
ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคารระหว่างกาล  
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2562 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และขอ้มูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร
ระหว่างกาลของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะธนาคาร  
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะธนาคาร งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ
เจา้ของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะธนาคาร และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะธนาคารส าหรับ 
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ ซ่ึงผูบ้ริหารของธนาคารเป็นผูรั้บผิดชอบในการ
จดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะธนาคารระหว่างกาลน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงาน 
ทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะธนาคารระหว่างกาล
ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ได้ปฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
ของกิจการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงิน 
และบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี 
ท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจจะพบได้จากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็น 
ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้ 
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะธนาคารระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐาน 
การบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
บุญเลศิ  กมลชนกกลุ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5339 
กรุงเทพมหานคร 
14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 



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

31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรัพย์

เงินสด 1,459,922 1,749,088 1,457,344 1,745,985

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 6 5,689,451 6,790,160 5,560,446 6,684,225

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 7 28,363,232 23,395,513 28,363,232 23,395,513

เงินลงทุนสุทธิ 8 97,512,034 92,172,323 97,512,034 92,172,323

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสุทธิ 9 - - 2,208,315 2,208,315

เงินใหสิ้นเชื,อแก่ลูกหนี/และดอกเบี/ยคา้งรับ 10

เงินใหสิ้นเชื,อแก่ลูกหนี/ 238,459,097 234,554,591 221,632,861 218,848,912

ดอกเบี/ยคา้งรับ 655,830 492,690 733,108 502,263

รวมเงินใหสิ้นเชื,อแก่ลูกหนี/และดอกเบี/ยคา้งรับ 239,114,927 235,047,281 222,365,969 219,351,175

หกั  รายไดร้อตดับญัชี (8,825,170) (8,254,468) (263) (486)

หกั  ค่าเผื,อหนี/สงสยัจะสูญ 11 (10,950,039) (10,539,026) (9,952,805) (9,702,023)

หกั  ค่าเผื,อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี/ 12 (50,248) (52,332) (50,248) (52,332)

รวมเงินใหสิ้นเชื,อแก่ลูกหนี/และดอกเบี/ยคา้งรับสุทธิ 219,289,470 216,201,455 212,362,653 209,596,334

ภาระของลูกคา้จากการรับรอง 201,712 77,699 201,712 77,699

ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 1,017,135 1,016,509 860,718 831,149

ที,ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 3,557,751 3,536,093 3,493,529 3,471,101

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ 469,786 488,640 462,588 480,959

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 13 1,297,677 1,392,798 887,695 938,209

สินทรัพยอื์,นสุทธิ 14 11,028,742 9,028,247 10,779,914 8,775,677

รวมสินทรัพย์ 369,886,912 355,848,525 364,150,180 350,377,489

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 12 ถึง 72 เป็นส่วนหนึ,งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี/

กรรมการ _________________________________________________    กรรมการ _________________________________________________

ธนาคาร ซีไอเอม็บ ีไทย จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที0 31 มนีาคม พ.ศ. 2562

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคารข้อมูลทางการเงนิรวม

2



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

31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนี4สินและส่วนของเจ้าของ

หนี4สิน

เงินรับฝาก 187,198,485 185,100,505 187,312,344 185,215,037

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 51,650,044 44,533,942 51,650,044 44,533,942

หนี/ สินจ่ายคืนเมื,อทวงถาม 690,641 378,991 690,641 378,991

หนี/ สินทางการเงินที,กาํหนดใหแ้สดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 15 34,713,219 35,512,718 34,713,219 35,512,718

หนี/ สินตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 7 26,985,089 24,318,003 26,985,089 24,318,003

ตราสารหนี/ ที,ออกและเงินกูย้มื 16 19,207,528 18,968,348 17,207,528 16,968,348

ภาระของธนาคารจากการรับรอง 201,712 77,699 201,712 77,699

ประมาณการหนี/ สิน 17 1,881,637 1,987,606 1,784,295 1,892,941

หนี/ สินอื,น 10,000,026 8,048,887 9,045,914 7,099,432

รวมหนี4สิน 332,528,381 318,926,699 329,590,786 315,997,111

ธนาคาร ซีไอเอม็บ ีไทย จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที0 31 มนีาคม พ.ศ. 2562

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 12 ถึง 72 เป็นส่วนหนึ,งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี/

ข้อมูลทางการเงนิรวม

3



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

31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนี4สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้ 18
ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 34,822,261,748 หุน้ 
   มูลค่าที,ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 17,411,131 17,411,131 17,411,131 17,411,131

ทุนที,ออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 34,822,261,748 หุน้ 

   มูลค่าที,ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 17,411,131 17,411,131 17,411,131 17,411,131

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 10,145,966 10,145,966 10,145,966 10,145,966

องคป์ระกอบอื,นของส่วนของเจา้ของ 19 1,508,794 1,400,798 1,530,484 1,422,488

ส่วนเกินจากการเปลี,ยนแปลงส่วนไดเ้สีย

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

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 20 403,600 403,600 403,600 403,600

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 7,931,794 7,603,085 5,068,213 4,997,193

รวมส่วนของเจ้าของ 37,358,531 36,921,826 34,559,394 34,380,378

รวมหนี4สินและส่วนของเจ้าของ 369,886,912 355,848,525 364,150,180 350,377,489

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 12 ถึง 72 เป็นส่วนหนึ,งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี/

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที0 31 มนีาคม พ.ศ. 2562

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร

ธนาคาร ซีไอเอม็บ ีไทย จํากดั (มหาชน)

4



งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดอืนสิ4นสุดวนัที0 31 มนีาคม พ.ศ. 2562

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดด้อกเบี/ย 23 4,081,394 3,618,030 3,285,609 2,903,998

ค่าใชจ่้ายดอกเบี/ย 24 (1,374,008) (1,022,449) (1,362,079) (1,010,783)

รายได้ดอกเบี4ยสุทธิ 2,707,386 2,595,581 1,923,530 1,893,215

รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ 550,892 543,306 334,493 358,744

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (84,152) (68,640) (79,720) (64,025)

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 25 466,740 474,666 254,773 294,719

กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพื,อคา้

   และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 26 837,945 56,514 837,945 56,514

(ขาดทุน) กาํไรสุทธิจากหนี/ สินทางการเงิน

   ที,กาํหนดใหแ้สดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 27 (840,248) 136,305 (840,248) 136,305

กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 28 42,345 18,219 42,345 18,219

กาํไรสุทธิจากการขายสินเชื,อดอ้ยคุณภาพ 169,447 - - -

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื,นๆ 29 113,130 100,923 29,106 31,158

รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 3,496,745 3,382,208 2,247,451 2,430,130

ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอื0นๆ

  ค่าใชจ่้ายเกี,ยวกบัพนกังาน 1,206,486 1,080,702 1,038,730 926,645

  ค่าตอบแทนกรรมการ 3,141 3,245 3,057 3,161

  ค่าใชจ่้ายเกี,ยวกบัอาคารสถานที,และอุปกรณ์ 307,073 265,258 268,228 232,985

  ค่าภาษีอากร 109,872 100,247 100,935 94,090

  อื,นๆ 464,410 483,876 151,272 240,273

รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอื0นๆ 2,090,982 1,933,328 1,562,222 1,497,154

หนี/ สูญ หนี/สงสยัจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่า 30 970,641 1,175,126 568,687 866,182

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 435,122 273,754 116,542 66,794

ภาษีเงินได้ 31 (110,113) (104,869) (49,222) (63,321)

กาํไรสุทธิสําหรับงวด 325,009 168,885 67,320 3,473

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 12 ถึง 72 เป็นส่วนหนึ,งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี/

ธนาคาร ซีไอเอม็บ ีไทย จํากดั (มหาชน)

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร

5



งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดอืนสิ4นสุดวนัที0 31 มนีาคม พ.ศ. 2562

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื0น

รายการที0จะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

กาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื,อขาย 110,279 4,588 110,279 4,588

ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจากการดาํเนินงานในต่างประเทศ (3,751) (5,671) (3,751) (5,671)

กาํไร (ขาดทุน) จากการประเมินมูลค่ายติุธรรมตราสารอนุพนัธ์

   สาํหรับการป้องกนัความเสี,ยงในกระแสเงินสด 6,460 (8,081) 6,460 (8,081)

ภาษีเงินไดที้,เกี,ยวกบัรายการที,จะถูกจดัประเภท

   รายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (1,292) (918) (1,292) (918)

รวมรายการที0จะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 111,696 (10,082) 111,696 (10,082)

รวม กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื0น 111,696 (10,082) 111,696 (10,082)

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 436,705 158,803 179,016 (6,609)

การแบ่งปันกาํไรสุทธิ

ส่วนที,เป็นของผูถื้อหุน้ของธนาคาร 325,009 168,885 67,320 3,473

ส่วนที,เป็นของส่วนไดเ้สียที,ไม่มีอาํนาจควบคุม - - - -

325,009 168,885 67,320 3,473

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม

ส่วนที,เป็นของผูถื้อหุน้ของธนาคาร 436,705 158,803 179,016 (6,609)

ส่วนที,เป็นของส่วนไดเ้สียที,ไม่มีอาํนาจควบคุม - - - -

436,705 158,803 179,016 (6,609)

กาํไรต่อหุ้นสําหรับกาํไรส่วนที0เป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร 32

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

จาํนวนหุน้สามญัที,ถวัเฉลี,ยถ่วงนํ/าหนกั (หุน้) 34,822,261,748 30,280,227,607 34,822,261,748 30,280,227,607

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 12 ถึง 72 เป็นส่วนหนึ,งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี/

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร

ธนาคาร ซีไอเอม็บ ีไทย จํากดั (มหาชน)
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ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดอืนสิ4นสุดวนัที0 31 มนีาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 435,122 273,754 116,542 66,794

รายการปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็น

   เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสื,อมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 101,869 83,920 96,657 78,579

   หนี/ สูญและหนี/สงสยัจะสูญ 30 970,641 1,175,126 568,687 866,182

   ผลประโยชนข์องพนกังานที,จ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 9,122 7,702 9,122 7,702

   สาํรองจากการประมาณการหนี/ สิน 43,928 30,666 41,252 27,676

   (กลบัรายการ) สาํรองสาํหรับรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินและ

      ประมาณการผลขาดทุนที,อาจเกิดขึ/นจากคดีฟ้องร้อง (1,836) 34,829 (1,836) 34,829

   (กาํไร) ขาดทุนจากการดอ้ยค่าทรัพยสิ์นรอการขาย (16,600) (9,292) - 1,487

   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี,ยนเงินตราต่างประเทศ

      และตราสารอนุพนัธ์ที,ยงัไม่เกิดขึ/นจริง (2,093,371) 375,691 (2,093,371) 375,691

   ขาดทุน (กาํไร) จากทรัพยสิ์นรอการขาย 213,589 159,553 (1,883) -

   ขาดทุนที,ยงัไม่เกิดขึ/นจริงจากการปรับมลูค่าเงินลงทุน 56,840 66,529 56,840 66,529

   (กาํไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน (336,473) 71,789 (336,473) 71,789

   กาํไรจากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (5,208) (8,188) (4,403) (6,602)

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 660 351 660 351

   ขาดทุน (กาํไร) สุทธิจากหนี/ สินทางการเงิน

      ที,กาํหนดใหแ้สดงดว้ยมลูค่ายติุธรรม 840,248 (136,305) 840,248 (136,305)

   ดอกเบี/ยรับ (4,081,394) (3,618,030) (3,285,609) (2,903,998)

   เงินปันผลรับ (1,283) (1,478) (1,283) (1,478)

   ค่าใชจ่้ายดอกเบี/ย 24 1,374,008 1,022,449 1,362,079 1,010,783

ขาดทุนจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี0ยนแปลงใน

   สินทรัพย์และหนี4สินดาํเนินงาน (2,490,138) (470,934) (2,632,771) (439,991)

สินทรัพย์ดาํเนินงาน (เพิ0มขึ4น) ลดลง

   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 1,106,710 4,468,625 1,129,779 4,462,824

   เงินลงทุนเพื,อคา้ (6,382,825) (4,674,175) (6,382,825) (4,674,175)

   เงินใหสิ้นเชื,อ (4,686,259) (327,852) (3,466,649) 689,843

   ทรัพยสิ์นรอการขาย 265,820 302,794 7,495 (89)

   สินทรัพยอื์,น (1,799,103) (2,236,857) (1,804,992) (2,237,915)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 12 ถึง 72 เป็นส่วนหนึ,งของขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลนี/

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร
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ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดอืนสิ4นสุดวนัที0 31 มนีาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนี4สินดาํเนินงานเพิ0มขึ4น (ลดลง)

   เงินรับฝาก 2,097,980 (3,106,381) 2,097,306 (3,101,104)

   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 7,116,102 (3,668,772) 7,116,102 (3,668,772)

   หนี/ สินจ่ายคืนเมื,อทวงถาม 311,650 192,697 311,650 192,697

   เงินกูย้มืระยะสั/น 35,534 1,226,038 35,534 1,226,038

   ประมาณการหนี/ สิน (35,636) (12,083) (35,636) (12,083)

   หนี/ สินอื,น 2,351,860 2,765,253 2,375,443 2,728,758

เงนิสดใช้ไปในกจิกรรมดาํเนินงาน (2,108,305) (5,541,647) (1,249,564) (4,833,969)

   ดอกเบี/ยรับ 3,329,670 3,353,205 2,466,180 2,641,128

   ดอกเบี/ยจ่าย (2,001,257) (1,457,002) (2,013,317) (1,469,331)

   ภาษีจ่าย (15,270) (17,332) (13,123) (14,338)

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมดาํเนินงาน (795,162) (3,662,776) (809,824) (3,676,510)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายในการซื/อหลกัทรัพยเ์ผื,อขาย (6,587,792) (4,102,582) (6,587,792) (4,102,582)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายหลกัทรัพยเ์ผื,อขาย 7,989,335 2,516,161 7,989,335 2,516,161

เงินสดรับจากการไถ่ถอนหลกัทรัพยเ์ผื,อขาย 755,000 20,000 755,000 20,000

เงินสดจ่ายในการซื/อตราสารหนี/ ที,จะถือจนครบกาํหนด (3,625,889) (1,137,941) (3,625,889) (1,137,941)

เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี/ ที,จะถือจนครบกาํหนด 2,896,000 93,480 2,896,000 93,480

เงินสดรับจากการชาํระหนี/ เงินลงทุนในลกูหนี/ 151 354 151 354

เงินสดจ่ายจากการซื/อเงินลงทุนทั,วไป - (726) - (726)

เงินสดรับจากการลดทุนเงินลงทุนทั,วไป - 14,990 - 14,990

เงินสดจ่ายจากการซื/ออาคารและอุปกรณ์ (32,593) (31,387) (28,799) (28,691)

เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 4,685 8,190 3,877 6,604

เงินสดจ่ายซื/อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (106,536) (32,711) (106,368) (32,161)

เงินปันผลรับ 1,283 1,478 1,283 1,478

ดอกเบี/ยรับ 379,445 326,174 379,445 326,174

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 1,673,089 (2,324,520) 1,676,243 (2,322,860)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 12 ถึง 72 เป็นส่วนหนึ,งของขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลนี/

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร
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ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดอืนสิ4นสุดวนัที0 31 มนีาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

ดอกเบี/ยจ่าย (12,033) (12,033) - -

เงินสดรับจากการออกหุน้กูด้อ้ยสิทธิL - 3,150,853 - 3,150,853

เงินสดรับจากการออกตัMวแลกเงินที,มีอนุพนัธ์แฝง 260,832 1,000,055 260,832 1,000,055

เงินสดรับจากการออกหุน้กูที้,มีอนุพนัธ์แฝง 280,735 1,815,596 280,735 1,815,596

เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุน้กูที้,มีอนุพนัธ์แฝง (1,693,000) (10,000) (1,693,000) (10,000)

เงนิสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกจิกรรมจดัหาเงนิ (1,163,466) 5,944,471 (1,151,433) 5,956,504

ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจากการดาํเนินงานในต่างประเทศ (3,627) (5,620) (3,627) (5,620)

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (289,166) (48,445) (288,641) (48,486)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 1,749,088 1,591,188 1,745,985 1,588,987

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายงวด 1,459,922 1,542,743 1,457,344 1,540,501

ข้อมูลเพิ0มเตมิประกอบกระแสเงนิสด 

รายการที,มิใช่เงินสด

   ซื/ออาคารและอุปกรณ์ที,ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระเงิน - 5,017 - 5,017

   รับโอนทรัพยสิ์นรอการขายจากที,ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 35,181 22,455 35,181 22,455

   ซื/อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที,ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระเงิน 911 12,650 911 12,650

   ตดัจาํหน่ายส่วนเกินหรือส่วนลดอตัราดอกเบี/ย 6,202 48,976 6,202 48,976

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 12 ถึง 72 เป็นส่วนหนึ,งของขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลนี/

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร

11



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2562  

12 

 

หมายเหตุ                                                                            เร่ือง หน้า 

   
1 ขอ้มูลทัว่ไป 13 
2 นโยบายการบญัชี 13 
3 การประมาณการ 16 
4 การเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 17 
5 มูลค่ายติุธรรม 20 
6 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย)์ 22 
7 ตราสารอนุพนัธ์ 24 
8 เงินลงทุนสุทธิ 26 
9 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสุทธิ 27 
10 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 28 
11 ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 36 
12 ค่าเผ่ือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี 37 
13 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 38 
14 สินทรัพยอ่ื์นสุทธิ 41 
15 หน้ีสินทางการเงินท่ีก าหนดให้แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 41 
16 ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 43 
17 ประมาณการหน้ีสิน 45 
18 ทุนเรือนหุ้น 45 
19 องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 45 
20 ส ารองตามกฎหมาย 47 
21 เงินกองทุนท่ีตอ้งด ารงไวต้ามกฎหมาย 48 
22 ฐานะและผลการด าเนินงานท่ีส าคญัจ าแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ 50 
23 รายไดด้อกเบ้ีย 52 
24 ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 52 
25 รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 53 
26 ก าไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 54 
27 (ขาดทุน) ก าไรสุทธิจากหน้ีสินทางการเงินท่ีก าหนดให้แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 54 
28 ก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 55 
29 รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืนๆ 55 
30 หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่า 55 
31 ภาษีเงินได ้ 56 
32 ก าไรต่อหุ้น 58 
33 ทรัพยสิ์นท่ีติดภาระผกูพนั 58 
34 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน 59 
35 รายการธุรกิจกบักิจการ/บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 65 
36 เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงิน 72 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2562  

13 

 
1 ข้อมูลทั่วไป  

 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) เป็นบริษทัมหาชนจ ากดั ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยและเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยเร่ิมประกอบกิจการธนาคารพาณิชยต์ั้งแต่วนัท่ี 8 มีนาคม พ.ศ. 2492 และมีท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียนดงัน้ี 
 

เลขท่ี 44 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 
 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูล จึงเรียกรวมธนาคารและบริษทัยอ่ยว่า “กลุ่มกิจการ” โดยธนาคารมี CIMB Bank Berhad ซ่ึงเป็นบริษทั
จดทะเบียนจดัตั้งในประเทศมาเลเซียเป็นบริษทัใหญ่ และมีบริษทั CIMB Group Holdings Berhad เป็นบริษทัใหญ่ของกลุ่มกิจการ CIMB 
 

บริษทัยอ่ยทั้งหมดจดัตั้งเป็นบริษทัจ ากดัตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการในประเทศไทย โดยด าเนินธุรกิจหลกัทางดา้นธุรกิจให้เช่าซ้ือ 
ธุรกิจให้เช่าสินทรัพยแ์บบลิสซ่ิง และธุรกิจติดตามหน้ี 
 

ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะธนาคารระหว่างกาลไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบเม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 

ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะธนาคารระหวา่งกาลท่ีน าเสนอน้ีไดมี้การสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 นโยบายการบัญชี 
 

2.1 เกณฑ์ในการจัดท าข้อมูลทางการเงนิ 
 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ขอ้มูล
ทางการเงินหลกั (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ และงบกระแสเงินสด)  
ไดน้ าเสนอในรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบของงบการเงินประจ าปี ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การน าเสนอ
งบการเงิน นอกจากน้ีรูปแบบการน าเสนองบการเงินได้จดัท าข้ึนตามขอ้ก าหนดของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”)  
ท่ี สนส. 21/2558 เร่ือง “การจดัท าและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชยแ์ละบริษทัโฮลด้ิงท่ีเป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจ 
ทางการเงิน” ลงวนัท่ี 4 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ส่วนหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินจดัท าเป็นแบบยอ่ กลุ่มกิจการไดเ้ปิดเผยหมายเหตุ
ประกอบขอ้มูลทางการเงินเพ่ิมเติมตามขอ้ก าหนดในประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยท่ี์ออกภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
 

ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะธนาคารระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัท าข้ึนจากขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
ภาษาไทยท่ีจดัท าตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความแตกต่างกัน ให้ใช้ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 
ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

นโยบายการบญัชีท่ีใช้ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกนักบันโยบายการบญัชีท่ีใช้ในการจดัท างบการเงิน
ส าหรับงวดปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
 
นโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัท าขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเป็นนโยบายเดียวกนักบันโยบายการบญัชีท่ีใช้ในการจดัท างบการเงิน
ส าหรับงวดปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ยกเวน้เร่ือง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ืองรายไดจ้ากสัญญาท่ี
ท ากบัลูกคา้ท่ีมีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคมพ.ศ. 2562 ผลกระทบจากการน ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินใหม่มาใชไ้ดอ้ธิบายในหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลขอ้ท่ี 2.4 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.1 เกณฑ์ในการจัดท าข้อมูลทางการเงนิ (ต่อ) 
 

รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวในระหวา่งงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชีโดยใช้เกณฑ์เดียวกบัการแสดง
รายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 
 
ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลตั้งคา้งจ่ายไวโ้ดยใชอ้ตัราภาษีเดียวกบัท่ีใชก้บัผลก าไรหรือขาดทุนรวมทั้งปีท่ีคาดวา่จะได ้

 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่มีผลบังคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลังวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเ้ป็นคร้ังแรก 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2  
   (ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 22 เร่ือง รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและส่ิงตอบแทนจ่ายล่วงหน้า 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 1 กล่าวถึงวิธีการปฏิบติัทางบญัชีเม่ือกลุ่มบริษทัถือปฏิบติัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
(TFRS) ในการจดัท างบการเงินเป็นคร้ังแรก มาตรฐานฉบบัน้ีให้ขอ้ยกเวน้ท่ีเป็นทางเลือกจากการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินเป็นการเฉพาะและก าหนดให้ถือปฏิบติัตามขอ้ยกเวน้จากขอ้ก าหนดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ในบางเร่ือง และก าหนดการเปิดเผยขอ้มูลเพ่ืออธิบายผลกระทบต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานทางการเงิน และกระแสเงินสดของ
กิจการจากการเปล่ียนแปลงหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปท่ีใชก่้อนหนา้มาใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 ไดป้รับปรุงโดยอธิบายให้ชดัเจนข้ึนเก่ียวกบั 
- เกณฑก์ารวดัมูลค่าของรายการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑท่ี์ช าระดว้ยเงินสด 
- กรณีท่ีกิจการตอ้งหัก ณ ท่ีจ่ายภาษีของพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑเ์พ่ือน าส่งให้หน่วยงานก ากบัดูแลภาษี 

ถือเสมือนวา่เป็นการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑป์ระเภทช าระดว้ยตราสารทุนทั้งหมด 
- วิธีการทางบญัชีส าหรับการปรับปรุงเง่ือนไขและขอ้ก าหนดของการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑท่ี์เปล่ียนการจดัประเภทจากการจ่าย

ช าระดว้ยเงินสดเป็นการจ่ายช าระดว้ยตราสารทุน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 
2560) เร่ือง รายได ้
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่น้ีอา้งอิงหลกัการวา่ รายไดจ้ะรับรู้เม่ือการควบคุมในสินคา้หรือบริการไดโ้อนไปยงัลูกคา้ 
ซ่ึงแนวคิดของการควบคุมไดน้ ามาใชแ้ทนแนวคิดของความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีใชอ้ยูเ่ดิม 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่มีผลบังคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลังวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
 

การรับรู้รายไดต้อ้งปฏิบติัตามหลกัการส าคญั 5 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
 
- ขั้นตอนแรก: ระบุสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ 
- ขั้นท่ีสอง: ระบุภาระท่ีตอ้งปฏิบติัในสญัญา 
- ขั้นท่ีสาม: ก าหนดราคาของรายการ 
- ขั้นท่ีส่ี: ปันส่วนราคาของรายการให้กบัภาระท่ีตอ้งปฏิบติัท่ีรวมอยูใ่นสญัญา 
- ขั้นท่ีห้า: รับรู้รายไดเ้ม่ือ (หรือขณะท่ี) กิจการปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน 

 

กลุ่มกิจการมีทางเลือกในการปรับใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีโดยการปรับปรุงยอ้นหลงัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 
8 เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาดโดยมีขอ้อนุโลม หรือปรับปรุงโดยรับรู้ผลกระทบ
สะสมยอ้นหลงักบัก าไรสะสม ณ วนัตน้งวดของรอบระยะเวลารายงานท่ีเร่ิมตน้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีประกอบ
กบัการเปิดเผยขอ้มูลเพ่ิมเติม กลุ่มกิจการเร่ิมน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาปฏิบติัใช้คร้ังแรกส าหรับรอบระยะเวลา
รายงานท่ีเร่ิมตน้ในวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 

 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 22 ไดอ้ธิบายให้ชดัเจนถึงอตัราแลกเปล่ียนท่ีน ามาใช้ในการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก
ของสินทรัพย ์ค่าใชจ่้าย หรือรายได ้ซ่ึงกิจการไดจ่้ายหรือรับล่วงหนา้เป็นเงินตราต่างประเทศ 
 
ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการไดป้ระเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวขา้งตน้ไม่มีผลกระทบท่ีมีนยัส าคญัต่อกลุ่มกิจการ 

 
2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และเกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจการ ซ่ึงกลุ่มกิจการไม่ได้น า

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับใหม่ดงักล่าวมาถือปฎิบัติก่อนวนับังคบัใช้ 
 

2.3.1 เคร่ืองมือทางการเงนิ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงิน ไดแ้ก่ 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32  เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7  เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9  เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16  เร่ือง การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิ 

   ในหน่วยงานต่างประเทศ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 19  เร่ือง การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
 

มาตรฐานเก่ียวกับเคร่ืองมือทางการเงินกลุ่มน้ีกล่าวถึงการจดัประเภทรายการ การวดัมูลค่าและการตดัรายการสินทรัพย์
ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน การบญัชีป้องกนัความเส่ียง และการแสดงรายการ
และการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และเกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจการ ซ่ึงกลุ่มกิจการไม่ได้น า
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับใหม่ดงักล่าวมาถือปฎิบัติก่อนวนับังคบัใช้ (ต่อ) 

 

2.3.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 ส่งผลให้กลุ่มบริษทัรับรู้สญัญาเช่าเกือบทั้งหมดท่ีกลุ่มบริษทัเป็นผูเ้ช่าในงบแสดง
ฐานะการเงิน โดยไม่ตอ้งจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาเช่าการเงินอีกต่อไป กลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้สินทรัพย ์
(สิทธิในการใชสิ้นทรัพยท่ี์เช่า) และหน้ีสินตามสญัญาเช่า เวน้แต่เป็นสญัญาเช่าระยะสั้นหรือเป็นสัญญาเช่าสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าต  ่า 
 

ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการก าลงัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบของมาตรฐานดงักล่าวต่อกลุ่มกิจการ 
 

2.4 นโยบายบัญชีใหม่ 
 

กลุ่มกิจการไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้มาถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 
พ.ศ. 2562 แทนมาตรฐานการบญัชีเร่ืองรายไดเ้ดิม โดยกลุ่มกิจการจะรับรู้รายไดเ้ม่ือไดป้ฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัในสญัญาเสร็จส้ิน
และแบ่งการรับรู้รายไดอ้อกเป็นรับรู้รายได้เม่ือปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ินและรับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาตามภาระท่ีตอ้ง
ปฏิบติั ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีดงักล่าวไม่เป็นสาระส าคญัต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเปรียบเทียบ 

 

3 การประมาณการ 
 

ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ การประมาณการและขอ้สมมติท่ีมีผลกระทบต่อการน านโยบายการบญัชี
มาใช ้และจ านวนเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 
 

ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารจะใช้ดุลยพินิจท่ีมีนยัส าคญัในการน านโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการและแหล่งท่ีมาของ
ขอ้มูลท่ีส าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการท่ีมีอยูม่าใช้เช่นเดียวกบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2562  
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4 การเสนอข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 

 
ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน สรุปไดด้งัน้ี 
 
ภาครายยอ่ย 
 
ภาครายย่อย ให้บริการทางการเงินกับประชาชนทั่วไปและลูกค้าพาณิชยธ์นกิจ ซ่ึงได้แก่ บริการด้านช่องทางการจ าหน่ายและกระจายสินค้า 
แก่ผูบ้ริโภค และการให้บริการทางการเงินแก่ลูกคา้รายยอ่ยและลูกคา้ส่วนบุคคล 
 
ภาคธุรกิจ 
 
ภาคธุรกิจประกอบไปดว้ยสายวาณิชธนกิจ สายบรรษทัธุรกิจ และสายบริหารเงินและการตลาด 
 
- สายวาณิชธนกิจ เป็นการให้บริการดา้นท่ีปรึกษาทางการเงิน ธุรกรรมในตลาดตราสารทุนและการบริหารจดัการสินทรัพย ์
- สายบรรษทัธุรกิจ และสายบริหารเงินและการตลาด เป็นบริการทางดา้นการให้สินเช่ือภาคธุรกิจเชิงพาณิชย ์การบริการทางดา้นการรับฝากเงิน 

การบริหารธุรกรรมทางการเงิน การบริหารเงินและการตลาด 
 
อ่ืน ๆ 
 
อ่ืน ๆ เป็นฝ่ายท่ีรับผิดชอบดูแลการด าเนินงานของระบบงานส่วนกลาง และส่วนสนบัสนุน รวมถึงศูนยต์น้ทุน ส่วนท่ีไม่แสวงผลก าไรและธุรกิจอ่ืน
ซ่ึงไม่สาระส าคญัต่อกลุ่มกิจการ 
 
ขอ้มูลทางการเงินรวมจ าแนกตามส่วนงาน ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 เป็นดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2562 

 ภาครายย่อย ภาคธุรกจิ อืน่ๆ 
รายการ 
ตัดบัญชี 

ข้อมูลทาง 
การเงนิรวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      

รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ      
   ลูกคา้ภายนอก 1,933 618 156 - 2,707 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 390 84  - (7) 467 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืนๆ 327 (45) 41 - 323 
ค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงานอ่ืนๆ (1,737) (389) 33 2 (2,091) 
หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญ และ      
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (833) (2) (151) 15 (971) 

ภาษีเงินได ้ (19) (67) (24) - (110) 

   ก  าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับงวด 61 199 55 10 325 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2562  
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4 การเสนอข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 

 
ขอ้มูลทางการเงินรวมจ าแนกตามส่วนงาน ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 เป็นดงัน้ี (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2561 

 ภาครายย่อย ภาคธุรกจิ อืน่ๆ 
รายการ 
ตัดบัญชี 

ข้อมูลทาง 
การเงนิรวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      

รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ      
   ลูกคา้ภายนอก 2,035 505 56 - 2,596 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 415 77 (11) (6) 475 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืนๆ 145 100 66 - 311 
ค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงานอ่ืนๆ (1,510) (355) (69) 1 (1,933) 
หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญ และ      
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (1,030) (6) (141) 2 (1,175) 

ภาษีเงินได ้ (19) (123) 37 - (105) 

   ก  าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับงวด 36 198 (62) (3) 169 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2562  
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4 การเสนอข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 

 
ขอ้มูลทางการเงินรวมจ าแนกตามส่วนงาน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 เป็นดงัน้ี  
 

 ธุรกจิธนาคาร ธุรกจิให้เช่าซ้ือ ธุรกจิอืน่ รายการตัดบัญชี ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 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 
           

สินทรัพยร์วม 364,150 350,377 35,068 33,297 64 64 (29,395) (27,889) 369,887 355,849 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย)์ 5,560 6,684 181 158 62 62 (114) (114) 5,689 6,790 
เงินลงทุนสุทธิ 97,512 92,172 - - - - - - 97,512 92,172 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 212,363 209,596 33,996 32,162 - - (27,070) (25,557) 219,289 216,201 
เงินรับฝาก 187,312 185,215 - - - - (114) (114) 187,198 185,101 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) 51,650 44,534 27,265 25,806 - - (27,265) (25,806) 51,650 44,534 
หน้ีสินทางการเงินท่ีก าหนดให้แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 34,713 35,513 - - - - - - 34,713 35,513 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 17,208 16,968 2,000 2,000 - - - - 19,208 18,968 
 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2562  
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5 มูลค่ายุติธรรม 

 
5.1 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม 

 
ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมจ าแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดบั
ขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 

 ขอ้มูลระดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั  
 ขอ้มูลระดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นระดบั 1 ท่ีสามารถสงัเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูล

ราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีค  านวณมาจากราคาตลาด) ส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น  
 ขอ้มูลระดับท่ี 3 ได้แก่ ขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ได้อา้งอิงจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลท่ี 

ไม่สามารถสงัเกตได)้ 
 
ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าและรับรู้ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 

 ข้อมูลระดบัที ่1 ข้อมูลระดบัที ่2 ข้อมูลระดบัที ่3 รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

สินทรัพย์     
   เงินลงทุนเพื่อคา้ - 24,197 - 24,197 
   เงินลงทุนท่ีก าหนดให้แสดงดว้ยมูลคา่ยติุธรรม - 5,568 - 5,568 
   เงินลงทุนเผื่อขาย 61 46,822 - 46,883 

   ตราสารอนุพนัธ์ - 28,363 - 28,363 

รวมสินทรัพย ์ 61 104,950 - 105,011 

     
หนีสิ้น     
   หน้ีสินทางการเงินท่ีก าหนดให้แสดงดว้ย     
      มูลค่ายติุธรรม - 34,713 - 34,713 

   ตราสารอนุพนัธ์ - 26,985 - 26,985 

รวมหน้ีสิน - 61,698 - 61,698 

 
 
 
 
 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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5 มูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 

 
5.1 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 

 
ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าและรับรู้ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 (ต่อ) 

 ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 ข้อมูลระดบัที่ 1 ข้อมูลระดบัที ่2 ข้อมูลระดบัที ่3 รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

สินทรัพย์     
   เงินลงทุนเพื่อคา้ - 17,764 - 17,764 
   เงินลงทุนท่ีก าหนดให้แสดงดว้ยมูลคา่ยติุธรรม - 5,399 - 5,399 
   เงินลงทุนเผื่อขาย 60 48,814 - 48,874 

   ตราสารอนุพนัธ์ - 23,396 - 23,396 

รวมสินทรัพย ์ 60 95,373 - 95,433 

     
หนีสิ้น     
   หน้ีสินทางการเงินท่ีก าหนดให้แสดงดว้ย     
      มูลค่ายติุธรรม - 35,513 - 35,513 

   ตราสารอนุพนัธ์ - 24,318 - 24,318 

รวมหน้ีสิน - 59,831 - 59,831 

 
5.2  เทคนิคการประเมินมูลค่าส าหรับการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบัที่ 2 

 
ตราสารอนุพนัธ์เพ่ือคา้และตราสารอนุพนัธ์ท่ีใช้ส าหรับการบญัชีป้องกนัความส่ียงซ่ึงมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ สัญญาซ้ือขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าวดัมูลค่ายุติธรรม 
โดยอา้งอิงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศซ่ึงมีการเสนอซ้ือขายกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง  สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย
วดัมูลค่ายุติธรรมโดยอา้งอิงจากอตัราดอกเบ้ียล่วงหน้าซ่ึงได้มาจากเส้นอตัราผลตอบแทน (yield curve) ท่ีสังเกตได้ การคิดลดไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ซ่ึงมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 2 
 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีซ่ึงมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 2 วดัมูลค่ายติุธรรมโดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสด ซ่ึงเป็นการคิดลดกระแสเงินสด
ตามสัญญาโดยใช้อตัราคิดลงท่ีค  านวณจากข้อมูลท่ีสังเกตได้จากตลาดของอตัราท่ีมีการ เสนอซ้ือขายกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง
ส าหรับตราสารหน้ีของผูอ้อกตราสารนั้น 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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6 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธิ (สินทรัพย์)  

 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 31 มนีาคม พ.ศ. 2562 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 เมือ่ทวงถาม มรีะยะเวลา รวม เมือ่ทวงถาม มรีะยะเวลา รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

ในประเทศ :       
ธนาคารแห่งประเทศไทยและกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูฯ 1,200 - 1,200 2,869 - 2,869 
ธนาคารพาณิชย ์ 440 - 440 375 1,000 1,375 
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ 9 - 9 8 - 8 

สถาบนัการเงินอ่ืน - 2,696 2,696 - 1,426 1,426 

   รวมในประเทศ 1,649 2,696 4,345 3,252 2,426 5,678 
บวก  ดอกเบ้ียคา้งรับ - 14 14 - 7 7 

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

   รายการระหวา่งธนาคารในประเทศสุทธิ 1,649 2,709 4,358 3,252 2,433 5,685 

       
ต่างประเทศ :       
เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ 399 82 481 357 - 357 
เงินเยน 11 - 11 6 - 6 
เงินยโูร 6 - 6 1 - 1 

เงินสกุลอ่ืน 833 - 833 691 50 741 

   รวมต่างประเทศ 1,249 82 1,331 1,055 50 1,105 

   รายการระหวา่งธนาคารต่างประเทศสุทธิ 1,249 82 1,331 1,055 50 1,105 
       

   รวมในประเทศและต่างประเทศสุทธิ 2,898 2,791 5,689 4,307 2,483 6,790 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2562  
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6 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธิ (สินทรัพย์) (ต่อ) 

 
 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 31 มนีาคม พ.ศ. 2562 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 เมือ่ทวงถาม มรีะยะเวลา รวม เมือ่ทวงถาม มรีะยะเวลา รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

ในประเทศ :       
ธนาคารแห่งประเทศไทยและกองทุนฟ้ืนฟฯู 1,200 - 1,200 2,869 - 2,869 
ธนาคารพาณิชย ์ 320 - 320 277 1,000 1,277 

สถาบนัการเงินอ่ืน - 2,696 2,696 - 1,426 1,426 

   รวมในประเทศ 1,520 2,696 4,216 3,146 2,426 5,572 
บวก  ดอกเบ้ียคา้งรับ - 14 14 - 7 7 

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

   รายการระหวา่งธนาคารในประเทศสุทธิ 1,520 2,709 4,229 3,146 2,433 5,579 

       
ต่างประเทศ :       
เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ 399 82 481 357 - 357 
เงินเยน 11 - 11 6 - 6 
เงินยโูร 6 - 6 1 - 1 

เงินสกุลอ่ืน 833 - 833 691 50 741 

   รวมต่างประเทศ 1,249 82 1,331 1,055 50 1,105 

   รายการระหวา่งธนาคารต่างประเทศสุทธิ 1,249 82 1,331 1,055 50 1,105 
       

   รวมในประเทศและต่างประเทศสุทธิ 2,769 2,791 5,560 4,201 2,483 6,684 

 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2562  
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7 ตราสารอนุพนัธ์ 

 
7.1 ตราสารอนุพนัธ์เพื่อค้า  

 
มูลค่ายติุธรรมและจ านวนเงินตามสญัญาแบ่งตามประเภทความเส่ียง 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม 

   จ านวนเงนิ   จ านวนเงนิ 
 สินทรัพย์ หนีสิ้น ตามสัญญา สินทรัพย์ หนีสิ้น ตามสัญญา 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

อตัราแลกเปล่ียน 16,952 15,716 1,509,918 14,783 15,756 1,671,140 
อตัราดอกเบ้ีย 11,128 8,789 2,545,443 8,291 6,242 2,229,489 

อ่ืนๆ 168 704 32,866 182 529 33,405 

   รวม 28,248 25,209 4,088,227 23,256 22,527 3,934,034 

 
สดัส่วนการท าธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์แบ่งตามประเภทคู่สญัญาโดยพิจารณาจากจ านวนเงินตามสัญญา 
 

 

ข้อมูลทางการเงนิรวม 
และข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 
31 มีนาคม  
พ.ศ. 2562 

31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2561 

 สัดส่วนร้อยละ สัดส่วนร้อยละ 
   

สถาบนัการเงิน 94 94 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 3 

บุคคลภายนอก 3 3 

   รวม 100 100 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2562  
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7 ตราสารอนุพนัธ์ (ต่อ) 

 

7.2 ตราสารอนุพนัธ์เพื่อการป้องกนัความเส่ียง 
 

7.2.1 การป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงนิสด 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม 

   จ านวนเงนิ   จ านวนเงนิ 
 สินทรัพย์ หนีสิ้น ตามสัญญา สินทรัพย์ หนีสิ้น ตามสัญญา 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

อตัราแลกเปล่ียน 115 1,765 29,342 140 1,767 28,752 

อตัราดอกเบ้ีย - 11 2,450 - 24 2,450 

   รวม 115 1,776 31,792 140 1,791 31,202 
 

การป้องกันความเส่ียงกระแสเงินสดใช้ในการป้องกนัความเส่ียงอนัเกิดจากความผนัผวนของกระแสเงินสดในอนาคต 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ียของสินทรัพยท์างการเงินและ
หน้ีสินทางการเงิน ธนาคารป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสดจาก เงินให้สินเช่ือ ตัว๋แลกเงินอนุพนัธ์ Credit Linked Bills of 
Exchange และหุ้นกู้ด้อยสิทธิจากความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและความเส่ียงด้านอตัราดอกเบ้ีย 
โดยท ารายการสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอตัราแลกเปล่ียน และสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียกบั CIMB 
Bank Berhad และกิจการอ่ืน ๆ  
 

ระยะเวลาท่ีคาดว่ากระแสเงินสดของรายการท่ีมีการป้องกันความเส่ียง (Hedged items) จะเกิดข้ึนและมีผลกระทบต่อ 
ก าไร (ขาดทุน) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ย 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 

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

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

กระแสเงินสดรับ 48 147 5,669 939 
กระแสเงินสดจ่าย (51) (3,703) (8,857) (4,004) 

กระแสเงินสดสุทธิ (3) (3,556) (3,188) (3,065) 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

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

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

กระแสเงินสดรับ 42 129 4,806 970 
กระแสเงินสดจ่าย (310) (3,538) (9,135) (4,161) 

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



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2562  
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8 เงนิลงทุนสุทธิ 

 
จ าแนกตามประเภทของเงนิลงทุน 

 
ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

เงนิลงทุนเพือ่ค้า   
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 20,033 14,543 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 4,164 3,221 

   รวมเงินลงทุนเพื่อคา้ 24,197 17,764 

   
เงนิลงทุนที่ก าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม   
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 5,568 5,399 

   รวมเงินลงทุนท่ีก าหนดใหแ้สดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 5,568 5,399 

   
เงนิลงทุนเผือ่ขาย   
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 39,323 42,871 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 7,499 5,943 
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 61 60 

   รวมเงินลงทุนเผื่อขาย 46,883 48,874 

 
 ราคาทุน/ ราคาทุน/ 
 ราคาทุนตัดจ าหน่าย ราคาทุนตัดจ าหน่าย 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ตราสารหนีท้ี่จะถือจนครบก าหนด   
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 20,682 19,933 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 113 133 

เงินลงทุนในลูกหน้ี  59 59 

   รวม 20,854 20,125 
หกั  ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (20) (20) 

   รวมตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด 20,834 20,105 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2562  
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8 เงนิลงทุนสุทธิ (ต่อ) 

 
จ าแนกตามประเภทของเงนิลงทุน (ต่อ) 

 

ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 
ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ราคาทุน ราคาทุน 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

เงนิลงทุนทั่วไป   
ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดในประเทศ 255 255 

ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดต่างประเทศ 1 1 

   รวม 256 256 

หกั  ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (226) (226) 

   รวมเงินลงทุนทัว่ไป 30 30 
   

   รวมเงนิลงทุนสุทธิ 97,512 92,172 

 
ธนาคารจดัประเภทเงินลงทุนบางรายการเป็นเงินลงทุนท่ีก าหนดให้แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม (Fair Value Option) ส าหรับรายการเงินลงทุน 
ท่ีมีวตัถุประสงคช์ดัเจนในการบริหารความเส่ียงของธุรกรรมอนุพนัธ์ในบญัชีเพ่ือคา้ ทั้งน้ีเพ่ือลดความไม่สอดคลอ้งในการวดัมูลค่าหรือรับรู้
รายการระหวา่งเงินลงทุนและธุรกรรมในบญัชีเพื่อคา้ 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ธนาคารมีเงินลงทุนท่ีน าไปวางเป็นหลกัประกนัตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบ
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลขอ้ 33.1 

 
9 เงนิลงทุนในบริษทัย่อยสุทธิ 

    ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

   สัดส่วนการถือหุ้น วิธีราคาทุน 

   31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

  ประเภทหลักทรัพย์ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ ท่ีลงทุน ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท 

       

บริษัทย่อย - ทีร่วมอยู่ในงบการเงินรวม       
บจ. ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต ้ ให้เช่า/เช่าซ้ือรถยนต ์ หุ้นสามญั 100 100 1,703 1,703 
บจ. เวลิดลี์ส  ให้เช่าซ้ือและจ าหน่าย      
 รถจกัรยานยนต ์ หุ้นสามญั 100 100 467 467 

บจ. ซีที คอลล ์ ติดตามหน้ี หุ้นสามญั 100 100 38 38 

   รวม     2,208 2,208 

หัก  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า     - - 

   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสุทธิ     2,208 2,208 

 
บริษทัยอ่ยดงักล่าวขา้งตน้ไดร้วมอยูใ่นการจดัท างบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ สัดส่วนของสิทธิในการออกเสียงในบริษทัยอ่ยท่ีถือโดยบริษทัใหญ่
ไม่แตกต่างจากสดัส่วนท่ีถือหุ้นสามญั บริษทัใหญ่ไม่ไดถื้อหุ้นบุริมสิทธิของบริษทัยอ่ยท่ีรวมอยูใ่นกลุ่มกิจการ 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2562  
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10 เงนิให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ 

 
10.1 จ าแนกตามประเภทสินเช่ือ 

 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 
31 มีนาคม 
พ.ศ. 2562 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2561 

31 มีนาคม 
พ.ศ. 2562 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

เงินเบิกเกินบญัชี 5,753 5,699 5,890 5,809 
เงินให้กูย้มื 162,705 159,647 168,293 165,702 
ตัว๋เงิน 25,729 27,669 47,270 47,310 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ  44,078 41,498 - - 
อ่ืน ๆ 193 42 180 28 

   รวมเงินให้สินเช่ือ 238,458 234,555 221,633 218,849 
หกั  รายไดร้อตดับญัชี (8,825) (8,255) - (1) 

   รวมเงินให้สินเช่ือสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 229,633 226,300 221,633 218,848 
บวก  ดอกเบ้ียคา้งรับ 656 492 733 502 

   รวมเงินให้สินเช่ือสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี     
      บวกดอกเบ้ียคา้งรับ 230,289 226,792 222,366 219,350 
หกั  ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (หมายเหตุ 11)     
       เงินส ารองขั้นต ่าตามเกณฑ ์ธปท. - รายสินเช่ือ (5,544) (5,534) (5,449) (5,407) 
       เงินส ารองส่วนเกิน (5,406) (5,005) (4,504) (4,295) 
หกั  คา่เผ่ือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี     
          (หมายเหตุ 12) (50) (52) (50) (52) 

       เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 219,289 216,201 212,363 209,596 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2562  
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10 เงนิให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ (ต่อ) 

 

10.2 จ าแนกตามประเภทการจัดช้ัน 
 

กลุ่มกิจการสามารถจ าแนกสินเช่ือตามประเภทการจดัชั้นและ/หรือตามงวดคา้งช าระไดด้งัต่อไปน้ี 
 

(ก) ลูกหนีแ้ละเงนิให้สินเช่ือของกลุ่มกจิการ 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

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

 ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท 
         

เงินส ารองขั้นต ่าตามเกณฑ ์ธปท.         
  - จดัชั้นปกติ 207,630 76,709 1 763 204,271 77,281 1 769 
  - จดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 12,601 2,770 2 55 12,614 2,896 2 57 
  - จดัชั้นต ่ากว่ามาตรฐาน 2,824 1,174 100 1,170 2,693 1,102 100 1,098 
  - จดัชั้นสงสยั 1,356 437 100 437 2,305 1,109 100 1,108 

  - จดัชั้นสงสยัจะสูญ 5,878 2,862 100 3,119 4,909 2,249 100 2,502 
ส ารองส่วนเกิน         

  - ส ารองทัว่ไป    5,406    5,005 

     รวม 230,289 83,952  10,950 226,792 84,637  10,539 

 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

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

 ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท 
         

เงินส ารองขั้นต ่าตามเกณฑ ์ธปท.         
  - จดัชั้นปกติ 204,120 98,174 1 980 201,236 97,628 1 975 
  - จดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 8,532 1,921 2 38 8,578 2,012 2 39 
  - จดัชั้นต ่ากว่ามาตรฐาน 2,485 880 100 880 2,327 788 100 787 
  - จดัชั้นสงสยั 1,354 434 100 434 2,302 1,106 100 1,106 
  - จดัชั้นสงสยัจะสูญ 5,875 2,858 100 3,117 4,907 2,247 100 2,500 
ส ารองส่วนเกิน         

  - ส ารองทัว่ไป    4,504    4,295 

     รวม 222,366 104,267  9,953 219,350 103,781  9,702 

 

(1) ยอดสุทธิท่ีใช้ในการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ หมายถึง มูลหน้ีหลงัหักมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากลูกหน้ี หรือมูลค่า
ปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการจ าหน่ายหลกัประกนั แลว้แต่กรณี ทั้งน้ีเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ท่ี สนส.5/2559 วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัชั้นและการกนัเงินส ารองของสถาบนัการเงิน 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการและธนาคารมีเงินให้สินเช่ือผิดนัดช าระจ านวน 9,379 ล้านบาท และ 9,034 ล้านบาท 
ตามล าดบั (วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : 9,175 ลา้นบาท และ 8,803 ลา้นบาท ตามล าดบั) ท่ีระงบัการรับรู้ดอกเบ้ีย 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2562  
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10 เงนิให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ (ต่อ) 

 

10.2 จ าแนกตามประเภทการจัดช้ัน (ต่อ) 
 

กลุ่มกิจการสามารถจ าแนกสินเช่ือตามประเภทการจดัชั้นและ/หรือตามงวดคา้งช าระไดด้งัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 

(ข) ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงนิของบริษทัย่อย 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ยอดลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าทางการเงินของ
บริษทัยอ่ยแยกตามอายลูุกหน้ีท่ีคา้งช าระ โดยนบัจากวนัท่ีท่ีครบก าหนดช าระตามสญัญาไดด้งัน้ี 
 

 ยอดลูกหนีห้ลงัหักดอกผลเช่าซ้ือ ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

 
31 มีนาคม 
พ.ศ. 2562 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2561 

31 มีนาคม 
พ.ศ. 2562 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ไม่คา้งช าระหรือคา้งช าระไม่เกิน 1 งวด 30,839 28,836 56 52 
คา้งช าระตั้งแต่ 1 งวดแต่ไม่เกิน 3 งวด 4,069 4,036 16 17 
คา้งช าระตั้งแต่ 3 งวดแต่ไม่เกิน 6 งวด 339 367 290 311 
คา้งช าระตั้งแต่ 6 งวดแต่ไม่เกิน 12 งวด 3 3 3 3 

คา้งช าระตั้งแต่ 12 งวดข้ึนไป 3 2 3 2 

   รวม 35,253 33,244 368 385 

เงินส ารองส่วนเกิน - - 902 710 

   รวม 35,253 33,244 1,270 1,095 
 

10.3 สินเช่ือที่ไม่ก่อให้เกดิรายได้ 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการมีเงินให้สินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้ซ่ึงค  านวณตามเกณฑข์อง 
ธนาคารแห่งประเทศไทย ดงัน้ี 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

เงินให้สินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(เงินตน้)     
   - ธนาคาร 9,702 9,529 9,702 9,529 
   - ธุรกิจอ่ืน 345 373 - - 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 เงินให้สินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดต้ามเกณฑ ์ธปท. ดงักล่าวขา้งตน้ 
ไดถื้อปฏิบติัตามประกาศ ธปท. ซ่ึงก าหนดให้เงินให้สินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดห้มายถึงสินเช่ือท่ีจดัชั้นต ่ากว่ามาตรฐาน สงสัยและ
สงสัยจะสูญ และไม่รวมสินเช่ือท่ีคา้งช าระท่ีไดมี้การท าสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีและเขา้เง่ือนไขการจดัชั้นเป็นลูกหน้ีปกติหรือกล่าวถึง
เป็นพิเศษตามเกณฑ ์ธปท.แลว้ 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2562  

31 

 
10 เงนิให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ (ต่อ) 

 
10.3 สินเช่ือที่ไม่ก่อให้เกดิรายได้ (ต่อ) 

 
ในระหวา่งงวด กลุ่มกิจการจดัประมูลขายสินเช่ือดอ้ยคุณภาพประเภทสิทธิเรียกร้องในสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตใ์ห้แก่นิติบุคคลเฉพาะราย
ท่ีบริษทัออกหนงัสือเชิญชวนดว้ยวิธียื่นซองเสนอราคาแบบไม่พึงเปิดเผย ซ่ึงสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพเหล่าน้ีไดถู้กตดัออกจากบญัชีแลว้
ตามนโยบายของกลุ่มกิจการ ท าให้กลุ่มกิจการมีก าไรสุทธิจากการขายสินเช่ือดอ้ยคุณภาพจ านวน 172 ลา้นบาท 

 
10.4 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงนิ 

 
ณ วันท่ี  31 มีนาคม พ.ศ. 2562 บริษัทย่อยมีลูกหน้ีภายใต้สัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าทางการเงินจ านวน  33,983 ล้านบาท  
(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : 32,149 ลา้นบาท) ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าซ้ือและเช่าทางการเงินส าหรับรถยนต ์และรถจกัรยานยนตอ์ายขุอง
สญัญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 3 ถึง 6 ปี และส่วนใหญ่คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีตามท่ีระบุในสญัญา 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม  

 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 

 จ านวนเงนิที่ถึงก าหนดช าระจ่ายตามสัญญาเช่า 

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

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน้ทั้งส้ิน      
   ตามสญัญาเช่า 13,587 28,276 1,760 455 44,078 

หกั  รายไดท้างการเงินรอการรับรู้ (3,733) (4,895) (87) (110) (8,825) 

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่า      
   ท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า 9,854 23,381 1,673 345 35,253 

หกั  ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ     (1,270) 

ลูกหน้ีภายใตส้ญัญาเช่าซ้ือและ       

   สญัญาเช่าทางการเงินสุทธิ     33,983 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2562  
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10 เงนิให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ (ต่อ) 

 
10.4 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงนิ (ต่อ) 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม  

 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 จ านวนเงนิที่ถึงก าหนดช าระจ่ายตามสัญญาเช่า 

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

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน้ทั้งส้ิน      
   ตามสญัญาเช่า 12,961 26,510 1,536 491 41,498 

หกั  รายไดท้างการเงินรอการรับรู้ (3,518) (4,541) (76) (119) (8,254) 

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่า      
   ท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า 9,443 21,969 1,460 372 33,244 

หกั  ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ     (1,095) 

ลูกหน้ีภายใตส้ญัญาเช่าซ้ือและ       

   สญัญาเช่าทางการเงินสุทธิ     32,149 

 
10.5 การปรับโครงสร้างหนีท้ี่มีปัญหา 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการมียอดคงเหลือของลูกหน้ีท่ีอยูร่ะหว่างการปรับโครงสร้างหน้ี
ดงัน้ี 
 

  

ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 
ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

  31 มีนาคม พ.ศ. 2562 

   จ านวนหนี ้
   ก่อนการปรับ 
   โครงสร้างหนี ้

  จ านวนราย ล้านบาท 
    

ยอดคงเหลือลูกหน้ีท่ีปรับโครงสร้างหน้ีก่อนปี พ.ศ. 2562  3,877 3,143 
ยอดคงเหลือลูกหน้ีท่ีปรับโครงสร้างหน้ีในระหวา่งงวด    
   สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562  35 60 
 
 
 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2562  
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10 เงนิให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ (ต่อ) 

 
10.5 การปรับโครงสร้างหนีท้ี่มีปัญหา (ต่อ) 

 

  

ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 
ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

  31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

   จ านวนหนี ้
   ก่อนการปรับ 
   โครงสร้างหนี ้

  จ านวนราย ล้านบาท 
    

ยอดคงเหลือลูกหน้ีท่ีปรับโครงสร้างหน้ีก่อนปี พ.ศ. 2561  4,148 3,404 
ยอดคงเหลือลูกหน้ีท่ีปรับโครงสร้างหน้ีระหวา่งปี    
   ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561  220 69 
 
รายละเอียดของลูกหน้ีท่ีปรับโครงสร้างหน้ีในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 เปรียบเทียบกบั
ลูกหน้ีทั้งส้ินท่ีมีอยูท่ ั้งในขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร มีดงัน้ี 
 

 ระหว่างงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2562 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

  จ านวนหนี ้  จ านวนหนี ้
  ก่อนการปรับ  ก่อนการปรับ 
  โครงสร้างหนี ้  โครงสร้างหนี ้

 จ านวนราย ล้านบาท จ านวนราย ล้านบาท 
     

ลูกหน้ีท่ีปรับโครงสร้างหน้ี 38 269 38 269 
ลูกหน้ีทั้งส้ิน 417,219 229,634 155,111 221,633 
 

 ระหว่างงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2561 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

  จ านวนหนี ้  จ านวนหนี ้
  ก่อนการปรับ  ก่อนการปรับ 
  โครงสร้างหนี ้  โครงสร้างหนี ้

 จ านวนราย ล้านบาท จ านวนราย ล้านบาท 
     

ลูกหน้ีท่ีปรับโครงสร้างหน้ี 196 1,035 196 1,035 
ลูกหน้ีทั้งส้ิน 405,295 210,228 171,315 204,051 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2562  
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10 เงนิให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ (ต่อ) 

 
10.5 การปรับโครงสร้างหนีท้ี่มีปัญหา (ต่อ) 

 
รายละเอียดของลูกหน้ีท่ีปรับโครงสร้างหน้ีในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 แยกตาม
รูปแบบการปรับโครงสร้างหน้ีดงัต่อไปน้ี  
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2562 

  จ านวนหนี ้  จ านวนหนี ้
  ก่อนปรับ  หลงัปรับ 
  โครงสร้างหนี ้ มูลค่ายุติธรรม โครงสร้างหนี ้

วธีิปรับปรุงโครงสร้างหนี ้ จ านวนราย ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระหน้ี  38 269 - 269 

   รวม 38 269 - 269 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2561 

  จ านวนหนี ้  จ านวนหนี ้
  ก่อนปรับ  หลงัปรับ 
  โครงสร้างหนี ้ มูลค่ายุติธรรม โครงสร้างหนี ้

วธีิปรับปรุงโครงสร้างหนี ้ จ านวนราย ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระหน้ี  196 1,035 - 1,035 

   รวม 196 1,035 - 1,035 

 
ลูกหน้ีท่ีได้รับการปรับโครงสร้างหน้ีตามท่ีกล่าวข้างต้นสามารถจ าแนกระยะเวลาการผ่อนช าระตามสัญญาปรับโครงสร้างหน้ี 
ไดด้งัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่ 

31 มนีาคม พ.ศ. 2562 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่ 

31 มนีาคม พ.ศ. 2561 

  ภาระหนี้  ภาระหนี้ 

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

ไม่เกิน 5 ปี 14 210 210 34 43 43 
5 - 10 ปี 22 55 55 43 756 756 
10 - 15 ปี 1 1 1 13 24 24 
เกินกวา่ 15 ปี 1 3 3 106 212 212 

   รวม 38 269 269 196 1,035 1,035 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2562  
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10 เงนิให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ (ต่อ) 

 
10.5 การปรับโครงสร้างหนีท้ี่มีปัญหา (ต่อ) 

 
ขอ้มูลส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกหน้ีท่ีผา่นการปรับโครงสร้างหน้ีแลว้ 
มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ดอกเบ้ียรับ 67 106 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการมีลูกหน้ีท่ีปรับโครงสร้างหน้ีแลว้ทั้งส้ินสามารถสรุปได้
ดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 

31 มีนาคม  
พ.ศ. 2562 

31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2561 

   

จ านวนราย (ราย) 3,912 4,368 
ภาระหน้ีคงคา้ง (ลา้นบาท) 2,402 2,679 
 
กรณีปรับโครงสร้างหน้ีโดยการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในการช าระหน้ี กลุ่มกิจการได้ค  านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนโดยการหา 
มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับคืนคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียในตลาด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 ธนาคารมีส่วนสูญเสีย
จากการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีเกิดจากการปรับมูลค่าหน้ี (PV Loss) คิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 50 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 :  
52 ลา้นบาท) ซ่ึงธนาคารไดต้ั้งค่าเผ่ือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ีไวแ้ลว้  
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2562  
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11 ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ  

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 

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

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 769 57 1,098 1,108 2,502 5,005 10,539 
บวก (ลด) เพิ่มระหวา่งงวด (6) (2) 313 (671) 1,111 225 970 
 โอนมาจากค่าเผือ่การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี - - - - - 2 2 
 หน้ีสูญรับคืน - - - - - 176 176 

หัก หน้ีสูญตดับญัชี - - (241) - (494) (2) (737) 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 763 55 1,170 437 3,119 5,406 10,950 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

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

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 695 66 1,666 1,321 2,417 3,704 9,869 
บวก เพิ่ม (ลด) ระหวา่งปี 125 - (6) 69 4,089 678 4,955 
 โอนมาจากค่าเผือ่การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี - - - - - 72 72 
 หน้ีสูญรับคืน - - - - - 580 580 
หัก หน้ีสูญตดับญัชี - - (557) (80) (1,755) (11) (2,403) 
 ตดับญัชีจากการโอนหน้ี (51) (9) (5) (202) (2,249) - (2,516) 

 โอนไปค่าเผือ่การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี - - - - - (18) (18) 

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



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2562  

37 

 
11 ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ (ต่อ) 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 

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

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 975 39 787 1,106 2,500 4,295 9,702 
บวก เพิ่ม (ลด) ระหวา่งงวด 5 (1) 93 (672) 1,111 32 568 
 โอนมาจากค่าเผือ่การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี - - - - - 2 2 
 หน้ีสูญรับคืน - - - - - 176 176 

หัก หน้ีสูญตดับญัชี  - - - - (494) (1) (495) 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 980 38 880 434 3,117 4,504 9,953 

 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

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

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 868 40 1,389 1,267 2,378 3,314 9,256 
บวก เพิ่ม (ลด) ระหวา่งปี 158 8 (594) 41 3,750 358 3,721 
 โอนมาจากค่าเผือ่การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี - - - - - 72 72 
 หน้ีสูญรับคืน - - - - - 580 580 
หัก หน้ีสูญตดับญัชี - - (3) - (1,379) (11) (1,393) 
 ตดับญัชีจากการโอนหน้ี (51) (9) (5) (202) (2,249) - (2,516) 

 โอนไปค่าเผือ่การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี - - - - - (18) (18) 

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

 
12 ค่าเผือ่การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี ้

 

ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 
ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ยอดคงเหลือตน้งวด/ปี 52 106 
บวก ค่าเผ่ือการปรับมูลค่าของลูกหน้ีท่ีโอนมาจากบญัชีค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ - 18 

หกั ค่าเผ่ือการปรับมูลค่าของลูกหน้ีท่ีโอนไปบญัชีค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (2) (72) 

ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี 50 52 
 

รายการตดัจ าหน่ายและ/หรือการปรับบญัชีค่าเผ่ือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ีจะปรับปรุงโอนผ่านบญัชีค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2562  
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13 ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี 

 

รายการเคล่ือนไหวของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ณ วนัตน้งวด/ปี 1,393 1,373 938 1,023 
(ลด) เพ่ิมในก าไรหรือขาดทุน  (94) 39 (49) (67) 

ภาษีลดในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (1) (19) (1) (18) 

ณ วนัปลายงวด/ปี 1,298 1,393 888 938 
 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับงวด/ปีมีดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 ประมาณการ ผลขาดทุน 
บัญชีพกั
รายได้ 

ค่าเผือ่ 
การด้อยค่า
ทรัพย์สิน ค่าเผือ่หนี้ 

รายได้รอตดับัญชี
ค่าธรรมเนียม 
แรกเข้าและ

ค่าธรรมเนียมแรก 

 
 
 

ดอกเบีย้รับ   
 หนี้สิน ทางภาษี ดอกเบีย้ รอการขาย สงสัยจะสูญ เข้าประกันภยั รอตดับัญชี อื่นๆ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 376 135 148 40 887 45 70 187 1,888 

(ลด) เพ่ิมในก าไรหรือขาดทุน (22) (22) (2) (3) 42 (4) (10) (76) (97) 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  พ.ศ. 2562 354 113 146 37 929 41 60 111 1,791 

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

ภาษีลดในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (15) - - - - - - (11) (26) 

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

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2562  

39 

 
13 ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 

 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับงวด/ปีมีดงัน้ี (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 ก าไรจาก ก าไรจาก   
 มูลค่ายุติธรรม การตีราคา ผลแตกต่าง  
 ของเงนิลงทุน สินทรัพย์เพิม่ ช่ัวคราว รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 79 395 21 495 
(ลด) เพ่ิมในก าไรหรือขาดทุน (9) (1) 7 (3) 

ภาษีเพ่ิมในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - 1 1 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 70 394 29 493 
     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 34 406 5 445 
เพ่ิม (ลด) ในก าไรหรือขาดทุน  68 (11) - 57 

ภาษี (ลด) เพ่ิมในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (23) - 16 (7) 

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

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 ประมาณการ ผลขาดทุน 
บัญชีพกั
รายได้ 

ค่าเผือ่ 
การด้อยค่า
ทรัพย์สิน ค่าเผือ่หนี้ 

รายได้รอตดับัญชี
ค่าธรรมเนียม 
แรกเข้าและ

ค่าธรรมเนียมแรก 

 
 
 

ดอกเบีย้รับ   

 หนี้สิน ทางภาษี ดอกเบีย้ รอการขาย สงสัยจะสูญ เข้าประกันภยั รอตดับัญชี อื่นๆ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 357 135 137 15 656 45 70 18 1,433 

ลดในก าไรหรือขาดทุน (23) (21) - - - (4) (10) (1) (59) 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 334 114 137 15 656 41 60 17 1,374 

          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 371 135 138 15 656 48 70 35 1,468 
ลดในก าไรหรือขาดทุน - - (1) - - (3) - (6) (10) 

ภาษีลดในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (14) - - - - - - (11) (25) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 357 135 137 15 656 45 70 18 1,433 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2562  
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13 ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 

 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับงวด/ปีมีดงัน้ี (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 ก าไรจาก ก าไรจาก   
 มูลค่ายุติธรรม การตีราคา ผลแตกต่าง  
 ของเงนิลงทุน สินทรัพย์เพิม่ ช่ัวคราว รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 79 395 21 495 
ลดในก าไรหรือขาดทุน  (9) (1) - (10) 

ภาษีเพ่ิมในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - 1 1 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 70 394 22 486 
     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 34 406 5 445 
เพ่ิม (ลด) ในก าไรหรือขาดทุน  68 (11) - 57 

ภาษี (ลด) เพ่ิมในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (23) - 16 (7) 

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

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการมีผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้ ในกรณีท่ีกลุ่มกิจการ
ไม่ไดรั้บรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีไวใ้นงบแสดงฐานะทางการเงิน ดงัน้ี 

 

 

ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 
ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 
31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2562 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ประมาณการหน้ีสิน 86 81 
ผลขาดทุนสะสม 641 722 
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 309 244 
ขาดทุนจากมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 49 160 
อ่ืนๆ 111 86 

   รวม 1,196 1,293 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2562  
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14 สินทรัพย์อืน่สุทธิ 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ดอกเบ้ียและเงินปันผลคา้งรับ 591 382 591 382 
สญัญาจ่ายหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 8,016 6,053 8,016 6,053 
เงินยมืทดรอง 26 29 25 29 
สินทรัพยอ่ื์นระหวา่งรอโอนบญัชี 242 281 92 107 
ค่านายหนา้คา้งรับ 94 47 94 47 
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งรับ 245 229 240 227 
เงินมดัจ า 89 89 78 78 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 1,101 903 1,097 897 
ลูกหน้ีตัว๋สญัญาใชเ้งิน 496 906 496 906 
ลูกหน้ีอ่ืน - 1 - - 

อ่ืน ๆ 158 137 80 79 

รวม 11,058 9,057 10,809 8,805 

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

สินทรัพยอ่ื์นสุทธิ 11,029 9,028 10,780 8,776 

 
15 หนีสิ้นทางการเงนิที่ก าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 

 

ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 
ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 
31 มีนาคม 
พ.ศ. 2562 

31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

หุ้นกู ้ 13,127 14,703 

ตัว๋แลกเงิน 21,586 20,810 

   รวม 34,713 35,513 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2562  
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15 หนีสิ้นทางการเงนิที่ก าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 

 

สดัส่วนการท าธุรกรรมแบ่งตามประเภทคู่สญัญาโดยพิจารณาจากจ านวนเงินตามสญัญา 
 

 

ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 
ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 
31 มีนาคม  
พ.ศ. 2562 

31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2561 

 สัดส่วนร้อยละ สัดส่วนร้อยละ 
   

สถาบนัการเงิน 58 54 

บุคคลภายนอก 42 46 

   รวม 100 100 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 หน้ีสินทางการเงินท่ีก าหนดให้แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม สรุปไดด้งัน้ี 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ธนาคารไดไ้ถ่ถอนตัว๋แลกเงินก่อนก าหนด มีอาย ุ11 ปี ซ่ึงมีอนุพนัธ์แฝงคือ callable range accrual swap 
ธนาคารช าระดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 6.10 ต่อปี ทุก 6 เดือน โดยธนาคารไดท้  ารายการ callable range accrual swap ท่ีมีเง่ือนไขตรงขา้ม 
(back-to-back) กบั CIMB Bank Berhad ซ่ึงเป็นบริษทัแม่  
 

 ธนาคารได้ออกหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง อาย ุ5 - 7 ปี ซ่ึงอนุพนัธ์แฝงคือ callable inverse floater derivatives ธนาคารช าระดอกเบ้ียในอตัรา
ร้อยละ 6.00 - 6.40 ต่อปี หักด้วยระดบัดชันีอา้งอิง THBFIX 6 month (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : อตัราร้อยละ 6.00 - 6.40 ต่อปี หักด้วย
ระดบัดชันีอา้งอิง THBFIX 6 month) ช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน โดยธนาคารได้ท  ารายการ interest rate swap กบักิจการอ่ืนเพ่ือป้องกนั
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย 
 

 ธนาคารไดอ้อกหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง อาย ุ5 ปี (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : 5 ปี) อา้งอิงกบัอตัราดอกเบ้ีย THBFIX 6 month ประเภท callable 
range accrual note ธนาคารจ่ายดอกเบ้ียเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญาโดยช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน  
 

 ธนาคารไดอ้อกตัว๋แลกเงินแบบ accreting ท่ีมีอนุพนัธ์แฝง (accreting structured bills of exchange) ซ่ึงอนุพนัธ์แฝงคือสัญญาแลกเปล่ียน
อตัราดอกเบ้ีย มีอายรุะหว่าง 7 - 23 ปี (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : 7 - 23 ปี) ธนาคารช าระดอกเบ้ียในอตัราระหว่างร้อยละ 2.68 - 5.18 ต่อปี 
(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : ระหว่างร้อยละ 2.68 – 5.18 ต่อปี) ช าระดอกเบ้ียคร้ังเดียว ณ วนัครบก าหนดไถ่ถอน โดยธนาคารไดท้  ารายการ
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย กบักิจการอ่ืนเพ่ือป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย 
 
 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2562  
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16 ตราสารหนีท้ี่ออกและเงนิกู้ยมื 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 31 มนีาคม พ.ศ. 2562 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

หุ้นกู้       
หุน้กูค้รบก าหนดปี พ.ศ. 2563       
   อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.44 ต่อปี 2,000 - 2,000 2,000 - 2,000 
       
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ       
ตราสารหน้ีดอ้ยสิทธิ มูลค่าตราไว ้400 ลา้นริงกิต       
   ครบก าหนดปี พ.ศ. 2567 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.60 ต่อปี - 3,120 3,120 - 3,122 3,122 
ตราสารหน้ีดอ้ยสิทธิ มูลค่าตราไว ้570 ลา้นริงกิต       
   ครบก าหนดปี พ.ศ. 2569 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.35 ต่อปี - 4,446 4,446 - 4,449 4,449 
ตราสารหน้ีดอ้ยสิทธิ มูลค่าตราไว ้390 ลา้นริงกิต       
   ครบก าหนดปี พ.ศ. 2571 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.20 ต่อปี - 3,042 3,042 - 3,044 3,044 
       
หุ้นกู้ทีม่อีนุพนัธ์แฝง       

หุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง 1,332 - 1,332 1,016 - 1,016 

 3,332 10,608 13,940 3,016 10,615 13,631 

       
ตัว๋แลกเงนิทีม่อีนุพนัธ์แฝง       

ตัว๋แลกเงินท่ีมีอนุพนัธ์แฝง 1,800 3,468 5,268 1,800 3,537 5,337 

 1,800 3,468 5,268 1,800 3,537 5,337 

   รวม 5,132 14,076 19,208 4,816 14,152 18,968 

หกั  ส่วนของเงินกูย้ืมท่ีถึงก าหนดช าระใน 1 ปี (95) - (95) (60) - (60) 

เงินกูย้ืมระยะยาวคงเหลือ 5,037 14,076 19,113 4,756 14,152 18,908 
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16 ตราสารหนีท้ี่ออกและเงนิกู้ยมื (ต่อ) 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 31 มนีาคม พ.ศ. 2562 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ       
ตราสารหน้ีดอ้ยสิทธิ มูลค่าตราไว ้400 ลา้นริงกิต       
   ครบก าหนดปี พ.ศ. 2567 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.60 ต่อปี - 3,120 3,120 - 3,122 3,122 
ตราสารหน้ีดอ้ยสิทธิ มูลค่าตราไว ้570 ลา้นริงกิต       
   ครบก าหนดปี พ.ศ. 2569 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.35 ต่อปี - 4,446 4,446 - 4,449 4,449 
ตราสารหน้ีดอ้ยสิทธิ มูลค่าตราไว ้390 ลา้นริงกิต       
   ครบก าหนดปี พ.ศ. 2571 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.20 ต่อปี - 3,042 3,042 - 3,044 3,044 
       
หุ้นกู้ทีม่อีนุพนัธ์แฝง       

หุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง 1,332 - 1,332 1,016 - 1,016 

 1,332 10,608 11,940 1,016 10,615 11,631 
       

ตัว๋แลกเงนิทีม่อีนุพนัธ์แฝง       

ตัว๋แลกเงินท่ีมีอนุพนัธ์แฝง 1,800 3,468 5,268 1,800 3,537 5,337 

 1,800 3,468 5,268 1,800 3,537 5,337 
       

   รวม 3,132 14,076 17,208 2,816 14,152 16,968 

หกั  ส่วนของเงินกูย้ืมท่ีถึงก าหนดช าระใน 1 ปี (95) - (95) (60) - (60) 

เงินกูย้ืมระยะยาวคงเหลือ 3,037 14,076 17,113 2,756 14,152 16,908 
 

(ก) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 ธนาคารมีหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง จ  านวน 1,332 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : 1,016 ลา้นบาท) ดงัน้ี 
 

 ธนาคารไดอ้อกหุ้นกูอ้นุพนัธ์ (Maxi X-Change) จ านวน 95 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : 60 ลา้นบาท) มีอาย ุ6 เดือนนบัจากวนัท่ี
ออกหุ้นกู ้โดยให้ผลตอบแทน ณ วนัครบก าหนดอาย ุตามการเคล่ือนไหวของปัจจยัอา้งอิง 
 

 ธนาคารออกหุ้นกู้ท่ี มีอนุพันธ์แฝงท่ีอ้างอิงกับหน่วยลงทุน ประเภท Fund Link Note จ านวน 1,237 ล้านบาท (31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2561 : 956 ลา้นบาท) อตัราผลตอบแทนจะข้ึนอยูก่บัการเคล่ือนไหวของราคาของหน่วยลงทุนของกองทุน 

 

(ข) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 ธนาคารมีตัว๋แลกเงินอนุพนัธ์ท่ีอา้งอิงกบัเหตุการณ์ท่ีมีผลต่อความสามารถในการช าระหน้ีของบริษทั
อา้งอิง credit linked bill of exchange (CLN) จ านวน 5,268 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : จ านวน 5,337 ลา้นบาท) ดงัน้ี 
 

 ธนาคารออก CLN จ านวน 1,800 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : จ านวน 1,800 ล้านบาท) อายุ 10 ปี ผูถื้อ CLN จะได้รับดอกเบ้ีย
ทั้งหมดในวนัท่ีช าระดอกเบ้ียและจะไดรั้บจ านวนเงินไถ่ถอนในวนัท่ีครบก าหนด โดยตอ้งไม่มีเหตุการณ์ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
เกิดข้ึนกบักิจการอา้งอิง ธนาคารช าระดอกเบ้ียในอตัราระหว่างร้อยละ 3.75 - ร้อยละ 4.01 ต่อปี (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 3.75 - 
ร้อยละ 4.01 ต่อปี) ช าระดอกเบ้ียทุกหกเดือน 
 

 ธนาคารออก CLN จ านวน 109 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 3,468 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : จ านวน 109 ล้านเหรียญสหรัฐ  
หรือเทียบเท่า 3,537 ลา้นบาท) อายรุะหวา่ง 8-15 ปี (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : 8 - 15 ปี) ผูถื้อ CLN จะไดรั้บดอกเบ้ียทั้งหมดในวนัท่ี
ช าระดอกเบ้ียและจะไดรั้บจ านวนเงินไถ่ถอนในวนัท่ีครบก าหนด โดยตอ้งไม่มีเหตุการณ์ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาเกิดข้ึนกบักิจการ
อ้างอิง ธนาคารช าระดอกเบ้ียในอัตราระหว่าง 6M LIBOR + 1.6597%  ถึง 6M LIBOR + 2.3925% ต่อปี (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 :  
6M LIBOR + 1.6597% ถึง 6M LIBOR + 2.3925% ต่อปี) ช าระดอกเบ้ียทุกหกเดือน  
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17 ประมาณการหนีสิ้น  

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ประมาณการผลขาดทุนท่ีอาจเกิดข้ึนจากคดีฟ้องร้อง 50 58 50 58 
ส ารองส าหรับรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 370 476 370 476 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังาน 1,436 1,427 1,338 1,332 

ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอน 26 27 26 27 

   รวมประมาณการหน้ีสิน 1,882 1,988 1,784 1,893 

 
18 ทุนเรือนหุ้น 

  ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

  31 มีนาคม พ.ศ. 2562 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

  จ านวนหุ้น จ านวนเงนิ จ านวนหุ้น จ านวนเงนิ 

  ล้านหุ้น ล้านบาท ล้านหุ้น ล้านบาท 

ทุนจดทะเบียน      
ณ วนัตน้งวด/ปี  34,822 17,411 30,280 15,140 

การออกหุ้นใหม่  - - 4,542 2,271 

ณ วนัปลายงวด/ปี  34,822 17,411 34,822 17,411 
      

ทุนที่ออกและช าระแล้ว      
ณ วนัตน้งวด/ปี  34,822 17,411 30,280 15,140 

การออกหุ้นใหม่  - - 4,542 2,271 

ณ วนัปลายงวด/ปี  34,822 17,411 34,822 17,411 

 
19 องค์ประกอบอืน่ของส่วนของเจ้าของ 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 
31 มีนาคม 
พ.ศ. 2562 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ 1,967 1,972 
ส่วนต ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน (49) (160) 
การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน (103) (103) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (4) - 
ส่วนเกินจากการประเมินมูลค่ายติุธรรมตราสารป้องกนัความเส่ียง   
   ส าหรับการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 88 82 

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ (390) (390) 

รวม 1,509 1,401 
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19 องค์ประกอบอืน่ของส่วนของเจ้าของ (ต่อ) 

 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 
31 มีนาคม 
พ.ศ. 2562 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ 1,967 1,972 
ส่วนต ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน (49) (160) 
การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน (76) (76) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (4) - 
ส่วนเกินจากการประเมินมูลค่ายติุธรรมตราสารป้องกนัความเส่ียง   
   ส าหรับการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 88 82 

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ (396) (396) 

รวม 1,530 1,422 

 
(ก) ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์

 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์คือส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน และอาคาร ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยด์งักล่าว 
จะทยอยตดัจ าหน่ายโดยใชวิ้ธีเส้นตรงตามอายกุารใชง้านท่ีเหลืออยูข่องสินทรัพยน์ั้น และบนัทึกโอนไปยงัก าไรสะสมโดยตรง 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 
31 มีนาคม 
พ.ศ. 2562 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ยอดคงเหลือตน้งวด/ปี 1,972 2,029 

หกั ตดัจ าหน่าย (5) (57) 

ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี 1,967 1,972 

 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยด์งักล่าวไม่สามารถน ามาหกักบัขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได ้
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19 องค์ประกอบอืน่ของส่วนของเจ้าของ (ต่อ) 

 
(ข) ส่วนต ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนสุทธิ 
 

 
ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 
31 มีนาคม 
พ.ศ. 2562 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน   
ตราสารหน้ี 112 88 

ตราสารทุน 18 18 

   รวม 130 106 

ส่วนต ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน   
ตราสารหน้ี (156) (242) 

ตราสารทุน (23) (24) 

   รวม (179) (266) 
   

   ส่วนต ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนสุทธิ (49) (160) 

 
20 ส ารองตามกฎหมาย 

 
ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ธนาคารจะตอ้งจดัสรรเงินส ารองอย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจาก 
หักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าส ารองดงักล่าวมีจ านวนเท่ากบัร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยส ารองดงักล่าวไม่สามารถน ามาจ่าย 
เงินปันผลได ้
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21 เงนิกองทุนที่ต้องด ารงไว้ตามกฎหมาย 

 
วตัถุประสงคข์องธนาคารในการบริหารทุน คือการด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองและการด ารงเงินกองทุนตามกฎหมาย
ตามพระราชบญัญติัธุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2551 ซ่ึงประกอบดว้ย 
 
  อตัราส่วน  อตัราส่วน 
 31 มีนาคม เงนิกองทุน 31 ธันวาคม เงนิกองทุน 
 พ.ศ. 2562 ต่อสินทรัพย์เส่ียง พ.ศ. 2561 ต่อสินทรัพย์เส่ียง 

เงนิกองทุนส าหรับกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
     

เงินกองทุนชั้นท่ี 1     
ทุนช าระแลว้  17,411  17,411  
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 10,146  10,146  
เงินส ารองตามกฎหมาย 404  404  
ก าไรสุทธิคงเหลือจากการจดัสรร 7,619  7,619  
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 1,457  1,361  

รายการหกัจากกองทุนชั้นท่ี 1 (1,956)  (2,065)  

   รวมเงินกองทุนชั้นท่ี 1 35,081 13.77 34,876 14.09 
     

เงินกองทุนชั้นท่ี 2     
หุ้นกูด้อ้ยสิทธิระยะยาว 12,244  12,244  

เงินส ารองส าหรับสินทรัพยจ์ดัชั้นปกติ 760  766  

   รวมเงินกองทุนชั้นท่ี 2 13,004 5.11 13,010 5.25 
     

   รวมเงินกองทุนตามกฎหมาย 48,085 18.88 47,886 19.34 
 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2562  

49 

 
21 เงนิกองทุนที่ต้องด ารงไว้ตามกฎหมาย (ต่อ) 

 
วตัถุประสงคข์องธนาคารในการบริหารทุน คือการด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองและการด ารงเงินกองทุนตามกฎหมาย
ตามพระราชบญัญติัธุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2551 ซ่ึงประกอบดว้ย (ต่อ) 
 
  อตัราส่วน  อตัราส่วน 
 31 มีนาคม เงนิกองทุน 31 ธันวาคม เงนิกองทุน 
 พ.ศ. 2562 ต่อสินทรัพย์เส่ียง พ.ศ. 2561 ต่อสินทรัพย์เส่ียง 

เงนิกองทุนส าหรับธนาคาร ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
     

เงินกองทุนชั้นท่ี 1     
ทุนช าระแลว้  17,411  17,411  
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 10,146  10,146  
เงินส ารองตามกฎหมาย 404  404  
ก าไรสุทธิคงเหลือจากการจดัสรร 5,825  5,825  
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 1,500  1,404  

รายการหกัจากกองทุนชั้นท่ี 1 (2,330)  (2,393)  

   รวมเงินกองทุนชั้นท่ี 1 32,956 13.00 32,797 13.32 
     

เงินกองทุนชั้นท่ี 2     
หุ้นกูด้อ้ยสิทธิระยะยาว 12,244  12,244  

เงินส ารองส าหรับสินทรัพยจ์ดัชั้นปกติ 980  975  

   รวมเงินกองทุนชั้นท่ี 2 13,224 5.22 13,219 5.37 
     

   รวมเงินกองทุนตามกฎหมาย 46,180 18.22 46,016 18.69 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 เงินกองทุนหลงัหักเงินกองทุนส่วนเพ่ิม เพ่ือรองรับการให้สินเช่ือแก่กลุ่มลูกหน้ีรายใหญ่ มีจ  านวน 46,180 ลา้นบาท 
(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : 46,016 ลา้นบาท) 
 
ธนาคารด ารงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย เก่ียวกับการก ากบัดูแลเงินกองทุนภายใตห้ลักเกณฑ์ของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย เก่ียวกบัการก ากบัดูแลเงินกองทุนภายใตห้ลกัเกณฑ ์Basel III  
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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22 ฐานะและผลการด าเนินงานที่ส าคญัจ าแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ 

 
22.1 ฐานะจ าแนกตามประเภทธุรกรรม 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 
 31 มนีาคม พ.ศ. 2562 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
 ธุรกรรม ธุรกรรม  ธุรกรรม ธุรกรรม  
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

สินทรัพยร์วม 369,426 461 369,887 355,446 403 355,849 
รายการระหวา่งธนาคาร       
   และตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย)์ 5,291 398 5,689 6,451 339 6,790 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 28,363 - 28,363 23,396 - 23,396 
เงินลงทุนสุทธิ 97,512 - 97,512 92,172 - 92,172 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและ       
   ดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 219,226 63 219,289 216,137 64 216,201 
เงินรับฝาก 187,129 69 187,198 185,092 9 185,101 
รายการระหวา่งธนาคาร       
   และตลาดเงิน (หน้ีสิน) 51,650 - 51,650 44,534 - 44,534 
หน้ีสินทางการเงินท่ีก าหนดให ้       
   แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรม 34,713 - 34,713 35,513 - 35,513 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 26,985 - 26,985 24,318 - 24,318 
ตราสารหน้ีท่ีออก       
   และเงินกูย้ืม 19,208 - 19,208 18,968 - 18,968 
 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 31 มนีาคม พ.ศ. 2562 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
 ธุรกรรม ธุรกรรม  ธุรกรรม ธุรกรรม  
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

สินทรัพยร์วม 363,689 461 364,150 349,974 403 350,377 
รายการระหวา่งธนาคาร       
   และตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย)์ 5,162 398 5,560 6,345 339 6,684 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 28,363 - 28,363 23,396 - 23,396 
เงินลงทุนสุทธิ 97,512 - 97,512 92,172 - 92,172 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 2,208 - 2,208 2,208 - 2,208 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี และ       
   ดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 212,300 63 212,363 209,532 64 209,596 
เงินรับฝาก 187,243 69 187,312 185,206 9 185,215 
รายการระหวา่งธนาคาร       
   และตลาดเงิน (หน้ีสิน) 51,650 - 51,650 44,534 - 44,534 
หน้ีสินทางการเงินท่ีก าหนดให ้       
   แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรม 34,713 - 34,713 35,513 - 35,513 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 26,985 - 26,985 24,318 - 24,318 
ตราสารหน้ีท่ีออก       
   และเงินกูย้ืม 17,208 - 17,208 16,968 - 16,968 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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22 ฐานะและผลการด าเนินงานที่ส าคญัจ าแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ (ต่อ) 

 
22.2 ผลการด าเนินงานจ าแนกตามธุรกรรม 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

 วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 

 ธุรกรรม ธุรกรรม  ธุรกรรม ธุรกรรม  
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

รายไดด้อกเบ้ีย 4,080 1 4,081 3,616 2 3,618 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย (1,374) - (1,374) (1,022) - (1,022) 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ดอกเบ้ียสุทธิ 2,706 1 2,707 2,594 2 2,596 
รายไดค่้าธรรมเนียมและ       
   บริการสุทธิ 467 - 467 475 - 475 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืนๆ 323 - 323 311 - 311 
ค่าใชจ่้ายจากการ       
   ด าเนินงานอ่ืนๆ (2,088) (3) (2,091) (1,929) (4) (1,933) 
หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ  
   และขาดทุนจากการดอ้ยค่า (971) - (971) (1,175) - (1,175) 

ก าไร (ขาดทุน) จากการ 
   ด าเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 437 (2) 435 276 (2) 274 

 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

 วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 

 ธุรกรรม ธุรกรรม  ธุรกรรม ธุรกรรม  
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

รายไดด้อกเบ้ีย 3,285 1 3,286 2,902 2 2,904 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย (1,362) - (1,362) (1,011) - (1,011) 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ดอกเบ้ียสุทธิ 1,923 1 1,924 1,891 2 1,893 
รายไดค่้าธรรมเนียมและ       
   บริการสุทธิ 255 - 255 295 - 295 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืนๆ 69 - 69 242 - 242 
ค่าใชจ่้ายจากการ       
   ด าเนินงานอ่ืนๆ (1,559) (3) (1,562) (1,493) (4) (1,497) 
หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ  
   และขาดทุนจากการดอ้ยค่า (569) - (569) (866) - (866) 

ก าไร (ขาดทุน) จากการ 
   ด าเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 119 (2) 117 69 (2) 67 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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23 รายได้ดอกเบีย้ 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด 

 วนัที่ 31 มีนาคม วนัที่ 31 มีนาคม 

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

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 24 43 24 43 
เงินลงทุนและธุรกรรมเพ่ือคา้ 205 78 205 78 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี 377 200 377 200 
เงินให้สินเช่ือ 2,414 2,385 2,637 2,559 
การให้เช่าซ้ือและสญัญาเช่าการเงิน 1,018 888 - - 

อ่ืนๆ 43 24 43 24 

   รายไดด้อกเบ้ีย 4,081 3,618 3,286 2,904 

 
24 ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด 

 วนัที่ 31 มีนาคม วนัที่ 31 มีนาคม 

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

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

เงินรับฝาก 669 537 669 538 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 204 36 204 36 
เงินน าส่งสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก 5 5 5 5 
เงินน าส่งกองทุนฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 262 238 262 238 
ตราสารหน้ีท่ีออก     
     - หุ้นกูด้อ้ยสิทธิ 149 116 149 116 
     - อ่ืนๆ 30 48 30 48 
เงินกูย้มื 12 12 - - 

อ่ืนๆ 43 30 43 30 

     ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 1,374 1,022 1,362 1,011 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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25 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด 

 วนัที่ 31 มีนาคม วนัที่ 31 มีนาคม 

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

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ     
การรับรอง รับอาวลั และการค ้าประกนั 21 20 26 25 
รายไดค้่าธรรมเนียมบตัรเอทีเอม็ บตัรเดบิต 9 11 9 11 
รายไดจ้ากการเป็นนายหนา้ขายประกนั 174 205 174 205 
รายไดค้่าธรรมเนียมจดัการ 29 22 29 22 
รายไดค้่าธรรมเนียมในการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์ 60 17 60 17 
รายไดค้่าธรรมเนียมในการติดตามทวงถามหน้ี 51 52 - - 

อ่ืนๆ 207 216 36 79 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 551 543 334 359 

     
ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ     

ค่าธรรมเนียมการติดตามหน้ี (48) (34) (48) (34) 
ค่าธรรมเนียมตูเ้อทีเอม็จ่าย (6) (7) (6) (7) 
ค่าธรรมเนียมนายหนา้ขายประกนั (20) (18) (20) (18) 

อ่ืนๆ (10) (9) (5) (5) 

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (84) (68) (79) (64) 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 467 475 255 295 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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26 ก าไรสุทธิจากธุรกรรมเพือ่ค้าและปริวรรตเงนิตราต่างประเทศ 

 

ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 
ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด วนัที่ 31 มนีาคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ก าไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพ่ือคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ   
เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพนัธ์ดา้นอตัราแลกเปล่ียน (236) 211 
ตราสารอนุพนัธ์ดา้นอตัราดอกเบ้ีย 1,020 (167) 
ตราสารหน้ี 52 5 
ตราสารทุน 8 6 
อ่ืน ๆ (5) (4) 

(ขาดทุน) ก าไรจากการป้องกนัความเส่ียง (1) 6 

ก าไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 838 57 

 
27 (ขาดทุน) ก าไรสุทธิจากหนีสิ้นทางการเงนิที่ก าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 

 
(ขาดทุน) ก าไรสุทธิจากหน้ีสินทางการเงินท่ีก าหนดให้แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม ประกอบดว้ยรายการดงัน้ี 
 
  ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 

  ข้อมูลการเงนิเฉพาะธนาคาร 

  ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด วนัที่ 31 มนีาคม 

  พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

  ล้านบาท ล้านบาท 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสุทธิ    
   ตัว๋แลกเงิน  (500) 240 
   หุ้นกู ้  (189) (22) 

ดอกเบ้ียจ่าย  (151) (82) 

รวม  (840) 136 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2562  

55 

 
28 ก าไรสุทธิจากเงนิลงทุน 

 

ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 
ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ก าไรจากการขาย   
   เงินลงทุนเผื่อขาย 42 15 

   เงินลงทุนทัว่ไป - 3 

ก าไรจากเงินลงทุน 42 18 

 
29 รายได้จากการด าเนินงานอืน่ๆ 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด 

 วนัที่ 31 มีนาคม วนัที่ 31 มีนาคม 

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

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ก าไรจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 5 8 4 7 
ก าไรจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย - - 2 - 
รายไดจ้ากหน้ีสูญรับคืน 78 59 - - 
รายไดรั้บจากเงินปันผล 1 1 1 1 
รายไดค้่าธรรมเนียมแรกเขา้ประกนัภยั 12 12 12 12 

รายไดอ่ื้น 17 21 10 11 

   รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืนๆ 113 101 29 31 

 
30 หนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า  

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด 

 วนัที่ 31 มีนาคม วนัที่ 31 มีนาคม 

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

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 1 22 1 22 
ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด - (25) - (25) 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี 970 1,178 568 869 

   รวม 971 1,175 569 866 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2562  

56 

 
31 ภาษเีงนิได้ 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด 
วนัที่ 31 มีนาคม 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด 
วนัที่ 31 มีนาคม 

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

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั :     

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนัส าหรับก าไรทางภาษีส าหรับงวด 16 77 - - 

รวมภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั 16 77 - - 

     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :     
ลดในสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  97 36 59 71 

เพ่ิมในหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  (3) (8) (10) (8) 

รวมภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 94 28 49 63 
     

รวมค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 110 105 49 63 

 
ภาษีเงินได้ส าหรับก าไรก่อนหักภาษีของกลุ่มกิจการมียอดจ านวนเงินท่ีแตกต่างจากการค านวณก าไรทางบญัชีคูณกับภาษีของประเทศท่ี
ธนาคารตั้งอยู ่โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด 
วนัที่ 31 มีนาคม 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด 
วนัที่ 31 มีนาคม 

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

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ก าไรก่อนภาษี 435 274 117 67 
     

ภาษีค านวณจากอตัราภาษีร้อยละ 20  87 55 23 13 
ผลกระทบ :     
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี (7) (10) (7) (10) 
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถหกัภาษี 1 - 1 - 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีไม่ไดรั้บรู้ 32 60 32 60 

ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญจากบริษทัยอ่ย (3) - - - 

รวมค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 110 105 49 63 

 
อตัราภาษีเงินไดถ้วัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัส าหรับขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 เป็นร้อยละ 25 
และร้อยละ 42 ตามล าดบั (31 มีนาคม พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 38 และร้อยละ 95 ตามล าดบั)  
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2562  

57 

 
31 ภาษเีงนิได้ (ต่อ) 

 
ภาษีเงินไดท่ี้ (เพ่ิม) / ลด ท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนมีดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2562 ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2561 

 ก่อนภาษี ภาษี (เพิม่)/ ลด หลงัภาษ ี ก่อนภาษี ภาษี (เพิม่)/ ลด หลงัภาษ ี

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

ก าไร(ขาดทุน)จากมูลค่ายุติธรรม :       
การป้องกนัความเส่ียง       
   กระแสเงินสด 6 (1) 5 - - - 

เงินลงทุนเผื่อขาย - - - 5 (1) 4 

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่ 6 (1) 5 5 (1) 4 

       
ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั  16   77  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  94   28  

  110   105  
 
 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2562 ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2561 

 ก่อนภาษี ภาษี (เพิม่) /ลด หลงัภาษ ี ก่อนภาษี ภาษี (เพิม่) /ลด หลงัภาษ ี

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

ก าไร(ขาดทุน)จากมูลค่ายุติธรรม:       
การป้องกนัความเส่ียง       
   กระแสเงินสด 6 (1) 5 - - - 

เงินลงทุนเผื่อขาย - - - 5 (1) 4 

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่ 6 (1) 5 5 (1) 4 

       
ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั  -   -  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  49   63  

  49   63  
 

นอกจากน้ีภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจ านวน 0.9 ลา้นบาท (31 มีนาคม พ.ศ. 2561 : 0.9 ลา้นบาท) ไดถู้กโอนมาจากส่วนเกินทุนอ่ืนไปยงัก าไรสะสม
โดยการโอนน้ีเกิดจากภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างกนัระหวา่งค่าเส่ือมราคาจริงและค่าเส่ือมราคาท่ีค  านวณจากราคาทุนเดิมของอาคาร  

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2562  
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32 ก าไรต่อหุ้น 

 
ก าไรต่อหุ้นท่ีแสดงไวใ้นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และก าไรเบ็ดเสร็จเฉพาะธนาคารเป็นก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึงค  านวณโดยการหาร
ก าไรสุทธิส าหรับงวดดว้ยจ านวนหุ้นถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายและถือโดยบุคคลภายนอกในระหวา่งงวด 
 
บริษทัไม่มีการออกหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 

 
33 ทรัพย์สินที่ติดภาระผูกพนั 

 
33.1 ทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลกัประกนั 

 
กลุ่มกิจการไดน้ าเงินลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาลและพนัธบตัรรัฐวิสาหกิจไปวางเป็นหลกัประกนัในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 

 
ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 
31 มีนาคม 
พ.ศ. 2562 

31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ส าหรับหลกัทรัพยข์ายโดยมีสญัญาซ้ือคืน 34,644 33,104 
ส าหรับการใชไ้ฟฟ้า 7 7 

   รวม 34,651 33,111 

 
33.2 ทรัพย์สินที่ติดภาระผูกพนั 

 
ธนาคารมีทรัพยสิ์นรอการขายซ่ึงมีขอ้จ ากดัในการขายภายในระยะเวลา 3 ปี นบัจากวนัท่ีก าหนดในสัญญาปรับโครงสร้างหน้ี ทรัพยสิ์น 
รอการขายดงักล่าวมีมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 จ  านวน 319 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : 319 ลา้นบาท) 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ทรัพยสิ์นรอการขายท่ีติดภาระผกูพนัดงักล่าวมีดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

  ราคาทุน  ราคาทุน 
วนัที่พ้นก าหนด จ านวนบริษทั ล้านบาท จ านวนบริษทั ล้านบาท 

     

ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป 2 319 2 319 

ทรัพยสิ์นท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั 2 319 2 319 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2562  
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34 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจจะเกดิขึน้ 

 
34.1 ภาระผูกพนั 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ธนาคารมีภาระผกูพนัท่ีมีสาระส าคญัดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 เงินบาท เงินตราต่างประเทศ รวม เงินบาท เงินตราต่างประเทศ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

การรับอาวัลตั๋วเงิน       
   และค า้ประกันการกู้ยืมเงิน :       
การรับอาวลัตัว๋เงิน 102 - 102 271 - 271 

การค ้าประกนัการกูย้มืเงิน - - - 9 - 9 

   รวมการรับอาวลัตัว๋เงินและ       

      ค ้าประกนัการกูย้มืเงิน 102 - 102 280 - 280 
       

ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้า       
   ที่ยังไม่ครบก าหนด :       
ภาระตามตัว๋แลกเงินค่าสินคา้เขา้       

   ท่ียงัไม่ครบก าหนด - 282 282 - 239 239 
       

เล็ตเตอร์ออฟเครดิต :       

เล็ตเตอร์ออฟเครดิต 21 774 795 41 1,144 1,185 
       

ภาระผูกพนัอื่น :       
สัญญาแลกเปล่ียนเงินตรา       
   ต่างประเทศทนัทีและล่วงหนา้       
- สัญญาซ้ือ - 612,404 612,404 - 702,639 702,639 
- สัญญาขาย - 442,987 442,987 - 562,050 562,050 
สัญญาแลกเปล่ียนเงินตรา       
   ต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ีย       
- สัญญาซ้ือ - 195,277 195,277 - 179,589 179,589 
- สัญญาขาย - 287,721 287,721 - 254,306 254,306 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย       
- รับอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 1,013,828 157,610 1,171,438 877,379 129,383 1,006,762 
- รับอตัราดอกเบ้ียลอยตวั 1,011,932 387,906 1,399,838 900,499 349,697 1,250,196 
สัญญาสิทธิซ้ือขายเงินตรา       
   ต่างประเทศ       
- ขายสิทธิท่ีจะซ้ือ - 4 4 - 10 10 
- ขายสิทธิท่ีจะขาย - 56 56 - 305 305 
- ซ้ือสิทธิท่ีจะซ้ือ - 539 539 - 977 977 
- ซ้ือสิทธิท่ีจะขาย - 273 273 - 16 16 
สินคา้โภคภณัฑ ์       
- สัญญาซ้ือ - 62 62 - 20 20 
- สัญญาขาย - 62 62 - 20 20 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2562  
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34 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจจะเกดิขึน้ (ต่อ) 

 
34.1 ภาระผูกพนั (ต่อ) 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ธนาคารมีภาระผกูพนัท่ีมีสาระส าคญัดงัน้ี (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 เงินบาท เงินตราต่างประเทศ รวม เงินบาท เงินตราต่างประเทศ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

อนุพนัธ์ดา้นเครดิต       
- สัญญาซ้ือ 1,800 3,467 5,267 1,800 3,537 5,337 
- สัญญาขาย 1,800 3,467 5,267 1,800 3,537 5,337 
ตราสารสิทธิเพื่อแลกเปล่ียน       
- สัญญาซ้ือ 2,000 - 2,000 - - - 
- สัญญาขาย 6,000 - 6,000 8,000 - 8,000 
ตราสารสิทธิท่ีอา้งอิงหน่วยลงทุน       
   ของกองทุน       
- สัญญาซ้ือ - 2,264 2,264 - 2,106 2,106 
- สัญญาขาย - 2,264 2,264 - 2,106 2,106 
อนุพนัธ์ดา้นตราสารหน้ี 
   (Bond Forward)       
- สัญญาขาย 17,680 - 17,680 18,480 - 18,480 
เงินลงทุน       
- สัญญาซ้ือ 6,381 - 6,381 509 - 509 
- สัญญาขาย 7,520 - 7,520 1,058 - 1,058 
วงเงินเบิกเกินบญัชีท่ีลูกคา้       
   ยงัไม่ไดถ้อน 14,025 - 14,025 14,004 - 14,004 
วงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช้ 18,206 2,419 20,625 18,387 2,752 21,139 

การค ้าประกนัอ่ืน 11,408 1,166 12,574 10,061 1,142 11,203 

   ภาระผกูพนัอ่ืน 2,112,580 2,099,948 4,212,528 1,851,977 2,194,192 4,046,169 
.       

   รวมภาระผกูพนั 2,112,703 2,101,004 4,213,707 1,852,298 2,195,575 4,047,873 

       

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2562  
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34 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจจะเกดิขึน้ (ต่อ) 

 
34.1 ภาระผูกพนั (ต่อ) 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ธนาคารมีภาระผกูพนัท่ีมีสาระส าคญัดงัน้ี (ต่อ) 

 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 เงินบาท เงินตราต่างประเทศ รวม เงินบาท เงินตราต่างประเทศ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

การรับอาวัลตั๋วเงิน       
   และค า้ประกันการกู้ยืมเงิน :       
การรับอาวลัตัว๋เงิน 102 - 102 271 - 271 

การค ้าประกนัการกูย้มืเงิน 2,150 - 2,150 2,159 - 2,159 

   รวมการรับอาวลัตัว๋เงินและ       

      ค ้าประกนัการกูย้มืเงิน 2,252 - 2,252 2,430 - 2,430 
       

ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้า       
   ที่ยังไม่ครบก าหนด :       
ภาระตามตัว๋แลกเงินค่าสินคา้เขา้       

   ท่ียงัไม่ครบก าหนด - 282 282 - 239 239 
       

เล็ตเตอร์ออฟเครดิต :       

เล็ตเตอร์ออฟเครดิต 21 774 795 41 1,144 1,185 
       

ภาระผูกพนัอื่น :       
สัญญาแลกเปล่ียนเงินตรา       
   ต่างประเทศทนัทีและล่วงหนา้       
- สัญญาซ้ือ - 612,404 612,404 - 702,639 702,639 
- สัญญาขาย - 442,987 442,987 - 562,050 562,050 
สัญญาแลกเปล่ียนเงินตรา       
   ต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ีย       
- สัญญาซ้ือ - 195,277 195,277 - 179,589 179,589 
- สัญญาขาย - 287,721 287,721 - 254,306 254,306 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย       
- รับอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 1,013,828 157,610 1,171,438 877,379 129,383 1,006,762 
- รับอตัราดอกเบ้ียลอยตวั 1,011,932 387,906 1,399,838 900,499 349,697 1,250,196 
สัญญาสิทธิซ้ือขายเงินตรา       
   ต่างประเทศ       
- ขายสิทธิท่ีจะซ้ือ - 4 4 - 10 10 
- ขายสิทธิท่ีจะขาย - 56 56 - 305 305 
- ซ้ือสิทธิท่ีจะซ้ือ - 539 539 - 977 977 
- ซ้ือสิทธิท่ีจะขาย - 273 273 - 16 16 
สินคา้โภคภณัฑ ์       
- สัญญาซ้ือ - 62 62 - 20 20 
- สัญญาขาย - 62 62 - 20 20 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2562  
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34 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจจะเกดิขึน้ (ต่อ) 

 
34.1 ภาระผูกพนั (ต่อ) 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ธนาคารมีภาระผกูพนัท่ีมีสาระส าคญัดงัน้ี (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 เงินบาท เงินตราต่างประเทศ รวม เงินบาท เงินตราต่างประเทศ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

อนุพนัธ์ดา้นเครดิต       
- สัญญาซ้ือ 1,800 3,467 5,267 1,800 3,537 5,337 
- สัญญาขาย 1,800 3,467 5,267 1,800 3,537 5,337 
ตราสารสิทธิเพื่อแลกเปล่ียน       
- สัญญาซ้ือ 2,000 - 2,000 - - - 
- สัญญาขาย 6,000 - 6,000 8,000 - 8,000 
ตราสารสิทธิท่ีอา้งอิงหน่วยลงทุน       
  ของกองทุน       
- สัญญาซ้ือ - 2,264 2,264 - 2,106 2,106 
- สัญญาขาย - 2,264 2,264 - 2,106 2,106 
อนุพนัธ์ดา้นตราสารหน้ี 
   (Bond Forward)       
- สัญญาขาย 17,680 - 17,680 18,480 - 18,480 
เงินลงทุน       
- สัญญาซ้ือ 6,381 - 6,381 509 - 509 
- สัญญาขาย 7,520 - 7,520 1,058 - 1,058 
วงเงินเบิกเกินบญัชีท่ีลูกคา้       
   ยงัไม่ไดถ้อน 14,025 - 14,025 14,004 - 14,004 
วงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช้ 18,206 2,419 20,625 18,387 2,752 21,139 

การค ้าประกนัอ่ืน 11,408 1,166 12,574 10,061 1,142 11,203 

   ภาระผกูพนัอ่ืน 2,112,580 2,099,948 4,212,528 1,851,977 2,194,192 4,046,169 
.       

   รวมภาระผกูพนั 2,114,853 2,101,004 4,215,857 1,854,448 2,195,575 4,050,023 

       

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2562  
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34 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจจะเกดิขึน้ (ต่อ) 

 
34.2 หนีสิ้นที่อาจจะเกดิขึน้ 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องคดีในศาลในฐานะจ าเลย 
ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นคดีละเมิดฟ้องเรียกร้องค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารเช่ือว่าเม่ือคดีส้ินสุดจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อ
กลุ่มกิจการ สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ทุนทรัพยใ์นคดีท่ีกลุ่มกิจการถูกฟ้องในฐานะจ าเลยโดยตรง 162 191 
ทุนทรัพยใ์นคดีท่ีกลุ่มกิจการถูกฟ้องในฐานะจ าเลยร่วม   
   - ทุนทรัพยเ์ฉพาะส่วนในคดีท่ีสามารถระบุไดว้า่เป็นส่วนของกลุ่มกิจการ 516 515 

   - ทุนทรัพยใ์นคดีท่ีไม่สามารถระบุไดว้า่เป็นส่วนของกลุ่มกิจการ 301 306 

   รวม 979 1,012 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 ในจ านวนดงักล่าวขา้งตน้ มีคดีความท่ีศาลชั้นตน้พิพากษาให้ธนาคารแพค้ดีต่อโจทก์ในคดีท่ีธนาคาร 
ถูกฟ้องในฐานะจ าเลยโดยตรง และในคดีท่ีธนาคารถูกฟ้องในฐานะจ าเลยร่วมเป็นจ านวนทุนทรัพย ์11 ล้านบาท และ 476 ลา้นบาท 
ตามล าดบั อยา่งไรก็ตามธนาคารอยูร่ะหว่างการยื่นอุทธรณ์ (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : 482 ลา้นบาท) ซ่ึงธนาคารไดรั้บรู้ประมาณการผล
ขาดทุนท่ีอาจเกิดข้ึนจากคดีฟ้องร้องจ านวนรวม 50 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : 58 ล้านบาท) ซ่ึงฝ่ายบริหารสรุปและเช่ือว่า 
ประมาณการหน้ีสินดงักล่าวเพียงพอท่ีจะรองรับผลขาดทุนท่ีอาจเกิดข้ึนจากคดีฟ้องร้องขา้งตน้  
 
นอกจากน้ีธนาคารยงัได้รับรู้ส ารองส าหรับรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินเก่ียวกับการค ้ าประกัน ซ่ึงกลุ่มกิจการถูกฟ้องคดี  
ในศาลในฐานะจ าเลยจ านวน 370 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : 476 ลา้นบาท) 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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34 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจจะเกดิขึน้ (ต่อ) 

 
34.3 ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าระยะยาว 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการไดท้  าสัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และรถยนต ์โดยสัญญาเช่า 
มีอายตุ ั้งแต่ 6 เดือนข้ึนไป ทั้งน้ีกลุ่มกิจการจะตอ้งจ่ายค่าเช่าในอนาคตตามท่ีระบุในสญัญาเช่าโดยสามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
 

จ่ายภายใน ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ไม่เกิน 3 ปี 225 261 164 197 
3 - 5 ปี 34 25 3 4 
5 - 10 ปี 3 3 3 3 

   รวม 262 289 170 204 

 
34.4 ภาระผูกพนัอืน่ 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ธนาคารมีภาระผูกพนั เน่ืองจากธนาคารไดเ้ขา้ท าสัญญาติดตั้งและ
พฒันาระบบคอมพิวเตอร์กบับริษทัหลายแห่ง คงเหลือมูลค่าท่ีทางธนาคารจะตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาดงักล่าวโดยสามารถสรุปตามสกุลเงิน
ไดด้งัต่อไปน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

สกลุเงนิ ล้านบาท ล้านบาท 
   

บาท 62 146 
ริงกิตมาเลเซีย 63 128 
เหรียญสหรัฐฯ 113 153 

ดอลลาร์ออสเตรเลีย 40 - 

   รวม 278 427 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2562  
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35 รายการธุรกจิกบักจิการ/บุคคลที่เกีย่วข้องกนั 

 
กิจการหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีควบคุมหรือถูกควบคุมโดยธนาคารและบริษทัยอ่ยไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม 
หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบัธนาคารและบริษทัยอ่ย รวมถึงบริษทัท่ีท าหน้าท่ีถือหุ้น บริษทัยอ่ย และกิจการท่ีเป็นบริษทัยอ่ยในเครือ
เดียวกนั นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม
และมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญักบัธนาคารและบริษทัยอ่ย ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือพนกังานของธนาคารและบริษทัยอ่ย ตลอดทั้ง
สมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น 

 
ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัธนาคารและบริษทัยอ่ยแต่ละรายการธนาคารและบริษทัยอ่ยค านึงถึง
เน้ือหาของความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 
 
ในระหว่างงวด กลุ่มกิจการมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้ 
และเกณฑต์ามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนัระหวา่งธนาคารและบริษทัเหล่านั้น ซ่ึงรายการท่ีมีสาระส าคญัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด 

 วนัที่ 31 มีนาคม วนัที่ 31 มีนาคม 

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

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

บริษทัย่อย     
รายได ้:     

ดอกเบ้ียรับ - - 223 174 
ค่าธรรมเนียมรับ - - 8 7 

ค่าใชจ่้าย :     
ดอกเบ้ียจ่าย - - - 1 

     

บริษทัใหญ่     
รายได ้:     

ดอกเบ้ียรับ 6 2 6 2 
ค่าใชจ่้าย :     

ดอกเบ้ียจ่าย 79 53 79 53 
ค่าธรรมเนียมจ่าย 25 15 25 15 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์ 7 2 7 2 

     

บริษทัที่เกีย่วข้องกนั     
รายได ้:     

ค่าธรรมเนียมรับ 90 167 90 167 
รายไดอ่ื้น - 1 - 1 

ค่าใชจ่้าย :     
ดอกเบ้ียจ่าย 1 2 1 2 
ค่าธรรมเนียมจ่าย 6 2 6 2 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์ (3)        (3) (3) (3) 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2562  
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35 รายการธุรกจิกบักจิการ/บุคคลที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
ยอดคงคา้งของรายการธุรกิจท่ีส าคญั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 มีดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 

   รายการระหว่าง    รายการระหว่าง   
   ธนาคารและ    ธนาคารและ   
 เงนิให้สินเช่ือคง เงนิให้สินเช่ือ ตลาดเงนิ    ตลาดเงนิ   
 ค้างถัวเฉลี่ย คงค้าง (สินทรัพย์) ภาระผูกพนั สินทรัพย์อื่น เงนิรับฝาก (หนี้สิน) เงนิกู้ยืม หนี้สินอืน่ 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
          

บริษัทใหญ่          
CIMB Bank Berhad - - 487 - 861 - 1,786 6,133 - 

 - - 487 - 861 - 1,786 6,133 - 

          
บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน          
CIMB Bank Plc, Cambodia - - - 141 - - 75 - - 
CIMB ISLAMIC Bank Berhad - - - - - - 92 - - 
PT Bank CIMB Niaga Tbk - - - - 1 - 6 - - 
CIMB Securities (Singapore) - - - - - 4 - - - 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี          
   (ประเทศไทย) จ ากดั - - - - - 689 - - 1 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน          
   พรินซิเพิล จ ากดั - - - - - 435 - - - 

บริษทับริหารสินทรัพย ์สาทร จ ากดั - - - - 2 217 - - 20 

 - - - 141 3 1,345 173 - 21 

          

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 12 11 - - - 148 - - - 

 12 11 - - - 148 - - - 

 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2562  
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35 รายการธุรกจิกบักจิการ/บุคคลที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
ยอดคงคา้งของรายการธุรกิจท่ีส าคญั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 มีดงัน้ี (ต่อ) 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

   รายการระหว่าง    รายการระหว่าง   
   ธนาคารและ    ธนาคารและ   
 เงนิให้สินเช่ือคง เงนิให้สินเช่ือ ตลาดเงนิ    ตลาดเงนิ   
 ค้างถัวเฉลี่ย คงค้าง (สินทรัพย์) ภาระผูกพนั สินทรัพย์อื่น เงนิรับฝาก (หนี้สิน) เงนิกู้ยืม หนี้สินอืน่ 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
          

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

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

          
บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน          
CIMB Bank Plc, Cambodia - - - 52 - - 16 - - 
CIMB ISLAMIC Bank Berhad - - - - - - 95 - - 
PT Bank CIMB Niaga Tbk - - - - 1 - 6 - - 

CIMB Securities (Singapore) - - - - - 4 - - - 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี          
   (ประเทศไทย) จ ากดั - - - - - 559 - - - 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน          
   พรินซิเพิล จ ากดั - - - - - 429 - - - 

บริษทับริหารสินทรัพย ์สาทร จ ากดั - - - - 3 621 - - 11 

 - - - 52 4 1,613 117 - 11 

          
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 13 14 - - - 136 - - - 

 13 14 - - - 136 - - - 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2562  
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35 รายการธุรกจิกบักจิการ/บุคคลที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
ยอดคงคา้งของรายการธุรกิจท่ีส าคญั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 มีดงัน้ี (ต่อ) 
 
 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 

 
เงนิให้สินเช่ือ        
คงค้างถัวเฉลี่ย 

เงนิให้สินเช่ือ 
คงค้าง 

รายการระหว่าง
ธนาคารและ 

ตลาดเงนิ  
(สินทรัพย์) 

 
ภาระผูกพนั สินทรัพย์อื่น เงนิรับฝาก 

รายการระหว่าง
ธนาคารและ 

ตลาดเงนิ  
(หนี้สิน) เงนิกู้ยืม หนี้สินอืน่ 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
          

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยธนาคารโดยตรง          
บริษทั ซีไอเอม็บี ไทย ออโต ้จ ากดั 23,814 24,248 - 2,150 - 36 - - 2 
บริษทั เวิลดลี์ส จ ากดั 3,029 3,095 - - - 15 - - - 

บริษทั ซีที คอลล ์จ ากดั - - - - - 62 - - - 

 26,843 27,343 - 2,150 - 113 - - 2 

          
บริษัทใหญ่          
CIMB Bank Berhad - - 487 - 861 - 1,786 6,133 - 

 - - 487 - 861 - 1,786 6,133 - 

          
บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน          
CIMB Bank Plc, Cambodia - - - 141 - - 75 - - 
CIMB ISLAMIC Bank Berhad - - - - - - 92 - - 
PT Bank CIMB Niaga Tbk - - - - 1 - 6 - - 

CIMB Securities (Singapore) - - - - - 4 - - - 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี          
   (ประเทศไทย) จ ากดั - - - - - 689 - - 1 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน          
   พรินซิเพิล จ ากดั - - - - - 435 - - - 

บริษทับริหารสินทรัพย ์สาทร จ ากดั - - - - 2 217 - - 20 

 - - - 141 3 1,345 173 - 21 

          

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 7 5 - - - 144 - - - 

 7 5 - - - 144 - - - 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2562  
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35 รายการธุรกจิกบักจิการ/บุคคลที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
ยอดคงคา้งของรายการธุรกิจท่ีส าคญั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 มีดงัน้ี (ต่อ) 
 
 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 
เงนิให้สินเช่ือ        
คงค้างถัวเฉลี่ย 

เงนิให้สินเช่ือ 
คงค้าง 

รายการระหว่าง
ธนาคารและ 

ตลาดเงนิ  
(สินทรัพย์) 

 
ภาระผูกพนั สินทรัพย์อื่น เงนิรับฝาก 

รายการระหว่าง
ธนาคารและ 

ตลาดเงนิ  
(หนี้สิน) เงนิกู้ยืม หนี้สินอืน่ 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
          

บริษัทย่อยที่ถอืหุ้นโดยธนาคารโดยตรง          
บริษทั ซีไอเอม็บี ไทย ออโต ้จ ากดั 20,535 22,893 - 2,150 1 40 - - 8 
บริษทั เวิลดลี์ส จ ากดั 3,142 2,923 - - 1 12 - - - 

บริษทั ซีที คอลล ์จ ากดั - - - - - 62 - - - 

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

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

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

          
บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน          
CIMB Bank Plc, Cambodia - - - 52 - - 16 - - 
CIMB ISLAMIC Bank Berhad - - - - - - 95 - - 
PT Bank CIMB Niaga Tbk - - - - 1 - 6 - - 
CIMB Securities (Singapore) - - - - - 4 - - - 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี          
   (ประเทศไทย) จ ากดั - - - - - 559 - - - 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน          
   พรินซิเพิล จ ากดั - - - - - 429 - - - 

บริษทับริหารสินทรัพย ์สาทร จ ากดั - - - - 3 621 - - 11 

 - - - 52 4 1,613 117 - 11 

          
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 8 8 - - - 133 - - - 

 8 8 - - - 133 - - - 

 
ธนาคารคิดดอกเบ้ียส าหรับเงินรับฝากจากกิจการและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัในอตัราปกติท่ีคิดกบัผูฝ้ากทัว่ไป  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2562  
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35 รายการธุรกจิกบักจิการ/บุคคลที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ธนาคารมีภาระผกูพนัจากสญัญาอนุพนัธ์ทางการเงินกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 
 

 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 

 เงนิบาท เงนิตราต่างประเทศ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

บริษทัใหญ่    
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย    
- รับอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 48,685 86 48,771 
- รับอตัราดอกเบ้ียลอยตวั 61,050 916 61,966 
สญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศทนัทีและล่วงหนา้    
- สญัญาซ้ือ - 6,104 6,104 
- สญัญาขาย - 159 159 
สญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ีย    
- สญัญาซ้ือ - 11,281 11,281 
- สญัญาขาย - 441 441 
สินคา้โภคภณัฑ ์    
- สญัญาซ้ือ - 62 62 
ตราสารสิทธิเพ่ือแลกเปล่ียน    
- สญัญาซ้ือ 2,000 - 2,000 
- สญัญาขาย 5,000 - 5,000 
อนุพนัธ์ดา้นเครดิต    
- สญัญาขาย 1,800 3,467 5,267 
    
บริษทัภายใต้การควบคุมเดยีวกนั    
สญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศทนัทีและล่วงหนา้    
- สญัญาซ้ือ - 2 2 
- สญัญาขาย - 2 2 
สญัญาติดตั้งและพฒันาระบบคอมพิวเตอร์ - 1 1 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2562  
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35 รายการธุรกจิกบักจิการ/บุคคลที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ธนาคารมีภาระผูกพนัจากสญัญาอนุพนัธ์ทางการเงินกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 
(ต่อ) 
 

 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 เงนิบาท เงนิตราต่างประเทศ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

บริษทัใหญ่    
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย    
- รับอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 46,911 87 46,998 
- รับอตัราดอกเบ้ียลอยตวั 52,210 935 53,145 
สญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศทนัทีและล่วงหนา้    
- สญัญาซ้ือ - 8,111 8,111 
- สญัญาขาย - 55 55 
สญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ีย    
- สญัญาซ้ือ - 11,301 11,301 
- สญัญาขาย - 306 306 
สินคา้โภคภณัฑ ์    
- สญัญาขาย - 20 20 
สญัญาสิทธิซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ    
- ขายสิทธิท่ีจะขาย - 111 111 
ตราสารสิทธิเพ่ือแลกเปล่ียน    
- สญัญาขาย 7,000 - 7,000 
อนุพนัธ์ดา้นเครดิต    
- สญัญาขาย 1,800 3,537 5,337 
    
บริษทัภายใต้การควบคุมเดยีวกนั    
สญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศทนัทีและล่วงหนา้    
- สญัญาซ้ือ - 7 7 
- สญัญาขาย - 3 3 
สญัญาติดตั้งและพฒันาระบบคอมพิวเตอร์ - 1 1 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2562  
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35 รายการธุรกจิกบักจิการ/บุคคลที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
ผลประโยชน์ที่จ่ายแก่กรรมการและผู้มีอ านาจในการจัดการ 
 
ธนาคารไม่มีผลตอบแทนหรือผลประโยชน์อ่ืนใดทั้ งท่ีเป็นตัวเงินและ/หรือไม่เป็นตัวเงินท่ีจ่ายให้กรรมการและพนักงานชั้ นบริหาร 
ของธนาคาร ตั้งแต่ระดบัผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ข้ึนไป รวมทั้งผูบ้ริหารฝ่ายบญัชีนอกเหนือจากผลประโยชน์ท่ีพึงจ่ายตามปกติ ซ่ึงไดแ้ก่ เบ้ียประชุม
กรรมการ บ าเหน็จกรรมการ (ถา้มี) ภาษีเงินได ้เงินเดือนและโบนสั (ถา้มี) และผลประโยชน์ของพนกังานท่ีจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด 
วนัที่ 31 มีนาคม 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด 
วนัที่ 31 มีนาคม 

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

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ผลประโยชน์ระยะสั้น 234 210 219 199 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน ๆ 6 5 6 5 

ผลประโยชน์จากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์ 9 8 9 8 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายแก่กรรมการและผูมี้อ  านาจในการจดัการ 249 223 234 212 

 
36 เหตุการณ์ภายหลงัวนัที่ในงบการเงนิ 
 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัแกไ้ขได้ถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยจะมีผลบงัคบัใช้เม่ือพน้
ก าหนด 30 วนันับแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัไดแ้ก่ค่าชดเชยส าหรับพนกังานท่ีเกษียณอายแุละมีอายงุาน
มากกวา่หรือเท่ากบั 20 ปีจะเปล่ียนจากจ านวน 300 วนัของค่าจา้งอตัราสุดทา้ยเป็น 400 วนัของค่าจา้งอตัราสุดทา้ย ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการได้
ประเมินผลกระทบของการเปล่ียนแปลงกฎหมายน้ีต่องบการเงินของกลุ่มกิจการและธนาคารโดยคาดวา่จะมีผลกระทบจ านวน 139 ลา้นบาท 
และ 117 ลา้นบาทตามล าดบั กลุ่มกิจการและธนาคารจะรับรู้รายการดงักล่าวในไตรมาสท่ี 2 ของปี พ.ศ. 2562 

 
 


