,050 5,967 7,617 1 13,585 
หกั  ค่าเผื�อการดอ้ยค่า - - - - - - - - 

   ตราสารหนี: ที�จะถือจนครบ           
      กาํหนดสุทธิ 9,465 7,254 3,331 20,050 5,967 7,617 1 13,585 
         

   รวมตราสารหนี:  14,815 26,449 10,927 52,191 6,426 24,489 3,400 34,315 
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8 เงนิลงทุนสุทธิ (ต่อ) 
 

8.3 เงนิลงทุนในกจิการที&กลุ่มกจิการถือหุ้นตั%งแต่ร้อยละ 10 ขึ%นไป 
 
เงินลงทุนในตราสารทุนที�กลุ่มกิจการถือหุ้นตั:งแต่ร้อยละ 10 ขึ:นไปของทุนชาํระแลว้แต่ไม่เขา้ข่ายเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและ
บริษทัร่วมสามารถจาํแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมไดด้งัต่อไปนี:  
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 
30 มิถุนายน 

พ.ศ. 2561 
31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2560 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ 1 1 
ธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการ 17 17 

ธุรกิจการธนาคารและการเงิน 4 4 

   รวม 22 22 

หกั  ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (19) (19) 

   เงินลงทุนในกิจการที�กลุ่มกิจการถือหุ้นตั:งแต่ร้อยละ 10 ขึ:นไปสุทธิ 3 3 

 
8.4 เงนิลงทุนในหน่วยลงทุนที&กลุ่มกจิการถือหน่วยลงทุนตั%งแต่ร้อยละ 10 ขึ%นไป 

 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที�กลุ่มกิจการถือหน่วยลงทุนตั:งแต่ร้อยละ 10 ของทุนที�ชาํระแลว้และไม่เขา้ข่ายเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
และบริษทัร่วมจาํแนกตามประเภทหน่วยลงทุนสรุปไดด้งันี:   
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

เงนิลงทุนทั&วไป     

หน่วยลงทุนประเภทลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์ 66 43 81 60 

หกั  ค่าเผื�อการปรับมูลค่า (23)  (18)  

หกั  ค่าเผื�อการดอ้ยค่า -  (3)  

   เงินลงทุนทั�วไปสุทธิ 43  60  
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8 เงนิลงทุนสุทธิ (ต่อ) 
 

8.5 เงนิลงทุนในบริษทัที&มีปัญหาเกี&ยวกบัฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
 

ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการมีเงินลงทุนในบริษทัที�มีปัญหาเกี�ยวกบัฐานะการเงินและ
ผลการดาํเนินงานโดยสามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี:   
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

   ค่าเผื&อการ    ค่าเผื&อการ  
  มูลค่า ปรับมูลค่า/ ราคาตาม  มูลค่า ปรับมูลค่า/ ราคาตาม 
 จํานวน ราคาทุน ด้อยค่า บัญชี จํานวน ราคาทุน ด้อยค่า บัญชี 

 บริษัท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท บริษัท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

บริษทัที�มีปัญหาเกี�ยวกบั         
   การดาํรงอยูข่องกิจการและ/         
   หรือมีปัญหาเกี�ยวกบัฐานะ         
   การเงินและผลดาํเนินงาน 49 42 (42) - 49 42 (42) - 

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

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

 

8.6 เงนิลงทุนในลูกหนี% 
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

เงินลงทุนในลูกหนี:  60 76 

หกั  ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (20) (61) 

   เงินลงทุนในลูกหนี: สุทธิ 40 15 
 

ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ยอดคงเหลือจากการรับโอนสิทธิในลูกหนี: เงินให้สินเชื�อสามารถ
สรุปไดด้งันี:  
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

    ประมาณการ    ประมาณการ 
    อัตราผล    อัตราผล 
  เงินต้น ราคาทุน ตอบแทน   เงินต้น ราคาทุน ตอบแทน 
  คงค้าง ที&รับซื%อ (Yield)  คงค้าง ที&รับซื%อ (Yield) 

 จํานวนราย ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ จํานวนราย ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 

ยอดรวมเงินลงทุนในลูกหนี:          
   ที�ซื:อมาสะสม 5,857 22,948 6,996 19.0 5,857 22,948 6,996 19.0 
ยอดคงเหลือเงินลงทุนในลูกหนี:  
   ที�ซื:อมา ณ วนัที�ใน  
   งบแสดงฐานะการเงิน 39 965 60 1.4 67 1,107 76 1.0 
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9 เงนิลงทุนในบริษทัย่อยสุทธิ 
 

    งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

   สัดส่วนการถือหุ้น วิธีราคาทุน 

  ประเภทหลักทรัพย์ 
30 มิถุนายน

พ.ศ. 2561 
31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560 
30 มิถุนายน

พ.ศ. 2561 
31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560 
บริษัท ประเภทธุรกิจ ที&ลงทุน ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท 

       

บริษัทย่อย - ที&รวมอยู่ในงบการเงินรวม       
บจ. ซีที คอลล ์ ติดตามหนี:  หุ้นสามญั 100 100 38 38 
บจ. ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต ้ ให้เช่า/เช่าซื:อรถยนต ์ หุ้นสามญั 100 100 1,703 1,203 
   (เดิมชื�อ บจ. เซ็นเตอร์ ออโตลี้ส)       
บจ. เวลิดลี์ส ให้เช่าซื:อและจาํหน่าย หุ้นสามญั 100 100 467 467 

 รถจกัรยานยนต ์      

   รวม     2,208 1,708 

หัก  ค่าเผื�อการดอ้ยค่า     - - 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสุทธิ     2,208 1,708 

 
บริษทัยอ่ยดงักล่าวขา้งตน้ไดร้วมอยูใ่นการจดัทาํงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ สดัส่วนของสิทธิในการออกเสียงในบริษทัยอ่ยที�ถือโดยบริษทัใหญ่
ไม่แตกต่างจากสดัส่วนที�ถือหุ้นสามญั บริษทัใหญ่ไม่ไดถื้อหุ้นบุริมสิทธิของบริษทัยอ่ยที�รวมอยูใ่นกลุ่มกิจการ 

 
วนัที� 6 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 บริษทั ซีไอเอม็บี ไทย ออโต ้จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ย (เดิมชื�อ “บริษทั เซ็นเตอร์ ออโต ้ลีส จาํกดั”) ไดจ้ดทะเบียน
การแกไ้ขชื�อต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยจ์ากบริษทั เซ็นเตอร์ ออโต ้ลีส จาํกดั เป็นบริษทั ซีไอเอม็บี ไทย ออโต ้จาํกดั 

 
ณ วนัที� 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ที�ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั: งที� 5/2561  มีมติอนุมติัเพิ�มทุนจดทะเบียน บริษทั ซีไอเอ็มบีไทย ออโต ้จาํกดั 
ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ย (เดิมชื�อ “บริษทั เซ็นเตอร์ ออโต ้ลีส จาํกดั”) จากทุนจดทะเบียนเดิม จาํนวน 3,500 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียน 5,500 ลา้นบาท 
บริษทัซีไอเอ็มบีไทย ออโต ้จาํกดั ไดเ้รียกชาํระค่าหุ้นเพิ�มทุนร้อยละ 25 ของเงินเพิ�มทุน โดยธนาคารไดช้าํระเงินเพิ�มทุน จาํนวน 500 ลา้นบาท  
เมื�อวนัที� 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ทั:งนี: วนัที� 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 บริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนเพิ�มทุนกบักระทรวงพาณิชย ์ 
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10 เงนิให้สินเชื&อแก่ลูกหนี%และดอกเบี%ยค้างรับสุทธิ 
 

10.1 จําแนกตามประเภทสินเชื&อ 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 
30 มิถุนายน

พ.ศ. 2561 
31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560 
30 มิถุนายน

พ.ศ. 2561 
31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

เงินเบิกเกินบญัชี 5,977 6,108 5,985 6,108 
เงินให้กูย้มื 150,490 145,160 157,845 154,718 
ตั~วเงิน 27,751 31,208 43,376 44,393 
ลูกหนี:ตามสญัญาเช่าซื:อ  37,453 35,532 - - 

อื�น ๆ 47 50 31 24 

   รวมเงินให้สินเชื�อ 221,718 218,058 207,237 205,243 

หกั  รายไดร้อตดับญัชี (7,466) (7,036) (2) (9) 

   รวมเงินให้สินเชื�อสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 214,252 211,022 207,235 205,234 

บวก  ดอกเบี:ยคา้งรับ 486 517 490 523 

   รวมเงินให้สินเชื�อสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี     
      บวกดอกเบี:ยคา้งรับ 214,738 211,539 207,725 205,757 
หกั  ค่าเผื�อหนี:สงสยัจะสูญ (หมายเหตุ 11)     
       เงินสาํรองขั:นตํ�าตามเกณฑ ์ธปท.- รายสินเชื�อ (7,288) (6,165) (6,962) (5,942) 
       เงินสาํรองส่วนเกิน (4,045) (3,704) (3,484) (3,314) 
หกั  ค่าเผื�อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี:      

          (หมายเหตุ 12) (58) (106) (58) (106) 

       เงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี:และดอกเบี:ยคา้งรับสุทธิ 203,347 201,564 197,221 196,395 

 
10.2 จําแนกตามสกลุเงนิและถิ&นที&อยู่ของลูกหนี% 

 

 งบการเงนิรวม 

 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

ในประเทศ 
ล้านบาท 

ต่างประเทศ 
ล้านบาท 

รวม 
ล้านบาท 

ในประเทศ 
ล้านบาท 

ต่างประเทศ 
ล้านบาท 

รวม 
ล้านบาท 

       

เงินบาท 198,992 633 199,625 195,447 644 196,091 
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ 11,926 1,106 13,032 11,493 1,370 12,863 

เงินสกุลอื�น 329 1,266 1,595 754 1,314 2,068 

   รวมเงินให้สินเชื�อสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 211,247 3,005 214,252 207,694 3,328 211,022 
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10 เงนิให้สินเชื&อแก่ลูกหนี%และดอกเบี%ยค้างรับสุทธิ (ต่อ) 
 
10.2 จําแนกตามสกลุเงนิและถิ&นที&อยู่ของลูกหนี% (ต่อ) 

 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 
 

ในประเทศ 
ล้านบาท 

ต่างประเทศ 
ล้านบาท 

รวม 
ล้านบาท 

ในประเทศ 
ล้านบาท 

ต่างประเทศ 
ล้านบาท 

รวม 
ล้านบาท 

       

เงินบาท 191,975 633 192,608 189,659 644 190,303 
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ 11,926 1,106 13,032 11,493 1,370 12,863 

เงินสกุลอื�น 329 1,266 1,595 754 1,314 2,068 

   รวมเงินให้สินเชื�อสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 204,230 3,005 207,235 201,906 3,328 205,234 

 
10.3 จําแนกตามประเภทธุรกจิและการจัดชั%น 

 

 งบการเงนิรวม 

 30 มถุินายน พ.ศ. 2561 

 

 
ปกต ิ

ล้านบาท 

กล่าวถึง 
เป็นพเิศษ 
ล้านบาท 

ตํ&ากว่า
มาตรฐาน 
ล้านบาท 

 
สงสัย 

ล้านบาท 

 
สงสัยจะสูญ 

ล้านบาท 

 
รวม 

ล้านบาท 
       

การเกษตรและเหมืองแร่ 6,341 3 - - 1 6,345 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์ 34,315 3,456 585 2,625 3,990 44,971 
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 11,824 899 92 209 223 13,247 
การสาธารณูปโภคและบริการ 26,023 983 773 157 543 28,479 
สินเชื�อส่วนบุคคล 12,077 421 206 - 138 12,842 
สินเชื�อเพื�อที�อยูอ่าศยั 61,011 1,376 622 788 932 64,729 
ลูกหนี: ธุรกิจเช่าซื:อและลูกหนี:        
   ตามสญัญาเช่าทางการเงิน 25,771 3,679 392 90 57 29,989 

อื�น ๆ 13,235 192 66 74 83 13,650 

   รวมเงินใหสิ้นเชื�อสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 190,597 11,009 2,736 3,943 5,967 214,252 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที& 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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10 เงนิให้สินเชื&อแก่ลูกหนี%และดอกเบี%ยค้างรับสุทธิ (ต่อ) 
 
10.3 จําแนกตามประเภทธุรกจิและการจัดชั%น (ต่อ) 
 

 งบการเงนิรวม 

 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

 
ปกต ิ

ล้านบาท 

กล่าวถึง 
เป็นพเิศษ 
ล้านบาท 

ตํ&ากว่า
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 
สินเชื�อส่วนบุคคล 12,536 563 214 - 192 13,505 
สินเชื�อเพื�อที�อยูอ่าศยั 57,545 1,638 662 791 335 60,971 
ลูกหนี: ธุรกิจเช่าซื:อและลูกหนี:        
   ตามสญัญาเช่าทางการเงิน 24,231 3,856 325 54 38 28,504 

อื�น ๆ 12,873 186 91 95 36 13,281 

   รวมเงินใหสิ้นเชื�อสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 187,942 12,378 3,050 2,895 4,757 211,022 

 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มถุินายน พ.ศ. 2561 

 

 
ปกต ิ

ล้านบาท 

กล่าวถึง 
เป็นพเิศษ 
ล้านบาท 

ตํ&ากว่า
มาตรฐาน 
ล้านบาท 

 
สงสัย 

ล้านบาท 

 
สงสัยจะสูญ 

ล้านบาท 

 
รวม 

ล้านบาท 
       

การเกษตรและเหมืองแร่ 6,341 3 - - 1 6,345 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์ 34,315 3,456 585 2,625 3,990 44,971 
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 11,824 899 92 209 223 13,247 
การสาธารณูปโภคและบริการ 26,023 983 773 157 543 28,479 
สินเชื�อส่วนบุคคล 12,077 421 206 - 138 12,842 
สินเชื�อเพื�อที�อยูอ่าศยั 61,011 1,376 622 788 932 64,729 

อื�น ๆ 36,207 192 66 74 83 36,622 

   รวมเงินใหสิ้นเชื�อสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 187,798 7,330 2,344 3,853 5,910 207,235 

 



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

10.3 จําแนกตามประเภทธุรกจิและการจัดชั%น (ต่อ) 
 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2560 

 

 
ปกต ิ

ล้านบาท 

กล่าวถึง 
เป็นพเิศษ 
ล้านบาท 

ตํ&ากว่า
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 
สินเชื�อส่วนบุคคล 12,536 563 214 - 192 13,505 
สินเชื�อเพื�อที�อยูอ่าศยั 57,545 1,638 662 791 335 60,971 

อื�น ๆ 35,589 186 91 95 36 35,997 

   รวมเงินใหสิ้นเชื�อสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 186,427 8,522 2,725 2,841 4,719 205,234 

 
10.4 จําแนกตามประเภทการจัดชั%น 

 
กลุ่มกิจการสามารถจาํแนกสินเชื�อตามประเภทการจดัชั:นและ/หรือตามงวดคา้งชาํระไดด้งัต่อไปนี:  
 
(ก) ลูกหนี%และเงนิให้สินเชื&อของกลุ่มกจิการ 

 
 งบการเงนิรวม 

 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

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

 ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท 
         

เงินสาํรองขั:นตํ�าตามเกณฑ ์ธปท.         
  - จดัชั:นปกติ 191,024 71,734 1 713 188,370 69,880 1 695 
  - จดัชั:นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 11,059 2,897 2 57 12,450 3,598 2 66 
  - จดัชั:นตํ�ากว่ามาตรฐาน 2,745 1,233 100 1,230 3,067 1,669 100 1,666 
  - จดัชั:นสงสยั 3,942 2,291 100 2,291 2,895 1,321 100 1,321 

  - จดัชั:นสงสยัจะสูญ 5,968 2,993 100 2,997 4,757 2,407 100 2,417 

เงินสาํรองส่วนเกิน    4,045    3,704 

     รวม 214,738 81,148  11,333 211,539 78,875  9,869 

 
(1) ยอดสุทธิที�ใช้ในการตั:งค่าเผื�อหนี: สงสัยจะสูญ หมายถึง มูลหนี: หลังหักมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดที�คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี:  หรือมูลค่าปัจจุบนั 

ของกระแสเงินสดที�คาดว่าจะได้รับจากการจาํหน่ายหลักประกัน แล้วแต่กรณี ทั: งนี: เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที�ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 
ที� สนส.5/2559 วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัชั:นและการกนัเงินสาํรองของสถาบนัการเงิน 



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

10.4 จําแนกตามประเภทการจัดชั%น (ต่อ) 
 

(ก) ลูกหนี%และเงนิให้สินเชื&อของกลุ่มกจิการ (ต่อ) 
 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

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

 ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท 
         

เงินสาํรองขั:นตํ�าตามเกณฑ ์ธปท.         
  - จดัชั:นปกติ 188,230 89,021 1 888 186,861 87,026 1 868 
  - จดัชั:นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 7,380 1,687 2 33 8,594 2,368 2 40 
  - จดัชั:นตํ�ากว่ามาตรฐาน 2,353 901 100 901 2,742 1,389 100 1,389 
  - จดัชั:นสงสยั 3,852 2,201 100 2,201 2,841 1,267 100 1,267 

  - จดัชั:นสงสยัจะสูญ 5,910 2,936 100 2,939 4,719 2,368 100 2,378 

เงินสาํรองส่วนเกิน    3,484    3,314 

     รวม 207,725 96,746  10,446 205,757 94,418  9,256 

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

ของกระแสเงินสดที�คาดว่าจะได้รับจากการจาํหน่ายหลักประกัน แล้วแต่กรณี ทั: งนี: เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที�ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 
ที� สนส.5/2559 วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัชั:นและการกนัเงินสาํรองของสถาบนัการเงิน 

 

ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการและธนาคารมีเงินให้สินเชื�อผิดนดัชาํระจาํนวน 11,861 ลา้นบาทและ 11,322 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั (วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : 9,572 ลา้นบาทและ 9,154 ลา้นบาท ตามลาํดบั) ที�ระงบัการรับรู้ดอกเบี:ย 
 

ข) ลูกหนี%ตามสัญญาเช่าซื%อและสัญญาเช่าทางการเงนิของบริษทัย่อย 
 

ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ยอดลูกหนี: ตามสัญญาเช่าซื:อและสัญญาเช่าทางการเงินของ
บริษทัยอ่ยแยกตามอายลูุกหนี: ที�คา้งชาํระ โดยนบัจากวนัที�ที�ครบกาํหนดชาํระตามสญัญาไดด้งันี:  
 

 ยอดลูกหนี%หลงัหักดอกผลเช่าซื%อ ค่าเผื&อหนี%สงสัยจะสูญ 

 
30 มิถุนายน

พ.ศ. 2561 
31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2560 
30 มิถุนายน

พ.ศ. 2561 
31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ไม่คา้งชาํระหรือคา้งชาํระไม่เกิน 1 งวด 25,771 24,231 55 54 
คา้งชาํระเกิน 1 งวดแต่ไม่เกิน 3 งวด 3,679 3,856 24 26 
คา้งชาํระเกิน 3 งวดแต่ไม่เกิน 6 งวด 392 325 329 277 
คา้งชาํระเกิน 6 งวดแต่ไม่เกิน 12 งวด 90 54 90 54 
คา้งชาํระมากกวา่ 12 งวด 53 34 54 34 

ลูกหนี:ตามคาํพิพากษา 4 5 4 5 

   รวม 29,989 28,505 556 450 

เงินสาํรองส่วนเกิน - - 561 390 

   รวม 29,989 28,505 1,117 840 



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

10.5 สินเชื&อที&ไม่ก่อให้เกดิรายได้ 
 

ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการมีเงินให้สินเชื�อที�ไม่ก่อให้เกิดรายได ้ ซึ� งคาํนวณตามเกณฑ์
ของธปท. ดงันี:  
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 
30 มิถุนายน

พ.ศ. 2561 
31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2560 
30 มิถุนายน

พ.ศ. 2561 
31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2560 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงินให้สินเชื�อที�ไม่ก่อให้เกิดรายได ้(เงินตน้)     
- ธนาคาร 12,107 10,285 12,107 10,285 
- ธุรกิจอื�น 539 417 - - 

 

ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 เงินให้สินเชื�อที�ไม่ก่อให้เกิดรายได ้ตามเกณฑ ์ธปท. ดงักล่าวขา้งตน้ 
ไดถื้อปฏิบติัตามประกาศ ธปท. ซึ� งกาํหนดให้เงินให้สินเชื�อที�ไม่ก่อให้เกิดรายไดห้มายถึงสินเชื�อที�จดัชั:นตํ�ากว่ามาตรฐาน สงสัยและ
สงสัยจะสูญ และไม่รวมสินเชื�อที�คา้งชาํระที�ไดมี้การทาํสัญญาปรับโครงสร้างหนี: และเขา้เงื�อนไขการจดัชั:นเป็นลูกหนี:ปกติหรือกล่าวถึง
เป็นพิเศษตามเกณฑ ์ธปท. แลว้ 
 

10.6 ลูกหนี%ตามสัญญาเช่าซื%อและสัญญาเช่าทางการเงนิ 
 

ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 บริษทัย่อยมีลูกหนี:ภายใตส้ัญญาเช่าซื:อและสัญญาเช่าทางการเงินจาํนวน 28,872 ล้านบาท (วนัที�  
31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : 27,665 ล้านบาท) ซึ� งส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าซื:อและเช่าทางการเงินสําหรับรถยนต ์และรถจกัรยานยนต ์
อายขุองสญัญามีระยะเวลาโดยเฉลี�ยประมาณ 3 ถึง 6 ปี และส่วนใหญ่คิดดอกเบี:ยในอตัราร้อยละคงที�ตามที�ระบุในสญัญา 
 

 งบการเงนิรวม  

 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

 จํานวนเงนิที&ถึงกําหนดชําระจ่ายตามสัญญาเช่า 

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

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ผลรวมของเงินลงทุนขั:นตน้ทั:งสิ:น      
   ตามสญัญาเช่า 12,028 23,695 993 737 37,453 

หกั  รายไดท้างการเงินรอการรับรู้ (3,192) (4,030) (44) (198) (7,464) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั:นตํ�า      
   ที�ลูกหนี:ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า 8,836 19,665 949 539 29,989 

หกั  ค่าเผื�อหนี:สงสยัจะสูญ     (1,117) 

ลูกหนี:ภายใตส้ญัญาเช่าซื:อและ       

   สญัญาเช่าทางการเงินสุทธิ     28,872 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที& 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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10 เงนิให้สินเชื&อแก่ลูกหนี%และดอกเบี%ยค้างรับสุทธิ (ต่อ) 
 

10.6 ลูกหนี%ตามสัญญาเช่าซื%อและสัญญาเช่าทางการเงนิ (ต่อ) 

 งบการเงนิรวม  

 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 จํานวนเงนิที&ถึงกําหนดชําระจ่ายตามสัญญาเช่า 

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

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ผลรวมของเงินลงทุนขั:นตน้ทั:งสิ:น      
   ตามสญัญาเช่า 11,249 22,804 916 563 35,532 

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

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั:นตํ�า      
   ที�ลูกหนี:ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า 8,289 18,921 877 418 28,505 

หกั  ค่าเผื�อหนี:สงสยัจะสูญ     (840) 

ลูกหนี:ภายใตส้ญัญาเช่าซื:อและ       

   สญัญาเช่าทางการเงินสุทธิ     27,665 
 

10.7 การปรับโครงสร้างหนี%ที&มีปัญหา 
 

ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการมียอดคงเหลือของลูกหนี: ที�อยูร่ะหวา่งการปรับโครงสร้าง
หนี:ดงันี:  

  งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

  30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

   จํานวนหนี% 
   ก่อนการปรับ 
   โครงสร้างหนี% 

  จํานวนราย ล้านบาท 
    

ลูกหนี: ที�ปรับโครงสร้างหนี: ก่อนปี พ.ศ. 2561  4,580 3,873 
ลูกหนี: ที�ปรับโครงสร้างหนี:ระหวา่งงวดหกเดือน    
   สิ:นสุดวนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561  121 190 
 

  งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

  31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

   จํานวนหนี% 
   ก่อนการปรับ 
   โครงสร้างหนี% 

  จํานวนราย ล้านบาท 
    

ลูกหนี: ที�ปรับโครงสร้างหนี: ก่อนปี พ.ศ. 2560  4,182 2,925 
ลูกหนี: ที�ปรับโครงสร้างหนี:ระหวา่งปี    
   สิ:นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560  1,230 2,441 



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

10.7 การปรับโครงสร้างหนี%ที&มีปัญหา (ต่อ) 
 
รายละเอียดของลูกหนี: ที�ปรับโครงสร้างหนี: ในระหว่างงวดหกเดือนสิ:นสุดวนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 เปรียบเทียบกบั
ลูกหนี:ทั:งสิ:นที�มีอยูท่ ั:งในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร มีดงันี:  
 

 ระหว่างงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที& 30 มถุินายน พ.ศ. 2561 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

  จํานวนหนี%  จํานวนหนี% 
  ก่อนการปรับ  ก่อนการปรับ 
  โครงสร้างหนี%  โครงสร้างหนี% 

 จํานวนราย ล้านบาท จํานวนราย ล้านบาท 
     

ลูกหนี: ที�ปรับโครงสร้างหนี:  121 190 121 190 
ลูกหนี:ทั:งสิ:น 395,570 214,252 167,341 207,235 

 

 ระหว่างงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที& 30 มถุินายน พ.ศ. 2560 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

  จํานวนหนี%  จํานวนหนี% 
  ก่อนการปรับ  ก่อนการปรับ 
  โครงสร้างหนี%  โครงสร้างหนี% 

 จํานวนราย ล้านบาท จํานวนราย ล้านบาท 
     

ลูกหนี: ที�ปรับโครงสร้างหนี:  872 2,360 872 2,360 
ลูกหนี:ทั:งสิ:น 391,063 201,808 176,855 196,636 

 



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

10.7 การปรับโครงสร้างหนี%ที&มีปัญหา (ต่อ) 
 
รายละเอียดของลูกหนี: ที�ปรับโครงสร้างหนี: ในระหว่างงวดหกเดือนสิ:นสุดวนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 แยกตาม
รูปแบบการปรับแบบการปรับโครงสร้างหนี:ดงัต่อไปนี:   
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที& 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

  ก่อนปรับ  หลงัปรับ 
  โครงสร้างหนี% มูลค่ายุติธรรม โครงสร้างหนี% 

วธีิปรับปรุงโครงสร้างหนี% จํานวนราย ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

การเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขการชาํระหนี:   121 190 - 190 

   รวม 121 190 - 190 

 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที& 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

  ก่อนปรับ  หลงัปรับ 
  โครงสร้างหนี% มูลค่ายุติธรรม โครงสร้างหนี% 

วธีิปรับปรุงโครงสร้างหนี% จํานวนราย ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

การเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขการชาํระหนี:   872 2,360 - 2,360 

   รวม 872 2,360 - 2,360 

 
ลูกหนี: ที�ได้รับการปรับโครงสร้างหนี: ตามที�กล่าวขา้งต้นสามารถจาํแนกระยะเวลาการผ่อนชาํระตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี:  
ไดด้งัต่อไปนี:  
 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 
สําหรับงวดหกเดอืนสิ%นสุดวนัที& 

 30 มถุินายน พ.ศ. 2561 
สําหรับงวดหกเดอืนสิ%นสุดวนัที& 

 30 มถุินายน พ.ศ. 2560 

  ภาระหนี%  ภาระหนี% 

  ก่อนปรับ หลงัปรับ  ก่อนปรับ หลงัปรับ 
ช่วงระยะเวลาการผ่อนชําระตาม  โครงสร้างหนี% โครงสร้างหนี%  โครงสร้างหนี% โครงสร้างหนี% 
   สัญญาการปรับโครงสร้างหนี% จํานวนราย ล้านบาท ล้านบาท จํานวนราย ล้านบาท ล้านบาท 
       

ไม่เกิน 5 ปี 49 6 6 168 359 359 
5 - 10 ปี 70 178 178 412 1,400 1,400 
10 - 15 ปี - 1 1 27 41 41 

เกินกวา่ 15 ปี 2 5 5 265 560 560 

   รวม 121 190 190 872 2,360 2,360 

 



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

10.7 การปรับโครงสร้างหนี%ที&มีปัญหา (ต่อ) 
 
ขอ้มูลสาํหรับงวดหกเดือนสิ:นสุดวนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ที�เกี�ยวขอ้งกบัลูกหนี: ที�ผ่านการปรับโครงสร้างหนี: แลว้
มีดงันี:  
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที& 

 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ดอกเบี:ยรับ 186 175 
 
ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการมีลูกหนี: ที�ปรับโครงสร้างหนี: แลว้ทั:งสิ:นสามารถสรุปได้
ดงัต่อไปนี:  
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
   

จาํนวนราย (ราย) 4,697 5,323 
ภาระหนี:คงคา้ง (ลา้นบาท) 3,398 4,681 
 
กรณีปรับโครงสร้างหนี: โดยการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขในการชาํระหนี:  กลุ่มกิจการได้คาํนวณมูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนโดยการหา
มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดที�คาดว่าจะไดรั้บคืนคิดลดดว้ยอตัราดอกเบี:ยในตลาด ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ธนาคารมี 
ส่วนสูญเสียจากการปรับโครงสร้างหนี: ที�เกิดจากการปรับมูลค่าหนี:  (PV Loss) คิดเป็นจาํนวนเงินประมาณ 58 ลา้นบาท (วนัที� 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2560 : 106 ลา้นบาท) ซึ� งกลุ่มกิจการไดต้ั:งค่าเผื�อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี:ไวแ้ลว้  
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
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11 ค่าเผื&อหนี%สงสัยจะสูญ 

 
 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

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

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
        

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2561 695 66 1,666 1,321 2,417 3,704 9,869 
บวก (ลด) เพิ�มระหวา่งงวด 18 (9) (154) 970 1,567 33 2,425 
 โอนมาจากค่าเผื�อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี:  - - - - - 68 68 
 หนี: สูญรับคืน - - - - - 267 267 
หัก หนี: สูญตดับญัชี - - (282) - (987) (7) (1,276) 

 โอนไปค่าเผื�อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี:  - - - - - (20) (20) 

ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 713 57 1,230 2,291 2,997 4,045 11,333 

 
 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

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

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
        

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2560 642 73 1,917 2,474 1,145 3,542 9,793 
บวก (ลด) เพิ�มระหวา่งปี 53 (7) 208 276 4,629 (111) 5,048 
 โอนมาจากค่าเผื�อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี:  - - - - - 8 8 
 หนี: สูญรับคืน - - - - - 351 351 
หัก หนี: สูญตดับญัชี - - (456) (2) (1,837) (17) (2,312) 
 ตดับญัชีจากการขายเงินให้สินเชื�อที�ไม่ก่อให้เกิดรายได ้ - - (3) (1,427) (1,520) - (2,950) 

 โอนไปค่าเผื�อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี:  - - - - - (69) (69) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 695 66 1,666 1,321 2,417 3,704 9,869 
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11 ค่าเผื&อหนี%สงสัยจะสูญ (ต่อ) 
 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

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

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
        

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2561 868 40 1,389 1,267 2,378 3,314 9,256 
บวก เพิ�มระหวา่งงวด 20 (7) (487) 934 1,443 (138) 1,765 
 โอนมาจากค่าเผื�อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี:  - - - - - 68 68 
 หนี: สูญรับคืน - - - - - 267 267 
หัก หนี: สูญตดับญัชี - - (1) - (882) (7) (890) 

 โอนไปค่าเผื�อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี:  - - - - - (20) (20) 

ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 888 33 901 2,201 2,939 3,484 10,446 

 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

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

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
        

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2560 794 43 1,727 2,432 1,129 3,542 9,667 
บวก เพิ�มระหวา่งปี 74 (3) (331) 263 4,437 (4,440) 3,939 
 โอนมาจากค่าเผื�อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี:  - - - - - 8 8 
 หนี: สูญรับคืน - - - - - 351 351 
หัก หนี: สูญตดับญัชี - - (4) (1) (1,668) (17) (1,690) 
 ตดับญัชีจากการขายเงินให้สินเชื�อที�ไม่ก่อให้เกิดรายได ้ - - (3) (1,427) (1,520) - (2,950) 

 โอนไปค่าเผื�อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี:  - - - - - (69) (69) 

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

 
12 ค่าเผื&อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี% 

 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 
30 มิถุนายน 

 พ.ศ. 2561 
31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2560 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ยอดคงเหลือตน้งวด/ปี 106 45 
บวก ค่าเผื�อการปรับมูลค่าของลูกหนี: ที�โอนมาจากบญัชีค่าเผื�อหนี:สงสยัจะสูญ 20 69 

หกั ค่าเผื�อการปรับมูลค่าของลูกหนี: ที�โอนไปบญัชีค่าเผื�อหนี:สงสยัจะสูญ (68) (8) 

ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี 58 106 

 
รายการตดัจาํหน่ายและ/หรือการปรับบญัชีค่าเผื�อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี:จะปรับปรุงโอนผ่านบญัชีค่าเผื�อหนี:สงสัยจะสูญ 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที& 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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13 ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 
 
ทรัพยสิ์นรอการขายได้แก่ ทรัพยสิ์นที�ได้มาจากลูกหนี: ที�มีการปรับโครงสร้างหนี: หรือจากการประมูลซื: อจากการขายทอดตลาดของสินทรัพย ์
ที�ลูกหนี:ไดจ้าํนองไว ้หรือทรัพยสิ์นที�ไดรั้บจากการควบรวมกิจการที�ไม่ไดใ้ชง้านและรอการขาย 
 

 งบการเงนิรวม 

 วนัที& 1 มกราคม   วนัที& 30 มิถุนายน 
 พ.ศ. 2561 เพิ&มขึ%น จําหน่าย พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ทรัพยสิ์นที�ไดจ้ากการชาํระหนี:      
   อสงัหาริมทรัพย ์- ประเมินโดยผูป้ระเมินภายนอก 803 1 - 804 

   สงัหาริมทรัพย ์ 229 911 (940) 200 

รวม 1,032 912 (940) 1,004 

อื�นๆ 155 22 (25) 152 

รวมทรัพยสิ์นรอการขาย 1,187 934 (965) 1,156 

หกั  ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (153) (320) 332 (141) 

ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 1,034 614 (633) 1,015 

 

 งบการเงนิรวม 

 วนัที& 1 มกราคม   วนัที& 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 เพิ&มขึ%น จําหน่าย พ.ศ. 2560 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ทรัพยสิ์นที�ไดจ้ากการชาํระหนี:      
   อสงัหาริมทรัพย ์- ประเมินโดยผูป้ระเมินภายนอก 1,280 523 (1,000) 803 

   สงัหาริมทรัพย ์ 146 1,471 (1,388) 229 

รวม 1,426 1,994 (2,388) 1,032 

อื�นๆ 116 39 - 155 

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

หกั  ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (257) (553) 657 (153) 

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

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที& 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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13 ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ (ต่อ) 
 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 วนัที& 1 มกราคม   วนัที& 30 มิถุนายน 
 พ.ศ. 2561 เพิ&มขึ%น จําหน่าย พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ทรัพยสิ์นที�ไดจ้ากการชาํระหนี:      

   อสงัหาริมทรัพย ์- ประเมินโดยผูป้ระเมินภายนอก 803 1 - 804 

รวม 803 1 - 804 

อื�นๆ 155 22 (25) 152 

รวมทรัพยสิ์นรอการขาย 958 23 (25) 956 

หกั  ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (70) (1) - (71) 

ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 888 22 (25) 885 

 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 วนัที& 1 มกราคม   วนัที& 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 เพิ&มขึ%น จําหน่าย พ.ศ. 2560 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ทรัพยสิ์นที�ไดจ้ากการชาํระหนี:      

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

รวม 1,280 523 (1,000) 803 

อื�นๆ 116 39 - 155 

รวมทรัพยสิ์นรอการขาย 1,396 562 (1,000) 958 

หกั  ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (200) (21) 151 (70) 

ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 1,196 541 (849) 888 

 
ธนาคารพิจารณาค่าเผื�อการด้อยค่าของทรัพยสิ์นรอการขายโดยอ้างอิงจากราคาประเมิน ซึ� งธนาคารได้จดัให้มีการประเมินหรือทบทวน 
มูลค่ายุติธรรมของทรัพยสิ์นรอการขายเป็นประจาํทุกปีตามหลักเกณฑ์ที�กาํหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตามราคาที�จะ 
ขายทรัพยสิ์นดงักล่าวไดจ้ริงอาจแตกต่างจากราคาประเมินดงักล่าว นอกจากนั:น ธนาคารมีขอ้จาํกดัในเรื�องระยะเวลาในการถือครองทรัพยสิ์น
รอการขายที�กาํหนดโดย ธปท. ทั:งนี:  หากธนาคารไม่สามารถจาํหน่ายทรัพยสิ์นรอการขายภายในระยะเวลาที�กาํหนด ธนาคารจะตอ้งกนัสาํรอง
เพิ�มเติมตามเกณฑ์ที�กาํหนดของ ธปท. ฝ่ายบริหารของธนาคารเชื�อว่ามูลค่าที�แสดงในบญัชีเหมาะสมกบัสถานการณ์และแผนการขายทรัพยสิ์น 
รอการขายในปัจจุบนั 
 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที& 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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14 ที&ดนิ อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 
 

 งบการเงนิรวม 

 ราคาทุน/ราคาประเมนิ ค่าเสื&อมราคาสะสม   
 ณ วนัที&   โอนไป  ณ วนัที& ณ วนัที&  โอนไป  ณ วนัที&   
 1 มกราคม  โอนเข้า/ ทรัพย์สิน จําหน่าย/ 30 มถิุนายน 1 มกราคม  ทรัพย์สิน จําหน่าย/ 30 มถิุนายน ค่าเผื&อการ มูลค่าสุทธิ 
 พ.ศ. 2561 เพิ&มขึ%น  (ออก) รอการขาย ตดัจําหน่าย พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 เพิ&มขึ%น รอการขาย ตดัจําหน่าย พ.ศ. 2561 ด้อยค่า ตามบัญชี 

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

ที�ดิน              
   ราคาทุนเดิม 446 - - (2) - 444 - - - - - - 444 
   ส่วนที�ตีราคาเพิ�ม 1,677 - - (17) - 1,660 - - - - - - 1,660 
      (ตีราคาในปี พ.ศ. 2559)              
   ส่วนที�ตีราคาลด (18) - - - - (18) - - - - - - (18) 
      (ตีราคาในปี พ.ศ. 2559)              
อาคาร              
   ราคาทุนเดิม 1,843 10 13 (15) - 1,851 (1,153) (28) 13 - (1,168) - 682 
   ส่วนที�ตีราคาเพิ�ม 1,134 - - (4) - 1,130 (901) (9) 2 - (908) - 222 
      (ตีราคาในปี พ.ศ. 2559)              
   ส่วนที�ตีราคาลด (22) - - - - (22) 11 - - - 11 - (11) 
      (ตีราคาในปี พ.ศ. 2559)              
อุปกรณ์ 2,588 37 51 - (42) 2,634 (2,009) (95) - 40 (2,064) (11) 560 
สินทรัพยร์ะหวา่งติดตั:งและก่อสร้าง 3 21 (23) - - 1 - - - - - - 1 

   รวม 7,651 68 41 (38) (42) 7,680 (4,052) (132) 15 40 (4,129) (11) 3,540 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที& 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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14 ที&ดนิ อาคารและอุปกรณ์สุทธิ (ต่อ) 
 

 งบการเงนิรวม 

 ราคาทุน/ราคาประเมนิ ค่าเสื&อมราคาสะสม   
 ณ วนัที&   โอนไป  ณ วนัที& ณ วนัที&  โอนไป  ณ วนัที&   
 1 มกราคม  โอนเข้า/ ทรัพย์สิน จําหน่าย/ 31 ธันวาคม 1 มกราคม  ทรัพย์สิน จําหน่าย/ 31 ธันวาคม ค่าเผื&อการ มูลค่าสุทธิ 
 พ.ศ. 2560 เพิ&มขึ%น  (ออก) รอการขาย ตดัจําหน่าย พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2560 เพิ&มขึ%น รอการขาย ตดัจําหน่าย พ.ศ. 2560 ด้อยค่า ตามบัญชี 

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

ที�ดิน              
   ราคาทุนเดิม 453 - - (7) - 446 - - - - - - 446 
   ส่วนที�ตีราคาเพิ�ม 1,699 - - (22) - 1,677 - - - - - - 1,677 
      (ตีราคาในปี พ.ศ. 2559)              
   ส่วนที�ตีราคาลด (18) - - - - (18) - - - - - - (18) 
      (ตีราคาในปี พ.ศ. 2559)              
อาคาร              
   ราคาทุนเดิม 1,849 3 25 (34) - 1,843 (1,129) (55) 31 - (1,153) - 690 
   ส่วนที�ตีราคาเพิ�ม 1,147 - - (13) - 1,134 (889) (19) 7 - (901) - 233 
      (ตีราคาในปี พ.ศ. 2559)              
   ส่วนที�ตีราคาลด (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 
สินทรัพยร์ะหวา่งติดตั:งและก่อสร้าง 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 จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที& 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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14 ที&ดนิ อาคารและอุปกรณ์สุทธิ (ต่อ) 
 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 ราคาทุน/ราคาประเมนิ ค่าเสื&อมราคาสะสม   
 ณ วนัที&   โอนไป  ณ วนัที& ณ วนัที&  โอนไป  ณ วนัที&   
 1 มกราคม  โอนเข้า/ ทรัพย์สิน จําหน่าย/ 30 มถิุนายน 1 มกราคม  ทรัพย์สิน จําหน่าย/ 30 มถิุนายน ค่าเผื&อการ มูลค่าสุทธิ 
 พ.ศ. 2561 เพิ&มขึ%น  (ออก) รอการขาย ตดัจําหน่าย พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 เพิ&มขึ%น รอการขาย ตดัจําหน่าย พ.ศ. 2561 ด้อยค่า ตามบัญชี 

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

ที�ดิน              
   ราคาทุนเดิม 446 - - (2) - 444 - - - - - - 444 
   ส่วนที�ตีราคาเพิ�ม 1,677 - - (17) - 1,660 - - - - - - 1,660 
     (ตีราคาในปี พ.ศ. 2559)              
   ส่วนที�ตีราคาลด (18) - - - - (18) - - - - - - (18) 
     (ตีราคาในปี พ.ศ. 2559)              
อาคาร              
   ราคาทุนเดิม 1,843 10 13 (15) - 1,851 (1,153) (28) 13 - (1,168) - 682 
   ส่วนที�ตีราคาเพิ�ม 1,134 - - (4) - 1,130 (901) (9) 2 - (908) - 222 
     (ตีราคาในปี พ.ศ. 2559)              
   ส่วนที�ตีราคาลด (22) - - - - (22) 11 - - - 11 - (11) 
     (ตีราคาในปี พ.ศ. 2559)              
อุปกรณ์ 2,357 26 51 - (30) 2,404 (1,837) (84) - 28 (1,893) (11) 501 
สินทรัพยร์ะหวา่งติดตั:งและก่อสร้าง 3 21 (23) - - 1 - - - - - - 1 

   รวม 7,420 57 41 (38) (30) 7,450 (3,880) (121) 15 28 (3,958) (11) 3,481 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที& 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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14 ที&ดนิ อาคารและอุปกรณ์สุทธิ (ต่อ) 
 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 ราคาทุน/ราคาประเมนิ ค่าเสื&อมราคาสะสม   
 ณ วนัที&   โอนไป  ณ วนัที& ณ วนัที&  โอนไป  ณ วนัที&   
 1 มกราคม  โอนเข้า/ ทรัพย์สิน จําหน่าย/ 31 ธันวาคม 1 มกราคม  ทรัพย์สิน จําหน่าย/ 31 ธันวาคม ค่าเผื&อการ มูลค่าสุทธิ 
 พ.ศ. 2560 เพิ&มขึ%น  (ออก) รอการขาย ตดัจําหน่าย พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2560 เพิ&มขึ%น รอการขาย ตดัจําหน่าย พ.ศ. 2560 ด้อยค่า ตามบัญชี 

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

ที�ดิน              
   ราคาทุนเดิม 453 - - (7) - 446 - - - - - - 446 
   ส่วนที�ตีราคาเพิ�ม 1,699 - - (22) - 1,677 - - - - - - 1,677 
     (ตีราคาในปี พ.ศ. 2559)              
   ส่วนที�ตีราคาลด (18) - - - - (18) - - - - - - (18) 
     (ตีราคาในปี พ.ศ. 2559)              
อาคาร              
   ราคาทุนเดิม 1,849 3 25 (34) - 1,843 (1,129) (55) 31 - (1,153) - 690 
   ส่วนที�ตีราคาเพิ�ม 1,147 - - (13) - 1,134 (889) (19) 7 - (901) - 233 
     (ตีราคาในปี พ.ศ. 2559)              
   ส่วนที�ตีราคาลด (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 
สินทรัพยร์ะหวา่งติดตั:งและก่อสร้าง 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 จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที& 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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15 สินทรัพย์ที&ไม่มีตัวตนสุทธิ 

 

  งบการเงนิรวม 

  ณ วนัที&     ณ วนัที& 
  1 มกราคม  โอนเข้า/ จําหน่าย/ ค่าตัด 30 มิถุนายน 
 อายุการ พ.ศ. 2561 เพิ&มขึ%น (ออก) ตัดจําหน่าย จําหน่าย พ.ศ. 2561 

 ตัดจําหน่าย ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
        

รายจ่ายในการพฒันาปรับปรุง        
   ระบบคอมพิวเตอร์ - อยูร่ะหวา่งพฒันา - 155 73 (124) (7) - 97 
ค่าซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ 5 - 10 ปี 215 10 84 (2) (38) 269 

ค่าสิทธิ 5 ปี - - - - - - 

   รวม  370 83 (40) (9) (38) 366 

หกั  ค่าเผื�อการดอ้ยค่า  - 

  

 

 

- 

   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ  370  366 

 

  งบการเงนิรวม 

  ณ วนัที&     ณ วนัที& 
  1 มกราคม  โอนเข้า/ จําหน่าย/ ค่าตัด 31 ธันวาคม 
 อายุการ พ.ศ. 2560 เพิ&มขึ%น (ออก) ตัดจําหน่าย จําหน่าย พ.ศ. 2560 

 ตัดจําหน่าย 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  ค่าเผื�อการดอ้ยค่า  - 

  

 

 

- 

   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ  368  370 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที& 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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15 สินทรัพย์ที&ไม่มีตัวตนสุทธิ (ต่อ) 

  งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

  ณ วันที&     ณ วันที& 
  1 มกราคม  โอนเข้า/ จาํหน่าย/ ค่าตดั 30 มิถุนายน 
 อายุการ พ.ศ. 2561 เพิ&มขึ%น (ออก) ตดัจาํหน่าย จาํหน่าย พ.ศ. 2561 

 ตดัจาํหน่าย ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

รายจ่ายในการพฒันาปรับปรุง          
     ระบบคอมพิวเตอร์- อยูร่ะหวา่งพฒันา - 155 73 (124) (7) - 97 
ค่าซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ 5 - 10 ปี 210 10 83 (2) (37) 264 

ค่าสิทธิ 5 ปี - - - - - - 

   รวม  365 83 (41) (9) (37) 361 

หกั  ค่าเผื�อการดอ้ยค่า  - 

  

 

 

- 

   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ  365  361 
 

  งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

  ณ วันที&     ณ วันที& 
  1 มกราคม  โอนเข้า/ จาํหน่าย/ ค่าตดั 31 ธันวาคม 
 อายุการ พ.ศ. 2560 เพิ&มขึ%น (ออก) ตดัจาํหน่าย จาํหน่าย พ.ศ. 2560 

 ตดัจาํหน่าย 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  ค่าเผื�อการดอ้ยค่า  - 

  

 

 

- 

   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ  363  365 
 

16 ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี 

 

รายการเคลื�อนไหวของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงันี:  
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 

30 มิถุนายน
พ.ศ. 2561 

ล้านบาท 

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 

ล้านบาท 

30 มิถุนายน
พ.ศ. 2561 

ล้านบาท 

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 

ล้านบาท 
     

ณ วนัตน้งวด/ปี 1,373 1,289 1,023 1,076 
(ลด)เพิ�มในกาํไรหรือขาดทุน  (4) 205 (82) 70 

ภาษีเพิ�ม(ลด)ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 11 (121) 11 (123) 

ณ วนัปลายงวด/ปี 1,380 1,373 952 1,023 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที& 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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16 ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 

 
รายการเคลื�อนไหวของสินทรัพยแ์ละหนี: สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงันี:  
 
 งบการเงินรวม 

 ประมาณการ ผลขาดทุน 
บัญชีพกั

รายได้ 

ค่าเผื&อ 
การด้อยค่า
ทรัพย์สิน ค่าเผื&อหนี% 

รายได้รอตดับัญชี
ค่าธรรมเนียม 

แรกเข้าและ
ค่าธรรมเนียมแรก 

 
 
 

ดอกเบี%ยรับ 

 
ขาดทุน 

จากมูลค่า
ยุตธิรรมของ   

 หนี%สิน ทางภาษ ี ดอกเบี%ย รอการขาย สงสัยจะสูญ เข้าประกนัภัย รอตดับญัชี เงินลงทุน อื&นๆ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี           
ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2561 390 135 146 31 824 48 70 - 174 1,818 
เพิ�ม (ลด) ในกาํไรหรือขาดทุน 1 (87) 2 (2) 55 (5) - - 21 (15) 

ภาษีลดในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น - - - - - - - - (11) (11) 

ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 391 48 148 29 879 43 70 - 184 1,792 

           
ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2560 399 91 128 52 688 60 59 71 157 1,705 
เพิ�ม (ลด) ในกาํไรหรือขาดทุน 6 44 18 (21) 136 (12) 11 - 29 211 

ภาษีลดในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น (15) - - - - - - (71) (12) (98) 

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

 

 งบการเงนิรวม 

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

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

หนี%สินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     
ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2561 34 406 5 445 
ลดในกาํไรหรือขาดทุน  (4) (7) - (11) 

ภาษี (ลด) เพิ�มในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น (23) - 1 (22) 

ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 7 399 6 412 
     

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2560 2 410 4 416 
เพิ�มในกาํไรหรือขาดทุน  9 (4) 1 6 

ภาษีเพิ�มในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 23 - - 23 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 34 406 5 445 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที& 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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16 ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 

 
รายการเคลื�อนไหวของสินทรัพยแ์ละหนี: สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงันี:  (ต่อ) 
 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 ประมาณการ ผลขาดทุน 
บัญชีพกั

รายได้ 

ค่าเผื&อ 
การด้อยค่า
ทรัพย์สิน ค่าเผื&อหนี% 

รายได้รอตดับัญชี
ค่าธรรมเนียม 

แรกเข้าและ
ค่าธรรมเนียมแรก 

 
 
 

ดอกเบี%ยรับ 

 
ขาดทุน 

จากมูลค่า
ยุตธิรรมของ   

 หนี%สิน ทางภาษ ี ดอกเบี%ย รอการขาย สงสัยจะสูญ เข้าประกนัภัย รอตดับญัชี เงินลงทุน อื&นๆ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี           
ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2561 371 135 138 15 656 48 70 - 35 1,468 
ลดในกาํไรหรือขาดทุน - (87) - - - (5) - - (2) (94) 

ภาษีลดในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น - - - - - - - - (10) (10) 

ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 371 48 138 15 656 43 70 - 23 1,364 

           
ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2560 384 91 122 41 619 60 59 71 45 1,492 
เพิ�ม (ลด) ในกาํไรหรือขาดทุน 3 44 16 (26) 37 (12) 11 - 3 76 

ภาษีลดในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น (16) - - - - - - (71) (13) (100) 

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

 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

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

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

หนี%สินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     
ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2561 34 406 5 445 
ลดในกาํไรหรือขาดทุน  (4) (7) - (11) 

ภาษี (ลด) เพิ�มในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น (23) - 1 (22) 

ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 7 399 6 412 
     

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2560 2 410 4 416 
เพิ�มในกาํไรหรือขาดทุน  9 (4) 1 6 

ภาษีเพิ�มในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 23 - - 23 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 34 406 5 445 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที& 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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16 ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 

 

ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการมีผลแตกต่างชั�วคราวที�ใช้หักภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ช้ ในกรณีที�กลุ่มกิจการ
ไม่ไดรั้บรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีไวใ้นงบแสดงฐานะทางการเงิน ดงันี:  

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 
30 มิถุนายน

พ.ศ. 2561 
31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560 
30 มิถุนายน

พ.ศ. 2561 
31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ประมาณการหนี: สิน 53 - 53 - 
บญัชีพกัรายไดด้อกเบี:ย 110 - 110 - 
ค่าเผื�อการดอ้ยค่าทรัพยสิ์นรอการขาย 1 - 1 - 
ค่าเผื�อหนี:สงสยัจะสูญ 181 - 181 - 
ขาดทุนจากมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 161 - 161 - 
อื�นๆ 36 - 36 - 

   รวม 542 - 542 - 

 

17 สินทรัพย์อื&นสุทธิ 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 
30 มิถุนายน

พ.ศ. 2561 
31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560 
30 มิถุนายน

พ.ศ. 2561 
31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ดอกเบี:ยและเงินปันผลคา้งรับ 388 300 388 300 
สญัญาจ่ายหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 9,407 4,138 9,407 4,138 
เงินยมืทดรอง 35 34 34 34 
สินทรัพยอื์�นระหวา่งรอโอนบญัชี 90 106 90 106 
ค่านายหนา้คา้งรับ 71 77 71 77 
ภาษีหกั ณ ที�จ่ายคา้งรับ 196 157 190 156 
เงินมดัจาํ 89 85 79 75 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 508 297 506 291 
ลูกหนี:ตั~วสญัญาใชเ้งิน 552 1,577 552 1,577 

อื�น ๆ 320 254 112 65 

รวม 11,656 7,025 11,429 6,819 

หกั  ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (29) (29) (29) (29) 

สินทรัพยอื์�นสุทธิ 11,627 6,996 11,400 6,790 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที& 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

 

76 

18 เงนิรับฝาก 

 
18.1 จําแนกตามประเภทเงนิรับฝาก 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 
30 มิถุนายน

พ.ศ. 2561 
31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560 
30 มิถุนายน

พ.ศ. 2561 
31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

จ่ายคืนเมื�อทวงถาม 2,248 2,072 2,248 2,074 
ออมทรัพย ์ 55,983 59,518 56,092 59,802 
จ่ายคืนเมื�อสิ:นระยะเวลา 114,659 112,217 114,675 112,233 

บตัรเงินฝาก 2,871 3,594 2,872 3,594 

รวมเงินรับฝาก 175,761 177,401 175,887 177,703 

 
18.2 จําแนกตามสกลุเงนิและถิ&นที&อยู่ของผู้ฝาก 
 

 งบการเงนิรวม 

 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

ในประเทศ 
ล้านบาท 

ต่างประเทศ 
ล้านบาท 

รวม 
ล้านบาท 

ในประเทศ 
ล้านบาท 

ต่างประเทศ 
ล้านบาท 

รวม 
ล้านบาท 

       

เงินบาท 171,881 1,568 173,449 174,065 1,537 175,602 
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ 1,790 199 1,989 1,253 203 1,456 

เงินสกุลอื�น 256 67 323 274 69 343 

   รวม 173,927 1,834 175,761 175,592 1,809 177,401 

 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

ในประเทศ 
ล้านบาท 

ต่างประเทศ 
ล้านบาท 

รวม 
ล้านบาท 

ในประเทศ 
ล้านบาท 

ต่างประเทศ 
ล้านบาท 

รวม 
ล้านบาท 

       

เงินบาท 172,007 1,568 173,575 174,367 1,537 175,904 
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ 1,790 199 1,989 1,253 203 1,456 

เงินสกุลอื�น 256 67 323 274 69 343 

   รวม 174,053 1,834 175,887 175,894 1,809 177,703 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที& 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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19 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ (หนี%สิน) 

 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

เมื&อทวงถาม 
ล้านบาท 

มีระยะเวลา 
ล้านบาท 

รวม 
ล้านบาท 

เมื&อทวงถาม 
ล้านบาท 

มีระยะเวลา 
ล้านบาท 

รวม 
ล้านบาท 

       

ในประเทศ :       
ธนาคารแห่งประเทศไทย - - - - 2 2 
ธนาคารพาณิชย ์ 129 17,700 17,829 126 2,000 2,126 
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ 4 3,384 3,388 8 292 300 
บริษทัเงินทุน บริษทัเงินทุน       
   หลกัทรัพย ์บริษทัหลกัทรัพย ์       
   และบริษทัเครดิตฟองซิเอร์ 4,597 2,080 6,677 6,987 2,050 9,037 

สถาบนัการเงินอื�น 1,183 491 1,674 1,169 508 1,677 

     รวมรายการระหวา่งธนาคารในประเทศ 5,913 23,655 29,568 8,290 4,852 13,142 
       

ต่างประเทศ :       
เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ 195 834 1,029 98 1,308 1,406 

เงินสกุลอื�น 927 268 1,195 956 144 1,100 

     รวมรายการระหวา่งธนาคารต่างประเทศ 1,122 1,102 2,224 1,054 1,452 2,506 
       

     รวมรายการในประเทศและต่างประเทศ 7,035 24,757 31,792 9,344 6,304 15,648 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที& 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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20 หนี%สินทางการเงนิที&กําหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 

 

งบการเงนิรวมและ 
งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 
30 มิถุนายน 

พ.ศ. 2561 
31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2560 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

หุ้นกู ้ 9,940 5,228 

ตั~วแลกเงิน 19,721 17,876 

   รวม 29,661 23,104 

 
สดัส่วนการทาํธุรกรรมแบ่งตามประเภทคู่สญัญาโดยพิจารณาจากจาํนวนเงินตามสญัญา 

 

งบการเงนิรวมและ 
งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 
30 มิถุนายน 

พ.ศ. 2561 
31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2560 

 สัดส่วนร้อยละ สัดส่วนร้อยละ 
   

สถาบนัการเงิน 63 74 

บุคคลภายนอก 37 26 

   รวม 100 100 

 
ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 หนี: สินทางการเงินที�กาํหนดให้แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม สรุปไดด้งันี:  
 
• ธนาคารไดอ้อกตั~วแลกเงิน มีอาย ุ11 ปี ซึ� งมีอนุพนัธ์แฝงคือ callable range accrual swap ธนาคารชาํระดอกเบี:ยในอตัราร้อยละ 6.10 ต่อปี 

(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : อตัราร้อยละ 6.10 ต่อปี) ทุก 6 เดือน โดยธนาคารไดท้าํรายการ callable range accrual swap ที�มีเงื�อนไขตรงขา้ม 
(back-to-back) กบั CIMB Bank Berhad ซึ� งเป็นบริษทัแม่  

 
• ธนาคารไดอ้อกหุ้นกูที้�มีอนุพนัธ์แฝง อาย ุ5 - 7 ปี ซึ� งอนุพนัธ์แฝงคือ callable inverse floater derivatives ธนาคารชาํระดอกเบี:ยในอตัรา 

ร้อยละ 6.00 - 6.40 ต่อปี หักดว้ยระดบัดชันีอา้งอิง THBFIX 6 month (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : อตัราร้อยละ 6.20 - 6.60 ต่อปี หักดว้ยระดบั
ดชันีอา้งอิง THBFIX 6 month) ชาํระดอกเบี:ยทุก 6 เดือน โดยธนาคารไดท้าํรายการ interest rate swap กบักิจการอื�นเพื�อป้องกนัความเสี�ยง
ดา้นอตัราดอกเบี:ย 

 
• ธนาคารได้ออกหุ้นกู้ที�มีอนุพนัธ์แฝง อายุ 5 ปี อา้งอิงกบัอตัราดอกเบี: ย THBFIX 6 month ประเภท callable range accrual note       

ธนาคารจ่ายดอกเบี:ยเป็นไปตามเงื�อนไขที�ระบุในสญัญาโดยชาํระดอกเบี:ยทุก 6 เดือน  
 
• ธนาคารไดอ้อกตั~วแลกเงินแบบ accreting ที�มีอนุพนัธ์แฝง (accreting structured bills of exchange) ซึ� งอนุพนัธ์แฝงคือสัญญาแลกเปลี�ยน

อตัราดอกเบี: ย มีอายรุะหว่าง 7 - 23 ปี (31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : 7 - 23 ปี) ธนาคารชาํระดอกเบี:ยในอตัราระหว่างร้อยละ 2.68 - 5.18 ต่อปี  
(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : ระหว่างร้อยละ 2.68 - 5.18 ต่อปี) ชาํระดอกเบี:ยครั: งเดียว ณ วนัครบกาํหนดไถ่ถอน โดยธนาคารไดท้าํรายการสัญญา
แลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี:ย กบักิจการอื�นเพื�อป้องกนัความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี:ย 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที& 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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21 ตราสารหนี%ที&ออกและเงนิกู้ยมื 

 งบการเงนิรวม 

 30 มถุินายน พ.ศ. 2561 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

หุ้นกู้       
หุน้กูร้ะยะสั:นครบกาํหนดปี พ.ศ. 2561       
   อตัราดอกเบี:ยร้อยละ 1.20 - 1.35 ต่อปี 3,974 - 3,974 3,048 - 3,048 
หุน้กูค้รบกาํหนดปี พ.ศ. 2563       
   อตัราดอกเบี:ยร้อยละ 2.44 ต่อปี 2,000 - 2,000 2,000 - 2,000 
       
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ       
ตราสารหนี:ดอ้ยสิทธิ มูลค่าตราไว ้400 ลา้นริงกิต       
   ครบกาํหนดปี พ.ศ. 2567 อตัราดอกเบี:ยร้อยละ 5.60 ต่อปี - 3,284 3,284 - 3,224 3,224 
ตราสารหนี:ดอ้ยสิทธิ มูลค่าตราไว ้570 ลา้นริงกิต       
   ครบกาํหนดปี พ.ศ. 2569 อตัราดอกเบี:ยร้อยละ 5.35 ต่อปี - 4,680 4,680 - 4,593 4,593 
ตราสารหนี:ดอ้ยสิทธิ มูลค่าตราไว ้390 ลา้นริงกิต       
   ครบกาํหนดปี พ.ศ. 2571 อตัราดอกเบี:ยร้อยละ 5.20 ต่อปี - 3,202 3,202 - - - 
       
หุ้นกู้ที&มอีนุพนัธ์แฝง       

หุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝง 1,268 - 1,268 1,104 - 1,104 

 7,242 11,166 18,408 6,152 7,817 13,969 

       
ตัPวแลกเงนิที&มอีนุพนัธ์แฝง       
ตั~วแลกเงินที�มีอนุพนัธ์แฝง 1,800 3,615 5,415 1,800 3,464 5,264 
       
ตัPวแลกเงนิอตัราดอกเบี%ยคงที&       
ตั~วแลกเงินครบกาํหนดเมื�อทวงถาม       

   อตัราดอกเบี:ยร้อยละ 1.18 ต่อปี - - - 700 - 700 

 1,800 3,615 5,415 2,500 3,464 5,964 

   รวม 9,042 14,781 23,823 8,652 11,281 19,933 

หกั  ส่วนของเงินกูย้ืมที�ถึงกาํหนดชาํระใน 1 ปี (4,285) - (4,285) (4,263) - (4,263) 

เงินกูย้ืมระยะยาวคงเหลือ 4,757 14,781 19,538 4,389 11,281 15,670 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที& 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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21 ตราสารหนี%ที&ออกและเงนิกู้ยมื (ต่อ) 

 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มถุินายน พ.ศ. 2561 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

หุ้นกู้ระยะสั%น       
หุน้กูร้ะยะสั:นครบกาํหนดปี พ.ศ. 2561       
   อตัราดอกเบี:ยร้อยละ 1.20-1.35 ต่อปี 3,974 - 3,974 3,048 - 3,048 
       
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ       
ตราสารหนี:ดอ้ยสิทธิ มูลค่าตราไว ้400 ลา้นริงกิต       
   ครบกาํหนดปี พ.ศ. 2567 อตัราดอกเบี:ยร้อยละ 5.60 ต่อปี - 3,284 3,284 - 3,224 3,224 
ตราสารหนี:ดอ้ยสิทธิ มูลค่าตราไว ้570 ลา้นริงกิต       
   ครบกาํหนดปี พ.ศ. 2569 อตัราดอกเบี:ยร้อยละ 5.35 ต่อปี - 4,680 4,680 - 4,593 4,593 
ตราสารหนี:ดอ้ยสิทธิ มูลค่าตราไว ้390 ลา้นริงกิต       
   ครบกาํหนดปี พ.ศ. 2571 อตัราดอกเบี:ยร้อยละ 5.20 ต่อปี - 3,202 3,202 - - - 
       
หุ้นกู้ที&มอีนุพนัธ์แฝง       

หุน้กูที้�มีอนุพนัธ์แฝง 1,268 - 1,268 1,104 - 1,104 

 5,242 11,166 16,408 4,152 7,817 11,969 

       
ตัPวแลกเงนิที&มอีนุพนัธ์แฝง       
ตั~วแลกเงินที�มีอนุพนัธ์แฝง 1,800 3,615 5,415 1,800 3,464 5,264 
       
ตัPวแลกเงนิอตัราดอกเบี%ยคงที&       
ตั~วแลกเงินครบกาํหนดเมื�อทวงถาม       

   อตัราดอกเบี:ยร้อยละ 1.18 ต่อปี - - - 700 - 700 

 1,800 3,615 5,415 2,500 3,464 5,964 

   รวม 7,042 14,781 21,823 6,652 11,281 17,933 

หกั  ส่วนของเงินกูย้ืมที�ถึงกาํหนดชาํระใน 1 ปี (4,285) - (4,285) (4,263) - (4,263) 

เงินกูย้ืมระยะยาวคงเหลือ 2,757 14,781 17,538 2,389 11,281 13,670 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที& 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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21 ตราสารหนี%ที&ออกและเงนิกู้ยมื (ต่อ) 

 
(ก) ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ธนาคารมีหุ้นกู้ระยะสั: น จาํนวน 3,974 ล้านบาท (วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : 3,048 ล้านบาท)  

อตัราดอกเบี:ยคงที�และชาํระดอกเบี:ย ณ วนัครบกาํหนดไถ่ถอน 
 

(ข) เมื�อวนัที� 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 บริษทั ซีไอเอม็บี ออโต ้จาํกดั (เดิมชื�อ บริษทั เซ็นเตอร์ ออโต ้ลีส จาํกดั) ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ยของธนาคาร
ไดอ้อกหุ้นกู ้จาํนวน 2,000,000 หน่วย มูลค่าที�ตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นหุ้นกู ้2,000 ลา้นบาท 
อตัราดอกเบี:ยร้อยละ 2.44 ต่อปี ชาํระดอกเบี:ยทุกหกเดือน หุ้นมีอาย ุ3 ปี ครบกาํหนด วนัที� 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  
 

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

(ง) เมื�อวนัที� 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ธนาคารได้ออกหุ้นกูด้้อยสิทธิจาํนวน 570 ล้านเหรียญริงกิตมาเลเซีย ตามโครงการหุ้นกูด้้อยสิทธิ 
เพื�อนบัเป็นเงินกองทุนขั:นที� 2 เพื�อขายให้กบัผูล้งทุนในต่างประเทศ จาํนวน 5,700,000 หน่วย ราคาเสนอขาย หน่วยละ 100 เหรียญริงกิต
มาเลเซีย อตัราดอกเบี: ยร้อยละ 5.35 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ ชาํระดอกเบี: ยทุกหกเดือน หุ้นกู้มีอายุ 10 ปี ครบกาํหนด ในปี พ.ศ. 2569 
ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนวนัครบกาํหนดหลังจากวนัครบรอบ 5 ปี โดยต้องได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อกัษรจากธนาคาร 
แห่งประเทศไทย 
 
ธนาคารไดรั้บอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามหนงัสือที�ฝกก.(02) 414/2559 ให้สามารถนบัหุ้นกูด้อ้ยสิทธิ
ดงักล่าวเขา้เป็นเงินกองทุนชั:นที� 2 
 

(จ) เมื�อวนัที� 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 ธนาคารได้ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิจาํนวน 390 ล้านเหรียญริงกิตมาเลเซีย ตามโครงการหุ้นกู้ด้อยสิทธิ 
เพื�อนบัเป็นเงินกองทุนขั:นที� 2 เพื�อขายให้กบัผูล้งทุนในต่างประเทศ จาํนวน 3,900,000 หน่วย ราคาเสนอขาย หน่วยละ 100 เหรียญริงกิต
มาเลเซีย อตัราดอกเบี: ยร้อยละ 5.20 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ ชําระดอกเบี: ยทุกหกเดือน หุ้นกู้มีอายุ 10 ปี ครบกาํหนด ในปี พ.ศ. 2571 
ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนวนัครบกาํหนดหลังจากวนัครบรอบ 5 ปี โดยต้องได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อกัษรจากธนาคาร 
แห่งประเทศไทย 
 
ธนาคารไดรั้บอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามหนังสือที�ฝกก. 221/2561 ให้สามารถนบัหุ้นกูด้อ้ยสิทธิ
ดงักล่าวเขา้เป็นเงินกองทุนชั:นที� 2 
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(ฉ) ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ธนาคารมีหุ้นกูที้�มีอนุพนัธ์แฝง จาํนวน 1,268 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : 1,104 ลา้นบาท) ดงันี:  
 

• ธนาคารไดอ้อกหุ้นกูอ้นุพนัธ์ (Maxi X-Change Single Barrier Bullish) จาํนวน 69 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : 174 ลา้นบาท)  
มีอาย ุ6 เดือนนบัจากวนัที�ออกหุ้นกู ้โดยให้ผลตอบแทน ณ วนัครบกาํหนดอาย ุตามการเคลื�อนไหวของปัจจยัอา้งอิง 

 

• ธนาคารมีหุ้นกูที้�มีอนุพนัธ์แฝงระยะสั:น ประเภท Equity Linked Noted จาํนวน 242 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : 341 ลา้นบาท) 
โดยปกติจะมีระยะเวลา 1 เดือนถึง 9 เดือน ผลตอบแทนจากการลงทุนขึ:นอยู่กบัสินทรัพยอ์า้งอิง นกัลงทุนจะได้รับผลตอบแทน 
เป็นระยะ ๆ จนกว่าจะถึงวนัครบกาํหนดเวน้แต่ผลิตภณัฑ์จะเขา้เงื�อนไขที�ธนาคารตอ้งยกเลิกสัญญา มิฉะนั:นเมื�อครบกาํหนด 
ผูล้งทุนจะตอ้งซื:อสินทรัพยอ์า้งอิงหรือไถ่ถอนหุ้นกูขึ้:นอยู่กบัเงื�อนไขของผลิตภณัฑ์และราคาตลาดของสินทรัพยอ์า้งอิง ณ วนัที�
หมดอาย ุ

 

• ธนาคารออกหุ้นกูที้�มีอนุพนัธ์แฝงที�อา้งอิงกบัหน่วยลงทุน ประเภท Fund Link Note จาํนวน 957 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : 
589 ลา้นบาท) อตัราผลตอบแทนจะขึ:นอยูก่บัการเคลื�อนไหวของราคาของหน่วยลงทุนของกองทุน 

 
(ช) ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ธนาคารมีตั~วแลกเงินอนุพนัธ์ที�อา้งอิงกบัเหตุการณ์ที�มีผลต่อความสามารถในการชาํระหนี: ของบริษทั

อา้งอิง credit linked bill of exchange (CLN) จาํนวน 5,415 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : จาํนวน 5,264 ลา้นบาท ) ดงันี:  
 

• ธนาคารออก CLN จาํนวน 1,800 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : จาํนวน 1,800 ลา้นบาท ) อาย ุ10 ปี ผูถื้อ CLN จะไดรั้บดอกเบี:ย
ทั:งหมดในวนัที�ชาํระดอกเบี:ยและจะไดรั้บจาํนวนเงินไถ่ถอนในวนัที�ครบกาํหนด โดยตอ้งไม่มีเหตุการณ์ตามที�ระบุไวใ้นสัญญา 
เกิดขึ:นกบักิจการอา้งอิง ธนาคารชาํระดอกเบี:ยในอตัราระหว่างร้อยละ 3.75 - 4.01 ต่อปี (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : 3.75 - 4.01 ต่อปี) ชาํระ
ดอกเบี:ยทุกหกเดือน 

 

• ธนาคารออก CLN จาํนวน 109 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 3,615 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : จาํนวน 106 ลา้นเหรียญสหรัฐ  
หรือเทียบเท่า 3,464 ลา้นบาท) อายรุะหวา่ง 8 - 15 ปี (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : 8 - 15 ปี) ผูถื้อ CLN จะไดรั้บดอกเบี:ยทั:งหมดในวนัที�
ชาํระดอกเบี:ยและจะไดรั้บจาํนวนเงินไถ่ถอนในวนัที�ครบกาํหนด โดยตอ้งไม่มีเหตุการณ์ตามที�ระบุไวใ้นสัญญาเกิดขึ:นกบักิจการ
อา้งอิง ธนาคารชาํระดอกเบี:ยในอตัราระหว่าง 6M LIBOR + 1.6597% ถึง 6M LIBOR + 2.3925% ต่อปี (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 :  
6M LIBOR + 1.6743% ถึง 6M LIBOR + 2.3925% ต่อปี) ชาํระดอกเบี:ยทุกหกเดือน  

 
(ง) ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ธนาคารมีตั~วแลกเงินครบกาํหนดเมื�อทวงถาม จาํนวน 700 ลา้นบาท อตัราดอกเบี:ยคงที�และชาํระดอกเบี:ย 

ณ วนัไถ่ถอน 
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 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 
30 มิถุนายน 

พ.ศ. 2561 
31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2560 
30 มิถุนายน 

พ.ศ. 2561 
31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2560 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ประมาณการผลขาดทุนที�อาจเกิดขึ:นจากคดีฟ้องร้อง 113 138 113 138 
สาํรองสาํหรับรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 432 395 432 395 

ประมาณการหนี: สินผลประโยชน์ของพนกังาน 1,461 1,413 1,364 1,322 

   รวมประมาณการหนี: สิน 2,006 1,946 1,909 1,855 

 
ประมาณการหนี: สินผลประโยชน์พนกังาน 
 
ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เงินบาํเหน็จที�ให้เฉพาะพนกังานที�เป็นพนกังานสหธนาคารเดิมที�ปฏิบติังานอยู่กบัธนาคารจาํนวน 337 คน 
(วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : 357 คน) ซึ� งเป็นภาระผูกพนัที�ไม่ได้จดัตั:งกองทุนรับไว ้เป็นส่วนหนึ� งของประมาณการหนี: สินผลประโยชน์ 
ของพนกังานดงัต่อไปนี:  

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 
30 มิถุนายน 

พ.ศ. 2561 
31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2560 
30 มิถุนายน 

พ.ศ. 2561 
31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2560 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัจากผลประโยชน์ของพนกังาน 1,461 1,413 1,364 1,322 

ประมาณการหนี: สินผลประโยชน์ของพนกังาน 1,461 1,413 1,364 1,322 

 
การเคลื�อนไหวของประมาณการหนี: สินผลประโยชน์ของพนกังาน มีดงันี:  
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 
30 มิถุนายน 

พ.ศ. 2561 
31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2560 
30 มิถุนายน 

พ.ศ. 2561 
31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2560 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ยอดยกมาตน้งวด/ปี 1,413 1,473 1,322 1,396 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 61 125 56 115 
ตน้ทุนดอกเบี:ย 18 33 17 31 
การวดัมูลค่าใหม่ :     
(กาํไร) ขาดทุนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงของ     
    สมมติฐานทางประชากรศาสตร์ - 14 - 12 
    สมมติทางการเงิน - (62) - (56) 
    ประสบการณ์ - (32) - (39) 

หกั  ผลประโยชน์บาํเหน็จพนกังานจ่ายในระหวา่งงวด/ปี (31) (138) (31) (137) 

     ยอดคงเหลือสิ:นงวด/ปี 1,461 1,413 1,364 1,322 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
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ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานที�รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ มีดงันี:  
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 

สําหรับงวดสามเดอืนสิ%นสุด 
วนัที& 30 มิถุนายน 

สําหรับงวดสามเดอืนสิ%นสุด 
วนัที& 30 มิถุนายน 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 30 30 28 27 

ตน้ทุนดอกเบี:ย 9 8 8 7 

   รวม 39 38 36 34 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 

สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุด 
วนัที& 30 มิถุนายน 

สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุด 
วนัที& 30 มิถุนายน 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 61 60 56 55 

ตน้ทุนดอกเบี:ย 18 16 17 14 

   รวม 79 76 73 69 

 
สมมติฐานที�สาํคญัตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที�ใชใ้นการคาํนวณ สรุปไดด้งันี:  
 

  งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

  30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
   

อตัราคิดลด  ร้อยละ 2.75 
อตัราการขึ:นเงินเดือน  ร้อยละ 5.00 
อตัราการตายก่อนเกษียณอาย ุ  ร้อยละ 75.00 ของ 
  Thai Mortality Ordinary Table 2017 
อตัราการทุพพลภาพ  ร้อยละ 10.00 ของอตัราการตายก่อนเกษียณอาย ุ(The pre-retirement mortality rate) 
อตัราการถอนเงินก่อนเกษียณอาย ุ  พนกังานที�มีสิทธิไดรั้บ เงินบาํเหน็จ: ร้อยละ 1.91 ของ Thai Withdrawal Table 
  พนกังานอื�น (นอกจากคนที�มีสิทธิไดรั้บเงินบาํเหน็จ): ร้อยละ 75 ของ Thai Withdrawal Table 
เกษียณอาย ุ  อาย ุ60 ปี 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานหลกัในการคาํนวณ 
 

   

งบการเงนิรวม 

   

ผลกระทบต่อภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์ที&กาํหนดไว้ 

 

การเปลี&ยนแปลงในข้อสมมต ิ การเพิ&มขึ%นของข้อสมมต ิ การลดลงของข้อสมมติ 

 

30 มิถุนายน
พ.ศ. 2561 

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 

30 มิถุนายน
พ.ศ. 2561 

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 

30 มิถุนายน
พ.ศ. 2561 

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 

       

อตัราคิดลดเฉลี�ย ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 0.5 ลดลง 
ร้อยละ 3.29  

ลดลง 
ร้อยละ 4.08 

เพิ�มขึ:น 
ร้อยละ 5.32 

เพิ�มขึ:น 
ร้อยละ 4.36 

อตัราการเพิ�มขึ:นของเงินเดือนเฉลี�ย ร้อยละ 1.0 ร้อยละ 1.0 เพิ�มขึ:น 
ร้อยละ 10.43 

เพิ�มขึ:น 
ร้อยละ 9.33 

ลดลง 
ร้อยละ 7.60 

ลดลง 
ร้อยละ 8.29 

 
   งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
   ผลกระทบต่อภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์ที&กาํหนดไว้ 
 การเปลี&ยนแปลงในข้อสมมต ิ การเพิ&มขึ%นของข้อสมมต ิ การลดลงของข้อสมมติ 
 30 มิถุนายน

พ.ศ. 2561 
31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560 
30 มิถุนายน

พ.ศ. 2561 
31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560 
30 มิถุนายน

พ.ศ. 2561 
31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560 
       

อตัราคิดลดเฉลี�ย ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 0.5 ลดลง 
ร้อยละ 3.08  

ลดลง 
ร้อยละ 3.98  

เพิ�มขึ:น 
ร้อยละ 5.33 

เพิ�มขึ:น 
ร้อยละ 4.25 

อตัราการเพิ�มขึ:นของเงินเดือนเฉลี�ย ร้อยละ 1.0 ร้อยละ 1.0 เพิ�มขึ:น 
ร้อยละ 10.34 

เพิ�มขึ:น 
ร้อยละ 9.13 

ลดลง 
ร้อยละ 7.35 

ลดลง 
ร้อยละ 8.14 

 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้นี: อา้งอิงจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติ ขณะที�ให้ขอ้สมมติอื�นคงที� ในทางปฏิบติัสถานการณ์ดงักล่าวยาก 
ที�จะเกิดขึ:น และการเปลี�ยนแปลงในขอ้สมมติอาจมีความสมัพนัธ์กนั ในการคาํนวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผูกพนัผลประโยชน์
ที�กาํหนดไวที้�มีต่อการเปลี�ยนแปลงในขอ้สมมติหลกัไดใ้ชวิ้ธีเดียวกบัการคาํนวณภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานที�รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 
(มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไวค้าํนวณดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit 
Method) ณ วนัสิ:นรอบระยะเวลารายงาน) 
 
วิธีการและประเภทของขอ้สมมติที�ใชใ้นการจดัทาํการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ไดเ้ปลี�ยนแปลงจากปีก่อน 
 
ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ระยะเวลาถวัเฉลี�ยถ่วงนํ: าหนกัของภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์คือ 8  ปี (วนัที� 31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2560 : 8 ปี) 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที& 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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22 ประมาณการหนี%สิน (ต่อ) 

 
การวิเคราะห์การครบกาํหนดของการจ่ายชาํระผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายทีุ�ไม่มีการคิดลด: 
 
 งบการเงนิรวม 

 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

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

ผลประโยชน์เมื�อเกษียณอาย ุ 91 336 1,384 1,811 
 
 งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

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

ผลประโยชน์เมื�อเกษียณอาย ุ 80 325 1,278 1,683 
 

23 หนี%สินอื&น 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 
30 มิถุนายน

พ.ศ. 2561 
31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2560 
30 มิถุนายน

พ.ศ. 2561 
31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2560 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

สญัญารับหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 7,104 4,827 7,104 4,827 
เจา้หนี:กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน 37 50 37 50 
หนี: สินอื�นระหวา่งรอการโอนบญัชี 416 576 416 576 
ดอกเบี:ยคา้งจ่าย 680 681 672 674 
ค่านายหนา้รอตดัจาํหน่าย 55 90 73 97 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,465 1,702 1,063 1,374 

อื�นๆ 871 793 458 341 

รวม 10,628  8,719 9,823 7,939 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที& 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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24 ทุนเรือนหุ้น 

 

  งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

  30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

  จํานวนหุ้น จํานวนเงนิ จํานวนหุ้น จํานวนเงนิ 

  ล้านหุ้น ล้านบาท ล้านหุ้น ล้านบาท 

ทุนจดทะเบียน      
ณ วนัตน้งวด/ปี       
- หุ้นสามญั  30,280 15,140 24,775 12,387 

  เพิ�มหุ้น  - - 5,505 2,753 

  ณ วนัปลายงวด/ปี  30,280 15,140 30,280 15,140 
      

ทุนที&ออกและชําระแล้ว      
ณ วนัตน้งวด/ปี       
- หุ้นสามญั  30,280 15,140 24,775 12,387 

  ออกหุ้นใหม ่  - - 5,505 2,753 

  ณ วนัปลายงวด/ปี  30,280 15,140 30,280 15,140 

 
วนัที� 19 มกราคม พ.ศ 2560 และ 24 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 ที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ไดมี้มติให้เพิ�มทุนจดทะเบียน อีก 2,752,747,964.00 บาท 
จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 12,387,365,839.50 บาท เป็น 15,140,113,803.50 บาท โดยออกหุ้นสามญัจาํนวน 5,505,495,928 หุ้น มูลค่าที�ตราไว ้
หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสดัส่วนจาํนวนหุ้นที�ผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยูใ่นอตัราจดัสรร 2 หุ้นใหม่ต่อ 9 หุ้นเดิม ในราคาเสนอขาย  
1 บาทต่อหุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นที�ชําระแล้วตามมูลค่าที�ตราไวแ้ละส่วนเกินมูลค่าหุ้นจาํนวน 2,752,747,964 บาท และ 2,752,747,964 บาท 
ตามลาํดบั 

 
ธนาคารไดจ้ดทะเบียนเพิ�มทุนชาํระแลว้กบักระทรวงพาณิชยเ์มื�อวนัที� 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที& 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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25 องค์ประกอบอื&นของส่วนเจ้าของ 

 งบการเงนิรวม 

 
30 มิถุนายน 

พ.ศ. 2561 
31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2560 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ 1,996 2,029 
(ส่วนตํ�า) ส่วนเกินทุนจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน (159) 115 
การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน (176) (176) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 6 4 
ส่วนเกิน (ส่วนตํ�า) จากการประเมินมูลค่ายติุธรรมตราสารป้องกนัความเสี�ยง   
   สาํหรับการป้องกนัความเสี�ยงในกระแสเงินสด 2 (54) 

ภาษีเงินไดเ้กี�ยวกบัองคป์ระกอบของขาดทุนเบด็เสร็จอื�น (365) (383) 

รวม 1,304 1,535 

 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 
30 มิถุนายน 

พ.ศ. 2561 
31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2560 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ 1,996 2,029 
(ส่วนตํ�า) ส่วนเกินทุนจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน (159) 115 
การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน (146) (146) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 6 4 
ส่วนเกิน (ส่วนตํ�า) จากการประเมินมูลค่ายติุธรรมตราสารป้องกนัความเสี�ยง   
   สาํหรับการป้องกนัความเสี�ยงในกระแสเงินสด 2 (54) 

ภาษีเงินไดเ้กี�ยวกบัองคป์ระกอบของขาดทุนเบด็เสร็จอื�น (371) (389) 

รวม 1,328 1,559 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที& 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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25 องค์ประกอบอื&นของส่วนเจ้าของ (ต่อ) 

 
(ก) ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์

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

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 
30 มิถุนายน 

พ.ศ. 2561 
31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2560 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ยอดคงเหลือตน้งวด/ปี 2,029 2,048 

หกั  ตดัจาํหน่าย (33) (19) 

ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี 1,996 2,029 

 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยด์งักล่าวไม่สามารถนาํมาหกักบัขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได ้
 

(ข) (ส่วนตํ�า) ส่วนเกินทุนจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนสุทธิ 
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 
30 มิถุนายน 

พ.ศ. 2561 
31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2560 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ส่วนเกินทุนจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน   
ตราสารหนี:  55 143 

ตราสารทุน 24 33 

   รวม 79 176 
   

ส่วนตํ�ากวา่ทุนจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน   
ตราสารหนี:  (216) (43) 

ตราสารทุน (22) (18) 

   รวม (238) (61) 
   

(ส่วนตํ�า) ส่วนเกินทุนจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนสุทธิ (159) 115 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที& 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

 

90 

26 สํารองตามกฎหมาย 
 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ธนาคารจะตอ้งจดัสรรเงินสํารองอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลังจาก 
หักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าสาํรองดงักล่าวมีจาํนวนเท่ากบัร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยสาํรองดงักล่าวไม่สามารถนาํมาจ่าย 
เงินปันผลได ้
 

เมื�อวนัที� 20 เมษายน พ.ศ. 2561 ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นได้มีมติให้จดัสรรกาํไรสุทธิสําหรับปี พ.ศ. 2560 เป็นทุนสํารองตามกฎหมายจาํนวน  
3.60 ล้านบาท อย่างไรก็ตามในระหว่างปี พ.ศ. 2560 ธนาคารได้จดัสรรกาํไรสุทธิเป็นสํารองตามกฎหมายแล้วจาํนวน 0.88 ล้านบาท ธนาคาร 
จึงจดัสรรกาํไรสุทธิ เพิ�มเติมอีกจาํนวน 2.70 ลา้นบาท 
 

ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ธนาคารมีทุนสาํรองตามกฎหมายรวมทั:งสิ:น 401.40 ลา้นบาท (วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : 398.68 ลา้นบาท) 
 

27 เงนิกองทุนที&ต้องดาํรงไว้ตามกฎหมาย 
 

วตัถุประสงคข์องธนาคารในการบริหารทุน คือการดาํรงไวซึ้� งความสามารถในการดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�องและการดาํรงเงินกองทุนตามกฎหมาย
ตามพระราชบญัญติัธุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2551 ซึ� งประกอบดว้ย  
 
  อตัราส่วน  อตัราส่วน 
 30 มิถุนายน เงนิกองทุน 31 ธันวาคม เงนิกองทุน 
 พ.ศ. 2561 ต่อสินทรัพย์เสี&ยง พ.ศ. 2560 ต่อสินทรัพย์เสี&ยง 

เงนิกองทุนสําหรับกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
     

เงินกองทุนชั:นที� 1    
ทุนชาํระแลว้  15,140  15,140  
ส่วนเกินกวา่มูลค่าหุ้นสามญั 8,465  8,465  
เงินสาํรองตามกฎหมาย 401  398  
กาํไรสุทธิคงเหลือจากการจดัสรร 7,553  7,181  
องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจา้ของและสาํรองอื�น ๆ 1,311  1,566  

รายการหกัจากกองทุนชั:นที� 1 (1,889)  (1,810)  

   รวมเงินกองทุนชั:นที� 1 30,981 11.99 30,940 12.94 
     

เงินกองทุนชั:นที� 2     
หุ้นกูด้อ้ยสิทธิระยะยาว 12,244  9,086  

เงินสาํรองสาํหรับสินทรัพยจ์ดัชั:นปกติ 713  703  

   รวมเงินกองทุนชั:นที� 2 12,957 5.01 9,789 4.09 
     

   รวมเงินกองทุนตามกฎหมาย 43,938 17.00 40,729 17.03 
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27 เงนิกองทุนที&ต้องดาํรงไว้ตามกฎหมาย (ต่อ) 

 
วตัถุประสงคข์องธนาคารในการบริหารทุน คือการดาํรงไวซึ้� งความสามารถในการดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�องและการดาํรงเงินกองทุนตามกฎหมาย
ตามพระราชบญัญติัธุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2551 ซึ� งประกอบดว้ย (ต่อ) 
 
  อตัราส่วน  อตัราส่วน 
 30 มิถุนายน เงนิกองทุน 31 ธันวาคม เงนิกองทุน 
 พ.ศ. 2561 ต่อสินทรัพย์เสี&ยง พ.ศ. 2560 ต่อสินทรัพย์เสี&ยง 

เงนิกองทุนสําหรับธนาคาร ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
     

เงินกองทุนชั:นที� 1    
ทุนชาํระแลว้  15,140  15,140  
ส่วนเกินกวา่มูลค่าหุ้นสามญั 8,465  8,465  
เงินสาํรองตามกฎหมาย 401  398  
กาํไรสุทธิคงเหลือจากการจดัสรร 5,758  5,699  
องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจา้ของและสาํรองอื�นๆ 1,353  1,608  

รายการหกัจากกองทุนชั:นที� 1 (1,430)  (1,432)  

   รวมเงินกองทุนชั:นที� 1 29,687 11.50 29,878 12.47 
     

เงินกองทุนชั:นที� 2     
หุ้นกูด้อ้ยสิทธิระยะยาว 12,244  9,086  

เงินสาํรองสาํหรับสินทรัพยจ์ดัชั:นปกติ 890  880  

   รวมเงินกองทุนชั:นที� 2 13,134 5.09 9,966 4.16 
     

   รวมเงินกองทุนตามกฎหมาย 42,821 16.59 39,844 16.63 
 
ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เงินกองทุนหลงัหกัเงินกองทุนส่วนเพิ�ม เพื�อรองรับการให้สินเชื�อแก่กลุ่มลูกหนี: รายใหญ่ มีจาํนวน 42,821 ลา้นบาท 
(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : จาํนวน 39,844 ลา้นบาท) 
 
ธนาคารดาํรงเงินกองทุนและสินทรัพยส์ภาพคล่องเพื�อรองรับสถาณการณ์ดา้นสภาพคล่องที�มีความรุนแรงตามหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่ง
ประเทศไทย เกี�ยวกบัการกาํกบัดูแลเงินกองทุนภายใตห้ลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย เกี�ยวกบัการกาํกบัดูแลเงินกองทุนภายใต้
หลกัเกณฑ ์Basel III และจะเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัการดาํรงเงินกองทุน ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
เรื� องการเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัการดาํรงเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชยเ์รื�องหลกัเกณฑก์ารกาํกบัแบบรวมกลุ่ม และการเปิดเผยขอ้มูล 
การดาํรงสินทรัพยส์ภาพคล่องเพื�อรองรับสถานการณ์ที�มีความรุนแรงทาง www.cimbthai.com ภายใน 4 เดือนนบัตั:งแต่วนัที�ในงบแสดงฐานะ
การเงิน 
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28 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์  

 
แผนการให้หุ้นทุน (Equity Ownership Plan, “EOP”) 
 
EOP เป็นแผนการให้หุ้นทุนแก่พนักงานของธนาคารซึ� งเริ� มในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 โดยธนาคารจะให้หุ้นสามญัของ CIMB Group 
Holdings Berhad บริษทัใหญ่ของกลุ่มกิจการ CIMB แก่พนกังานที�เขา้เงื�อนไข  
 
ผูมี้สิทธิตาม EOP จะตอ้งไดรั้บการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของ CIMB Group Holding Berhad และจะออกหุ้นตาม
ขั:นตอนที�กาํหนด ซึ� งจะเป็นไปตามเงื�อนไขในการจา้งงานอยา่งต่อเนื�อง 
 
หากมีการเลิกจา้งพนักงานที�ไม่ใช่การเกษียณอาย ุทุพพลภาพ หรือการตาย หุ้นคงเหลือที�ยงัไม่ไดจ้ดัสรรแก่พนกังานจะถูกจาํหน่ายในราคาตลาด
สาํหรับหุ้นที�ออกก่อน พ.ศ. 2557 จะบริจาคให้แก่มูลนิธิ CIMB ในประเทศมาเลเซียในนามของพนกังาน ในขณะที�หุ้นที�ออกในปี พ.ศ. 2557 
เป็นต้นไป รายได้จากการขายจะถูกส่งกลับไปยงัธนาคาร ถ้ามีการเกษียณอายุ ทุพพลภาพ หรือการตายของพนักงานที�มีหุ้นคงเหลือ 
ยงัไม่ไดจ้ดัสรรหุ้นตามสิทธิจะถูกจดัสรรแก่พนกังานหรือผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ที�กาํหนดในวนัที�มีการเลิกจา้งหรือทุพพลภาพหรือตาย 
 
มูลค่ายุติธรรมถวัเฉลี�ยของหุ้นทุน ซึ� งถูกซื: อในช่วงเวลาที�กาํหนดก่อนหน้าเพื�อให้แก่พนักงานที�เขา้เงื�อนไขตามแผนการให้หุ้นทุนเท่ากับ  
MYR 7.07 ต่อหุ้น (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : MYR 5.21 ต่อหุ้น) 
 
การเปลี�ยนแปลง/เคลื�อนไหว ของจาํนวนหุ้นสามญัตามแผนการให้หุ้นทุน มีดงันี: : 
 

  จํานวนหุ้นตามแผนการให้หุ้นทุน 

  30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

  พนัหน่วย พนัหน่วย 
    

ยอดคงเหลือตน้งวด/ปี  1,418 1,342 
ให้สิทธิเพิ�มระหวา่งงวด/ปี  761 852 

ใชสิ้ทธิระหวา่งงวด/ปี  (540) (776) 

   ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี  1,639 1,418 

 
สําหรับงวดหกเดือนสิ:นสุดวนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ธนาคารกนัสํารองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์และบนัทึกค่าใช้จ่ายเป็นจาํนวน  
16.2 ลา้นบาท (สาํหรับงวดหกเดือนสิ:นสุดวนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560: 17.8 ลา้นบาท) 
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29 ฐานะและผลการดําเนินงานที&สําคญัจําแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ 

 
29.1 ฐานะจําแนกตามประเภทธุรกรรม 

 งบการเงนิรวม 

 30 มถุินายน พ.ศ. 2561 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 ธุรกรรม ธุรกรรม  ธุรกรรม ธุรกรรม  
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

สินทรัพยร์วม 333,788 7,536 341,324 294,079 6,525 300,604 
รายการระหวา่งธนาคาร       
   และตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย)์ 4,437 1,509 5,946 16,375 1,793 18,168 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 30,934 3,226 34,160 19,670 1,608 21,278 
เงินลงทุนสุทธิและเงินลงทุน       
   ในบริษทัยอ่ยสุทธิ 78,378 6 78,384 44,054 6 44,060 
เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี:และ       
   ดอกเบี:ยคา้งรับสุทธิ 200,553 2,794 203,347 198,447 3,117 201,564 
เงินรับฝาก 173,927 1,834 175,761 175,592 1,809 177,401 
รายการระหวา่งธนาคาร       
   และตลาดเงิน (หนี: สิน) 29,568 2,224 31,792 13,142 2,506 15,648 
หนี: สินทางการเงินที�กาํหนดให ้       
   แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรม 29,661 - 29,661 23,104 - 23,104 
หนี: สินตราสารอนุพนัธ์ 30,985 2,795 33,780 16,855 3,110 19,965 
ตราสารหนี: ที�ออก       
   และเงินกูย้ืม 9,042 14,781 23,823 8,652 11,281 19,933 
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29 ฐานะและผลการดําเนินงานที&สําคญัจําแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ (ต่อ) 

 
29.1 ฐานะจําแนกตามประเภทธุรกรรม (ต่อ) 

 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มถุินายน พ.ศ. 2561 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 ธุรกรรม ธุรกรรม  ธุรกรรม ธุรกรรม  
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

สินทรัพยร์วม 328,967 7,536 336,503 289,782 6,525 296,307 
รายการระหวา่งธนาคาร       
   และตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย)์ 4,383 1,509 5,892 16,307 1,793 18,100 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 30,934 3,226 34,160 19,670 1,608 21,278 
เงินลงทุนสุทธิและเงินลงทุน       
   ในบริษทัยอ่ยสุทธิ 80,586 6 80,592 45,762 6 45,768 
เงินใหสิ้นเชื�อแก่ลูกหนี:  และ       
   ดอกเบี:ยคา้งรับสุทธิ 194,427 2,794 197,221 193,278 3,117 196,395 
เงินรับฝาก 174,053 1,834 175,887 175,894 1,809 177,703 
รายการระหวา่งธนาคาร       
   และตลาดเงิน (หนี: สิน) 29,568 2,224 31,792 13,142 2,506 15,648 
หนี: สินทางการเงินที�กาํหนดให ้       
   แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรม 29,661 - 29,661 23,104 - 23,104 
หนี: สินตราสารอนุพนัธ์ 30,985 2,795 33,780 16,855 3,110 19,965 
ตราสารหนี: ที�ออก       
   และเงินกูย้ืม 7,042 14,781 21,823 6,652 11,281 17,933 
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29 ฐานะและผลการดําเนินงานที&สําคญัจําแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ (ต่อ) 

 
29.2 ผลการดาํเนินงานจําแนกตามธุรกรรม  
 

 งบการเงนิรวม 

 สําหรับงวดสามเดอืนสิ%นสุด สําหรับงวดสามเดอืนสิ%นสุด 

 วนัที& 30 มถุินายน พ.ศ. 2561 วนัที& 30 มถุินายน พ.ศ. 2560 

 ธุรกรรม ธุรกรรม  ธุรกรรม ธุรกรรม  
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

รายไดด้อกเบี:ย 3,717 27 3,744 3,585 27 3,612 

ค่าใชจ่้ายดอกเบี:ย (949) (155) (1,104) (980) (118) (1,098) 

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ดอกเบี:ยสุทธิ 2,768 (128) 2,640 2,605 (91) 2,514 
รายไดค้่าธรรมเนียมและ       
   บริการสุทธิ 513 - 513 470 - 470 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื�น ๆ 261 - 261 270 - 270 
ค่าใชจ่้ายจากการ       
   ดาํเนินงานอื�น ๆ (1,941) - (1,941) (1,672) - (1,672) 
หนี: สูญ หนี:สงสยัจะสูญ  
   และขาดทุนจากการดอ้ยค่า (1,222) (2) (1,224) (1,150) 4 (1,146) 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้ 379 (130) 249 523 (87) 436 

 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 สําหรับงวดสามเดอืนสิ%นสุด สําหรับงวดสามเดอืนสิ%นสุด 

 วนัที& 30 มถุินายน พ.ศ. 2561 วนัที& 30 มถุินายน พ.ศ. 2560 

 ธุรกรรม ธุรกรรม  ธุรกรรม ธุรกรรม  
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

รายไดด้อกเบี:ย 2,989 27 3,016 2,976 26 3,002 

ค่าใชจ่้ายดอกเบี:ย (938) (155) (1,093) (973) (118) (1,091) 

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ดอกเบี:ยสุทธิ 2,051 (128) 1,923 2,003 (92) 1,911 
รายไดค้่าธรรมเนียมและ       
   บริการสุทธิ 339 - 339 304 - 304 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื�น ๆ 191 - 191 182 - 182 
ค่าใชจ่้ายจากการ       
   ดาํเนินงานอื�น ๆ (1,522) - (1,522) (1,270) - (1,270) 
หนี: สูญ หนี:สงสยัจะสูญ  
   และขาดทุนจากการดอ้ยค่า (871) (2) (873) (973) 4 (969) 

กาํไร(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ 188 (130) 58 246 (88) 158 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที& 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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29 ฐานะและผลการดําเนินงานที&สําคญัจําแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ (ต่อ) 
 
29.2 ผลการดาํเนินงานจําแนกตามธุรกรรม (ต่อ) 
 

 งบการเงนิรวม 

 สําหรับงวดหกเดอืนสิ%นสุด สําหรับงวดหกเดอืนสิ%นสุด 

 วนัที& 30 มถุินายน พ.ศ. 2561 วนัที& 30 มถุินายน พ.ศ. 2560 

 ธุรกรรม ธุรกรรม  ธุรกรรม ธุรกรรม  
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

รายไดด้อกเบี:ย 7,302 60 7,362 7,182 45 7,227 

ค่าใชจ่้ายดอกเบี:ย (1,851) (276) (2,127) (2,015) (235) (2,250) 

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ดอกเบี:ยสุทธิ 5,451 (216) 5,235 5,167 (190) 4,977 
รายไดค้่าธรรมเนียมและ       
   บริการสุทธิ 988 - 988 898 - 898 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื�น ๆ 572 - 572 508 - 508 
ค่าใชจ่้ายจากการ       
   ดาํเนินงานอื�น ๆ (3,874) - (3,874) (3,419) - (3,419) 
หนี: สูญ หนี:สงสยัจะสูญ        

   และขาดทุนจากการดอ้ยค่า (2,403) 4 (2,399) (2,389) 13 (2,376) 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้ 734 (212) 522 765 (177) 588 

 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 สําหรับงวดหกเดอืนสิ%นสุด สําหรับงวดหกเดอืนสิ%นสุด 

 วนัที& 30 มถุินายน พ.ศ. 2561 วนัที& 30 มถุินายน พ.ศ. 2560 

 ธุรกรรม ธุรกรรม  ธุรกรรม ธุรกรรม  
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

รายไดด้อกเบี:ย 5,860 60 5,920 6,004 44 6,048 

ค่าใชจ่้ายดอกเบี:ย (1,828) (275) (2,103) (2,009) (234) (2,243) 

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ดอกเบี:ยสุทธิ 4,032 (215) 3,817 3,995 (190) 3,805 
รายไดค้่าธรรมเนียมและ       
   บริการสุทธิ 634 - 634 567 - 567 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื�น ๆ 433 - 433 413 - 413 
ค่าใชจ่้ายจากการ       
   ดาํเนินงานอื�น ๆ (3,019) - (3,019) (2,706) - (2,706) 
หนี: สูญ หนี:สงสยัจะสูญ        

   และขาดทุนจากการดอ้ยค่า (1,744) 4 (1,740) (2,082) 14 (2,068) 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้ 336 (211) 125 187 (176) 11 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที& 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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30 รายได้ดอกเบี%ย 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 สําหรับงวดสามเดอืนสิ%นสุด สําหรับงวดสามเดอืนสิ%นสุด 

 วนัที& 30 มิถุนายน วนัที& 30 มิถุนายน 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 30 23 30 23 
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื�อคา้ 130 42 130 42 
เงินลงทุนในตราสารหนี:  246 274 246 274 
เงินให้สินเชื�อ 2,415 2,486 2,589 2,655 
การให้เช่าซื:อและสญัญาเช่าการเงิน 902 779 - - 

อื�นๆ 21 8 21 8 

   รายไดด้อกเบี:ย 3,744 3,612 3,016 3,002 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุด สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุด 

 วนัที& 30 มิถุนายน วนัที& 30 มิถุนายน 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 74 61 74 61 
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื�อคา้ 207 84 207 84 
เงินลงทุนในตราสารหนี:  446 529 446 529 
เงินให้สินเชื�อ 4,800 5,019 5,148 5,360 
การให้เช่าซื:อและสญัญาเช่าการเงิน 1,790 1,520 - - 

อื�นๆ 45 14 45 14 

   รายไดด้อกเบี:ย 7,362 7,227 5,920 6,048 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที& 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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31 ค่าใช้จ่ายดอกเบี%ย 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 สําหรับงวดสามเดอืนสิ%นสุด สําหรับงวดสามเดอืนสิ%นสุด 

 วนัที& 30 มิถุนายน วนัที& 30 มิถุนายน 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

เงินรับฝาก 567 597 568 597 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 68 74 68 74 
เงินนาํส่งสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก 4 4 4 4 
เงินนาํส่งกองทุนฟื: นฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 242 231 242 231 
ตราสารหนี: ที�ออก     
   - หุ้นกูด้อ้ยสิทธิ 150 149 150 149 
   - อื�นๆ 39 29 39 29 
เงินกูย้มื 12 7 - - 

อื�นๆ 22 7 22 7 

   ค่าใชจ่้ายดอกเบี:ย 1,104 1,098 1,093 1,091 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุด สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุด 

 วนัที& 30 มิถุนายน วนัที& 30 มิถุนายน 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

เงินรับฝาก 1,105 1,255 1,106 1,255 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 105 119 105 119 
เงินนาํส่งสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก 9 9 9 9 
เงินนาํส่งกองทุนฟื: นฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 480 481 480 481 
ตราสารหนี: ที�ออก     
   - หุ้นกูด้อ้ยสิทธิ 265 296 265 296 
   - อื�นๆ 86 66 86 66 
เงินกูย้มื 24 7 - - 

อื�นๆ 53 17 53 17 

   ค่าใชจ่้ายดอกเบี:ย 2,127 2,250 2,104 2,243 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
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32 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 สําหรับงวดสามเดอืนสิ%นสุด สําหรับงวดสามเดอืนสิ%นสุด 

 วนัที& 30 มิถุนายน วนัที& 30 มิถุนายน 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ     
การรับรอง รับอาวลั และการคํ:าประกนั 20 23 26 26 
รายไดค้่าธรรมเนียมบตัรเอทีเอม็ บตัรเดบิต และบตัรเครดิต 11 24 11 24 
รายไดจ้ากการเป็นนายหนา้ 230 182 230 153 
รายไดค้่าธรรมเนียมจดัการ 42 32 42 32 

     รายไดค้่าธรรมเนียมในการติดตามทวงถามหนี:  45 20 - - 

    อื�นๆ 238 239 102 125 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 586 520 411 360 

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ     
ค่าธรรมเนียมการติดตามหนี:  (37) (11) (40) (23) 
ค่าธรรมเนียมตูเ้อทีเอม็จ่าย (8) (11) (8) (10) 

อื�นๆ (28) (28) (24) (23) 

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (73) (50) (72) (56) 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 513 470 339 304 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุด สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุด 

 วนัที& 30 มิถุนายน วนัที& 30 มิถุนายน 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ     
การรับรอง รับอาวลั และการคํ:าประกนั 40 44 51 47 
รายไดค้่าธรรมเนียมบตัรเอทีเอ็ม บตัรเดบิต และบตัรเครดิต 23 50 23 50 
รายไดจ้ากการเป็นนายหนา้ 435 404 435 292 
รายไดค้่าธรรมเนียมจดัการ 64 63 64 63 
รายไดค้่าธรรมเนียมในการติดตามทวงถามหนี:  97 63 - - 

อื�นๆ 470 365 197 220 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 1,129 989 770 672 

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ     
ค่าธรรมเนียมการติดตามหนี:  (71) (20) (73) (43) 
ค่าธรรมเนียมตูเ้อทีเอม็จ่าย (14) (20) (14) (20) 

อื�นๆ (56) (51) (49) (42) 

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (141) (91) (136) (105) 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 988 898 634 567 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
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33 (ขาดทุน) กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพื&อค้าและปริวรรตเงนิตราต่างประเทศ 

 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 

สําหรับงวดสามเดอืนสิ%นสุด 
วนัที& 30 มิถุนายน 

สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุด 
วนัที& 30 มิถุนายน 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

(ขาดทุน) กาํไรจากธุรกรรมเพื�อคา้และปริวรรต     
   เงินตราต่างประเทศ     

เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพนัธ์     
   ดา้นอตัราแลกเปลี�ยน 328 245 543 320 
ตราสารอนุพนัธ์ดา้นอตัราดอกเบี:ย (369) 602 (536) 866 
ตราสารหนี:  (54) 51 (48) 85 
ตราสารทุน - 5 2 5 

อื�นๆ 15 52 10 45 

รวม (80) 955 (29) 1,321 

กาํไรจากการป้องกนัความเสี�ยง 16 3 21 5 

(ขาดทุน) กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพื�อคา้และปริวรรต 
    เงินตราต่างประเทศ (64) 958 (8) 1,326 

 

34 กาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากหนี%สินทางการเงนิที&กาํหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 

 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากหนี: สินทางการเงินที�กาํหนดให้แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม ประกอบดว้ยรายการดงันี:  
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 

สําหรับงวดสามเดอืนสิ%นสุด 
 วนัที& 30 มิถุนายน 

สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุด 
 วนัที& 30 มิถุนายน 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
    

การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสุทธิ    
    ตั~วแลกเงิน 180 (615) 420 (755) 
    หุ้นกู ้ 137 (142) 115 (139) 

ดอกเบี:ยจ่าย (98) (102) (180) (192) 

รวม 219 (859) 355 (1,086) 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
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35 กาํไรสุทธิจากเงนิลงทุน 

 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 

สําหรับงวดสามเดอืนสิ%นสุด 
 วนัที& 30 มิถุนายน 

สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุด 
 วนัที& 30 มิถุนายน 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

กาํไรจากการขาย     
   เงินลงทุนเผื�อขาย 3 38 18 40 

   เงินลงทุนทั�วไป - - 3 1 

กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 3 38 21 41 

 
36 รายได้จากการดาํเนินงานอื&นๆ 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 สําหรับงวดสามเดอืนสิ%นสุด สําหรับงวดสามเดอืนสิ%นสุด 

 วนัที& 30 มิถุนายน วนัที& 30 มิถุนายน 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

กาํไรจากการขายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 3 19 - 18 
กาํไร(ขาดทุน)จากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย - - 6 (32) 
รายไดจ้ากหนี:สงสัยจะสูญโอนกลบั 62 51 - - 
รายไดรั้บจากเงินปันผล 5 8 5 8 
รายไดค้่าสินไหมทดแทน 9 12 - - 
รายไดค้่าธรรมเนียมแรกเขา้ประกนัภยั 12 12 12 12 

รายไดอื้�น 12 30 11 39 

   รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื�นๆ 103 132 34 45 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที& 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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36 รายได้จากการดาํเนินงานอื&นๆ (ต่อ) 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุด สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุด 

 วนัที& 30 มิถุนายน วนัที& 30 มิถุนายน 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

กาํไรจากการขายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 28 7 27 
กาํไรจากการขายสินทรัพยร์อการขาย - - 6 15 
รายไดจ้ากหนี:สงสัยจะสูญโอนกลบั 121 102 - - 
รายไดรั้บจากเงินปันผล 7 9 7 9 
รายไดค้่าสินไหมทดแทน 17 16 - - 
รายไดค้่าธรรมเนียมแรกเขา้ประกนัภยั 24 24 24 24 

รายไดอื้�น 23 48 21 57 

   รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื�นๆ 204 227 65 132 

 
37 หนี%สูญ หนี%สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า  

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 สําหรับงวดสามเดอืนสิ%นสุด สําหรับงวดสามเดอืนสิ%นสุด 

 วนัที& 30 มิถุนายน วนัที& 30 มิถุนายน 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (23) - (23) - 

เงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี:  1,247 1,146 896 969 

   รวม 1,224 1,146 873 969 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุด สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุด 

 วนัที& 30 มิถุนายน วนัที& 30 มิถุนายน 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ตราสารหนี: ที�จะถือจนครบกาํหนด (25) - (25) - 

เงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี:  2,424 2,376 1,765 2,068 

   รวม 2,399 2,376 1,740 2,068 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที& 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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38 ภาษเีงนิได้ 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 

สําหรับงวดสามเดอืนสิ%นสุด 
วนัที& 30 มิถุนายน 

สําหรับงวดสามเดอืนสิ%นสุด 
วนัที& 30 มิถุนายน 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั :     

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนัสาํหรับกาํไรทางภาษีสาํหรับงวด 80 72 - - 

รวมภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั 80 72 - - 
     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี:     
(เพิ�ม) ลดในสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (20) 11 22 25 

ลดในหนี: สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (3) (4) (3) (4) 

รวมภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (23) 7 19 21 
     

รวมค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 57 79 19 21 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 

สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุด 
วนัที& 30 มิถุนายน 

สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุด 
วนัที& 30 มิถุนายน 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั :     

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนัสาํหรับกาํไรทางภาษีสาํหรับงวด 158 135 - - 

รวมภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั 158 135 - - 
     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี:     
ลด (เพิ�ม) ในสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (หมายเหตุ 16) 15 (25) 94 (7) 

ลดในหนี: สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (หมายเหตุ 16) (11) - (11) - 

รวมภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4 (25) 83 (7) 
     

รวมค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 162 110 83 (7) 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที& 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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38 ภาษเีงนิได้ (ต่อ) 

 
ภาษีเงินไดส้าํหรับกาํไรก่อนหกัภาษีของกลุ่มกิจการมียอดจาํนวนเงินที�แตกต่างจากการคาํนวณกาํไร(ขาดทุน)ทางบญัชีคูณกบัภาษีของประเทศ
ที�ธนาคารตั:งอยู ่โดยมีรายละเอียดดงันี:  
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 

สําหรับงวดสามเดอืนสิ%นสุด 
วนัที& 30 มิถุนายน 

สําหรับงวดสามเดอืนสิ%นสุด 
วนัที& 30 มิถุนายน 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

กาํไรก่อนภาษี 249 436 58 158 
     

ภาษีคาํนวณจากอตัราภาษีร้อยละ 20  50 87 12 32 
ผลกระทบ:     
รายไดที้�ไม่ตอ้งเสียภาษี (10) (5) (9) (5) 
ค่าใชจ่้ายที�ไม่สามารถหกัภาษี 1 2 - 1 
การปรับปรุงอื�น - (7) - (7) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีที�ไม่ไดรั้บรู้ 16 - 16 - 

ค่าเผื�อหนี:สงสยัจะสูญจากบริษทัยอ่ย - 2 - - 

รวมค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 57 79 19 21 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 

สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุด 
วนัที& 30 มิถุนายน 

สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุด 
วนัที& 30 มิถุนายน 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

กาํไรก่อนภาษี 522 588 125 11 
     

ภาษีคาํนวณจากอตัราภาษีร้อยละ 20 104 118 25 2 
ผลกระทบ :     
รายไดที้�ไม่ตอ้งเสียภาษี (19) (5) (19) (5) 
ค่าใชจ่้ายที�ไม่สามารถหกัภาษี 2 4 1 3 
การปรับปรุงอื�น - (7) - (7) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีที�ไม่ไดรั้บรู้ 76 - 76 - 

ค่าเผื�อหนี:สงสยัจะสูญจากบริษทัยอ่ย (1) - - - 

รวมค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 162 110 83 (7) 

 
อตัราภาษีเงินไดถ้วัเฉลี�ยถ่วงนํ:าหนกัสาํหรับงบการเงินรวมระหวา่งกาลและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหว่างกาล ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
เป็นร้อยละ 31 และร้อยละ 66 ตามลาํดบั (30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 19 และร้อยละ -65 ตามลาํดบั)  
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที& 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

 

105 

38 ภาษเีงนิได้ (ต่อ) 

 
ภาษีเงินไดที้� (เพิ�ม) ลด ที�เกี�ยวขอ้งกบัองคป์ระกอบในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นมีดงันี:  
 

 งบการเงนิรวม 

 สําหรับงวดสามเดอืนสิ%นสุดวนัที& 30 มถุินายน พ.ศ. 2561 สําหรับงวดสามเดอืนสิ%นสุดวนัที& 30 มถุินายน พ.ศ. 2560 

 ก่อนภาษี ภาษ ี(เพิ&ม) ลด หลงัภาษ ี ก่อนภาษี ภาษ ี(เพิ&ม) ลด หลงัภาษ ี

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

กาํไรจากมูลค่ายุติธรรม :       
   ที�ดินและอาคาร (5) 1 (4) (5) 1 (4) 
   สินทรัพยร์อการขาย (24) 5 (19) - - - 
   การป้องกนัความเสี�ยง 
      กระแสเงินสด 57 (11) 46 62 (12) 50 

   เงินลงทุนเผื�อขาย (118) 24 (94) 229 (46) 183 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น (90) 19 (71) 286 (57) 229 

       
ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั  80   72  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  (23)   7  

  57   79  

 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 สําหรับงวดสามเดอืนสิ%นสุดวนัที& 30 มถุินายน พ.ศ. 2561 สําหรับงวดสามเดอืนสิ%นสุดวนัที& 30 มถุินายน พ.ศ. 2560 

 ก่อนภาษี ภาษ ี(เพิ&ม) ลด) หลงัภาษ ี ก่อนภาษี ภาษ ี(เพิ&ม) ลด หลงัภาษ ี

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

กาํไรจากมูลค่ายุติธรรม :       
   ที�ดินและอาคาร (5) 1 (4) (5) 1 (4) 
   สินทรัพยร์อการขาย (24) 5 (19) - - - 
   การป้องกนัความเสี�ยง 
      กระแสเงินสด 57 (11) 46 62 (12) 50 

   เงินลงทุนเผื�อขาย (118) 24 (94) 229 (46) 183 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น (90) 19 (71) 286 (57) 229 

       
ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั  -   -  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  19   21  

  19   21  

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที& 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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38 ภาษเีงนิได้ (ต่อ) 

 
ภาษีเงินไดที้� (เพิ�ม) ลด ที�เกี�ยวขอ้งกบัองคป์ระกอบในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นมีดงันี:  (ต่อ) 
 

 งบการเงนิรวม 

 สําหรับงวดหกเดอืนสิ%นสุด วนัที& 30 มถุินายน พ.ศ. 2561 สําหรับงวดหกเดอืนสิ%นสุด วนัที& 30 มถุินายน พ.ศ. 2560 

 ก่อนภาษี ภาษ ี(เพิ&ม) ลด หลงัภาษ ี ก่อนภาษี ภาษ ี(เพิ&ม) ลด หลงัภาษ ี

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

กาํไรจากมูลค่ายุติธรรม :       
   ที�ดินและอาคาร (28) 6 (22) (10) 2 (8) 
   สินทรัพยร์อการขาย (5) 1 (4) - - - 
   การป้องกนัความเสี�ยง 
      กระแสเงินสด 57 (11) 46 92 (18) 74 

   เงินลงทุนเผื�อขาย (114) 23 (91) 322 (64) 258 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น (90) 19 (71) 404 (80) 324 

       
ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั  158   135  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  4   (25)  

  162   110  

 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 สําหรับงวดหกเดอืนสิ%นสุด วนัที& 30 มถุินายน พ.ศ. 2561 สําหรับงวดหกเดอืนสิ%นสุด วนัที& 30 มถุินายน พ.ศ. 2560 

 ก่อนภาษี ภาษ ี(เพิ&ม) ลด หลงัภาษ ี ก่อนภาษี ภาษ ี(เพิ&ม) ลด หลงัภาษ ี

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

กาํไรจากมูลค่ายุติธรรม :       
   ที�ดินและอาคาร (28) 6 (22) (10) 2 (8) 
   สินทรัพยร์อการขาย (5) 1 (4) - - - 
   การป้องกนัความเสี�ยง 
      กระแสเงินสด 57 (11) 46 92 (18) 74 

   เงินลงทุนเผื�อขาย (114) 23 (91) 322 (64) 258 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น (90) 19 (71) 404 (80) 324 

       
ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั  -   -  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  83   (7)  

  83   (7)  

 
นอกจากนี:ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ:นสุดวนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 จาํนวน 6 ลา้นบาท และจาํนวน  
7 ล้านบาท ตามลาํดบั (สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ:นสุดวนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 : 1 ล้านบาท และ 2 ล้านบาท ตามลาํดบั)  
ไดถู้กโอนมาจากส่วนเกินทุนอื�นไปยงักาํไรสะสม โดยการโอนนี: เกิดจากภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างกนัระหว่างค่าเสื�อมราคาจริง
และค่าเสื�อมราคาที�คาํนวณจากราคาทุนเดิมของอาคาร  
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที& 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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39 กองทุนสํารองเลี%ยงชีพ 

 
กลุ่มกิจการและพนักงานได้ร่วมกันจดทะเบียนจัดตั: งกองทุนสํารองเลี: ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี: ยงชีพ พ.ศ. 2530  
ซึ� งประกอบด้วยเงินที�พนกังานสมทบเขา้กองทุนในอตัราร้อยละ 3 - 15 ของเงินเดือนพนกังาน และเงินที�ธนาคารและบริษทัย่อยจ่ายสมทบ 
ให้ในอตัราร้อยละ 5 และจ่ายให้พนกังานในกรณีที�ออกจากงานตามเงื�อนไขที�ระบุไวใ้นขอ้บงัคบักองทุนสาํรองเลี: ยงชีพ กองทุนสาํรองเลี: ยงชีพนี:
บริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จาํกดั และจะถูกจ่ายให้กบัพนกังานในกรณีที�ออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ย
กองทุนดงักล่าว สาํหรับงวดหกเดือนสิ:นสุดวนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการไดจ่้ายเงินสมทบเขา้กองทุนเป็นจาํนวนประมาณ 62 ลา้นบาท 
(สําหรับงวดหกเดือนสิ:นสุดวนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 : 57 ล้านบาท) เฉพาะธนาคาร : 54 ล้านบาท (สําหรับงวดหกเดือนสิ:นสุดวนัที�  
30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 : 50 ลา้นบาท) 
 

40 กาํไรต่อหุ้น 

 
กาํไรต่อหุ้นที�แสดงไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะธนาคาร เป็นกาํไรต่อหุ้นขั:นพื:นฐาน ซึ� งคาํนวณ 
โดยการหารกาํไรสุทธิสาํหรับงวดดว้ยจาํนวนถวัเฉลี�ยถ่วงนํ:าหนกัของหุ้นสามญัที�ถือโดยบุคคลภายนอกที�อยูใ่นระหวา่งงวด (หมายเหตุ 24) 
 
ธนาคารไม่มีการออกหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดในระหวา่งงวดหกเดือนสิ:นสุดวนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 

 

41 ทรัพย์สินที&ติดภาระผูกพนั 

 
41.1 ทรัพย์สินที&ใช้เป็นหลกัประกนั 

 
กลุ่มกิจการไดน้าํทรัพยสิ์นของกลุ่มกิจการ เช่น เงินฝากธนาคาร พนัธบตัรรัฐบาล พนัธบตัรรัฐวิสาหกิจ เป็นตน้ ไปวางเป็นหลกัประกนั 
ในเรื�องดงัต่อไปนี:  
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
 ล้านบาท ล้านบาท 

   
สาํหรับหลกัทรัพยข์ายโดยมีสญัญาซื:อคืน 17,939 - 

สาํหรับการใชไ้ฟฟ้า 7 7 

     รวม 17,946 7 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที& 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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41 ทรัพย์สินที&ติดภาระผูกพนั (ต่อ) 

 
41.2 ทรัพย์สินที&ติดภาระผูกพนั 

 
ธนาคารยงัมีทรัพย์สินรอการขายซึ� งมีข้อจํากัดในการขายภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที�ก ําหนดในสัญญาปรับโครงสร้าง 
หนี:ทรัพยสิ์นรอการขายดงักล่าวมีมูลค่าตามบญัชี ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 จาํนวน 319 ลา้นบาท (วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
จาํนวน 319 ลา้นบาท) 
 
ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ทรัพยสิ์นที�ติดภาระผกูพนัมีดงันี:  
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

  มูลค่าราคาทุน  มูลค่าราคาทุน 
ปีที&พ้นกาํหนด จํานวนบริษทั ล้านบาท จํานวนบริษทั ล้านบาท 

     

พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป 2 319 2 319 

   ทรัพยสิ์นที�ใชเ้ป็นหลกัประกนั 2 319 2 319 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที& 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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42 ภาระผูกพนัและหนี%สินที&อาจจะเกดิขึ%น 
 

42.1 ภาระผูกพนั 
 

ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ธนาคารมีภาระผกูพนัที�มีสาระสาํคญัดงันี:  
 

งบการเงินรวม 

30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

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

       

การรับอาวัลตัPวเงิน       
   และคํ%าประกันการกู้ยืมเงิน :       
การรับอาวลัตั~วเงิน 244 - 244 81 - 81 

การคํ:าประกนัการกูย้มืเงิน 19 - 19 9 - 9 

   รวมการรับอาวลัตั~วเงินและ       

      ค ํ:าประกนัการกูย้มืเงิน 263 - 263 90 - 90 

       
ภาระตามตัPวแลกเงินค่าสินค้าเข้า       
   ที&ยังไม่ครบกําหนด :       
ภาระตามตั~วแลกเงินค่าสินคา้เขา้       

   ที�ยงัไม่ครบกาํหนด - 535 535 - 299 299 

       
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต :       

เล็ตเตอร์ออฟเครดิต 183 1,188 1,371 131 1,552 1,683 

       
ภาระผูกพนัอื&น :       
สัญญาแลกเปลี�ยนเงินตรา       
   ต่างประเทศทนัทีและล่วงหนา้       
- สัญญาซื:อ - 643,400 643,400 - 498,047 498,047 
- สัญญาขาย - 613,194 613,194 - 478,403 478,403 
สัญญาแลกเปลี�ยนเงินตรา       
   ต่างประเทศและอตัราดอกเบี:ย       
- สัญญาซื:อ - 164,382 164,382 - 146,019 146,019 
- สัญญาขาย - 144,448 144,448 - 104,973 104,973 
สัญญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี:ย       
- รับอตัราดอกเบี:ยคงที� 638,695 85,083 723,778 478,715 74,618 553,333 
- รับอตัราดอกเบี:ยลอยตวั 651,347 148,488 799,835 514,304 127,587 641,891 
สัญญาสิทธิซื:อขายเงินตรา       
   ต่างประเทศ       
- ขายสิทธิที�จะซื:อ - 18 18 - 61 61 
- ขายสิทธิที�จะขาย - 497 497 - 450 450 
- ซื:อสิทธิที�จะซื:อ - 823 823 - 433 433 
- ซื:อสิทธิที�จะขาย - 89 89 - 11 11 
สินคา้โภคภณัฑ ์       
- สัญญาซื:อ - 142 142 - 128 128 
- สัญญาขาย - 142 142 - 127 127 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที& 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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42 ภาระผูกพนัและหนี%สินที&อาจจะเกดิขึ%น (ต่อ) 

 
42.1 ภาระผูกพนั (ต่อ) 

 
ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ธนาคารมีภาระผกูพนัที�มีสาระสาํคญัดงันี:  (ต่อ) 

งบการเงินรวม 

30 มิถุนายน  พ.ศ. 2561 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

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

       

อนุพนัธ์ดา้นเครดิต       
- สัญญาซื:อ 1,800 3,615 5,415 1,800 3,464 5,264 
- สัญญาขาย 1,800 3,615 5,415 1,800 3,464 5,264 
ตราสารสิทธิเพื�อแลกเปลี�ยน       
- สัญญาขาย 3,500 - 3,500 1,500 - 1,500 
ตราสารสิทธิที�อา้งอิงหน่วยลงทุน       
  ของกองทุน       
- สัญญาซื:อ - 1,763 1,763 - 998 998 
- สัญญาขาย - 1,763 1,763 - 998 998 
อนุพนัธ์ดา้นตราสารทุน       
- สัญญาซื:อ 178 - 178 308 - 308 
- สัญญาขาย 178 - 178 308 - 308 
อนุพนัธ์ดา้นตราสารหนี:  
   (Bond Forward)       
- สัญญาขาย 13,180 - 13,180 8,450 - 8,450 
เงินลงทุน       
- สัญญาซื:อ 6,606 - 6,606 460 - 460 
- สัญญาขาย 8,435 - 8,435 710 - 710 
วงเงินเบิกเกินบญัชีที�ลูกคา้       
   ยงัไม่ไดถ้อน 14,403 - 14,403 17,674 - 17,674 
วงเงินสินเชื�อที�ยงัไม่ไดเ้บิกใช้ 21,019 4,798 25,817 19,874 5,199 25,073 

การคํ:าประกนัอื�น 10,309 1,136 11,445 9,634 183 9,817 

   ภาระผกูพนัอื�น 1,371,450 1,817,396 3,188,846 1,055,537 1,445,163 2,500,700 
.       

   รวมภาระผกูพนั 1,371,896 1,819,119 3,191,015 1,055,758 1,447,014 2,502,772 

       

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที& 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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42 ภาระผูกพนัและหนี%สินที&อาจจะเกดิขึ%น (ต่อ) 

 
42.1 ภาระผูกพนั (ต่อ) 

 
ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ธนาคารมีภาระผกูพนัที�มีสาระสาํคญัดงันี:  (ต่อ) 
 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

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

       

การรับอาวัลตัPวเงิน       
   และคํ%าประกันการกู้ยืมเงิน :       
การรับอาวลัตั~วเงิน 244 - 244 81 - 81 

การคํ:าประกนัการกูย้มืเงิน 2,169 - 2,169 2,159 - 2,159 

   รวมการรับอาวลัตั~วเงินและ       

      ค ํ:าประกนัการกูย้มืเงิน 2,413 - 2,413 2,240 - 2,240 

       
ภาระตามตัPวแลกเงินค่าสินค้าเข้า       
   ที&ยังไม่ครบกําหนด :       
ภาระตามตั~วแลกเงินค่าสินคา้เขา้       

   ที�ยงัไม่ครบกาํหนด - 535 535 - 299 299 

       
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต :       

เล็ตเตอร์ออฟเครดิต 183 1,188 1,371 131 1,552 1,683 

       
ภาระผูกพนัอื&น :       
สัญญาแลกเปลี�ยนเงินตรา       
   ต่างประเทศทนัทีและล่วงหนา้       
- สัญญาซื:อ - 643,400 643,400 - 498,047 498,047 
- สัญญาขาย - 613,194 613,194 - 478,403 478,403 
สัญญาแลกเปลี�ยนเงินตรา       
   ต่างประเทศและอตัราดอกเบี:ย       
- สัญญาซื:อ - 164,382 164,382 - 146,019 146,019 
- สัญญาขาย - 144,448 144,448 - 104,973 104,973 
สัญญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี:ย       
- รับอตัราดอกเบี:ยคงที� 638,695 85,083 723,778 478,715 74,618 553,333 
- รับอตัราดอกเบี:ยลอยตวั 651,347 148,488 799,835 514,304 127,587 641,891 
สัญญาสิทธิซื:อขายเงินตรา       
   ต่างประเทศ       
- ขายสิทธิที�จะซื:อ - 18 18 - 61 61 
- ขายสิทธิที�จะขาย - 497 497 - 450 450 
- ซื:อสิทธิที�จะซื:อ - 823 823 - 433 433 
- ซื:อสิทธิที�จะขาย - 89 89 - 11 11 
สินคา้โภคภณัฑ ์       
- สัญญาซื:อ - 142 142 - 128 128 
- สัญญาขาย - 142 142 - 127 127 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที& 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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42 ภาระผูกพนัและหนี%สินที&อาจจะเกดิขึ%น (ต่อ) 

 
42.1 ภาระผูกพนั (ต่อ) 

 
ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ธนาคารมีภาระผกูพนัที�มีสาระสาํคญัดงันี:  (ต่อ) 
 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

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

       

อนุพนัธ์ดา้นเครดิต       
- สัญญาซื:อ 1,800 3,615 5,415 1,800 3,464 5,264 
- สัญญาขาย 1,800 3,615 5,415 1,800 3,464 5,264 
ตราสารสิทธิเพื�อแลกเปลี�ยน       
- สัญญาขาย 3,500 - 3,500 1,500 - 1,500 
ตราสารสิทธิที�อา้งอิงหน่วยลงทุน       
  ของกองทุน       
- สัญญาซื:อ - 1,763 1,763 - 998 998 
- สัญญาขาย - 1,763 1,763 - 998 998 
อนุพนัธ์ดา้นตราสารทุน       
- สัญญาซื:อ 178 - 178 308 - 308 
- สัญญาขาย 178 - 178 308 - 308 
อนุพนัธ์ดา้นตราสารหนี:  
   (Bond Forward)       
- สัญญาขาย 13,180 - 13,180 8,450 - 8,450 
เงินลงทุน       
- สัญญาซื:อ 6,606 - 6,606 460 - 460 
- สัญญาขาย 8,435 - 8,435 710 - 710 
วงเงินเบิกเกินบญัชีที�ลูกคา้       
   ยงัไม่ไดถ้อน 14,403 - 14,403 17,674 - 17,674 
วงเงินสินเชื�อที�ยงัไม่ไดเ้บิกใช้ 21,019 4,798 25,817 19,874 5,199 25,073 

การคํ:าประกนัอื�น 10,309 1,136 11,445 9,634 183 9,817 

   ภาระผกูพนัอื�น 1,371,450 1,817,396 3,188,846 1,055,537 1,445,163 2,500,700 
.       

   รวมภาระผกูพนั 1,374,046 1,819,119 3,193,165 1,057,908 1,447,014 2,504,922 

       

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที& 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

 

113 

42 ภาระผูกพนัและหนี%สินที&อาจจะเกดิขึ%น  (ต่อ) 

 
42.2 หนี%สินที&อาจจะเกดิขึ%น 

 
ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการมีหนี: สินที�อาจจะเกิดขึ:นจากการถูกฟ้องคดีในศาลในฐานะจาํเลย 
ซึ� งส่วนใหญ่จะเป็นคดีละเมิดฟ้องเรียกร้องค่าเสียหาย ซึ� งฝ่ายบริหารเชื�อว่าเมื�อคดีสิ:นสุดจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อ 
กลุ่มกิจการ สรุปไดด้งัต่อไปนี:  
 
 งบการเงนิรวมและ 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 
30 มิถุนายน 

พ.ศ. 2561 
31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2560 

 ล้านบาท ล้านบาท 
 

ทุนทรัพยใ์นคดีที�กลุ่มกิจการถูกฟ้องในฐานะจาํเลยโดยตรง 199 211 
ทุนทรัพยใ์นคดีที�กลุ่มกิจการถูกฟ้องในฐานะจาํเลยร่วม   
   - ทุนทรัพยเ์ฉพาะส่วนในคดีที�สามารถระบุไดว้า่เป็นส่วนของกลุ่มกิจการ 530 631 

   - ทุนทรัพยใ์นคดีที�ไม่สามารถระบุไดว้า่เป็นส่วนของกลุ่มกิจการ 304 304 

   รวม 1,033 1,146 

 
ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ในจาํนวนดงักล่าวขา้งตน้ มีคดีความที�ศาลชั:นตน้พิพากษาให้ธนาคารแพค้ดีต่อโจทก์ในคดีที�ธนาคาร 
ถูกฟ้องในฐานะจาํเลยโดยตรง และในคดีที�ธนาคารถูกฟ้องในฐานะจาํเลยร่วมเป็นจาํนวนทุนทรัพย ์ ศูนยบ์าท และ 482 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั อยา่งไรก็ตามธนาคารอยูร่ะหว่างการยื�นอุทธรณ์ (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : 16 ลา้นบาท และ 276 ลา้นบาท ตามลาํดบั)  
ซึ� งธนาคารไดรั้บรู้ประมาณการผลขาดทุนที�อาจเกิดขึ:นจากคดีฟ้องร้องจาํนวนรวม 113 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : 139 ลา้นบาท) 
ซึ� งฝ่ายบริหารสรุปและเชื�อวา่ ประมาณการหนี: สินดงักล่าวเพียงพอที�จะรองรับผลขาดทุนที�อาจเกิดขึ:นจากคดีฟ้องร้องขา้งตน้  
 
นอกจากนี: ธนาคารยงัได้รับรู้สํารองสําหรับรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินเกี�ยวกับการคํ: าประกัน ซึ� งกลุ่มกิจการถูกฟ้องคดี  
ในศาลในฐานะจาํเลยจาํนวน 432 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : 395 ลา้นบาท) 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที& 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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42 ภาระผูกพนัและหนี%สินที&อาจจะเกดิขึ%น (ต่อ) 
 

42.3 ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าระยะยาว 
 

ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไดท้าํสัญญาเช่าที�ดิน อาคาร และรถยนต ์โดยสัญญาเช่า 
มีอายตุ ั:งแต่ 6 เดือนขึ:นไป ทั:งนี:กลุ่มกิจการจะตอ้งจ่ายค่าเช่าในอนาคตตามที�ระบุในสญัญาเช่าโดยสามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี:  
 

จ่ายภายใน งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ไม่เกิน 3 ปี 285 326 196 231 
3 – 5 ปี 8 10 4 5 

5 - 10 ปี 3 4 3 4 

   รวม 296 340 203 240 
 

42.4 ภาระผูกพนัอื&น 
 

ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ธนาคารมีภาระผูกพนั เนื�องจากธนาคารไดเ้ขา้ทาํสัญญาติดตั:งและ
พฒันาระบบคอมพิวเตอร์กบับริษทัหลายแห่ง คงเหลือมูลค่าที�ทางธนาคารจะตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาดงักล่าวโดยสามารถสรุปตามสกุลเงิน
ไดด้งัต่อไปนี:   
 งบการเงนิรวมและ 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

สกลุเงนิ ล้านบาท ล้านบาท 
 

บาท 129 120 
ริงกิตมาเลยเ์ซีย 20 22 
เหรียญสหรัฐ 137 2 

เหรียญสิงคโปร์ 11 11 

   รวม 297 155 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที& 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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43 รายการธุรกจิกบักจิการ/บุคคลที&เกี&ยวข้องกนั 
 

กิจการหรือบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการที�ควบคุมหรือถูกควบคุมโดยธนาคารและบริษทัยอ่ยไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม 
หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบัธนาคารและบริษทัยอ่ย รวมถึงบริษทัที�ทาํหน้าที�ถือหุ้น บริษทัยอ่ย และกิจการที�เป็นบริษทัยอ่ยในเครือ
เดียวกนั นอกจากนี:บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซึ� งถือหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม
และมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญักบัธนาคารและบริษทัย่อย ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการหรือพนกังานของธนาคารและบริษทัยอ่ย ตลอดทั:ง
สมาชิกในครอบครัวที�ใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการที�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลเหล่านั:น 
 

ในการพิจารณาความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนักบัธนาคารและบริษทัยอ่ยแต่ละรายการธนาคารและบริษทัยอ่ยคาํนึงถึง
เนื:อหาของความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 
 

ในระหว่างงวด กลุ่มกิจการมีรายการธุรกิจที�สําคญักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเกณฑ์ตามสัญญา 
ที�ตกลงร่วมกนัระหวา่งธนาคารและบริษทัเหล่านั:น ซึ� งรายการที�มีสาระสาํคญัสามารถสรุปไดด้งันี:  
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 สําหรับงวดสามเดอืนสิ%นสุด สําหรับงวดสามเดอืนสิ%นสุด 
 วนัที& 30 มิถุนายน วนัที& 30 มิถุนายน 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

บริษทัย่อย     
รายได ้:     

ดอกเบี:ยรับ - - 174 170 
ค่าธรรมเนียมรับ - - 11 1 

ค่าใชจ่้าย :     
ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัอาคาร สถานที�และอุปกรณ์ - - - (2) 
ค่าธรรมเนียมจ่าย - - 2 11 

     

บริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด     
รายได ้:     

ดอกเบี:ยรับ 3 - 3 - 
ค่าใชจ่้าย :     

ดอกเบี:ยจ่าย 85 52 85 52 
ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัอาคาร สถานที�และอุปกรณ์ - 1 - 1 
ค่าธรรมเนียมจ่าย 15 23 15 23 

     

บริษทัที&เกี&ยวข้องกนั     
รายได ้:     

ค่าธรรมเนียมรับ 125 73 125 73 
ค่าใชจ่้าย :     

ดอกเบี:ยจ่าย 3 5 3 5 
ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัอาคาร สถานที�และอุปกรณ์ (3) (3) (3) (3) 
ค่าธรรมเนียมจ่าย 3 2 3 2 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที& 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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43 รายการธุรกจิกบักจิการ/บุคคลที&เกี&ยวข้องกนั (ต่อ) 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุด สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุด 

 วนัที& 30 มิถุนายน วนัที& 30 มิถุนายน 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

บริษทัย่อย     
รายได ้:     

ดอกเบี:ยรับ - - 348 342 
ค่าธรรมเนียมรับ - - 18 3 

ค่าใชจ่้าย :     
ดอกเบี:ยจ่าย - - 1 1 
ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัอาคาร สถานที�และอุปกรณ์ - - - (3) 
ค่าธรรมเนียมจ่าย - - 2 23 

     

บริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด     
รายได ้:     

ดอกเบี:ยรับ 5 - 5 - 
ค่าใชจ่้าย :     

ดอกเบี:ยจ่าย 138 100 138 100 
ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัอาคาร สถานที�และอุปกรณ์ 2 2 2 2 
ค่าธรรมเนียมจ่าย 30 34 30 34 

     

บริษทัที&เกี&ยวข้องกนั 
    

รายได ้:     
ค่าธรรมเนียมรับ 293 130 293 130 
รายไดอื้�น 1 - 1 - 

ค่าใชจ่้าย :     
ดอกเบี:ยจ่าย 5 8 5 8 
ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัอาคาร สถานที�และอุปกรณ์ (6) (5) (6) (5) 
ค่าธรรมเนียมจ่าย 5 4 5 4 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที& 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

 

117 

43 รายการธุรกจิกบักจิการ/บุคคลที&เกี&ยวข้องกนั (ต่อ) 

 
ยอดคงคา้งของรายการธุรกิจที�สาํคญั ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 มีดงันี:  
 
 งบการเงินรวม 
 30 มถุินายน พ.ศ. 2561 
   รายการระหว่าง    รายการระหว่าง   
   ธนาคารและ    ธนาคารและ   
 เงินให้สินเชื&อคง เงินให้สินเชื&อ ตลาดเงิน    ตลาดเงิน   
 ค้างถัวเฉลี&ย คงค้าง (สินทรัพย์) ภาระผูกพนั สินทรัพย์อื&น เงินรับฝาก (หนี%สิน) เงินกู้ยมื หนี%สินอื&น 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

          
บริษัทใหญ่          

CIMB Bank Berhad - - 368 10 862 - 306 6,568 356 

 - - 368 10 862 - 306 6,568 356 

          
บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกนั          
CIMB Bank Plc, Cambodia - - - - - - 37 - - 
CIMB ISLAMIC Bank Berhad - - - - - - 96 - - 
PT Bank CIMB Niaga Tbk - - - - - - 5 - - 
CIMB Securities (Singapore) - - - - - 4 - - - 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี          
   (ประเทศไทย) จาํกดั - - - - - 751 - - - 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน          
   ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จาํกดั - - - - - 493 - - - 

บริษทับริหารสินทรัพย ์สาทร จาํกดั - - - - 3 415 - - 9 

 - - - - 3 1,663 138 - 9 

          

บุคคลที&เกี&ยวข้องกนั 12 13 - - - 157 - - - 

 12 13 - - - 157 - - - 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที& 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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43 รายการธุรกจิกบักจิการ/บุคคลที&เกี&ยวข้องกนั (ต่อ) 
 
ยอดคงคา้งของรายการธุรกิจที�สาํคญั ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 มีดงันี:  (ต่อ) 
 
 
 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2560 
   รายการระหว่าง    รายการระหว่าง   
   ธนาคารและ    ธนาคารและ   
 เงินให้สินเชื&อคง เงินให้สินเชื&อ ตลาดเงิน    ตลาดเงิน   
 ค้างถัวเฉลี&ย คงค้าง (สินทรัพย์) ภาระผูกพนั สินทรัพย์อื&น เงินรับฝาก (หนี%สิน) เงินกู้ยมื หนี%สินอื&น 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

          
บริษัทใหญ่          

CIMB Bank Berhad - - 361 13 891 - 1,188 3,802 292 

 - - 361 13 891 - 1,188 3,802 292 

          
บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกนั          
CIMB Bank Plc, Cambodia - - - 61 - - 44 - - 
CIMB ISLAMIC Bank Berhad - - - - - - 93 - - 
PT Bank CIMB Niaga Tbk - - - - - - 2 - - 
CIMB Securities (Singapore) - - - - - 8 - - - 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี          
   (ประเทศไทย) จาํกดั - - - - - 874 - - - 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน          
   ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จาํกดั - - - - - 261 - - - 

บริษทับริหารสินทรัพย ์สาทร จาํกดั - - - - 752 302 - - 18 

 - - - 61 752 1,445 139 - 18 

          

กจิการอื&นที&เกี&ยวข้องกนั 29 30 - - - 8 - - - 

 29 30 - - - 8 - - - 

          

บุคคลที&เกี&ยวข้องกนั 15 11 - - - 473    

 15 11 - - - 473    



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที& 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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43 รายการธุรกจิกบักจิการ/บุคคลที&เกี&ยวข้องกนั (ต่อ) 

 
ยอดคงคา้งของรายการธุรกิจที�สาํคญั ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 มีดงันี:  (ต่อ) 
 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มถุินายน พ.ศ. 2561 
   รายการระหว่าง    รายการระหว่าง   
   ธนาคารและ    ธนาคารและ   
 เงินให้สินเชื&อคง เงินให้สินเชื&อ ตลาดเงิน    ตลาดเงิน   
 ค้างถัวเฉลี&ย คงค้าง (สินทรัพย์) ภาระผูกพนั สินทรัพย์อื&น เงินรับฝาก (หนี%สิน) เงินกู้ยมื หนี%สินอื&น 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

          
บริษัทย่อยที&ถือหุ้นโดยธนาคารโดยตรง          
บริษทั ซีไอเอม็บี ไทย ออโต ้จาํกดั          

      ( เ ดิ มชื อบริ ษัท  เ ซ็ น เตอร์ ออโ ต้
      ลีส จาํกดั) 19,737 19,761 - 2,150 - 32 - - 18 

บริษทั เวิลดลี์ส จาํกดั 3,132 3,231 - - 1 34 - - - 

บริษทั ซีที คอลล ์จาํกดั - - - - - 59 - - - 

 22,869 22,992 - 2,150 1 125 - - 18 

          
บริษัทใหญ่          

CIMB Bank Berhad - - 368 10 862 - 306 6,568 356 

 - - 368 10 862 - 306 6,568 356 

          
บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกนั          
CIMB Bank Plc, Cambodia - - - - - - 37 - - 
CIMB ISLAMIC Bank Berhad - - - - - - 96 - - 
PT Bank CIMB Niaga Tbk - - - - - - 5 - - 
CIMB Securities (Singapore) - - - - - 4 - - - 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี          
   (ประเทศไทย) จาํกดั - - - - - 751 - - - 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน          
   ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จาํกดั - - - - - 493 - - - 

บริษทับริหารสินทรัพย ์สาทร จาํกดั - - - - 3 415 - - 9 

 - - - - 3 1,663 138 - 9 

          

บุคคลที&เกี&ยวข้องกนั 7 7 - - - 153 - - - 

 7 7 - - - 153 - - - 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที& 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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43 รายการธุรกจิกบักจิการ/บุคคลที&เกี&ยวข้องกนั (ต่อ) 

 
ยอดคงคา้งของรายการธุรกิจที�สาํคญั ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 มีดงันี:  (ต่อ) 
 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
   รายการระหว่าง    รายการระหว่าง   
   ธนาคารและ    ธนาคารและ   
 เงินให้สินเชื&อคง เงินให้สินเชื&อ ตลาดเงิน    ตลาดเงิน   
 ค้างถัวเฉลี&ย คงค้าง (สินทรัพย์) ภาระผูกพนั สินทรัพย์อื&น เงินรับฝาก (หนี%สิน) เงินกู้ยมื หนี%สินอื&น 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

          
บริษัทย่อยที&ถือหุ้นโดยธนาคารโดยตรง          
บริษทั ซีไอเอม็บี ไทย ออโต ้จาํกดั          
   (เดิมชือบริษทั เซ็นเตอร์ออโต ้ลีส 
   จาํกดั) 19,141 19,730 - 2,150 1 184 - - 8 
บริษทั เวิลดลี์ส จาํกดั 2,786 3,018 - - 1 69 - - - 

บริษทั ซีที คอลล ์จาํกดั 8 - - - 1 49 - - 7 

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

          
บริษัทใหญ่          

CIMB Bank Berhad - - 361 13 891 - 1,188 3,802 292 

 - - 361 13 891 - 1,188 3,802 292 

          
บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกนั          
CIMB Bank Plc, Cambodia - - - 61 - - 44 - - 
CIMB ISLAMIC Bank Berhad - - - - - - 93 - - 
PT Bank CIMB Niaga Tbk - - - - - - 2 - - 
CIMB Securities (Singapore) - - - - - 8 - - - 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี          
   (ประเทศไทย) จาํกดั - - - - - 874 - - - 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน          
   ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จาํกดั - - - - - 261 - - - 

บริษทับริหารสินทรัพย ์สาทร จาํกดั - - - - 752 302 - - 18 

 - - - 61 752 1,445 139 - 18 

          

กจิการอื&นที&เกี&ยวข้องกนั 29 30 - - - 8 - - - 

 29 30 - - - 8 - - - 

          

บุคคลที&เกี&ยวข้องกนั 13 8 - - - 470 - - - 

 13 8 - - - 470 - - - 

 
ธนาคารคิดดอกเบี:ยสาํหรับเงินรับฝากจากกิจการและบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนัในอตัราปกติที�คิดกบัผูฝ้ากทั�วไป  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที& 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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43 รายการธุรกจิกบักจิการ/บุคคลที&เกี&ยวข้องกนั (ต่อ) 

 
ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ธนาคารมีภาระผูกพนัจากสัญญาอนุพนัธ์ทางการเงินกบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั
ดงันี:  
 

 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

 เงนิบาท เงนิตราต่างประเทศ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

บริษทัใหญ่    
สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี:ย    
- รับอตัราดอกเบี:ยคงที� 39,452 90 39,542 
- รับอตัราดอกเบี:ยลอยตวั 50,779 1,137 51,916 
สญัญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศทนัทีและล่วงหนา้    
- สญัญาซื:อ - 6,590 6,590 
- สญัญาขาย - 187 187 
สญัญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบี:ย    
- สญัญาซื:อ - 11,983 11,983 
สญัญาสิทธิซื:อขายเงินตราต่างประเทศ    
- ขายสิทธิที�จะขาย - 101 101 
ตราสารสิทธิเพื�อแลกเปลี�ยน    
- สญัญาขาย 3,500 - 3,500 
อนุพนัธ์ดา้นเครดิต    
- สญัญาขาย 1,800 3,615 5,415 
อนุพนัธ์ดา้นตราสารทุน    
- สญัญาขาย 178 - 178 
    
บริษทัภายใต้การควบคุมเดยีวกนั    
สญัญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศทนัทีและล่วงหนา้    
- สญัญาซื:อ - 26 26 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที& 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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43 รายการธุรกจิกบักจิการ/บุคคลที&เกี&ยวข้องกนั (ต่อ) 

 
ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ธนาคารมีภาระผูกพนัจากสัญญาอนุพนัธ์ทางการเงินกบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั
ดงันี:  (ต่อ) 
 

 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 เงนิบาท เงนิตราต่างประเทศ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

บริษทัใหญ่    
สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี:ย    
- รับอตัราดอกเบี:ยคงที� 17,110 88 17,198 
- รับอตัราดอกเบี:ยลอยตวั 54,527 1,306 55,833 
สญัญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศทนัทีและล่วงหนา้    
- สญัญาซื:อ - 2,657 2,657 
- สญัญาขาย - 217 217 
สญัญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบี:ย    
- สญัญาซื:อ - 8,622 8,622 
- สญัญาขาย - 1,634 1,634 
สินคา้โภคภณัฑ ์    
- สญัญาซื:อ - 128 128 
ตราสารสิทธิเพื�อแลกเปลี�ยน    
- สญัญาขาย 1,500 - 1,500 
อนุพนัธ์ดา้นเครดิต    
- สญัญาขาย 1,800 3,464 5,264 
อนุพนัธ์ดา้นตราสารทุน    
- สญัญาขาย 308 - 308 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที& 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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43 รายการธุรกจิกบักจิการ/บุคคลที&เกี&ยวข้องกนั (ต่อ) 

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

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 

สําหรับงวดสามเดอืนสิ%นสุด 
วนัที& 30 มิถุนายน 

สําหรับงวดสามเดอืนสิ%นสุด 
วนัที& 30 มิถุนายน 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ผลประโยชน์ระยะสั:น 104 96 100 91 
ผลประโยชน์ระยะยาว 5 4 5 4 
ผลประโยชน์ของพนกังานที�จ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑจ์าก     

   แผนการให้หุ้นทุน 9 8 9 8 

ผลประโยชน์ที�จ่ายแก่กรรมการและผูมี้อาํนาจในการจดัการ 118 108 114 103 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 

สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุด 
วนัที& 30 มิถุนายน 

สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุด 
วนัที& 30 มิถุนายน 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ผลประโยชน์ระยะสั:น 314 256 299 239 
ผลประโยชน์ระยะยาว 11 8 11 8 
ผลประโยชน์ของพนกังานที�จ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑจ์าก     

   แผนการให้หุ้นทุน 16 18 16 18 

ผลประโยชน์ที�จ่ายแก่กรรมการและผูมี้อาํนาจในการจดัการ 341 282 326 265 

 
ผลประโยชน์ของพนกังานที�จ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์มีรายละเอียดดงัต่อไปนี:  

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 
30 มิถุนายน 

พ.ศ. 2561 
30 มิถุนายน 

พ.ศ. 2560 

 พนัหน่วย พนัหน่วย 
   

หุ้นของบริษทั CIMB Group Holdings Berhad  761 852 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที& 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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44 การเสนอข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 

 
ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน สรุปไดด้งันี:  
 
ภาครายยอ่ย 
 
ภาครายย่อย ให้บริการทางการเงินกับประชาชนทั�วไปและลูกค้าพาณิชยธ์นกิจ ซึ� งได้แก่ บริการด้านช่องทางการจาํหน่ายและกระจายสินค้า 
แก่ผูบ้ริโภคและการให้บริการทางการเงินแก่ลูกคา้รายยอ่ย ลูกคา้ส่วนบุคคล 
 
ภาคธุรกิจ 
 
ภาคธุรกิจประกอบไปดว้ยสายวาณิชธนกิจ สายบรรษทัธุรกิจ และสายบริหารเงินและการตลาด 
- สายวาณิชธนกิจ เป็นการให้บริการดา้นที�ปรึกษาทางการเงิน ธุรกรรมในตลาดตราสารทุนและการบริหารจดัการสินทรัพย ์
- สายบรรษทัธุรกิจ และสายบริการเงินและการตลาด เป็นบริการทางดา้นการให้สินเชื�อภาคธุรกิจเชิงพาณิชย ์การบริการทางดา้นการรับฝากเงิน 

การบริหารธุรกรรมทางการเงิน การบริหารเงินและการตลาด 
 
อื�นๆ 
 
อื�น ๆ เป็นฝ่ายที�รับผิดชอบดูแลการดาํเนินงานของระบบงานส่วนกลาง และส่วนสนบัสนุน รวมถึงศูนยต์น้ทุน ส่วนที�ไม่แสวงผลกาํไรและธุรกิจอื�น
ซึ� งไม่สาระสาํคญัต่อกลุ่มกิจการ 
 
ขอ้มูลทางการเงินในงบการเงินรวมจาํแนกตามส่วนงาน ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และสําหรับงวด 
สามเดือนและหกเดือนสิ:นสุดวนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 เป็นดงันี:  
 

 งบการเงนิรวม 

 สําหรับงวดสามเดอืนสิ%นสุดวนัที& 30 มถุินายน พ.ศ. 2561 

 ภาครายย่อย ภาคธุรกจิ อื&นๆ 
รายการ 

ตัดบัญชี งบการเงนิรวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      

รายไดด้อกเบี:ยสุทธิ      
   ลูกคา้ภายนอก 2,017 611 12 - 2,640 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 443 104 (27) (7) 513 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื�นๆ 144 (19) 135 - 260 
ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอื�นๆ (1,529) (396) (18) 2 (1,941) 
หนี: สูญ หนี:สงสยัจะสูญ และ      
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (1,175) (32) (18) 1 (1,224) 

ภาษีเงินได ้ 36 (60) (33) - (57) 

   (ขาดทุน) กาํไรสุทธิสาํหรับงวด (64) 208 51 (4) 191 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที& 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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44 การเสนอข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 

 งบการเงนิรวม 

 สําหรับงวดสามเดอืนสิ%นสุดวนัที& 30 มถุินายน พ.ศ. 2560 

 ภาครายย่อย ภาคธุรกจิ อื&นๆ 
รายการ 

ตัดบัญชี งบการเงนิรวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      

รายไดด้อกเบี:ยสุทธิ      
   ลูกคา้ภายนอก 1,959 509 46 - 2,514 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 388 78 9 (5) 470 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื�นๆ 136 51 83 - 270 
ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอื�นๆ (1,416) (361) 104 1 (1,672) 
หนี: สูญ หนี:สงสยัจะสูญ และ      
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (679) (93) (366) (8) (1,146) 

ภาษีเงินได ้ (72) (30) 23 - (79) 

   กาํไร (ขาดทุน) สุทธิสาํหรับงวด 316 154 (101) (12) 357 

 

 งบการเงนิรวม 

 สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที& 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

 ภาครายย่อย ภาคธุรกจิ อื&นๆ 
รายการ 

ตัดบัญชี งบการเงนิรวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      

รายไดด้อกเบี:ยสุทธิ      
   ลูกคา้ภายนอก 4,052 1,116 67 - 5,235 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 859 181 (39) (13) 988 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื�นๆ 290 81 202 (1) 572 
ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอื�นๆ (3,039) (751) (87) 3 (3,874) 
หนี: สูญ หนี:สงสยัจะสูญ และ      
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (2,204) (38) (159) 2 (2,399) 

ภาษีเงินได ้ 17 (183) 4 - (162) 

   (ขาดทุน) กาํไรสุทธิสาํหรับงวด (25) 406 (12) (9) 360 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที& 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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44 การเสนอข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 

 

 งบการเงนิรวม 

 สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที& 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

 ภาครายย่อย ภาคธุรกจิ อื&นๆ 
รายการ 

ตัดบัญชี งบการเงนิรวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      

รายไดด้อกเบี:ยสุทธิ      
   ลูกคา้ภายนอก 3,862 1,009 106 - 4,977 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 757 133 13 (5) 898 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื�นๆ 237 106 166 (1) 508 
ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอื�นๆ (2,759) (744) 82 2 (3,419) 
หนี: สูญ หนี:สงสยัจะสูญ และ      
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (1,706) (32) (634) (4) (2,376) 

ภาษีเงินได ้ (73) (89) 52 - (110) 

   กาํไร (ขาดทุน) สุทธิสาํหรับงวด 318 383 (215) (8) 478 

 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที& 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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44 การเสนอข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 

 

 ธุรกจิธนาคาร ธุรกจิให้เช่าซื%อ ธุรกจิอื&น รายการตัดบัญชี งบการเงนิรวม 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
           

สินทรัพยร์วม 336,503 296,307 29,874 28,777 63 69 (25,116) (24,549) 341,324 300,604 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย)์ 5,892 18,100 120 321 59 49 (125) (302) 5,946 18,168 
เงินลงทุนสุทธิ 78,384 44,060 - - - - - - 78,384 44,060 
เงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี:และดอกเบี:ยคา้งรับสุทธิ 197,221 196,395 28,888 27,681 - 9 (22,762) (22,521) 203,347 201,564 
เงินรับฝาก 175,887 177,703 - - - - (126) (302) 175,761 177,401 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หนี: สิน) 31,792 15,648 - - - - - - 31,792 15,648 
หนี: สินทางการเงินที�กาํหนดให้แสดงดว้ยมูลค่ายตุิธรรม 29,661 23,104 22,988 22,742 - - (22,988) (22,742) 29,661 23,104 
ตราสารหนี: ที�ออกและเงินกูย้มื 21,823 17,933 2,000 2,000 - - - - 23,823 19,933 

 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที& 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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45 เครื&องมือทางการเงนิ 

 
เครื�องมือทางการเงินที�สาํคญัของธนาคารตามที�นิยามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 107 (ฉบบั 48 เดิม) “การแสดงรายการและการเปิดเผย
ขอ้มูลสําหรับเครื� องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสด รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 
เงินลงทุนสุทธิ เงินให้สินเชื�อสุทธิจากรายได้รอตดับญัชี สินทรัพยอื์�น เงินรับฝาก หนี: สินจ่ายคืนเมื�อทวงถาม หนี: สินทางการเงินที�กาํหนด 
ให้แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม หนี: สินตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน ตราสารหนี: ที�ออกและเงินกูย้ืม และหนี: สินอื�น ธนาคารมีความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้ง
กบัเครื�องมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี�ยงดงันี:  
 
45.1 ความเสี&ยงด้านเครดติ 

 
ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ. ศ. 2561 และวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ธนาคารมีภาระผูกพนันอกงบแสดงฐานะการเงิน ซึ� งวิเคราะห์ตาม
ระยะเวลาครบกาํหนดของสญัญานบัจากวนัที�ในงบแสดงฐานะการเงิน ไดด้งัต่อไปนี:  
 

 งบการเงนิรวม 

 นับจาก 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 นับจาก 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

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

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

การรับอาวลัตั~วเงิน 244 - 244 81 - 81 
การคํ:าประกนัเงินกูย้มื 19 - 19 9 - 9 
ภาระตามตั~วแลกเงินค่าสินคา้       
   เขา้ที�ยงัไม่ครบกาํหนด 535 - 535 299 - 299 
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต 1,371 - 1,371 1,683 - 1,683 
การคํ:าประกนัอื�น 8,102 3,343 11,445 8,397 1,420 9,817 
 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 นับจาก 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 นับจาก 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

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

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

การรับอาวลัตั~วเงิน 244 - 244 81 - 81 
การคํ:าประกนัเงินกูย้มื 19 2,150 2,169 9 2,150 2,159 
ภาระตามตั~วแลกเงินค่าสินคา้       
   เขา้ที�ยงัไม่ครบกาํหนด 535 - 535 299 - 299 
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต 1,371 - 1,371 1,683 - 1,683 
การคํ:าประกนัอื�น 8,102 3,343 11,445 8,397 1,420 9,817 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที& 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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45 เครื&องมือทางการเงนิ (ต่อ) 

 
45.2 ความเสี&ยงด้านตลาด 

 
(ก) ความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี:ย (Interest Rate Risk) 

 
ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 สินทรัพย/์หนี: สินทางการเงินจาํแนกตามประเภทอตัราดอกเบี: ย 
จาํแนกไดด้งันี:  

 

 งบการเงนิรวม 

 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

 มีอตัราดอกเบี%ย    
 ปรับขึ%นลงอ้างอิง มีอตัรา   
 ตามอตัราตลาด ดอกเบี%ยคงที& ไม่มีดอกเบี%ย รวม 

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินสด - - 1,402 1,402 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 429 3,680 1,831 5,940 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 10,448 1,147 22,565 34,160 
เงินลงทุนสุทธิ 59 78,241 332 78,632 
เงินให้สินเชื�อสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 138,848 75,404 - 214,252 

สินทรัพยอื์�น - 475 77 552 

   รวมสินทรัพยท์างการเงิน 149,784 158,947 26,207 334,938 

     
หนี%สินทางการเงนิ     
เงินรับฝาก 47,581 125,932 2,248 175,761 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  4,279 25,874 1,639 31,792 
หนี: สินจ่ายคืนเมื�อทวงถาม - - 510 510 
หนี: สินทางการเงินที�กาํหนดให้แสดงดว้ย     
   มูลค่ายติุธรรม 29,661 - - 29,661 
หนี: สินตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 9,973 1,210 22,597 33,780 

ตราสารหนี: ที�ออกและเงินกูย้มื 6,371 17,210 242 23,823 

รวมหนี: สินทางการเงิน 97,865 170,226 27,236 295,327 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที& 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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45 เครื&องมือทางการเงนิ (ต่อ) 

 
45.2 ความเสี&ยงด้านตลาด (ต่อ) 
 

(ก) ความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี:ย (Interest Rate Risk) (ต่อ) 
 

ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 สินทรัพย/์หนี: สินทางการเงินจาํแนกตามประเภทอตัราดอกเบี: ย 
จาํแนกไดด้งันี:  (ต่อ) 

 

 งบการเงนิรวม 

 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 มีอตัราดอกเบี%ย    
 ปรับขึ%นลงอ้างอิง มีอตัรา   
 ตามอตัราตลาด ดอกเบี%ยคงที& ไม่มีดอกเบี%ย รวม 

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินสด - - 1,591 1,591 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 595 14,134 3,443 18,172 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 11,062 676 9,540 21,278 
เงินลงทุนสุทธิ 76 43,916 360 44,352 
เงินให้สินเชื�อสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 135,795 75,227 - 211,022 

สินทรัพยอื์�น - 750 827 1,577 

   รวมสินทรัพยท์างการเงิน 147,528 134,703 15,761 297,992 

     
หนี%สินทางการเงนิ     
เงินรับฝาก 56,329 119,000 2,072 177,401 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  6,355 7,759 1,534 15,648 
หนี: สินจ่ายคืนเมื�อทวงถาม - - 255 255 
หนี: สินทางการเงินที�กาํหนดให้แสดงดว้ย     
   มูลค่ายติุธรรม 23,104 - - 23,104 
หนี: สินตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 9,836 1,300 8,829 19,965 

ตราสารหนี: ที�ออกและเงินกูย้มื 5,853 13,739 341 19,933 

รวมหนี: สินทางการเงิน 101,477 141,798 13,031 256,306 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที& 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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45 เครื&องมือทางการเงนิ (ต่อ) 

 
45.2 ความเสี&ยงด้านตลาด (ต่อ) 
 

(ก) ความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี:ย (Interest Rate Risk) (ต่อ) 
 

ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 สินทรัพย/์หนี: สินทางการเงินจาํแนกตามประเภทอตัราดอกเบี: ย 
จาํแนกไดด้งันี:  (ต่อ) 

 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

 มีอตัราดอกเบี%ย    
 ปรับขึ%นลงอ้างอิง มีอตัรา   
 ตามอตัราตลาด ดอกเบี%ยคงที& ไม่มีดอกเบี%ย รวม 

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินสด - - 1,399 1,399 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 388 3,680 1,818 5,886 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 10,448 1,147 22,565 34,160 
เงินลงทุนสุทธิ 59 78,241 332 78,632 
เงินให้สินเชื�อสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 138,839 68,396 - 207,235 

สินทรัพยอื์�น - 475 77 552 

   รวมสินทรัพยท์างการเงิน 149,734 151,939 26,191 327,864 

     
หนี%สินทางการเงนิ     
เงินรับฝาก 47,690 125,949 2,248 175,887 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  4,279 25,874 1,639 31,792 
หนี: สินจ่ายคืนเมื�อทวงถาม - - 510 510 
หนี: สินทางการเงินที�กาํหนดให้แสดงดว้ย     
    มูลค่ายติุธรรม 29,661 - - 29,661 
หนี: สินตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 9,973 1,210 22,597 33,780 

ตราสารหนี: ที�ออกและเงินกูย้มื 6,371 15,210 242 21,823 

   รวมหนี: สินทางการเงิน 97,974 168,243 27,236 293,453 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที& 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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45 เครื&องมือทางการเงนิ (ต่อ) 

 
45.2 ความเสี&ยงด้านตลาด (ต่อ) 

 
(ก) ความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี:ย (Interest Rate Risk) (ต่อ) 
 

ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 สินทรัพย/์หนี: สินทางการเงินจาํแนกตามประเภทอตัราดอกเบี: ย 
จาํแนกไดด้งันี:  (ต่อ) 

 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 มีอตัราดอกเบี%ย    
 ปรับขึ%นลงอ้างอิง มีอตัรา   
 ตามอตัราตลาด ดอกเบี%ยคงที& ไม่มีดอกเบี%ย รวม 

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินสด - - 1,589 1,589 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 545 14,135 3,424 18,104 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 11,062 676 9,540 21,278 
เงินลงทุนสุทธิ 76 43,916 360 44,352 
เงินให้สินเชื�อสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 135,769 69,465 - 205,234 

สินทรัพยอื์�น - 750 827 1,577 

   รวมสินทรัพยท์างการเงิน 147,452 128,942 15,740 292,134 

     
หนี%สินทางการเงนิ     
เงินรับฝาก 56,612 119,017 2,074 177,703 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  6,355 7,759 1,534 15,648 
หนี: สินจ่ายคืนเมื�อทวงถาม - - 255 255 
หนี: สินทางการเงินที�กาํหนดให้แสดงดว้ย     
    มูลค่ายติุธรรม 23,104 - - 23,104 
หนี: สินตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 9,836 1,300 8,829 19,965 

ตราสารหนี: ที�ออกและเงินกูย้มื 5,853 11,739 341 17,933 

   รวมหนี: สินทางการเงิน 101,760 139,815 13,033 254,608 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที& 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

 

133 

45 เครื&องมือทางการเงนิ (ต่อ) 

 
45.2 ความเสี&ยงด้านตลาด (ต่อ) 
 

(ก) ความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี:ย (Interest Rate Risk) (ต่อ) 
 

ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 สินทรัพย/์หนี: สินทางการเงินจาํแนกตามประเภทอตัราดอกเบี: ย 
จาํแนกไดด้งันี:  (ต่อ) 

 
 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

 ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี%ยใหม่หรือวันครบกําหนด   
 เมื&อ 0 - 3 3 - 12   ไม่มี  
 ทวงถาม เดือน เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี กําหนด รวม 

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
        

สินทรัพย์ทางการเงิน        
รายการระหวา่งธนาคาร        
   และตลาดเงิน 50 1,527 2,103 - - - 3,680 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์        
   ทางการเงิน - 47 156 208 736 - 1,147 
เงินลงทุนสุทธิ - 5,710 14,147 34,206 24,178 - 78,241 
เงินให้สินเชื�อสุทธิจากรายได ้        
   รอตดับญัชี 1,323 21,914 11,483 38,439 2,245 - 75,404 
สินทรัพยอื์�น - 138 296 41 - - 475 
รวมสินทรัพยท์างการเงิน 1,373 29,336 28,185 72,894 27,159 - 158,947 
        

หนี%สินทางการเงิน        
เงินรับฝาก 8,402 49,048 67,165 1,317 - - 125,932 
รายการระหวา่งธนาคาร         
   และตลาดเงิน 22,202 968 2,501 174 29 - 25,874 
หนี: สินตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน - 71 10 329 800 - 1,210 
ตราสารหนี: ที�ออกและเงินกูย้มื - 4,004 40 2,000 11,166 - 17,210 
   รวมหนี: สินทางการเงิน 30,604 54,091 69,716 3,820 11,995 - 170,226 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที& 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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45 เครื&องมือทางการเงนิ (ต่อ) 

 
45.2 ความเสี&ยงด้านตลาด (ต่อ) 
 

(ก) ความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี:ย (Interest Rate Risk) (ต่อ) 
 
ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 สินทรัพย/์หนี: สินทางการเงินจาํแนกตามประเภทอตัราดอกเบี: ย 
จาํแนกไดด้งันี:  (ต่อ) 
 
 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี%ยใหม่หรือวันครบกําหนด   
 เมื&อ 0 - 3 3 - 12   ไม่มี  
 ทวงถาม เดือน เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี กําหนด รวม 

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
        

สินทรัพย์ทางการเงิน        
รายการระหวา่งธนาคาร        
   และตลาดเงิน 150 12,401 1,430 153 - - 14,134 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์        
   ทางการเงิน - 4 57 223 392 - 676 
เงินลงทุนสุทธิ - 113 6,459 24,762 12,582 - 43,916 
เงินให้สินเชื�อสุทธิจากรายได ้        
   รอตดับญัชี 1,494 23,129 11,864 36,394 2,346 - 75,227 

สินทรัพยอื์�น - 138 531 81 - - 750 

   รวมสินทรัพยท์างการเงิน 1,644 35,785 20,341 61,613 15,320 - 134,703 

        
หนี%สินทางการเงิน        
เงินรับฝาก 3,189 63,083 50,628 2,100 - - 119,000 
รายการระหวา่งธนาคาร         
   และตลาดเงิน 1,456 4,495 1,572 30 206 - 7,759 
หนี: สินตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน - 192 39 310 759 - 1,300 

ตราสารหนี: ที�ออกและเงินกูย้มื 700 1,148 2,074 2,000 7,817 - 13,739 

   รวมหนี: สินทางการเงิน 5,345 68,918 54,313 4,440 8,782 - 141,798 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที& 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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45 เครื&องมือทางการเงนิ (ต่อ) 

 
45.2 ความเสี&ยงด้านตลาด (ต่อ) 

 
(ก) ความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี:ย (Interest Rate Risk) (ต่อ) 
 

ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 สินทรัพย/์หนี: สินทางการเงินจาํแนกตามประเภทอตัราดอกเบี: ย 
จาํแนกไดด้งันี:  (ต่อ) 
 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

 ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี%ยใหม่หรือวันครบกําหนด   
 เมื&อ 0 - 3 3 - 12   ไม่มี  
 ทวงถาม เดือน เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี กําหนด รวม 

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
        

สินทรัพย์ทางการเงิน        
รายการระหวา่งธนาคาร        
   และตลาดเงิน 50 1,527 2,103 - - - 3,680 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์        
   ทางการเงิน - 47 156 208 736 - 1,147 
เงินลงทุนสุทธิ - 5,709 14,148 34,206 24,178 - 78,241 
เงินให้สินเชื�อสุทธิจาก 
   รายไดร้อตดับญัชี 1,323 31,624 10,049 24,108 1,292 - 68,396 

สินทรัพยอื์�น - 138 296 41 - - 475 

   รวมสินทรัพยท์างการเงิน 1,373 39,045 26,752 58,563 26,206 - 151,939 

        
หนี%สินทางการเงิน        
เงินรับฝาก 8,402 49,064 67,166 1,317 - - 125,949 
รายการระหวา่งธนาคาร         
   และตลาดเงิน 22,202 968 2,501 174 29 - 25,874 
หนี: สินตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน - 71 10 329 800 - 1,210 

ตราสารหนี: ที�ออกและเงินกูย้มื - 4,004 40 - 11,166 - 15,210 

   รวมหนี: สินทางการเงิน 30,604 54,107 69,717 1,820 11,995 - 168,243 

 
 
 
 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที& 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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45 เครื&องมือทางการเงนิ (ต่อ) 

 
45.2 ความเสี&ยงด้านตลาด (ต่อ) 

 
(ก) ความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี:ย (Interest Rate Risk) (ต่อ) 
 

ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 สินทรัพย/์หนี: สินทางการเงินจาํแนกตามประเภทอตัราดอกเบี: ย 
จาํแนกไดด้งันี:  (ต่อ) 

 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี%ยใหม่หรือวันครบกําหนด   
 เมื&อ 0 - 3 3 - 12   ไม่มี  
 ทวงถาม เดือน เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี กําหนด รวม 

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
        

สินทรัพย์ทางการเงิน        
รายการระหวา่งธนาคาร        
   และตลาดเงิน 150 12,401 1,430 154 - - 14,135 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์        
   ทางการเงิน - 4 57 223 392 - 676 
เงินลงทุนสุทธิ - 113 6,459 24,762 12,582 - 43,916 
เงินให้สินเชื�อสุทธิจาก 
   รายไดร้อตดับญัชี 1,494 31,985 9,449 24,866 1,671 - 69,465 

สินทรัพยอื์�น - 138 531 81 - - 750 

   รวมสินทรัพยท์างการเงิน 1,644 44,641 17,926 50,086 14,645 - 128,942 

        
หนี%สินทางการเงิน        
เงินรับฝาก 3,190 63,088 50,639 2,100 - - 119,017 
รายการระหวา่งธนาคาร         
   และตลาดเงิน 1,456 4,495 1,572 30 206 - 7,759 
หนี: สินตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน - 192 39 310 759 - 1,300 

ตราสารหนี: ที�ออกและเงินกูย้มื 700 1,148 2,074 - 7,817 - 11,739 

   รวมหนี: สินทางการเงิน 5,346 68,923 54,324 2,440 8,782 - 139,815 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที& 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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45 เครื&องมือทางการเงนิ (ต่อ) 

 
45.2 ความเสี&ยงด้านตลาด (ต่อ) 

 
(ก) ความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี:ย (Interest Rate Risk) (ต่อ) 

 
ยอดคงเหลือของเงินให้สินเชื�อที�มีอัตราดอกเบี: ยปรับขึ: นลงตามอตัราตลาดหรือมีอตัราดอกเบี: ยคงที�ได้รวมเงินให้สินเชื�อ 
ที�หยดุรับรู้รายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง (ก่อนหกัค่าเผื�อหนี:สงสยัจะสูญ)  
 
นอกจากนี:  ธนาคารมีสินทรัพย/์หนี: สินทางการเงินที�ก่อให้เกิดรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายยอดคงเหลือถวัเฉลี�ยที�คาํนวณโดยถวัเฉลี�ย
จากยอดคงเหลือในระหวา่งงวดของสินทรัพย/์หนี: สินทางการเงิน อตัราเฉลี�ยของดอกเบี:ยและเงินปันผล สาํหรับงวดหกเดือน
สิ:นสุดวนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และสาํหรับปีสิ:นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 เป็นดงันี:  
 
 งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวันที& 
 30 มิถุนายนพ.ศ. 2561 

สําหรับปีสิ%นสุดวันที&  
31 ธันวาคม พ.ศ. 2560   

 ยอดคงเหลือ ดอกเบี%ยและ  ยอดคงเหลือ ดอกเบี%ยและ  
 ถัวเฉลี&ย เงินปันผล อัตราเฉลี&ย ถัวเฉลี&ย เงินปันผล อัตราเฉลี&ย 
 ล้านบาท ล้านบาท (ร้อยละ) ล้านบาท ล้านบาท (ร้อยละ) 
       

สินทรัพยท์างการเงินที�ก่อใหเ้กิดรายได ้       

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 6,836 74 2.17 10,491 165 1.57 

เงินลงทุนสุทธิ 57,829 653 2.26 49,159 1,145 2.33 

เงินใหสิ้นเชื�อ 209,435 6,590 6.29 203,835 13,203 6.48 

   รวมสินทรัพยท์างการเงินที�ก่อใหเ้กิดรายได ้ 274,100 7,317  263,485 14,513  

       
หนี: สินทางการเงินที�ก่อใหเ้กิดค่าใชจ่้าย       
เงินรับฝาก 168,905 1,105 1.31 172,028 2,386 1.39 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 16,633 105 1.26 16,295 219 1.34 

หนี: สินทางการเงินที�กาํหนดใหแ้สดงดว้ย       

   มูลค่ายุติธรรม 26,064 180 1.38 21,933 374 1.70 

ตราสารหนี: ที�ออกและเงินกูย้ืม 24,990 376 3.01 19,531 743 3.81 

   รวมหนี: สินทางการเงินที�ก่อให้เกิดค่าใชจ่้าย 236,592 1,766  229,787 3,722  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที& 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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45 เครื&องมือทางการเงนิ (ต่อ) 

 
45.2 ความเสี&ยงด้านตลาด (ต่อ) 
 

(ก) ความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี:ย (Interest Rate Risk) (ต่อ)  
 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 

สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวันที& 
 30 มิถุนายนพ.ศ. 2561 

สําหรับปีสิ%นสุดวันที&  
31 ธันวาคม พ.ศ. 2560   

 ยอดคงเหลือ ดอกเบี%ยและ  ยอดคงเหลือ ดอกเบี%ยและ  
 ถัวเฉลี&ย เงินปันผล อัตราเฉลี&ย ถัวเฉลี&ย เงินปันผล อัตราเฉลี&ย 

 ล้านบาท ล้านบาท (ร้อยละ) ล้านบาท ล้านบาท (ร้อยละ) 
       

สินทรัพยท์างการเงินที�ก่อใหเ้กิดรายได ้       
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 6,783 74 2.18 10,440 165 1.58 

เงินลงทุนสุทธิ 57,829 653 2.26 49,159 1,145 2.33 

เงินใหสิ้นเชื�อ 203,037 5,148 5.07 199,138 10,558 5.30 

   รวมสินทรัพยท์างการเงินที�ก่อให้เกิดรายได ้ 267,649 5,875  258,737 11,868  

       
หนี: สินทางการเงินที�ก่อใหเ้กิดค่าใชจ่้าย       
เงินรับฝาก 169,177 1,106 1.31 172,249 2,388 1.39 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 16,635 105 1.26 16,299 219 1.34 

หนี: สินทางการเงินที�กาํหนดใหแ้สดงดว้ย       

   มูลค่ายุติธรรม 26,064 180 1.38 21,933 374 1.70 

ตราสารหนี: ที�ออกและเงินกูย้ืม 22,990 352 3.06 18,198 711 3.91 

   รวมหนี: สินทางการเงินที�ก่อให้เกิดค่าใชจ่้าย 234,866 1,743  228,679 3,692  

 
(ข) ความเสี�ยงดา้นอตัราแลกเปลี�ยน (Foreign Exchange Risk) 

 
นอกเหนือจากสินทรัพยแ์ละหนี: สินทางการเงินที�เป็นเงินตราต่างประเทศที�ได้เปิดเผยแลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ที�เกี�ยวขอ้ง ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ธนาคารมีฐานะสุทธิที�เป็นเงินตราต่างประเทศ 
ที�สาํคญัโดยจาํแนกเป็นสกุลเงินไดด้งัต่อไปนี:  
 (หน่วย: เทยีบเท่าล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มถุินายน พ.ศ. 2561 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560   

 เหรียญสหรัฐฯ ยูโร* สกลุอื&น ๆ* เหรียญสหรัฐฯ ยูโร* สกลุอื&น ๆ* 
       

ฐานะทนัที 284.78 6.64 (305.30) 198.71 19.07 (204.84) 
ฐานะล่วงหนา้       

- สญัญาล่วงหนา้ (272.44) (6.64) 323.84 (182.75) (19.17) 213.90 

   ฐานะสุทธิ 12.34 - 18.54 15.96 (0.10) 9.06 

 
* สาํหรับสกุลยโูรและสกุลอื�น ๆ แสดงฐานะสุทธิเป็นเงินตราต่างประเทศเทียบเท่าสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที& 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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45 เครื&องมือทางการเงนิ (ต่อ) 

 
45.3 ความเสี&ยงด้านสภาพคล่อง 

 
วนัที�ที�ครบกาํหนดของเครื� องมือทางการเงินนับจากวนัที�ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัที�  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 มีดงันี:  
 

 งบการเงนิรวม 

 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

 เมื&อทวงถาม น้อยกว่า 1 ปี มากกว่า 1 ปี ไม่มีกาํหนด รวม 
รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสด 1,399 - - 3 1,402 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 2,259 3,594 104 - 5,957 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน - 23,290 10,870 - 34,160 
เงินลงทุน - 19,855 58,384 393 78,632 
เงินให้สินเชื�อสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 18,966(1) 35,015 160,757 - 214,738 

สินทรัพยอื์�น - 814 118 - 932 

   รวมสินทรัพยท์างการเงิน 22,624 82,568 230,233 396 335,821 

 
หนี%สินทางการเงนิ       
เงินรับฝาก 58,230 116,214 1,317 - 175,761 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 7,034 24,555 203 - 31,792 
หนี: สินจ่ายคืนเมื�อทวงถาม 510 - - - 510 
หนี: สินตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน      
หนี: สินทางการเงินที�กาํหนดให้แสดง 
    ดว้ยมูลค่ายติุธรรม - 29 29,632 - 29,661 
หนี: สินตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน - 24,323 9,457 - 33,780 
ตราสารหนี: ที�ออกและเงินกูย้มื - 4,286 19,537 - 23,823 

หนี: สินอื�น - 680 - - 680 

   รวมหนี: สินทางการเงิน 65,774 170,087 60,146 - 296,007 

 
(1) ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ส่วนหนึ� งของเงินให้สินเชื�อที�ครบกาํหนดเมื�อทวงถามในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารจาํนวน 12,646 ลา้นบาท และ 

12,107 ลา้นบาท (วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : 10,702 ล้านบาท และ 10,285 ล้านบาท ตามลาํดบั) เป็นจาํนวนเงินคงคา้งตามสัญญาของรายที�ผิดนัดชําระและ 
จดัชั:นตํ�ากวา่มาตรฐานขึ:นไป ทั:งนี:  ระยะเวลาการชาํระคืนขึ:นอยูก่บัการเจรจาปรับโครงสร้างหนี: ใหม่ 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที& 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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45 เครื&องมือทางการเงนิ (ต่อ) 

 
45.3 ความเสี&ยงด้านสภาพคล่อง (ต่อ) 
 

วนัที�ที�ครบกาํหนดของเครื� องมือทางการเงินนับจากวนัที�ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัที�  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 มีดงันี:  (ต่อ) 

 

 งบการเงนิรวม 

 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 เมื&อทวงถาม น้อยกว่า 1 ปี มากกว่า 1 ปี ไม่มีกาํหนด รวม 
รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสด 1,591 - - - 1,591 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 4,038 13,987 154 - 18,179 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน - 10,215 11,063 - 21,278 
เงินลงทุน - 6,572 37,344 436 44,352 
เงินให้สินเชื�อสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 17,859(1) 40,627 153,053 - 211,539 

สินทรัพยอื์�น - 1,713 158 - 1,871 

   รวมสินทรัพยท์างการเงิน 23,488 73,114 201,772 436 298,810 

 
หนี%สินทางการเงนิ       
เงินรับฝาก 61,590 113,711 2,100 - 177,401 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 9,344 6,068 236 - 15,648 
หนี: สินจ่ายคืนเมื�อทวงถาม 255 - - - 255 
หนี: สินทางการเงินที�กาํหนดให้แสดง 
    ดว้ยมูลค่ายติุธรรม - - 23,104 - 23,104 
หนี: สินตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน - 10,024 9,941 - 19,965 
ตราสารหนี: ที�ออกและเงินกูย้มื 700 3,563 15,670 - 19,933 

หนี: สินอื�น - 674 - - 674 

   รวมหนี: สินทางการเงิน 71,889 134,040 51,051 - 256,980 

 
 (1) ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ส่วนหนึ� งของเงินให้สินเชื�อที�ครบกาํหนดเมื�อทวงถามในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารจาํนวน 12,646 ลา้นบาท และ 

12,107  ลา้นบาท (วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : 10,702 ลา้นบาท และ 10,285 ล้านบาท ตามลาํดบั) เป็นจาํนวนเงินคงคา้งตามสัญญาของรายที�ผิดนัดชาํระและ 
จดัชั:นตํ�ากวา่มาตรฐานขึ:นไป ทั:งนี:  ระยะเวลาการชาํระคืนขึ:นอยูก่บัการเจรจาปรับโครงสร้างหนี: ใหม่ 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
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45 เครื&องมือทางการเงนิ (ต่อ) 

 
45.3 ความเสี&ยงด้านสภาพคล่อง (ต่อ)  

 
วนัที�ที�ครบกาํหนดของเครื� องมือทางการเงินนับจากวนัที�ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัที�  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 มีดงันี:  (ต่อ) 
 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

 เมื&อทวงถาม น้อยกว่า 1 ปี มากกว่า 1 ปี ไม่มีกาํหนด รวม 
รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสด 1,399 - - - 1,399 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 2,206 3,593 104 - 5,903 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน - 23,290 10,870 - 34,160 
เงินลงทุน - 19,855 58,384 393 78,632 
เงินให้สินเชื�อสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 18,966(1) 45,796 142,963 - 207,725 

สินทรัพยอื์�น - 814 118 - 932 

   รวมสินทรัพยท์างการเงิน 22,571 93,348 212,439 393 328,751 

 
หนี%สินทางการเงนิ       
เงินรับฝาก 58,340 116,230 1,317 - 175,887 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 7,034 24,555 203 - 31,792 
หนี: สินจ่ายคืนเมื�อทวงถาม 510 - - - 510 
หนี: สินทางการเงินที�กาํหนดให้แสดง 
   ดว้ยมูลค่ายติุธรรม - 29 29,632 - 29,661 
หนี: สินตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน - 24,323 9,457 - 33,780 
ตราสารหนี: ที�ออกและเงินกูย้มื - 4,286 17,537 - 21,823 

หนี: สินอื�น - 673 - - 673 

   รวมหนี: สินทางการเงิน 65,884 170,096 58,146 - 294,126 

 
(1) ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ส่วนหนึ� งของเงินให้สินเชื�อที�ครบกาํหนดเมื�อทวงถามในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารจาํนวน 12,646 ลา้นบาท และ 

12,107 ลา้นบาท (วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : 10,702 ล้านบาท และ 10,285 ล้านบาท ตามลาํดบั) เป็นจาํนวนเงินคงคา้งตามสัญญาของรายที�ผิดนัดชําระและ 
จดัชั:นตํ�ากวา่มาตรฐานขึ:นไป ทั:งนี:  ระยะเวลาการชาํระคืนขึ:นอยูก่บัการเจรจาปรับโครงสร้างหนี: ใหม่ 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที& 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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45 เครื&องมือทางการเงนิ (ต่อ) 

 
45.3 ความเสี&ยงด้านสภาพคล่อง (ต่อ) 

 
วนัที�ที�ครบกาํหนดของเครื� องมือทางการเงินนับจากวนัที�ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัที�  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 มีดงันี:  (ต่อ) 
 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 เมื&อทวงถาม น้อยกว่า 1 ปี มากกว่า 1 ปี ไม่มีกาํหนด รวม 
รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสด 1,589 - - - 1,589 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 3,970 13,987 154 - 18,111 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน - 10,215 11,063 - 21,278 
เงินลงทุน - 6,572 37,344 436 44,352 
เงินให้สินเชื�อสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 17,859(1) 47,074 140,824 - 205,757 
สินทรัพยอื์�น - 1,713 158 - 1,871 

   รวมสินทรัพยท์างการเงิน 23,418 79,561 189,543 436 292,958 

 
หนี%สินทางการเงนิ       
เงินรับฝาก 61,876 113,727 2,100 - 177,703 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 9,344 6,068 236 - 15,648 
หนี: สินจ่ายคืนเมื�อทวงถาม 255 - - - 255 
หนี: สินทางการเงินที�กาํหนดให้แสดง 
   ดว้ยมูลค่ายติุธรรม - - 23,104 - 23,104 
หนี: สินตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน - 10,024 9,941 - 19,965 
ตราสารหนี: ที�ออกและเงินกูย้มื 700 3,563 13,670 - 17,933 
หนี: สินอื�น - 667 - - 667 

   รวมหนี: สินทางการเงิน 72,175 134,049 49,051 - 255,275 

 
(1) ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ส่วนหนึ� งของเงินให้สินเชื�อที�ครบกาํหนดเมื�อทวงถามในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารจาํนวน 12,646 ลา้นบาท และ 

12,107 ลา้นบาท (วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : 10,702 ล้านบาท และ 10,285 ล้านบาท ตามลาํดบั) เป็นจาํนวนเงินคงคา้งตามสัญญาของรายที�ผิดนัดชําระและ 
จดัชั:นตํ�ากวา่มาตรฐานขึ:นไป ทั:งนี:  ระยะเวลาการชาํระคืนขึ:นอยูก่บัการเจรจาปรับโครงสร้างหนี: ใหม่ 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
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45 เครื&องมือทางการเงนิ (ต่อ) 

 
45.4 มูลค่ายุติธรรม 

 
ธนาคารไดมี้การประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งันี:  
 

 งบการเงนิรวม 

 30 มถุินายน พ.ศ. 2561 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560   

 มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุตธิรรม มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุตธิรรม 
รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

 

สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินสด 1,402 1,402 1,591 1,591 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 5,946 5,946 18,168 18,168 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 34,160 34,160 21,278 21,278 
เงินลงทุนสุทธิ 78,384 78,416 44,060 44,232 
เงินใหสิ้นเชื�อสุทธิ 203,347 200,138 201,564 198,700 

สินทรัพยอื์�น 552 543 1,577 1,574 

   รวมสินทรัพยท์างการเงิน 323,791 320,605 288,238 285,543 

 
หนี%สินทางการเงนิ      
เงินรับฝาก 175,761 175,764 177,401 177,408 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 31,792 31,792 15,648 15,648 
หนี: สินจ่ายคืนเมื�อทวงถาม 510 510 255 255 
หนี: สินทางการเงินที�กาํหนดใหแ้สดงดว้ยมลูค่ายุติธรรม 29,661 29,661 23,104 23,104 
หนี: สินตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 33,780 33,780 19,965 19,965 

ตราสารหนี: ที�ออกและเงินกูย้ืม 23,823 23,874 19,933 20,010 

   รวมหนี: สินทางการเงิน 295,327 295,381 256,306 256,390 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
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45 เครื&องมือทางการเงนิ (ต่อ) 

 
45.4 มูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 
 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มถุินายน พ.ศ. 2561 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560   

 มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุตธิรรม มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุตธิรรม 
รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

 

สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินสด 1,399 1,399 1,589 1,589 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 5,892 5,892 18,100 18,100 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 34,160 34,160 21,278 21,278 
เงินลงทุนสุทธิ 78,384 78,416 44,060 44,232 
เงินใหสิ้นเชื�อสุทธิ 197,221 195,544 196,395 194,411 

สินทรัพยอื์�น 552 543 1,577 1,574 

   รวมสินทรัพยท์างการเงิน 317,608 315,954 282,999 281,184 

 
หนี%สินทางการเงนิ      
เงินรับฝาก 175,887 175,890 177,703 177,710 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 31,792 31,792 15,648 15,648 
หนี: สินจ่ายคืนเมื�อทวงถาม 510 510 255 255 
หนี: สินทางการเงินที�กาํหนดใหแ้สดงดว้ยมลูค่ายุติธรรม 29,661 29,661 23,104 23,104 
หนี: สินตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 33,780 33,780 19,965 19,965 

ตราสารหนี: ที�ออกและเงินกูย้ืม 21,823 21,869 17,933 17,999 

   รวมหนี: สินทางการเงิน 293,453 293,502 254,608 254,681 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
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45 เครื&องมือทางการเงนิ (ต่อ) 
 

45.5 ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ 
 

ธนาคารประกอบธุรกรรมเกี�ยวกบัตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินเป็นไปตามปกติธุรกิจของธนาคาร เพื�อตอบสนองต่อความตอ้งการ 
ของลูกคา้ และเพื�อการบริหารความเสี�ยงของธนาคารอนัเกิดจากการผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยน และอตัราดอกเบี:ย 
 

ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ธนาคารมีตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินซึ� งจาํแนกตามระยะเวลาครบ
กาํหนดของสญัญา สามารถสรุปไดด้งันี:  

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560   
 ไม่เกนิ 1 ปี มากกว่า 1 ปี รวม ไม่เกนิ 1 ปี มากกว่า 1 ปี รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
สญัญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศทนัที 
   และล่วงหนา้       
- สญัญาซื:อ 642,067 1,333 643,400 497,967 80 498,047 
- สญัญาขาย 606,502 6,692 613,194 471,843 6,560 478,403 
สญัญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศและ       
   อตัราดอกเบี:ย       
- สญัญาซื:อ 26,281 138,101 164,382 30,640 115,379 146,019 
- สญัญาขาย 43,165 101,283 144,448 20,708 84,265 104,973 

  สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี:ย       
- รับอตัราดอกเบี:ยคงที� 287,896 435,882 723,778 199,815 353,518 553,333 
- รับอตัราดอกเบี:ยลอยตวั 328,252 471,583 799,835 230,052 411,839 641,891 
สญัญาสิทธิซื:อขายเงินตราต่างประเทศ        
- ขายสิทธิที�จะซื:อ 18 - 18 61 - 61 
- ขายสิทธิที�จะขาย 497 - 497 450 - 450 
- ซื:อสิทธิที�จะซื:อ 823 - 823 433 - 433 
- ซื:อสิทธิที�จะขาย 89 - 89 11 - 11 
สินคา้โภคภณัฑ ์       
- สญัญาซื:อ 142 - 142 128 - 128 
- สญัญาขาย 142 - 142 127 - 127 
อนุพนัธ์ดา้นเครดิต       
- สญัญาซื:อ - 5,415 5,415 - 5,264 5,264 
- สญัญาขาย - 5,415 5,415 - 5,264 5,264 
ตราสารสิทธิเพื�อแลกเปลี�ยน       
- สญัญาขาย - 3,500 3,500 - 1,500 1,500 
ตราสารสิทธิที�อา้งอิงหน่วยลงทุน       
    ของกองทุน       
- สญัญาซื:อ - 1,763 1,763 - 998 998 
- สญัญาขาย - 1,763 1,763 - 998 998 
อนุพนัธ์ดา้นตราสารทุน       
- สญัญาซื:อ 178 - 178 308 - 308 
- สญัญาขาย 178 - 178 308 - 308 
อนุพนัธ์ดา้นตราสารหนี:  ( Bond Forward)       
- สญัญาขาย 1,700 11,480 13,180 1,600 6,850 8,450 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
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45 เครื&องมือทางการเงนิ (ต่อ) 

 
45.5 ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ (ต่อ) 
 

ธนาคารกาํหนดนโยบายและวงเงินที�เกี�ยวขอ้งกบัความเสี� ยงโดยมีขั:นตอนการรายงานและควบคุมความเสี�ยงต่าง ๆ เพื�อควบคุม
ธุรกรรมดา้นอนุพนัธ์ทางการเงิน ธนาคารควบคุมความเสี�ยงดา้นการผิดนดัชาํระที�เกี�ยวขอ้งกบัอนุพนัธ์ทางการเงินโดยพิจารณาวงเงิน
สินเชื�อที�ให้กบัลูกคา้โดยรวม ซึ� งการพิจารณาดงักล่าวเป็นไปเช่นเดียวกบักระบวนการการพิจารณาอนุมติัสินเชื�อ อนัทาํให้ธนาคาร
ควบคุมระดบัความเสี�ยงที�ธนาคารสามารถรับได ้อยา่งไรก็ตาม อนุพนัธ์ทางการเงินอาจทาํให้เกิดกาํไรหรือขาดทุนกบัธนาคารก็ได ้ 
ซึ� งขึ:นอยู่กับการขึ:นลงของอตัราดอกเบี: ยหรืออตัราแลกเปลี�ยนและสามารถเปลี�ยนแปลงได้อย่างมีสาระสําคญัตามสภาวะตลาด 
ที�เปลี�ยนแปลงไป 

 
46 มูลค่ายุติธรรม 

 
46.1 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม 
 

เครื�องมือทางการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมจาํแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงได้
ดงันี:  

 
(ก) เครื�องมือทางการเงินใน ระดบั 1 

 
มูลค่ายุติธรรมของเครื� องมือทางการเงินที�ซื:อขายในตลาดที�มีสภาพคล่อง อา้งอิงจากราคาเสนอซื:อขาย ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะ
การเงิน ราคาเสนอซื:อขายที�ใช้สําหรับสินทรัพยท์างการเงินที�ถือโดยกลุ่มกิจการได้แก่ ราคาเสนอซื:อสุดท้ายที�อ้างอิงจาก 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ราคาปิดที�อา้งอิงจากตลาดหลกัทรัพยใ์นต่างประเทศ และราคาที�ใชช้าํระราคาจากตลาดสัญญา
ซื:อขายล่วงหนา้ เครื�องมือทางการเงินนี:รวมอยูใ่นระดบั 1  

 
(ข) เครื�องมือทางการเงินในระดบั 2 

 
มูลค่ายุติธรรมของเครื� องมือทางการเงินที�ไม่ได้มีการซื: อขายในตลาดที�มีสภาพคล่อง (ตราสารอนุพนัธ์ที�มีการซื: อขายใน 
ตลาดรองที�ไม่ไดมี้การจดัตั:งอยา่งเป็นทางการ (Over-The-Counter)) วดัมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซึ� งใช้ประโยชน์
สูงสุดจากขอ้มูลในตลาดที�สงัเกตไดที้�มีอยูแ่ละอา้งอิงจากประมาณการของกิจการเองมาใช้น้อยที�สุดเท่าที�เป็นไปได ้ถา้ขอ้มูลที�
เป็นสาระสาํคญัทั:งหมดในการวดัมูลค่ายติุธรรมไดม้าจากขอ้มูลที�สงัเกตได ้เครื�องมือนั:นจะรวมอยูใ่นระดบั 2 
 

(ค) เครื�องมือทางการเงินในระดบั 3 
 

ถา้ขอ้มูลที�เป็นสาระสาํคญัขอ้ใดขอ้หนึ� งหรือมากกวา่ไม่ไดม้าจากขอ้มูลที�สงัเกตไดใ้นตลาด เครื�องมือนั:นจะรวมอยูใ่นระดบั 3 
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46 มูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 
 

46.1 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 
 

ตารางต่อไปนี:แสดงถึงสินทรัพยแ์ละหนี: สินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560  
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

 ข้อมูลระดบัที& 1 ข้อมูลระดบัที& 2 ข้อมูลระดบัที& 3 รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

สินทรัพย์     
   เงินลงทุนเพื�อคา้ - 26,049 - 26,049 
   เงินลงทุนที�กาํหนดให้แสดงดว้ยมูลคา่ยติุธรรม - 1,044 - 1,044 
   เงินลงทุนเผื�อขาย 67 31,097 - 31,164 

   ตราสารอนุพนัธ์ - 34,160 - 34,160 

รวมสินทรัพย ์ 67 92,350 - 92,417 
     

หนี%สิน     
   หนี: สินทางการเงินที�กาํหนดให้แสดงดว้ย     
      มูลค่ายติุธรรม - 29,661 - 29,661 

   ตราสารอนุพนัธ์ - 33,780 - 33,780 

รวมหนี: สิน - 63,441 - 63,441 
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 ข้อมูลระดบัที& 1 ข้อมูลระดบัที& 2 ข้อมูลระดบัที& 3 รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

สินทรัพย์     
   เงินลงทุนเพื�อคา้ - 9,601 - 9,601 
   เงินลงทุนเผื�อขาย 81 20,730 - 20,811 

   ตราสารอนุพนัธ์ - 21,278 - 21,278 

รวมสินทรัพย ์ 81 51,609 - 51,690 
     

หนี%สิน     
   หนี: สินทางการเงินที�กาํหนดให้แสดงดว้ย     
      มูลค่ายติุธรรม - 23,104 - 23,104 

   ตราสารอนุพนัธ์ - 19,965 - 19,965 

รวมหนี: สิน - 43,069 - 43,069 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที& 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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46 มูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 
 

46.1 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 
 

ตารางต่อไปนี:แสดงถึงสินทรัพยแ์ละหนี: สินทางการเงินที�ไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัที� 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

 งบการเงนิรวม 

 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
 ข้อมูลระดบัที& 1 ข้อมูลระดบัที& 2 ข้อมูลระดบัที& 3 รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
สินทรัพย์     

เงินสด 1,402 - - 1,402 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 2,259 3,687 - 5,946 
ตราสารหนี: ที�จะถือจนครบกาํหนด - 20,122 - 20,122 
เงินลงทุนทั�วไป - - 37 37 
เงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี:และดอกเบี:ยคา้งรับสุทธิ - 200,138 - 200,138 
สินทรัพยอื์�น - 543 - 543 

รวมสินทรัพย ์ 3,661 224,490 37 228,188 
     

หนี%สิน     
เงินรับฝาก - 175,764 - 175,764 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - 31,792 - 31,792 
หนี: สินจ่ายคืนเมื�อทวงถาม - 510 - 510 
ตราสารหนี: ที�ออกและเงินกูย้มื - 23,874 - 23,874 

รวมหนี: สิน - 231,940 - 231,940 
 

 งบการเงนิรวม 

 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
 ข้อมูลระดบัที& 1 ข้อมูลระดบัที& 2 ข้อมูลระดบัที& 3 รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
สินทรัพย์     

เงินสด 1,591 - - 1,591 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 4,258 13,910 - 18,168 
ตราสารหนี: ที�จะถือจนครบกาํหนด - 13,772 - 13,772 
เงินลงทุนทั�วไป - - 48 48 
เงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี:และดอกเบี:ยคา้งรับสุทธิ - 198,700 - 198,700 
สินทรัพยอื์�น - 1,574 - 1,574 

รวมสินทรัพย ์ 5,849 227,956 48 233,853 
     

หนี%สิน     
เงินรับฝาก - 177,408 - 177,408 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - 15,648 - 15,648 
หนี: สินจ่ายคืนเมื�อทวงถาม - 255 - 255 
ตราสารหนี: ที�ออกและเงินกูย้มื - 20,010 - 20,010 

รวมหนี: สิน - 213,321 - 213,321 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที& 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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46 มูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 
 

46.1 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 
 

ตารางต่อไปนี:แสดงถึงสินทรัพยแ์ละหนี: สินทางการเงินที�ไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และวนัที� 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 (ต่อ) 

 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
 ข้อมูลระดบัที& 1 ข้อมูลระดบัที& 2 ข้อมูลระดบัที& 3 รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
สินทรัพย์     

เงินสด 1,399 - - 1,399 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 2,206 3,686 - 5,892 
ตราสารหนี: ที�จะถือจนครบกาํหนด - 20,122 - 20,122 
เงินลงทุนทั�วไป - - 37 37 
เงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี:และดอกเบี:ยคา้งรับสุทธิ - 195,544 - 195,544 
สินทรัพยอื์�น - 543 - 543 

รวมสินทรัพย ์ 3,605 219,895 37 223,537 
     

หนี%สิน     
เงินรับฝาก - 175,890 - 175,890 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - 31,792 - 31,792 
หนี: สินจ่ายคืนเมื�อทวงถาม - 510 - 510 
ตราสารหนี: ที�ออกและเงินกูย้มื - 21,869 - 21,869 

รวมหนี: สิน - 230,061 - 230,061 
 

 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
 31 ธันวาคม 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 
ตราสารหนี: ที�จะถือจนครบกาํหนด - 13,772 - 13,772 
เงินลงทุนทั�วไป - - 48 48 
เงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี:และดอกเบี:ยคา้งรับสุทธิ - 194,411 - 194,411 
สินทรัพยอื์�น - 1,574 - 1,574 

รวมสินทรัพย ์ 5,779 223,667 48 229,494 
     

หนี%สิน     
เงินรับฝาก - 177,710 - 177,710 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - 15,648 - 15,648 
หนี: สินจ่ายคืนเมื�อทวงถาม - 255 - 255 
ตราสารหนี: ที�ออกและเงินกูย้มื - 17,999 - 17,999 

รวมหนี: สิน - 211,612 - 211,612 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดหกเดือนสิ%นสุดวนัที& 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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46 มูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 
 

46.1 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 
 

วิธีการและขอ้สมมติฐานที�กลุ่มกิจการไดใ้ชใ้นการประมาณมูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงินตามที�ไดเ้ปิดเผยมีดงันี:  
 

เงนิสดและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธิ (สินทรัพย์) 
 

มูลค่ายติุธรรมของเงินสดและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (ดา้นสินทรัพย)์ ถือตามจาํนวนเงินที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

เงนิลงทุนสุทธิ 
 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนสุทธิได้คาํนวณตามวิธีการที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างการข้อ 2.5 ยกเว้น 
การประมาณมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี: ที�จะถือจนครบกาํหนด และเงินลงทุนทั�วไปจะถูกบนัทึกดว้ยราคาตลาดหรือ
ราคาที�สามารถสังเกตไดจ้ากตลาด หากไม่พบกลุ่มกิจการจะบนัทึกด้วยประมาณการกระแสเงินสดที�คาดว่าจะไดรั้บคืนในอนาคต  
คิดลดดว้ยอตัราดอกเบี:ยตลาดที�ปรับปรุงดว้ยอตัราความเสี�ยงของแต่ละบริษทัแลว้ 
 

เงนิให้สินเชื&อแก่ลูกหนี%และดอกเบี%ยค้างรับสุทธิ 
 

มูลค่ายติุธรรมของเงินให้สินเชื�อที�มีอตัราดอกเบี:ยปรับตามอตัราตลาดประมาณตามมูลค่าตามบญัชี 
 

มูลค่ายติุธรรมของเงินให้สินเชื�อที�มีอตัราดอกเบี:ยคงที�จดัชั:นปกติหรือกล่าวถึงเป็นพิเศษคาํนวณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด 
คิดลดดว้ยอตัราดอกเบี:ยของเงินให้สินเชื�อในตลาด ของเงินให้สินเชื�อที�มีลกัษณะคลา้ยกนั 

 

มูลค่ายติุธรรมของเงินให้สินเชื�อที�มีอตัราดอกเบี:ยคงที�จดัชั:นเป็นดอ้ยคุณภาพประมาณตามมูลค่าตามบญัชี 
 

สินทรัพย์อื&น 
 

สินทรัพยอื์�น - ลูกหนี: ตั~วสัญญาใช้เงิน มูลค่ายุติธรรมคาํนวณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด คิดลดด้วยอตัราดอกเบี:ยที�แทจ้ริงของ 
เงินให้สินเชื�อที�มีลกัษณะคลา้ยกนั 
 

เงนิรับฝาก 
 

มูลค่ายติุธรรมของเงินรับฝากที�ครบกาํหนดภายใน 1 ปี ถือตามจาํนวนเงินที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ส่วนเงินรับฝากที�ครบกาํหนด
ตั:งแต่ 1 ปีเป็นตน้ไป จะวดัมูลค่ายติุธรรมดว้ยการคิดลดของกระแสเงินสดดว้ยอตัราดอกเบี:ยในตลาดที�มีลกัษณะใกลเ้คียงกนั 
 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธิ (หนี%สิน)  
 

มูลค่ายติุธรรมของรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หนี: สิน) ถือตามจาํนวนเงินที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  
 

หนี%สินจ่ายคนืเมื&อทวงถาม 
 

มูลค่ายุติธรรมของหนี: สินจ่ายคืนเมื�อทวงถามถือตามจาํนวนเงินที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

ตราสารหนี%ที&ออกและเงนิกู้ยมื 
 

ตราสารหนี: ที�ออกและเงินกู้ยืม แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณจากราคาซื:อ-ขายในตลาด หรือราคาทุนตดัจาํหน่าย 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
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46 มูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 

 
46.2 เทคนิคการประเมินมูลค่าสําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดบัที& 2 

 
ตราสารอนุพนัธ์เพื�อคา้และตราสารอนุพนัธ์ที�ใช้สาํหรับการบญัชีป้องกนัความเสี�ยงซึ� งมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัที� 2 ไดแ้ก่ สัญญาซื:อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี: ย สัญญาซื:อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าวดัมูลค่ายุติธรรม 
โดยอา้งอิงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศซึ� งมีการเสนอซื:อขายกนัในตลาดที�มีสภาพคล่อง  สัญญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี:ย
วดัมูลค่ายุติธรรมโดยอา้งอิงจากอตัราดอกเบี: ยล่วงหน้าซึ� งได้มาจากเส้นอตัราผลตอบแทน (yield curve) ที�สังเกตได้ การคิดลด 
ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ซึ� งมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัที� 2 
 
เงินลงทุนในตราสารหนี: ซึ� งมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัที� 2 วดัมูลค่ายติุธรรมโดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสด ซึ� งเป็นการคิดลดกระแสเงินสด
ตามสัญญาโดยใช้อตัราคิดลงที�คาํนวณจากขอ้มูลที�สังเกตได้จากตลาดของอตัราที�มีการเสนอซื:อขายกนัในตลาดที�มีสภาพคล่อง
สาํหรับตราสารหนี:ของผูอ้อกตราสารนั:น 
 

46.3 การวดัมูลค่ายุติธรรมซึ&งใช้ข้อมูลที&ไม่สามารถสังเกตได้อย่างมีสาระสําคญั (ข้อมูลระดบัที& 3) 
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 เงนิลงทุนทั&วไป 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ยอดตน้งวด/ปี  48 73 
ตั:งสาํรองเพิ�มขึ:น - (3) 
ซื:อเงินลงทุน - 1 
ลดทุนเงินลงทุนทั�วไป (11) (23) 

ยอดปลายงวด/ปี  37 48 

 
เงินลงทุนที�ถูกจดัประเภทภายใตข้อ้มูลระดบัที� 3 เป็นเงินลงทุนทั�วไปซึ� งแสดงดว้ยประมาณการกระแสเงินสดที�คาดว่าจะไดรั้บคืนใน
อนาคต คิดลดดว้ยอตัราดอกเบี:ยตลาดที�ปรับปรุงดว้ยอตัราความเสี�ยงของแต่ละบริษทัแลว้ 
 

47 เหตุการณ์ภายหลงัวนัที&ในงบการเงนิ 

 
วนัที� 20 กรกฎาคม พ.ศ 2561 ที�คณะกรรมการธนาคาร ไดมี้มติให้เพิ�มทุนจดทะเบียนจาํนวน 2,271,017,070.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จาํนวน 15,140,113,803.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 17,411,130,874.00 บาท โดยออกหุ้นสามญัจาํนวน 4,542,034,141 หุ้น มูลค่าที�ตราไว ้
หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนจาํนวนหุ้นที�ผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยูใ่นอตัรา 3 หุ้นใหม่ต่อ 20 หุ้นเดิม ในราคาเสนอขาย 0.87 บาท
ต่อหุ้น ซึ� งธนาคารไดมี้มติกาํหนดวนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นครั: งที� 1/2561 ในวนัที� 4 กนัยายน พ.ศ. 2561 

 
 


