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ความเหน็ 
 

ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิรวมของธนาคาร ซีไอเอ็มบ ีไทย จ ากดั (มหาชน) (ธนาคาร) และบรษิัทย่อย (กลุ่มกจิการ) และงบการเงนิเฉพาะ
ธนาคาร แสดงฐานะการเงนิรวมของกลุ่มกจิการและฐานะการเงนิเฉพาะธนาคาร ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และผลการด าเนินงานรวม
และผลการด าเนินงานเฉพาะธนาคาร กระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะธนาคารส าหรบัปีสิ้นสุดวนัเดยีวกนั โดยถูกต้องตามทีค่วรใน
สาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
 
งบการเงินท่ีตรวจสอบ 
 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารประกอบดว้ย 
 งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะธนาคาร ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะธนาคารส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั  
 งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะธนาคารส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั  
 งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะธนาคารส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั และ 
 หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารซึง่รวมถงึสรุปนโยบายการบญัชทีีส่ าคญั 

 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรบัผดิชอบของผูส้อบ
บญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารในรายงานของขา้พเจ้า ขา้พเจ้ามคีวามเป็นอิสระจากกลุ่มกจิการและ
ธนาคารตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชใีนส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
ที่ก าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามความรบัผดิชอบด้านจรรยาบรรณอื่น  ๆ ซึ่งเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดเหล่านี้ ขา้พเจ้าเชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที่ขา้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ขา้พเจา้ 
 
เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ 
 

เรือ่งส าคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่าง ๆ ทีม่นียัส าคญัทีสุ่ดตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงนิรวม
และงบการเงนิเฉพาะธนาคารส าหรบังวดปจัจุบนั ขา้พเจา้ไดร้ะบุเรื่อง ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสูญส าหรบัเงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหนี้ เป็นเรือ่งส าคญัใน
การตรวจสอบและไดน้ าเรื่องนี้มาพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารโดยรวมและในการแสดง
ความเหน็ของขา้พเจา้ ทัง้นี้ ขา้พเจา้ไมไ่ดแ้สดงความเหน็แยกต่างหากส าหรบัเรือ่งนี้ 
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ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญูส าหรบัเงินให้สินเชือ่แก่ลกูหน้ี 

อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารข้อ 2.9 เรื่องนโยบายการบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และ 
ขอ้ 10 เรือ่งการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัเงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้ 
 

เงนิให้สนิเชื่อแก่ลูกหนี้ถือเป็นส่วนส าคญัของสนิทรพัย์รวมซึ่งคิด
เป็นร้อยละ 58.66 ของสินทรัพย์รวมโดย ณ วันที่  31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2562 เงนิให้สินเชื่อรวมของกลุ่มกิจการประกอบด้วยเงนิให้
สนิเชื่อของภาคธุรกจิธนาคาร คดิเป็นรอ้ยละ 82.07 และลูกหนี้ตาม
สญัญาเช่าซื้อ จากการด าเนินงานของบรษิัทย่อย คิดเป็นร้อยละ 
17.93 ผูบ้รหิารประมาณค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูส าหรบัเงนิใหส้นิเชื่อ
เฉพาะรายและสนิเชื่อทัง้หมดโดยรวมโดยใช้ทัง้ขอ้มูลเชงิปรมิาณ
และพจิารณาปจัจยัเชงิคุณภาพซึ่งมคีวามซบัซอ้น ดงันัน้ขา้พเจา้จงึ
ใหค้วามสนใจเป็นพเิศษในเรือ่งดงักล่าว  
 

ผู้บรหิารตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญส าหรบัลูกหนี้เงนิให้สนิเชื่อของ
กลุ่มกิจการ โดยพิจารณาลูกหนี้แต่ละรายที่มียอดค้างช าระตาม
เกณฑ์การตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญของธนาคารแห่งประเทศไทย 
โดยประเมนิจากความสามารถในการจ่ายช าระหนี้และสถานะทางการ
เงนิของลูกหนี้แต่ละราย เพื่อตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญเพิม่ขึ้นหาก
ผูบ้รหิารเห็นสมควร โดยพจิารณารวมถึงปจัจยัเชงิคุณภาพ ไดแ้ก่ 
ประวตัิการจ่ายช าระในอดตี ฐานะทางการเงนิ และผลการด าเนินงาน 
อตัราส่วนทางการเงนิที่ส าคญั และแนวโน้มอุตสาหกรรม เป็นต้น 
ในกรณีของสนิเชื่อที่ไม่ก่อให้เกดิรายได้ ผู้บรหิารได้พจิารณาจาก
กระแสเงนิสดที่คาดว่าจะไดร้บัจากการจดัเก็บหนี้ในอนาคต ซึ่งมกีาร
ใชส้มมตฐิานทีเ่หมาะสมกบัสภาพเศรษฐกจิ และกระแสเงนิสดจาก
การขายหลกัประกนั ซึ่งประเมนิโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมนิ
ราคา 
 

นอกจากนี้  ผู้บริหารยังได้พิจารณาถึงสภาพเศรษฐกิจและความ
เสี่ยงทางด้านเครดติในภาพรวมของเงนิให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้  และใช้
ดุลยพินิจในการตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญส ารองส่วนเกนิ เพิม่เติม
ส าหรบัส่วนสญูเสยีทีอ่าจเกดิขึน้ 
 

เมื่อขา้พเจา้พจิารณาถงึระดบัความส าคญัของรายการ การใช้ดุลย
พนิิจของผู้บรหิารและความไม่แน่นอนในการประมาณการ ค่าเผื่อ
หนี้สงสยัจะสูญจากเงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหนี้จงึเป็นเรือ่งส าคญัในการ
ตรวจสอบ 

 

ขา้พเจ้าไดป้ระเมนิการออกแบบการควบคุมและการน ามาใช ้และ
ทดสอบความมปีระสทิธผิลของการปฏบิตักิารควบคุมหลกัเกีย่วกบั
ข้อมูลที่ใช้เข้าสู่ระบบ และการค านวณค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญใน
ระบบ ดงัต่อไปนี้ 
 

• ขา้พเจา้ไดท้ดสอบการควบคุมของผูบ้รหิารต่อความถูกตอ้งของ
ขอ้มลูทีใ่ช ้ความเหมาะสมของวธิกีารค านวณ ระบบงาน กระบวนการ 
และการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกบัการประมวลผลเพื่อประเมนิ
ความน่าเชือ่ถอืของผลลพัธใ์นการตัง้ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู 

• ขา้พเจ้าทดสอบการควบคุมหลกัทัง้การควบคุมแบบอตัโนมตัิ
และการควบคุมโดยบุคคล โดยข้าพเจ้าให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศของขา้พเจา้ทดสอบการควบคุมการเขา้ถงึ
ระบบ และการควบคุมในการค านวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
รวมทัง้ความครบถว้นและถูกต้องของบญัชลีูกหนี้ทีน่ ามาใชใ้นการ
ค านวณ นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังได้ทดสอบการควบคุมภายใน
เกี่ยวกบัความถูกต้องของการน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ การประเมิน
ราคาของหลกัประกนั การโอนยา้ยขอ้มลูและการกระทบยอดค่า
เผื่อหนี้สงสยัจะสูญระหว่างระบบเงนิให้สนิเชื่อและระบบบญัชี
แยกประเภท 

• ขา้พเจา้ไดท้ดสอบการควบคุมของผูบ้รหิารในการสอบทานและ
การอนุมตัิการตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยข้าพเจ้าได้อ่าน
รายงานการประชุมของคณะกรรมการหลกัของกลุ่มกจิการ ไดแ้ก่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการด้ านความ เสี่ย ง 
คณะกรรมการจดัการ และคณะกรรมการบรหิารของกลุ่มกจิการ  

 

ขา้พเจา้ไมพ่บประเดน็จากการทดสอบของขา้พเจา้ จงึท าใหข้า้พเจา้
เชื่อถอืการควบคุมของกลุ่มกจิการและสามารถใชผ้ลเพือ่วตัถุประสงค์
ในการตรวจสอบของขา้พเจ้าได้ นอกจากนี้ขา้พเจ้ายงัได้ปฏบิตัิงาน
อื่น ๆ ดงัต่อไปนี้ 
 

ขา้พเจา้ไดท้ าการวเิคราะห์สนิเชือ่โดยอสิระ โดยเลอืกเงนิใหส้นิเชื่อ
ตามเกณฑ์ขนาดความเสีย่ง และขา้พเจา้ไดท้ดสอบการจดัประเภท
ของเงนิให้สินเชื่อเหล่านัน้ และได้ตรวจว่าค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ
เป็นไปตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ส าหรบัเงนิให้
สนิเชื่อบางรายที่ผู้บรหิารมกีารตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญเพิ่มเติม 
ขา้พเจ้าได้ท าความเขา้ใจเกี่ยวกบักระบวนการและการประเมนิความ
เหมาะสมของความสามารถในการจ่ายช าระหนี้ของลูกหนี้ซึ่งจดัท า
โดยผู้บริหารโดยพิจารณาจากหลกัฐานทัง้ภายในและภายนอก 
รวมถงึประเมนิความเหมาะสมของค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญูเหล่านัน้  
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ข้าพเจ้าได้ให้ความส าคัญอย่างมากในการประเมินอย่างพินิจ
พเิคราะห์ถงึค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญจากทีผู่บ้รหิารไดป้ระเมนิไวแ้ลว้ 
ขา้พเจา้ไมพ่บประเดน็ทีเ่ป็นสาระส าคญั 
 

ส าหรบัสนิเชื่อที่ไม่ก่อให้เกดิรายได้ ขา้พเจา้ทดสอบประมาณการ
กระแสเงินสดจากการจ่ายช าระของลูกหนี้  และราคาประเมิน
หลกัประกนั เพื่อประเมนิความเหมาะสมของค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ
ดงันี้ 
 

• ขา้พเจ้าสอบถามในเชงิทดสอบเกี่ยวกบัหลกัการการประมาณ
กระแสเงนิสดซึ่งจดัท าโดยผูบ้รหิาร และประเมนิความเหมาะสม
ของประมาณการ โดยการทดสอบตรวจหลักฐานสนับสนุน 
ที่เกี่ยวข้องและได้สนทนาในรายละเอียดกบัผู้บริหารเกี่ยวกบั
กระแสเงนิสดที่คาดว่าจะได้รบัจากลูกค้าในอนาคต ขา้พเจ้าใช้ 
ดุลยพนิิจของผูป้ระกอบวชิาชพีและหลกัฐานจากภายนอก (ถา้ม)ี 
ในการประเมนิความเหมาะสมของประมาณการกระแสเงนิสด 

• ส าหรบัมูลค่าของหลกัประกนัที่ประเมนิโดยผู้ประเมนิราคานัน้ 
ข้าพเจ้าได้ประเมินคุณสมบัติของผู้ประเมินราคาเหล่านั ้น 
จากนัน้ขา้พเจา้ไดสุ้่มเลอืกตวัอย่างการประเมนิราคาเพือ่ทดสอบ
ว่าผู้บริหารได้ใช้ราคาประเมินล่าสุดในการค านวณค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ ข้าพเจ้าได้ประเมินความเหมาะสมของวิธีการ
ประเมินราคา และพิจารณาว่าผู้ประเมินราคาได้ใช้วิธีการ
ประเมนิราคาตามเกณฑ์ของหน่วยงานก ากบัดูแล นอกจากนี้
ข้าพ เจ้ายังได้ทดสอบความของถูกต้องของการน าราคา
หลกัประกนัไปหกัจากเงนิใหส้นิเชือ่คงเหลอืดว้ย 

 

ขา้พเจา้ทดสอบกระบวนการสอบทานและการอนุมตัิของผู้บรหิาร
ส าหรบัการตัง้ส ารองส่วนเกนิ ขา้พเจา้ประเมนิความเหมาะสมของ
ส ารองทัว่ไปโดยใชป้ระสบการณ์ดา้นอุตสาหกรรมของขา้พเจา้ และ
ความรูแ้ละเงือ่นไขสภาพทางเศรษฐกจิในปจัจุบนั ขา้พเจา้พจิารณา
ความเหมาะสมของส ารองค่ าเผื่ อหนี้ ส งสัยจะสูญทั ว่ไป โดย
เปรยีบเทยีบสดัส่วนของส ารองค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสูญดงักล่าวต่อเงนิ
ใหส้นิเชือ่ของธนาคารกบัธนาคารอื่นๆ ในประเทศไทย 
 

จากผลการปฏบิตังิานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไม่พบความแตกต่างทีม่ ี
สาระส าคญัของค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญูทีผู่บ้รหิารไดป้ระเมนิไว้ 
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ข้อมลูอ่ืน 
 

กรรมการเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มลูอื่น ขอ้มลูอื่นประกอบดว้ย ขอ้มลูซึง่รวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิรวมและงบการเงิน
เฉพาะธนาคาร และรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรายงานนัน้ ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดร้บัรายงานประจ าปีภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของ
ผูส้อบบญัชนีี้  
 

ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารไมค่รอบคลุมถงึขอ้มลูอื่น และขา้พเจา้ไมไ่ดใ้หค้วามเชือ่ม ัน่ต่อขอ้มลูอื่น 
 

ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กีย่วเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารคอื การอ่านและพจิารณาว่าขอ้มลูอื่นมี
ความขดัแยง้ทีม่สีาระส าคญักบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร หรอืกบัความรูท้ีไ่ดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรอืปรากฏ
ว่าขอ้มลูอื่นมกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม ่ 
 

เมื่อขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามกีารแสดงขอ้มลูที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจ้าต้องสื่อสารเรื่อง
ดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ความรบัผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 

กรรมการมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารเหล่านี้ โดยถูกตอ้งตามทีค่วรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคุมภายในที่กรรมการพจิารณาว่าจ าเป็น เพื่อใหส้ามารถจดัท างบการเงนิรวมและงบ
การเงนิเฉพาะธนาคารทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัไมว่่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  
 

ในการจดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร กรรมการรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุ่มกจิการและธนาคารในการ
ด าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องทีเ่กีย่วกบัการด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชสี าหรบัการด าเนินงาน
ต่อเนื่อง เวน้แต่กรรมการมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุ่มกจิการและธนาคาร หรอืหยุดด าเนินงาน หรอืไมส่ามารถด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได ้ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีช่่วยกรรมการในการก ากบัดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงนิของกลุ่มกจิการและธนาคาร 
 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิ รวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรอืข้อผิดพลาด และเสนอรายงาน  
ของผูส้อบบญัชซีึง่รวมความเหน็ของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชือ่ม ัน่อย่างสมเหตุสมผลคอืความเชือ่ม ัน่ในระดบัสงู แต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัว่า 
การปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัทีม่อียู่ไดเ้สมอไป ขอ้มลูที่ 
ขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  และถือว่ามีสาระส าคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ 
ขดัต่อขอ้เท็จจรงิแต่ละรายการ หรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผู้ใช้งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ
ธนาคารเหล่านี้  
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ในการตรวจสอบของขา้พเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจ้าได้ใช้ดุลยพนิิจเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชพีและการสงัเกต และสงสยัเยี่ยงผู้
ประกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 
 

 ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร ไมว่่าจะ
เกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสีย่งเหล่านัน้ และไดห้ลกัฐาน 
การสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ความเสีย่งทีไ่ม่พบขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิ  
อนัเป็นสาระส าคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกดิจากขอ้ผดิพลาด เนื่องจากการทุจรติอาจเกี่ยวกบัการสมรู้ร่วมคดิ  
การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามขอ้เท็จจรงิหรอืการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน 

 ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบที่เหมาะสมกบัสถานการณ์  
แต่ไมใ่ช่เพือ่วตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกลุ่มกจิการและธนาคาร 

 ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีี่กรรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัช ีและการเปิดเผยขอ้มลู 
ทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยกรรมการ  

 สรุปเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจากหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บั 
และประเมนิว่ามคีวามไมแ่น่นอนทีม่สีาระส าคญัทีเ่กีย่วกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้สงสยัอย่างมนียัส าคญัต่อ
ความสามารถของกลุ่มกจิการและธนาคารในการด าเนินงานต่อเนื่องหรอืไม่ ถ้าขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามคีวามไมแ่น่นอนทีม่สีาระส าคญั 
ขา้พเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้โดยให้ขอ้สงัเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิรวมและงบการเงนิ
เฉพาะธนาคารทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความเหน็ของขา้พเจา้จะเปลีย่นแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กบั
หลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคต 
อาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มกจิการและธนาคารตอ้งหยุดการด าเนินงานต่อเนื่อง  

 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล 
ว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรปูแบบทีท่ าให้มกีารน าเสนอขอ้มลูโดยถูกต้องตามที่
ควรหรอืไม ่

 ได้รบัหลกัฐานการสอบบญัชทีี่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงนิของธนาคารภายในกลุ่มหรอืกจิกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่มกจิการเพื่อแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ขา้พเจา้รบัผดิชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏบิตังิาน
ตรวจสอบกลุ่มกจิการ ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดส้ือ่สารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรือ่งต่าง ๆ ทีส่ าคญัซึง่รวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ดว้างแผนไว ้ประเดน็
ที่มนีัยส าคญัที่พบจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องที่มนีัยส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ได้พบในระหว่างการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจ้าได้ให้ค ารบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกบัความเป็นอิสระและ  
ไดส้ือ่สารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัความสมัพนัธ์ทัง้หมด ตลอดจนเรือ่งอื่นซึง่ขา้พเจา้เชือ่ว่ามเีหตุผลทีบุ่คคลภายนอกอาจพจิารณา
ว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พือ่ป้องกนัไมใ่หข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 
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จากเรือ่งทีส่ ือ่สารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรือ่งต่าง ๆ ทีม่นียัส าคญัทีสุ่ดในการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิ
เฉพาะธนาคารในงวดปจัจุบนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ได้อธบิายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผูส้อบบญัช ีเว้นแต่
กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกบัเรื่องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกดิขึ้น ขา้พเจ้าพจิารณาว่าไม่ควร
สือ่สารเรือ่งดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่า
ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สยีสาธารณะจากการสือ่สารดงักล่าว  
 
 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
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ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5339 
กรุงเทพมหานคร 
20 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 



31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

เงนิสด 1,351,567,764 1,749,088,327 1,350,614,011 1,745,984,495

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิสทุธิ 6 6,421,713,044 6,790,160,122 6,205,670,653 6,684,224,569

สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 7 43,459,245,755 23,395,513,202 43,459,245,755 23,395,513,202

เงนิลงทุนสทุธิ 8 86,798,230,526 92,172,323,107 86,796,230,526 92,172,323,107

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยสทุธิ 9 - - 2,208,315,115 2,208,315,115

เงนิใหส้นิเชื,อแก่ลกูหนี/และดอกเบี/ยคา้งรบั 10

เงนิใหส้นิเชื,อแก่ลกูหนี/ 250,896,619,641 234,554,591,139 231,456,772,155 218,848,912,358

ดอกเบี/ยคา้งรบั 463,517,744 492,689,784 469,496,006 502,263,091

รวมเงนิใหส้นิเชื,อแก่ลกูหนี/และดอกเบี/ยคา้งรบั 251,360,137,385 235,047,280,923 231,926,268,161 219,351,175,449

หกั  รายไดร้อตดับญัชี (10,816,864,418) (8,254,467,999) (165,515) (486,300)

หกั  คา่เผื,อหนี/สงสยัจะสญู 11 (10,600,132,295) (10,539,026,105) (9,471,971,773) (9,702,022,606)

หกั  คา่เผื,อการปรบัมลูคา่จากการปรบัโครงสรา้งหนี/ 12 (32,188,376) (52,332,096) (32,188,376) (52,332,096)

รวมเงนิใหส้นิเชื,อแก่ลกูหนี/และดอกเบี/ยคา้งรบัสทุธิ 229,910,952,296 216,201,454,723 222,421,942,497 209,596,334,447

ภาระของลกูคา้จากการรบัรอง 83,360,105 77,698,965 83,360,105 77,698,965

ทรพัยส์นิรอการขายสทุธิ 13 1,123,900,062 1,016,509,206 894,230,172 831,149,160

ที,ดนิ อาคารและอุปกรณ์สทุธิ 14 3,428,635,255 3,536,093,184 3,339,032,032 3,471,101,060

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนสทุธิ 15 1,061,691,787 488,639,652 1,015,531,376 480,958,226

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี 16 1,171,542,192 1,392,797,611 694,257,493 938,209,202

เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 14,967,549,671 6,052,943,866 14,967,549,671 6,052,943,866

สนิทรพัยอ์ื,นสทุธิ 17 2,128,743,263 2,975,302,956 1,713,201,274 2,722,733,218

รวมสินทรพัย์ 391,907,131,720 355,848,524,921 385,149,180,680 350,377,488,632

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารในหน้า 17 ถงึ 146 เป็นสว่นหนึ,งของงบการเงนินี/

7

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที- 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

กรรมการ _______________________________________________    กรรมการ _______________________________________________

งบการเงินรวม



31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี/สินและส่วนของเจ้าของ

หนี/สิน

เงนิรบัฝาก 18 199,034,749,069 185,100,505,109 199,132,082,337 185,215,037,339

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 19 43,393,672,214 44,533,942,327 43,393,672,214 44,533,942,327

หนี/สนิจา่ยคนืเมื,อทวงถาม 268,816,305 378,991,448 268,816,305 378,991,448

หนี/สนิทางการเงนิที,กาํหนดใหแ้สดงดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม20 24,422,519,906 35,512,717,532 24,422,519,906 35,512,717,532

หนี/สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 7 44,659,756,168 24,318,002,735 44,659,756,168 24,318,002,735

ตราสารหนี/ที,ออกและเงนิกูย้มื 21 25,818,667,017 18,968,347,710 23,818,667,017 16,968,347,710

ภาระของธนาคารจากการรบัรอง 83,360,105 77,698,965 83,360,105 77,698,965

ประมาณการหนี/สนิ 22 2,298,834,097 1,987,605,895 2,140,697,917 1,892,940,783

เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 9,158,264,057 3,910,494,022 9,158,264,057 3,910,494,022

หนี/สนิอื,น 23 4,247,833,989 4,138,393,277 3,146,840,215 3,188,938,089

รวมหนี/สิน 353,386,472,927 318,926,699,020 350,224,676,241 315,997,110,950

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้ 24

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญั 34,822,261,748 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 0.50 บาท 17,411,130,874 17,411,130,874 17,411,130,874 17,411,130,874

ทุนที,ออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 34,822,261,748 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 0.50 บาท 17,411,130,874 17,411,130,874 17,411,130,874 17,411,130,874

สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั 10,145,965,854 10,145,965,854 10,145,965,854 10,145,965,854

องคป์ระกอบอื,นของสว่นของเจา้ของ 25 1,468,042,132 1,400,797,437 1,512,574,667 1,422,487,528

สว่นเกนิจากการเปลี,ยนแปลงสว่นไดเ้สยี

ของธนาคารในบรษิทัยอ่ย (42,753,751) (42,753,751) - -

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 26 403,980,000 403,600,000 403,980,000 403,600,000

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 9,134,293,684 7,603,085,487 5,450,853,044 4,997,193,426

รวมส่วนของเจ้าของ 38,520,658,793 36,921,825,901 34,924,504,439 34,380,377,682

รวมหนี/สินและส่วนของเจ้าของ 391,907,131,720 355,848,524,921 385,149,180,680 350,377,488,632

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารในหน้า 17 ถงึ 146 เป็นสว่นหนึ,งของงบการเงนินี/
8

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที- 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

งบการเงินรวม



งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดด้อกเบี�ย 30 16,420,740,139 15,309,544,755 12,978,453,585 12,341,600,425

ค่าใชจ่้ายดอกเบี�ย 31 (5,513,358,198) (4,562,807,958) (5,465,461,170) (4,515,325,072)

รายได้ดอกเบี�ยสทุธิ 10,907,381,941 10,746,736,797 7,512,992,415 7,826,275,353

รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร 2,556,132,793 2,109,980,514 1,615,797,349 1,376,649,113

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบรกิาร (385,927,966) (302,056,447) (370,326,208) (289,520,012)

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสทุธิ 32 2,170,204,827 1,807,924,067 1,245,471,141 1,087,129,101

กาํไรสุทธจิากธุรกรรมเพื,อคา้

   และปรวิรรตเงนิตราต่างประเทศ 33 2,625,945,047 1,054,168,202 2,625,945,047 1,054,168,202

ขาดทุนสุทธจิากหนี�สนิทางการเงนิ

   ที,กาํหนดใหแ้สดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรม 34 (2,802,923,204) (759,750,530) (2,802,923,204) (759,750,530)

กาํไรสุทธจิากเงนิลงทุน 35 343,978,417 19,508,137 343,978,417 19,508,137

กาํไรสุทธจิากการขายสนิเชื,อดอ้ยคุณภาพ 10 398,585,923 226,351,923 - -

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื,นๆ 36 511,589,578 587,350,824 137,640,997 261,325,479

รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 14,154,762,529 13,682,289,420 9,063,104,813 9,488,655,742

ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอื�นๆ

  ค่าใชจ่้ายเกี,ยวกบัพนกังาน 5,063,133,513 4,533,126,703 4,385,558,354 3,892,655,897

  ค่าตอบแทนกรรมการ 11,811,200 13,467,200 11,507,000 13,131,200

  ค่าใชจ่้ายเกี,ยวกบัอาคารสถานที,และอุปกรณ์ 1,213,316,406 1,155,447,852 1,050,453,383 1,017,873,890

  ค่าภาษอีากร 433,029,282 413,013,666 397,538,486 386,886,044

  อื,นๆ 2,918,494,105 2,376,645,066 1,417,671,159 1,229,294,759

รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอื�นๆ 9,639,784,506 8,491,700,487 7,262,728,382 6,539,841,790

หนี�สญู หนี�สงสยัจะสญู และขาดทุนจากการดอ้ยค่า 37 2,571,584,293 4,919,382,923 1,184,566,454 3,686,327,220

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 1,943,393,730 271,206,010 615,809,977 (737,513,268)

ภาษเีงนิได้ 38 (441,797,741) (264,304,590) (191,762,567) (66,769,073)

กาํไร (ขาดทุน) สทุธิสาํหรบัปี 1,501,595,989 6,901,420 424,047,410 (804,282,341)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารในหน้า 17 ถงึ 146 เป็นส่วนหนึ,งของงบการเงนินี�

9

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร



งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ต่อ)

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

บาท บาท บาท บาท

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื�น

รายการที�จะถกูจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนเผื,อขาย 472,498,608 (274,248,938) 472,498,608 (274,248,938)

ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงนิจากการดาํเนินงาน

   ในต่างประเทศ (16,238,529) (4,697,307) (16,238,529) (4,697,307)

(ขาดทุน) กาํไรจากการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมตราสารอนุพนัธ์

   สาํหรบัการป้องกนัความเสี,ยงในกระแสเงนิสด (54,736,432) 136,503,546 (54,736,432) 136,503,546

ภาษเีงนิไดท้ี,เกี,ยวกบัรายการที,จะถูกจดัประเภท

   รายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (52,189,142) (4,364,720) (52,189,142) (4,364,720)

รวมรายการที�จะถกูจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 349,334,505 (146,807,419) 349,334,505 (146,807,419)

รายการที�จะไม่ถกูจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

การวดัมลูค่าใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์

   หลงัออกจากงาน (257,808,214) 72,891,871 (229,255,158) 70,013,711

ภาษเีงนิไดท้ี,เกี,ยวกบัรายการที,จะไมถู่กจดัประเภท

   รายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 5,710,612 (14,578,374) - (14,002,741)

รวมรายการที�จะไม่ถกูจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (252,097,602) 58,313,497 (229,255,158) 56,010,970

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื�น 97,236,903 (88,493,922) 120,079,347 (90,796,449)

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 1,598,832,892 (81,592,502) 544,126,757 (895,078,790)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารในหน้า 17 ถงึ 146 เป็นส่วนหนึ,งของงบการเงนินี�

10

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร



งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ต่อ)

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน) สทุธิ

ส่วนที,เป็นของผูถ้อืหุน้ของธนาคาร 1,501,595,989 6,901,420 424,047,410 (804,282,341)

ส่วนที,เป็นของส่วนไดเ้สยีที,ไมม่อีํานาจควบคุม - - - -

1,501,595,989 6,901,420 424,047,410 (804,282,341)

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวม

ส่วนที,เป็นของผูถ้อืหุน้ของธนาคาร 1,598,832,892 (81,592,502) 544,126,757 (895,078,790)

ส่วนที,เป็นของส่วนไดเ้สยีที,ไมม่อีํานาจควบคุม - - - -

1,598,832,892 (81,592,502) 544,126,757 (895,078,790)

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นสาํหรบั

   กาํไรส่วนที�เป็นของผูถ้ือหุ้นของธนาคาร 40

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ข ั �นพื�นฐาน (บาทต่อหุน้) 0.04 0.00 0.01 (0.03)

จาํนวนหุน้สามญัที,ถวัเฉลี,ยถ่วงนํ�าหนกั (หุน้) 34,822,261,748 31,188,634,435 34,822,261,748 31,188,634,435

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารในหน้า 17 ถงึ 146 เป็นส่วนหนึ,งของงบการเงนินี�

11

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
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ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด 

สาํหรบัปีสิ%นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทนุ) จากการดาํเนินงานก่อนภาษเีงนิได้ 1,943,393,730 271,206,010 615,809,977 (737,513,268)

รายการปรบักระทบกาํไรก่อนภาษเีงนิไดเ้ป็นเงนิสดรบั (จ่าย) 

   จากกจิกรรมดาํเนินงาน

   คา่เสื.อมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 433,202,518 373,493,966 409,743,630 352,142,154

   หนี:สญู หนี:สงสยัจะสญูและขาดทนุจากการดอ้ยคา่ 37 2,571,584,293 4,919,382,923 1,184,566,454 3,686,327,220

   (กลบัรายการ) สาํรองสาํหรบัรายการนอกงบดลุ (125,654,610) 72,742,078 (125,654,610) 72,742,078

   ผลประโยชน์ของพนกังานที.จ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 28 41,716,546 38,448,440 41,716,546 38,448,440

   สาํรองจากการประมาณการหนี:สนิ 322,056,650 85,994,884 287,138,637 79,376,548

   ขาดทนุ (กลบัรายการ) จากการดอ้ยคา่ทรพัยส์นิรอการขาย 1,015,432,235 709,467,315 (1,689,129) 1,487,569

   ขาดทนุจากการดอ้ยคา่เงนิลงทนุ - 1,067,203 - 1,067,203

   (กาํไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี.ยนเงนิตราต่างประเทศ

      และตราสารอนุพนัธท์ี.ยงัไมเ่กดิขึ:นจรงิ (230,267,801) 1,075,237,437 (230,267,801) 1,075,237,437

   กาํไรจากอตัราแลกเปลี.ยนเงนิตราต่างประเทศ

     ของตราสารหนี:ที.ออกและเงนิกูย้มืที.เกดิขึ:นจรงิ (696,020,500) - (696,020,500) -

   กาํไรจากทรพัยส์นิรอการขาย 36 (28,247,855) (69,008,068) (24,352,727) (139,608,478)

   กาํไรที.ยงัไมเ่กดิขึ:นจรงิจากการปรบัมลูคา่เงนิลงทนุ (2,128,477,621) (315,036,490) (2,128,477,621) (315,036,490)

   (กาํไร) ขาดทนุจากการขายเงนิลงทนุ (2,186,608,362) 113,050,652 (2,186,608,362) 113,050,652

   กาํไรจากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 36 (11,871,882) (20,391,900) (10,105,201) (10,877,744)

   ขาดทนุจากการตดัจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 18,608,346 1,318,506 18,608,346 1,169,021

   ขาดทนุจากการตดัจาํหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 872,836 8,845,503 872,836 8,845,503

   ขาดทนุจากการขายลกูหนี:ดอ้ยคณุภาพ 9,118,106 4,731,329 9,118,106 4,731,329

   ขาดทนุสทุธจิากหนี:สนิทางการเงนิที.กาํหนดใหแ้สดงดว้ย

      มลูคา่ยตุธิรรม 34 2,802,923,204 759,750,530 2,802,923,204 759,750,530

   ดอกเบี:ยรบั 30 (16,420,740,139) (15,309,544,755) (12,978,453,585) (12,341,600,425)

   เงนิปนัผลรบั 36 (8,427,415) (10,508,869) (8,427,415) (10,508,869)

   คา่ใชจ้่ายดอกเบี:ย 31 5,513,358,198 4,562,807,958 5,465,461,170 4,515,325,072

ขาดทุนจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรพัย์

   และหนี%สินดาํเนินงาน (7,164,049,523) (2,726,945,348) (7,554,098,045) (2,845,444,518)

สินทรพัยด์าํเนินงานลดลง (เพิ�มขึ%น)

   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 364,870,026 11,389,079,000 474,976,864 11,426,897,185

   เงนิลงทนุเพื.อคา้ (5,757,584,312) (13,414,065,599) (5,757,584,312) (13,414,065,599)

   เงนิใหส้นิเชื.อ (19,083,939,652) (20,557,198,292) (13,672,717,001) (15,914,378,341)

   ทรพัยส์นิรอการขาย 2,157,885,423 1,374,412,019 71,511,170 222,507,346

   เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ (8,914,605,805) (1,914,790,812) (8,914,605,805) (1,914,790,812)

   สนิทรพัยอ์ื.น 636,102,941 (27,293,323) 761,704,836 56,482,867

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารในหน้า 17 ถงึ 146 เป็นสว่นหนึ.งของงบการเงนินี:
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ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบัปีสิ%นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี%สินดาํเนินงานเพิ�มขึ%น (ลดลง)

   เงนิรบัฝาก 13,934,243,960 7,699,827,123 13,917,044,998 7,512,530,728

   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ (1,140,270,113) 28,885,836,529 (1,140,270,113) 28,885,836,529

   หนี:สนิจ่ายคนืเมื.อทวงถาม (110,175,143) 124,328,187 (110,175,143) 124,328,187

   เงนิกูย้มืระยะสั :น 4,168,522,046 (4,202,663,803) 4,168,522,046 (4,202,663,803)

   ประมาณการหนี:สนิ (143,437,882) (68,700,452) (143,437,882) (68,700,452)

   เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 5,247,770,035 (916,101,834) 5,247,770,035 (916,101,834)

   หนี:สนิอื.น 124,116,296 206,940,065 (8,849,396) (50,517,476)

เงินสด (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน (15,680,551,703) 5,852,663,460 (12,660,207,748) 8,901,920,007

   ดอกเบี:ยรบั 14,377,949,429 13,653,855,758 10,939,287,458 10,682,135,864

   ดอกเบี:ยจ่าย (6,578,613,485) (5,144,814,563) (6,579,515,960) (5,146,131,186)

   ภาษจี่าย (รบั) สทุธิ (164,761,796) (424,746,068) 121,054,277 (71,039,791)

เงินสดสทุธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน (8,045,977,555) 13,936,958,587 (8,179,381,973) 14,366,884,894

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดจ่ายในการซื:อหลกัทรพัยเ์ผื.อขาย (27,549,333,482) (32,583,604,603) (27,549,333,482) (32,583,604,603)

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายหลกัทรพัยเ์ผื.อขาย 35,167,757,786 4,208,825,541 35,167,757,786 4,208,825,541

เงนิสดรบัจากการไถ่ถอนหลกัทรพัยเ์ผื.อขาย 7,627,300,000 51,200,000 7,627,300,000 51,200,000

เงนิสดจ่ายในการซื:อตราสารหนี:ที.จะถอืจนครบกาํหนด (4,194,283,404) (12,462,512,179) (4,192,283,404) (12,462,512,179)

เงนิสดรบัจากการไถ่ถอนตราสารหนี:ที.จะถอืจนครบกาํหนด 4,731,280,000 5,905,850,000 4,731,280,000 5,905,850,000

เงนิสดรบัจากการชาํระหนี:เงนิลงทนุในลกูหนี: 788,253 795,015 788,253 795,015

เงนิสดจ่ายในการซื:อเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย 9 - - - (500,000,000)

เงนิสดจ่ายจากการซื:อเงนิลงทนุทั .วไป - (726,500) - (726,500)

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายเงนิลงทนุทั .วไป 2,564,090 6,752,752 2,564,090 6,752,752

เงนิสดรบัจากการลดทนุเงนิลงทนุทั .วไป - 14,990,000 - 14,990,000

เงนิสดจ่ายจากการซื:ออาคารและอุปกรณ์ (295,357,042) (161,435,893) (250,101,510) (134,988,728)

เงนิสดรบัจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 9,342,879 16,085,199 7,577,958 6,268,162

เงนิสดจ่ายซื:อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (708,309,652) (280,289,448) (667,017,974) (276,548,473)

เงนิปนัผลรบั 8,427,415 10,508,869 8,427,415 10,508,869

ดอกเบี:ยรบั 2,287,289,337 1,689,255,397 2,287,261,545 1,689,255,397

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 17,087,466,180 (33,584,305,850) 17,174,220,677 (34,063,934,747)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารในหน้า 17 ถงึ 146 เป็นสว่นหนึ.งของงบการเงนินี:
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบัปีสิ%นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

ดอกเบี:ยจ่าย (48,800,000) (48,800,000) - -

เงนิสดรบัจากการเพิ.มทนุ - 3,951,569,703 - 3,951,569,703

เงนิสดรบัจากการกูย้มืเงนิ 8,534,832,747 16,273,471,128 8,534,832,747 16,273,471,128

เงนิสดจ่ายจากการกูย้มืเงนิ (17,909,088,000) (366,500,000) (17,909,088,000) (366,500,000)

เงินสดสทุธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน (9,423,055,253) 19,809,740,831 (9,374,255,253) 19,858,540,831

กาํไรจากการแปลงคา่งบการเงนิจากการดาํเนินงานในต่างประเทศ (15,953,935) (4,493,892) (15,953,935) (4,493,892)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ�มขึ%นสทุธิ (397,520,563) 157,899,676 (395,370,484) 156,997,086

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัตน้ปี 1,749,088,327 1,591,188,651 1,745,984,495 1,588,987,409

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายปี 1,351,567,764 1,749,088,327 1,350,614,011 1,745,984,495

ข้อมลูเพิ�มเติมประกอบกระแสเงินสด 

รายการที.มใิชเ่งนิสด

   ซื:ออาคารและอุปกรณ์ที.ยงัไมถ่งึกาํหนดชาํระเงนิ 1,597,778 294,250 1,597,778 294,250

   รบัโอนทรพัยส์นิรอการขายจากที.ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 89,686,806 22,455,456 89,686,806 22,455,456

   การเปลี.ยนแปลงมลูคา่เงนิลงทนุเผื.อขาย 472,498,608 (274,248,938) 472,498,608 (274,248,938)

   ตดัจาํหน่ายสว่นเกนิหรอืสว่นลดอตัราดอกเบี:ย 124,753,905 111,472,079 124,753,905 111,472,079

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารในหน้า 17 ถงึ 146 เป็นสว่นหนึ.งของงบการเงนินี:
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1 ข้อมลูทัว่ไป 
 

ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) เป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั ซึ่งจดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย และเป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน 
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยเริม่ประกอบกจิการธนาคารพาณิชย์ตัง้แต่วนัที่ 8 มนีาคม พ.ศ. 2492 และมทีี่อยู่ตามที่ไดจ้ดทะเบยีน 
เลขที ่44 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 
 

ธนาคารเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มลูจงึเรยีกรวมธนาคารและบรษิทัย่อย
ว่ากลุ่มกจิการ โดยธนาคารมี CIMB Bank Berhad เป็นบรษิัทใหญ่ และมบีรษิัท CIMB Group Holdings Berhad เป็นบรษิัทใหญ่ของ
กลุ่มบรษิทั CIMB ซึง่บรษิทัดงักล่าวจดัตัง้ในประเทศมาเลเซยี 
 

บรษิทัย่อยทัง้หมดจดัตัง้เป็นบรษิัทจ ากดัตามกฎหมายไทยและประกอบกจิการในประเทศไทย โดยด าเนินธุรกจิหลกัทางดา้นธุรกจิให้เช่าซื้อ 
ธุรกจิใหเ้ช่าสนิทรพัยแ์บบลสิซิง่ และธุรกจิตดิตามหนี้ 
 

ธนาคารไดร้บัมอบใบประกอบกจิการธนาคารจากธนาคารแห่งสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว (ธนาคารแห่ง สปป.ลาว) เพือ่ใชใ้น
การจดัตัง้ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย สาขาเวยีงจนัทน์ (สาขาเวยีงจนัทน์) ในวนัที ่4 มถุินายน พ.ศ. 2557  
 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการธนาคารเมือ่วนัที ่20 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 
 

2 นโยบายการบญัชี 
 

นโยบายบญัชทีีส่ าคญัซึง่ใชใ้นการจดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารมดีงัต่อไปนี้ 
 

2.1 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร (“งบการเงนิ”) ไดจ้ดัท าขึน้ตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทยภายใต้
พระราชบญัญัตกิารบญัช ีพ.ศ. 2543 ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ออกภายใต้พระราชบญัญัตวิชิาชพีบญัช ี
พ.ศ. 2547 และตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าดว้ยการจดัท าและน าเสนอรายงาน
ทางการเงนิภายใต้พระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ การแสดงรายการในงบการเงนิและการเปิดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิ ไดท้ าขึน้เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ที ่สนส. 21/2558 เรือ่ง 
“การจดัท าและการประกาศงบการเงนิของธนาคารพาณิชย์และบรษิทัโฮลดิ้งทีเ่ป็นบรษิทัแม่ของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ ” ลงวนัที ่ 
4 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 
 

งบการเงนิรวมได้จดัท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดมิในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงนิ ยกเว้นเรื่องที่อธบิายใน
นโยบายการบญัชใีนล าดบัต่อไป 
 

การจดัท างบการเงนิใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทย ก าหนดใหใ้ชป้ระมาณการทางบญัชทีีส่ าคญัและ
การใช้ดุลยพินิจของผู้บรหิารซึ่งจดัท าขึ้นตามกระบวนการในการน านโยบายการบญัชขีองกลุ่มกิจการไปถือปฏิบตัิ และต้อง
เปิดเผยเรื่องการใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิาร หรอืความซบัซ้อน หรอืเกีย่วกบัขอ้สมมตฐิานและประมาณการทีม่นีัยส าคญัต่องบการเงนิ 
ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 4 
 

ธนาคารไดจ้ดัท างบการเงนิเฉพาะธนาคารเพือ่ประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึง่แสดงเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยตามวธิรีาคาทุน 
 

งบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึน้จากงบการเงนิตามกฎหมายทีเ่ป็นภาษาไทย ในกรณีทีม่เีนื้อความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวาม
ในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงนิตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรบัปรงุ และการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง 
 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่ผีลบงัคบัใชส้ าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ตน้ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่2  
   (ปรบัปรุง 2561) 

เรือ่ง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 เรือ่ง รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลกูคา้ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่22 เรือ่ง รายการทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศและสิง่ตอบแทนจ่าย

ล่วงหน้า 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่2 ไดป้รบัปรุงโดยอธบิายใหช้ดัเจนขึน้เกีย่วกบั 
 
- เกณฑก์ารวดัมลูค่าของรายการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท์ีช่ าระดว้ยเงนิสด 
- กรณทีีก่จิการตอ้งหกั ณ ทีจ่่ายภาษขีองพนกังานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑเ์พื่อน าส่งใหห้น่วยงาน

ก ากบัดแูลภาษ ีถอืเสมอืนว่าเป็นการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑป์ระเภทช าระดว้ยตราสารทุนทัง้หมด 
- วธิีการทางบญัชีส าหรบัการปรบัปรุงเงื่อนไขและข้อก าหนดของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่เปลี่ยนการจดั

ประเภทจากการจ่ายช าระดว้ยเงนิสดเป็นการจ่ายช าระดว้ยตราสารทุน 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 เรื่อง รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลกูคา้ ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่18 
(ปรบัปรุง 2560) เรือ่ง รายได ้
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่นี้อา้งองิหลกัการว่า รายไดจ้ะรบัรูเ้มือ่การควบคุมในสนิคา้หรอืบรกิารไดโ้อน
ไปยงัลกูคา้ ซึง่แนวคดิของการควบคุมไดน้ ามาใชแ้ทนแนวคดิของความเสีย่งและผลตอบแทนทีใ่ชอ้ยู่เดมิ 
 
การรบัรูร้ายไดต้อ้งปฏบิตัติามหลกัการส าคญั 5 ข ัน้ตอน ดงัต่อไปนี้ 
 
- ขัน้ตอนแรก : ระบุสญัญาทีท่ ากบัลกูคา้ 
- ขัน้ทีส่อง : ระบุภาระทีต่อ้งปฏบิตัใินสญัญา 
- ขัน้ทีส่าม : ก าหนดราคาของรายการ 
- ขัน้ทีส่ ี ่: ปนัส่วนราคาของรายการใหก้บัภาระทีต่อ้งปฏบิตัทิีร่วมอยู่ในสญัญา 
- ขัน้ทีห่า้ : รบัรูร้ายไดเ้มือ่ (หรอืขณะที)่ กจิการปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ 
 
กลุ่มกจิการมทีางเลอืกในการปรบัใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบันี้โดยการปรบัปรุงย้อนหลงัตามมาตรฐาน  
การบญัชฉีบบัที ่8 เรือ่ง นโยบายการบญัช ีการเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชแีละขอ้ผดิพลาดโดยมขีอ้อนุโลม หรอื
ปรบัปรุงโดยรบัรูผ้ลกระทบสะสมยอ้นหลงักบัก าไรสะสม ณ วนัต้นงวดของรอบระยะเวลารายงานทีเ่ริม่ต้นใชม้าตรฐาน  
การรายงานทางการเงนิฉบบันี้ประกอบกบัการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม กลุ่มกิจการเริม่น ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิฉบบันี้มาปฏบิตัใิชค้ร ัง้แรกส าหรบัรอบระยะเวลารายงานทีเ่ริม่ตน้ในวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 
 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 22 ไดอ้ธบิายให้ชดัเจนถงึอตัราแลกเปลี่ยนทีน่ ามาใชใ้นการรบัรู้
รายการเมือ่เริม่แรกของสนิทรพัย ์ค่าใชจ้่าย หรอืรายได ้ซึง่กจิการไดจ้่ายหรอืรบัล่วงหน้าเป็นเงนิตราต่างประเทศ 
 
มาตรฐานทีป่รบัปรุงใหมด่งักล่าวขา้งตน้ไมม่ผีลกระทบทีม่นียัส าคญัต่อกลุ่มกจิการ 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรบัปรงุ และการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง (ต่อ) 

 
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงที่มผีลบงัคบัใช้ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีในหรือหลงั 

วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และเกี่ยวข้องกบักลุ่มกจิการ ซึ่งกลุ่มกจิการไม่ได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่
ดงักล่าวมาถอืปฎบิตักิ่อนวนับงัคบัใช ้
 
ก) เครือ่งมอืทางการเงนิ 

 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่32 เรือ่ง การแสดงรายการเครือ่งมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่7 เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มลูเครือ่งมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 เรือ่ง เครือ่งมอืทางการเงนิ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  เรือ่ง การป้องกนัความเสีย่งของเงนิลงทุนสุทธ ิ
   ฉบบัที ่16            ในหน่วยงานต่างประเทศ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
   ฉบบัที ่19 

เรือ่ง การช าระหนี้สนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน 

 
กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ดังกล่าวข้างต้น จะน ามาใช้แทนและยกเลิกมาตรฐานการบัญชี
ดงัต่อไปนี้ 

 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่101 เรือ่ง หนี้สงสยัจะสญูและหนี้สญู 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่103 เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิของธนาคาร 
           และสถาบนัการเงนิทีค่ลา้ยคลงึกนั 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่104 เรือ่ง การบญัชสี าหรบัการปรบัโครงสรา้งหนี้ทีม่ปีญัหา 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่105 เรือ่ง การบญัชสี าหรบัเงนิลงทุนในตราสารหนี้และ 

          ตราสารทุน 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่106 เรือ่ง การบญัชสี าหรบักจิการทีด่ าเนินธุรกจิเฉพาะดา้น 

          การลงทุน 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่107 เรือ่ง การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลูส าหรบั 
           เครือ่งมอืทางการเงนิ 

 
มาตรฐานเกีย่วกบัเครือ่งมอืทางการเงนิกลุ่มนี้กล่าวถงึการจดัประเภทรายการ การวดัมลูค่าและการตดัรายการ
สนิทรพัย์ทางการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิ การดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิ การบญัชป้ีองกนัความเสีย่ง 
และการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลูเครือ่งมอืทางการเงนิ 
 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมอืทางการเงนิ ก าหนดหลกัการเกี่ยวกบัการแสดง
รายการเครื่องมอืทางการเงนิเป็นหนี้สินหรอืส่วนของเจ้าของ และการหกักลบสินทรพัย์ทางการเงนิกบัหนี้สิน
ทางการเงนิ มาตรฐานการบญัชฉีบบันี้ใชก้บัการจดัประเภทเครื่องมอืทางการเงนิในมุมของผูอ้อกเครื่องมอืทางการเงนิ
เพื่อจดัเป็นสนิทรพัย์ทางการเงนิ หนี้สนิทางการเงนิ และตราสารทุน รวมถึงการจดัประเภทดอกเบี้ย เงนิปนัผล  
ผลก าไรและขาดทุนทีเ่กีย่วขอ้ง และสถานการณ์ทีท่ าใหส้นิทรพัยท์างการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิตอ้งหกักลบกนั 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรบัปรงุ และการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง (ต่อ) 

 
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงที่มผีลบงัคบัใช้ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีในหรือหลงั 

วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และเกี่ยวข้องกบักลุ่มกจิการ ซึ่งกลุ่มกจิการไม่ได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่
ดงักล่าวมาถอืปฎบิตักิ่อนวนับงัคบัใช ้(ต่อ) 
 
ก) เครือ่งมอืทางการเงนิ (ต่อ) 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทางการเงนิ ก าหนดให้กจิการต้อง
เปิดเผยขอ้มลูเพื่อใหผู้ใ้ชง้บการเงนิสามารถประเมนิเกีย่วกบัความมนียัส าคญัของเครือ่งมอืทางการเงนิทีม่ต่ีอฐานะ
การเงนิและผลการด าเนินของกจิการ และลกัษณะและระดบัของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากเครื่องมอืทางการเงนิ 
ที่กจิการเปิดรบัระหว่างรอบระยะเวลารายงานและ ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลารายงาน รวมทัง้แนวทางการบรหิาร
ความเสีย่งดงักล่าว 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงนิ กล่าวถึงการจัดประเภทรายการ  
การวดัมลูค่า การตดัรายการสนิทรพัย์ทางการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิ การค านวณการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์
ทางการเงนิ และการบญัชป้ีองกนัความเสีย่ง ดงัต่อไปนี้ 
 

การจดัประเภทรายการและการวดัมลูค่า 
- การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ แบ่งออกเป็น  

สามประเภทได้แก่ ราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น โดยขึน้อยู่กบัโมเดลธุรกจิของกจิการในการจดัการสนิทรพัย์ทางการเงนิและลกัษณะ
ของกระแสเงนิสดตามสญัญาของสนิทรพัยท์างการเงนินัน้ 

- การจดัประเภทรายการและการวดัมลูค่าสนิทรพัย์ทางการเงนิประเภทตราสารทุน ต้องวดัมลูค่าดว้ยมลูค่า
ยุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน โดยกจิการสามารถเลอืกรบัรูส้นิทรพัย์ทางการเงนิประเภทตราสารทุนดว้ย
มลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นโดยไมส่ามารถโอนไปเป็นก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 

- หนี้สนิทางการเงนิจดัประเภทรายการและวดัมลูค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจ าหน่าย ยกเวน้หนี้สนิทางการเงนิที่
ต้องวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน หรอืกจิการเลอืกวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรหรอืขาดทุนเมือ่เขา้เงือ่นไขทีก่ าหนด 

- ตราสารอนุพนัธจ์ดัประเภทและวดัมลูค่าดว้ยวธิมีูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 
 

จากการพิจารณาโมเดลธุรกิจ (Business model) และลกัษณะของกระแสเงนิสดตามสญัญาของสินทรพัย์ 
ทางการเงนิ ผลกระทบจากการพิจารณาการจดัประเภทรายการของสนิทรพัย์ทางการเงนิดงักล่าว ไม่มกีาร
เปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระส าคญั เมื่อเปรยีบเทยีบกบัการจดัประเภทรายการของสนิทรพัย์ทางการเงนิ ณ วนัที ่  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการได้ระบุเครื่องมอืทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงการจดั
ประเภทและการวดัมลูค่าจากปจัจุบนัดงันี้ 

 

- เงนิลงทุนทัว่ไปถูกเปลีย่นแปลงการวดัมลูค่าจากเดมิแสดงดว้ยราคาทุนปรบัลดดว้ยค่าเผื่อการดอ้ยค่าของ
เงนิลงทุนให้แสดงด้วยวธิมีูลค่ายุติธรรมที่ก าหนดให้การเปลี่ยนแปลงในมลูค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น 

- เงนิลงทุนในลูกหนี้ถูกเปลีย่นแปลงการจดัประเภทรายการจากเงนิลงทุนทีถ่อืไวจ้นครบก าหนดเดมิใหเ้ป็น
สนิทรพัยท์างการเงนิทีม่กีารดอ้ยค่าดา้นเครดติเมือ่ซื้อหรอืเมือ่วนัทีเ่กดิรายการ 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรบัปรงุ และการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง (ต่อ) 
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงที่มผีลบงัคบัใช้ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีในหรือหลงั 
วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และเกี่ยวข้องกบักลุ่มกจิการ ซึ่งกลุ่มกจิการไม่ได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่
ดงักล่าวมาถอืปฎบิตักิ่อนวนับงัคบัใช ้(ต่อ) 
 
ก) เครือ่งมอืทางการเงนิ (ต่อ) 

 
วธิกีารรบัรู้ดอกเบี้ยจะถูกเปลี่ยนแปลงให้รบัรู้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จรงิ โดยจะยกเลิกการหยุดรบัรู้รายได้
ดอกเบีย้จากเงนิใหกู้ย้มืทีค่า้งช าระเกนิกว่าสามเดอืนนบัตัง้แต่วนัครบก าหนดช าระซึง่รบัรูต้ามเกณฑ์เงนิสด การ
รบัรูร้ายไดด้อกเบี้ยจากเงนิใหกู้ย้มืทีค่า้งช าระเกนิกว่าสามเดอืนนับตัง้แต่วนัครบก าหนดช าระ หรอืลูกหนี้ระดบั  
ที ่3 ตามนิยามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่9 จะรบัรูร้ายได้ดว้ยอตัราดอกเบี้ยที่แท้จรงิของราคา
ตามบญัชหีลงัหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า 
 

การด้อยค่าของสินทรพัยท์างการเงิน 
ข้อก าหนดการด้อยค่ากล่าวถึงการบัญชีส าหรับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อ  สินทรพัย ์
ทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจ าหน่าย หรอืสนิทรพัย์ทางการเงนิประเภทตราสารหนี้ทีว่ดัมลูค่าดว้ย
วธิมีลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นและสนิทรพัย์ทีเ่กดิจากภาระผูกพนัวงเงนิสนิเชื่อและสญัญาค ้า
ประกนัทางการเงนิ โดยค านึงถงึการคาดการณ์ในอนาคตและไม่จ าเป็นต้องรอใหเ้กดิเหตุการณ์ด้านเครดติขึ้น
ก่อน กจิการต้องพจิารณาการเปลีย่นแปลงในคุณภาพเครดติของสนิทรพัย์ทางการเงนิเป็นสามระดบั โดยในแต่
ละระดบัจะก าหนดวธิกีารวดัค่าเผือ่การดอ้ยค่าและการค านวณวธิดีอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิทีแ่ตกต่างกนัไป ไดแ้ก่ 

 
- ระดบัที ่1 หากความเสีย่งดา้นเครดติของเครือ่งมอืทางการเงนิไม่เพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญันบัตัง้แต่การรบัรู้

รายการเมื่อเริม่แรก ค่าเผื่อผลขาดทุนของเครื่องมอืทางการเงนิจะถูกวดัมูลค่าด้วยจ านวนเงนิเท่ากบัผล
ขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ใน 12 เดอืนขา้งหน้า 

- ระดบัที่ 2 หากความเสี่ยงด้านเครดติของเครื่องมอืทางการเงนิเพิม่ขึ้นอย่างมนีัยส าคญันับตัง้แต่การรบัรู้
รายการเมื่อแรกเริม่ ค่าเผื่อผลขาดทุนของเครื่องมอืทางการเงนิจะถูกวดัมูลค่าด้วยจ านวนเงนิเท่ากบัผล
ขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายุ 

- ระดบัที ่3 เมือ่สนิทรพัย์ทางการเงนิเขา้เงื่อนไขเป็นสนิทรพัย์ทางการเงนิทีม่กีารดอ้ยค่าดา้นเครดติ ค่าเผื่อ
ผลขาดทุนของเครื่องมอืทางการเงนิจะถูกวดัมูลค่าดว้ยจ านวนเงนิเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่า  
จะเกดิขึน้ตลอดอายุ 

 

ในการค านวณค่าเผื่อด้อยค่าภายใต้วธิีการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในคุณภาพเครดิตของสินท รพัย์แบบ 
สามระดบั ค่าเผือ่ดอ้ยค่าจะถูกค านวณเป็นแบบกลุ่มลกูหนี้ (Collective approach) โดยค านึงถงึขอ้มลูคาดการณ์
ในอนาคต ยกเวน้ค่าเผือ่ดอ้ยค่าของเงนิใหส้นิเชือ่ใหแ้ก่ลูกหนี้ทีเ่ป็นสาระส าคญัในระดบัที ่3 ค่าเผือ่ดอ้ยค่าจะถูก
ค านวณเป็นแบบรายสญัญา (Individual assessment)   
 

ส าหรบัลูกหนี้การค้าหรอืสนิทรพัย์ที่เกดิจากสญัญาภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่15 ที่ไม่มี
องค์ประกอบเกี่ยวกับการจดัหาเงนิที่มีนัยส าคัญ จะมีข้อยกเว้นให้สามารถใช้วิธีการอย่างง่าย ( simplified 
approach) ในการพจิารณาค่าเผือ่การดอ้ยค่า 
 

กลุ่มกจิการเปลีย่นวธิกีารค านวณค่าเผื่อดอ้ยค่าจากเดมิค านวณค่าเผื่อดอ้ยค่าตามหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเดมิ เป็นการค านวณค่าเผื่อดอ้ยค่าโดยใชแ้บบจ าลองค่าเผือ่ดอ้ยค่าซึง่ค านึงถงึขอ้มลูการคาดการณ์
ในอนาคตของกลุ่มกจิการ 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรบัปรงุ และการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง (ต่อ) 
 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงที่มผีลบงัคบัใช้ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีในหรือหลงั 
วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และเกี่ยวข้องกบักลุ่มกจิการ ซึ่งกลุ่มกจิการไม่ได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่
ดงักล่าวมาถอืปฎบิตักิ่อนวนับงัคบัใช ้(ต่อ) 
 
ก) เครือ่งมอืทางการเงนิ (ต่อ) 

 

การบญัชีป้องกนัความเส่ียง 
การบญัชป้ีองกนัความเสีย่งมวีตัถุประสงคเ์พือ่แสดงผลกระทบในงบการเงนิ ซึง่เกดิจากกจิกรรมการบรหิารความ
เสี่ยงของกจิการที่ใช้เครื่องมอืทางการเงนิในการจดัการฐานะเปิดที่เกดิขึ้นจากความเสี่ยงนัน้ๆ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อก าไรหรอืขาดทุน (หรอืก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น ในกรณีของเงนิลงทุนในตราสารทุนที่กจิการเลอืก
แสดงการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น) วธิกีารดงักล่าวมเีป้าหมายในการแสดงถึง
บริบทของเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงภายใต้การบัญชีป้องกันความเสี่ยงเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึง
วตัถุประสงคแ์ละผลกระทบทีเ่กดิขึน้ 
 

ผลกระทบของการบญัชป้ีองกนัความเสีย่งดงักล่าว ไมเ่ป็นสาระส าคญัต่องบการเงนิรวมของกลุ่มกจิการ 
 

ผลกระทบเม่ือถือปฏิบติัครัง้แรก 
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการจะปรบัใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิกลุ่มเครือ่งมอืทางการเงนิ 
โดยปรบัปรุงยอ้นหลงัในแต่ละรอบระยะเวลารายงานงวดก่อน (full retrospective) ส าหรบัการเปลีย่นแปลงวธิกีารรบัรู้
รายไดด้อกเบี้ยเป็นอตัราดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิตัง้แต่เริม่ตน้สญัญา ในส่วนอื่นกลุ่มกจิการจะรบัรูผ้ลกระทบสะสมโดยการ
ปรบัปรุงยอดยกมาของก าไรสะสม (modified retrospective) ผู้บรหิารของกลุ่มกิจการอยู่ระหว่างการประเมนิผล
กระทบซึง่คาดว่ากลุ่มกจิการจะตอ้งรบัรูผ้ลกระทบของก าไรสะสมตน้งวดส าหรบัรายการดงัต่อไปนี้ 

 

- การเปลีย่นแปลงมลูค่าของเงนิลงทุนทัว่ไปที่เปลี่ยนแปลงการวดัมูลค่าจากเดมิแสดงดว้ยราคาทุนปรบัลด
ดว้ยค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนใหแ้สดงดว้ยวธิมีลูค่ายุตธิรรม โดยการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรม
และก าไร(ขาดทุน)จากการขายจะถูกบนัทกึผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

- การเปลีย่นแปลงการค านวณค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานใหม่ 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 16 เรื่อง การป้องกันความเสี่ยงของเงนิลงทุนสุทธิใน
หน่วยงานต่างประเทศ ใหค้วามชดัเจนเกีย่วกบัวธิกีารทางบญัชทีีเ่กีย่วกบัการป้องกนัความเสีย่งของเงนิลงทุนสุทธิ
ในหน่วยงานต่างประเทศ โดยให้แนวทางในการระบุความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศที่เข้า
เงือ่นไข ใหแ้นวทางเกีย่วกบัเครื่องมอืป้องกนัความเสีย่งในการป้องกนัความเสีย่งของเงนิลงทุนสุทธใินหน่วยงาน
ต่างประเทศ ว่าสามารถถอืโดยกจิการใดๆภายในกลุ่มกจิการมใิช่เฉพาะเพยีงบรษิทัใหญ่เท่านัน้ และใหแ้นวทางใน
การที่จะระบุมูลค่าที่จะจดัประเภทรายการใหม่จากส่วนของเจ้าของไปยงัก าไรหรอืขาดทุนส าหรบัทัง้เครื่องมอื
ป้องกนัความเสีย่งและรายการทีม่กีารป้องกนัความเสีย่ง 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 19 เรื่อง การช าระหนี้สินทางการเงนิด้วยตราสารทุนให้
ขอ้ก าหนดทางบญัชสี าหรบักรณีที่กจิการออกตราสารทุนให้แก่เจ้าหนี้เพื่อช าระหนี้สินทางการเงนิทัง้หมดหรอื
บางส่วน กิจการต้องวดัมูลค่าตราสารทุนที่ออกให้แก่เจ้าหนี้ด้วยมูลค่ายุติธรรม กิจการต้องตดัรายการหนี้สิน
ทางการเงนิทัง้หมดหรอืบางส่วนเมือ่เป็นไปตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 ผลต่าง
ระหว่างมลูค่าตามบญัชขีองหนี้สนิทางการเงนิ (หรอืบางส่วนของหนี้สนิทางการเงนิ) ทีช่ าระและมลูค่ายุตธิรรมของ
ตราสารทุนทีอ่อกตอ้งรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรบัปรงุ และการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง (ต่อ) 

 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงที่มผีลบงัคบัใช้ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีในหรือหลงั 
วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และเกี่ยวข้องกบักลุ่มกจิการ ซึ่งกลุ่มกจิการไม่ได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่
ดงักล่าวมาถอืปฎบิตักิ่อนวนับงัคบัใช ้(ต่อ) 

 
ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 เรือ่ง สญัญาเช่า 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 16 ส่งผลให้กลุ่มกจิการรบัรูส้ญัญาเช่าเกือบทัง้หมดที่กลุ่มกจิการเป็น 
ผู้เช่าในงบแสดงฐานะการเงนิ โดยไม่ต้องจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานและสญัญาเช่าการเงนิอีกต่อไป 
กลุ่มกจิการต้องรบัรูส้นิทรพัย์ (สทิธใินการใชส้นิทรพัย์ทีเ่ช่า) และหนี้สนิตามสญัญาเช่า เวน้แต่เป็นสญัญาเช่าระยะสัน้
หรอืเป็นสญัญาเช่าสนิทรพัยท์ีม่มีลูค่าต ่า 
 
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการจะปรบัใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญาเช่า
โดยรบัรูร้ายการหนี้สนิตามสญัญาเช่าตามภาระผูกพนัของค่าเช่าคดิลดด้วยอตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ยมืส่วนเพิม่ของ 
ผูเ้ช่าและสนิทรพัยส์ทิธกิารใชจ้ะรบัรูเ้ท่ากบัมลูค่าหนี้สนิตามสญัญาเช่า ณ วนัเริม่ใชม้าตรฐาน 
 
ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการประเมนิว่าผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 16 ดงักล่าว ไม่เป็น
สาระส าคญัต่อสนิทรพัยร์วมและหนี้สนิรวมของกลุ่มกจิการ 

 
2.3 การรบัรู้รายได้ 

 
(ก) ดอกเบีย้และส่วนลดรบัจากเงนิใหส้นิเชือ่ 

 
กลุ่มกจิการรบัรู้รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์คงค้าง โดยกลุ่มกิจการจะหยุดรบัรู้ตามเกณฑ์นี้ ส าหรบัลูกหนี้ที่ค้างช าระ
ดอกเบี้ยเกนิกว่าสามเดอืนนับจากวนัทีค่รบก าหนดช าระหรอืมคีวามไม่แน่นอนเกีย่วกบัการช าระหนี้จะใชเ้กณฑ์ เงนิสด 
และกลุ่มกจิการยงัไดบ้นัทกึยกเลกิรายไดส้ าหรบัดอกเบีย้จากเงนิใหกู้ย้มืทีค่า้งช าระดงักล่าวทีก่ลุ่มกจิการบนัทกึบญัชเีป็น
รายไดแ้ลว้ออกจากบญัชเีพือ่ใหเ้ป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย กลุ่มกจิการจะรบัรูร้ายไดต้ามเกณฑค์ง
คา้งไดใ้หมเ่มือ่ลกูหนี้ไดช้ าระเงนิตน้และดอกเบีย้ทีย่งัคงคา้งครบถว้นแลว้ 
 
กลุ่มกจิการรบัรู้รายได้ส าหรบัลูกหนี้ภายหลงัการปรบัโครงสร้างหนี้ใหม่ตามเกณฑ์คงคา้งเช่นเดยีวกบัเงนิให้สนิเชื่อที่
กล่าวข้างต้น ยกเว้นหนี้ตามสัญญาปรบัโครงสร้างหนี้ที่อยู่ระหว่างการติดตามผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรบั
โครงสรา้งหนี้ใหม่ ซึ่งจะรบัรูร้ายไดต้ามเกณฑ์เงนิสดจนกว่าลูกหนี้จะปฏบิตัติามเงือ่นไขการปรบัโครงสรา้งหนี้ตดิต่อกนั
ไมน้่อยกว่าสามเดอืนหรอืสามงวดการช าระเงนิแลว้แต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า 
 

(ข) ดอกเบีย้และเงนิปนัผลจากเงนิลงทุน 
 
ดอกเบีย้รบัจากเงนิลงทุนรบัรูเ้ป็นรายไดต้ามเกณฑส์ดัส่วนของเวลาโดยค านึงถงึอตัราผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิของเงนิลงทุน  
เงนิปนัผลรบัจากเงนิลงทุนรบัรูเ้ป็นรายไดเ้มือ่มกีารประกาศจ่ายเงนิปนัผลท าใหธ้นาคารมสีทิธไิดร้บัเงนิปนัผลทีจ่่าย 
 
ดอกเบี้ยรบัจากเงนิลงทุนในลกูหนี้รบัรูโ้ดยวธิอีัตราผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิส าหรบัลูกหนี้รายทีม่กีารจ่ายช าระในระหว่างปี 
ทัง้นี้อตัราผลตอบแทนค านวณบนพืน้ฐานขอ้สมมตฐิานเกีย่วกบัจ านวนเงนิและระยะเวลาในการเกบ็เงนิจากลกูหนี้เหล่านี้  
ในอนาคต ขอ้สมมติฐานเหล่านี้เกีย่วกบัเหตุการณ์ทีย่งัไม่เกดิขึน้ ซึ่งอาจถูกกระทบและเปลี่ยนแปลงได้ดว้ยเหตุการณ์ 
ทีไ่มอ่าจทราบล่วงหน้า 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 
2.3 การรบัรู้รายได้ (ต่อ) 

 
(ค) รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร 
 

กลุ่มกจิการรบัรูร้ายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร เมือ่มกีารใหบ้รกิารลกูคา้ ซึง่ประกอบดว้ยค่าธรรมเนียมและบรกิารหลาย
ประเภท 
 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารทีจ่ะรบัรูร้ายไดเ้มือ่ปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ เช่น รายไดจ้ากการเป็นนายหน้า
ขายประกนั รายได้ค่าธรรมเนียมในการจดจ าหน่ายหลกัทรพัย์ รายได้ค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงถามหนี้และ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารธุรกรรมของกลุ่มกจิการ 
 
ส่วนรายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารทีจ่ะรบัรูร้ายไดต้ลอดช่วงระยะเวลาของการใหบ้รกิารดงักล่าว เช่น ค่าบรกิารจากการ
รบัรอง รบัอาวลั และการค ้าประกนั และรายไดค้่าธรรมเนียมจดัการ 
 

(ง) ก าไร (ขาดทุน) จากการขายเงนิลงทุน 
 
ก าไร (ขาดทุน) จากการขายเงนิลงทุนถอืเป็นรายไดห้รอืค่าใชจ้่าย ณ วนัทีร่บัช าระเงนิ 
 

(จ) ก าไร (ขาดทุน) จากการขายทรพัยส์นิรอการขาย 
 
ก าไร (ขาดทุน) จากการขายทรพัย์สนิรอการขายจะรบัรูเ้ป็นรายได้หรอืค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เมื่อได้ 
โอนความเสีย่งและผลตอบแทนทีเ่ป็นสาระส าคญัของความเป็นเจา้ของในทรพัยส์นิรอการขายใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ 
 

(ฉ) รายไดจ้ากสญัญาเช่าซื้อ 
 
บรษิทัย่อยค านวณรายไดจ้ากสญัญาเช่าซื้อโดยวธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิตามระยะเวลาของสญัญาเช่านัน้ 
 
บรษิทัย่อยรบัรูร้ายไดจ้ากสญัญาเช่าซื้อตามเกณฑเ์ดยีวกบัการรบัรูด้อกเบีย้จากเงนิใหส้นิเชือ่ 
 

(ช) รายไดอ้ื่น 
 
รายไดอ้ื่นรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 
 

2.4 การรบัรู้ค่าใช้จ่าย 
 

(ก) ดอกเบีย้จ่าย 
 
ธนาคารรบัรูค้่าใชจ้่ายดอกเบีย้เงนิกูย้มืและเงนิฝากเป็นค่าใชจ้่ายตามเกณฑค์งคา้ง 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 

2.4 การรบัรู้ค่าใช้จ่าย (ต่อ) 
 

(ข) ค่านายหน้าเพือ่ก่อใหเ้กดิสญัญาเช่าซื้อ 
 

ค่านายหน้าจ่ายเพือ่ก่อใหเ้กดิสญัญาเช่าซื้อรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายตลอดระยะเวลาการผ่อนช าระตามวธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ 
 

(ค) ค่าใชจ้่ายค่าธรรมเนียมและบรกิาร และค่าใชจ้่ายอื่น 
 

ค่าใชจ้่ายค่าธรรมเนียมและบรกิาร และค่าใชจ้่ายอื่นรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 
 

2.5 เงินลงทุน 
 

กลุ่มกจิการจดัประเภทเงนิลงทุนที่นอกเหนือจากเงนิลงทุนในบรษิัทย่อยและบรษิัทร่วม และส่วนได้เสยีในกจิการร่วมค้าเป็น  
5 ประเภท คอื 1. เงนิลงทุนเพื่อค้า 2. เงนิลงทุนที่ก าหนดใหแ้สดงด้วยมลูค่ายุติธรรม (Fair Value Option) 3. เงนิลงทุนเผื่อขาย 
4. เงนิลงทุนทีถ่อืไวจ้นครบก าหนด และ 5. เงนิลงทุนทัว่ไป การจดัประเภทขึ้นอยู่กบัจุดมุ่งหมายขณะลงทุน ฝ่ายบรหิารจะเป็น 
ผูก้ าหนดการจดัประเภททีเ่หมาะสมส าหรบัเงนิลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวนการจดัประเภทเป็นระยะ  
 

(1) เงนิลงทุนเพื่อค้า คอื เงินลงทุนที่ลงทุนเพื่อจุดมุ่งหมายหลกัในการหาก าไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วงเวลาสัน้ 
ไมเ่กนิ 3 เดอืน เงนิลงทุนเพือ่คา้ถูกซื้อขายในตลาดซื้อขายคล่องและแสดงรวมไวใ้นเงนิลงทุนระยะสัน้  
 

(2) เงนิลงทุนที่ก าหนดใหแ้สดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรม (Fair Value Option) คอื เงนิลงทุนทีม่วีตัถุประสงค์ชดัเจนในการบริหาร
ความเสีย่งของธุรกรรมอนุพนัธ์ในบญัชเีพื่อค้า เพื่อลดความไม่สอดคลอ้งในการวดัมลูค่าหรอืรบัรูร้ายการระหว่างเงนิลงทุน
และธุรกรรมอนุพนัธใ์นบญัชเีพือ่คา้ 

 

(3) เงนิลงทุนเผื่อขาย คอื เงนิลงทุนทีจ่ะถอืไวโ้ดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพื่อเสรมิสภาพคล่องหรอืเมือ่อตัราดอกเบี้ย
เปลีย่นแปลงไดแ้สดงรวมไวใ้นเงนิลงทุนระยะยาว เวน้แต่กรณทีีฝ่า่ยบรหิารแสดงเจตจ านงทีจ่ะถอืไวใ้นช่วงเวลาน้อยกว่า  
12 เดอืนนบัแต่วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ กจ็ะแสดงรวมไวใ้นเงนิลงทุนระยะสัน้ 

 

(4) เงนิลงทุนที่ถือไว้จนครบก าหนด คอื เงนิลงทุนที่มกี าหนดเวลาและผู้บรหิารตัง้ใจแน่วแน่และมคีวามสามารถถือไว้จนครบ
ก าหนดไดแ้สดงรวมไวใ้นเงนิลงทุนระยะยาว เวน้แต่จะครบก าหนดภายใน 12 เดอืนนับแต่วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ 
กจ็ะแสดงไวใ้นเงนิลงทุนระยะสัน้ 

 

(5) เงนิลงทุนทัว่ไป คอื เงนิลงทุนในตราสารทุนทีไ่มม่ตีลาดซื้อขายคล่องรองรบั 
 

การซื้อและขายเงนิลงทุนจะบนัทกึบญัช ีณ วนัที่จ่ายและรบัช าระเงนิ ต้นทุนของเงนิลงทุนใหร้วมไปถงึต้นทุนการจดัท ารายการ 
เงนิลงทุนเพือ่คา้และเงนิลงทุนเผือ่ขายวดัมลูค่าในเวลาต่อมาดว้ยมลูค่ายุตธิรรม 
 

เงนิลงทุนเพื่อค้าและเงนิลงทุนที่ก าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (Fair Value Option) แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิด้วย
มลูค่ายุตธิรรมหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้ม)ี รายการก าไรและรายการขาดทุนทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิของเงนิลงทุนเพือ่คา้รบัรูร้วมอยู่ใน
ก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุน 
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2.5 เงินลงทุน (ต่อ) 
 
เงนิลงทุนเผื่อขายแสดงในงบแสดงฐานะการเงนิด้วยมูลค่ายุติธรรมหกัค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้าม)ี ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายการก าไรและรายการขาดทุนทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิของเงนิลงทุนเพือ่คา้รบัรูร้วมอยู่ในก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุน รายการก าไร
และรายการขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิจากการเปลีย่นแปลงมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนเผื่อขายจะรวมไวใ้นส่วนของเจา้ของ เมื่อ
มกีารขายเงนิลงทุนเผื่อขายหรอืเกิดการด้อยค่า ผลสะสมของมูลค่ายุติธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจะรวมอยู่ในงบก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็และแสดงเป็นรายการก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุน มลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนค านวณตามเกณฑด์งัต่อไปนี้ 
 
- มลูค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ที่อยู่ในความต้องการของตลาดจะค านวณโดยใชร้าคาเสนอซื้อสุดท้ายของตราสารหนี้นัน้  

ณ สิน้วนัท าการสุดทา้ยของปีตามทีไ่ดป้ระกาศไวโ้ดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ส่วนมลูค่ายุตธิรรมของตราสารหนี้ชนิดอื่น 
ค านวณโดยใชเ้สน้อตัราผลตอบแทน ทีป่ราศจากความเสีย่งปรบัดว้ยอตัราความเสีย่งทีเ่หมาะสม 
 

- มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนในความต้องการของตลาด ค านวณโดยใช้ราคาเสนอซื้อสุดท้ายของตราสารทุนนัน้ในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัสิน้วนัท าการสุดทา้ยของงวด 

 
เงนิลงทุนทีจ่ะถอืไวจ้นครบก าหนดวดัมลูค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจ าหน่ายตามอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ หกัดว้ยค่าเผือ่การดอ้ยค่า 
 
เงนิลงทุนทัว่ไป แสดงดว้ยราคาทุนหกัการดอ้ยค่า 

 
กลุ่มกจิการจะทดสอบการด้อยค่าของเงนิลงทุนเมื่อมขีอ้บ่งชี้ว่าเงนิลงทุนนัน้อาจมกีารดอ้ยค่าเกดิขึ้น หากราคาตามบญัชีของ 
เงนิลงทุนสงูกว่ามลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนื รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกบนัทกึไวใ้นงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
 
ในการจ าหน่ายเงนิลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธทิี่ได้รบัจากการจ าหน่ายเมื่อเปรียบเทียบกบัราคาตามบญัชีของ  
เงนิลงทุนนัน้จะบนัทกึรวมอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ กรณีทีจ่ าหน่ายเงนิลงทุนทีถ่อืไวใ้นตราสารหนี้หรอืตราสารทุนชนิดเดยีวกนั
ออกไปบางส่วน ราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุนทีจ่ าหน่ายจะก าหนดโดยใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั (weighted average cost) ดว้ย
ราคาตามบญัชจีากจ านวนทัง้หมดทีถ่อืไว ้
 

2.6 เงินลงทุนในลกูหน้ี 
 
เงนิลงทุนในลูกหนี้ที่รบัซื้อมาจากสถาบนัการเงนิแสดงตามราคาทุนที่จ่ายซื้อสุทธจิากค่าเผื่อการด้อยค่าของเงนิลงทุนในลูกหนี้  
(ถา้ม)ี ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
 
ในกรณีทีเ่งนิลงทุนในลูกหนี้ทีร่บัซื้อได้มกีารท าสญัญาปรบัโครงสรา้งหนี้ กลุ่มกจิการจะโอนเงนิลงทุนในลูกหนี้ดงักล่าวไปเป็น  
เงนิให้สนิเชื่อและแสดงตามมูลค่ายุติธรรมสุทธจิากค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ มลูค่ายุติธรรมอ้างอิงจากยอดคงเหลอืตามบญัชขีอง  
เงนิลงทุนในลกูหนี้ ณ วนัโอนหรอื ณ วนัท าสญัญาปรบัโครงสรา้งหนี้  
 
กลุ่มกจิการพจิารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของเงนิลงทุนในลูกหนี้ที่รบัซื้อโดยใชว้ธิกีารประเมนิมูลค่าปจัจุบนั ซึ่งอ้างอิงจากมลูค่า
ปจัจุบนัของกระแสเงนิสดทีค่าดว่าจะไดร้บัจากการจ าหน่ายหลกัประกนัหรอืจากลกูหนี้ตามหลกัเกณฑก์ารกนัส ารองของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย 
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2.7 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 
บรษิทัย่อยหมายถงึกจิการทีก่ลุ่มกจิการควบคุม กลุ่มกจิการควบคุมกจิการเมือ่กลุ่มกจิการมกีารเปิดรบัหรอืมสีทิธใินผลตอบแทนผนั
แปรจากการเกีย่วขอ้งกบัผูไ้ดร้บัการลงทุนและมคีวามสามารถท าใหเ้กดิผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใชอ้ านาจเหนือผูไ้ดร้บัการ
ควบคุม กลุ่มกิจการรวมงบการเงนิของบรษิัทย่อยไว้ในงบการเงนิรวมตัง้แต่วนัที่กลุ่มกิจการมอี านาจในการควบคุมบรษิัทย่อย  
กลุ่มกจิการจะไมน่ างบการเงนิของบรษิทัย่อยมารวมไวใ้นงบการเงนิรวมนบัจากวนัทีก่ลุ่มกจิการสญูเสยีอ านาจควบคุม 
 
กลุ่มกจิการบนัทกึบญัชกีารรวมธุรกจิโดยถือปฏบิตัิตามวธิซีื้อ สิง่ตอบแทนที่โอนให้ส าหรบัการซื้อบรษิัทย่อย ประกอบด้วยมูลค่า
ยุตธิรรมของสนิทรพัย์ทีผู่ซ้ื้อโอนใหแ้ละหนี้สนิทีก่่อขึน้เพื่อจ่ายช าระใหแ้ก่เจา้ของเดมิของผูถู้กซื้อและส่วนไดเ้สยีในส่วนของเจา้ของที่
ออกโดยกลุ่มกจิการ สิง่ตอบแทนทีโ่อนใหร้วมถงึมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย ์หรอืหนี้สนิทีผู่ซ้ื้อคาดว่าจะตอ้งจ่ายช าระตามขอ้ตกลง  
 
ต้นทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซื้อจะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายเมือ่เกดิขึน้ มลูค่าเริม่แรกของสนิทรพัย์ทีร่ะบุไดท้ี่ไดม้าและหนี้สนิและหนี้สนิที่อาจ
เกดิขึ้นทีร่บัมาจากการรวมธุรกจิจะถูกวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม ณ วนัที่ซื้อ ในการรวมธุรกจิแต่ละครัง้ กลุ่มกจิการวดัมลูค่าของ
ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมในผูถู้กซื้อดว้ยมลูค่ายุตธิรรม หรอื มลูค่าของสนิทรพัย์สุทธทิีร่ะบุไดข้องผูถู้กซื้อตามสดัส่วนของหุน้ 
ทีถ่อืโดยส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม 
 
ตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซื้อจะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายเมือ่เกดิขึน้ 
 
ในการรวมธุรกจิทีด่ าเนินการส าเรจ็จากการทยอยซื้อ ผูซ้ื้อต้องวดัมลูค่าส่วนไดเ้สยีทีผู่ซ้ื้อถอือยู่ในผูถู้กซื้อก่อนหน้าการรวมธุรกจิใหม่ 
โดยใชม้ลูค่ายุตธิรรม ณ วนัทีซ่ื้อและรบัรูผ้ลก าไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิขึน้จากการวดัมลูค่าใหมน่ัน้ในก าไรหรอืขาดทุน 
 
สิง่ตอบแทนทีค่าดว่าจะตอ้งจ่ายออกไปโดยกลุ่มกจิการ รบัรูด้ว้ยมลูค่ายุตธิรรม ณ วนัทีซ่ื้อ การเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของ 
สิง่ตอบแทนทีค่าดว่าจะต้องจ่ายทีร่บัรูภ้ายหลงัวนัทีซ่ื้อซึ่งจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิใหร้บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน สิง่ตอบแทน 
ทีค่าดว่าจะต้องจ่ายซึ่งจดัประเภทเป็นส่วนของเจา้ของต้องไม่มกีารวดัมลูค่าใหม่ และใหบ้นัทกึการจ่ายช าระในภายหลงัไวใ้นส่วนของ
เจา้ของ 
 
ส่วนเกนิของมลูค่าสิง่ตอบแทนทีโ่อนให ้มลูค่าส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมในผูถู้กซื้อ และมลูค่ายุตธิรรม ณ วนัซื้อธุรกจิของส่วน
ไดเ้สยีในส่วนของเจา้ของของผูถู้กซื้อทีผู่ซ้ื้อถอือยู่ก่อนการรวมธุรกจิ ทีม่ากกว่ามลูค่ายุตธิรรมสุทธ ิณ วนัทีซ่ื้อของสนิทรพัยส์ุทธิของ
บรษิัทย่อยที่ระบุได้ที่ได้มา ต้องรบัรู้เป็นค่าความนิยม หากมูลค่าของมูลค่าสิ่งตอบแทนที่โอนให้ มูลค่าส่วนได้เสยีที่ไม่มอี านาจ
ควบคุมในผูถู้กซื้อ และมลูค่ายุตธิรรม ณ วนัซื้อธุรกจิของส่วนได้เสยีในส่วนของเจา้ของของผูถู้กซื้อทีผู่้ซื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกจิ 
น้อยกว่ามลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธขิองบรษิทัย่อยทีไ่ดม้าเนื่องจากการซื้อในราคาต ่ากว่ามลูค่ายุตธิรรม จะรบัรูส้่วนต่างโดยตรง
ไปยงัก าไรขาดทุน 
 
กจิการจะตดัรายการบญัชรีะหว่างกนั ยอดคงเหลอื และก าไรทีย่งัไมไ่ดเ้กดิขึน้จรงิระหว่างกนัในกลุ่มกจิการ ขาดทุนทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ
กจ็ะตดัรายการในท านองเดยีวกนั เวน้แต่รายการนัน้มหีลกัฐานว่าสนิทรพัย์ที่โอนระหว่างกนัเกดิการดอ้ยค่า นโยบายการบญัชขีอง
บรษิทัย่อยไดถู้กปรบัปรุงเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบญัชขีองกลุ่มกจิการ 
 

2.8 เงินสด 
 
เงนิสด หมายถงึ เงนิสดในมอืซึง่เป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 
2.9 เงินให้สินเช่ือ ลกูหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ และค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญู  

 
(ก) ส าหรบัเงนิใหส้นิเชือ่ของธุรกจิธนาคารพาณชิย์ 

 
เงนิให้สนิเชื่อแสดงตามจ านวนเงนิต้นคงเหลอืหกัดว้ยค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญทีม่ไีวเ้ผื่อความเสีย่งทีธ่นาคารอาจไม่ไดร้บั
ช าระหนี้ ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญนี้จะเพิม่ขึน้ดว้ยหนี้สงสยัจะสูญทีส่ ารองเพิม่ขึน้หรอืหนี้สูญไดร้ ับช าระคนื และลดลงดว้ย
หนี้สูญที่ตดัจ าหน่าย และค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญประเมนิโดยฝ่ายบรหิารของธนาคาร ซึ่งประเมนิฐานะลูกหนี้แต่ละราย
ประกอบกบัหลกัเกณฑ์ตามขอ้ก าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ธนาคารยงัพจิารณาถึงความสมัพนัธ์
ระหว่างความเสีย่ง มลูค่าหลกัทรพัย์ค ้าประกนัและสถานะในปจัจุบนัของลูกหนี้แต่ละราย รวมทัง้ความสมัพนัธ์ของยอด
ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญต่อยอดเงนิให้สินเชื่อจนถึงการพิจารณาผลกระทบของสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจที่อาจมต่ีอ
ความสามารถในการช าระเงนิของลกูหนี้ 
 

(ข) ส าหรบัลกูหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อ 
 
ลูกหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อแสดงตามมลูค่าสุทธทิี่จะได้รบัจากลูกหนี้ตามสญัญาซื้อหกัรายไดจ้ากสญัญาเช่าซื้อทีย่งัไม่ถอืเป็น
รายได ้
 
ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญูตัง้ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 
 
กลุ่มกจิการบนัทกึค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู ส าหรบัลกูหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อทีจ่ดัชัน้ต ่ากว่ามาตรฐาน จดัชัน้สงสยั และจดัชัน้
สงสยัจะสูญในอตัรารอ้ยละ 100 ของส่วนต่างระหว่างยอดหนี้ตามบญัชกีบัมูลค่าปจัจุบนัของกระแสเงนิสดที่คาดว่าจะ
ไดร้บัจากลูกหนี้หรอืมูลค่าปจัจุบนัของกระแสเงนิสดทีค่าดว่าจะไดร้บัจากการจ าหน่ายหลกัประกนั ทัง้นี้อตัราดอกเบี้ย  
คดิลดและระยะเวลาทีค่าดว่าจะจ าหน่ายหลกัประกนัไดอ้า้งองิตามหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย ส าหรบัลกูหนี้
ช ัน้ปกตแิละชัน้กล่าวถงึเป็นพเิศษ ธนาคารบนัทกึค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญในอตัรารอ้ยละ 1 และรอ้ยละ 2 ของมลูหนี้หลงั
หกัหลกัประกนั และกลุ่มกจิการยงัได้พจิารณาตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญเพิ่มเติมในบางกลุ่มของชัน้สนิทรพัย์เป็นเงนิ
ส ารองส่วนเกนิเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการกนัเงนิส ารองแบบระมดัระวงั 

 
2.10 การปรบัโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหาและส่วนสูญเสียจากการปรบัโครงสร้างหน้ี 

 
กลุ่มกจิการบนัทกึรายการการปรบัโครงสร้างหนี้ที่มปีญัหาและส่วนสูญเสยีที่เกี่ยวขอ้งโดยอ้างอิงตามหลกัเกณฑ์ของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย 
 
ธนาคารบนัทกึสนิทรพัย์ทีไ่ดร้บัโอนจากการช าระหนี้ดว้ยมลูค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์ หกัดว้ยประมาณการค่าใชจ้่ายในการขาย 
(ถา้ม)ี หรอืเงนิลงทุนในลกูหนี้ (รวมดอกเบีย้คา้งช าระ) แลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า 
 
ในกรณีทีก่ารปรบัโครงสรา้งหนี้เกดิจากการเปลีย่นแปลงเงือ่นไขในการช าระหนี้ มูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในลูกหนี้หลงัการ
ปรบัโครงสรา้งหนี้ค านวณจากมลูค่าปจัจุบนัของกระแสเงนิสดทีจ่ะไดร้บัในอนาคต คดิลดดว้ยอตัราดอกเบี้ยของเงนิใหส้นิเชื่อข ัน้
ต ่าส าหรบัลกูคา้รายใหญ่ (“MLR”) หรอือตัราดอกเบีย้สนิเชือ่บุคคลรายย่อย (“CLR”) ของธนาคาร ณ วนัปรบัโครงสรา้งหนี้ 
 
ผลขาดทุนที่เกิดจากการปรบัโครงสร้างหนี้  สุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ บันทึกเป็นค่าเผื่อการปรบัมูลค่าจากการปรบั
โครงสรา้งหนี้และถอืเป็นค่าใชจ้่ายทัง้จ านวนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ทนัททีีเ่กดิขึน้ 
 
ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายและค่าใชจ้่ายทางตรงอื่นทีเ่กดิขึน้จากการปรบัโครงสรา้งหนี้ไดบ้นัทกึเป็นค่าใชจ้่ายเมื่อเกดิขึน้ 
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2.10 การปรบัโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหาและส่วนสูญเสียจากการปรบัโครงสร้างหน้ี (ต่อ) 
 
กลุ่มกจิการปรบัปรุงค่าเผื่อการปรบัมลูค่าจากการปรบัโครงสรา้งหนี้ทุกสิ้นปี โดยการค านวณมลูค่าปจัจุบนัของกระแสเงนิสดทีค่าดว่า
จะไดร้บัในอนาคตคดิลดดว้ยอตัราดอกเบีย้ เงนิใหส้นิเชือ่ข ัน้ต ่าส าหรบัลกูคา้รายใหญ่ (MLR) หรอือตัราดอกเบี้ยสนิเชือ่บุคคลรายย่อย 
(CLR) ของธนาคาร ณ วนัสิน้ปี 
 
ขาดทุนจากการปรบัโครงสร้างหนี้โดยการยนิยอมลดเงนิต้นหรอืดอกเบี้ยที่บนัทกึในบญัชหีลงัหกัเงนิส ารองที่กนัไว้แล้ว (ถ้าม)ี  
จะรบัรูเ้ป็นขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เมือ่มกีารปรบัโครงสรา้งหนี้ 
 

2.11 ทรพัยสิ์นรอการขาย 
 
ทรพัย์สนิรอการขายประกอบดว้ยอสงัหารมิทรพัยแ์ละสงัหารมิทรพัย์ ซึ่งแสดงในราคาทุนทีไ่ดม้าหรอืมลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนื 
หกัด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขายแล้วแต่ราคาใดจะต ่ากว่าในขณะที่ได้สนิทรพัย์นัน้มา ในกรณีที่มูลค่าตามบญัชขีอง
ทรพัยส์นิรอการขายมกีารดอ้ยค่า กลุ่มกจิการจะรบัรูค้่าเผือ่การดอ้ยค่าของทรพัยส์นิรอการขายทัง้จ านวน 
 
กลุ่มกจิการจะรบัรูก้ าไร (ขาดทุน) จากการขายทรพัย์สนิรอการขายเป็นรายไดห้รอืค่าใชจ้่ายทัง้จ านวนตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนด
โดยธนาคารแห่งประเทศไทย 

 
2.12 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

 
ทีด่นิ และอาคารซึ่งส่วนใหญ่ประกอบดว้ยอาคารส านักงาน แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมตามราคาประเมนิซึ่งผู้ประเมนิราคาอสิระ
ภายนอกไดป้ระมาณการไวแ้ละจะทบทวนการประเมนิทุกๆ 5 ปี หกัดว้ยค่าเสือ่มราคาสะสมของอาคาร ส่วนอุปกรณ์อื่น ๆ รบัรู้
เมือ่เริม่แรกตามราคาทุนหกัดว้ยค่าเสือ่มราคาสะสม 
 
ตน้ทุนทีเ่กดิขึน้ภายหลงัจะรวมอยู่ในมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์หรอืรบัรูแ้ยกเป็นอกีสนิทรพัย์หนึ่งตามความเหมาะสม เมือ่ตน้ทุน
นัน้เกดิขึน้และคาดว่าจะใหป้ระโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตแก่กลุ่มกจิการและตน้ทุนดงักล่าวสามารถวดัมลูค่าได้อย่างน่าเชือ่ถอื 
และมูลค่าตามบญัชขีองชิ้นส่วนที่ถูกเปลีย่นแทนจะถูกตดัรายการออก ส าหรบัค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาอื่น ๆ บรษิัทจะรบัรู้
ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ้่ายในก าไรหรอืขาดทุนเมือ่เกดิขึน้ 
 
การตรีาคาทีด่นิและอาคารใหมท่ าใหม้ลูค่าตามบญัชทีีเ่พิม่ขึน้จะรบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นและจะแสดงอยู่ในส่วนเกนิทุนจากการ 
ตีราคาสนิทรพัย์ในส่วนของเจ้าของ และหากมูลค่าของส่วนที่เคยมกีารตีราคาเพิ่มนัน้ลดลงกลุ่มกิจการจะน าส่วนที่ลดลงจากการ 
ตรีาคาใหมไ่ปรบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น และลดส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาสนิทรพัย์ขา้งตน้ทีอ่ยู่ในส่วนของเจา้ของลดลงตามไป
ดว้ย ส่วนทีล่ดลงทีเ่หลอืจะบนัทกึไปยงัก าไรหรอืขาดทุน  ในแต่ละปีผลต่างระหว่างวธิคีดิค่าเสื่อมราคาทีค่ านวณจากมลูค่าตามบญัชี
ของสินทรพัย์ที่ตีราคาใหม่ กบัค่าเสื่อมราคาที่ค านวณจากราคาทุนเดิมของสินทรพัย์ จะถูกโอนจากส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สนิทรพัยไ์ปยงัก าไรสะสม 
 
ทีด่นิไมม่กีารคดิค่าเสื่อมราคา  ค่าเสื่อมราคาของสนิทรพัยอ์ื่นค านวณโดยใชว้ธิเีสน้ตรงเพือ่ลดราคาทุน (หรอืราคาทีต่ใีหม)่ แต่ละชนิด
ตลอดอายุการใหป้ระโยชน์ทีป่ระมาณการไวข้องสนิทรพัยด์งัต่อไปนี้ 
 
อาคาร 20 ปี และ 40 ปี 
อุปกรณ์ 5 ปี และ 10 ปี 
 
ทุกสิน้รอบรอบระยะเวลารายงาน ไดม้กีารทบทวนและปรบัปรุงมลูค่าคงเหลอืและอายุการใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยใ์หเ้หมาะสม 
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2.12 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์และค่าเส่ือมราคา (ต่อ) 
 
ในกรณีทีม่ลูค่าตามบญัชสีูงกว่ามลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนื มลูค่าตามบญัชจีะถูกปรบัลดใหเ้ท่ากบัมลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืทนัท ี  
(ดหูมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 2.14) 
 
ผลก าไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิจากการจ าหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ ค านวณโดยเปรยีบเทยีบจากสิง่ตอบแทนสุทธทิีไ่ดร้บัจากการ
จ าหน่ายสนิทรพัยก์บัมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย ์และจะรบัรูใ้นงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
 
ในการจ าหน่ายสนิทรพัยท์ีม่กีารตรีาคาใหม ่ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาสนิทรพัยจ์ะโอนไปยงัก าไรสะสม 

 
2.13 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 
(ก) โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

 
สทิธกิารใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์โดยทีซ่ื้อมามลีกัษณะเฉพาะบนัทกึเป็นสนิทรพัย์โดยค านวณจากต้นทุนในการไดม้า
และการด าเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นัน้สามารถน ามาใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะตัดจ าหน่ายตลอดอายุ
ประมาณการใหป้ระโยชน์ภายในระยะเวลา 5 ปี และ 10 ปี 
 
ต้นทุนที่ใชใ้นการบ ารุงรกัษาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ให้บนัทกึเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกดิขึ้น ค่าใชจ้่ายที่เกดิจากการพฒันา  
ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงในการออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีม่ลีกัษณะเฉพาะเจาะจงซึง่กลุ่มกจิการเป็นผูด้แูล  
จะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนเมือ่เป็นไปตามขอ้ก าหนดทุกขอ้ดงันี้ 
 
• มคีวามเป็นไปไดท้างเทคนิคทีก่จิการจะท าโปรแกรมคอมพวิเตอรใ์หเ้สรจ็สมบรูณ์เพือ่น ามาใชป้ระโยชน์หรอืขายได้ 
• ผูบ้รหิารมคีวามตัง้ใจทีจ่ะท าโปรแกรมคอมพวิเตอรใ์หเ้สรจ็สมบรูณ์และน ามาใชป้ระโยชน์หรอืขาย 
• กจิการมคีวามสามารถทีจ่ะน าโปรแกรมคอมพวิเตอรน์ัน้มาใชป้ระโยชน์หรอืขาย 
• สามารถแสดงว่าโปรแกรมคอมพวิเตอรน์ัน้ใหผ้ลประโยชน์ทางเศรษฐกจิในอนาคตอย่างไร 
• มคีวามสามารถในการจดัหาทรพัยากรดา้นเทคนิค ดา้นการเงนิ และดา้นอื่นไดเ้พยีงพอทีจ่ะน ามาใชเ้พือ่ท าใหก้าร

พฒันาเสรจ็สิน้สมบรูณ์ และน าโปรแกรมคอมพวิเตอรม์าใชป้ระโยชน์หรอืน ามาขายได้ 
• กจิการมคีวามสามารถทีจ่ะวดัมลูค่าของรายจ่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัโปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีเ่กดิขึน้ในระหว่างการพฒันา 

ไดอ้ย่างน่าเชือ่ถอื 
 
ต้นทุนโดยตรงทีร่บัรูเ้ป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมคอมพวิเตอร์ จะรวมถงึต้นทุนพนักงานทีท่ างานในทมีพฒันาโปรแกรม
คอมพวิเตอรแ์ละค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งในจ านวนเงนิทีเ่หมาะสม 
 
ต้นทุนการพฒันาอื่นที่ไม่เขา้เงือ่นไขเหล่านี้จะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายเมือ่เกดิขึน้ ค่าใชจ้่ายในการพฒันาหากก่อนหน้านี้รบัรู้
เป็นค่าใชจ้่ายไปแลว้ จะไมร่บัรูเ้ป็นสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนในเวลาภายหลงั 
 

(ข) สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนอื่น 
 
รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดร้บัสทิธ ิไดบ้นัทกึเป็นสนิทรพัยแ์ละตดัจ าหน่ายโดยใชว้ธิอีตัราเสน้ตรง ตลอดอายุการใหป้ระโยชน์ 5 ปี 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนจะไมม่กีารประเมนิมลูค่าใหม ่ 
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2.14 การด้อยค่าของสินทรพัย ์
 
สนิทรพัย์ทีม่อีายุการใหป้ระโยชน์ไมท่ราบแน่ชดั เช่น ค่าความนิยม ซึ่งไม่มกีารตดัจ าหน่ายจะถูกทดสอบการดอ้ยค่าเป็นประจ าทุก
ปี สนิทรพัย์อื่นทีม่กีารตดัจ าหน่ายจะต้องมกีารทบทวนการดอ้ยค่า เมือ่มเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์บ่งชี้ว่าราคาตามบญัชอีาจสูงว่า
มลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนื รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรบัรูเ้มือ่ราคาตามบญัชขีองสนิทรพัย์สูงกว่ามูลค่าสุทธทิีค่าดว่าจะไดร้บั
คนื ซึ่งหมายถงึจ านวนทีสู่งกว่าระหว่างมลูค่ายุตธิรรมหกัตน้ทุนในการขายเทยีบกบัมลูค่าจากการใช ้สนิทรพัยจ์ะถูกจดัเป็นหน่วย
ที่เล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมาได้ เพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า สินทรพัย์ที่ไม่ใช่ สินทรพัย์ทางการเงนิ
นอกเหนือจากค่าความนิยมซึ่งรบัรูร้ายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าไปแลว้จะถูกประเมนิความเป็นไปไดท้ีจ่ะกลบัรายการขาดทุน
จากการดอ้ยค่า ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 
 

2.15 สิทธิการเช่า 
 
ธนาคารตดัจ าหน่ายสทิธกิารเช่าอาคารซึ่งแสดงเป็นสนิทรพัย์อื่นตามอายุสญัญาเช่า 2 - 30 ปี เป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานโดยวธิี
เสน้ตรงตลอดอายุของสญัญาเช่านัน้ 
 

2.16 สญัญาเช่าระยะยาว 
 
สญัญาระยะยาวเพื่อเช่าสนิทรพัย์ซึง่ผูใ้หเ้ช่าเป็นผูร้บัความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเป็นส่วนใหญ่ สญัญาเช่านัน้ถอื
เป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน เงนิที่ต้องจ่ายภายใต้สญัญาเช่าดงักล่าว (สุทธจิากสิง่ตอบแทนจูงใจที่ได้รบัจากผู้ให้เช่า) จะบนัทกึในงบ
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็โดยใชว้ธิเีสน้ตรงตลอดอายุของสญัญาเช่านัน้ 
 
สญัญาเช่าทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ซึ่งผูเ้ช่าเป็นผูร้บัความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกอืบทัง้หมดถอืเป็นสญัญา
เช่าการเงนิ ซึ่งจะบนัทกึเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์ทีเ่ช่า หรอืมลูค่าปจัจุบนัสุทธขิองจ านวนเงนิทีต่้อง
จ่ายตามสญัญาเช่า แลว้แต่มลูค่าใดจะต ่ากว่า 
 
จ านวนเงนิทีต่้องจ่ายดงักล่าวจะปนัส่วนระหว่างหนี้สนิและค่าใชจ่้ายทางการเงนิเพือ่ใหไ้ดอ้ตัราดอกเบีย้คงทีต่่อหนี้สนิคงคา้งอยู่  
โดยพจิารณาแยกแต่ละสญัญา ภาระผูกพนัตามสญัญาเช่าหกัค่าใชจ้่ายทางการเงนิจะบนัทกึเป็นหนี้สนิระยะยาว ส่วนดอกเบี้ย
จ่ายจะบนัทกึในก าไรหรอืขาดทุนตลอดอายุของสญัญาเช่าเพื่อท าให้อตัราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอตัราคงทีส่ าหรบัยอดคงเหลอื
ของหนี้สนิทีเ่หลอือยู่ สนิทรพัย์ทีไ่ดม้าตามสญัญาเช่าการเงนิจะคดิค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใชง้านของสนิทรพัยท์ีเ่ช่าหรอือายุ
ของสญัญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า 
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2.17 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
 
(ก) สกุลเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงานและสกุลเงนิทีใ่ชน้ าเสนองบการเงนิ 

 
รายการทีร่วมในงบการเงนิของแต่ละกจิการในกลุ่มกจิการถูกวดัมลูค่าโดยใชส้กุลเงนิของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิหลกั
ที่กจิการด าเนินงานอยู่ (สกุลเงนิที่ใช้ในการด าเนินงาน) งบการเงนิรวมแสดงในสกุลเงนิบาท ซึ่งเป็น สกุลเงนิที่ใช้ในการ
ด าเนินงานและสกุลเงนิทีใ่ชน้ าเสนองบการเงนิของกลุ่มกจิการ 
 

(ข) รายการและยอดคงเหลอื 
 
รายการที่เป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงนิที่ใช้ในการด าเนินงานโดยใช้อตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัที่เกิด
รายการหรอืวนัทีต่รีาคาหากรายการนัน้ถูกวดัมลูค่าใหม่ รายการก าไรและรายการขาดทุนทีเ่กดิจากการรบัหรอืจ่ายช าระที่
เป็นเงนิตราต่างประเทศ และทีเ่กดิจากการแปลงค่าสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีเ่ป็นตวัเงนิซึง่เป็นเงนิตราต่างประเทศ ไดบ้นัทกึไว้
ในก าไรหรอืขาดทุน 
 
เมื่อมีการรบัรู้รายการก าไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงนิไว้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องค์ประกอบของ  
อตัราแลกเปลี่ยนทัง้หมดของก าไรหรอืขาดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นดว้ย ในทางตรงขา้มการรบัรูก้ าไร
หรอืขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตวัเงนิไว้ในก าไรหรอืขาดทุน องค์ประกอบของอตัราแลกเปลี่ยนทัง้หมดของก าไรหรอื
ขาดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก าไรขาดทุนดว้ย 

 
2.18 ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 

 
กลุ่มกิจการแสดงภาระภายใต้สญัญาตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิเป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ วิธกีารบญัชีส าหรบัตราสาร
อนุพนัธแ์ตกต่างกนัขึน้อยู่กบัวตัถุประสงคข์องการท ารายการดงันี้ 
 
(ก) ตราสารอนุพนัธท์ีม่ไีวเ้พือ่คา้ 

 
กลุ่มกจิการบนัทกึภาระจากตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิที่มไีว้เพื่อค้าตามมูลค่ายุติธรรมโดยจะรบัรูก้ าไรหรอืขาดทุนจากการ
เปลีย่นแปลงมลูค่ายุตธิรรมในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
 

(ข) ตราสารอนุพนัธท์ีม่ไีวเ้พือ่ป้องกนัความเสีย่ง 
 
กลุ่มกจิการวดัมลูค่าของตราสารอนุพนัธ์ที่มไีวเ้พื่อป้องกนัความเสีย่งตามลกัษณะของความเสีย่งประเภทใดประเภทหนึ่ง
ดงัต่อไปนี้ 

 
(1) การป้องกนัความเสีย่งในมลูค่ายุตธิรรม  

 
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ถูกจดัประเภทและเข้าเงื่อนไขของการป้องกนัความเสี่ยง 
ในมูลค่ายุตธิรรม และการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของรายการสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิทีม่กีารป้องกนัความเสี่ยงจะถูก
บนัทกึในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
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2.18 ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน (ต่อ) 
 

(ข) ตราสารอนุพนัธท์ีม่ไีวเ้พือ่ป้องกนัความเสีย่ง (ต่อ) 
 

(2) การป้องกนัความเสีย่งกระแสเงนิสด 
 

การเปลีย่นแปลงในมูลค่ายุตธิรรมของตราสารอนุพนัธ์ที่ถูกจดัประเภทและเขา้เงือ่นไขของการป้องกนัความเสี่ยงกระแส 
เงนิสดเฉพาะส่วนทีม่ปีระสทิธผิลจะถูกรบัรูใ้นส่วนของเจา้ของ ก าไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิจากส่วนทีไ่ม่มปีระสทิธผิลจะถูก
รบัรู้ทนัทใีนงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มูลค่าที่สะสมในส่วนของเจ้าของจะถูกโอนไปงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ในงวดที่
รายการทีม่กีารป้องกนัความเสีย่งมผีลกระทบต่องบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
 

หากการป้องกนัความเสี่ยงของรายการที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ท าให้เกิดการรบัรู้สินทรพัย์หรอืหนี้สนิทางการเงนิ ก าไรหรือ
ขาดทุนทีเ่กดิจากการป้องกนัความเสีย่งจะถูกรบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น โดยไมน่ าไปรวมไวใ้นต้นทุนเริม่แรกของ
สนิทรพัยห์รอืหนี้สนิทีถู่กป้องกนัความเสีย่ง แต่จะถูกบนัทกึในส่วนของเจา้ของ และจะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนเมือ่มกีาร
รบัรูก้ าไรหรอืขาดทุนของสนิทรพัยห์รอืหนี้สนินัน้ เสมอืนเป็นการจดัประเภทรายการใหม่ 
 

หากการป้องกนัความเสี่ยงของรายการที่คาดว่าจะเกดิขึ้น ท าใหเ้กดิการรบัรูส้นิทรพัย์หรอืหนี้สนิทีไ่ม่ใช่สนิทรพัย์หรอื
หนี้สินทางการเงนิในเวลาต่อมาก าไรและขาดทุนที่เคยรบัรู้ในส่วนของเจ้าของจะถูกเปลี่ยนการจดัประเภทใหม่และ
รวมอยู่ในการวดัมลูค่าเริม่แรกของตน้ทุนสนิทรพัย์ 
 

(3) การป้องกนัความเสีย่งในเงนิลงทุนสุทธใินหน่วยงานต่างประเทศ 
 

การป้องกนัความเสีย่งในเงนิลงทุนสุทธใินหน่วยงานต่างประเทศใชก้ารบนัทกึบญัชเีหมอืนกบัการป้องกนัความเสีย่ง 
กระแสเงนิสด 

 

ณ วนัเริม่ต้นรายการ กลุ่มกจิการไดจ้ดัท าเอกสารที่ระบุถึงความสมัพนัธ์ระหว่างรายการทีม่กีารป้องกนัความเสีย่งและตราสาร
อนุพนัธ์ทีใ่ชเ้ป็นเครือ่งมอืป้องกนัความเสีย่ง รวมไปถงึวตัถุประสงค์ในการบรหิารความเสีย่ง นอกจากนัน้กลุ่มกจิการได้ท าการ
ทดสอบความมปีระสทิธผิลในการหกักลบกนัของการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมหรอืกระแสเงนิสดของรายการทีม่กีารป้องกนั
ความเสีย่ง ณ วนัเริม่ตน้รายการและทุก ๆ งวดทีม่กีารรายงานงบการเงนิอย่างสม ่าเสมอ 
 

รายละเอยีดของตราสารอนุพนัธท์างการเงนิทีก่ลุ่มกจิการเป็นคู่สญัญาไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 43 
 

2.19 ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินแฝง 
 

กลุ่มกจิการบนัทกึมลูค่าตราสารอนุพนัธแ์ฝง ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ดงันี้  
 

(ก) หากลกัษณะทางเศรษฐกจิและความเสี่ยงของอนุพนัธ์แฝงไม่มคีวามสมัพนัธ์อย่างใกล้ชดิกบัตราสารหลกั (Not closely 
related) กลุ่มกจิการจะแยกส่วนของอนุพนัธ์แฝงออกจากตราสารหลกั และประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของอนุพันธแ์ฝงดงักล่าว
รวมทัง้รบัรู้ก าไรหรอืขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส่วนตราสารหลกัจะถือปฏบิตัิตามมาตรฐานบญัชีที่เกี่ยวข้อง  
ในกรณีทีก่ลุ่มกจิการไมส่ามารถแยกส่วนของอนุพนัธแ์ฝงออกจากตราสารหลกัได ้กลุ่มกจิการจะประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของ
ตราสาร (Hybrid contract) ดงักล่าว (โดยอา้งองิจากราคาของผูจ้ดัหาตราสาร) ทัง้จ านวนและรบัรูก้ าไรหรอืขาดทุนในงบก าไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็ 

 
(ข)  หากลกัษณะทางเศรษฐกจิและความเสีย่งของอนุพนัธ์แฝงมคีวามสมัพนัธ์อย่างใกลช้ดิกบัลกัษณะทางเศรษฐกจิและความ

เสีย่งของตราสารหลกั (Closely related) กลุ่มกจิการจะไมแ่ยกส่วนของอนุพนัธแ์ฝงออกจากตราสารหลกั โดยจะจดัประเภท
ตราสารตามมาตรฐานบญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกบัตราสารหลกัดงักล่าว 
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2.20 สินทรพัยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีก าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 
 
สนิทรพัยท์างการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิทีก่ าหนดใหแ้สดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรมจะถูกบนัทกึบญัชเีริม่แรกดว้ยมลูค่ายุตธิรรม และ
จะหยุดรบัรูร้ายไดเ้มือ่ไมเ่ขา้เงือ่นไขการบนัทกึบญัช ี
 
การวดัมลูค่า ณ วนัเริม่แรกทีท่ ารายการก าไรจากมูลค่ายุตธิรรม ณ วนัแรกทีท่ ารายการจะถูกตดัจ าหน่ายเป็นรายไดโ้ดยใชว้ธิี
เสน้ตรงจนครบก าหนดหรอืสิน้สุด การเปลีย่นแปลงของมลูค่ายุตธิรรมจะรบัรูผ้่านงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ทัง้จ านวน โดยแสดง
เป็นรายการ ก าไรขาดทุนสุทธจิากสนิทรพัยท์างการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิทีก่ าหนดใหแ้สดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรม 
 

2.21 เงินกู้ยืม 
 
เงนิกูย้มืรบัรูด้ว้ยมลูค่ายุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บัหกัดว้ยตน้ทุนการจดัท ารายการทีเ่กดิขึน้  
 
ค่าธรรมเนียมที่จ่ายไปเพื่อให้ได้เงนิกู้มาจะรบัรู้เป็นต้นทุนการจดัท ารายการเงนิกู้ในกรณีที่มคีวามเป็นไปได้ที่จะใช้วงเงนิกู้
บางส่วนหรอืทัง้หมด ในกรณีนี้ค่าธรรมเนียมจะรอการรบัรูจ้นกระทัง่มกีารถอนเงนิ หากไม่มหีลกัฐานทีม่คีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะใช้
วงเงนิบางส่วนหรอืทัง้หมดค่าธรรมเนียมจะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้าส าหรบัการใหบ้รกิารสภาพคล่องและจะตดัจ าหน่าย
ตามระยะเวลาของวงเงนิกูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
 

2.22 ผลประโยชน์ของพนักงานและเงินบ าเหน็จพนักงาน 
 
โครงการสมทบเงนิทีก่ าหนดไว ้
 
กลุ่มกจิการจดัใหม้กีองทุนส ารองเลี้ยงชพีซึ่งเป็นแผนการจ่ายสมทบตามทีก่ าหนดไว ้สนิทรพัยข์องกองทุนส ารองเลีย้งชพีไดแ้ยก
ออกไปจากสนิทรพัย์ของกลุ่มกจิการและมกีารบรหิารโดยผูจ้ดัการกองทุนภายนอก กองทุนส ารองเลี้ยงชพีได้รบัเงนิสะสมเขา้
กองทุนจากพนักงานและเงนิสมทบจากกลุ่มกจิการ การเงนิจ่ายสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชพีบนัทกึเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่กดิรายการนัน้ 
 
โครงการผลประโยชน์ทีก่ าหนดไว ้
 
กลุ่มกิจการมรีะเบียบในการจ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน ซึ่งประกอบด้วยผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ ตาม
หลกัเกณฑก์ฎหมายแรงงานของประเทศไทย 
 
กลุ่มกจิการมกีารตัง้ประมาณการหนี้สนิผลประโยชน์ของพนักงาน ซึ่งประกอบดว้ย ผลประโยชน์ของพนักงานเมือ่เกษียณอายุตาม
หลกัเกณฑก์ฎหมายแรงงานของประเทศไทย และเงนิบ าเหน็จพนกังาน  
 
ประมาณการหนี้สนิผลประโยชน์ของพนักงานค านวณโดยผู้ช านาญทางสถติิอสิระโดยใชว้ธิ ีProjected Unit Credit ตามเกณฑ์
คณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial Technique) อนัเป็นการประมาณการจากมลูค่าปจัจุบนัของกระแสเงนิสดทีค่าดว่าจะต้องจ่าย 
ในอนาคต และค านวณคดิลดโดยใชอ้ตัราดอกเบี้ยของพนัธบตัรรฐับาลทีม่กี าหนดเวลาใกลเ้คยีงกบัระยะเวลาของหนี้สนิดงักล่าว 
โดยประมาณการกระแสเงนิสดทีค่าดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตนัน้ประมาณการมาจากเงนิเดอืนพนักงาน อตัราการลาออก อตัรา
การตาย อายุงานและปจัจยัอื่น ผลก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัเกิดจากการปรบัปรุง
ประสบการณ์และการเปลีย่นแปลงขอ้สมมตทิีใ่ชใ้นการประมาณการตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยั ผลก าไรและขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัรบัรูใ้นส่วนของเจ้าของผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นในปีที่เกดิ และได้รวมอยู่ใน
ก าไรสะสมในงบแสดงการเปลีย่นแปลงในส่วนของเจา้ของ/แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลีย่นแปลงในส่วนของ
เจา้ของ 
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2.23 ประมาณการหน้ีสิน 
 

กลุ่มกจิการจะรบัรูป้ระมาณการหนี้สนิกต่็อเมือ่ กลุ่มกจิการมภีาระผกูพนัในปจัจุบนัตามกฎหมายหรอืตามขอ้ตกลงทีจ่ดัท าไว ้อนั
เป็นผลสบืเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดตีซึ่งการช าระภาระผกูพนันัน้มคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะส่งผลใหบ้รษิทัต้องสญูเสยี
ทรพัยากรออกไป และตามประมาณการจ านวนทีต่อ้งจ่ายไดอ้ย่างน่าเชือ่ถอื 
 

ในกรณทีีก่ลุ่มกจิการคาดว่าประมาณการหนี้สนิเป็นรายจ่ายทีจ่ะไดร้บัคนื กลุ่มกจิการจะบนัทกึเป็นสนิทรพัยแ์ยกต่างหากเมือ่คาด
ว่าน่าจะไดร้บัรายจ่ายนัน้คนือย่างแน่นอน 
 

ในกรณีทีม่ภีาระผูกพนัทีค่ลา้ยคลงึกนัหลายรายการ กลุ่มกจิการก าหนดความน่าจะเป็นทีจ่ะสูญเสยีทรพัยากรเพือ่จ่ายช าระภาระ
ผูกพนัเหล่านัน้ โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผูกพนัทัง้ประเภท แมว้่าความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ที่จะ
สญูเสยีทรพัยากรเพือ่ช าระภาระผกูพนับางรายการทีจ่ดัอยู่ในประเภทเดยีวกนัจะมรีะดบัต ่า   
 

กลุ่มกจิการจะวดัมูลค่าของจ านวนประมาณการหนี้สนิ โดยใช้มูลค่าปจัจุบนัของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องน ามาจ่ายช าระภาระ
ผูกพนั โดยใชอ้ตัราก่อนภาษีซึ่งสะทอ้นถงึการประเมนิสถานการณ์ตลาดในปจัจุบนัของมูลค่าของเงนิตามเวลาและความเสีย่ง
เฉพาะของหนี้สนิทีก่ าลงัพจิารณาอยู่ การเพิม่ขึน้ของประมาณการหนี้สนิเนื่องจากมลูค่าของเงนิตามเวลาจะรบัรูเ้ป็นดอกเบีย้จ่าย 
 

2.24 ทุนเรือนหุ้น 
 

หุน้สามญัของธนาคารสามารถก าหนดการจ่ายเงนิปนัผลไดอ้ย่างอสิระจะจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจา้ของ โดยต้นทุนส่วนเพิม่ 
ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการออกหุ้นใหม่หรอืการออกสทิธใินการซื้อหุ้นซึ่งสุทธจิากภาษีจะถูกแสดงในส่วนของเจา้ของโดยน าไปหกัจากสิง่ตอบ
แทนทีไ่ดร้บัจากการออกตราสารทุนดงักล่าว 
 

2.25 ภาษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิไดส้ าหรบังวดประกอบดว้ย ภาษีเงนิไดข้องงวดปจัจุบนัและภาษีเงนิไดร้อการตดับญัช ีภาษีเงนิไดจ้ะรบัรู้ใน
ก าไรหรอืขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการทีร่บัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น หรอืรายการทีร่บัรูโ้ดยตรงไปยงั
ส่วนของเจา้ของ ในกรณนีี้ ภาษเีงนิไดต้อ้งรบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น หรอืโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของตามล าดบั 
 

ภาษีเงนิได้ของงวดปจัจุบนัค านวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรที่มผีลบงัคบัใช้อยู่ หรอื ที่คาดได้ค่อนขา้งแน่ว่าจะมผีล
บงัคบัใชภ้ายในสิน้รอบระยะเวลาทีร่ายงานในประเทศทีบ่รษิทัย่อยของธนาคารไดด้ าเนินงานและเกดิรายไดท้างภาษี ผูบ้รหิารจะ
ประเมนิสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ ในกรณีที่มสีถานการณ์ทีก่ารน ากฎหมายภาษีอากรไปปฏบิตัิซึ่ง
ขึน้อยู่กบัการตคีวาม และจะตัง้ประมาณการค่าใชจ้่ายภาษทีีเ่หมาะสมจากจ านวนทีค่าดว่าจะตอ้งจ่ายช าระแก่หน่วยงานทีจ่ดัเกบ็ 
 

ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชตีัง้เต็มจ านวนตามวธิหีนี้สนิ เมือ่เกดิผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษีของสนิทรพัย์และหนี้สนิ และราคาตาม
บญัชทีีแ่สดงอยู่ในงบการเงนิ 
 

อย่างไรกต็ามกลุ่มกจิการจะไมร่บัรูภ้าษีเงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กดิจากการรบัรูเ้ริม่แรกของรายการสนิทรพัยห์รอืรายการหนี้สนิที่
เกดิจากรายการทีไ่ม่ใช่การรวมธุรกจิ และ ณ วนัทีเ่กดิรายการ รายการนัน้ไม่มผีลกระทบต่อก าไรทางบญัชแีละก าไร  (ขาดทุน) 
ทางภาษี ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชคี านวณจากอตัราภาษ ี(และกฎหมายภาษีอากร) ทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่ หรอืทีค่าดไดค้่อนขา้งแน่ว่า
จะมผีลบงัคบัใชภ้ายในสิน้รอบระยะเวลาทีร่ายงาน และคาดว่าอตัราภาษดีงักล่าวจะน าไปใชเ้มือ่สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อตดับญัชทีี่
เกีย่วขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ หรอืหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชไีดม้กีารจ่ายช าระ 
 

สนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อตดับญัชจีะรบัรูห้ากมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มกจิการจะมกี าไรทางภาษีเพยีงพอทีจ่ะน าจ านวน
ผลต่างชัว่คราวนัน้มาใชป้ระโยชน์ กลุ่มกจิการไดต้ัง้ภาษเีงนิไดร้อตดับญัชโีดยพจิารณาจากผลต่างชัว่คราวของเงนิลงทุนในบรษิทั
ย่อยทีต่อ้งเสยีภาษเีวน้แต่กลุ่มกจิการสามารถควบคุมจงัหวะเวลาของการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผลต่าง
ชัว่คราวมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะไมเ่กดิขึน้ไดภ้ายในระยะเวลาทีค่าดการณ์ไดใ้นอนาคต 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 

2.25 ภาษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอตดับญัชี (ต่อ) 
 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชแีละหนี้สนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนักต่็อเมือ่กจิการมสีทิธติามกฎหมาย  
ทีจ่ะน าสนิทรพัย์ภาษีเงนิไดข้องงวดปจัจุบนัมาหกักลบกบัหนี้สนิภาษีเงนิไดข้องงวดปจัจุบนั และทัง้สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดั
บญัชแีละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีกีย่วขอ้งกบัภาษเีงนิไดท้ีป่ระเมนิโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษหีน่วยงานเดยีวกนัโดยการ
เรยีกเกบ็เป็นหน่วยภาษเีดยีวกนัหรอืหน่วยภาษต่ีางกนัซึง่ตัง้ใจจะจ่ายหนี้สนิและสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปจัจุบนัดว้ยยอดสุทธ ิ
 

2.26 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์
 
ในเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2554 กลุ่มกจิการได้จดัตัง้แผนการให้หุ้นทุน (Equity Ownership Plan, “EOP”) โดยกลุ่มกจิการบนัทึก
ค่าใชจ้่ายล่วงหน้าทัง้จ านวนในวนัทีใ่ห้สทิธ ิ(grant date) ดว้ยมลูค่ายุติธรรมอ้างองิราคาตลาดในวนัเดยีวกนัของหุ้นสามญัของ 
CIMB Group Holdings Berhad ซึ่งเป็นบรษิัทใหญ่ของกลุ่มกจิการ CIMB และจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ของประเทศมาเลเซีย
คณูดว้ยจ านวนหุน้ทีใ่หแ้ก่พนักงาน และจ่ายช าระใหแ้ก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัในประเทศมาเลเซยี ซึ่งจะท าหน้าทีซ่ื้อและถอืครองหุน้
จนถงึวนัทีโ่อนหุน้แทนธนาคารและบรษิทัอื่นในกลุ่ม 
 
ในทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกิจการจะกันส ารองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ตามสัดส่วนช่วงระยะเวลาให้ได้รบัสิทธ ิ 
(vesting period) โดยแสดงส ารองดงักล่าวเป็นหนี้สนิอื่น 
 
ธนาคารจะกลบับญัชคี่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้าและส ารองการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ตามจ านวนทีก่นัไวเ้มือ่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัใน
ประเทศมาเลเซยี โอนหุน้ทุนใหแ้ก่พนกังานหลงัสิน้สุดช่วงระยะเวลาใหไ้ดร้บัสทิธ ิ(vesting period) 
 

2.27 เงินปันผลจ่าย 
 
เงนิปนัผลที่จ่ายไปยงัผู้ถือหุ้นของธนาคารจะรบัรู้ในด้านหนี้สนิในงบการเงนิของธนาคารในรอบระยะเวลาบญัช ีซึ่งที่ประชุม 
ผูถ้อืหุน้ของธนาคารไดอ้นุมตักิารจ่ายปนัผล 
 

2.28 ข้อมลูจ าแนกตามส่วนงาน 
 
ส่วนงานด าเนินงานแสดงขอ้มลูเกีย่วกบัผลติภณัฑ์และบรกิารทีก่ลุ่มกจิการด าเนินการอยู่และน าเสนอต่อผูม้อี านาจตดัสนิใจสูงสุด 
ดา้นการด าเนินงาน ผูม้อี านาจตดัสนิใจสงูสุดดา้นการด าเนินงานหมายถงึบุคคลทีม่หีน้าทีใ่นการจดัสรรทรพัยากรและประเมนิผล
การปฏบิตังิานของส่วนงานด าเนินงาน กลุ่มกจิการพจิารณาว่าคณะผูบ้รหิารสงูสุดคอืผูม้อี านาจตดัสนิใจสงูสุดดา้นการด าเนินงาน 
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3 การบริหารความเส่ียงด้านการเงิน 
 
3.1 ปัจจยัความเส่ียงทางการเงิน 

 
กจิกรรมของกลุ่มกจิการมคีวามเสี่ยงทางการเงนิที่หลากหลายซึ่งได้แก่ ความเสีย่งทางการตลาด (รวมถงึความเสีย่งดา้นอตัรา
แลกเปลีย่น ความเสีย่งดา้นมลูค่ายุตธิรรมอนัเกดิจากการเปลีย่นแปลงในอตัราดอกเบีย้ ความเสีย่งดา้นกระแสเงนิสดอนัเกดิจาก
การเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้ และความเสีย่งดา้นราคา) ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชือ่ และความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง แผนการ
จดัการความเสี่ยงโดยรวมของกลุ่มกจิการจงึมุ่งเน้นความผนัผวนของตลาดการเงนิและแสวงหาวธิกีารลดผลกระทบที่ท าให้
เสยีหายต่อผลการด าเนินงานทางการเงนิของกลุ่มกจิการให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ กลุ่มกิจการจงึใช้เครื่องมอือนุพนัธ์ทาง
การเงนิ เพือ่ป้องกนัความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ 
 
การจดัการความเสี่ยงเป็นไปตามนโยบายที่อนุมตัิโดยคณะกรรมการบรษิัท การจดัการความเสี่ยงในส่วนงานบรหิารเงนิกลุ่ม
กจิการจะชี้ประเดน็ประเมนิ และป้องกนัความเสีย่งทางการเงนิดว้ยการร่วมมอืกนัท างานอย่างใกลช้ดิกบัหน่วยปฏบิตังิานต่างๆ 
ภายในกลุ่มกิจการ คณะกรรมการจดัการความเสี่ยงจะก าหนดหลกัการโดยภาพรวมเพื่อจดัการความเสี่ยงและนโยบายที่
เกีย่วขอ้งไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรรวมถงึความเสีย่งอย่างเฉพาะเจาะจง เช่น ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 
ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบี้ย ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่อ โดยการใชต้ราสารอนุพนัธท์างการเงนิและการลงทุนใชส้ภาพคล่อง
ส่วนเกนิในการจดัการความเสีย่ง 
 
3.1.1 ความเส่ียงทางการตลาด 

 
ความเสี่ยงทางการตลาด หมายถึง ความเสีย่งที่กลุ่มกจิการอาจไดร้บัความเสยีหายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของ
ฐานะทัง้ทีอ่ยู่ในงบแสดงฐานะการเงนิและนอกงบแสดงฐานะการเงนิที่เกดิจากการเคลื่อนไหวของอตัราดอกเบี้ย อตัรา
แลกเปลีย่น ราคาตราสารทุน และราคาสนิคา้โภคภณัฑ์ 
 
กลุ่มกจิการมหีน่วยงานบรหิารความเสีย่งท าหน้าทีป่ระเมนิความเสีย่งทางการตลาดทีอ่าจเกดิขึน้ มกีารน าเครือ่งมอื และ/
หรอืระบบทีช่่วยในการวดั ตดิตาม และควบคุมความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพเป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไปเพือ่ช่วยให้การควบคุม
และติดตามความเสี่ยงทางการตลาดเป็นไปอย่างมปีระสทิธผิล และเป็นการป้องกนัความเสี่ยงไม่ให้เกนิกว่าระดบัที่
ยอมรบัไดแ้ละสามารถด าเนินการปรบัระดบัความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสมไดท้นัท่วงท ี
 
3.1.1.1 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

 
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตรา
ต่างประเทศ ซึ่งอาจจะท าให้เกดิการเปลีย่นแปลงต่อมูลค่าตราสารทางการเงนิ ความผนัผวนต่อรายได้หรอืมูลค่า
ของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิ  
 
ดา้นการบรหิารเงนิและการคา้ผลติภณัฑ์ทางการเงนิ กลุ่มกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบการบรหิารฐานะเงนิตราต่างประเทศ
ของกลุ่มกจิการภายใตเ้พดานความเสีย่งทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งของกลุ่มกจิการ 
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3 การบริหารความเส่ียงด้านการเงิน (ต่อ) 
 

3.1 ปัจจยัความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 
 

3.1.1 ความเส่ียงทางการตลาด (ต่อ) 
 

3.1.1.2 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 
 
ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ คอื ความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบี้ยในตลาด ซึง่อาจจะท า
ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงต่อมลูค่าตราสารทางการเงนิ ความผนัผวนต่อรายไดห้รอืมลูค่าของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ
ทางการเงนิ  
 
ทัง้นี้ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบี้ยเป็นผลมาจากการจดัโครงสรา้งอตัราดอกเบีย้ ลกัษณะและโครงสรา้งสนิทรพัย ์
หนี้สนิ และทุนของธนาคาร ซึ่งธนาคารมกีารก าหนดระดบัเพดานความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ในบญัชเีพื่อการ
ธนาคาร โดยไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรหิารสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ เพือ่ควบคุมความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบั
ทีเ่หมาะสม ส่วนการก าหนดระดบัเพดานความเสี่ยงด้านอตัราดอกเบี้ยในบญัชเีพื่อการคา้ ไดร้บัการอนุมตัิจาก 
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 

3.1.1.3 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน 
 
ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงราคาตลาดของตราสารทุน คอื ความเสี่ยงที่เกดิจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
ของตราสารทุนหรอืหุน้ทุน ซึ่งอาจจะท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงต่อมลูค่าของสนิทรพัย์ประเภทเงนิลงทุน ความผนัผวน
ต่อรายได้หรอืมูลค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิ ทัง้นี้ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุนไม่มี
สาระส าคญัต่อกลุ่มกจิการ 
 

3.1.2 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
 
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อคือ ความเสี่ยงที่กลุ่มกิจการจะได้รบัความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการที่ลูกค้าหรือ
คู่สญัญาของกลุ่มกจิการไมส่ามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขหรอืขอ้ตกลงทีร่ะบุไว้ไดต้ามสญัญา 
 
กลุ่มกจิการได้จดัให้มกีารน ากระบวนการบรหิารความเสี่ยงด้านเครดติมาใช้ ภายใต้นโยบายการบรหิารความเสีย่งด้าน
เครดติ (Credit Risk Management Policy) กลุ่มกจิการมกีารจดัองคก์รใหม้กีารถ่วงดุลและตรวจสอบซึง่กนัและกนั มกีาร
แบ่งแยกหน้าที่กนัอย่างชดัเจนระหว่างผู้ท าหน้าที่ด้านตลาด ผู้อนุมตัิสนิเชื่อ ผู้ตรวจสอบและผู้ที่ดูแลเรื่องการบรหิาร
ความเสีย่ง การบรหิารความเสีย่งดา้นเครดติของกลุ่มกจิการมกีารบรหิารทัง้ในระดบัรายลกูคา้ (Standalone Risk) และระดบั 
Portfolio โดยกลุ่มกจิการไดพ้ฒันาเครื่องมอืในการประเมนิความเสีย่งทีต่่างกนัใหเ้หมาะสมกบัประเภทของลกูคา้ ส าหรบั
ลูกค้านิติบุคคล ธนาคารได้พฒันา Risk Grading Tools และส าหรบัลูกค้าธุรกจิขนาดกลาง - ขนาดย่อม ได้พฒันา SME 
Rating เพือ่ใชส้ าหรบัจดัอนัดบัความเสีย่งลูกคา้สนิเชือ่ธุรกจิ ส าหรบัลกูคา้รายย่อยบุคคลธรรมดา ทัง้สนิเชือ่อเนกประสงค์ที่
ไมม่หีลกัประกนั (Personal Cash) และทีม่หีลกัประกนั (Mortgage Power) รวมทัง้สนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยู่อาศยั (Home Loan) 
ธนาคารกไ็ดพ้ฒันาระบบ Credit Scoring ใชใ้นการประเมนิความเสีย่งของผูกู้ ้
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3 การบริหารความเส่ียงด้านการเงิน (ต่อ) 
 

3.1 ปัจจยัความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 
 
3.1.2 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ (ต่อ) 

 
ส่วนการพจิารณาการใหส้นิเชือ่นัน้ กลุ่มกจิการมคีณะกรรมการพจิารณาอนุมตัสินิเชือ่ระดบัต่าง ๆ ซึง่แตกต่างกนัไปตาม
ขนาดของวงเงนิสนิเชือ่ โดยจะเน้นพจิารณาจากความสามารถในการช าระหนี้ของลูกหนี้ โดยค านึงถงึประเภทของวงเงนิ
สินเชื่อ สถานะทางการเงนิของลูกหนี้  สภาพเศรษฐกิจและภาวะอุตสาหกรรมเป็นหลัก นอกจากนี้ธนาคารได้ จดัตัง้
หน่วยงานสอบทานการให้สินเชื่อ ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระเพื่อให้กระบวนการพิจารณาอนุมตัิสินเชื่อมคีวามโปร่งใสและ
ก่อใหเ้กดิประสทิธผิลสงูสุด 
 
มลูค่าสงูสุดของความเสีย่งดา้นสนิเชื่อ คอื มลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ทางการเงนิหกัดว้ยค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูและค่าเผื่อ
การปรบัมลูค่าจากการปรบัโครงสรา้งหนี้ตามทีแ่สดงไวใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ และความเสีย่งของภาระผูกพนันอกงบแสดง
ฐานะการเงนิ เช่น การค ้าประกนัการกูย้มื การค ้าประกนัอื่น ๆ และสญัญาตราสารอนุพนัธ์ 
 

3.1.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
 
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงอันเกิดจากการที่กลุ่มกิจการไม่สามารถจ่ายหนี้และภาระผูกพันได้เมื่อถึง
ก าหนดเวลา หรอืไมส่ามารถเปลีย่นสนิทรพัยเ์ป็นเงนิสดไดท้นัเวลาหรอืไมส่ามารถจดัหาเงนิทุนไดเ้พยีงพอตามความตอ้งการ  
 
สายบรหิารเงนิจะเป็นผูร้บัผดิชอบการบรหิารสภาพคล่องของธนาคารรวมถงึการจดัหาแหล่งเงนิทุนทัง้ระยะสัน้และระยะ
ยาว และการบรหิารการลงทุนในตราสารหนี้ ทัง้นี้การบรหิารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องในภาพรวมอยู่ภายใต้การ
ควบคุมดูแลของคณะกรรมการบรหิารสนิทรพัย์และหนี้สนิ ซึง่สอดส่องและควบคุมความเสีย่งโดยอาศยัเครื่องมอืในการ
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เช่นการด ารงสินทรพัย์สภาพคล่องขัน้ต ่าตามกฎหมาย ส่วนต่างสภาพคล่อง 
อตัราส่วนสภาพคล่อง และเพดานความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง เป็นตน้ 
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4 ประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั ข้อสมมติฐานและการใช้ดลุยพินิจ 
 

การประมาณการ ขอ้สมมตฐิานและการใชดุ้ลยพนิิจไดม้กีารทบทวนอย่างต่อเนื่องและอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดตีและปจัจยัอื่น ๆ  
ซึง่รวมถงึการคาดการณ์ถงึเหตุการณ์ในอนาคตทีเ่ชือ่ว่ามเีหตุผลในสถานการณ์ขณะนัน้ 
 

กลุ่มกจิการมกีารประมาณการทางบญัช ีและใชข้อ้สมมตฐิานทีเ่กีย่วขอ้งกบัเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบญัชอีาจไม่ตรงกบั
ผลทีเ่กดิขึน้จรงิ ประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญัและขอ้สมมตฐิานทีม่คีวามเสีย่งอย่างเป็นสาระส าคญัทีอ่าจเป็นเหตุใหเ้กดิการปรบัปรุงยอด
คงเหลอืของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิในรอบระยะเวลาบญัชหีน้า มดีงันี้ 
 

(ก) ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญู 
 

กลุ่มกจิการได้พิจารณาค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญเพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าของเงนิให้สนิเชื่อซึ่งเกี่ยวพนักบัประมาณการผล
ขาดทุนอนัเป็นผลมาจากการทีล่กูหนี้ไมม่คีวามสามารถในการช าระหนี้ ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญูนัน้เป็นผลมาจากการที่กลุ่มกจิการ
ไดป้ระเมนิกระแสเงนิสดไหลเขา้ในอนาคต ซึง่การประเมนินัน้อยู่บนพืน้ฐานเกีย่วกบัประสบการณ์ในอดตีของการตดิตามทวงถาม 
เหตุการณ์ทีท่ าใหท้ราบหรอืระบุไดว้่าจะมกีารผดินดัช าระหนี้ และการพจิารณาแนวโน้มของตลาด 
 

(ข) มลูค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 
 

ในการประเมนิมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ ฝ่ายบรหิารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของ 
ตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ โดยค านวณตามหลกัเกณฑก์ารประเมนิมลูค่าทีเ่ป็นทีย่อมรบักนัทัว่ไป ซึง่ตวัแปรทีใ่ชใ้นการค านวณ 
มาจากการเทยีบเคยีงกบัตวัแปรทีม่อียู่ในตลาด โดยค านึงถงึอายุของตราสาร อตัราดอกเบี้ย ขอ้มลูความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร  
อตัราความผนัผวนของตลาด เป็นตน้ 
 

(ค) การด้อยค่าของเงินลงทุน 
 

เงนิลงทุนไดถู้กทบทวนการดอ้ยค่าเมือ่มเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์บ่งชี้ว่า ราคาตามบญัชอีาจต ่ากว่ ามลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนื  
ในการพจิารณาผลต่อรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ซึง่ฝา่ยบรหิารเหน็ว่าประมาณการดงักล่าวสมเหตุผล 
 

(ง) ค่าเผือ่การด้อยค่าของทรพัยสิ์นรอการขาย 
 

กลุ่มกจิการประเมนิค่าเผือ่การดอ้ยค่าของทรพัยส์นิรอการขายเมือ่พบว่ามลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของทรพัยส์นิมมีลูค่าลดลงน้อย
กว่ามลูค่าตามบญัช ีฝ่ายบรหิารไดใ้ชดุ้ลยพนิิจในการประมาณการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าโดยพจิารณาจากราคาประเมนิล่าสุดของ
ทรพัยส์นิ ประเภทและคุณลกัษณะของทรพัยส์นิ อย่างไรกต็าม การใชป้ระมาณการและขอ้สมมตฐิานทีแ่ตกต่างกนัอาจมผีลต่อค่าเผื่อ
การดอ้ยค่าได ้ดงันัน้ การปรบัปรุงค่าเผือ่การดอ้ยค่าอาจมขีึน้ในอนาคต 
 

(จ) อาคาร อปุกรณ์ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 

ฝา่ยบรหิารเป็นผูป้ระมาณการของอายุการใชง้านและมลูค่าซากส าหรบั อาคาร อุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนของกลุ่มกจิการ  
โดยฝ่ายบรหิารจะมกีารทบทวนค่าเสื่อมราคาเมื่ออายุการใช้งานและมูลค่าซากมคีวามแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน 
หรอืมกีารตดัจ าหน่ายสนิทรพัยท์ีเ่สือ่มสภาพหรอืไมไ่ดใ้ชง้านโดยการขายหรอืเลกิใช้ 
 

(ฉ) ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์บ าเหน็จพนักงาน 
 

กลุ่มกจิการมขีอ้ผูกมดัในการใหผ้ลประโยชน์แก่พนักงานหลงัเกษียณอายุ มลูค่าปจัจุบนัของหนี้สนิผลประโยชน์พนักงานไดถู้กรบัรู้
รายการในงบแสดงฐานะการเงนิ โดยการค านวณมูลค่ายุติธรรมของประมาณการกระแสเงนิสดที่ต้องจ่ายในอนาคตดว้ยอตัราคดิลด 
สมมติฐานที่ใช้ในการประเมนิค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานสุทธปิระจ าปีได้รวมถึงเงนิเดอืน จ านวนปีที่พนักงานท างานให้  
กลุ่มกจิการ ซึ่งจะไดร้บัเมือ่สิ้นสุดการท างานและอตัราดอกเบีย้ การเปลีย่นแปลงในอตัราเหล่านี้มผีลต่อประมาณการค่าใชจ้่ายที่
เกีย่วขอ้งกบัผลประโยชน์พนักงานสุทธ ิ
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5 การจดัการความเส่ียงในส่วนของทุน 
 
วตัถุประสงค์ของกลุ่มกจิการในการบรหิารทุนของกลุ่มกจิการนัน้เพื่อด ารงไวซ้ึ่งความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องของกลุ่ม
กจิการเพือ่สรา้งผลตอบแทนต่อเจา้ของและเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีม่สี่วนไดเ้สยีอื่น และเพื่อด ารงไวซ้ึ่งโครงสรา้งของทุนทีเ่หมาะสมเพือ่ลด
ตน้ทุนทางการเงนิของทุน 
 
ในการด ารงไวห้รอืปรบัโครงสรา้งของทุน กลุ่มกจิการอาจปรบันโยบายการจ่ายเงนิปนัผลใหก้บัเจา้ของ การคนืทุนใหแ้ก่เจา้ของ การออกหุ้น
ใหม ่หรอืการขายทรพัยส์นิเพือ่ลดภาระหนี้ 
 
ธนาคารมกีารด ารงเงนิกองทุนตามกฎหมายตามพระราชบญัญตัธิุรกจิสถาบนัการเงนิ พ.ศ. 2551 เงนิกองทุนทีต่้องด ารงไวต้ามกฎหมาย 
ของธนาคารเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 27 

 
6 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสทุธิ (สินทรพัย)์  

 
 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

ในประเทศ :       
ธนาคารแหง่ประเทศไทยและกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูฯ 1,645 - 1,645 2,869 - 2,869 
ธนาคารพาณิชย ์ 485 - 485 375 1,000 1,375 
สถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ 11 - 11 8 - 8 
สถาบนัการเงนิอื่น - 2,860 2,860 - 1,426 1,426 
   รวมในประเทศ 2,141 2,860 5,001 3,252 2,426 5,678 
บวก  ดอกเบีย้คา้งรบั - 5 5 - 7 7 
หกั    ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู - (1) (1) - - - 

   รายการระหว่างธนาคารในประเทศสุทธ ิ 2,141 2,864 5,005 3,252 2,433 5,685 
       
ต่างประเทศ :       
เงนิสกุลดอลลารส์หรฐัฯ 565 - 565 357 - 357 
เงนิเยน 81 - 81 6 - 6 
เงนิยโูร 30 - 30 1 - 1 
เงนิสกุลอื่น 741 - 741 691 50 741 

   รายการระหว่างธนาคารต่างประเทศ 1,417 - 1,417 1,055 50 1,105 

       

   รวมรายการระหว่างในประเทศและ 
      ต่างประเทศสุทธ ิ 3,558 2,864 6,422 4,307 2,483 6,790 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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6 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสทุธิ (สินทรพัย)์ (ต่อ) 
 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

ในประเทศ :       
ธนาคารแหง่ประเทศไทยและกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูฯ 1,645 - 1,645 2,869 - 2,869 
ธนาคารพาณิชย ์ 280 - 280 277 1,000 1,277 
สถาบนัการเงนิอื่น - 2,860 2,860 - 1,426 1,426 
   รวมในประเทศ 1,925 2,860 4,785 3,146 2,426 5,572 
บวก  ดอกเบีย้คา้งรบั - 5 5 - 7 7 
หกั    ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู - (1) (1) - - - 

   รายการระหว่างธนาคารในประเทศสุทธ ิ 1,925 2,864 4,789 3,146 2,433 5,579 

       
ต่างประเทศ :       
เงนิสกุลดอลลารส์หรฐัฯ 565 - 565 357 - 357 
เงนิเยน 81 - 81 6 - 6 
เงนิยโูร 30 - 30 1 - 1 
เงนิสกุลอื่น 741 - 741 691 50 741 

   รายการระหว่างธนาคารต่างประเทศ 1,417 - 1,417 1,055 50 1,105 

       

   รวมรายการระหว่างในประเทศและ 
      ต่างประเทศสุทธ ิ 3,342 2,864 6,206 4,201 2,483 6,684 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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7 ตราสารอนุพนัธ์ 
 

7.1 ตราสารอนุพนัธ์เพ่ือค้า  
 
มลูค่ายุตธิรรมและจ านวนเงนิตามสญัญาแบ่งตามประเภทความเสีย่ง 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 มลูค่ายติุธรรม มลูค่ายติุธรรม 

   จ านวนเงิน   จ านวนเงิน 
 สินทรพัย ์ หน้ีสิน ตามสญัญา สินทรพัย ์ หน้ีสิน ตามสญัญา 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

อตัราแลกเปลีย่น 22,439 22,751 1,451,120 14,783 15,756 1,671,140 
อตัราดอกเบีย้ 20,357 16,164 2,151,761 8,291 6,242 2,229,489 
อื่นๆ 301 4,012 48,998 182 529 33,405 

   รวม 43,097 42,927 3,651,879 23,256 22,527 3,934,034 

 
สดัส่วนการท าธุรกรรมตราสารอนุพนัธแ์บ่งตามประเภทคู่สญัญาโดยพจิารณาจากจ านวนเงนิตามสญัญา 
 

 

งบการเงินรวม 
และงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 สดัส่วนร้อยละ สดัส่วนร้อยละ 
   

สถาบนัการเงนิ 93 94 
บรษิทัภายใตก้ารควบคุมรว่มกนั 3 3 
บุคคลภายนอก 4 3 

   รวม 100 100 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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7 ตราสารอนุพนัธ์ (ต่อ) 
 

7.2 ตราสารอนุพนัธ์เพ่ือการป้องกนัความเส่ียง 
 

7.2.1 การป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 มลูค่ายติุธรรม มลูค่ายติุธรรม 

   จ านวนเงิน   จ านวนเงิน 

 สินทรพัย ์ หน้ีสิน 
ตาม

สญัญา สินทรพัย ์ หน้ีสิน 
ตาม

สญัญา 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

อตัราแลกเปลีย่น 321 1,733 30,287 140 1,767 28,752 
อตัราดอกเบีย้ 41 - 2,450 - 24 2,450 

   รวม 362 1,733 32,737 140 1,791 31,202 
 

การป้องกนัความเสี่ยงกระแสเงนิสดใช้ในการป้องกนัความเสี่ยงอนัเกดิจากความผนัผวนของกระแสเงนิสดในอนาคต 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศและอตัราดอกเบี้ยของสนิทรพัย์ทางการเงนิและ
หนี้สนิทางการเงนิ ธนาคารป้องกนัความเสีย่งกระแสเงนิสดจาก เงนิใหส้นิเชื่อ ตัว๋แลกเงนิอนุพนัธ์ Credit Linked Note 
และหุ้นกู้ด้อยสทิธจิากความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศและความเสี่ยงด้านอตัราดอกเบี้ยโดยท า
รายการสญัญาแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศและอัตราแลกเปลี่ยน และสญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ยกบั CIMB 
Bank Berhad และกจิการอื่น ๆ (หมายเหตุประกอบงบการเงนิ ขอ้ 21 (ข) (ค) (ง) (จ) และ (ฉ)) 
 

ระยะเวลาทีค่าดว่ากระแสเงนิสดของรายการที่มกีารป้องกนัความเสีย่ง (Hedged items) จะเกดิขึน้และมผีลกระทบต่อ 
ก าไร (ขาดทุน) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ย 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2562 

 
3 เดือนหรือ 

น้อยกว่า 
มากกว่า 3 เดือน 

ถึง 1 ปี 
มากกว่า 1 ปี 

ถึง 5 ปี 
 

มากกว่า 5 ปี 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

กระแสเงนิสดรบั 38 407 5,584 310 
กระแสเงนิสดจ่าย (292) (399) (14,008) (3,620) 

กระแสเงนิสดสุทธ ิ (254) 8 (8,424) (3,310) 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2561 

 
3 เดือนหรือ 

น้อยกว่า 
มากกว่า 3 เดือน 

ถึง 1 ปี 
มากกว่า 1 ปี 

ถึง 5 ปี 
 

มากกว่า 5 ปี 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

กระแสเงนิสดรบั 42 129 4,806 970 
กระแสเงนิสดจ่าย (310) (3,538) (9,135) (4,161) 

กระแสเงนิสดสุทธ ิ (268) (3,409) (4,329) (3,191) 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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8 เงินลงทุนสทุธิ 
 
8.1 จ าแนกตามประเภทของเงินลงทุน 
 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 มลูค่ายติุธรรม มลูค่ายติุธรรม 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

เงินลงทุนเพ่ือค้า   
หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 17,491 14,543 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 3,859 3,221 

   รวมเงนิลงทุนเพือ่คา้ 21,350 17,764 
   
เงินลงทุนท่ีก าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายติุธรรม   
หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 11,418 5,399 

   รวมเงนิลงทุนทีก่ าหนดใหแ้สดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรม 11,418 5,399 
   
เงินลงทุนเผื่อขาย   
หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 29,926 42,871 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 4,456 5,943 
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 64 60 

   รวมเงนิลงทุนเผือ่ขาย 34,446 48,874 
   
 ราคาทุน/ ราคาทุน/ 
 ราคาทุนตดัจ าหน่าย ราคาทุนตดัจ าหน่าย 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด   
หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 19,422 19,933 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 95 133 
เงนิลงทุนในลกูหนี้ (หมายเหตุ 8.6) 58 59 
   รวม 19,575 20,125 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (หมายเหตุ 8.6) (20) (20) 

   รวมตราสารหนี้ทีจ่ะถอืจนครบก าหนด 19,555 20,105 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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8 เงินลงทุนสทุธิ (ต่อ) 
 

8.1 จ าแนกตามประเภทของเงินลงทุน (ต่อ) 
 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ราคาทุน ราคาทุน 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

เงินลงทุนทัว่ไป   
ตราสารทุนทีไ่มอ่ยู่ในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 255 255 
ตราสารทุนทีไ่มอ่ยู่ในความตอ้งการของตลาดต่างประเทศ - 1 
   รวม 255 256 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (226) (226) 

   รวมเงนิลงทุนทัว่ไป 29 30 
   

   รวมเงนิลงทุนสุทธ ิ 86,798 92,172 

 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 มลูค่ายติุธรรม มลูค่ายติุธรรม 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

เงินลงทุนเพ่ือค้า   
หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 17,491 14,543 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 3,859 3,221 

   รวมเงนิลงทุนเพือ่คา้ 21,350 17,764 
   
เงินลงทุนท่ีก าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายติุธรรม   
หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 11,418 5,399 

   รวมเงนิลงทุนทีก่ าหนดใหแ้สดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรม 11,418 5,399 
   
เงินลงทุนเผื่อขาย   
หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 29,926 42,871 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 4,456 5,943 
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 64 60 

   รวมเงนิลงทุนเผือ่ขาย 34,446 48,874 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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8 เงินลงทุนสทุธิ (ต่อ) 
 

8.1 จ าแนกตามประเภทของเงินลงทุน (ต่อ) 
 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ราคาทุน/ ราคาทุน/ 
 ราคาทุนตดัจ าหน่าย ราคาทุนตดัจ าหน่าย 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด   
หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 19,420 19,933 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 95 133 
เงนิลงทุนในลกูหนี้ (หมายเหตุ 8.6) 58 59 
   รวม 19,573 20,125 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (หมายเหตุ 8.6) (20) (20) 

   รวมตราสารหนี้ทีจ่ะถอืจนครบก าหนด 19,553 20,105 
 
 ราคาทุน ราคาทุน 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

เงินลงทุนทัว่ไป   
ตราสารทุนทีไ่มอ่ยู่ในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 255 255 
ตราสารทุนทีไ่มอ่ยู่ในความตอ้งการของตลาดต่างประเทศ - 1 
   รวม 255 256 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (226) (226) 

   รวมเงนิลงทุนทัว่ไป 29 30 
   

   รวมเงนิลงทุนสุทธ ิ 86,796 92,172 

 
ธนาคารจดัประเภทเงนิลงทุนบางรายการเป็นเงนิลงทุนทีก่ าหนดใหแ้สดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรม (Fair Value Option) ส าหรบัรายการเงนิ
ลงทุนทีม่วีตัถุประสงค์ชดัเจนในการบรหิารความเสี่ยงของธุรกรรมอนุพนัธ์ในบญัชเีพื่อค้า ทัง้นี้เพื่อลดความไม่สอดคล้องในการวดั
มลูค่าหรอืรบัรูร้ายการระหว่างเงนิลงทุนและธุรกรรมอนุพนัธใ์นบญัชเีพือ่คา้ 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ธนาคารมเีงนิลงทุนที่น าไปวางเป็นหลกัประกนัตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงนิขอ้ 41.1 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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8 เงินลงทุนสทุธิ (ต่อ) 
 

8.2 จ าแนกตามระยะเวลาคงเหลือของตราสารหน้ี 
 
 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ครบก าหนด ครบก าหนด 

 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
         

เงินลงทุนท่ีก าหนดให้แสดง         
   ด้วยมลูค่ายุติธรรม         
หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ - - 9,006 9,006 - - 5,312 5,312 
บวก  ค่าเผื่อการปรบัมลูคา่ - - 2,412 2,412 - - 87 87 
เงนิลงทนุทีก่ าหนดใหแ้สดง         
   ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมสุทธ ิ - - 11,418 11,418 - - 5,399 5,399 
         
เงินลงทุนเผือ่ขาย         
หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 6,196 20,000 3,472 29,668 11,156 24,191 7,635 42,982 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 401 3,729 270 4,400 512 5,172 303 5,987 
   รวม 6,597 23,729 3,742 34,068 11,668 29,363 7,938 48,969 
บวก (หกั) ค่าเผื่อการปรบัมลูค่า 24 258 33 315 (4) (39) (111) (154) 
หกั   ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (1) - - (1) (1) - - (1) 
   เงนิลงทนุเผื่อขายสุทธ ิ 6,620 23,987 3,775 34,382 11,663 29,324 7,827 48,814 
ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด         
หลกัทรพัยร์ฐับาล และ         
   รฐัวสิาหกจิ 365 9,813 9,244 19,422 4,699 8,571 6,663 19,933 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 90 5 - 95 38 95 - 133 
   ตราสารหนี้ทีจ่ะถอืจนครบก าหนด 455 9,818 9,244 19,517 4,737 8,666 6,663 20,066 
         

   รวมตราสารหนี้ 7,075 33,805 24,437 65,317 16,400 37,990 19,889 74,279 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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8 เงินลงทุนสทุธิ (ต่อ) 
 

8.2 จ าแนกตามระยะเวลาคงเหลือของตราสารหน้ี (ต่อ) 
 
 งบการเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ครบก าหนด ครบก าหนด 

 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
         

เงินลงทุนท่ีก าหนดให้แสดง         
   ด้วยมลูค่ายุติธรรม         
หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ - - 9,006 9,006 - - 5,312 5,312 
บวก  ค่าเผื่อการปรบัมลูคา่ - - 2,412 2,412 - - 87 87 
เงนิลงทนุทีก่ าหนดใหแ้สดง         
   ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมสุทธ ิ - - 11,418 11,418 - - 5,399 5,399 
         
เงินลงทุนเผือ่ขาย         
หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 6,196 20,000 3,472 29,668 11,156 24,191 7,635 42,982 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 401 3,729 270 4,400 512 5,172 303 5,987 
   รวม 6,597 23,729 3,742 34,068 11,668 29,363 7,938 48,969 
บวก (หกั) ค่าเผื่อการปรบัมลูค่า 24 258 33 315 (4) (39) (111) (154) 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (1) - - (1) (1) - - (1) 
   เงนิลงทนุเผื่อขายสุทธ ิ 6,620 23,987 3,775 34,382 11,663 29,324 7,827 48,814 
ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบ ก าหนด         
หลกัทรพัยร์ฐับาล และ         
   รฐัวสิาหกจิ 365 9,813 9,242 19,420 4,699 8,571 6,663 19,933 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 90 5 - 95 38 95 - 133 
   ตราสารหนี้ทีจ่ะถอืจนครบ ก าหนด 455 9,818 9,242 19,515 4,737 8,666 6,663 20,066 
         

   รวมตราสารหนี้ 7,075 33,805 24,435 65,315 16,400 37,990 19,889 74,279 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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8 เงินลงทุนสทุธิ (ต่อ) 
 

8.3 เงินลงทุนในกิจการท่ีกลุ่มกิจการถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 
 
เงนิลงทุนในตราสารทุนทีก่ลุ่มกจิการถอืหุน้ตัง้แต่รอ้ยละ 10 ขึน้ไปของทุนช าระแลว้แต่ไมเ่ขา้ขา่ยเป็นเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและ
บรษิทัร่วมสามารถจ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมไดด้งัต่อไปนี้ 
 

 

งบการเงินรวม 
และงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ 1 1 
ธุรกจิสาธารณูปโภคและบรกิาร 17 17 
ธุรกจิการธนาคารและการเงนิ 4 4 
   รวม 22 22 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (20) (20) 

   เงนิลงทุนในกจิการทีก่ลุ่มกจิการถอืหุน้ตัง้แต่รอ้ยละ 10 ขึน้ไปสุทธ ิ 2 2 

 
8.4 เงินลงทุนในหน่วยลงทุนท่ีกลุ่มกิจการถือหน่วยลงทุนตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

 
เงนิลงทุนในหน่วยลงทุนที่กลุ่มกจิการถือหน่วยลงทุนตัง้แต่รอ้ยละ 10 ของทุนที่ช าระแลว้และไม่เขา้ข่ายเป็นเงนิลงทุนในบรษิัท
ย่อยและบรษิทัร่วมจ าแนกตามประเภทหน่วยลงทุนสรุปไดด้งันี้  
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ราคาทุน 
มลูค่า

ยติุธรรม ราคาทุน 
มลูค่า

ยติุธรรม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

เงินลงทุนทัว่ไป     

หน่วยลงทุนประเภทลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ 66 49 66 42 

หกั  ค่าเผือ่การปรบัมลูค่า (17)  (24)  

   เงนิลงทุนทัว่ไปสุทธ ิ 49  42  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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8 เงินลงทุนสทุธิ (ต่อ) 
 

8.5 เงินลงทุนในบริษทัท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุ่มกจิการมเีงนิลงทุนในบรษิัทที่มปีญัหาเกี่ยวกบัฐานะการเงนิและผลการ
ด าเนินงานโดยสามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี้  
 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

   ค่าเผื่อการ    ค่าเผื่อการ  
  มูลค่า ปรบัมูลค่า/ ราคาตาม  มูลค่า ปรบัมูลค่า/ ราคาตาม 
 จ านวน ราคาทุน ด้อยค่า บญัชี จ านวน ราคาทุน ด้อยค่า บญัชี 

 บริษทั ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท บริษทั ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

บรษิทัทีม่ปีญัหาเกีย่วกบั         
   การด ารงอยู่ของกจิการและ/         
   หรอืมปีญัหาเกีย่วกบัฐานะ         
   การเงนิและผลด าเนินงาน 49 42 (42) - 49 42 (42) - 
ตราสารหนี้ที่ผดินดัช าระ 18 1 (1) - 18 1 (1) - 

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

 
8.6 เงินลงทุนในลกูหน้ี 

 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

เงนิลงทุนในลกูหนี้ 58 59 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (20) (20) 

   เงนิลงทุนในลกูหนี้สุทธ ิ 38 39 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ยอดคงเหลอืจากการรบัโอนสทิธใินลกูหนี้เงนิใหส้นิเชือ่สามารถสรุปไดด้งันี้ 
 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

    ประมาณการ    ประมาณการ 
    อตัราผล    อตัราผล 
  เงินต้น ราคาทุน ตอบแทน   เงินต้น ราคาทุน ตอบแทน 
  คงค้าง ท่ีรบัซ้ือ (Yield)   คงค้าง ท่ีรบัซ้ือ (Yield) 

 จ านวนราย ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ จ านวนราย ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 

ยอดรวมเงนิลงทุนในลูกหน้ี         
   ทีซ่ื้อมาสะสม 5,857 22,948 6,996 19.0 5,857 22,948 6,996 19.0 
ยอดคงเหลอืเงนิลงทุนในลกูหน้ี 
   ทีซ่ื้อมา ณ วนัที่ใน  
   งบแสดงฐานะการเงนิ 33 964 58 1.29 37 965 59 1.34 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 

53 

9 เงินลงทุนในบริษทัย่อยสทุธิ 
 

    งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

   สดัส่วนการถือหุ้น วิธีราคาทุน 

  ประเภทหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
บริษทั ประเภทธรุกิจ ท่ีลงทุน ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท 

       

บริษัทย่อย - ท่ีรวมอยู่ในงบการเงินรวม       
บจ. ซไีอเอม็บ ีไทย ออโต้ ใหเ้ชา่/เชา่ซือ้รถยนต์ หุน้สามญั 100 100 1,703 1,703 
บจ. เวลิดล์สี ใหเ้ชา่ซือ้และจ าหน่าย หุน้สามญั 100 100 467 467 
 รถจกัรยานยนต์      
บจ. ซที ีคอลล์ ตดิตามหนี้ หุน้สามญั 100 100 38 38 

   เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยสุทธ ิ     2,208 2,208 

 
 บรษิทัย่อยดงักล่าวขา้งตน้ไดร้วมอยู่ในการจดัท างบการเงนิรวมของกลุ่มกจิการ สดัส่วนของสทิธใินการออกเสยีงในบรษิทัย่อยทีถ่อืโดยบรษิทั

ใหญ่ไมแ่ตกต่างจากสดัส่วนทีถ่อืหุน้สามญั เนื่องจากบรษิทัย่อยไมไ่ดม้กีารออกหุน้ประเภทอื่นนอกเหนือจากหุน้สามญั 
 
10 เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหน้ีและดอกเบี้ยค้างรบัสทุธิ 

 
10.1 จ าแนกตามประเภทสินเช่ือ 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

เงนิเบกิเกนิบญัช ี 6,048 5,699 6,115 5,809 
เงนิใหกู้ย้มื 168,847 159,647 172,575 165,702 
ตัว๋เงนิ 22,295 27,669 52,560 47,310 
ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อ  53,482 41,498 - - 
อื่น ๆ 225 42 207 28 
   รวมเงนิใหส้นิเชือ่ 250,897 234,555 231,457 218,849 
หกั  รายไดร้อตดับญัช ี (10,817) (8,255) - (1) 
   รวมเงนิใหส้นิเชือ่สุทธจิากรายไดร้อตดับญัช ี 240,080 226,300 231,457 218,848 
บวก  ดอกเบีย้คา้งรบั 463 492 469 502 
   รวมเงนิใหส้นิเชือ่สุทธจิากรายไดร้อตดับญัช ี     
      และดอกเบีย้คา้งรบั 240,543 226,792 231,926 219,350 
หกั  ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู (หมายเหตุ 11)     
         เงนิส ารองขัน้ต ่าตามเกณฑ ์ธปท.- รายสนิเชือ่ (5,638) (5,534) (5,418) (5,407) 
         เงนิส ารองส่วนเกนิ (4,962) (5,005) (4,054) (4,295) 
หกั  ค่าเผือ่การปรบัมลูค่าจากการปรบัโครงสรา้งหนี้     
         (หมายเหตุ 12) (32) (52) (32) (52) 

      เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้และดอกเบีย้คา้งรบัสุทธ ิ 229,911 216,201 222,422 209,596 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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10 เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหน้ีและดอกเบี้ยค้างรบัสทุธิ (ต่อ) 
 

10.2 จ าแนกตามสกลุเงินและถ่ินท่ีอยู่ของลกูหน้ี 
 
 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 

ในประเทศ 
ล้านบาท 

ต่างประเทศ 
ล้านบาท 

รวม 
ล้านบาท 

ในประเทศ 
ล้านบาท 

ต่างประเทศ 
ล้านบาท 

รวม 
ล้านบาท 

       

เงนิบาท 224,502 591 225,093 210,620 627 211,247 
เงนิดอลลารส์หรฐัฯ 13,783 - 13,783 12,618 989 13,607 
เงนิสกุลอื่น 101 1,103 1,204 240 1,206 1,446 

   รวมเงนิใหส้นิเชื่อสุทธจิากรายไดร้อตดับญัช ี 238,386 1,694 240,080 223,478 2,822 226,300 

 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 

ในประเทศ 
ล้านบาท 

ต่างประเทศ 
ล้านบาท 

รวม 
ล้านบาท 

ในประเทศ 
ล้านบาท 

ต่างประเทศ 
ล้านบาท 

รวม 
ล้านบาท 

       

เงนิบาท 215,879 591 216,470 203,168 627 203,795 
เงนิดอลลารส์หรฐัฯ 13,783 - 13,783 12,618 989 13,607 
เงนิสกุลอื่น 101 1,103 1,204 240 1,206 1,446 

   รวมเงนิใหส้นิเชื่อสุทธจิากรายไดร้อตดับญัช ี 229,763 1,694 231,457 216,026 2,822 218,848 

 
10.3 จ าแนกตามประเภทธรุกิจและการจดัชัน้ 

 
 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 

 

 
ปกติ 

ล้านบาท 

กล่าวถึง 
เป็นพิเศษ 
ล้านบาท 

ต า่กว่า
มาตรฐาน 
ล้านบาท 

 
สงสยั 

ล้านบาท 

 
สงสยัจะสญู 

ล้านบาท 

 
รวม 

ล้านบาท 
       

การเกษตรและเหมอืงแร ่ 8,082 266 - - 1 8,349 
อุตสาหกรรมการผลติและการพาณชิย ์ 33,872 2,908 509 908 3,249 41,446 
ธุรกจิอสงัหารมิทรพัยแ์ละกอ่สรา้ง 14,916 388 843 9 208 16,364 
การสาธารณูปโภคและบรกิาร 22,249 1,356 688 10 618 24,921 
สนิเชือ่สว่นบุคคล 9,982 322 136 - 89 10,529 
สนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยั 73,983 1,575 627 565 1,948 78,698 
ลกูหน้ีธุรกจิเช่าซือ้และลกูหน้ี       
   ตามสญัญาเช่าทางการเงนิ 36,853 5,263 541 3 5 42,665 
อื่น ๆ 16,559 210 70 79 190 17,108 

   รวมเงนิใหส้นิเชื่อสุทธจิากรายไดร้อตดับญัช ี 216,496 12,288 3,414 1,574 6,308 240,080 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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10 เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหน้ีและดอกเบี้ยค้างรบัสทุธิ (ต่อ) 
 
10.3 จ าแนกตามประเภทธรุกิจและการจดัชัน้ (ต่อ) 
 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 

 

 
ปกติ 

ล้านบาท 

กล่าวถึง 
เป็นพิเศษ 
ล้านบาท 

ต า่กว่า
มาตรฐาน 
ล้านบาท 

 
สงสยั 

ล้านบาท 

 
สงสยัจะสญู 

ล้านบาท 

 
รวม 

ล้านบาท 
       

การเกษตรและเหมอืงแร ่ 6,954 - 1 - 1 6,956 
อุตสาหกรรมการผลติและการพาณชิย ์ 36,517 3,750 592 1,414 2,884 45,157 
ธุรกจิอสงัหารมิทรพัยแ์ละกอ่สรา้ง 12,431 883 158 27 337 13,836 
การสาธารณูปโภคและบรกิาร 26,539 1,867 737 64 572 29,779 
สนิเชือ่สว่นบุคคล 11,282 377 163 - 139 11,961 
สนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยั 68,257 1,452 607 717 883 71,916 
ลกูหน้ีธุรกจิเช่าซือ้และลกูหน้ี       
   ตามสญัญาเช่าทางการเงนิ 28,836 4,036 367 3 2 33,244 
อื่น ๆ 13,011 206 63 80 91 13,451 

   รวมเงนิใหส้นิเชื่อสุทธจิากรายไดร้อตดับญัช ี 203,827 12,571 2,688 2,305 4,909 226,300 

 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2562 

 

 
ปกติ 

ล้านบาท 

กล่าวถึง 
เป็นพิเศษ 
ล้านบาท 

ต า่กว่า
มาตรฐาน 
ล้านบาท 

 
สงสยั 

ล้านบาท 

 
สงสยัจะสญู 

ล้านบาท 

 
รวม 

ล้านบาท 
       

การเกษตรและเหมอืงแร ่ 8,082 266 - - 1 8,349 
อุตสาหกรรมการผลติและการพาณชิย ์ 33,872 2,908 509 908 3,249 41,446 
ธุรกจิอสงัหารมิทรพัยแ์ละกอ่สรา้ง 14,916 388 843 9 208 16,364 
การสาธารณูปโภคและบรกิาร 22,249 1,356 688 10 618 24,921 
สนิเชือ่สว่นบุคคล 9,982 322 136 - 89 10,529 
สนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยั 73,983 1,575 627 565 1,948 78,698 
อื่น ๆ 50,601 210 70 80 189 51,150 

   รวมเงนิใหส้นิเชื่อสุทธจิากรายไดร้อตดับญัช ี 213,685 7,025 2,873 1,572 6,302 231,457 

 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2561 

 

 
ปกติ 

ล้านบาท 

กล่าวถึง 
เป็นพิเศษ 
ล้านบาท 

ต า่กว่า
มาตรฐาน 
ล้านบาท 

 
สงสยั 

ล้านบาท 

 
สงสยัจะสญู 

ล้านบาท 

 
รวม 

ล้านบาท 
       

การเกษตรและเหมอืงแร ่ 6,954 - 1 - 1 6,956 
อุตสาหกรรมการผลติและการพาณชิย ์ 36,517 3,750 592 1,414 2,884 45,157 
ธุรกจิอสงัหารมิทรพัยแ์ละกอ่สรา้ง 12,431 883 158 27 337 13,836 
การสาธารณูปโภคและบรกิาร 26,539 1,867 736 64 572 29,778 
สนิเชือ่สว่นบุคคล 11,282 377 163 - 139 11,961 
สนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยั 68,257 1,452 607 717 883 71,916 
อื่น ๆ 38,804 206 63 80 91 39,244 

   รวมเงนิใหส้นิเชื่อสุทธจิากรายไดร้อตดับญัช ี 200,784 8,535 2,320 2,302 4,907 218,848 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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10 เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหน้ีและดอกเบี้ยค้างรบัสทุธิ (ต่อ) 
 

10.4 จ าแนกตามประเภทการจดัชัน้ 
 
กลุ่มกจิการสามารถจ าแนกสนิเชือ่ตามประเภทการจดัชัน้และ/หรอืตามงวดคา้งช าระไดด้งัต่อไปนี้ 
 
(ก) ลกูหน้ีและเงินให้สินเช่ือของกลุ่มกิจการ 

 
 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 เงินให้ ยอดสทุธิ อตัราขัน้ต า่  เงินให้ ยอดสทุธิ อตัราขัน้ต า่  
 สินเช่ือและ ท่ีใช้ในการ ท่ีใช้ในการ  สินเช่ือและ ท่ีใช้ในการ ท่ีใช้ในการ  
 ดอกเบีย้ ตัง้ค่าเผ่ือหน้ี ตัง้ค่าเผ่ือหน้ี ค่าเผ่ือหน้ี ดอกเบีย้ ตัง้ค่าเผ่ือหน้ี ตัง้ค่าเผ่ือหน้ี ค่าเผ่ือหน้ี 
 ค้างรบั สงสยัจะสญู(1)   สงสยัจะสญู สงสยัจะสญู ค้างรบั สงสยัจะสญู(1)   สงสยัจะสญู สงสยัจะสญู 

 ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท 
         

เงนิส ารองขัน้ต ่าตามเกณฑ ์ธปท.         
  - จดัชัน้ปกต ิ 216,918 75,733 1 751 204,271 77,281 1 769 
  - จดัชัน้กล่าวถงึเป็นพเิศษ 12,324 2,428 2 46 12,614 2,896 2 57 
  - จดัชัน้ต ่ากวา่มาตรฐาน 3,418 1,210 100 1,258 2,693 1,102 100 1,098 
  - จดัชัน้สงสยั 1,575 638 100 638 2,305 1,109 100 1,108 

  - จดัชัน้สงสยัจะสญู 6,308 2,683 100 2,945 4,909 2,249 100 2,502 
ส ารองสว่นเกนิ         

  - ส ารองทัว่ไป    4,962    5,005 

รวม 240,543 82,692  10,600 226,792 84,637  10,539 

 
(1) ยอดสุทธิที่ใชใ้นการตัง้ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ หมายถงึ มูลหน้ีหลงัหกัมูลค่าปจัจุบนัของกระแสเงนิสดที่คาดว่าจะได้รบัจากลูกหน้ี หรอืมูลค่าปจัจุบัน 

ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รบัจากการจ าหน่ายหลกัประกนั แล้วแต่กรณี ทัง้นี้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 
ที ่สนส. 5/2559 วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัชัน้และการกนัเงนิส ารองของสถาบนัการเงนิ 

 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 เงินให้ ยอดสทุธิ อตัราขัน้ต า่  เงินให้ ยอดสทุธิ อตัราขัน้ต า่  
 สินเช่ือและ ท่ีใช้ในการ ท่ีใช้ในการ  สินเช่ือและ ท่ีใช้ในการ ท่ีใช้ในการ  
 ดอกเบีย้ ตัง้ค่าเผ่ือหน้ี ตัง้ค่าเผ่ือหน้ี ค่าเผ่ือหน้ี ดอกเบีย้ ตัง้ค่าเผ่ือหน้ี ตัง้ค่าเผ่ือหน้ี ค่าเผ่ือหน้ี 
 ค้างรบั สงสยัจะสญู(1)   สงสยัจะสญู สงสยัจะสญู ค้างรบั สงสยัจะสญู(1)   สงสยัจะสญู สงสยัจะสญู 

 ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท 
         

เงนิส ารองขัน้ต ่าตามเกณฑ ์ธปท.         
  - จดัชัน้ปกต ิ 214,114 102,837 1 1,027 201,236 97,628 1 975 
  - จดัชัน้กล่าวถงึเป็นพเิศษ 7,061 1,375 2 26 8,578 2,012 2 39 
  - จดัชัน้ต ่ากวา่มาตรฐาน 2,877 737 100 788 2,327 788 100 787 
  - จดัชัน้สงสยั 1,572 635 100 635 2,302 1,106 100 1,106 
  - จดัชัน้สงสยัจะสญู 6,302 2,678 100 2,942 4,907 2,247 100 2,500 
ส ารองสว่นเกนิ         

  - ส ารองทัว่ไป    4,054    4,295 

รวม 231,926 108,262  9,472 219,350 103,781  9,702 

 
(1) ยอดสุทธทิี่ใชใ้นการตัง้ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู หมายถงึ มลูหน้ีหลงัหกัมลูค่าปจัจุบนัของกระแสเงนิสดที่คาดวา่จะไดร้บัจากลูกหน้ี หรอืมลูค่าปจัจุบนั

ของกระแสเงนิสดที่คาดว่าจะได้รบัจากการจ าหน่ายหลกัประกนั แล้วแต่กรณี ทัง้นี้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 
ที ่สนส.5/2559 วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัชัน้และการกนัเงนิส ารองของสถาบนัการเงนิ 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการและธนาคารมเีงนิให้สินเชื่อผิดนัดช าระจ านวน 10,732 ล้านบาท และ 
10,183 ลา้นบาท ตามล าดบั (วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : 9,175 ลา้นบาท และ 8,803 ลา้นบาท ตามล าดบั) ทีร่ะงบัการ
รบัรูด้อกเบีย้ 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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10 เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหน้ีและดอกเบีย้ค้างรบัสทุธิ (ต่อ) 
 

10.4 จ าแนกตามประเภทการจดัชัน้ (ต่อ) 
 

ข) ลกูหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือและสญัญาเช่าทางการเงินของบริษทัย่อย 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ยอดลูกหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อและสญัญาเช่าทางการเงนิของบรษิทัย่อยแยก
ตามอายุลกูหนี้ทีค่า้งช าระ โดยนบัจากวนัทีท่ีค่รบก าหนดช าระตามสญัญาไดด้งันี้ 
 
 ยอดลูกหน้ีหลงัหกัดอกผลเช่าซ้ือ ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ไมค่า้งช าระหรอืคา้งช าระไมเ่กนิ 1 งวด 36,853 28,836 65 52 
คา้งช าระตัง้แต่ 1 งวดแต่ไมเ่กนิ 3 งวด 5,263 4,036 20 17 
คา้งช าระตัง้แต่ 3 งวดแต่ไมเ่กนิ 6 งวด 541 367 469 311 
คา้งช าระตัง้แต่ 6 งวดแต่ไมเ่กนิ 12 งวด 3 3 3 3 
คา้งช าระตัง้แต่ 12 งวด 5 2 4 2 
   รวม 42,665 33,244 561 385 
เงนิส ารองส่วนเกนิ - - 908 710 

   รวม 42,665 33,244 1,469 1,095 

 
10.5 สินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุ่มกจิการมเีงนิใหส้นิเชื่อทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิรายได ้ซึ่งค านวณตามเกณฑ์ของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ดงันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงนิใหส้นิเชื่อทีไ่มก่่อใหเ้กดิรายได ้(เงนิตน้)     
- ธนาคาร 10,747 9,529 10,747 9,529 
- ธรุกจิอื่น 549 372 - - 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 เงนิใหส้นิเชื่อทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิรายได ้ตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยดงักล่าว
ขา้งตน้ไดถ้อืปฏบิตัติามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ซึง่ก าหนดใหเ้งนิใหส้นิเชือ่ทีไ่มก่่อใหเ้กดิรายไดห้มายถงึสนิเชือ่ทีจ่ดัชัน้
ต ่ากว่ามาตรฐาน สงสยัและสงสยัจะสูญ และไม่รวมสนิเชื่อทีค่า้งช าระทีไ่ดม้กีารท าสญัญาปรบัโครงสรา้งหนี้และเขา้เงือ่นไขการจดัชัน้
เป็นลกูหนี้ปกตหิรอืกล่าวถงึเป็นพเิศษตามเกณฑธ์นาคารแห่งประเทศไทยแลว้ 
 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2562 บริษัทย่อย 2 แห่ง ได้ขายสินเชื่อด้อยคุณภาพประเภทสิทธิเรยีกร้องในสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์ซึ่งสนิเชื่อดงักล่าวไดถู้กตดัออกจากบญัชแีลว้ตามนโยบายของกลุ่มกจิการ ท าใหบ้รษิทัย่อยมกี าไรสุทธจิากการ
ขายสนิเชือ่ดอ้ยคุณภาพเป็นจ านวน 407.7 ลา้นบาท (พ.ศ. 2561 : 231 ลา้นบาท) 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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10 เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหน้ีและดอกเบีย้ค้างรบัสทุธิ (ต่อ) 
 

10.6 ลกูหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือและสญัญาเช่าทางการเงิน 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บรษิัทย่อยมลีูกหนี้ภายใต้สญัญาเช่าซื้อและสญัญาเช่าทางการเงนิจ านวน 41,196 ล้านบาท 
(วันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : 32,149 ล้านบาท) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าซื้อและเช่าทางการเงนิส าหรบัรถยนต์ และ
รถจกัรยานยนต์อายุของสญัญามรีะยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 3 ถึง 6 ปี และส่วนใหญ่คดิดอกเบี้ยในอตัรารอ้ยละคงที่ตามทีร่ะบุใน
สญัญา 
 
 งบการเงินรวม  

 พ.ศ. 2562 

 จ านวนเงินท่ีถึงก าหนดช าระจ่ายตามสญัญาเช่า 

    หน้ีท่ีไม่ก่อ  
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี ให้เกิดรายได้ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ผลรวมของเงนิลงทนุขัน้ตน้ทัง้สิน้      
   ตามสญัญาเชา่ 15,792 34,541 2,423 726 53,482 
หกั  รายไดท้างการเงนิรอการรบัรู ้ (4,435) (6,081) (124) (177) (10,817) 
มลูคา่ปจัจบุนัของจ านวนเงนิขัน้ต ่า      
   ทีลู่กหนี้ตอ้งจา่ยตามสญัญาเชา่ 11,357 28,460 2,299 549 42,665 
หกั  ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ     (1,469) 
ลูกหนี้ภายใตส้ญัญาเชา่ซือ้และ       

   สญัญาเชา่ทางการเงนิสุทธ ิ     41,196 

 
 งบการเงินรวม  

 พ.ศ. 2561 

 จ านวนเงินท่ีถึงก าหนดช าระจ่ายตามสญัญาเช่า 

    หน้ีท่ีไม่ก่อ  
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี ให้เกิดรายได้ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ผลรวมของเงนิลงทนุขัน้ตน้ทัง้สิน้      
   ตามสญัญาเชา่ 12,961 26,510 1,536 491 41,498 
หกั  รายไดท้างการเงนิรอการรบัรู ้ (3,518) (4,541) (76) (119) (8,254) 
มลูคา่ปจัจบุนัของจ านวนเงนิขัน้ต ่า      
   ทีลู่กหนี้ตอ้งจา่ยตามสญัญาเชา่ 9,443 21,969 1,460 372 33,244 
หกั  ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ     (1,095) 
ลูกหนี้ภายใตส้ญัญาเชา่ซือ้และ       

   สญัญาเชา่ทางการเงนิสุทธ ิ     32,149 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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10 เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหน้ีและดอกเบีย้ค้างรบัสทุธิ (ต่อ) 
 

10.7 การปรบัโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุ่มกจิการมยีอดคงเหลอืของลกูหนี้ทีอ่ยูร่ะหว่างการปรบัโครงสรา้งหนี้ดงันี้ 
 
  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

  พ.ศ. 2562 

   จ านวนหน้ี 
   ก่อนการปรบั 
   โครงสร้างหน้ี 

  จ านวนราย ล้านบาท 
    

ลกูหนี้ทีป่รบัโครงสรา้งหนี้ก่อนปี พ.ศ. 2562  2,964 2,702 
ลกูหนี้ทีป่รบัโครงสรา้งหนี้ระหว่างปี    
   สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  303 614 
 
  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

  พ.ศ. 2561 

   จ านวนหน้ี 
   ก่อนการปรบั 
   โครงสร้างหน้ี 

  จ านวนราย ล้านบาท 
    

ลกูหนี้ทีป่รบัโครงสรา้งหนี้ก่อนปี พ.ศ. 2561  4,148 3,404 
ลกูหนี้ทีป่รบัโครงสรา้งหนี้ระหว่างปี    
   สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561  220 69 

 
รายละเอยีดของลูกหนี้ทีป่รบัโครงสรา้งหนี้ในระหว่างปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 เปรยีบเทยีบกบัลูกหนี้
ทัง้สิน้ทีม่อียู่ทัง้ในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร มดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2562 

  จ านวนหน้ี  จ านวนหน้ี 
  ก่อนการปรบั  ก่อนการปรบั 
  โครงสร้างหน้ี  โครงสร้างหน้ี 

 จ านวนราย ล้านบาท จ านวนราย ล้านบาท 
     

ลกูหนี้ทีป่รบัโครงสรา้งหนี้ 339 828 339 828 
ลกูหนี้ทัง้สิน้ 444,589 240,080 142,969 231,457 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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10 เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหน้ีและดอกเบีย้ค้างรบัสทุธิ (ต่อ) 
 

10.7 การปรบัโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา (ต่อ) 
 

รายละเอยีดของลูกหนี้ทีป่รบัโครงสรา้งหนี้ในระหว่างปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 เปรยีบเทยีบกบัลูกหนี้
ทัง้สิน้ทีม่อียู่ทัง้ในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร มดีงันี้ (ต่อ) 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2561 

  จ านวนหน้ี  จ านวนหน้ี 
  ก่อนการปรบั  ก่อนการปรบั 
  โครงสร้างหน้ี  โครงสร้างหน้ี 

 จ านวนราย ล้านบาท จ านวนราย ล้านบาท 
     

ลกูหนี้ทีป่รบัโครงสรา้งหนี้ 247 82 247 82 
ลกูหนี้ทัง้สิน้ 411,545 226,300 160,153 218,848 

 
รายละเอยีดของลูกหนี้ทีป่รบัโครงสรา้งหนี้ในระหว่างปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 แยกตามรปูแบบการ
ปรบัแบบการปรบัโครงสรา้งหนี้ดงัต่อไปนี้  
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2562 

  ก่อนปรบั  หลงัปรบั 
  โครงสร้างหน้ี มลูค่ายุติธรรม โครงสร้างหน้ี 

วิธีปรบัปรงุโครงสร้างหน้ี จ านวนราย ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขการช าระหนี้  339 828 - 828 

   รวม 339 828 - 828 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2561 

  ก่อนปรบั  หลงัปรบั 
  โครงสร้างหน้ี มลูค่ายุติธรรม โครงสร้างหน้ี 

วิธีปรบัปรงุโครงสร้างหน้ี จ านวนราย ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขการช าระหนี้  247 82 - 82 

   รวม 247 82 - 82 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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10 เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหน้ีและดอกเบีย้ค้างรบัสทุธิ (ต่อ) 
 

10.7 การปรบัโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา (ต่อ) 
 
ลูกหนี้ที่ได้ร ับการปรบัโครงสร้างหนี้ตามที่กล่าวข้างต้นสามารถจ าแนกระยะเวลาการผ่อนช าระตามสญัญาปรบัโครงสร้างหนี้ได้
ดงัต่อไปนี้ 
 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

  ภาระหน้ี  ภาระหน้ี 

  ก่อนปรบั หลงัปรบั  ก่อนปรบั หลงัปรบั 
ช่วงระยะเวลาการผอ่นช าระตาม  โครงสร้างหน้ี โครงสร้างหน้ี  โครงสร้างหน้ี โครงสร้างหน้ี 
   สญัญาการปรบัโครงสร้างหน้ี จ านวนราย ล้านบาท ล้านบาท จ านวนราย ล้านบาท ล้านบาท 
       

ไมเ่กนิ 5 ปี 223 322 322 90 12 12 
5 - 10 ปี 103 474 474 142 40 40 
10 - 15 ปี 2 2 2 3 6 6 
เกนิกวา่ 15 ปี 11 30 30 12 24 24 

   รวม 339 828 828 247 82 82 

 
ขอ้มลูส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกูหนี้ทีผ่่านการปรบัโครงสรา้งหนี้แลว้มดีงันี้ 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ดอกเบีย้รบั 218 317 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุ่มกจิการมลีกูหนี้ทีป่รบัโครงสรา้งหนี้แลว้ทัง้สิน้สามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี้ 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
   

จ านวนราย (ราย) 3,267 4,368 
ภาระหนี้คงคา้ง (ลา้นบาท) 2,374 2,679 
 
กรณีปรบัโครงสรา้งหนี้โดยการเปลีย่นแปลงเงือ่นไขในการช าระหนี้ กลุ่มกจิการไดค้ านวณมลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืโดยการหา
มลูค่าปจัจุบนัของกระแสเงนิสดทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืคดิลดดว้ยอตัราดอกเบี้ยในตลาด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ธนาคารม ี
ส่วนสูญเสียจากการปรบัโครงสร้างหนี้ที่เกิดจากการปรบัมูลค่าหนี้  (PV Loss) คิดเป็นจ านวนเงนิประมาณ 32 ล้านบาท (วนัที ่ 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : 52 ลา้นบาท) ซึง่กลุ่มกจิการไดต้ัง้ค่าเผือ่การปรบัมลูค่าจากการปรบัโครงสรา้งหนี้ไวแ้ลว้  
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
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11 ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
 
 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 

  ชัน้กล่าวถึง ชัน้ต า่กว่า  ชัน้สงสยั   ส ารอง  
 ชัน้ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน ชัน้สงสยั จะสญู ส่วนเกิน รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
        

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 769 57 1,098 1,108 2,502 5,005 10,539 
บวก (ลด) เพิม่ระหว่างปี (18) (11) 1,254 (466) 2,591 (780) 2,570 
 โอนมาจากค่าเผื่อการปรบัมูลคา่จากการปรบัโครงสรา้งหนี้ - - - - - 25 25 
 หน้ีสูญรบัคนื - - - - - 722 722 
หกั หน้ีสูญตดับญัช ี - - (1,094) (4) (1,416) (5) (2,519) 
 ตดับญัชจีากการขายเงนิใหส้นิเชื่อทีไ่มก่่อใหเ้กดิรายได้ - - - - (732) - (732) 

 โอนไปคา่เผื่อการปรบัมลูค่าจากการปรบัโครงสร้างหนี้ - - - - - (5) (5) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 751 46 1,258 638 2,945 4,962 10,600 

 
 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 

  ชัน้กล่าวถึง ชัน้ต า่กว่า  ชัน้สงสยั   ส ารอง  
 ชัน้ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน ชัน้สงสยั จะสญู ส่วนเกิน 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 เพิม่ (ลด) ระหว่างปี 125 - (6) 69 4,089 678 4,955 
 โอนมาจากค่าเผื่อการปรบัมูลคา่จากการปรบัโครงสรา้งหนี้ - - - - - 72 72 
 หน้ีสูญรบัคนื - - - - - 580 580 
หกั หน้ีสูญตดับญัช ี - - (557) (80) (1,755) (11) (2,403) 
 ตดับญัชจีากการขายเงนิใหส้นิเชื่อทีไ่มก่่อใหเ้กดิรายได้ (51) (9) (5) (202) (2,249) - (2,516) 
 โอนไปคา่เผื่อการปรบัมลูค่าจากการปรบัโครงสร้างหนี้ - - - - - (18) (18) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 769 57 1,098 1,108 2,502 5,005 10,539 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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11 ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (ต่อ) 
 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2562 

  ชัน้กล่าวถึง ชัน้ต า่กว่า  ชัน้สงสยั   ส ารอง  
 ชัน้ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน ชัน้สงสยั จะสญู ส่วนเกิน รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
        

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 975 39 787 1,106 2,500 4,295 9,702 
บวก เพิม่ (ลด) ระหว่างปี 52 (13) 2 (469) 2,589 (977) 1,184 
 โอนมาจากค่าเผื่อการปรบัมูลคา่จากการปรบัโครงสรา้งหนี้ - - - - - 25 25 
 หน้ีสูญรบัคนื - - - - - 722 722 
หกั หน้ีสูญตดับญัช ี - - (1) (2) (1,415) (6) (1,424) 
 ตดับญัชจีากการขายเงนิใหส้นิเชื่อทีไ่มก่่อใหเ้กดิรายได้ - - - - (732) - (732) 

 โอนไปคา่เผื่อการปรบัมลูค่าจากการปรบัโครงสร้างหนี้ - - - - - (5) (5) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 1,027 26 788 635 2,942 4,054 9,472 

 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2561 

  ชัน้กล่าวถึง ชัน้ต า่กว่า  ชัน้สงสยั   ส ารอง  
 ชัน้ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน ชัน้สงสยั จะสญู ส่วนเกิน 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 เพิม่ (ลด) ระหว่างปี 158 8 (594) 41 3,750 358 3,721 
 โอนมาจากค่าเผื่อการปรบัมูลคา่จากการปรบัโครงสรา้งหนี้ - - - - - 72 72 
 หน้ีสูญรบัคนื - - - - - 580 580 
หกั หน้ีสูญตดับญัช ี - - (3) - (1,379) (11) (1,393) 
 ตดับญัชจีากการขายเงนิใหส้นิเชื่อทีไ่มก่่อใหเ้กดิรายได้ (51) (9) (5) (202) (2,249) - (2,516) 
 โอนไปคา่เผื่อการปรบัมลูค่าจากการปรบัโครงสร้างหนี้ - - - - - (18) (18) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 975 39 787 1,106 2,500 4,295 9,702 

 
12 ค่าเผือ่การปรบัมลูค่าจากการปรบัโครงสร้างหน้ี 

 

 

งบการเงินรวม 
และงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ยอดคงเหลอืตน้ปี 52 106 
บวก ค่าเผือ่การปรบัมลูค่าของลกูหนี้ทีโ่อนมาจากบญัชคี่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู 5 18 
หกั ค่าเผือ่การปรบัมลูค่าของลกูหนี้ทีโ่อนไปบญัชคี่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู (25) (72) 

ยอดคงเหลอืปลายปี 32 52 

 
รายการตดัจ าหน่ายและ/หรอืการปรบับญัชคี่าเผือ่การปรบัมลูค่าจากการปรบัโครงสรา้งหนี้จะปรบัปรุงโอนผ่านบญัชคี่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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13 ทรพัยสิ์นรอการขายสทุธิ 
 
ทรพัย์สนิรอการขายไดแ้ก่ ทรพัย์สนิที่ไดม้าจากลูกหนี้ทีม่กีารปรบัโครงสรา้งหนี้หรอืจากการประมลูซื้อจากการขายทอดตลาดของสนิทรพัย์ 
ทีล่กูหนี้ไดจ้ านองไว ้หรอืทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัจากการควบรวมกจิการทีไ่มไ่ดใ้ชง้านและรอการขาย 
 

 งบการเงินรวม 

 
วนัท่ี  

1 มกราคม   
วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2562 เพ่ิมขึน้ จ าหน่าย พ.ศ. 2562 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการช าระหนี้     
   อสงัหารมิทรพัย ์- ประเมนิโดยผูป้ระเมนิภายนอก 771 25 (29) 767 
   สงัหารมิทรพัย ์ 315 2,474 (2,404) 385 
รวม 1,086 2,499 (2,433) 1,152 
อื่นๆ 129 90 (23) 196 
รวมทรพัยส์นิรอการขาย 1,215 2,589 (2,456) 1,348 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (198) (1,018) 992 (224) 

ทรพัยส์นิรอการขายสุทธ ิ 1,017 1,571 (1,464) 1,124 

 

 งบการเงินรวม 

 
วนัท่ี 

 1 มกราคม   
วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2561 เพ่ิมขึน้ จ าหน่าย พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการช าระหนี้     
   อสงัหารมิทรพัย ์- ประเมนิโดยผูป้ระเมนิภายนอก 803 7 (39) 771 
   สงัหารมิทรพัย ์ 229 1,971 (1,885) 315 
รวม 1,032 1,978 (1,924) 1,086 
อื่นๆ 155 22 (48) 129 
รวมทรพัยส์นิรอการขาย 1,187 2,000 (1,972) 1,215 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (153) (731) 686 (198) 

ทรพัยส์นิรอการขายสุทธ ิ 1,034 1,269 (1,286) 1,017 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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13 ทรพัยสิ์นรอการขายสทุธิ (ต่อ) 
 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
วนัท่ี 

 1 มกราคม   
วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2562 เพ่ิมขึน้ จ าหน่าย พ.ศ. 2562 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการช าระหนี้     
   อสงัหารมิทรพัย ์- ประเมนิโดยผูป้ระเมนิภายนอก 771 25 (29) 767 
รวม 771 25 (29) 767 
อื่นๆ 129 90 (23) 196 
รวมทรพัยส์นิรอการขาย 900 115 (52) 963 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (69) - - (69) 

ทรพัยส์นิรอการขายสุทธ ิ 831 115 (52) 894 

 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
วนัท่ี  

1 มกราคม   
วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2561 เพ่ิมขึน้ จ าหน่าย พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการช าระหนี้     
   อสงัหารมิทรพัย ์- ประเมนิโดยผูป้ระเมนิภายนอก 803 7 (39) 771 
รวม 803 7 (39) 771 
อื่นๆ 155 22 (48) 129 
รวมทรพัยส์นิรอการขาย 958 29 (87) 900 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (70) (1) 2 (69) 

ทรพัยส์นิรอการขายสุทธ ิ 888 28 (85) 831 

 
ธนาคารพจิารณาค่าเผื่อการดอ้ยค่าของทรพัย์สนิรอการขายโดยอ้างองิจากราคาประเมนิ ซึ่งธนาคารไดจ้ดัใหม้กีารประเมนิหรอืทบทวน  
มลูค่ายุติธรรมของทรพัย์สนิรอการขายเป็นประจ าทุกปีตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตามราคาทีจ่ะ  
ขายทรพัย์สนิดงักล่าวไดจ้ริงอาจแตกต่างจากราคาประเมนิดงักล่าว นอกจากนัน้ ธนาคารมขีอ้จ ากดัในเรื่องระยะเวลาในการถือครอง
ทรพัยส์นิรอการขายทีก่ าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ทัง้นี้ หากธนาคารไมส่ามารถจ าหน่ายทรพัยส์นิรอการขายภายในระยะเวลาที่
ก าหนด ธนาคารจะต้องกนัส ารองเพิม่เติมตามเกณฑ์ที่ก าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย ฝ่ายบรหิารของธนาคารเชื่อว่ามลูค่าทีแ่สดงใน
บญัชเีหมาะสมกบัสถานการณ์และแผนการขายทรพัยส์นิรอการขายในปจัจุบนั 
 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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14 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิ 
 
 งบการเงินรวม 

 ราคาทุน/ราคาประเมิน ค่าเส่ือมราคาสะสม  

 ณ วนัท่ี   โอนไป  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  โอนไป  ณ วนัท่ี  

 1 มกราคม  โอนเข้า/ ทรพัยสิ์น จ าหน่าย/ 31 ธนัวาคม 1 มกราคม  ทรพัยสิ์น จ าหน่าย/ 31 ธนัวาคม มูลค่าสทุธิ 

 พ.ศ. 2562 เพ่ิมขึ้น  (ออก) รอการขาย ตดัจ าหน่าย พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 เพ่ิมขึ้น รอการขาย ตดัจ าหน่าย พ.ศ. 2562 ตามบญัชี 

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

ทีด่นิ             

   ราคาทุนเดมิ 444 - - (27) - 417 - - - - - 417 

   สว่นทีต่รีาคาเพิม่ 1,660 - - (57) - 1,603 - - - - - 1,603 

      (ตรีาคาในปี พ.ศ. 2559)             

   สว่นทีต่รีาคาลด (18) - - - - (18) - - - - - (18) 

      (ตรีาคาในปี พ.ศ. 2559)             

อาคาร             

   ราคาทุนเดมิ 1,857 4 19 (43) - 1,837 (1,197) (59) 40 - (1,216) 621 

   สว่นทีต่รีาคาเพิม่ 1,130 - - (21) - 1,109 (918) (18) 16 - (920) 189 

      (ตรีาคาในปี พ.ศ. 2559)             

   สว่นทีต่รีาคาลด (22) - - 4 - (18) 12 1 (2) - 11 (7) 

      (ตรีาคาในปี พ.ศ. 2559)             

อุปกรณ์ 2,605 260 15 - (288) 2,592 (2,020) (222) - 268 (1,974) 618 

สนิทรพัยร์ะหวา่งตดิตัง้และก่อสรา้ง 8 32 (34) - - 6 - - - - - 6 

ผลตา่งจากอตัราแลกเปลีย่น - (3) - - - (3) - 3 - - 3 - 

   รวม 7,664 293 - (144) (288) 7,525 (4,123) (295) 54 268 (4,096) 3,429 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 

67 

14 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิ (ต่อ) 
 
 งบการเงินรวม 

 ราคาทุน/ราคาประเมิน ค่าเส่ือมราคาสะสม   

 ณ วนัท่ี   โอนไป  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  โอนไป  ณ วนัท่ี   

 1 มกราคม  โอนเข้า/ ทรพัยสิ์น จ าหน่าย/ 31 ธนัวาคม 1 มกราคม  ทรพัยสิ์น จ าหน่าย/ 31 ธนัวาคม ค่าเผื่อการ มูลค่าสทุธิ 

 พ.ศ. 2561 เพ่ิมขึ้น  (ออก) รอการขาย ตดัจ าหน่าย พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 เพ่ิมขึ้น รอการขาย ตดัจ าหน่าย พ.ศ. 2561 ด้อยค่า ตามบญัชี 

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

ทีด่นิ              

   ราคาทุนเดมิ 446 - - (2) - 444 - - - - - - 444 

   สว่นทีต่รีาคาเพิม่ 1,677 - - (17) - 1,660 - - - - - - 1,660 

      (ตรีาคาในปี พ.ศ. 2559)              

   สว่นทีต่รีาคาลด (18) - - - - (18) - - - - - - (18) 

      (ตรีาคาในปี พ.ศ. 2559)              

อาคาร              

   ราคาทุนเดมิ 1,843 11 19 (16) - 1,857 (1,153) (58) 14 - (1,197) - 660 

   สว่นทีต่รีาคาเพิม่ 1,134 - - (4) - 1,130 (901) (19) 2 - (918) - 212 

      (ตรีาคาในปี พ.ศ. 2559)              

   สว่นทีต่รีาคาลด (22) - - - - (22) 11 1 - - 12 - (10) 

      (ตรีาคาในปี พ.ศ. 2559)              

อุปกรณ์ 2,588 128 128 - (204) 2,605 (2,009) (212) - 201 (2,020) (5) 580 

สนิทรพัยร์ะหวา่งตดิตัง้และก่อสรา้ง 3 47 (42) - - 8 - - - - - - 8 

   รวม 7,651 186 70 (39) (204) 7,664 (4,052) (288) 16 201 (4,123) (5) 3,536 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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14 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิ (ต่อ) 
 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 ราคาทุน/ราคาประเมิน ค่าเส่ือมราคาสะสม  

 ณ วนัท่ี   โอนไป  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  โอนไป  ณ วนัท่ี  

 1 มกราคม  โอนเข้า/ ทรพัยสิ์น จ าหน่าย/ 31 ธนัวาคม 1 มกราคม  ทรพัยสิ์น จ าหน่าย/ 31 ธนัวาคม มูลค่าสทุธิ 

 พ.ศ. 2562 เพ่ิมขึ้น  (ออก) รอการขาย ตดัจ าหน่าย พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 เพ่ิมขึ้น รอการขาย ตดัจ าหน่าย พ.ศ. 2562 ตามบญัชี 

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

ทีด่นิ             

   ราคาทุนเดมิ 444 - - (27) - 417 - - - - - 417 

   สว่นทีต่รีาคาเพิม่ 1,660 - - (57) - 1,603 - - - - - 1,603 

     (ตรีาคาในปี พ.ศ. 2559)             

   สว่นทีต่รีาคาลด (18) - - - - (18) - - - - - (18) 

     (ตรีาคาในปี พ.ศ. 2559)             

อาคาร             

   ราคาทุนเดมิ 1,857 4 19 (43) - 1,837 (1,197) (59) 40 - (1,216) 621 

   สว่นทีต่รีาคาเพิม่ 1,130 - - (21) - 1,109 (918) (18) 16 - (920) 189 

     (ตรีาคาในปี พ.ศ. 2559)             

   สว่นทีต่รีาคาลด (22) - - 4 - (18) 12 1 (2) - 11 (7) 

     (ตรีาคาในปี พ.ศ. 2559)             

อุปกรณ์ 2,388 215 15 - (278) 2,340 (1,868) (201) - 257 (1,812) 528 

สนิทรพัยร์ะหวา่งตดิตัง้และก่อสรา้ง 8 32 (34) - - 6 - - - - - 6 

ผลตา่งจากอตัราแลกเปลีย่น - (3) - - - (3) - 3 - - 3 - 

   รวม 7,447 248 - (144) (278) 7,273 (3,971) (274) 54 257 (3,934) 3,339 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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14 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิ (ต่อ) 
 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 ราคาทุน/ราคาประเมิน ค่าเส่ือมราคาสะสม   

 ณ วนัท่ี   โอนไป  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  โอนไป  ณ วนัท่ี   

 1 มกราคม  โอนเข้า/ ทรพัยสิ์น จ าหน่าย/ 31 ธนัวาคม 1 มกราคม  ทรพัยสิ์น จ าหน่าย/ 31 ธนัวาคม ค่าเผื่อการ มูลค่าสทุธิ 

 พ.ศ. 2561 เพ่ิมขึ้น  (ออก) รอการขาย ตดัจ าหน่าย พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 เพ่ิมขึ้น รอการขาย ตดัจ าหน่าย พ.ศ. 2561 ด้อยค่า ตามบญัชี 

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

ทีด่นิ              

   ราคาทุนเดมิ 446 - - (2) - 444 - - - - - - 444 

   สว่นทีต่รีาคาเพิม่ 1,677 - - (17) - 1,660 - - - - - - 1,660 

     (ตรีาคาในปี พ.ศ. 2559)              

   สว่นทีต่รีาคาลด (18) - - - - (18) - - - - - - (18) 

     (ตรีาคาในปี พ.ศ. 2559)              

อาคาร              

   ราคาทุนเดมิ 1,843 11 19 (16) - 1,857 (1,153) (58) 14 - (1,197) - 660 

   สว่นทีต่รีาคาเพิม่ 1,134 - - (4) - 1,130 (901) (19) 2 - (918) - 212 

     (ตรีาคาในปี พ.ศ. 2559)              

   สว่นทีต่รีาคาลด (22) - - - - (22) 11 1 - - 12 - (10) 

     (ตรีาคาในปี พ.ศ. 2559)              

อุปกรณ์ 2,357 100 93 - (162) 2,388 (1,837) (191) - 160 (1,868) (5) 515 

สนิทรพัยร์ะหวา่งตดิตัง้และก่อสรา้ง 3 47 (42) - - 8 - - - - - - 8 

   รวม 7,420 158 70 (39) (162) 7,447 (3,880) (267) 16 160 (3,971) (5) 3,471 

 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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15 สินทรพัยท่ี์ไม่มีตวัตนสทุธิ 

 
  งบการเงินรวม 

  ณ วนัท่ี     ณ วนัท่ี 
  1 มกราคม  โอนเข้า/ จ าหน่าย/ ค่าตดั 31 ธนัวาคม 
 อายุการ พ.ศ. 2562 เพ่ิมขึ้น (ออก) ตดัจ าหน่าย จ าหน่าย พ.ศ. 2562 

 ตดัจ าหน่าย ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
        

รายจา่ยในการพฒันาและปรบัปรงุ        
   ระบบคอมพวิเตอร ์- อยู่ระหว่างพฒันา - 160 291 (266) - - 185 
รายจา่ยในการพฒันาและปรบัปรงุ
กระบวนการ     

 
  

   ท างาน - อยู่ระหว่างพฒันา - - 311 - - - 311 
ค่าซอฟทแ์วรค์อมพวิเตอร ์ 5 - 10 ปี  329 105 266 - (134) 566 

   สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนสุทธ ิ  489 707 - - (134) 1,062 

 
  งบการเงินรวม 

  ณ วนัท่ี     ณ วนัท่ี 
  1 มกราคม  โอนเข้า/ จ าหน่าย/ ค่าตดั 31 ธนัวาคม 
 อายุการ พ.ศ. 2561 เพ่ิมขึ้น (ออก) ตดัจ าหน่าย จ าหน่าย พ.ศ. 2561 

 ตดัจ าหน่าย ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
        

รายจา่ยในการพฒันาปรบัปรงุ        
   ระบบคอมพวิเตอร ์- อยู่ระหว่างพฒันา - 155 257 (245) (7) - 160 
ค่าซอฟทแ์วรค์อมพวิเตอร ์ 5 - 10 ปี  215 26 177 (2) (87) 329 

   สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนสุทธ ิ  370 283 (68) (9) (87) 489 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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15 สินทรพัยท่ี์ไม่มีตวัตนสทุธิ (ต่อ) 

 
  งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

  ณ วนัท่ี     ณ วนัท่ี 
  1 มกราคม  โอนเข้า/ จ าหน่าย/ ค่าตดั 31 ธนัวาคม 
 อายุการ พ.ศ. 2562 เพ่ิมขึ้น (ออก) ตดัจ าหน่าย จ าหน่าย พ.ศ. 2562 

 ตดัจ าหน่าย ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

รายจา่ยในการพฒันาปรบัปรงุ          
   ระบบคอมพวิเตอร-์ อยู่ระหวา่งพฒันา - 159 273 (266) - - 166 
รายจา่ยในการพฒันาปรบัปรงุโปรแกรม        
   คอมพวิเตอร-์ อยู่ระหว่างพฒันา - - 300 - - - 300 
ค่าซอฟทแ์วรค์อมพวิเตอร ์ 5 - 10 ปี  322 93 266 - (131) 550 

   สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนสุทธ ิ  481 666 - - (131) 1,016 

 
  งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

  ณ วนัท่ี     ณ วนัท่ี 
  1 มกราคม  โอนเข้า/ จ าหน่าย/ ค่าตดั 31 ธนัวาคม 
 อายุการ พ.ศ. 2561 เพ่ิมขึ้น (ออก) ตดัจ าหน่าย จ าหน่าย พ.ศ. 2561 

 ตดัจ าหน่าย ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

รายจา่ยในการพฒันาปรบัปรงุ          
   ระบบคอมพวิเตอร-์ อยู่ระหวา่งพฒันา - 155 256 (245) (7) - 159 
ค่าซอฟทแ์วรค์อมพวิเตอร ์ 5 - 10 ปี  210 22 176 (2) (84) 322 

   สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนสุทธ ิ  365 278 (69) (9) (84) 481 

 
16 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

 
รายการเคลือ่นไหวของภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชมีดีงันี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 

พ.ศ. 2562 
ล้านบาท 

พ.ศ. 2561 
ล้านบาท 

พ.ศ. 2562 
ล้านบาท 

พ.ศ. 2561 
ล้านบาท 

     

ณ วนัตน้ปี 1,393 1,373 938 1,023 
(ลด) เพิม่ในก าไรหรอืขาดทุน  (175) 39 (192) (67) 
ภาษลีดในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (46) (19) (52) (18) 

ณ วนัปลายปี 1,172 1,393 694 938 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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16 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (ต่อ) 

 
รายการเคลือ่นไหวของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชมีดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม 

 ประมาณการ ผลขาดทุน 
บญัชีพกั
รายได้ 

ค่าเผ่ือ 
การด้อยค่า
ทรพัยสิ์น ค่าเผ่ือหน้ี 

รายได้รอตดับญัชี
ค่าธรรมเนียม 
แรกเข้าและ

ค่าธรรมเนียม 

 
 
 

ดอกเบีย้รบั   
 หน้ีสิน ทางภาษี ดอกเบีย้ รอการขาย สงสยัจะสญู แรกเข้าประกนัภยั รอตดับญัชี อ่ืนๆ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี          
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 376 135 148 40 887 45 70 187 1,888 
(ลด) เพิม่ในก าไรหรอืขาดทุน (5) 274 2 5 98 (16) (11) (71) 276 

ภาษเีพิม่ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 6 - - - - - - - 6 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 377 409 150 45 985 29 59 116 2,170 

          
สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี          
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2561 390 135 146 31 824 48 70 174 1,818 
เพิม่ (ลด) ในก าไรหรอืขาดทุน 1 - 2 9 63 (3) - 24 96 

ภาษลีดในก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น (15) - - - - - - (11) (26) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 376 135 148 40 887 45 70 187 1,888 

 

 งบการเงินรวม 

 ก าไรจาก ก าไรจาก   
 มลูค่ายุติธรรม การตีราคา ผลแตกต่าง  
 ของเงินลงทุน สินทรพัยเ์พ่ิม ชัว่คราว รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี     
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 79 395 21 495 
เพิม่ (ลด) ในก าไรหรอืขาดทุน  427 (7) 31 451 
ภาษเีพิม่ (ลด) ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 63 - (11) 52 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 569 388 41 998 
     

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี     

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2561 34 406 5 445 
เพิม่ (ลด) ในก าไรหรอืขาดทุน  68 (11) - 57 
ภาษ ี(ลด) เพิม่ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (23) - 16 (7) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 79 395 21 495 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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16 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (ต่อ) 

 
รายการเคลือ่นไหวของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชมีดีงันี้ (ต่อ) 
 
 
 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 ประมาณการ ผลขาดทุน บญัชีพกัรายได้ 

ค่าเผื่อ 
การด้อยค่า
ทรพัยสิ์น ค่าเผื่อหน้ี 

รายได้รอตดับญัชี
ค่าธรรมเนียม 
แรกเข้าและ

ค่าธรรมเนียมแรก 

 
 
 

ดอกเบีย้รบั   
 หน้ีสิน ทางภาษี ดอกเบีย้ รอการขาย สงสยัจะสูญ เข้าประกนัภยั รอตดับญัชี อ่ืนๆ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี          
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 357 135 137 14 656 45 70 19 1,433 

(ลด) เพิม่ ในก าไรหรอืขาดทุน (12) 274 - - - (16) (11) (2) 233 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 345 409 137 14 656 29 59 17 1,666 

          
สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี          
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2561 371 135 138 14 656 48 70 36 1,468 
ลดในก าไรหรอืขาดทนุ - - (1) - - (3) - (6) (10) 

ภาษลีดในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (14) - - - - - - (11) (25) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 357 135 137 14 656 45 70 19 1,433 

 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 ก าไรจาก ก าไรจาก   
 มลูค่ายุติธรรม การตีราคา ผลแตกต่าง  
 ของเงินลงทุน สินทรพัยเ์พ่ิม ชัว่คราว รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี     
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 79 395 21 495 
เพิม่ (ลด) ในก าไรหรอืขาดทุน  427 (7) 5 425 
ภาษเีพิม่ (ลด) ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 63 - (11) 52 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 569 388 15 972 
     

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี     

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2561 34 406 5 445 
เพิม่ (ลด) ในก าไรหรอืขาดทุน  68 (11) - 57 
ภาษ ี(ลด) เพิม่ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (23) - 16 (7) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 79 395 21 495 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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16 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (ต่อ) 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุ่มกจิการมผีลแตกต่างชัว่คราวทีก่ลุ่มกจิการไม่ไดร้บัรูเ้ป็นสนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อการตดั
บญัชไีวใ้นงบแสดงฐานะทางการเงนิ ดงันี้ 
 

 

งบการเงินรวม 
และงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ประมาณการหนี้สนิ 445 81 
ผลขาดทุนสะสม 722 722 
ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู 302 244 
ขาดทุนจากมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุน 3 160 
รายไดด้อกเบีย้ทีห่ยุดรบัรู ้ 176 - 
อื่นๆ 82 86 

   รวม 1,730 1,293 

 

17 สินทรพัยอ่ื์นสทุธิ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ดอกเบีย้และเงนิปนัผลคา้งรบั 295 382 294 382 
เงนิยมืทดรอง 33 29 33 29 
สนิทรพัยอ์ืน่ระหว่างรอโอนบญัช ี 79 281 79 107 
ค่านายหน้าคา้งรบั 201 47 161 47 
ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 198 229 198 227 
เงนิมดัจ า 107 89 94 78 
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 538 903 531 897 
ลกูหนี้จากการขายสนิเชือ่ดอ้ยคุณภาพ - ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ  438 906 282 906 
อื่น ๆ 268 138 69 79 
รวม 2,157 3,004 1,741 2,752 

หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (28) (29) (28) (29) 

สนิทรพัยอ์ืน่สุทธ ิ 2,129 2,975 1,713 2,723 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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18 เงินรบัฝาก 

 
18.1 จ าแนกตามประเภทเงินรบัฝาก 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

จ่ายคนืเมือ่ทวงถาม 2,912 2,168 2,912 2,168 
ออมทรพัย ์ 60,450 52,810 60,531 52,908 
จ่ายคนืเมือ่สิน้ระยะเวลา 134,829 127,269 134,845 127,286 
บตัรเงนิฝาก 844 2,854 844 2,853 

รวมเงนิรบัฝาก 199,035 185,101 199,132 185,215 

 
18.2 จ าแนกตามสกลุเงินและถ่ินท่ีอยู่ของผูฝ้าก 
 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 

ในประเทศ 
ล้านบาท 

ต่างประเทศ 
ล้านบาท 

รวม 
ล้านบาท 

ในประเทศ 
ล้านบาท 

ต่างประเทศ 
ล้านบาท 

รวม 
ล้านบาท 

       

เงนิบาท 194,043 1,697 195,740 180,934 1,599 182,533 
เงนิดอลลารส์หรฐัฯ 2,351 309 2,660 1,906 230 2,136 
เงนิสกุลอื่น 574 61 635 369 63 432 

   รวม 196,968 2,067 199,035 183,209 1,892 185,101 

 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 

ในประเทศ 
ล้านบาท 

ต่างประเทศ 
ล้านบาท 

รวม 
ล้านบาท 

ในประเทศ 
ล้านบาท 

ต่างประเทศ 
ล้านบาท 

รวม 
ล้านบาท 

       

เงนิบาท 194,140 1,697 195,837 181,048 1,599 182,647 
เงนิดอลลารส์หรฐัฯ 2,351 309 2,660 1,906 230 2,136 
เงนิสกุลอื่น 574 61 635 369 63 432 

   รวม 197,065 2,067 199,132 183,323 1,892 185,215 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 

76 

19 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) 

 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 

เม่ือทวงถาม 
ล้านบาท 

มีระยะเวลา 
ล้านบาท 

รวม 
ล้านบาท 

เม่ือทวงถาม 
ล้านบาท 

มีระยะเวลา 
ล้านบาท 

รวม 
ล้านบาท 

       
ในประเทศ :       
ธนาคารพาณิชย ์ 242 30,580 30,822 177 27,600 27,777 
สถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ 3 2,537 2,540 8 6,546 6,554 
บรษิทัเงนิทนุ บรษิทัเงนิทนุ       
   หลกัทรพัย ์บรษิทัหลกัทรพัย ์       
   และบรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ 4,611 433 5,044 4,988 1,950 6,938 
สถาบนัการเงนิอื่น 2,858 276 3,134 824 304 1,128 

     รวมรายการระหว่างธนาคารในประเทศ 7,714 33,826 41,540 5,997 36,400 42,397 
       
ต่างประเทศ :       
เงนิสกุลดอลลารส์หรฐัฯ 64 1 65 267 659 926 
เงนิสกุลอื่น 1,228 561 1,789 848 363 1,211 

     รวมรายการระหว่างธนาคารตา่งประเทศ 1,292 562 1,854 1,115 1,022 2,137 
       
     รวมรายการระหว่างในประเทศและ  
        ต่างประเทศ 9,006 34,388 43,394 7,112 37,422 44,534 

 
20 หน้ีสินทางการเงินท่ีก าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายติุธรรม 

 

งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

หุน้กู ้ 11 14,703 
ตัว๋แลกเงนิ 24,412 20,810 

   รวม 24,423 35,513 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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20 หน้ีสินทางการเงินท่ีก าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายติุธรรม (ต่อ) 
 
สดัส่วนการท าธุรกรรมแบ่งตามประเภทคู่สญัญาโดยพจิารณาจากจ านวนเงนิตามสญัญา 

 

งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 สดัส่วนร้อยละ สดัส่วนร้อยละ 
   

สถาบนัการเงนิ 100 54 
บุคคลภายนอก - 46 

   รวม 100 100 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 หนี้สนิทางการเงนิทีก่ าหนดใหแ้สดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรม สรุปไดด้งันี้ 
 
 ธนาคารได้ออกหุ้นกูท้ี่มอีนุพนัธ์แฝง อายุ 5 ปี อ้างองิกบัอตัราดอกเบี้ย THBFIX 6 month ประเภท callable range accrual note 

ธนาคารจ่ายดอกเบีย้เป็นไปตามเงือ่นไขทีร่ะบุในสญัญาโดยช าระดอกเบีย้ทุก 6 เดอืน  
 
 ธนาคารได้ออกตัว๋แลกเงนิแบบ accreting ที่มอีนุพนัธ์แฝง (accreting structured bills of exchange) ซึ่งอนุพนัธ์แฝงคอืสญัญา

แลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ย มอีายุระหว่าง 7 - 23 ปี ธนาคารช าระดอกเบี้ยในอตัราระหว่างร้อยละ 2.68 - รอ้ยละ 5.18 ต่อปี ช าระ
ดอกเบี้ยครัง้เดยีว ณ วนัครบก าหนดไถ่ถอน โดยธนาคารไดท้ ารายการสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบี้ย กบักจิการอื่นเพื่อป้องกนั
ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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21 ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

หุ้นกู้       
หุน้กูค้รบก าหนดปี พ.ศ. 2563       
   อตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 2.44 ตอ่ปี 2,000 - 2,000 2,000 - 2,000 
       
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ       
ตราสารหนี้ดอ้ยสทิธ ิมลูคา่ตราไว ้400 ลา้นรงิกติ       
   ครบก าหนดปี พ.ศ. 2567 อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 5.60 ตอ่ปี - - - - 3,122 3,122 
ตราสารหนี้ดอ้ยสทิธ ิมลูคา่ตราไว ้570 ลา้นรงิกติ       
   ครบก าหนดปี พ.ศ. 2569 อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 5.35 ตอ่ปี - 4,174 4,174 - 4,449 4,449 
ตราสารหนี้ดอ้ยสทิธ ิมลูคา่ตราไว ้390 ลา้นรงิกติ       
   ครบก าหนดปี พ.ศ. 2571 อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 5.20 ตอ่ปี - 2,856 2,856 - 3,044 3,044 
ตราสารหนี้ดอ้ยสทิธ ิมลูคา่ตราไว ้550 ลา้นรงิกติ       
   ครบก าหนดปี พ.ศ. 2572 อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 4.15 ตอ่ปี - 4,027 4,027 - - - 
       
หุ้นกู้ท่ีมีอนุพนัธแ์ฝง       
หุน้กูท้ีม่อีนุพนัธแ์ฝง 6,112 1,563 7,675 1,016 - 1,016 

 8,112 12,620 20,732 3,016 10,615 13,631 
       
ตัว๋แลกเงินท่ีมีอนุพนัธแ์ฝง       
ตัว๋แลกเงนิทีม่อีนุพนัธแ์ฝง 1,800 3,287 5,087 1,800 3,537 5,337 

 1,800 3,287 5,087 1,800 3,537 5,337 

   รวม 9,912 15,907 25,819 4,816 14,152 18,968 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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21 ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม (ต่อ) 

 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ       
ตราสารหนี้ดอ้ยสทิธ ิมลูคา่ตราไว ้400 ลา้นรงิกติ       
   ครบก าหนดปี พ.ศ. 2567 อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 5.60 ตอ่ปี - - - - 3,122 3,122 
ตราสารหนี้ดอ้ยสทิธ ิมลูคา่ตราไว ้570 ลา้นรงิกติ       
   ครบก าหนดปี พ.ศ. 2569 อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 5.35 ตอ่ปี - 4,174 4,174 - 4,449 4,449 
ตราสารหนี้ดอ้ยสทิธ ิมลูคา่ตราไว ้390 ลา้นรงิกติ       
   ครบก าหนดปี พ.ศ. 2571 อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 5.20 ตอ่ปี - 2,856 2,856 - 3,044 3,044 
ตราสารหนี้ดอ้ยสทิธ ิมลูคา่ตราไว ้550 ลา้นรงิกติ       
   ครบก าหนดปี พ.ศ. 2572 อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 4.15 ตอ่ปี - 4,027 4,027 - - - 
       
หุ้นกู้ท่ีมีอนุพนัธแ์ฝง       
หุน้กูท้ีม่อีนุพนัธแ์ฝง 6,112 1,563 7,675 1,016 - 1,016 

 6,112 12,620 18,732 1,016 10,615 11,631 
       
ตัว๋แลกเงินท่ีมีอนุพนัธแ์ฝง       
ตัว๋แลกเงนิทีม่อีนุพนัธแ์ฝง 1,800 3,287 5,087 1,800 3,537 5,337 

 1,800 3,287 5,087 1,800 3,537 5,337 

   รวม 7,912 15,907 23,819 2,816 14,152 16,968 

 
(ก) เมื่อวนัที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 บรษิัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของธนาคารได้ออกหุ้นกู้ จ านวน 

2,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นหุ้นกู้ 2,000 ล้านบาท อตัรา
ดอกเบีย้รอ้ยละ 2.44 ต่อปี ช าระดอกเบีย้ทุกหกเดอืน หุน้มอีายุ 3 ปี ครบก าหนด วนัที ่8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

 
(ข) ในวนัที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ธนาคารได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ จ านวน 400 ล้านเหรียญรงิกิตมาเลเซียครบก าหนด ในปี  

พ.ศ. 2567 โดยธนาคารสามารถไถ่ถอนก่อนก าหนดได ้(ทัง้นี้ภายใต้เงือ่นไขของขอ้ก าหนดสทิธ)ิ ธนาคารไดร้บัอนุญาตจากธนาคาร
แห่งประเทศไทยเป็นลายลกัษณ์อกัษร ตามหนงัสอืเลขที ่ฝกก. 292/2562 การขออนุญาตไถ่ถอนหุน้กูด้อ้ยสทิธ ิ
 
และในวนัเดยีวกนั ธนาคารไดอ้อกหุน้กู้ดอ้ยสทิธจิ านวน 550 ลา้นเหรยีญรงิกติมาเลเซีย ตามโครงการหุ้นกู้ดอ้ยสทิธเิพื่อนับเป็น
เงนิกองทุนขัน้ที ่2 เพื่อขายใหก้บัผู้ลงทุนในต่างประเทศ ราคาเสนอขาย หน่วยละ 100 เหรยีญรงิกติมาเลเซยี จ านวน 5,500,000 
หน่วย อตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 4.15 ต่อปี ตลอดอายุหุน้กู ้ช าระดอกเบี้ยทุกหกเดอืน หุน้กูม้อีายุ 10 ปี ครบก าหนด ในปี พ.ศ. 2572 
ธนาคารมสีทิธไิถ่ถอนก่อนวนัครบก าหนดหลงัจากวนัครบรอบ 5 ปี โดยต้องไดร้บัความเหน็ชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากธนาคาร
แห่งประเทศไทย 
 
ธนาคารได้รบัอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นลายลกัษณ์อักษรตามหนังสือที่ ฝกก. 527/2562 ให้สามารถนับหุ้นกู ้
ดอ้ยสทิธดิงักล่าวเขา้เป็นเงนิกองทุนชัน้ที ่2 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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21 ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม (ต่อ) 

 
(ค) เมือ่วนัที ่11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ธนาคารไดอ้อกหุน้กูด้อ้ยสทิธจิ านวน 570 ลา้นเหรยีญรงิกติมาเลเซยี ตามโครงการหุน้กูด้อ้ย

สทิธเิพือ่นับเป็นเงนิกองทุนขัน้ที ่2 เพือ่ขายใหก้บัผูล้งทุนในต่างประเทศ จ านวน 5,700,000 หน่วย ราคาเสนอขาย หน่วยละ 100 
เหรยีญรงิกติมาเลเซยี อตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 5.35 ต่อปี ตลอดอายุหุน้กู ้ช าระดอกเบี้ยทุกหกเดอืน หุน้กูม้อีายุ 10 ปี ครบก าหนด 
ในปี พ.ศ. 2569 ธนาคารมสีทิธไิถ่ถอนก่อนวนัครบก าหนดหลงัจากวนัครบรอบ 5 ปี โดยต้องไดร้บัความเหน็ชอบเป็นลายลกัษณ์
อกัษรจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

 
ธนาคารได้รบัอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามหนังสอืที่ฝกก. (02) 414/2559 ให้สามารถนับหุ้นกู้
ดอ้ยสทิธดิงักล่าวเขา้เป็นเงนิกองทุนชัน้ที ่2 
 

(ง) เมือ่วนัที ่29 มนีาคม พ.ศ. 2561 ธนาคารไดอ้อกหุน้กูด้อ้ยสทิธจิ านวน 390 ลา้นเหรยีญรงิกติมาเลเซยี ตามโครงการหุน้กูด้อ้ยสทิธิ 
เพื่อนับเป็นเงนิกองทุนขัน้ที่ 2 เพื่อขายให้กบัผู้ลงทุนในต่างประเทศ จ านวน 3,900,000 หน่วย ราคาเสนอขาย หน่วยละ 100 
เหรยีญรงิกติมาเลเซีย อตัราดอกเบี้ยร้อยละ 5.20 ต่อปี ตลอดอายุหุน้กู ้ช าระดอกเบี้ยทุกหกเดอืน หุน้กูม้อีายุ 10 ปี ครบก าหนด  
ในปี พ.ศ. 2571 ธนาคารมสีทิธไิถ่ถอนก่อนวนัครบก าหนดหลงัจากวนัครบรอบ 5 ปี โดยต้องไดร้บัความเหน็ชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร
จากธนาคารแห่งประเทศไทย 
 
ธนาคารได้รบัอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามหนังสอืที่ฝกก. 221/2561 ให้สามารถนับหุ้นกู้ด้อยสทิธิ
ดงักล่าวเขา้เป็นเงนิกองทุนชัน้ที ่2 

 
(จ) ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ธนาคารมหีุ้นกู้ที่มอีนุพนัธ์แฝง จ านวน 7,675 ล้านบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : 1,016 ล้านบาท) 

ดงันี้ 
 
 ธนาคารไดอ้อกหุน้กูอ้นุพนัธ์ (Maxi X-Change) จ านวน 59 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : 60 ลา้นบาท) มอีายุ 6 เดอืน

นบัจากวนัทีอ่อกหุน้กู ้โดยใหผ้ลตอบแทน ณ วนัครบก าหนดอายุ ตามการเคลือ่นไหวของปจัจยัอา้งองิ 
 

 ธนาคารออกหุ้นกู้ที่มอีนุพันธ์แฝงที่อ้างอิงกับหน่วยลงทุน ประเภท Fund Link Note ที่เป็นเงนิตราต่างประเทศ จ านวน  
12 ลา้นเหรยีญสหรฐั หรอืเทยีบเท่า 357 ลา้นบาท และ ที่เป็นเงนิบาท จ านวน 6,053 ล้านบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 :  
เงนิบาทจ านวน 956 ลา้นบาท) อตัราผลตอบแทนจะขึน้อยู่กบัการเคลือ่นไหวของราคาของหน่วยลงทุนของกองทุน 

 
 ธนาคารออกหุ้นกูท้ี่มอีนุพนัธ์แฝงอ้างองิกบัเหตุการณ์ที่มผีลต่อความสามารถในการช าระหนี้ของบรษิทัอ้างองิ credit linked 

note (CLN) จ านวน 40 ลา้นเหรยีญสหรฐั หรอืเทยีบเท่า 1,206 ลา้นบาท อายุ 3 ปี ผูถ้อื CLN จะไดร้บัดอกเบีย้และจ านวนเงนิ
ไถ่ถอนในวนัทีค่รบก าหนดตามเงือ่นไขทีร่ะบุในสญัญา โดยตอ้งไมม่เีหตุการณ์ตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญาเกดิขึน้กบักจิการอา้งองิ 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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21 ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม (ต่อ) 

 
(ฉ) ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ธนาคารมตีัว๋แลกเงนิอนุพนัธ์ที่อ้างอิงกบัเหตุการณ์ที่มผีลต่อความสามารถในการช าระหนี้ของ

บรษิัทอ้างองิ credit linked bill of exchange (CLN) จ านวน 5,087 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : จ านวน 5,337 ลา้นบาท) 
ดงันี้ 
 
 ธนาคารออก CLN จ านวน 1,800 ล้านบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : จ านวน 1,800 ล้านบาท) อายุ 10 ปี ผู้ถือ CLN จะได้รบั

ดอกเบี้ยทัง้หมดในวนัที่ช าระดอกเบี้ยและจะไดร้บัจ านวนเงนิไถ่ถอนในวนัที่ครบก าหนด โดยต้องไม่มเีหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ใน
สญัญาเกดิขึน้กบักจิการอ้างองิ ธนาคารช าระดอกเบี้ยในอตัราระหว่างรอ้ยละ 3.75 ถงึ รอ้ยละ 4.01 ต่อปี (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : 
รอ้ยละ 3.75 - รอ้ยละ 4.01 ต่อปี) ช าระดอกเบีย้ทุกหกเดอืน 
 

 ธนาคารออก CLN จ านวน 109 ล้านเหรยีญสหรฐั หรอืเทยีบเท่า 3,287 ล้านบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : จ านวน 109 ล้านเหรยีญ
สหรฐั หรือเทียบเท่า 3,537 ล้านบาท) อายุระหว่าง 8 - 15 ปี (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : 8 - 15 ปี) ผู้ถือ CLN จะได้ร ับ
ดอกเบี้ยและจ านวนเงนิไถ่ถอนในวนัที่ครบก าหนดตามเงือ่นไขทีร่ะบุในสญัญา โดยต้องไม่มเีหตุการณ์ตามทีร่ะบุไว้ในสญัญา
เกิดขึ้นกับกิจการอ้างอิง ธนาคารช าระดอกเบี้ยในอัตราระหว่าง 6M LIBOR + 1.6597% ถึง 6M LIBOR + 2.3925% ต่อปี  
(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : 6M LIBOR + 1.6597% ถงึ 6M LIBOR + 2.3925% ต่อปี) ช าระดอกเบีย้ทุกหกเดอืน  
 

22 ประมาณการหน้ีสิน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ประมาณการผลขาดทุนทีอ่าจเกดิขึน้จากคดฟ้ีองรอ้ง 73 58 73 58 
ส ารองส าหรบัรายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ 351 476 351 476 
ประมาณการหนี้สนิผลประโยชน์ของพนกังาน 1,852 1,427 1,694 1,332 
ประมาณการหนี้สนิทีเ่กดิขึน้จากค่ารือ้ถอน 23 27 23 27 

   รวมประมาณการหนี้สนิ 2,299 1,988 2,141 1,893 

 
ประมาณการหนี้สนิผลประโยชน์พนกังาน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

มลูค่าปจัจุบนัของภาระผกูพนัจากผลประโยชน์ของพนกังาน 1,852 1,427 1,694 1,332 

   ประมาณการหนี้สนิผลประโยชน์ของพนกังาน 1,852 1,427 1,694 1,332 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 

82 

22 ประมาณการหน้ีสิน (ต่อ) 

 
การเคลือ่นไหวของประมาณการหนี้สนิผลประโยชน์ของพนกังาน มดีงันี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ยอดยกมาตน้ปี 1,427 1,413 1,332 1,322 
ตน้ทุนบรกิารปจัจุบนั 141 121 128 114 
ตน้ทุนในอดตี 139 - 117 - 
ก าไรจากการรบัช าระ (8) - (8) - 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 39 37 36 35 
การวดัมลูค่าใหม ่:     
(ก าไร) ขาดทุนทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงของ     
    สมมตฐิานทางประชากรศาสตร ์ (66) - (55) - 
    สมมตฐิานทางการเงนิ 324 - 289 - 
    ประสบการณ์ (1) (70) (5) (70) 
หกั  ผลประโยชน์บ าเหน็จพนกังานจา่ยในระหว่างปี (143) (74) (140) (69) 

     ยอดคงเหลอืปลายปี 1,852 1,427 1,694 1,332 

 
ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังานทีร่บัรูใ้นงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ มดีงันี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ตน้ทุนบรกิารปจัจุบนั 141 121 128 114 
ตน้ทุนในอดตี 139 - 117 - 
ก าไรจากการรบัช าระ (8) - (8) - 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 39 37 36 35 

   รวม 311 158 273 149 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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22 ประมาณการหน้ีสิน (ต่อ) 

 
สมมตฐิานทีส่ าคญัตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยัทีใ่ชใ้นการค านวณ สรุปไดด้งันี้ 
 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
   

อตัราคดิลด รอ้ยละ 1.50  รอ้ยละ 2.75  
อตัราการขึน้เงนิเดอืน รอ้ยละ 6.00 รอ้ยละ 5.00 
อตัราการตายกอ่นเกษยีณอายุ รอ้ยละ 75.00 รอ้ยละ 75.00 
 ของ Thai Mortality Ordinary Table 2017 ของ Thai Mortality Ordinary Table 2017 
อตัราการทุพพลภาพ รอ้ยละ 10.00 รอ้ยละ 10.00 
 ของอตัราการตายก่อนเกษยีณอายุ 

(the pre-retirement mortality rate) 
ของอตัราการตายก่อนเกษยีณอายุ 
(the pre-retirement mortality rate) 

อตัราการถอนเงนิก่อนเกษยีณอายุ พนกังานทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิบ าเหน็จ:  
รอ้ยละ 2.865  

ของ Thai Withdrawal Table  

พนกังานทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิบ าเหน็จ:  
รอ้ยละ 1.910  

ของ Thai Withdrawal Table  
 พนกังานอื่น (นอกจากคนทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิ

บ าเหน็จ): รอ้ยละ 75 ของ Thai 
Withdrawal Table 

พนกังานอื่น (นอกจากคนทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิ
บ าเหน็จ): รอ้ยละ 75 ของ Thai 

Withdrawal Table 
เกษยีณอายุ อายุ 60 ปี อายุ 60 ปี 
 
การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวของขอ้สมมตฐิานหลกัในการค านวณ 
 

   

งบการเงินรวม 

   

ผลกระทบต่อภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 

 

การเปล่ียนแปลงในข้อสมมติ การเพ่ิมขึ้นของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ 

 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
       

อตัราคดิลดเฉลีย่ รอ้ยละ 0.5 รอ้ยละ 0.5 ลดลง 
รอ้ยละ 3.86   

ลดลง 
รอ้ยละ 3.24   

เพิม่ขึน้  
รอ้ยละ 4.91 

เพิม่ขึน้  
รอ้ยละ 4.87  

อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืนเฉลีย่ รอ้ยละ 1.0 รอ้ยละ 1.0 เพิม่ขึน้  
รอ้ยละ 10.23 

เพิม่ขึน้  
รอ้ยละ 10.02  

ลดลง  
รอ้ยละ 8.35 

ลดลง  
รอ้ยละ 7.64  

 
   งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

   ผลกระทบต่อภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 

 การเปล่ียนแปลงในข้อสมมติ การเพ่ิมขึ้นของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
       

อตัราคดิลดเฉลีย่ รอ้ยละ 0.5 รอ้ยละ 0.5 ลดลง 
รอ้ยละ 3.70   

ลดลง 
รอ้ยละ 3.10   

เพิม่ขึน้  
รอ้ยละ 4.79 

เพิม่ขึน้  
รอ้ยละ 4.81  

อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืนเฉลีย่ รอ้ยละ 1.0 รอ้ยละ 1.0 เพิม่ขึน้  
รอ้ยละ 9.96 

เพิม่ขึน้  
รอ้ยละ 9.85  

ลดลง  
รอ้ยละ 8.09 

ลดลง  
รอ้ยละ 7.42  

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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22 ประมาณการหน้ีสิน (ต่อ) 

 
การวเิคราะห์ความอ่อนไหวขา้งต้นนี้อ้างองิจากการเปลีย่นแปลงขอ้สมมต ิขณะทีใ่หข้อ้สมมตอิื่นคงที ่ในทางปฏบิตัสิถานการณ์ดงักล่าว 
ยากที่จะเกดิขึน้ และการเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมติอาจมคีวามสมัพนัธ์กนั ในการค านวณการวเิคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผูกพนั
ผลประโยชน์ที่ก าหนดไวท้ี่มต่ีอการเปลีย่นแปลงในขอ้สมมติหลกัได้ใช้วธิเีดยีวกับการค านวณภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานที่รบัรูใ้น 
งบแสดงฐานะการเงนิ (มลูค่าปจัจุบนัของภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์ทีก่ าหนดไวค้ านวณดว้ยวธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมาณการไว ้
(Projected Unit Credit Method) ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน) 
 
วธิกีารและประเภทของขอ้สมมตทิีใ่ชใ้นการจดัท าการวเิคราะหค์วามอ่อนไหวไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงจากปีก่อน 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ าหนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์คือ 8.3 ปี (ว ันที่ 31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2561 : 8 ปี) 
 
การวเิคราะหก์ารครบก าหนดของการจ่ายช าระผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอายุทีไ่มม่กีารคดิลด 
 
 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2562 

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

ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอาย ุ 181 350 1,600 2,131 
 
 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 

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

ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอาย ุ 137 336 1,350 1,823 
 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2562 

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

ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอาย ุ 163 338 1,440 1,941 
 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2561 
 น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอาย ุ 125 324 1,242 1,691 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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23 หน้ีสินอ่ืน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

เจา้หนี้กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน 18 29 18 29 
หนี้สนิอื่นระหว่างรอการโอนบญัช ี 640 423 558 423 
ดอกเบีย้คา้งจ่าย 680 753 673 746 
รายไดร้อตดัจ าหน่าย 161 237 169 244 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 2,094 2,047 1,533 1,489 
ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลคา้งจ่าย 108 141 - - 
อื่นๆ 547 508 196 258 

   รวม 4,248 4,138 3,147 3,189 

 
24 ทุนเรือนหุ้น 

 

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

  พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

  จ านวนหุ้น จ านวนเงิน จ านวนหุ้น จ านวนเงิน 

  ล้านหุ้น ล้านบาท ล้านหุ้น ล้านบาท 

ทุนจดทะเบียน      
ณ วนัตน้ปี       
- หุน้สามญั  34,822 17,411 30,280 15,140 
  การออกหุน้ใหม ่  - - 4,542 2,271 

  ณ วนัปลายปี  34,822 17,411 34,822 17,411 
      

ทุนท่ีออกและช าระแล้ว      
ณ วนัตน้ปี       
- หุน้สามญั  34,822 17,411 30,280 15,140 
  การออกหุน้ใหม ่  - - 4,542 2,271 

  ณ วนัปลายปี  34,822 17,411 34,822 17,411 

 
วนัที ่4 กนัยายน พ.ศ 2561 ประชุมวสิามญัผูถ้ือหุน้มมีติให้เพิม่ทุนจดทะเบยีนจ านวน 2,271,017,070.50 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิ
จ านวน 15,140,113,803.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 17,411,130,874 บาท โดยออกหุ้นสามญัจ านวน 4,542,034,141 หุ้น มูลค่าที่ตราไว ้ 
หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิตามสดัส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในอตัรา 3 หุ้นใหม่ต่อ 20 หุ้นเดิม ในราคาเสนอขาย  
0.87 บาทต่อหุน้ 
 
วนัที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ธนาคารได้จดทะเบยีนการเปลี่ยนแปลงทุนช าระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย์เป็นที่
เรยีบรอ้ยแล้ว ท าให้ทุนที่ออกและช าระแล้วของธนาคารมจี านวน 17,411,130,874 บาท และมหีุ้นสามญั 34,822,261,748 หุ้น ซึ่งมมีูลค่าที ่
ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
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25 องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาสนิทรพัย ์ 1,935 1,972 
ส่วนเกนิ (สว่นต ่า) กว่าทุนจากการเปลีย่นแปลงมลูค่าเงนิลงทุน 313 (160) 
ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงนิจากการด าเนินงานในต่างประเทศ (17) - 
ก าไรจากการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมตราสารอนุพนัธ ์   
   ส าหรบัการป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงนิสด 27 82 
การวดัมลูค่าใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน (361) (103) 
ภาษเีงนิไดเ้กีย่วกบัองคป์ระกอบของขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (429) (390) 

รวม 1,468 1,401 

 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาสนิทรพัย ์ 1,935 1,972 
ส่วนเกนิ (สว่นต ่า) กว่าทุนจากการเปลีย่นแปลงมลูค่าเงนิลงทุน 313 (160) 
ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงนิจากการด าเนินงานในต่างประเทศ (17) - 
ก าไรจากการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมตราสารอนุพนัธ ์   
   ส าหรบัการป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงนิสด 27 82 
การวดัมลูค่าใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน (305) (76) 
ภาษเีงนิไดเ้กีย่วกบัองคป์ระกอบของขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (440) (396) 

รวม 1,513 1,422 

 
(ก) ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาสนิทรพัย์ 

 
ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรพัย์ คือ ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาที่ดิน และอาคาร ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสนิทรพัย์
ดงักล่าวจะทยอยตดัจ าหน่ายโดยใชว้ธิเีสน้ตรงตามอายุการใช้งานที่เหลอือยู่ของสนิทรพัย์นัน้ และบนัทกึโอนไปยงัก าไรสะสม
โดยตรง 
 

 
งบการเงินรวม 

และงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ยอดคงเหลอืตน้ปี 1,972 2,029 
หกั  ตดัจ าหน่าย (37) (57) 

ยอดคงเหลอืปลายปี 1,935 1,972 

 
ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาสนิทรพัยด์งักล่าวไมส่ามารถน ามาหกักบัขาดทุนสะสมและไมส่ามารถจ่ายเป็นเงนิปนัผลได ้
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25 องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนเจ้าของ (ต่อ) 

 
(ข) ส่วนเกนิ (ส่วนต ่า) กว่าทุนจากการเปลีย่นแปลงมลูค่าเงนิลงทุนสุทธ ิ

 

 
งบการเงินรวม 

และงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ส่วนเกนิทุนจากการเปลีย่นแปลงมลูค่าเงนิลงทุน   
   ตราสารหนี้ 316 88 
   ตราสารทุน 14 18 

      รวม 330 106 
   

ส่วนต ่ากว่าทุนจากการเปลีย่นแปลงมลูค่าเงนิลงทุน   
   ตราสารหนี้ - (242) 
   ตราสารทุน (17) (24) 

      รวม (17) (266) 
   

ส่วนเกนิ (ส่วนต ่า) กว่าทุนจากการเปลีย่นแปลงมลูค่าเงนิลงทุนสุทธ ิ 313 (160) 

 
26 ส ารองตามกฎหมาย 

 
ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ธนาคารจะต้องจดัสรรเงนิส ารองอย่างน้อยรอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธปิระจ าปีหลงัจาก 
หกัขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าส ารองดงักล่าวมจี านวนเท่ากบัรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน โดยส ารองดงักล่าวไม่สามารถน ามา
จ่ายเงนิปนัผลได ้
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ธนาคารมทีุนส ารองตามกฎหมายรวมทัง้สิ้น 403.98 ลา้นบาท (วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : 403.60 
ลา้นบาท) 
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27 เงินกองทุนท่ีต้องด ารงไว้ตามกฎหมาย 

 
วตัถุประสงค์ของกลุ่มกจิการในการบรหิารทุน คอื การด ารงไวซ้ึ่งความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและการด ารงเงนิกองทุนตาม
กฎหมายตามพระราชบญัญตัธิุรกจิสถาบนัการเงนิ พ.ศ. 2551 ซึง่ประกอบดว้ย  
 
  อตัราส่วน  อตัราส่วน 
  เงินกองทุน  เงินกองทุน 
 พ.ศ. 2562 ต่อสินทรพัยเ์ส่ียง พ.ศ. 2561 ต่อสินทรพัยเ์ส่ียง 

เงินกองทุนส าหรบักลุ่มธรุกิจทางการเงิน ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
     

เงนิกองทุนชัน้ที ่1     
ทุนช าระแลว้  17,411  17,411  
ส่วนเกนิกว่ามลูค่าหุน้สามญั 10,146  10,146  
เงนิส ารองตามกฎหมาย 404  404  
ก าไรสุทธคิงเหลอืจากการจดัสรร 7,618  7,619  
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ 1,646  1,361  
รายการหกัจากกองทุนชัน้ที ่1 (2,590)  (2,065)  
   รวมเงนิกองทุนชัน้ที ่1 34,635 13.05 34,876 14.09 
     
เงนิกองทุนชัน้ที ่2     
หุน้กูด้อ้ยสทิธริะยะยาว 12,262  12,244  
เงนิส ารองส าหรบัสนิทรพัยจ์ดัชัน้ปกต ิ 748  766  
   รวมเงนิกองทุนชัน้ที ่2 13,010 4.90 13,010 5.25 
     

   รวมเงนิกองทุนตามกฎหมาย 47,645 17.95 47,886 19.34 
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27 เงินกองทุนท่ีต้องด ารงไว้ตามกฎหมาย (ต่อ) 

 
วตัถุประสงค์ของกลุ่มกจิการในการบรหิารทุน คอื การด ารงไวซ้ึ่งความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและการด ารงเงนิกองทุนตาม
กฎหมายตามพระราชบญัญตัธิุรกจิสถาบนัการเงนิ พ.ศ. 2551 ซึง่ประกอบดว้ย (ต่อ) 
 
  อตัราส่วน  อตัราส่วน 
  เงินกองทุน  เงินกองทุน 
 พ.ศ. 2562 ต่อสินทรพัยเ์ส่ียง พ.ศ. 2561 ต่อสินทรพัยเ์ส่ียง 

เงินกองทุนส าหรบัธนาคาร ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
     

เงนิกองทุนชัน้ที ่1     
ทุนช าระแลว้  17,411  17,411  
ส่วนเกนิกว่ามลูค่าหุน้สามญั 10,146  10,146  
เงนิส ารองตามกฎหมาย 404  404  
ก าไรสุทธคิงเหลอืจากการจดัสรร 5,012  5,825  
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ 1,689  1,404  
รายการหกัจากกองทุนชัน้ที ่1 (2,022)  (2,393)  
   รวมเงนิกองทุนชัน้ที ่1 32,640 12.38 32,797 13.32 
     
เงนิกองทุนชัน้ที ่2     
หุน้กูด้อ้ยสทิธริะยะยาว 12,262  12,244  
เงนิส ารองส าหรบัสนิทรพัยจ์ดัชัน้ปกต ิ 1,027  975  
   รวมเงนิกองทุนชัน้ที ่2 13,289 5.04 13,219 5.37 
     

   รวมเงนิกองทุนตามกฎหมาย 45,929 17.42 46,016 18.69 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 เงนิกองทุนหลงัหกัเงนิกองทุนส่วนเพิม่ เพื่อรองรบัการใหส้นิเชือ่แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ของธนาคาร มจี านวน 
45,929 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : จ านวน 46,016 ลา้นบาท) 
 
ธนาคารด ารงเงนิกองทุนและสนิทรพัย์สภาพคล่องเพื่อรองรบัสถาณการณ์ดา้นสภาพคล่องทีม่คีวามรุนแรงตามหลกัเกณฑ์ของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย เกีย่วกบัการก ากบัดแูลเงนิกองทุนภายใตห้ลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย และการก ากบัดแูลเงนิกองทุนภายใต้
หลกัเกณฑ์ Basel III ซึ่งจะเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการด ารงเงนิกองทุน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด ารงเงินกองทุนส าหรบัธนาคารพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การก ากับแบบรวมกลุ่ม และ 
การเปิดเผยขอ้มลูการด ารงสนิทรพัยส์ภาพคล่องเพื่อรองรบัสถานการณ์ทีม่คีวามรุนแรงทาง www.cimbthai.com ภายใน 4 เดอืนนับตัง้แต่
วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ 
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28 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์ 

 
แผนการให้หุ้นทุน (Equity Ownership Plan, “EOP”) 
 
EOP เป็นแผนการให้หุ้นทุนแก่พนักงานของธนาคารซึ่งเริ่มในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 โดยธนาคารจะให้หุ้นสามญัของ CIMB Group 
Holdings Berhad บรษิทัใหญ่ของกลุ่มกจิการ CIMB แก่พนกังานทีเ่ขา้เงือ่นไข  
 
ผู้มสีิทธติาม EOP จะต้องได้รบัการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของ CIMB Group Holdings Berhad และหุ้นจะถูกส่ง
มอบใหก้บัพนกังานตามวนัทีก่ าหนดโดยพนกังานยงัคงเป็นพนกังานของธนาคารอยู่ 
 
หากมกีารเลกิจา้งพนักงานทีไ่ม่ใช่การเกษียณอายุ ทุพพลภาพ หรอืการตาย หุ้นคงเหลอืทีย่งัไม่ไดจ้ดัสรรแก่พนักงานจะถูกจ าหน่ายในราคา
ตลาด รายได้จากการขายจะถูกส่งกลบัไปยงัธนาคาร ถ้ามกีารเกษียณอายุ ทุพพลภาพ หรอืการตายของพนักงานที่มหีุ ้นคงเหลอืยงัไม่ได้
จดัสรร หุน้ตามสทิธจิะถูกจดัสรรแก่พนกังานหรอืผูไ้ดร้บัผลประโยชน์ทีก่ าหนดในวนัทีม่กีารเกษยีณอายุ ทุพพลภาพ หรอืตาย 
 
มลูค่ายุตธิรรมถวัเฉลีย่ของการใหหุ้น้ทุนในระหว่างปี ซึง่ถูกซื้อในช่วงเวลาทีก่ าหนดก่อนหน้าเพื่อใหแ้ก่พนักงานทีเ่ขา้เงือ่นไขตามแผนการ
ใหหุ้น้ทุนเท่ากบั MYR 5.19 ต่อหุน้ (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : MYR 7.07 ต่อหุน้) 
 
การเปลีย่นแปลง/เคลือ่นไหวของจ านวนหุน้สามญัตามแผนการใหหุ้น้ทุน มดีงันี้ 
 

  จ านวนหุ้นตามแผนการให้หุ้นทุน 

  พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

  พนัหน่วย พนัหน่วย 
    

ยอดคงเหลอืตน้ปี  1,241 1,418 
ใหส้ทิธเิพิม่ระหว่างปี  1,095 762 
ใชส้ทิธริะหว่างปี  (1,087) (939) 

   ยอดคงเหลอืปลายปี  1,249 1,241 

 
ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ธนาคารมคี่าใชจ้่ายส าหรบัการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์จ านวน 42 ลา้นบาท (พ.ศ. 2561 : 
38 ลา้นบาท) และธนาคารมสี ารองการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑจ์ านวน 35 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : 34 ลา้นบาท) 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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29 ฐานะและผลการด าเนินงานท่ีส าคญัจ าแนกตามธรุกรรมในประเทศและต่างประเทศ 

 
29.1 ฐานะจ าแนกตามประเภทธรุกรรม 
 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ธรุกรรม ธรุกรรม  ธรุกรรม ธรุกรรม  
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

สนิทรพัยร์วม 391,515 392 391,907 355,446 403 355,849 
รายการระหวา่งธนาคาร       
   และตลาดเงนิสุทธ ิ(สนิทรพัย)์ 6,195 227 6,422 6,451 339 6,790 
สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ ์ 43,459 - 43,459 23,396 - 23,396 
เงนิลงทุนสุทธ ิ 86,696 102 86,798 92,172 - 92,172 
เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหน้ีและ       
   ดอกเบีย้คา้งรบัสุทธ ิ 229,860 51 229,911 216,137 64 216,201 
เงนิรบัฝาก 199,024 11 199,035 185,092 9 185,101 
รายการระหวา่งธนาคาร       
   และตลาดเงนิ (หน้ีสนิ) 43,394 - 43,394 44,534 - 44,534 
หนี้สนิทางการเงนิทกี าหนดให ้       
   แสดงดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม 24,423 - 24,423 35,513 - 35,513 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธ ์ 44,660 - 44,660 24,318 - 24,318 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื 25,819 - 25,819 18,968 - 18,968 
 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ธรุกรรม ธรุกรรม  ธรุกรรม ธรุกรรม  
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

สนิทรพัยร์วม 384,757 392 385,149 349,974 403 350,377 
รายการระหวา่งธนาคาร       
   และตลาดเงนิสุทธ ิ(สนิทรพัย)์ 5,979 227 6,206 6,345 339 6,684 
สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ ์ 43,459 - 43,459 23,396 - 23,396 
เงนิลงทุนสุทธ ิ 86,694 102 86,796 92,172 - 92,172 
เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยสุทธ ิ 2,208 - 2,208 2,208 - 2,208 
เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหน้ีและ       
   ดอกเบีย้คา้งรบัสุทธ ิ 222,371 51 222,422 209,532 64 209,596 
เงนิรบัฝาก 199,121 11 199,132 185,206 9 185,215 
รายการระหวา่งธนาคาร       
   และตลาดเงนิ (หน้ีสนิ) 43,394 - 43,394 44,534 - 44,534 
หนี้สนิทางการเงนิทีก่ าหนดให ้       
   แสดงดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม 24,423 - 24,423 35,513 - 35,513 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธ ์ 44,660 - 44,660 24,318 - 24,318 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื 23,819 - 23,819 16,968 - 16,968 
 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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29 ฐานะและผลการด าเนินงานท่ีส าคญัจ าแนกตามธรุกรรมในประเทศและต่างประเทศ (ต่อ) 

 
29.2 ผลการด าเนินงานจ าแนกตามธรุกรรม  
 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ธรุกรรม ธรุกรรม  ธรุกรรม ธรุกรรม  
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

รายไดด้อกเบีย้ 16,413 8 16,421 15,302 8 15,310 
คา่ใชจ้า่ยดอกเบี้ย (5,513) - (5,513) (4,563) - (4,563) 
รายไดด้อกเบีย้สุทธ ิ 10,900 8 10,908 10,739 8 10,747 
รายไดค้า่ธรรมเนียมและ       
   บรกิารสุทธ ิ 2,170 - 2,170 1,808 - 1,808 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่นๆ 1,077 - 1,077 1,127 - 1,127 
คา่ใชจ้า่ยจากการ 
   ด าเนินงานอื่นๆ (9,624) (16) (9,640) (8,475) (17) (8,492) 
หนี้สญู หนี้สงสยัจะสญู และ 
   ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ (2,572) - (2,572) (4,919) - (4,919) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้ 1,951 (8) 1,943 280 (9) 271 

 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ธรุกรรม ธรุกรรม  ธรุกรรม ธรุกรรม  
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

รายไดด้อกเบีย้ 12,970 8 12,978 12,334 8 12,342 
คา่ใชจ้า่ยดอกเบี้ย (5,465) - (5,465) (4,515) - (4,515) 
รายไดด้อกเบีย้สุทธ ิ 7,505 8 7,513 7,819 8 7,827 
รายไดค้า่ธรรมเนียมและ    
   บรกิารสุทธ ิ 1,245 - 1,245 1,087 - 1,087 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่นๆ 305 - 305 574 - 574 
คา่ใชจ้า่ยจากการ 
   ด าเนินงานอื่นๆ (7,246) (16) (7,262) (6,523) (17) (6,540) 
หนี้สญู หนี้สงสยัจะสญู และ  
   ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ (1,185) - (1,185) (3,686) - (3,686) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้ 624 (8) 616 (729) (9) (738) 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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30 รายได้ดอกเบีย้ 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 88 128 87 127 
เงนิลงทุนและธุรกรรมเพือ่คา้ 773 560 773 560 
เงนิลงทุนในตราสารหนี้ 1,297 1,104 1,297 1,104 
เงนิใหส้นิเชือ่ 9,623 9,704 10,618 10,436 
การใหเ้ช่าซื้อและสญัญาเช่าการเงนิ 4,437 3,699 - - 
อื่นๆ 203 115 203 115 

   รายไดด้อกเบีย้ 16,421 15,310 12,978 12,342 

 
31 ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

เงนิรบัฝาก 2,850 2,341 2,851 2,342 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 719 351 719 351 
เงนิน าส่งสถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก 20 18 20 18 
เงนิน าส่งกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิ 1,043 990 1,043 990 
ตราสารหนี้ทีอ่อก     
   - หุน้กูด้อ้ยสทิธ ิ 417 568 417 568 
   - อื่นๆ 253 144 253 144 
เงนิกูย้มื 49 49 - - 
อื่นๆ 162 102 162 102 

   ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ 5,513 4,563 5,465 4,515 

 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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32 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร     
การรบัรอง รบัอาวลั และการค ้าประกนั 87 82 109 103 
รายไดค้่าธรรมเนียมบตัรเอทเีอม็ บตัรเดบติ 
   และบตัรเครดติ 34 43 34 43 
รายไดจ้ากการเป็นนายหน้าขายประกนั 873 742 873 742 
รายไดค้่าธรรมเนียมจดัการ 107 102 107 102 
รายไดค้่าธรรมเนียมในการจดจ าหน่ายหลกัทรพัย ์ 260 135 260 135 
รายไดค้่าธรรมเนียมในการตดิตามทวงถามหนี้ 198 193 - - 
รายไดค้่าธรรมเนียมจากการช าระค่าสนิคา้และบรกิาร 768 577 1 2 
อื่นๆ 229 236 231 250 

      รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร 2,556 2,110 1,615 1,377 
     

ค่าใชจ้่ายค่าธรรมเนียมและบรกิาร     
ค่าธรรมเนียมในการตดิตามหนี้ (211) (152) (211) (155) 
ค่าธรรมเนียมตูเ้อทเีอม็ (24) (30) (24) (30) 
ค่าธรรมเนียมนายหน้าขายประกนั (97) (88) (97) (88) 
อื่นๆ (54) (32) (38) (17) 

      ค่าใชจ้่ายค่าธรรมเนียมและบรกิาร (386) (302) (370) (290) 
     

รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธ ิ 2,170 1,808 1,245 1,087 

 
33 ก าไรสทุธิจากธรุกรรมเพ่ือค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 

 

 
งบการเงินรวม 

และงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ก าไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพือ่คา้และปรวิรรตเงนิตราต่างประเทศ   
เงนิตราต่างประเทศและตราสารอนุพนัธ์   
   ดา้นอตัราแลกเปลีย่น (572) 337 
ตราสารอนุพนัธด์า้นอตัราดอกเบีย้ 2,530 777 
ตราสารหนี้ 634 (58) 
ตราสารทุน 47 7 
อื่นๆ (8) 5 

   รวม 2,631 1,068 
ขาดทุนจากการป้องกนัความเสีย่ง (5) (14) 

   ก าไรสุทธจิากธุรกรรมเพือ่คา้และปรวิรรตเงนิตราต่างประเทศ 2,626 1,054 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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34 ขาดทุนสทุธิจากหน้ีสินทางการเงินท่ีก าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายติุธรรม 

 
ขาดทุนสุทธจิากหนี้สนิทางการเงนิทีก่ าหนดใหแ้สดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรม ประกอบดว้ยรายการดงันี้ 
 

 

งบการเงินรวม 
และงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

การเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมสุทธ ิ   
   ตัว๋แลกเงนิ (1,708) (183) 
   หุน้กู ้ (245) 99 
ดอกเบีย้จ่าย (850) (676) 

รวม (2,803) (760) 

 
35 ก าไรสทุธิจากเงินลงทุน 

 

 

งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ก าไรจากการขาย    
เงนิลงทุนเผือ่ขาย 342 17 
เงนิลงทุนทัว่ไป 2 4 
ก าไรจากการขายสุทธ ิ 344 21 

   

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า   
   เงนิลงทุนทัว่ไป - (1) 
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสุทธ ิ - (1) 

   

ก าไรสุทธจิากเงนิลงทุน 344 20 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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36 รายได้จากการด าเนินงานอ่ืนๆ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ก าไรจากการขายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 12 20 10 11 
ก าไรจากการขายทรพัยส์นิรอการขาย 28 69 25 140 
หนี้สงสยัจะสญูรบัคนื 375 384 - - 
รายไดร้บัจากเงนิปนัผล 8 11 8 11 
รายไดค้่าธรรมเนียมแรกเขา้ประกนัภยั 48 48 48 48 
รายไดอ้ื่น 41 55 47 51 

   รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่นๆ 512 587 138 261 

 
37 หน้ีสญู หน้ีสงสยัจะสญู และขาดทุนจากการด้อยค่า  

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 1 (11) 1 (11) 
ตราสารหนี้ทีจ่ะถอืจนครบก าหนด - (25) - (25) 
เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้ 2,571 4,955 1,184 3,722 

   รวม 2,572 4,919 1,185 3,686 

 
38 ภาษีเงินได้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ภาษเีงนิไดง้วดปจัจุบนั :     
ภาษเีงนิไดง้วดปจัจุบนัส าหรบัก าไรทางภาษสี าหรบัปี 267 303 - - 

รวมภาษเีงนิไดง้วดปจัจุบนั 267 303 - - 
     

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี:     
(เพิม่) ลดในสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (276) (96) (233) 10 
เพิม่ในหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 451 57 425 57 

รวมภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 175 (39) 192 67 
     

รวมค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 442 264 192 67 
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38 ภาษีเงินได้ (ต่อ) 

 
ภาษีเงนิได้ส าหรบัก าไรก่อนหักภาษีของกลุ่มกิจการมียอดจ านวนเงนิที่แตกต่างจากการค านวณก าไร (ขาดทุน) ทางบญัชี โดยมี
รายละเอยีดดงันี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษ ี 1,943 271 616 (738) 
     

ภาษคี านวณจากอตัราภาษรีอ้ยละ 20  389 54 123 (148) 
ผลกระทบ :     
รายไดท้ีไ่มต่อ้งเสยีภาษ ี (22) (30) (22) (30) 
ค่าใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถหกัภาษ ี 6 13 6 12 
การปรบัปรุงอื่น 3 6 2 6 
ขาดทุนทางภาษทีีไ่มไ่ดบ้นัทกึเป็น 
   สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี - 144 - 144 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชทีีไ่มไ่ดร้บัรู้ 83 83 83 83 
ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญูจากบรษิทัย่อย (17) (6) - - 

รวมค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 442 264 192 67 
     

อตัราภาษเีงนิไดถ้วัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั (รอ้ยละ) 23 97 31 9 
 
 
ภาษเีงนิไดท้ี ่(เพิม่) ลด ทีเ่กีย่วขอ้งกบัองคป์ระกอบในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นมดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ก่อนภาษี ภาษี (เพ่ิม) ลด หลงัภาษี ก่อนภาษี ภาษี (เพ่ิม) ลด หลงัภาษี 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

ก าไร (ขาดทนุ) จากมลูค่ายุตธิรรม :       
การป้องกนัความเสีย่งกระแสเงนิสด (55) 11 (44) 137 (27) 110 
การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนั 
   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน (258) 6 (252) 73 (15) 58 
เงนิลงทนุเผื่อขาย 472 (63) 409 (274) 23 (251) 
ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อื่น 159 (46) 113 (64) (19) (83) 

       
ภาษเีงนิไดง้วดปจัจบุนั  267   303  
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี  175   (39)  
  442   264  
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38 ภาษีเงินได้ (ต่อ) 

 
ภาษเีงนิไดท้ี ่(เพิม่) ลด ทีเ่กีย่วขอ้งกบัองคป์ระกอบในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นมดีงันี้ (ต่อ) 
 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ก่อนภาษี ภาษี (เพ่ิม) ลด หลงัภาษี ก่อนภาษี ภาษี (เพ่ิม) ลด หลงัภาษี 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

ก าไร (ขาดทนุ) จากมลูค่ายุตธิรรม :       
การป้องกนัความเสีย่งกระแสเงนิสด (55) 11 (44) 137 (27) 110 
การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนั 
   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน (229) - (229) 70 (14) 56 
เงนิลงทนุเผื่อขาย 472 (63) 409 (274) 23 (251) 

ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อื่น 188 (52) 136 (67) (18) (85) 

       
ภาษเีงนิไดง้วดปจัจบุนั  -   -  
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี  192   67  

  192   67  
 

นอกจากนี้ ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชจี านวน 7.5 ลา้นบาท (วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : 11 ลา้นบาท) ไดถู้กโอนมาจากส่วนเกนิทุน
อื่นไปยงัก าไรสะสม โดยการโอนนี้เกดิจากภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชขีองผลแตกต่างกนัระหว่างค่าเสื่อมราคาจรงิและค่าเสื่อมราคาทีค่ านวณ
จากราคาทุนเดมิของอาคารและการตมีลูค่าเพิม่ของทีด่นิ 
 

39 กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

 
กลุ่มกิจการและพนักงานได้ร่วมกนัจดทะเบียนจดัตัง้กองทุนส ารองเลี้ยงชีพตามพระราชบญัญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530  
ซึ่งประกอบด้วยเงนิที่พนักงานสมทบเขา้กองทุนในอตัราร้อยละ 3 - 15 ของเงนิเดอืนพนักงาน และเงนิที่ธนาคารและบรษิัทย่อยจ่าย
สมทบใหใ้นอตัราร้อยละ 5 และจ่ายใหพ้นักงานในกรณีที่ออกจากงานตามเงือ่นไขที่ระบุไว้ในขอ้บงัคบักองทุนส ารองเลี้ยงชพี กองทุน
ส ารองเลี้ยงชพีนี้บรหิารโดยบรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซิเพลิ จ ากดั และจะถูกจ่ายให้กบัพนักงานในกรณีทีอ่อกจากงานตาม
ระเบยีบว่าดว้ยกองทุนดงักล่าว ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิการและธนาคารไดจ้่ายเงนิสมทบเขา้กองทุนเป็นจ านวน
ประมาณ 141 ล้านบาท และ 123 ล้านบาท ตามล าดบั (ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : 125 ล้านบาท และ 109 ลา้นบาท 
ตามล าดบั) 
 

40 ก าไรต่อหุ้น 

 
ก าไรต่อหุน้ทีแ่สดงไวใ้นงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะธนาคาร เป็นก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน ซึ่งค านวณ 
โดยการหารก าไรสุทธสิ าหรบังวดดว้ยจ านวนถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัทีถ่อืโดยบุคคลภายนอกทีอ่ยู่ในระหว่างปี (หมายเหตุ 24) 
 
บรษิทัไมม่กีารออกหุน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลดในระหว่างปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 
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41 ทรพัยสิ์นท่ีติดภาระผกูพนั 

 
41.1 ทรพัยสิ์นท่ีใช้เป็นหลกัประกนั 

 
กลุ่มกจิการไดน้ าเงนิลงทุนในพนัธบตัรรฐับาลและพนัธบตัรรฐัวสิาหกจิไปวางเป็นหลกัประกนัในเรือ่งดงัต่อไปนี้ 
 
 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ส าหรบัหลกัทรพัยข์ายโดยมสีญัญาซื้อคนื 28,072 33,104 
ส าหรบัการใชไ้ฟฟ้า 7 7 
อื่น ๆ 2 - 

   รวม 28,081 33,111 

 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ส าหรบัหลกัทรพัยข์ายโดยมสีญัญาซื้อคนื 28,072 33,104 
ส าหรบัการใชไ้ฟฟ้า 7 7 

   รวม 28,079 33,111 

 
41.2 ทรพัยสิ์นท่ีติดภาระผกูพนั 

 
วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ธนาคารมทีรพัย์สนิรอการขายซึ่งมขีอ้จ ากดัในการขายภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวนัที่ก าหนดใน
สญัญาปรบัโครงสรา้งหนี้ทรพัยส์นิรอการขายดงักล่าวมมีลูค่าตามบญัช ีจ านวน 319 ลา้นบาท 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ทรพัยส์นิรอการขายทีต่ดิภาระผกูพนัดงักล่าวมดีงันี้ 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

  มลูค่าราคาทุน  มลูค่าราคาทุน 
วนัท่ีพ้นก าหนด จ านวนบริษทั ล้านบาท จ านวนบริษทั ล้านบาท 

     

ตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป - - 2 319 

ทรพัยส์นิทีต่ดิภาระผกูพนั - - 2 319 
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42 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึน้ 
 

42.1 ภาระผกูพนั 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ธนาคารมภีาระผกูพนัทีม่สีาระส าคญัดงันี้ 
 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 เงินบาท 
เงินตรา 

ต่างปรเทศ รวม เงินบาท 
เงินตรา 

ต่างปรเทศ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

การรบัอาวลัตัว๋เงิน       
   และค า้ประกนัการกู้ยืมเงิน :       
การรบัอาวลัตัว๋เงนิ - - - 271 - 271 
การค ้าประกนัการกูย้มืเงนิ - - - 9 - 9 
   รวมการรบัอาวลัตัว๋เงนิและ       
      ค ้าประกนัการกูย้มืเงนิ - - - 280 - 280 
       
ภาระตามตัว๋แลกเงินค่า    
   สินค้าเข้าท่ียงัไม่ครบก าหนด :       
ภาระตามตัว๋แลกเงนิค่าสนิคา้เขา้       
   ทีย่งัไม่ครบก าหนด - 331 331 - 239 239 

       
เลต็เตอรอ์อฟเครดิต :       
เลต็เตอรอ์อฟเครดติ 7 598 605 41 1,144 1,185 
       
ภาระผกูพนัอ่ืน :       
สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตรา       
   ต่างประเทศทนัทแีละล่วงหน้า       
- สญัญาซือ้ - 538,378 538,378 - 702,639 702,639 
- สญัญาขาย - 503,131 503,131 - 562,050 562,050 
สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตรา       
   ต่างประเทศและอตัราดอกเบี้ย       
- สญัญาซือ้ - 240,773 240,773 - 179,589 179,589 
- สญัญาขาย - 196,525 196,525 - 254,306 254,306 
สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบี้ย       
- รบัอตัราดอกเบี้ยคงที่ 806,222 184,159 990,381 877,379 129,383 1,006,762 
- รบัอตัราดอกเบี้ยลอยตวั 916,197 267,462 1,183,659 900,499 349,697 1,250,196 
สญัญาสทิธซิือ้ขายเงนิตรา       
   ต่างประเทศ       
- ขายสทิธทิีจ่ะซือ้ - 10 10 - 10 10 
- ขายสทิธทิีจ่ะขาย - 171 171 - 305 305 
- ซือ้สทิธทิีจ่ะซือ้ - 894 894 - 977 977 
- ซือ้สทิธทิีจ่ะขาย - 1,526 1,526 - 16 16 
สนิคา้โภคภณัฑ ์       
- สญัญาซือ้ - 87 87 - 20 20 
- สญัญาขาย - 87 87 - 20 20 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 

101 

42 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึน้ (ต่อ) 

 
42.1 ภาระผกูพนั (ต่อ) 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ธนาคารมภีาระผกูพนัทีม่สีาระส าคญัดงันี้ (ต่อ) 
 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 เงินบาท 
เงินตรา 

ต่างประเทศ รวม เงินบาท 
เงินตรา 

ต่างประเทศ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

อนุพนัธด์า้นเครดติ       
- สญัญาซือ้ 1,800 4,493 6,293 1,800 3,537 5,337 
- สญัญาขาย 1,800 4,493 6,293 1,800 3,537 5,337 
ตราสารสทิธเิพื่อแลกเปลีย่น       
- สญัญาขาย - - - 8,000 - 8,000 
ตราสารสทิธทิีอ่า้งองิหน่วยลงทุน       
  ของกองทุน       
- สญัญาซือ้ - 8,430 8,430 - 2,106 2,106 
- สญัญาขาย - 8,430 8,430 - 2,106 2,106 
อนุพนัธด์า้นตราสารทุน       
- สญัญาซือ้ - 23 23 - - - 
- สญัญาขาย - 23 23 - - - 
อนุพนัธด์า้นตราสารหนี้ 
   (Bond Forward)       
- สญัญาขาย 19,330 - 19,330 18,480 - 18,480 
เงนิลงทุน       
- สญัญาซือ้ 5,601 - 5,601 509 - 509 
- สญัญาขาย 6,404 - 6,404 1,058 - 1,058 
วงเงนิเบิกเกนิบญัชทีี่ลกูคา้       
   ยงัไม่ได้ถอน 14,558 - 14,558 14,004 - 14,004 
วงเงนิสนิเชือ่ที่ยงัไม่ไดเ้บิกใช ้ 17,256 51 17,307 18,387 2,752 21,139 
การค ้าประกนัอื่น 11,274 1,021 12,295 10,061 1,142 11,203 

   ภาระผกูพนัอื่น 1,800,442 1,960,167 3,760,609 1,851,977 2,194,192 4,046,169 
.       

   รวมภาระผกูพนั 1,800,449 1,961,096 3,761,545 1,852,298 2,195,575 4,047,873 

       

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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42 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึน้ (ต่อ) 

 
42.1 ภาระผกูพนั (ต่อ) 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ธนาคารมภีาระผกูพนัทีม่สีาระส าคญัดงันี้ (ต่อ) 
 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 เงินบาท 
เงินตรา 

ต่างประเทศ รวม เงินบาท 
เงินตรา 

ต่างประเทศ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

การรบัอาวลัตัว๋เงิน       
   และค า้ประกนัการกู้ยืมเงิน :       
การรบัอาวลัตัว๋เงนิ - - - 271 - 271 
การค ้าประกนัการกูย้มืเงนิ 2,150 - 2,150 2,159 - 2,159 
   รวมการรบัอาวลัตัว๋เงนิและ       
      ค ้าประกนัการกูย้มืเงนิ 2,150 - 2,150 2,430 - 2,430 
       
ภาระตามตัว๋แลกเงินค่า 
   สินค้าเข้าท่ียงัไม่ครบก าหนด :       
ภาระตามตัว๋แลกเงนิค่าสนิคา้เขา้       
   ทีย่งัไม่ครบก าหนด - 331 331 - 239 239 

       
เลต็เตอรอ์อฟเครดิต :       
เลต็เตอรอ์อฟเครดติ 7 598 605 41 1,144 1,185 
       
ภาระผกูพนัอ่ืน :       
สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตรา       
   ต่างประเทศทนัทแีละล่วงหน้า       
- สญัญาซือ้ - 538,378 538,378 - 702,639 702,639 
- สญัญาขาย - 503,131 503,131 - 562,050 562,050 
สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตรา       
   ต่างประเทศและอตัราดอกเบี้ย       
- สญัญาซือ้ - 240,773 240,773 - 179,589 179,589 
- สญัญาขาย - 196,525 196,525 - 254,306 254,306 
สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบี้ย       
- รบัอตัราดอกเบี้ยคงที่ 806,222 184,159 990,381 877,379 129,383 1,006,762 
- รบัอตัราดอกเบี้ยลอยตวั 916,197 267,462 1,183,659 900,499 349,697 1,250,196 
สญัญาสทิธซิือ้ขายเงนิตรา       
   ต่างประเทศ       
- ขายสทิธทิีจ่ะซือ้ - 10 10 - 10 10 
- ขายสทิธทิีจ่ะขาย - 171 171 - 305 305 
- ซือ้สทิธทิีจ่ะซือ้ - 894 894 - 977 977 
- ซือ้สทิธทิีจ่ะขาย - 1,526 1,526 - 16 16 
สนิคา้โภคภณัฑ ์       
- สญัญาซือ้ - 87 87 - 20 20 
- สญัญาขาย - 87 87 - 20 20 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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42 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึน้ (ต่อ) 

 
42.1 ภาระผกูพนั (ต่อ) 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ธนาคารมภีาระผกูพนัทีม่สีาระส าคญัดงันี้ (ต่อ) 
 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 เงินบาท 
เงินตรา 

ต่างประเทศ รวม เงินบาท 
เงินตรา 

ต่างประเทศ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

อนุพนัธด์า้นเครดติ       
- สญัญาซือ้ 1,800 4,493 6,293 1,800 3,537 5,337 
- สญัญาขาย 1,800 4,493 6,293 1,800 3,537 5,337 
ตราสารสทิธเิพื่อแลกเปลีย่น       
- สญัญาขาย - - - 8,000 - 8,000 
ตราสารสทิธทิีอ่า้งองิหน่วยลงทุน       
  ของกองทุน       
- สญัญาซือ้ - 8,430 8,430 - 2,106 2,106 
- สญัญาขาย - 8,430 8,430 - 2,106 2,106 
อนุพนัธด์า้นตราสารทุน       
- สญัญาซือ้ - 23 23 - - - 
- สญัญาขาย - 23 23 - - - 
อนุพนัธด์า้นตราสารหนี้ 
   (Bond Forward)       
- สญัญาขาย 19,330 - 19,330 18,480 - 18,480 
เงนิลงทุน       
- สญัญาซือ้ 5,601 - 5,601 509 - 509 
- สญัญาขาย 6,404 - 6,404 1,058 - 1,058 
วงเงนิเบิกเกนิบญัชทีี่ลกูคา้       
   ยงัไม่ได้ถอน 14,558 - 14,558 14,004 - 14,004 
วงเงนิสนิเชือ่ที่ยงัไม่ไดเ้บิกใช ้ 17,256 51 17,307 18,387 2,752 21,139 
การค ้าประกนัอื่น 11,274 1,021 12,295 10,061 1,142 11,203 

   ภาระผกูพนัอื่น 1,800,442 1,960,167 3,760,609 1,851,977 2,194,192 4,046,169 
.       

   รวมภาระผกูพนั 1,802,599 1,961,096 3,763,695 1,854,448 2,195,575 4,050,023 

       

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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42 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึน้ (ต่อ) 

 
42.2 หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึน้ 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุ่มกจิการมหีนี้สนิที่อาจจะเกดิขึน้จากการถูกฟ้องคดใีนศาลในฐานะจ าเลย ซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นคดลีะเมดิฟ้องเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย ซึ่งฝา่ยบรหิารเชือ่ว่าเมือ่คดสีิน้สุดจะไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อกลุ่มกจิการ 
สรุปไดด้งัต่อไปนี้ 
 
 งบการเงินรวมและ 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ทุนทรพัยใ์นคดทีีก่ลุ่มกจิการถูกฟ้องในฐานะจ าเลยโดยตรง 311 191 
ทุนทรพัยใ์นคดทีีก่ลุ่มกจิการถูกฟ้องในฐานะจ าเลยร่วม   
   - ทุนทรพัยเ์ฉพาะส่วนในคดทีีส่ามารถระบุไดว้่าเป็นส่วนของกลุ่มกจิการ 312 515 
   - ทุนทรพัยใ์นคดทีีไ่มส่ามารถระบุไดว้่าเป็นส่วนของกลุ่มกจิการ 22 306 

   รวม 645 1,012 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ในจ านวนดงักล่าวขา้งต้น มคีดคีวามที่ศาลชัน้ต้นพพิากษาให้ธนาคารแพ้คดต่ีอโจทก์ในคดี 
ที่ธนาคารถูกฟ้องในฐานะจ าเลยร่วมเป็นจ านวนทุนทรพัย์ 197 ล้านบาท อย่างไรก็ตามธนาคารอยู่ระหว่างการยื่นอุทธรณ์  
(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : 482 ล้านบาท) ซึ่งธนาคารได้รบัรูป้ระมาณการผลขาดทุนที่อาจเกดิขึ้นจากคดฟ้ีองร้องจ านวนรวม  
73 ล้านบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : 58 ล้านบาท) ซึ่งฝ่ายบรหิารสรุปและเชื่อว่า ประมาณการหนี้สนิดงักล่าวเพยีงพอที่จะ
รองรบัผลขาดทุนทีอ่าจเกดิขึน้จากคดฟ้ีองรอ้งขา้งตน้ 
 
นอกจากนี้ธนาคารยงัได้รบัรู้ส ารองส าหรบัรายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิเกี่ยวกบัการค ้าประกนั ซึ่งกลุ่มกจิการถูกฟ้องคด ี 
ในศาลในฐานะจ าเลยจ านวน 351 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : 476 ลา้นบาท) 
 

42.3 ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าระยะยาว 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการได้ท าสญัญาเช่าที่ดนิ อาคาร และรถยนต์ โดยสญัญาเช่ามอีายุ
ตัง้แต่ 6 เดอืนขึน้ไป ทัง้นี้กลุ่มกจิการจะตอ้งจ่ายค่าเช่าในอนาคตตามทีร่ะบุในสญัญาเช่าโดยสามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
จ่ายภายใน ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

     

ไมเ่กนิ 3 ปี 275 261 166 197 
3 - 5 ปี 3 25 2 4 
5 - 10 ปี 2 3 2 3 

   รวม 280 289 170 204 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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42 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึน้ (ต่อ) 

 
42.4 ภาระผกูพนัอ่ืน 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ธนาคารมภีาระผูกพนั เนื่องจากธนาคารได้เข้าท าสญัญาติดตัง้และพฒันาระบบ
คอมพวิเตอร์กบับรษิัทหลายแห่ง คงเหลอืมูลค่าที่ทางธนาคารจะต้องจ่ายภายใต้สญัญาดงักล่าวโดยสามารถสรุปตามสกุลเงนิได้
ดงัต่อไปนี้  
 
 งบการเงินรวมและ 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
สกลุเงิน ล้านบาท ล้านบาท 

   

บาท 112 146 
รงิกติมาเลยเ์ซยี 9 128 
เหรยีญสหรฐั 3 153 

   รวม 124 427 

 
43 รายการธรุกิจกบักิจการ/บคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
กจิการหรอืบุคคลที่เกีย่วขอ้งกนั หมายถงึ บุคคลหรอืกจิการที่ควบคุมหรอืถูกควบคุมโดยธนาคารและบรษิัทย่อยไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรอื
ทางออ้ม หรอือยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนักบัธนาคารและบรษิทัย่อย รวมถงึบรษิทัทีท่ าหน้าทีถ่อืหุน้ บรษิทัย่อย และกจิการทีเ่ป็นบรษิทั
ย่อยในเครอืเดยีวกนั นอกจากนี้บุคคลหรอืกจิการที่เกี่ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบรษิัทร่วมและบุคคลซึ่งถอืหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงไม่ว่ า
ทางตรงหรอืทางอ้อมและมอีทิธพิลอย่างเป็นสาระส าคญักบัธนาคารและบรษิทัย่อย ผูบ้รหิารส าคญั กรรมการหรอืพนักงานของธนาคาร
และบรษิทัย่อย ตลอดทัง้สมาชกิในครอบครวัทีใ่กลช้ดิกบับุคคลดงักล่าว และกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลเหล่านัน้ 
 
ในการพจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลหรอืกจิการที่เกี่ยวขอ้งกนักบัธนาคารและบรษิัทย่อยแต่ละรายการธนาคารและบรษิัทย่อย
ค านึงถงึเนื้อหาของความสมัพนัธม์ากกว่ารปูแบบทางกฎหมาย 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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43 รายการธรุกิจกบักิจการ/บคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
ในระหว่างปี กลุ่มกจิการมรีายการธุรกจิทีส่ าคญักบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั รายการธุรกจิดงักล่าวเป็นไปตามเงือ่นไขทางการค้า 
และเกณฑต์ามสญัญาทีต่กลงร่วมกนัระหว่างธนาคารและบรษิทัเหล่านัน้ ซึง่รายการทีม่สีาระส าคญัสามารถสรุปไดด้งันี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

บริษทัย่อย     
รายได ้:     
ดอกเบีย้รบั - - 886 733 
ค่าธรรมเนียมรบั - - 31 34 

ค่าใชจ้่าย :     
ดอกเบีย้จ่าย - - 1 1 
ค่าธรรมเนียมจ่าย - - - 3 
ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัอาคาร สถานทีแ่ละอุปกรณ์ - - - (1) 
     

บริษทัใหญ่     
รายได ้:     
ดอกเบีย้รบั 13 17 13 17 

ค่าใชจ้่าย :     
ดอกเบีย้จ่าย 366 293 366 293 
ค่าธรรมเนียมจ่าย 76 74 76 74 
ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัอาคาร สถานทีแ่ละอุปกรณ์ 9 3 9 3 
     

บริษทัภายใต้การควบคมุเดียวกนั     

รายได ้:     
ค่าธรรมเนียมรบั 434 383 434 383 
รายไดอ้ื่น - 1 - 1 

ค่าใชจ้่าย :     
ดอกเบีย้จ่าย 13 5 13 5 
ค่าธรรมเนียมจ่าย 11 12 11 12 
ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัอาคาร สถานทีแ่ละอุปกรณ์ (12) (12) (12) (12) 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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43 รายการธรุกิจกบักิจการ/บคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 

ยอดคงคา้งของรายการธุรกจิทีส่ าคญั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มดีงันี้ 
 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 

   รายการระหว่าง    รายการระหว่าง   
   ธนาคารและ    ธนาคารและ   
 เงินให้สินเช่ือคง เงินให้สินเช่ือ ตลาดเงิน    ตลาดเงิน   
 ค้างถวัเฉล่ีย คงค้าง (สินทรพัย)์ ภาระผกูพนั สินทรพัยอ่ื์น เงินรบัฝาก (หน้ีสิน) เงินกู้ยืม หน้ีสินอ่ืน 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
          

บริษทัใหญ่          

CIMB Bank Berhad - - 461 - 7 - 212 9,037 68 

 - - 461 - 7 - 212 9,037 68 

          
บริษทัภายใต้การควบคมุเดียวกนั          
CIMB Bank Plc, Cambodia - - - 141 - - 52 - - 
CIMB ISLAMIC Bank Berhad - - - - - - 94 - - 
PT Bank CIMB Niaga Tbk - - - - 1 - 4 - - 
บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี          
   (ประเทศไทย) จ ากดั - - - - - 1,271 - - - 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน          
   พรนิซเิพลิ จ ากดั - - - - 27 639 - - - 

บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์สาทร จ ากดั - - - - 1 159 - - 10 

 - - - 141 29 2,069 150 - 10 

          
บคุคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกนั 632* 221* - 876* - 542* - - 1 

 632 221 - 876 - 542 - - 1 

 
 * ในเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2562 กรรมการอสิระท่านหนึ่งของธนาคารไดเ้ป็นผูบ้รหิารของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 

   รายการระหว่าง    รายการระหว่าง   
   ธนาคารและ    ธนาคารและ   
 เงินให้สินเช่ือคงค้าง เงินให้สินเช่ือ ตลาดเงิน    ตลาดเงิน   
 ถวัเฉล่ีย คงค้าง (สินทรพัย)์ ภาระผกูพนั สินทรพัยอ่ื์น เงินรบัฝาก (หน้ีสิน) เงินกู้ยืม หน้ีสินอ่ืน 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
          

บริษทัใหญ่          

CIMB Bank Berhad - - 370 - 1,298 - 217 6,185 - 

 - - 370 - 1,298 - 217 6,185 - 

          
บริษทัภายใต้การควบคมุเดียวกนั          
CIMB Bank Plc, Cambodia - - - 52 - - 16 - - 
CIMB ISLAMIC Bank Berhad - - - - - - 95 - - 
PT Bank CIMB Niaga Tbk - - - - 1 - 6 - - 
CIMB Securities (Singapore) - - - - - 4 - - - 
บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี          
   (ประเทศไทย) จ ากดั - - - - - 559 - - - 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน          
   พรนิซเิพลิ จ ากดั - - - - - 429 - - - 

บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์สาทร จ ากดั - - - - 3 621 - - 11 

 - - - 52 4 1,613 117 - 11 
          

บคุคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกนั 13 14 - - - 136 - - - 

 13 14 - - - 136 - - - 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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43 รายการธรุกิจกบักิจการ/บคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 
ยอดคงคา้งของรายการธุรกจิทีส่ าคญั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มดีงันี้ (ต่อ) 
 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2562 

   รายการระหว่าง    รายการระหว่าง   
   ธนาคารและ    ธนาคารและ   
 เงินให้สินเช่ือคงค้าง เงินให้สินเช่ือ ตลาดเงิน    ตลาดเงิน   
 ถวัเฉล่ีย คงค้าง (สินทรพัย)์ ภาระผกูพนั สินทรพัยอ่ื์น เงินรบัฝาก (หน้ีสิน) เงินกู้ยืม หน้ีสินอ่ืน 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
          

บริษทัย่อยท่ีถือหุ้นโดยธนาคาร 
   โดยตรง   

 
   

 
  

บรษิทั ซไีอเอม็บ ีไทย ออโต ้จ ากดั 26,557 30,291 - 2,150 1 24 - - 8 
บรษิทั เวลิดล์สี จ ากดั 3,394 3,775 - - 1 10 - - - 

บรษิทั ซที ีคอลล ์จ ากดั - - - - - 63 - - - 

 29,951 34,066 - 2,150 2 97 - - 8 

          
บริษทัใหญ่          

CIMB Bank Berhad - - 461 - 7 - 212 9,037 68 

 - - 461 - 7 - 212 9,037 68 

          
บริษทัภายใต้การควบคมุเดียวกนั          
CIMB Bank Plc, Cambodia - - - 141 - - 52 - - 
CIMB ISLAMIC Bank Berhad - - - - - - 94 - - 
PT Bank CIMB Niaga Tbk - - - - 1 - 4 - - 
บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี          
   (ประเทศไทย) จ ากดั - - - - - 1,271 - - - 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน          
   พรนิซเิพลิ จ ากดั - - - - 27 639 - - - 

บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์สาทร จ ากดั - - - - 1 159 - - 10 

 - - - 141 29 2,069 150 - 10 

          
บคุคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกนั 627* 216* - 876* - 538* - - 1 

 627 216 - 876 - 538 - - 1 

 
* ในเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2562 กรรมการอสิระท่านหนึ่งของธนาคารไดเ้ป็นผูบ้รหิารของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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43 รายการธรุกิจกบักิจการ/บคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
ยอดคงคา้งของรายการธุรกจิทีส่ าคญั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มดีงันี้ (ต่อ) 
 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2561 

   รายการระหว่าง    รายการระหว่าง   
   ธนาคารและ    ธนาคารและ   
 เงินให้สินเช่ือคงค้าง เงินให้สินเช่ือ ตลาดเงิน    ตลาดเงิน   
 ถวัเฉล่ีย คงค้าง (สินทรพัย)์ ภาระผกูพนั สินทรพัยอ่ื์น เงินรบัฝาก (หน้ีสิน) เงินกู้ยืม หน้ีสินอ่ืน 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
          

บริษทัย่อยท่ีถือหุ้นโดยธนาคาร 
   โดยตรง   

 
   

 
  

บรษิทั ซไีอเอม็บ ีไทย ออโต ้จ ากดั 20,535 22,893 - 2,150 1 40 - - 8 
บรษิทั เวลิดล์สี จ ากดั 3,142 2,923 - - 1 12 - - - 

บรษิทั ซที ีคอลล ์จ ากดั - - - - - 62 - - - 

 23,677 25,816 - 2,150 2 114 - - 8 
          
บริษทัใหญ่          

CIMB Bank Berhad - - 370 - 1,298 - 217 6,185 - 

 - - 370 - 1,298 - 217 6,185 - 

          
บริษทัภายใต้การควบคมุเดียวกนั          
CIMB Bank Plc, Cambodia - - - 52 - - 16 - - 
CIMB ISLAMIC Bank Berhad - - - - - - 95 - - 
PT Bank CIMB Niaga Tbk - - - - 1 - 6 - - 
CIMB Securities (Singapore) - - - - - 4 - - - 
บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี          
   (ประเทศไทย) จ ากดั - - - - - 559 - - - 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน          
   ซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ จ ากดั - - - - - 429 - - - 

บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์สาทร จ ากดั - - - - 3 621 - - 11 

 - - - 52 4 1,613 117 - 11 

          
บคุคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกนั          

 8 8 - - - 133 - - - 

 8 8 - - - 133 - - - 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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43 รายการธรุกิจกบักิจการ/บคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ธนาคารมภีาระผกูพนัจากสญัญาอนุพนัธท์างการเงนิกบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัดงันี้ 
 

 พ.ศ. 2562 

 เงินบาท 
เงินตรา

ต่างประเทศ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

บริษทัใหญ่    
สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้    
- รบัอตัราดอกเบีย้คงที ่ 28,015 5,850 33,865 
- รบัอตัราดอกเบีย้ลอยตวั 41,210 3,085 44,295 
สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศทนัทแีละลว่งหน้า    
- สญัญาซื้อ - 14,661 14,661 
- สญัญาขาย - 95 95 
สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศและอตัราดอกเบีย้    
- สญัญาซื้อ - 11,694 11,694 
- สญัญาขาย - 437 437 
สนิคา้โภคภณัฑ ์    
- สญัญาซื้อ - 45 45 
- สญัญาขาย - 41 41 
ตราสารสทิธทิีอ่า้งองิหน่วยลงทุนของกองทุน    
- สญัญาซื้อ - 53 53 
อนุพนัธด์า้นเครดติ    
- สญัญาขาย 1,800 4,493 6,293 
    
บริษทัภายใต้การควบคมุเดียวกนั    
สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศทนัทแีละลว่งหน้า    
- สญัญาซื้อ - 3 3 
- สญัญาขาย - 10 10 
สญัญาตดิตัง้และพฒันาระบบคอมพวิเตอร ์ - 1 1 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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43 รายการธรุกิจกบักิจการ/บคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ธนาคารมภีาระผกูพนัจากสญัญาอนุพนัธท์างการเงนิกบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัดงันี้ (ต่อ) 
 

 พ.ศ. 2561 

 เงินบาท 
เงินตรา

ต่างประเทศ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

บริษทัใหญ่    
สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้    
- รบัอตัราดอกเบีย้คงที ่ 46,911 87 46,998 
- รบัอตัราดอกเบีย้ลอยตวั 52,210 935 53,145 
สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศทนัทแีละลว่งหน้า    
- สญัญาซื้อ - 8,111 8,111 
- สญัญาขาย - 55 55 
สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศและอตัราดอกเบีย้    
- สญัญาซื้อ - 11,301 11,301 
- สญัญาขาย - 306 306 
สนิคา้โภคภณัฑ ์    
- สญัญาขาย - 20 20 
สญัญาสทิธซิื้อขายเงนิตราต่างประเทศ    
- ขายสทิธทิีจ่ะขาย - 111 111 
ตราสารสทิธเิพือ่แลกเปลีย่น    
- สญัญาขาย 7,000 - 7,000 
อนุพนัธด์า้นเครดติ    
- สญัญาขาย 1,800 3,537 5,337 
    
บริษทัภายใต้การควบคมุเดียวกนั    
สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศทนัทแีละลว่งหน้า    
- สญัญาซื้อ - 7 7 
- สญัญาขาย - 3 3 
สญัญาตดิตัง้และพฒันาระบบคอมพวิเตอร ์ - 1 1 
 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายแก่กรรมการและผูมี้อ านาจในการจดัการ 
 
ธนาคารไม่มีผลตอบแทนหรอืผลประโยชน์อื่นใดทัง้ที่เป็นตัวเงนิและ/หรอืไม่เป็นตัวเงนิที่จ่ายให้กรรมการและพนักงานชัน้บรหิาร  
ของธนาคาร ตัง้แต่ระดบัผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ขึน้ไป รวมทัง้ผูบ้รหิารฝา่ยบญัชนีอกเหนือจากผลประโยชน์ทีพ่งึจ่ายตามปกต ิซึ่งไดแ้ก่ เบี้ย
ประชุมกรรมการ บ าเหน็จกรรมการ (ถา้ม)ี ภาษเีงนิได ้เงนิเดอืนและโบนสั (ถา้ม)ี และผลประโยชน์ของพนกังานทีจ่่ายโดยใหหุ้น้เป็นเกณฑ์ 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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43 รายการธรุกิจกบักิจการ/บคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายแก่กรรมการและผูมี้อ านาจในการจดัการ (ต่อ) 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 564 585 518 552 
ผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ ๆ 25 22 23 22 
ผลประโยชน์ของพนกังานทีจ่่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 42 38 42 38 
ผลประโยชน์ทีจ่่ายแก่กรรมการและผูม้อี านาจ     

   ในการจดัการ 631 645 583 612 
 

ผลประโยชน์ของพนักงานท่ีจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

 

งบการเงินรวม 
และงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนัหน่วย พนัหน่วย 
   

หุน้ของบรษิทั CIMB Group Holdings Berhad  1,095 762 
 

44 การเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 

ขอ้มลูทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน สรุปไดด้งันี้ 
 

ภาครายย่อย 
 

ภาครายย่อย ใหบ้รกิารทางการเงนิกบัประชาชนทัว่ไปและลูกคา้พาณิชย์ธนกจิ ซึ่งได้แก่ บรกิารดา้นช่องทางการจ าหน่ายและกระจายสนิค้า 
แก่ผูบ้รโิภคและการใหบ้รกิารทางการเงนิแก่ลกูคา้รายย่อย ลกูคา้ส่วนบุคคล 
 

ภาคธุรกจิ 
 

ภาคธุรกจิประกอบไปดว้ยสายวาณชิธนกจิ สายบรรษทัธุรกจิ และสายบรหิารเงนิและการตลาด 
- สายวาณชิธนกจิ เป็นการใหบ้รกิารดา้นทีป่รกึษาทางการเงนิ ธุรกรรมในตลาดตราสารทุนและการบรหิารจดัการสนิทรพัย์ 
- สายบรรษทัธุรกจิ และสายบรกิารเงนิและการตลาด เป็นบรกิารทางดา้นการใหส้นิเชื่อภาคธุรกจิเชงิพาณิชย์ การบรกิารทางดา้นการรบั

ฝากเงนิ การบรหิารธุรกรรมทางการเงนิ การบรหิารเงนิและการตลาด 
 

อื่นๆ 
 

อื่น ๆ เป็นฝา่ยทีร่บัผดิชอบดแูลการด าเนินงานของระบบงานส่วนกลาง และส่วนสนบัสนุน รวมถงึศูนยต์น้ทุน ส่วนทีไ่มแ่สวงผลก าไรและธุรกจิ
อื่นซึง่ไมส่าระส าคญัต่อกลุ่มกจิการ 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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44 การเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 

 
ข้อมูลทางการเงินในงบการเงนิรวมจ าแนกตามส่วนงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 และส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่ 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 เป็นดงันี้ 
 
 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 

 ภาครายย่อย ภาคธรุกิจ อ่ืนๆ 
รายการ 
ตดับญัชี 

งบการเงิน
รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      

รายไดด้อกเบีย้สุทธจิากลกูคา้ภายนอก 7,772 2,455 681 - 10,908 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธ ิ 1,764 382 45 (21) 2,170 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่นๆ 1,060 (96) 121 (8) 1,077 
ค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงานอื่นๆ (7,369) (1,773) (505) 8 (9,639) 
หนี้สญู หนี้สงสยัจะสญู และขาดทุนจากการดอ้ยค่า (2,228) (216) (211) 83 (2,572) 
ภาษเีงนิได ้ (241) (171) (30) - (442) 

   ก าไรสุทธสิ าหรบัปี 758 581 101 62 1,502 
 
 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 

 ภาครายย่อย ภาคธรุกิจ อ่ืนๆ 
รายการ 
ตดับญัชี 

งบการเงิน
รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      

รายไดด้อกเบีย้สุทธจิากลกูคา้ภายนอก 8,059 2,271 417 - 10,747 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธ ิ 1,527 276 32 (27) 1,808 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่นๆ 875 16 238 (2) 1,127 
ค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงานอื่นๆ (6,712) (1,614) (173) 7 (8,492) 
หนี้สญู หนี้สงสยัจะสญู และขาดทุนจากการดอ้ยค่า (3,549) (149) (1,252) 31 (4,919) 
ภาษเีงนิได ้ (206) (778) 720 - (264) 

   (ขาดทุน) ก าไรสุทธสิ าหรบัปี (6) 22 (18) 9 7 
 
 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
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44 การเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 

 
ขอ้มลูทางการเงนิในงบการเงนิรวมจ าแนกตามส่วนงาน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 และส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 เป็นดงันี้ (ต่อ) 

 

 ธรุกิจธนาคาร ธรุกิจให้เช่าซ้ือ ธรุกิจอ่ืน รายการตดับญัชี งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
           

สนิทรพัยร์วม 385,149 350,377 42,734 33,297 63 64 (36,039) (27,889) 391,907 355,849 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ(สนิทรพัย)์ 6,206 6,684 250 158 63 62 (97) (114) 6,422 6,790 
เงนิลงทุนสุทธ ิ 86,796 92,172 2 - - - - - 86,798 92,172 
เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้และดอกเบีย้คา้งรบัสุทธ ิ 222,422 209,596 41,215 32,162 - - (33,726) (25,557) 229,911 216,201 
เงนิรบัฝาก 199,132 185,215 - - - - (97) (114) 199,035 185,101 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ (หนี้สนิ) 43,394 44,534 34,060 25,806 - - (34,060) (25,806) 43,394 44,534 
หนี้สนิทางการเงนิทีก่ าหนดใหแ้สดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรม 24,423 35,513 - - - - - - 24,423 35,513 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื 23,819 16,968 2,000 2,000 - - - - 25,819 18,968 

 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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45 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 
เครื่องมอืทางการเงนิที่ส าคญัของธนาคารตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 107 (ฉบับ 48 เดิม) “การแสดงรายการและ 
การเปิดเผยขอ้มลูส าหรบัเครื่องมอืทางการเงนิ” ประกอบดว้ย เงนิสด รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิสนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ์
ทางการเงนิ เงนิลงทุนสุทธ ิเงนิใหส้นิเชือ่สุทธจิากรายไดร้อตดับญัช ีสนิทรพัย์อื่น เงนิรบัฝาก หนี้สนิจ่ายคนืเมือ่ทวงถาม หนี้สนิทางการเงนิ
ทีก่ าหนดให้แสดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรม หนี้สนิตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ ตราสารหนี้ที่ออกและเงนิกู้ยมื และหนี้สนิอื่น ธนาคารมคีวามเสีย่ง 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครือ่งมอืทางการเงนิดงักล่าว และมนีโยบายการบรหิารความเสีย่งดงันี้ 
 
45.1 ความเส่ียงด้านเครดิต 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ธนาคารมกีารกระจุกตวัของความเสีย่งจากการผดิสญัญาของเงนิใหส้นิเชื่อแยกตาม
ประเภทอุตสาหกรรม สรุปไดด้งันี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

การเกษตรและเหมอืงแร่ 8,349 6,956 8,349 6,956 
อุตสาหกรรมการผลติและการพาณชิย์ 41,446 45,157 41,446 45,157 
ธุรกจิอสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง 16,364 13,836 16,364 13,836 
การสาธารณูปโภคและบรกิาร 24,921 29,779 24,921 29,778 
สนิเชือ่ส่วนบุคคล 10,529 11,961 10,529 11,961 
สนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยั 78,698 71,916 78,698 71,916 
ลกูหนี้ธุรกจิเช่าซื้อและลกูหนี้     
   ตามสญัญาเช่าทางการเงนิ 42,665 33,244 - - 
อื่น ๆ 17,108 13,451 51,150 39,244 

   รวมเงนิใหส้นิเชือ่สุทธจิากรายไดร้อตดับญัช ี 240,080 226,300 231,457 218,848 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
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45 เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
 

45.1 ความเส่ียงด้านเครดิต (ต่อ) 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ. ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ธนาคารมภีาระผูกพนันอกงบแสดงฐานะการเงนิ ซึ่งวเิคราะห์ตามระยะเวลาครบ
ก าหนดของสญัญานบัจากวนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ ไดด้งัต่อไปนี้ 
 
 งบการเงินรวม 

 นับจาก พ.ศ. 2562 นับจาก พ.ศ. 2561 

 ไมเ่กิน 1 ปี มากกว่า 1 ปี รวม ไมเ่กิน 1 ปี มากกว่า 1 ปี รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

การรบัอาวลัตัว๋เงนิ - - - 271 - 271 
การค า้ประกนัเงนิกูย้มื - - - 9 - 9 
ภาระตามตัว๋แลกเงนิคา่สนิคา้       
   เขา้ทีย่งัไมค่รบก าหนด 331 - 331 239 - 239 
เลต็เตอรอ์อฟเครดติ 605 - 605 1,185 - 1,185 
การค า้ประกนัอื่น 10,464 1,831 12,295 8,281 2,922 11,203 
 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 นับจาก พ.ศ. 2562 นับจาก พ.ศ. 2561 

 ไมเ่กิน 1 ปี มากกว่า 1 ปี รวม ไมเ่กิน 1 ปี มากกว่า 1 ปี รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

การรบัอาวลัตัว๋เงนิ - - - 271 - 271 
การค า้ประกนัเงนิกูย้มื 2,150 - 2,150 9 2,150 2,159 
ภาระตามตัว๋แลกเงนิคา่สนิคา้       
   เขา้ทีย่งัไมค่รบก าหนด 331 - 331 239 - 239 
เลต็เตอรอ์อฟเครดติ 605 - 605 1,185 - 1,185 
การค า้ประกนัอื่น 10,464 1,831 12,295 8,281 2,922 11,203 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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45 เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

 
45.2 ความเส่ียงด้านตลาด 

 
(ก) ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 สนิทรพัย ์/ หนี้สนิทางการเงนิจ าแนกตามประเภทอตัราดอกเบีย้ ไดด้งันี้ 

 
 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 

 มีอตัราดอกเบีย้    
 ปรบัขึ้นลงอ้างอิง มีอตัรา   
 ตามอตัราตลาด ดอกเบีย้คงท่ี ไม่มีดอกเบีย้ รวม 

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

สินทรพัยท์างการเงิน      
เงนิสด - - 1,352 1,352 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 680 2,861 2,877 6,418 
สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 32,916 2,953 7,590 43,459 
เงนิลงทนุ 58 86,667 319 87,044 
เงนิใหส้นิเชื่อสุทธจิากรายไดร้อตดับญัช ี 152,264 87,816 - 240,080 

  เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์ 14,968 - - 14,968 
สนิทรพัยอ์ื่น - 204 537 741 

   รวมสนิทรพัยท์างการเงนิ 200,886 180,501 12,675 394,062 

     
หน้ีสินทางการเงิน     
เงนิรบัฝาก 56,524 139,599 2,912 199,035 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ  6,959 35,254 1,181 43,394 
หนี้สนิจา่ยคนืเมื่อทวงถาม - - 269 269 
หนี้สนิทางการเงนิทีก่ าหนดใหแ้สดงดว้ย     
   มลูค่ายุตธิรรม 24,376 - 47 24,423 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 27,248 6,104 11,308 44,660 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื 8,516 17,303 - 25,819 

  เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์ 9,158 - - 9,158 

   รวมหนี้สนิทางการเงนิ 132,781 198,260 15,717 346,758 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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45 เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

 
45.2 ความเส่ียงด้านตลาด (ต่อ) 
 

(ก) ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) (ต่อ) 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 สนิทรพัย ์/ หนี้สนิทางการเงนิจ าแนกตามประเภทอตัราดอกเบีย้ ไดด้งันี้ (ต่อ) 
 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 

 มีอตัราดอกเบีย้    
 ปรบัขึ้นลงอ้างอิง มีอตัรา   
 ตามอตัราตลาด ดอกเบีย้คงท่ี ไม่มีดอกเบีย้ รวม 

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

สินทรพัยท์างการเงิน      
เงนิสด - - 1,749 1,749 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 482 2,426 3,875 6,783 
สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 13,670 1,014 8,712 23,396 
เงนิลงทนุ 59 92,043 316 92,418 
เงนิใหส้นิเชื่อสุทธจิากรายไดร้อตดับญัช ี 143,464 82,836 - 226,300 

  เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์ 6,053 - - 6,053 
สนิทรพัยอ์ื่น - 490 582 1,072 

   รวมสนิทรพัยท์างการเงนิ 163,728 178,809 15,234 357,771 

     
หน้ีสินทางการเงิน     
เงนิรบัฝาก 50,584 132,349 2,168 185,101 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ  4,358 39,089 1,087 44,534 
หนี้สนิจา่ยคนืเมื่อทวงถาม - - 379 379 
หนี้สนิทางการเงนิทีก่ าหนดใหแ้สดงดว้ย     
   มลูค่ายุตธิรรม 35,413 - 100 35,513 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 11,552 2,017 10,749 24,318 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื 6,293 12,675 - 18,968 

  เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์ 3,910 - - 3,910 

   รวมหนี้สนิทางการเงนิ 112,110 186,130 14,483 312,723 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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45 เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

 
45.2 ความเส่ียงด้านตลาด (ต่อ) 
 

(ก) ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) (ต่อ) 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 สนิทรพัย ์/ หนี้สนิทางการเงนิจ าแนกตามประเภทอตัราดอกเบีย้ ไดด้งันี้ (ต่อ) 
 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2562 

 มีอตัราดอกเบีย้    
 ปรบัขึ้นลงอ้างอิง มีอตัรา   
 ตามอตัราตลาด ดอกเบีย้คงท่ี ไม่มีดอกเบีย้ รวม 

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

     
สินทรพัยท์างการเงิน      
เงนิสด - - 1,351 1,351 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 490 2,861 2,851 6,202 
สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 32,916 2,953 7,590 43,459 
เงนิลงทนุ 58 86,665 319 87,042 
เงนิใหส้นิเชื่อสุทธจิากรายไดร้อตดับญัช ี 152,314 79,143 - 231,457 

  เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์ 14,968 - - 14,968 
สนิทรพัยอ์ื่น - 204 328 532 

   รวมสนิทรพัยท์างการเงนิ 200,746 171,826 12,439 385,011 

     
หน้ีสินทางการเงิน     
เงนิรบัฝาก 56,605 139,615 2,912 199,132 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ  6,959 35,254 1,181 43,394 
หนี้สนิจา่ยคนืเมื่อทวงถาม - - 269 269 
หนี้สนิทางการเงนิทีก่ าหนดใหแ้สดงดว้ย     
    มลูค่ายุตธิรรม 24,376 - 47 24,423 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 27,248 6,104 11,308 44,660 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื 8,516 15,303 - 23,819 

  เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์ 9,158 - - 9,158 

   รวมหนี้สนิทางการเงนิ 132,862 196,276 15,717 344,855 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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45 เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

 
45.2 ความเส่ียงด้านตลาด (ต่อ) 

 
(ก) ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) (ต่อ) 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 สนิทรพัย ์/ หนี้สนิทางการเงนิจ าแนกตามประเภทอตัราดอกเบีย้ ไดด้งันี้ (ต่อ) 
 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2561 

 มีอตัราดอกเบีย้    
 ปรบัขึ้นลงอ้างอิง มีอตัรา   
 ตามอตัราตลาด ดอกเบีย้คงท่ี ไม่มีดอกเบีย้ รวม 

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

     
สินทรพัยท์างการเงิน      
เงนิสด - - 1,746 1,746 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 397 2,425 3,855 6,677 
สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 13,670 1,014 8,712 23,396 
เงนิลงทนุ 59 92,043 316 92,418 
เงนิใหส้นิเชื่อสุทธจิากรายไดร้อตดับญัช ี 143,560 75,288 - 218,848 
เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์ 6,053 - - 6,053 
สนิทรพัยอ์ื่น - 490 538 1,028 

   รวมสนิทรพัยท์างการเงนิ 163,739 171,260 15,167 350,166 

     
หน้ีสินทางการเงิน     
เงนิรบัฝาก 50,682 132,365 2,168 185,215 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ  4,358 39,089 1,087 44,534 
หนี้สนิจา่ยคนืเมื่อทวงถาม - - 379 379 
หนี้สนิทางการเงนิทีก่ าหนดใหแ้สดงดว้ย     
   มลูค่ายุตธิรรม 35,413 - 100 35,513 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 11,552 2,017 10,749 24,318 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื 6,293 10,675 - 16,968 
เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์ 3,910 - - 3,910 

   รวมหนี้สนิทางการเงนิ 112,208 184,146 14,483 310,837 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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45 เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

 
45.2 ความเส่ียงด้านตลาด (ต่อ) 
 

(ก) ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) (ต่อ) 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 สนิทรพัย ์/ หนี้สนิทางการเงนิจ าแนกตามประเภทอตัราดอกเบีย้ ไดด้งันี้ (ต่อ) 
 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 

 ระยะเวลาการก าหนดอตัราดอกเบีย้ใหม่หรือวนัครบก าหนด   
 เม่ือ 0 - 3 3 - 12   ไม่มี  
 ทวงถาม เดือน เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ดอกเบีย้ รวม 

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
        

สินทรพัยท์างการเงิน        
เงนิสด - - - - - 1,352 1,352 
รายการระหวา่งธนาคาร        
   และตลาดเงนิ 528 2,213 800 - - 2,877 6,418 
สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์        
   ทางการเงนิ - 25,028 10,728 92 21 7,590 43,459 
เงนิลงทุน 58 1,780 6,101 36,236 42,550 319 87,044 
เงนิใหส้นิเชือ่สุทธจิากรายได้        
   รอตดับญัช ี 5,531 36,455 51,335 88,626 58,133 - 240,080 
เงนิวางหลกัประกนัของตราสาร   
   อนุพนัธ์ 14,968 - - - - - 14,968 
สนิทรพัยอ์ื่น - 51 153 - - 537 741 

รวมสนิทรพัยท์างการเงนิ 21,085 65,527 69,117 124,954 100,704 12,675 394,062 
        
        

หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิรบัฝาก 56,524 72,187 57,703 9,709 - 2,912 199,035 
รายการระหวา่งธนาคาร         
   และตลาดเงนิ 6,959 34,863 290 101 - 1,181 43,394 
หนี้สนิจ่ายคนืเมื่อทวงถาม - - - - - 269 269 
ตราสารหนี้ทางการเงนิที่
ก าหนดให ้        
   แสดงด้วยมลูค่ายุตธิรรม - 11,320 13,056 - - 47 24,423 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ - 18,191 14,779 123 259 11,308 44,660 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื - 4,068 10,694 - 11,057 - 25,819 
เงนิรบัหลกัประกนัของตราสาร 
   อนุพนัธ์ 9,158 - - - - - 9,158 

   รวมหนี้สนิทางการเงนิ 72,641 140,629 96,522 9,933 11,316 15,717 346,758 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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45 เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

 
45.2 ความเส่ียงด้านตลาด (ต่อ) 
 

(ก) ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) (ต่อ) 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 สนิทรพัย ์/ หนี้สนิทางการเงนิจ าแนกตามประเภทอตัราดอกเบีย้ ไดด้งันี้ (ต่อ) 
 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 

 ระยะเวลาการก าหนดอตัราดอกเบีย้ใหม่หรือวนัครบก าหนด   
 เม่ือ 0 - 3 3 - 12   ไม่มี  
 ทวงถาม เดือน เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ดอกเบีย้ รวม 

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
        

สินทรพัยท์างการเงิน        
เงนิสด - - - - - 1,749 1,749 
รายการระหวา่งธนาคาร        
   และตลาดเงนิ 482 1,526 900 - - 3,875 6,783 
สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์        
   ทางการเงนิ - 8,728 5,708 45 203 8,712 23,396 
เงนิลงทุน 59 3,660 12,844 41,184 34,355 316 92,418 
เงนิใหส้นิเชือ่สุทธจิากรายได้        
   รอตดับญัช ี 3,829 38,090 51,462 76,781 56,138 - 226,300 
เงนิวางหลกัประกนัของตราสาร   
   อนุพนัธ์ 6,053 - - - - - 6,053 
สนิทรพัยอ์ื่น - 72 214 204 - 582 1,072 

รวมสนิทรพัยท์างการเงนิ 10,423 52,076 71,128 118,214 90,696 15,234 357,771 
        

หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิรบัฝาก 50,584 66,280 55,881 10,188 - 2,168 185,101 
รายการระหวา่งธนาคาร         
   และตลาดเงนิ 4,359 37,145 1,769 159 15 1,087 44,534 
หนี้สนิจ่ายคนืเมื่อทวงถาม - - - - - 379 379 
ตราสารหนี้ทางการเงนิที่
ก าหนดให ้        
   แสดงด้วยมลูค่ายุตธิรรม - 16,896 18,517 - - 100 35,513 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ - 7,909 5,648 12 - 10,749 24,318 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื - 3,362 2,990 2,000 10,616 - 18,968 
เงนิรบัหลกัประกนัของตราสาร   
   อนุพนัธ์ 3,910 - - - - - 3,910 

   รวมหนี้สนิทางการเงนิ 58,853 131,592 84,805 12,359 10,631 14,483 312,723 

 
 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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45 เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

 
45.2 ความเส่ียงด้านตลาด (ต่อ) 

 
(ก) ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) (ต่อ) 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 สนิทรพัย ์/ หนี้สนิทางการเงนิจ าแนกตามประเภทอตัราดอกเบีย้ ไดด้งันี้ (ต่อ) 
 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2562 

 ระยะเวลาการก าหนดอตัราดอกเบีย้ใหม่หรือวนัครบก าหนด   
 เม่ือ 0 - 3 3 - 12   ไม่มี  
 ทวงถาม เดือน เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ดอกเบีย้ รวม 

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
        

สินทรพัยท์างการเงิน        
เงนิสด - - - - - 1,351 1,351 
รายการระหวา่งธนาคาร        
   และตลาดเงนิ 490 2,061 800 - - 2,851 6,202 
สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์        
   ทางการเงนิ - 25,028 10,728 92 21 7,590 43,459 
เงนิลงทุน 58 1,780 6,101 36,236 42,548 319 87,042 
เงนิใหส้นิเชือ่สุทธจิาก 
   รายไดร้อตดับญัช ี 5,531 42,009 52,752 75,345 55,820 - 231,457 
เงนิวางหลกัประกนัของตราสาร   
   อนุพนัธ์ 14,968 - - - - - 14,968 
สนิทรพัยอ์ื่น - 51 153 - - 328 532 

   รวมสนิทรพัย์ทางการเงนิ 21,047 70,929 70,534 111,673 98,389 12,439 385,011 

        
หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิรบัฝาก 56,605 72,193 57,713 9,709 - 2,912 199,132 
รายการระหวา่งธนาคาร         
   และตลาดเงนิ 6,959 34,863 290 101 - 1,181 43,394 
หนี้สนิจ่ายคนืเมื่อทวงถาม - - - - - 269 269 
ตราสารหนี้ทางการเงนิที่
ก าหนดให ้        
   แสดงด้วยมลูค่ายุตธิรรม - 11,320 13,056 - - 47 24,423 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ - 18,191 14,779 123 259 11,308 44,660 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื - 4,068 8,694 - 11,057 - 23,819 
เงนิรบัหลกัประกนัของตราสาร 
   อนุพนัธ์ 9,158 - - - - - 9,158 

   รวมหนี้สนิทางการเงนิ 72,722 140,635 94,532 9,933 11,316 15,717 344,855 

 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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45 เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

 
45.2 ความเส่ียงด้านตลาด (ต่อ) 

 
(ก) ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) (ต่อ) 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 สนิทรพัย ์/ หนี้สนิทางการเงนิจ าแนกตามประเภทอตัราดอกเบีย้ ไดด้งันี้ (ต่อ) 
 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2561 

 ระยะเวลาการก าหนดอตัราดอกเบีย้ใหม่หรือวนัครบก าหนด   
 เม่ือ 0 - 3 3 - 12   ไม่มี  
 ทวงถาม เดือน เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ดอกเบีย้ รวม 

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
        

สินทรพัยท์างการเงิน        
เงนิสด - - - - - 1,746 1,746 
รายการระหวา่งธนาคาร        
   และตลาดเงนิ 397 1,525 900 - - 3,855 6,677 
สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์        
   ทางการเงนิ - 8,728 5,708 45 203 8,712 23,396 
เงนิลงทุน 59 3,660 12,844 41,184 34,355 316 92,418 
เงนิใหส้นิเชือ่สุทธจิาก 
   รายไดร้อตดับญัช ี 3,829 39,200 48,547 72,597 54,675 - 218,848 
เงนิวางหลกัประกนัของตราสาร   
   อนุพนัธ์ 6,053 - - - - - 6,053 
สนิทรพัยอ์ื่น - 72 214 204 - 538 1,028 

   รวมสนิทรพัย์ทางการเงนิ 10,338 53,185 68,213 114,030 89,233 15,167 350,166 

        
หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิรบัฝาก 50,682 66,285 55,892 10,188 - 2,168 185,215 
รายการระหวา่งธนาคาร         
   และตลาดเงนิ 4,359 37,145 1,769 159 15 1,087 44,534 
หนี้สนิจ่ายคนืเมื่อทวงถาม - - - - - 379 379 
ตราสารหนี้ทางการเงนิที่
ก าหนดให ้        
   แสดงด้วยมลูค่ายุตธิรรม - 16,896 18,517 - - 100 35,513 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ - 7,909 5,648 12 - 10,749 24,318 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื - 3,362 2,990 - 10,616 - 16,968 
เงนิรบัหลกัประกนัของตราสาร 
   อนุพนัธ์ 3,910 - - - - - 3,910 

   รวมหนี้สนิทางการเงนิ 58,951 131,597 84,816 10,359 10,631 14,483 310,837 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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45 เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

 
45.2 ความเส่ียงด้านตลาด (ต่อ) 

 
(ก) ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) (ต่อ) 

 
ยอดคงเหลอืของเงนิให้สนิเชื่อที่มอีตัราดอกเบี้ยปรบัขึ้นลงตามอตัราตลาดหรอืมอีตัราดอกเบี้ยคงที่ได้รวมเงนิให้สินเชื่อ 
ทีห่ยุดรบัรูร้ายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง (ก่อนหกัค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู)  
 
นอกจากนี้ ธนาคารมสีนิทรพัย์/หนี้สนิทางการเงนิทีก่่อใหเ้กดิรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายยอดคงเหลอืถวัเฉลีย่ทีค่ านวณโดยถวั
เฉลีย่จากยอดคงเหลอืในระหว่างงวดของสนิทรพัย์/หนี้สนิทางการเงนิ อตัราเฉลีย่ของดอกเบี้ยและเงนิปนัผล ส าหรบัปี
สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 เป็นดงันี้ 
 
 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ยอด
คงเหลือ 

ดอกเบีย้
และ 

 ยอด
คงเหลือ 

ดอกเบีย้
และ 

 

 ถวัเฉล่ีย เงินปันผล อตัราเฉล่ีย ถวัเฉล่ีย เงินปันผล อตัราเฉล่ีย 
 ล้านบาท ล้านบาท (ร้อยละ) ล้านบาท ล้านบาท (ร้อยละ) 
       

สนิทรพัยท์างการเงนิทีก่่อใหเ้กดิรายได ้       

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ 3,389 88 2.59 5,203 128 2.46 
เงนิลงทนุสุทธ ิ 91,756 2,079 2.27 71,904 1,664 2.31 
เงนิใหส้นิเชื่อ 234,430 14,060 6.00 214,140 13,403 6.26 
   รวมสนิทรพัยท์างการเงนิทีก่่อใหเ้กดิรายได้ 329,575 16,227  291,247 15,195  
       
หนี้สนิทางการเงนิทีก่่อใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ย       
เงนิรบัฝาก 186,321 2,850 1.53 173,707 2,341 1.35 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 48,323 719 1.49 26,205 351 1.34 
หนี้สนิทางการเงนิทีก่ าหนดใหแ้สดงดว้ย       
   มลูค่ายุตธิรรม 32,075 850 2.65 29,611 676 2.28 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื 21,174 718 3.39 22,210 761 3.43 
   รวมหนี้สนิทางการเงนิทีก่่อใหเ้กดิ ค่าใชจ้า่ย 287,893 5,137  251,733 4,129  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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45 เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

 
45.2 ความเส่ียงด้านตลาด (ต่อ) 
 

(ก) ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) (ต่อ) 
 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ยอด
คงเหลือ 

ดอกเบีย้
และ 

 ยอด
คงเหลือ 

ดอกเบีย้
และ 

 

 ถวัเฉล่ีย เงินปันผล อตัราเฉล่ีย ถวัเฉล่ีย เงินปันผล อตัราเฉล่ีย 
 ล้านบาท ล้านบาท (ร้อยละ) ล้านบาท ล้านบาท (ร้อยละ) 
       

สนิทรพัยท์างการเงนิทีก่่อใหเ้กดิรายได ้       

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ 3,262 87 2.69 5,139 127 2.47 
เงนิลงทนุสุทธ ิ 92,001 2,079 2.26 71,904 1,664 2.31 
เงนิใหส้นิเชื่อ 226,206 10,618 4.69 207,368 10,436 5.03 
   รวมสนิทรพัยท์างการเงนิทีก่่อใหเ้กดิรายได้ 321,469 12,784  284,411 12,227  
       
หนี้สนิทางการเงนิทีก่่อใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ย       
เงนิรบัฝาก 186,429 2,851 1.53 173,912 2,343 1.35 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 48,323 719 1.49 26,205 351 1.34 
หนี้สนิทางการเงนิทีก่ าหนดใหแ้สดงดว้ย       
   มลูค่ายุตธิรรม 32,075 850 2.65 29,611 676 2.28 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื 19,174 670 3.49 20,211 712 3.52 
   รวมหนี้สนิทางการเงนิทีก่่อใหเ้กดิค่าใชจ้า่ย 286,001 5,090  249,939 4,082  

 
 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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45 เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

 
45.2 ความเส่ียงด้านตลาด (ต่อ) 

 
(ข) ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น (Foreign Exchange Risk) 

 
 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 

 สกลุเงิน  

 บาท 
ดอลลาร์

สหรฐั เยน ยูโร 
มาเลเซีย     

ริงกิต อ่ืนๆ รวม 
รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

        

สินทรพัยท์างการเงิน        
เงนิสด 1,314 5 2 6 2 23 1,352 
รายการระหวา่งธนาคาร        
   และตลาดเงนิ 5,006 564 82 30 457 284 6,423 
สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์        
   ทางการเงนิ 650,728 (626,282) (3,495) (1,181) 3,720 19,969 43,459 
เงนิลงทุน 86,942 - - - - 102 87,044 
เงนิใหส้นิเชือ่สุทธจิาก 
   รายไดร้อตดับญัช ี 225,524 13,813 1 100 - 1,105 240,543 
เงนิวางหลกัประกนัของตราสาร   
   อนุพนัธ์ 10,863 4,105 - - - - 14,968 
สนิทรพัยอ์ื่น 1,027 5 - - - 4 1,036 

   รวมสนิทรพัย์ทางการเงนิ 981,404 (607,790) (3,410) (1,045) 4,179 21,487 394,825 

        
หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิรบัฝาก 195,740 2,660 68 40 325 202 199,035 
รายการระหวา่งธนาคาร         
   และตลาดเงนิ 43,325 65 - 4 - - 43,394 
หนี้สนิจ่ายคนืเมื่อทวงถาม 266 2 - - - 1 269 
ตราสารหนี้ทางการเงนิทีก่ าหนดให้        
   แสดงด้วยมลูค่ายุตธิรรม 24,423 - - - - - 24,423 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 656,834 (620,402) (3,513) (1,033) (8,130) 20,904 44,660 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื 9,912 4,850 - - 11,057 - 25,819 
เงนิรบัหลกัประกนัของตราสาร   
   อนุพนัธ์ 5,330 3,828 - - - - 9,158 
หนี้สนิอื่น 418 36 - - 225 1 680 

   รวมหนี้สนิทางการเงนิ 936,248 (608,961) (3,445) (989) 3,477 21,108 347,438 

 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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45 เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

 
45.2 ความเส่ียงด้านตลาด (ต่อ) 
 

(ข) ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น (Foreign Exchange Risk) (ต่อ) 
 
 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 

 สกลุเงิน  

 บาท 
ดอลลาร์

สหรฐั เยน ยูโร 
มาเลเซีย     

ริงกิต อ่ืนๆ รวม 
รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

        

สินทรพัยท์างการเงิน        
เงนิสด 1,627 45 5 41 2 29 1,749 
รายการระหวา่งธนาคาร        
   และตลาดเงนิ 5,698 556 6 1 367 162 6,790 
สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์        
   ทางการเงนิ 436,833 (392,704) 2,326 (19,731) (993) (2,335) 23,396 
เงนิลงทุน 92,418 - - - - - 92,418 
เงนิใหส้นิเชือ่สุทธจิาก 
   รายไดร้อตดับญัช ี 211,701 13,642 91 136 - 1,222 226,792 
เงนิวางหลกัประกนัของตราสาร   
   อนุพนัธ์ 2,381 3,672 - - - - 6,053 
สนิทรพัยอ์ื่น 1,446 8 - - - - 1,454 

   รวมสนิทรพัย์ทางการเงนิ 752,104 (374,781) 2,428 (19,553) (624) (922) 358,652 

        
หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิรบัฝาก 182,533 2,137 32 51 239 109 185,101 
รายการระหวา่งธนาคาร         
   และตลาดเงนิ 43,481 925 - 4 123 1 44,534 
หนี้สนิจ่ายคนืเมื่อทวงถาม 377 2 - - - - 379 
ตราสารหนี้ทางการเงนิทีก่ าหนดให้        
   แสดงด้วยมลูค่ายุตธิรรม 35,513 - - - - - 35,513 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 440,909 (385,597) 2,389 (19,742) (12,337) (1,304) 24,318 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื 4,816 3,537 - - 10,615 - 18,968 
เงนิรบัหลกัประกนัของตราสาร   
   อนุพนัธ์ 2,048 1,862 - - - - 3,910 
หนี้สนิอื่น 472 43 - - 239 - 754 

   รวมหนี้สนิทางการเงนิ 710,149 (377,091) 2,421 (19,687) (1,121) (1,194) 313,477 

 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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45 เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

 
45.2 ความเส่ียงด้านตลาด (ต่อ) 
 

(ข) ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น (Foreign Exchange Risk) (ต่อ) 
 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2562 

 สกลุเงิน  

 บาท 
ดอลลาร์

สหรฐั เยน ยูโร 
มาเลเซีย     

ริงกิต อ่ืนๆ รวม 
รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

        

สินทรพัยท์างการเงิน        
เงนิสด 1,313 5 2 6 2 23 1,351 
รายการระหวา่งธนาคาร        
   และตลาดเงนิ 4,790 564 82 30 457 284 6,207 
สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์        
   ทางการเงนิ 650,728 (626,282) (3,495) (1,181) 3,720 19,969 43,459 
เงนิลงทุนสุทธ ิ 86,940 - - - - 102 87,042 
เงนิใหส้นิเชือ่สุทธจิาก 
   รายไดร้อตดับญัช ี 216,907 13,813 1 100 - 1,105 231,926 
เงนิวางหลกัประกนัของตราสาร   
   อนุพนัธ์ 10,863 4,105 - - - - 14,968 
สนิทรพัยอ์ื่น 817 5 - - - 4 826 

   รวมสนิทรพัย์ทางการเงนิ 972,358 (607,790) (3,410) (1,045) 4,179 21,487 385,779 

        
หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิรบัฝาก 195,837 2,660 68 40 325 202 199,132 
รายการระหวา่งธนาคาร         
   และตลาดเงนิ 43,325 65 - 4 - - 43,394 
หนี้สนิจ่ายคนืเมื่อทวงถาม 266 2 - - - 1 269 
ตราสารหนี้ทางการเงนิทีก่ าหนดให้        
   แสดงด้วยมลูค่ายุตธิรรม 24,423 - - - - - 24,423 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 656,834 (620,402) (3,513) (1,033) (8,130) 20,904 44,660 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื 7,912 4,850 - - 11,057 - 23,819 
เงนิรบัหลกัประกนัของตราสาร   
   อนุพนัธ์ 5,330 3,828 - - - - 9,158 
หนี้สนิอื่น 411 36 - - 225 1 673 

   รวมหนี้สนิทางการเงนิ 934,338 (608,961) (3,445) (989) 3,477 21,108 345,528 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 

130 

45 เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

 
45.2 ความเส่ียงด้านตลาด (ต่อ) 
 

(ข) ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น (Foreign Exchange Risk) (ต่อ) 
 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2561 

 สกลุเงิน  

 บาท 
ดอลลาร์

สหรฐั เยน ยูโร 
มาเลเซีย     

ริงกิต อ่ืนๆ รวม 
รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

        

สินทรพัยท์างการเงิน        
เงนิสด 1,623 46 5 41 2 29 1,746 
รายการระหวา่งธนาคาร        
   และตลาดเงนิ 5,592 556 6 1 367 162 6,684 
สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์        
   ทางการเงนิ 436,833 (392,704) 2,326 (19,731) (993) (2,335) 23,396 
เงนิลงทุนสุทธ ิ 92,418 - - - - - 92,418 
เงนิใหส้นิเชือ่สุทธจิาก 
   รายไดร้อตดับญัช ี 204,259 13,642 91 136 - 1,222 219,350 
เงนิวางหลกัประกนัของตราสาร   
   อนุพนัธ์ 2,381 3,672 - - - - 6,053 
สนิทรพัยอ์ื่น 1,402 8 - - - - 1,410 

   รวมสนิทรพัย์ทางการเงนิ 744,508 (374,780) 2,428 (19,553) (624) (922) 351,057 

        
หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิรบัฝาก 182,647 2,137 32 51 239 109 185,215 
รายการระหวา่งธนาคาร         
   และตลาดเงนิ 43,481 925 - 4 123 1 44,534 
หนี้สนิจ่ายคนืเมื่อทวงถาม 377 2 - - - - 379 
ตราสารหนี้ทางการเงนิทีก่ าหนดให้        
   แสดงด้วยมลูค่ายุตธิรรม 35,513 - - - - - 35,513 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 440,909 (385,597) 2,389 (19,742) (12,337) (1,304) 24,318 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื 2,816 3,537 - - 10,615 - 16,968 
เงนิรบัหลกัประกนัของตราสาร   
   อนุพนัธ์ 2,048 1,862 - - - - 3,910 
หนี้สนิอื่น 464 43 - - 239 - 746 

   รวมหนี้สนิทางการเงนิ 708,255 (377,091) 2,421 (19,687) (1,121) (1,194) 311,583 

 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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45 เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

 
45.2 ความเส่ียงด้านตลาด (ต่อ) 
 

(ข) ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น (Foreign Exchange Risk) (ต่อ) 
 

นอกเหนือจากสนิทรพัย์และหนี้สนิทางการเงนิที่เป็นเงนิตราต่างประเทศทีไ่ดเ้ปิดเผยแลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
ทีเ่กี่ยวขอ้ง ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ธนาคารมฐีานะสุทธทิี่เป็นเงนิตราต่างประเทศที่ส าคญัโดย
จ าแนกเป็นสกุลเงนิไดด้งัต่อไปนี้ 
 

 (หน่วย: เทียบเท่าล้านเหรียญสหรฐัฯ) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 เหรียญสหรฐัฯ ยโูร* สกลุอ่ืน ๆ* เหรียญสหรฐัฯ ยโูร* สกลุอ่ืน ๆ* 
       

ฐานะทนัท ี 237.75 3.11 (343.51) 264.41 3.47 (298.74) 
ฐานะลว่งหน้า       
- สญัญาลว่งหน้า (231.44) (4.00) 362.92 (253.80) (3.65) 314.08 

   ฐานะสุทธ ิ 6.31 (0.89) 19.41 10.61 (0.18) 15.34 

 
* ส าหรบัสกุลยูโรและสกุลอื่น ๆ แสดงฐานะสุทธเิป็นเงนิตราต่างประเทศเทยีบเทา่สกุลเงนิเหรยีญสหรฐัฯ 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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45 เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

 
45.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

 
วนัที่ที่ครบก าหนดของเครื่องมือทางการเงนินับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ  
พ.ศ. 2561 มดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 

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

      

สินทรพัยท์างการเงิน       
เงนิสด 1,352 - - - 1,352 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 3,558 2,865 - - 6,423 
สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธท์างการเงนิ - 11,642 31,817 - 43,459 
เงนิลงทุน - 7,880 78,787 377 87,044 
เงนิใหส้นิเชือ่สุทธจิากรายไดร้อตดับญัช ี 17,569(1) 36,391 186,583 - 240,543 
เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 14,968 - - - 14,968 
สนิทรพัยอ์ืน่ - 853 77 106 1,036 

   รวมสนิทรพัยท์างการเงนิ 37,447 59,631 297,264 483 394,825 

      
หน้ีสินทางการเงิน       
เงนิรบัฝาก 63,362 125,964 9,709 - 199,035 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 9,006 34,287 101 - 43,394 
หนี้สนิจ่ายคนืเมือ่ทวงถาม 269 - - - 269 
หนี้สนิทางการเงนิทีก่ าหนดใหแ้สดง 
    ดว้ยมลูค่ายุตธิรรม - - 24,423 - 24,423 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ - 13,009 31,651 - 44,660 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื - 6,899 18,920 - 25,819 
เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 9,158 - - - 9,158 
หนี้สนิอื่น - 680 - - 680 

   รวมหนี้สนิทางการเงนิ 81,795 180,839 84,804 - 347,438 

 
(1) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ส่วนหนึ่งของเงนิใหส้นิเชื่อทีค่รบก าหนดเมื่อทวงถามในงบการเงนิรวมจ านวน 11,296 ล้านบาท 
เป็นจ านวนเงนิคงคา้งตามสญัญาของรายทีผ่ดินัดช าระและจดัชัน้ต ่ากว่ามาตรฐานขึน้ไป ทัง้นี้ ระยะเวลาการช าระคนืขึน้อยู่กบั
การเจรจาปรบัโครงสรา้งหนี้ใหม ่



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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45 เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

 
45.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (ต่อ) 
 

วนัที่ที่ครบก าหนดของเครื่องมือทางการเงนินับจากวนัที่ในงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561  
มดีงันี้ (ต่อ) 

 
 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 

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

      

สินทรพัยท์างการเงิน       
เงนิสด 1,749 - - - 1,749 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 4,307 2,433 50 - 6,790 
สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธท์างการเงนิ - 10,720 12,676 - 23,396 
เงนิลงทุนสุทธ ิ - 16,504 75,539 375 92,418 
เงนิใหส้นิเชือ่สุทธจิากรายไดร้อตดับญัช ี 16,180(1) 40,124 170,488 - 226,792 
เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 6,053 - - - 6,053 
สนิทรพัยอ์ืน่ - 1,084 281 89 1,454 

   รวมสนิทรพัยท์างการเงนิ 28,289 70,865 259,034 464 358,652 

      
หน้ีสินทางการเงิน       
เงนิรบัฝาก 54,978 119,935 10,188 - 185,101 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 7,112 37,248 174 - 44,534 
หนี้สนิจ่ายคนืเมือ่ทวงถาม 379 - - - 379 
หนี้สนิทางการเงนิทีก่ าหนดใหแ้สดง 
    ดว้ยมลูค่ายุตธิรรม - 57 35,456 - 35,513 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ - 13,241 11,077 - 24,318 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื - 60 18,908 - 18,968 
เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 3,910 - - - 3,910 
หนี้สนิอื่น - 754 - - 754 

   รวมหนี้สนิทางการเงนิ 66,379 171,295 75,803 - 313,477 

 
 (1) ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ส่วนหนึ่งของเงนิให้สนิเชื่อที่ครบก าหนดเมือ่ทวงถามในงบการเงนิรวมจ านวน 9,902 ล้านบาท 
เป็นจ านวนเงนิคงคา้งตามสญัญาของรายทีผ่ดินัดช าระและจดัชัน้ต ่ากว่ามาตรฐานขึน้ไป ทัง้นี้ ระยะเวลาการช าระคนืขึน้อยู่กบั
การเจรจาปรบัโครงสรา้งหนี้ใหม ่



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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45 เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

 
45.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (ต่อ)  

 
วนัที่ที่ครบก าหนดของเครื่องมือทางการเงนินับจากวนัที่ในงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561  
มดีงันี้ (ต่อ) 
 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2562 

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

      

สินทรพัยท์างการเงิน       
เงนิสด 1,351 - - - 1,351 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 3,342 2,865 - - 6,207 
สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธท์างการเงนิ - 11,642 31,817 - 43,459 
เงนิลงทุนสุทธ ิ - 7,880 78,785 377 87,042 
เงนิใหส้นิเชือ่สุทธจิากรายไดร้อตดับญัช ี 17,637(1) 43,300 170,989 - 231,926 
เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 14,968 - - - 14,968 
สนิทรพัยอ์ืน่ - 655 77 94 826 

   รวมสนิทรพัยท์างการเงนิ 37,298 66,342 281,668 471 385,779 

      
หน้ีสินทางการเงิน       
เงนิรบัฝาก 63,443 125,981 9,708 - 199,132 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 9,006 34,287 101 - 43,394 
หนี้สนิจ่ายคนืเมือ่ทวงถาม 269 - - - 269 
หนี้สนิทางการเงนิทีก่ าหนดใหแ้สดง 
   ดว้ยมลูค่ายุตธิรรม - - 24,423 - 24,423 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ - 13,009 31,651 - 44,660 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื - 4,899 18,920 - 23,819 
เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 9,158 - - - 9,158 
หนี้สนิอื่น - 673 - - 673 

   รวมหนี้สนิทางการเงนิ 81,876 178,849 84,803 - 345,528 

 
(1) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ส่วนหนึ่งของเงนิใหส้นิเชื่อทีค่รบก าหนดเมือ่ทวงถามในงบการเงนิเฉพาะธนาคารจ านวน 10,747 
ลา้นบาท เป็นจ านวนเงนิคงคา้งตามสญัญาของรายทีผ่ดินัดช าระและจดัชัน้ต ่ากว่ามาตรฐานขึน้ไป ทัง้นี้ ระยะเวลาการช าระคนื
ขึน้อยู่กบัการเจรจาปรบัโครงสรา้งหนี้ใหม ่

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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45 เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

 
45.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (ต่อ) 

 
วนัที่ที่ครบก าหนดของเครื่องมือทางการเงนินับจากวนัที่ในงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561  
มดีงันี้ (ต่อ) 
 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2561 

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

      

สินทรพัยท์างการเงิน       
เงนิสด 1,746 - - - 1,746 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 4,201 2,433 50 - 6,684 
สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธท์างการเงนิ - 10,720 12,676 - 23,396 
เงนิลงทุนสุทธ ิ - 16,504 75,539 375 92,418 
เงนิใหส้นิเชือ่สุทธจิากรายไดร้อตดับญัช ี 16,291(1) 38,218 164,841 - 219,350 
เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 6,053 - - - 6,053 
สนิทรพัยอ์ืน่ - 1,051 281 78 1,410 

   รวมสนิทรพัยท์างการเงนิ 28,291 68,926 253,387 453 351,057 

      
หน้ีสินทางการเงิน       
เงนิรบัฝาก 55,076 119,951 10,188 - 185,215 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 7,112 37,248 174 - 44,534 
หนี้สนิจ่ายคนืเมือ่ทวงถาม 379 - - - 379 
หนี้สนิทางการเงนิทีก่ าหนดใหแ้สดง 
   ดว้ยมลูค่ายุตธิรรม - 57 35,456 - 35,513 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ - 13,241 11,077 - 24,318 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื - 60 16,908 - 16,968 
เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 3,910 - - - 3,910 
หนี้สนิอื่น - 746 - - 746 

   รวมหนี้สนิทางการเงนิ 66,477 171,303 73,803 - 311,583 

 
(1) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ส่วนหนึ่งของเงนิให้สนิเชื่อทีค่รบก าหนดเมือ่ทวงถามในงบการเงนิเฉพาะธนาคารจ านวน  9,530 
ลา้นบาท เป็นจ านวนเงนิคงคา้งตามสญัญาของรายทีผ่ดินัดช าระและจดัชัน้ต ่ากว่ามาตรฐานขึน้ไป ทัง้นี้ ระยะเวลาการช าระคนื
ขึน้อยู่กบัการเจรจาปรบัโครงสรา้งหนี้ใหม่ 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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45 เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

 
45.4 มลูค่ายติุธรรม 

 
ธนาคารไดม้กีารประมาณการมลูค่ายุตธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิตามหลกัเกณฑด์งันี้ 
 
 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 
มูลค่าตาม

บญัชี มูลค่ายุติธรรม 
มูลค่าตาม

บญัชี มูลค่ายุติธรรม 
รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

     

สินทรพัยท์างการเงิน      
เงนิสด 1,352 1,352 1,749 1,749 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ 6,422 6,422 6,790 6,790 
สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 43,459 43,459 23,396 23,396 
เงนิลงทนุสุทธ ิ 86,798 87,788 92,172 92,255 
เงนิใหส้นิเชื่อสุทธ ิ 229,911 227,897 216,201 214,247 
เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์ 14,968 14,968 6,053 6,053 
สนิทรพัยอ์ื่น 1,036 1,033 1,454 1,445 

   รวมสนิทรพัยท์างการเงนิ 383,946 382,919 347,815 345,935 

     
หน้ีสินทางการเงิน      
เงนิรบัฝาก 199,035 199,122 185,100 185,190 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 43,394 43,394 44,534 44,534 
หนี้สนิจา่ยคนืเมื่อทวงถาม 269 269 379 379 
หนี้สนิทางการเงนิทีก่ าหนดใหแ้สดงดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม 24,423 24,423 35,513 35,513 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 44,660 44,660 24,318 24,318 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื 25,819 26,069 18,968 19,047 
เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์ 9,158 9,158 3,910 3,910 

   รวมหนี้สนิทางการเงนิ 346,758 347,095 312,722 312,891 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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45 เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

 
45.4 มลูค่ายติุธรรม (ต่อ) 
 

ธนาคารไดม้กีารประมาณการมลูค่ายุตธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิตามหลกัเกณฑด์งันี้ (ต่อ) 
 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 
มูลค่าตาม

บญัชี มูลค่ายุติธรรม 
มูลค่าตาม

บญัชี มูลค่ายุติธรรม 
รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

     

สินทรพัยท์างการเงิน      
เงนิสด 1,351 1,351 1,746 1,746 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ 6,206 6,206 6,684 6,684 
สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 43,459 43,459 23,396 23,396 
เงนิลงทนุสุทธ ิ 86,796 87,786 92,172 92,255 
เงนิใหส้นิเชื่อสุทธ ิ 222,422 220,714 209,596 207,869 
เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์ 14,968 14,968 6,053 6,053 
สนิทรพัยอ์ื่น 826 823 1,410 1,401 

   รวมสนิทรพัยท์างการเงนิ 376,028 375,307 341,057 339,404 

     
หน้ีสินทางการเงิน      
เงนิรบัฝาก 199,132 199,219 185,215 185,305 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 43,394 43,394 44,534 44,534 
หนี้สนิจา่ยคนืเมื่อทวงถาม 269 269 379 379 
หนี้สนิทางการเงนิทีก่ าหนดใหแ้สดงดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม 24,423 24,423 35,513 35,513 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 44,660 44,660 24,318 24,318 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื 23,819 24,065 16,968 17,047 
เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์ 9,158 9,158 3,910 3,910 

   รวมหนี้สนิทางการเงนิ 344,855 345,188 310,837 311,006 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 

138 

45 เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
 

45.5 ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 
 

ธนาคารประกอบธุรกรรมเกีย่วกบัตราสารอนุพนัธท์างการเงนิเป็นไปตามปกตธิุรกจิของธนาคาร เพือ่ตอบสนองต่อความตอ้งการ 
ของลกูคา้ และเพือ่การบรหิารความเสีย่งของธนาคารอนัเกดิจากการผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น และอตัราดอกเบีย้ 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ธนาคารมตีราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิซึ่งจ าแนกตามระยะเวลาครบก าหนดของ
สญัญา สามารถสรุปไดด้งันี้ 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ไม่เกิน 1 ปี 
มากกว่า 1 

ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 
มากกว่า 1 

ปี รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 
   ทนัทแีละล่วงหน้า       
- สญัญาซื้อ 536,799 1,579 538,378 700,469 2,170 702,639 
- สญัญาขาย 490,838 12,293 503,131 552,165 9,885 562,050 
สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศและ       
   อตัราดอกเบีย้       
- สญัญาซื้อ 50,599 190,174 240,773 28,410 151,179 179,589 
- สญัญาขาย 48,818 147,707 196,525 131,324 122,982 254,306 
  สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้       
- รบัอตัราดอกเบีย้คงที ่ 418,509 571,872 990,381 451,163 555,599 1,006,762 
- รบัอตัราดอกเบีย้ลอยตวั 504,446 679,213 1,183,659 642,021 608,175 1,250,196 
สญัญาสทิธซิื้อขายเงนิตราต่างประเทศ        
- ขายสทิธทิีจ่ะซื้อ 10 - 10 10 - 10 
- ขายสทิธทิีจ่ะขาย 171 - 171 305 - 305 
- ซื้อสทิธทิีจ่ะซื้อ 894 - 894 977 - 977 
- ซื้อสทิธทิีจ่ะขาย 1,526 - 1,526 16 - 16 
สนิคา้โภคภณัฑ ์       
- สญัญาซื้อ 87 - 87 20 - 20 
- สญัญาขาย 87 - 87 20 - 20 
อนุพนัธด์า้นเครดติ       
- สญัญาซื้อ - 6,293 6,293 - 5,337 5,337 
- สญัญาขาย - 6,293 6,293 - 5,337 5,337 
ตราสารสทิธเิพือ่แลกเปลีย่น       
- สญัญาขาย - - - - 8,000 8,000 
ตราสารสทิธทิีอ่า้งองิหน่วยลงทุน       
    ของกองทุน       
- สญัญาซื้อ 6,494 1,936 8,430 713 1,393 2,106 
- สญัญาขาย 6,494 1,936 8,430 713 1,393 2,106 
อนุพนัธด์า้นตราสารทุน       
- สญัญาซื้อ - 23 23 - - - 
- สญัญาขาย - 23 23 - - - 
อนุพนัธด์า้นตราสารหนี้ (Bond Forward)       
- สญัญาขาย 5,700 13,630 19,330 4,700 13,780 18,480 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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45 เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

 
45.5 ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน (ต่อ) 
 

ธนาคารก าหนดนโยบายและวงเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเสีย่งโดยมขี ัน้ตอนการรายงานและควบคุมความเสีย่งต่าง ๆ เพื่อควบคุม
ธุรกรรมดา้นอนุพนัธ์ทางการเงนิ ธนาคารควบคุมความเสีย่งดา้นการผดินัดช าระทีเ่กีย่วขอ้งกบัอนุพนัธ์ทางการเงนิโดยพจิารณา
วงเงนิสนิเชือ่ทีใ่หก้บัลกูคา้โดยรวม ซึง่การพจิารณาดงักล่าวเป็นไปเช่นเดยีวกบักระบวนการการพจิารณาอนุมตัสินิเชือ่ อนัท าให้
ธนาคารควบคุมระดบัความเสีย่งที่ธนาคารสามารถรบัได ้อย่างไรกต็าม อนุพนัธ์ทางการเงนิอาจท าให้เกดิก าไรหรอืขาดทุนกบั
ธนาคารกไ็ด ้ซึ่งขึน้อยู่กบัการขึน้ลงของอตัราดอกเบี้ยหรอือตัราแลกเปลีย่นและสามารถเปลีย่นแปลงไดอ้ย่างมสีาระส าคญัตาม
สภาวะตลาดทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

 
46 มลูค่ายติุธรรม 

 
46.1 การประมาณการมลูค่ายติุธรรม 
 

ตารางต่อไปนี้แสดงถงึเครื่องมอืทางการเงนิที่วดัมลูค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมจ าแนกตามวธิกีารประมาณมลูค่าความแตกต่างของ
ระดบัขอ้มลูสามารถแสดงไดด้งันี้ 

 

 ข้อมูลระดับที่ 1 ได้แก่ ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สิน  
อย่างเดยีวกนั  

 ข้อมูลระดับที่ 2 ได้แก่ ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง  
(ไดแ้ก่ ขอ้มลูราคาตลาด) หรอืโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มลูทีค่ านวณมาจากราคาตลาด) ส าหรบัสนิทรพัยน์ัน้หรอืหนี้สนินัน้  

 ขอ้มลูระดบัที ่3 ไดแ้ก่ ขอ้มลูส าหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิซึง่ไม่ไดอ้า้งองิจากขอ้มลูทีส่ามารถสงัเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มลูทีไ่ม่
สามารถสงัเกตได)้ 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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46 มลูค่ายติุธรรม (ต่อ) 

 
46.1 การประมาณการมลูค่ายติุธรรม (ต่อ) 

 
ตารางต่อไปนี้แสดงถงึสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561  
 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2562 

 ข้อมลูระดบัท่ี 1 ข้อมลูระดบัท่ี 2 ข้อมลูระดบัท่ี 3 รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

สินทรพัย ์     
   เงนิลงทุนเพื่อคา้ - 21,350 - 21,350 
   เงนิลงทุนทีก่ าหนดใหแ้สดงดว้ยมลูค่ายตุธิรรม - 11,418 - 11,418 
   เงนิลงทุนเผือ่ขาย 64 34,382 - 34,446 
   ตราสารอนุพนัธ ์ - 43,459 - 43,459 

รวมสนิทรพัย ์ 64 110,609 - 110,673 

     
หน้ีสิน     
   หน้ีสนิทางการเงนิทีก่ าหนดใหแ้สดงดว้ย     
      มลูคา่ยตุธิรรม - 24,423 - 24,423 
   ตราสารอนุพนัธ ์ - 44,660 - 44,660 

รวมหน้ีสนิ - 69,083 - 69,083 

 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2561 

 ข้อมลูระดบัท่ี 1 ข้อมลูระดบัท่ี 2 ข้อมลูระดบัท่ี 3 รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

สินทรพัย ์     
   เงนิลงทุนเพื่อคา้ - 17,764 - 17,764 
   เงนิลงทุนทีก่ าหนดใหแ้สดงดว้ยมลูค่ายตุธิรรม - 5,399 - 5,399 
   เงนิลงทุนเผือ่ขาย 60 48,814 - 48,874 
   ตราสารอนุพนัธ ์ - 23,396 - 23,396 

รวมสนิทรพัย ์ 60 95,373 - 95,433 

     
หน้ีสิน     
   หน้ีสนิทางการเงนิทีก่ าหนดใหแ้สดงดว้ย     
      มลูคา่ยตุธิรรม - 35,513 - 35,513 
   ตราสารอนุพนัธ ์ - 24,318 - 24,318 

รวมหน้ีสนิ - 59,831 - 59,831 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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46 มลูค่ายติุธรรม (ต่อ) 

 
46.1 การประมาณการมลูค่ายติุธรรม (ต่อ) 

 
ตารางต่อไปนี้แสดงถึงสนิทรพัย์และหนี้สนิทางการเงนิที่ไม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่งมมีูลค่ายุตธิรรม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 
2562 และ พ.ศ. 2561 
 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 

 ข้อมลูระดบัท่ี 1 ข้อมลูระดบัท่ี 2 ข้อมลูระดบัท่ี 3 รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

สินทรพัย ์     
เงนิสด 1,352 - - 1,352 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ 3,557 2,865 - 6,422 
ตราสารหน้ีทีจ่ะถอืจนครบก าหนด - 20,545 - 20,545 
เงนิลงทุนทัว่ไป - - 29 29 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลกูหน้ีและดอกเบีย้คา้งรบัสทุธ ิ - 227,897 - 227,897 
เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์ - 14,968 - 14,968 
สนิทรพัยอ์ื่น - 1,033 - 1,033 

รวมสนิทรพัย ์ 4,909 267,308 29 272,246 
     

หน้ีสิน     
เงนิรบัฝาก - 199,122 - 199,122 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ - 43,394 - 43,394 
หน้ีสนิจ่ายคนืเมือ่ทวงถาม - 269 - 269 
ตราสารหน้ีทีอ่อกและเงนิกูย้มื - 26,069 - 26,069 
เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์ - 9,158 - 9,158 

รวมหน้ีสนิ - 278,012 - 278,012 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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46 มลูค่ายติุธรรม (ต่อ) 

 
46.1 การประมาณการมลูค่ายติุธรรม (ต่อ) 

 
ตารางต่อไปนี้แสดงถงึสนิทรพัย์และหนี้สนิทางการเงนิทีไ่มไ่ดว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมซึง่มมีลูค่ายุตธิรรม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 
2562 และ พ.ศ. 2561 (ต่อ) 

 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 

 ข้อมลูระดบัท่ี 1 ข้อมลูระดบัท่ี 2 ข้อมลูระดบัท่ี 3 รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

สินทรพัย ์     
เงนิสด 1,749 - - 1,749 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ 4,308 2,482 - 6,790 
ตราสารหน้ีทีจ่ะถอืจนครบก าหนด - 20,188 - 20,188 
เงนิลงทุนทัว่ไป - - 30 30 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลกูหน้ีและดอกเบีย้คา้งรบัสทุธ ิ - 214,247 - 214,247 
เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์ - 6,053 - 6,053 

สนิทรพัยอ์ื่น - 1,445 - 1,445 

รวมสนิทรพัย ์ 6,057 244,415 30 250,502 
     

หน้ีสิน     
เงนิรบัฝาก - 185,190 - 185,190 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ - 44,534 - 44,534 
หน้ีสนิจ่ายคนืเมือ่ทวงถาม - 379 - 379 
ตราสารหน้ีทีอ่อกและเงนิกูย้มื - 19,047 - 19,047 

เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์ - 3,910 - 3,910 

รวมหน้ีสนิ - 253,060 - 253,060 
 

 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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46 มลูค่ายติุธรรม (ต่อ) 

 
46.1 การประมาณการมลูค่ายติุธรรม (ต่อ) 

 
ตารางต่อไปนี้แสดงถงึสนิทรพัย์และหนี้สนิทางการเงนิทีไ่มไ่ดว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมซึง่มมีลูค่ายุตธิรรม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 
2562 และ พ.ศ. 2561 (ต่อ) 
 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2562 
 ข้อมลูระดบัท่ี 1 ข้อมลูระดบัท่ี 2 ข้อมลูระดบัท่ี 3 รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
สินทรพัย ์     
เงนิสด 1,351 - - 1,351 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ 3,341 2,865 - 6,206 
ตราสารหนี้ทีจ่ะถอืจนครบก าหนด - 20,543 - 20,543 
เงนิลงทุนทัว่ไป - - 29 29 
เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้และดอกเบีย้คา้งรบัสุทธ ิ - 220,714 - 220,714 
  เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์ - 14,968 - 14,968 
  สนิทรพัยอ์ื่น - 823 - 823 

รวมสนิทรพัย ์ 4,692 259,913 29 264,634 
     

หน้ีสิน     
เงนิรบัฝาก - 199,219 - 199,219 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ - 43,394 - 43,394 
หนี้สนิจ่ายคนืเมือ่ทวงถาม - 269 - 269 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื - 24,065 - 24,065 
  เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ - 9,158 - 9,158 

รวมหนี้สนิ - 276,105 - 276,105 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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46 มลูค่ายติุธรรม (ต่อ) 

 
46.1 การประมาณการมลูค่ายติุธรรม (ต่อ) 

 
ตารางต่อไปนี้แสดงถงึสนิทรพัย์และหนี้สนิทางการเงนิทีไ่มไ่ดว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมซึง่มมีลูค่ายุตธิรรม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 
2562 และ พ.ศ. 2561 (ต่อ) 
 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2561 
 ข้อมลูระดบัท่ี 1 ข้อมลูระดบัท่ี 2 ข้อมลูระดบัท่ี 3 รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
สินทรพัย ์     
เงนิสด 1,746 - - 1,746 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ 4,202 2,482 - 6,684 
ตราสารหนี้ทีจ่ะถอืจนครบก าหนด - 20,188 - 20,188 
เงนิลงทุนทัว่ไป - - 30 30 
เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้และดอกเบีย้คา้งรบัสุทธ ิ - 207,869 - 207,869 
เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ - 6,053 - 6,053 
สนิทรพัยอ์ืน่ - 1,401 - 1,401 

รวมสนิทรพัย ์ 5,948 237,993 30 243,971 
     

หน้ีสิน     
เงนิรบัฝาก - 185,305 - 185,305 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ - 44,534 - 44,534 
หนี้สนิจ่ายคนืเมือ่ทวงถาม - 379 - 379 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื - 17,047 - 17,047 
เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ - 3,910 - 3,910 

รวมหนี้สนิ - 251,175 - 251,175 
 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 

145 

46 มลูค่ายติุธรรม (ต่อ) 
 

46.1 การประมาณการมลูค่ายติุธรรม (ต่อ) 
 

วธิกีารและขอ้สมมตฐิานทีก่ลุ่มกจิการไดใ้ชใ้นการประมาณมลูค่ายุตธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิตามทีไ่ดเ้ปิดเผยมดีงันี้ 
 

เงินสดและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสทุธิ (สินทรพัย)์ 
 

มลูค่ายุตธิรรมของเงนิสดและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ (สนิทรพัย)์ ถอืตามจ านวนเงนิทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ 
 

เงินลงทุนสทุธิ 
 

มูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุนสุทธไิด้ค านวณตามวธิกีารที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลขอ้ 2.5 ยกเว้น 
การประมาณมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถอืจนครบก าหนด และเงนิลงทุนทัว่ไปจะถูกแสดงดว้ยราคาตลาด
หรอืราคาที่สามารถสงัเกตไดจ้ากตลาด หากไม่พบกลุ่มกจิการจะบนัทกึด้วยประมาณการกระแสเงนิสดที่คาดว่าจะไดร้บัคนืใน
อนาคต คดิลดดว้ยอตัราดอกเบีย้ตลาดทีป่รบัปรุงดว้ยอตัราความเสีย่งของแต่ละบรษิทัแลว้ 
 

เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหน้ีและดอกเบี้ยค้างรบัสทุธิ 
 

มลูค่ายุตธิรรมของเงนิใหส้นิเชือ่ทีม่อีตัราดอกเบีย้ปรบัตามอตัราตลาดประมาณตามมลูค่าตามบญัชี 
 

มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่จ ัดชัน้ปกติหรือกล่าวถึงเป็นพิเศษค านวณจากมูลค่าปจัจุบันของ 
กระแสเงนิสด คดิลดดว้ยอตัราดอกเบีย้ของเงนิใหส้นิเชือ่ในตลาด ทีม่ลีกัษณะคลา้ยกนั 
 

มลูค่ายุตธิรรมของเงนิใหส้นิเชือ่ทีม่อีตัราดอกเบีย้คงทีจ่ดัชัน้เป็นดอ้ยคุณภาพประมาณตามมลูค่าตามบญัชี 
 

สินทรพัยอ่ื์น 
 

สนิทรพัย์อื่น - ลูกหนี้ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ มลูค่ายุตธิรรมค านวณจากมลูค่าปจัจุบนัของกระแสเงนิสด คดิลดดว้ยอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิของ 
เงนิใหส้นิเชือ่ทีม่ลีกัษณะคลา้ยกนั หลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์มลูค่ายุตธิรรมถอืตามจ านวนเงนิทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ 
 

เงินรบัฝาก 
 

มลูค่ายุติธรรมของเงนิรบัฝากที่ครบก าหนดภายใน 1 ปี ถือตามจ านวนเงนิที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิ ส่วนเงนิรบัฝากทีค่รบ
ก าหนดตัง้แต่ 1 ปีเป็นตน้ไป จะวดัมลูค่ายุตธิรรมดว้ยการคดิลดของกระแสเงนิสดดว้ยอตัราดอกเบีย้ในตลาดทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีง
กนั 
 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสทุธิ (หน้ีสิน)  
 

มลูค่ายุตธิรรมของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ (หนี้สนิ) ถอืตามจ านวนเงนิทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ  
 

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 
 

มูลค่ายุติธรรมของหนี้สนิจ่ายคนืเมื่อทวงถามถือตามจ านวนเงนิที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิ  
 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม 
 

ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกู้ยมื แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณจากราคาซื้อ -ขายในตลาด หรอืราคาทุนตดัจ าหน่าย 
 

หน้ีสินอ่ืน 
 

หนี้สนิอื่น - หลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์มลูค่ายุตธิรรมถอืตามจ านวนเงนิทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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46 มลูค่ายติุธรรม (ต่อ) 
 
46.2 เทคนิคการประเมินมูลค่าส าหรบัการวดัมลูค่ายุติธรรมระดบัท่ี 2 

 
เงนิลงทุนในตราสารหนี้ (เงนิลงทุนเพื่อคา้ เงนิลงทุนทีก่ าหนดใหแ้สดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรม และ เงนิลงทุนเผื่อขาย) ซึ่งมูลค่ายุตธิรรมอยู่
ในระดบัที ่2 วดัมลูค่ายุตธิรรมโดยใชว้ธิคีดิลดกระแสเงนิสด ซึง่เป็นการคดิลดกระแสเงนิสดตามสญัญาโดยใชอ้ตัราคดิลงทีค่ านวณจาก
ขอ้มลูทีส่งัเกตไดจ้ากตลาดของอตัราทีม่กีารเสนอซื้อขายกนัในตลาดทีม่สีภาพคล่องส าหรบัตราสารหนี้ของผูอ้อกตราสารนัน้ 
 
ตราสารอนุพนัธ์เพื่อค้า ตราสารอนุพนัธ์ที่ใช้ส าหรบัการบญัชป้ีองกนัความสี่ยง และหนี้สนิทางการเงนิที่ก าหนดให้แสดงด้วยมูลค่า
ยุตธิรรม ซึง่มลูค่ายุตธิรรมอยู่ในระดบัที ่2 ไดแ้ก่ สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบี้ย หุน้กูท้ ี่
มอีนุพนัธ์แฝง และตัว๋แลกเงนิแบบ accreting ทีม่อีนุพนัธ์แฝง สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า วดัมลูค่ายุตธิรรมโดย
อา้งองิจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศซึ่งมกีารเสนอซื้อขายกนัในตลาดทีม่สีภาพคล่อง สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบี้ย หุน้กู้
ทีม่อีนุพนัธ์แฝง และตัว๋แลกเงนิแบบ accreting ทีม่อีนุพนัธแ์ฝง วดัมลูค่ายุตธิรรมโดยอา้งองิจากอตัราดอกเบีย้ล่วงหน้าซึ่งไดม้า
จากเสน้อตัราผลตอบแทน (yield curve) ทีส่งัเกตได ้การคดิลดไมม่ผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อมลูค่ายุตธิรรมของตราสาร
อนุพนัธซ์ึง่มลูค่ายุตธิรรมอยู่ในระดบัที ่2  
 

46.3 การวดัมูลค่ายติุธรรมซ่ึงใช้ข้อมูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได้อย่างมีสาระส าคญั (ข้อมลูระดบัท่ี 3) 
 

 

งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 เงินลงทุนทัว่ไป 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ยอดตน้ปี  30 48 
ตัง้ส ารองเพิม่ขึน้ - (1) 
ซื้อเงนิลงทุน - 1 
ขายเงนิลงทุนทัว่ไป (1) (6) 
ลดทุนเงนิลงทุนทัว่ไป - (12) 
ยอดปลายปี  29 30 

 
เงนิลงทุนทีถู่กจดัประเภทภายใตข้อ้มลูระดบัที ่3 เป็นเงนิลงทุนทัว่ไปซึง่แสดงดว้ยประมาณการกระแสเงนิสดทีค่าดว่าจะไดร้บัคนื
ในอนาคต คดิลดดว้ยอตัราดอกเบีย้ตลาดทีป่รบัปรุงดว้ยอตัราความเสีย่งของแต่ละบรษิทัแลว้ 
 


