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ความเหน็ 
 

ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารแสดงฐานะการเงนิรวมของธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย จ ากดั (มหาชน) (ธนาคาร) 
และบรษิัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และฐานะการเงนิเฉพาะธนาคาร ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และผลการด าเนินงานรวมและผลการ
ด าเนินงานเฉพาะธนาคาร กระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะธนาคารส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัท าและน าเสนอรายงานทางการเงิน
ตามทีเ่ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารขอ้ 2 และขอ้ 3   
 
งบการเงินท่ีตรวจสอบ 
 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารประกอบดว้ย 
 งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะธนาคาร ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะธนาคารส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั  
 งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะธนาคารส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั  
 งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะธนาคารส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั และ 
 หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารซึง่รวมถงึนโยบายการบญัชทีีส่ าคญัและหมายเหตุเรือ่งอื่น ๆ 

 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรบัผดิชอบของผูส้อบ
บญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารในรายงานของขา้พเจ้า ขา้พเจ้ามคีวามเป็นอิสระจากกลุ่มกจิการและ
ธนาคารตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีก่ าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวม
และงบการเงนิเฉพาะธนาคาร และขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามความรบัผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่านี้ ขา้พเจา้เชื่อ
ว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 
เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ 
 

เรือ่งส าคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่าง ๆ ทีม่นียัส าคญัทีสุ่ดตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงนิรวม
และงบการเงนิเฉพาะธนาคารส าหรบังวดปจัจุบนั ขา้พเจา้ไดร้ะบุเรือ่ง ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ส าหรบัเงนิใหส้นิเชื่อแก่
ลกูหนี้ ภาระผูกพนัวงเงนิสนิเชื่อ และสญัญาค ้าประกนัทางการเงนิ เป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบและไดน้ าเรื่องนี้มาพจิารณาในบรบิทของ
การตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ทัง้นี้ ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเหน็
แยกต่างหากส าหรบัเรือ่งนี้ 
 



 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

ค่าเผือ่ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกิดข้ึนส าหรบัเงินให้สินเชือ่แก่ลูกหน้ี ภาระผกูพนัวงเงินสินเชือ่ และสญัญาค ้าประกนั
ทางการเงิน 
 

อา้งถงึหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร ขอ้ 3.3.1 เรือ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงนิเกีย่วกบัเครื่องมอื
ทางการเงนิ ขอ้ 12 เรือ่งการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัเงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้ และขอ้ 25 เรือ่งการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัประมาณการหนี้สนิ 
 

เงนิให้สนิเชื่อแก่ลูกหนี้ถือเป็นส่วนส าคญัของสนิทรพัย์รวมซึ่งคิด
เป็นรอ้ยละ 54.47 ของสนิทรพัย์รวมโดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
เงนิให้สนิเชื่อรวมของกลุ่มกิจการประกอบด้วยเงนิให้สินเชื่อของ
ภาคธุรกจิธนาคาร คดิเป็นรอ้ยละ 83.24 และลูกหนี้ตามสญัญาเช่า
ซื้อจากการด าเนินงานของบริษัทย่อย คิดเป็นร้อยละ 16.76 ผู้บริหาร
ประมาณค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ส าหรบัเงนิ
ให้สินเชื่อเฉพาะราย สินเชื่อทัง้หมดโดยรวม ภาระผูกพนัวงเงนิ
สินเชื่อ และสัญญาค ้าประกันทางการเงิน  โดยใช้ทัง้ข้อมูลเชิง
ปรมิาณและพจิารณาปจัจยัเชงิคุณภาพซึง่มคีวามซบัซอ้น  
 

ข้าพเจ้าให้ความส าคัญในการตรวจสอบเรื่องดังกล่าว เนื่องจาก    
ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ภายใตม้าตรฐานการ
รายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 เรื่อง เครื่องมอืทางการเงนิ ก าหนดให้ใช้
แบบจ าลองที่ซบัซ้อนและสมมติฐานที่ส าคญัที่เกี่ยวขอ้งกบัสภาพ
ทางเศรษฐกจิในอนาคตและความสามารถในการช าระหนี้ 
 

อกีทัง้ผูบ้รหิารใชดุ้ลยพนิิจทีส่ าคญัในการประมาณค่าเผือ่ผลขาดทุน
ดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ในเรือ่งดงัต่อไปนี้ 
 

- จัดท าแบบจ าลองเป็นแบบกลุ่มลูกหนี้ เพื่อใช้ในการ
ค านวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึ้น 
โดยแบบจ าลองมคีวามซบัซ้อนและใช้ดุลยพินิจในการ
พจิารณาความเหมาะสมของการสรา้งแบบจ าลอง 

- การระบุเงนิให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่เคยมคีวามเสี่ยงด้าน
เครดติเพิม่ขึน้อย่างมนียัส าคญั 

- สมมติฐานที่ใช้ในแบบจ าลองค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน
เครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ เช่น กระแสเงนิสดทีค่าดว่าจะ
ได้รบัในอนาคต ข้อมูลที่มกีารคาดการณ์ไปในอนาคต 
ของปจัจยัทางเศรษฐศาสตร์มหภาค ค่าความน่าจะเป็น
ถ่วงน ้าหนกัในแต่ละสถานการณ์จ าลอง และส ารองทีธ่นาคาร
ตัง้ไว้รองรบัปจัจยัอื่นที่ไม่สามารถใส่ในแบบจ าลองได ้
(Management Overlay) ในช่วงสถานการณ์ การระบาด
ของ COVID-19 และ 

- ขอ้มลูและสมมตฐิานทีส่ าคญัทีม่ผีลต่อค่าเผื่อผลขาดทุน
ดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึ้นส าหรบัลูกหนี้แต่ละรายที่
เป็นสาระส าคัญ เช่น กระแสเงนิสดที่คาดว่าจะได้ร ับ 
ในอนาคต และราคาประเมนิหลกัประกนั 

 
 

ขา้พเจ้าไดป้ระเมนิการออกแบบการควบคุมและการน ามาใช ้และ
ทดสอบความมปีระสทิธผิลของการปฏบิตักิารควบคุมหลกัเกีย่วกบั
ขอ้มลูทีเ่ขา้สู่ระบบ และการค านวณค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติที่
คาดว่าจะเกดิขึน้ในระบบ ดงัต่อไปนี้ 
 

• ขา้พเจา้ทดสอบการควบคุมของผูบ้รหิารต่อความถูกต้องของ
ข้อมูลที่ใช้ ความเหมาะสมของวิธีการค านวณ ระบบงาน 
กระบวนการ และการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการ
ประมวลผลเพื่อประเมนิความน่าเชื่อถอืของผลลพัธ์ในการตัง้
ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 

• ขา้พเจา้ทดสอบการควบคุมหลกัทัง้การควบคุมแบบอตัโนมตัิ
และการควบคุมโดยบุคคล โดยข้าพเจ้าให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของข้าพเจ้าทดสอบการควบคุมการ
เขา้ถงึระบบ และการควบคุมในการค านวณค่าเผื่อผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิขึ้น รวมทัง้ความถูกต้องของยอด
คงเหลอืของบญัชลีูกหนี้ที่น ามาใช้ในการค านวณ นอกจากนี้
ขา้พเจา้ยงัไดท้ดสอบการควบคุมภายในเกีย่วกบัความถูกตอ้ง
ของการน าข้อมูลเข้าสู่ระบบที่ใช้ในการค านวณค่าเผื่อผล
ขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ มลูค่าหลกัประกนั และ
การโอนยา้ยขอ้มลู 

• ข้าพเจ้าทดสอบการควบคุมของการก ากับดูแลการพัฒนา
แบบจ าลองค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
และการแกไ้ขแบบจ าลอง ซึ่งรวมถึงการอนุมตักิารใชแ้บบจ าลอง 
การดแูลตดิตาม และการทดสอบแบบจ าลอง 

• ขา้พเจา้ทดสอบการควบคุมของผูบ้รหิารในการสอบทานและ
การอนุมตัิการตัง้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึ้น 
โดยขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานการประชุมของคณะกรรมการหลกั
ของกลุ่มกจิการ ไดแ้ก่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
ด้านความเสี่ยง คณะกรรมการจัดการ และคณะกรรมการ
ธนาคารของกลุ่มกจิการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 

 
นอกจากนี้ผู้บรหิารได้ใช้มาตรการการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้
เพิ่มเติมในช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 โดยการ
ปรบัเงื่อนไขการช าระหนี้ให้กบัลูกหนี้  เช่น ขยายระยะเวลาการ
ผ่อนช าระ ลดอัตราดอกเบี้ย หรือ ปรับปรุงโครงสร้างหนี้  ให้
เหมาะสมตามสถานะของลูกหนี้ และ จดัชัน้ลูกหนี้ทีเ่ขา้มาตรการ
ตามชัน้เดมิก่อนการให้ความช่วยเหลอืตามหนังสอืเวยีนธนาคาร
แห่งประเทศไทยเรือ่งมาตรการการใหค้วามช่วยเหลอืลกูหนี้ในช่วง
สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ซึ่งมีผลกระทบต่อการ 
จดัชัน้ลกูหนี้และประมาณการค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่า 
จะเกดิขึน้ 

 
ขา้พเจา้ไมพ่บประเดน็จากการทดสอบของขา้พเจา้ จงึท าใหข้า้พเจา้
เชื่อถือการควบคุมของกลุ่มกจิการและสามารถใชผ้ลเพื่อวตัถุประสงค์
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ได ้นอกจากนี้ขา้พเจา้ยงัไดป้ฏบิตังิาน
อื่นๆ ดงัต่อไปนี้ 
 
• ขา้พเจา้ใหผู้เ้ชีย่วชาญดา้นแบบจ าลองความเสีย่งทางการเงนิ

และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของข้าพเจ้า
ทดสอบความเหมาะสมของแบบจ าลองค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้น
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นแบบกลุ่มลูกหนี้  และชุดค าสัง่
คอมพวิเตอร์(สครปิท์)ในระบบที่ใช้ในการค านวณค่าเผื่อผล
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น นอกจากนี้  ข้าพเจ้า
ประเมินและทดสอบวิธีการรวมถึงสมมติฐานที่ส าคญั และ
ความน่าเชือ่ถอืของขอ้มลูทีใ่ชใ้นแบบจ าลองค่าเผือ่ผลขาดทุน
ดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ และพจิารณาความสมเหตุสมผล
ของขอ้มลูทีม่กีารคาดการณ์ไปในอนาคตโดยเปรยีบเทยีบกบั
ขอ้มลูในตลาด  

• ข้าพเจ้าทดสอบโดยการสุ่มเลือกตัวอย่างเงินให้สินเชื่อ 
แก่ลกูหนี้และใชข้อ้มลูต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งประกอบกบัดุลยพนิิจ
ของขา้พเจ้าเพื่อประเมนิว่า กลุ่มตวัอย่างลูกหนี้มคีวามเสี่ยง
ดา้นเครดติเพิม่ขึน้อย่างมนียัส าคญั หรอื หลกัฐานขอ้เทจ็จรงิ
ของการด้อยค่าหรือไม่ และพิจารณาความเหมาะสมของ 
การจดัชัน้ลูกหนี้ ขา้พเจา้ไดท้ าการวเิคราะห์สนิเชื่อโดยอสิระ 
โดยเลอืกเงนิให้สนิเชื่อตามเกณฑ์ขนาดความเสี่ยง ขา้พเจ้า
ทดสอบการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอืของเงนิให้สนิเชือ่ทีจ่ดัท า
โดยธนาคารว่า เป็นไปตามนโยบายการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื
ภายในของธนาคาร 

• ขา้พเจา้สุ่มเลอืกตวัอย่างในการตรวจความถูกต้อง และความ
ครบถว้นของขอ้มลูของการจดัชัน้ลูกหนี้ตามมาตรการการให้
ความช่วยเหลือลูกหนี้ ในช่วงสถานการณ์การระบาดของ 
COVID-19 ของธนาคารแห่งประเทศไทย การค านวณค่าเผื่อ
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ และ กระทบยอดค่า
เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ระหว่างระบบเงนิ
ใหส้นิเชือ่และระบบบญัชแียกประเภทว่าถูกตอ้งตรงกนั 

• ข้าพเจ้าทดสอบกระบวนการสอบทานและการอนุมัติของ
ผู้บริหารส าหรับการตั ้ง  Management Overlay ข้าพ เจ้า
ประเมนิความเหมาะสมของ Management Overlay โดยใช้
ประสบการณ์ด้านธุรกจิธนาคารและความรูข้องขา้พเจา้ และ
เงือ่นไขสภาพทางเศรษฐกจิในปจัจุบนั 
 
 
 
 
 
 



 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 

 
• กรณีค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึ้นค านวณ

เป็นแบบรายสญัญา ข้าพเจ้าประเมนิความเพียงพอของค่า
เผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ โดยสอบถามใน
เชิงทดสอบเกี่ยวกบัหลกัการการประมาณกระแสเงนิสดใน
อนาคตซึง่จดัท าโดยผูบ้รหิาร และประเมนิความเหมาะสมของ
ประมาณการโดยการตรวจหลกัฐานสนับสนุนที่เกีย่วขอ้งและได้
สอบถามผูบ้รหิารในรายละเอยีดเกีย่วกบักระแสเงนิสดทีค่าด
ว่าจะได้รบัจากลูกหนี้ในอนาคต ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจของผู้
ประกอบวิชาชีพและหลกัฐานจากภายนอก (ถ้าม)ี ในการ
ประเมินความเหมาะสมของประมาณการกระแสเงินสด 
รวมถงึการทดสอบการค านวณการคดิลดกระแสเงนิสด 

• ส าหรบัมลูค่าของหลกัประกนัทีป่ระเมนิโดยผูป้ระเมนิราคานัน้ 
ข้าพเจ้าได้ประเมินคุณสมบัติของผู้ประเมินราคาเหล่านัน้ 
จากนัน้ข้าพเจ้าได้สุ่มเลือกตัวอย่างการประเมินราคาเพื่อ
ทดสอบว่าผูบ้รหิารไดใ้ชร้าคาประเมนิล่าสุดในการค านวณค่า
เผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าได้
ประเมินความเหมาะสมของวิธีการประเมินราคา โดย
พิจารณาว่าผู้ประเมินราคาได้ใช้วิธีการประเมินราคาตาม
เกณฑ์ของหน่วยงานก ากับดูแล นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังได้
ทดสอบความของถูกตอ้งของการน าราคาหลกัประกนัไปใชใ้น
แบบจ าลองค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 
 

จากผลการปฏบิตังิานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไม่พบความแตกต่างทีม่ ี
สาระส าคญัของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ตามทีผู่บ้รหิารไดป้ระเมนิไว ้

  
 

ข้อมลูและเหตกุารณ์ท่ีเน้น 
 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร ขอ้ 2 และขอ้ 3 ทีอ่ธบิายถึงนโยบายการบญัชเีกีย่วกบั
การน าขอ้ยกเวน้จากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัชมีาถอืปฏบิตั ิทัง้นี้ ความเหน็ของขา้พเจา้ไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงไปเนื่องจากเรือ่งทีข่า้พเจา้ใหข้อ้สงัเกตนี้ 
 

ข้อมลูอ่ืน 
 

กรรมการเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มลูอื่น ขอ้มลูอื่นประกอบดว้ย ขอ้มลูซึง่รวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิรวมและงบการเงิน
เฉพาะธนาคาร และรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรายงานนัน้ ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดร้บัรายงานประจ าปีภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของ
ผูส้อบบญัชนีี้  
 
ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารไมค่รอบคลุมถงึขอ้มลูอื่น และขา้พเจา้ไมไ่ดใ้หค้วามเชือ่ม ัน่ต่อขอ้มลูอื่น 
 
ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กีย่วเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารคอื การอ่านและพจิารณาว่าขอ้มูลอื่นมี
ความขดัแยง้ทีม่สีาระส าคญักบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร หรอืกบัความรูท้ีไ่ดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรอืปรากฏ
ว่าขอ้มลูอื่นมกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม ่ 
 
เมื่อขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามกีารแสดงขอ้มลูที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจ้าต้องสื่อสารเรื่อง
ดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 



 

ความรบัผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 

กรรมการมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารเหล่านี้ โดยถูกตอ้งตามทีค่วรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิและหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัท าและน าเสนอรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบ
เกีย่วกบัการควบคุมภายในที่กรรมการพจิารณาว่าจ าเป็น เพื่อใหส้ามารถจดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารทีป่ราศจากการ
แสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัไมว่่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  
 

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

คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีช่่วยกรรมการในการก ากบัดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงนิของกลุ่มกจิการและธนาคาร 
 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 

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

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชพีและการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผู้
ประกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 
 

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

 ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบที่เหมาะสมกบัสถานการณ์  
แต่ไมใ่ช่เพือ่วตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกลุ่มกจิการและธนาคาร 

 ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีี่กรรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัช ีและการเปิดเผยขอ้มลู 
ทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยกรรมการ  

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



 

 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล 
ว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรปูแบบทีท่ าให้มกีารน าเสนอขอ้มลูโดยถูกต้องตามที่
ควรหรอืไม ่

 ได้รบัหลกัฐานการสอบบญัชทีี่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงนิของธนาคารภายในกลุ่มหรอืกจิกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่มกจิการเพื่อแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ขา้พเจา้รบัผดิชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏบิตังิาน
ตรวจสอบกลุ่มกจิการ ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดส้ือ่สารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรือ่งต่าง ๆ ทีส่ าคญัซึง่รวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ดว้างแผนไว ้ประเดน็
ที่มนีัยส าคญัที่พบจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องที่มนีัยส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ได้พบในระหว่างการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้ 
 

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

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
บญุเลิศ  กมลชนกกลุ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5339 
กรุงเทพมหานคร 
23 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 



(ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 1 มกราคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 1 มกราคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

เงนิสด 918,593,772 1,351,567,764 1,749,088,328 917,689,843 1,350,614,011 1,745,984,494

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิสทุธิ 7 6,884,873,058 6,421,713,044 6,790,160,122 6,716,284,057 6,205,670,653 6,684,224,569

สนิทรพัยท์างการเงนิที%วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม

ผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 8 34,426,785,221 - - 34,426,785,221 - -

สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 9 57,560,610,597 43,459,245,755 23,395,513,202 57,560,610,597 43,459,245,755 23,395,513,202

เงนิลงทุนสทุธิ 10 61,545,507,298 86,798,230,526 92,172,323,106 61,543,507,298 86,796,230,526 92,172,323,107

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยสทุธิ 11 - - - 2,933,315,115 2,208,315,115 2,208,315,115

เงนิใหส้นิเชื%อแก่ลกูหนี4และดอกเบี4ยคา้งรบัสทุธิ 12, 13, 14 221,843,843,591 232,025,109,288 217,667,030,649 217,575,772,174 224,522,047,873 211,061,910,374

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

ทรพัยส์นิรอการขายสทุธิ 15 1,082,474,739 1,123,900,062 1,016,509,206 909,229,206 894,230,172 831,149,160

ที%ดนิ อาคารและอุปกรณ์สทุธิ 16 3,265,886,780 3,428,635,255 3,536,093,184 3,184,960,352 3,339,032,032 3,471,101,060

สนิทรพัยส์ทิธกิารใชส้ทุธิ 17 293,567,543 - - 231,112,349 - -

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนสทุธิ 18 970,407,387 1,061,691,787 488,639,652 920,772,733 1,015,531,376 480,958,226

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี 19 671,711,434 693,659,148 1,043,963,387 - 219,181,210 589,374,978

เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 16,051,131,778 14,967,549,671 6,052,943,866 16,051,131,778 14,967,549,671 6,052,943,866

สนิทรพัยอ์ื%นสทุธิ 20 1,733,638,801 2,258,703,848 3,077,857,230 1,450,159,918 1,843,161,859 2,825,287,493

รวมสินทรพัย์ 407,249,031,999 393,673,366,253 357,067,820,897 404,421,330,641 386,904,170,358 351,596,784,609

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารเป็นสว่นหนึ%งของงบการเงนินี4

กรรมการ _________________________________________________    กรรมการ _________________________________________________

ธนาคาร ซีไอเอม็บ ีไทย จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที0 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
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(ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 1 มกราคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 1 มกราคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท

หนี2สินและส่วนของเจ้าของ

หนี2 สิน

เงนิรบัฝาก 21 193,955,570,315 199,034,749,069 185,100,505,109 194,149,733,163 199,132,082,337 185,215,037,339

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 22 47,667,617,572 43,393,672,214 44,533,942,327 47,667,617,572 43,393,672,214 44,533,942,327

หนี4สนิจา่ยคนืเมื%อทวงถาม 256,215,690 268,816,305 378,991,448 256,215,690 268,816,305 378,991,448

หนี4สนิทางการเงนิที%วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม

ผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 23 28,948,798,788 24,422,519,906 35,512,717,532 28,948,798,788 24,422,519,906 35,512,717,532

หนี4สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 9 57,221,163,685 44,659,756,168 24,318,002,735 57,221,163,685 44,659,756,168 24,318,002,735

ตราสารหนี4ที%ออกและเงนิกูย้มื 24 19,449,377,487 25,818,667,017 18,968,347,710 19,449,377,487 23,818,667,017 16,968,347,710

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

หนี4สนิตามสญัญาเชา่ 296,677,054 - - 233,549,214 - -

ประมาณการหนี4สนิ 25 2,679,569,475 2,298,834,098 1,987,605,894 2,512,525,405 2,140,697,917 1,892,940,782

หนี4สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี 19 37,854,384 - - 29,749,582 - -

เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 12,111,017,104 9,158,264,057 3,910,494,022 12,111,017,104 9,158,264,057 3,910,494,022

หนี4สนิอื%น 26 3,081,311,886 4,102,518,535 3,962,352,358 2,609,852,049 3,001,524,762 3,012,897,171

รวมหนี2สิน 365,705,173,440 353,241,157,474 318,750,658,100 365,189,599,739 350,079,360,788 315,821,070,031

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารเป็นสว่นหนึ%งของงบการเงนินี4

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ่)

ณ วนัที0 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

ธนาคาร ซีไอเอม็บ ีไทย จาํกดั (มหาชน)
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(ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 1 มกราคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 1 มกราคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท

หนี2สินและส่วนของเจ้าของ (ตอ่)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้ 28
ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญั 34,822,261,748 หุน้ 
   มลูคา่ที%ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 17,411,130,874 17,411,130,874 17,411,130,874 17,411,130,874 17,411,130,874 17,411,130,874

ทุนที%ออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 34,822,261,748 หุน้ 

   มลูคา่ที%ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 17,411,130,874 17,411,130,874 17,411,130,874 17,411,130,874 17,411,130,874 17,411,130,874

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

องคป์ระกอบอื%นของสว่นของเจา้ของ 1,541,465,035 1,468,042,132 1,400,797,437 1,593,402,211 1,512,574,667 1,422,487,528

สว่นเกนิจากการเปลี%ยนแปลงสว่นไดเ้สยี

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

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 30 536,200,000 403,980,000 403,600,000 536,200,000 403,980,000 403,600,000

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 11,951,850,547 11,045,843,670 8,998,422,383 9,545,031,963 7,351,158,175 6,392,530,322

รวมส่วนของเจ้าของ 41,543,858,559 40,432,208,779 38,317,162,797 39,231,730,902 36,824,809,570 35,775,714,578

รวมหนี2สินและส่วนของเจ้าของ 407,249,031,999 393,673,366,253 357,067,820,897 404,421,330,641 386,904,170,358 351,596,784,609

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารเป็นสว่นหนึ%งของงบการเงนินี4

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ่)

ณ วนัที0 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

ธนาคาร ซีไอเอม็บ ีไทย จาํกดั (มหาชน)
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งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบัปีสิ2นสดุวนัที0 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

(ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่)

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดด้อกเบี4ย 34 15,011,724,895 17,105,532,589 11,201,604,569 13,649,194,419

คา่ใชจ้า่ยดอกเบี4ย 35 (4,072,358,247) (5,513,358,198) (4,054,796,751) (5,465,461,170)

รายได้ดอกเบี2ยสทุธิ 10,939,366,648 11,592,174,391 7,146,807,818 8,183,733,249

รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิาร 1,629,614,706 2,476,081,102 1,152,370,880 1,535,745,658

คา่ใชจ้า่ยคา่ธรรมเนียมและบรกิาร (373,875,155) (385,927,966) (359,666,589) (370,326,208)

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสทุธิ 36 1,255,739,551 2,090,153,136 792,704,291 1,165,419,450

กาํไร (ขาดทุน) สทุธจิากเครื%องมอืทางการเงนิ

   ที%วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 37 940,068,305 (176,978,157) 940,068,305 (176,978,157)

กาํไรสทุธจิากเงนิลงทุน 38 306,009,145 343,978,417 306,009,145 343,978,417

กาํไรสทุธจิากการขายสนิเชื%อดอ้ยคุณภาพ 113,136,112 398,585,923 45,184,134 -

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื%นๆ 39 1,372,733,807 511,589,578 1,650,540,439 137,640,997

รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 14,927,053,568 14,759,503,288 10,881,314,132 9,653,793,956

ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอื0นๆ

  คา่ใชจ้า่ยเกี%ยวกบัพนกังาน 4,258,267,208 5,045,384,493 3,555,060,193 4,367,809,334

  คา่ตอบแทนกรรมการ 11,740,100 11,811,200 11,451,500 11,507,000

  คา่ใชจ้า่ยเกี%ยวกบัอาคารสถานที%และอุปกรณ์ 834,725,076 1,213,316,406 649,001,726 1,050,453,383

  คา่ภาษอีากร 410,391,115 433,029,282 396,209,137 397,538,486

  อื%นๆ 3,384,090,654 2,674,236,169 1,891,063,068 1,173,413,223

รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอื0นๆ 8,899,214,153 9,377,777,550 6,502,785,624 7,000,721,426

ผลขาดทุนดา้นเครดติที%คาดวา่จะเกดิขึ4น 40 4,468,266,285 - 1,852,458,534 -
หนี4สญูและหนี4สงสยัจะสญู 41 - 2,793,070,098 - 1,406,052,259

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 1,559,573,130 2,588,655,640 2,526,069,974 1,247,020,271

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 42 (268,991,026) (570,846,561) (311,794,035) (318,004,626)

กาํไรสทุธิสาํหรบัปี 1,290,582,104 2,017,809,079 2,214,275,939 929,015,645

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารเป็นสว่นหนึ%งของงบการเงนินี4

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

10



งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ต่อ)
สาํหรบัปีสิ2นสดุวนัที0 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

(ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่)
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
กาํไรเบด็เสรจ็อื0น
รายการที0จะถกูจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
กาํไรจากการวดัมลูคา่เงนิลงทุนเผื%อขาย - 472,498,608 - 472,498,608
กาํไรจากการวดัมลูคา่เงนิลงทุนในตราสารหนี4
  ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื%น 237,077,203 - 237,077,203 -
กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูคา่ยตุธิรรมเครื%องมอืที%ใช้
   สาํหรบัการป้องกนัความเสี%ยงในกระแสเงนิสด 270,828,601 (54,736,432) 270,828,601 (54,736,432)
ขาดทุนจากการแปลงคา่งบการเงนิ
   จากการดาํเนินงานในต่างประเทศ (5,674,282) (16,238,529) (5,674,282) (16,238,529)
ภาษเีงนิไดท้ี%เกี%ยวกบัรายการที%จะถกูจดัประเภท
   รายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (101,638,137) (52,189,142) (101,638,137) (52,189,142)

รวมรายการที0จะถกูจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 400,593,385 349,334,505 400,593,385 349,334,505

รายการที0ไม่ถกูจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ขาดทุนจากเงนิลงทุนในตราสารทุนที%กาํหนดให้
  วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื%น (4,745,397) - (4,745,397) -
ขาดทุนจากหนี4สนิทางการเงนิที%กาํหนดใหว้ดัมลูคา่ดว้ย
  มลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุนอนัเนื%องมาจาก
  ความเสี%ยงดา้นเครดติ (109,829,298) - (109,829,298) -
การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์
   หลงัออกจากงาน 39,131,711 (257,808,214) 48,387,513 (229,255,158)
ภาษเีงนิไดท้ี%เกี%ยวกบัรายการที%ไมถ่กูจดัประเภท
   รายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 235,002 5,710,612 (1,616,159) -

รวมรายการที0ไม่ถกูจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (75,207,982) (252,097,602) (67,803,341) (229,255,158)

รวมกาํไรเบด็เสรจ็อื0น 325,385,403 97,236,903 332,790,044 120,079,347

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 1,615,967,507 2,115,045,982 2,547,065,983 1,049,094,992

การแบง่ปันกาํไรสทุธิ

สว่นที%เป็นของผูถ้อืหุน้ของธนาคาร 1,290,582,104 2,017,809,079 2,214,275,939 929,015,645
สว่นที%เป็นของสว่นไดเ้สยีที%ไมม่อีาํนาจควบคุม - - - -

1,290,582,104 2,017,809,079 2,214,275,939 929,015,645

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นที%เป็นของผูถ้อืหุน้ของธนาคาร 1,615,967,507 2,115,045,982 2,547,065,983 1,049,094,992
สว่นที%เป็นของสว่นไดเ้สยีที%ไมม่อีาํนาจควบคุม - - - -

1,615,967,507 2,115,045,982 2,547,065,983 1,049,094,992

กาํไรต่อหุ้นสาํหรบักาํไรส่วนที0เป็นของผูถื้อหุ้นของธนาคาร 44

กาํไรต่อหุน้ข ั 4นพื4นฐาน (บาทต่อหุน้) 0.04 0.06 0.06 0.03

จาํนวนหุน้สามญัที%ถวัเฉลี%ยถ่วงนํ4าหนกั (หุน้) 34,822,261,748 34,822,261,748 34,822,261,748 34,822,261,748

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารเป็นสว่นหนึ%งของงบการเงนินี4

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
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ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี0ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบัปีสิ2นสดุวนัที0 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

กาํไรจากการวดั กาํไร (ขาดทนุ) ขาดทนุ (ขาดทนุ) กาํไรจาก กาํไร (ขาดทนุ) จากหนี2สิน

มลูค่าเงินลงทนุใน จากการวดัมลูค่า  จากการแปลงค่า เงินลงทนุในตราสารทนุที0 ทางการเงินที0กาํหนดให้วดั การวดัมลูค่าใหม่ ภาษีเงินได้เกี0ยวกบั ส่วนเกินจากการ

ส่วนเกินทนุ ส่วนเกิน (ตํ0า) กว่าทนุ ตราสารหนี2ด้วยมลูค่า ยตุิธรรมเครื0องมือที0ใช้ งบการเงินจาก กาํหนดให้วดัมลูค่าด้วย มลูค่าด้วยมลูค่ายตุิธรรม ของภาระผกูพนั องคป์ระกอบของ รวมองคป์ระกอบ เปลี0ยนแปลงส่วน

ทนุที0ออก ส่วนเกิน จากการตีราคา จากการเปลี0ยนแปลง ยตุิธรรมผ่านกาํไร สาํหรบัการป้องกนั การดาํเนินงาน มลูค่ายตุิธรรมผ่านกาํไร ผ่านกาํไรหรือขาดทนุเนื0อง ผลประโยชน์หลงั (ขาดทนุ) กาํไร อื0นของส่วน ได้เสียของธนาคาร สาํรองตาม รวมส่วนของ

และชาํระแล้ว มลูค่าหุ้นสามญั สินทรพัย์ มลูค่าเงินลงทนุ ขาดทนุเบด็เสรจ็อื0นความเสี0ยงในกระแสเงินสด ในต่างประเทศ ขาดทนุเบด็เสรจ็อื0น มาจากความเสี0ยงด้านเครดิต ออกจากงาน เบด็เสรจ็อื0น ของเจ้าของ ในบริษทัย่อย กฎหมาย กาํไรสะสม เจ้าของ

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที0 1 มกราคม พ.ศ. 2563 17,411,130,874 10,145,965,854 1,934,638,711 312,929,615 - 27,321,227 (16,536,925) - - (361,163,810) (429,146,686) 1,468,042,132 (42,753,751) 403,980,000 11,045,843,670 40,432,208,779

ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

   ฉบบัที% 9 เรื%องเครื%องมอืทางการเงนิมาใช้ 3 - - - (312,929,615) 315,910,975 - - (229,079,722) 24,511,191 - - (201,587,171) - - (128,618,845) (330,206,016)

ยอดคงเหลือที0ปรบัปรงุแล้ว 17,411,130,874 10,145,965,854 1,934,638,711 - 315,910,975 27,321,227 (16,536,925) (229,079,722) 24,511,191 (361,163,810) (429,146,686) 1,266,454,961 (42,753,751) 403,980,000 10,917,224,825 40,102,002,763

เงนิปนัผลจ่าย 29 - - - - - - - - - - - - - - (174,111,711) (174,111,711)

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - - 237,077,203 270,828,601 (5,674,282) (4,745,397) (109,829,298) 39,131,711 (101,403,135) 325,385,403 - - 1,290,582,104 1,615,967,507

สาํรองตามกฎหมาย - - - - - - - - - - - - - 132,220,000 (132,220,000) -

โอนไปกาํไรสะสม - - (78,109,208) - - - - 12,112,037 - - 15,621,842 (50,375,329) - - 50,375,329 -

ยอดคงเหลือ ณ วนัที0 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 17,411,130,874 10,145,965,854 1,856,529,503 - 552,988,178 298,149,828 (22,211,207) (221,713,082) (85,318,107) (322,032,099) (514,927,979) 1,541,465,035 (42,753,751) 536,200,000 11,951,850,547 41,543,858,559

ยอดคงเหลือ ณ วนัที0 1 มกราคม พ.ศ. 2562 17,411,130,874 10,145,965,854 1,972,128,971 (159,568,993) - 82,057,659 (298,396) - - (103,355,596) (390,166,208) 1,400,797,437 (42,753,751) 403,600,000 7,603,085,488 36,921,825,902

ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

   ฉบบัที% 9 เรื%องเครื%องมอืทางการเงนิมาใช้ 3 - - - - - - - - - - - - - - 1,395,336,895 1,395,336,895

ยอดคงเหลือที0ปรบัปรงุแล้ว 17,411,130,874 10,145,965,854 1,972,128,971 (159,568,993) - 82,057,659 (298,396) - - (103,355,596) (390,166,208) 1,400,797,437 (42,753,751) 403,600,000 8,998,422,383 38,317,162,797

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - 472,498,608 - (54,736,432) (16,238,529) - - (257,808,214) (46,478,530) 97,236,903 - - 2,017,809,079 2,115,045,982

สาํรองตามกฎหมาย - - - - - - - - - - - - - 380,000 (380,000) -

โอนไปกาํไรสะสม - - (37,490,260) - - - - - - - 7,498,052 (29,992,208) - - 29,992,208 -

ยอดคงเหลือ ณ วนัที0 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 17,411,130,874 10,145,965,854 1,934,638,711 312,929,615 - 27,321,227 (16,536,925) - - (361,163,810) (429,146,686) 1,468,042,132 (42,753,751) 403,980,000 11,045,843,670 40,432,208,779

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารเป็นสว่นหนึ%งของงบการเงนินี4

งบการเงินรวม

ส่วนของเจ้าของ

องคป์ระกอบอื0นของส่วนของเจ้าของ

12



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี0ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

สาํหรบัปีสิ2นสดุวนัที0 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

กาํไรจากการ กาํไร (ขาดทุน) (ขาดทุน) กาํไร (ขาดทุน) กาํไรจาก กาํไร (ขาดทุน) จากหนี2 สิน

ส่วนเกิน (ตํ0า) วดัมูลค่าเงินลงทุนใน จากการวดัมูลค่า  จากการแปลง เงินลงทุนในตราสารทุนที0 ทางการเงินที0กาํหนดให้วดั การวดัมูลค่าใหม่ ภาษีเงินได้เกี0ยวกบั             

ส่วนเกินทุน กว่าทุนจากการ ตราสารหนี2ด้วยมูลค่า ยตุิธรรมเครื0องมือที0ใช้ ค่างบการเงิน กาํหนดให้วดัมูลค่าด้วย มูลค่าด้วยมูลค่ายตุิธรรม ของภาระผกูพนั องคป์ระกอบของ รวมองคป์ระกอบ

ทุนที0ออก ส่วนเกิน จากการตีราคา เปลี0ยนแปลง ยตุิธรรมผา่นกาํไร สาํหรบัการป้องกนั จากการดาํเนินงาน มูลค่ายตุิธรรมผา่นกาํไร ผา่นกาํไรหรือขาดทุนเนื0อง ผลประโยชน์หลงั (ขาดทุน) กาํไร อื0นของส่วนของ สาํรองตาม รวมส่วนของ

และชาํระแล้ว มูลค่าหุ้นสามญั สินทรพัย์ มูลค่าเงินลงทุน ขาดทุนเบด็เสรจ็อื0น ความเสี0ยงในกระแสเงินสด ในต่างประเทศ ขาดทุนเบด็เสรจ็อื0น มาจากความเสี0ยงด้านเครดิต ออกจากงาน เบด็เสรจ็อื0น เจ้าของ กฎหมาย กาํไรสะสม เจ้าของ

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที0 1 มกราคม พ.ศ. 2563 17,411,130,874 10,145,965,854 1,934,638,711 312,929,615 - 27,321,227 (16,536,925) - - (305,498,141) (440,279,820) 1,512,574,667 403,980,000 7,351,158,175 36,824,809,570

ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

   ฉบบัที% 9 เรื%องเครื%องมอืทางการเงนิมาใช้ 3 - - - (312,929,615) 315,910,975 - - (229,079,722) 24,511,191 - - (201,587,171) 235,553,829 33,966,658

ยอดคงเหลือที0ปรบัปรงุแล้ว 17,411,130,874 10,145,965,854 1,934,638,711 - 315,910,975 27,321,227 (16,536,925) (229,079,722) 24,511,191 (305,498,141) (440,279,820) 1,310,987,496 403,980,000 7,586,712,004 36,858,776,228

เงนิปนัผลจ่าย 29 - - - - - - - - - - - - - (174,111,309) (174,111,309)

กําไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - - 237,077,203 270,828,601 (5,674,282) (4,745,397) (109,829,298) 48,387,513 (103,254,296) 332,790,044 - 2,214,275,939 2,547,065,983

สาํรองตามกฎหมาย - - - - - - - - - - - - 132,220,000 (132,220,000) -

โอนไปกําไรสะสม - - (78,109,208) - - - - 12,112,037 - - 15,621,842 (50,375,329) - 50,375,329 -

ยอดคงเหลือ ณ วนัที0 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 17,411,130,874 10,145,965,854 1,856,529,503 - 552,988,178 298,149,828 (22,211,207) (221,713,082) (85,318,107) (257,110,628) (527,912,274) 1,593,402,211 536,200,000 9,545,031,963 39,231,730,902

ยอดคงเหลือ ณ วนัที0 1 มกราคม พ.ศ. 2562 17,411,130,874 10,145,965,854 1,972,128,971 (159,568,993) - 82,057,659 (298,396) - - (76,242,983) (395,588,730) 1,422,487,528 403,600,000 4,997,193,427 34,380,377,683

ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

   ฉบบัที% 9 เรื%องเครื%องมอืทางการเงนิมาใช้ 3 - - - - - - - - - - - - - 1,395,336,895 1,395,336,895

ยอดคงเหลือที0ปรบัปรงุแล้ว 17,411,130,874 10,145,965,854 1,972,128,971 (159,568,993) - 82,057,659 (298,396) - - (76,242,983) (395,588,730) 1,422,487,528 403,600,000 6,392,530,322 35,775,714,578

กําไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - 472,498,608 - (54,736,432) (16,238,529) - - (229,255,158) (52,189,142) 120,079,347 - 929,015,645 1,049,094,992

สาํรองตามกฎหมาย 380,000 (380,000) -

โอนไปกําไรสะสม - - (37,490,260) - - - - - - - 7,498,052 (29,992,208) - 29,992,208 -

ยอดคงเหลือ ณ วนัที0 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 17,411,130,874 10,145,965,854 1,934,638,711 312,929,615 - 27,321,227 (16,536,925) - - (305,498,141) (440,279,820) 1,512,574,667 403,980,000 7,351,158,175 36,824,809,570

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารเป็นสว่นหนึ%งของงบการเงนินี4

องคป์ระกอบอื0นของส่วนของเจ้าของ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
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ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาํหรบัปีสิ2นสดุวนัที0 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 1,559,573,130 2,588,655,640 2,526,069,974 1,247,020,271
รายการปรบักระทบกําไรก่อนภาษเีงนิไดเ้ป็น
   เงนิสดรบั (จา่ย) จากกจิกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเสื%อมราคาและรายจา่ยตดับญัชี 691,322,106 433,202,518 608,622,299 409,743,630
   ผลขาดทุนดา้นเครดติที%คาดวา่จะเกดิขึ4น 40 4,468,266,285 - 1,852,458,534 -
   หนี4สญูและหนี4สงสยัจะสญู 41 - 2,793,070,098 - 1,406,052,259
   ผลประโยชน์ของพนกังานที%จา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 32 25,854,417 41,716,546 25,854,417 41,716,546
   สาํรองจากการประมาณการหนี4สนิ 155,711,110 196,402,040 138,769,927 161,484,027
   ขาดทุน (กลบัรายการ) จากการดอ้ยค่าทรพัยส์นิรอการขาย 1,038,298,688 1,015,432,235 (2,936,179) (1,689,129)
   กําไรจากอตัราแลกเปลี%ยนเงนิตราต่างประเทศ
      ของตราสารหนี4ที%ออกและเงนิกูย้มืและตราสารอนุพนัธ์ (1,862,371,975) (926,288,301) (1,862,371,975) (926,288,301)
   กําไรจากทรพัยส์นิรอการขาย (74,985,699) (28,247,855) (39,082,892) (24,352,727)
   กําไรจากการขายสนิทรพัยท์างการเงนิที%วดัมลูค่าดว้ยมลูค่า
      ยตุธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน / เงนิลงทุน (388,727,855) 193,856,530 (388,727,855) 193,856,530
   กําไรจากการขายเงนิลงทุน (306,009,145) (2,186,608,362) (306,009,146) (2,186,608,362)
   กําไรจากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (5,995,613) (11,871,882) (5,363,271) (10,105,201)
   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอาคาร อุปกรณ์และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 102,322,776 19,481,182 102,249,659 19,481,182
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 138,703,033 - 138,703,033 -
   (กําไร) ขาดทุนจากการขายลกูหนี4ดอ้ยคุณภาพ (113,136,112) 9,118,106 (45,184,134) 9,118,106
   กําไรจากการเปลี%ยนแปลงเงื%อนไขและยกเลกิสญัญาเช่า (446,664) - (446,664) -
   ขาดทุนสทุธจิากการวดัมลูค่าหนี4สนิทางการเงนิ
      ที%กําหนดใหแ้สดงดว้ยมลูค่ายตุธิรรม 37 1,292,422,476 480,589,053 1,292,422,476 480,589,053
   ดอกเบี4ยรบั 34 (15,011,724,895) (17,105,532,589) (11,201,604,569) (13,649,194,419)
   เงนิปนัผลรบั (10,245,396) (8,427,415) (755,659,304) (8,427,415)
   ค่าใชจ้า่ยดอกเบี4ย 35 4,072,358,247 5,513,358,198 4,054,796,751 5,465,461,170

ขาดทุนจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี0ยนแปลงใน
   สินทรพัยแ์ละหนี2สินดาํเนินงาน (4,228,811,086) (6,982,094,258) (3,867,438,919) (7,372,142,780)
สินทรพัยด์าํเนินงาน (เพิ0มขึ2น) ลดลง
   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ (466,412,210) 364,870,026 (513,865,600) 474,976,864
   สนิทรพัยท์างการเงนิที%วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน
      / เงนิลงทุนเพื%อคา้ (2,142,418,330) (5,757,584,312) (2,142,418,330) (5,757,584,312)
   เงนิใหส้นิเชื%อแก่ลกูหนี4 3,251,738,131 (19,056,551,151) 6,220,000,565 (13,645,310,689)
   ทรพัยส์นิรอการขาย 2,445,554,228 2,157,885,423 113,989,747 71,511,170
   เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ (1,083,582,107) (8,914,605,805) (1,083,582,107) (8,914,605,805)
   สนิทรพัยอ์ื%น 479,041,395 612,740,441 399,212,947 738,342,336

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารเป็นสว่นหนึ%งของงบการเงนินี4

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
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ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบัปีสิ2นสดุวนัที0 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี2สินดาํเนินงานเพิ0มขึ2น (ลดลง)
   เงนิรบัฝาก (5,079,178,753) 13,934,243,960 (4,982,349,174) 13,917,044,998
   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 4,273,945,357 (1,140,270,113) 4,273,945,357 (1,140,270,113)
   หนี4สนิจา่ยคนืเมื%อทวงถาม (12,600,615) (110,175,143) (12,600,615) (110,175,143)
   เงนิกูย้มืระยะสั 4น (2,638,406,819) 4,168,522,046 (2,638,406,819) 4,168,522,046
   ประมาณการหนี4สนิ (196,101,383) (143,437,882) (181,922,457) (143,437,882)
   เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 2,952,753,047 5,247,770,035 2,952,753,047 5,247,770,035
   หนี4สนิอื%น (547,398,870) 154,841,763 (61,646,504) 21,876,071

เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดาํเนินงาน (2,991,878,015) (15,463,844,970) (1,524,328,862) (12,443,483,204)
   ดอกเบี4ยรบั 13,875,785,186 14,165,286,507 10,064,766,872 10,726,606,727
   ดอกเบี4ยจา่ย (6,359,515,005) (6,578,613,485) (6,335,935,161) (6,579,515,960)
   ภาษ ี(จา่ย) รบั (381,355,767) (164,761,796) (160,468,867) 121,054,277

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 4,143,036,399 (8,041,933,744) 2,044,033,982 (8,175,338,160)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงนิสดจา่ยในการซื4อเงนิลงทุนในตราสารหนี4ที%วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุธิรรม
    ผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื%น / หลกัทรพัยเ์ผื%อขาย (36,098,538,904) (27,549,333,482) (36,098,538,904) (27,549,333,482)
เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายและไถ่ถอนเงนิลงทุนในตราสารหนี4ที%วดัมลูค่าดว้ยมลูค่า
    ยตุธิรรมผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื%น / หลกัทรพัยเ์ผื%อขาย 31,097,145,355 42,795,057,786 31,097,145,355 42,795,057,786
เงนิสดจา่ยในการซื4อเงนิลงทุนในตราสารหนี4ที%วดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย
    / ตราสารหนี4ที%จะถอืจนครบกําหนด (2,605,255,006) (4,194,283,404) (2,605,255,006) (4,192,283,404)
เงนิสดรบัจากการไถ่ถอนเงนิลงทุนในตราสารหนี4ที%วดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย
    / ตราสารหนี4ที%จะถอืจนครบกําหนด 461,800,000 4,731,280,000 461,800,000 4,731,280,000
เงนิสดรบัจากการรบัชาํระหนี4เงนิลงทุนในลกูหนี4 - 788,253 - 788,253
เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนทั %วไป - 2,564,090 - 2,564,090
เงนิสดรบัจากการลดทุนเงนิลงทุนในตราสารทุนที%กําหนดใหว้ดัมลูค่า
    ดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื%น 9,791,713 - 9,791,713 -
เงนิสดจา่ยเพิ%มทุนเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 11 - - (725,000,000) -
เงนิสดจา่ยจากการซื4ออาคารและอุปกรณ์ (186,002,100) (295,357,042) (164,644,697) (250,101,510)
เงนิสดรบัจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 7,600,359 9,342,879 6,963,414 7,577,958
เงนิสดจา่ยซื4อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (423,145,279) (708,309,652) (403,693,296) (667,017,974)
เงนิปนัผลรบั 10,245,396 8,427,415 755,659,304 8,427,415
ดอกเบี4ยรบั 1,220,375,445 2,283,245,525 1,220,332,892 2,283,217,733

เงินสดสทุธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน (6,505,983,021) 17,083,422,368 (6,445,439,225) 17,170,176,865

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารเป็นสว่นหนึ%งของงบการเงนินี4

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
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ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
ดอกเบี4ยจา่ย (17,113,425) (48,800,000) - -
เงนิสดรบัจากการกูย้มืเงนิ 5,155,406,850 8,534,832,747 5,155,406,850 8,534,832,747
เงนิสดจา่ยจากการกูย้มืเงนิ (2,915,146,478) (17,909,088,000) (932,259,903) (17,909,088,000)
เงนิปนัผลจา่ย (174,111,309) - (174,111,309) -
เงนิสดจา่ยชาํระหนี4สนิตามสญัญาเช่า (113,388,014) - (74,879,569) -

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 1,935,647,624 (9,423,055,253) 3,974,156,069 (9,374,255,253)
กําไรจากการแปลงค่างบการเงนิจากการดาํเนินงานในต่างประเทศ (5,674,994) (15,953,935) (5,674,994) (15,953,935)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสทุธิ (432,973,992) (397,520,564) (432,924,168) (395,370,483)
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัตน้ปี 1,351,567,764 1,749,088,328 1,350,614,011 1,745,984,494

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายปี 918,593,772 1,351,567,764 917,689,843 1,350,614,011

ข้อมลูเพิ0มเติมประกอบกระแสเงินสด 

รายการที%มใิช่เงนิสด
   ซื4ออาคารและอุปกรณ์ที%ยงัไมถ่งึกําหนดชาํระเงนิ - 1,597,778 - 1,597,778
   รบัโอนทรพัยส์นิรอการขายจากที%ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 39,281,470 89,686,806 39,281,470 89,686,806
   การเปลี%ยนแปลงมลูค่าเงนิลงทุนเผื%อขาย 47,472,417 472,498,608 47,472,417 472,498,608
   ตดัจาํหน่ายสว่นเกนิหรอืสว่นลดอตัราดอกเบี4ย 381,042,146 124,753,905 381,042,146 124,753,905

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารเป็นสว่นหนึ%งของงบการเงนินี4

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
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1 ข้อมลูทัว่ไป 
 
ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) เป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย โดยเริม่ประกอบกจิการธนาคารพาณิชย์ตัง้แต่วนัที ่8 มนีาคม พ.ศ. 2492 และมทีีอ่ยู่ตามที่ได้จดทะเบยีน เลขที ่44 ถนนหลงัสวน 
แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 
 
ธนาคารเป็นบรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เพื่อวตัถุประสงค์ในการรายงานขอ้มูลจึงเรยีกรวมธนาคารและบรษิัทย่อยว่า 
กลุ่มกจิการ โดยธนาคารม ีCIMB Bank Berhad เป็นบรษิทัใหญ่ และมบีรษิทั CIMB Group Holdings Berhad เป็นบรษิทัใหญ่ของกลุ่มบรษิทั CIMB 
ซึง่บรษิทัดงักล่าวจดัตัง้ในประเทศมาเลเซยี 
 
บริษัทย่อยทัง้หมดจดัตัง้เป็นบริษัทจ ากัดตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการในประเทศไทย โดยด าเนินธุรกิจหลักทางด้านธุรกิจให้เช่าซื้อ  
ธุรกจิใหเ้ช่าสนิทรพัยแ์บบลสิซิง่ และธุรกจิตดิตามหนี้ 
 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการธนาคารเมือ่วนัที ่23 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 
 

2 นโยบายการบญัชี 
 
นโยบายบญัชทีีส่ าคญัซึง่ใชใ้นการจดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารมดีงัต่อไปนี้ 
 
2.1 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร (“งบการเงนิ”) ได้จดัท าขึ้นตามหลกัการบญัชีที่ร ับรองทัว่ไปในประเทศไทยภายใต้
พระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543 ซึง่หมายถงึมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใตพ้ระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2547 
และตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยการจดัท าและน าเสนอ รายงานทางการเงนิภายใต้
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ การแสดงรายการในงบการเงนิและการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ได้ท าขึน้
เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ที่ สนส. 21/2561 เรื่อง “การจดัท าและการประกาศ 
งบการเงนิของธนาคารพาณชิยแ์ละบรษิทัโฮลดิง้ทีเ่ป็นบรษิทัแมข่องกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ” ลงวนัที ่31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
 
งบการเงนิรวมไดจ้ดัท าขึน้โดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดมิในการวดัมลูค่าขององคป์ระกอบของงบการเงนิ ยกเวน้เรือ่งทีอ่ธบิายในนโยบายการ
บญัชใีนล าดบัต่อไป 
 
การจดัท างบการเงนิใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทย ก าหนดใหใ้ชป้ระมาณการทางบญัชทีี่ ส าคญัและการใช้
ดุลยพนิิจของผูบ้รหิารซึ่งจดัท าขึน้ตามกระบวนการในการน านโยบายการบญัชขีองกลุ่มกจิการไปถอืปฏบิตั ิและต้อง เปิดเผยเรื่องการใช้
ดุลยพนิิจของผู้บรหิาร หรอืความซบัซ้อน หรอืเกี่ยวกบัขอ้สมมติฐานและประมาณการที่มนีัยส าคญัต่องบการเงนิในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงนิขอ้ 5 
 
ธนาคารไดจ้ดัท างบการเงนิเฉพาะธนาคารเพือ่ประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึง่แสดงเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยตามวธิรีาคาทุน 
 
งบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึ้นจากงบการเงนิตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มเีนื้อความขดัแย้งกนัหรอืมกีารตีความใน 
สองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงนิตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 
นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัท างบการเงนิเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัท างบการเงนิส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ยกเวน้เรือ่งดงัต่อไปนี้  
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1) การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหมร่วมถงึมาตรการผ่อนปรนมาถอืปฏบิตัติามทีอ่ธบิายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิ
ขอ้ 3 

2) การน าขอ้ยกเวน้จากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพือ่ลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
(มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19) ที่ออกโดยสภาวชิาชพีบญัช ีมาถือปฏบิตัิส าหรบัรอบระยะเวลา
รายงานสิน้สุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ดงัต่อไปนี้  
 
การกลบัรายการสินทรพัยภ์าษีเงินได้รอตดับญัชี 
กลุ่มกจิการเลอืกทีจ่ะไม่น าขอัมลูสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งเป็นสถานการณ์ทีม่คีวามไม่แน่นอน มาร่วมในการพจิารณาประมาณการ
ความเพยีงพอของก าไรทางภาษีทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตเพื่อจะใชป้ระโยชน์จากสนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัช ีแต่กลุ่มกจิการ  
จะลดมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อตดับญัชลีง เมือ่เหน็ว่าไมม่คีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ทีจ่ะมกี าไรทางภาษีเพยีงพอ
เพือ่ทีจ่ะใชป้ระโยชน์จากสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชดีงักล่าว ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการไมม่กีารกลบัรายการ
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี
 
การด้อยค่าของสินทรพัย ์
กลุ่มกจิการเลอืกทีจ่ะไม่น าขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัสถานการณ์ COVID-19 มาถอืเป็นขอ้บ่งชี้การดอ้ยค่า ในการพจิารณาว่าสนิทรพัยข์อง
กลุ่มกจิการอาจมกีารดอ้ยค่าหรอืไม ่ 
 
ส าหรบัการทดสอบการดอ้ยค่าของ สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนทีย่งัไม่พรอ้มใชง้าน ทีก่ลุ่มกจิการต้องด าเนินการทดสอบการดอ้ยค่าเป็น
ประจ าทุกปีนัน้ กลุ่มกจิการเลอืกทีจ่ะไมน่ าขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัสถานการณ์ COVID-19  ทีก่ระทบต่อการพยากรณ์ทางการเงนิในอนาคต
มาใชป้ระกอบการทดสอบการดอ้ยค่าของสนิทรพัยด์งักล่าว 
 
ผูบ้รหิารอยู่ในระหว่างการพจิารณาประมาณการผลกระทบของการสิ้นสุดการใช้มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก 
COVID-19 ของงบการเงนิในปี พ.ศ. 2564 

 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงมาถือปฏิบติัส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี  

1 มกราคม พ.ศ. 2563 ท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส าคญัต่อกลุ่มกิจการ 
 
ก) เคร่ืองมือทางการเงิน 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหมท่ีเ่กีย่วกบัเครือ่งมอืทางการเงนิมดีงันี้ 
 
มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่32  การแสดงรายการเครือ่งมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่7 การเปิดเผยขอ้มลูเครือ่งมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่9 เครือ่งมอืทางการเงนิ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 การป้องกนัความเสีย่งของเงนิลงทุนสุทธใินหน่วยงานต่างประเทศ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่19 การช าระหนี้สนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน 
 
กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วกบัเครือ่งมอืทางการเงนิไดก้ าหนดหลกัการใหม่ในการจดัประเภทและการวดัมลูค่า
ของเครื่องมอืทางการเงนิ ให้แนวทางปฏบิตัิส าหรบัการตดัรายการสนิทรพัย์และหนี้สนิทางการเงนิ และให้ทางเลอืกกจิ การ 
ในการเลอืกถอืปฏบิตักิารบญัชป้ีองกนัความเสีย่งเพือ่ลดผลกระทบจากความแตกต่างในหลกัการรบัรูร้ายการระหว่างรายการทีถ่กู
ป้องกนัความเสีย่งและเครื่องมอืป้องกนัความเสีย่ง (Accounging mismatch) และให้แนวปฏบิตัใินรายละเอยีดเกี่ยวกบัการจดั
ประเภทเครื่องมอืทางการเงนิที่ออกโดยกจิการว่าเป็นหนี้สนิหรอืทุน และก าหนดให้กจิการเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัเครื่องมอื  
ทางการเงนิและความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งในรายละเอยีด 
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หลกัการใหม่ในการจดัประเภทรายการสนิทรพัย์ทางการเงนินัน้ กจิการต้องพจิารณาจากทัง้ ก) โมเดลธุรกจิส าหรบัการถือ
สนิทรพัย์ทางการเงนิ และ ข) ลกัษณะกระแสเงนิสดตามสญัญาว่าเขา้เงือ่นไขของการเป็นเงนิต้นและดอกเบี้ย (SPPI) หรอืไม่  
ซึ่งการจดัประเภทนัน้จะมผีลต่อการวดัมลูค่าของรายการสนิทรพัย์ทางการเงนิดว้ย หลกัการใหม่ยงัรวมถงึการพจิารณาค่าเผื่อ  
ผลขาดทุนการด้อยค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิรวมทัง้สนิทรพัย์ที่เกิดจากสญัญา ซึ่งกจิการจะต้องพิจารณารบัรู้ผลขาดทุน  
ดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่บัรูร้ายการเริม่แรก  
 

ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เกี่ยวกบัเครื่องมอืทางการเงนิมาถือปฏบิตั ิ 
โดยผลกระทบทีเ่กดิจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัดงักล่าวไดอ้ธบิายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 3 

 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 16 เรื่อง สญัญาเช่า ส่งผลให้กลุ่มกจิการในฐานะผู้เช่ารบัรู้สญัญาเช่าเกอืบทัง้หมด  
ในงบแสดงฐานะการเงนิ โดยไม่ต้องจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานและสญัญาเช่าการเงนิอีกต่อไป กลุ่มกจิการต้องรบัรู้
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้และหนี้สนิตามสญัญาเช่า เวน้แต่เป็นสญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่าซึง่สนิทรพัยอ์า้งองิมมีลูค่าต ่า  
 

ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เกี่ยวกบัสญัญาเช่าฉบบัใหม่มาถือปฏิบตัิ  
โดยผลกระทบทีเ่กดิจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัดงักล่าวไดอ้ธบิายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 3 
 

ค) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุใหม่ฉบบัอ่ืนๆ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหมแ่ละฉบบัปรบัปรุงใหมซ่ึง่เกีย่วขอ้งกบักลุ่มกจิการมดีงัต่อไปนี้ 
 

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่12 เรือ่ง ภาษเีงนิได ้
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่19 เรือ่ง ผลประโยชน์พนกังาน 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่23 เรือ่ง ความไมแ่น่นอนเกีย่วกบัวธิกีารทางภาษเีงนิได้ 
 

การปรบัปรงุมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได้ ไดอ้ธบิายใหช้ดัเจนว่าการรบัรูผ้ลกระทบทางภาษีเงนิไดข้องเงนิปนัผล
จากตราสารทุน ใหร้บัรูภ้าษเีงนิไดโ้ดยใหส้อดคลอ้งกบัการรบัรูร้ายการหรอืเหตุการณ์ในอดตีทีท่ าใหเ้กดิก าไรทีน่ ามาจดัสรรเงนิปนัผล  
 

การปรบัปรงุมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน (การแกไ้ขโครงการ การลดขนาดโครงการ หรอื
การจ่ายช าระผลประโยชน์) ไดอ้ธบิายใหช้ดัเจนเกีย่วกบัวธิกีารบญัชสี าหรบักรณทีีม่กีารแกไ้ขโครงการ การลดขนาดโครงการ หรอื
การจ่ายช าระผลประโยชน์ของโครงการผลประโยชน์ทีก่ าหนดไว ้โดยเมือ่การเปลีย่นแปลงโครงการไดเ้กดิขึน้ กลุ่มกจิการจะต้องใช้
ขอ้สมมตทิีเ่ป็นปจัจุบนั ณ วนัทีท่ีม่กีารแกไ้ขโครงการ การลดขนาดโครงการ หรอืการจ่ายช าระผลประโยชน์ ในการค านวณตน้ทนุ
บรกิารในปจัจุบนัและดอกเบีย้สุทธสิ าหรบัระยะเวลาทีเ่หลอืของรอบระยะเวลารายงานภายหลงัการเปลีย่นแปลงดงักล่าว 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 23 เรื่อง ความไม่แน่นอนเก่ียวกบัวิธีการทางภาษีเงินได้ ได้อธบิาย
วธิกีารรบัรู้รายการและการวดัมูลค่าสนิทรพัย์และหนี้สนิภาษีเงนิได้รอการตดับญัชแีละสนิทรพัย์และหนี้สนิภาษีเงนิได้ในงวด
ปจัจุบนัในกรณทีีม่คีวามไมแ่น่นอนเกีย่วกบัวธิกีารทางภาษเีงนิได ้ในเรือ่งดงัต่อไปนี้ 
 

- กจิการต้องสมมติว่าหน่วยงานจดัเก็บภาษีจะตรวจสอบวธิกีารทางภาษีที่มคีวามไม่แน่นอน และมคีวามรู้เกี่ยวกบัขอ้มลู 
ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดอย่างครบถว้น โดยไมน่ าเหตุผลว่าจะตรวจพบหรอืไมม่าเป็นขอ้ในการพจิารณา 

- หากกลุ่มกจิการสรุปว่าไมม่คีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ทีห่น่วยงานจดัเกบ็ภาษจีะยอมรบัวธิกีารทางภาษทีีม่คีวามไมแ่น่นอน 
กลุ่มกจิการตอ้งสะทอ้นผลกระทบของความไมแ่น่นอนในการค านวณบญัชภีาษเีงนิไดด้ว้ย 

- กลุ่มกิจการต้องประเมนิการใช้ดุลยพินิจหรือประมาณการใหม่ เมื่อข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่เคยอ้างอิงในการใช้  
ดุลยพนิิจหรอืประมาณการมกีารเปลีย่นแปลงไป หรอืขอ้มลูใหมท่ีส่่งผลกระทบต่อการใชดุ้ลยพนิิจหรอืประมาณการ 

 

ผูบ้รหิารถอืปฏบิตัมิาตรฐานทีป่รบัปรงุใหมข่า้งตน้แลว้ และไมม่ผีลกระทบทีม่นียัส าคญัต่อกลุ่มกจิการ 
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2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีมีผลบงัคบัใช้ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีในหรือหลงัวนัท่ี  
1 มกราคม พ.ศ. 2564 ท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส าคญัต่อกลุ่มกิจการ 
 
กลุ่มกจิการประเมนิผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุง ซึ่งยงัไม่มผีลบงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลา
รายงานปจัจุบนัมดีงันี้ 

 

ก) การปรบัปรุงการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพิม่เติมหลกัการใหม่และแนวปฏบิตัิในเรื่อง
ต่อไปนี้ 
 
- การวดัมลูค่า ซึง่รวมถงึปจัจยัทีต่อ้งพจิารณาในการเลอืกเกณฑก์ารวดัมลูค่า 
- การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลู รวมถงึการจดัประเภทรายการรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
- เรือ่งกจิการทีเ่สนอรายงานอาจเป็นกจิการเดยีวหรอืส่วนของกจิการหรอืประกอบดว้ยกจิการมากกว่า 1 แห่ง ซึง่ไมจ่ าเป็นต้อง

เป็นกจิการตามกฎหมาย 
- การตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ 
 
กรอบแนวคดิไดป้รบัปรุงค านิยามของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ และเกณฑใ์นการรวมสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิในงบการเงนิ รวมทัง้ไดอ้ธบิาย 
ใหช้ดัเจนขึน้ถงึบทบาทของความสามารถของฝา่ยบรหิาร ในการดแูลรกัษาทรพัยากรเชงิเศรษฐกจิของกจิการ ความระมดัระวงั และ 
ความไมแ่น่นอนของการวดัมลูค่า ในการรายงานทางการเงนิ 
 

ข) การปรบัปรงุมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 เร่ือง การรวมธรุกิจ ไดใ้หค้ านิยามของ “ธุรกจิ” ใหม ่ซึง่ก าหนดใหก้าร
ไดม้าซึง่ธุรกจิตอ้งรวมถงึขอ้มลูปจัจยัน าเขา้และกระบวนการทีส่ าคญัเป็นอย่างน้อยซึ่งเมือ่น ามารวมกนัมสี่วนอย่างมนียัส าคญัท าให้
เกดิความสามารถในการสรา้งผลผลติ รวมทัง้ปรบัปรุงค านิยามของ “ผลผลติ” โดยใหค้วามสนใจในตวัของสนิคา้และบรกิารทีใ่หก้บั
ลกูคา้ และตดัเรือ่งการอา้งองิความสามารถในการลดตน้ทุนและผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิอื่นออกไป 
 

ค) การปรบัปรงุมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน ปรับเปลี่ยนข้อก าหนดการบัญชีป้องกันความเสี่ยงโดยเฉพาะ  
เพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกดิขึ้นจากความไม่แน่นอนที่เกดิจากการปฏริูปอตัราดอกเบี้ยอ้างอิง เช่น อตัราดอกเบี้ยอ้างอิงที่
ก าหนดจากธุรกรรมการกู้ยมื (Interbank offer rates - IBORs) นอกจากนี้ การปรบัปรุงได้ก าหนดให้กจิการให้ขอ้มูลเพิ่มเติม
เกีย่วกบัความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเสีย่งทีไ่ดร้บัผลกระทบโดยตรงจากความไมแ่น่นอนใด ๆ นัน้ 

 
ง) การปรบัปรงุมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 เรื่อง นโยบายการ

บญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและข้อผิดพลาด ปรบัปรุงค านิยามของ ”ความมสีาระส าคญั” โดยใหเ้ป็นไปใน
แนวทางเดยีวกนักบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและกรอบแนวคดิ และอธบิายถึงการน าความมสีาระส าคญัไปประยุกต์ได้
ชดัเจนขึน้ รวมถงึเพิม่เตมิแนวปฏบิตัใินมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่1 ทีเ่กีย่วกบัขอ้มลูทีไ่มเ่ป็นสาระส าคญั 

 
อย่างไรกต็าม ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการอยู่ระหว่างการประมาณจ านวนเงนิของผลกระทบทีส่มเหตุสมผล 
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2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรุงท่ีมีผลบงัคบัใช้ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม  
พ.ศ. 2565 ท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส าคญัต่อกลุ่มกิจการ 
 

กลุ่มกจิการประเมนิผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรุง ซึง่ยงัไมม่ผีลบงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลารายงานปจัจุบนั
มดีงันี้ 
 

การปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า เกี่ยวกับแนวผ่อนปรนในทางปฏิบัติกรณีมีการ
เปลี่ยนแปลงสญัญาเช่าที่เขา้เงื่อนไขที่ก าหนดซึ่งเกดิจากการปฏริูปอตัราดอกเบี้ยอ้างองิ (เช่น การทดแทนอตัรา THBFIX ด้วยอตัรา
ดอกเบี้ยอ้างองิใหม่ซึ่งเป็นผลมาจากการยกเลกิ LIBOR) ผูเ้ช่าต้องวดัมลูค่าหนี้สนิตามสญัญาเช่าใหม่ โดยใชอ้ตัราคดิลดทีป่รบัปรุงซึ่ง
สะทอ้นการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ เพือ่คดิลดค่าเช่าจ่ายทีเ่ปลีย่นแปลงไป โดยอนุญาตใหถ้อืปฏบิตักิ่อนวนัทีม่ผีลบงัคบัใชไ้ด ้ 
 

อย่างไรกต็าม ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการอยู่ระหว่างการประมาณจ านวนเงนิของผลกระทบทีส่มเหตุสมผล 
 

2.5 การรบัรู้รายได้ 
 

(ก) ดอกเบีย้และส่วนลดรบัจากเงนิใหส้นิเชือ่ 
 

วธิกีารรบัรู้ดอกเบี้ยให้รบัรู้ตามอตัราดอกเบี้ยที่แท้จริง การรบัรู้รายได้ดอกเบี้ยจากเงนิให้กู้ยืมที่ค้างช าระเกนิกว่าสามเดือน
นบัตัง้แต่วนัครบก าหนดช าระ หรอืลกูหนี้ระดบัที ่3 ตามนิยามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่9 จะรบัรูร้ายไดด้ว้ยอตัรา
ดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิของราคาตามบญัชหีลงัหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า 
 

(ข) ดอกเบีย้และเงนิปนัผลจากเงนิลงทุน 
 

ดอกเบี้ยรบัจากเงนิลงทุนรบัรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์สดัส่วนของเวลาโดยค านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้ จรงิของเงนิลงทุน  
เงนิปนัผลรบัจากเงนิลงทุนรบัรูเ้ป็นรายไดเ้มือ่มกีารประกาศจ่ายเงนิปนัผลท าใหธ้นาคารมสีทิธไิดร้บัเงนิปนัผลทีจ่่าย 

 

(ค) รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร 
 

กลุ่มกจิการรบัรูร้ายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร เมือ่มกีารใหบ้รกิารลกูคา้ ซึง่ประกอบดว้ยค่าธรรมเนียมและบรกิารหลายประเภท 
 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารทีจ่ะรบัรูร้ายได้เมือ่ปฏบิตัติามภาระทีต่้องปฏบิตัเิสรจ็สิ้น เช่น รายไดจ้ากการเป็นนายหน้าขาย
ประกนั รายไดค้่าธรรมเนียมในการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์รายไดค้่าธรรมเนียมในการตดิตามทวงถามหนี้และค่าธรรมเนียมอื่นๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารธุรกรรมของกลุ่มกจิการ 
 

ส่วนรายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารทีจ่ะรบัรูร้ายไดต้ลอดช่วงระยะเวลาของการใหบ้รกิารดงักล่าว เช่น ค่าบรกิารจากการรบัรอง 
รบัอาวลั และการค ้าประกนั และรายไดค้่าธรรมเนียมจดัการ 
 

(ง) ก าไร (ขาดทุน) จากการขายเงนิลงทุน 
 

ก าไร (ขาดทุน) จากการขายเงนิลงทุนถอืเป็นรายไดห้รอืค่าใชจ้่าย ณ วนัทีร่บัช าระเงนิ 
 

(จ) ก าไร (ขาดทุน) จากการขายทรพัยส์นิรอการขาย 
 

ก าไร (ขาดทุน) จากการขายทรพัยส์นิรอการขายจะรบัรูเ้ป็นรายไดห้รอืค่าใชจ้่ายในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ เมือ่ไดโ้อนการควบคุมใน
ทรพัย์สนิรอการขายใหก้บัผูซ้ื้อ ซึ่งกค็อืเมือ่มกีารโอนความเป็นเจ้าของในทรพัย์สนิรอการขายและไม่มภีาระผูกพนัทีอ่าจส่งผล
กระทบต่อการยอมรบัในสนิทรพัยร์อการขายของผูซ้ื้อ 
 

(ฉ) รายไดจ้ากสญัญาเช่าซื้อ 
 

บรษิทัย่อยค านวณรายไดจ้ากสญัญาเช่าซื้อโดยวธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ท้จรงิตามระยะเวลาของสญัญาเช่า 
 

บรษิทัย่อยรบัรูร้ายไดจ้ากสญัญาเช่าซื้อตามเกณฑเ์ดยีวกบัการรบัรูด้อกเบีย้จากเงนิใหส้นิเชือ่  
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(ช) รายไดอ้ื่น 
 
รายไดอ้ื่นรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 
 

2.6 การรบัรู้ค่าใช้จ่าย 
 
(ก) ดอกเบีย้จ่าย 

 
ธนาคารรบัรูค้่าใชจ้่ายดอกเบีย้เงนิกูย้มืและเงนิฝากเป็นค่าใชจ้่ายตามวธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ 

 
(ข) ค่านายหน้าเพือ่ก่อใหเ้กดิสญัญาเช่าซื้อ 

 
ค่านายหน้าจ่ายเพือ่ก่อใหเ้กดิสญัญาเช่าซื้อรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายตลอดระยะเวลาการผ่อนช าระตามวธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ 
 

(ค) ค่าใชจ้่ายค่าธรรมเนียมและบรกิาร และค่าใชจ้่ายอื่น 
 
ค่าใชจ้่ายค่าธรรมเนียมและบรกิาร และค่าใชจ้่ายอื่นรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 
 

2.7 เงินสด 
 
เงนิสด หมายถงึ เงนิสดในมอืซึง่เป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

2.8 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 
บรษิทัย่อยหมายถงึกจิการทีก่ลุ่มกจิการควบคุม กลุ่มกจิการควบคุมกจิการเมือ่กลุ่มกจิการมกีารเปิดรบัหรอืมสีทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจาก
การเกี่ยวข้องกบัผู้ได้ร ับการลงทุนและมีความสามารถท าให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใช้อ านาจเหนือผู้ได้ร ับการควบคุม  
กลุ่มกจิการรวมงบการเงนิของบรษิทัย่อยไว้ในงบการเงนิรวมตัง้แต่วนัที่กลุ่มกจิการมอี านาจในการควบคุมบรษิทัย่อย กลุ่มกจิการจะไม่น า 
งบการเงนิของบรษิทัย่อยมารวมไวใ้นงบการเงนิรวมนบัจากวนัทีก่ลุ่มกจิการสูญเสยีอ านาจควบคุม 
 
กลุ่มกจิการบนัทกึบญัชกีารรวมธุรกจิโดยถอืปฏบิตัติามวธิซีื้อ สิง่ตอบแทนทีโ่อนใหส้ าหรบัการซื้อบรษิทัย่อย ประกอบดว้ยมลูค่ายุตธิรรมของ
สนิทรพัย์ทีผู่ซ้ื้อโอนใหแ้ละหนี้สนิทีก่่อขึน้เพื่อจ่ายช าระใหแ้ก่เจา้ของเดมิของผูถู้กซื้อและส่วนไดเ้สยีในส่วนของเจา้ของทีอ่อกโดยกลุ่มกจิการ 
สิง่ตอบแทนทีโ่อนใหร้วมถงึมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย ์หรอืหนี้สนิทีผู่ซ้ื้อคาดว่าจะตอ้งจ่ายช าระตามขอ้ตกลง 
 
ต้นทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซื้อจะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายเมือ่เกดิขึน้ มลูค่าเริม่แรกของสนิทรพัย์ทีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้าและหนี้สนิและหนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้ที่
รบัมาจากการรวมธุรกจิจะถูกวดัมลูค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรม ณ วนัทีซ่ื้อ ในการรวมธุรกจิแต่ละครัง้ กลุ่มกจิการวดัมูลค่าของส่วนได้เสยีที่ไม่มี
อ านาจควบคุมในผูถู้กซื้อดว้ยมลูค่ายุตธิรรม หรอื มลูค่าของสนิทรพัย์สุทธทิีร่ะบุไดข้องผูถู้กซื้อตามสดัส่วนของหุน้ทีถ่อืโดยส่วนได้เสยีทีไ่มม่ี
อ านาจควบคุม 
 
ในการรวมธุรกจิทีด่ าเนินการส าเรจ็จากการทยอยซื้อ ผูซ้ื้อต้องวดัมลูค่าส่วนไดเ้สยีทีผู่ซ้ื้อถอือยู่ในผูถู้กซื้อก่อนหน้าการรวมธุรกจิใหม่โดยใช้
มลูค่ายุตธิรรม ณ วนัทีซ่ื้อและรบัรูผ้ลก าไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิขึน้จากการวดัมลูค่าใหมน่ัน้ในก าไรหรอืขาดทุน 
 
สิง่ตอบแทนทีค่าดว่าจะต้องจ่ายออกไปโดยกลุ่มกจิการ รบัรูด้ว้ยมลูค่ายุตธิรรม ณ วนัทีซ่ื้อ การเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของสิง่ตอบแทน 
ทีค่าดว่าจะต้องจ่ายทีร่บัรูภ้ายหลงัวนัทีซ่ื้อซึง่จดัประเภทเป็นสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิใหร้บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน สิง่ตอบแทนทีค่าดว่าจะตอ้งจ่าย
ซึง่จดัประเภทเป็นส่วนของเจา้ของตอ้งไม่มกีารวดัมลูค่าใหม ่และใหบ้นัทกึการจ่ายช าระในภายหลงัไวใ้นส่วนของเจา้ของ 
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ส่วนเกนิของมลูค่าสิง่ตอบแทนทีโ่อนให ้มลูค่าส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมในผูถู้กซื้อ และมลูค่ายุตธิรรม ณ วนัซื้อธุรกจิของส่วนไดเ้สยี 
ในส่วนของเจ้าของของผู้ถูกซื้อทีผู่้ซื้อถอือยู่ก่อนการรวมธุรกจิ ทีม่ากกว่ามูลค่ายุติธรรมสุทธ ิณ วนัทีซ่ื้อของสนิทรพัย์สุทธขิองบรษิัทย่อย 
ทีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้า ต้องรบัรูเ้ป็นค่าความนิยม หากมลูค่าของมลูค่าสิง่ตอบแทนที่โอนให ้มลูค่าส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมในผูถู้กซื้อ และ
มูลค่ายุติธรรม ณ วนัซื้อธุรกจิของส่วนได้เสยีในส่วนของเจ้าของของผู้ถูกซื้อที่ผู้ซื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกจิ น้อยกว่ามูลค่ายุติธรรมของ
สนิทรพัยส์ุทธขิองบรษิทัย่อยทีไ่ดม้าเนื่องจากการซื้อในราคาต ่ากว่ามลูค่ายุตธิรรม จะรบัรูส้่วนต่างโดยตรงไปยงัก าไรขาดทุน 
 
กจิการจะตดัรายการบญัชรีะหว่างกนั ยอดคงเหลอื และก าไรทีย่งัไม่ได้เกดิขึน้จรงิระหว่างกนัในกลุ่มกจิการ ขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จริงก็จะ 
ตดัรายการในท านองเดยีวกนั เวน้แต่รายการนัน้มหีลกัฐานว่าสนิทรพัย์ทีโ่อนระหว่างกนัเกดิการดอ้ยค่า นโยบายการบญัชขีองบรษิัทย่อยได้
ถูกปรบัปรุงเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบญัชขีองกลุ่มกจิการ 

 
2.9 ทรพัยสิ์นรอการขาย 

 
ทรพัย์สินรอการขายประกอบด้วยอสังหาริมทรพัย์และสังหาริมทรพัย์ ซึ่งแสดงในราคาทุนที่ได้มาหรือมูลค่าที่คาดว่าจะได้ร ับคืน  
หกัดว้ยประมาณการค่าใชจ้่ายในการขายแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่าในขณะทีไ่ดส้นิทรพัย์นัน้มา ในกรณีทีม่ลูค่าตามบญัชขีองทรพัยส์นิรอ
การขายมกีารดอ้ยค่า กลุ่มกจิการจะรบัรูค้่าเผือ่การดอ้ยค่าของทรพัยส์นิรอการขายทัง้จ านวน 
 
กลุ่มกิจการจะรบัรู้ก าไร (ขาดทุน) จากการขายทรพัย์สินรอการขายเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทัง้จ านวนตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด  
โดยธนาคารแห่งประเทศไทย 

 
2.10 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

 
ทีด่นิ และอาคารซึง่ส่วนใหญ่ประกอบดว้ยอาคารส านกังาน แสดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรมตามราคาประเมนิซึง่ผูป้ระเมนิราคาอสิระภายนอกได้
ประมาณการไว้และจะทบทวนการประเมนิทุกๆ 5 ปี หกัด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคาร ส่วนอุปกรณ์อื่น ๆ รบัรู้เมื่อเริม่แรกตาม 
ราคาทุนหกัดว้ยค่าเสือ่มราคาสะสม 
 
ต้นทุนทีเ่กดิขึน้ภายหลงัจะรวมอยู่ในมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์หรอืรบัรูแ้ยกเป็นอกีสนิทรพัย์หนึ่งตามความเหมาะสม เมือ่ต้นทุนนัน้
เกดิขึน้และคาดว่าจะใหป้ระโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตแก่กลุ่มกจิการและตน้ทุนดงักล่าวสามารถวดัมลูค่าไดอ้ย่างน่าเชือ่ถอื และมลูค่า
ตามบญัชขีองชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตดัรายการออก ส าหรบัค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาอื่น ๆ บรษิัทจะรบัรู้ต้นทุนดงักล่าว  
เป็นค่าใชจ้่ายในก าไรหรอืขาดทุนเมือ่เกดิขึน้ 
 
การตรีาคาทีด่นิและอาคารใหม่ท าใหม้ลูค่าตามบญัชทีี่เพิม่ขึน้จะรบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นและจะแสดงอยู่ในส่วนเกนิทุนจากการ  
ตีราคาสินทรพัย์ในส่วนของเจ้าของ และหากมูลค่าของส่วนที่เคยมกีารตีราคาเพิ่มนัน้ลดลงกลุ่ม กิจการจะน าส่วนที่ลดลงจากการ 
ตรีาคาใหมไ่ปรบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น และลดส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาสนิทรพัยข์า้งตน้ทีอ่ยูใ่นส่วนของเจา้ของลดลงตามไปดว้ย 
ส่วนทีล่ดลงทีเ่หลอืจะบนัทกึไปยงัก าไรหรอืขาดทุน  ในแต่ละงวดผลต่างระหว่างวธิคีดิค่าเสื่อมราคาทีค่ านวณจากมูลค่าตามบญัชีของ
สนิทรพัยท์ีต่รีาคาใหม ่กบัค่าเสือ่มราคาทีค่ านวณจากราคาทุนเดมิของสนิทรพัย ์จะถูกโอนจากส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาสนิทรพัย์ไปยงั
ก าไรสะสม 
 
ทีด่นิไม่มกีารคดิค่าเสื่อมราคา  ค่าเสื่อมราคาของสนิทรพัย์อื่นค านวณโดยใชว้ธิเีสน้ตรงเพื่อลดราคาทุน (หรอืราคาทีต่ใีหม่) แต่ละชนิด
ตลอดอายุการใหป้ระโยชน์ทีป่ระมาณการไวข้องสนิทรพัยด์งัต่อไปนี้ 
 
อาคาร 20 ปี และ 40 ปี 
ยานพาหนะและอุปกรณ์ 5 ปี  
 
ทุกสิน้รอบรอบระยะเวลารายงาน ไดม้กีารทบทวนและปรบัปรุงมลูค่าคงเหลอืและอายุการใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยใ์หเ้หมาะสม 
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ในกรณีที่มูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้ร ับคืน มูลค่าตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้ร ับคืนทันที  
(ดหูมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 2.12) 
 
ผลก าไรหรอืขาดทุนที่เกดิจากการจ าหน่ายที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ ค านวณโดยเปรยีบเทยีบจากสิง่ตอบแทนสุทธทิี่ไดร้บัจากการจ าหน่าย
สนิทรพัยก์บัมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย ์และจะรบัรูใ้นงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
 
ในการจ าหน่ายสนิทรพัยท์ีม่กีารตรีาคาใหม ่ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาสนิทรพัยจ์ะโอนไปยงัก าไรสะสม 
 

2.11 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 

(ก) โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
 
สทิธกิารใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์โดยทีซ่ื้อมามลีกัษณะเฉพาะบนัทกึเป็นสนิทรพัย์โดยค านวณจากต้นทุนในการไดม้าและการ
ด าเนินการให้โปรแกรมคอมพวิเตอร์นัน้สามารถน ามาใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะตัดจ าหน่ายตลอดอายุประมาณการให้
ประโยชน์ภายในระยะเวลา 5 ปี และ 10 ปี 
 
ต้นทุนที่ใช้ในการบ ารุงร ักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการพัฒนา  
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มลีกัษณะเฉพาะเจาะจงซึ่งกลุ่มกิจการเป็นผู้ดูแล  
จะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนเมือ่เป็นไปตามขอ้ก าหนดทุกขอ้ดงันี้ 

 
• มคีวามเป็นไปไดท้างเทคนิคทีก่จิการจะท าโปรแกรมคอมพวิเตอรใ์หเ้สรจ็สมบรูณ์เพือ่น ามาใชป้ระโยชน์หรอืขายได้ 
• ผูบ้รหิารมคีวามตัง้ใจทีจ่ะท าโปรแกรมคอมพวิเตอรใ์หเ้สรจ็สมบรูณ์และน ามาใชป้ระโยชน์หรอืขาย 
• กจิการมคีวามสามารถทีจ่ะน าโปรแกรมคอมพวิเตอรน์ัน้มาใชป้ระโยชน์หรอืขาย 
• สามารถแสดงว่าโปรแกรมคอมพวิเตอรน์ัน้ใหผ้ลประโยชน์ทางเศรษฐกจิในอนาคตอย่างไร 
• มคีวามสามารถในการจดัหาทรพัยากรด้านเทคนิค ดา้นการเงนิ และดา้นอื่นไดเ้พยีงพอทีจ่ะน ามาใชเ้พื่อท าใหก้ารพฒันา

เสรจ็สิน้สมบรูณ์ และน าโปรแกรมคอมพวิเตอรม์าใชป้ระโยชน์หรอืน ามาขายได้ 
• กจิการมคีวามสามารถทีจ่ะวดัมลูค่าของรายจ่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัโปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีเ่กดิขึน้ในระหว่างการพฒันาไดอ้ย่าง

น่าเชือ่ถอื 
 
ต้นทุนโดยตรงที่ร ับรู้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรวมถึงต้นทุนพนักงานที่ท างานในทีมพัฒนาโปรแกรม
คอมพวิเตอรแ์ละค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งในจ านวนเงนิทีเ่หมาะสม 
 
ต้นทุนการพฒันาอื่นที่ไม่เข้าเงื่อนไขเหล่านี้จะรบัรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกดิขึ้น ค่าใช้จ่ายในการพฒันาหากก่อนหน้านี้รบัรู้เป็น
ค่าใชจ้่ายไปแลว้ จะไมร่บัรูเ้ป็นสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนในเวลาภายหลงั 
 

(ข) สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนอื่น 
 
รายจ่ายเพื่อให้ได้รบัสิทธิ ได้บนัทึกเป็นสินทรพัย์และตัดจ าหน่ายโดยใช้วิธีอัตราเส้นตรง ตลอดอายุการให้ประโยชน์ 5 ปี 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนจะไมม่กีารประเมนิมลูค่าใหม่ 
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2.12 การด้อยค่าของสินทรพัย ์
 
สนิทรพัย์ที่มอีายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั เช่น ค่าความนิยม ซึ่งไม่มกีารตดัจ าหน่ายจะถูกทดสอบการด้อยค่าเป็นประจ าทุกปี 
สนิทรพัยอ์ื่นทีม่กีารตดัจ าหน่ายจะตอ้งมกีารทบทวนการดอ้ยค่า เมือ่มเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์บ่งชีว้่าราคาตามบญัชอีาจสูงว่ามลูค่าที่คาดว่า
จะไดร้บัคนื รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรบัรูเ้มือ่ราคาตามบญัชขีองสนิทรพัยส์ูงกว่ามลูค่าสุทธทิีค่าดว่าจะไดร้บัคนื ซึง่หมายถงึจ านวนที่
สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหกัต้นทุนในการขายเทยีบกบัมลูค่าจากการใช ้สนิทรพัย์จะถูกจดัเป็นหน่วยที่เล็กทีสุ่ดที่สามารถแยกออกมาได้ 
เพือ่วตัถุประสงคข์องการประเมนิการดอ้ยคา่ สนิทรพัยท์ีไ่มใ่ช่สนิทรพัยท์างการเงนินอกเหนือจากค่าความนิยมซึง่รบัรูร้ายการขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าไปแลว้จะถูกประเมนิความเป็นไปไดท้ีจ่ะกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 
 

2.13 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
 
(ก) สกุลเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงานและสกุลเงนิทีใ่ชน้ าเสนองบการเงนิ 

 
รายการที่รวมในงบการเงนิของแต่ละกจิการในกลุ่มกจิการถูกวดัมูลค่าโดยใชส้กุลเงนิของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิหลกัที่
กจิการด าเนินงานอยู่ (สกุลเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงาน) งบการเงนิรวมแสดงในสกุลเงนิบาท ซึง่เป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงาน
และสกุลเงนิทีใ่ชน้ าเสนองบการเงนิของกลุ่มกจิการ 

 
(ข) รายการและยอดคงเหลอื 

 
รายการทีเ่ป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีเ่กดิรายการหรอื
วนัที่ตีราคาหากรายการนัน้ถูกวดัมูลค่าใหม่ รายการก าไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรบัหรอืจ่ายช าระที่เป็นเงนิตรา
ต่างประเทศ และทีเ่กดิจากการแปลงค่าสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีเ่ป็นตวัเงนิซึ่งเป็นเงนิตราต่างประเทศ ไดบ้นัทกึไวใ้นก าไรหรอืขาดทุน 
 
เมื่อมกีารรบัรู้รายการก าไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงนิไว้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องค์ประกอบของอัตรา
แลกเปลีย่นทัง้หมดของก าไรหรอืขาดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นดว้ย ในทางตรงขา้มการรบัรูก้ าไรหรอืขาดทุน
ของรายการทีไ่มเ่ป็นตวัเงนิไวใ้นก าไรหรอืขาดทุน องคป์ระกอบของอตัราแลกเปลีย่นทัง้หมดของก าไรหรอืขาดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้น
ก าไรขาดทุนดว้ย 
 

2.14 ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 
 
(ก) ตราสารอนุพนัธท์ีม่ไีวเ้พือ่คา้ 

 
กลุ่มกิจการบนัทึกภาระจากตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิที่มไีว้เพื่อค้าตามมูลค่ายุติธรรมโดยจะรบัรู้ก าไรหรือขาดทุนจากการ
เปลีย่นแปลงมลูค่ายุตธิรรมในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
 

(ข) ตราสารอนุพนัธท์ีม่ไีวเ้พือ่ป้องกนัความเสีย่ง 
 
กลุ่มกิจการวดัมูลค่าของตราสารอนุพนัธ์ที่มไีว้เพื่อป้องกนัความเสี่ยงตามลกัษณะของความเสี่ยงประเภทใดประเภทหนึ่ง
ดงัต่อไปนี้ 
 
(1) การป้องกนัความเสีย่งในมลูค่ายุตธิรรม  
 

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ทีถู่กจดัประเภทและเขา้เงื่อนไขของการป้องกนัความเสี่ยงในมูลค่า
ยุติธรรม และการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการสินทรพัย์หรือหนี้สินที่มกีารป้องกนัความเสี่ยงจะถูกบันทึก 
ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
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(2) การป้องกนัความเสีย่งกระแสเงนิสด 
 
การเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของตราสารอนุพนัธท์ีถู่กจดัประเภทและเขา้เงือ่นไขของการป้องกนัความเสีย่งกระแสเงนิสด
เฉพาะส่วนที่มปีระสทิธผิลจะถูกรบัรู้ในส่วนของเจ้าของ ก าไรหรอืขาดทุนที่เกดิจากส่วนที่ไม่มปีระสทิธผิลจะถูกรบัรู้ทนัที 
ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มูลค่าที่สะสมในส่วนของเจ้าของจะถูกโอนไปงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดที่รายการที่มี 
การป้องกนัความเสีย่งมผีลกระทบต่องบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
 
หากการป้องกนัความเสีย่งของรายการทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ ท าใหเ้กดิการรบัรูส้นิทรพัยห์รอืหนี้สนิทางการเงนิ ก าไรหรอืขาดทุน
ทีเ่กดิจากการป้องกนัความเสีย่งจะถูกรบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น โดยไมน่ าไปรวมไวใ้นตน้ทุนเริม่แรกของสนิทรพัย์หรอื
หนี้สนิที่ถูกป้องกนัความเสี่ยง แต่จะถูกบนัทกึในส่วนของเจ้าของ และจะรบัรู้ในก าไรหรอืขาดทุนเมื่อมกีารรบัรู้ก าไรหรือ
ขาดทุนของสนิทรพัยห์รอืหนี้สนินัน้ เสมอืนเป็นการจดัประเภทรายการใหม่ 
 
หากการป้องกนัความเสีย่งของรายการทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ ท าใหเ้กดิการรบัรูส้นิทรพัย์หรอืหนี้สนิทีไ่ม่ใช่สนิทรพัย์หรอืหนี้สนิ
ทางการเงนิในเวลาต่อมาก าไรและขาดทุนทีเ่คยรบัรูใ้นส่วนของเจา้ของจะถูกเปลีย่นการจดัประเภทใหม่และรวมอยู่ในการวดั
มลูค่าเริม่แรกของตน้ทุนสนิทรพัย ์
 

(3) การป้องกนัความเสีย่งในเงนิลงทุนสุทธใินหน่วยงานต่างประเทศ 
 
การป้องกนัความเสี่ยงในเงนิลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศใช้การบนัทึกบญัชีเหมอืนกบัการป้องกนัความเสี่ยง 
กระแสเงนิสด 

 
ณ วนัเริม่ต้นรายการ กลุ่มกจิการไดจ้ดัท าเอกสารทีร่ะบุถึงความสมัพนัธ์ระหว่างรายการที่มกีารป้องกนัความเสีย่งและตราสาร
อนุพนัธ์ทีใ่ชเ้ป็นเครื่องมอืป้องกนัความเสีย่ง รวมไปถงึวตัถุประสงค์ในการบรหิารความเสีย่ง นอกจากนัน้กลุ่มกจิการไดท้ าการ
ทดสอบความมปีระสทิธผิลในการหกักลบกนัของการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมหรอืกระแสเงนิสดของรายการทีม่กีารป้องกนั
ความเสีย่ง ณ วนัเริม่ตน้รายการและทุก ๆ งวดทีม่กีารรายงานงบการเงนิอย่างสม ่าเสมอ 
 
รายละเอยีดของตราสารอนุพนัธท์างการเงนิทีก่ลุ่มกจิการเป็นคู่สญัญาไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 46 

 
2.15 ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินแฝง 

 
กลุ่มกจิการบนัทกึมลูค่าตราสารอนุพนัธแ์ฝง ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ดงันี้  
 
(ก) หากลกัษณะทางเศรษฐกจิและความเสี่ยงของอนุพนัธ์แฝงไม่มคีวามสมัพนัธ์อย่างใกล้ชดิกบัตราสารหลกั (Not closely related)  

กลุ่มกจิการจะแยกส่วนของอนุพนัธ์แฝงออกจากตราสารหลกั และประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของอนุพนัธ์แฝงดงักล่าวรวมทัง้รบัรูก้ าไร
หรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส่วนตราสารหลกัจะถือปฏิบตัิตามมาตรฐานบญัชีที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่กลุ่มกิจการ  
ไม่สามารถแยกส่วนของอนุพนัธ์แฝงออกจากตราสารหลกัได ้กลุ่มกจิการจะประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของตราสาร (Hybrid contract) 
ดงักล่าว (โดยอา้งองิจากราคาของผูจ้ดัหาตราสาร) ทัง้จ านวนและรบัรูก้ าไรหรอืขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

 
(ข)  หากลกัษณะทางเศรษฐกจิและความเสีย่งของอนุพนัธ์แฝงมคีวามสมัพนัธ์อย่างใกลช้ดิกบัลกัษณะทางเศรษฐกจิและความเสีย่งของ

ตราสารหลกั (Closely related) กลุ่มกจิการจะไม่แยกส่วนของอนุพนัธ์แฝงออกจากตราสารหลกั โดยจะจดัประเภทตราสารตาม
มาตรฐานบญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกบัตราสารหลกัดงักล่าว 
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2.16 หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรม 
 
หนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมจะถูกรบัรูด้ว้ยมลูค่ายุตธิรรม และจะหยุดรบัรูเ้มือ่ไมเ่ขา้เงือ่นไขการบนัทกึบญัช ี
 
การวดัมลูค่า ณ วนัเริม่แรกดว้ยมลูค่ายุตธิรรม ก าไร ณ วนัแรกทีท่ ารายการจะถูกตดัจ าหน่ายเป็นรายไดโ้ดยใชว้ธิเีสน้ตรงจนครบก าหนด
สญัญาหรอืยกเลกิสญัญาก่อนก าหนด การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุตธิรรมของหนี้สนิทางการเงนิจะรบัรูผ้่านงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ 
ทัง้จ านวน โดยแสดงเป็นรายการก าไรขาดทุนสุทธจิากหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน ยกเวน้ส่วนที่
เป็นผลมาจากการเปลีย่นแปลงความเสีย่งดา้นเครดติของหนี้สนินัน้ จะรบัรูไ้ปยงังบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
 

2.17 เงินกู้ยืม 
 
เงนิกูย้มืรบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูค่ายุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บัหกัดว้ยตน้ทุนการจดัท ารายการทีเ่กดิขึน้  
 
ค่าธรรมเนียมทีจ่่ายไปเพื่อใหไ้ดเ้งนิกูม้าจะรบัรูเ้ป็นต้นทุนการจดัท ารายการเงนิกูใ้นกรณีทีม่คีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะใชว้งเงนิกูบ้างส่ วนหรอื
ทัง้หมด ในกรณีนี้ค่าธรรมเนียมจะรอการรบัรูจ้นกระทัง่มกีารถอนเงนิ หากไม่มหีลกัฐานที่มคีวามเป็นไปไดท้ี่จะใชว้งเงนิบางส่วนหรอื
ทัง้หมดค่าธรรมเนียมจะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้าส าหรบัการใหบ้รกิารสภาพคล่องและจะตดัจ าหน่ายตามระยะเวลาของวงเงนิกู้  
ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

2.18 ผลประโยชน์ของพนักงานและเงินบ าเหน็จพนักงาน  
 
โครงการสมทบเงนิทีก่ าหนดไว ้
 
กลุ่มกจิการจดัใหม้กีองทุนส ารองเลี้ยงชพีซึง่เป็นแผนการจ่ายสมทบตามทีก่ าหนดไว ้สนิทรพัยข์องกองทุนส ารองเลีย้งชพีไดแ้ยกออกไป
จากสินทรพัย์ของกลุ่มกิจการและมกีารบริหารโดยผู้จดัการกองทุนภายนอก กองทุนส ารองเลี้ยงชพีได้รบัเงนิสะสมเขา้กองทุนจาก
พนักงานและเงนิสมทบจากกลุ่มกจิการ การเงนิจ่ายสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชพีบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ส าหรบั
รอบระยะเวลาบญัชทีีเ่กดิรายการนัน้ 
 
โครงการผลประโยชน์ทีก่ าหนดไว ้
 
กลุ่มกจิการมรีะเบยีบในการจ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน ซึ่งประกอบดว้ยผลประโยชน์ของพนักงานเมือ่เกษียณอายุตามหลกัเกณฑ์
กฎหมายแรงงานของประเทศไทย 
 
กลุ่มกจิการมกีารตัง้ประมาณการหนี้สนิผลประโยชน์ของพนกังาน ซึง่ประกอบดว้ย ผลประโยชน์ของพนกังานเมือ่เกษยีณอายุตามหลกัเกณฑ์
กฎหมายแรงงานของประเทศไทย และเงนิบ าเหน็จพนกังาน  
 
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานค านวณโดยผู้ช านาญทางสถิติอิสระโดยใช้วิธี Projected Unit Credit ตามเกณฑ์
คณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Technique) อันเป็นการประมาณการจากมูลค่าปจัจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่าย 
ในอนาคต และค านวณคิดลดโดยใช้อัตราดอกเบี้ยของพนัธบตัรรฐับาลที่มกี าหนดเวลาใกล้เคียงกบัระยะเวลาของหนี้สินดงักล่าว 
โดยประมาณการกระแสเงนิสดทีค่าดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตนัน้ประมาณการมาจากเงนิเดอืนพนักงาน อตัราการลาออก อตัราการตาย 
อายุงานและปจัจยัอื่น ผลก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัเกดิจากการปรบัปรุงประสบการณ์และ 
การเปลีย่นแปลงขอ้สมมตทิี่ใชใ้นการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ผลก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัรบัรู้ในส่วนของเจ้าของผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในปีที่เกิด ซึ่งได้รวมอยู่ในก าไรสะสมในงบแสดงการ
เปลีย่นแปลงในส่วนของเจา้ของและแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลีย่นแปลงในส่วนของเจา้ของ 
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2.19 ประมาณการหน้ีสิน 
 
กลุ่มกจิการจะรบัรูป้ระมาณการหนี้สนิก็ต่อเมื่อ กลุ่มกจิการมภีาระผูกพนัในปจัจุบนัตามกฎหมายหรอืตามขอ้ตกลงที่จดัท าไว ้อนัเป็น 
ผลสบืเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดตีซึ่งการช าระภาระผูกพนันัน้มคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะส่งผลใหบ้รษิทัต้องสูญเสยีทรพัยากร
ออกไป และตามประมาณการจ านวนทีต่อ้งจ่ายไดอ้ย่างน่าเชือ่ถอื 
 
ในกรณทีีก่ลุ่มกจิการคาดว่าประมาณการหนี้สนิเป็นรายจ่ายทีจ่ะไดร้บัคนื กลุ่มกจิการจะบนัทกึเป็นสนิทรพัยแ์ยกต่างหากเมือ่คาดว่าน่าจะ
ไดร้บัรายจ่ายนัน้คนือย่างแน่นอน 
 
ในกรณีทีม่ภีาระผูกพนัทีค่ลา้ยคลงึกนัหลายรายการ กลุ่มกจิการก าหนดความน่าจะเป็นทีจ่ะสูญเสยีทรพัยากรเพื่อจ่ายช าระภาระผกูพนั
เหล่านัน้ โดยพจิารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผกูพนัทัง้ประเภท แมว้่าความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ทีจ่ะสญูเสยีทรพัยากรเพือ่
ช าระภาระผกูพนับางรายการทีจ่ดัอยู่ในประเภทเดยีวกนัจะมรีะดบัต ่า 
 
กลุ่มกจิการจะวดัมลูค่าของจ านวนประมาณการหนี้สนิ โดยใชม้ลูค่าปจัจุบนัของรายจ่ายทีค่าดว่าจะตอ้งน ามาจ่ายช าระภาระผกูพนั โดยใช้
อตัราก่อนภาษีซึง่สะทอ้นถงึการประเมนิสถานการณ์ตลาดในปจัจุบนัของมลูค่าของเงนิตามเวลาและความเสีย่งเฉพาะของหนี้สนิทีก่ าลงั
พจิารณาอยู่ การเพิม่ขึน้ของประมาณการหนี้สนิเนื่องจากมลูค่าของเงนิตามเวลาจะรบัรูเ้ป็นดอกเบีย้จ่าย 
 

2.20 การหกักลบสินทรพัยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน  
 
สนิทรพัย์ทางการเงนิ และหนี้สนิทางการเงนิจะไดร้บัการหกักลบในงบแสดงฐานะการเงนิต่อเมื่อกจิการมสีทิธติามกฎหมายในการน า
จ านวนทีร่บัรูม้าหกักลบลบหนี้กนั และมคีวามตัง้ใจทีจ่ะจ่ายช าระจ านวนทีร่บัรูไ้วด้ว้ยยอดสุทธ ิหรือตัง้ใจทีจ่ะรบัประโยชน์จากสนิทรพัย์
และช าระหนี้สนิในเวลาเดยีวกนั 
 

2.21 ทุนเรือนหุ้น  
 
หุ้นสามญัของธนาคารสามารถก าหนดการจ่ายเงนิปนัผลได้อย่างอิสระจะจดัประเภทไว้เป็นส่วนของเจ้าของ โดยต้นทุนส่วนเพิ่ม 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกหุน้ใหม่หรอืการออกสทิธใินการซื้อหุน้ซึ่งสุทธจิากภาษีจะถูกแสดงในส่วนของเจา้ของโดยน าไปหกัจากสิง่ตอบแทนที่
ไดร้บัจากการออกตราสารทุนดงักล่าว 
 

2.22 ภาษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงนิไดส้ าหรบังวดประกอบดว้ย ภาษีเงนิไดข้องงวดปจัจุบนัและภาษีเงนิไดร้อการตดับญัช ีภาษีเงนิไดจ้ะรบัรูใ้นก าไรหรอื
ขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการทีร่บัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น หรอืรายการทีร่บัรูโ้ดยตรงไปยงัส่วนของเจ้าของ 
ในกรณนีี้ ภาษเีงนิไดต้อ้งรบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น หรอืโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของตามล าดบั 
 
ภาษเีงนิไดข้องงวดปจัจุบนัค านวณจากอตัราภาษตีามกฎหมายภาษอีากรทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่ หรอื ทีค่าดไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใช้
ภายในสิ้นรอบระยะเวลาทีร่ายงานในประเทศทีบ่รษิทัย่อยของธนาคารไดด้ าเนินงานและเกดิรายไดท้างภาษี ผูบ้รหิารจะประเมนิสถานะ
ของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ ในกรณีทีม่สีถานการณ์ทีก่ารน ากฎหมายภาษอีากรไปปฏบิตัซิึ่งขึน้อยู่กบัการตคีวาม และ
จะตัง้ประมาณการค่าใชจ้่ายภาษทีีเ่หมาะสมจากจ านวนทีค่าดว่าจะตอ้งจ่ายช าระแก่หน่วยงานทีจ่ดัเกบ็ 
 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชตีัง้เต็มจ านวนตามวธิหีนี้สนิ เมือ่เกดิผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษขีองสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ และราคาตามบญัชี
ทีแ่สดงอยู่ในงบการเงนิ 
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อย่างไรกต็ามกลุ่มกจิการจะไมร่บัรูภ้าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กดิจากการรบัรูเ้ริม่แรกของรายการสนิทรพัยห์รอืรายการหนี้สนิทีเ่กิดจาก
รายการทีไ่ม่ใช่การรวมธุรกจิ และ ณ วนัทีเ่กดิรายการ รายการนัน้ไม่มผีลกระทบต่อก าไร (ขาดทุน) ทางบญัชหีรอืภาษี ภาษีเงนิไดร้อการ 
ตัดบัญชีค านวณจากอัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ ภายใน 
สิ้นรอบระยะเวลาทีร่ายงาน และคาดว่าอตัราภาษีดงักล่าวจะน าไปใชเ้มือ่สนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ หรอื
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชไีดม้กีารจ่ายช าระ 
 
สนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อตดับญัชจีะรบัรูห้ากมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มกจิการจะมกี าไรทางภาษีเพยีงพอทีจ่ะน าจ านวนผลต่าง
ชัว่คราวนัน้มาใชป้ระโยชน์ กลุ่มกจิการไดต้ัง้ภาษีเงนิไดร้อตดับญัชโีดยพจิารณาจากผลต่างชัว่คราวของเงนิลงทุนในบรษิัทย่อยที่ต้อง  
เสียภาษีเว้นแต่กลุ่มกิจการสามารถควบคุมจังหวะเวลาของการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวและการกลับรายการผลต่างชัว่คราว  
มคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะไมเ่กดิขึน้ได ้
ภายในระยะเวลาทีค่าดการณ์ไดใ้นอนาคต 
 
สินทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชีและหนี้สินภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชีจะแสดงหักกลบกนัก็ต่อเมื่อกิจการมสีิทธิตามกฎหมาย 
ทีจ่ะน าสนิทรพัย์ภาษีเงนิไดข้องงวดปจัจุบนัมาหกักลบกบัหนี้สนิภาษีเงนิไดข้องงวดปจัจุบนั และทัง้สนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชแีละ
หนี้สนิภาษีเงนิได้รอการตดับญัชเีกี่ยวขอ้งกบัภาษีเงนิได้ที่ประเมนิโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีหน่วยงานเดยีวกนัโดยการเรยีกเกบ็เป็น
หน่วยภาษเีดยีวกนัหรอืหน่วยภาษต่ีางกนัซึง่ตัง้ใจจะจ่ายหนี้สนิและสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปจัจุบนัดว้ยยอดสุทธ ิ
 

2.23 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์
 
ในเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2554 กลุ่มกจิการไดจ้ดัตัง้แผนการใหหุ้น้ทุน (Equity Ownership Plan, “EOP”) โดยกลุ่มกจิการบนัทกึค่าใช้จ่าย
ล่วงหน้าทัง้จ านวนในวนัที่ให้สทิธิ (grant date) ด้วยมูลค่ายุติธรรมอ้างอิงราคาตลาดในวนัเดียวกนัของหุ้นสามญัของ CIMB Group 
Holdings Berhad ซึ่งเป็นบรษิัทใหญ่ของ CIMB Group และจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ของประเทศมาเลเซยีคูณด้วยจ านวนหุน้ที่
ใหแ้ก่พนักงาน และจ่ายช าระใหแ้ก่บรษิทัที่เกี่ยวขอ้งกนัในประเทศมาเลเซยี ซึ่งจะท าหน้าทีซ่ื้อและถอืครองหุน้จนถึงวนัที่โอนหุ้นแทน
ธนาคารและบรษิทัอื่นในกลุ่ม 
 
ในทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกิจการจะกันส ารองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ตามสัดส่วนช่วงระยะเวลาให้ได้ร ับสิทธิ  
(vesting period) โดยแสดงส ารองดงักล่าวเป็นหนี้สนิอื่น 
 
ธนาคารจะกลบับญัชคี่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้าและส ารองการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑต์ามจ านวนทีก่นัไวเ้มือ่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัในประเทศ
มาเลเซยีโอนหุน้ทุนใหแ้ก่พนกังานหลงัสิน้สุดช่วงระยะเวลาใหไ้ดร้บัสทิธ ิ(vesting period) 
 

2.24 เงินปันผลจ่าย 
 
เงินปนัผลที่จ่ายไปยังผู้ถือหุ้นของธนาคารจะรับรู้ในด้านหนี้สินในงบการเงินของธนาคารในรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งที่ประชุม 
ผูถ้อืหุน้ของธนาคารไดอ้นุมตักิารจ่ายปนัผล 
 

2.25 ข้อมลูจ าแนกตามส่วนงาน 
 
ส่วนงานด าเนินงานแสดงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่กลุ่มกิจการด าเนินการอยู่และน าเสนอต่อผู้มอี านาจตัดสินใจสูงสุด  
ด้านการด าเนินงาน ผู้มอี านาจตดัสนิใจสูงสุดด้านการด าเนินงานหมายถงึบุคคลที่มหีน้าที่ในการจดัสรรทรพัยากรและประเมนิผลการ
ปฏบิตังิานของส่วนงานด าเนินงาน กลุ่มกจิการพจิารณาว่าคณะผูบ้รหิารสงูสุดคอืผูม้อี านาจตดัสนิใจสงูสุดดา้นการด าเนินงาน 
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3 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติัและการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
 

กลุ่มกจิการไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เกีย่วกบัเครื่องมอืทางการเงนิ (มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่32 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ฉบบัที่ 7 และ มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 9) โดยปรบัปรุงย้อนหลงัในแต่ละรอบระยะเวลารายงานงวดก่อน ( full retrospective) 
ส าหรบัการเปลีย่นแปลงวธิกีารรบัรูร้ายไดด้อกเบี้ยเป็นอตัราดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิตัง้แต่เริม่ต้นสญัญา ในส่วนอื่นกลุ่มกจิการจะรบัรูผ้ ลกระทบสะสม
โดยการปรบัปรุงยอดยกมาของก าไรสะสม (modified retrospective) ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ของงบแสดงฐานะการเงนิ 
 

ในส่วนของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เกี่ยวกบัสญัญาเช่า (มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 16) กลุ่มกจิการได้น ามาตรฐาน
ดงักล่าวมาถอืปฏบิตัโิดยรบัรูร้ายการหนี้สนิตามสญัญาเช่าตามภาระผูกพนัของค่าเช่าคิดลดด้วยอตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ยมืส่วนเพิม่ของผู้เช่าและ
สนิทรพัยส์ทิธกิารใชจ้ะรบัรูเ้ท่ากบัมลูค่าปจัจุบนัของหนี้สนิตามสญัญาเช่า ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ของงบแสดงฐานะการเงนิ 
 
การปรบัปรุงรายการแต่ละรายการในงบแสดงฐานะทางการเงนิจากการปรบัใชก้ลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงนิเกีย่วกบัเครือ่งมอืทางการเงนิ 
(มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่32 และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่9) และมาตรฐานเรือ่งสญัญาเช่า (มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ฉบบัที ่16) เป็นครัง้แรกมดีงันี้ 
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 งบการเงินรวม 
   

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32 และ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัท่ี 16 

 

 ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2562 

ตามท่ีปรบัปรงุใหม่(1) 

 
รายการปรบัปรงุการ 

จดัประเภทรายการใหม่ 
ของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 
รายการปรบัปรงุ
ส าหรบัการวดั

มลูค่าใหม่ 

 
รายการค่าเผือ่ผล

ขาดทุนด้านเครดิตท่ี
คาดว่าจะเกิดขึน้ 

 
รวมรายการปรบัปรงุ

ส าหรบัเครื่องมือ 
ทางการเงิน 

 
รายการปรบัปรงุ
ส าหรบัการวดั 

มลูค่าใหม่ 

ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม  
พ.ศ. 2563  

ตามท่ีปรบัปรงุใหม่ 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
        

สินทรพัย ์        
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ 6,422 - - 1 1 - 6,423 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ย        
   มลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน - 32,768 - - 32,768 - 32,768 
เงนิลงทนุสุทธ ิ 86,798 (32,806) - - (32,806) - 53,992 
เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้และดอกเบีย้คา้งรบัสุทธ ิ 232,025 38 - (154) (116) - 231,909 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ - - - - - 303 303 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 694 - 63 - 63 - 757 
สนิทรพัยอ์ืน่สุทธ ิ 2,259 - - (24) (24) - 2,235 
รวมสินทรพัย ์ 328,198 - 63 (177) (114) 303 328,387 
 
(1) รายละเอยีดการปรบัปรุงยอ้นหลงั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ไดอ้ธบิายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 3.1 
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 งบการเงินรวม 
   

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32 และ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัท่ี 16 

 

 ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2562 

ตามท่ีปรบัปรงุใหม่(1) 

 
รายการปรบัปรงุการ 

จดัประเภทรายการใหม่ 
ของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 
รายการปรบัปรงุ
ส าหรบัการวดั

มลูค่าใหม่ 

 
รายการค่าเผือ่ผล

ขาดทุนด้านเครดิตท่ี
คาดว่าจะเกิดขึน้ 

 
รวมรายการปรบัปรงุ

ส าหรบัเครื่องมือ 
ทางการเงิน 

 
รายการปรบัปรงุ
ส าหรบัการวดั 

มลูค่าใหม่ 

ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม  
พ.ศ. 2563  

ตามท่ีปรบัปรงุใหม่ 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
        

หน้ีสิน        
หนี้สนิตามสญัญาเช่า - - - - - 303 303 
ประมาณการหนี้สนิ 2,299 - - 217 217 - 2,516 
หนี้สนิอื่น 4,103 - - - - - 4,103 
รวมหน้ีสิน 6,402 - - 217 217 303 6,922 
        
ส่วนของเจ้าของ        
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ 1,468 - (202) - (202) - 1,266 
ก าไรสะสม        
   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 11,046 - 265 (394) (129) - 10,917 
รวมส่วนของเจ้าของ 12,514 - 63 (394) (331) - 12,183 
        
รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 18,916 - 63 (177) (114) 303 19,105 
 
(1) รายละเอยีดการปรบัปรุงยอ้นหลงั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ไดอ้ธบิายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 3.1 
 
  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
   

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32 และ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัท่ี 16 

 

 ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2562 

ตามท่ีปรบัปรงุใหม่(1) 

 
รายการปรบัปรงุการ 

จดัประเภทรายการใหม่ 
ของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 
รายการปรบัปรงุ
ส าหรบัการวดั

มลูค่าใหม่ 

 
รายการค่าเผือ่ผล

ขาดทุนด้านเครดิตท่ี
คาดว่าจะเกิดขึน้ 

 
รวมรายการปรบัปรงุ

ส าหรบัเครื่องมือ 
ทางการเงิน 

 
รายการปรบัปรงุ
ส าหรบัการวดั 

มลูค่าใหม่ 

ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม  
พ.ศ. 2563  

ตามท่ีปรบัปรงุใหม่ 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
        

สินทรพัย ์        
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ 6,206 - - 1 1 - 6,207 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ย        
   มลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน - 32,768 - - 32,768 - 32,768 
เงนิลงทนุสุทธ ิ 86,796 (32,806) - - (32,806) - 53,990 
เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้และดอกเบีย้คา้งรบัสุทธ ิ 224,522 38 - 218 256 - 224,778 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ - - - - - 240 240 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 219 - 58 - 58 - 277 
สนิทรพัยอ์ืน่สุทธ ิ 1,843 - - (24) (24) - 1,819 
รวมสินทรพัย ์ 319,586 - 58 195 253 240 320,079 
 
(1) รายละเอยีดการปรบัปรุงยอ้นหลงั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ไดอ้ธบิายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 3.1 
  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
   

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32 และ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัท่ี 16 

 

 ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2562 

ตามท่ีปรบัปรงุใหม่(1) 

 
รายการปรบัปรงุการ 

จดัประเภทรายการใหม่ 
ของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 
รายการปรบัปรงุ
ส าหรบัการวดั

มลูค่าใหม่ 

 
รายการค่าเผือ่ผล

ขาดทุนด้านเครดิตท่ี
คาดว่าจะเกิดขึน้ 

 
รวมรายการปรบัปรงุ

ส าหรบัเครื่องมือ 
ทางการเงิน 

 
รายการปรบัปรงุ
ส าหรบัการวดั 

มลูค่าใหม่ 

ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม  
พ.ศ. 2563  

ตามท่ีปรบัปรงุใหม่ 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
        

หน้ีสิน        
หนี้สนิตามสญัญาเช่า - - - - - 240 240 
ประมาณการหนี้สนิ 2,141 - - 219 219 - 2,360 
หนี้สนิอื่น 3,002 - - - - - 3,002 
รวมหน้ีสิน 5,143 - - 219 219 240 5,602 
        
ส่วนของเจ้าของ        
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ 1,513 - (202) - (202) - 1,311 
ก าไรสะสม        
   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 7,351 - 260 (24) 236 - 7,587 
รวมส่วนของเจ้าของ 8,864 - 58 (24) 34 - 8,898 
        
รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 14,007 - 58 195 253 240 14,500 
 
(1) รายละเอยีดการปรบัปรุงยอ้นหลงั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ไดอ้ธบิายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 3.1



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
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3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
3.1.1  การปรบัปรงุย้อนหลงั 

 
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการจะปรบัใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิกลุ่มเครื่องมอืทางการเงนิโดยปรบัปรุงยอ้นหลงั
ในแต่ละรอบระยะเวลารายงานงวดก่อน (full retrospective) ส าหรบัการเปลีย่นแปลงวธิกีารรบัรูร้ายไดด้อกเบีย้เป็นอตัราดอกเบี้ย 
ทีแ่ทจ้รงิตัง้แต่เริม่ตน้สญัญา  
 
ตารางต่อไปนี้แสดงการปรบัปรุงของรายการในงบการเงนิแต่ละรายการ 
 

 งบการเงินรวม 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 
ตามท่ีรายงาน 
ในงวดก่อน การปรบัปรงุ 

ตามท่ี 
ปรบัปรงุใหม่ 

ตามท่ีรายงาน 
ในงวดก่อน การปรบัปรงุ 

ตามท่ี 
ปรบัปรงุใหม่ 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลกูหนี้ 
   และดอกเบีย้คา้งรบัสุทธ ิ 229,911 2,114 232,025 216,201 1,466 217,667 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 1,172 (478) 694 1,393 (349) 1,044 
สนิทรพัยอ์ื่นสุทธ ิ 2,129 130 2,259 2,975 103 3,078 
หนี้สนิอืน่ 4,248 (145) 4,103 4,138 (176) 3,962 
ก าไรสะสม - ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 9,134 1,912 11,046 7,603 1,395 8,998 

 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 
 
 
งบแสดงฐานะทางการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 
ตามท่ีรายงาน 
ในงวดก่อน 

 
การปรบัปรงุ 

ตามท่ี 
ปรบัปรงุใหม่ 

ตามท่ีรายงาน 
ในงวดก่อน 

 
การปรบัปรงุ 

ตามท่ี 
ปรบัปรงุใหม่ 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลกูหนี้ 
   และดอกเบีย้คา้งรบัสุทธ ิ 222,422 2,100 224,522 209,596 1,466 211,062 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 694 (475) 219 938 (349) 589 
สนิทรพัยอ์ื่นสุทธ ิ 1,713 130 1,843 2,723 103 2,826 
หนี้สนิอืน่ 3,147 (145) 3,002 3,189 (176) 3,013 
ก าไรสะสม - ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 5,451 1,900 7,351 4,997 1,395 6,392 

 
  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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 งบการเงินรวม 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
ตามท่ีรายงาน 

ในงวดก่อน รายการปรบัปรงุ 
ตามท่ี 

ปรบัปรงุใหม่ 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

    

รายไดด้อกเบีย้ 16,421 685 17,106 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร 2,556 (80) 2,476 
ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัพนกังาน 5,063 (18) 5,045 
ค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงานอื่นๆ 2,918 (244) 2,674 
หนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญู 2,572 221 2,793 
ภาษเีงนิได ้ (442) (129) (571) 

 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
ตามท่ีรายงาน 

ในงวดก่อน รายการปรบัปรงุ 
ตามท่ี 

ปรบัปรงุใหม่ 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

    

รายไดด้อกเบีย้ 12,978 671 13,649 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร 1,616 (80) 1,536 
ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัพนกังาน 4,386 (18) 4,368 
ค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงานอื่นๆ 1,417 (244) 1,173 
หนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญู 1,185 221 1,406 
ภาษเีงนิได ้ (192) (126) (318) 

 
  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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3.1.2  การปรบัปรงุยอดยกมาของก าไรสะสม 
 
ผลกระทบทีม่ต่ีอก าไรสะสม ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 มดีงัต่อไปนี้ 
 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

ธนาคาร 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ก าไรสะสมยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 (ปรบัปรุงใหม่) 11,046 7,351 
   
การปรบัปรุงมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นของเงนิลงทุนทัว่ไปเดมิ 226 226 
การลดลงจากค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้   
   ของค่าเบีย้ประกนัภยัจ่ายล่วงหน้า (24) (24) 
การลดลงจากการเปลีย่นแปลงของความเสีย่งดา้นเครดติ   
   ของหนี้สนิในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (24) (24) 
การลดลงจากค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้   
   ของเงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้ (57) - 
การลดลงจากการตดัรายการระหว่างกนั (313) - 
การเพิม่ขึน้ของภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 63 58 
   การปรบัปรุงก าไรสะสมยงัไมไ่ดจ้ดัสรรจากการน ามาตรฐานการรายงาน 
      ทางการเงนิฉบบัที ่9 มาถอืปฏบิตั ิณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 

 
(129) 

 
236 

   

ก าไรสะสมยงัไมจ่ดัสรร ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ซึง่เป็นผลกระทบ 
   จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่9 มาถอืปฏบิตั ิ

 
10,917 

 
7,587 

 
3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินเก่ียวกบัสญัญาเช่า 

 
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญาเช่า มาถอืปฏบิตัโิดยรบัรูร้ายการ
หนี้สนิตามสญัญาเช่าตามภาระผูกพนัของค่าเช่าคดิลดดว้ยอตัราดอกเบี้ยเงนิกูย้มืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่าและสนิทรพัย์สทิธกิารใช้จะรบัรู้เท่ากบั
มูลค่าหนี้สนิตามสญัญาเช่า ณ วนัเริม่ใช้มาตรฐาน โดยอตัรากู้ยมืส่วนเพิม่ถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักทีก่ลุ่มกจิการน ามาใช้ในการคดิลดดงักล่าว 
อยู่ระหว่างรอ้ยละ 1.55 - รอ้ยละ 2.13 ต่อปี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าด าเนินงานทีไ่ดเ้ปิดเผยไว ้ 
   ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  280 170 

หกั ผลกระทบจากอตัราดอกเบีย้การกูย้มืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่า  
   ณ วนัทีน่ าใชเ้ป็นครัง้แรก 

 
(2) 

 
(2) 

หกั สญัญาเช่าระยะสัน้ทีร่บัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายตามวธิเีสน้ตรง  (5) (5) 
หกั สญัญาทีไ่ดม้กีารประเมนิใหมแ่ละรบัรูเ้ป็นสญัญาบรกิาร / 

   ส่วนของค่าบรกิารทีไ่ดร้วมอยู่ในค่าเช่า (117) (71) 
บวก  รายการปรบัปรุงทีเ่กีย่วขอ้งกบัการต่อสญัญาและการยกเลกิสญัญาเช่า 147 148 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 303 240 
  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

39 

3.3 นโยบายการบญัชีท่ีเปล่ียนแปลงไปจากการน ากลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน และ
มาตรฐานเร่ืองสญัญาเช่ามาถือปฏิบติั 
 
3.3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 

 
เงนิลงทุนและสนิทรพัยท์างการเงนิอืน่ 
 
การจดัประเภทและการวดัมลูค่า 
 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการจดัประเภทสนิทรพัยท์างการเงนิ โดยแบ่งเป็นแต่ละประเภทดงันี้ 
• สนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าในภายหลงัดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน (FVPL) หรอืดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) 
• สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจ าหน่าย (Amortised cost) 
 
กลุ่มกจิการรบัรูส้นิทรพัย์ทางการเงนิในวนัทีจ่่ายช าระดว้ยมลูค่ายุตธิรรม บวกดว้ยตน้ทุนการท ารายการซึ่งเกีย่วขอ้งโดยตรงกบัการ
ไดม้าซึง่สนิทรพัยท์างการเงนิ ยกเวน้สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน ซึง่กลุ่มกจิการจะรบัรูต้น้ทุนการ
ท ารายการในก าไรหรอืขาดทุน  
 
กลุ่มกิจการพิจารณาลักษณะของกระแสเงินสดโดยรวมของสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งมีอนุพันธ์แฝง (Embedded derivatives)  
เพือ่พจิารณาว่าเขา้เงือ่นไขการจ่ายช าระดว้ยเงนิตน้และดอกเบีย้หรอืไม่ 

 
ตราสารหนี้ 
 
การวดัมลูค่าในภายหลงัของตราสารหนี้จะพจิารณาจากโมเดลธุรกจิ (Business model) ในการจดัการสนิทรพัย์ทางการเงนิและจาก
ลกัษณะของกระแสเงนิสดตามสญัญา โดยจะจดัประเภทตามลกัษณะการวดัมลูค่า ดงันี้ 
- ราคาทุนตดัจดัหน่าย: สนิทรพัย์ที่กลุ่มกจิการถอืไวเ้พื่อรบัช าระกระแสเงนิสดตามสญัญาที่มลีกัษณะของเงนิต้นและดอกเบี้ย 

(SPPI) จะรบัรู้ด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย รายได้ดอกเบี้ยจะรับรู้ตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและแสดงรวมอยู่ในรายได้  
ทางการเงนิ ก าไรหรอืขาดทุนจากการตดัรายการและก าไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นจะรบัรู้ในรายการก าไรหรอืขาดทุนอื่น 
ส่วนรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรบัรูเ้ป็นรายการแยกต่างหาก 

- มลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น: สนิทรพัยท์ีก่ลุ่มกจิการถอืไวเ้พือ่รบัช าระกระแสเงนิสดตามสญัญาทีม่ลีกัษณะของ
เงนิตน้และดอกเบีย้ (SPPI) และถอืไวเ้พือ่ขาย จะรบัรูด้ว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น การเปลีย่นแปลงในมลูค่า
ตามบญัชขีองสนิทรพัย์ทางการเงนิกลุ่มนี้จะรบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น ยกเวน้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรบัรูเ้ป็น
รายการแยกต่างหาก รายไดด้อกเบี้ยจะรบัรูใ้นส่วนของรายไดท้างการเงนิ และก าไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นซึ่งจะรบัรู้ใน
ก าไรหรอืขาดทุนอื่น ก าไรหรอืขาดทุนทีร่บัรูส้ะสมอยู่ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นจะถูกจดัประเภทใหม่มายงัก าไรหรอืขาดทุน
เมือ่มกีารตดัรายการสนิทรพัยท์างการเงนิดง้กล่าว  

- มลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุน: สนิทรพัยท์ีก่ลุ่มกจิการถอืไวท้ีไ่มเ่ขา้เงือ่นไขการวดัมลูค่าแบบราคาทุนตดัจ าหน่าย และมลูค่า
ยุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น จะถูกรบัรูด้ว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุน โดยก าไรหรอืขาดทุนจากการวดัมูลค่า
ภายหลงัการรบัรูเ้ริม่แรกจะแสดงรวมอยู่ในก าไรหรอืขาดทุนอื่น 

 
กลุ่มกจิการโอนจดัประเภทตราสารหนี้เมือ่โมเดลธุรกจิ (Business model) ในการจดัการสนิทรพัยท์างการเงนิเปลีย่นไปเท่านัน้ 
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ตราสารทุน 
 
กลุ่มกจิการจดัประเภทเงนิลงทุนในตราสารทุนตามการวดัมลูค่า ซึ่งไม่สามารถเปลีย่นแปลงได ้คอื มลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นซึ่งจะไม่สามารถรบัรู้ไปยงัก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั ส าหรบัเงนิปนัผลจากตราสารทุนดงักล่าวจะรบัรู้ในก าไรหรอื
ขาดทุนและแสดงรวมอยู่ในรายไดจ้ากการด าเนินงานอื่น 
 
เงนิใหส้นิเชือ่ของธุรกจิธนาคารพาณชิย์ 
 
เงนิใหส้นิเชือ่แสดงตามจ านวนเงนิตน้คงเหลอืหกัดว้ยค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ เงนิใหส้นิเชือ่ในโมเดลธุรกจิ
ทีม่วีตัถุประสงค์เพือ่รบักระแสเงนิสดตามสญัญา และขอ้ก าหนดตามสญัญา สะทอ้นกระแสเงนิสดซึ่งเป็นการจ่ายช าระเพยีงเงนิตน้
และดอกเบีย้จากยอดคงเหลอืของเงนิตน้  
 
ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อ 
 
ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อแสดงตามมลูค่าสุทธทิีจ่ะไดร้บัจากลกูหนี้ตามสญัญาซื้อหกัรายไดจ้ากสญัญาเช่าซื้อทีย่งัไมถ่อืเป็นรายได้ 
 
ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 
 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการต้องพจิารณาและรบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ โดยรวมการคาดการณ์
เหตุการณ์ในอนาคต (Forward looking) ของสนิทรพัย์ทางการเงนิที่เป็นตราสารหนี้ที่วดัมูลค่าด้วยวธิวีดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นและดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจ าหน่าย ซึ่งวธิกีารวดัมลูค่าผลขาดทุนจากการดอ้ยค่านัน้ ขึน้อยู่กบัว่ามกีารเพิม่ขึน้ของ
ความเสีย่งดา้นเครดติของสนิทรพัย์หรอืไม่ ยกเวน้การดอ้ยค่าของลูกหนี้ตามสญัญาเช่าและลูกหนี้อื่น ซึ่งกลุ่มกจิการเลอืกใชว้ธิกีาร
อย่างงา่ยในการพจิารณารบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 
 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้พจิารณาจากการเปลีย่นแปลงในคุณภาพเครดติของสนิทรพัย์ทางการเงนิเป็น 
สามระดบั โดยในแต่ละระดบัจะก าหนดวธิกีารวดัค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ทีแ่ตกต่างกนัไป ไดแ้ก่ 
 

- ระดบัที่ 1 หากความเสี่ยงด้านเครดติของเครื่องมอืทางการเงนิไม่เพิม่ขึ้นอย่างมนีัยส าคญันับตัง้แต่การรบัรูร้ายการ  
เมือ่เริม่แรก ค่าเผื่อผลขาดทุนของเครื่องมอืทางการเงนิจะถูกวดัมลูค่าดว้ยจ านวนเงนิเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่า
จะเกดิขึน้ใน 12 เดอืนขา้งหน้า 

- ระดบัที่ 2 หากความเสี่ยงด้านเครดิตของเครื่องมอืทางการเงนิเพิ่มขึ้นอย่างมนีัยส าคญันับตัง้แต่การรบัรู้รายการ  
เมื่อแรกเริม่ ค่าเผื่อผลขาดทุนของเครื่องมอืทางการเงนิจะถูกวดัมูลค่าด้วยจ านวนเงนิเท่ากบัผลขาดทุนด้านเครดติ  
ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายุ 

- ระดบัที ่3 เมือ่สนิทรพัย์ทางการเงนิเขา้เงือ่นไขเป็นสนิทรพัย์ทางการเงนิทีม่กีารดอ้ยค่าดา้นเครดติ ค่าเผื่อผลขาดทุน
ของเครือ่งมอืทางการเงนิจะถูกวดัมลูค่าดว้ยจ านวนเงนิเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายุ 

 
กลุ่มกจิการค านวณเงนิส ารองส่วนเกนิ ณ วนัทีเ่ริม่ปฏบิตัใิชม้าตรฐานรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครือ่งมอืทางการเงนิเป็น
ครัง้แรก โดยเปรยีบเทยีบเงนิส ารองซึง่ค านวณจากค่าเผือ่ขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตามมาตรฐานรายงานทางการเงนิ
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครื่องมอืทางการเงนิกบัเงนิส ารองทัง้หมดทีก่ลุ่มกจิการด ารงไว ้ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งกลุ่มกจิการ 
จะทยอยลดเงนิส ารองส่วนเกนิดงักล่าวดว้ยวธิเีสน้ตรงเป็นระยะเวลา 5 ปี เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ฉบบัที ่ธปท.ฝนส.(23)ว.1603/2562 ณ วนัที ่6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 ว่าดว้ยเรือ่ง ซกัซอ้มความเขา้ใจแนวทางการบรหิาร
จดัการส ารองส่วนเกนิ 
 
กลุ่มกจิการแสดงหนี้สญูรบัคนืจากลกูหนี้เงนิใหส้นิเชือ่ทีถู่กตดัจ าหน่ายเป็นส่วนหนึ่งของรายไดอ้ื่น 
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ทัง้นี้ กลุ่มกจิการเลอืกทีจ่ะน าขอ้ยกเวน้จากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19 ทีอ่อกโดยสภาวชิาชพี
บญัช ีมาถอืปฏบิตัสิ าหรบัรอบระยะเวลารายงานสิน้สุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564 โดยเลอืกทีจ่ะพจิารณาน ้าหนกัของขอ้มลูทีม่กีารคาดการณ์ไปในอนาคตทีเ่กดิจากภาวะวกิฤตชัว่คราวเป็นน ้าหนกัที่
น้อยกว่า ขอ้มลูความสามารถในการช าระหนี้ของลูกหนี้ในอดตีมาใชใ้นการพจิารณารบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้
ของเงนิให้สนิเชื่อแก่ลูกหนี้ ซึ่งกลุ่มกจิการเลอืกใช้วธิกีารปรบัปรุงผลขาดทุนด้านเครดติถ่วงน ้าหนักในสถานการณ์ที่ร้ายแรง
ประกอบกบัดุลยพนิิจของผูบ้รหิารในการประมาณการผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ และคงการจดัชัน้หนี้ของลูกหนี้ตามเดมิก่อน
เขา้มาตรการ ตามหนังสอืเวยีนธนาคารแห่งประเทศไทยที ่ธปท. ฝนส. (23)ว. 276/2563 เรื่องแนวทางการใหค้วามช่วยเหลอื
ลกูหนี้ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิไทย วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 
 
สญัญาค ้าประกนัทางการเงนิ 
 
กลุ่มกจิการรบัรูส้ญัญาค ้าประกนัทางการเงนิเป็นหนี้สนิทางการเงนิเมือ่ใหก้ารค ้าประกนัดว้ยมลูค่ายุตธิรรม และวดัมลูค่าในภายหลงั
ดว้ยมลูค่าทีสู่งกว่าระหว่าง ก) จ านวนเงนิค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของสญัญาค ้าประกนัและ ข) จ านวนเงนิ 
ทีร่บัรูเ้มือ่เริม่แรกหกัดว้ยจ านวนเงนิสะสมของรายไดท้ีร่บัรู ้
 
อนุพนัธท์างการเงนิ 
 
อนุพนัธ์ทางการเงนิรบัรู้เริม่แรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที่กลุ่มกจิการเขา้ท าสญัญาอนุพนัธ์ และวดัมูลค่าในภายหลงัด้วยมูลค่า
ยุตธิรรม ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน โดยกลุ่มกจิการรบัรูก้ารเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของอนุพนัธไ์ปยงังบก าไรหรอืขาดทุน
เบด็เสรจ็ 
 

3.3.2 มาตรฐานเรือ่งสญัญาเช่า 
 
กลุ่มกจิการมสีญัญาเช่า ซึง่มรีะยะเวลาการเช่าคงทีอ่ยู่ระหว่าง 1 ถงึ 15 ปี โดยบางสญัญามเีงือ่นไขใหส้ามารถต่อสญัญาได ้โดยก่อนปี 
พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการไดจ้ดัประเภทสญัญาเช่าทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นสญัญาเช่าประเภทสญัญาเช่าการเงนิ และสญัญา
เช่าด าเนินงาน โดยค่าเช่าที่จ่ายภายใต้สญัญาเช่าด าเนินงาน สุทธจิากเงนิจูงใจตามสญัญาเช่าที่ได้รบัจากผู้ให้เช่า จะรบัรู้ตามวธิี
เสน้ตรงตลอดอายุสญัญาเช่า 
 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการรบัรูส้ญัญาเช่าเมือ่กลุ่มกจิการสามารถเขา้ถึงสนิทรพัย์ตามสญัญาเช่า เป็นสนิทรพัย์
สิทธิการใช้ และหนี้สินตามสญัญาเช่า โดยค่าเช่าที่ช าระจะปนัส่วนเป็นการจ่ายช าระหนี้สินและต้นทุนทางการเงนิ โดยต้นทุน 
ทางการเงนิจะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนตลอดระยะเวลาสญัญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบี้ยคงทีจ่ากยอดหนี้สนิตามสญัญาเช่าที่คงเหลอือยู่ 
กลุ่มกจิการคดิค่าเสือ่มราคาสนิทรพัยส์ทิธกิารใชต้ามวธิเีสน้ตรงตามอายุทีส่ ัน้กว่าระหว่างอายุสนิทรพัยแ์ละระยะเวลาการเช่า 
 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ละหนี้สนิตามสญัญาเช่ารบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูค่าปจัจุบนัของค่าเช่าจ่าย ซึง่ประกอบไปดว้ย 
 ค่าเช่าคงทีสุ่ทธดิว้ยเงนิจงูใจคา้งรบั 
 ค่าเช่าผนัแปรทีอ่า้งองิจากอตัราหรอืดชันี  
 มลูค่าทีค่าดว่าจะตอ้งจ่ายจากการรบัประกนัมลูค่าคงเหลอื 
 ราคาสทิธเิลอืกซื้อหากมคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีก่ลุ่มกจิการจะใชส้ทิธ ิและ 
 ค่าปรบัจากการยกเลกิสญัญา หากอายุของสญัญาเช่าสะทอ้นถงึการทีก่ลุ่มกจิการคาดว่าจะยกเลกิสญัญานัน้ 
 
กลุ่มกจิการจะคดิลดค่าเช่าจ่ายขา้งต้นดว้ยอตัราดอกเบี้ยโดยนัยตามสญัญา หากไม่สามารถหาอตัราดอกเบี้ยโดยนัยได ้กลุ่มกจิการ 
จะคดิลดด้วยอตัราการกู้ยมืส่วนเพิม่ของผู้เช่า ซึ่งก็คอือตัราที่สะท้อนถึงการกู้ยมื เพื่อให้ได้มาซึ่งสนิทรพัย์ที่มมีูลค่าใกล้เคยีงกนั  
ในสภาวะเศรษฐกจิ อายุสญัญา และเงือ่นไขทีใ่กลเ้คยีงกนั 
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สนิทรพัยส์ทิธกิารใชจ้ะรบัรูด้ว้ยราคาทุน ซึง่ประกอบดว้ย 
 จ านวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกของหนี้สนิตามสญัญาเช่า 
 ค่าเช่าจ่ายทีไ่ดช้ าระก่อนเริม่ หรอื ณ วนัท าสญัญาสุทธจิากเงนิจงูใจทีไ่ดร้บัตามสญัญาเช่า  
 ตน้ทุนทางตรงเริม่แรก และ 
 ตน้ทุนการปรบัสภาพสนิทรพัย ์
 
โดยค่าเช่าทีจ่่ายตามสญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่าสนิทรพัย์ทีม่มีลูค่าต ่าจะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายตามวธิเีสน้ตรง สญัญาเช่าระยะสัน้ 
คอืสญัญาเช่าที่มอีายุสญัญาเช่าน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 12 เดอืน สนิทรพัย์ที่มมีูลค่าต ่าประกอบด้วย พื้นที่ส าหรบัติดตัง้ตู้เอทีเอ็ม  
ป้าย และส านกังานแลกเปลีย่นเงนิ 
 

4 การบริหารความเส่ียงด้านการเงิน 
 
4.1 ปัจจยัความเส่ียงทางการเงิน 

 
กจิกรรมของกลุ่มกจิการมคีวามเสีย่งทางการเงนิทีห่ลากหลายซึ่งไดแ้ก่ ความเสีย่งทางการตลาด (รวมถงึความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น 
ความเสีย่งดา้นมลูค่ายุตธิรรมอนัเกดิจากการเปลีย่นแปลงในอตัราดอกเบีย้ ความเสีย่งดา้นกระแสเงนิสดอนัเกดิจากการเปลีย่นแปลงอตัรา
ดอกเบีย้ และความเสีย่งดา้นราคา) ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชือ่ และความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง แผนการจดัการความเสีย่งโดยรวมของ
กลุ่มกจิการจงึมุง่เน้นไปทีค่วามผนัผวนของตลาดการเงนิและแสวงหาวธิกีารลดผลกระทบทีท่ าใหเ้สยีหายต่อผลการด าเนินงานทางการเงนิ
ของกลุ่มกจิการใหเ้หลอืน้อยทีสุ่ดเท่าทีเ่ป็นไปได ้กลุ่มกจิการจงึใชเ้ครือ่งมอือนุพนัธท์างการเงนิ เพื่อป้องกนัความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ 
 
การจดัการความเสีย่งเป็นไปตามนโยบายทีอ่นุมตัโิดยคณะกรรมการบรษิทั การจดัการความเสีย่งในส่วนงานบรหิารเงนิกลุ่มกจิการจะชี้
ประเดน็ ประเมนิ และป้องกนัความเสีย่งทางการเงนิดว้ยการร่วมมอืกนัท างานอย่างใกลช้ดิกบัหน่วยปฏบิตังิานต่างๆ ภายในกลุ่มกจิการ 
คณะกรรมการบรหิารจดัการความเสีย่งจะก าหนดหลกัการโดยภาพรวมเพือ่จดัการความเสีย่งและนโยบายทีเ่กีย่วขอ้งไวเ้ป็นลายลกัษณ์
อกัษรรวมถึงความเสี่ยงอย่างเฉพาะเจาะจง เช่น ความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ความเสี่ยงด้านอตัราดอกเบี้ย  
ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชือ่ โดยการใชต้ราสารอนุพนัธท์างการเงนิและไมใ่ช่อนุพนัธท์างการเงนิ และการลงทุนใชส้ภาพคล่องส่วนเกนิใน
การจดัการความเสีย่ง  
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4.1.1 ความเส่ียงทางการตลาด 
 

ความเสี่ยงทางการตลาด หมายถึง ความเสี่ยงที่กลุ่มกจิการอาจได้รบัความเสยีหายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของฐานะ 
ทัง้ที่อยู่ในงบแสดงฐานะการเงนิและนอกงบแสดงฐานะการเงนิทีเ่กดิจากการเคลื่อนไหวของอตัราดอกเบี้ย อตัราแลกเปลีย่น  
ราคาตราสารทุน และราคาสนิคา้โภคภณัฑ์ 
 

กลุ่มกจิการมหีน่วยงานบรหิารความเสีย่งทางการตลาดท าหน้าทีป่ระเมนิความเสีย่งทางการตลาดทีอ่าจเกดิขึน้ มกีารน าเครือ่งมอื 
และ/หรอืระบบทีช่่วยในการวดั ตดิตาม และควบคุมความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพเป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไปเพื่อช่วยให้การควบคุม
และตดิตามความเสีย่งทางการตลาดเป็นไปอย่างมปีระสทิธผิล และเป็นการป้องกนัความเสีย่งไมใ่หเ้กนิกว่าระดบัทีย่อมรบัไดแ้ละ
สามารถด าเนินการปรบัระดบัความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสมไดท้นัท่วงที 
 

4.1.1.1 ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) 
 

ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบี้ย คอื ความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งอาจจะท าใหเ้กดิ
การเปลีย่นแปลงต่อมลูค่าตราสารหนี้ทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมและตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ ซึ่งส่งผล
ใหเ้กดิความผนัผวนต่อรายไดห้รอืมลูค่าของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิ  
 

ทัง้นี้ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้เป็นผลมาจากการจดัโครงสรา้งอตัราดอกเบีย้ ลกัษณะและโครงสรา้งสนิทรพัย ์หนี้สนิ 
และทุนของธนาคาร ซึ่งธนาคารมกีารก าหนดระดบัเพดานความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบี้ยในบญัชเีพื่อการคา้และเพื่อการ
ธนาคาร โดยไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการธนาคาร เพือ่ควบคุมความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 สนิทรพัย ์/ หนี้สนิทางการเงนิจ าแนกตามประเภทอตัราดอกเบีย้ ไดด้งันี้ 
 

 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 
 มีอตัราดอกเบีย้    
 ปรบัขึ้นลงอ้างอิง มีอตัรา   
 ตามอตัราตลาด ดอกเบีย้คงท่ี ไม่มีดอกเบีย้ รวม 

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

สินทรพัยท์างการเงิน      
เงนิสด - - 919 919 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 1,199 1,944 3,741 6,884 
สนิทรพัยท์างการเงนิที่วดัมลูค่าดว้ยมลูค่า     
   ยุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน - 34,427 - 34,427 
สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ 41,033 2,095 14,433 57,561 
เงนิลงทุน - 61,469 78 61,547 
เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้ 138,585 88,365 - 226,950 
เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 16,051 - - 16,051 
สนิทรพัยอ์ื่น - 324 222 546 
   รวมสนิทรพัย์ทางการเงนิ 196,868 188,624 19,393 404,885 
     

หน้ีสินทางการเงิน     
เงนิรบัฝาก 82,586 105,362 6,008 193,956 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ  19,757 25,460 2,451 47,668 
หนี้สนิจ่ายคนืเมื่อทวงถาม - - 256 256 
หนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม     
   ผา่นก าไรหรอืขาดทุน 28,920 - 29 28,949 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 36,864 2,010 18,347 57,221 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื 7,153 12,296 - 19,449 
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ - 297 - 297 
เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 12,111 - - 12,111 
   รวมหนี้สนิทางการเงนิ 187,391 145,425 27,091 359,907 
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 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2562 
 มีอตัราดอกเบีย้    
 ปรบัขึ้นลงอ้างอิง มีอตัรา   
 ตามอตัราตลาด ดอกเบีย้คงท่ี ไม่มีดอกเบีย้ รวม 

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
สินทรพัยท์างการเงิน      
เงนิสด - - 1,352 1,352 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 680 2,861 2,877 6,418 
สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ 32,916 2,953 7,590 43,459 
เงนิลงทุน 58 86,667 319 87,044 
เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้ 152,134 87,816 - 239,950 
เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 14,968 - - 14,968 
สนิทรพัยอ์ื่น - 204 537 741 
   รวมสนิทรพัย์ทางการเงนิ 200,756 180,501 12,675 393,932 
     
หน้ีสินทางการเงิน     
เงนิรบัฝาก 56,524 139,599 2,912 199,035 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ  6,959 35,254 1,181 43,394 
หนี้สนิจ่ายคนืเมื่อทวงถาม - - 269 269 
หนี้สนิทางการเงนิทีก่ าหนดให้แสดงดว้ย     
   มลูค่ายุตธิรรม 24,376 - 47 24,423 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 27,248 6,104 11,308 44,660 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื 8,516 17,303 - 25,819 
เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 9,158 - - 9,158 
   รวมหนี้สนิทางการเงนิ 132,781 198,260 15,717 346,758 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2563 
 มีอตัราดอกเบีย้    
 ปรบัขึ้นลงอ้างอิง มีอตัรา   
 ตามอตัราตลาด ดอกเบีย้คงท่ี ไม่มีดอกเบีย้ รวม 

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

สินทรพัยท์างการเงิน      
เงนิสด - - 918 918 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 1,060 1,944 3,711 6,715 
สนิทรพัยท์างการเงนิที่วดัมลูค่าดว้ยมลูค่า     
   ยุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน - 34,427 - 34,427 
สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ 41,033 2,095 14,433 57,561 
เงนิลงทุน - 61,467 78 61,545 
เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้ 138,565 82,237 - 220,802 
เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 16,051 - - 16,051 
สนิทรพัยอ์ื่น - 324 222 546 
   รวมสนิทรพัย์ทางการเงนิ 196,709 182,494 19,362 398,565 
     
หน้ีสินทางการเงิน     
เงนิรบัฝาก 82,761 105,379 6,010 194,150 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ  19,757 25,460 2,451 47,668 
หนี้สนิจ่ายคนืเมื่อทวงถาม - - 256 256 
หนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม     
   ผา่นก าไรหรอืขาดทุน 28,920 - 29 28,949 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 36,864 2,010 18,347 57,221 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื 7,153 12,296 - 19,449 
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ - 234 - 234 
เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 12,111 - - 12,111 
   รวมหนี้สนิทางการเงนิ 187,566 145,379 27,093 360,038 

  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2562 
 มีอตัราดอกเบีย้    
 ปรบัขึ้นลงอ้างอิง มีอตัรา   
 ตามอตัราตลาด ดอกเบีย้คงท่ี ไม่มีดอกเบีย้ รวม 

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
สินทรพัยท์างการเงิน      
เงนิสด - - 1,351 1,351 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 490 2,861 2,851 6,202 
สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ 32,916 2,953 7,590 43,459 
เงนิลงทุน 58 86,665 319 87,042 
เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้ 152,184 79,143 - 231,327 
เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 14,968 - - 14,968 
สนิทรพัยอ์ื่น - 204 328 532 
   รวมสนิทรพัย์ทางการเงนิ 200,616 171,826 12,439 384,881 
     
หน้ีสินทางการเงิน     
เงนิรบัฝาก 56,605 139,615 2,912 199,132 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ  6,959 35,254 1,181 43,394 
หนี้สนิจ่ายคนืเมื่อทวงถาม - - 269 269 
หนี้สนิทางการเงนิทีก่ าหนดให้แสดงดว้ย     
    มลูค่ายุตธิรรม 24,376 - 47 24,423 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 27,248 6,104 11,308 44,660 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื 8,516 15,303 - 23,819 
เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 9,158 - - 9,158 
   รวมหนี้สนิทางการเงนิ 132,862 196,276 15,717 344,855 

  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 
 ระยะเวลาการก าหนดอตัราดอกเบีย้ใหม่หรือวนัครบก าหนด   
 เม่ือ 0 - 3 3 - 12   ไม่มี  
 ทวงถาม เดือน เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ดอกเบีย้ รวม 

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
        

สินทรพัยท์างการเงิน        
เงนิสด - - - - - 919 919 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 1,030 2,038 75 - - 3,741 6,884 
สนิทรพัยท์างการเงนิที่วดั        
   มลูค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรม        
   ผา่นก าไรหรอืขาดทุน   - 2 152 2,969 31,304 - 34,427 
สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ - 31,294 11,427 78 329 14,433 57,561 
เงนิลงทุน - 3,500 2,882 35,074 20,013 78 61,547 
เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้ 6,363 28,558 40,673 90,922 60,434 - 226,950 
เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 16,051 - - - - - 16,051 
สนิทรพัยอ์ื่น - 41 40 243 - 222 546 
   รวมสนิทรพัย์ทางการเงนิ 23,444 65,433 55,249 129,286 112,080 19,393 404,885 
        

หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิรบัฝาก 82,585 46,223 57,383 1,757 - 6,008 193,956 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 19,756 23,854 878 729 - 2,451 47,668 
หนี้สนิจ่ายคนืเมื่อทวงถาม - - - - - 256 256 
หนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมูลค่า        
   ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่น        
   ก าไรหรอืขาดทุน - 21,123 7,757 40 - 29 28,949 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ - 22,472 15,067 202 1,133 18,347 57,221 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื - 4,247 3,974 - 11,228 - 19,449 
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ - 28 81 185 3 - 297 
เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 12,111 - - - - - 12,111 
   รวมหนี้สนิทางการเงนิ 114,452 117,947 85,140 2,913 12,364 27,091 359,907 

 

  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2562 
 ระยะเวลาการก าหนดอตัราดอกเบีย้ใหม่หรือวนัครบก าหนด   
 เม่ือ 0 - 3 3 - 12   ไม่มี  
 ทวงถาม เดือน เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ดอกเบีย้ รวม 

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
        

สินทรพัยท์างการเงิน        
เงนิสด - - - - - 1,352 1,352 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 528 2,213 800 - - 2,877 6,418 
สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ - 25,028 10,728 92 21 7,590 43,459 
เงนิลงทุน 58 1,780 6,101 36,236 42,550 319 87,044 
เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้ 5,531 36,455 51,334 88,615 58,015 - 239,950 
เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 14,968 - - - - - 14,968 
สนิทรพัยอ์ื่น - 51 153 - - 537 741 
   รวมสนิทรพัย์ทางการเงนิ 21,085 65,527 69,116 124,943 100,586 12,675 393,932 
        
หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิรบัฝาก 56,524 72,187 57,703 9,709 - 2,912 199,035 
        
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 6,959 34,863 290 101 - 1,181 43,394 
หนี้สนิจ่ายคนืเมื่อทวงถาม - - - - - 269 269 
หนี้สนิทางการเงนิทีก่ าหนดให้        
   ใหแ้สดงด้วยมลูค่ายุตธิรรม    - 11,320 13,056 - - 47 24,423 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ - 18,191 14,779 123 259 11,308 44,660 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื - 4,068 10,694 - 11,057 - 25,819 
เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 9,158 - - - - - 9,158 
   รวมหนี้สนิทางการเงนิ 72,641 140,629 96,522 9,933 11,316 15,717 346,758 

 

  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2563 
 ระยะเวลาการก าหนดอตัราดอกเบีย้ใหม่หรือวนัครบก าหนด   

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

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
สินทรพัยท์างการเงิน        
เงนิสด - - - - - 918 918 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 1,060 1,870 74 - - 3,711 6,715 
สนิทรพัยท์างการเงนิที่วดั        
   มลูค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรม        
   ผา่นก าไรหรอืขาดทุน   - 2 152 2,969 31,304 - 34,427 
สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ - 31,294 11,427 78 329 14,433 57,561 
เงนิลงทุน - 3,500 2,882 35,074 20,011 78 61,545 
เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้ 6,363 39,486 49,716 67,459 57,778 - 220,802 
เงนิวางหลกัประกนัของตราสาร อนุพนัธ์ 16,051 - - - - - 16,051 
สนิทรพัยอ์ื่น - 41 40 243 - 222 546 
   รวมสนิทรพัย์ทางการเงนิ 23,474 76,193 64,291 105,823 109,422 19,362 398,565 
        
หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิรบัฝาก 82,761 46,228 57,394 1,757 - 6,010 194,150 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 19,756 23,854 878 729 - 2,451 47,668 
หนี้สนิจ่ายคนืเมื่อทวงถาม - - - - - 256 256 
หนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมูลค่า        
   ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่น        
   ก าไรหรอืขาดทุน - 21,122 7,757 41 - 29 28,949 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ - 22,472 15,067 202 1,133 18,347 57,221 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื - 4,248 3,973 - 11,228 - 19,449 
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ - 20 56 155 3 - 234 
เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 12,111 - - - - - 12,111 
   รวมหนี้สนิทางการเงนิ 114,628 117,944 85,125 2,884 12,364 27,093 360,038 

 
 

  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2562 
 ระยะเวลาการก าหนดอตัราดอกเบีย้ใหม่หรือวนัครบก าหนด   
 เม่ือ 0 - 3 3 - 12   ไม่มี  
 ทวงถาม เดือน เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ดอกเบีย้ รวม 

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
        

สินทรพัยท์างการเงิน        
เงนิสด - - - - - 1,351 1,351 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 490 2,061 800 - - 2,851 6,202 
สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ - 25,028 10,728 92 21 7,590 43,459 
เงนิลงทุน 58 1,780 6,101 36,236 42,548 319 87,042 
เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้ 5,531 42,009 52,751 75,334 55,702 - 231,327 
เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 14,968 - - - - - 14,968 
สนิทรพัยอ์ื่น - 51 153 - - 328 532 
   รวมสนิทรพัย์ทางการเงนิ 21,047 70,929 70,533 111,662 98,271 12,439 384,881 

        
หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิรบัฝาก 56,605 72,193 57,713 9,709 - 2,912 199,132 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 6,959 34,863 290 101 - 1,181 43,394 
หนี้สนิจ่ายคนืเมื่อทวงถาม - - - - - 269 269 
หนี้สนิทางการเงนิทีก่ าหนดให้        
   ใหแ้สดงด้วยมลูค่ายุตธิรรม    - 11,320 13,056 - - 47 24,423 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ - 18,191 14,779 123 259 11,308 44,660 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื - 4,068 8,694 - 11,057 - 23,819 
เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 9,158 - - - - - 9,158 
   รวมหนี้สนิทางการเงนิ 72,722 140,635 94,532 9,933 11,316 15,717 344,855 

  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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ธนาคารมยีอดคงเหลอืถวัเฉลีย่ของสนิทรพัย์และหนี้สนิทางการเงนิทีก่่อใหเ้กดิรายไดแ้ละค่าใชจ้่าย และอตัราเฉลีย่ของดอกเบี้ย
และเงนิปนัผล ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 เป็นดงันี้ 
 
 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ยอดคงเหลือ ดอกเบีย้และ  ยอดคงเหลือ ดอกเบีย้และ  
 ถวัเฉล่ีย เงินปันผล อตัราเฉล่ีย ถวัเฉล่ีย เงินปันผล อตัราเฉล่ีย 
 ล้านบาท ล้านบาท (ร้อยละ) ล้านบาท ล้านบาท (ร้อยละ) 
       
สนิทรพัยท์างการเงนิทีก่่อใหเ้กดิรายได้       
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสทุธ ิ 5,757 71 1.23 3,389 88 2.59 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่       
   ยตุธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 36,259 375 1.03 - - - 
เงนิลงทนุสทุธ ิ 58,974 1,121 1.90 91,756 2,079 2.27 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหน้ี 227,305 13,371 5.88 234,430 14,060 6.00 
   รวมสนิทรพัยท์างการเงนิทีก่่อใหเ้กดิรายได้ 328,295 14,866  329,575 16,227  
       
หน้ีสนิทางการเงนิทีก่่อใหเ้กดิค่าใชจ้า่ย       
เงนิรบัฝาก 196,135 2,360 1.20 186,321 2,850 1.53 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 49,696 337 0.68 48,323 719 1.49 
หน้ีสนิทางการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่       
   ยตุธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 28,066 300 1.07 32,075 850 2.65 
ตราสารหน้ีทีอ่อกและเงนิกูย้มื 24,093 713 2.96 21,174 718 3.39 
   รวมหนี้สนิทางการเงนิทีก่่อใหเ้กดิค่าใชจ้่าย 297,990 3,710  287,893 5,137  

  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ยอดคงเหลือ ดอกเบีย้และ  ยอดคงเหลือ ดอกเบีย้และ  
 ถวัเฉล่ีย เงินปันผล อตัราเฉล่ีย ถวัเฉล่ีย เงินปันผล อตัราเฉล่ีย 
 ล้านบาท ล้านบาท (ร้อยละ) ล้านบาท ล้านบาท (ร้อยละ) 
       

สนิทรพัยท์างการเงนิทีก่่อใหเ้กดิรายได้       
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสทุธ ิ 5,627 70 1.25 3,262 87 2.69 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่       
   ยตุธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 36,259 375 1.03 - - - 
เงนิลงทนุสทุธ ิ 58,972 1,121 1.90 92,001 2,079 2.26 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหน้ี 235,373 9,562 4.09 226,206 10,618 4.69 
   รวมสนิทรพัยท์างการเงนิทีก่่อใหเ้กดิรายได้ 336,231 11,056  321,469 12,784  
       
หน้ีสนิทางการเงนิทีก่่อใหเ้กดิค่าใชจ้า่ย       
เงนิรบัฝาก 196,638 2,360 1.20 186,429 2,851 1.53 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 48,231 337 0.70 48,323 719 1.49 
หน้ีสนิทางการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่       
   ยตุธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 28,066 300 1.07 32,075 850 2.65 
ตราสารหน้ีทีอ่อกและเงนิกูย้มื 23,426 696 2.97 19,174 670 3.49 
   รวมหนี้สนิทางการเงนิทีก่่อใหเ้กดิค่าใชจ้่าย 296,361 3,693  286,001 5,090  

 
การวิเคราะหค์วามอ่อนไหวของอตัราดอกเบี้ยต่อก าไรสทุธิและส่วนของเจ้าของ 
 
ตารางแสดงความอ่อนไหวของก าไรสุทธแิละส่วนของผูถ้อืหุน้เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงไปของอตัราดอกเบี้ยของสนิทรพัย์
และหนี้สนิทางการเงนิ ณ วนัทีร่ายงาน 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 
 เพ่ิมขึ้น 1 จดุ 

พืน้ฐาน 
ลดลง 1 จุด 

พืน้ฐาน 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ผลกระทบต่อก าไรสุทธ ิ (3) 3 
ผลกระทบต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (13) 13 

 (16) 16 
 

  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
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4.1.1.2 ความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียน (Foreign Exchange Risk) 
 
ความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยน คอื ความเสี่ยงที่เกดิจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ  
ซึ่งอาจจะท าให้เกดิการเปลีย่นแปลงต่อมลูค่าตราสารทางการเงนิ ความผนัผวนต่อรายไดห้รอืมลูค่าของสนิทรพัย์และ
หนี้สนิทางการเงนิ  
 
ดา้นการบรหิารเงนิและการคา้ผลติภณัฑ์ทางการเงนิ กลุ่มกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบการบรหิารฐานะเงนิตราต่างประเทศ
ของกลุ่มกจิการภายใตเ้พดานความเสีย่งทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งของกลุ่มกจิการ 
 

 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 
 สกลุเงิน  

 บาท 
ดอลลาร์

สหรฐั เยน ยูโร 
มาเลเซีย     

ริงกิต อ่ืนๆ รวม 
รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

        
สินทรพัยท์างการเงิน        
เงนิสด 886 5 2 6 2 18 919 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 4,198 1,485 26 5 747 424 6,885 
สนิทรพัยท์างการเงนิที่วดั        
   มลูค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรม        
   ผา่นก าไรหรอืขาดทุน 34,427 - - - - - 34,427 
สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ 612,145 (629,083) 17,099 31,742 11,649 14,009 57,561 
เงนิลงทุน 61,546 - - 1 - - 61,547 
เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้และ        
   ดอกเบี้ยคา้งรบั 217,660 11,961 - 7 - 1,169 230,797 
เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 7,605 8,446 - - - - 16,051 
สนิทรพัยอ์ื่น 937 1 - - - - 938 
   รวมสนิทรพัย์ทางการเงนิ 939,404 (607,185) 17,127 31,761 12,398 15,620 409,125 
        
หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิรบัฝาก 187,044 6,347 8 96 197 264 193,956 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 45,605 1,355 - 4 703 1 47,668 
หนี้สนิจ่ายคนืเมื่อทวงถาม 255 1 - - - - 256 
หนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ย        
   มลูค่ายุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน 28,949 - - - - - 28,949 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 622,098 (627,921) 17,095 31,627 (654) 14,976 57,221 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื 4,329 3,892 - - 11,228 - 19,449 
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 297 - - - - - 297 
เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 4,730 7,381 - - - - 12,111 
หนี้สนิอื่น 293 18 - - 228 - 539 
   รวมหนี้สนิทางการเงนิ 893,600 (608,927) 17,103 31,727 11,702 15,241 360,446 

  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
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 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2562 
 สกลุเงิน  

 บาท 
ดอลลาร์

สหรฐั เยน ยูโร 
มาเลเซีย     

ริงกิต อ่ืนๆ รวม 
รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

        

สินทรพัยท์างการเงิน        
เงนิสด 1,314 5 2 6 2 23 1,352 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 5,006 565 81 30 457 284 6,423 
สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ 650,728 (626,282) (3,495) (1,181) 3,720 19,969 43,459 
เงนิลงทุน 86,942 - - - - 102 87,044 
เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้และ        
   ดอกเบี้ยคา้งรบั 228,187 13,813 1 100 - 1,105 243,206 
เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 10,863 4,105 - - - - 14,968 
สนิทรพัยอ์ื่น 991 5 - - - 4 1,000 
   รวมสนิทรพัย์ทางการเงนิ 984,031 (607,790) (3,410) (1,045) 4,179 21,487 397,452 
        
หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิรบัฝาก 195,740 2,660 68 40 325 202 199,035 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 43,325 65 - 4 - - 43,394 
หนี้สนิจ่ายคนืเมื่อทวงถาม 266 2 - - - 1 269 
หนี้สนิทางการเงนิทีก่ าหนดให้        
   ใหแ้สดงด้วยมลูค่ายุตธิรรม   24,423 - - - - - 24,423 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 656,834 (620,402) (3,513) (1,033) (8,130) 20,904 44,660 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื 9,912 4,850 - - 11,057 - 25,819 
เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 5,330 3,828 - - - - 9,158 
หนี้สนิอื่น 418 36 - - 225 1 680 
   รวมหนี้สนิทางการเงนิ 936,248 (608,961) (3,445) (989) 3,477 21,108 347,438 

 
  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2563 
 สกลุเงิน  

 บาท 
ดอลลาร์

สหรฐั เยน ยูโร 
มาเลเซีย     

ริงกิต อ่ืนๆ รวม 
รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

        

สินทรพัยท์างการเงิน        
เงนิสด 885 5 2 6 2 18 918 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 4,029 1,485 26 5 747 424 6,716 
สนิทรพัยท์างการเงนิที่วดั        
   มลูค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรม        
   ผา่นก าไรหรอืขาดทุน 34,427 - - - - - 34,427 
สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ 612,145 (629,083) 17,099 31,742 11,649 14,009 57,561 
เงนิลงทุนสุทธ ิ 61,544 - - 1 - - 61,545 
เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้และ        
   ดอกเบี้ยคา้งรบั 211,506 11,961 - 7 - 1,169 224,643 
เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 7,605 8,446 - - - - 16,051 
สนิทรพัยอ์ื่น 937 1 - - - - 938 
   รวมสนิทรพัย์ทางการเงนิ 933,078 (607,185) 17,127 31,761 12,398 15,620 402,799 
        
หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิรบัฝาก 187,238 6,347 8 96 197 264 194,150 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 45,605 1,355 - 4 703 1 47,668 
หนี้สนิจ่ายคนืเมื่อทวงถาม 255 1 - - - - 256 
หนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ย        
   มลูค่ายุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน 28,949 - - - - - 28,949 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 622,098 (627,921) 17,095 31,627 (654) 14,976 57,221 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื 4,329 3,892 - - 11,228 - 19,449 
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 234 - - - - - 234 
เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 4,730 7,381 - - - - 12,111 
หนี้สนิอื่น 288 17 - - 228 - 533 
   รวมหนี้สนิทางการเงนิ 893,726 (608,928) 17,103 31,727 11,702 15,240 360,571 

  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2562 
 สกลุเงิน  

 บาท 
ดอลลาร์

สหรฐั เยน ยูโร 
มาเลเซีย     

ริงกิต อ่ืนๆ รวม 
รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

        

สินทรพัยท์างการเงิน        
เงนิสด 1,313 5 2 6 2 23 1,351 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 4,790 565 81 30 457 284 6,207 
สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ 650,728 (626,282) (3,495) (1,181) 3,720 19,969 43,459 
เงนิลงทุนสุทธ ิ 86,940 - - - - 102 87,042 
เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้และ        
   ดอกเบี้ยคา้งรบั 219,556 13,813 1 100 - 1,105 234,575 
เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 10,863 4,105 - - - - 14,968 
สนิทรพัยอ์ื่น 938 5 - - - 4 947 
   รวมสนิทรพัย์ทางการเงนิ 975,128 (607,790) (3,410) (1,045) 4,179 21,487 388,549 
        
หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิรบัฝาก 195,837 2,660 68 40 325 202 199,132 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 43,325 65 - 4 - - 43,394 
หนี้สนิจ่ายคนืเมื่อทวงถาม 266 2 - - - 1 269 
หนี้สนิทางการเงนิทีก่ าหนดให้        
   ใหแ้สดงด้วยมลูค่ายุตธิรรม    24,423 - - - - - 24,423 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 656,834 (620,402) (3,513) (1,033) (8,130) 20,904 44,660 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื 7,912 4,850 - - 11,057 - 23,819 
เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 5,330 3,828 - - - - 9,158 
หนี้สนิอื่น 411 36 - - 225 1 673 
   รวมหนี้สนิทางการเงนิ 934,338 (608,961) (3,445) (989) 3,477 21,108 345,528 

 
นอกเหนือจากสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศทีไ่ดเ้ปิดเผยแลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ
ที่เกี่ยวขอ้ง ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ธนาคารมฐีานะสุทธทิี่เป็นเงนิตราต่างประเทศที่ส าคญั 
โดยจ าแนกเป็นสกุลเงนิไดด้งัต่อไปนี้ 
 

 (หน่วย: เทียบเท่าล้านเหรียญสหรฐัฯ) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 เหรียญสหรฐัฯ ยโูร* สกลุอ่ืน ๆ* เหรียญสหรฐัฯ ยโูร* สกลุอ่ืน ๆ* 
       

ฐานะทนัท ี 102.28 (2.70) (354.02) 237.75 3.11 (343.51) 
ฐานะลว่งหน้า       
- สญัญาลว่งหน้า (57.99) 2.70 377.17 (231.44) (4.00) 362.92 
   ฐานะสุทธ ิ 44.29 - 23.15 6.31 (0.89) 19.41 

 
* ส าหรบัสกุลยูโรและสกุลอื่น ๆ แสดงฐานะสุทธเิป็นเงนิตราต่างประเทศเทยีบเทา่สกุลเงนิเหรยีญสหรฐัฯ 
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การวิเคราะหค์วามอ่อนไหวของอตัราแลกเปล่ียนต่อก าไรสทุธิและส่วนของเจ้าของ 
 
ตารางแสดงความอ่อนไหวของก าไรสุทธเิมือ่มกีารเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นไปรอ้ยละ 1 ดงัต่อไปนี้ 
 

 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท 
  

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1   
ดอลลารส์หรฐัฯ 13 
อื่นๆ 7 
 20 
  

ลดลงร้อยละ 1  
ดอลลารส์หรฐัฯ (13) 
อื่นๆ (7) 

 (20) 
 
ธนาคารประกอบธุรกรรมเกีย่วกบัตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิเป็นไปตามปกตธิุรกจิของธนาคาร เพือ่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้า และเพื่อการบรหิารความเสี่ยงของธนาคารอนัเกดิจากการผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น และอตัรา
ดอกเบีย้ 
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ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ธนาคารมตีราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิซึง่จ าแนกตามระยะเวลาครบก าหนด
ของสญัญา สามารถสรุปไดด้งันี้ 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ไม่เกิน 1 ปี มากกว่า 1 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี มากกว่า 1 ปี รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตรา 
   ต่างประเทศทนัทแีละล่วงหน้า       
- สญัญาซือ้ 603,595 6,866 610,461 536,799 1,579 538,378 
- สญัญาขาย 495,758 8,484 504,242 490,838 12,293 503,131 
สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตรา       
   ต่างประเทศและอตัราดอกเบีย้       
- สญัญาซือ้ 39,340 179,714 219,054 50,599 190,174 240,773 
- สญัญาขาย 32,772 170,483 203,255 48,818 147,707 196,525 
สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้       
- รบัอตัราดอกเบีย้คงที ่ 378,701 574,392 953,093 418,509 571,872 990,381 
- รบัอตัราดอกเบีย้ลอยตวั 461,171 706,643 1,167,814 504,446 679,213 1,183,659 
สญัญาสทิธซิือ้ขายเงนิตราต่างประเทศ        
- ขายสทิธทิีจ่ะซือ้ 334 - 334 10 - 10 
- ขายสทิธทิีจ่ะขาย 406 - 406 171 - 171 
- ซือ้สทิธทิีจ่ะซือ้ 646 - 646 894 - 894 
- ซือ้สทิธทิีจ่ะขาย 318 - 318 1,526 - 1,526 
สนิคา้โภคภณัฑ ์       
- สญัญาซือ้ - - - 87 - 87 
- สญัญาขาย - - - 87 - 87 
อนุพนัธด์า้นเครดติ       
- สญัญาซือ้ - 5,675 5,675 - 6,293 6,293 
- สญัญาขาย - 5,675 5,675 - 6,293 6,293 
ตราสารสทิธทิีอ่า้งองิหน่วยลงทนุ       
   ของกองทนุ       
- สญัญาซือ้ 1,599 417 2,016 6,494 1,936 8,430 
- สญัญาขาย 1,599 417 2,016 6,494 1,936 8,430 
อนุพนัธด์า้นตราสารทนุ       
- สญัญาซือ้ - 323 323 - 23 23 
- สญัญาขาย - 323 323 - 23 23 
อนุพนัธด์า้นตราสารหนี้ 
   (Bond Forward)       
- สญัญาขาย 8,679 14,692 23,371 5,700 13,630 19,330 
       
 
ธนาคารก าหนดนโยบายและวงเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเสีย่งโดยมขี ัน้ตอนการรายงานและควบคุมความเสีย่งต่าง ๆ เพือ่
ควบคุมธุรกรรมด้านอนุพนัธ์ทางการเงนิ ธนาคารควบคุมความเสี่ยงด้านการผดินัดช าระที่เกี่ยวขอ้งกบัอนุพนัธ์ทาง
การเงนิโดยพจิารณาวงเงนิสนิเชื่อทีใ่หก้บัลูกคา้โดยรวม ซึ่งการพจิารณาดงักล่าวเป็นไปเช่นเดยีวกบักระบวนการการ
พจิารณาอนุมตัสินิเชือ่ อนัท าใหธ้นาคารควบคุมระดบัความเสีย่งทีธ่นาคารสามารถรบัได ้อย่างไรกต็าม อนุพนัธท์างการ
เงนิอาจท าใหเ้กดิก าไรหรอืขาดทุนกบัธนาคารกไ็ด้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการขึน้ลงของอตัราดอกเบี้ยหรอือตัราแลกเปลีย่นและ
สามารถเปลีย่นแปลงไดอ้ย่างมสีาระส าคญัตามสภาวะตลาดทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
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4.1.1.3 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน 
 
ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงราคาตลาดของตราสารทุน คอื ความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงของราคาของตรา
สารทุน ซึ่งอาจจะท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงต่อมลูค่าของสนิทรพัยใ์นตราสารทุน ความผนัผวนต่อรายได ้และมลูค่าของ
สนิทรพัยท์างการเงนิอื่น ทัง้นี้ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงราคาตลาดของตราสารทุนไมม่สีาระส าคญัต่อกลุ่มกจิการ 
 

4.1.2 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
 
ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่อคอื ความเสีย่งทีก่ลุ่มกจิการจะไดร้บัความเสยีหายอนัสบืเนื่องมาจากการทีลู่กค้าหรอืคู่สญัญาของ
กลุ่มกจิการไมส่ามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขหรอืขอ้ตกลงทีร่ะบุไว้ไดต้ามสญัญา 
 
กลุ่มกจิการได้จดัให้มกีารน ากระบวนการบรหิารความเสี่ยงด้านเครดติมาใช้ ภายใต้นโยบายการบรหิารความเสี่ยงด้านเครดิต 
(Credit Risk Management Policy) กลุ่มกจิการมกีารจดัองคก์รใหม้กีารถ่วงดุลและตรวจสอบซึ่งกนัและกนั มกีารแบ่งแยกหน้าที่
กนัอย่างชดัเจนระหว่างผูท้ าหน้าทีด่า้นตลาด ผูอ้นุมตัสินิเชือ่ ผูต้รวจสอบและผูท้ี่ดแูลเรือ่งการบรหิารความเสีย่ง การบรหิารความเสีย่ง
ด้านเครดิตของกลุ่มกิจการมกีารบรหิารทัง้ในระดบัรายลูกค้า (Standalone Risk) และระดบั Portfolio โดยกลุ่มกิจการได้พฒันา
เครื่องมอืในการประเมนิความเสีย่งทีต่่างกนัให้เหมาะสมกบัประเภทของลูกค้า ส าหรบัลูกคา้นิตบิุคคล ธนาคารไดพ้ฒันา Risk 
Grading Tools และส าหรบัลูกค้าธุรกจิขนาดกลาง - ขนาดย่อม ได้พฒันา SME Rating เพื่อใช้ส าหรบัจดัอนัดบัความเสี่ยงลูกค้า
สนิเชือ่ธุรกจิ ส าหรบัลกูคา้รายย่อยบุคคลธรรมดา ทัง้สนิเชือ่อเนกประสงคท์ีไ่มม่หีลกัประกนั (Personal Cash) และทีม่หีลกัประกนั 
(Mortgage Loan) รวมทัง้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยั (Home Loan) ธนาคารก็ได้พฒันาระบบ Credit Scoring ใช้ในการประเมนิ 
ความเสีย่งของผูกู้ ้
 
ส่วนการพจิารณาการใหส้นิเชื่อนัน้ กลุ่มกจิการมคีณะกรรมการพจิารณาอนุมตัสินิเชื่อระดบัต่าง ๆ ซึ่งแตกต่างกนัไปตามขนาด
ของวงเงนิสนิเชือ่ โดยจะเน้นพจิารณาจากความสามารถในการช าระหนี้ของลกูหนี้ โดยค านึงถงึประเภทของวงเงนิสนิเชือ่ สถานะ
ทางการเงนิของลกูหนี้ สภาพเศรษฐกจิและภาวะอุตสาหกรรมเป็นหลกั นอกจากนี้ธนาคารไดจ้ดัตัง้หน่วยงานสอบทานการใหส้นิเชื่อ 
ซึง่เป็นหน่วยงานอสิระเพือ่ใหก้ระบวนการพจิารณาอนุมตัสินิเชือ่มคีวามโปร่งใสและก่อใหเ้กดิประสทิธผิลสูงสุด 
 
มลูค่าสูงสุดของความเสีย่งดา้นสนิเชื่อ คอื มลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ทางการเงนิหกัดว้ยค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะ
เกดิขึน้ตามทีแ่สดงไวใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ และความเสีย่งของภาระผกูพนันอกงบแสดงฐานะการเงนิ เช่น การค ้าประกนัการกูย้มื 
และการค ้าประกนัอื่น ๆ 
 
ข้อมลูท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคตของปัจจยัทางเศรษฐศาสตรม์หภาค 
 
กลุ่มกจิการน าสถานการณ์ทางเศรษฐกจิ 3 แบบมาใชเ้พือ่สะทอ้นถงึช่วงของความน่าจะเป็นทีใ่หน้ ้าหนกักบัผลลพัธใ์นอนาคตทีเ่ป็นไป
ไดท้ีเ่ป็นกลางในการประมาณค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ ดงันี้ 
 
เหตุการณ์ที่คาดว่าจะเป็นไปได้มากที่สุด (Base case) : แสดงถึง 'ผลลพัธ์ที่เป็นไปได้มากที่สุด' ของภาวะเศรษฐกจิในอนาคตซึ่ง
สอดคลอ้งกบัขอ้มลูทีก่ลุ่มกจิการใชเ้พือ่วตัถุประสงคอ์ื่น ๆ เช่น การจดัท างบประมาณและการทดสอบภาวะวกิฤต 
 
เหตุการณ์ทีด่ทีีสุ่ด (Best case) และเหตุการณ์ทีเ่ลวรา้ยทีสุ่ด (Worst case) : แสดงถงึผลลพัธ์ที ่"ดกีว่าปกต ิ(Upside)" และ "แย่กว่า
ปกต ิ(Downside)" ของสภาวะเศรษฐกจิในอนาคตซึง่ก าหนดดว้ยการวเิคราะหท์างสถติแิละการตดัสนิดา้นเครดติโดยผูเ้ชีย่วชาญ 
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การบริหารลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือ (Loan portfolio) 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิการมกีารกระจุกตวัของความเสีย่งจากการผดิสญัญาของเงนิใหส้นิเชื่อแยก
ตามประเภทอุตสาหกรรม สรุปไดด้งันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

การเกษตรและเหมอืงแร ่ 7,446 8,349 7,446 8,349 
อตุสาหกรรมการผลติและการพาณิชย ์ 33,962 41,446 33,962 41,446 
ธรุกจิอสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง 16,252 16,364 16,252 16,364 
การสาธารณูปโภคและบรกิาร 29,118 24,921 29,118 24,921 
สนิเชื่อสว่นบุคคล 8,263 10,519 8,263 10,519 
สนิเชื่อเพื่อทีอ่ยู่อาศยั 76,789 78,580 76,789 78,580 
ลูกหนี้ธรุกจิเชา่ซือ้และลกูหนี้     
   ตามสญัญาเชา่ทางการเงนิ 39,063 42,665 - - 
อื่น ๆ 16,057 17,106 48,972 51,148 
   รวมเงนิใหส้นิเชื่อแกลู่กหนี้ 226,950 239,950 220,802 231,327 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ. ศ. 2563 และ พ. ศ. 2562 กลุ่มกจิการมภีาระผกูพนันอกงบแสดงฐานะการเงนิ ซึง่วเิคราะหต์ามระยะเวลาครบ
ก าหนดของสญัญานบัจากวนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ ไดด้งัต่อไปนี้ 
 
 งบการเงินรวม 
 นับจาก 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 นับจาก 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
 ไม่เกิน 1 ปี มากกว่า 1 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี มากกว่า 1 ปี รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

       

การรบัอาวลัตัว๋เงนิ 9 8 17 - - - 
ภาระตามตัว๋แลกเงนิค่าสนิคา้       
   เขา้ทีย่งัไมค่รบก าหนด 157 - 157 331 - 331 
เลต็เตอรอ์อฟเครดติ 765 - 765 605 - 605 
เอกสารภายใตเ้ลตเตอรอ์อฟเครดติ       
   ในประเทศ 31 - 31 - - - 
การค ้าประกนัอื่น 8,717 1,799 10,516 10,464 1,831 12,295 
 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 นับจาก 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 นับจาก 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
 ไม่เกิน 1 ปี มากกว่า 1 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี มากกว่า 1 ปี รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

การค ้าประกนัเงนิกูย้มื - - - 2,150 - 2,150 
การรบัอาวลัตัว๋เงนิ 9 8 17 - - - 
ภาระตามตัว๋แลกเงนิค่าสนิคา้       
   เขา้ทีย่งัไมค่รบก าหนด 157 - 157 331 - 331 
เลต็เตอรอ์อฟเครดติ 765 - 765 605 - 605 
เอกสารภายใตเ้ลตเตอรอ์อฟเครดติ       
   ในประเทศ 31 - 31 - - - 
การค ้าประกนัอื่น 8,717 1,799 10,516 10,464 1,831 12,295 
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เงินลงทุนในตราสารหน้ีและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 
 

การลงทุนในตราสารหนี้ถูกก าหนดโดยพจิารณาจากอนัดบัความน่าเชือ่ถอืของผูอ้อกหุน้กูห้รอืผูค้ ้าประกนัซึง่ตอ้งผ่านเกณฑข์ัน้ต ่า
ทีค่ณะกรรมการธนาคารก าหนด 
 

ก่อนการท าธุรกรรมกบัธนาคารอื่น ธนาคารจะต้องประเมนิเครดติของคู่สญัญา ซึ่งโดยทัว่ไปอ้างอิงจากหน่วยงานจดัอันดบั
ภายนอก ตลอดจนการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอืของประเทศตน้ทางเพือ่ตรวจสอบความเสีย่งของคู่สญัญา 
 

การจดัอนัดบัเครดิต 
 

การจดัอนัดบัเครดติของสนิทรพัยท์างการเงนิของกลุ่มกจิการจะถูกแบ่งตามตารางดงัต่อไปนี้ ซึ่งสอดคลอ้งกบัการจดัอนัดบัของ 
Standard & Poor's  
 

เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้ และ ภาระผกูพนัทีจ่ะใหส้นิเชือ่วงเงนิสนิเชือ่และสญัญาการค ้าประกนัทางการเงนิ 
 

การจดัอนัดบัเครดิต การจดัอนัดบัเครดิตภายใน 
ด ี(Good) 1 - 10b 
น่าพอใจ (Satisfactory) 11a - 13e 
ดอ้ยค่าดา้นเครดติ (Impaired) 14 

 

สนิทรพัยท์างการเงนิอื่น 
 

การจดัอนัดบัเครดิต 
การจดัอนัดบัเครดิต

ภายใน 
การจดัอนัดบัเครดิต

ภายนอก 
กลุ่มระดบัลงทุน (Investment Grade) 1 - 6 AAA ~ BBB- 
กลุ่มระดบัต ่ากว่าลงทุน (Non-Investment Grade) 7 - 13e BB+ and below 

 

คณุภาพเครดิตสามารถอธิบายโดยสรปุได้ดงัน้ี 
 

ด ีหมายถงึ มคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ทีจ่ะไดร้บัคนืเงนิเตม็จ านวนตามมลูค่าของสนิทรพัย ์ดงันัน้กลุ่มกจิการและบรษิทัจงึไม่มี
ขอ้กงัวลต่อประเดน็ดงักล่าว 
 

น่าพอใจ หมายถงึ มขีอ้กงัวลทีคู่่สญัญาจะไม่สามารถช าระเงนิไดเ้มือ่ถงึก าหนด อย่างไรกต็ามยงัไม่ไดม้กีารผดินัดช าระเกดิขึน้ 
และคู่สญัญายงัคงจะช าระเมือ่ถงึก าหนด และคาดว่าจะสามารถช าระไดท้ัง้เงนิตน้และดอกเบีย้เตม็จ านวน 
 

ดอ้ยค่าดา้นเครดติ หมายถงึ สนิทรพัยม์กีารดอ้ยค่า 
 

กลุ่มระดบัลงทุน หมายถึง อันดบัความน่าเชื่อถือของสินทรพัย์ทางการเงนิที่มคีวามเสี่ยงในการผดินัดช าระหนี้ค่อนขา้งต ่า 
เนื่องจากมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ทีผู่อ้อกสนิทรพัยท์างการเงนิจะช าระเงนิคนื 
 

กลุ่มต ่ากว่าระดบัลงทุน หมายถึง คุณภาพของสินทรพัย์ทางการเงนิอยู่ในระดบัที่น่ากงัวล เนื่องจากมคีวามเสี่ยงที่ผู้ออก          
สนิทรพัยท์างการเงนิจะไมส่ามารถช าระเงนิเมือ่ถงึก าหนดช าระ 
 

ไมม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอื รวมไปถงึยอดหนี้ทีใ่ชว้ธิคี านวณสนิทรพัย์เสีย่งอย่างง่ายหรอืยอดหนี้ทีไ่ม่มอีนัดบัความน่าเชือ่ถอืหรอื
ใชอ้นัดบัความน่าเชือ่ถอืโดยเฉลีย่ 
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ฐานะเปิดสงูสดุต่อความเส่ียงด้านเครดิต 
 
กลุ่มกจิการมฐีานะเปิดสูงสุดต่อความเสีย่งดา้นเครดติทีม่ต่ีอกจิการอื่นหากกจิการนัน้ไม่สามารถท าตามภาระผูกพนัทีก่ าหนดไว้
ได ้โดยไม่ค านึงถงึหลกัประกนัทีถ่อืครองอยู่ ซึ่งฐานะเปิดสูงสุดต่อความเสีย่งถูกพจิารณาใหเ้ท่ากบัมลูค่าตามบญัชบีนงบแสดง
ฐานะการเงนิ หรอืมลูค่าตามสญัญาของรายการนอกงบการเงนิและสญัญาค ้าประกนัทางการเงนิแต่ไมร่วมถงึอนุพนัธท์างการเงนิ 
 
ฐานะเปิดต่อความเสีย่งด้านเครดติของกลุ่มกจิการทีไ่ม่เท่ากบัมูลค่าตามบญัชใีนงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัทีร่ายงาน ไดแ้ก่
รายการดงัต่อไปนี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 
 ฐานะเปิดสูงสุดต่อ ฐานะเปิดสูงสุดต่อ 
 ความเส่ียงด้านเครดิต ความเส่ียงด้านเครดิต 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ฐานะเปิดต่อความเส่ียงด้านเครดิตของรายการท่ี    
   แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน   
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม   
   ผ่านก าไรหรอืขาดทุน 32,446 32,446 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์ 60,915 60,913 
 93,361 93,359 
ฐานะเปิดต่อความเส่ียงด้านเครดิตของรายการท่ี    
   แสดงอยู่นอกงบแสดงฐานะการเงิน   
สญัญาค ้าประกนัทางการเงนิ 11,468 11,468 
ภาระผูกพนัทีจ่ะใหส้นิเชือ่ 42,567 42,567 
 54,035 54,035 
 
หลกัประกนั 
 
กลุ่มกจิการก าหนดนโยบายและแนวทางปฏบิตัเิพื่อลดความเสีย่งดา้นเครดติ และกลุ่มกจิการสามารถใหลู้กหนี้วางหลกัประกนั
ประเภทต่าง ๆ เพื่อใชใ้นการกูย้มืเงนิ ซึ่งกลุ่มกจิการมนีโยบายภายในทีร่บัการวางหลกัประกนัส าหรบัสนิทรพัย์บางประเภทเพือ่
ลดความเสีย่งดา้นเครดติ 
 
กลุ่มกจิการประเมนิมลูค่าของหลกัประกนัตัง้แต่วนัทีก่ลุ่มกจิการเริม่กระบวนการส าหรบัการปล่อยสนิเชือ่แก่ลกูหนี้ และก าหนดให้
มกีารประเมนิมลูค่าของหลกัประกนัตามรอบระยะเวลาทีก่ าหนด ส าหรบัประเภทของหลกัประกนัส่วนใหญ่ทีก่ลุ่มกจิการรบัใหว้าง
เป็นหลกัประกนัได ้ไดแ้ก่ 
 
- ทีอ่ยู่อาศยั 
- อสงัหารมิทรพัยใ์นโครงการหรอืสงัหารมิทรพัย ์
- สนิทรพัยข์องกจิการในการด าเนินธุรกจิ เช่น อาคาร อุปกรณ์ เงนิฝากประจ า หุน้กู ้การค ้าประกนัของบุคคลธรรมดา และนิตบิุคคล 
- หลกัทรพัยท์ีอ่ยู่ในความตอ้งการของตลาด 
- อื่น ๆ 
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ตารางดา้นล่างแสดงจ านวนเงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้ทีจ่ดัประเภทเป็นสนิเชือ่ธุรกจิ สนิเชื่อรายย่อย และหลกัประกนัทีถ่อืไวเ้พือ่ลด
ความเสีย่งดา้นเครตติ 
 
 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 
  

 
มลูค่าตาม 
บญัชีขัน้ต้น  

 
ผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่า

จะเกิดขึน้ 

มลูค่าสทุธิ 
ตามบญัชีก่อน

หกัส ารอง
ส่วนเกิน 

 
 

มลูค่ายติุธรรม
ของหลกัประกนั 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

สนิเชือ่ธุรกจิ 94,614 (2,555) 92,059 29,293 
สนิเชือ่รายย่อย 136,183 (4,333) 131,850 86,852 
รวม 230,797 (6,888) 223,909 116,145 
 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2563 
  

 
มลูค่าตาม 
บญัชีขัน้ต้น  

 
ผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่า

จะเกิดขึน้ 

มลูค่าสทุธิ 
ตามบญัชีก่อน

หกัส ารอง
ส่วนเกิน 

 
 

มลูค่ายติุธรรม
ของหลกัประกนั 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

สนิเชือ่ธุรกจิ 127,554 (2,592) 124,962 29,293 
สนิเชือ่รายย่อย 97,089 (2,532) 94,557 86,852 
รวม 224,643 (5,124) 219,519 116,145 
 
การด้อยค่าของสินทรพัยท์างการเงิน 
 
กลุ่มกจิการและธนาคารมสีนิทรพัย์ทางการเงนิ 2 ประเภททีต่้องมกีารพจิารณาตามโมเดลการวดัมลูค่าผลขาดทุนดา้นเครดติที่
คาดว่าจะเกดิขึน้ 
 เงนิลงทุนในตราสารหนี้ทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายและมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น  
 เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
แมว้่ากลุ่มกจิการจะมรีายการเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดซึ่งเขา้เงือ่นไขการพจิารณาการดอ้ยค่าภายใต้มาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิฉบบัที ่9 แต่กลุ่มกจิการพจิารณาว่าการดอ้ยค่าของรายการดงักล่าวเป็นจ านวนเงนิทีไ่มม่นียัส าคญั 
 
เงนิลงทุนในตราสารหนี้ 
 
กลุ่มกจิการและธนาคารพจิารณาว่าเงนิลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่ายและมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น นัน้มคีวามเสีย่งดา้นเครดติต ่า ดงันัน้ ค่าเผือ่ผลขาดทุนทีร่บัรูใ้นระหว่างปีจงึจ ากดัอยู่ทีผ่ลขาดทุนดา้นเครดติ
ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ภายใน 12 เดอืน  “ความเสีย่งดา้นเครดติต ่า” ส าหรบัตราสารหนี้ทีอ่ยู่ในความตอ้งการของตลาดนัน้พจิารณาจาก
อนัดบัด้านเครดติที่อยู่ในระดบัลงทุน (Investment grade credit rating) จากหน่วยงานจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอือย่างน้อยหนึ่ง
หน่วยงาน ตราสารอื่นๆ จะพจิารณาว่ามคีวามเสีย่งดา้นเครดติต ่าเมือ่มคีวามเสีย่งจากการผดินดัช าระอยู่ในระดบัต ่า และผูอ้อก
ตราสารมคีวามสามารถทางการเงนิทีแ่ขง็แรงทีจ่ะปฏบิตัติามภาระผกูพนัตามสญัญาได ้
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เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  
 
บรษิทัมเีงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย โดยรบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้
ใน 12 เดอืนขา้งหน้าส าหรบัลูกหนี้ทีไ่ม่ไดม้กีารเพิม่ขึน้ของความเสีย่งดา้นเครดติทีม่นียัส าคญั และรบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่า
จะเกดิขึน้ตลอดอายุส าหรบัเงนิใหกู้ย้มืทีม่กีารเพิม่ขึน้ของความเสีย่งดา้นเครดติทีม่นียัส าคญั 
 
รายการกระทบยอดค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติเงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
มดีงันี้ 
 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 ล้านบาท 

  
ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563  
   - ค านวณตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่9 25 
รบัรูค้่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติลดลงในก าไรหรอืขาดทุนในระหว่างปี (1) 
  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 24 
 
ความเส่ียงด้านเครดิตท่ีเก่ียวข้องกบัภาระผกูพนั 
 
ภาระผูกพนัทีม่ผีลต่อความเสีย่งดา้นเครดติหมายถงึวงเงนิทีย่งัไม่ไดเ้บกิใชข้องวงเงนิทีไ่ดร้บัการอนุมตั ิ ซึ่งหมายรวมถงึวงเงนิ
สนิเชื่อ วงเงนิค ้าประกนัทางการเงนิ หรอืเลต็เตอร์ออฟเครดติ ในส่วนของความเสีย่งดา้นเครดติกลุ่มกจิการมคี่าความเสยีหาย 
ทีอ่าจเกดิขึน้เท่ากบัจ านวนวงเงนิทีย่งัไม่ไดเ้บกิใชท้ัง้หมด อย่างไรกต็ามค่าความเสยีหายทีเ่กดิขึน้อาจมจี านวนน้อยกว่าจ านวน
ของวงเงนิทีย่งัไม่ไดเ้บกิใชท้ัง้หมด หากภาระผูกพนันัน้เป็นภาระผกูพนัทีอ่าจเกดิขึน้จากลูกคา้ทีม่อีตัราการเบกิใช้ ในอตัราทีต่ ่า  
กลุ่มกจิการคอยตรวจสอบเงือ่นไขการครบก าหนดของภาระผูกพนัดงักล่าว เนื่องจากภาระผูกพนัทีม่อีายุสญัญายาวจะท าใหเ้กดิ
ความเสีย่งดา้นเครดติมากกว่าภาระผกูพนัทีม่อีายุสญัญาสัน้ 
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คณุภาพเครดิตของเงินให้สินเช่ือแก่ลกูหน้ี  
 
เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้สามารถแยกประเภทออกเป็น สนิเชือ่ทีค่า้งช าระไมเ่กนิ 30 วนั สนิเชือ่ทีค่า้งช าระหว่าง 31 ถงึ 90 วนั และ 
สนิเชือ่ทีค่า้งช าระมากกว่า 90 วนั 
 
ตารางแสดงมลูค่าของเงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้โดยแบ่งตามคุณภาพดา้นเครดติ เป็นดงันี้ 
 
 งบการเงินรวม  
 พ.ศ. 2563 
 

ผลขาดทุนด้าน 
เครดิตท่ีคาดว่าจะ

เกิดขึ้นภายใน  
12 เดือน  

ผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่า 
จะเกิดขึ้นตลอด
อายุสญัญาแต่ยงั

ไม่เกิดการ 
ด้อยค่า  

 
ผลขาดทุนด้าน

เครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นตลอดอายุ

สญัญาและเกิด
การด้อยค่า  

 
 

ผลขาดทุนด้าน 
เครดิตเม่ือซ้ือ 
หรือเม่ือเกิด 

รายการ 

 
 
 
 
 

รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      

ไมค่า้งช าระและสนิเชื่อทีค่า้งช าระ 
   ไมเ่กนิ 30 วนั 200,366 14,826 808 - 216,000 
สนิเชื่อทีค่า้งช าระหวา่ง 31 ถงึ 90 วนั - 4,389 868 - 5,257 
สนิเชื่อทีค่า้งช าระมากกว่า 90 วนั - - 9,482 58 9,540 
มลูค่าตามบญัชขี ัน้ตน้ 200,366 19,215 11,158 58 230,797 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติ 
         ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (1,891) (1,482) (3,481) (24) (6,888) 
มลูค่าตามบญัชกี่อนหกัส ารองส่วนเกนิ 198,475 17,733 7,667 34 223,909 
 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2563 
 

ผลขาดทุนด้าน 
เครดิตท่ีคาดว่าจะ

เกิดขึ้นภายใน  
12 เดือน  

ผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่า 
จะเกิดขึ้นตลอด
อายุสญัญาแต่ยงั

ไม่เกิดการ 
ด้อยค่า  

 
ผลขาดทุนด้าน

เครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นตลอดอายุ

สญัญาและเกิด
การด้อยค่า  

 
 

ผลขาดทุนด้าน 
เครดิตเม่ือซ้ือ 
หรือเม่ือเกิด 

รายการ 

 
 
 
 
 

รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      

ไมค่า้งช าระและสนิเชื่อทีค่า้งช าระ 
   ไมเ่กนิ 30 วนั 198,709 13,013 806 - 212,528 
สนิเชื่อทีค่า้งช าระหวา่ง 31 ถงึ 90 วนั - 2,100 864 - 2,964 
สนิเชื่อทีค่า้งช าระมากกว่า 90 วนั - - 9,093 58 9,151 
มลูค่าตามบญัชขี ัน้ตน้ 198,709 15,113 10,763 58 224,643 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติ 
         ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (1,060) (708) (3,332) (24) (5,124) 
มลูค่าตามบญัชกี่อนหกัส ารองส่วนเกนิ 197,649 14,405 7,431 34 219,519 
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ตารางดงัต่อไปนี้แสดงคุณภาพเครดติของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ เงนิลงทุน เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้และดอกเบีย้ค้างรบั 
เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ สนิทรพัย์อื่น และ ภาระผูกพนัทีจ่ะใหส้นิเชือ่และการค ้าประกนัทางการเงนิ  โดยจ าแนก
ตามอนัดบัความน่าเชือ่ถอื 
 
 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 
 

 
ผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดขึน้ภายใน  

12 เดือน  

ผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดขึน้ตลอด
อายสุญัญาแต่ 

ยงัไม่เกิด 
การด้อยค่า  

ผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาด
ว่าจะเกิดขึน้
ตลอดอายุ

สญัญาและเกิด
การด้อยค่า  

ผลขาดทุนด้าน 
เครดิตเม่ือซ้ือ 
หรือเม่ือเกิด 

รายการ 

 
 
 
 
 

รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน      
อนัดบัความน่าเชื่อถอืของประเทศ 2,131 - - - 2,131 
กลุ่มระดบัลงทุน 3,252 - - - 3,252 
กลุ่มระดบัต ่ากว่าลงทุน 1,502 - - - 1,502 
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอื - - - - - 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่า 
        จะเกดิขึน้ - - - - - 
มลูค่าสทุธติามบญัช ี 6,885 - - - 6,885 
      

เงินลงทุน      
อนัดบัความน่าเชื่อถอืของประเทศ 53,140 - - - 53,140 
กลุ่มระดบัลงทุน 6,977 - - - 6,977 
กลุ่มระดบัต ่ากว่าลงทุน 1,210 141 - - 1,351 
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอื - - 1 - 1 
มลูค่าตามบญัชขีัน้ตน้ 61,327 141 1 - 61,469 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่า 
        จะเกดิขึน้ - - (1) - (1) 
มลูค่าสทุธติามบญัช ี 61,327 141 - - 61,468 
      

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและ 
   ดอกเบี้ยค้างรบั    

 
 

ด ี 67,997 1,243 - - 69,240 
น่าพอใจ 1,924 9,792 243 - 11,959 
ดอ้ยค่าดา้นเครดติ - - 5,816 58 5,874 
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอื 130,445 8,180 5,099 - 143,724 
มลูค่าตามบญัชขีัน้ตน้ 200,366 19,215 11,158 58 230,797 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่า 
        จะเกดิขึน้ (1,891) (1,482) (3,491) (24) (6,888) 
มลูค่าสทุธติามบญัชก่ีอนหกัส ารองส่วนเกนิ 198,475 17,733 7,667 34 223,909 
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 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 
 

 
ผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดขึน้ภายใน  

12 เดือน  

ผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดขึน้ตลอด
อายสุญัญาแต่ 

ยงัไม่เกิด 
การด้อยค่า 

ผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาด
ว่าจะเกิดขึน้
ตลอดอายุ

สญัญาและเกิด
การด้อยค่า 

ผลขาดทุนด้าน 
เครดิตเม่ือซ้ือ 
หรือเม่ือเกิด 

รายการ 

 
 
 
 
 

รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      
เงินวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์      
อนัดบัความน่าเชื่อถอืของประเทศ  345 - - - 345 
กลุ่มระดบัลงทุน 14,154 - - - 14,154 
กลุ่มระดบัต ่ากว่าลงทุน 1,552 - - - 1,552 
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอื - - - - - 
มลูค่าตามบญัช ี 16,051 - - - 16,051 
      

สินทรพัยอ่ื์น      
อนัดบัความน่าเชื่อถอืของประเทศ  219 - - - 219 
กลุ่มระดบัลงทุน 492 - - - 492 
กลุ่มระดบัต ่ากว่าลงทุน - 1 - - 1 
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอื 237 - - - 237 
มลูค่าตามบญัชขีัน้ตน้ 948 1 - - 949 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่า 
        จะเกดิขึน้ (48) - - - (48) 
มลูค่าสทุธติามบญัช ี 900 1 - - 901 
      

ภาระผกูพนัท่ีจะให้สินเช่ือและการค า้ 
   ประกนัทางการเงิน    

 
 

ด ี 5,488 102 - - 5,590 
น่าพอใจ 195 95 - - 290 
ดอ้ยค่าดา้นเครดติ - - 91 - 91 
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอื 2,299 6 41 - 2,346 
มลูค่าตามบญัชขีัน้ตน้ 7,982 203 132 - 8,317 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่า 
        จะเกดิขึน้ (17) (110) (334) - (461) 
มลูค่าสทุธติามบญัช ี 7,965 93 (202) - 7,856 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2563 
 

 
ผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดขึน้ภายใน  

12 เดือน  

ผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดขึน้ตลอด
อายสุญัญาแต่ 

ยงัไม่เกิด 
การด้อยค่า  

ผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาด
ว่าจะเกิดขึน้
ตลอดอายุ

สญัญาและเกิด
การด้อยค่า  

ผลขาดทุนด้าน 
เครดิตเม่ือซ้ือ 
หรือเม่ือเกิด 

รายการ 

 
 
 
 
 

รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน      
อนัดบัความน่าเชื่อถอืของประเทศ 2,062 - - - 2,062 
กลุ่มระดบัลงทุน 3,153 - - - 3,153 
กลุ่มระดบัต ่ากว่าลงทุน 1,501 - - - 1,501 
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอื - - - - - 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่า 
        จะเกดิขึน้ - - - - - 
มลูค่าสทุธติามบญัช ี 6,716 - - - 6,716 
      

เงินลงทุน      
อนัดบัความน่าเชื่อถอืของประเทศ 53,140 - - - 53,140 
กลุ่มระดบัลงทุน 6,975 - - - 6,975 
กลุ่มระดบัต ่ากว่าลงทุน 1,210 141 - - 1,351 
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอื - - 1 - 1 
มลูค่าตามบญัชขีัน้ตน้ 61,325 141 1 - 61,467 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่า 
        จะเกดิขึน้ - - (1) - (1) 
มลูค่าสทุธติามบญัช ี 61,325 141 - - 61,466 
      

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี 
   และดอกเบี้ยค้างรบั    

 
 

ด ี 100,937 1,243 - - 102,180 
น่าพอใจ 1,924 9,792 243 - 11,959 
ดอ้ยค่าดา้นเครดติ - - 5,420 58 5,478 
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอื 95,848 4,078 5,100 - 105,026 
มลูค่าตามบญัชขีัน้ตน้ 198,709 15,113 10,763 58 224,643 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่า 
        จะเกดิขึน้ (1,060) (708) (3,332) (24) (5,124) 
มลูค่าสทุธติามบญัชก่ีอนหกัส ารองส่วนเกนิ 197,649 14,405 7,431 34 219,519 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2563 
 

 
ผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดขึน้ภายใน  

12 เดือน  

ผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดขึน้ตลอด
อายสุญัญาแต่ 

ยงัไม่เกิด 
การด้อยค่า  

ผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาด
ว่าจะเกิดขึน้
ตลอดอายุ

สญัญาและเกิด
การด้อยค่า  

ผลขาดทุนด้าน 
เครดิตเม่ือซ้ือ 
หรือเม่ือเกิด 

รายการ 

 
 
 
 
 

รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      

เงินวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์      
อนัดบัความน่าเชื่อถอืของประเทศ  345 - - - 345 
กลุ่มระดบัลงทุน 14,154 - - - 14,154 
กลุ่มระดบัต ่ากว่าลงทุน 1,552 - - - 1,552 
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอื - - - - - 
มลูค่าตามบญัช ี 16,051 - - - 16,051 
      

สินทรพัยอ่ื์น      
อนัดบัความน่าเชื่อถอืของประเทศ  219 - - - 219 
กลุ่มระดบัลงทุน 492 - - - 492 
กลุ่มระดบัต ่ากว่าลงทุน - 1 - - 1 
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอื 174 - - - 174 
มลูค่าตามบญัชขีัน้ตน้ 885 1 - - 886 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่า 
        จะเกดิขึน้ (48) - - - (48) 
มลูค่าสทุธติามบญัช ี 837 1 - - 838 
      

ภาระผกูพนัท่ีจะให้สินเช่ือและการค า้ 
   ประกนัทางการเงิน    

 
 

ด ี 8,108 102 - - 8,210 
น่าพอใจ 195 95 - - 290 
ดอ้ยค่าดา้นเครดติ - - 91 - 91 
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอื 2,299 6 41 - 2,346 
มลูค่าตามบญัชขีัน้ตน้ 10,602 203 132 - 10,937 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่า 
        จะเกดิขึน้ (20) (110) (334) - (464) 
มลูค่าสทุธติามบญัช ี 10,582 93 (202) - 10,473 

 
  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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4.1.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
 

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คอื ความเสี่ยงอนัเกดิจากการที่กลุ่มกจิการไม่สามารถจ่ายหนี้และภาระผูกพนัได้เมื่อถงึก าหนดเวลา 
หรอืไมส่ามารถเปลีย่นสนิทรพัยเ์ป็นเงนิสดไดท้นัเวลาหรอืไมส่ามารถจดัหาเงนิทุนไดเ้พยีงพอตามความตอ้งการ  
 

สายบรหิารเงนิจะเป็นผูร้บัผดิชอบการบรหิารสภาพคล่องของธนาคารรวมถงึการจดัหาแหล่งเงนิทุนทัง้ระยะสัน้และระยะยาว และ
การบริหารการลงทุนในตราสารหนี้ ทัง้นี้การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องในภาพรวมอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ
คณะกรรมการบรหิารสนิทรพัย์และหนี้สนิ ซึ่งสอดส่องและควบคุมความเสีย่งโดยอาศยัเครื่องมอืในการบรหิารความเสีย่งดา้น
สภาพคล่อง เช่นการด ารงสนิทรพัยส์ภาพคล่องขัน้ต ่าตามกฎหมาย ส่วนต่างสภาพคล่อง อตัราส่วนสภาพคล่อง และเพดานความเสีย่ง
ดา้นสภาพคล่อง เป็นตน้ 
 

วนัทีท่ีค่รบก าหนดของเครื่องมอืทางการเงนินับจากวนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562  
มดีงันี้ 
 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 

 เม่ือทวงถาม 
น้อยกว่าหรือ
เท่ากบั 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีก าหนด รวม 

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       
สินทรพัยท์างการเงิน        
เงนิสด 919 - - - - 919 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 4,940 1,945 - - - 6,885 
สนิทรพัยท์างการเงนิที่วดัมลูค่าดว้ยมลูค่า       
   ยุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน - 154 2,969 31,304 - 34,427 
สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ - 19,571 18,374 19,616 - 57,561 
เงนิลงทุน - 6,382 35,076 20,011 78 61,547 
เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้และดอกเบี้ยคา้งรบั 11,837(1) 31,036 74,878 113,046 - 230,797 
เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 16,051 - - - - 16,051 
สนิทรพัยอ์ื่น - 591 269 3 75 938 
   รวมสนิทรพัย์ทางการเงนิ 33,747 59,679 131,566 183,980 153 409,125 
       
หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิรบัฝาก 93,495 98,704 1,757 - - 193,956 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 22,458 24,481 729 - - 47,668 
หนี้สนิจ่ายคนืเมื่อทวงถาม 256 - - - - 256 
หนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ย       
   มลูค่ายุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน - 3,439 12,491 13,019 - 28,949 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ - 20,423 19,335 17,463 - 57,221 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื - 1,909 2,140 15,400 - 19,449 
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ - 113 191 2 - 306 
เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 12,111 - - - - 12,111 
หนี้สนิอื่น - 539 - - - 539 
   รวมหนี้สนิทางการเงนิ 128,320 149,608 36,643 45,884 - 360,455 

 
(1)  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ส่วนหนึ่งของเงนิใหส้นิเชือ่ทีค่รบก าหนดเมือ่ทวงถามในงบการเงนิรวมจ านวน 5,526 ลา้นบาท 

เป็นจ านวนเงนิคงคา้งตามสญัญาของสนิทรพัยท์างการเงนิทีด่อ้ยค่าดา้นเครดติ ทัง้นี้ระยะเวลาการช าระคนืขึน้อยู่กบัการเจรจา
ปรบัโครงสรา้งหนี้ใหม ่  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2562 

 เม่ือทวงถาม 
น้อยกว่าหรือ
เท่ากบั 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีก าหนด รวม 

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       
สินทรพัยท์างการเงิน        
เงนิสด 1,352 - - - - 1,352 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 3,558 2,865 - - - 6,423 
สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ - 11,642 14,708 17,109 - 43,459 
เงนิลงทุน - 7,880 36,238 42,549 377 87,044 
เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้และดอกเบี้ยคา้งรบั 18,614(1) 36,413 69,752 118,427 - 243,206 
เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 14,968 - - - - 14,968 
สนิทรพัยอ์ื่น - 816 75 2 107 1,000 
   รวมสนิทรพัย์ทางการเงนิ 38,492 59,616 120,773 178,087 484 397,452 
       
หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิรบัฝาก 63,362 125,964 9,709 - - 199,035 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 9,006 34,287 101 - - 43,394 
หนี้สนิจ่ายคนืเมื่อทวงถาม 269 - - - - 269 
หนี้สนิทางการเงนิทีก่ าหนดให้แสดง       
   ดว้ยมลูค่ายุตธิรรม - - 8,124 16,299 - 24,423 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ - 13,009 17,428 14,223 - 44,660 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื - 6,899 2,776 16,144 - 25,819 
เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 9,158 - - - - 9,158 
หนี้สนิอื่น - 680 - - - 680 
   รวมหนี้สนิทางการเงนิ 81,795 180,839 38,138 46,666 - 347,438 

 
(1)  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ส่วนหนึ่งของเงนิใหส้นิเชื่อทีค่รบก าหนดเมือ่ทวงถามในงบการเงนิรวมจ านวน 11,296 ลา้นบาท 

เป็นจ านวนเงนิคงคา้งตามสญัญาของรายทีผ่ดินัดช าระและจดัชัน้ต ่ากว่ามาตรฐานขึน้ไป ทัง้นี้ระยะเวลาการช าระคนืขึน้อยู่กบั
การเจรจาปรบัโครงสรา้งหนี้ใหม ่

  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2563 

 เม่ือทวงถาม 
น้อยกว่าหรือ
เท่ากบั 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีก าหนด รวม 

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       
สินทรพัยท์างการเงิน        
เงนิสด 918 - - - - 918 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 4,771 1,945 - - - 6,716 
สนิทรพัยท์างการเงนิที่วดัมลูค่าดว้ยมลูค่า       
   ยุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน - 154 2,969 31,304 - 34,427 
สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ - 19,571 18,374 19,616 - 57,561 
เงนิลงทุน - 6,382 35,074 20,011 78 61,545 
เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้และดอกเบี้ยคา้งรบั 11,837(1) 51,009 51,407 110,390 - 224,643 
เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 16,051 - - - - 16,051 
สนิทรพัยอ์ื่น - 591 269 3 75 938 
   รวมสนิทรพัย์ทางการเงนิ 33,577 79,652 108,093 181,324 153 402,799 
       
หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิรบัฝาก 93,673 98,720 1,757 - - 194,150 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 22,458 24,481 729 - - 47,668 
หนี้สนิจ่ายคนืเมื่อทวงถาม 256 - - - - 256 
หนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ย       
   มลูค่ายุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน - 3,439 12,491 13,019 - 28,949 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ - 20,423 19,335 17,463 - 57,221 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื - 1,909 2,140 15,400 - 19,449 
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ - 79 161 2 - 242 
เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 12,111 - - - - 12,111 
หนี้สนิอื่น - 534 - - - 534 
   รวมหนี้สนิทางการเงนิ 128,498 149,585 36,613 45,884 - 360,580 

 
(1)  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ส่วนหนึ่งของเงนิใหส้นิเชือ่ทีค่รบก าหนดเมือ่ทวงถามในเฉพาะธนาคารจ านวน 5,526 ลา้นบาท 

เป็นจ านวนเงนิคงคา้งตามสญัญาของสนิทรพัย์ทางการเงนิทีด่อ้ยค่าดา้นเครดติ ทัง้นี้ระยะเวลาการช าระคนืขึน้อยู่กบัการเจรจา
ปรบัโครงสรา้งหนี้ใหม ่

  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2562 

 เม่ือทวงถาม 
น้อยกว่าหรือ
เท่ากบั 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีก าหนด รวม 

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       
สินทรพัยท์างการเงิน        
เงนิสด 1,351 - - - - 1,351 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 3,342 2,865 - - - 6,207 
สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ - 11,642 14,708 17,109 - 43,459 
เงนิลงทุน - 7,880 36,236 42,549 377 87,042 
เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้และดอกเบี้ยคา้งรบั 18,682(1) 43,317 56,462 116,114 - 234,575 
เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 14,968 - - - - 14,968 
สนิทรพัยอ์ื่น - 776 75 2 94 947 
   รวมสนิทรพัย์ทางการเงนิ 38,343 66,480 107,481 175,774 471 388,549 
       
หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิรบัฝาก 63,443 125,981 9,708 - - 199,132 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 9,006 34,287 101 - - 43,394 
หนี้สนิจ่ายคนืเมื่อทวงถาม 269 - - - - 269 
หนี้สนิทางการเงนิทีก่ าหนดให้แสดง       
   ดว้ยมลูค่ายุตธิรรม - - 8,124 16,299 - 24,423 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ - 13,009 17,428 14,223 - 44,660 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื - 4,899 2,776 16,144 - 23,819 
เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 9,158 - - - - 9,158 
หนี้สนิอื่น - 673 - - - 673 
   รวมหนี้สนิทางการเงนิ 81,876 178,849 38,137 46,666 - 345,528 

 
(1) ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ส่วนหนึ่งของเงนิให้สนิเชื่อที่ครบก าหนดเมื่อทวงถามในงบการเงนิเฉพาะธนาคารจ านวน 

10,747 ลา้นบาท เป็นจ านวนเงนิคงคา้งตามสญัญาของรายทีผ่ดินดัช าระและจดัชัน้ต ่ากว่ามาตรฐานขึน้ไป ทัง้นี้ระยะเวลาการ
ช าระคนืขึน้อยู่กบัการเจรจาปรบัโครงสรา้งหนี้ใหม่ 

 
  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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4.1.4 ความเส่ียงด้านมลูค่ายติุธรรม 
 
ธนาคารไดม้กีารประมาณการมลูค่ายุตธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิตามหลกัเกณฑด์งันี้ 
 
 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม 

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

สินทรพัยท์างการเงิน      
เงนิสด 919 919 1,352 1,352 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ 6,885 6,885 6,422 6,422 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่     
   ยุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทนุ 34,427 34,427 - - 
สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 57,561 57,561 43,459 43,459 
เงนิลงทนุสุทธ ิ 61,546 62,841 86,798 87,788 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลกูหนี้และดอกเบีย้คา้งรบัสุทธ ิ 221,844 220,317 232,025 230,012 
เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์ 16,051 16,051 14,968 14,968 
สนิทรพัยอ์ื่น 696 697 975 972 
   รวมสนิทรพัยท์างการเงนิ 399,929 399,698 385,999 384,973 
     
หน้ีสินทางการเงิน      
เงนิรบัฝาก 193,956 193,974 199,035 199,122 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 47,668 47,668 43,394 43,394 
หนี้สนิจา่ยคนืเมื่อทวงถาม 256 256 269 269 
หนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูค่า     
   ยุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทนุ 28,949 28,949 24,423 24,423 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 57,221 57,221 44,660 44,660 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื 19,449 19,734 25,819 26,069 
เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์ 12,111 12,111 9,158 9,158 
   รวมหนี้สนิทางการเงนิ 359,610 359,913 346,758 347,095 

 
  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

75 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
  มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม 

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
สินทรพัยท์างการเงิน      
เงนิสด 918 918 1,351 1,351 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ 6,716 6,716 6,206 6,206 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่     
   ยุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทนุ 34,427 34,427 - - 
สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 57,561 57,561 43,459 43,459 
เงนิลงทนุสุทธ ิ 61,544 62,839 86,796 87,786 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลกูหนี้และดอกเบีย้คา้งรบัสุทธ ิ 217,576 216,202 224,522 222,814 
เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์ 16,051 16,051 14,968 14,968 
สนิทรพัยอ์ื่น 413 413 923 919 
   รวมสนิทรพัยท์างการเงนิ 395,206 395,127 378,225 377,503 
     
หน้ีสินทางการเงิน      
เงนิรบัฝาก 194,150 194,169 199,132 199,219 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 47,668 47,668 43,394 43,394 
หนี้สนิจา่ยคนืเมื่อทวงถาม 256 256 269 269 
หนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูค่า     
   ยุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทนุ 28,949 28,949 24,423 24,423 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 57,221 57,221 44,660 44,660 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื 19,449 19,734 23,819 24,065 
เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์ 12,111 12,111 9,158 9,158 
   รวมหนี้สนิทางการเงนิ 359,804 360,108 344,855 345,188 

 
4.2 การจดัการความเส่ียงในส่วนของทุน 
 

วตัถุประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบริหารทุนของกลุ่มกิจการนัน้เพื่อด ารงไว้ซึ่งความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องของ  
กลุ่มกจิการเพื่อสรา้งผลตอบแทนต่อเจา้ของและเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีม่สี่วนไดเ้สยีอื่น และเพื่อด ารงไวซ้ึ่งโครงสรา้งของทุนทีเ่หมาะสมเพือ่
ลดตน้ทุนทางการเงนิของทุน 
 
ในการด ารงไวห้รอืปรบัโครงสรา้งของทุน กลุ่มกจิการอาจปรบันโยบายการจ่ายเงนิปนัผลใหก้บัเจา้ของ การคนืทุนใหแ้ก่เจา้ของ การออกหุน้ใหม่ 
หรอืการขายทรพัยส์นิเพือ่ลดภาระหนี้ 
 
ธนาคารมกีารด ารงเงนิกองทุนตามกฎหมายตามพระราชบญัญตัธิุรกจิสถาบนัการเงนิ พ.ศ. 2551 เงนิกองทุนทีต่้องด ารงไวต้ามกฎหมาย 
ของธนาคารเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 31 
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5 ประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั ข้อสมมติฐานและการใช้ดลุยพินิจ 
 
การประมาณการ ขอ้สมมติฐานและการใช้ดุลยพนิิจได้มกีารทบทวนอย่างต่อเนื่องและอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดตีและปจัจยัอื่น ๆ  
ซึง่รวมถงึการคาดการณ์ถงึเหตุการณ์ในอนาคตทีเ่ชือ่ว่ามเีหตุผลในสถานการณ์ขณะนัน้ 
 
กลุ่มกจิการมกีารประมาณการทางบญัช ีและใช้ขอ้สมมติฐานที่เกี่ยวขอ้งกบัเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบญัชอีาจไม่ตรงกบัผลที่
เกดิขึน้จรงิ ประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญัและขอ้สมมตฐิานทีม่คีวามเสีย่งอย่างเป็นสาระส าคญัทีอ่าจเป็นเหตุใหเ้กดิการปรบัปรุงยอดคงเหลือของ
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิในรอบระยะเวลาบญัชหีน้า มดีงันี้ 
 
(ก) ค่าเผือ่ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 

 
กลุ่มกจิการพจิารณาและรบัรูผ้ลขาดทุนด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ โดยรวมการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต (Forward looking) 
ของสนิทรพัย์ทางการเงนิทีเ่ป็นตราสารหนี้ทีว่ดัมลูค่าดว้ยวธิวีดัมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่ น สนิทรพัย์ทางการเงนิทีเ่ป็น
ตราสารหนี้ทีว่ดัมลูค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจ าหน่าย และภาระผกูพนัวงเงนิสนิเชือ่ทีย่งัไมไ่ดเ้บกิใชแ้ละสญัญาค ้าประกนัทางการเงนิ 
 
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ส าหรบัสนิทรพัย์ทางการเงนิเกดิจากประมาณการค่าความน่าจะเป็นของผลขาดทุนดา้นเครดติ
ถ่วงน ้าหนัก (เช่น มลูค่าปจัจุบนัของจ านวนเงนิสดทีค่าดว่าจะไม่ไดร้บัทัง้หมด) ตลอดช่วงอายุทีค่าดไวข้องเครื่องมอืทางการเงนิ โดย
จ านวนเงนิสดทีค่าดว่าจะไม่ไดร้บัหมายถงึผลต่างระหว่างกระแสเงนิสดตามสญัญาทัง้หมดซึ่งกลุ่มกจิการต้องได้รบัและกระแสเงนิสด
ทัง้หมดซึง่กลุ่มกจิการคาดว่าจะไดร้บั คดิลดดว้ยอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิเมือ่แรกเริม่ของสญัญาส าหรบัสนิทรพัยท์างการเงนิทีไ่มม่กีารดอ้ย
ค่าดา้นเครดติเมือ่ซื้อหรอืเมือ่วนัทีเ่กดิรายการหรอือตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิปรบัดว้ยความเสีย่งดา้นเครดติส าหรบัสนิทรพัยท์างการเงนิที่มี
การดอ้ยค่าดา้นเครดติเมือ่ซื้อหรอืเมือ่วนัทีเ่กดิรายการ กลุ่มกจิการประมาณการกระแสเงนิสดโดยพจิารณาถงึเงือ่นไขตามสญัญาทัง้หมด
ของสนิทรพัย์ทางการเงนิตลอดอายุของสนิทรพัย์ทางการเงนิทีค่าดไว ้โดยกระแสเงนิสดทีค่าดว่าจะไดร้บัทีก่ลุ่มกจิการพจิารณาหมาย
รวมถึงกระแสเงนิสดที่ได้มาจากการขายหลกัประกนัที่ถอืไวห้รอืส่วนที่ปรบัปรุงดา้นเครดติอื่น ๆ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขตาม
สญัญา โดยขอ้สนันิษฐานว่าอายุทีค่าดไวข้องสนิทรพัยท์างการเงนิสามารถประมาณไดอ้ย่างน่าเชือ่ถอื อย่างไรกต็ามในกรณทีีก่ลุ่มกจิการ
ไม่สามารถประมาณอายุของสนิทรพัย์ทางการเงนิไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื  กลุ่มกจิการจะเลอืกใชอ้ายุคงเหลอืตามสญัญาของสนิทรพัย์ทาง
การเงนิ 
 
ผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึ้นส าหรบัภาระผูกพนัวงเงนิสนิเชื่อที่ยงัไม่ได้เบกิใชเ้กดิจากผลต่างระหว่าง มูลค่าปจัจุบนัของ
กระแสเงนิสดตามสญัญทีถ่งึก าหนดช าระ ในกรณีทีผู่ถ้อืสญัญาเบกิใชส้นิเชือ่และมลูค่าปจัจุบนัของกระแสเงนิสดทีก่ลุ่มกจิการคาดว่าจะ
ไดร้บั ในกรณีทีส่นิเชือ่ถูกเบกิใช ้โดยการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ส าหรบัภาระผกูพนัวงเงนิสนิเชือ่ดงักล่าว
ของกลุ่มกจิการต้องสอดคลอ้งกบัการคาดการณ์การเบกิใชส้นิเชื่อของภาระผูกพนัดงักล่าว และสดัส่วนของภาระผูกพนัวงเงนิสนิเชื่อที่
คาดว่าจะถูกเบกิใชต้ลอดประมาณการอายุทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของภาระผกูพนัวงเงนิสนิเชือ่เมือ่ประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าด
ว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายุ 
 
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ส าหรบัสญัญาค ้าประกนัทางการเงนิเกดิจากผลต่างระหว่างการประมาณการการจ่ายเงนิชดเชยที่
จะจ่ายให้ผู้ถือสญัญาส าหรบัผลขาดทุนด้านเครดติหกัจ านวนเงนิที่กลุ่มกจิการคาดว่าจะได้รบัจากผู้ถือสญัญา ลูกหนี้ หรอืบุคคลใด 
เนื่องจากกลุ่มกจิการจะต้องช าระเงนิเฉพาะกรณีที่ลูกหนี้ปฏบิตัิผดิสญัญาซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของเครื่องมอืทางการเงนิที่มกีารค ้า
ประกนั โดยหากสนิทรพัย์มกีารค ้าประกนัอย่างเต็มจ านวน ค่าประมาณการของเงนิสดทีค่าดว่าจะไม่ไดร้บัส าหรบัสญัญาค ้าประกนัทาง
การเงนิจะสอดคลอ้งกบัค่าประมาณของจ านวนเงนิสดทีค่าดว่าจะไมไ่ดร้บัส าหรบัสนิทรพัยท์ีม่กีารค ้าประกนั 
 
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ส าหรบัสนิทรพัยท์างการเงนิทีม่กีารดอ้ยค่าดา้นเครดติ ณ วนัทีร่ายงานแต่ไมไ่ดเ้ป็นสนิทรพัยท์าง
การเงนิที่มกีารด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อซื้อหรอืเมื่อวนัที่เกิดรายการ จะถูกวดัมูลค่าโดยใช้ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชขี ัน้ต้นของ
สนิทรพัย์กบัมลูค่าปจัจุบนัของกระแสเงนิสดทีค่าดว่าจะไดร้บัในอนาคตคดิลดดว้ยอตัราดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิทีใ่ชต้อนเริม่ต้นของสนิทรพัย์
ทางการเงนินัน้ การปรบัปรุงผลต่างดงักล่าวจะถูกรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนเป็นผลก าไรหรอืขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
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กลุ่มกจิการวดัมลูค่าผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของเครือ่งมอืทางการเงนิโดยวธิกีารทีส่ะทอ้นถงึเรือ่งต่อไปนี้ 
 
- จ านวนเงนิทีค่ านึงถงึความน่าจะเป็นถ่วงน ้าหนกัและปราศจากอคต ิซึง่พจิารณาจากการประเมนิช่วงของผลลพัธท์ีเ่ป็นไปได้ 
- มลูค่าเงนิตามเวลา และ 
- ขอ้มลูสนบัสนุนและความสมเหตุสมผลโดยไม่ใชต้น้ทุนหรอืความพยายามทีม่ากเกนิไป ณ วนัทีร่ายงาน เกีย่วกบัเหตุการณ์ในอดตี 

สภาพการณ์ปจัจุบนั และการพยากรณ์สภาวะเศรษฐกจิในอนาคต 
 
กลุ่มกจิการวดัมลูค่าผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของเครือ่งมอืทางการเงนิโดยใชว้ธิกีารดงัต่อไปนี้ 
 
ก) วิธีทัว่ไป (General approach) 

 
ณ วนัทีร่ายงาน กลุ่มกจิการเลอืกใชว้ธิที ัว่ไป (General approach) ส าหรบัสนิทรพัย์ทางการเงนิทีเ่ป็นตราสารหนี้ทีว่ดัมลูค่าดว้ย
วธิวีดัมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น สนิทรพัย์ทางการเงนิทีเ่ป็นตราสารหนี้ทีว่ดัมลูค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจ าหน่าย 
และภาระผูกพันและสัญญาค ้าประกันทางการเงินที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในการใช้วิธีอย่างง่าย (Simplified approach)  
โดยพจิารณาการเปลีย่นแปลงในคุณภาพเครดติของสนิทรพัยท์างการเงนิเป็นสามระดบั โดยในแต่ละระดบัจะก าหนดวธิกีารวดัค่า
เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้และการค านวณวธิดีอกเบีย้ที่แทจ้รงิทีแ่ตกต่างกนัไป ไดแ้ก่ 
 
- ระดบัที ่1 หากความเสีย่งดา้นเครดติของเครื่องมอืทางการเงนิไม่เพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญันับตัง้แต่การรบัรูร้ายการเมือ่เริม่แรก 

ค่าเผื่อผลขาดทุนของเครื่องมอืทางการเงนิจะถูกวดัมูลค่าด้วยจ านวนเงนิเท่ากบัผลขาดทุนด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ใน  
12 เดอืนขา้งหน้า 

- ระดบัที ่2 หากความเสีย่งดา้นเครดติของเครือ่งมอืทางการเงนิเพิม่ขึน้อย่างมนียัส าคญันบัตัง้แต่การรบัรูร้ายการเมือ่แรกเริม่ 
ค่าเผื่อผลขาดทุนของเครื่องมอืทางการเงนิจะถูกวดัมลูค่าดว้ยจ านวนเงนิเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึ้น
ตลอดอายุ 

- ระดบัที ่3 เมือ่สนิทรพัย์ทางการเงนิเขา้เงือ่นไขเป็นสนิทรพัย์ทางการเงนิทีม่กีารดอ้ยค่าดา้นเครดติ ค่าเผื่อผลขาดทุนของ
เครือ่งมอืทางการเงนิจะถูกวดัมลูค่าดว้ยจ านวนเงนิเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายุ 

 
ในการค านวณค่าเผือ่ดอ้ยค่าภายใตว้ธิกีารพจิารณาการเปลีย่นแปลงในคุณภาพเครดติของสนิทรพัยใ์นแต่ละระดบั ค่าเผือ่ดอ้ยค่า
จะถูกค านวณเป็นแบบกลุ่มลูกหนี้ (Collective approach) โดยค านึงถงึขอ้มลูคาดการณ์ในอนาคต ยกเวน้ค่าเผื่อดอ้ยค่าของเงนิ
ใหส้นิเชือ่ใหแ้ก่ลกูหนี้ทีเ่ป็นสาระส าคญั ค่าเผือ่ดอ้ยค่าจะถูกค านวณเป็นแบบรายสญัญา (Individual assessment)   
 
การเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยส าคญัของความเส่ียงด้านเครดิต 
 
กลุ่มกจิการประเมนิความเสีย่งดา้นเครดติของเครื่องมอืทางการเงนิ ณ วนัทีร่ายงาน ว่ามกีารเพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญันับตัง้แต่
การรบัรูร้ายการเมือ่แรกเริม่หรอืไม ่ ในการประเมนิดงักล่าวกลุ่มกจิการเปรยีบเทยีบความเสีย่งของการผดิสญัญาทีจ่ะเกดิขึน้ของ
เครือ่งมอืทางการเงนิ ณ วนัทีร่ายงาน กบัความเสีย่งของการผดิสญัญาทีจ่ะเกดิขึน้ของเครือ่งมอืทางการเงนิ ณ วนัทีร่บัรูร้ายการ
เมือ่เริม่แรก และพจิารณาขอ้มลูสนบัสนุนและสมเหตุสมผลทีส่ามารถหาไดโ้ดยไมใ่ชต้น้ทุนหรอืความพยายามทีม่ากเกนิไป 
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ข) วิธีอย่างง่าย (Simplified approach) 
 

กลุ่มกิจการเลือกใช้หลกัการอย่างง่ายในการค านวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยจะพิจารณามูลค่า  
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายุส าหรบัลกูหนี้อื่น 
 

สินทรพัยท์างการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเม่ือซ้ือหรือเม่ือวนัท่ีเกิดรายการ 
 

กลุ่มกจิการจะรบัรูผ้ลขาดทุนด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของสนิทรพัย์ทางการเงนิที่มกีารดอ้ยค่าด้านเครดติเมือ่ซื้อหรอืเมื่อ
วนัทีเ่กดิรายการเท่ากบัผลต่างระหว่างกระแสเงนิสดตามสญัญาทัง้หมดซึ่งกจิการต้องไดร้บัและกระแสเงนิสดทัง้หมดซึ่งกจิการ
คาดว่าจะได้รบั คดิลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จรงิปรบัด้วยความเสี่ยงด้านเครดติ และกลุ่มกจิการจะรบัรู้จ านวนเงนิของการ
เปลีย่นแปลงของผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายุ เป็นผลก าไรหรอืขาดทุนจากการดอ้ยค่าในก าไรหรอืขาดทุน 
โดยกลุ่มกจิการจะรบัรูก้ารเปลีย่นแปลงในทางทีด่ขี ึน้ของผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายุเป็นผลก าไรจากการ
ดอ้ยค่า แมว้่าผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายุดงักล่าวเป็นจ านวนเงนิทีน้่อยกว่าผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่า
จะเกดิขึน้ซึง่เคยรวมในกระแสเงนิสดทีป่ระมาณการ ณ การรบัรูร้ายการเมือ่เริม่แรก 
 

(ข) มลูค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 
 

ในการประเมนิมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ ฝ่ายบรหิารได้ใช้ดุลยพนิิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสาร
อนุพนัธ์ทางการเงนิ โดยค านวณตามหลกัเกณฑ์การประเมนิมูลค่าที่เป็นที่ยอมรบักนัทัว่ไป ซึ่งตวัแปรที่ใช้ในการค านวณมาจากการ
เทยีบเคยีงกบัตวัแปรทีม่อียู่ในตลาด โดยค านึงถงึอายุของตราสาร อตัราดอกเบีย้ ขอ้มลูความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร อตัราความผนัผวน
ของตลาด เป็นตน้ 
 

(ค) การด้อยค่าของเงินลงทุน 
 

เงนิลงทุนได้ถูกทบทวนการด้อยค่าเมื่อมเีหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี้ว่า ราคาตามบญัชีอาจต ่ากว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้ร ับคืน  
ในการพจิารณาผลต่อรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ซึง่ฝา่ยบรหิารเหน็ว่าประมาณการดงักล่าวสมเหตุผล 
 

(ง) ค่าเผือ่การด้อยค่าของทรพัยสิ์นรอการขาย 
 

กลุ่มกจิการประเมนิค่าเผื่อการดอ้ยค่าของทรพัย์สนิรอการขายเมือ่พบว่ามลูค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคนืของทรพัย์สนิมมีลูค่าลดลง น้อยกว่า
มูลค่าตามบญัชี ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนจากการด้อยค่าโดยพจิารณาจากราคาประเมนิล่าสุดของ
ทรพัยส์นิ ประเภทและคุณลกัษณะของทรพัยส์นิ อย่างไรกต็าม การใชป้ระมาณการและขอ้สมมตฐิานทีแ่ตกต่างกนัอาจมผีลต่อค่าเผื่อการ
ดอ้ยค่าได ้ดงันัน้ การปรบัปรุงค่าเผือ่การดอ้ยค่าอาจมขีึน้ในอนาคต 
 

(จ) อาคาร อปุกรณ์ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 

ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการของอายุการใช้งานและมูลค่าซากส าหรบั อาคาร อุปกรณ์ และสินทรพัย์ไม่มตีัวตนของกลุ่มกิจการ  
โดยฝา่ยบรหิารจะมกีารทบทวนค่าเสือ่มราคาเมือ่อายุการใชง้านและมลูค่าซากมคีวามแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรอืมี
การตดัจ าหน่ายสนิทรพัยท์ีเ่สื่อมสภาพหรอืไมไ่ดใ้ชง้านโดยการขายหรอืเลกิใช ้
 

(ฉ) ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์บ าเหน็จพนักงาน 
 

กลุ่มกจิการมขีอ้ผูกมดัในการให้ผลประโยชน์แก่พนักงานหลงัเกษียณอายุ มูลค่าปจัจุบนัของหนี้สนิผลประโยชน์พนักงานได้ถูกรบัรู้
รายการในงบแสดงฐานะการเงนิ โดยการค านวณมูลค่ายุติธรรมของประมาณการกระแสเงนิสดที่ต้องจ่ายในอนาคตด้วยอตัราคดิลด 
สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการประเมนิค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังานสุทธปิระจ าปีไดร้วมถงึเงนิเดอืน จ านวนปีทีพ่นักงานท างานให้กลุ่มกจิการ 
ซึ่งจะได้รบัเมื่อสิ้นสุดการท างานและอัตราดอกเบี้ย การเปลี่ยนแปลงในอัตราเหล่านี้มผีลต่อประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกบั
ผลประโยชน์พนกังาน  
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6 การจดัประเภทสินทรพัยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 
 

นโยบายการบญัชใีนหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 3.3.1 อธบิายความแตกต่างระหว่างการจดัประเภทและการวดัมลูค่าของเครือ่งมอื
ทางการเงนิและอธบิายการรบัรูก้ าไรและขาดทุนจากมลูค่ายุตธิรรม ตารางต่อไปนี้แสดงการวเิคราะห์มลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์และ
หนี้สนิทางการเงนิโดยแบ่งตามประเภทในงบแสดงฐานะการเงนิ 
 
 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 
    ก าหนดให้   
  ก าหนดให้ วดัมูลค่าด้วย วดัมูลค่าด้วย   
 วดัมูลค่าด้วย วดัมูลค่าด้วย มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม   
 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม ผา่นก าไรหรือ ผา่นก าไรหรือ   
 ผา่นก าไรหรือ ผา่นก าไรหรือ ขาดทุน ขาดทุน ต้นทุนตดั  
 ขาดทุน ขาดทุน เบด็เสรจ็อ่ืน เบด็เสรจ็อ่ืน จ าหน่าย รวม 

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
สินทรพัย์ทางการเงิน       
เงนิสด - - - - 919 919 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ - - - - 6,885 6,885 
สนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ยมลูคา่       
   ยุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 20,734 13,693 - - - 34,427 
สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ 57,561 - - - - 57,561 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัย์สุทธ ิ - - 39,796 78 21,671 61,545 
เงนิใหส้นิเชือ่แกลู่กหนี้และดอกเบี้ยคา้งรบัสุทธิ - - - - 221,844 221,844 
เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ - - - - 16,051 16,051 
สนิทรพัย์อืน่ - - - - 938 938 
   รวมสนิทรพัย์ทางการเงนิ 78,295 13,693 39,796 78 268,308 400,170 
       
หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิรบัฝาก - - - - 193,956 193,956 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ - - - - 47,668 47,668 
หนี้สนิจ่ายคนืเมือ่ทวงถาม - - - - 256 256 
หนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูคา่ด้วย       
   มูลคา่ยุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน - 28,949 - - - 28,949 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ 57,221 - - - - 57,221 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื - - - - 19,449 19,449 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า - - - - 297 297 
เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ - - - - 12,111 12,111 
   รวมหนี้สนิทางการเงนิ 57,221 28,949 - - 273,737 359,907 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2563 
    ก าหนดให้   
  ก าหนดให้ วดัมูลค่าด้วย วดัมูลค่าด้วย   
 วดัมูลค่าด้วย วดัมูลค่าด้วย มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม   
 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม ผา่นก าไรหรือ ผา่นก าไรหรือ   
 ผา่นก าไรหรือ ผา่นก าไรหรือ ขาดทุน ขาดทุน ต้นทุนตดั  
 ขาดทุน ขาดทุน เบด็เสรจ็อ่ืน เบด็เสรจ็อ่ืน จ าหน่าย รวม 

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
สินทรพัย์ทางการเงิน       
เงนิสด - - - - 918 918 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ - - - - 6,716 6,716 
สนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ยมลูคา่       
   ยุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 20,734 13,693 - - - 34,427 
สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ 57,561 - - - - 57,561 
เงนิลงทุนในหลกัทรพัย์สุทธ ิ - - 39,796 78 21,669 61,543 
เงนิใหส้นิเชือ่แกลู่กหนี้และดอกเบี้ยคา้งรบัสุทธิ - - - - 217,576 217,576 
เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ - - - - 16,051 16,051 
สนิทรพัย์อืน่ - - - - 938 938 
   รวมสนิทรพัย์ทางการเงนิ 78,295 13,693 39,796 78 263,868 395,730 
       
หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิรบัฝาก - - - - 194,150 194,150 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ - - - - 47,668 47,668 
หนี้สนิจ่ายคนืเมือ่ทวงถาม - - - - 256 256 
หนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูคา่ด้วย       
   มูลคา่ยุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน - 28,949 - - - 28,949 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ 57,221 - - - - 57,221 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื - - - - 19,449 19,449 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า - - - - 234 234 
เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ - - - - 12,111 12,111 
   รวมหนี้สนิทางการเงนิ 57,221 28,949 - - 273,868 360,038 
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7 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสทุธิ (สินทรพัย)์ 
 
 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   
ในประเทศ :   
ธนาคารแห่งประเทศไทยและกองทุนเพือ่การฟ้ืนฟูฯ 1,701 1,645 
ธนาคารพาณชิย ์ 682 485 
สถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ 15 11 
สถาบนัการเงนิอื่น 1,800 2,860 
   รวม 4,198 5,001 
บวก ดอกเบีย้คา้งรบั - 5 
หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ - - 
หกั ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู - (1) 
   รวมในประเทศสุทธ ิ 4.198 5,005 
   
ต่างประเทศ :   
เงนิสกุลดอลลารส์หรฐัฯ 1,485 565 
เงนิเยน 26 81 
เงนิยโูร 4 30 
เงนิสกุลอื่น 1,171 741 
   รวม 2,686 1,417 
บวก  ดอกเบีย้คา้งรบั 1 - 
   รวมต่างประเทศ 2,687 1,417 
   
   รวมในประเทศและต่างประเทศสุทธ ิ 6,885 6,422 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ล้านบาท ล้านบาท 
ในประเทศ :   
ธนาคารแห่งประเทศไทยและกองทุนเพือ่การฟ้ืนฟูฯ 1,701 1,645 
ธนาคารพาณชิย ์ 528 280 
สถาบนัการเงนิอื่น 1,800 2,860 
   รวม 4,029 4,785 
บวก  ดอกเบีย้คา้งรบั - 5 

หกั หกั   ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ - - 
หกั หกั   ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู - (1) 

   รวมในประเทศสุทธ ิ 4,029 4,789 
   

ต่างประเทศ :   
เงนิสกุลดอลลารส์หรฐัฯ 1,485 565 
เงนิเยน 26 81 
เงนิยโูร 4 30 
เงนิสกุลอื่น 1,171 741 
   รวม 2,686 1,417 
บวก  ดอกเบีย้คา้งรบั 1 - 
   รวมต่างประเทศ 2,687 1,417 
   

   รวมในประเทศและต่างประเทศสุทธ ิ 6,716 6,206 
 

8 สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมลูค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 
 

8.1 สินทรพัยท์างการเงินเพ่ือค้า 
 งบการเงินรวม และ  

งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2563 
 มลูค่ายติุธรรม 
 ล้านบาท 
  

หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 19,926 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 808 
   รวม 20,734 

 

8.2 สินทรพัยท์างการเงินท่ีก าหนดให้วดัมลูค่าด้วยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
 

 งบการเงินรวม และ  
งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2563 
 มลูค่ายติุธรรม 
 ล้านบาท 
  

หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 13,693 
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9 ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 
 

9.1 ตราสารอนุพนัธ์เพ่ือค้า  
 
มลูค่ายุตธิรรมและจ านวนเงนิตามสญัญาแบ่งตามประเภทความเสีย่ง 
 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 มลูค่ายติุธรรม มลูค่ายติุธรรม 
   จ านวนเงิน   จ านวนเงิน 
 สินทรพัย ์ หน้ีสิน ตามสญัญา สินทรพัย ์ หน้ีสิน ตามสญัญา 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

อตัราแลกเปลีย่น 28,493 28,773 1,508,692 22,439 22,751 1,451,120 
อตัราดอกเบีย้ 27,875 23,431 2,095,645 20,357 16,164 2,151,761 
อื่นๆ 367 3,258 39,399 301 4,012 48,998 
   รวม 56,735 55,462 3,643,736 43,097 42,927 3,651,879 

 
9.2 ตราสารอนุพนัธ์เพ่ือการป้องกนัความเส่ียง 

 
9.2.1 การป้องกนัความเส่ียงในมลูค่ายติุธรรม 

 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 มลูค่ายติุธรรม มลูค่ายติุธรรม 
   จ านวนเงิน   จ านวนเงิน 
 สินทรพัย ์ หน้ีสิน ตามสญัญา สินทรพัย ์ หน้ีสิน ตามสญัญา 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

อตัราดอกเบีย้ - 1 1,100 - - - 
   รวม - 1 1,100 - - - 
 
การป้องกนัความเสีย่งในมลูค่ายุตธิรรมเป็นการป้องกนัความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์ทางการเงนิ
และหนี้สนิทางการเงนิ อนัเนื่องมาจากการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ในตลาด ธนาคารใชส้ญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบี้ยใน
การป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบี้ยของพนัธบตัร ธนาคารรบัรูก้ าไรหรอืขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของ
ตราสารอนุพนัธเ์พือ่การป้องกนัความเสีย่งและรายการทีม่กีารป้องกนัความเสีย่งในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

84 

9.2.2 การป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 มลูค่ายติุธรรม มลูค่ายติุธรรม 
   จ านวนเงิน   จ านวนเงิน 
 สินทรพัย ์ หน้ีสิน ตามสญัญา สินทรพัย ์ หน้ีสิน ตามสญัญา 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

อตัราแลกเปลีย่น 764 1,758 30,024 321 1,733 30,287 
อตัราดอกเบีย้ 62 - 2,450 41 - 2,450 
   รวม 826 1,758 32,474 362 1,733 32,737 
 
การป้องกนัความเสีย่งกระแสเงนิสดใชใ้นการป้องกนัความเสีย่งอนัเกดิจากความผนัผวนของกระแสเงนิสดในอนาคตทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศและอตัราดอกเบีย้ของสนิทรพัย์ทางการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิ 
ธนาคารป้องกนัความเสี่ยงกระแสเงนิสดของเงนิให้สนิเชื่อ ตัว๋แลกเงนิอนุพนัธ์ Credit Linked Note และหุ้นกู้ด้อยสทิธิจาก 
ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศและความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบี้ย โดยท ารายการสญัญาแลกเปลีย่นเงนิตรา
ต่างประเทศและอตัราดอกเบีย้ และสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้กบั CIMB Bank Berhad และกจิการอื่น 
 

10 เงินลงทุนสทุธิ 
 
10.1 จ าแนกตามประเภทของเงินลงทุน 

  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 
 ราคาทุนตดัจ าหน่าย ราคาทุนตดัจ าหน่าย 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมลูค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย   
หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 21,667 21,665 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 6 6 
   รวม 21,673 21,671 
หกั  ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (1) (1) 
   รวม 21,672 21,670 
 
 มลูค่ายติุธรรม มลูค่ายติุธรรม 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรม 
   ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน   
หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 33,279 33,279 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 6,517 6,517 
   รวม 39,796 39,796 
หกั  ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ - - 
   รวม 39,796 39,796 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 
 มลูค่ายติุธรรม เงินปันผลรบั มลูค่ายติุธรรม เงินปันผลรบั 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าด้วย 
   มูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน     
ตราสารทุนทีอ่ยู่ในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 52 3 52 3 
ตราสารทุนทีไ่มอ่ยู่ในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 26 7 26 7 
   รวม 78 10 78 10 
     

   รวมเงนิลงทุนสุทธ ิ 61,546 10 61,544 10 
 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน 
เฉพาะธนาคาร 

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

เงินลงทุนเพ่ือค้า   
หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 17,491 17,491 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 3,859 3,859 
   รวมเงนิลงทุนเพือ่คา้ 21,350 21,350 
   
เงินลงทุนท่ีก าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน   
หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 11,418 11,418 
   รวมเงนิลงทุนทีก่ าหนดใหแ้สดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุน 11,418 11,418 
 
เงินลงทุนเผื่อขาย   
หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 29,926 29,926 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 4,456 4,456 
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 64 64 
   รวมเงนิลงทุนเผือ่ขาย 34,446 34,446 

 
 ราคาทุน/ ราคาทุน/ 
 ราคาทุนตดัจ าหน่าย ราคาทุนตดัจ าหน่าย 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด   
หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 19,422 19,420 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 95 95 
เงนิลงทุนในลกูหนี้ (หมายเหตุ 10.5) 58 58 
   รวม 19,575 19,573 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (หมายเหตุ 10.5) (20) (20) 
   รวมตราสารหนี้ทีจ่ะถอืจนครบก าหนด 19,555 19,553 

  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

86 

 ราคาทุน ราคาทุน 
 ล้านบาท ล้านบาท 
เงินลงทุนทัว่ไป   
ตราสารทุนทีไ่มอ่ยู่ในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 255 255 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (226) (226) 
   รวมเงนิลงทุนทัว่ไป 29 29 
   

   รวมเงนิลงทุนสุทธ ิ 86,798 86,796 
 

ธนาคารจดัประเภทเงนิลงทุนบางรายการเป็นเงนิลงทุนที่ก าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน (Fair Value Option)  
ส าหรับรายการเงินลงทุนที่มีวตัถุประสงค์ชัดเจนในการบริหารความเสี่ยงของธุรกรรมอนุพนัธ์ในบัญชีเพื่อค้า ทัง้นี้ เพื่อลดความ  
ไม่สอดคล้องในการวดัมูลค่าหรอืรบัรู้รายการระหว่างเงนิลงทุนและธุรกรรมในบญัชเีพื่อค้า อย่างไรก็ตามเงนิลงทุ นดงักล่าว ณ วนัที่  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 จะแสดงอยู่ในสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ธนาคารมเีงนิลงทุนทีน่ าไปวางเป็นหลกัประกนัตามทีก่ล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 45 
 

10.2 เงินลงทุนในกิจการท่ีกลุ่มกิจการถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 
 

เงนิลงทุนในตราสารทุนทีก่ าหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นทีก่ลุ่มกจิการถอืหุน้ตัง้แต่รอ้ยละ 10 ขึน้ไป
ของทุนช าระแลว้แต่ไมเ่ขา้ขา่ยเป็นเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมสามารถจ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมไดด้งัต่อไปนี้ 
 

 
งบการเงินรวม 

และงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ 1 1 
ธุรกจิสาธารณูปโภคและบรกิาร 17 17 
ธุรกจิการธนาคารและการเงนิ 4 4 
   รวม 22 22 
หกั  ค่าเผือ่การปรบัมลูค่า (22) - 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า - (20) 
   เงนิลงทุนในกจิการทีก่ลุ่มกจิการถอืหุน้ตัง้แต่รอ้ยละ 10 ขึน้ไปสุทธ ิ - 2 
 

10.3 เงินลงทุนในหน่วยลงทุนท่ีกลุ่มกิจการถือหน่วยลงทุนตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 
 

เงนิลงทุนในหน่วยลงทุนที่กลุ่มกจิการถอืหน่วยลงทุนตัง้แต่รอ้ยละ 10 ของทุนทีช่ าระแลว้และไม่เขา้ข่ายเป็นเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและ
บรษิทัร่วมจ าแนกตามประเภทหน่วยลงทุนสรุปไดด้งันี้  
 งบการเงินรวม 

และงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าด้วย 
   มูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน/ เงินลงทุนทัว่ไป 

  

หน่วยลงทุนประเภทลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ - 66 
หกั  ค่าเผือ่การปรบัมลูค่า - (17) 
   เงนิลงทุนทัว่ไปสุทธ ิ - 49 
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10.4 เงินลงทุนในบริษทัท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน  
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิการมเีงนิลงทุนในบรษิทัทีม่ปีญัหาเกีย่วกบัฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน
โดยสามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี้  
 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
   ค่าเผื่อการ    ค่าเผื่อการ  
  มูลค่า ปรบัมูลค่า/ ราคาตาม  มูลค่า ปรบัมูลค่า/ ราคาตาม 
 จ านวน ราคาทุน ด้อยค่า บญัชี จ านวน ราคาทุน ด้อยค่า บญัชี 
 บริษทั ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท บริษทั ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
บรษิทัทีม่ปีญัหาเกีย่วกบั         
   การด ารงอยู่ของกจิการและ/         
   หรอืมปีญัหาเกีย่วกบัฐานะ         
   การเงนิและผลด าเนินงาน 47 38 (38) - 49 42 (42) - 
ตราสารหนี้ที่ผดินดัช าระ 18 1 (1) - 18 1 (1) - 
 65 39 (39) - 67 43 (43) - 

 
10.5 เงินลงทุนในลกูหน้ี  

 

 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2562 
 ล้านบาท 
  

เงนิลงทุนในลกูหนี้ 58 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (20) 
   เงนิลงทุนในลกูหนี้สุทธ ิ 38 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ยอดคงเหลอืจากการรบัโอนสทิธใินลกูหนี้เงนิใหส้นิเชือ่สามารถสรุปไดด้งันี้ 
 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2562 
    ประมาณการ 
    อตัราผล 
  เงินต้น ราคาทุน ตอบแทน 
  คงค้าง ท่ีรบัซ้ือ (Yield) 
 จ านวนราย ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 
     
ยอดรวมเงนิลงทุนในลกูหนี้ทีซ่ือ้มาสะสม 5,857 22,948 6,996 19.00 
ยอดคงเหลอืเงนิลงทุนในลกูหนี้ทีซ่ือ้มา     
   ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ 33 964 58 1.29 
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11 เงินลงทุนในบริษทัย่อยสทุธิ 
 

    งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
   สดัส่วนการถือหุ้น วิธีราคาทุน 
  ประเภทหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

บริษทั ประเภทธรุกิจ ท่ีลงทุน ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท 
       

บริษัทย่อย - ท่ีรวมอยู่ในงบการเงินรวม       
บรษิทั ซไีอเอม็บ ีไทย ออโต ้จ ากดั ใหเ้ชา่/เชา่ซือ้รถยนต์ หุน้สามญั 100 100 2,328 1,703 
บรษิทั เวลิดล์สี จ ากดั ใหเ้ชา่ซือ้และจ าหน่าย      
 รถจกัรยานยนต์ หุน้สามญั 100 100 567 467 
บรษิทั ซที ีคอลล ์จ ากดั ตดิตามหนี้ หุน้สามญั 100 100 38 38 
   เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยสุทธ ิ     2,933 2,208 

 
บริษัทย่อยดงักล่าวข้างต้นได้รวมอยู่ในการจดัท างบการเงนิรวมของกลุ่มกิจการ สดัส่วนของสิทธิในการออกเสียงในบริษัทย่อยที่ถือโดยบริษัทใหญ่ 
ไมแ่ตกต่างจากสดัส่วนทีถ่อืหุน้สามญั เนื่องจากบรษิทัย่อยไมไ่ดม้กีารออกหุน้ประเภทอื่นนอกเหนือจากหุน้สามญั 
 
เมือ่วนัที ่13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 บรษิทั เวลิดล์สี จ ากดั ไดม้กีารจดทะเบยีนเพิม่ทุนจ านวน 400 ลา้นบาท จากเดมิ 600 ลา้นบาท เป็น 1,000 ลา้นบาท 
ตามมตอินุมตัขิองทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีเมือ่วนัที ่30 เมษายน พ.ศ. 2563 ซึง่ธนาคารไดช้ าระมลูค่าหุน้บางส่วนจากการเพิม่ทุนดงักล่าว
เป็นจ านวน 100 ลา้นบาท 
 
เมื่อวนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2563 บรษิัท ซีไอเอ็มบไีทย ออโต้ จ ากดั ได้มกีารจดทะเบยีนเพิ่มทุนจ านวน 2,500 ล้านบาท จากเดมิ 5,500 ล้านบาท  
เป็น 8,000 ลา้นบาท ตามมตอินุมตัขิองทีป่ระชุมคณะกรรมการ เมือ่วนัที ่29 เมษายน พ.ศ. 2563 ซึง่ธนาคารไดช้ าระมลูค่าหุน้บางส่วนจากการเพิม่
ทุนดงักล่าวเป็นจ านวน 625 ลา้นบาท 
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12 เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหน้ีและดอกเบี้ยค้างรบัสทุธิ 
 

12.1 จ าแนกตามประเภทสินเช่ือ  
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

     

เงนิเบกิเกนิบญัช ี 5,409 6,048 5,409 6,115 
เงนิใหกู้ย้มื 167,406 168,735 169,305 172,445 
ตัว๋เงนิ 15,021 22,295 46,056 52,560 
ลกูหน้ีตามสญัญาเช่าซือ้  39,136 42,665 - - 
อื่น ๆ 35 207 16 207 
   รวม 227,007 239,950 220,786 231,327 
(หกั)บวก (ขาดทุน)ก าไรขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงเงือ่นไขใหม่ (57) - 16 - 
   รวมเงนิใหส้นิเชื่อแก่ลกูหน้ี 226,950 239,950 220,802 231,327 
บวก ดอกเบีย้คา้งรบัและรายไดด้อกเบีย้     

  ทีย่งัไมถ่งึก าหนดช าระ 3,847 3,256 3,841 3,248 
   รวมเงนิใหส้นิเชื่อแก่ลกูหน้ีและดอกเบีย้คา้งรบั 230,797 243,206 224,643 234,575 
หกั   คา่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้      

  (หมายเหตุ 13) (8,953) - (7,067) - 
หกั   คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญู (หมายเหตุ 14)     
          เงนิส ารองขัน้ต ่าตามเกณฑ ์ธปท. - รายสนิเชื่อ - (6,187) - (5,967) 
          เงนิส ารองสว่นเกนิ - (4,962) - (4,054) 
หกั   คา่เผือ่การปรบัมลูคา่จากการปรบัโครงสรา้งหน้ี - (32) - (32) 
       เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลกูหน้ีและดอกเบีย้คา้งรบัสทุธิ 221,844 232,025 217,576 224,522 
 

12.2 จ าแนกตามถ่ินท่ีอยู่ของลกูหน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
ในประเทศ 225,252 238,256 219,104 229,633 
ต่างประเทศ 1,698 1,694 1,698 1,694 
   รวม 226,950 239,950 220,802 231,327 
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12.3 จ าแนกตามประเภทการจดัชัน้ 
 
กลุ่มกจิการสามารถจ าแนกสนิเชือ่ตามประเภทการจดัชัน้ไดด้งัต่อไปนี้ 
 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2563 
 เงินให้สินเช่ือและดอกเบีย้ค้างรบั 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   
สนิทรพัยท์างการเงนิทีไ่มม่กีารเพิม่ขึน้อย่างมนียัส าคญัของความเสีย่งดา้นเครดติ  200,366 198,709 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีม่กีารเพิม่ขึน้อย่างมนียัส าคญัของความเสีย่งดา้นเครดติ  19,215 15,113 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีด่อ้ยค่าดา้นเครดติ  11,158 10,763 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีม่กีารดอ้ยค่าดา้นเครดติเมือ่ซื้อหรอืเมือ่เกดิรายการ  58 58 
   รวม 230,797 224,643 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2562 
 เงินให้ ยอดสทุธิ อตัราขัน้ต า่   เงินให้ ยอดสทุธิ อตัราขัน้ต า่  
 สินเช่ือและ ท่ีใช้ในการ ท่ีใช้ในการ   สินเช่ือและ ท่ีใช้ในการ ท่ีใช้ในการ  
 ดอกเบีย้ ตัง้ค่าเผ่ือหน้ี ตัง้ค่าเผ่ือหน้ี ค่าเผ่ือหน้ี  ดอกเบีย้ ตัง้ค่าเผ่ือหน้ี ตัง้ค่าเผ่ือหน้ี ค่าเผ่ือหน้ี 
 ค้างรบั สงสยัจะสญู   สงสยัจะสญู สงสยัจะสญู  ค้างรบั สงสยัจะสญู สงสยัจะสญู สงสยัจะสญู 
 ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท  ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท 
          

เงนิส ารองขัน้ต ่าตามเกณฑ ์ธปท.          
  - จดัชัน้ปกต ิ 218,548 77,362 1 751  215,743 104,467 1 1,027 
  - จดัชัน้กล่าวถงึเป็นพเิศษ 12,245 2,348 2 46  6,981 1,296 2 26 
  - จดัชัน้ต ่ากวา่มาตรฐาน 3,641 1,432 100 1,361  3,088 947 100 892 
  - จดัชัน้สงสยั 1,686 750 100 698  1,683 746 100 695 
  - จดัชัน้สงสยัจะสญู 7,086 3,462 100 3,331  7,080 3,455 100 3,327 
ส ารองส่วนเกนิ          
  - ส ารองทัว่ไป    4,962     4,054 
รวม 243,206 85,354  11,149  234,575 110,911  10,021 

 
12.4 สินทรพัยท์างการเงินท่ีด้อยค่าด้านเครดิต / เงินให้สินเช่ือด้อยคณุภาพ 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิการมสีนิทรพัยท์างการเงนิทีด่อ้ยค่าดา้นเครดติซึ่งค านวณตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิฉบบัที ่9 และเงนิใหส้นิเชือ่ดอ้ยคุณภาพซึง่ค านวณตามเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทยโดยไมร่วมดอกเบี้ยคา้งรบั ดงันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

สนิทรพัยท์างการเงนิทีด่อ้ยคา่ดา้น     
   เครดติก่อนหกัคา่เผือ่ผลขาดทุน     
   จากการดอ้ยคา่ 10,462 - 10,100 - 
เงนิใหส้นิเชื่อดอ้ยคณุภาพก่อนหกั     
   คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญู - 11,296 - 10,746 
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12.5 ลกูหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือและสญัญาเช่าทางการเงิน 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บรษิทัย่อยมลีกูหนี้ภายใตส้ญัญาเช่าซื้อและสญัญาเช่าทางการเงนิจ านวน 37,140 ลา้นบาท (วนัที ่31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2562 : 41,196 ล้านบาท) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสญัญาเช่าซื้อและเช่าทางการเงนิส าหรบัรถยนต์และรถจกัรยานยนต์  โดยมอีายุ 
ของสญัญาระหว่าง 3 ถงึ 7 ปี และส่วนใหญ่คดิดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละคงทีต่ามทีร่ะบุในสญัญา 
 
 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 
 จ านวนเงินท่ีถึงก าหนดช าระจ่ายตามสญัญาเช่า 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
ผลรวมของเงนิลงทนุขัน้ตน้ทัง้สิน้ตามสญัญาเชา่ 14,628 31,741 2,911 49,280 
หกั  รายไดท้างการเงนิรอการรบัรู ้ (4,542) (5,416) (259) (10,217) 
มลูค่าปจัจบุนัของจ านวนเงนิขัน้ต ่า     
   ทีลู่กหนี้ตอ้งจา่ยตามสญัญาเชา่ 10,086 26,325 2,652 39,063 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้    (1,923) 
ลูกหนี้ภายใตส้ญัญาเชา่ซือ้และ      
   สญัญาเชา่ทางการเงนิสุทธ ิ    37,140 

 
 งบการเงินรวม  
 พ.ศ. 2562 
 จ านวนเงินท่ีถึงก าหนดช าระจ่ายตามสญัญาเช่า 
    หน้ีท่ีไม่ก่อ  
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี ให้เกิดรายได้ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      
ผลรวมของเงนิลงทนุขัน้ตน้ทัง้สิน้ตามสญัญาเชา่ 15,792 34,541 2,423 726 53,482 
หกั  รายไดท้างการเงนิรอการรบัรู ้ (4,435) (6,081) (124) (177) (10,817) 
มลูคา่ปจัจบุนัของจ านวนเงนิขัน้ต ่า      
   ทีลู่กหนี้ตอ้งจา่ยตามสญัญาเชา่ 11,357 28,460 2,299 549 42,665 
หกั  ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ     (1,469) 
ลูกหนี้ภายใตส้ญัญาเชา่ซือ้และ       
   สญัญาเชา่ทางการเงนิสุทธ ิ     41,196 
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12.6 การเปล่ียนแปลงของมลูค่าตามบญัชีของเงินให้สินเช่ือแก่ลกูหน้ี 
 

 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 

    สินทรพัย ์  
    ทางการเงิน  
 สินทรพัยท์างการเงิน สินทรพัยท์างการเงิน สินทรพัย ์ ท่ีมีการด้อยค่า  
 ท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้น ท่ีมีการเพ่ิมขึ้น ทางการเงิน ด้านเครดิตเม่ือซื้อ  
 อย่างมีนัยส าคญัของ อย่างมีนัยส าคญัของ ท่ีมีการด้อยค่า หรือเม่ือเกิด  
 ความเส่ียงด้านเครดิต ความเส่ียงด้านเครดิต ด้านเครดิต รายการ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563      
   (ปรบัปรุงใหม)่  212,188   16,638   14,322   58   243,206  
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจาก      
   การเปลีย่นการจดัชัน้ (10,929) 6,276  4,653   -    -    
สนิทรพัยท์างการเงนิใหมท่ีซ่ือ้      
   หรอืไดม้า  95,386   10,478   -   -     105,864  
สนิทรพัยท์างการเงนิทีถู่กตดัรายการ   (65,069)  (11,670)  (255)  -     (76,994) 
สว่นทีต่ดัออกจากบญัช ี -  (5)  (2,898)  -     (2,903) 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการรบัช าระ 
   และการเปลีย่นแปลงเงื่อนไขใหม่  (31,209)  (2,504)  (1,445)  -     (35,158) 
ขายสนิทรพัยท์างการเงนิทีม่กีารดอ้ยค่า      
  ดา้นเครดติ  -     -     (3,218)  -     (3,218) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 200,367  19,213  11,159   58  230,797  

 
 งบเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2563 

    สินทรพัย ์  
    ทางการเงิน  
 สินทรพัยท์างการเงิน สินทรพัยท์างการเงิน สินทรพัย ์ ท่ีมีการด้อยค่า  
 ท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้น ท่ีมีการเพ่ิมขึ้น ทางการเงิน ด้านเครดิตเม่ือซื้อ  
 อย่างมีนัยส าคญัของ อย่างมีนัยส าคญัของ ท่ีมีการด้อยค่า หรือเม่ือเกิด  
 ความเส่ียงด้านเครดิต ความเส่ียงด้านเครดิต ด้านเครดิต รายการ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563      
   (ปรบัปรุงใหม)่  210,050   10,708   13,759   58   234,575  
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจาก      
   การเปลีย่นการจดัชัน้  (8,120)  5,247   2,873   -     -    
สนิทรพัยท์างการเงนิใหมท่ีซ่ือ้      
   หรอืไดม้า  83,766   10,442  -   -     94,208  
สนิทรพัยท์างการเงนิทีถู่กตดัรายการ   (63,781)  (10,243)  (245)  -     (74,269) 
สว่นทีต่ดัออกจากบญัช ี  -  (5)  (1,555)  -     (1,560) 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการรบัช าระ 
   และการเปลีย่นแปลงเงื่อนไขใหม่  (23,206)  (1,036)  (851)  -     (25,093) 
ขายสนิทรพัยท์างการเงนิทีม่กีารดอ้ยค่า      
 ดา้นเครดติ  -     -     (3,218)  -     (3,218) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  198,709   15,113   10,763   58   224,643  
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13 ค่าเผือ่ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 
 

 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 

    สินทรพัย ์   
    ทางการเงิน   
 สินทรพัยท์างการเงิน สินทรพัยท์างการเงิน สินทรพัย ์ ท่ีมีการด้อยค่า   
 ท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้น ท่ีมีการเพ่ิมขึ้น ทางการเงิน ด้านเครดิตเม่ือซื้อ   
 อย่างมีนัยส าคญัของ อย่างมีนัยส าคญัของ ท่ีมีการด้อยค่า หรือเม่ือเกิด ส ารอง  
 ความเส่ียงด้านเครดิต ความเส่ียงด้านเครดิต ด้านเครดิต รายการ ส่วนเกิน รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563       
   (ปรบัปรุงใหม)่ 1,080 1,272 5,648 20 3,335 11,355 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจาก       
   การเปลีย่นการจดัชัน้ 527 (901) 374 - - - 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการวดัมลูค่า       
   คา่เผื่อผลขาดทุนใหม่ 119 1,377 3,260 4 (731) 4,029 
สนิทรพัยท์างการเงนิใหมท่ีซ่ือ้       
   หรอืไดม้า 269 61 - - - 330 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีถู่กตดัรายการ  (104) (322) (198) - - (624) 
สว่นทีต่ดัออกจากบญัช ี - (5) (2,898) - - (2,903) 
ทยอยลดส ารองสว่นเกนิ - - - - (539) (539) 
ขายสนิทรพัยท์างการเงนิทีม่กีารดอ้ยค่า       
  ดา้นเครดติ - - (2,695) - - (2,695) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 1,891 1,482 3,491 24 2,065 8,953 

 
 งบเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2563 

    สินทรพัย ์   
    ทางการเงิน   
 สินทรพัยท์างการเงิน สินทรพัยท์างการเงิน สินทรพัย ์ ท่ีมีการด้อยค่า   
 ท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้น ท่ีมีการเพ่ิมขึ้น ทางการเงิน ด้านเครดิตเม่ือซื้อ   
 อย่างมีนัยส าคญัของ อย่างมีนัยส าคญัของ ท่ีมีการด้อยค่า หรือเม่ือเกิด ส ารอง  
 ความเส่ียงด้านเครดิต ความเส่ียงด้านเครดิต ด้านเครดิต รายการ ส่วนเกิน รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563       
   (ปรบัปรุงใหม)่ 719 504 5,430 20 3,182 9,855 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจาก       
   การเปลีย่นการจดัชัน้ 440 (553) 113 - - - 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการวดัมลูค่า       
   คา่เผื่อผลขาดทุนใหม่ (190) 772 2,098 4 (731) 1,953 
สนิทรพัยท์างการเงนิใหมท่ีซ่ือ้       
   หรอืไดม้า 184 60 - - - 244 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีถู่กตดัรายการ  (93) (70) (59) - - (222) 
สว่นทีต่ดัออกจากบญัช ี - (5) (1,555) - - (1,560) 
ทยอยลดส ารองสว่นเกนิ - - - - (508) (508) 
ขายสนิทรพัยท์างการเงนิทีม่กีารดอ้ยค่า       
   ดา้นเครดติ - - (2,695) - - (2,695) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 1,060 708 3,332 24 1,943 7,067 

 
กลุ่มกจิการทยอยรบัรูผ้ลกระทบส่วนเกนิสะสมค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าจากการเปลีย่นแปลง ณ วนัแรกทีถ่อืปฏบิตัใินก าไรหรอืขาดทุน
ตามวธิเีสน้ตรงเป็นระยะเวลา 5 ปีนบัจากวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 อย่างไรกต็ามกลุ่มกจิการอาจน าส ารองส่วนเกนิดงักล่าวมาใชเ้พิม่ไดห้ากมี
เหตุการณ์ทีส่่งผลใหม้กีารตัง้ส ารองเพิม่ขึน้ตามทีร่ะบุในหนงัสอืแจง้ธนาคารแห่งประเทศไทย  
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14 ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
 

 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2562 

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

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 (ปรบัปรุงใหม)่ 769 57 1,154 1,115 2,767 5,005 10,867 
 บวก (ลด) เพิม่ระหว่างปี (18) (11) 1,301 (413) 2,712 (780) 2,791 

  โอนมาจากค่าเผื่อการปรบัมลูคา่จากการปรบัโครงสรา้งหนี้ - - - - - 25 25 
  หน้ีสญูรบัคนื - - - - - 722 722 

 หกั   หน้ีสญูตดับญัช ี - - (1,094) (4) (1,416) (5) (2,519) 
  ตดับญัชจีากการขายเงนิใหส้นิเชื่อทีไ่มก่่อใหเ้กดิรายได้ - - - - (732) - (732) 

  โอนไปคา่เผื่อการปรบัมลูค่าจากการปรบัโครงสร้างหนี้ - - - - - (5) (5) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 (ปรบัปรงุใหม)่ 751 46 1,361 698 3,331 4,962 11,149 

 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2562 

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

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 (ปรบัปรุงใหม)่ 975 39 843 1,113 2,765 4,295 10,030 
บวก  เพิม่ (ลด) ระหว่างปี 52 (13) 50 (416) 2,709 (977) 1,405 

  โอนมาจากค่าเผื่อการปรบัมลูคา่จากการปรบัโครงสรา้งหนี้ - - - - - 25 25 
  หน้ีสญูรบัคนื - - - - - 722 722 
หกั    หน้ีสญูตดับญัช ี - - (1) (2) (1,415) (6) (1,424) 

  ตดับญัชจีากการขายเงนิใหส้นิเชื่อทีไ่มก่่อใหเ้กดิรายได้ - - - - (732) - (732) 
  โอนไปคา่เผื่อการปรบัมลูค่าจากการปรบัโครงสร้างหนี้ - - - - - (5) (5) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 (ปรบัปรงุใหม)่ 1,027 26 892 695 3,327 4,054 10,021 

 
  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
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15 ทรพัยสิ์นรอการขายสทุธิ 
 
ทรพัย์สินรอการขาย ได้แก่ ทรพัย์สินที่ได้มาจากลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสร้างหนี้หรือจากการประมูลซื้อจากการขายทอดตลาดของสินทรัพย์  
ทีล่กูหนี้ไดจ้ านองไว ้หรอืทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัจากการควบรวมกจิการทีไ่มไ่ดใ้ชง้านและรอการขาย 
 

 งบการเงินรวม 

 
วนัท่ี  

1 มกราคม   
วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2563 เพ่ิมขึน้ จ าหน่าย พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
ทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการช าระหนี้     
   อสงัหารมิทรพัย ์- ประเมนิโดยผูป้ระเมนิภายนอก 767 68 (30) 805 
   สงัหารมิทรพัย ์ 385 2,513 (2,620) 278 
รวม 1,152 2,581 (2,650) 1,083 
อื่นๆ 196 39 (76) 159 
รวมทรพัยส์นิรอการขาย 1,348 2,620 (2,726) 1,242 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (224) (1,042) 1,106 (160) 
รวมทรพัยส์นิรอการขายสุทธ ิ 1,124 1,578 (1,620) 1,082 
 
 งบการเงินรวม 

 
วนัท่ี  

1 มกราคม   
วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2562 เพ่ิมขึน้ จ าหน่าย พ.ศ. 2562 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
ทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการช าระหนี้     
   อสงัหารมิทรพัย ์- ประเมนิโดยผูป้ระเมนิภายนอก 771 25 (29) 767 
   สงัหารมิทรพัย ์ 315 2,474 (2,404) 385 
รวม 1,086 2,499 (2,433) 1,152 
อื่นๆ 129 90 (23) 196 
รวมทรพัยส์นิรอการขาย 1,215 2,589 (2,456) 1,348 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (198) (1,018) 992 (224) 
รวมทรพัยส์นิรอการขายสุทธ ิ 1,017 1,571 (1,464) 1,124 

 
  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
วนัท่ี 

 1 มกราคม   
วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2563 เพ่ิมขึน้ จ าหน่าย พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
ทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการช าระหนี้     
   อสงัหารมิทรพัย ์- ประเมนิโดยผูป้ระเมนิภายนอก 767 68 (30) 805 
รวม 767 68 (30) 805 
อื่นๆ 196 39 (76) 159 
รวมทรพัยส์นิรอการขาย 963 107 (106) 964 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (69) - 14 (55) 
รวมทรพัยส์นิรอการขายสุทธ ิ 894 107 (92) 909 

 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
วนัท่ี 

 1 มกราคม   
วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2562 เพ่ิมขึน้ จ าหน่าย พ.ศ. 2562 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
ทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการช าระหนี้     
   อสงัหารมิทรพัย ์- ประเมนิโดยผูป้ระเมนิภายนอก 771 25 (29) 767 
รวม 771 25 (29) 767 
อื่นๆ 129 90 (23) 196 
รวมทรพัยส์นิรอการขาย 900 115 (52) 963 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (69) - - (69) 
รวมทรพัยส์นิรอการขายสุทธ ิ 831 115 (52) 894 
 
ธนาคารพจิารณาค่าเผื่อการดอ้ยค่าของทรพัยส์นิรอการขายโดยอา้งองิจากราคาประเมนิ ซึ่งธนาคารไดจ้ดัใหม้กีารประเมนิหรอืทบทวนมลูค่ายุติธรรม
ของทรพัย์สนิรอการขายเป็นประจ าทุกปีตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย อย่างไรกต็ามราคาทีจ่ะขายทรพัย์สนิดงักล่าวได้จรงิ
อาจแตกต่างจากราคาประเมนิดงักล่าว นอกจากนัน้ ธนาคารมขีอ้จ ากดัในเรือ่งระยะเวลาในการถอืครองทรพัยส์นิรอการขายทีก่ าหนดโดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ทัง้นี้ หากธนาคารไม่สามารถจ าหน่ายทรพัย์สนิรอการขายภายในระยะเวลาที่ก าหนด ธนาคารจะต้องกนัส ารองเพิม่เติมตามเกณฑ์ที่
ก าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย ฝา่ยบรหิารของธนาคารเชือ่ว่ามลูค่าทีแ่สดงในบญัชเีหมาะสมกบัสถานการณ์และแผนการขายทรพัยส์นิรอการขาย
ในปจัจุบนั 
 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
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16 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิ 
 

 งบการเงินรวม 
 ราคาทุน/ราคาประเมิน ค่าเส่ือมราคาสะสม  
 ณ วนัท่ี   โอนไป  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  โอนไป  ณ วนัท่ี  
 1 มกราคม  โอนเข้า/ ทรพัยสิ์น จ าหน่าย/ 31 ธนัวาคม 1 มกราคม  ทรพัยสิ์น จ าหน่าย/ 31 ธนัวาคม มูลค่าสทุธิ 
 พ.ศ. 2563 เพ่ิมขึ้น  (ออก) รอการขาย ตดัจ าหน่าย พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 เพ่ิมขึ้น รอการขาย ตดัจ าหน่าย พ.ศ. 2563 ตามบญัชี 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
ทีด่นิ             
   ราคาทุนเดมิ 417 - - (5) - 412 - - - - - 412 
   สว่นทีต่รีาคาเพิม่ 1,603 - - (35) - 1,568 - - - - - 1,568 
      (ตรีาคาในปี พ.ศ. 2559)             
   สว่นทีต่รีาคาลด (18) - - - - (18) - - - - - (18) 
      (ตรีาคาในปี พ.ศ. 2559)             
อาคาร             
   ราคาทุนเดมิ 1,837 6 3 (33) - 1,813 (1,216) (54) 32 - (1,238) 575 
   สว่นทีต่รีาคาเพิม่ 1,109 - - (30) - 1,079 (920) (16) 30 - (906) 173 
      (ตรีาคาในปี พ.ศ. 2559)             
   สว่นทีต่รีาคาลด (18) - - 4 - (14) 11 - (2) - 9 (5) 
      (ตรีาคาในปี พ.ศ. 2559)             
ยานพาหนะ 160 12 - - (14) 158 (102) (26) - 12 (116) 42 
อุปกรณ์ 2,432 148 23 - (459) 2,144 (1,872) (198) - 445 (1,625) 519 
สนิทรพัยร์ะหวา่งตดิตัง้และก่อสรา้ง 6 20 (26) - - - - - - - - - 
ผลตา่งจากอตัราแลกเปลีย่น (3) (1) - - - (4) 3 1 - - 4 - 
   รวม 7,525 185 - (99) (473) 7,138 (4,096) (293) 60 457 (3,872) 3,266 

  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
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 งบการเงินรวม 
 ราคาทุน/ราคาประเมิน ค่าเส่ือมราคาสะสม 

       มูลค่าสทุธิ 
ตามบญัชี 
ล้านบาท 

 ณ วนัท่ี   โอนไป  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  โอนไป  ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม  โอนเข้า/ ทรพัยสิ์น จ าหน่าย/ 31 ธนัวาคม 1 มกราคม  ทรพัยสิ์น จ าหน่าย/ 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2562 เพ่ิมขึ้น  (ออก) รอการขาย ตดัจ าหน่าย พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 เพ่ิมขึ้น รอการขาย ตดัจ าหน่าย พ.ศ. 2562 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
ทีด่นิ             
   ราคาทุนเดมิ 444 - - (27) - 417 - - - - - 417 
   สว่นทีต่รีาคาเพิม่ 1,660 - - (57) - 1,603 - - - - - 1,603 
      (ตรีาคาในปี พ.ศ. 2559)             
   สว่นทีต่รีาคาลด (18) - - - - (18) - - - - - (18) 
      (ตรีาคาในปี พ.ศ. 2559)             
อาคาร             
   ราคาทุนเดมิ 1,857 4 19 (43) - 1,837 (1,197) (59) 40 - (1,216) 621 
   สว่นทีต่รีาคาเพิม่ 1,130 - - (21) - 1,109 (918) (18) 16 - (920) 189 
      (ตรีาคาในปี พ.ศ. 2559)             
   สว่นทีต่รีาคาลด (22) - - 4 - (18) 12 1 (2) - 11 (7) 
      (ตรีาคาในปี พ.ศ. 2559)             
ยานพาหนะ 192 2 - - (34) 160 (106) (28) - 32 (102) 58 
อุปกรณ์ 2,413 258 15 - (254) 2,432 (1,914) (194) - 236 (1,872) 560 
สนิทรพัยร์ะหวา่งตดิตัง้และก่อสรา้ง 8 32 (34) - - 6 - - - - - 6 
ผลตา่งจากอตัราแลกเปลีย่น - (3) - - - (3) - 3 - - 3 - 
คา่เผือ่การดอ้ยคา่ (5) - - - 5 - - - - - - - 
   รวม 7,659 293 - (144) (283) 7,525 (4,123) (295) 54 268 (4,096) 3,429 

 
  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ราคาทุน/ราคาประเมิน ค่าเส่ือมราคาสะสม  
 ณ วนัท่ี   โอนไป  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  โอนไป  ณ วนัท่ี  
 1 มกราคม  โอนเข้า/ ทรพัยสิ์น จ าหน่าย/ 31 ธนัวาคม 1 มกราคม  ทรพัยสิ์น จ าหน่าย/ 31 ธนัวาคม มูลค่าสทุธิ 
 พ.ศ. 2563 เพ่ิมขึ้น  (ออก) รอการขาย ตดัจ าหน่าย พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 เพ่ิมขึ้น รอการขาย ตดัจ าหน่าย พ.ศ. 2563 ตามบญัชี 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
             

ทีด่นิ             
   ราคาทุนเดมิ 417 - - (5) - 412 - - - - - 412 
   สว่นทีต่รีาคาเพิม่ 1,603 - - (35) - 1,568 - - - - - 1,568 
     (ตรีาคาในปี พ.ศ. 2559)             
   สว่นทีต่รีาคาลด (18) - - - - (18) - - - - - (18) 
     (ตรีาคาในปี พ.ศ. 2559)             
อาคาร             
   ราคาทุนเดมิ 1,837 6 3 (33) - 1,813 (1,216) (54) 32 - (1,238) 575 
   สว่นทีต่รีาคาเพิม่ 1,109 - - (30) - 1,079 (920) (16) 30 - (906) 173 
     (ตรีาคาในปี พ.ศ. 2559)             
   สว่นทีต่รีาคาลด (18) - - 4 - (14) 11 - (2) - 9 (5) 
     (ตรีาคาในปี พ.ศ. 2559)             
ยานพาหนะ 134 12 - - (12) 134 (84) (22) - 11 (95) 39 
อุปกรณ์ 2,206 126 23 - (451) 1,904 (1,728) (172) - 437 (1,463) 441 
สนิทรพัยร์ะหวา่งตดิตัง้และก่อสรา้ง 6 20 (26) - - - - - - - - - 
ผลตา่งจากอตัราแลกเปลีย่น (3) (1) - - - (4) 3 1 - - 4 - 
   รวม 7,273 163 - (99) (463) 6,874 (3,934) (263) 60 448 (3,689) 3,185 

 
 
  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ราคาทุน/ราคาประเมิน ค่าเส่ือมราคาสะสม  
 ณ วนัท่ี   โอนไป  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  โอนไป  ณ วนัท่ี  
 1 มกราคม  โอนเข้า/ ทรพัยสิ์น จ าหน่าย/ 31 ธนัวาคม 1 มกราคม  ทรพัยสิ์น จ าหน่าย/ 31 ธนัวาคม มูลค่าสทุธิ 
 พ.ศ. 2562 เพ่ิมขึ้น  (ออก) รอการขาย ตดัจ าหน่าย พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 เพ่ิมขึ้น รอการขาย ตดัจ าหน่าย พ.ศ. 2562 ตามบญัชี 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
             

ทีด่นิ             
   ราคาทุนเดมิ 444 - - (27) - 417 - - - - - 417 
   สว่นทีต่รีาคาเพิม่ 1,660 - - (57) - 1,603 - - - - - 1,603 
     (ตรีาคาในปี พ.ศ. 2559)             
   สว่นทีต่รีาคาลด (18) - - - - (18) - - - - - (18) 
     (ตรีาคาในปี พ.ศ. 2559)             
อาคาร             
   ราคาทุนเดมิ 1,857 4 19 (43) - 1,837 (1,197) (59) 40 - (1,216) 621 
   สว่นทีต่รีาคาเพิม่ 1,130 - - (21) - 1,109 (918) (18) 16 - (920) 189 
     (ตรีาคาในปี พ.ศ. 2559)             
   สว่นทีต่รีาคาลด (22) - - 4 - (18) 12 1 (2) - 11 (7) 
     (ตรีาคาในปี พ.ศ. 2559)             
ยานพาหนะ 161 2 - - (29) 134 (87) (24) - 27 (84) 50 
อุปกรณ์ 2,227 213 15 - (249) 2,206 (1,781) (177) - 230 (1,728) 478 
สนิทรพัยร์ะหวา่งตดิตัง้และก่อสรา้ง 8 32 (34) - - 6 - - - - - 6 
ผลตา่งจากอตัราแลกเปลีย่น - (3) - - - (3) - 3 - - 3 - 
คา่เผือ่การดอ้ยคา่ (5) - - - 5 - - - - - - - 
   รวม 7,442 248 - (144) (273) 7,273 (3,971) (274) 54 257 (3,934) 3,339 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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17 สินทรพัยสิทธิการใช้สทุธิ 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม มลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยส์ทิธกิารใชป้ระกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   
อสงัหารมิทรพัย ์ 219 162 
อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิค 69 69 
ยานพาหนะ 6 - 
รวม 294 231 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท 
ค่าเส่ือมราคาส าหรบัสินทรพัยสิ์ทธิการใช้   
อสงัหารมิทรพัย ์ 103 69 
อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิค 5 5 
ยานพาหนะ 2 - 
รวม 110 74 
   
การเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชร้ะหว่างปี 116 79 
   
กระแสเงนิสดจ่ายทัง้หมดของสญัญาเช่า (113) (75) 
 

18 สินทรพัยท่ี์ไม่มีตวัตนสทุธิ 
 

 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี      ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม  โอนเข้า/ จ าหน่าย/ ค่าตดั ค่าเผื่อการ 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2563 เพ่ิมขึ้น (ออก) ตดัจ าหน่าย จ าหน่าย ด้อยค่า พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
        

รายจา่ยในการพฒันาและปรบัปรงุระบบงานและ        
   ระบบคอมพวิเตอร ์- อยู่ระหว่างพฒันา 496 298 (713) (2) - - 79 
ระบบงาน ระบบคอมพวิเตอร ์และค่าซอฟทแ์วร ์
   คอมพวิเตอร ์ 566 126 713 (88) (287) (139) 891 
   สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนสุทธ ิ 1,062 424 - (90) (287) (139) 970 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

102 

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

รายจา่ยในการพฒันาปรบัปรงุระบบงานและ        
   ระบบคอมพวิเตอร ์ - อยู่ระหว่างพฒันา 160 602 (266) - - - 496 
ระบบงาน ระบบคอมพวิเตอร ์และค่าซอฟทแ์วร ์
   คอมพวิเตอร ์ 329 105 266 

- 
(134) - 566 

   สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนสุทธ ิ 489 707 - - (134) - 1,062 
 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ณ วนัท่ี      ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม  โอนเข้า/ จ าหน่าย/ ค่าตดั ค่าเผื่อการ 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2563 เพ่ิมขึ้น (ออก) ตดัจ าหน่าย จ าหน่าย ด้อยค่า พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
รายจา่ยในการพฒันาปรบัปรงุระบบงานและ        
   ระบบคอมพวิเตอร ์ - อยู่ระหว่างพฒันา 466 298 (684) (2) - - 78 
ระบบงาน ระบบคอมพวิเตอร ์และค่าซอฟทแ์วร ์
   คอมพวิเตอร ์ 550 107 684 (88) (271) (139) 843 
   สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนสุทธ ิ 1,016 405 - (90) (271) (139) 921 

 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ณ วนัท่ี      ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม  โอนเข้า/ จ าหน่าย/ ค่าตดั ค่าเผื่อการ 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2562 เพ่ิมขึ้น (ออก) ตดัจ าหน่าย จ าหน่าย ด้อยค่า พ.ศ. 2562 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
รายจา่ยในการพฒันาปรบัปรงุระบบงานและ        
   ระบบคอมพวิเตอร ์ - อยู่ระหว่างพฒันา 159 573 (266) - - - 466 
ระบบงาน ระบบคอมพวิเตอร ์และค่าซอฟทแ์วร ์
   คอมพวิเตอร ์ 322 93 266 

- 
(131) - 550 

   สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนสุทธ ิ 481 666 - - (131) - 1,016 
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19 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ณ วนัที ่1 มกราคม 757 1,043 277 590 
ลดในก าไรหรอืขาดทุน (22) (303) (203) (319) 
ภาษลีดในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (101) (46) (104) (52) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 634 694 (30) 219 

 
รายการเคลือ่นไหวของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชสี าหรบัปีมดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม 
 

 
 

ประมาณการ
หน้ีสิน 

ผลขาดทุน
ทางภาษี 

ค่าเผ่ือ 
การด้อยค่า

ทรพัยสิ์นรอการ
ขาย 

ค่าเผ่ือผลขาดทุน
ด้านเครดืตท่ีคาด

ว่าจะเกิดขึ้น/ 
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยั

จะสญู  

 
 
 

รายได้รอตดั
บญัชี 

 
 
 
 

อ่ืนๆ 

 
 
 
 

รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี        
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 (ปรบัปรุงใหม)่ 410 139 45 971 59 130 1,754 
(ลด) เพิม่ในก าไรหรอืขาดทุน (5) (139) (13) (49) 7 67 (132) 
ภาษเีพิม่ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 2 - - - - - 2 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 407 - 32 922 66 197 1,624 
        
สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี        
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 (ปรบัปรุงใหม)่ 296 - 40 887 80 237 1,540 
เพิม่ (ลด) ในก าไรหรอืขาดทุน 75 92 5 98 (21) (100) 149 
ภาษเีพิม่ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 6 - - - - - 6 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 (ปรบัปรุงใหม่) 377 92 45 985 59 137 1,695 

 
 งบการเงินรวม 
 ก าไรจาก ก าไรจาก   
 มลูค่ายุติธรรม การตีราคา ผลแตกต่าง  
 ของเงินลงทุน สินทรพัยเ์พ่ิม ชัว่คราว รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี     
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 (ปรบัปรุงใหม)่ 570 387 40 997 
(ลด) เพิม่ในก าไรหรอืขาดทุน (103) (16) 9 (110) 
ภาษเีพิม่ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 49 - 54 103 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 516 371 103 990 
     
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี     
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 (ปรบัปรุงใหม)่ 79 394 24 497 
เพิม่ (ลด) ในก าไรหรอืขาดทุน 428 (7) 31 452 
ภาษเีพิม่ (ลด) ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 63 - (11) 52 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 (ปรบัปรุงใหม)่ 570 387 44 1,001 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
  

 
 

ประมาณการ
หน้ีสิน 

 
 
 

ผลขาดทุนทาง
ภาษี 

 
ค่าเผ่ือ 

การด้อยค่า
ทรพัยสิ์นรอการ

ขาย 

ค่าเผ่ือผลขาดทุน
ด้านเครดืตท่ีคาดว่า

จะเกิดขึ้น/ 
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะ

สญู  

 
 
 

รายได้รอตดับญัชี 

 
 
 
 

อ่ืนๆ 

 
 
 
 

รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี        
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 (ปรบัปรุงใหม)่ 379 139 14 636 59 17 1,244 
(ลด) เพิม่ในก าไรหรอืขาดทุน (6) (139) (2) (176) 7 (6) (322) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 373 - 12 460 66 11 922 
        
สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี        
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 (ปรบัปรุงใหม)่ 277 - 14 656 80 58 1,085 
เพิม่ (ลด) ในก าไรหรอืขาดทุน 68 92 - - (21) (32) 107 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 (ปรบัปรุงใหม่) 345 92 14 656 59 26 1,192 

 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ก าไรจาก ก าไรจาก   
 มลูค่ายุติธรรม การตีราคา ผลแตกต่าง  
 ของเงินลงทุน สินทรพัยเ์พ่ิม ชัว่คราว รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี     
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 (ปรบัปรุงใหม)่ 570 387 10 967 
ลดในก าไรหรอืขาดทุน  (103) (16) - (119) 
ภาษเีพิม่ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 49 - 55 104 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 516 371 65 952 
     
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี     
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 (ปรบัปรุงใหม)่ 79 394 22 495 
เพิม่ (ลด) ในก าไรหรอืขาดทุน  428 (7) 4 425 
ภาษเีพิม่ (ลด) ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 63 - (11) 52 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 (ปรบัปรุงใหม)่ 570 387 15 972 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิการมผีลแตกต่างชัว่คราวทีก่ลุ่มกจิการไม่ไดร้บัรูเ้ป็นสนิทรพัย์ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชไีว้
ในงบแสดงฐานะทางการเงนิ ดงันี้ 

 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   
ประมาณการหนี้สนิ 383 445 
ผลขาดทุนสะสม - 405 
ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู 293 302 
รายไดด้อกเบีย้ทีห่ยุดรบัรู ้ 78 18 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 138 - 
อื่นๆ 153 85 
รวม 1,045 1,255 

  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
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20 สินทรพัยอ่ื์นสทุธิ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
ดอกเบีย้และเงนิปนัผลคา้งรบั 300 295 300 294 
สนิทรพัยอ์ืน่ระหว่างรอโอนบญัช ี 144 79 144 79 
ค่านายหน้าคา้งรบั 186 201 60 161 
ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 124 198 121 198 
เงนิมดัจ า 91 107 75 94 
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 200 538 184 531 
ลกูหนี้จากการขายสนิเชือ่ดอ้ยคุณภาพ 413 438 413 282 
ค่าใชจ้่ายจากเงนิใหกู้ย้มืพนกังานรอตดับญัช ี 132 130 132 130 
อื่น ๆ 192 301 69 102 
รวม 1,782 2,287 1,498 1,871 

หกั  ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (48) (28) (48) (28) 
สนิทรพัยอ์ืน่สุทธ ิ 1,734 2,259 1,450 1,843 

 
21 เงินรบัฝาก 

 
21.1 จ าแนกตามประเภทเงินรบัฝาก 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

จ่ายคนืเมือ่ทวงถาม 6,008 2,912 6,010 2,912 
ออมทรพัย ์ 87,487 60,450 87,663 60,531 
จ่ายคนืเมือ่สิน้ระยะเวลา 99,721 134,829 99,737 134,845 
บตัรเงนิฝาก 740 844 740 844 
รวม 193,956 199,035 194,150 199,132 

 
21.2 จ าแนกตามสกลุเงินและถ่ินท่ีอยู่ของผูฝ้าก 

 
 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 
ในประเทศ 
ล้านบาท 

ต่างประเทศ 
ล้านบาท 

รวม 
ล้านบาท 

ในประเทศ 
ล้านบาท 

ต่างประเทศ 
ล้านบาท 

รวม 
ล้านบาท 

       

เงนิบาท 185,504 1,540 187,044 194,043 1,697 195,740 
เงนิดอลลารส์หรฐัฯ 6,022 325 6,347 2,351 309 2,660 
เงนิสกุลอื่น 502 63 565 574 61 635 
   รวม 192,028 1,928 193,956 196,968 2,067 199,035 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 
ในประเทศ 
ล้านบาท 

ต่างประเทศ 
ล้านบาท 

รวม 
ล้านบาท 

ในประเทศ 
ล้านบาท 

ต่างประเทศ 
ล้านบาท 

รวม 
ล้านบาท 

       

เงนิบาท 185,698 1,540 187,238 194,140 1,697 195,837 
เงนิดอลลารส์หรฐัฯ 6,022 325 6,347 2,351 309 2,660 
เงนิสกุลอื่น 502 63 565 574 61 635 
   รวม 192,222 1,928 194,150 197,065 2,067 199,132 

 

22 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) 
 

 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ล้านบาท ล้านบาท 
ในประเทศ :   
ธนาคารแหง่ประเทศไทย 660 - 
ธนาคารพาณิชย ์ 17,394 30,822 
สถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ 3,449 2,540 
บรษิทัเงนิทนุ บรษิทัเงนิทนุหลกัทรพัย์ แบะบรษิทัหลกัทรพัย ์ 14,548 5,044 
สถาบนัการเงนิอื่น 7,064 3,134 
     รวมในประเทศ 43,115 41,540 
   

ต่างประเทศ :   
เงนิสกุลดอลลารส์หรฐัฯ 1,355 65 
เงนิสกุลอื่น 3,198 1,789 
     รวมต่างประเทศ 4,553 1,854 
   

     รวมในประเทศและต่างประเทศ 47,668 43,394 
 

23 หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
 

 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

หุน้กู ้ 7,994 11 
ตัว๋แลกเงนิ 20,955 24,412 
   รวม 28,949 24,423 
 

 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ผลสะสมของการเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยุตธิรรมทีเ่ป็นผลจาก   
   การเปลีย่นแปลงความเสีย่งดา้นเครดติของหนี้สนิทีร่บัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 85 - 
ส่วนต่างระหว่างมลูค่าตามบญัชแีละมลูค่าตามสญัญาทีจ่ะตอ้งจ่ายช าระเมือ่ครบก าหนด 4,059 4,671 
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ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 หนี้สนิทางการเงนิทีก่ าหนดใหแ้สดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรม สรุปไดด้งันี้ 
 

 ธนาคารไดอ้อกหุน้กูท้ีม่อีนุพนัธ์แฝง อายุ 5 ปี อ้างองิกบัอตัราดอกเบี้ย THBFIX 3 month ประเภท callable range accrual note ธนาคาร
จ่ายดอกเบีย้เป็นไปตามเงือ่นไขทีร่ะบุในสญัญาโดยช าระดอกเบีย้ทุก 6 เดอืน  

 
 ธนาคารไดอ้อกตัว๋แลกเงนิแบบ accreting ทีม่อีนุพนัธแ์ฝง (accreting structured bills of exchange) ซึง่อนุพนัธแ์ฝงคอืสญัญาแลกเปลีย่น

อตัราดอกเบี้ย มอีายุระหว่าง 3 - 23 ปี ธนาคารช าระดอกเบี้ยในอตัราระหว่างร้อยละ 1.78 - ร้อยละ 5.18 ต่อปี ช าระดอกเบี้ยครัง้เดยีว  
ณ วนัครบก าหนดไถ่ถอน โดยธนาคารไดท้ ารายการสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ กบักจิการอื่นเพือ่ป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ 

 
24 ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม 

 
 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 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 
หุน้กูร้ะยะสัน้ครบก าหนดปี พ.ศ. 2564       
   อตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 0.97 ตอ่ปี 700 - 700 - - - 
       
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ       
ตราสารหนี้ดอ้ยสทิธ ิมลูคา่ตราไว ้570 ลา้นรงิกติ       
   ครบก าหนดปี พ.ศ. 2569 อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 5.35 ตอ่ปี - 4,238 4,238 - 4,174 4,174 
ตราสารหนี้ดอ้ยสทิธ ิมลูคา่ตราไว ้390 ลา้นรงิกติ       
   ครบก าหนดปี พ.ศ. 2571 อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 5.20 ตอ่ปี - 2,900 2,900 - 2,856 2,856 
ตราสารหนี้ดอ้ยสทิธ ิมลูคา่ตราไว ้550 ลา้นรงิกติ       
   ครบก าหนดปี พ.ศ. 2572 อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 4.15 ตอ่ปี - 4,090 4,090 - 4,027 4,027 
       
หุ้นกู้ท่ีมีอนุพนัธแ์ฝง       
หุน้กูท้ีม่อีนุพนัธแ์ฝง 1,829 618 2,447 6,112 1,563 7,675 
 2,529 11,846 14,375 8,112 12,620 20,732 
       
ตัว๋แลกเงินท่ีมีอนุพนัธแ์ฝง       
ตัว๋แลกเงนิทีม่อีนุพนัธแ์ฝง 1,800 3,274 5,074 1,800 3,287 5,087 
 1,800 3,274 5,074 1,800 3,287 5,087 
   รวม 4,329 15,120 19,449 9,912 15,907 25,819 

 
  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

หุ้นกู้       
หุน้กูร้ะยะสัน้ครบก าหนดปี พ.ศ. 2564       
   อตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 0.97 ตอ่ปี 700 - 700 - - - 
       
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ       
ตราสารหนี้ดอ้ยสทิธ ิมลูคา่ตราไว ้570 ลา้นรงิกติ       
   ครบก าหนดปี พ.ศ. 2569 อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 5.35 ตอ่ปี - 4,238 4,238 - 4,174 4,174 
ตราสารหนี้ดอ้ยสทิธ ิมลูคา่ตราไว ้390 ลา้นรงิกติ       
   ครบก าหนดปี พ.ศ. 2571 อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 5.20 ตอ่ปี - 2,900 2,900 - 2,856 2,856 
ตราสารหนี้ดอ้ยสทิธ ิมลูคา่ตราไว ้550 ลา้นรงิกติ       
   ครบก าหนดปี พ.ศ. 2572 อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 4.15 ตอ่ปี - 4,090 4,090 - 4,027 4,027 
       
หุ้นกู้ท่ีมีอนุพนัธแ์ฝง       
หุน้กูท้ีม่อีนุพนัธแ์ฝง 1,829 618 2,447 6,112 1,563 7,675 
 2,529 11,846 14,375 6,112 12,620 18,732 
       
ตัว๋แลกเงินท่ีมีอนุพนัธแ์ฝง       
ตัว๋แลกเงนิทีม่อีนุพนัธแ์ฝง 1,800 3,274 5,074 1,800 3,287 5,087 
 1,800 3,274 5,074 1,800 3,287 5,087 
   รวม 4,329 15,120 19,449 7,912 15,907 23,819 

 
(ก) เมือ่วนัที ่8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 บรษิทั ซไีอเอม็บ ีไทย ออโต ้จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของธนาคารไดอ้อกหุน้กู ้จ านวน 2,000,000 หน่วย 

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

 
(ข) เมื่อวนัที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ธนาคารได้ออกหุ้นกู้ด้อยสทิธจิ านวน 570 ล้านเหรยีญรงิกติมาเลเซีย ตามโครงการหุ้นกู้ด้อยสิทธิ 

เพื่อนับเป็นเงนิกองทุนขัน้ที ่2 เพื่อขายใหก้บัผูล้งทุนในต่างประเทศ จ านวน 5,700,000 หน่วย ราคาเสนอขาย หน่วยละ 100 เหรยีญรงิกติ
มาเลเซยี อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 5.35 ต่อปี ตลอดอายุหุน้กู ้ช าระดอกเบีย้ทุกหกเดอืน หุน้กูม้อีายุ 10 ปี ครบก าหนด ในปี พ.ศ. 2569 ธนาคาร
มสีทิธไิถ่ถอนก่อนวนัครบก าหนดหลงัจากวนัครบรอบ 5 ปี โดยตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
 
ธนาคารไดร้บัอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามหนังสอืที่  ฝกก. (02) 414/2559 ใหส้ามารถนับหุน้กูด้อ้ยสทิธิ
ดงักล่าวเขา้เป็นเงนิกองทุนชัน้ที ่2 

  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
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(ค) เมื่อวนัที่ 29 มนีาคม พ.ศ. 2561 ธนาคารได้ออกหุ้นกู้ด้อยสทิธจิ านวน 390 ล้านเหรยีญรงิกติมาเลเซีย ตามโครงการหุ้นกู้ด้อยสทิธเิพื่อ
นับเป็นเงนิกองทุนขัน้ที่ 2 เพื่อขายให้กบัผู้ลงทุนในต่างประเทศ จ านวน 3,900,000 หน่วย ราคาเสนอขาย หน่วยละ 100 เหรยีญรงิกติ
มาเลเซยี อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 5.20 ต่อปี ตลอดอายุหุน้กู ้ช าระดอกเบีย้ทุกหกเดอืน หุน้กูม้อีายุ 10 ปี ครบก าหนด ในปี พ.ศ. 2571 ธนาคาร
มสีทิธไิถ่ถอนก่อนวนัครบก าหนดหลงัจากวนัครบรอบ 5 ปี โดยตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
 
ธนาคารได้รบัอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามหนังสอืที่  ฝกก. 221/2561 ให้สามารถนับหุ้นกู้ด้อยสทิธิ
ดงักล่าวเขา้เป็นเงนิกองทุนชัน้ที ่2 
 

(ง) เมือ่วนัที ่8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ธนาคารไดอ้อกหุน้กูด้อ้ยสทิธจิ านวน 550 ลา้นเหรยีญรงิกติมาเลเซยี ตามโครงการหุน้กูด้อ้ยสทิธเิพื่อ
นับเป็นเงนิกองทุนขัน้ที ่2 เพื่อขายใหก้บัผูล้งทุนในต่างประเทศ ราคาเสนอขาย หน่วยละ 100 เหรยีญรงิกติมาเลเซยี จ านวน 5,500,000 
หน่วย อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 4.15 ต่อปี ตลอดอายุหุน้กู ้ช าระดอกเบีย้ทุกหกเดอืน หุน้กูม้อีายุ 10 ปี ครบก าหนด ในปี พ.ศ. 2572 ธนาคารมี
สทิธไิถ่ถอนก่อนวนัครบก าหนดหลงัจากวนัครบรอบ 5 ปี โดยตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
 
ธนาคารได้รบัอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามหนังสอืที่ ฝกก. 527/2562 ให้สามารถนับหุ้นกู้ด้อยสทิธิ
ดงักล่าวเขา้เป็นเงนิกองทุนชัน้ที ่2 
 

(จ) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ธนาคารมหีุน้กูท้ ีม่อีนุพนัธแ์ฝง จ านวน 2,447 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : 7,675 ลา้นบาท) ดงันี้ 
 

 ธนาคารไดอ้อกหุน้กูอ้นุพนัธ ์(Maxi X-Change) จ านวน 45 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : 59 ลา้นบาท) มอีายุ 1 ปีนบัจากวนัที่
ออกหุน้กู ้โดยใหผ้ลตอบแทน ณ วนัครบก าหนดอายุ ตามการเคลือ่นไหวของปจัจยัอา้งองิ 
 

 ธนาคารออกหุน้กูท้ีม่อีนุพนัธแ์ฝงทีอ่า้งองิกบัหน่วยลงทุน ประเภท Fund Link Note ทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ จ านวน 0.6 ลา้นเหรยีญ
สหรฐั หรอืเทยีบเท่า 17 ลา้นบาท และทีเ่ป็นเงนิบาท จ านวน 1,784 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : เงนิตราต่างประเทศ จ านวน 
12 ล้านเหรยีญสหรฐั หรอืเทยีบเท่า 357 ล้านบาท และที่เป็นเงนิบาท จ านวน 6,053 ล้านบาท) อายุ 1 - 3 ปี อตัราผลตอบแทนจะ
ขึน้อยู่กบัการเคลือ่นไหวของราคาของหน่วยลงทุนของกองทุน 
 

 ธนาคารออกหุ้นกู้ที่มอีนุพนัธ์แฝงอ้างอิงกบัเหตุการณ์ที่มผีลต่อความสามารถในการช าระหนี้ของบรษิัทอ้างอิง credit linked note 
(CLN) จ านวน 20 ล้านเหรยีญสหรฐั หรอืเทยีบเท่า 601 ล้านบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : จ านวน 40 ล้านเหรยีญสหรฐั หรอื
เทยีบเท่า 1,206 ลา้นบาท) อายุ 3 ปี ผูถ้อื CLN จะไดร้บัดอกเบีย้และจ านวนเงนิไถ่ถอนในวนัทีค่รบก าหนดตามเงือ่นไขทีร่ะบุในสญัญา 
โดยตอ้งไมม่เีหตุการณ์ตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญาเกดิขึน้กบักจิการอา้งองิ 
 

(ฉ) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ธนาคารมตีัว๋แลกเงนิอนุพนัธท์ีอ่า้งองิกบัเหตุการณ์ทีม่ผีลต่อความสามารถในการช าระหนี้ของบรษิทัอ้างองิ 
credit linked bill of exchange (CLN) จ านวน 5,074 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : จ านวน 5,087 ลา้นบาท) ดงันี้ 

 
 ธนาคารออก CLN จ านวน 1,800 ล้านบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : จ านวน 1,800 ล้านบาท) อายุ 10 ปี ผู้ถือ CLN จะได้รบัดอกเบี้ย

ทัง้หมดในวนัทีช่ าระดอกเบี้ยและจะไดร้บัจ านวนเงนิไถ่ถอนในวนัทีค่รบก าหนด โดยต้องไม่มเีหตุการณ์ตามทีร่ะบุไว้ในสญัญาเกดิขึ้นกบั
กจิการอ้างองิ ธนาคารช าระดอกเบี้ยในอตัราระหว่างรอ้ยละ 3.75 ถงึ รอ้ยละ 4.01 ต่อปี (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 3.75 ถงึ  
รอ้ยละ 4.01 ต่อปี) ช าระดอกเบีย้ทุกหกเดอืน 
 

 ธนาคารออก CLN จ านวน 109 ลา้นเหรยีญสหรฐั หรอืเทยีบเท่า 3,274 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : จ านวน 109 ลา้นเหรยีญ
สหรฐั หรอืเทยีบเท่า 3,287 ลา้นบาท) อายุระหว่าง 8 ถงึ 15 ปี (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : 8 ถงึ 15 ปี) ผูถ้อื CLN จะไดร้บัดอกเบีย้และ
จ านวนเงนิไถ่ถอนในวนัทีค่รบก าหนดตามเงือ่นไขทีร่ะบุในสญัญา โดยตอ้งไมม่เีหตุการณ์ตามทีร่ะบุไว้ในสญัญาเกดิขึน้กบักจิการอ้างอิง 
ธนาคารช าระดอกเบี้ยในอตัราระหว่าง 6M LIBOR + 1.6597% ถงึ 6M LIBOR + 2.3925% ต่อปี (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : 6M LIBOR + 
1.6597% ถงึ 6M LIBOR + 2.3925% ต่อปี) ช าระดอกเบีย้ทุกหกเดอืน 
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25 ประมาณการหน้ีสิน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของภาระ     

   ผกูพนัวงเงนิสนิเชือ่ และสญัญาค ้าประกนัทางการเงนิ 461 - 464 - 
ส ารองส าหรบัรายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ 350 351 350 351 
ประมาณการผลขาดทุนทีอ่าจเกดิขึน้จากคดฟ้ีองรอ้ง 44 73 44 73 
ประมาณการหนี้สนิผลประโยชน์ของพนกังาน 1,805 1,852 1,635 1,694 
ประมาณการหนี้สนิทีเ่กดิขึน้จากค่ารือ้ถอน 20 23 20 23 
   รวมประมาณการหนี้สนิ 2,680 2,299 2,513 2,141 

 
ประมาณการหนี้สนิผลประโยชน์พนกังาน 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

มลูค่าปจัจุบนัของภาระผกูพนัจากผลประโยชน์ของพนกังาน 1,805 1,852 1,635 1,694 
 
การเคลือ่นไหวของประมาณการหนี้สนิผลประโยชน์ของพนกังาน มดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ยอดยกมาตน้ปี 1,852 1,427 1,694 1,332 
ตน้ทุนบรกิารปจัจุบนั 167 141 152 128 
ตน้ทุนในอดตี - 139 - 117 
ผลต่างจากการจ่ายช าระผลประโยชน์พนกังาน (6) (8) (6) (8) 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 25 39 23 36 
การวดัมลูค่าใหม ่:     
(ก าไร) ขาดทุนทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงของ     
    สมมตฐิานทางประชากรศาสตร ์ - (66) - (55) 
    สมมตฐิานทางการเงนิ (46) 324 (40) 289 
    ประสบการณ์ 7 (1) (9) (5) 
หกั  ผลประโยชน์บ าเหน็จพนกังานจา่ยในระหว่างปี (194) (143) (179) (140) 
    ยอดคงเหลอืปลายปี 1,805 1,852 1,635 1,694 
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ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังานทีร่บัรูใ้นงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ มดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 วนัท่ี 31 ธนัวาคม วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
ตน้ทุนบรกิารปจัจุบนั 167 141 152 128 
ตน้ทุนในอดตี - 139 - 117 
ผลต่างจากการจ่ายช าระผลประโยชน์พนกังาน (6) (8) (6) (8) 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 25 39 23 36 
   รวม 186 311 169 273 

 
สมมตฐิานทีส่ าคญัตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยัทีใ่ชใ้นการค านวณ สรุปไดด้งันี้ 

 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
   

อตัราคดิลด รอ้ยละ 1.80  รอ้ยละ 1.50  
อตัราการขึน้เงนิเดอืน รอ้ยละ 6.00 รอ้ยละ 6.00 
อตัราการตายกอ่นเกษยีณอายุ รอ้ยละ 75.00 รอ้ยละ 75.00 
 ของ Thai Mortality Ordinary Table 2017 ของ Thai Mortality Ordinary Table 2017 
อตัราการทุพพลภาพ รอ้ยละ 10.00 รอ้ยละ 10.00 
 ของอตัราการตายก่อนเกษยีณอายุ 

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

อตัราการถอนเงนิก่อนเกษยีณอายุ พนกังานทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิบ าเหน็จ: รอ้ยละ 2.865 
ของ Thai Withdrawal Table  

พนกังานทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิบ าเหน็จ: รอ้ยละ 2.865 
ของ Thai Withdrawal Table  

 พนกังานอื่น (นอกจากคนทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิ
บ าเหน็จ): รอ้ยละ 75 ของ Thai Withdrawal Table 

พนกังานอื่น (นอกจากคนทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิ
บ าเหน็จ): รอ้ยละ 75 ของ Thai Withdrawal Table 

เกษยีณอายุ อายุ 60 ปี อายุ 60 ปี 
 

การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวของขอ้สมมตฐิานหลกัในการค านวณ 
 

   งบการเงินรวม 

   ผลกระทบต่อภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 

 การเปล่ียนแปลงในข้อสมมติ การเพ่ิมขึ้นของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
       

อตัราคดิลดเฉลีย่ รอ้ยละ 0.5 รอ้ยละ 0.5 ลดลง 
รอ้ยละ 4.03   

ลดลง 
รอ้ยละ 3.86   

เพิม่ขึน้  
รอ้ยละ 4.29 

เพิม่ขึน้  
รอ้ยละ 4.91 

อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืนเฉลีย่ รอ้ยละ 1.0 รอ้ยละ 1.0 เพิม่ขึน้  
รอ้ยละ 9.40 

เพิม่ขึน้  
รอ้ยละ 10.23 

ลดลง  
รอ้ยละ 8.38 

ลดลง  
รอ้ยละ 8.35 
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร    

ผลกระทบต่อภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้  
การเปล่ียนแปลงในข้อสมมติ การเพ่ิมขึ้นของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ  

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
       

อตัราคดิลดเฉลีย่ รอ้ยละ 0.5 รอ้ยละ 0.5 ลดลง 
รอ้ยละ 3.87   

ลดลง 
รอ้ยละ 3.70   

เพิม่ขึน้  
รอ้ยละ 4.07 

เพิม่ขึน้  
รอ้ยละ 4.79 

อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืนเฉลีย่ รอ้ยละ 1.0 รอ้ยละ 1.0 เพิม่ขึน้  
รอ้ยละ 9.02 

เพิม่ขึน้  
รอ้ยละ 9.96 

ลดลง  
รอ้ยละ 8.10 

ลดลง  
รอ้ยละ 8.09 

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี้อ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ ขณะที่ให้ข้อสมมติอื่นคงที่ ในทางปฏิบตัิสถานการณ์ดงักล่าว  
ยากที่จะเกดิขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมติอาจมคีวามสมัพนัธ์กนั ในการค านวณการวเิคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผูกพนัผลประโยชน์ 
ทีก่ าหนดไวท้ีม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลงในขอ้สมมตหิลกัไดใ้ชว้ธิเีดยีวกบัการค านวณภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ 
(มูลค่าปจัจุบนัของภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ค านวณด้วยวิธคีิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit 
Method) ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน) 
 

วธิกีารและประเภทของขอ้สมมตทิีใ่ชใ้นการจดัท าการวเิคราะหค์วามอ่อนไหวไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงจากปีก่อน 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ระยะเวลาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์คอื 10.91 ปี (วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562:  
8.3 ปี) 
 

การวเิคราะหก์ารครบก าหนดของการจ่ายช าระผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอายุทีไ่มม่กีารคดิลด 
 

 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 
 น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอาย ุ 165 429 1,521 2,115 
 

 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2562 
 น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอาย ุ 181 350 1,600 2,131 
 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2563 
 น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอาย ุ 163 338 1,440 1,941 
 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2562 
 น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอาย ุ 163 338 1,440 1,941 
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26 หน้ีสินอ่ืน 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

หนี้สนิอื่นระหว่างรอการโอนบญัช ี 976 640 905 558 
ดอกเบีย้คา้งจ่าย 534 680 534 673 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 993 2,094 894 1,533 
ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลคา้งจ่าย 208 108 109 - 
ภาษหีกั ณ ทีจ่่ายรอน าส่ง 69 100 65 96 
อื่นๆ 301 481 103 142 
   รวม 3,081 4,103 2,610 3,002 
 

27 การหกักลบสินทรพัยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 
 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2563 

 มูลค่าขัน้ต้น 

มูลค่าท่ีน ามา
หกักลบในงบ
แสดงฐานะ

การเงิน 

มูลค่าสทุธิท่ี
แสดงในงบ
แสดงฐานะ

การเงิน 

มูลค่าท่ีไม่ได้น ามาหกักลบในงบ
แสดงฐานะการเงิน 

มูลค่าสทุธิ 

มูลค่าหกักลบ
ตามสญัญาท่ีไม่
เข้าเงื่อนไขตาม
มาตรฐานการ

บญัชี 

มูลค่า
หลกัประกนั

ทางการเงินท่ี
เก่ียวข้อง 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
สินทรพัยท์างการเงิน       
ธุรกรรมซือ้หลกัทรพัยโ์ดยมสีญัญาวา่จะ       
   ขายคนื 1,800 - 1,800 - (1,570) 230 
สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 57,561 - 57,561 (35,195) (11,198) 11,168 
   รวม 59,361 - 59,361 (35,195) (12,768) 11,398 
       
หน้ีสินทางการเงิน       
ธุรกรรมขายหลกัทรพัยโ์ดยมสีญัญาวา่       
  จะซือ้คนื (9,862) - (9,862) 9,368 - (494) 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ (57,221) - (57,221) 35,140 14,876 (7,205) 
   รวม (67,083) - (67,083) 44,508 14,876 (7,699) 
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28 ทุนเรือนหุ้น 
 

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
  จ านวนหุ้น จ านวนเงิน จ านวนหุ้น จ านวนเงิน 
  ล้านหุ้น ล้านบาท ล้านหุ้น ล้านบาท 
ทุนจดทะเบียน      
ณ วนัตน้ปี - หุน้สามญั  34,822 17,411 34,822 17,411 
การออกหุน้ใหม ่  - - - - 
ณ วนัปลายปี  34,822 17,411 34,822 17,411 
      

ทุนท่ีออกและช าระแล้ว      
ณ วนัตน้ปี - หุน้สามญั  34,822 17,411 34,822 17,411 
การออกหุน้ใหม ่  - - - - 
ณ วนัปลายปี  34,822 17,411 34,822 17,411 
 

29 เงินปันผลจ่าย 
 
เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563 ธนาคารมีการจ่ายเงินปนัผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ  
0.005 บาท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 174 ลา้นบาท ตามมตอินุมตัขิองทีป่ระชุมคณะกรรมการเมือ่วนัที ่26 มนีาคม พ.ศ. 2563  
 
เมื่อวนัที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 บริษัท เวิลด์ลีส จ ากัด มกีารจ่ายเงนิปนัผลจากผลการด าเนินงานปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ  
3.03 บาท ของมลูค่าหุน้ทีช่ าระแลว้ รวมเป็นจ านวนเงนิ 100 ลา้นบาท ตามมตอินุมตัขิองทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีเมือ่วนัที ่30 เมษายน 
พ.ศ. 2563 
 
เมือ่วนัที ่25 มถุินายน พ.ศ. 2563 บรษิทั ซไีอเอ็มบ ีไทย ออโต้ จ ากดั มกีารจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานปี 2562 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้  
ในอัตราหุ้นละ 4.10 บาท ของมูลค่าหุ้นที่ช าระแล้ว รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 625 ล้านบาท ตามมติอนุมตัิของที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่  
29 เมษายน พ.ศ. 2563 
 
เมือ่วนัที ่5 สงิหาคม พ.ศ. 2563 บรษิทั ซที ีคอลล ์จ ากดั มกีารจ่ายเงนิปนัผลจากผลการด าเนินงานปี 2562 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ในอตัราหุน้ละ 53 บาท 
ของมลูค่าหุน้ทีช่ าระแลว้ รวมเป็นจ านวนเงนิ 20.41 ลา้นบาท ตามมตอินุมตัขิองทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีเมือ่วนัที ่7 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
 

30 ส ารองตามกฎหมาย 
 
ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ธนาคารจะต้องจดัสรรเงนิส ารองอย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจาก 
หกัขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าส ารองดงักล่าวมจี านวนเท่ากบัร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน โดยส ารองดงักล่าวไม่สามารถน ามาจ่าย 
เงนิปนัผลได ้
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ธนาคารมทีุนส ารองตามกฎหมายรวมทัง้สิน้ 536.20 ลา้นบาท (วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : 403.98 ลา้นบาท) 
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31 เงินกองทุนท่ีต้องด ารงไว้ตามกฎหมาย 
 
วตัถุประสงค์ของกลุ่มกจิการในการบรหิารทุน คอื การด ารงไวซ้ึ่งความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและการด ารงเงนิกองทุนตามกฎหมาย
ตามพระราชบญัญตัธิุรกจิสถาบนัการเงนิ พ.ศ. 2551 ซึง่ประกอบดว้ย  
 
  อตัราส่วน  อตัราส่วน 
  เงินกองทุน  เงินกองทุน 
 พ.ศ. 2563 ต่อสินทรพัยเ์ส่ียง พ.ศ. 2562 ต่อสินทรพัยเ์ส่ียง 
เงินกองทุนส าหรบักลุ่มธรุกิจทางการเงิน ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
     

เงนิกองทุนชัน้ที ่1     
ทุนช าระแลว้  17,411  17,411  
ส่วนเกนิกว่ามลูค่าหุน้สามญั 10,146  10,146  
เงนิส ารองตามกฎหมาย 536  404  
ก าไรสุทธคิงเหลอืจากการจดัสรร 12,011  7,618  
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ 1,700  1,646  
รายการหกัจากกองทุนชัน้ที ่1 (2,184)  (2,590)  
   รวมเงนิกองทุนชัน้ที ่1 39,620 15.60 34,635 13.05 
     

เงนิกองทุนชัน้ที ่2     
หุน้กูด้อ้ยสทิธริะยะยาว 12,262  12,262  
เงนิส ารองส าหรบัสนิทรพัยจ์ดัชัน้ปกต ิ 2,424  748  
   รวมเงนิกองทุนชัน้ที ่2 14,686 5.78 13,010 4.90 
     

   รวมเงนิกองทุนตามกฎหมาย 54,306 21.38 47,645 17.95 
 

  อตัราส่วน  อตัราส่วน 
  เงินกองทุน  เงินกองทุน 
 พ.ศ. 2563 ต่อสินทรพัยเ์ส่ียง พ.ศ. 2562 ต่อสินทรพัยเ์ส่ียง 
เงินกองทุนส าหรบัธนาคาร ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
     

เงนิกองทุนชัน้ที ่1     
ทุนช าระแลว้  17,411  17,411  
ส่วนเกนิกว่ามลูค่าหุน้สามญั 10,146  10,146  
เงนิส ารองตามกฎหมาย 536  404  
ก าไรสุทธคิงเหลอืจากการจดัสรร 9,520  5,012  
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ 1,743  1,689  
รายการหกัจากกองทุนชัน้ที ่1 (1,327)  (2,022)  
   รวมเงนิกองทุนชัน้ที ่1 38,029 14.94 32,640 12.38 
     

เงนิกองทุนชัน้ที ่2     
หุน้กูด้อ้ยสทิธริะยะยาว 12,262  12,262  
เงนิส ารองส าหรบัสนิทรพัยจ์ดัชัน้ปกต ิ 2,531  1,027  
   รวมเงนิกองทุนชัน้ที ่2 14,793 5.81 13,289 5.04 
     

   รวมเงนิกองทุนตามกฎหมาย 52,823 20.75 45,929 17.42 
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ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เงนิกองทุนหลงัหกัเงนิกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรบัการให้สนิเชื่อแก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ของธนาคาร มจี านวน  
52,823 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : จ านวน 45,929 ลา้นบาท) 
 
ธนาคารด ารงเงินกองทุนและสินทรพัย์สภาพคล่องเพื่อรองรบัสถาณการณ์ด้านสภาพคล่องที่มคีวามรุนแรงตามหลกัเกณฑ์ของธนาคาร  
แห่งประเทศไทย เกี่ยวกบัการก ากบัดูแลเงนิกองทุนภายใต้หลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และการก ากบัดูแลเงนิกองทุนภายใต้
หลกัเกณฑ์ Basel III ซึ่งจะเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัการด ารงเงนิกองทุน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  
เรื่องการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการด ารงเงนิกองทุนส าหรบัธนาคารพาณิชย์เรื่องหลกัเกณฑ์การก ากบัแบบรวมกลุ่ม และการเปิดเผยขอ้มลูการ
ด ารงสนิทรพัยส์ภาพคล่องเพือ่รองรบัสถานการณ์ทีม่คีวามรุนแรงทาง www.cimbthai.com ภายใน 4 เดอืนนบัตัง้แต่วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ 
 

32 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
 
แผนการให้หุ้นทุน (Equity Ownership Plan, “EOP”) 
 
EOP เป็นแผนการให้หุ้นทุนแก่พนักงานของธนาคารซึ่งเริ่มในเดือนมนีาคม พ.ศ. 2554 โดยธนาคารจะให้หุ้นสามญัของ CIMB Group Holdings 
Berhad บรษิทัใหญ่ของกลุ่มกจิการ CIMB แก่พนกังานทีเ่ขา้เงือ่นไข  
 
ผูม้สีทิธติาม EOP จะต้องไดร้บัการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนของ CIMB Group Holdings Berhad และหุน้จะถูกส่งมอบใหก้บั
พนกังานตามวนัทีก่ าหนดโดยพนกังานยงัคงเป็นพนกังานของธนาคารอยู่ 
 
หากมกีารเลกิจ้างพนักงานที่ไม่ใช่การเกษียณอายุ ทุพพลภาพ หรอืการตาย หุ้นคงเหลอืทีย่งัไม่ได้จดัสรรแก่พนักงานจะถูกจ าหน่ายในราคาตลาด 
รายไดจ้ากการขายจะถูกส่งกลบัไปยงัธนาคาร ถา้มกีารเกษยีณอายุ ทุพพลภาพ หรอืการตายของพนักงานทีม่หีุน้คงเหลอืยงัไม่ไดจ้ดัสรร หุน้ตามสทิธิ
จะถูกจดัสรรแก่พนกังานหรอืผูไ้ดร้บัผลประโยชน์ทีก่ าหนดในวนัทีม่กีารเกษยีณอายุ ทุพพลภาพ หรอืตาย 
 
มลูค่ายุตธิรรมถวัเฉลีย่ของการใหหุ้น้ทุนในระหว่างปี ซึง่ถูกซื้อในช่วงเวลาทีก่ าหนดก่อนหน้าเพือ่ใหแ้ก่พนกังานทีเ่ขา้เงือ่นไขตามแผนการใหหุ้น้ทนุ
เท่ากบั MYR 3.52 ต่อหุน้ (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : MYR 5.19 ต่อหุน้) 
 
การเปลีย่นแปลง/เคลือ่นไหวของจ านวนหุน้สามญัตามแผนการใหหุ้น้ทุน มดีงันี้ 
 
  จ านวนหุ้นตามแผนการให้หุ้นทุน 
  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
  พนัหน่วย พนัหน่วย 
    

ยอดคงเหลอืตน้ปี  1,249 1,241 
ใหส้ทิธเิพิม่ระหว่างปี  1,191 1,095 
ใชส้ทิธริะหว่างปี  (1,011) (1,087) 
   ยอดคงเหลอืปลายปี  1,429 1,249 
 
ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ธนาคารมคี่าใชจ้่ายส าหรบัการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์จ านวน 26 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : 
42 ลา้นบาท) และธนาคารมสี ารองการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑจ์ านวน 33 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : 35 ลา้นบาท) 
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33 ฐานะและผลการด าเนินงานท่ีส าคญัจ าแนกตามธรุกรรมในประเทศและต่างประเทศ 
 

33.1 ฐานะจ าแนกตามประเภทธรุกรรม 
 

 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ธรุกรรม ธรุกรรม  ธรุกรรม ธรุกรรม  
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

สนิทรพัยร์วม 406,885 364 407,249 393,281 392 393,673 
รายการระหวา่งธนาคาร       
   และตลาดเงนิสุทธ ิ(สนิทรพัย)์ 6,523 362 6,885 6,195 227 6,422 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่       
   ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม 34,427 - 34,427 - - - 
สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 57,561 - 57,561 43,459 - 43,459 
เงนิลงทุนสุทธ ิ 61,546 - 61,546 86,696 102 86,798 
เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหน้ีและ       
   ดอกเบีย้คา้งรบัสุทธ ิ 221,844 - 221,844 231,974 51 232,025 
เงนิรบัฝาก 193,950 6 193,956 199,024 11 199,035 
รายการระหวา่งธนาคาร       
   และตลาดเงนิ (หน้ีสนิ) 47,668 - 47,668 43,394 - 43,394 
หนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูคา่       
   ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่น       
   ก าไรหรอืขาดทุน 28,949 - 28,949 24,423 - 24,423 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 57,221 - 57,221 44,660 - 44,660 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื 19,449 - 19,449 25,819 - 25,819 

 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ธรุกรรม ธรุกรรม  ธรุกรรม ธรุกรรม  
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

สนิทรพัยร์วม 404,057 364 404,421 386,512 392 386,904 
รายการระหวา่งธนาคาร       
   และตลาดเงนิสุทธ ิ(สนิทรพัย)์ 6,354 362 6,716 5,979 227 6,206 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่       
   ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม 34,427 - 34,427 - - - 
สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 57,561 - 57,561 43,459 - 43,459 
เงนิลงทุนสุทธ ิ 61,544 - 61,544 86,694 102 86,796 
เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยสุทธ ิ 2,933 - 2,933 2,208 - 2,208 
เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหน้ีและ       
   ดอกเบีย้คา้งรบัสุทธ ิ 217,576 - 217,576 224,471 51 224,522 
เงนิรบัฝาก 194,144 6 194,150 199,121 11 199,132 
รายการระหวา่งธนาคาร       
   และตลาดเงนิ (หน้ีสนิ) 47,668 - 47,668 43,394 - 43,394 
หนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูคา่       
   ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่น       
   ก าไรหรอืขาดทุน 28,949 - 28,949 24,423 - 24,423 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 57,221 - 57,221 44,660 - 44,660 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื 19,449 - 19,449 23,819 - 23,819 
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33.2 ผลการด าเนินงานจ าแนกตามธรุกรรม  
 
 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ธรุกรรม ธรุกรรม  ธรุกรรม ธรุกรรม  
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

รายไดด้อกเบีย้ 15,010 2 15,012 17,098 8 17,106 
ค่าใชจ้า่ยดอกเบีย้ (4,072) - (4,072) (5,513) - (5,513) 
รายไดด้อกเบีย้สุทธ ิ 10,938 2 10,940 11,585 8 11,593 
รายไดค้่าธรรมเนยีมและ       
   บรกิารสุทธ ิ 1,256 - 1,256 2,090 - 2,090 
รายไดจ้ากการด าเนนิงานอื่น ๆ 2,731 - 2,731 1,077 - 1,077 
ค่าใชจ้า่ยจากการ       
   ด าเนินงานอื่น ๆ (8,887) (12) (8,899) (9,362) (16) (9,378) 
ผลขาดทนุดา้นเครดติที ่       
   คาดว่าจะเกดิขึน้ (4,468) - (4,468) - - - 
หนี้สูญและหนี้สงสยัจะสูญ  - - - (2,793) - (2,793) 
   ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษเีงนิได ้ 1,570 (10) 1,560 2,597 (8) 2,589 

 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ธรุกรรม ธรุกรรม  ธรุกรรม ธรุกรรม  
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

รายไดด้อกเบีย้ 11,200 2 11,202 13,641 8 13,649 
ค่าใชจ้า่ยดอกเบีย้ (4,055) - (4,055) (5,465) - (5,465) 
รายไดด้อกเบีย้สุทธ ิ 7,145 2 7,147 8,176 8 8,184 
รายไดค้่าธรรมเนยีมและ       
   บรกิารสุทธ ิ 793 - 793 1,165 - 1,165 
รายไดจ้ากการด าเนนิงานอื่น ๆ 2,941 - 2,941 305 - 305 
ค่าใชจ้า่ยจากการ       
   ด าเนินงานอื่น ๆ (6,491) (12) (6,503) (6,985) (16) (7,001) 
ผลขาดทนุดา้นเครดติที ่       
   คาดว่าจะเกดิขึน้ (1,852) - (1,852) - - - 
หนี้สูญและหนี้สงสยัจะสูญ - - - (1,406) - (1,406) 
   ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษเีงนิได ้ 2,536 (10) 2,526 1,255 (8) 1,247 
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34 รายได้ดอกเบีย้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 71 88 70 87 
เงนิลงทุนและธุรกรรมเพือ่คา้ 375 773 375 773 
เงนิลงทุนในตราสารหนี้ 1,110 1,297 1,110 1,297 
เงนิใหส้นิเชือ่ 8,519 10,294 9,562 11,289 
การใหเ้ช่าซื้อและสญัญาเช่าการเงนิ 4,852 4,451 - - 
อื่นๆ 85 203 85 203 
   รายไดด้อกเบีย้ 15,012 17,106 11,202 13,649 
 

35 ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

เงนิรบัฝาก 2,359 2,850 2,360 2,851 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 337 719 337 719 
เงนิน าส่งสถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก 22 20 22 20 
เงนิน าส่งกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิ 576 1,043 576 1,043 
ตราสารหนี้ทีอ่อก     
   - หุน้กูด้อ้ยสทิธ ิ 488 417 488 417 
   - ตัว๋แลกเงนิทีม่อีนุพนัธแ์ฝง 86 302 86 253 
   - หุน้กูท้ ีม่อีนุพนัธแ์ฝง 121 - 121 - 
   - หุน้กู ้ 18 49 1 - 
อื่นๆ 65 162 64 162 
   ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ 4,072 5,513 4,055 5,465 
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36 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร     
การรบัรอง รบัอาวลั และการค ้าประกนั 81 87 88 109 
รายไดค้่าธรรมเนียมบตัรเอทเีอม็ 16 34 16 34 
รายไดจ้ากการเป็นนายหน้าขายประกนั 710 873 612 873 
รายไดค้่าธรรมเนียมจดัการ 11 107 11 107 
รายไดค้่าธรรมเนียมในการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์ 257 260 257 260 
รายไดค้่าธรรมเนียมในการตดิตามทวงถามหนี้ 49 198 - - 
รายไดค้่าธรรมเนียมจากการช าระค่าสนิคา้และบรกิาร 340 768 1 1 
อื่นๆ 166 149 167 151 

      รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร 1,630 2,476 1,152 1,535 
     

ค่าใชจ้่ายค่าธรรมเนียมและบรกิาร     
ค่าธรรมเนียมในการตดิตามหนี้ (209) (211) (209) (211) 
ค่าธรรมเนียมตูเ้อทเีอม็ (22) (24) (22) (24) 
ค่าธรรมเนียมนายหน้าขายประกนั (85) (97) (85) (97) 
อื่นๆ (58) (54) (43) (38) 

      ค่าใชจ้่ายค่าธรรมเนียมและบรกิาร (374) (386) (359) (370) 
     

รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธ ิ 1,256 2,090 793 1,165 
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37 ก าไร (ขาดทุน) จากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมลูค่าด้วยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 
 

 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ก าไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพือ่คา้และปรวิรรตเงนิตราต่างประเทศ   
เงนิตราต่างประเทศและตราสารอนุพนัธด์า้นอตัราแลกเปลีย่น 390 (534) 
ตราสารอนุพนัธด์า้นอตัราดอกเบีย้ 643 2,492 
ตราสารหนี้ 1,201 (1,688) 
ตราสารทุน 8 47 
อื่น ๆ (5) (8) 

ก าไรสุทธจิากธุรกรรมเพือ่คา้และปรวิรรตเงนิตราต่างประเทศ 2,237 309 
   

ก าไร (ขาดทุน) จากเครือ่งมอืทางการเงนิทีก่ าหนดใหแ้สดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรม   
     การเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมสุทธ ิ   

  เงนิลงทุนในตราสารหนี้  (585) 2,326 
  ตัว๋แลกเงนิ 797 (1,708) 
  หุน้กู ้ (76) (245) 

ขาดทุนสุทธจิากการตดัรายการ รวมถงึดอกเบีย้รบัและดอกเบีย้จ่าย   
เฉพาะส่วนทีไ่มร่วมในการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมสุทธ ิ (1,428) (854) 

ขาดทุนจากเครือ่งมอืทางการเงนิทีก่ าหนดใหแ้สดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรม (1,292) (481) 
ขาดทุนจากการบญัชป้ีองกนัความเสีย่ง (5) (5) 
   

     รวม 940 (177) 
 

38 ก าไรสทุธิจากเงินลงทุน 
 

 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ก าไรจากการตดัรายการ   
   เงนิลงทุนทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น   306 - 
ก าไรจากการขาย    
   เงนิลงทุนเผือ่ขาย - 342 
   เงนิลงทุนทัว่ไป - 2 
ก าไรสุทธจิากเงนิลงทุน 306 344 
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39 รายได้จากการด าเนินงานอ่ืนๆ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ก าไรจากการขายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 6 12 5 10 
ก าไรจากการขายทรพัยส์นิรอการขาย 74 28 39 25 
หนี้สงสยัจะสญูรบัคนื 1,233 375 801 - 
รายไดร้บัจากเงนิปนัผล 10 8 756 8 
รายไดค้่าธรรมเนียมแรกเขา้ประกนัภยั - 48 - 48 
รายไดอ้ื่น 50 41 50 47 
   รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่นๆ 1,373 512 1,651 138 
 

40 ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงเงือ่นไขสญัญาใหม่ 1,029 138 
เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้และดอกเบีย้คา้งรบั 3,196 1,469 
ภาระผกูพนัวงเงนิสนิเชือ่และสญัญาค ้าประกนัทางการเงนิ 244 245 
   ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 4,469 1,852 
 

41 หน้ีสญูและหน้ีสงสยัจะสูญ  
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 1 1 
เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้ 2,792 1,405 
   รวม 2,793 1,406 
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42 ภาษีเงินได้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
ภาษเีงนิไดง้วดปจัจุบนั :     
ภาษเีงนิไดง้วดปจัจุบนัส าหรบัก าไรทางภาษสี าหรบัปี 247 268 109 - 
รวมภาษเีงนิไดง้วดปจัจุบนั 247 268 109 - 
     
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี:     
ลด (เพิม่) ในสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 132 (149) 322 (107) 
(ลด) เพิม่ในหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (110) 452 (119) 425 
รวมภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 22 303 203 318 

     
รวมค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 269 571 312 318 
 
ภาษเีงนิไดส้ าหรบัก าไรก่อนหกัภาษขีองกลุ่มกจิการมยีอดจ านวนเงนิทีแ่ตกต่างจากการค านวณก าไรทางบญัช ีโดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
ก าไรก่อนภาษ ี 1,560 2,589 2,526 1,247 
     
ภาษคี านวณจากอตัราภาษรีอ้ยละ 20  312 518 505 249 
ผลกระทบ :     
รายไดท้ีไ่มต่อ้งเสยีภาษ ี (32) (22) (181) (22) 
ค่าใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถหกัภาษ ี 8 6 7 6 
การปรบัปรุงอื่น (1) (14) (1) 2 
การใชข้าดทุนทางภาษทีีผ่่านมาซึง่ยงัไมร่บัรู ้ (127) - (127) - 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชทีีไ่มไ่ดร้บัรู้ 109 83 109 83 
รวมค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 269 571 312 318 
     
อตัราภาษเีงนิไดถ้วัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั (รอ้ยละ) 17 22 12 26 
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ภาษเีงนิไดท้ี ่(เพิม่) ลด ทีเ่กีย่วขอ้งกบัองคป์ระกอบในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นมดีงันี้ 
 

 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ก่อนภาษี ภาษี (เพ่ิม) ลด หลงัภาษี ก่อนภาษี ภาษี (เพ่ิม) ลด หลงัภาษี 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       
ก าไร (ขาดทุน) จากมลูค่ายุตธิรรม :       
เงนิลงทุนในตราสารหนี้ 237 (47) 190 - - - 
เงนิลงทุนในตราสารทุน (5) (2) (7) - - - 
เงนิลงทุนเผือ่ขาย - - - 472 (63) 409 
การป้องกนัความเสีย่งกระแสเงนิสด 271 (55) 216 (55) 11 (44) 
การวดัมลูค่าใหมข่องภาระผกูพนั 
   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 39 3 41 (258) 6 (252) 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่น 542 (101) 440 159 (46) 113 
       
ภาษเีงนิไดง้วดปจัจุบนั  279   267  
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี  (10)   304  
  269   571  

 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ก่อนภาษี ภาษี (เพ่ิม) ลด หลงัภาษี ก่อนภาษี ภาษี (เพ่ิม) ลด หลงัภาษี 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       
ก าไร (ขาดทุน) จากมลูค่ายุตธิรรม :       
เงนิลงทุนในตราสารหนี้ 237 (47) 190 - - - 
เงนิลงทุนในตราสารทุน (5) (2) (7) - - - 
เงนิลงทุนเผือ่ขาย - - - 472 (63) 409 
การป้องกนัความเสีย่งกระแสเงนิสด 271 (55) 216 (55) 11 (44) 
การวดัมลูค่าใหมข่องภาระผกูพนั 
   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 48 - 48 (229) - (229) 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่น 551 (104) 447 188 (52) 136 
       
ภาษเีงนิไดง้วดปจัจุบนั  139   -  
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี  173   318  
  312   318  
 
นอกจากนี้ ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชจี านวน 15.6 ลา้นบาท (วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : 7.5 ลา้นบาท) ไดถู้กโอนมาจากส่วนเกนิทุนอื่นไปยงั
ก าไรสะสม โดยการโอนนี้เกดิจากภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชขีองผลแตกต่างกนัระหว่างค่าเสื่อมราคาจรงิและค่าเสื่อมราคาทีค่ านวณจากราคาทุนเดมิ
ของอาคารและการตมีลูค่าเพิม่ของทีด่นิ 
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43 กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
 
กลุ่มกจิการและพนกังานไดร้่วมกนัจดทะเบยีนจดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชพีตามพระราชบญัญตักิองทุนส ารองเลีย้งชพี พ.ศ. 2530 ซึง่ประกอบดว้ย
เงนิทีพ่นักงานสมทบเขา้กองทุนในอตัรารอ้ยละ 3 - 15 ของเงนิเดอืนพนักงาน และเงนิทีธ่นาคารและบรษิทัย่อยจ่ายสมทบใหใ้นอตัรารอ้ยละ 5 
และจ่ายให้พนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในขอ้บงัคบักองทุนส ารองเลี้ยงชพี กองทุนส ารองเลี้ยงชพีนี้บรหิารโดยบรษิทั
หลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซิเพลิ จ ากดั และจะถูกจ่ายใหก้บัพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบยีบว่าด้วยกองทุนดงักล่าว ส าหรบัปี
สิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการและธนาคารไดจ้่ายเงนิสมทบเขา้กองทุนเป็นจ านวนประมาณ 146 ลา้นบาท และ 127 ลา้นบาท 
ตามล าดบั (ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : 141 ลา้นบาท และ 123 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

 
44 ก าไรต่อหุ้น 

 
ก าไรต่อหุ้นที่แสดงไว้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะธนาคาร เป็นก าไรต่อหุ้นข ัน้พื้นฐาน ซึ่งค านวณ  
โดยการหารก าไรสุทธสิ าหรบังวดดว้ยจ านวนถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัทีถ่อืโดยบุคคลภายนอกทีอ่ยู่ในระหว่างปี (หมายเหตุ 28) 
 
บรษิทัไมม่กีารออกหุน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลดในระหว่างปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 
 

45 ทรพัยสิ์นท่ีติดภาระผกูพนั 

 
ทรพัยสิ์นท่ีใช้เป็นหลกัประกนั 
 
กลุ่มกจิการไดน้ าเงนิลงทุนในพนัธบตัรรฐับาลและพนัธบตัรรฐัวสิาหกจิไปวางเป็นหลกัประกนัในเรือ่งดงัต่อไปนี้ 
 
 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   
ส าหรบัหลกัทรพัยข์ายโดยมสีญัญาซื้อคนื 9,372 28,072 
ส าหรบัการใชไ้ฟฟ้า 7 7 
อื่น ๆ 2 2 
   รวม 9,381 28,081 
 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   
ส าหรบัหลกัทรพัยข์ายโดยมสีญัญาซื้อคนื 9,372 28,072 
ส าหรบัการใชไ้ฟฟ้า 7 7 
   รวม 9,379 28,079 
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46 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึน้ 
 
46.1 ภาระผกูพนั 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ธนาคารมภีาระผกูพนัทีม่สีาระส าคญัดงันี้ 
 
 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 เงินบาท 
เงินตรา 

ต่างประเทศ รวม เงินบาท 
เงินตรา 

ต่างประเทศ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       
การรบัอาวลัตัว๋เงิน :       
การรบัอาวลัตัว๋เงนิ 17 - 17 - - - 
       
ภาระตามตัว๋แลกเงินค่า 
   สินค้าเข้าท่ียงัไม่ครบก าหนด :       
ภาระตามตัว๋แลกเงนิค่าสนิคา้เขา้       
   ทีย่งัไม่ครบก าหนด - 157 157 - 331 331 

       
เลต็เตอรอ์อฟเครดิต :       
เลต็เตอรอ์อฟเครดติ 10 755 765 7 598 605 
       
เอกสารภายใต้เลตเตอรอ์อฟเครดิต 
   ในประเทศ :       
เอกสารภายใตเ้ลตเตอรอ์อฟเครดติ 
   ในประเทศ 31 - 31 - - - 
       
ภาระผกูพนัอ่ืน :       
สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตรา       
   ต่างประเทศทนัทแีละล่วงหน้า       
- สญัญาซือ้ - 610,461 610,461 - 538,378 538,378 
- สญัญาขาย - 504,242 504,242 - 503,131 503,131 
สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตรา       
   ต่างประเทศและอตัราดอกเบี้ย       
- สญัญาซือ้ - 219,054 219,054 - 240,773 240,773 
- สญัญาขาย - 203,255 203,255 - 196,525 196,525 
สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบี้ย       
- รบัอตัราดอกเบี้ยคงที ่ 813,213 139,880 953,093 806,222 184,159 990,381 
- รบัอตัราดอกเบี้ยลอยตวั 914,162 256,652 1,170,814 916,197 267,462 1,183,659 
สญัญาสทิธซิือ้ขายเงนิตรา       
   ต่างประเทศ       
- ขายสทิธทิีจ่ะซือ้ - 334 334 - 10 10 
- ขายสทิธทิีจ่ะขาย - 406 406 - 171 171 
- ซือ้สทิธทิีจ่ะซือ้ - 646 646 - 894 894 
- ซือ้สทิธทิีจ่ะขาย - 318 318 - 1,526 1,526 
สนิคา้โภคภณัฑ ์       
- สญัญาซือ้ - - - - 87 87 
- สญัญาขาย - - - - 87 87 
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 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 เงินบาท 
เงินตรา 

ต่างประเทศ รวม เงินบาท 
เงินตรา 

ต่างประเทศ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

อนุพนัธด์า้นเครดติ       
- สญัญาซือ้ 1,800 3,875 5,675 1,800 4,493 6,293 
- สญัญาขาย 1,800 3,875 5,675 1,800 4,493 6,293 
ตราสารสทิธทิีอ่า้งองิหน่วยลงทุน       
  ของกองทุน       
- สญัญาซือ้ - 2,016 2,016 - 8,430 8,430 
- สญัญาขาย - 2,016 2,016 - 8,430 8,430 
อนุพนัธด์า้นตราสารทุน       
- สญัญาซือ้ - 323 323 - 23 23 
- สญัญาขาย - 323 323 - 23 23 
อนุพนัธด์า้นตราสารหนี้ 
   (Bond Forward)       
- สญัญาขาย 23,371 - 23,371 19,330 - 19,330 
พนัธบตัร       
- สญัญาซือ้ 3,950 - 3,950 5,601 - 5,601 
- สญัญาขาย 3,012 - 3,012 6,404 - 6,404 
วงเงนิเบิกเกนิบญัชทีี่ลกูคา้       
   ยงัไม่ได้ถอน 14,719 - 14,719 14,558 - 14,558 
วงเงนิสนิเชือ่ที่ยงัไม่ไดเ้บิกใช ้ 14,378 - 14,378 17,256 51 17,307 
การค ้าประกนัอื่น 8,548 1,968 10,516 11,274 1,021 12,295 
   ภาระผกูพนัอื่น 1,798,953 1,949,644 3,748,597 1,800,442 1,960,167 3,760,609 
.       

   รวมภาระผกูพนั 1,799,011 1,950,556 3,749,567 1,800,449 1,961,096 3,761,545 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 เงินบาท 
เงินตรา 

ต่างประเทศ รวม เงินบาท 
เงินตรา 

ต่างประเทศ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

การรบัอาวลัตัว๋เงินและการค า้ประกนั 
   การกู้ยืมเงิน :       
การรบัอาวลัตัว๋เงนิและการค ้าประกนัการ  
   กูย้มืเงนิ 17 - 17 2,150 - 2,150 
       
ภาระตามตัว๋แลกเงินค่า 
   สินค้าเข้าท่ียงัไม่ครบก าหนด :       
ภาระตามตัว๋แลกเงนิค่าสนิคา้เขา้       
   ทีย่งัไม่ครบก าหนด - 157 157 - 331 331 

       
เลต็เตอรอ์อฟเครดิต :       
เลต็เตอรอ์อฟเครดติ 10 755 765 7 598 605 
       
เอกสารภายใต้เลตเตอรอ์อฟเครดิต 
   ในประเทศ :       
เอกสารภายใตเ้ลตเตอรอ์อฟเครดติ 
   ในประเทศ 31 - 31 - - - 
       
ภาระผกูพนัอ่ืน :       
สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตรา       
   ต่างประเทศทนัทแีละล่วงหน้า       
- สญัญาซือ้ - 610,461 610,461 - 538,378 538,378 
- สญัญาขาย - 504,242 504,242 - 503,131 503,131 
สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตรา       
   ต่างประเทศและอตัราดอกเบี้ย       
- สญัญาซือ้ - 219,054 219,054 - 240,773 240,773 
- สญัญาขาย - 203,255 203,255 - 196,525 196,525 
สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบี้ย       
- รบัอตัราดอกเบี้ยคงที ่ 813,213 139,880 953,093 806,222 184,159 990,381 
- รบัอตัราดอกเบี้ยลอยตวั 914,162 256,652 1,170,814 916,197 267,462 1,183,659 
สญัญาสทิธซิือ้ขายเงนิตรา       
   ต่างประเทศ       
- ขายสทิธทิีจ่ะซือ้ - 334 334 - 10 10 
- ขายสทิธทิีจ่ะขาย - 406 406 - 171 171 
- ซือ้สทิธทิีจ่ะซือ้ - 646 646 - 894 894 
- ซือ้สทิธทิีจ่ะขาย - 318 318 - 1,526 1,526 
สนิคา้โภคภณัฑ ์       
- สญัญาซือ้ - - - - 87 87 
- สญัญาขาย - - - - 87 87 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 เงินบาท 
เงินตรา 

ต่างประเทศ รวม เงินบาท 
เงินตรา 

ต่างประเทศ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

อนุพนัธด์า้นเครดติ       
- สญัญาซือ้ 1,800 3,875 5,675 1,800 4,493 6,293 
- สญัญาขาย 1,800 3,875 5,675 1,800 4,493 6,293 
ตราสารสทิธทิีอ่า้งองิหน่วยลงทุน       
  ของกองทุน       
- สญัญาซือ้ - 2,016 2,016 - 8,430 8,430 
- สญัญาขาย - 2,016 2,016 - 8,430 8,430 
อนุพนัธด์า้นตราสารทุน       
- สญัญาซือ้ - 323 323 - 23 23 
- สญัญาขาย - 323 323 - 23 23 
อนุพนัธด์า้นตราสารหนี้ 
   (Bond Forward)       
- สญัญาขาย 23,371 - 23,371 19,330 - 19,330 
พนัธบตัร       
- สญัญาซือ้ 3,950 - 3,950 5,601 - 5,601 
- สญัญาขาย 3,012 - 3,012 6,404 - 6,404 
วงเงนิเบิกเกนิบญัชทีี่ลกูคา้       
   ยงัไม่ได้ถอน 14,719 - 14,719 14,558 - 14,558 
วงเงนิสนิเชือ่ที่ยงัไม่ไดเ้บิกใช ้ 27,848 - 27,848 17,256 51 17,307 
การค ้าประกนัอื่น 8,548 1,968 10,516 11,274 1,021 12,295 
   ภาระผกูพนัอื่น 1,812,423 1,949,644 3,762,067 1,800,442 1,960,167 3,760,609 
.       

   รวมภาระผกูพนั 1,812,481 1,950,556 3,763,037 1,802,599 1,961,096 3,763,695 
 

46.2 หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึน้ 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิการมหีนี้สนิทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการถูกฟ้องคดใีนศาลในฐานะจ าเลย ซึ่งส่วนใหญ่จะ
เป็นคดลีะเมดิฟ้องเรียกร้องค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบรหิารเชื่อว่าเมื่อคดสีิ้นสุดจะไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อกลุ่มกิจการ สรุปได้
ดงัต่อไปนี้ 
 

 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ทุนทรพัยใ์นคดทีีก่ลุ่มกจิการถูกฟ้องในฐานะจ าเลยโดยตรง 299 311 
ทุนทรพัยใ์นคดทีีก่ลุ่มกจิการถูกฟ้องในฐานะจ าเลยร่วม   
   - ทุนทรพัยเ์ฉพาะส่วนในคดทีีส่ามารถระบุไดว้่าเป็นส่วนของกลุ่มกจิการ 312 312 
   - ทุนทรพัยใ์นคดทีีไ่มส่ามารถระบุไดว้่าเป็นส่วนของกลุ่มกจิการ 89 22 
   รวม 700 645 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ในจ านวนดงักล่าวขา้งต้น มคีดคีวามทีศ่าลชัน้ต้นพพิากษาใหธ้นาคารแพค้ดต่ีอโจทก์ในคดทีีธ่นาคาร  
ถูกฟ้องในฐานะจ าเลยร่วมเป็นจ านวนทุนทรพัย์ 160 ลา้นบาท อย่างไรกต็ามธนาคารอยู่ระหว่างการยื่นอุทธรณ์ (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 :  
197 ล้านบาท) ซึ่งธนาคารได้รบัรู้ประมาณการผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากคดฟ้ีองร้องจ านวนรวม 44 ล้านบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 :  
73 ลา้นบาท) ซึง่ฝา่ยบรหิารเชือ่ว่า ประมาณการหนี้สนิดงักล่าวเพยีงพอทีจ่ะรองรบัผลขาดทุนทีอ่าจเกดิขึน้จากคดฟ้ีองรอ้งขา้งตน้ 
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46.3 ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าระยะยาว  
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิการมภีาระผกูพนัตามสญัญาเช่าระยะยาวโดยสามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

จ่ายภายใน ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
ไมเ่กนิ 3 ปี 146 275 104 166 
3 - 5 ปี 1 3 1 2 
5 - 10 ปี - 2 - 2 
   รวม 147 280 105 170 
 

46.4 ภาระผกูพนัอ่ืน 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิการมภีาระผกูพนั เนื่องจากธนาคารไดเ้ขา้ท าสญัญาตดิตัง้และพฒันาระบบคอมพวิเตอร์
กบับรษิทัหลายแห่ง คงเหลอืมลูค่าทีท่างกลุ่มกจิการจะตอ้งจ่ายภายใตส้ญัญาดงักล่าวโดยสามารถสรุปตามสกุลเงนิไดด้งัต่อไปนี้  
 
 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

สกลุเงิน ล้านบาท ล้านบาท 
   
บาท 113 112 
รงิกติมาเลยเ์ซยี 2 9 
เหรยีญสหรฐั - 3 
   รวม 115 124 
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47 รายการธรุกิจกบักิจการ/ บคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
กจิการหรอืบุคคลที่เกีย่วขอ้งกนั หมายถงึ บุคคลหรอืกจิการทีค่วบคุมหรอืถูกควบคุมโดยธนาคารและบรษิทัย่อยไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรอืทางอ้อม 
หรอือยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนักบัธนาคารและบรษิทัย่อย รวมถึงบรษิทัที่ท าหน้าทีถ่อืหุน้ บรษิัทย่อย และกจิการที่เป็นบรษิัทย่อยใน เครอื
เดยีวกนั นอกจากนี้บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัยงัหมายรวมถงึบรษิทัร่วมและบุคคลซึง่ถอืหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงไมว่่าทางตรงหรอืทางออ้มและ
มอีทิธพิลอย่างเป็นสาระส าคญักบัธนาคารและบรษิทัย่อย ผูบ้รหิารส าคญั กรรมการหรอืพนกังานของธนาคารและบรษิทัย่อย ตลอดทัง้สมาชกิใน
ครอบครวัทีใ่กลช้ดิกบับุคคลดงักล่าว และกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลเหล่านัน้ 
 
ในการพจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลหรอืกจิการที่เกี่ยวขอ้งกนักบัธนาคารและบรษิทัย่อยแต่ละรายการธนาคารและบรษิทัย่อยค านึงถึง
เนื้อหาของความสมัพนัธม์ากกว่ารปูแบบทางกฎหมาย 
 
ในระหว่างปี กลุ่มกจิการมรีายการธุรกจิทีส่ าคญักบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั รายการธุรกจิดงักล่าวเป็นไปตามเงือ่นไขทางการคา้และเกณฑ์
ตามสญัญาทีต่กลงร่วมกนัระหว่างธนาคารและบรษิทัเหล่านัน้ ซึง่รายการทีม่สีาระส าคญัสามารถสรุปไดด้งันี้ 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

บริษทัย่อย     
รายได ้:     
ดอกเบีย้รบั - - 1,043 996 
ค่าธรรมเนียมรบั - - 23 31 
เงนิปนัผลรบั - - 745 - 

ค่าใชจ้่าย :     
ดอกเบีย้จ่าย - - 1 1 
     

บริษทัใหญ่     
รายได ้:     
ดอกเบีย้รบั - 13 - 13 

ค่าใชจ้่าย :     
ดอกเบีย้จ่าย 443 366 443 366 
ค่าธรรมเนียมจ่าย 131 76 131 76 
ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัอาคาร สถานทีแ่ละอุปกรณ์ 2 9 2 9 
ค่าใชจ้่ายอื่น 15 - 15 - 
     

บริษทัภายใต้การควบคมุเดียวกนั     

รายได ้:     
ค่าธรรมเนียมรบั 403 434 403 434 
     

ค่าใชจ้่าย :     
ดอกเบีย้จ่าย 13 13 13 13 
ค่าธรรมเนียมจ่าย 11 11 11 11 
ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัอาคาร สถานทีแ่ละอุปกรณ์ (12) (12) (12) (12) 
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ยอดคงคา้งของรายการธุรกจิทีส่ าคญั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 

 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 

  รายการ
ระหว่าง 

   รายการ
ระหว่าง 

  

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

บริษทัใหญ่         
CIMB Bank Berhad - 762 60 - - 947 9,755 726 
 - 762 60 - - 947 9,755 726 
บริษทัภายใต้การควบคมุเดียวกนั         
CIMB Bank Plc, Cambodia - 70 - - - 10 - - 
CIMB Islamic Bank Bhd - - - - - 2 - - 
iCIMB (MSC) Sdn Bhd - - - - - - - 43 
PT Bank CIMB Niaga Tbk - 1 - - - 3 - - 
บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี         
   (ประเทศไทย) จ ากดั - - - - 629 - - - 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน         
   พรนิซเิพลิ จ ากดั - - - 22 674 - - - 
บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์สาทร จ ากดั - - - 1 400 - - 5 
 - 71 - 23 1,703 15 - 48 
         
บคุคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกนั 40 - 819 - 432 - - 7 

 40 - 819 - 432 - - 7 

 
 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 
  รายการระหว่าง    รายการระหว่าง   
  ธนาคารและ    ธนาคารและ   

 เงินให้สินเช่ือ ตลาดเงิน    ตลาดเงิน   
 คงค้าง (สินทรพัย)์ ภาระผกูพนั สินทรพัยอ่ื์น เงินรบัฝาก (หน้ีสิน) เงินกู้ยืม หน้ีสินอ่ืน 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
         

บริษทัใหญ่         
CIMB Bank Berhad - 461 - 7 - 212 9,037 68 
 - 461 - 7 - 212 9,037 68 
         
บริษทัภายใต้การควบคมุเดียวกนั         
CIMB Bank Plc, Cambodia - - 141 - - 52 - - 
CIMB ISLAMIC Bank Berhad - - - - - 94 - - 
PT Bank CIMB Niaga Tbk - - - 1 - 4 - - 
บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี         
   (ประเทศไทย) จ ากดั - - - - 1,271 - - - 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน         
   พรนิซเิพลิ จ ากดั - - - 27 639 - - - 
บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์สาทร จ ากดั - - - 1 159 - - 10 
 - - 141 29 2,069 150 - 10 
         
บคุคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกนั 221 - 876 - 542 - - 1 

 221 - 876 - 542 - - 1 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2563 

 

 
 

เงินให้สินเช่ือ 
คงค้าง 

รายการระหว่าง
ธนาคารและ 

ตลาดเงิน  
(สินทรพัย)์ 

 
 
 

ภาระผกูพนั 

 
 
 

สินทรพัยอ่ื์น 

 
 
 

เงินรบัฝาก 

รายการระหว่าง
ธนาคารและ 

ตลาดเงิน  
(หน้ีสิน) 

 
 
 

เงินกู้ยืม 

 
 
 

หน้ีสินอ่ืน 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
         

บริษทัย่อยท่ีถือหุ้นโดยธนาคารโดยตรง         
บรษิทั ซไีอเอม็บ ีไทย ออโต ้จ ากดั 30,805 - - 2 92 - - - 
บรษิทั เวลิดล์สี จ ากดั 2,135 - - 5 59 - - - 
บรษิทั ซที ีคอลล ์จ ากดั - - - - 43 - - - 
 32,940 - - 7 194 - - - 
         
บริษทัใหญ่         
CIMB Bank Berhad - 762 60 - - 947 9,755 726 
 - 762 60 - - 947 9,755 726 
         
บริษทัภายใต้การควบคมุเดียวกนั         
CIMB Bank Plc, Cambodia - 70 - - - 10 - - 
CIMB Islamic Bank Bhd - - - - - 2 - - 
iCIMB (MSC) Sdn Bhd - - - - - - - 43 
PT Bank CIMB Niaga Tbk - 1 - - - 3 - - 
บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี         
   (ประเทศไทย) จ ากดั - - - - 629 - - - 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน         
   พรนิซเิพลิ จ ากดั - - - 22 674 - - - 
บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์สาทร จ ากดั - - - 1 400 - - 5 
 - 71 - 23 1,703 15 - 48 
         
บคุคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกนั 32 - 819 - 428 - - 7 
 32 - 819 - 428 - - 7 

 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2562 
  รายการระหว่าง    รายการระหว่าง   
  ธนาคารและ    ธนาคารและ   
 เงินให้สินเช่ือ ตลาดเงิน    ตลาดเงิน   
 คงค้าง (สินทรพัย)์ ภาระผกูพนั สินทรพัยอ่ื์น เงินรบัฝาก (หน้ีสิน) เงินกู้ยืม หน้ีสินอ่ืน 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

         

บริษทัย่อยท่ีถือหุ้นโดยธนาคารโดยตรง         
บรษิทั ซไีอเอม็บ ีไทย ออโต ้จ ากดั 30,291 - 2,150 1 24 - - 8 
บรษิทั เวลิดล์สี จ ากดั 3,775 - - 1 10 - - - 
บรษิทั ซที ีคอลล ์จ ากดั - - - - 63 - - - 
 34,066 - 2,150 2 97 - - 8 
         
บริษทัใหญ่         
CIMB Bank Berhad - 461 - 7 - 212 9,037 68 
 - 461 - 7 - 212 9,037 68 
         
บริษทัภายใต้การควบคมุเดียวกนั         
CIMB Bank Plc, Cambodia - - 141 - - 52 - - 
CIMB ISLAMIC Bank Berhad - - - - - 94 - - 
PT Bank CIMB Niaga Tbk - - - 1 - 4 - - 
บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี         
   (ประเทศไทย) จ ากดั - - - - 1,271 - - - 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน         
   พรนิซเิพลิ จ ากดั - - - 27 639 - - - 
บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์สาทร จ ากดั - - - 1 159 - - 10 
 - - 141 29 2,069 150 - 10 
         
บคุคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกนั 216 - 876 - 538 - - 1 

 216 - 876 - 538 - - 1 
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ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ธนาคารมภีาระผกูพนัจากสญัญาอนุพนัธท์างการเงนิกบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัดงันี้ 
 

 พ.ศ. 2563 

 เงินบาท 
เงินตรา

ต่างประเทศ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

บริษทัใหญ่    
สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้    
- รบัอตัราดอกเบีย้คงที ่ 48,150 4,325 52,475 
- รบัอตัราดอกเบีย้ลอยตวั 34,230 10,723 44,953 
สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศทนัทแีละลว่งหน้า    
- สญัญาซื้อ - 11,863 11,863 
- สญัญาขาย - 75 75 
สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศและอตัราดอกเบีย้    
- สญัญาซื้อ - 8,254 8,254 
- สญัญาขาย - 188 188 
ตราสารสทิธทิีอ่า้งองิหน่วยลงทุนของกองทุน    
- สญัญาซื้อ - 30 30 
อนุพนัธด์า้นเครดติ    
- สญัญาขาย 1,800 3,875 5,675 
    

บริษทัภายใต้การควบคมุเดียวกนั    
สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศทนัทแีละลว่งหน้า    
- สญัญาซื้อ - 91 91 
- สญัญาขาย - 49 49 
สญัญาตดิตัง้และพฒันาระบบคอมพวิเตอร ์ - 1 1 
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 พ.ศ. 2562 

 เงินบาท 
เงินตรา

ต่างประเทศ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
บริษทัใหญ่    
สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้    
- รบัอตัราดอกเบีย้คงที ่ 28,015 5,850 33,865 
- รบัอตัราดอกเบีย้ลอยตวั 41,210 3,085 44,295 
สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศทนัทแีละลว่งหน้า    
- สญัญาซื้อ - 14,661 14,661 
- สญัญาขาย - 95 95 
สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศและอตัราดอกเบีย้    
- สญัญาซื้อ - 11,694 11,694 
- สญัญาขาย - 437 437 
สนิคา้โภคภณัฑ ์    
- สญัญาซื้อ - 45 45 
- สญัญาขาย - 41 41 
ตราสารสทิธทิีอ่า้งองิหน่วยลงทุนของกองทุน    
- สญัญาซื้อ - 53 53 
อนุพนัธด์า้นเครดติ    
- สญัญาขาย 1,800 4,493 6,293 
    
บริษทัภายใต้การควบคมุเดียวกนั    
สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศทนัทแีละลว่งหน้า    
- สญัญาซื้อ - 3 3 
- สญัญาขาย - 10 10 
สญัญาตดิตัง้และพฒันาระบบคอมพวิเตอร ์ - 1 1 
 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายแก่กรรมการและผูมี้อ านาจในการจดัการ 
 
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ค่าตอบแทนทีจ่่ายใหก้รรมการและผูบ้รหิารส าคญั มดีงันี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 558 564 518 518 
ผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ ๆ 21 25 20 23 
ผลประโยชน์ของพนกังานทีจ่่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 26 42 26 42 
ผลประโยชน์ทีจ่่ายแก่กรรมการและผูม้อี านาจในการจดัการ 605 631 564 583 
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ผลประโยชน์ของพนักงานท่ีจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

 
งบการเงินรวม 

และงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนัหน่วย พนัหน่วย 
   

หุน้ของบรษิทั CIMB Group Holdings Berhad  1,191 1,095 
 
ผลประโยชน์อ่ืนท่ีจ่ายแก่กรรมการและผูมี้อ านาจในการจดัการ 
 
ธนาคารไม่มกีารจ่ายผลประโยชน์อื่นแก่กรรมการและผู้บรหิาร นอกเหนือจากผลประโยชน์ที่พงึจ่ายตามปกติ ซึ่งได้แก่ เบี้ยประชุมกรรมการ 
บ าเหน็จกรรมการ (ถา้ม)ี ภาษเีงนิได ้เงนิเดอืนและโบนสั (ถา้ม)ี และผลประโยชน์ของพนกังานทีจ่่ายโดยใหหุ้น้เป็นเกณฑ์ 
 

48 การเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 
ขอ้มลูทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน สรุปไดด้งันี้ 
 
ภาครายย่อย 
 
ภาครายย่อย ให้บริการทางการเงนิกับประชาชนทัว่ไปและลูกค้าพาณิชย์ธนกิจ ซึ่งได้แก่ บริการด้านช่องทางการจ าหน่ายและกระจายสินค้า  
แก่ผูบ้รโิภคและการใหบ้รกิารทางการเงนิแก่ลกูคา้รายย่อย ลกูคา้ส่วนบุคคล 
 
ภาคธุรกจิ 
 
ภาคธุรกจิประกอบไปดว้ยสายวาณชิธนกจิ สายบรรษทัธุรกจิ และสายบรหิารเงนิและการตลาด 
- สายวาณชิธนกจิ เป็นการใหบ้รกิารดา้นทีป่รกึษาทางการเงนิ ธุรกรรมในตลาดตราสารทุนและการบรหิารจดัการสนิทรพัย์ 
- สายบรรษทัธุรกจิ และสายบรกิารเงนิและการตลาด เป็นบรกิารทางดา้นการใหส้นิเชื่อภาคธุรกจิเชงิพาณิชย์ การบรกิารทางดา้นการรบัฝากเงนิ 

การบรหิารธุรกรรมทางการเงนิ การบรหิารเงนิและการตลาด 
 
อื่นๆ 
 
อื่น ๆ เป็นฝ่ายทีร่บัผดิชอบดูแลการด าเนินงานของระบบงานส่วนกลาง และส่วนสนับสนุน ศูนย์ต้นทุน และส่วนทีไ่ม่แสวงผลก าไรและธุรกจิอื่นซึ่งไม่
เป็นสาระส าคญัต่อกลุ่มกจิการ 
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ขอ้มลูทางการเงนิในงบการเงนิรวมจ าแนกตามส่วนงาน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 เป็นดงันี้ 
 
 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 

 ภาครายย่อย ภาคธรุกิจ อ่ืนๆ 
รายการ 
ตดับญัชี 

งบการเงิน
รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      
รายไดด้อกเบีย้สุทธจิากลกูคา้ภายนอก 8,170 2,287 483 - 10,940 
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ค่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธ ิ 965 340 (42) (7) 1,256 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่นๆ 1,757 807 927 (760) 2,731 
ค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงานอื่นๆ (6,598) (1,421) (894) 14 (8,899) 
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (4,205) (1,077) 800 14 (4,468) 
ภาษเีงนิได ้ (15) (161) (93) - (269) 
   ก าไรสุทธสิ าหรบัปี 74 775 1,181 (739) 1,291 

 
 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2562 

 ภาครายย่อย ภาคธรุกิจ อ่ืนๆ 
รายการ 
ตดับญัชี 

งบการเงิน
รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      
รายไดด้อกเบีย้สุทธจิากลกูคา้ภายนอก 8,154 2,617 822 - 11,593 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธ ิ 1,803 265 43 (21) 2,090 
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) จากการด าเนินงานอื่นๆ 1,125 (161) 121 (8) 1,077 
ค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงานอื่นๆ (7,292) (1,623) (455) (8) (9,378) 
หนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญู (2,366) (167) (342) 82 (2,793) 
ภาษเีงนิได ้ (314) (205) (52) - (571) 
   ก าไรสุทธสิ าหรบัปี 1,110 726 137 45 2,018 
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 ธรุกิจธนาคาร ธรุกิจให้เช่าซ้ือ ธรุกิจอ่ืน รายการตดับญัชี งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
           

สนิทรพัยร์วม 404,421 386,904 38,829 42,745 43 63 (36,044) (36,039) 407,249 393,673 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ(สนิทรพัย)์ 6,716 6,206 320 250 43 63 (194) (97) 6,885 6,422 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม           
   ผ่านก าไรหรอืขาดทุน 34,427 - - - - - - - 34,427 - 
เงนิลงทุนสุทธ ิ 61,544 86,796 2 2 - - - - 61,546 86,798 
เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้และดอกเบีย้คา้งรบัสุทธ ิ 217,576 224,522 37,171 41,229 - - (32,903) (33,726) 221,844 232,025 
เงนิรบัฝาก 194,150 199,132 - - - - (194) (97) 193,956 199,035 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ (หนี้สนิ) 47,668 43,394 32,935 34,060 - - (32,935) (34,060) 47,668 43,394 
หนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผ่าน           
   ก าไรหรอืขาดทุน 28,949 24,423 - - - - - - 28,949 24,423 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื 19,449 23,819 - 2,000 - - - - 19,449 25,819 
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49 มลูค่ายติุธรรม 
 

49.1 การประมาณการมลูค่ายติุธรรม 
 

เครือ่งมอืทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมจ าแนกตามวธิกีารประมาณมลูค่า ความแตกต่างของระดบัขอ้มลูสามารถแสดงไดด้งันี้ 
 

 ขอ้มลูระดบัที ่1 : มลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิอ้างอิงจากราคาเสนอซื้อปจัจุบนั/ราคาปิดทีอ่้างองิจากตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย/สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

 ขอ้มลูระดบัที ่2 : มลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิวดัมลูค่าโดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมลูค่าซึ่งใชข้อ้มลูทีส่ามารถสงัเกตได้
อย่างมนียัส าคญัและอา้งองิจากประมาณการของกจิการเองมาใชน้้อยทีสุ่ดเท่าทีเ่ป็นไปได้ 

 ขอ้มลูระดบัที ่3 : มลูค่ายุตธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิวดัมลูค่าโดยใช้เทคนิคการประเมนิมลูค่าซึง่ไมไ่ดม้าจากขอ้มลูทีส่งัเกตได้
ในตลาด 

 
ตารางต่อไปนี้แสดงถงึสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 
 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2563 
 ข้อมลูระดบัท่ี 1 ข้อมลูระดบัท่ี 2 ข้อมลูระดบัท่ี 3 รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
สินทรพัย ์     
   สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่     
      ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นก าไรขาดทุน - 34,427 - 34,427 
   เงนิลงทุนในตราสารหน้ีทวีดัมลูคา่     
      ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นก าไร     
      ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น - 39,796 - 39,796 
เงนิลงทุนในตราสารทุนทีก่าหนดใหว้ดัมลูคา่ดว้ย     
มลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 52 - 26 78 

   ตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ - 57,561 - 57,561 
รวมสนิทรพัย ์ 52 131,784 26 131,862 
     
หน้ีสิน     
หน้ีสนิทางการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่     
   ยตุธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน - 28,949 - 28,949 

   ตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ - 57,221 - 57,221 
รวมหน้ีสนิ - 86,170 - 86,170 
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 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2562 
 ข้อมลูระดบัท่ี 1 ข้อมลูระดบัท่ี 2 ข้อมลูระดบัท่ี 3 รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
สินทรพัย ์     
   เงนิลงทุนเพื่อคา้ - 21,350 - 21,350 
   เงนิลงทุนทีก่ าหนดใหแ้สดงดว้ยมลูค่ายตุธิรรม - 11,418 - 11,418 
   เงนิลงทุนเผือ่ขาย 64 34,382 - 34,446 
   ตราสารอนุพนัธ ์ - 43,459 - 43,459 
รวมสนิทรพัย ์ 64 110,609 - 110,673 
     
หน้ีสิน     
   หน้ีสนิทางการเงนิทีก่ าหนดใหแ้สดงดว้ย     
      มลูคา่ยตุธิรรม - 24,423 - 24,423 
   ตราสารอนุพนัธ ์ - 44,660 - 44,660 
รวมหน้ีสนิ - 69,083 - 69,083 

 
ตารางต่อไปนี้แสดงถงึสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีไ่ม่ไดว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมซึง่มมีลูค่ายุตธิรรม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
และ พ.ศ. 2562 
 

 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 
 ข้อมลูระดบัท่ี 1 ข้อมลูระดบัท่ี 2 ข้อมลูระดบัท่ี 3 รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
สินทรพัย ์     
   เงนิสด 919 - - 919 

   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิสทุธ ิ 4,940 1,945 - 6,885 

   เงนิลงทุนในตราสารหน้ีทีว่ดัมลูคา่ดว้ย     
      ราคาทุนตดัจ าหน่าย - 22,966 - 22,966 

   เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลกูหน้ีและดอกเบีย้คา้งรบัสทุธ ิ - 220,317 - 220,317 

   เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ - 16,051 - 16,051 

   สนิทรพัยอ์ื่น - 697 - 697 

รวมสนิทรพัย ์ 5,859 262,976 - 267,835 
     

หน้ีสิน     
   เงนิรบัฝาก - 193,975 - 193,975 

   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ - 47,668 - 47,668 

   หน้ีสนิจ่ายคนืเมือ่ทวงถาม - 256 - 256 

   ตราสารหน้ีทีอ่อกและเงนิกูย้มื - 19,734 - 19,734 

   เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ - 12,111 - 12,111 

รวมหน้ีสนิ - 273,744 - 273,744 
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 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2562 
 ข้อมลูระดบัท่ี 1 ข้อมลูระดบัท่ี 2 ข้อมลูระดบัท่ี 3 รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
สินทรพัย ์     

เงนิสด 1,352 - - 1,352 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ 3,557 2,865 - 6,422 
ตราสารหน้ีทีจ่ะถอืจนครบก าหนด - 20,545 - 20,545 
เงนิลงทุนทัว่ไป - - 29 29 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลกูหน้ีและดอกเบีย้คา้งรบัสทุธ ิ - 230,012 - 230,012 
เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์ - 14,968 - 14,968 
สนิทรพัยอ์ื่น - 972 - 972 

รวมสนิทรพัย ์ 4,909 269,362 29 274,300 
     

หน้ีสิน     
เงนิรบัฝาก - 199,122 - 199,122 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ - 43,394 - 43,394 
หน้ีสนิจ่ายคนืเมือ่ทวงถาม - 269 - 269 
ตราสารหน้ีทีอ่อกและเงนิกูย้มื - 26,069 - 26,069 
เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์ - 9,158 - 9,158 

รวมหน้ีสนิ - 278,012 - 278,012 
 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2563 
 ข้อมลูระดบัท่ี 1 ข้อมลูระดบัท่ี 2 ข้อมลูระดบัท่ี 3 รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
สินทรพัย ์     

เงนิสด 918 - - 918 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ 4,771 1,945 - 6,716 
เงนิลงทุนในตราสารหนี้ทีว่ดัมลูค่าดว้ย     
   ราคาทุนตดัจ าหน่าย - 22,964 - 22,964 
เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้และดอกเบีย้คา้งรบัสุทธ ิ - 216,202 - 216,202 

เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ - 16,051 - 16,051 

สนิทรพัยอ์ืน่ - 414 - 414 

รวมสนิทรพัย ์ 5,689 257,576 - 263,265 
     

หน้ีสิน     
เงนิรบัฝาก - 194,169 - 194,169 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ - 47,668 - 47,668 
หนี้สนิจ่ายคนืเมือ่ทวงถาม - 256 - 256 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื - 19,734 - 19,734 

เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ - 12,111 - 12,111 

รวมหนี้สนิ - 273,938 - 273,938 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2562 
 ข้อมลูระดบัท่ี 1 ข้อมลูระดบัท่ี 2 ข้อมลูระดบัท่ี 3 รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
สินทรพัย ์     
   เงนิสด 1,351 - - 1,351 
   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ 3,341 2,865 - 6,206 
   ตราสารหนี้ทีจ่ะถอืจนครบก าหนด - 20,543 - 20,543 
   เงนิลงทุนทัว่ไป - - 29 29 
   เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้และดอกเบีย้คา้งรบัสุทธ ิ - 222,814 - 222,814 
   เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์ - 14,968 - 14,968 
   สนิทรพัยอ์ื่น - 919 - 919 
รวมสนิทรพัย ์ 4,692 262,109 29 266,830 
     
หน้ีสิน     
   เงนิรบัฝาก - 199,219 - 199,219 
   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ - 43,394 - 43,394 
   หนี้สนิจ่ายคนืเมือ่ทวงถาม - 269 - 269 
   ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื - 24,065 - 24,065 
   เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์ - 9,158 - 9,158 
รวมหนี้สนิ - 276,105 - 276,105 
 
วธิกีารและขอ้สมมตฐิานทีก่ลุ่มกจิการไดใ้ชใ้นการประมาณมลูค่ายุตธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิตามทีไ่ดเ้ปิดเผยมดีงันี้ 
 
เงินสดและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสทุธิ (สินทรพัย)์ 
 
มลูค่ายุตธิรรมของเงนิสดและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ (สนิทรพัย)์ ถอืตามจ านวนเงนิทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ 
 
เงินลงทุนสทุธิ 
 
มูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุนสุทธไิด้ค านวณตามวธิกีารที่กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 3.3.1 ยกเว้นการประมาณมลูค่า
ยุติธรรมของเงนิลงทุนในตราสารหนี้ที่วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย และเงนิลงทุนในตราสารทุนที่ก าหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น จะถูกแสดงดว้ยราคาตลาดหรอืราคาทีส่ามารถสงัเกตไดจ้ากตลาด หากไมพ่บกลุ่มกจิการจะบนัทกึ
ดว้ยประมาณการกระแสเงนิสดทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืในอนาคต คดิลดดว้ยอตัราดอกเบี้ยตลาดทีป่รบัปรุ งดว้ยอตัราความเสีย่งของแต่ละ
กจิการแลว้ 
 
เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหน้ีและดอกเบี้ยค้างรบัสทุธิ 
 
มลูค่ายุตธิรรมของเงนิใหส้นิเชือ่ทีม่อีตัราดอกเบีย้ปรบัตามอตัราตลาดประมาณตามมลูค่าตามบญัชี 
 
มูลค่ายุติธรรมของเงนิให้สนิเชื่อทีม่อีตัราดอกเบี้ยคงทีข่องสนิทรพัย์ทางการเงนิที่ไม่มกีารเพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญัของความเสีย่ง ดา้น
เครดติหรอืสนิทรพัย์ทางการเงนิทีม่กีารเพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญัของความเสีย่งดา้นเครดติ ค านวณจากมลูค่าปจัจุบนัของกระแสเงนิสด 
คดิลดดว้ยอตัราดอกเบีย้ของเงนิใหส้นิเชือ่ในตลาด ทีม่ลีกัษณะคลา้ยกนั 
 
มลูค่ายุตธิรรมของเงนิใหส้นิเชือ่ทีม่อีตัราดอกเบีย้คงทีข่องสนิทรพัยท์างการเงนิทีด่อ้ยค่าดา้นเครดติ ประมาณตามมลูค่าตามบญัช ี
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สินทรพัยอ่ื์น 
 
สินทรพัย์อื่น - ลูกหนี้ตัว๋สญัญาใช้เงนิ มูลค่ายุติธรรมค านวณจากมูลค่าปจัจุบนัของกระแสเงนิสด คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของ 
เงนิใหส้นิเชือ่ทีม่ลีกัษณะคลา้ยกนั เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์มลูค่ายุตธิรรมถอืตามจ านวนเงนิทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ 
 
เงินรบัฝาก 
 
มลูค่ายุตธิรรมของเงนิรบัฝากทีค่รบก าหนดภายใน 1 ปี ถอืตามจ านวนเงนิทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ ส่วนเงนิรบัฝากทีค่รบก าหนด
ตัง้แต่ 1 ปีเป็นตน้ไป จะวดัมลูค่ายุตธิรรมดว้ยการคดิลดของกระแสเงนิสดดว้ยอตัราดอกเบีย้ในตลาดทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกนั 
 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสทุธิ (หน้ีสิน)  
 
มลูค่ายุตธิรรมของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ (หนี้สนิ) ถอืตามจ านวนเงนิทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ  
 
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 
 
มูลค่ายุติธรรมของหนี้สนิจ่ายคนืเมื่อทวงถามถือตามจ านวนเงนิที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิ  
 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม 
 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกู้ยมื แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณจากราคาซื้อ -ขายในตลาด หรอืราคาทุนตดัจ าหน่าย 
 
หน้ีสินอ่ืน 
 
หนี้สนิอื่น - เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์มลูค่ายุตธิรรมถอืตามจ านวนเงนิทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ 

 
49.2 เทคนิคการประเมินมูลค่าส าหรบัการวดัมลูค่ายุติธรรมระดบัท่ี 2 

 
สนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน และเงนิลงทุนในตราสารหนี้ทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่าน
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น ซึง่มลูค่ายุตธิรรมอยู่ในระดบัที ่2 วดัมลูค่ายุตธิรรมโดยใชว้ธิคีดิลดกระแสเงนิสด ซึง่เป็นการคดิลดกระแสเงนิสด
ตามสญัญาโดยใชอ้ตัราคดิลงทีค่ านวณจากขอ้มลูทีส่งัเกตไดจ้ากตลาดของอตัราทีม่กีารเสนอซื้อขายกนัในตลาดทีม่สีภาพคล่องส าหรบั
ตราสารหนี้ของผูอ้อกตราสารนัน้ 
 
ตราสารอนุพนัธเ์พือ่คา้ ตราสารอนุพนัธท์ีใ่ชส้ าหรบัการบญัชป้ีองกนัความสีย่ง และหนี้สนิทางการเงนิทีก่ าหนดใหแ้สดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรม 
ซึง่มลูค่ายุตธิรรมอยู่ในระดบัที ่2 ไดแ้ก่ สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ หุน้กูท้ ีม่อีนุพนัธแ์ฝง 
และตัว๋แลกเงนิแบบ accreting ที่มอีนุพนัธ์แฝง สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า วดัมูลค่ายุติธรรมโดยอ้างอิงจากอตัรา
แลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศซึ่งมกีารเสนอซื้อขายกนัในตลาดทีม่สีภาพคล่อง สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบี้ย หุน้กูท้ ีม่อีนุพนัธ์แฝง 
และตัว๋แลกเงนิแบบ accreting ทีม่อีนุพนัธแ์ฝง วดัมลูค่ายุตธิรรมโดยอา้งองิจากอตัราดอกเบีย้ล่วงหน้าซึง่ไดม้าจากเสน้อตัราผลตอบแทน 
(yield curve) ทีส่งัเกตได ้การคดิลดไมม่ผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อมลูค่ายุตธิรรมของตราสารอนุพนัธซ์ึง่มลูค่ายุตธิรรมอยู่ในระดบัที ่2 
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49.3 การวดัมูลค่ายติุธรรมซ่ึงใช้ข้อมูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได้อย่างมีสาระส าคญั (ข้อมลูระดบัท่ี 3)  
 

 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดั
มลูค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน/ 
เงินลงทุนทัว่ไป 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ยอดตน้ปี  29 30 
ขาดทุนทีร่บัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (3) (1) 
ยอดปลายปี  26 29 
 
กลุ่มกจิการวดัมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารทุนที่ก าหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมซึ่งอยู่ในระดบัที ่ 3 โดยใชเ้ทคนิคการ
เทยีบเคยีงมลูค่าของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกลุ่มกจิการพจิารณาแลว้เหน็ว่ามสีถานะทางการเงนิที่
เทยีบเคยีงกบัตราสารทุนดงักล่าว 
 
ตารางต่อไปนี้แสดง สรุปขอ้มลูเชงิปรมิาณของขอ้มลูทีไ่มส่ามารถสงัเกตไดท้ีม่สีาระส าคญัทีใ่ชใ้นการจดัมลูค่ายุตธิรรมทีเ่ป็นขอ้มลูระดบั 3 
 

 มูลค่ายุติธรรม  ช่วงของข้อมูล 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 ข้อมูลท่ีไม่สามารถ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ล้านบาท ล้านบาท สงัเกตได้ ล้านบาท ล้านบาท 

      

เงนิลงทนุในตราสารทนุทีก่ าหนดใหว้ดัมลูค่า
ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่นก าไรขาดทนุ
เบด็เสรจ็อื่น/ เงนิลงทนุทัว่ไป 25 - มลูคา่สนิทรพัยส์ุทธ ิ 0.05-21 - 

 
ตารางต่อไปนี้แสดง ความสมัพนัธข์องขอ้มลูทีไ่มส่ามารถสงัเกตไดก้บัมลูค่ายุตธิรรม 
 

   การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรม 
 

ข้อมูลท่ีไม่สามารถ  
การเพ่ิมขึ้นของ

สมมติฐาน 
การลดลงของ

สมมติฐาน 
 สงัเกตได้ การเคล่ือนไหว พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

เงนิลงทนุในตราสารทนุทีก่ าหนดใหว้ดัมลูค่า
ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่นก าไรขาดทนุ
เบด็เสรจ็อื่น/ เงนิลงทนุทัว่ไป มลูคา่สนิทรพัยส์ุทธ ิ รอ้ยละ 0.50 ลดลง รอ้ยละ 0.50 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 0.50 

 
 

  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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50 เหตกุารณ์ส าคญัระหว่างปีท่ีรายงาน 
 
เมือ่ต้นปี พ.ศ. 2563 ไดเ้กดิการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 (“COVID-19”) เริม่มคีวามรุนแรงและส่งผลกระทบต่อภาคธุรกจิ 
ลกูคา้ของธนาคาร และประชาชนทัว่ไปในวงกวา้ง ทัง้นี้ธนาคารแห่งประเทศไทยไดอ้อกแนวทางในการใหค้วามช่วยเหลอืลูกหนี้ทีไ่ดร้บัผลกระทบ
จากสถานการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิไทยและมาตรการการใหค้วามช่วยเหลอืลกูหนี้เพิม่เตมิในช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 
กบัสถาบนัการเงนิ สถาบนัการเงนิเฉพาะกจิและผูใ้หบ้รกิารทางการเงนิอื่น รวมถงึรฐับาลไดม้กีารประกาศสถานการณ์ฉุกเฉนิจากการระบาดของ 
COVID-19 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการไดใ้หก้ารช่วยเหลอืลกูหนี้ตามมาตรการช่วยเหลอืของธนาคารแห่งประเทศไทย เช่น ขยายระยะเวลา
การผ่อนช าระ ลดอตัราดอกเบีย้ หรอื ปรบัปรุงโครงสรา้งหนี้ ใหเ้หมาะสมตามสถานะของลกูหนี้ ซึง่การช่วยเหลอืดงักล่าวถอืเป็นการแกไ้ขสัญญา
ส่งผลใหก้ลุ่มกจิการรบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้เพิม่ขึน้ ทัง้นี้กลุ่มกจิการไดใ้หก้ารช่วยเหลอืลูกหนี้ คดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 22.5 
ของยอดสนิเชื่อรวมของกลุ่มกจิการ โดยการช่วยเหลอืส าหรบัลูกคา้สนิเชื่อรายย่อยคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 12.8 ของยอดสนิเชื่อรวมของกลุ่มกจิการ 
และส าหรบัลกูคา้สนิเชือ่ธุรกจิคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 9.7 ของยอดสนิเชือ่รวมของกลุ่มกจิการ 
 
 
 


