
ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้อมลูทางการเงินรวมและข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคารระหว่างกาล  
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 



รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
 
เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย และขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะ
ธนาคารระหว่างกาลของธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย จ ากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะ
ธนาคาร ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะธนาคารส าหรบังวดสามเดอืน
และเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัเดียวกนั และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะ
ธนาคาร และงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะธนาคารส าหรบังวดเกา้เดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูล  
ทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึง่ผูบ้รหิารของธนาคารเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิ
เฉพาะธนาคารระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจ้าเป็นผู้รบัผดิชอบ 
ในการใหข้อ้สรุปเกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะธนาคารระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต
ของกจิการ” การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถามบุคลากรซึง่ส่วนใหญ่เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิ
และบญัช ีและการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น การสอบทานนี้มขีอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี
ท าให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องที่มนีัยส าคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะพบได้จากการตรวจสอบ ดงันัน้ข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดง
ความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได้  
 
ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจ้าไม่พบสิง่ที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิ เฉพาะธนาคารระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัท าขึ้นตาม
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรือ่ง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
บญุเลิศ  กมลชนกกลุ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5339 
กรุงเทพมหานคร 
14 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 



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

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัย์

เงนิสด 1,340,119 1,749,088 1,337,623 1,745,985

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิสทุธิ 6 6,562,995 6,790,160 6,395,852 6,684,225

สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 7 44,802,173 23,395,513 44,802,173 23,395,513

เงนิลงทุนสทุธิ 8 84,477,062 92,172,323 84,475,062 92,172,323

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

เงนิใหส้นิเชื,อแก่ลกูหนี/และดอกเบี/ยคา้งรบั 10

เงนิใหส้นิเชื,อแก่ลกูหนี/ 248,584,931 234,554,591 230,074,288 218,848,912

ดอกเบี/ยคา้งรบั 722,888 492,690 813,406 502,263

รวมเงนิใหส้นิเชื,อแก่ลกูหนี/และดอกเบี/ยคา้งรบั 249,307,819 235,047,281 230,887,694 219,351,175

หกั  รายไดร้อตดับญัชี (10,152,519) (8,254,468) (290) (486)

หกั  คา่เผื,อหนี/สงสยัจะสญู 11 (10,880,033) (10,539,026) (9,710,259) (9,702,023)

หกั  คา่เผื,อการปรบัมลูคา่จากการปรบัโครงสรา้งหนี/ 12 (45,490) (52,332) (45,490) (52,332)

รวมเงนิใหส้นิเชื,อแก่ลกูหนี/และดอกเบี/ยคา้งรบัสทุธิ 228,229,777 216,201,455 221,131,655 209,596,334

ภาระของลกูคา้จากการรบัรอง 243,626 77,699 243,626 77,699

ทรพัยส์นิรอการขายสทุธิ 1,095,656 1,016,509 900,945 831,149

ที,ดนิ อาคารและอุปกรณ์สทุธิ 3,453,404 3,536,093 3,378,623 3,471,101

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนสทุธิ 583,261 488,640 576,526 480,959

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี 13 1,236,964 1,392,798 763,938 938,209

เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 15,309,784 6,052,944 15,309,784 6,052,944

สนิทรพัยอ์ื,นสทุธิ 14 2,671,853 2,975,303 2,385,293 2,722,733

รวมสินทรพัย์ 390,006,674 355,848,525 383,909,415 350,377,489

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 14 ถงึ 82 เป็นสว่นหนึ,งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี/

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที1 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร

กรรมการ _________________________________________________    กรรมการ _________________________________________________
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(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนี5สินและส่วนของเจ้าของ

หนี5สิน

เงนิรบัฝาก 195,331,798 185,100,505 195,450,138 185,215,037

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิสทุธิ 42,474,357 44,533,942 42,474,357 44,533,942

หนี/สนิจา่ยคนืเมื,อทวงถาม 627,105 378,991 627,105 378,991

หนี/สนิทางการเงนิที,กาํหนดใหแ้สดงดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม 15 29,399,051 35,512,718 29,399,051 35,512,718

หนี/สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 7 46,813,907 24,318,003 46,813,907 24,318,003

ตราสารหนี/ที,ออกและเงนิกูย้มื 16 22,851,638 18,968,348 20,851,638 16,968,348

ภาระของธนาคารจากการรบัรอง 243,626 77,699 243,626 77,699

ประมาณการหนี/สนิ 17 2,042,040 1,987,606 1,915,922 1,892,941

เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 8,705,269 3,910,494 8,705,269 3,910,494

หนี/สนิอื,น 3,606,211 4,138,393 2,674,783 3,188,938

รวมหนี5สิน 352,095,002 318,926,699 349,155,796 315,997,111

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที1 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 14 ถงึ 82 เป็นสว่นหนึ,งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี/
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(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนี5สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้ 18

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญั 34,822,261,748 หุน้ 

   มลูคา่ที,ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 17,411,131 17,411,131 17,411,131 17,411,131

ทุนที,ออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 34,822,261,748 หุน้ 

   มลูคา่ที,ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 17,411,131 17,411,131 17,411,131 17,411,131

สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั 10,145,966 10,145,966 10,145,966 10,145,966

องคป์ระกอบอื,นของสว่นของเจา้ของ 19 1,651,402 1,400,798 1,673,092 1,422,488

สว่นเกนิจากการเปลี,ยนแปลงสว่นไดเ้สยี

ของธนาคารในบรษิทัยอ่ย (42,754) (42,754) - -

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 20 403,980 403,600 403,980 403,600

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 8,341,947 7,603,085 5,119,450 4,997,193

รวมส่วนของเจ้าของ 37,911,672 36,921,826 34,753,619 34,380,378

รวมหนี5สินและส่วนของเจ้าของ 390,006,674 355,848,525 383,909,415 350,377,489

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 14 ถงึ 82 เป็นสว่นหนึ,งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี/

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที1 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร
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งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ5นสดุวนัที1 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดด้อกเบี/ย 23 4,092,358 3,906,748 3,213,886 3,152,902

คา่ใชจ้า่ยดอกเบี/ย 24 (1,341,577) (1,199,523) (1,329,391) (1,187,197)

รายได้ดอกเบี5ยสทุธิ 2,750,781 2,707,225 1,884,495 1,965,705

รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิาร 687,620 516,984 452,031 331,640

คา่ใชจ้า่ยคา่ธรรมเนียมและบรกิาร (105,405) (73,312) (101,556) (70,554)

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสทุธิ 25 582,215 443,672 350,475 261,086

กาํไรสทุธจิากธุรกรรมเพื,อคา้

   และปรวิรรตเงนิตราต่างประเทศ 26 1,001,890 152,005 1,001,890 152,005

ขาดทุนสทุธจิากหนี/สนิทางการเงนิ

   ที,กาํหนดใหแ้สดงดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม 27 (1,125,418) (117,839) (1,125,418) (117,839)

กาํไรสทุธจิากเงนิลงทุน 28 116,774 1,468 116,774 1,468

กาํไรสทุธจิากการขายสนิเชื,อดอ้ยคุณภาพ 568 - - -

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื,น 29 121,867 144,539 25,184 83,761

รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 3,448,677 3,331,070 2,253,400 2,346,186

ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอื1นๆ

   คา่ใชจ้า่ยเกี,ยวกบัพนกังาน 1,287,194 1,150,291 1,121,770 984,212

   คา่ตอบแทนกรรมการ 2,997 3,192 2,929 3,108

   คา่ใชจ้า่ยเกี,ยวกบัอาคารสถานที,และอุปกรณ์ 294,549 296,090 254,098 260,721

   คา่ภาษอีากร 108,750 93,121 99,779 86,676

   อื,นๆ 861,187 642,806 455,375 348,489

รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอื1นๆ 2,554,677 2,185,500 1,933,951 1,683,206

หนี/สญู หนี/สงสยัจะสญู และขาดทุนจากการดอ้ยคา่ 30 584,356 931,303 246,490 651,003

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 309,644 214,267 72,959 11,977

ภาษเีงนิได้ 31 (11,517) (37,007) 31,070 2,164

กาํไรสทุธิสาํหรบังวด 298,127 177,260 104,029 14,141

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 14 ถงึ 82 เป็นสว่นหนึ,งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี/

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร
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งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ5นสดุวนัที1 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อื1น

รายการที1จะถกูจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

   กาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูคา่เงนิลงทุนเผื,อขาย 121,034 (174,053) 121,034 (174,053)

ขาดทุนจากการแปลงคา่งบการเงนิจากการ

   ดาํเนินงานในต่างประเทศ (2,800) (5,515) (2,800) (5,515)

(ขาดทุน) กาํไรจากการประเมนิมลูคา่ยุตธิรรมตราสารอนุพนัธ์

   สาํหรบัการป้องกนัความเสี,ยงในกระแสเงนิสด (117,675) 43,885 (117,675) 43,885

ภาษเีงนิไดท้ี,เกี,ยวกบัรายการที,จะถกูจดัประเภท

   รายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (8,954) (8,831) (8,954) (8,831)

รวมรายการที1จะถกูจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

   กาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั (8,395) (144,514) (8,395) (144,514)

รวมขาดทนุเบด็เสรจ็อื1น (8,395) (144,514) (8,395) (144,514)

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 289,732 32,746 95,634 (130,373)

การแบง่ปันกาํไรสทุธิ

สว่นที,เป็นของผูถ้อืหุน้ของธนาคาร 298,127 177,260 104,029 14,141

สว่นที,เป็นของสว่นไดเ้สยีที,ไมม่อีาํนาจควบคุม - - - -

298,127 177,260 104,029 14,141

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นที,เป็นของผูถ้อืหุน้ของธนาคาร 289,732 32,746 95,634 (130,373)

สว่นที,เป็นของสว่นไดเ้สยีที,ไมม่อีาํนาจควบคุม - - - -

289,732 32,746 95,634 (130,373)

กาํไรต่อหุ้นสาํหรบักาํไรส่วนที1เป็นของ

   ผูถื้อหุ้นของธนาคาร 32

กาํไรต่อหุน้ข ั /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

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 14 ถงึ 82 เป็นสว่นหนึ,งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี/

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)
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งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ5นสดุวนัที1 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดด้อกเบี/ย 23 12,308,463 11,269,051 9,800,615 9,073,359

คา่ใชจ้า่ยดอกเบี/ย 24 (4,123,564) (3,326,416) (4,087,579) (3,291,058)

รายได้ดอกเบี5ยสทุธิ 8,184,899 7,942,635 5,713,036 5,782,301

รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิาร 1,806,251 1,646,460 1,127,014 1,101,295

คา่ใชจ้า่ยคา่ธรรมเนียมและบรกิาร (277,137) (215,189) (265,217) (206,196)

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสทุธิ 25 1,529,114 1,431,271 861,797 895,099

กาํไรสทุธจิากธุรกรรมเพื,อคา้

   และปรวิรรตเงนิตราต่างประเทศ 26 2,607,165 144,275 2,607,165 144,275

(ขาดทุน) กาํไรสทุธจิากหนี/สนิทางการเงนิ

   ที,กาํหนดใหแ้สดงดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม 27 (2,771,687) 236,979 (2,771,687) 236,979

กาํไรสทุธจิากเงนิลงทุน 28 265,923 22,463 265,923 22,463

กาํไรสทุธจิากการขายสนิเชื,อดอ้ยคุณภาพ 172,930 - - -

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื,น 29 398,419 372,742 91,769 148,796

รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 10,386,763 10,150,365 6,768,003 7,229,913

ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอื1นๆ

  คา่ใชจ้า่ยเกี,ยวกบัพนกังาน 3,866,606 3,299,508 3,347,956 2,828,144

  คา่ตอบแทนกรรมการ 8,991 9,929 8,759 9,677

  คา่ใชจ้า่ยเกี,ยวกบัอาคารสถานที,และอุปกรณ์ 896,784 838,975 778,277 738,414

  คา่ภาษอีากร 324,987 293,358 298,735 274,909

  อื,นๆ 2,046,949 1,641,701 953,948 851,494

รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอื1นๆ 7,144,317 6,083,471 5,387,675 4,702,638

หนี/สญู หนี/สงสยัจะสญู และขาดทุนจากการดอ้ยคา่ 30 2,240,140 3,330,285 1,134,577 2,390,614

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 1,002,306 736,609 245,751 136,661

ภาษเีงนิได้ 31 (274,244) (199,234) (134,294) (80,390)

กาํไรสทุธิสาํหรบังวด 728,062 537,375 111,457 56,271

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 14 ถงึ 82 เป็นสว่นหนึ,งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี/

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร
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งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ5นสดุวนัที1 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อื1น

รายการที1จะถกูจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

   กาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูคา่เงนิลงทุนเผื,อขาย 436,457 (448,292) 436,457 (448,292)

ขาดทุนจากการแปลงคา่งบการเงนิจากการ

   ดาํเนินงานในต่างประเทศ (13,402) (3,890) (13,402) (3,890)

(ขาดทุน) กาํไรจากการประเมนิมลูคา่ยุตธิรรมตราสารอนุพนัธ์

   สาํหรบัการป้องกนัความเสี,ยงในกระแสเงนิสด (121,294) 100,489 (121,294) 100,489

ภาษเีงนิไดท้ี,เกี,ยวกบัรายการที,จะถกูจดัประเภท

   รายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (39,977) 2,577 (39,977) 2,577

รวมรายการที1จะถกูจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

   กาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั 261,784 (349,116) 261,784 (349,116)

รวมกาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อื1น 261,784 (349,116) 261,784 (349,116)

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 989,846 188,259 373,241 (292,845)

การแบง่ปันกาํไรสทุธิ

สว่นที,เป็นของผูถ้อืหุน้ของธนาคาร 728,062 537,375 111,457 56,271

สว่นที,เป็นของสว่นไดเ้สยีที,ไมม่อีาํนาจควบคุม - - - -

728,062 537,375 111,457 56,271

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวม

สว่นที,เป็นของผูถ้อืหุน้ของธนาคาร 989,846 188,259 373,241 (292,845)

สว่นที,เป็นของสว่นไดเ้สยีที,ไมม่อีาํนาจควบคุม - - - -

989,846 188,259 373,241 (292,845)

กาํไรต่อหุ้นสาํหรบักาํไรส่วนที1เป็นของ

   ผูถื้อหุ้นของธนาคาร 32

กาํไรต่อหุน้ข ั /นพื/นฐาน (บาทต่อหุน้) 0.02 0.02 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

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 14 ถงึ 82 เป็นสว่นหนึ,งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี/

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร
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ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ5นสดุวนัที1 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 1,002,306 736,609 245,751 136,661

รายการปรบักระทบกาํไรก่อนภาษเีงนิไดเ้ป็น

   เงนิสดรบั (จา่ย) จากกจิกรรมดาํเนินงาน :

   คา่เสื,อมราคาและรายจา่ยตดับญัชี 319,252 279,091 302,811 262,996

   หนี/สญูและหนี/สงสยัจะสญู 30 2,240,140 3,330,285 1,134,577 2,390,614

   ผลประโยชน์ของพนกังานที,จา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 31,102 27,571 31,102 27,571

   สาํรองจากการประมาณการหนี/สนิ 275,573 110,193 244,120 101,221

   (กลบัรายการ) ประมาณการผลขาดทุนที,อาจเกดิขึ/นจากคดฟ้ีองรอ้ง

      และสาํรองสาํหรบัรายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ (128,163) 59,241 (128,163) 59,241

   ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ทรพัยส์นิรอการขาย 727,492 485,013 - 1,488

   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี,ยนเงนิตราต่างประเทศ

      และตราสารอนุพนัธท์ี,ยงัไมเ่กดิขึ/นจรงิ (289,386) 2,048,004 (289,386) 2,048,004

   กาํไรจากอตัราแลกเปลี,ยนเงนิตราต่างประเทศ

      ของตราสารหนี/ที,ออกและเงนิกูย้มืที,เกดิขึ/นจรงิ (696,021) - (696,021) -

   กาํไรจากการขายทรพัยส์นิรอการขาย (32,313) (3,228) (8,568) (54,177)

   (กาํไร) ขาดทุนที,ยงัไมเ่กดิขึ/นจรงิจากการปรบัมลูคา่เงนิลงทุน (2,482,377) 52,115 (2,482,377) 52,115

   (กาํไร) ขาดทุนจากการขายเงนิลงทุน (2,474,301) 280,770 (2,474,301) 280,770

   กาํไรจากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (8,609) (15,163) (6,850) (9,536)

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 15,857 424 15,857 424

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - 8,845 - 8,845

   ขาดทุน (กาํไร) สทุธจิากหนี/สนิทางการเงนิ

      ที,กาํหนดใหแ้สดงดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม 27 2,771,687 (236,979) 2,771,687 (236,979)

   ดอกเบี/ยรบั 23 (12,308,463) (11,269,051) (9,800,615) (9,073,359)

   เงนิปนัผลรบั 29 (6,467) (8,671) (6,467) (8,671)

   คา่ใชจ้า่ยดอกเบี/ย 24 4,123,564 3,326,416 4,087,579 3,291,058

ขาดทุนจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี1ยนแปลงใน

   สินทรพัยแ์ละหนี5สินดาํเนินงาน (6,919,127) (788,515) (7,059,264) (721,714)

สินทรพัยด์าํเนินงาน (เพิ1มขึ5น) ลดลง

   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 221,652 11,640,712 282,860 11,627,503

   เงนิลงทุนเพื,อคา้ (3,288,885) (17,028,175) (3,288,885) (17,028,175)

   เงนิใหส้นิเชื,อ (15,083,829) (10,538,779) (11,173,656) (7,078,941)

   ทรพัยส์นิรอการขาย 1,540,476 985,878 22,911 99,008

   เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ (9,256,840) (1,414,285) (9,256,840) (1,414,285)

   สนิทรพัยอ์ื,น 227,876 850,511 199,792 922,651

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 14 ถงึ 82 เป็นสว่นหนึ,งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี/

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร
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ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ5นสดุวนัที1 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนี5สินดาํเนินงานเพิ1มขึ5น (ลดลง)

   เงนิรบัฝาก 10,231,293 6,607,038 10,235,101 6,400,719

   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ (2,059,585) 14,220,713 (2,059,585) 14,220,713

   หนี/สนิจา่ยคนืเมื,อทวงถาม 248,114 208,255 248,114 208,255

   เงนิกูย้มืระยะสั /น 1,392,451 (4,048,928) 1,392,451 (4,048,928)

   ประมาณการหนี/สนิ (91,823) (45,157) (91,823) (45,157)

   เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 4,794,775 (380,868) 4,794,775 (380,868)

   หนี/สนิอื,น (53,810) 5,063 (98,897) (141,862)

เงินสด (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน (18,097,262) 273,463 (15,852,946) 2,618,919

   ดอกเบี/ยรบั 10,455,626 10,004,307 7,866,853 7,770,374

   ดอกเบี/ยจา่ย (5,280,672) (4,026,602) (5,293,340) (4,039,898)

   ภาษจีา่ย (รบัคนื) สทุธิ (153,804) (403,844) 141,910 (53,460)

เงินสดสทุธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน (13,076,112) 5,847,324 (13,137,523) 6,295,935

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดจา่ยในการซื/อหลกัทรพัยเ์ผื,อขาย (21,610,174) (21,953,585) (21,610,174) (21,953,585)

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายหลกัทรพัยเ์ผื,อขาย 30,232,686 3,157,267 30,232,686 3,157,267

เงนิสดรบัจากการไถ่ถอนหลกัทรพัยเ์ผื,อขาย 7,137,300 40,000 7,137,300 40,000

เงนิสดจา่ยในการซื/อตราสารหนี/ที,จะถอืจนครบกาํหนด (4,194,283) (8,531,882) (4,192,283) (8,531,882)

เงนิสดรบัจากการไถ่ถอนตราสารหนี/ที,จะถอืจนครบกาํหนด 4,731,280 5,699,500 4,731,280 5,699,500

เงนิสดรบัจากการชาํระหนี/เงนิลงทุนในลกูหนี/ 746 648 746 648

เงนิสดจา่ยจากการซื/อเงนิลงทุนทั ,วไป - (726) - (726)

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนทั ,วไป 2,564 - 2,564 -

เงนิสดรบัจากการลดทุนเงนิลงทุนทั ,วไป - 14,990 - 14,990

เงนิสดจา่ยในการซื/อเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - - (500,000)

เงนิสดจา่ยจากการซื/ออาคารและอุปกรณ์ (102,355) (108,140) (78,105) (88,635)

เงนิสดรบัจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 3,856 16,912 2,098 10,991

เงนิสดจา่ยซื/อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (236,782) (131,389) (235,749) (130,251)

เงนิปนัผลรบั 6,467 8,671 6,467 8,671

ดอกเบี/ยรบั 1,585,916 1,065,704 1,585,909 1,065,704

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 17,557,221 (20,722,030) 17,582,739 (21,207,308)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 14 ถงึ 82 เป็นสว่นหนึ,งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี/

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร
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ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ5นสดุวนัที1 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

ดอกเบี/ยจา่ย (36,500) (36,500) - -

เงนิสดรบัจากการกูย้มืเงนิ 8,090,660 15,145,479 8,090,660 15,145,479

เงนิสดจา่ยจากการกูย้มืเงนิ (12,931,088) (366,500) (12,931,088) (366,500)

เงินสดสทุธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน (4,876,928) 14,742,479 (4,840,428) 14,778,979

กาํไรจากการแปลงคา่งบการเงนิจากการดาํเนินงานในต่างประเทศ (13,150) (3,742) (13,150) (3,742)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสทุธิ (408,969) (135,969) (408,362) (136,136)

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายงวด 1,340,119 1,455,219 1,337,623 1,452,851

ข้อมูลเพิ1มเติมประกอบกระแสเงินสด 

รายการที,มใิชเ่งนิสด :

   รบัโอนสนิทรพัยร์อการขายจากอาคารและอุปกรณ์ 72,386 22,455 72,386 22,455

   ซื/ออาคารและอุปกรณ์ที,ยงัไมถ่งึกาํหนดชาํระเงนิ - 82 - 82

   ซื/อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนที,ยงัไมถ่งึกาํหนดชาํระเงนิ - 11,830 - 11,830

   ตดัจาํหน่ายสว่นเกนิหรอืสว่นลดอตัราดอกเบี/ย 73,808 121,213 73,808 121,213

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 14 ถงึ 82 เป็นสว่นหนึ,งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี/

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร
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1 ข้อมลูทัว่ไป  

 

ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) เป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั ซึ่งจดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและเป็นบรษิัทจดทะเบยีนใน 
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยเริม่ประกอบกจิการธนาคารพาณิชย์ตัง้แต่วนัที่ 8 มนีาคม พ.ศ. 2492 และมทีี่อยู่ตามที่ได้จด
ทะเบยีนดงันี้ 
 

เลขที ่44 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 
 
เพื่อวตัถุประสงค์ในการรายงานขอ้มลู จงึเรยีกรวมธนาคารและบรษิทัย่อยว่า “กลุ่มกจิการ” โดยธนาคารม ีCIMB Bank Berhad ซึ่งเป็น
บรษิทัจดทะเบยีนจดัตัง้ในประเทศมาเลเซยีเป็นบรษิทัใหญ่ และมบีรษิทั CIMB Group Holdings Berhad เป็นบรษิทัใหญ่ของกลุ่มกจิการ CIMB 
 
บรษิทัย่อยทัง้หมดจดัตัง้เป็นบรษิัทจ ากดัตามกฎหมายไทยและประกอบกจิการในประเทศไทย โดยด าเนินธุรกจิหลกัทางดา้นธุรกจิให้เช่าซื้อ 
ธุรกจิใหเ้ช่าสนิทรพัยแ์บบลสิซิง่ และธุรกจิตดิตามหนี้ 
 
ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะธนาคารระหว่างกาลนี้ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการธนาคารเมือ่วนัที ่14 พฤศจกิายน 
พ.ศ. 2562 
 
ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะธนาคารระหว่างกาลทีน่ าเสนอนี้ไดม้กีารสอบทานแต่ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ 
 

2 นโยบายการบญัชี 
 

2.1 เกณฑใ์นการจดัท าข้อมลูทางการเงิน 
 
ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลได้จดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล 
ขอ้มลูทางการเงนิหลกั (คอื งบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของ และงบกระแสเงนิสด) 
ได้น าเสนอในรูปแบบที่สอดคล้องกับรูปแบบของงบการเงนิประจ าปี ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที่ 1 เรื่อง  
การน าเสนองบการเงนิ นอกจากนี้รปูแบบการน าเสนองบการเงนิไดจ้ดัท าขึน้ตามขอ้ก าหนดของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 
(“ธปท.”) ที ่สนส. 21/2558 เรือ่ง “การจดัท าและการประกาศงบการเงนิของธนาคารพาณชิยแ์ละบรษิทัโฮลดิง้ทีเ่ป็นบรษิทัแมข่อง
กลุ่มธุรกจิทางการเงนิ” ลงวนัที ่4 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ส่วนหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิจดัท าเป็นแบบย่อ กลุ่มกจิการได้
เปิดเผยหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเพิม่เตมิตามขอ้ก าหนดในประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีอ่อกภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้ควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
 
ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะธนาคารระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึ้นจากขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาล
ภาษาไทยทีจ่ดัท าตามกฎหมาย ในกรณทีีม่เีนื้อความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามแตกต่างกนั ใหใ้ชข้อ้มลูทางการเงนิระหว่างกาล
ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

นโยบายการบญัชทีี่ใช้ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกนักบันโยบายการบญัชทีี่ใช้ในการจดัท า  
งบการเงนิส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561  
 
รายจ่ายที่เกิดขึ้นเป็นครัง้คราวในระหว่างงวดบัญชีจะแสดงเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีโดยใช้เกณฑ์เดียวกับ 
การแสดงรายจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายหรอืค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชสี าหรบัปีบญัช ี
 
ภาษเีงนิไดร้ะหว่างกาลตัง้คา้งจ่ายไวโ้ดยใชอ้ตัราภาษเีดยีวกบัทีใ่ชก้บัผลก าไรหรอืขาดทุนรวมทัง้ปีทีค่าดว่าจะได ้
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใช้ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม  

พ.ศ. 2562 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่1 เรือ่ง การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิมาใชเ้ป็นครัง้แรก 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่2  
   (ปรบัปรุง 2561) 

เรือ่ง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 เรือ่ง รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลกูคา้ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่22 เรือ่ง รายการทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศและสิง่ตอบแทนจ่ายล่วงหน้า 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 1 กล่าวถึงวธิกีารปฏิบตัิทางบญัชีเมื่อกลุ่มบรษิัทถือปฏิบตัิมาตรฐานการรายงาน  
ทางการเงนิ (TFRS) ในการจดัท างบการเงนิเป็นครัง้แรก มาตรฐานฉบบันี้ ให้ข้อยกเว้นที่เป็นทางเลือกจากการปฏิบัติตาม
ขอ้ก าหนดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิเป็นการเฉพาะและก าหนดให้ถือปฏิบตัิตามข้อยกเว้นจากข้อก าหนดตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิในบางเรื่อง และก าหนดการเปิดเผยขอ้มูลเพื่ออธิบายผลกระทบต่อฐานะการเงนิ ผลการ
ด าเนินงานทางการเงนิ และกระแสเงนิสดของกิจการจากการเปลี่ยนแปลงหลกัการบญัชีที่รบัรองทัว่ ไปที่ใช้ก่อนหน้ามาใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่2 ไดป้รบัปรุงโดยอธบิายใหช้ดัเจนขึน้เกีย่วกบั 
- เกณฑก์ารวดัมลูค่าของรายการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท์ีช่ าระดว้ยเงนิสด 
- กรณทีีก่จิการตอ้งหกั ณ ทีจ่่ายภาษขีองพนกังานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑเ์พือ่น าส่งใหห้น่วยงานก ากบัดแูล

ภาษ ีถอืเสมอืนว่าเป็นการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑป์ระเภทช าระดว้ยตราสารทุนทัง้หมด 
- วธิกีารทางบญัชสี าหรบัการปรบัปรุงเงือ่นไขและขอ้ก าหนดของการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ทีเ่ปลีย่นการจดัประเภทจากการ

จ่ายช าระดว้ยเงนิสดเป็นการจ่ายช าระดว้ยตราสารทุน 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 เรือ่ง รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลกูคา้ ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่18 (ปรบัปรุง 2560) 
เรือ่ง รายได ้
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่นี้อ้างอิงหลกัการว่า รายได้จะรบัรู้เมื่อการควบคุมในสินค้าหรอืบรกิารได้โอนไปยงัลูกค้า  
ซึง่แนวคดิของการควบคุมไดน้ ามาใชแ้ทนแนวคดิของความเสีย่งและผลตอบแทนทีใ่ชอ้ยู่เดมิ 
 
การรบัรูร้ายไดต้อ้งปฏบิตัติามหลกัการส าคญั 5 ข ัน้ตอน ดงัต่อไปนี้ 
 
- ขัน้ตอนแรก: ระบุสญัญาทีท่ ากบัลกูคา้ 
- ขัน้ทีส่อง: ระบุภาระทีต่อ้งปฏบิตัใินสญัญา 
- ขัน้ทีส่าม: ก าหนดราคาของรายการ 
- ขัน้ทีส่ ี:่ ปนัส่วนราคาของรายการใหก้บัภาระทีต่อ้งปฏบิตัทิีร่วมอยู่ในสญัญา 
- ขัน้ทีห่า้: รบัรูร้ายไดเ้มือ่ (หรอืขณะที)่ กจิการปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ 
 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 22 ได้อธิบายให้ชัดเจนถึงอัตราแลกเปลี่ยนที่น ามาใช้ในการรบัรู้รายการ 
เมือ่เริม่แรกของสนิทรพัย ์ค่าใชจ้่าย หรอืรายได ้ซึง่กจิการไดจ้่ายหรอืรบัล่วงหน้าเป็นเงนิตราต่างประเทศ 
 
ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการไดป้ระเมนิและพจิารณาว่ามาตรฐานทีป่รบัปรุงใหมด่งักล่าวขา้งตน้ไมม่ผีลกระทบทีม่นียัส าคญัต่อกลุ่มกจิการ 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใช้วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และเก่ียวข้องกบักลุ่มกิจการ ซ่ึงกลุ่ม

กิจการไม่ได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงักล่าวมาถือปฎิบติัก่อนวนับงัคบัใช้ 
 
2.3.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหมท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัเครือ่งมอืทางการเงนิ ไดแ้ก่ 
 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่32  เรือ่ง การแสดงรายการเครือ่งมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่7  เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มลูเครือ่งมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9  เรือ่ง เครือ่งมอืทางการเงนิ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16  เรือ่ง การป้องกนัความเสีย่งของเงนิลงทุนสุทธ ิ

   ในหน่วยงานต่างประเทศ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่19  เรือ่ง การช าระหนี้สนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน 
 
มาตรฐานเกีย่วกบัเครื่องมอืทางการเงนิกลุ่มนี้กล่าวถงึการจดัประเภทรายการ การวดัมลูค่าและการตดัรายการสนิทรพัย์
ทางการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิ การด้อยค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิ การบญัชีป้องกนัความเสี่ยง และการแสดง
รายการและการเปิดเผยขอ้มลูเครือ่งมอืทางการเงนิ 

 
2.3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 ส่งผลใหก้ลุ่มบรษิทัรบัรูส้ญัญาเช่าเกอืบทัง้หมดทีก่ลุ่มบรษิทัเป็นผูเ้ช่าในงบ
แสดงฐานะการเงนิ โดยไม่ต้องจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานและสญัญาเช่าการเงนิอกีต่อไป กลุ่มบรษิทัต้องรบัรู้
สินทรพัย์ (สิทธิในการใช้สินทรพัย์ที่เช่า) และหนี้สินตามสญัญาเช่า เว้นแต่เป็นสญัญาเช่าระยะสัน้หรอืเป็นสญัญาเช่า
สนิทรพัยท์ีม่มีลูค่าต ่า 
 

ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการก าลงัอยู่ระหว่างการประเมนิผลกระทบของมาตรฐานดงักล่าวต่อกลุ่มกิจการ 
 
3 การประมาณการ 

 
ในการจดัท าขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาล ผูบ้รหิารต้องใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการและขอ้สมมตทิีม่ผีลกระทบต่อการน านโยบายการบญัชี
มาใช ้และจ านวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 
 
ในการจดัท าขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาล ผูบ้รหิารจะใชดุ้ลยพนิิจทีม่นีัยส าคญัในการน านโยบายการบญัชขีองกลุ่มกจิการและแหล่งทีม่า
ของขอ้มลูทีส่ าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการทีม่อียู่มาใชเ้ช่นเดยีวกบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารส าหรบัปี
สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
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4 การเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 
ขอ้มลูทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน สรุปไดด้งันี้ 
 
ภาครายย่อย 
 
ภาครายย่อย ใหบ้รกิารทางการเงนิกบัประชาชนทัว่ไปและลูกคา้พาณิชย์ธนกจิ ซึ่งได้แก่ บรกิารดา้นช่องทางการจ าหน่ายและกระจายสนิค้า 
แก่ผูบ้รโิภค และการใหบ้รกิารทางการเงนิแก่ลกูคา้รายย่อยและลกูคา้ส่วนบุคคล 
 
ภาคธุรกจิ 
 
ภาคธุรกจิประกอบไปดว้ยสายวาณชิธนกจิ สายบรรษทัธุรกจิ และสายบรหิารเงนิและการตลาด 
 
- สายวาณชิธนกจิ เป็นการใหบ้รกิารดา้นทีป่รกึษาทางการเงนิ ธุรกรรมในตลาดตราสารทุนและการบรหิารจดัการสนิทรพัย์ 
- สายบรรษัทธุรกจิ และสายบรหิารเงนิและการตลาด เป็นบรกิารทางด้านการให้สนิเชื่อภาคธุรกิจเชงิพาณิชย์ การบรกิารทางด้านการ 

รบัฝากเงนิ การบรหิารธุรกรรมทางการเงนิ การบรหิารเงนิและการตลาด 
 
อื่น ๆ 
 
อื่น ๆ เป็นฝ่ายทีร่บัผดิชอบดูแลการด าเนินงานของระบบงานส่วนกลาง และส่วนสนับสนุน รวมถงึศูนย์ต้นทุน ส่วนทีไ่ม่แสวงผลก าไรและธุรกจิ
อื่นซึง่ไมส่าระส าคญัต่อกลุ่มกจิการ 
 
ขอ้มลูทางการเงนิรวมจ าแนกตามส่วนงาน ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ ส าหรบังวดสามเดอืน
และเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 เป็นดงันี้ 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม 

 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 

 ภาครายย่อย ภาคธรุกิจ อ่ืนๆ 
รายการ 
ตดับญัชี 

ข้อมลูทาง 
การเงินรวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      

รายไดด้อกเบีย้สุทธจิากลกูคา้ภายนอก 1,942 606 203 - 2,751 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธ ิ 487 103 (3) (5) 582 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่นๆ 181 (98) 35 (2) 116 
ค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงานอื่นๆ (1,889) (461) (207) 2 (2,555) 
หนี้สญู หนี้สงสยัจะสญู และขาดทุนจากการดอ้ยค่า (461) 13 (161) 25 (584) 
ภาษเีงนิได ้ (49) (13) 50 - (12) 

   ก าไร (ขาดทุน) สุทธสิ าหรบังวด 211 150 (83) 20 298 
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4 การเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 

 
ขอ้มลูทางการเงนิรวมจ าแนกตามส่วนงาน ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ ส าหรบังวดสามเดอืน
และเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 เป็นดงันี้ (ต่อ) 
 

 ข้อมลูทางการเงินรวม 

 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

 ภาครายย่อย ภาคธรุกิจ อ่ืนๆ 
รายการ 
ตดับญัชี 

ข้อมลูทาง 
การเงินรวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      

รายไดด้อกเบีย้สุทธจิากลกูคา้ภายนอก 2,012 503 192 - 2,707 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธ ิ 404 41 6 (7) 444 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่นๆ 167 88 (74) (1) 180 
ค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงานอื่นๆ (1,717) (401) (70) 2 (2,186) 
หนี้สญู หนี้สงสยัจะสญู และขาดทุนจากการดอ้ยค่า (666) (13) (263) 11 (931) 
ภาษเีงนิได ้ (35) (38) 36 - (37) 

   ก าไร (ขาดทุน) สุทธสิ าหรบังวด 165 180 (173) 5 177 
 

 ข้อมลูทางการเงินรวม 

 ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 

 ภาครายย่อย ภาคธรุกิจ อ่ืนๆ 
รายการ 
ตดับญัชี 

ข้อมลูทาง 
การเงินรวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      

รายไดด้อกเบีย้สุทธจิากลกูคา้ภายนอก 5,793 1,875 516 - 8,184 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธ ิ 1,277 257 11 (16) 1,529 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่นๆ 684 (93) 88 (6) 673 
ค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงานอื่นๆ (5,500) (1,361) (289) 6 (7,144) 
หนี้สญู หนี้สงสยัจะสญู และขาดทุนจากการดอ้ยค่า (1,756) (222) (322) 60 (2,240) 
ภาษเีงนิได ้ (148) (125) (1) - (274) 

   ก าไรสุทธสิ าหรบังวด 350 331 3 44 728 
 

 ข้อมลูทางการเงินรวม 

 ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

 ภาครายย่อย ภาคธรุกิจ อ่ืนๆ 
รายการ 
ตดับญัชี 

ข้อมลูทาง 
การเงินรวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      

รายไดด้อกเบีย้สุทธจิากลกูคา้ภายนอก 6,064 1,620 259 - 7,943 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธ ิ 1,263 163 25 (20) 1,431 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่นๆ 474 168 135 (1) 776 
ค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงานอื่นๆ (4,774) (1,151) (164) 5 (6,084) 
หนี้สญู หนี้สงสยัจะสญู และขาดทุนจากการดอ้ยค่า (2,871) (51) (421) 13 (3,330) 
ภาษเีงนิได ้ (38) (202) 41 - (199) 

   ก าไร (ขาดทุน) สุทธสิ าหรบังวด 118 547 (125) (3) 537 
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4 การเสนอข้อมลูทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 

 
ขอ้มลูทางการเงนิรวมจ าแนกตามส่วนงาน ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ ส าหรบังวดสามเดอืนและเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 เป็นดงันี้ (ต่อ) 
 

 ธรุกิจธนาคาร ธรุกิจให้เช่าซ้ือ ธรุกิจอ่ืน รายการตดับญัชี ข้อมลูทางการเงินรวม 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
           

สนิทรพัยร์วม 383,909 350,377 39,940 33,297 63 64 (33,905) (27,889) 390,007 355,849 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ(สนิทรพัย)์ 6,396 6,684 224 158 62 62 (119) (114) 6,563 6,790 
เงนิลงทุนสุทธ ิ 84,475 92,172 2 - - - - - 84,477 92,172 
เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้และดอกเบีย้คา้งรบัสุทธ ิ 221,132 209,596 38,663 32,162 - - (31,565) (25,557) 228,230 216,201 
เงนิรบัฝาก 195,450 185,215 - - - - (118) (114) 195,332 185,101 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ (หนี้สนิ) 42,474 44,534 31,792 25,806 - - (31,792) (25,806) 42,474 44,534 
หนี้สนิทางการเงนิทีก่ าหนดใหแ้สดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรม 29,399 35,513 - - - - - - 29,399 35,513 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื 20,852 16,968 2,000 2,000 - - - - 22,852 18,968 
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5 มลูค่ายติุธรรม 

 
5.1 การประมาณการมลูค่ายติุธรรม 

 
ตารางต่อไปนี้แสดงถงึเครื่องมอืทางการเงนิที่วดัมลูค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมจ าแนกตามวธิกีารประมาณมลูค่าความแตกต่างของ
ระดบัขอ้มลูสามารถแสดงไดด้งันี้ 
 

 ขอ้มลูระดบัที ่1 ไดแ้ก่ ราคาเสนอซื้อขาย (ไมต่อ้งปรบัปรุง) ในตลาดทีม่สีภาพคล่องส าหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิอย่างเดยีวกนั  
 ขอ้มลูระดบัที ่2 ไดแ้ก่ ขอ้มลูอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดบั 1 ทีส่ามารถสงัเกตไดโ้ดยตรง (ได้แก่ 

ขอ้มลูราคาตลาด) หรอืโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มลูทีค่ านวณมาจากราคาตลาด) ส าหรบัสนิทรพัยน์ัน้หรอืหนี้สนินัน้  
 ขอ้มลูระดบัที ่3 ไดแ้ก่ ขอ้มลูส าหรบัสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิซึ่งไม่ไดอ้้างอิงจากขอ้มลูที่สามารถสงัเกตได้จากตลาด (ขอ้มลูที่ 

ไมส่ามารถสงัเกตได)้ 
 
ตารางต่อไปนี้แสดงถงึสนิทรพัย์และหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าและรบัรู้ดว้ยมลูค่ายุตธิรรม ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
 

 ข้อมลูทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 

 ข้อมลูระดบัท่ี 1 ข้อมลูระดบัท่ี 2 ข้อมลูระดบัท่ี 3 รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

สินทรพัย ์     
   เงนิลงทุนเพือ่คา้ - 20,417 - 20,417 
   เงนิลงทุนทีก่ าหนดใหแ้สดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรม - 10,652 - 10,652 
   เงนิลงทุนเผือ่ขาย 64 33,758 - 33,822 
   ตราสารอนุพนัธ์ - 44,802 - 44,802 

รวมสนิทรพัย ์ 64 109,629 - 109,693 

     
หน้ีสิน     
   หนี้สนิทางการเงนิทีก่ าหนดใหแ้สดงดว้ย     
      มลูค่ายุตธิรรม - 29,399 - 29,399 
   ตราสารอนุพนัธ์ - 46,814 - 46,814 

รวมหนี้สนิ - 76,213 - 76,213 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562  
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5 มลูค่ายติุธรรม (ต่อ) 

 
5.1 การประมาณการมลูค่ายติุธรรม (ต่อ) 

 
ตารางต่อไปนี้แสดงถงึสนิทรพัย์และหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าและรบัรูด้ว้ยมลูค่ายุตธิรรม ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 (ต่อ) 

 ข้อมลูทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

 
ข้อมลูระดบัท่ี 

1 ข้อมลูระดบัท่ี 2 ข้อมลูระดบัท่ี 3 รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

สินทรพัย ์     
   เงนิลงทุนเพือ่คา้  - 17,764 - 17,764 
   เงนิลงทุนทีก่ าหนดใหแ้สดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรม - 5,399 - 5,399 
   เงนิลงทุนเผือ่ขาย 60 48,814 - 48,874 
   ตราสารอนุพนัธ์ - 23,396 - 23,396 

รวมสนิทรพัย ์ 60 95,373 - 95,433 

     
หน้ีสิน     
   หนี้สนิทางการเงนิทีก่ าหนดใหแ้สดงดว้ย     
      มลูค่ายุตธิรรม - 35,513 - 35,513 
   ตราสารอนุพนัธ์ - 24,318 - 24,318 

รวมหนี้สนิ - 59,831 - 59,831 

 
5.2 เทคนิคการประเมินมลูค่าส าหรบัการวดัมลูค่ายติุธรรมระดบัท่ี 2 

 
เงนิลงทุนในตราสารหนี้ (เงนิลงทุนเพื่อคา้ เงนิลงทุนทีก่ าหนดใหแ้สดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรม และ เงนิลงทุนเผื่อขาย) ซึ่งมลูค่ายุตธิรรมอยู่
ในระดบัที ่2 วดัมลูค่ายุตธิรรมโดยใชว้ธิคีดิลดกระแสเงนิสด ซึง่เป็นการคดิลดกระแสเงนิสดตามสญัญาโดยใชอ้ตัราคดิลงทีค่ านวณจาก
ขอ้มลูทีส่งัเกตไดจ้ากตลาดของอตัราทีม่กีารเสนอซื้อขายกนัในตลาดทีม่สีภาพคล่องส าหรบัตราสารหนี้ของผูอ้อกตราสารนัน้ 
 
ตราสารอนุพนัธ์เพื่อค้า ตราสารอนุพนัธ์ที่ใช้ส าหรบัการบญัชป้ีองกนัความสี่ยง และหนี้สนิทางการเงนิที่ก าหนดให้แสดงด้วยมูลค่า
ยุตธิรรม ซึง่มลูค่ายุตธิรรมอยู่ในระดบัที ่2 ไดแ้ก่ สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบี้ย หุน้กูท้ ี่
มอีนุพนัธ์แฝง และตัว๋แลกเงนิแบบ accreting ทีม่อีนุพนัธ์แฝง สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า วดัมลูค่ายุตธิรรมโดย
อา้งองิจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศซึ่งมกีารเสนอซื้อขายกนัในตลาดทีม่สีภาพคล่อง สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบี้ย หุน้กู้
ทีม่อีนุพนัธ์แฝง และตัว๋แลกเงนิแบบ accreting ทีม่อีนุพนัธแ์ฝง วดัมลูค่ายุตธิรรมโดยอา้งองิจากอตัราดอกเบีย้ล่วงหน้าซึ่งไดม้า
จากเสน้อตัราผลตอบแทน (yield curve) ทีส่งัเกตได ้การคดิลดไมม่ผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อมลูค่ายุตธิรรมของตราสาร
อนุพนัธซ์ึง่มลูค่ายุตธิรรมอยู่ในระดบัที ่2  
 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562  
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6 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสทุธิ (สินทรพัย)์  

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

 เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

ในประเทศ :       
ธนาคารแหง่ประเทศไทยและกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูฯ 2,606 - 2,606 2,869 - 2,869 
ธนาคารพาณิชย ์ 403 500 903 375 1,000 1,375 
สถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ 14 - 14 8 - 8 
สถาบนัการเงนิอื่น - 1,792 1,792 - 1,426 1,426 
   รวมในประเทศ 3,023 2,292 5,315 3,252 2,426 5,678 
บวก ดอกเบีย้คา้งรบั - 3 3 - 7 7 
หกั ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ - (1) (1) - - - 

   รายการระหว่างธนาคารในประเทศสุทธ ิ 3,023 2,294 5,317 3,252 2,433 5,685 
       
ต่างประเทศ :       
เงนิสกุลดอลลารส์หรฐัฯ 397 153 550 357 - 357 
เงนิเยน 7 - 7 6 - 6 
เงนิยโูร 10 - 10 1 - 1 
เงนิสกุลอื่น 679 - 679 691 50 741 

   รายการระหว่างธนาคารต่างประเทศสทุธ ิ 1,093 153 1,246 1,055 50 1,105 
       

   รวมในประเทศและต่างประเทศสุทธ ิ 4,116 2,447 6,563 4,307 2,483 6,790 

 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

 เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

ในประเทศ :       
ธนาคารแหง่ประเทศไทยและกองทนุฟ้ืนฟูฯ 2,606 - 2,606 2,869 - 2,869 
ธนาคารพาณิชย ์ 250 500 750 277 1,000 1,277 
สถาบนัการเงนิอื่น - 1,792 1,792 - 1,426 1,426 
   รวมในประเทศ 2,856 2,292 5,148 3,146 2,426 5,572 
บวก  ดอกเบีย้คา้งรบั - 3 3 - 7 7 
หกั    ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู - (1) (1) - - - 

   รายการระหว่างธนาคารในประเทศสุทธ ิ 2,856 2,294 5,150 3,146 2,433 5,579 

       
ต่างประเทศ :       
เงนิสกุลดอลลารส์หรฐัฯ 397 153 550 357 - 357 
เงนิเยน 7 - 7 6 - 6 
เงนิยโูร 10 - 10 1 - 1 
เงนิสกุลอื่น 679 - 679 691 50 741 

   รายการระหว่างธนาคารต่างประเทศสทุธ ิ 1,093 153 1,246 1,055 50 1,105 
       

   รวมในประเทศและต่างประเทศสุทธ ิ 3,949 2,447 6,396 4,201 2,483 6,684 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562  
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7 ตราสารอนุพนัธ์ 

 
7.1 ตราสารอนุพนัธ์เพ่ือค้า  

 
มลูค่ายุตธิรรมและจ านวนเงนิตามสญัญาแบ่งตามประเภทความเสีย่ง 
 

 ข้อมลูทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

 มลูค่ายติุธรรม มลูค่ายติุธรรม 

   จ านวนเงิน   จ านวนเงิน 
 สินทรพัย ์ หน้ีสิน ตามสญัญา สินทรพัย ์ หน้ีสิน ตามสญัญา 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

อตัราแลกเปลีย่น 23,195 23,392 1,539,659 14,783 15,756 1,671,140 
อตัราดอกเบีย้ 21,126 16,839 2,194,538 8,291 6,242 2,229,489 
อื่นๆ 216 4,821 44,260 182 529 33,405 

   รวม 44,537 45,052 3,778,457 23,256 22,527 3,934,034 

 
สดัส่วนการท าธุรกรรมตราสารอนุพนัธแ์บ่งตามประเภทคู่สญัญาโดยพจิารณาจากจ านวนเงนิตามสญัญา 
 

 

ข้อมลูทางการเงินรวม 
และข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
30 กนัยายน  
พ.ศ. 2562 

31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2561 

 สดัส่วนร้อยละ สดัส่วนร้อยละ 
   

สถาบนัการเงนิ 93 94 
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 3 3 
บุคคลภายนอก 4 3 

   รวม 100 100 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562  
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7 ตราสารอนุพนัธ์ (ต่อ) 

 
7.2 ตราสารอนุพนัธ์เพ่ือการป้องกนัความเส่ียง 

 
7.2.1 การป้องกนัความเส่ียงในมลูค่ายติุธรรม 

 

 ข้อมลูทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

 มลูค่ายติุธรรม มลูค่ายติุธรรม 

   จ านวนเงิน   จ านวนเงิน 
 สินทรพัย ์ หน้ีสิน ตามสญัญา สินทรพัย ์ หน้ีสิน ตามสญัญา 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

อตัราดอกเบีย้ - 3 150 - - - 

   รวม - 3 150 - - - 

 
การป้องกนัความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมเป็นการป้องกนัความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์ 
ทางการเงนิและหนี้สินทางการเงนิ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ธนาคารใช้สญัญา
แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยในการป้องกนัความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของพนัธบตัร ธนาคารรบัรู้ก าไรหรอืขาดทุนจากการ
เปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของตราสารอนุพนัธ ์ตราสารอนุพนัธ์เพื่อการป้องกนัความเสีย่ง และรายการทีม่กีารป้องกนั
ความเสีย่งในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธทิี่เกดิจากการป้องกนัความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม ส าหรบังวดสามเดอืนและเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที ่ 
30 กนัยายน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ย 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยายน 

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

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ขาดทุนสุทธจิากตราสารป้องกนัความเสีย่ง (2) - (3) (2) 
ก าไรสุทธขิองรายการทีม่กีารป้องกนัความเสีย่ง 2 - 3 2 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562  
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7 ตราสารอนุพนัธ์ (ต่อ) 

 

7.2 ตราสารอนุพนัธ์เพ่ือการป้องกนัความเส่ียง (ต่อ) 
 

7.2.2 การป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 
 

 ข้อมลูทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

 มลูค่ายติุธรรม มลูค่ายติุธรรม 

   จ านวนเงิน   จ านวนเงิน 

 สินทรพัย ์ หน้ีสิน 
ตาม

สญัญา สินทรพัย ์ หน้ีสิน 
ตาม

สญัญา 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

อตัราแลกเปลีย่น 229 1,759 30,545 140 1,767 28,752 
อตัราดอกเบีย้ 36 - 2,450 - 24 2,450 

   รวม 265 1,759 32,995 140 1,791 31,202 
 

การป้องกนัความเสี่ยงกระแสเงนิสดใช้ในการป้องกนัความเสี่ยงอนัเกดิจากความผนัผวนของกระแสเงนิสดในอนาคต 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศและอตัราดอกเบี้ยของสนิทรพัย์ทางการเงนิและ
หนี้สนิทางการเงนิ ธนาคารป้องกนัความเสี่ยงกระแสเงนิสดจาก เงนิให้สินเชื่อ ตัว๋แลกเงนิและหุ้นกู้อนุพันธ์ Credit 
Linked Note และหุ้นกู้ด้อยสิทธิจากความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศและความเสี่ยงด้านอัตรา
ดอกเบี้ย โดยท ารายการสญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศและอตัราดอกเบี้ย และสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบี้ย
กบั CIMB Bank Berhad และกจิการอื่น ๆ  
 

ระยะเวลาทีค่าดว่ากระแสเงนิสดของรายการที่มกีารป้องกนัความเสีย่ง (Hedged items) จะเกดิขึน้และมผีลกระทบต่อ 
ก าไร (ขาดทุน) ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ย 
 

 ข้อมลูทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 

 
3 เดือนหรือ 

น้อยกว่า  
มากกว่า 3 เดือน 

ถึง 1 ปี 
มากกว่า 1 ปี 

ถึง 5 ปี 
 

มากกว่า 5 ปี 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

กระแสเงนิสดรบั 43 419 5,364 603 
กระแสเงนิสดจ่าย (60) (634) (13,996) (3,683) 

กระแสเงนิสดสุทธ ิ (17) (215) (8,632) (3,080) 
 

 ข้อมลูทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

 
3 เดือนหรือ 

น้อยกว่า  
มากกว่า 3 เดือน 

ถึง 1 ปี 
มากกว่า 1 ปี 

ถึง 5 ปี 
 

มากกว่า 5 ปี 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

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

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



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562  
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8 เงินลงทุนสทุธิ 

 
จ าแนกตามประเภทของเงินลงทุน 
 ข้อมลูทางการเงินรวม 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 มลูค่ายติุธรรม มลูค่ายติุธรรม 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

เงินลงทุนเพ่ือค้า   
หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 18,322 14,543 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 2,095 3,221 

   รวมเงนิลงทุนเพือ่คา้ 20,417 17,764 
   
เงินลงทุนท่ีก าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายติุธรรม   
หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 10,652 5,399 

   รวมเงนิลงทุนทีก่ าหนดใหแ้สดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรม 10,652 5,399 
   
เงินลงทุนเผื่อขาย   
หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 28,174 42,871 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 5,584 5,943 
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 64 60 

   รวมเงนิลงทุนเผือ่ขาย 33,822 48,874 
 
 ราคาทุน/ ราคาทุน/ 
 ราคาทุนตดัจ าหน่าย ราคาทุนตดัจ าหน่าย 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด   
หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 19,423 19,933 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 95 133 
เงนิลงทุนในลกูหนี้  59 59 
   รวม 19,577 20,125 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (20) (20) 

   รวมตราสารหนี้ทีจ่ะถอืจนครบก าหนด 19,557 20,105 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562  
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8 เงินลงทุนสทุธิ (ต่อ) 

 
จ าแนกตามประเภทของเงินลงทุน (ต่อ) 

 ข้อมลูทางการเงินรวม 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ราคาทุน ราคาทุน 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

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

   รวมเงนิลงทุนทัว่ไป 29 30 
   

   รวมเงินลงทุนสทุธิ 84,477 92,172 

 
 ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 มลูค่ายติุธรรม มลูค่ายติุธรรม 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

เงินลงทุนเพ่ือค้า   
หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 18,322 14,543 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 2,095 3,221 

   รวมเงนิลงทุนเพือ่คา้ 20,417 17,764 
   
เงินลงทุนท่ีก าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายติุธรรม   
หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 10,652 5,399 

   รวมเงนิลงทุนทีก่ าหนดใหแ้สดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรม 10,652 5,399 
   
เงินลงทุนเผื่อขาย   
หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 28,174 42,871 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 5,584 5,943 
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 64 60 

   รวมเงนิลงทุนเผือ่ขาย 33,822 48,874 
 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562  
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8 เงินลงทุนสทุธิ (ต่อ) 

 
จ าแนกตามประเภทของเงินลงทุน (ต่อ) 

 
 ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 ราคาทุน/ ราคาทุน/ 
 ราคาทุนตดัจ าหน่าย ราคาทุนตดัจ าหน่าย 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด   
หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 19,421 19,933 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 95 133 
เงนิลงทุนในลกูหนี้  59 59 
   รวม 19,575 20,125 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (20) (20) 

   รวมตราสารหนี้ทีจ่ะถอืจนครบก าหนด 19,555 20,105 
 

 ราคาทุน ราคาทุน 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

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

   รวมเงนิลงทุนทัว่ไป 29 30 
   

   รวมเงินลงทุนสทุธิ 84,475 92,172 

 
ธนาคารจดัประเภทเงนิลงทุนบางรายการเป็นเงนิลงทุนที่ก าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (Fair Value Option) ส าหรบัรายการ 
เงนิลงทุนทีม่วีตัถุประสงค์ชดัเจนในการบรหิารความเสีย่งของธุรกรรมอนุพนัธ์ในบญัชเีพื่อคา้ ทัง้นี้เพื่อลดความไม่สอดคล้องในการวดัมลูค่า
หรอืรบัรูร้ายการระหว่างเงนิลงทุนและธุรกรรมในบญัชเีพือ่คา้ 
 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ธนาคารมเีงนิลงทุนที่น าไปวางเป็นหลกัประกนัตามทีก่ล่าวในหมายเหตุ
ประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลขอ้ 33.1 

 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562  
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9 เงินลงทุนในบริษทัย่อยสทุธิ 

    

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะ
ธนาคาร 

   สดัส่วนการถือหุ้น วิธีราคาทุน 

  ประเภท 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
  หลกัทรพัย ์ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ ท่ีลงทุน ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท 
       

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

   เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยสุทธ ิ     2,208 2,208 

 
บรษิทัย่อยดงักล่าวขา้งตน้ไดร้วมอยู่ในการจดัท างบการเงนิรวมของกลุ่มกจิการ สดัส่วนของสทิธใินการออกเสยีงในบรษิทัย่อยทีถ่อืโดยบรษิทั
ใหญ่ไมแ่ตกต่างจากสดัส่วนทีถ่อืหุน้สามญั เนื่องจากบรษิทัย่อยไมไ่ดม้กีารออกหุน้ประเภทอื่นนอกเหนือจากหุน้สามญั 
 

10 เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหน้ีและดอกเบี้ยค้างรบัสทุธิ 
 
10.1 จ าแนกตามประเภทสินเช่ือ 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
30 กนัยายน 
พ.ศ. 2562 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2561 

30 กนัยายน 
พ.ศ. 2562 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

เงนิเบกิเกนิบญัช ี 5,745 5,699 5,772 5,809 
เงนิใหกู้ย้มื 169,221 159,647 173,627 165,702 
ตัว๋เงนิ 23,109 27,669 50,469 47,310 
ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อ  50,290 41,498 - - 
อื่น ๆ 220 42 206 28 
   รวมเงนิใหส้นิเชือ่ 248,585 234,555 230,074 218,849 
หกั  รายไดร้อตดับญัช ี (10,153) (8,255) - (1) 
   รวมเงนิใหส้นิเชือ่สุทธจิากรายไดร้อตดับญัช ี 238,432 226,300 230,074 218,848 
บวก  ดอกเบีย้คา้งรบั 723 492 813 502 
   รวมเงนิใหส้นิเชือ่สุทธจิากรายไดร้อตดับญัช ี     
      บวกดอกเบีย้คา้งรบั 239,155 226,792 230,887 219,350 
หกั  ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู (หมายเหตุ 11)     
       เงนิส ารองขัน้ต ่าตามเกณฑ ์ธปท. - รายสนิเชือ่ (5,803) (5,534) (5,643) (5,407) 
       เงนิส ารองส่วนเกนิ (5,077) (5,005) (4,067) (4,295) 
หกั  ค่าเผือ่การปรบัมลูค่าจากการปรบัโครงสรา้งหนี้     
          (หมายเหตุ 12) (45) (52) (45) (52) 

       เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้และดอกเบีย้คา้งรบัสุทธิ 228,230 216,201 221,132 209,596 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562  
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10 เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหน้ีและดอกเบีย้ค้างรบัสทุธิ (ต่อ) 

 

10.2 จ าแนกตามประเภทการจดัชัน้ 
 

กลุ่มกจิการสามารถจ าแนกสนิเชือ่ตามประเภทการจดัชัน้และ/หรอืตามงวดคา้งช าระไดด้งัต่อไปนี้ 
 

(ก) ลกูหน้ีและเงินให้สินเช่ือของกลุ่มกิจการ 
 

 ข้อมลูทางการเงินรวม 

 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

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

 ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท 

         
เงนิส ารองขัน้ต ่าตามเกณฑ ์ธปท.         
  - จดัชัน้ปกต ิ 215,044 79,264 1 788 204,271 77,281 1 769 
  - จดัชัน้กล่าวถงึเป็นพเิศษ 12,952 2,796 2 54 12,614 2,896 2 57 
  - จดัชัน้ต ่ากวา่มาตรฐาน 3,699 1,448 100 1,445 2,693 1,102 100 1,098 
  - จดัชัน้สงสยั 1,481 576 100 576 2,305 1,109 100 1,108 

  - จดัชัน้สงสยัจะสญู 5,979 2,678 100 2,940 4,909 2,249 100 2,502 
ส ารองส่วนเกนิ         

  - ส ารองทัว่ไป    5,077    5,005 

     รวม 239,155 86,762  10,880 226,792 84,637  10,539 

 
 ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

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

 ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท 

         
เงนิส ารองขัน้ต ่าตามเกณฑ ์ธปท.         
  - จดัชัน้ปกต ิ 211,858 104,548 1 1,044 201,236 97,628 1 975 
  - จดัชัน้กล่าวถงึเป็นพเิศษ 8,328 1,866 2 36 8,578 2,012 2 39 
  - จดัชัน้ต ่ากวา่มาตรฐาน 3,250 1,054 100 1,054 2,327 788 100 787 
  - จดัชัน้สงสยั 1,478 573 100 573 2,302 1,106 100 1,106 
  - จดัชัน้สงสยัจะสญู 5,973 2,672 100 2,936 4,907 2,247 100 2,500 
ส ารองส่วนเกนิ         

  - ส ารองทัว่ไป    4,067    4,295 

     รวม 230,887 110,713  9,710 219,350 103,781  9,702 

 
(1) ยอดสุทธิที่ใชใ้นการตัง้ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ หมายถงึ มูลหน้ีหลงัหกัมูลค่าปจัจุบนัของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รบัจากลูกหน้ี หรือ

มูลค่าปจัจุบนัของกระแสเงนิสดที่คาดว่าจะได้รบัจากการจ าหน่ายหลกัประกนั แล้วแต่กรณี ทัง้นี้เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทยที ่สนส.5/2559 วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัชัน้และการกนัเงนิส ารองของสถาบนัการเงนิ 

 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิการและธนาคารมเีงนิใหส้นิเชือ่ผดินดัช าระจ านวน 10,171 ลา้นบาท และ 9,713 ลา้นบาท 
ตามล าดบั (วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : 9,175 ลา้นบาท และ 8,803 ลา้นบาท ตามล าดบั) ทีร่ะงบัการรบัรูด้อกเบีย้ 
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10 เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหน้ีและดอกเบีย้ค้างรบัสทุธิ (ต่อ) 

 
10.2 จ าแนกตามประเภทการจดัชัน้ (ต่อ) 
 

กลุ่มกจิการสามารถจ าแนกสนิเชือ่ตามประเภทการจดัชัน้และ/หรอืตามงวดคา้งช าระไดด้งัต่อไปนี้ (ต่อ) 
 
(ข) ลกูหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือและสญัญาเช่าทางการเงินของบริษทัย่อย 

 
ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ยอดลูกหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อและสญัญาเช่าทางการเงนิ
ของบรษิทัย่อยแยกตามอายุลกูหนี้ทีค่า้งช าระ โดยนบัจากวนัทีท่ีค่รบก าหนดช าระตามสญัญาไดด้งันี้ 
 

 ยอดลกูหน้ีหลงัหกัดอกผลเช่าซ้ือ ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 

 
30 กนัยายน 
พ.ศ. 2562 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2561 

30 กนัยายน 
พ.ศ. 2562 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ไมค่า้งช าระหรอืคา้งช าระไมเ่กนิ 1 งวด 35,056 28,836 62 52 
คา้งช าระตัง้แต่ 1 งวดแต่ไมเ่กนิ 3 งวด 4,624 4,036 18 17 
คา้งช าระตัง้แต่ 3 งวดแต่ไมเ่กนิ 6 งวด 449 367 391 311 
คา้งช าระตัง้แต่ 6 งวดแต่ไมเ่กนิ 12 งวด 3 3 3 3 
คา้งช าระตัง้แต่ 12 งวดขึน้ไป 5 2 4 2 
   รวม 40,137 33,244 478 385 
เงนิส ารองส่วนเกนิ - - 1,010 710 

   รวม 40,137 33,244 1,488 1,095 

 
10.3 สินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ 

 
ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกจิการมเีงนิใหส้นิเชื่อทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิรายได ้ซึ่งค านวณตาม
เกณฑข์อง ธนาคารแห่งประเทศไทย ดงันี้ 

 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

เงนิใหส้นิเชือ่ทีไ่มก่่อใหเ้กดิรายได ้(เงนิตน้)     
   - ธนาคาร 10,688 9,529 10,688 9,529 
   - ธุรกจิอื่น 457 372 - - 
 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 เงนิให้สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ตามเกณฑ์ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ดงักล่าวขา้งต้น ได้ถือปฏบิตัิตามประกาศ ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งก าหนดให้เงนิให้สนิเชื่อที่ไม่ก่อให้เกดิรายได้
หมายถึงสนิเชื่อที่จดัชัน้ต ่ากว่ามาตรฐาน สงสยัและสงสยัจะสูญ และไม่รวมสนิเชื่อที่คา้งช าระที่ไดม้กีารท าสญัญาปรบัโครงสรา้งหนี้
และเขา้เงือ่นไขการจดัชัน้เป็นลกูหนี้ปกตหิรอืกล่าวถงึเป็นพเิศษตามเกณฑธ์นาคารแห่งประเทศไทยแลว้ 
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10 เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหน้ีและดอกเบีย้ค้างรบัสทุธิ (ต่อ) 

 
10.3 สินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (ต่อ) 

 
ในระหว่างงวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2562 กลุ่มกจิการจดัประมูลขายสินเชื่อด้อยคุณภาพประเภทสทิธเิรยีกร้อง 
ในสนิเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ให้แก่นิติบุคคลเฉพาะรายที่บรษิัทออกหนังสอืเชญิชวนด้วยวธิยีื่นซองเสนอราคาแบบไม่พึงเปิดเผย  
ซึ่งสนิทรพัย์ด้อยคุณภาพเหล่านี้ได้ถูกตดัออกจากบญัชแีลว้ตามนโยบายของกลุ่มกจิการ ท าให้กลุ่มกจิการมกี าไรสุทธจิากการ
ขายสนิเชือ่ดอ้ยคุณภาพจ านวน 176 ลา้นบาท 

 
10.4 ลกูหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือและสญัญาเช่าทางการเงิน 

 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 บรษิัทย่อยมลีูกหนี้ภายใต้สญัญาเช่าซื้อและสญัญาเช่าทางการเงนิจ านวน  38,649 ล้านบาท  
(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : 32,149 ลา้นบาท) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสญัญาเช่าซื้อและเช่าทางการเงนิส าหรบัรถยนต์ และรถจกัรยานยนต์
อายุของสญัญามรีะยะเวลาโดยเฉลีย่ประมาณ 3 ถงึ 6 ปี และส่วนใหญ่คดิดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละคงทีต่ามทีร่ะบุในสญัญา 
 

 ข้อมลูทางการเงินรวม  

 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 

 จ านวนเงินท่ีถึงก าหนดช าระจ่ายตามสญัญาเช่า 

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

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      

ผลรวมของเงนิลงทุนขัน้ตน้ทัง้สิน้      
   ตามสญัญาเช่า 15,062 32,406 2,219 603 50,290 
หกั  รายไดท้างการเงนิรอการรบัรู ้ (4,207) (5,686) (114) (146) (10,153) 
มลูค่าปจัจุบนัของจ านวนเงนิข ัน้ต ่า      
   ทีล่กูหนี้ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า 10,855 26,720 2,105 457 40,137 
หกั  ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู     (1,488) 
ลกูหนี้ภายใตส้ญัญาเช่าซื้อและ       

   สญัญาเช่าทางการเงนิสุทธ ิ     38,649 
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10 เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหน้ีและดอกเบีย้ค้างรบัสทุธิ (ต่อ) 

 
10.4 ลกูหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือและสญัญาเช่าทางการเงิน (ต่อ) 

 

 ข้อมลูทางการเงินรวม  

 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

 จ านวนเงินท่ีถึงก าหนดช าระจ่ายตามสญัญาเช่า 

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

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      

ผลรวมของเงนิลงทุนขัน้ตน้ทัง้สิน้      
   ตามสญัญาเช่า 12,961 26,510 1,536 491 41,498 
หกั  รายไดท้างการเงนิรอการรบัรู ้ (3,518) (4,541) (76) (119) (8,254) 
มลูค่าปจัจุบนัของจ านวนเงนิข ัน้ต ่า      
   ทีล่กูหนี้ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า 9,443 21,969 1,460 372 33,244 
หกั  ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู     (1,095) 
ลกูหนี้ภายใตส้ญัญาเช่าซื้อและ       

   สญัญาเช่าทางการเงนิสุทธ ิ     32,149 

 
10.5 การปรบัโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา 

 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการมียอดคงเหลือของลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการปรบั
โครงสรา้งหนี้ดงันี้ 
 

  

ข้อมลูทางการเงินรวมและ 
ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

  30 กนัยายน พ.ศ. 2562 

   จ านวนหน้ี 
   ก่อนการปรบั 
   โครงสร้างหน้ี 

  จ านวนราย ล้านบาท 
    

ยอดคงเหลอืลกูหนี้ทีป่รบัโครงสรา้งหนี้ก่อนปี พ.ศ. 2562  3,262 2,698 
ยอดคงเหลอืลกูหนี้ทีป่รบัโครงสรา้งหนี้ในระหว่างงวด    
   เกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562  168 393 
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10 เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหน้ีและดอกเบีย้ค้างรบัสทุธิ (ต่อ) 

 
10.5 การปรบัโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา (ต่อ) 

 

  

ข้อมลูทางการเงินรวมและ 
ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

  31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

   จ านวนหน้ี 
   ก่อนการปรบั 
   โครงสร้างหน้ี 

  จ านวนราย ล้านบาท 
    

ยอดคงเหลอืลกูหนี้ทีป่รบัโครงสรา้งหนี้ก่อนปี พ.ศ. 2561  4,148 3,404 
ยอดคงเหลอืลกูหนี้ทีป่รบัโครงสรา้งหนี้ระหว่างปี    
   สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561  220 69 
 
รายละเอยีดของลูกหนี้ทีป่รบัโครงสรา้งหนี้ในระหว่างงวดเกา้เดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 เปรยีบเทยีบ
กบัลกูหนี้ทัง้สิน้ทีม่อียู่ทัง้ในขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะธนาคาร มดีงันี้ 
 
 ระหว่างงวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 

 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

  จ านวนหน้ี  จ านวนหน้ี 
  ก่อนการปรบั  ก่อนการปรบั 
  โครงสร้างหน้ี  โครงสร้างหน้ี 

 จ านวนราย ล้านบาท จ านวนราย ล้านบาท 
     

ลกูหนี้ทีป่รบัโครงสรา้งหนี้ 176 603 176 603 
ลกูหนี้ทัง้สิน้ 435,028 238,432 146,973 230,074 
 
 ระหว่างงวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

  จ านวนหน้ี  จ านวนหน้ี 
  ก่อนการปรบั  ก่อนการปรบั 
  โครงสร้างหน้ี  โครงสร้างหน้ี 

 จ านวนราย ล้านบาท จ านวนราย ล้านบาท 
     

ลกูหนี้ทีป่รบัโครงสรา้งหนี้ 230 362 230 362 
ลกูหนี้ทัง้สิน้ 407,292 218,671 164,349 211,619 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
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10 เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหน้ีและดอกเบี้ยค้างรบัสทุธิ (ต่อ) 

 
10.5 การปรบัโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา (ต่อ) 

 
รายละเอยีดของลูกหนี้ทีป่รบัโครงสรา้งหนี้ในระหว่างงวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 แยกตาม
รปูแบบการปรบัโครงสรา้งหนี้ดงัต่อไปนี้  
 

 ข้อมลูทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 

  จ านวนหน้ี  จ านวนหน้ี 
  ก่อนปรบั  หลงัปรบั 
  โครงสร้างหน้ี มลูค่ายุติธรรม โครงสร้างหน้ี 

วิธีปรบัปรงุโครงสร้างหน้ี จ านวนราย ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขการช าระหนี้  176 603 - 603 

   รวม 176 603 - 603 

 

 ข้อมลูทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

  จ านวนหน้ี  จ านวนหน้ี 
  ก่อนปรบั  หลงัปรบั 
  โครงสร้างหน้ี มลูค่ายุติธรรม โครงสร้างหน้ี 

วิธีปรบัปรงุโครงสร้างหน้ี จ านวนราย ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขการช าระหนี้  230 362 - 360 

   รวม 230 362 - 360 
 
ลูกหนี้ที่ได้รบัการปรบัโครงสร้างหนี้ตามที่กล่าวขา้งต้นสามารถจ าแนกระยะเวลาการผ่อนช าระตามสญัญาปรบัโครงสรา้งหนี้  
ไดด้งัต่อไปนี้ 
 ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี  

30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี  

30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

  ภาระหน้ี  ภาระหน้ี 

  ก่อนปรบั หลงัปรบั  ก่อนปรบั หลงัปรบั 
ช่วงระยะเวลาการผ่อนช าระตาม  โครงสร้างหน้ี โครงสร้างหน้ี  โครงสร้างหน้ี โครงสร้างหน้ี 
   สญัญาการปรบัโครงสรา้งหน้ี จ านวนราย ล้านบาท ล้านบาท จ านวนราย ล้านบาท ล้านบาท 
       

ไมเ่กนิ 5 ปี 101 477 477 94 317 315 
5 - 10 ปี 63 99 99 130 32 32 
10 - 15 ปี 2 2 2 2 4 4 
เกนิกว่า 15 ปี 10 25 25 4 9 9 

   รวม 176 603 603 230 362 360 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
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10 เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหน้ีและดอกเบี้ยค้างรบัสทุธิ (ต่อ) 

 
10.5 การปรบัโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา (ต่อ) 

 
ขอ้มลูส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ทีเ่กีย่วขอ้งกบัลูกหนี้ทีผ่่านการปรบัโครงสรา้งหนี้แลว้ 
มดีงันี้ 
 

 

ข้อมลูทางการเงินรวมและ 
ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ดอกเบีย้รบั 170 248 
 
ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกจิการมลีูกหนี้ทีป่รบัโครงสรา้งหนี้แลว้ทัง้สิน้สามารถสรุปได้
ดงัต่อไปนี้ 
 

 

ข้อมลูทางการเงินรวมและ 
ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 

30 กนัยายน  
พ.ศ. 2562 

31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2561 

   

จ านวนราย (ราย) 3,430 4,368 
ภาระหนี้คงคา้ง (ลา้นบาท) 2,228 2,679 
 
กรณีปรบัโครงสรา้งหนี้โดยการเปลีย่นแปลงเงือ่นไขในการช าระหนี้ กลุ่มกจิการไดค้ านวณมลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืโดยการหา 
มลูค่าปจัจุบนัของกระแสเงนิสดที่คาดว่าจะไดร้บัคนืคดิลดด้วยอตัราดอกเบี้ยในตลาด ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 ธนาคารมสี่วน
สูญเสียจากการปรบัโครงสร้างหนี้ที่เกิดจากการปรบัมูลค่าหนี้  (PV Loss) คิดเป็นจ านวนเงนิประมาณ 45 ล้านบาท (31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2561 : 52 ลา้นบาท) ซึง่ธนาคารไดต้ัง้ค่าเผือ่การปรบัมลูค่าจากการปรบัโครงสรา้งหนี้ไวแ้ลว้  
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562  
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11 ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 

  ชัน้กล่าวถงึ ชัน้ต า่กว่า  ชัน้สงสยั   ส ารอง  
 ชัน้ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน ชัน้สงสยั จะสูญ ส่วนเกิน รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

        
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 769 57 1,098 1,108 2,502 5,005 10,539 
บวก  เพิม่ (ลด) ระหวา่งงวด 19 (3) 1,118 (530) 2,110 (475) 2,239 
 โอนมาจากคา่เผือ่การปรบัมลูคา่จากการปรบัโครงสรา้งหนี้ - - - - - 11 11 
 หนี้สญูรบัคนื - - - - - 544 544 
หกั หนี้สญูตดับญัช ี - - (771) (2) (940) (4) (1,717) 
          ตดับญัชจีากการขายเงนิใหส้นิเชือ่ทีไ่ม่กอ่ใหเ้กดิรายได้ - - - - (732) - (732) 

          โอนไปคา่เผือ่การปรบัมลูคา่จากการปรบัโครงสรา้งหนี้ - - - - - (4) (4) 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 788 54 1,445 576 2,940 5,077 10,880 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

  ชัน้กล่าวถงึ ชัน้ต า่กว่า  ชัน้สงสยั   ส ารอง  
 ชัน้ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน ชัน้สงสยั จะสูญ ส่วนเกิน รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

        
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2561 695 66 1,666 1,321 2,417 3,704 9,869 
บวก เพิม่ (ลด) ระหวา่งปี 125 - (6) 69 4,089 678 4,955 
 โอนมาจากคา่เผือ่การปรบัมลูคา่จากการปรบัโครงสรา้งหนี้ - - - - - 72 72 
 หนี้สญูรบัคนื - - - - - 580 580 
หกั หนี้สญูตดับญัช ี - - (557) (80) (1,755) (11) (2,403) 
            ตดับญัชจีากการขายเงนิใหส้นิเชือ่ทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิรายได้ (51) (9) (5) (202) (2,249) - (2,516) 

 โอนไปคา่เผือ่การปรบัมูลคา่จากการปรบัโครงสรา้งหนี้ - - - - - (18) (18) 

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



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
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11 ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญู (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 

  ชัน้กล่าวถงึ ชัน้ต า่กว่า  ชัน้สงสยั   ส ารอง  
 ชัน้ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน ชัน้สงสยั จะสูญ ส่วนเกิน รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

        
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 975 39 787 1,106 2,500 4,295 9,702 
บวก เพิม่ (ลด) ระหวา่งงวด 69 (3) 267 (532) 2,108 (775) 1,134 
 โอนมาจากคา่เผือ่การปรบัมลูคา่จากการปรบัโครงสรา้งหนี้ - - - - - 11 11 
 หนี้สญูรบัคนื - - - - - 544 544 
หกั หนี้สญูตดับญัช ี - - - (1) (940) (4) (945) 
            ตดับญัชจีากการขายเงนิใหส้นิเชือ่ทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิรายได้ - - - - (732) - (732) 

 โอนไปคา่เผือ่การปรบัมูลคา่จากการปรบัโครงสรา้งหนี้ - - - - - (4) (4) 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 1,044 36 1,054 573 2,936 4,067 9,710 

 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

  ชัน้กล่าวถงึ ชัน้ต า่กว่า  ชัน้สงสยั   ส ารอง  
 ชัน้ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน ชัน้สงสยั จะสูญ ส่วนเกิน รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

        
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2561 868 40 1,389 1,267 2,378 3,314 9,256 
บวก เพิม่ (ลด) ระหวา่งปี 158 8 (594) 41 3,750 358 3,721 
 โอนมาจากคา่เผือ่การปรบัมลูคา่จากการปรบัโครงสรา้งหนี้ - - - - - 72 72 
 หนี้สญูรบัคนื - - - - - 580 580 
หกั หนี้สญูตดับญัช ี - - (3) - (1,379) (11) (1,393) 
            ตดับญัชจีากการขายเงนิใหส้นิเชือ่ทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิรายได้ (51) (9) (5) (202) (2,249) - (2,516) 

 โอนไปคา่เผือ่การปรบัมูลคา่จากการปรบัโครงสรา้งหนี้ - - - - - (18) (18) 

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

 
12 ค่าเผือ่การปรบัมลูค่าจากการปรบัโครงสร้างหน้ี 

 

 

ข้อมลูทางการเงินรวมและ 
ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ยอดคงเหลอืตน้งวด/ปี 52 106 
บวก ค่าเผือ่การปรบัมลูค่าของลกูหนี้ทีโ่อนมาจากบญัชคี่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู 4 18 
หกั ค่าเผือ่การปรบัมลูค่าของลกูหนี้ทีโ่อนไปบญัชคี่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู (11) (72) 

ยอดคงเหลอืปลายงวด/ปี 45 52 
 
รายการตดัจ าหน่ายและ/หรอืการปรบับญัชคี่าเผือ่การปรบัมลูค่าจากการปรบัโครงสรา้งหนี้จะปรบัปรุงโอนผ่านบญัชคี่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
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13 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

 
รายการเคลือ่นไหวของภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชมีดีงันี้ 
 

 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 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) เพิม่ในก าไรหรอืขาดทุน  (116) 39 (134) (67) 
ภาษลีดในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (40) (19) (40) (18) 

ณ วนัปลายงวด/ปี 1,237 1,393 764 938 

 
รายการเคลือ่นไหวของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชีส าหรบังวด/ปีมดีงันี้ 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม 

 ประมาณการ ผลขาดทุน 
บญัชีพกั
รายได้ 

ค่าเผ่ือ 
การด้อยค่า
ทรพัยสิ์น ค่าเผ่ือหน้ี 

รายได้รอตดับญัชี
ค่าธรรมเนียม 
แรกเข้าและ

ค่าธรรมเนียม
แรก 

 
 
 

ดอกเบีย้รบั   
 หน้ีสิน ทางภาษี ดอกเบีย้ รอการขาย สงสยัจะสญู เข้าประกนัภยั รอตดับญัชี อ่ืนๆ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

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

(ลด) เพิม่ในก าไรหรอืขาดทุน (19) 403 1 1 95 (11) (6) (67) 397 

ณ วนัที ่30 กนัยายน  พ.ศ. 2562 357 538 149 41 982 34 64 120 2,285 

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

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

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

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562  
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13 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (ต่อ) 

 

รายการเคลือ่นไหวของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชสี าหรบังวด/ปีมดีงันี้ (ต่อ) 
 

 ข้อมลูทางการเงินรวม 

 ก าไรจาก ก าไรจาก   
 มลูค่ายุติธรรม การตีราคา ผลแตกต่าง  
 ของเงินลงทุน สินทรพัยเ์พ่ิม ชัว่คราว รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี     
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 79 395 21 495 
เพิม่ (ลด) ในก าไรหรอืขาดทุน  495 (3) 21 513 
ภาษเีพิม่ (ลด) ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 56 - (16) 40 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 630 392 26 1,048 
     

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

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

 ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 ประมาณการ ผลขาดทุน 
บญัชีพกั
รายได้ 

ค่าเผ่ือ 
การด้อยค่า
ทรพัยสิ์น ค่าเผ่ือหน้ี 

รายได้รอตดับญัชี
ค่าธรรมเนียม 
แรกเข้าและ

ค่าธรรมเนียม
แรก 

 
 
 

ดอกเบีย้รบั   
 หน้ีสิน ทางภาษี ดอกเบีย้ รอการขาย สงสยัจะสญู เข้าประกนัภยั รอตดับญัชี อ่ืนๆ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

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

(ลด) เพิม่ในก าไรหรอืขาดทุน (25) 403 - - - (11) (6) (3) 358 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 332 538 137 15 656 34 64 15 1,791 

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

ภาษลีดในก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น (14) - - - - - - (11) (25) 

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

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562  
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13 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (ต่อ) 

 
รายการเคลือ่นไหวของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชสี าหรบังวด/ปีมดีงันี้ (ต่อ) 
 

 ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 ก าไรจาก ก าไรจาก   
 มลูค่ายุติธรรม การตีราคา ผลแตกต่าง  
 ของเงินลงทุน สินทรพัยเ์พ่ิม ชัว่คราว รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี     
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 79 395 21 495 
เพิม่ (ลด) ในก าไรหรอืขาดทุน  495 (3) - 492 
ภาษเีพิม่ (ลด) ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 56 - (16) 40 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 630 392 5 1,027 
     

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

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

 
ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกจิการมผีลแตกต่างชัว่คราวทีก่ลุ่มกจิการไม่ไดร้บัรูส้นิทรพัย์ภาษีเงนิได้
รอการตดับญัชไีวใ้นงบแสดงฐานะทางการเงนิ ดงันี้ 

 

 

ข้อมลูทางการเงินรวมและ 
ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2562 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ประมาณการหนี้สนิ 230 81 
ผลขาดทุนสะสม 722 722 
ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู 365 244 
ขาดทุนจากมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุน 2 160 
รายไดด้อกเบีย้ทีห่ยุดรบัรู ้ 161 - 
อื่นๆ 233 86 

   รวม 1,713 1,293 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562  
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14 สินทรพัยอ่ื์นสทุธิ 

 

 ข้อมลูทางการเงินรวม 
ข้อมลูทางการเงินเฉพาะ

ธนาคาร 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ดอกเบีย้และเงนิปนัผลคา้งรบั 498 382 498 382 
เงนิยมืทดรอง 32 29 31 29 
สนิทรพัยอ์ืน่ระหว่างรอโอนบญัช ี 234 281 83 107 
ค่านายหน้าคา้งรบั 86 47 86 47 
ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 190 229 178 227 
เงนิมดัจ า 148 89 129 78 
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 998 903 990 897 
ลกูหนี้จากการขายสนิเชือ่ดอ้ยคุณภาพ - ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ  353 906 353 906 
ลกูหนี้อืน่ 2 1 - - 
อื่น ๆ 160 137 66 79 
รวม 2,701 3,004 2,414 2,752 

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

สนิทรพัยอ์ืน่สุทธ ิ 2,672 2,975 2,385 2,723 

 
15 หน้ีสินทางการเงินท่ีก าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายติุธรรม 

 

 

ข้อมลูทางการเงินรวมและ 
ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
30 กนัยายน 
พ.ศ. 2562 

31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

หุน้กู ้ 5,056 14,703 
ตัว๋แลกเงนิ 24,343 20,810 

   รวม 29,399 35,513 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562  
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15 หน้ีสินทางการเงินท่ีก าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายติุธรรม (ต่อ) 

 
สดัส่วนการท าธุรกรรมแบ่งตามประเภทคู่สญัญาโดยพจิารณาจากจ านวนเงนิตามสญัญา 
 

 

ข้อมลูทางการเงินรวมและ 
ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
30 กนัยายน  
พ.ศ. 2562 

31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2561 

 สดัส่วนร้อยละ สดัส่วนร้อยละ 
   

สถาบนัการเงนิ 80 54 
บุคคลภายนอก 20 46 

   รวม 100 100 

 
ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 หนี้สนิทางการเงนิทีก่ าหนดใหแ้สดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรม สรุปไดด้งันี้ 

 
 ธนาคารได้ออกหุ้นกูท้ี่มอีนุพนัธ์แฝง อายุ 5 - 7 ปี อ้างองิกบัอตัราดอกเบี้ย THBFIX 6 month ประเภท callable range accrual 

note ธนาคารจ่ายดอกเบีย้เป็นไปตามเงือ่นไขทีร่ะบุในสญัญาโดยช าระดอกเบีย้ทุก 6 เดอืน  
 

 ธนาคารไดอ้อกตัว๋แลกเงนิแบบ accreting ที่มอีนุพนัธ์แฝง (accreting structured bills of exchange) ซึ่งอนุพนัธ์แฝงคอืสญัญา
แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย มอีายุระหว่าง 7 - 23 ปี ธนาคารช าระดอกเบี้ยในอัตราระหว่างร้อยละ 2.68 - ร้อยละ 5.18 ต่อปี ช าระ
ดอกเบีย้ครัง้เดยีว ณ วนัครบก าหนดไถ่ถอน โดยธนาคารไดท้ ารายการสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบี้ย กบักจิการอื่นเพื่อป้องกนั
ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562  
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16 ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

หุ้นกู้       
หุน้กูค้รบก าหนดปี พ.ศ. 2563       
   อตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 2.44 ตอ่ปี 2,000 - 2,000 2,000 - 2,000 
       
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ       
ตราสารหนี้ดอ้ยสทิธ ิมลูคา่ตราไว ้400 ลา้นรงิกติ       
   ครบก าหนดปี พ.ศ. 2567 อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 5.60 ตอ่ปี - - - - 3,122 3,122 
ตราสารหนี้ดอ้ยสทิธ ิมลูคา่ตราไว ้570 ลา้นรงิกติ       
   ครบก าหนดปี พ.ศ. 2569 อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 5.35 ตอ่ปี - 4,166 4,166 - 4,449 4,449 
ตราสารหนี้ดอ้ยสทิธ ิมลูคา่ตราไว ้390 ลา้นรงิกติ       
   ครบก าหนดปี พ.ศ. 2571 อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 5.20 ตอ่ปี - 2,850 2,850 - 3,044 3,044 
ตราสารหนี้ดอ้ยสทิธ ิมลูคา่ตราไว ้550 ลา้นรงิกติ       
   ครบก าหนดปี พ.ศ. 2572 อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 4.15 ตอ่ปี - 4,019 4,019 - - - 
       
หุ้นกู้ท่ีมีอนุพนัธแ์ฝง       
หุน้กูท้ีม่อีนุพนัธแ์ฝง 3,443 1,239 4,682 1,016 - 1,016 

 5,443 12,274 17,717 3,016 10,615 13,631 
       
ตัว๋แลกเงินท่ีมีอนุพนัธแ์ฝง       
ตัว๋แลกเงนิทีม่อีนุพนัธแ์ฝง 1,800 3,335 5,135 1,800 3,537 5,337 

 1,800 3,335 5,135 1,800 3,537 5,337 

รวม 7,243 15,609 22,852 4,816 14,152 18,968 

 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562  
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16 ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม (ต่อ) 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ       
ตราสารหนี้ดอ้ยสทิธ ิมลูคา่ตราไว ้400 ลา้นรงิกติ       
   ครบก าหนดปี พ.ศ. 2567 อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 5.60 ตอ่ปี - - - - 3,122 3,122 
ตราสารหนี้ดอ้ยสทิธ ิมลูคา่ตราไว ้570 ลา้นรงิกติ       
   ครบก าหนดปี พ.ศ. 2569 อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 5.35 ตอ่ปี - 4,166 4,166 - 4,449 4,449 
ตราสารหนี้ดอ้ยสทิธ ิมลูคา่ตราไว ้390 ลา้นรงิกติ       
   ครบก าหนดปี พ.ศ. 2571 อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 5.20 ตอ่ปี - 2,850 2,850 - 3,044 3,044 
ตราสารหนี้ดอ้ยสทิธ ิมลูคา่ตราไว ้550 ลา้นรงิกติ       
   ครบก าหนดปี พ.ศ. 2572 อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 4.15 ตอ่ปี - 4,019 4,019 - - - 
       
หุ้นกู้ท่ีมีอนุพนัธแ์ฝง       
หุน้กูท้ีม่อีนุพนัธแ์ฝง 3,443 1,239 4,682 1,016 - 1,016 

 3,443 12,274 15,717 1,016 10,615 11,631 
       
ตัว๋แลกเงินท่ีมีอนุพนัธแ์ฝง       
ตัว๋แลกเงนิทีม่อีนุพนัธแ์ฝง 1,800 3,335 5,135 1,800 3,537 5,337 

 1,800 3,335 5,135 1,800 3,537 5,337 
       

รวม 5,243 15,609 20,852 2,816 14,152 16,968 

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

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

 
(ข) ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 ธนาคารมหีุ้นกู้ที่มอีนุพนัธ์แฝง จ านวน 4,682 ล้านบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : 1,016 ล้านบาท) 

ดงันี้ 
 

 ธนาคารไดอ้อกหุน้กูอ้นุพนัธ์ (Maxi X-Change) จ านวน 28 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : 60 ลา้นบาท) มอีายุ 2 เดอืน
นบัจากวนัทีอ่อกหุน้กู ้โดยใหผ้ลตอบแทน ณ วนัครบก าหนดอายุ ตามการเคลือ่นไหวของปจัจยัอา้งองิ 
 

 ธนาคารออกหุ้นกูท้ี่มอีนุพนัธ์แฝงทีอ่้างองิกบัหน่วยลงทุน ประเภท Fund Link Note ที่เป็นเงนิตราต่างประเทศ จ านวน 0.5 
ลา้นเหรยีญสหรฐั หรอืเทยีบเท่า 15 ลา้นบาท และ ทีเ่ป็นเงนิบาท จ านวน 3,415 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : เงนิบาท
จ านวน 956 ลา้นบาท) อตัราผลตอบแทนจะขึน้อยู่กบัการเคลือ่นไหวของราคาของหน่วยลงทุนของกองทุน 

 
 ธนาคารออกหุ้นกูท้ี่มอีนุพนัธ์แฝงอ้างองิกบัเหตุการณ์ที่มผีลต่อความสามารถในการช าระหนี้ของบรษิทัอ้างองิ credit linked 

note (CLN) จ านวน 40 ลา้นเหรยีญสหรฐั หรอืเทยีบเท่า 1,224 ลา้นบาท อายุระหว่าง 3 ปี ผูถ้อื CLN จะได้รบัดอกเบี้ยและ
จ านวนเงนิไถ่ถอนในวนัที่ครบก าหนดตามเงือ่นไขที่ระบุในสญัญา โดยต้องไม่มเีหตุการณ์ตามที่ระบุไวใ้นสญัญาเกดิขึน้กบั
กจิการอา้งองิ 

 
(ค) ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 ธนาคารมตีัว๋แลกเงนิอนุพนัธ์ที่อ้างอิงกบัเหตุการณ์ที่มผีลต่อความสามารถในการช าระหนี้ของ

บรษิัทอ้างอิง credit linked bill of exchange (CLN) จ านวน 5,135 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : จ านวน 5,337 ลา้นบาท) 
ดงันี้ 
 

 ธนาคารออก CLN จ านวน 1,800 ล้านบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : จ านวน 1,800 ล้านบาท) อายุ 10 ปี ผู้ถือ CLN จะได้รบั
ดอกเบี้ยทัง้หมดในวนัที่ช าระดอกเบี้ยและจะไดร้บัจ านวนเงนิไถ่ถอนในวนัที่ครบก าหนด โดยต้องไม่มเีหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ใน
สญัญาเกดิขึน้กบักจิการอ้างองิ ธนาคารช าระดอกเบี้ยในอตัราระหว่างรอ้ยละ 3.75 - รอ้ยละ 4.01 ต่อปี (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : 
รอ้ยละ 3.75 - รอ้ยละ 4.01 ต่อปี) ช าระดอกเบีย้ทุกหกเดอืน 
 

 ธนาคารออก CLN จ านวน 109 ลา้นเหรยีญสหรฐั หรอืเทยีบเท่า 3,335 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : จ านวน 109 ลา้นเหรยีญ
สหรฐั หรือเทียบเท่า 3,537 ล้านบาท) อายุระหว่าง 8 - 15 ปี (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : 8 - 15 ปี) ผู้ถือ CLN จะได้ร ับ
ดอกเบี้ยและจ านวนเงนิไถ่ถอนในวนัที่ครบก าหนดตามเงือ่นไขทีร่ะบุในสญัญา โดยต้องไม่มเีหตุการณ์ตามทีร่ะบุไว้ในสญัญา
เกิดขึ้นกับกิจการอ้างอิง ธนาคารช าระดอกเบี้ยในอัตราระหว่าง 6M LIBOR + 1.6597% ถึง 6M LIBOR + 2.3925% ต่อปี  
(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : 6M LIBOR + 1.6597% ถงึ 6M LIBOR + 2.3925% ต่อปี) ช าระดอกเบีย้ทุกหกเดอืน  
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17 ประมาณการหน้ีสิน  

 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ประมาณการผลขาดทุนทีอ่าจเกดิขึน้จากคดฟ้ีองรอ้ง 64 58 64 58 
ส ารองส าหรบัรายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ 346 476 346 476 
ประมาณการหนี้สนิผลประโยชน์ของพนกังาน 1,607 1,427 1,481 1,332 
ประมาณการหนี้สนิค่ารือ้ถอน 25 27 25 27 

   รวมประมาณการหนี้สนิ 2,042 1,988 1,916 1,893 

 
18 ทุนเรือนหุ้น 

  ข้อมลูทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

  30 กนัยายน พ.ศ. 2562 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

  จ านวนหุ้น จ านวนเงิน จ านวนหุ้น จ านวนเงิน 

  ล้านหุ้น ล้านบาท ล้านหุ้น ล้านบาท 
ทุนจดทะเบียน      
ณ วนัตน้งวด/ปี 
   -  หุน้สามญั  34,822 17,411 30,280 15,140 
การออกหุน้ใหม ่  - - 4,542 2,271 

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

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

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

 ข้อมลูทางการเงินรวม 

 
30 กนัยายน 
พ.ศ. 2562 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาสนิทรพัย ์ 1,958 1,972 
การวดัมลูค่าใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน (103) (103) 
ส่วนเกนิ (สว่นต ่า) กว่าทุนจากการเปลีย่นแปลงมลูค่าเงนิลงทุน 277 (160) 
ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงนิจากการด าเนินงานในต่างประเทศ (14) - 
(ขาดทุน) ก าไรจากการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมตราสารอนุพนัธ์   
   ส าหรบัการป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงนิสด (39) 82 
ภาษเีงนิไดเ้กีย่วกบัองคป์ระกอบของขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (428) (390) 

รวม 1,651 1,401 

 
 ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
30 กนัยายน 
พ.ศ. 2562 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาสนิทรพัย ์ 1,958 1,972 
การวดัมลูค่าใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน (76) (76) 
ส่วนเกนิ (สว่นต ่า) กว่าทุนจากการเปลีย่นแปลงมลูค่าเงนิลงทุน 277 (160) 
ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงนิจากการด าเนินงานในต่างประเทศ (14) - 
(ขาดทุน) ก าไรจากการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมตราสารอนุพนัธ์   
   ส าหรบัการป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงนิสด (39) 82 
ภาษเีงนิไดเ้กีย่วกบัองคป์ระกอบของขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (433) (396) 

รวม 1,673 1,422 
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19 องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ (ต่อ) 

 
(ก) ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาสนิทรพัย์ 

 
ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาสนิทรพัย ์คอืส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาทีด่นิ และอาคาร ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาสนิทรพัยด์งักล่าว 
จะทยอยตดัจ าหน่ายโดยใชว้ธิเีสน้ตรงตามอายุการใชง้านทีเ่หลอือยู่ของสนิทรพัยน์ัน้ และบนัทกึโอนไปยงัก าไรสะสมโดยตรง 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวมและ 

 ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
30 กนัยายน 
พ.ศ. 2562 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ยอดคงเหลอืตน้งวด/ปี 1,972 2,029 
หกั ตดัจ าหน่าย (14) (57) 

ยอดคงเหลอืปลายงวด/ปี 1,958 1,972 

 
ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาสนิทรพัยด์งักล่าวไมส่ามารถน ามาหกักบัขาดทุนสะสมและไมส่ามารถจ่ายเป็นเงนิปนัผลได ้
 

(ข) ส่วนเกนิ (ส่วนต ่า) กว่าทุนจากการเปลีย่นแปลงมลูค่าเงนิลงทุนสุทธ ิ
 

 
ข้อมลูทางการเงินรวมและ 

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
30 กนัยายน 
พ.ศ. 2562 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ส่วนเกนิทุนจากการเปลีย่นแปลงมลูค่าเงนิลงทุน   
ตราสารหนี้ 284 88 
ตราสารทุน 18 18 

   รวม 302 106 
ส่วนต ่ากว่าทุนจากการเปลีย่นแปลงมลูค่าเงนิลงทุน   
ตราสารหนี้ (5) (242) 
ตราสารทุน (20) (24) 

   รวม (25) (266) 
   

   ส่วนเกนิ (ส่วนต ่า) กว่าทุนจากการเปลีย่นแปลงมลูค่าเงนิลงทุนสุทธ ิ 277 (160) 
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20 ส ารองตามกฎหมาย 

 
ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ธนาคารจะต้องจดัสรรเงนิส ารองอย่างน้อยรอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธปิระจ าปีหลงัจาก 
หกัขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าส ารองดงักล่าวมจี านวนเท่ากบัรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน โดยส ารองดงักล่าวไม่สามารถน ามา
จ่ายเงนิปนัผลได ้
 
ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 ธนาคารมทีุนส ารองตามกฎหมายรวมทัง้สิ้น 403.98 ลา้นบาท (วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : 403.60 
ลา้นบาท) 

 
21 เงินกองทุนท่ีต้องด ารงไว้ตามกฎหมาย 

 
วตัถุประสงค์ของกลุ่มกจิการในการบรหิารทุน คอืการด ารงไว้ซึ่งความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและการด ารงเงนิกองทุนตาม
กฎหมายตามพระราชบญัญตัธิุรกจิสถาบนัการเงนิ พ.ศ. 2551 ซึง่ประกอบดว้ย 
 
  อตัราส่วน  อตัราส่วน 
 30 กนัยายน เงินกองทุน 31 ธนัวาคม เงินกองทุน 
 พ.ศ. 2562 ต่อสินทรพัยเ์ส่ียง พ.ศ. 2561 ต่อสินทรพัยเ์ส่ียง 

เงินกองทุนส าหรบักลุ่มธรุกิจทางการเงิน ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
     

เงนิกองทุนชัน้ที ่1     
ทุนช าระแลว้  17,411  17,411  
ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 10,146  10,146  
เงนิส ารองตามกฎหมาย 404  404  
ก าไรสุทธคิงเหลอืจากการจดัสรร 7,618  7,619  
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ 1,574  1,361  
รายการหกัจากกองทุนชัน้ที ่1 (1,863)  (2,065)  
   รวมเงนิกองทุนชัน้ที ่1 35,290 13.60 34,876 14.09 
     

เงนิกองทุนชัน้ที ่2     
หุน้กูด้อ้ยสทิธริะยะยาว 12,262  12,244  
เงนิส ารองส าหรบัสนิทรพัยจ์ดัชัน้ปกต ิ 785  766  
   รวมเงนิกองทุนชัน้ที ่2 13,047 5.03 13,010 5.25 
     

   รวมเงนิกองทุนตามกฎหมาย 48,337 18.63 47,886 19.34 
 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
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21 เงินกองทุนท่ีต้องด ารงไว้ตามกฎหมาย (ต่อ) 

 
วตัถุประสงค์ของกลุ่มกจิการในการบรหิารทุน คอืการด ารงไว้ซึ่งความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและการด ารงเงนิกองทุนตาม
กฎหมายตามพระราชบญัญตัธิุรกจิสถาบนัการเงนิ พ.ศ. 2551 ซึง่ประกอบดว้ย (ต่อ) 
 
  อตัราส่วน  อตัราส่วน 
 30 กนัยายน เงินกองทุน 31 ธนัวาคม เงินกองทุน 
 พ.ศ. 2562 ต่อสินทรพัยเ์ส่ียง พ.ศ. 2561 ต่อสินทรพัยเ์ส่ียง 

เงินกองทุนส าหรบัธนาคาร ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
     

เงนิกองทุนชัน้ที ่1     
ทุนช าระแลว้  17,411  17,411  
ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 10,146  10,146  
เงนิส ารองตามกฎหมาย 404  404  
ก าไรสุทธคิงเหลอืจากการจดัสรร 5,012  5,825  
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ 1,617  1,404  
รายการหกัจากกองทุนชัน้ที ่1 (1,361)  (2,393)  
   รวมเงนิกองทุนชัน้ที ่1 33,229 12.87 32,797 13.32 
     

เงนิกองทุนชัน้ที ่2     
หุน้กูด้อ้ยสทิธริะยะยาว 12,262  12,244  
เงนิส ารองส าหรบัสนิทรพัยจ์ดัชัน้ปกต ิ 1,044  975  
   รวมเงนิกองทุนชัน้ที ่2 13,306 5.15 13,219 5.37 
     

   รวมเงนิกองทุนตามกฎหมาย 46,535 18.02 46,016 18.69 
 
ณ วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 เงนิกองทุนหลงัหักเงนิกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรบัการให้สินเชื่อแก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ของธนาคาร  
มจี านวน 46,535 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : 46,016 ลา้นบาท) 
 
ธนาคารด ารงเงนิกองทุนตามหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย เกี่ยวกบัการก ากบัดูแลเงนิกองทุนภายใต้หลกัเกณฑ์ Basel III  
ของธนาคารแห่งประเทศไทย 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
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22 ฐานะและผลการด าเนินงานท่ีส าคญัจ าแนกตามธรุกรรมในประเทศและต่างประเทศ 

 
22.1 ฐานะจ าแนกตามประเภทธรุกรรม 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

 ธรุกรรม ธรุกรรม  ธรุกรรม ธรุกรรม  
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       
สนิทรพัยร์วม 389,619 388 390,007 355,446 403 355,849 
รายการระหวา่งธนาคาร       

   และตลาดเงนิสุทธ ิ(สนิทรพัย)์ 6,331 232 6,563 6,451 339 6,790 
สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ 44,802 - 44,802 23,396 - 23,396 
เงนิลงทุนสุทธ ิ 84,373 104 84,477 92,172 - 92,172 
เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้และ       
   ดอกเบี้ยคา้งรบัสุทธ ิ 228,178 52 228,230 216,137 64 216,201 
เงนิรบัฝาก 195,323 9 195,332 185,092 9 185,101 
รายการระหวา่งธนาคาร       
   และตลาดเงนิ (หนี้สนิ) 42,474 - 42,474 44,534 - 44,534 
หนี้สนิทางการเงนิทีก่ าหนดให้       
   แสดงด้วยมลูค่ายุตธิรรม 29,399 - 29,399 35,513 - 35,513 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธ์ 46,814 - 46,814 24,318 - 24,318 
ตราสารหนี้ทีอ่อก       
   และเงนิกูย้มื 22,852 - 22,852 18,968 - 18,968 
 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

 ธรุกรรม ธรุกรรม  ธรุกรรม ธรุกรรม  
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       
สนิทรพัยร์วม 383,521 388 383,909 349,974 403 350,377 
รายการระหวา่งธนาคาร       
   และตลาดเงนิสุทธ ิ(สนิทรพัย)์ 6,164 232 6,396 6,345 339 6,684 
สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ 44,802 - 44,802 23,396 - 23,396 
เงนิลงทุนสุทธ ิ 84,371 104 84,475 92,172 - 92,172 
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 2,208 - 2,208 2,208 - 2,208 
เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้ และ       
   ดอกเบี้ยคา้งรบัสุทธ ิ 221,080 52 221,132 209,532 64 209,596 
เงนิรบัฝาก 195,441 9 195,450 185,206 9 185,215 
รายการระหวา่งธนาคาร       
   และตลาดเงนิ (หนี้สนิ) 42,474 - 42,474 44,534 - 44,534 
หนี้สนิทางการเงนิทีก่ าหนดให้       
   แสดงด้วยมลูค่ายุตธิรรม 29,399 - 29,399 35,513 - 35,513 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธ์ 46,814 - 46,814 24,318 - 24,318 
ตราสารหนี้ทีอ่อก       
   และเงนิกูย้มื 20,852 - 20,852 16,968 - 16,968 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
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22 ฐานะและผลการด าเนินงานท่ีส าคญัจ าแนกตามธรุกรรมในประเทศและต่างประเทศ (ต่อ) 

 
22.2 ผลการด าเนินงานจ าแนกตามธรุกรรม 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรบังวดสามดือนส้ินสุด 

 วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

 ธรุกรรม ธรุกรรม  ธรุกรรม ธรุกรรม  
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

รายไดด้อกเบี้ย 4,090 2 4,092 3,905 2 3,907 
ค่าใชจ้่ายดอกเบี้ย (1,342) - (1,342) (1,200) - (1,200) 

รายไดด้อกเบี้ยสุทธ ิ 2,748 2 2,750 2,705 2 2,707 
รายไดค้่าธรรมเนียม       
   และบรกิารสุทธ ิ 582 - 582 444 - 444 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่น ๆ 117 - 117 180 - 180 
ค่าใชจ้่ายจากการ       
   ด าเนินงานอื่น ๆ (2,551) (4) (2,555) (2,182) (4) (2,186) 
หนี้สญู หนี้สงสยัจะสญู และ       
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (584) - (584) (935) 4 (931) 

ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้ 312 (2) 310 212 2 214 

 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 

 วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

 ธรุกรรม ธรุกรรม  ธรุกรรม ธรุกรรม  
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

รายไดด้อกเบี้ย 3,212 2 3,214 3,151 2 3,153 
ค่าใชจ้่ายดอกเบี้ย (1,329) - (1,329) (1,187) - (1,187) 
รายไดด้อกเบี้ยสุทธ ิ 1,883 2 1,885 1,964 2 1,966 
รายไดค้่าธรรมเนียม       
   และบรกิารสุทธ ิ 350 - 350 261 - 261 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่น ๆ 18 - 18 119 - 119 
ค่าใชจ้่ายจากการ       
   ด าเนินงานอื่น ๆ (1,930) (4) (1,934) (1,679) (4) (1,683) 
หนี้สญู หนี้สงสยัจะสญู และ       
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (246) - (246) (655) 4 (651) 

ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้ 75 (2) 73 10 2 12 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
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22 ฐานะและผลการด าเนินงานท่ีส าคญัจ าแนกตามธรุกรรมในประเทศและต่างประเทศ (ต่อ) 

 
22.2 ผลการด าเนินงานจ าแนกตามธรุกรรม (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด 

 วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

 ธรุกรรม ธรุกรรม  ธรุกรรม ธรุกรรม  
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

รายไดด้อกเบี้ย 12,302 6 12,308 11,263 6 11,269 
ค่าใชจ้่ายดอกเบี้ย (4,124) - (4,124) (3,326) - (3,326) 

รายไดด้อกเบี้ยสุทธ ิ 8,178 6 8,184 7,937 6 7,943 
รายไดค้่าธรรมเนียมและ       
   บรกิารสุทธ ิ 1,529 - 1,529 1,431 - 1,431 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่น ๆ 673 - 673 776 - 776 
ค่าใชจ้่ายจากการ       
   ด าเนินงานอื่น ๆ (7,130) (14) (7,144) (6,072) (12) (6,084) 
หนี้สญู หนี้สงสยัจะสญู และ       
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (2,240) - (2,240) (3,330) - (3,330) 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงนิได้ 1,010 (8) 1,002 742 (6) 736 

 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด 

 วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

 ธรุกรรม ธรุกรรม  ธรุกรรม ธรุกรรม  
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

รายไดด้อกเบี้ย 9,795 6 9,801 9,067 6 9,073 
ค่าใชจ้่ายดอกเบี้ย (4,088) - (4,088) (3,291) - (3,291) 
รายไดด้อกเบี้ยสุทธ ิ 5,707 6 5,713 5,776 6 5,782 
รายไดค้่าธรรมเนียมและ       
   บรกิารสุทธ ิ 862 - 862 895 - 895 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่น ๆ 193 - 193 553 - 553 
ค่าใชจ้่ายจากการ       
   ด าเนินงานอื่น ๆ (5,374) (14) (5,388) (4,690) (12) (4,702) 
หนี้สญู หนี้สงสยัจะสญู และ       
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (1,135) - (1,135) (2,391) - (2,391) 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงนิได้ 253 (8) 245 143 (6) 137 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
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23 รายได้ดอกเบีย้ 

 

 ข้อมลูทางการเงินรวม 
ข้อมลูทางการเงินเฉพาะ

ธนาคาร 

 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 

 วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน 

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

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 20 22 20 22 
เงนิลงทุนและธุรกรรมเพือ่คา้ 180 167 180 167 
เงนิลงทุนในตราสารหนี้ 287 310 287 310 
เงนิใหส้นิเชือ่ 2,401 2,442 2,662 2,618 
การใหเ้ช่าซื้อและสญัญาเช่าการเงนิ 1,139 930 - - 
อื่นๆ 65 36 65 36 

   รายไดด้อกเบีย้ 4,092 3,907 3,214 3,153 

 

 ข้อมลูทางการเงินรวม 
ข้อมลูทางการเงินเฉพาะ

ธนาคาร 

 ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด 

 วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน 

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

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 66 96 66 96 
เงนิลงทุนและธุรกรรมเพือ่คา้ 602 374 602 374 
เงนิลงทุนในตราสารหนี้ 1,017 756 1,017 756 
เงนิใหส้นิเชือ่ 7,243 7,242 7,966 7,765 
การใหเ้ช่าซื้อและสญัญาเช่าการเงนิ 3,230 2,719 - - 
อื่นๆ 150 82 150 82 

   รายไดด้อกเบีย้ 12,308 11,269 9,801 9,073 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562  
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24 ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 

 

 ข้อมลูทางการเงินรวม 
ข้อมลูทางการเงินเฉพาะ

ธนาคาร 

 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 

 วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน 

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

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

เงนิรบัฝาก 746 610 746 610 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 141 110 141 110 
เงนิน าส่งสถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก 5 5 5 5 
เงนิน าส่งกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิ 264 254 264 254 
ตราสารหนี้ทีอ่อก     
     - หุน้กูด้อ้ยสทิธ ิ 91 151 91 151 
     - อื่นๆ 33 29 33 29 
เงนิกูย้มื 13 13 - - 
อื่นๆ 49 28 49 28 

     ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ 1,342 1,200 1,329 1,187 

 

 ข้อมลูทางการเงินรวม 
ข้อมลูทางการเงินเฉพาะ

ธนาคาร 

 ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด 

 วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน 

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

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

เงนิรบัฝาก 2,097 1,715 2,097 1,716 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 573 215 573 215 
เงนิน าส่งสถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก 15 14 15 14 
เงนิน าส่งกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิ 782 734 782 734 
ตราสารหนี้ทีอ่อก     
     - หุน้กูด้อ้ยสทิธ ิ 396 417 396 417 
     - อื่นๆ 97 115 97 115 
เงนิกูย้มื 36 36 - - 
อื่นๆ 128 80 128 80 

     ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ 4,124 3,326 4,088 3,291 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562  

58 

 
25 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 

 

 ข้อมลูทางการเงินรวม 
ข้อมลูทางการเงินเฉพาะ

ธนาคาร 

 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 

 วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน 

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

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร     
การรบัรอง รบัอาวลั และการค ้าประกนั 24 21 30 26 
รายไดค้่าธรรมเนียมบตัรเอทเีอม็ บตัรเดบติ 
   และบตัรเครดติ 8 11 8 11 
รายไดจ้ากการเป็นนายหน้า 260 180 260 180 
รายไดค้่าธรรมเนียมจดัการ 36 18 36 18 
รายไดค้่าธรรมเนียมในการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์ 61 52 61 52 
รายไดค้่าธรรมเนียมในการตดิตามทวงถามหนี้ 48 48 - - 
รายไดค้่าธรรมเนียมจากการช าระค่าสนิคา้และบรกิาร 194 146 - - 
อื่นๆ 57 41 57 45 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร 688 517 452 332 
     
ค่าใชจ้่ายค่าธรรมเนียมและบรกิาร     
ค่าธรรมเนียมการตดิตามหนี้ (58) (39) (58) (37) 
ค่าธรรมเนียมตูเ้อทเีอม็จ่าย (6) (7) (6) (7) 
ค่าธรรมเนียมนายหน้าขายประกนั (27) (22) (27) (22) 
อื่นๆ (15) (5) (11) (5) 

ค่าใชจ้่ายค่าธรรมเนียมและบรกิาร (106) (73) (102) (71) 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธ ิ 582 444 350 261 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562  
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25 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ (ตอ่) 

 ข้อมลูทางการเงินรวม 
ข้อมลูทางการเงินเฉพาะ

ธนาคาร 

 ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด 

 วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร     
การรบัรอง รบัอาวลั และการค ้าประกนั 68 61 85 77 
รายไดค้่าธรรมเนียมบตัรเอทเีอม็ บตัรเดบติ 
   และบตัรเครดติ 26 33 26 33 
รายไดจ้ากการเป็นนายหน้า 625 615 625 615 
รายไดค้่าธรรมเนียมจดัการ 81 81 81 81 
รายไดค้่าธรรมเนียมในการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์ 169 101 169 101 
รายไดค้่าธรรมเนียมในการตดิตามทวงถามหนี้ 148 147 - - 
รายไดค้่าธรรมเนียมจากการช าระค่าสนิคา้และบรกิาร 550 427 1 1 
อื่นๆ 139 181 140 193 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร 1,806 1,646 1,127 1,101 
     
ค่าใชจ้่ายค่าธรรมเนียมและบรกิาร     
ค่าธรรมเนียมการตดิตามหนี้ (155) (110) (155) (110) 
ค่าธรรมเนียมตูเ้อทเีอม็จ่าย (18) (21) (18) (21) 
ค่าธรรมเนียมนายหน้าขายประกนั (71) (62) (71) (62) 
อื่นๆ (33) (22) (21) (13) 

ค่าใชจ้่ายค่าธรรมเนียมและบรกิาร (277) (215) (265) (206) 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธ ิ 1,529 1,431 862 895 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562  
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26 ก าไรสทุธิจากธรุกรรมเพ่ือค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 

 

 ข้อมลูทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด 

 วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน 

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

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
ก าไรจากธุรกรรมเพือ่คา้และปรวิรรตเงนิตราต่างประเทศ     
   เงนิตราต่างประเทศและตราสารอนุพนัธ ์     
      ดา้นอตัราแลกเปลีย่น (337) 122 (720) 647 
   ตราสารอนุพนัธด์า้นอตัราดอกเบีย้ 1,087 103 2,802 (419) 
   ตราสารหนี้ 228 (32) 497 (80) 
   ตราสารทุน 19 - 36 6 
   อื่นๆ 8 (5) (5) 4 
   รวม 1,005 188 2,610 158 
ขาดทุนจากการป้องกนัความเสีย่ง (3)   (36)   (3)   (14)   
ก าไรสุทธจิากธุรกรรมเพือ่คา้และปรวิรรต        

   เงนิตราต่างประเทศ 1,002 152 2,607 144 

 
27 (ขาดทุน) ก าไรสทุธิจากหน้ีสินทางการเงินท่ีก าหนดให้แสดงด้วยมลูค่ายติุธรรม 

 
(ขาดทุน) ก าไรสุทธจิากหนี้สนิทางการเงนิทีก่ าหนดใหแ้สดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรม ประกอบดว้ยรายการดงันี้ 
 

 ข้อมลูทางการเงินรวมและข้อมูลการเงินเฉพาะธนาคาร 

 

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด 
 วนัท่ี 30 กนัยายน 

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

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

การเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมสุทธ ิ     
   ตัว๋แลกเงนิ (855) (26) (1,809) 426 
   หุน้กู ้ (41) 119 (274) 287 
ดอกเบีย้จ่าย (229) (211) (689) (476) 
รวม (1,125) (118) (2,772) 237 

 
 
 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562  
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28 ก าไรสทุธิจากเงินลงทุน 

 ข้อมลูทางการเงินรวมและข้อมูลการเงินเฉพาะธนาคาร 

 

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 
 วนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด 
 วนัท่ี 30 กนัยายน 

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

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ก าไรจากการขาย     
   เงนิลงทุนเผือ่ขาย 115 1 264 19 
   เงนิลงทุนทัว่ไป 2 - 2 3 

ก าไรสุทธจิากเงนิลงทุน 117 1 266 22 

 
29 รายได้จากการด าเนินงานอ่ืนๆ 

 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 

 วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน 

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

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ก าไรจากการขายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 2 4 2 3 
ก าไรจากการขายทรพัยส์นิรอการขาย 1 24 - 49 
รายไดจ้ากหนี้สงสยัจะสญูโอนกลบั 98 82 - - 
รายไดร้บัจากเงนิปนัผล - 2 - 2 
รายไดค้่าธรรมเนียมแรกเขา้ประกนัภยั 12 12 12 12 
รายไดอ้ื่น 9 21 11 18 

   รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่นๆ 122 145 25 84 

 

 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด 

 วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน 

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

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ก าไรจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 9 15 7 10 
ก าไรจากการขายทรพัยส์นิรอการขาย 32 3 9 54 
รายไดจ้ากหนี้สงสยัจะสญูโอนกลบั 286 266 - - 
รายไดร้บัจากเงนิปนัผล 6 9 6 9 
รายไดค้่าธรรมเนียมแรกเขา้ประกนัภยั 36 36 36 36 
รายไดอ้ื่น 29 44 34 40 

   รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่นๆ 398 373 92 149 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562  
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30 หน้ีสญู หน้ีสงสยัจะสญู และขาดทุนจากการด้อยค่า  
 

 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 

 วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน 

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

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ - (1) - (1) 
เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้ 584 932 246 652 

   รวม 584 931 246 651 

 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด 

 วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน 

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

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 1 (1) 1 (1) 
ตราสารหนี้ทีจ่ะถอืจนครบก าหนด - (25) - (25) 
เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้ 2,239 3,356 1,134 2,417 

   รวม 2,240 3,330 1,135 2,391 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562  
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31 ภาษีเงินได้ 
 

 ข้อมลูทางการเงินรวม 
ข้อมลูทางการเงินเฉพาะ

ธนาคาร 

 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 

 วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน 

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

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ภาษเีงนิไดง้วดปจัจุบนั :     
ภาษเีงนิไดง้วดปจัจุบนัส าหรบัก าไรทางภาษสี าหรบังวด 74 63 - - 

รวมภาษเีงนิไดง้วดปจัจุบนั 74 63 - - 
     

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี:     
     เพิม่ในสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (435) (31) (397) (7) 
     เพิม่ในหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 373 5 366 5 

รวมภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (62) (26) (31) (2) 
     

รวมค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษเีงนิได ้ 12 37 (31) (2) 

  

 ข้อมลูทางการเงินรวม 
ข้อมลูทางการเงินเฉพาะ

ธนาคาร 

 ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด 

 วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน 

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

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ภาษเีงนิไดง้วดปจัจุบนั :     
ภาษเีงนิไดง้วดปจัจุบนัส าหรบัก าไรทางภาษสี าหรบังวด 158 221 - - 

รวมภาษเีงนิไดง้วดปจัจุบนั 158 221 - - 
     

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี:     
     (เพิม่) ลด ในสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (397) (16) (358) 86 
     เพิม่ (ลด) ในหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 513 (6) 492 (6) 

รวมภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 116 (22) 134 80 
     

รวมค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 274 199 134 80 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562  
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31 ภาษีเงินได้ (ต่อ) 

 
ภาษีเงนิไดส้ าหรบัก าไรก่อนหกัภาษีของกลุ่มกจิการมยีอดจ านวนเงนิทีแ่ตกต่างจากการค านวณก าไรทางบญัชคีูณกบัภาษขีองประเทศที่
ธนาคารตัง้อยู่ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยายน 

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

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ก าไรก่อนภาษ ี 310 214 73 12 
     

ภาษคี านวณจากอตัราภาษรีอ้ยละ 20  62 43 15 2 
ผลกระทบ :     
รายไดท้ีไ่มต่อ้งเสยีภาษ ี (16) 1 (16) 1 
ค่าใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถหกัภาษ ี 1 1 - 1 
การปรบัปรุงอื่น - 6 - 6 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชทีีไ่มไ่ดร้บัรู ้ (30) (12) (30) (12) 
ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญูจากบรษิทัย่อย (5) (2) - - 

     

รวมค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 12 37 (31) (2) 

 

 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 

ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยายน 

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

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ก าไรก่อนภาษ ี 1,002 737 246 137 
     

ภาษคี านวณจากอตัราภาษรีอ้ยละ 20  200 147 49 27 
ผลกระทบ :     
รายไดท้ีไ่มต่อ้งเสยีภาษ ี (20) (18) (20) (18) 
ค่าใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถหกัภาษ ี 4 3 3 1 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชทีีไ่มไ่ดร้บัรู้ 100 64 100 64 
การปรบัปรุงอื่น 2 6 2 6 
ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญูจากบรษิทัย่อย (12) (3) - - 

     

รวมค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 274 199 134 80 

 
อตัราภาษีเงนิไดถ้วัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักส าหรบัขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะธนาคาร ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 เป็น
รอ้ยละ 27 และรอ้ยละ 54 ตามล าดบั (30 กนัยายน พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 27 และรอ้ยละ 59 ตามล าดบั)  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562  
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31 ภาษีเงินได้ (ต่อ) 

 
ภาษเีงนิไดท้ี ่(เพิม่) / ลด ทีเ่กีย่วขอ้งกบัองคป์ระกอบในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นมดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี  
30 กนัยายน พ.ศ. 2562 

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 
 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

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

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

ก าไร (ขาดทุน) จากมลูคา่ยุตธิรรม :       
การป้องกนัความเสีย่ง       
   กระแสเงนิสด (117) 15 (102) 44 (9) 35 
เงนิลงทุนเผือ่ขาย 120 (24) 96 - - - 

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่น 3 (9) (6) 44 (9) 35 

       
ภาษเีงนิไดง้วดปจัจุบนั  74   63  
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี  (62)   (26)  

  12   37  
 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี  
30 กนัยายน พ.ศ. 2562 

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 
 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

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

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

ก าไร (ขาดทุน) จากมลูคา่ยุตธิรรม :       
การป้องกนัความเสีย่ง       
   กระแสเงนิสด (117) 15 (102) 44 (9) 35 
เงนิลงทุนเผือ่ขาย 120 (24) 96 - - - 

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่น 3 (9) (6) 44 (9) 35 

       
ภาษเีงนิไดง้วดปจัจุบนั  -   -  
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี  (31)   (2)  

  (31)   (2)  
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562  
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31 ภาษีเงินได้ (ต่อ) 

 
ภาษเีงนิไดท้ี ่(เพิม่) / ลด ทีเ่กีย่วขอ้งกบัองคป์ระกอบในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นมดีงันี้ (ต่อ) 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี  
30 กนัยายน พ.ศ. 2562 

ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี  
30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

 ก่อนภาษี ภาษี(เพ่ิม) / ลด หลงัภาษี ก่อนภาษี ภาษี(เพ่ิม) / ลด หลงัภาษี 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

ก าไร (ขาดทุน) จากมลูคา่ยุตธิรรม:       
   การป้องกนัความเสีย่ง       
      กระแสเงนิสด (121) 16 (105) 100 (20) 80 
   เงนิลงทุนเผือ่ขาย 279 (56) 223 (113) 23 (90) 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่น 158 (40) 118 (13) 3 (10) 

       
ภาษเีงนิไดง้วดปจัจุบนั  158   221  
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี  116   (22)  
  274   199  
 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี  
30 กนัยายน พ.ศ. 2562 

ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี  
30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

 ก่อนภาษี ภาษี(เพ่ิม) / ลด หลงัภาษี ก่อนภาษี ภาษี(เพ่ิม) / ลด หลงัภาษี 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

ก าไร (ขาดทุน) จากมลูคา่ยุตธิรรม:       
   การป้องกนัความเสีย่ง       
      กระแสเงนิสด (121) 16 (105) 100 (20) 80 
   เงนิลงทุนเผือ่ขาย 279 (56) 223 (113) 23 (90) 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่น 158 (40) 118 (13) 3 (10) 

       
ภาษเีงนิไดง้วดปจัจุบนั  -   -  
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี  134   80  
  134   80  
 
นอกจากนี้ ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชสี าหรบังวดสามเดอืนและงวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 จ านวน 1 ล้านบาท และ  
3 ลา้นบาท ตามล าดบั (ส าหรบังวดสามเดอืนและงวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 : 2 ลา้นบาท และ 9 ลา้นบาท) ไดถู้ก
โอนมาจากส่วนเกนิทุนอื่นไปยงัก าไรสะสม โดยการโอนนี้เกดิจากภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชขีองผลแตกต่างกนัระหว่างค่าเสื่อมราคาจรงิ
และค่าเสือ่มราคาทีค่ านวณจากราคาทุนเดมิของอาคารและการตมีลูค่าเพิม่ของทีด่นิ 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562  
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32 ก าไรต่อหุ้น 

 
ก าไรต่อหุน้ทีแ่สดงไวใ้นงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม และก าไรเบด็เสรจ็เฉพาะธนาคารเป็นก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน ซึง่ค านวณโดยการหาร
ก าไรสุทธสิ าหรบังวดดว้ยจ านวนหุน้ถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัทีอ่อกจ าหน่ายและถอืโดยบุคคลภายนอกในระหว่างงวด 
 
บรษิทัไมม่กีารออกหุน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลดในระหว่างงวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 

 
33 ทรพัยสิ์นท่ีติดภาระผกูพนั 

 
33.1 ทรพัยสิ์นท่ีใช้เป็นหลกัประกนั 

 
กลุ่มกจิการไดน้ าเงนิลงทุนในพนัธบตัรรฐับาลและพนัธบตัรรฐัวสิาหกจิไปวางเป็นหลกัประกนัในเรือ่งดงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม 

 
30 กนัยายน 
พ.ศ. 2562 

31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ส าหรบัหลกัทรพัยข์ายโดยมสีญัญาซื้อคนื 32,164 33,104 
ส าหรบัการใชไ้ฟฟ้า 7 7 
อื่นๆ 2 - 
   รวม 32,173 33,111 

 
 ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
30 กนัยายน 
พ.ศ. 2562 

31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ส าหรบัหลกัทรพัยข์ายโดยมสีญัญาซื้อคนื 32,164 33,104 
ส าหรบัการใชไ้ฟฟ้า 7 7 

   รวม 32,171 33,111 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562  
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33 ทรพัยสิ์นท่ีติดภาระผกูพนั (ต่อ) 

 
33.2 ทรพัยสิ์นท่ีติดภาระผกูพนั 

 
วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ธนาคารมทีรพัย์สนิรอการขายซึ่งมขีอ้จ ากดัในการขายภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวนัทีก่ าหนดใน
สญัญาปรบัโครงสรา้งหนี้ทรพัยส์นิรอการขายดงักล่าวมมีลูค่าตามบญัช ีจ านวน 319 ลา้นบาท  
 
ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ทรพัยส์นิรอการขายทีต่ดิภาระผกูพนัดงักล่าวมดีงันี้ 

 
 ข้อมลูทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

  มลูค่าราคาทุน  มลูค่าราคาทุน 
วนัท่ีพ้นก าหนด จ านวนบริษทั ล้านบาท จ านวนบริษทั ล้านบาท 

     

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

ทรพัยส์นิทีต่ดิภาระผกูพนั - - 2 319 

 
34 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึน้ 

 
34.1 ภาระผกูพนั 

 
ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ธนาคารมภีาระผกูพนัทีม่สีาระส าคญัดงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

 เงินบาท 
เงินตรา

ต่างประเทศ รวม เงินบาท 
เงินตรา

ต่างประเทศ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

การรบัอาวลัตัว๋เงิน       
   และค า้ประกนัการกู้ยืมเงิน :       
การรบัอาวลัตัว๋เงนิ 409 - 409 271 - 271 
การค ้าประกนัการกูย้มืเงนิ - - - 9 - 9 
   รวมการรบัอาวลัตัว๋เงนิและ       
      ค ้าประกนัการกูย้มืเงนิ 409 - 409 280 - 280 
       

ภาระตามตัว๋แลกเงินค่า
สินค้าเข้า       
   ท่ียงัไม่ครบก าหนด :       
ภาระตามตัว๋แลกเงนิค่าสนิคา้เขา้       
   ทีย่งัไม่ครบก าหนด - 239 239 - 239 239 
       

เลต็เตอรอ์อฟเครดิต :       
เลต็เตอรอ์อฟเครดติ 7 561 568 41 1,144 1,185 

 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562  
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34 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึน้ (ต่อ) 

 
34.1 ภาระผกูพนั (ต่อ) 

 
ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ธนาคารมภีาระผกูพนัทีม่สีาระส าคญัดงันี้ (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

 เงินบาท 
เงินตรา

ต่างประเทศ รวม เงินบาท 
เงินตรา

ต่างประเทศ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

ภาระผกูพนัอ่ืน :       
สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตรา       
   ต่างประเทศทนัทแีละล่วงหน้า       
- สญัญาซือ้ - 612,991 612,991 - 702,639 702,639 
- สญัญาขาย - 515,114 515,114 - 562,050 562,050 
สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตรา       
   ต่างประเทศและอตัราดอกเบี้ย       
- สญัญาซือ้ - 213,507 213,507 - 179,589 179,589 
- สญัญาขาย - 225,751 225,751 - 254,306 254,306 
สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบี้ย       
- รบัอตัราดอกเบี้ยคงที ่ 847,777 174,944 1,022,721 877,379 129,383 1,006,762 
- รบัอตัราดอกเบี้ยลอยตวั 914,333 282,659 1,196,992 900,499 349,697 1,250,196 
สญัญาสทิธซิือ้ขายเงนิตรา       
   ต่างประเทศ       
- ขายสทิธทิีจ่ะซือ้ - 612 612 - 10 10 
- ขายสทิธทิีจ่ะขาย - 1,160 1,160 - 305 305 
- ซือ้สทิธทิีจ่ะซือ้ - 715 715 - 977 977 
- ซือ้สทิธทิีจ่ะขาย - 354 354 - 16 16 
สนิคา้โภคภณัฑ ์       
- สญัญาซือ้ - 105 105 - 20 20 
- สญัญาขาย - 105 105 - 20 20 
อนุพนัธด์า้นเครดติ       
- สญัญาซือ้ 1,800 4,558 6,358 1,800 3,537 5,337 
- สญัญาขาย 1,800 4,558 6,358 1,800 3,537 5,337 
ตราสารสทิธเิพื่อแลกเปลีย่น       
- สญัญาขาย 2,000 - 2,000 8,000 - 8,000 
ตราสารสทิธทิีอ่า้งองิหน่วยลงทุน       
  ของกองทุน       
- สญัญาซือ้ - 5,827 5,827 - 2,106 2,106 
- สญัญาขาย - 5,827 5,827 - 2,106 2,106 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562  
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34 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึน้ (ต่อ) 

 
34.1 ภาระผกูพนั (ต่อ) 

 
ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ธนาคารมภีาระผกูพนัทีม่สีาระส าคญัดงันี้ (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

 เงินบาท 
เงินตรา

ต่างประเทศ รวม เงินบาท 
เงินตรา

ต่างประเทศ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

อนุพนัธด์า้นตราสารหนี้ 
   (Bond Forward)       
- สญัญาขาย 19,680 - 19,680 18,480 - 18,480 
เงนิลงทุน       
- สญัญาซือ้ 3,659 9 3,668 509 - 509 
- สญัญาขาย 4,303 97 4,400 1,058 - 1,058 
วงเงนิเบิกเกนิบญัชทีี่ลกูคา้       
   ยงัไม่ได้ถอน 14,406 - 14,406 14,004 - 14,004 
วงเงนิสนิเชือ่ที่ยงัไม่ไดเ้บิกใช ้ 21,442 74 21,516 18,387 2,752 21,139 
การค ้าประกนัอื่น 12,084 934 13,018 10,061 1,142 11,203 

   ภาระผกูพนัอื่น 1,843,284 2,049,901 3,893,185 1,851,977 2,194,192 4,046,169 
.       

   รวมภาระผกูพนั 1,843,700 2,050,701 3,894,401 1,852,298 2,195,575 4,047,873 

 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

 เงินบาท 
เงินตรา

ต่างประเทศ รวม เงินบาท 
เงินตรา

ต่างประเทศ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

การรบัอาวลัตัว๋เงิน       
   และค า้ประกนัการกู้ยืมเงิน :       
การรบัอาวลัตัว๋เงนิ 409 - 409 271 - 271 
การค ้าประกนัการกูย้มืเงนิ 2,150 - 2,150 2,159 - 2,159 
   รวมการรบัอาวลัตัว๋เงนิและ       
      ค ้าประกนัการกูย้มืเงนิ 2,559 - 2,559 2,430 - 2,430 
       

ภาระตามตัว๋แลกเงินค่า
สินค้าเข้า       
   ท่ียงัไม่ครบก าหนด :       
ภาระตามตัว๋แลกเงนิค่าสนิคา้เขา้       
   ทีย่งัไม่ครบก าหนด - 239 239 - 239 239 
       

เลต็เตอรอ์อฟเครดิต :       
เลต็เตอรอ์อฟเครดติ 7 561 568 41 1,144 1,185 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562  
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34 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึน้ (ต่อ) 

 
34.1 ภาระผกูพนั (ต่อ) 

 
ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ธนาคารมภีาระผกูพนัทีม่สีาระส าคญัดงันี้ (ต่อ) 

 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

 เงินบาท 
เงินตรา

ต่างประเทศ รวม เงินบาท 
เงินตรา

ต่างประเทศ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ภาระผกูพนัอ่ืน :       
สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตรา       
   ต่างประเทศทนัทแีละล่วงหน้า       
- สญัญาซือ้ - 612,991 612,991 - 702,639 702,639 
- สญัญาขาย - 515,114 515,114 - 562,050 562,050 
สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตรา       
   ต่างประเทศและอตัราดอกเบี้ย       
- สญัญาซือ้ - 213,507 213,507 - 179,589 179,589 
- สญัญาขาย - 225,751 225,751 - 254,306 254,306 
สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบี้ย       
- รบัอตัราดอกเบี้ยคงที ่ 847,777 174,944 1,022,721 877,379 129,383 1,006,762 
- รบัอตัราดอกเบี้ยลอยตวั 914,333 282,659 1,196,992 900,499 349,697 1,250,196 
สญัญาสทิธซิือ้ขายเงนิตรา       
   ต่างประเทศ       
- ขายสทิธทิีจ่ะซือ้ - 612 612 - 10 10 
- ขายสทิธทิีจ่ะขาย - 1,160 1,160 - 305 305 
- ซือ้สทิธทิีจ่ะซือ้ - 715 715 - 977 977 
- ซือ้สทิธทิีจ่ะขาย - 354 354 - 16 16 
สนิคา้โภคภณัฑ ์       
- สญัญาซือ้ - 105 105 - 20 20 
- สญัญาขาย - 105 105 - 20 20 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562  
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34 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึน้ (ต่อ) 

 
34.1 ภาระผกูพนั (ต่อ) 

 
ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ธนาคารมภีาระผกูพนัทีม่สีาระส าคญัดงันี้ (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

 เงินบาท 
เงินตรา

ต่างประเทศ รวม เงินบาท 
เงินตรา

ต่างประเทศ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

อนุพนัธด์า้นเครดติ       
- สญัญาซือ้ 1,800 4,558 6,358 1,800 3,537 5,337 
- สญัญาขาย 1,800 4,558 6,358 1,800 3,537 5,337 
ตราสารสทิธเิพื่อแลกเปลีย่น       
- สญัญาขาย 2,000 - 2,000 8,000 - 8,000 
ตราสารสทิธทิีอ่า้งองิหน่วยลงทุน       
  ของกองทุน       
- สญัญาซือ้ - 5,827 5,827 - 2,106 2,106 
- สญัญาขาย - 5,827 5,827 - 2,106 2,106 
อนุพนัธด์า้นตราสารหนี้ 
   (Bond Forward)       
- สญัญาขาย 19,680 - 19,680 18,480 - 18,480 
เงนิลงทุน       
- สญัญาซือ้ 3,659 9 3,668 509 - 509 
- สญัญาขาย 4,303 97 4,400 1,058 - 1,058 
วงเงนิเบิกเกนิบญัชทีี่ลกูคา้       
   ยงัไม่ได้ถอน 14,406 - 14,406 14,004 - 14,004 
วงเงนิสนิเชือ่ที่ยงัไม่ไดเ้บิกใช ้ 21,442 74 21,516 18,387 2,752 21,139 
การค ้าประกนัอื่น 12,084 934 13,018 10,061 1,142 11,203 

   ภาระผกูพนัอื่น 1,843,284 2,049,901 3,893,185 1,851,977 2,194,192 4,046,169 
.       

   รวมภาระผกูพนั 1,845,850 2,050,701 3,896,551 1,854,448 2,195,575 4,050,023 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562  
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34 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึน้ (ต่อ) 

 
34.2 หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึน้ 

 
ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกจิการมหีนี้สนิทีอ่าจจะเกดิขึ้นจากการถูกฟ้องคดใีนศาลใน
ฐานะจ าเลย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคดลีะเมดิฟ้องเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย ซึ่งฝ่ายบรหิารเชื่อว่าเมือ่คดสีิ้นสุดจะไม่มผีลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่อกลุ่มกจิการ สรุปไดด้งัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวมและ 

 ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ทุนทรพัยใ์นคดทีีก่ลุ่มกจิการถูกฟ้องในฐานะจ าเลยโดยตรง 298 191 
ทุนทรพัยใ์นคดทีีก่ลุ่มกจิการถูกฟ้องในฐานะจ าเลยร่วม   
   - ทุนทรพัยเ์ฉพาะส่วนในคดทีีส่ามารถระบุไดว้่าเป็นส่วนของกลุ่มกจิการ 312 515 
   - ทุนทรพัยใ์นคดทีีไ่มส่ามารถระบุไดว้่าเป็นส่วนของกลุ่มกจิการ 22 306 

   รวม 632 1,012 

 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 ในจ านวนดงักล่าวขา้งต้น มคีดคีวามที่ศาลชัน้ต้นพพิากษาให้ธนาคารแพ้คดต่ีอโจทก์ในคด ี
ที่ธนาคารถูกฟ้องในฐานะจ าเลยร่วมเป็นจ านวนทุนทรพัย์ 197 ล้านบาท อย่างไรก็ตามธนาคารอยู่ระหว่างการยื่นอุทธรณ์  
(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : 482 ล้านบาท) ซึ่งธนาคารได้รบัรู้ประมาณการผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากคดีฟ้องร้องจ านวนรวม  
64 ล้านบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : 58 ล้านบาท) ซึ่งฝ่ายบรหิารสรุปและเชื่อว่า ประมาณการหนี้สนิดงักล่าวเพยีงพอที่จะ
รองรบัผลขาดทุนทีอ่าจเกดิขึน้จากคดฟ้ีองรอ้งขา้งตน้  
 
นอกจากนี้ธนาคารยงัได้รบัรูส้ ารองส าหรบัรายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิเกี่ยวกบัการค ้าประกนั ซึ่งกลุ่มกจิการถูกฟ้องคด ี 
ในศาลในฐานะจ าเลยจ านวน 346 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : 476 ลา้นบาท) 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562  
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34 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึน้ (ต่อ) 

 
34.3 ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าระยะยาว 

 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกจิการไดท้ าสญัญาเช่าที่ดนิ อาคาร และรถยนต์ โดย
สญัญาเช่ามอีายุตัง้แต่ 6 เดอืนขึ้นไป ทัง้นี้กลุ่มกจิการจะต้องจ่ายค่าเช่าในอนาคตตามที่ระบุในสญัญาเช่าโดยสามารถสรุปได้
ดงัต่อไปนี้ 
 

จ่ายภายใน ข้อมลูทางการเงินรวม 
ข้อมลูทางการเงินเฉพาะ

ธนาคาร 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ไมเ่กนิ 3 ปี 294 261 177 197 
3 - 5 ปี 5 25 3 4 
5 - 10 ปี 2 3 2 3 

   รวม 301 289 182 204 

 
34.4 ภาระผกูพนัอ่ืน 

 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ธนาคารมภีาระผูกพนั เนื่องจากธนาคารได้เขา้ท าสญัญา
ตดิตัง้และพฒันาระบบคอมพวิเตอร์กบับรษิทัหลายแห่ง คงเหลอืมลูค่าทีท่างธนาคารจะต้องจ่ายภายใต้สญัญาดงักล่าวโดยสามารถ
สรุปตามสกุลเงนิไดด้งัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวมและ 

 ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

สกลุเงิน ล้านบาท ล้านบาท 
   

บาท 74 146 
รงิกติมาเลเซยี 20 128 
เหรยีญสหรฐัฯ 154 153 

   รวม 248 427 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562  
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35 รายการธรุกิจกบักิจการ/บคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
กจิการหรอืบุคคลที่เกีย่วขอ้งกนั หมายถงึ บุคคลหรอืกจิการที่ควบคุมหรอืถูกควบคุมโดยธนาคารและบรษิัทย่อยไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรอื
ทางออ้ม หรอือยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนักบัธนาคารและบรษิทัย่อย รวมถงึบรษิทัทีท่ าหน้าทีถ่อืหุน้ บรษิทัย่อย และกจิการทีเ่ป็นบรษิทั
ย่อยในเครอืเดยีวกนั นอกจากนี้บุคคลหรอืกจิการที่เกี่ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบรษิัทร่วมและบุคคลซึ่งถอืหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงไม่ว่า
ทางตรงหรอืทางอ้อมและมอีทิธพิลอย่างเป็นสาระส าคญักบัธนาคารและบรษิทัย่อย ผูบ้รหิารส าคญั กรรมการหรอืพนักงานของธนาคาร
และบรษิทัย่อย ตลอดทัง้สมาชกิในครอบครวัทีใ่กลช้ดิกบับุคคลดงักล่าว และกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลเหล่านัน้ 
 
ในการพจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลหรอืกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนักบัธนาคารและบรษิัทย่อยแต่ละรายการธนาคารและบรษิัทย่อย
ค านึงถงึเนื้อหาของความสมัพนัธม์ากกว่ารปูแบบทางกฎหมาย 
 
ในระหว่างงวด กลุ่มกจิการมรีายการธุรกจิที่ส าคญักบับุคคลหรอืกจิการที่เกี่ยวขอ้งกนั รายการธุรกจิดงักล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า 
และเกณฑต์ามสญัญาทีต่กลงร่วมกนัระหว่างธนาคารและบรษิทัเหล่านัน้ ซึง่รายการทีม่สีาระส าคญัสามารถสรุปไดด้งันี้ 
 

 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 

 วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน 

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

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

บริษทัย่อย     
รายได ้:     
ดอกเบีย้รบั - - 232 176 
ค่าธรรมเนียมรบั - - 8 8 

ค่าใชจ้่าย :     
ค่าธรรมเนียมจ่าย - - - 1 

บริษทัใหญ่     
รายได ้:     
ดอกเบีย้รบั 1 5 1 5 

     

ค่าใชจ้่าย :     
ดอกเบีย้จ่าย 104 76 104 76 
ค่าธรรมเนียมจ่าย 20 15 20 15 
ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัอาคาร สถานทีแ่ละอุปกรณ์ (1) 1 (1) 1 

     

บริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั 
    

รายได ้:     
ค่าธรรมเนียมรบั 122 42 122 42 

ค่าใชจ้่าย :     
ดอกเบีย้จ่าย 1 1 1 1 
ค่าธรรมเนียมจ่าย 1 2 1 2 
ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัอาคาร สถานทีแ่ละอุปกรณ์ (3) (3) (3) (3) 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562  
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35 รายการธรุกิจกบักิจการ/บคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
ในระหว่างงวด กลุ่มกจิการมรีายการธุรกจิที่ส าคญักบับุคคลหรอืกจิการที่เกี่ยวขอ้งกนั รายการธุรกจิดงักล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า 
และเกณฑต์ามสญัญาทีต่กลงร่วมกนัระหว่างธนาคารและบรษิทัเหล่านัน้ ซึง่รายการทีม่สีาระส าคญัสามารถสรุปไดด้งันี้ (ต่อ) 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด 

 วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน 

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

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

บริษทัย่อย     
รายได ้:     
ดอกเบีย้รบั - - 643 524 
ค่าธรรมเนียมรบั - - 24 26 

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

     
บริษทัใหญ่     
รายได ้:     
ดอกเบีย้รบั 13 10 13 10 

ค่าใชจ้่าย :     
ดอกเบีย้จ่าย 256 213 256 213 
ค่าธรรมเนียมจ่าย 62 45 62 45 
ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัอาคาร สถานทีแ่ละอุปกรณ์ 9 2 9 2 

     
บริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั     
รายได ้:     
ค่าธรรมเนียมรบั 301 335 301 335 
รายไดอ้ื่น - 1 - 1 

ค่าใชจ้่าย :     
ดอกเบีย้จ่าย 6 5 6 5 
ค่าธรรมเนียมจ่าย 4 7 4 7 
ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัอาคาร สถานทีแ่ละอุปกรณ์ (9) (9) (9) (9) 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562  
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35 รายการธรุกิจกบักิจการ/บคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
ยอดคงคา้งของรายการธุรกจิทีส่ าคญั ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 มดีงันี้ 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม 

 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 

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

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
          

บริษทัใหญ่          

CIMB Bank Berhad - - 430 - 1 - 306 8,920 9 

 - - 430 - 1 - 306 8,920 9 

          
บริษทัภายใต้การควบคมุเดียวกนั          
CIMB Bank Plc, Cambodia - - - - - - 23 - - 
CIMB ISLAMIC Bank Berhad - - - - - - 96 - - 
PT Bank CIMB Niaga Tbk - - - - 1 - 5 - - 
CIMB Securities (Singapore) - - - - - 4 - - - 
บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี          
   (ประเทศไทย) จ ากดั - - - - - 963 - - 2 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน          
   พรนิซเิพลิ จ ากดั - - - - 40 555 - - 1 

บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์สาทร จ ากดั - - - - 2 401 - - 14 

 - - - - 43 1,923 124 - 17 

          
บคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั 12 15 - - - 185 - - - 

 12 15 - - - 185 - - - 

 
 ข้อมลูทางการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

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

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
          

บริษทัใหญ่          

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

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

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

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

 - - - 52 4 1,613 117 - 11 

          
บคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั 13 14 - - - 136 - - - 

 13 14 - - - 136 - - - 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562  
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35 รายการธรุกิจกบักิจการ/บคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
ยอดคงคา้งของรายการธุรกจิทีส่ าคญั ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 มดีงันี้ (ต่อ) 
 
 ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 

 
เงินให้สินเช่ือ        
คงค้างถวัเฉล่ีย 

เงินให้สินเช่ือ 
คงค้าง 

รายการระหว่าง
ธนาคารและ 

ตลาดเงิน  
(สินทรพัย)์ 

 
ภาระผกูพนั สินทรพัยอ่ื์น เงินรบัฝาก 

รายการระหว่าง
ธนาคารและ 

ตลาดเงิน  
(หน้ีสิน) เงินกู้ยืม หน้ีสินอ่ืน 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
          

บริษทัย่อยท่ีถือหุ้นโดยธนาคารโดยตรง          
บรษิทั ซไีอเอม็บ ีไทย ออโต ้จ ากดั 25,555 28,231 - 2,150 1 24 - - 13 
บรษิทั เวลิดล์สี จ ากดั 3,279 3,652 - - - 32 - - - 

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

 28,834 31,883 - 2,150 1 118 - - 13 

          
บริษทัใหญ่          
CIMB Bank Berhad - - 430 - 1 - 306 8,920 9 

 - - 430 - 1 - 306 8,920 9 

          
บริษทัภายใต้การควบคมุเดียวกนั          
CIMB Bank Plc, Cambodia - - - - - - 23 - - 
CIMB ISLAMIC Bank Berhad - - - - - - 96 - - 
PT Bank CIMB Niaga Tbk - - - - 1 - 5 - - 
CIMB Securities (Singapore) - - - - - 4 - - - 
บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี          
   (ประเทศไทย) จ ากดั - - - - - 963 - - 2 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน          
   พรนิซเิพลิ จ ากดั - - - - 40 555 - - 1 

บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์สาทร จ ากดั - - - - 2 401 - - 14 

 - - - - 43 1,923 124 - 17 

          
บคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั 6 10 - - - 181 - - - 

 6 10 - - - 181 - - - 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562  
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35 รายการธรุกิจกบักิจการ/บคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
ยอดคงคา้งของรายการธุรกจิทีส่ าคญั ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 มดีงันี้ (ต่อ) 
 
 ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

 
เงินให้สินเช่ือ        
คงค้างถวัเฉล่ีย 

เงินให้สินเช่ือ 
คงค้าง 

รายการระหว่าง
ธนาคารและ 

ตลาดเงิน  
(สินทรพัย)์ 

 
ภาระผกูพนั สินทรพัยอ่ื์น เงินรบัฝาก 

รายการระหว่าง
ธนาคารและ 

ตลาดเงิน  
(หน้ีสิน) เงินกู้ยืม หน้ีสินอ่ืน 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
          

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

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

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

          
บริษทัใหญ่          

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

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

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

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

 - - - 52 4 1,613 117 - 11 

          
บคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั 8 8 - - - 133 - - - 

 8 8 - - - 133 - - - 

 
ธนาคารคดิดอกเบีย้ส าหรบัเงนิรบัฝากจากกจิการและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนัในอตัราปกตทิีค่ดิกบัผูฝ้ากทัว่ไป  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562  
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35 รายการธรุกิจกบักิจการ/บคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ธนาคารมภีาระผูกพันจากสัญญาอนุพันธ์ทางการเงนิกบักิจการ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกนัดงันี้ 
 

 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 

 เงินบาท 
เงินตรา

ต่างประเทศ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

บริษทัใหญ่    
สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้    
- รบัอตัราดอกเบีย้คงที ่ 25,070 4,580 29,650 
- รบัอตัราดอกเบีย้ลอยตวั 42,530 850 43,380 
สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศทนัทแีละลว่งหน้า    
- สญัญาซื้อ - 17,657 17,657 
- สญัญาขาย - 390 390 
สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศและอตัราดอกเบีย้    
- สญัญาซื้อ - 11,681 11,681 
- สญัญาขาย - 444 444 
สนิคา้โภคภณัฑ ์    
- สญัญาซื้อ - 46 46 
- สญัญาขาย - 59 59 
ตราสารสทิธเิพือ่แลกเปลีย่น    
- สญัญาขาย 2,000 - 2,000 
อนุพนัธด์า้นเครดติ    
- สญัญาขาย 1,800 4,558 6,358 
ตราสารสทิธทิีอ่า้งองิหน่วยลงทุนของกองทุน    
- สญัญาซื้อ - 54 54 
    
บริษทัภายใต้การควบคมุเดียวกนั    
สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศทนัทแีละลว่งหน้า    
- สญัญาซื้อ - 4 4 
- สญัญาขาย - 46 46 
สญัญาตดิตัง้และพฒันาระบบคอมพวิเตอร ์ - 1 1 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562  
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35 รายการธรุกิจกบักิจการ/บคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 และวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ธนาคารมีภาระผูกพันจากสัญญาอนุพันธ์ทางการเงนิกับกิจการ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกนัดงันี้ (ต่อ) 
 

 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

 เงินบาท 
เงินตรา

ต่างประเทศ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

บริษทัใหญ่    
สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้    
- รบัอตัราดอกเบีย้คงที ่ 46,911 87 46,998 
- รบัอตัราดอกเบีย้ลอยตวั 52,210 935 53,145 
สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศทนัทแีละลว่งหน้า    
- สญัญาซื้อ - 8,111 8,111 
- สญัญาขาย - 55 55 
สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศและอตัราดอกเบีย้    
- สญัญาซื้อ - 11,301 11,301 
- สญัญาขาย - 306 306 
สนิคา้โภคภณัฑ ์    
- สญัญาขาย - 20 20 
สญัญาสทิธซิื้อขายเงนิตราต่างประเทศ    
- ขายสทิธทิีจ่ะขาย - 111 111 
ตราสารสทิธเิพือ่แลกเปลีย่น    
- สญัญาขาย 7,000 - 7,000 
อนุพนัธด์า้นเครดติ    
- สญัญาขาย 1,800 3,537 5,337 
    
บริษทัภายใต้การควบคมุเดียวกนั    
สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศทนัทแีละลว่งหน้า    
- สญัญาซื้อ - 7 7 
- สญัญาขาย - 3 3 
สญัญาตดิตัง้และพฒันาระบบคอมพวิเตอร ์ - 1 1 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562  
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35 รายการธรุกิจกบักิจการ/บคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายแก่กรรมการและผูมี้อ านาจในการจดัการ 
 
ธนาคารไม่มีผลตอบแทนหรอืผลประโยชน์อื่นใดทัง้ที่เป็นตัวเงนิและ/หรอืไม่เป็นตัวเงนิที่จ่ายให้กรรมการและพนักงานชัน้บรหิาร  
ของธนาคาร ตัง้แต่ระดบัผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ขึ้นไป รวมทัง้ผู้บรหิารฝ่ายบญัชีนอกเหนือจากผลประโยชน์ที่พึงจ่ายตามปกติ ซึ่งได้แก่  
เบี้ยประชุมกรรมการ บ าเหน็จกรรมการ (ถ้าม)ี ภาษีเงนิได้ เงนิเดอืนและโบนัส (ถ้าม)ี และผลประโยชน์ของพนักงานที่จ่ายโดยใช้หุ้น 
เป็นเกณฑ ์
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยายน 

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

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 114 135 104 127 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น ๆ 6 5 6 5 
ผลประโยชน์ของพนกังานทีจ่่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์     
   จากแผนการใหหุ้น้ทุน 12 11 12 11 
ผลประโยชน์ทีจ่่ายแก่กรรมการและผูม้อี านาจ 
   ในการจดัการ 132 151 122 143 

 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 

ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยายน 

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

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 471 448 439 425 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น ๆ 19 17 18 16 
ผลประโยชน์ของพนกังานทีจ่่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์     
   จากแผนการใหหุ้น้ทุน 31 28 31 28 
ผลประโยชน์ทีจ่่ายแก่กรรมการและผูม้อี านาจ 
   ในการจดัการ 521 493 488 469 

 
36 เหตกุารณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงิน 

 
ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 บริษัทย่อย 2 แห่งได้ขายสินเชื่อด้อยคุณภาพประเภทสิทธิเรียกร้องในสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์ซึ่งสนิเชื่อดงักล่าวได้ถูกตดัออกจากบญัชีแล้วตามนโยบายของกลุ่มกจิการ ท าให้บรษิัทย่อยมกี าไรสุทธจิากการขาย
สนิเชือ่ดอ้ยคุณภาพเป็นจ านวน 247 ลา้นบาท 
 


