
ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้อมลูทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคารระหว่างกาล  
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 



รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
 

เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ได้สอบทานขอ้มลูทางการเงนิรวมระหว่างกาลของธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และขอ้มูลทางการเงนิ
เฉพาะธนาคารระหว่างกาลของธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิ
เฉพาะธนาคาร ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะธนาคารส าหรบังวดสามเดอืนและ
เกา้เดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั และงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะธนาคาร 
และงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะธนาคารส าหรบังวดเกา้เดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิ
ระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผูบ้รหิารของธนาคารเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะธนาคาร
ระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล และหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัท าและน าเสนอรายงานทางการเงนิตามที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลขอ้ 2 และขอ้ 3 
ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเกี่ยวกบัข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคารระหว่างกาลดงักล่ าว 
จากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

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

ข้อสรปุ 
 

ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิ เฉพาะธนาคารระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดัท าขึ้น 
ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล และหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวขอ้งกบั 
การจดัท าและน าเสนอรายงานทางการเงนิตามทีเ่ปิดเผยในหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลขอ้ 2 และขอ้ 3 ในสาระส าคญั
จากการสอบทานของขา้พเจา้  
 

ข้อมลูและเหตกุารณ์ท่ีเน้น 
 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลขอ้ 2 และขอ้ 3 ทีอ่ธบิายถงึนโยบายการบญัชเีกีย่วกบัการน าขอ้ยกเวน้
จากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ทีอ่อกโดย
สภาวชิาชพีบญัชมีาถอืปฏบิตั ิทัง้นี้ ขอ้สรุปของขา้พเจา้ไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงไปเนื่องจากเรือ่งทีข่า้พเจา้ใหข้อ้สงัเกตนี้ 
 
 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 

บญุเลิศ  กมลชนกกลุ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5339 
กรุงเทพมหานคร 
12 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 



(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ปรบัปรงุใหม่) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ปรบัปรงุใหม่)

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัย์

เงนิสด 1,044,502 1,351,568 1,042,994 1,350,614

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิสทุธิ 7 4,721,090 6,421,713 4,580,214 6,205,671

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม

ผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 8 37,554,013 - 37,554,013 -

สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 9 47,513,382 43,459,246 47,513,382 43,459,246

เงนิลงทุนสทุธิ 10 57,923,642 86,798,231 57,921,642 86,796,231

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

เงนิใหส้นิเชื�อแก่ลกูหนี�และดอกเบี�ยคา้งรบัสทุธิ 12, 13, 14 228,151,015 232,025,109 223,585,923 224,522,048

ภาระของลกูคา้จากการรบัรอง - 83,360 - 83,360

ทรพัยส์นิรอการขายสทุธิ 1,093,736 1,123,900 890,234 894,230

ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์สทุธิ 3,314,209 3,428,635 3,226,111 3,339,032

สนิทรพัยส์ทิธกิารใชส้ทุธิ 3.2 309,505 - 249,347 -

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนสทุธิ 1,157,158 1,061,692 1,106,962 1,015,531

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี 612,644 693,659 62,685 219,181

เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 14,160,949 14,967,550 14,160,949 14,967,550

สนิทรพัยอ์ื�นสทุธิ 1,556,201 2,258,704 1,380,143 1,843,161

รวมสินทรพัย์ 399,112,046 393,673,367 396,207,914 386,904,170

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี�

กรรมการ _________________________________________________    กรรมการ _________________________________________________

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคารข้อมลูทางการเงินรวม

2



(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ปรบัปรงุใหม่) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ปรบัปรงุใหม่)

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ

หนี�สิน

เงนิรบัฝาก 202,116,426 199,034,750 202,396,106 199,132,082

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 43,439,823 43,393,672 43,439,823 43,393,672

หนี�สนิจา่ยคนืเมื�อทวงถาม 186,764 268,816 186,764 268,816

หนี�สนิทางการเงนิที�วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม

ผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 15 27,896,135 24,422,520 27,896,135 24,422,520

หนี�สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 9 46,830,994 44,659,756 46,830,994 44,659,756

ตราสารหนี�ที�ออกและเงนิกูย้มื 16 23,256,843 25,818,667 23,256,843 23,818,667

ภาระของธนาคารจากการรบัรอง - 83,360 - 83,360

หนี�สนิตามสญัญาเชา่ 311,739 - 251,276 -

ประมาณการหนี�สนิ 17 2,613,183 2,298,834 2,456,651 2,140,698

เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 7,450,257 9,158,264 7,450,257 9,158,264

หนี�สนิอื�น 3,428,203 4,102,519 2,944,184 3,001,526

รวมหนี�สิน 357,530,367 353,241,158 357,109,033 350,079,361

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี�

ข้อมลูทางการเงินรวม

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2563
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(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ปรบัปรงุใหม่) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ปรบัปรงุใหม่)

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้ 18

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญั 34,822,261,748 หุน้ 

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

ทุนที�ออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 34,822,261,748 หุน้ 

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

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

องคป์ระกอบอื�นของสว่นของเจา้ของ 1,405,118 1,468,042 1,449,650 1,512,574

สว่นเกนิจากการเปลี�ยนแปลงสว่นไดเ้สยี

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

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 20 536,200 403,980 536,200 403,980

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 12,126,018 11,045,844 9,555,934 7,351,158

รวมส่วนของเจ้าของ 41,581,679 40,432,209 39,098,881 36,824,809

รวมหนี�สินและส่วนของเจ้าของ 399,112,046 393,673,367 396,207,914 386,904,170

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี�

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)

ข้อมลูทางการเงินรวม
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งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดสามเดือนสิ�นสดุวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ปรบัปรงุใหม่) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ปรบัปรงุใหม่)

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดด้อกเบี�ย 22 3,517,877 4,197,164 2,600,182 3,318,691

คา่ใชจ้่ายดอกเบี�ย 23 (922,425) (1,341,576) (922,240) (1,329,391)

รายได้ดอกเบี�ยสทุธิ 2,595,452 2,855,588 1,677,942 1,989,300

รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิาร 356,464 656,429 256,602 420,841

คา่ใชจ้่ายคา่ธรรมเนียมและบรกิาร (96,460) (105,405) (93,128) (101,556)

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสทุธิ 24 260,004 551,024 163,474 319,285

กําไร (ขาดทุน) สทุธจิากเครื�องมอืทางการเงนิ

   ที�วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน 25 232,462 (123,528) 232,462 (123,528)

กําไรสทุธจิากเงนิลงทุน 26 80,092 116,775 80,092 116,775

กําไรสทุธจิากการขายสนิเชื�อดอ้ยคณุภาพ - 568 - -

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื�นๆ 27 407,696 121,866 267,196 25,183

รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 3,575,706 3,522,293 2,421,166 2,327,015

ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอื�นๆ

  คา่ใชจ้่ายเกี�ยวกบัพนกังาน 1,107,815 1,278,250 920,779 1,112,826

  คา่ตอบแทนกรรมการ 2,766 2,997 2,694 2,929

  คา่ใชจ้่ายเกี�ยวกบัอาคารสถานที�และอุปกรณ์ 207,347 294,549 161,395 254,098

  คา่ภาษอีากร 151,645 108,750 151,133 99,779

  อื�นๆ 733,121 800,697 421,368 394,886

รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอื�นๆ 2,202,694 2,485,243 1,657,369 1,864,518

ผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น 28 1,251,057 - 746,128 -

หนี�สญู หนี�สงสยัจะสญู และขาดทุนจากการดอ้ยคา่ 29 - 649,822 - 311,956

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 121,955 387,228 17,669 150,541

คา่ใชจ้่าย (รายได)้ ภาษเีงนิได้ 30 40,298 27,034 15,000 (15,554)

กาํไรสทุธิสาํหรบังวด 81,657 360,194 2,669 166,095

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี�

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร

5



งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ�นสดุวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ปรบัปรงุใหม่) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ปรบัปรงุใหม่)

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื�น

รายการที�จะถกูจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

กําไรจากการวดัมลูคา่เงนิลงทุนเผื�อขาย - 121,034 - 121,034

ขาดทุนจากการวดัมลูคา่เงนิลงทุนในตราสารหนี�

  ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น (149,350) - (149,350) -

กําไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูคา่ยตุธิรรมเครื�องมอืที�ใช้

   สาํหรบัการป้องกนัความเสี�ยงในกระแสเงนิสด 18,097 (117,675) 18,097 (117,675)

กําไร (ขาดทุน) จากการแปลงคา่งบการเงนิ

   จากการดาํเนินงานในต่างประเทศ 403 (2,800) 403 (2,800)

ภาษเีงนิไดท้ี�เกี�ยวกบัรายการที�จะถูกจดัประเภท

   รายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 26,277 (8,954) 26,277 (8,954)

รวมรายการที�จะถกูจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (104,573) (8,395) (104,573) (8,395)

รายการที�ไม่ถกูจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

กําไรจากเงนิลงทุนในตราสารทุนที�กําหนดให้

  วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น 4,120 - 4,120 -

ขาดทุนจากหนี�สนิทางการเงนิที�กําหนดใหว้ดัมลูคา่ดว้ย

  มลูคา่ยตุธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุนอนัเนื�องมาจาก

  ความเสี�ยงดา้นเครดติ (68,991) - (68,991) -

ภาษเีงนิไดท้ี�เกี�ยวกบัรายการที�ไมถู่กจดัประเภท

   รายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 223 - 223 -

รวมรายการที�ไม่ถกูจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (64,648) - (64,648) -

รวมขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น (169,221) (8,395) (169,221) (8,395)

(ขาดทุน) กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด (87,564) 351,799 (166,552) 157,700

การแบง่ปันกาํไรสทุธิ

สว่นที�เป็นของผูถ้อืหุน้ของธนาคาร 81,657 360,194 2,669 166,095

สว่นที�เป็นของสว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีาํนาจควบคมุ - - - -

81,657 360,194 2,669 166,095

การแบง่ปัน (ขาดทุน) กาํไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นที�เป็นของผูถ้อืหุน้ของธนาคาร (87,564) 351,799 (166,552) 157,700

สว่นที�เป็นของสว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีาํนาจควบคมุ - - - -

(87,564) 351,799 (166,552) 157,700

กาํไรต่อหุ้นสาํหรบักาํไรส่วนที�เป็นของผูถื้อหุ้นของธนาคาร 31

กําไรต่อหุน้ข ั �นพื�นฐาน (บาทต่อหุน้) 0.00 0.01 0.00 0.00

จาํนวนหุน้สามญัที�ถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั (หุน้) 34,822,261,748 34,822,261,748 34,822,261,748 34,822,261,748

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี�

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)
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งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสดุวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ปรบัปรงุใหม่) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ปรบัปรงุใหม่)

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดด้อกเบี�ย 22 11,575,732 12,674,965 8,606,432 10,167,118

คา่ใชจ้่ายดอกเบี�ย 23 (3,225,839) (4,123,563) (3,208,452) (4,087,579)

รายได้ดอกเบี�ยสทุธิ 8,349,893 8,551,402 5,397,980 6,079,539

รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิาร 1,231,300 1,747,041 856,623 1,067,804

คา่ใชจ้่ายคา่ธรรมเนียมและบรกิาร (278,870) (277,136) (267,875) (265,217)

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสทุธิ 24 952,430 1,469,905 588,748 802,587

กําไร (ขาดทุน) สทุธจิากเครื�องมอืทางการเงนิ

   ที�วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน 25 859,231 (164,522) 859,231 (164,522)

กําไรสทุธจิากเงนิลงทุน 26 295,230 265,923 295,230 265,923

กําไรสทุธจิากการขายสนิเชื�อดอ้ยคณุภาพ - 172,930 - -

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื�นๆ 27 1,047,283 398,418 1,435,706 91,769

รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 11,504,067 10,694,056 8,576,895 7,075,296

ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอื�นๆ

  คา่ใชจ้่ายเกี�ยวกบัพนกังาน 3,529,698 3,856,492 2,957,450 3,337,842

  คา่ตอบแทนกรรมการ 8,510 8,991 8,293 8,759

  คา่ใชจ้่ายเกี�ยวกบัอาคารสถานที�และอุปกรณ์ 636,766 896,784 502,106 778,277

  คา่ภาษอีากร 330,148 324,987 316,933 298,735

  อื�นๆ 2,410,806 1,852,983 1,215,533 759,982

รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอื�นๆ 6,915,928 6,940,237 5,000,315 5,183,595

ผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น 28 2,893,207 - 1,118,768 -

หนี�สญู หนี�สงสยัจะสญู และขาดทุนจากการดอ้ยคา่ 29 - 2,407,782 - 1,302,219

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 1,694,932 1,346,037 2,457,812 589,482

คา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได้ 30 227,401 342,990 229,853 203,040

กาํไรสทุธิสาํหรบังวด 1,467,531 1,003,047 2,227,959 386,442

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี�

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร
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งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสดุวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ปรบัปรงุใหม่) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ปรบัปรงุใหม่)

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กาํไรเบด็เสรจ็อื�น

รายการที�จะถกูจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

กําไรจากการวดัมลูคา่เงนิลงทุนเผื�อขาย - 436,457 - 436,457

ขาดทุนจากการวดัมลูคา่เงนิลงทุนในตราสารหนี�

  ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น (37,328) - (37,328) -

กําไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูคา่ยตุธิรรมเครื�องมอืที�ใช้

   สาํหรบัการป้องกนัความเสี�ยงในกระแสเงนิสด 345,791 (121,294) 345,791 (121,294)

กําไร (ขาดทุน) จากการแปลงคา่งบการเงนิ

   จากการดาํเนินงานในต่างประเทศ 1,708 (13,402) 1,708 (13,402)

ภาษเีงนิไดท้ี�เกี�ยวกบัรายการที�จะถูกจดัประเภท

   รายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (61,633) (39,977) (61,633) (39,977)

รวมรายการที�จะถกูจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 248,538 261,784 248,538 261,784

รายการที�ไม่ถกูจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ขาดทุนจากเงนิลงทุนในตราสารทุนที�กําหนดให้

  วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น (1,515) - (1,515) -

ขาดทุนจากหนี�สนิทางการเงนิที�กําหนดใหว้ดัมลูคา่ดว้ย

  มลูคา่ยตุธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุนอนัเนื�องมาจาก

  ความเสี�ยงดา้นเครดติ (59,197) - (59,197) -

ภาษเีงนิไดท้ี�เกี�ยวกบัรายการที�ไมถู่กจดัประเภท

   รายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (1,569) - (1,569) -

รวมรายการที�ไม่ถกูจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (62,281) - (62,281) -

รวมกาํไรเบด็เสรจ็อื�น 186,257 261,784 186,257 261,784

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 1,653,788 1,264,831 2,414,216 648,226

การแบง่ปันกาํไรสทุธิ

สว่นที�เป็นของผูถ้อืหุน้ของธนาคาร 1,467,531 1,003,047 2,227,959 386,442

สว่นที�เป็นของสว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีาํนาจควบคมุ - - - -

1,467,531 1,003,047 2,227,959 386,442

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นที�เป็นของผูถ้อืหุน้ของธนาคาร 1,653,788 1,264,831 2,414,216 648,226

สว่นที�เป็นของสว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีาํนาจควบคมุ - - - -

1,653,788 1,264,831 2,414,216 648,226

กาํไรต่อหุ้นสาํหรบักาํไรส่วนที�เป็นของผูถื้อหุ้นของธนาคาร 31

กําไรต่อหุน้ข ั �นพื�นฐาน (บาทต่อหุน้) 0.04 0.03 0.06 0.01

จาํนวนหุน้สามญัที�ถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั (หุน้) 34,822,261,748 34,822,261,748 34,822,261,748 34,822,261,748

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี�

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร
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ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสดุวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

กาํไร (ขาดทุน) จากการ (ขาดทุน) กาํไร ขาดทุนจาก กาํไร (ขาดทุน) จากหนี�สิน

วดัมูลค่าเงินลงทุนใน กาํไรจากการวดัมูลค่า  จากการแปลงค่า เงินลงทุนในตราสารทุนที� ทางการเงินที�กาํหนดให้วดั การวดัมูลค่าใหม่ ส่วนเกินจากการ

ส่วนเกินทุน ส่วนเกิน (ตํ�า) กว่าทุน ตราสารหนี�ด้วยมูลค่า ยติุธรรมเครื�องมือที�ใช้ งบการเงินจาก กาํหนดให้วดัมูลค่าด้วย มูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรม ของภาระผกูพนั ภาษีเงินได้เกี�ยวกบั รวมองคป์ระกอบ เปลี�ยนแปลงส่วน

ทุนที�ออก ส่วนเกิน จากการตีราคา จากการเปลี�ยนแปลง ยติุธรรมผ่านกาํไร สาํหรบัการป้องกนั การดาํเนินงาน มูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไร ผ่านกาํไรหรือขาดทุนเนื�อง ผลประโยชน์หลงั องคป์ระกอบของ อื�นของส่วน ได้เสียของธนาคาร สาํรองตาม รวมส่วนของ

และชาํระแล้ว มูลค่าหุ้นสามญั สินทรพัย์ มูลค่าเงินลงทุน ขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น ความเสี�ยงในกระแสเงินสด ในต่างประเทศ ขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น มาจากความเสี�ยงด้านเครดิต ออกจากงาน ขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น ของเจ้าของ ในบริษทัย่อย กฎหมาย กาํไรสะสม เจ้าของ

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 17,411,131 10,145,966 1,934,639 312,930 - 27,321 (16,537) - - (361,164) (429,147) 1,468,042 (42,754) 403,980 11,045,844 40,432,209

ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

   ฉบบัที� 9 เรื�องเครื�องมอืทางการเงนิมาใช้ 3, 3.1.2 - - - (312,930) 315,911 - - (229,079) 24,511 - - (201,587) - - (128,620) (330,207)

ยอดคงเหลือที�ปรบัปรงุแล้ว 17,411,131 10,145,966 1,934,639 - 315,911 27,321 (16,537) (229,079) 24,511 (361,164) (429,147) 1,266,455 (42,754) 403,980 10,917,224 40,102,002

เงนิปันผลจ่าย 19 - - - - - - - - - - - - - - (174,111) (174,111)

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - (37,328) 345,791 1,708 (1,515) (59,197) - (63,202) 186,257 - - 1,467,531 1,653,788

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

โอนไปกาํไรสะสม - - (74,633) - - - - 12,112 - - 14,927 (47,594) - - 47,594 -

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 17,411,131 10,145,966 1,860,006 - 278,583 373,112 (14,829) (218,482) (34,686) (361,164) (477,422) 1,405,118 (42,754) 536,200 12,126,018 41,581,679

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562 17,411,131 10,145,966 1,972,129 (159,569) - 82,058 (298) - - (103,356) (390,166) 1,400,798 (42,754) 403,600 7,603,085 36,921,826

ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

   ฉบบัที� 9 เรื�องเครื�องมอืทางการเงนิมาใช้ 3.1.1 - - - - - - - - - - - - - - 1,395,337 1,395,337

ยอดคงเหลือที�ปรบัปรงุแล้ว 17,411,131 10,145,966 1,972,129 (159,569) - 82,058 (298) - - (103,356) (390,166) 1,400,798 (42,754) 403,600 8,998,422 38,317,163

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 436,457 - (121,294) (13,402) - - - (39,977) 261,784 - - 1,003,047 1,264,831

สาํรองตามกฎหมาย - - - - - - - - - - - - - 380 (380) -

โอนไปกาํไรสะสม - - (13,974) - - - - - - - 2,794 (11,180) - - 11,180 -

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 17,411,131 10,145,966 1,958,155 276,888 - (39,236) (13,700) - - (103,356) (427,349) 1,651,402 (42,754) 403,980 10,012,269 39,581,994

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี�

ข้อมลูทางการเงินรวม

ส่วนของเจ้าของ

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ
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ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

กาํไร (ขาดทุน) จาก (ขาดทุน) กาํไร ขาดทุนจาก กาํไร (ขาดทุน) จากหนี�สิน

ส่วนเกิน (ตํ�า) การวดัมลูค่าเงินลงทุน กาํไรจากการวดัมลูค่า  จากการแปลง เงินลงทุนในตราสารทุนที� ทางการเงินที�กาํหนดให้วดั การวดัมลูค่าใหม่ ภาษีเงินได้เกี�ยวกบั

ส่วนเกินทุน กว่าทุนจากการ ในตราสารหนี�ด้วยมลูค่า ยติุธรรมเครื�องมือที�ใช้ ค่างบการเงิน กาํหนดให้วดัมลูค่าด้วย มลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรม ของภาระผกูพนั องคป์ระกอบ รวมองคป์ระกอบ

ทุนที�ออก ส่วนเกิน จากการตีราคา เปลี�ยนแปลง ยติุธรรมผ่านกาํไร สาํหรบัการป้องกนั จากการดาํเนินงาน มลูค่ายติุธรรมผ่านกาํไร ผ่านกาํไรหรือขาดทุนเนื�อง ผลประโยชน์หลงั ของขาดทุน อื�นของส่วนของ สาํรองตาม รวมส่วนของ

และชาํระแล้ว มลูค่าหุ้นสามญั สินทรพัย์ มลูค่าเงินลงทุน ขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น ความเสี�ยงในกระแสเงินสด ในต่างประเทศ ขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น มาจากความเสี�ยงด้านเครดิต ออกจากงาน เบด็เสรจ็อื�น เจ้าของ กฎหมาย กาํไรสะสม เจ้าของ

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 17,411,131 10,145,966 1,934,639 312,930 - 27,321 (16,537) - - (305,499) (440,280) 1,512,574 403,980 7,351,158 36,824,809

ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

   ฉบบัที� 9 เรื�องเครื�องมอืทางการเงนิมาใช้ 3, 3.1.2 - - - (312,930) 315,911 - - (229,079) 24,511 - - (201,587) - 235,554 33,967

ยอดคงเหลือที�ปรบัปรงุแล้ว 17,411,131 10,145,966 1,934,639 - 315,911 27,321 (16,537) (229,079) 24,511 (305,499) (440,280) 1,310,987 403,980 7,586,712 36,858,776

เงนิปันผลจ่าย 19 - - - - - - - - - - - - - (174,111) (174,111)

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - (37,328) 345,791 1,708 (1,515) (59,197) - (63,202) 186,257 - 2,227,959 2,414,216

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

โอนไปกาํไรสะสม - - (74,633) - - - - 12,112 - - 14,927 (47,594) - 47,594 -

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 17,411,131 10,145,966 1,860,006 - 278,583 373,112 (14,829) (218,482) (34,686) (305,499) (488,555) 1,449,650 536,200 9,555,934 39,098,881

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562 17,411,131 10,145,966 1,972,129 (159,569) - 82,058 (298) - - (76,243) (395,589) 1,422,488 403,600 4,997,193 34,380,378

ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

   ฉบบัที� 9 เรื�องเครื�องมอืทางการเงนิมาใช้ 3.1.1 - - - - - - - - - - - - - 1,395,337 1,395,337

ยอดคงเหลือที�ปรบัปรงุแล้ว 17,411,131 10,145,966 1,972,129 (159,569) - 82,058 (298) - - (76,243) (395,589) 1,422,488 403,600 6,392,530 35,775,715

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 436,457 - (121,294) (13,402) - - - (39,977) 261,784 - 386,442 648,226

สาํรองตามกฎหมาย - - - - - - - - - - - - 380 (380) -

โอนไปกาํไรสะสม - - (13,974) - - - - - - - 2,794 (11,180) - 11,180 -

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 17,411,131 10,145,966 1,958,155 276,888 - (39,236) (13,700) - - (76,243) (432,772) 1,673,092 403,980 6,789,772 36,423,941

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี�

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร
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ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสดุวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

(ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่)

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรกอ่นภาษเีงนิได้ 1,694,932 1,346,037 2,457,812 589,482

รายการปรบักระทบกาํไรกอ่นภาษเีงนิไดเ้ป็น

   เงนิสดรบั (จา่ย) จากกจิกรรมดาํเนินงาน

   คา่เสื�อมราคาและรายจา่ยตดับญัชี 503,963 319,252 443,700 302,812

   ผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดวา่จะเกดิขึ�น 28 2,893,207 - 1,118,768 -

   หนี�สญูและหนี�สงสยัจะสญู 29 - 2,407,782 - 1,302,219

   ผลประโยชน์ของพนกังานที�จา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 25,174 31,102 25,174 31,102

   สาํรองจากการประมาณการหนี�สนิ 149,539 275,573 149,060 244,120

   กลบัรายการสาํรองสาํหรบัรายการนอกงบดุล - (128,163) - (128,163)

   ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ทรพัยส์นิรอการขาย 862,549 727,492 - -

   กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ

      ของตราสารหนี�ที�ออกและเงนิกูย้มืและตราสารอนุพนัธ์ (821,785) (985,407) (821,785) (985,407)

   กาํไรจากการจาํหน่ายทรพัยส์นิรอการขาย (54,411) (32,313) (38,077) (8,567)

   ขาดทุนที�ยงัไมเ่กดิขึ�นจรงิจากการปรบัมลูคา่เงนิลงทุน 77,619 188,771 77,619 188,771

   กาํไรจากการขายสนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่

      ยตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน/ เงนิลงทุน (408,019) (2,474,301) (408,019) (2,474,301)

   กาํไรจากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (5,681) (8,609) (5,063) (6,849)

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 4,182 15,857 4,173 15,857

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 8,518 - 8,518 -

   กาํไรจากการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขและยกเลกิสญัญาเชา่ (418) - (418) -

   ขาดทุนจากหนี�สนิทางการเงนิ

      ที�กาํหนดใหแ้สดงดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม 25 1,625,877 100,539 1,625,877 100,539

   ดอกเบี�ยรบั 22 (11,575,732) (12,674,965) (8,606,432) (10,167,118)

   เงนิปันผลรบั (8,040) (6,467) (753,454) (6,467)

   คา่ใชจ้า่ยดอกเบี�ย 23 3,225,839 4,123,564 3,208,452 4,087,579

ขาดทุนจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงใน

   สินทรพัยแ์ละหนี� สินดาํเนินงาน (1,802,687) (6,774,256) (1,514,095) (6,914,391)

สินทรพัยด์าํเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง

   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 1,701,249 221,652 1,626,069 282,860

   สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน

/ เงนิลงทุนเพื�อคา้ (5,775,599) (3,288,885) (5,775,599) (3,288,885)

   เงนิใหส้นิเชื�อแกล่กูหนี� (807,544) (15,063,625) 1,139,897 (11,153,453)

   ทรพัยส์นิรอการขาย 1,960,383 1,540,476 114,032 22,911

   เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 806,601 (9,256,840) 806,601 (9,256,840)

   สนิทรพัยอ์ื�น 908,146 211,716 722,934 183,632

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี�

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร
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ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสดุวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

(ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่)

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนี�สินดาํเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

   เงนิรบัฝาก 3,081,676 10,231,293 3,264,024 10,235,101

   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 46,151 (2,059,585) 46,151 (2,059,585)

   หนี�สนิจา่ยคนืเมื�อทวงถาม (82,052) 248,114 (82,052) 248,114

   ตราสารหนี�ที�ออกและเงนิกูย้มืระยะสั �น (809,773) 1,392,451 (809,773) 1,392,451

   ประมาณการหนี�สนิ (107,977) (91,823) (107,977) (91,823)

   เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ (1,708,007) 4,794,775 (1,708,007) 4,794,775

   หนี�สนิอื�น (71,419) (35,344) 396,672 (80,431)

เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดาํเนินงาน (2,660,852) (17,929,881) (1,881,123) (15,685,564)

   ดอกเบี�ยรบั 10,030,679 10,292,289 6,988,998 7,703,516

   ดอกเบี�ยจา่ย (4,979,625) (5,280,672) (4,955,869) (5,293,340)

   ภาษจีา่ย (190,320) (153,804) (35,911) 141,910

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 2,199,882 (13,072,068) 116,095 (13,133,478)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดจา่ยในการซื�อเงนิลงทุนในตราสารหนี�ที�วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม

    ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น / หลกัทรพัยเ์ผื�อขาย (30,147,425) (21,610,174) (30,147,425) (21,610,174)

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายและไถ่ถอนเงนิลงทุนในตราสารหนี�ที�วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่

    ยตุธิรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น / หลกัทรพัยเ์ผื�อขาย 28,529,887 37,369,986 28,529,887 37,369,986

เงนิสดจา่ยในการซื�อเงนิลงทุนในตราสารหนี�ที�วดัมลูคา่ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย

/ ตราสารหนี�ที�จะถอืจนครบกาํหนด (2,605,255) (4,194,283) (2,605,255) (4,192,283)

เงนิสดรบัจากการไถ่ถอนเงนิลงทุนในตราสารหนี�ที�วดัมลูคา่ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย

/ ตราสารหนี�ที�จะถอืจนครบกาํหนด 461,800 4,731,280 461,800 4,731,280

เงนิสดรบัจากการชาํระหนี�เงนิลงทุนในลกูหนี� - 746 - 746

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนทั �วไป - 2,564 - 2,564

เงนิสดรบัจากการลดทุนเงนิลงทุนในตราสารทุนที�กาํหนดใหว้ดัมลูคา่

    ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 9,792 - 9,792 -

เงนิสดจา่ยเพิ�มทุนเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - (725,000) -

เงนิสดจา่ยจากการซื�ออาคารและอุปกรณ์ (150,031) (102,355) (132,066) (78,105)

เงนิสดรบัจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 7,513 3,856 6,891 2,098

เงนิสดจา่ยซื�อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (307,294) (236,782) (290,812) (235,749)

เงนิปันผลรบั 27 8,040 6,467 753,454 6,467

ดอกเบี�ยรบั 820,256 1,581,872 820,235 1,581,865

เงินสดสทุธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน (3,372,717) 17,553,177 (3,318,499) 17,578,695

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี�
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งบกระแสเงินสด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสดุวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

(ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่)

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

ดอกเบี�ยจา่ย - (36,500) - -

เงนิสดรบัจากการกูย้มืเงนิ 3,504,024 8,090,660 3,504,024 8,090,660

เงนิสดจา่ยจากการกูย้มืเงนิ (2,382,765) (12,931,088) (382,765) (12,931,088)

เงนิปันผลจา่ย (174,111) - (174,111) -

จา่ยคนืเงนิตน้ของสญัญาเชา่ (83,080) - (54,065) -

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 864,068 (4,876,928) 2,893,083 (4,840,428)

ขาดทุน (กาํไร) จากการแปลงคา่งบการเงนิจากการดาํเนินงานในต่างประเทศ 1,701 (13,150) 1,701 (13,150)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสทุธิ (307,066) (408,969) (307,620) (408,361)

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัตน้งวด 1,351,568 1,749,088 1,350,614 1,745,984

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายงวด 1,044,502 1,340,119 1,042,994 1,337,623

ข้อมลูเพิ�มเติมประกอบกระแสเงินสด 

รายการที�มใิชเ่งนิสด

   รบัโอนทรพัยส์นิรอการขายจากที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 39,281 72,386 39,281 72,386

   ตดัจาํหน่ายสว่นเกนิหรอืสว่นลดอตัราดอกเบี�ย 283,669 73,808 283,669 73,808

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี�
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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) เป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย โดยเริม่ประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ตัง้แต่วนัที่ 8 มนีาคม พ.ศ. 2492 และมทีี่อยู่ตามที่ได้จดทะเบียน เลขที่ 44 ถนนหลงัสวน 
แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 
 
ธนาคารเป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เพื่อวตัถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจงึเรยีกรวมธนาคารและบรษิัทย่อย  
ว่ากลุ่มกจิการ โดยธนาคารม ีCIMB Bank Berhad เป็นบรษิทัใหญ่ และมบีรษิทั CIMB Group Holdings Berhad เป็นบรษิทัใหญ่ของกลุ่มบรษิทั 
CIMB ซึง่บรษิทัดงักล่าวจดัตัง้ในประเทศมาเลเซยี 
 
บรษิัทย่อยทัง้หมดจดัตัง้เป็นบรษิัทจ ากดัตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการในประเทศไทย โดยด าเนินธุรกิจหลกัทางด้านธุรกิจให้เช่าซื้อ ธุรกิจ 
ใหเ้ช่าสนิทรพัยแ์บบลสิซิง่ และธุรกจิตดิตามหนี้ 
 
ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะธนาคารระหว่างกาลนี้ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการธนาคารเมื่อวนัที ่12 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 
 
ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะธนาคารระหว่างกาลทีน่ าเสนอนี้ไดม้กีารสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

 
2 นโยบายการบญัชี 

 
2.1 เกณฑใ์นการจดัท าข้อมูลทางการเงิน 

 
ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลได้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชไีทย ฉบบัที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ขอ้มูลทาง 
การเงนิหลกั (คอื งบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงนิสด) ได้น าเสนอ 
ในรูปแบบที่สอดคล้องกบัรูปแบบของงบการเงนิประจ าปี ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัที่ 1 เรื่อง การน าเสนองบการเงนิ 
นอกจากนี้รูปแบบการน าเสนองบการเงนิได้จดัท าขึ้นตามข้อก าหนดของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ที่ สนส. 21/2561 
เรื่อง “การจดัท าและการประกาศงบการเงนิของธนาคารพาณิชย์และบรษิัทโฮลดิ้งที่เป็นบรษิัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ” ลงวนัที ่ 
31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ส่วนหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินจัดท าเป็นแบบย่อ กลุ่มกิจการได้เปิดเผยหมายเหตุประกอบข้อมูล 
ทางการเงนิเพิม่เตมิตามข้อก าหนดในประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
ทีอ่อกภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้ควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
 
ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะธนาคารระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึน้จากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลภาษาไทย 
ทีจ่ดัท าตามกฎหมาย ในกรณีทีม่เีนื้อความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามแตกต่างกนั ใหใ้ชข้อ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 
นโยบายการบญัชทีี่ใช้ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีี่ใช้ในการจดัท างบการเงนิ
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ยกเวน้เรื่องดงัต่อไปนี้  
 
1) การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่รวมถงึมาตรการผ่อนปรนมาถอืปฏบิตัติามทีอ่ธบิายไวใ้นหมายเหตุประกอบขอ้มูล

ทางการเงนิระหว่างกาลขอ้ที ่3 และ 
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2) การน าขอ้ยกเวน้จากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 

(มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19) ที่ออกโดยสภาวชิาชีพบญัชี มาถือปฏิบตัิส าหรบัรอบระยะเวลา
รายงานสิน้สุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ดงัต่อไปนี้  
 

การกลบัรายการสินทรพัยภ์าษีเงินได้รอตดับญัชี 
 

กลุ่มกิจการเลือกที่จะไม่น าขอัมูลสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอน มาร่วมในการพิจารณาประมาณ 
การความเพยีงพอของก าไรทางภาษีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อจะใช้ประโยชน์จากสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี แต่กลุ่มกจิการ 
จะลดมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชลีง เมื่อเหน็ว่าไม่มคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ทีจ่ะมกี าไรทางภาษเีพยีงพอ
เพื่อทีจ่ะใชป้ระโยชน์จากสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชดีงักล่าว ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการไม่มกีารกลบัรายการ
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี
 

การด้อยค่าของสินทรพัย ์
 

กลุ่มกิจการเลือกที่จะไม่น าข้อมูลที่เกี่ยวกบัสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นข้อบ่งชี้การด้อยค่า ในการพิจารณาว่าสินทรพัย์ 
ของกลุ่มกจิการอาจมกีารดอ้ยค่าหรอืไม่  
 

ส าหรบัการทดสอบการด้อยค่าของ สนิทรพัย์ไม่มีตัวตนที่ยงัไม่พร้อมใช้งาน ที่กลุ่มกิจการต้องด าเนินการทดสอบการด้อยค่า 
เป็นประจ าทุกปีนัน้ กลุ่มกิจการเลือกที่จะไม่น าข้อมูลที่เกี่ยวกบัสถานการณ์ COVID-19 ที่กระทบต่อการพยากรณ์ทางการเงนิ 
ในอนาคตมาใชป้ระกอบการทดสอบการดอ้ยค่าของสนิทรพัยด์งักล่าว 

 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงมาถือปฏิบติัส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี  
1 มกราคม พ.ศ. 2563 ท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส าคญัต่อกลุ่มกิจการ 

 

ก) เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่ทีเ่กีย่วกบัเครื่องมอืทางการเงนิมดีงันี้ 
 

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่32  การแสดงรายการเครื่องมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่7 การเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 เครื่องมอืทางการเงนิ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 16 การป้องกนัความเสีย่งของเงนิลงทุนสุทธใินหน่วยงานต่างประเทศ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 19 การช าระหนี้สนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน 
 

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วกบัเครื่องมือทางการเงนิได้ก าหนดหลกัการใหม่ในการจดัประเภทและการวดัมลูค่า
ของเครื่องมือทางการเงนิ ให้แนวทางปฏิบัติส าหรบัการตดัรายการสินทรพัย์และหนี้สินทางการเงนิ และให้ทางเลือกกิจการ  
ในการเลือกถือปฏิบตัิการบญัชีป้องกนัความเสีย่งเพื่อลดผลกระทบจากความแตกต่างในหลกัการรบัรู้ รายการระหว่างรายการ 
ที่ถูกป้องกนัความเสี่ยงและเครื่องมอืป้องกนัความเสี่ยง (Accounging mismatch) และให้แนวปฏิบัติในรายละเอียดเกี่ยวกับ 
การจดัประเภทเครื่องมอืทางการเงนิทีอ่อกโดยกจิการว่าเป็นหนี้สนิหรอืทุน และก าหนดใหก้จิการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัเครื่องมอื 
ทางการเงนิและความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งในรายละเอยีด 

 

หลกัการใหม่ในการจดัประเภทรายการสนิทรพัย์ทางการเงนินัน้ กจิการต้องพจิารณาจากทัง้ ก) โมเดลธุรกจิส าหรบัการถือสนิทรพัย์
ทางการเงนิ และ ข) ลกัษณะกระแสเงนิสดตามสญัญาว่าเข้าเงื่อนไขของการเป็นเงนิต้นและดอกเบี้ย (SPPI) หรอืไม่ซึ่งการ 
จดัประเภทนัน้จะมผีลต่อการวดัมลูค่าของรายการสนิทรพัยท์างการเงนิดว้ย หลกัการใหม่ยงัรวมถงึการพจิารณาค่าเผื่อผลขาดทุน
การด้อยค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิรวมทัง้สนิทรพัย์ที่เกดิจากสญัญา ซึ่งกจิการจะต้องพจิารณารบัรูผ้ลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่า
จะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่บัรูร้ายการเริม่แรก  
 

ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เกี่ยวกบัเครื่องมอืทางการเงนิมาถือปฏิบัต ิ  
โดยผลกระทบทีเ่กดิจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัดงักล่าวไดอ้ธบิายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 3 
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ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เรื่อง สญัญาเช่า 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับที่ 16 เรื่อง สญัญาเช่า ส่งผลให้กลุ่มกิจการในฐานะผู้เช่ารบัรู้สญัญาเช่าเกือบทัง้หมด  
ในงบแสดงฐานะการเงนิ โดยไม่ต้องจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานและสญัญาเช่าการเงนิอีกต่อไป กลุ่มกจิการต้องรบัรู้
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้และหนี้สนิตามสญัญาเช่า เวน้แต่เป็นสญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่าซึง่สนิทรพัยอ์า้งองิมมีลูค่าต ่า  
 
ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เกี่ยวกบัสญัญาเช่าฉบับใหม่มาถือปฏิบัต ิ 
โดยผลกระทบทีเ่กดิจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัดงักล่าวไดอ้ธบิายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 3 

 
ค) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุใหม่ฉบบัอ่ืนๆ 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงใหม่ซึง่เกีย่วขอ้งกบักลุ่มกจิการมดีงัต่อไปนี้ 
 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่12 เรื่อง ภาษเีงนิได ้
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่19 เรื่อง ผลประโยชน์พนักงาน 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่23 เรื่อง ความไม่แน่นอนเกีย่วกบัวธิกีารทางภาษเีงนิได้ 
 
การปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได้ ได้อธบิายใหช้ดัเจนว่าการรบัรูผ้ลกระทบทางภาษีเงนิได้ของเงนิปันผล
จากตราสารทุน ใหร้บัรูภ้าษเีงนิไดโ้ดยใหส้อดคลอ้งกบัการรบัรูร้ายการหรอืเหตุการณ์ในอดตีทีท่ าใหเ้กดิก าไรทีน่ ามาจดัสรรเงนิปันผล 
 
การปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน (การแกไ้ขโครงการ การลดขนาดโครงการ หรอื
การจ่ายช าระผลประโยชน์) ไดอ้ธบิายใหช้ดัเจนเกี่ยวกบัวธิกีารบญัชสี าหรบักรณีทีม่กีารแก้ไขโครงการ การลดขนาดโครงการ หรอื
การจ่ายช าระผลประโยชน์ของโครงการผลประโยชน์ทีก่ าหนดไว้ โดยเมื่อการเปลี่ยนแปลงโครงการได้เกดิขึน้ กลุ่มกจิการจะตอ้งใช้
ข้อสมมติที่เป็นปัจจุบนั ณ วนัที่ที่มกีารแก้ไขโครงการ การลดขนาดโครงการ หรอืการจ่ายช าระผลประโยชน์ ในการค านวณ
ตน้ทุนบรกิารในปัจจุบนัและดอกเบีย้สุทธสิ าหรบัระยะเวลาทีเ่หลอืของรอบระยะเวลารายงานภายหลงัการเปลีย่นแปลงดงักล่าว 
 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 23 เรื่อง ความไม่แน่นอนเก่ียวกบัวิธีการทางภาษีเงินได้ ได้อธิบาย
วธิีการรบัรู้รายการและการวดัมูลค่าสินทรพัย์และหนี้สินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชีและสินทรพัย์และหนี้สินภาษีเงนิได้ใน  
งวดปัจจุบนัในกรณีทีม่คีวามไม่แน่นอนเกีย่วกบัวธิกีารทางภาษเีงนิได้ ในเรื่องดงัต่อไปนี้ 
 

- กลุ่มกจิการตอ้งสมมตวิ่าหน่วยงานจดัเก็บภาษจีะตรวจสอบวธิกีารทางภาษีทีม่คีวามไม่แน่นอน และมคีวามรูเ้กีย่วกบัขอ้มูล 
ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดอย่างครบถว้น โดยไม่น าเหตุผลว่าจะตรวจพบหรอืไม่มาเป็นขอ้ในการพจิารณา 

- หากกลุ่มกจิการสรุปว่าไม่มคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ทีห่น่วยงานจดัเกบ็ภาษจีะยอมรบัวธิกีารทางภาษทีีม่คีวามไม่แน่นอน 
กลุ่มกจิการตอ้งสะทอ้นผลกระทบของความไม่แน่นอนในการค านวณบญัชภีาษเีงนิไดด้ว้ย 

- กลุ่มกจิการตอ้งประเมนิการใชดุ้ลยพนิิจหรอืประมาณการใหม่ เมื่อขอ้เทจ็จรงิและสถานการณ์ทีเ่คยอา้งองิในการใช้ดุลยพนิิจ
หรอืประมาณการมกีารเปลีย่นแปลงไป หรอืขอ้มลูใหม่ทีส่่งผลกระทบต่อการใชดุ้ลยพนิิจหรอืประมาณการ 

 
กลุ่มกจิการถอืปฏบิตัมิาตรฐานทีป่รบัปรุงใหม่ขา้งตน้แลว้ และไม่มผีลกระทบทีม่นีัยส าคญัต่อกลุ่มกจิการ 
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2.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรุงท่ีมีผลบงัคับใช้ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม  

พ.ศ. 2564 ท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ 
 

การปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน ปรบัเปลี่ยนขอ้ก าหนดการบญัชีป้องกนัความเสีย่งโดยเฉพาะ เพื่อบรรเทา
ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากความไม่แน่นอนทีเ่กดิจากการปฏริปูอตัราดอกเบีย้อา้งองิ เช่น อตัราดอกเบีย้อา้งองิที่ก าหนดจากธุรกรรมการ
กู้ยืม (Interbank offer rates - IBORs) นอกจากนี้ การปรบัปรุงได้ก าหนดให้กิจการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสมัพนัธ์ของการ
ป้องกนัความเสีย่งทีไ่ดร้บัผลกระทบโดยตรงจากความไม่แน่นอนใด ๆ นัน้ อย่างไรกต็ามผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการอยู่ระหว่างการประมาณ
จ านวนเงนิของผลกระทบทีส่มเหตุสมผล 

 
3 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติัและการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 

 
กลุ่มกิจการได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เกี่ยวกบัเครื่องมอืทางการเงนิ (มาตรฐานการบญัชฉีบบัที่ 32 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ฉบบัที่ 7 และ มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับที่ 9) โดยปรบัปรุงย้อนหลงัในแต่ละรอบระยะเวลารายงานงวดก่อน ( full retrospective) 
ส าหรบัการเปลี่ยนแปลงวธิกีารรบัรูร้ายได้ดอกเบี้ยเป็นอตัราดอกเบี้ยที่แท้จรงิตัง้แต่เริม่ต้นสญัญา ในส่วนอื่นกลุ่มกจิการจะรบัรูผ้ ลกระทบสะสม
โดยการปรบัปรุงยอดยกมาของก าไรสะสม (modified retrospective) ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ของงบแสดงฐานะการเงนิ 
 
ในส่วนของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เกี่ยวกบัสญัญาเช่า (มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับที่ 16) กลุ่มกิจการได้น ามาตรฐาน
ดงักล่าวมาถือปฏิบตัิโดยรบัรูร้ายการหนี้สนิตามสญัญาเช่าตามภาระผูกพนัของค่าเช่าคดิลดด้วยอตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ยมืส่วนเพิม่ของผู้เช่าและ
สนิทรพัยส์ทิธกิารใชจ้ะรบัรูเ้ท่ากบัมลูค่าปัจจุบนัของหนี้สนิตามสญัญาเช่า ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ของงบแสดงฐานะการเงนิ 
 
การปรบัปรุงรายการแต่ละรายการในงบแสดงฐานะทางการเงนิจากการปรบัใชก้ลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงนิเกีย่วกบัเครื่องมอืทางการเงนิ 
(มาตรฐานการบญัชฉีบบัที่ 32 และ มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่9) และมาตรฐานเรื่องสญัญาเช่า (มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ฉบบัที ่16) เป็นครัง้แรกมดีงันี้ 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม 
   

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32 และ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัท่ี 16 

 

 ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2562 

ตามท่ีปรบัปรงุใหม่(1) 

 
รายการปรบัปรงุการจดั
ประเภทรายการใหม่ของ

เคร่ืองมือทางการเงิน 

 
รายการปรบัปรงุ
ส าหรบัการวดั

มูลค่าใหม่ 

 
รายการค่าเผ่ือผล

ขาดทุนด้านเครดิตท่ี
คาดว่าจะเกิดข้ึน 

 
รวมรายการปรบัปรงุ
ส าหรบัเครื่องมือทาง

การเงิน 

 
 

รายการปรบัปรงุส าหรบั
การวดัมูลค่าใหม่ 

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 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้คา้งรบัสุทธิ 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 ไดอ้ธบิายไวใ้นหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลขอ้ 3.1 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม 
   

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32 และ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัท่ี 16 

 

 ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2562 

ตามท่ีปรบัปรงุใหม่(1) 

 
รายการปรบัปรงุการจดั
ประเภทรายการใหม่ของ

เคร่ืองมือทางการเงิน 

 
รายการปรบัปรงุ
ส าหรบัการวดั

มูลค่าใหม่ 

 
รายการค่าเผ่ือผล

ขาดทุนด้านเครดิตท่ี
คาดว่าจะเกิดข้ึน 

 
รวมรายการปรบัปรงุ
ส าหรบัเครื่องมือทาง

การเงิน 

 
 

รายการปรบัปรงุส าหรบั
การวดัมูลค่าใหม่ 

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        
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 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 ไดอ้ธบิายไวใ้นหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลขอ้ 3.1 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 
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 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
   

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32  และ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัท่ี 16 

 

 ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2562 

ตามท่ีปรบัปรงุใหม่(1) 

 
รายการปรบัปรงุการจดั
ประเภทรายการใหม่ของ

เคร่ืองมือทางการเงิน 

 
รายการปรบัปรงุ
ส าหรบัการวดั

มูลค่าใหม่ 

 
รายการค่าเผ่ือผล

ขาดทุนด้านเครดิตท่ี
คาดว่าจะเกิดข้ึน 

 
รวมรายการปรบัปรงุ
ส าหรบัเครื่องมือทาง

การเงิน 

 
 

รายการปรบัปรงุส าหรบั
การวดัมูลค่าใหม่ 

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 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้คา้งรบัสุทธิ 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 ไดอ้ธบิายไวใ้นหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลขอ้ 3.1 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 
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 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
   

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32  และ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัท่ี 16 

 

 ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2562 

ตามท่ีปรบัปรงุใหม่(1) 

 
รายการปรบัปรงุการจดั
ประเภทรายการใหม่ของ

เคร่ืองมือทางการเงิน 

 
รายการปรบัปรงุ
ส าหรบัการวดั

มูลค่าใหม่ 

 
รายการค่าเผ่ือผล

ขาดทุนด้านเครดิตท่ี
คาดว่าจะเกิดข้ึน 

 
รวมรายการปรบัปรงุ
ส าหรบัเครื่องมือทาง

การเงิน 

 
 

รายการปรบัปรงุส าหรบั
การวดัมูลค่าใหม่ 

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        
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 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 ไดอ้ธบิายไวใ้นหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลขอ้ 3.1 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 
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3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 

 
3.1.1 การปรบัปรุงย้อนหลงั 

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

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

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

ในงวดกอ่น การปรบัปรงุ 
ตามท่ี 

ปรบัปรงุใหม ่
ตามท่ีรายงาน 

ในงวดกอ่น การปรบัปรงุ 
ตามท่ี 

ปรบัปรงุใหม ่
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 
หนี้สนิอื่น 4,248 (145) 4,103 4,138 (176) 3,962 
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 9,134 1,912 11,046 7,603 1,395 8,998 
 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 
 
 
งบแสดงฐานะทางการเงิน 

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

ในงวดกอ่น 
 

การปรบัปรงุ 
ตามท่ี 

ปรบัปรงุใหม ่
ตามท่ีรายงาน 

ในงวดกอ่น 
 

การปรบัปรงุ 
ตามท่ี 

ปรบัปรงุใหม ่
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 
หนี้สนิอื่น 3,147 (145) 3,002 3,189 (176) 3,013 
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 5,451 1,900 7,351 4,997 1,395 6,392 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 
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 งบการเงินรวม 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

ส าหรบังวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
ตามท่ีรายงาน 

ในงวดก่อน รายการปรบัปรงุ 
ตามท่ี 

ปรบัปรุงใหม่ 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

    

รายไดด้อกเบีย้ 4,092 105 4,197 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร 688 (32) 656 
ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัพนักงาน 1,287 (9) 1,278 
ค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงานอื่นๆ 861 (60) 801 
หนี้สญู หนี้สงสยัจะสญู และขาดทุนจากการดอ้ยค่า 584 66 650 
ภาษเีงนิได ้ (12) (15) (27) 

 
 งบการเงินรวม 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

ส าหรบังวดเก้าเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
ตามท่ีรายงาน 

ในงวดก่อน รายการปรบัปรงุ 
ตามท่ี 

ปรบัปรุงใหม่ 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

    

รายไดด้อกเบีย้ 12,308 367 12,675 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร 1,806 (59) 1,747 
ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัพนักงาน 3,867 (11) 3,856 
ค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงานอื่นๆ 2,047 (194) 1,853 
หนี้สญู หนี้สงสยัจะสญู และขาดทุนจากการดอ้ยค่า 2,240 168 2,408 
ภาษเีงนิได ้ (274) (69) (343) 

 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

ส าหรบังวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
ตามท่ีรายงาน 

ในงวดก่อน รายการปรบัปรงุ 
ตามท่ี 

ปรบัปรุงใหม่ 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

    

รายไดด้อกเบีย้ 3,214 105 3,319 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร 452 (31) 421 
ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัพนักงาน 1,122 (9) 1,113 
ค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงานอื่นๆ 455 (60) 395 
หนี้สญู หนี้สงสยัจะสญู และขาดทุนจากการดอ้ยค่า 246 66 312 
ภาษเีงนิได ้ 31 (15) 16 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

ส าหรบังวดเก้าเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
ตามท่ีรายงาน 

ในงวดก่อน รายการปรบัปรงุ 
ตามท่ี 

ปรบัปรุงใหม่ 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

    

รายไดด้อกเบีย้ 9,801 366 10,167 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร 1,127 (59) 1,068 
ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัพนักงาน 3,348 (10) 3,338 
ค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงานอื่นๆ 954 (194) 760 
หนี้สญู หนี้สงสยัจะสญู และขาดทุนจากการดอ้ยค่า 1,135 167 1,302 
ภาษเีงนิได ้ (134) (69) (203) 

 
3.1.2 การปรบัปรุงยอดยกมาของก าไรสะสม 

 
ผลกระทบทีม่ตี่อก าไรสะสม ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 มดีงัต่อไปนี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 
ข้อมูลทางการเงิน
เฉพาะธนาคาร 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 (ปรบัปรุงใหม่) 11,046 7,351 
   
การปรบัปรุงมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นของเงนิลงทุน    
   ทัว่ไปเดมิ 226 226 
การลดลงจากค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้   
   ของค่าเบีย้ประกนัภยัจ่ายล่วงหน้า (24) (24) 
การลดลงจากการเปลีย่นแปลงของความเสีย่งดา้นเครดติ   
   ของหนี้สนิในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (24) (24) 
การลดลงจากค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้   
   ของเงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหนี้ (57) - 
การลดลงจากการตดัรายการระหว่างกนั (313) - 
การเพิม่ขึน้ของภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 63 58 
การปรบัปรุงก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรจากการน ามาตรฐานการรายงาน 
   ทางการเงนิฉบบัที ่9 มาถอืปฏบิตั ิณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 

 
(129) 

 
236 

   

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

 
10,917 

 
7,587 
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3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินเก่ียวกบัสญัญาเช่า 

 
ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 16 เรื่อง สญัญาเช่า มาถือปฏิบตัโิดยรบัรู้รายการ
หนี้สนิตามสญัญาเช่าตามภาระผูกพนัของค่าเช่าคดิลดด้วยอตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ยมืส่วนเพิม่ของผู้เช่าและสนิทรพัย์สทิธกิารใช้จะรบัรูเ้ท่ากบั
มูลค่าหนี้สนิตามสญัญาเช่า ณ วนัเริม่ใช้มาตรฐาน โดยอตัรากู้ยมืส่วนเพิ่มถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักที่กลุ่มกิจการน ามาใช้ในการคดิลดดงักล่าว 
อยู่ระหว่างรอ้ยละ 1.55 - รอ้ยละ 2.13 ต่อปี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 
ข้อมูลทางการเงิน 
เฉพาะธนาคาร 

 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 สญัญาทีไ่ดม้กีารประเมนิใหม่และรบัรูเ้ป็นสญัญาบรกิาร / 

   ส่วนของค่าบรกิารทีไ่ดร้วมอยู่ในค่าเช่า (117) (71) 
บวก รายการปรบัปรุงทีเ่กีย่วขอ้งกบัการต่อสญัญาและการยกเลกิสญัญาเช่า 147 148 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 303 240 
 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใชท้ีร่บัรูน้ัน้ เป็นการเช่าสนิทรพัยด์งัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 กนัยายน 

พ.ศ. 2563 
1 มกราคม  
พ.ศ. 2563 

30 กนัยายน 
พ.ศ. 2563 

1 มกราคม  
พ.ศ. 2563 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
อสงัหารมิทรพัย ์ 304 297 249 240 
ยานพาหนะ 6 6 - - 
รวมสินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 310 303 249 240 
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3.3 นโยบายการบญัชีท่ีเปล่ียนแปลงไปจากการน ากลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐาน

เร่ืองสญัญาเช่ามาถือปฏิบติั 
 

3.3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
เงนิลงทุนและสนิทรพัยท์างการเงนิอื่น 
 
การจดัประเภทและการวดัมลูค่า 
 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการจดัประเภทสนิทรพัยท์างการเงนิ โดยแบ่งเป็นแต่ละประเภทดงันี้ 
• สนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าในภายหลงัด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน (FVPL) หรอืด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) 
• สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจ าหน่าย (Amortised cost) 
 
กลุ่มกจิการรบัรูส้นิทรพัย์ทางการเงนิในวนัที่ซื้อด้วยมูลค่ายุตธิรรม บวกด้วยต้นทุนการท ารายการซึ่งเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการได้มา 
ซึ่งสินทรพัย์ทางการเงนิ ยกเว้นสินทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน กลุ่มกิจการจะรบัรู้ต้นทุนการท า
รายการในก าไรหรอืขาดทุน 
 
กลุ่มกิจการพิจารณาลักษณะของกระแสเงินสดโดยรวมของสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งมีอนุพันธ์แฝง (Embedded derivatives)  
เพื่อพจิารณาว่าเขา้เงื่อนไขการจ่ายช าระดว้ยเงนิตน้และดอกเบีย้หรอืไม่ 
 
ตราสารหนี้ 
 
การวดัมูลค่าในภายหลงัของตราสารหนี้จะพจิารณาจากโมเดลธุรกิจ (Business model) ในการจดัการสนิทรพัย์ทางการเงนิและจาก
ลกัษณะของกระแสเงนิสดตามสญัญา โดยจะจดัประเภทตามลกัษณะการวดัมลูค่า ดงันี้ 
 
- ราคาทุนตดัจดัหน่าย: สนิทรพัย์ที่กลุ่มกิจการถือไว้เพื่อรบัช าระกระแสเงนิสดตามสญัญาที่มลีกัษณะของเงนิต้นและดอกเบี้ย 

(SPPI) จะรับรู้ด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย รายได้ดอกเบี้ยจะรบัรู้ตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและแสดงรวมอยู่ในรายได้  
ดอกเบี้ย ก าไรหรอืขาดทุนจากการตดัรายการและก าไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนจะรบัรูใ้นรายการก าไรสุทธิจากเงนิลงทุน 
ส่วนรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรบัรูเ้ป็นรายการแยกต่างหาก 

- มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI): สนิทรพัย์ที่กลุ่มกิจการถือไว้เพื่อรบัช าระกระแสเงนิสดตามสญัญาที่มี
ลักษณะของเงินต้นและดอกเบี้ย (SPPI) และถือไว้เพื่อขาย จะรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ทางการเงนิกลุ่มนี้จะรบัรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเวน้รายการขาดทุน
จากการด้อยค่าจะรบัรู้เป็นรายการแยกต่างหาก รายได้ดอกเบี้ยจะรบัรู้ในส่วนของรายได้ดอกเบี้ย และก าไรขาดทุนจากอตัรา
แลกเปลี่ยนซึ่งจะรบัรูใ้นก าไรสุทธจิากเงนิลงทุน ก าไรหรอืขาดทุนที่รบัรูส้ะสมอยู่ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นจะถูกจดัประเภท
ใหม่มายงัก าไรหรอืขาดทุนเมื่อมกีารตดัรายการสนิทรพัยท์างการเงนิด้งกล่าว  

- มูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุน (FVPL): สนิทรพัย์ที่กลุ่มกิจการถอืไว้ที่ไม่เขา้เงื่อนไขการวดัมูลค่าแบบราคาทุนตดัจ าหน่าย 
และมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น จะถูกรบัรูด้ว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุน โดยก าไรหรอืขาดทุนจากการวดั
มลูค่าภายหลงัการรบัรูเ้ริม่แรกจะแสดงรวมอยู่ในก าไรหรอืขาดทุนอื่น 

 
กลุ่มกจิการโอนจดัประเภทตราสารหนี้เมื่อโมเดลธุรกจิ (Business model) ในการจดัการสนิทรพัยท์างการเงนิเปลีย่นไปเท่านัน้ 
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ตราสารทุน 
 
กลุ่มกจิการจดัประเภทเงนิลงทุนในตราสารทุนตามการวดัมูลค่า ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ คอื มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นซึ่งจะไม่สามารถรบัรู้ไปยงัก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั ส าหรบัเงนิปันผลจากตราสารทุนดงักล่าวจะรบัรู้ในก าไรหรอื
ขาดทุนและแสดงรวมอยู่ในรายไดจ้ากการด าเนินงานอื่น 
 
เงนิใหส้นิเชือ่ของธุรกจิธนาคารพาณิชย ์
 
เงนิใหส้นิเชื่อแสดงตามจ านวนเงนิต้นคงเหลอืหกัดว้ยค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ เงนิใหส้นิเชื่อในโมเดลธุรกจิที่มี
วตัถุประสงค์เพื่อรบักระแสเงนิสดตามสญัญา และขอ้ก าหนดตามสญัญา สะท้อนกระแสเงนิสดซึ่งเป็นการจ่ายช าระเพยีงเงนิต้นและ
ดอกเบีย้จากยอดคงเหลอืของเงนิตน้  
 
ลูกหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อ 
 
ลูกหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อแสดงตามมลูค่าสุทธทิีจ่ะไดร้บัจากลูกหนี้ตามสญัญาซื้อหกัรายได้จากสญัญาเช่าซื้อทีย่งัไม่ถอืเป็นรายได้ 
 
ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึ้น 
 
ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการต้องพจิารณาและรบัรูผ้ลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิขึน้ โดยรวมการคาดการณ์
เหตุการณ์ในอนาคต (Forward looking) ของสนิทรพัย์ทางการเงนิที่เป็นตราสารหนี้ที่วดัมูลค่าด้วยวธิีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นและด้วยวธิรีาคาทุนตดัจ าหน่าย ซึ่งวธิกีารวดัมูลค่าผลขาดทุนจากการด้อยค่านัน้ ขึน้อยู่กบัว่ามกีารเพิม่ขึน้ของ
ความเสี่ยงด้านเครดติของสนิทรพัย์หรอืไม่ ยกเวน้การด้อยค่าของลูกหนี้ตามสญัญาเช่าและลูกหนี้อื่น ซึ่งกลุ่มกจิการเลอืกใช้วธิกีาร
อย่างง่ายในการพจิารณารบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึ้นพจิารณาจากการเปลี่ยนแปลงในคุณภาพเครดิตของสนิทรพัย์ทางการเงนิเป็น 
สามระดบั โดยในแต่ละระดบัจะก าหนดวธิกีารวดัค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ทีแ่ตกต่างกนัไป ไดแ้ก่ 
 
- ระดับที่ 1 หากความเสี่ยงด้านเครดิตของเครื่องมือทางการเงนิไม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญนับตัง้แต่การรบัรู้รายการ  

เมื่อเริม่แรก ค่าเผื่อผลขาดทุนของเครื่องมอืทางการเงนิจะถูกวดัมูลค่าด้วยจ านวนเงนิเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า 
จะเกดิขึน้ใน 12 เดอืนขา้งหน้า 

- ระดับที่ 2 หากความเสี่ยงด้านเครดิตของเครื่องมือทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญนับตัง้แต่การรับรู้รายการ  
เมื่อแรกเริ่ม ค่าเผื่อผลขาดทุนของเครื่องมือทางการเงนิจะถูกวดัมูลค่าด้วยจ านวนเงินเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิต 
ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายุ 

- ระดบัที่ 3 เมื่อสนิทรพัย์ทางการเงนิเข้าเงื่อนไขเป็นสนิทรพัย์ทางการเงนิที่มกีารด้อยค่าด้านเครดติ ค่าเผื่อผลขาดทุนของ
เครื่องมอืทางการเงนิจะถูกวดัมลูค่าดว้ยจ านวนเงนิเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายุ 

 
กลุ่มกจิการค านวณเงนิส ารองส่วนเกนิ ณ วนัทีเ่ริม่ปฏบิตัใิชม้าตรฐานรายงานทางการเงนิที่เกีย่วขอ้งกบัเครื่องมอืทางการเงนิเป็นครัง้แรก 
โดยเปรียบเทียบเงินส ารองซึ่งค านวณจากค่าเผื่อขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน  
ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงนิกับเงินส ารองทัง้หมดที่กลุ่มกิจการด ารงไว้ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งกลุ่มกิจการ 
จะทยอยลดเงนิส ารองส่วนเกนิดงักล่าวด้วยวธิเีสน้ตรงเป็นระยะเวลา 5 ปี เพื่อใหส้อดคล้องกบัประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ฉบบัที่ ธปท.ฝนส.(23)ว.1603/2562 ณ วนัที่ 6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 ว่าด้วยเรื่อง ซกัซ้อมความเขา้ใจแนวทางการบรหิารจดัการ
ส ารองส่วนเกนิ 
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ทัง้นี้ กลุ่มกจิการเลอืกที่จะน าขอ้ยกเวน้จากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19 ที่ออกโดยสภาวชิาชพีบญัช ี
มาถอืปฏบิตัสิ าหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
โดยเลอืกที่จะพจิารณาน ้าหนักของขอ้มูลที่มกีารคาดการณ์ไปในอนาคตที่เกดิจากภาวะวกิฤตชัว่คราวเป็นน ้าหนักที่น้อยกว่า ขอ้มูล
ความสามารถในการช าระหนี้ของลูกหนี้ในอดีตมาใช้ในการพจิารณารบัรู้ผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ของเงนิให้สนิเชื่อ 
แก่ลูกหนี้ ซึ่งกลุ่มกิจการเลือกใช้วธิีการปรบัปรุงผลขาดทุนด้านเครดิตถ่วงน ้าหนักในสถานการณ์ที่ร้ายแรงประกอบกับดุลยพินิจ 
ของผู้บริหารในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  และคงการจัดชัน้หนี้ของลูกหนี้ตามเดิมก่อนเข้ามาตรการ  
ตามหนังสอืเวยีนธนาคารแห่งประเทศไทยที ่ธปท.ฝนส.(23)ว. 276/2563 เรื่อง แนวทางการใหค้วามช่วยเหลอืลูกหนี้ทีไ่ด้รบัผลกระทบ
จากสถานการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิไทย วนัที่ 28 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 
 
สญัญาค ้าประกนัทางการเงนิ 
 
กลุ่มกจิการรบัรูส้ญัญาค ้าประกนัทางการเงนิเป็นหนี้สนิทางการเงนิเมื่อให้การค ้าประกนัด้วยมูลค่ายุตธิรรม และวดัมูลค่าในภายหลงั
ด้วยมูลค่าที่สูงกว่าระหว่าง ก) จ านวนเงนิค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสญัญาค ้าประกนัและ ข) จ านวนเงนิ 
ทีร่บัรูเ้มื่อเริม่แรกหกัดว้ยจ านวนเงนิสะสมของรายไดท้ีร่บัรู้ 

 
อนุพนัธท์างการเงนิ 
 
อนุพนัธ์ทางการเงนิรบัรู้เริม่แรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที่กลุ่มกิจการเข้าท าสญัญาอนุพันธ์ และวดัมูลค่าในภายหลงัด้วยมูลค่า
ยุตธิรรม ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน โดยกลุ่มกจิการรบัรูก้ารเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของอนุพนัธไ์ปยงัก าไรหรอืขาดทุนอื่น 
 

3.3.2 มาตรฐานเรื่องสญัญาเช่า 
 

กลุ่มกจิการมสีญัญาเช่า ซึ่งมรีะยะเวลาการเช่าคงที่อยู่ระหว่าง 1 ถงึ 15 ปี โดยบางสญัญามเีงื่อนไขใหส้ามารถต่อสญัญาได ้โดยก่อนปี 
พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการได้จดัประเภทสญัญาเช่าทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นสญัญาเช่าประเภทสญัญาเช่าการเงนิ และสญัญา
เช่าด าเนินงาน โดยค่าเช่าที่จ่ายภายใต้สญัญาเช่าด าเนินงาน สุทธิจากเงินจูงใจตามสญัญาเช่าที่ได้รบัจากผู้ให้เช่า จะรบัรู้ตาม 
วธิเีสน้ตรงตลอดอายุสญัญาเช่า 
 
ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการรบัรู้สญัญาเช่าเมื่อกลุ่มกิจการสามารถเข้าถึงสนิทรพัย์ตามสญัญาเช่า เป็นสนิทรพัย์
สิทธิการใช้ และหนี้สินตามสญัญาเช่า โดยค่าเช่าที่ช าระจะปันส่วนเป็นการจ่ายช าระหนี้สินและต้นทุนทางการเงิน โดยต้นทุน 
ทางการเงนิจะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนตลอดระยะเวลาสญัญาเช่าด้วยอตัราดอกเบี้ยคงที่จากยอดหนี้สนิตามสญัญาเช่าที่คงเหลอือยู่ 
กลุ่มกจิการคดิค่าเสื่อมราคาสนิทรพัยส์ทิธกิารใชต้ามวธิเีสน้ตรงตามอายุทีส่ ัน้กว่าระหว่างอายุสนิทรพัยแ์ละระยะเวลาการเช่า 
 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ละหนี้สนิตามสญัญาเช่ารบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูค่าปัจจุบนัของค่าเช่าจ่าย ซึง่ประกอบไปดว้ย 
 
• ค่าเช่าคงทีสุ่ทธดิว้ยเงนิจูงใจคา้งรบั 
• ค่าเช่าผนัแปรทีอ่า้งองิจากอตัราหรอืดชันี  
• มลูค่าทีค่าดว่าจะตอ้งจ่ายจากการรบัประกนัมลูค่าคงเหลอื 
• ราคาสทิธเิลอืกซื้อหากมคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มกจิการจะใชส้ทิธ ิและ 
• ค่าปรบัจากการยกเลกิสญัญา หากอายุของสญัญาเช่าสะทอ้นถงึการทีก่ลุ่มกจิการคาดว่าจะยกเลกิสญัญานัน้ 
 
กลุ่มกิจการจะคดิลดค่าเช่าจ่ายข้างต้นด้วยอตัราดอกเบี้ยโดยนัยตามสญัญา หากไม่สามารถหาอตัราดอกเบี้ยโดยนัยได้ กลุ่มกจิการ 
จะคิดลดด้วยอตัราการกู้ยืมส่วนเพิ่มของผู้เช่า ซึ่งก็คอือัตราที่สะท้อนถึงการกู้ยมื เพื่อให้ได้มาซึ่งสนิทรพัย์ที่มีมูลค่าใกล้เคยีงกัน  
ในสภาวะเศรษฐกจิ อายุสญัญา และเงื่อนไขทีใ่กลเ้คยีงกนั 
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สนิทรพัยส์ทิธกิารใชจ้ะรบัรูด้ว้ยราคาทุน ซึง่ประกอบดว้ย 
 
• จ านวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกของหนี้สนิตามสญัญาเช่า 
• ค่าเช่าจ่ายทีไ่ดช้ าระก่อนเริม่ หรอื ณ วนัท าสญัญาสุทธจิากเงนิจูงใจทีไ่ดร้บัตามสญัญาเช่า  
• ตน้ทุนทางตรงเริม่แรก และ 
• ตน้ทุนการปรบัสภาพสนิทรพัย ์

 
โดยค่าเช่าที่จ่ายตามสญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่าสนิทรพัย์ที่มมีูลค่าต ่าจะรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายตามวธิเีสน้ตรง สญัญาเช่าระยะสัน้
คอืสญัญาเช่าที่มอีายุสญัญาเช่าน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 12 เดอืน สนิทรพัย์ที่มมีูลค่าต ่าประกอบด้วย พื้นที่ส าหรบัตดิตัง้ตู้เอทเีอม็ ป้าย 
และส านักงานแลกเปลีย่นเงนิ 

 
กลุ่มกจิการได้รบัการลดค่าเช่าตามสญัญาเช่าจากผู้ใหเ้ช่าเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 กลุ่มกจิการเลอืกที่จะไม่ปฏบิตัิตาม 
TFRS 16 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าทุกสัญญาที่ได้ร ับการลดค่าเช่า แต่เลือกที่จะน าข้อยกเว้น  
จากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19 ที่ออกโดยสภาวชิาชีพบญัชี มาถือปฏิบตัิ โดยการปรบัลดหนี้สนิ 
ตามสญัญาเช่าที่ครบก าหนดตามสัดส่วนที่ได้รบัส่วนลด ตลอดช่วงเวลาที่ได้รบัการลดค่าเช่า และกลับรายการค่าเสื่อมราคา  
จากสนิทรพัย์สทิธิการใช้และดอกเบี้ยจากหนี้สนิตามสญัญาเช่าที่รบัรู้ในระหว่างงวดตามสดัส่วนของค่าเช่าที่ลดลง โดยรบัรูผ้ลต่าง 
ที่เกิดขึ้นเป็นรายการก าไร (ขาดทุน) แทนการปรบัปรุงมูลค่าสินทรพัย์สิทธิการใช้และวดัมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการ
เปลีย่นแปลงสญัญาเช่าใหม่ ซึง่ไม่มผีลกระทบทีเ่ป็นสาระส าคญัต่อกลุ่มกจิการในระหว่างงวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 
 

4 การประมาณการ 
 
ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล ผู้บรหิารต้องใช้ดุลยพนิิจ การประมาณการและขอ้สมมติที่มผีลกระทบต่อการน านโยบายการบญัชีมาใช้ 
และจ านวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 
 
ในการจดัท าข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล ผู้บรหิารจะใช้ดุลยพินิจที่มีนัยส าคญัในการน านโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการและแหล่งที่มา  
ของขอ้มูลที่ส าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการที่มอียู่มาใช้เช่นเดยีวกบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารส าหรบัปีสิ้นสุด
วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ยกเวน้เรื่องการประมาณการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการน ามาตรฐานรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครื่องมอืทางการเงนิ
มาถือปฏิบตัิตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยกลุ่มกิจการมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่เกี่ยวข้องกบัมาตรฐานรายงานทางการเงนิ
ดงักล่าวดงันี้ 
 
การประมาณการท่ีเก่ียวข้องการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงินมาใช้ 
 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 
 
กลุ่มกิจการพิจารณาและรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยรวมการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ( Forward looking)  
ของสนิทรพัยท์างการเงนิทีเ่ป็นตราสารหนี้ทีว่ดัมลูค่าดว้ยวธิวีดัมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น สนิทรพัยท์างการเงนิที่เป็นตราสารหนี้ 
ทีว่ดัมลูค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจ าหน่าย และภาระผกูพนัวงเงนิสนิเชื่อทีย่งัไม่ไดเ้บกิใช้และสญัญาค ้าประกนัทางการเงนิ 
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ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิขึ้นส าหรบัสนิทรพัย์ทางการเงนิเกดิจากประมาณการค่าความน่าจะเป็นของผลขาดทุนด้านเครดิตถ่วงน ้าหนัก 
(เช่น มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงนิสดที่คาดว่าจะไม่ได้รบัทัง้หมด) ตลอดช่วงอายุที่คาดไวข้องเครื่องมอืทางการเงนิ โดยจ านวนเงนิสดที่ คาดว่า 
จะไม่ได้รบัหมายถึงผลต่างระหว่างกระแสเงนิสดตามสญัญาทัง้หมดซึ่งกลุ่มกิจการต้องได้รบัและกระแสเงนิสดทัง้หมดซึ่งกลุ่มกิจการคาดว่ า 
จะได้รบั คดิลดด้วยอตัราดอกเบี้ยที่แท้จรงิเมื่อแรกเริม่ของสญัญาส าหรบัสนิทรพัย์ทางการเงนิที่ไม่มกีารด้อยค่าด้านเครดติเมื่อซื้อห รอืเมื่อวนัที ่
เกดิรายการหรอือตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิปรบัดว้ยความเสีย่งด้านเครดติส าหรบัสนิทรพัย์ทางการเงนิที่มกีารด้อยค่าดา้นเครดิตเมื่อซื้อหรอืเมื่อวนัที่
เกดิรายการ กลุ่มกจิการประมาณการกระแสเงนิสดโดยพจิารณาถงึเงื่อนไขตามสญัญาทัง้หมดของสนิทรพัย์ทางการเงนิตลอดอายุของสนิทรพัย์
ทางการเงนิที่คาดไว้ โดยกระแสเงนิสดที่คาดว่าจะไดร้บัทีก่ลุ่มกจิการพจิารณาหมายรวมถงึกระแสเงนิสดทีไ่ด้มาจากการขายหลกัประกนัที่ถอืไว้
หรอืส่วนที่ปรบัปรุงด้านเครดิตอื่น ๆ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขตามสญัญา โดยข้อสนันิษฐานว่าอายุที่คาดไวข้องสนิทรพัย์ทางการ เงนิ
สามารถประมาณได้อย่างน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตามในกรณีที่กลุ่มกิจการไม่สามารถประมาณอายุของสนิทรพัย์ทางการเงนิได้อ ย่างน่าเชื่อถือ  
กลุ่มกจิการจะเลอืกใชอ้ายุคงเหลอืตามสญัญาของสนิทรพัยท์างการเงนิ 
 
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ส าหรบัภาระผกูพนัวงเงนิสนิเชื่อที่ยงัไม่ไดเ้บกิใชเ้กดิจากผลต่างระหว่าง มลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสด
ตามสญัญที่ถงึก าหนดช าระ ในกรณีที่ผูถ้อืสญัญาเบกิใช้สนิเชื่อและมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดที่กลุ่มกจิการคาดว่าจะได้รบั ในกรณีที่สนิเชื่อ
ถูกเบกิใช้ โดยการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ส าหรบัภาระผูกพนัวงเงนิสนิเชื่อดงักล่าวของกลุ่มกจิการต้องสอดคล้อง
กบัการคาดการณ์การเบกิใชส้นิเชื่อของภาระผกูพนัดงักล่าว และสดัส่วนของภาระผกูพนัวงเงนิสนิเชือ่ทีค่าดว่าจะถูกเบกิใชต้ลอดประมาณการอายุ 
ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของภาระผกูพนัวงเงนิสนิเชื่อเมื่อประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายุ 
 
ผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ส าหรบัสญัญาค ้าประกนัทางการเงนิเกดิจากผลต่างระหว่างการประมาณการการจ่ายเงนิชดเชยที่จะจ่าย
ใหผู้ถ้อืสญัญาส าหรบัผลขาดทุนด้านเครดติหกัจ านวนเงนิทีก่ลุ่มกจิการคาดว่าจะไดร้บัจากผูถ้อืสญัญา ลูกหนี้ หรอืบุคคลใด เนื่องจากกลุ่มกจิการ
จะต้องช าระเงนิเฉพาะกรณีที่ลูกหนี้ปฏิบตัิผดิสญัญาซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของเครื่องมอืทางการเงนิที่มกีารค ้าประกนั โดยหากสนิทรพัย์ มกีาร 
ค ้าประกนัอย่างเต็มจ านวน ค่าประมาณการของเงนิสดที่คาดว่าจะไม่ได้รบัส าหรบัสญัญาค ้าประกนัทางการเงนิจะสอดคล้องกบัค่าประมาณของ
จ านวนเงนิสดทีค่าดว่าจะไม่ไดร้บัส าหรบัสนิทรพัยท์ีม่กีารค ้าประกนั 
 
ผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ส าหรบัสนิทรพัยท์างการเงนิทีม่กีารด้อยค่าดา้นเครดติ ณ วนัทีร่ายงานแต่ไม่ไดเ้ป็นสนิทรพัย์ทางการเงนิ
ที่มกีารด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อซื้อหรอืเมื่อวนัที่เกิดรายการ จะถูกวดัมูลค่าโดยใช้ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีขัน้ต้นของสนิทรพัย์กบัมูลค่า
ปัจจุบนัของกระแสเงนิสดทีค่าดว่าจะไดร้บัในอนาคตคดิลดด้วยอตัราดอกเบี้ยที่แทจ้รงิทีใ่ชต้อนเริม่ตน้ของสนิทรพัย์ทางการเงนินัน้ การปรบัปรุง
ผลต่างดงักล่าวจะถูกรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนเป็นผลก าไรหรอืขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
กลุ่มกจิการวดัมลูค่าผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของเครื่องมอืทางการเงนิโดยวธิกีารทีส่ะทอ้นถงึเรื่องต่อไปนี้ 
 
- จ านวนเงนิทีค่ านึงถงึความน่าจะเป็นถ่วงน ้าหนักและปราศจากอคต ิซึง่พจิารณาจากการประเมนิช่วงของผลลพัธท์ีเ่ป็นไปได้ 
- มลูค่าเงนิตามเวลา 
- ข้อมูลสนับสนุนและความสมเหตุสมผลโดยไม่ใช้ต้นทุนหรอืความพยายามที่มากเกินไป ณ วนัที่รายงาน เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต 

สภาพการณ์ปัจจุบนั และการพยากรณ์สภาวะเศรษฐกจิในอนาคต 
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กลุ่มกจิการวดัมลูค่าผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของเครื่องมอืทางการเงนิโดยใชว้ธิกีารดงัต่อไปนี้ 
 
ก. วิธีทัว่ไป (General approach) 
 

ณ วนัที่รายงาน กลุ่มกิจการเลอืกใช้วธิทีัว่ไป (General approach) ส าหรบัสนิทรพัย์ทางการเงนิที่เป็นตราสารหนี้ที่วดัมูลค่าด้วยวธิวีดั
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สนิทรพัย์ทางการเงนิที่เป็นตราสารหนี้ที่วดัมูลค่าด้วยวธิีราคาทุนตดัจ าหน่าย และภาระ
ผูกพันและสัญญาค ้าประกันทางการเงินที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในการใช้วิธี อย่างง่าย (Simplified approach) โดยพิจารณาการ
เปลี่ยนแปลงในคุณภาพเครดิตของสินทรพัย์ทางการเงินเป็นสามระดับ โดยในแต่ละระดับจะก าหนดวิธีการวดัค่าเผื่อผลขาดทุน  
ดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้และการค านวณวธิดีอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิทีแ่ตกต่างกนัไป ไดแ้ก่ 

 
- ระดบัที่ 1 หากความเสี่ยงด้านเครดิตของเครื่องมอืทางการเงนิไม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคญันับตัง้แต่การรบัรู้รายการเมื่อเริม่แรก  

ค่าเผื่อผลขาดทุนของเครื่องมอืทางการเงนิจะถูกวดัมูลค่าด้วยจ านวนเงนิเท่ากบัผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิขึ้นใน 12 เดือน
ขา้งหน้า 

- ระดบัที่ 2 หากความเสีย่งดา้นเครดติของเครื่องมอืทางการเงนิเพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญันับตัง้แต่การรบัรูร้ายการเมื่อแรกเริม่ ค่าเผื่อ  
ผลขาดทุนของเครื่องมอืทางการเงนิจะถูกวดัมลูค่าดว้ยจ านวนเงนิเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายุ 

- ระดบัที่ 3 เมื่อสนิทรพัย์ทางการเงนิเขา้เงื่อนไขเป็นสนิทรพัยท์างการเงนิที่มกีารด้อยค่าดา้นเครดติ ค่าเผื่อผลขาดทุนของเครื่องมอื
ทางการเงนิจะถูกวดัมลูค่าดว้ยจ านวนเงนิเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายุ 

 
ในการค านวณค่าเผื่อด้อยค่าภายใต้วธิกีารพจิารณาการเปลี่ยนแปลงในคุณภาพเครดติของสนิทรพัย์ ในแต่ละระดบั ค่าเผื่อด้อยค่าจะถูก
ค านวณเป็นแบบกลุ่มลูกหนี้ (Collective approach) โดยค านึงถงึขอ้มูลคาดการณ์ในอนาคต ยกเวน้ค่าเผื่อดอ้ยค่าของเงนิใหส้นิเชื่อใหแ้ก่
ลูกหนี้ทีเ่ป็นสาระส าคญั ค่าเผื่อดอ้ยค่าจะถูกค านวณเป็นแบบรายสญัญา (Individual assessment)   
 
การเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคญัของความเส่ียงด้านเครดิต 
 
กลุ่มกจิการประเมนิความเสีย่งด้านเครดติของเครื่องมอืทางการเงนิ ณ วนัที่รายงาน ว่ามกีารเพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญันับตัง้แต่การรบัรู้
รายการเมื่อแรกเริม่หรอืไม่  ในการประเมินดงักล่าวกลุ่มกิจการเปรยีบเทียบความเสี่ยงของการผิดสญัญาที่จะเกิดขึ้นของเครื่องมือ  
ทางการเงนิ ณ วนัที่รายงาน กบัความเสีย่งของการผดิสญัญาที่จะเกดิขึน้ของเครื่องมอืทางการเงนิ ณ วนัที่รบัรูร้ายการเมื่อเริม่แรก และ
พจิารณาขอ้มลูสนับสนุนและสมเหตุสมผลทีส่ามารถหาไดโ้ดยไม่ใชต้น้ทุนหรอืความพยายามทีม่ากเกนิไป 

 
ข. วิธีอย่างง่าย (Simplified approach) 

 
กลุ่มกิจการเลือกใช้หลกัการอย่างง่ายในการค านวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยจะพิจารณามูลค่าผลขาดทุน  
ดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายุส าหรบัลูกหนี้อื่น 
 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีม่กีารดอ้ยค่าดา้นเครดติเมื่อซื้อหรอืเมื่อวนัทีเ่กดิรายการ 
 
กลุ่มกิจการจะรบัรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสนิทรพัย์ทางการเงนิที่มกีารด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อซื้อหรือ เมื่อวนัที ่
เกดิรายการเท่ากบัผลต่างระหว่างกระแสเงนิสดตามสญัญาทัง้หมดซึ่งกจิการตอ้งไดร้บัและกระแสเงนิสดทัง้หมดซึง่กจิการคาดว่าจะไดร้บั 
คดิลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จรงิปรบัด้วยความเสี่ยงด้านเครดิต และกลุ่มกิจการจะรบัรู้จ านวนเงนิของการเปลี่ยนแปลงของผลขาดทุน 
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ เป็นผลก าไรหรือขาดทุนจากการด้อยค่าในก าไรหรือขาดทุน โดยกลุ่มกิจการจะรับรู้  
การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุเป็นผลก าไรจากการด้อยค่า แม้ว่าผลขาดทุน  
ดา้นเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายุดงักล่าวเป็นจ านวนเงนิที่น้อยกว่าผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ซึ่งเคยรวมในกระแสเงนิสด 
ทีป่ระมาณการ ณ การรบัรูร้ายการเมื่อเริม่แรก 
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5 การเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 
ขอ้มลูทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน สรุปไดด้งันี้ 
 
ภาครายย่อย 
 
ภาครายย่อย ให้บริการทางการเงินกับประชาชนทัว่ไปและลูกค้าพาณิชย์ธนกิจ ซึ่งได้แก่ บริการด้านช่องทางการจ าหน่ายและกระจายสินค้า  
แกผู่บ้รโิภค และการใหบ้รกิารทางการเงนิแก่ลูกคา้รายย่อยและลูกคา้ส่วนบุคคล 
 
ภาคธุรกจิ 
 
ภาคธุรกจิประกอบไปดว้ยสายวาณิชธนกจิ สายบรรษทัธุรกจิ และสายบรหิารเงนิและการตลาด 
 
- สายวาณิชธนกจิ เป็นการใหบ้รกิารดา้นทีป่รกึษาทางการเงนิ ธุรกรรมในตลาดตราสารทุนและการบรหิารจดัการสนิทรพัย์ 
- สายบรรษัทธุรกิจ และสายบรหิารเงนิและการตลาด เป็นบรกิารทางด้านการให้สนิเชื่อภาคธุรกิจเชิงพาณิชย์ การบรกิารทางด้านการรบัฝากเงนิ 

การบรหิารธุรกรรมทางการเงนิ การบรหิารเงนิและการตลาด 
 
อื่น ๆ 
 
อื่น ๆ เป็นฝ่ายที่รบัผิดชอบดูแลการด าเนินงานของระบบงานส่วนกลาง และส่วนสนับสนุน รวมถึงศูนย์ต้นทุน ส่วนที่ไม่แสวงผลก าไรและธุรกิจอื่น 
ซึง่ไมม่สีาระส าคญัต่อกลุ่มกจิการ 
 
ขอ้มูลทางการเงนิในงบการเงนิรวมระหว่างกาลจ าแนกตามส่วนงาน ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ 
ส าหรบังวดสามเดอืนและเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 เป็นดงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 

 ภาครายย่อย ภาคธรุกิจ อ่ืนๆ 
รายการ 
ตดับญัชี 

ข้อมูลทาง 
การเงินรวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      

รายไดด้อกเบีย้สุทธจิากลูกคา้ภายนอก 1,900 600 95 - 2,595 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธ ิ 189 75 (4) - 260 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่นๆ 453 199 92 (24) 720 
ค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงานอื่นๆ (1,700) (356) (150) 4 (2,202) 
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (910) (4) (337) - (1,251) 
ภาษเีงนิได ้ 6 (74) 28 - (40) 
   (ขาดทุน) ก าไรสุทธสิ าหรบังวด (62) 440 (276) (20) 82 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 

 ภาครายย่อย ภาคธรุกิจ อ่ืนๆ 
รายการ 
ตดับญัชี 

ข้อมูลทาง 
การเงินรวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      

รายไดด้อกเบีย้สุทธจิากลูกคา้ภายนอก 2,012 625 218 - 2,855 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธ ิ 503 56 (3) (5) 551 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่นๆ 199 (116) 35 (2) 116 
ค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงานอื่นๆ (1,871) (409) (207) 2 (2,485) 
หนี้สญู หนี้สงสยัจะสญู และขาดทุนจากการดอ้ยค่า (500) 13 (188) 25 (650) 
ภาษเีงนิได ้ (59) (15) 47 - (27) 
   ก าไร (ขาดทุน) สุทธสิ าหรบังวด 284 154 (98) 20 360 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 

 ภาครายย่อย ภาคธรุกิจ อ่ืนๆ 
รายการ 
ตดับญัชี 

ข้อมูลทาง 
การเงินรวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      

รายไดด้อกเบีย้สุทธจิากลูกคา้ภายนอก 6,246 1,710 394 - 8,350 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธ ิ 725 278 (44) (7) 952 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่นๆ 1,275 771 909 (753) 2,202 
ค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงานอื่นๆ (5,275) (1,169) (479) 7 (6,916) 
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (2,811) (747) 654 11 (2,893) 
ภาษเีงนิได ้ (21) (113) (93) - (227) 
   ก าไรสุทธสิ าหรบังวด 139 730 1,341 (742) 1,468 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 

 ภาครายย่อย ภาคธรุกิจ อ่ืนๆ 
รายการ 
ตดับญัชี 

ข้อมูลทาง 
การเงินรวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      

รายไดด้อกเบีย้สุทธจิากลูกคา้ภายนอก 5,976 1,953 622 - 8,551 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธ ิ 1,307 170 9 (16) 1,470 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่นๆ 728 (137) 88 (6) 673 
ค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงานอื่นๆ (5,446) (1,212) (288) 6 (6,940) 
หนี้สญู หนี้สงสยัจะสญู และขาดทุนจากการดอ้ยค่า (1,844) (222) (402) 60 (2,408) 
ภาษเีงนิได ้ (179) (141) (23) - (343) 
   ก าไรสุทธสิ าหรบังวด 542 411 6 44 1,003 
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 ธรุกิจธนาคาร ธรุกิจให้เช่าซื้อ ธรุกิจอ่ืน รายการตดับญัชี ข้อมูลทางการเงินรวม 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 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 396,208 386,904 41,030 42,745 43 63 (38,169) (36,039) 399,112 393,673 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ(สนิทรพัย)์ 4,580 6,206 378 250 43 63 (280) (97) 4,721 6,422 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม           
   ผ่านก าไรหรอืขาดทุน 37,554 - - - - - - - 37,554 - 
เงนิลงทุนสุทธ ิ 57,922 86,796 2 2 - - - - 57,924 86,798 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้คา้งรบัสุทธิ 223,586 224,522 39,498 41,229 - - (34,933) (33,726) 228,151 232,025 
เงนิรบัฝาก 202,396 199,132 - - - - (280) (97) 202,116 199,035 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ (หนี้สนิ) 43,440 43,394 34,891 34,060 - - (34,891) (34,060) 43,440 43,394 
หนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผ่าน 
   ก าไรหรอืขาดทุน 27,896 24,423 - - 

 
- - - 27,896 24,423 

ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื 23,257 23,819 - 2,000 - - - - 23,257 25,819 
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6 มูลค่ายุติธรรม 

 
6.1 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม 

 
ตารางต่อไปนี้แสดงถึงสนิทรพัย์และหนี้สนิทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจ าแนกตามวธิีการประมาณมูลค่าความแตกต่าง 
ของระดบัขอ้มลูสามารถแสดงไดด้งันี้ 

 
• ขอ้มลูระดบัที ่1 ไดแ้ก่ ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ตอ้งปรบัปรุง) ในตลาดทีม่สีภาพคล่องส าหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิอย่างเดยีวกนั  
• ขอ้มูลระดบัที่ 2 ได้แก่ ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดบั 1 ที่สามารถสงัเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูล

ราคาตลาด) หรอืโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มลูทีค่ านวณมาจากราคาตลาด) ส าหรบัสนิทรพัยน์ัน้หรอืหนี้สนินัน้  
• ขอ้มลูระดบัที ่3 ไดแ้ก่ ขอ้มลูส าหรบัสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิซึง่ไม่ไดอ้้างองิจากขอ้มูลทีส่ามารถสงัเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มลูทีไ่ม่สามารถ

สงัเกตได)้ 
 

ตารางต่อไปนี้แสดงถงึสนิทรพัย์และหนี้สนิทางการเงนิที่วดัมูลค่าและรบัรูด้้วยมูลค่ายุตธิรรม ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 และวนัที ่ 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
สินทรพัย ์     
   สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่า     
      ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุน - 37,554 - 37,554 
   เงนิลงทุนในตราสารหนี้ทีว่ดัมลูค่า     
      ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น - 36,172 - 36,172 
   เงนิลงทุนในตราสารทุนทีก่ าหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ย     
      มลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 52 - 29 81 
   ตราสารอนุพนัธ ์ - 47,513 - 47,513 
รวมสนิทรพัย ์ 52 121,239 29 121,320 
     
หน้ีสิน     
   หนี้สนิทางการเงนิทีก่ าหนดใหแ้สดงดว้ย     
      มลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุน - 27,896 - 27,896 
   ตราสารอนุพนัธ ์ - 46,831 - 46,831 
รวมหนี้สนิ - 74,727 - 74,727 
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 ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
สินทรพัย ์     
   เงนิลงทุนเพื่อคา้ - 21,350 - 21,350 
   เงนิลงทุนทีก่ าหนดใหแ้สดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรม - 11,418 - 11,418 
   เงนิลงทุนเผื่อขาย 64 34,382 - 34,446 
   ตราสารอนุพนัธ ์ - 43,459 - 43,459 
รวมสนิทรพัย ์ 64 110,609 - 110,673 
     
หน้ีสิน     
   หนี้สนิทางการเงนิทีก่ าหนดใหแ้สดงดว้ย     
      มลูค่ายุตธิรรม - 24,423 - 24,423 
   ตราสารอนุพนัธ ์ - 44,660 - 44,660 
รวมหนี้สนิ - 69,083 - 69,083 

 
6.2 เทคนิคการประเมินมูลค่าส าหรบัการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบัท่ี 2 

 
สนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน และเงนิลงทุนในตราสารหนี้ที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น ซึ่งมูลค่ายุตธิรรมอยู่ในระดบัที่ 2 วดัมูลค่ายุตธิรรมโดยใช้วธิคีดิลดกระแสเงนิสด ซึ่งเป็นการคดิลดกระแสเงนิสดตามสญัญา
โดยใชอ้ตัราคดิลดที่ค านวณจากขอ้มูลทีส่งัเกตไดจ้ากตลาดของอตัราที่มกีารเสนอซื้อขายกนัในตลาดทีม่สีภาพคล่องส าหรบัตราสารหนี้ของผูอ้อก
ตราสารนัน้ 
 
ตราสารอนุพนัธ์เพื่อค้า ตราสารอนุพนัธ์ที่ใช้ส าหรบัการบญัชีป้องกันความสี่ยง และหนี้สินทางการเงนิที่ก าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม  
ซึ่งมูลค่ายุตธิรรมอยู่ในระดบัที่ 2 ได้แก่ สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ย หุน้กู้ที่มอีนุพนัธ์แฝง และ
ตัว๋แลกเงนิแบบ accreting ที่มอีนุพนัธ์แฝง สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า วดัมูลค่ายุตธิรรมโดยอ้างองิจากอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตรา
ต่างประเทศซึ่งมีการเสนอซื้อขายกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง สญัญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง และตัว๋แลกเงนิแบบ 
accreting ที่มอีนุพนัธ์แฝง วดัมูลค่ายุติธรรมโดยอ้างอิงจากอตัราดอกเบี้ยล่วงหน้าซึ่งได้มาจากเส้นอตัราผลตอบแทน (yield curve) ที่สงัเกตได ้
การคดิลดไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อมลูค่ายุตธิรรมของตราสารอนุพนัธซ์ึ่งมลูค่ายุตธิรรมอยู่ในระดบัที ่2 
 

6.3 เทคนิคการประเมินมูลค่าส าหรบัการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบัท่ี 3 
 
กลุ่มกิจการวดัมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารทุนที่ก าหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นโดยการอ้างอิง
ราคาจากมลูค่าสนิทรพัยส์ุทธสิ าหรบัตราสารทุนทีไ่ม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 

38 

 
7 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรพัย)์ 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   
ในประเทศ :   
ธนาคารแห่งประเทศไทยและกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูฯ 1,604 1,645 
ธนาคารพาณิชย ์ 501 485 
สถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ 12 11 
สถาบนัการเงนิอื่น 510 2,860 
   รวมในประเทศ 2,627 5,001 
บวก ดอกเบีย้คา้งรบั 4 5 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ - - 
หกั ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู - (1) 
   รวมในประเทศสุทธ ิ 2,631 5,005 
   
ต่างประเทศ :    
เงนิสกุลดอลลารส์หรฐัฯ 864 565 
เงนิเยน 11 81 
เงนิยโูร 65 30 
เงนิสกุลอื่น 1,150 741 
   รวมต่างประเทศ 2,090 1,417 
บวก ดอกเบีย้คา้งรบั - - 
   รวมต่างประเทศ 2,090 1,417 
   
   รวมในประเทศและต่างประเทศสุทธ ิ 4,721 6,422 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   
ในประเทศ :   
ธนาคารแห่งประเทศไทยและกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูฯ 1,604 1,645 
ธนาคารพาณิชย ์ 372 280 
สถาบนัการเงนิอื่น 510 2,860 
   รวมในประเทศ 2,486 4,785 
บวก  ดอกเบีย้คา้งรบั 4 5 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ - - 
หกั   ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู - (1) 
   รวมในประเทศสุทธ ิ 2,490 4,789 
   
ต่างประเทศ :   
เงนิสกุลดอลลารส์หรฐัฯ 864 565 
เงนิเยน 11 81 
เงนิยโูร 65 30 
เงนิสกุลอื่น 1,150 741 
   รวมต่างประเทศ 2,090 1,417 
บวก ดอกเบีย้คา้งรบั - - 
   รวมต่างประเทศ 2,090 1,417 
   
   รวมในประเทศและต่างประเทศสุทธ ิ 4,580 6,206 
 

8 สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
 
8.1 สินทรพัยท์างการเงินเพ่ือค้า 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม และ  
ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 กนัยายน  
 พ.ศ. 2563 
 มูลค่ายุติธรรม 
 ล้านบาท 
  
หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 22,953 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 2,711 
   รวม 25,664 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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8.2 สินทรพัยท์างการเงินท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม และ  

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 กนัยายน  
 พ.ศ. 2563 
 มูลค่ายุติธรรม 
 ล้านบาท 
  
หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 11,890 

 
9 ตราสารอนุพนัธ์ 

 
9.1 ตราสารอนุพนัธ์เพ่ือค้า  

 
มลูค่ายุตธิรรมและจ านวนเงนิตามสญัญาแบ่งตามประเภทความเสีย่ง 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม 
   จ านวนเงิน   จ านวนเงิน 
 สินทรพัย ์ หน้ีสิน ตามสญัญา สินทรพัย ์ หน้ีสิน ตามสญัญา 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       
อตัราแลกเปลีย่น 16,608 18,026 1,597,618 22,439 22,751 1,451,120 
อตัราดอกเบีย้ 30,010 24,932 2,024,773 20,357 16,164 2,151,761 
อื่นๆ 477 2,884 44,787 301 4,012 48,998 
   รวม 47,095 45,842 3,667,178 43,097 42,927 3,651,879 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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9.2 ตราสารอนุพนัธ์เพ่ือการป้องกนัความเส่ียง 

 

9.2.1 การป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงนิสด 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม 
   จ านวนเงิน   จ านวนเงิน 
 สินทรพัย ์ หน้ีสิน ตามสญัญา สินทรพัย ์ หน้ีสิน ตามสญัญา 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

อตัราแลกเปลีย่น 348 989 31,377 321 1,733 30,287 
อตัราดอกเบีย้ 70 - 2,450 41 - 2,450 
   รวม 418 989 33,827 362 1,733 32,737 
 

การป้องกนัความเสีย่งกระแสเงนิสดใช้ในการป้องกนัความเสีย่งอนัเกดิจากความผนัผวนของกระแสเงนิสดในอนาคตที่เกี่ยวขอ้ง
กบัการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศและอตัราดอกเบี้ยของสนิทรพัยท์างการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิ 
ธนาคารป้องกันความเสี่ยงกระแสเงนิสดจาก เงนิให้สินเชื่อ ตัว๋แลกเงนิอนุพันธ์ Credit Linked Note และหุ้นกู้ด้อยสทิธิจาก 
ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศและความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบี้ย โดยท ารายการสญัญาแลกเปลี่ยนเงนิตรา
ต่างประเทศและอตัราดอกเบีย้ และสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้กบั CIMB Bank Berhad และกจิการอื่น ๆ  
 

10 เงินลงทุนสุทธิ 
 

  ข้อมูลทางการเงิน 
 ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะธนาคาร 
 30 กนัยายน 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 
 ราคาทุนตดัจ าหน่าย ราคาทุนตดัจ าหน่าย 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย   
หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 21,666 21,664 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 6 6 
   รวม 21,672 21,670 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (1) (1) 
   รวม 21,671 21,669 
 

 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน   
หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 29,281 29,281 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 6,891 6,891 
   รวม 36,172 36,172 
   

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ - - 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 
 มูลค่ายุติธรรม เงินปันผลรบั มูลค่ายุติธรรม เงินปันผลรบั 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าด้วย 
   มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน     
ตราสารทุนทีอ่ยู่ในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 52 3 52 3 
ตราสารทุนทีไ่มอ่ยู่ในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 29 5 29 5 
รวม 81 8 81 8 
     
   รวมเงนิลงทุนสุทธ ิ 57,924 8 57,922 8 
 

 
 

ข้อมูลทางการเงินรวม 
ข้อมูลทางการเงิน
เฉพาะธนาคาร 

 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 
 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

เงินลงทุนเพ่ือค้า   
หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 17,491 17,491 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 3,859 3,859 
   รวมเงนิลงทุนเพื่อคา้ 21,350 21,350 
   

เงินลงทุนท่ีก าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม   
หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 11,418 11,418 
   รวมเงนิลงทุนทีก่ าหนดใหแ้สดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรม 11,418 11,418 
   

เงินลงทุนเผ่ือขาย   
หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 29,926 29,926 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 4,456 4,456 
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 64 64 
   รวมเงนิลงทุนเผื่อขาย 34,446 34,446 
 

 ราคาทุน/ ราคาทุน/ 
 ราคาทุนตดัจ าหน่าย ราคาทุนตดัจ าหน่าย 
 ล้านบาท ล้านบาท 

   

ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด   
หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 19,422 19,420 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 95 95 
เงนิลงทุนในลูกหนี้  58 58 
   รวม 19,575 19,573 
หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า  (20) (20) 
   รวมตราสารหนี้ทีจ่ะถอืจนครบก าหนด 19,555 19,553 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
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ข้อมูลทางการเงินรวม 
ข้อมูลทางการเงิน
เฉพาะธนาคาร 

 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 
 ราคาทุน ราคาทุน 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   
เงินลงทุนทัว่ไป   
ตราสารทุนทีไ่มอ่ยู่ในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 255 255 
หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (226) (226) 
   รวมเงนิลงทุนทัว่ไป 29 29 
   
   รวมเงนิลงทุนสุทธ ิ 86,798 86,796 
 
ธนาคารจัดประเภทเงนิลงทุนบางรายการเป็นเงนิลงทุนที่ก าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (Fair Value Option) ส าหรบัรายการเงนิลงทุน 
ที่มวีตัถุประสงค์ชดัเจนในการบรหิารความเสี่ยงของธุรกรรมอนุพนัธ์ในบญัชเีพื่อค้า ทัง้นี้เพื่อลดความไม่สอดคล้องในการวดัมูลค่าหรอืรบัรูร้ายการ
ระหว่างเงินลงทุนและธุรกรรมในบัญชีเพื่อค้า อย่างไรก็ตามเงินลงทุนดังกล่าว ณ วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 จะแสดงอยู่ในสินทรพัย ์
ทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 
 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ธนาคารมเีงนิลงทุนที่น าไปวางเป็นหลกัประกนัตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบ
ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลขอ้ 32 
 

11 เงินลงทุนในบริษทัย่อยสุทธิ 
 

    
ข้อมูลทางการเงิน 
เฉพาะธนาคาร 

   สดัส่วนการถือหุ้น วิธีราคาทุน 
  ประเภท 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
  หลกัทรพัย ์ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ ท่ีลงทุน ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท 
       
บริษทัย่อย - ท่ีรวมอยู่ในงบการเงินรวม       
บรษิทั ซีไอเอม็บ ีไทย ออโต ้จ ากดั ใหเ้ช่า/เช่าซื้อรถยนต์ หุน้สามญั 100 100 2,328 1,703 
บรษิทั เวลิดล์สี จ ากดั ใหเ้ช่าซื้อและจ าหน่าย      
 รถจกัรยานยนต์ หุน้สามญั 100 100 567 467 
บรษิทั ซีท ีคอลล ์จ ากดั ตดิตามหนี้ หุน้สามญั 100 100 38 38 
   เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยสุทธ ิ     2,933 2,208 

 
บริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้นได้รวมอยู่ในการจัดท างบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ สดัส่วนของสิทธิในการออกเสียงในบริษัทย่อยที่ถือโดยบริษัทใหญ่ 
ไม่แตกต่างจากสดัส่วนทีถ่อืหุน้สามญั เนื่องจากบรษิทัย่อยไม่ไดม้กีารออกหุน้ประเภทอื่นนอกเหนือจากหุน้สามญั 
 
เมื่อวนัที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 บรษิทั เวลิด์ลสี จ ากดั ได้มกีารจดทะเบยีนเพิม่ทุนจ านวน 400 ลา้นบาท จากเดมิ 600 ล้านบาท เป็น 1,000 ลา้นบาท 
ตามมตอินุมตัขิองทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีเมื่อวนัที ่30 เมษายน พ.ศ. 2563 
 
เมื่อวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 บรษิัท ซีไอเอ็มบีไทย ออโต้ จ ากัด ได้มีการจดทะเบียนเพิ่มทุนจ านวน 2,500 ล้านบาท จากเดิม 5,500 ล้านบาท  
เป็น 8,000 ลา้นบาท ตามมตอินุมตัขิองทีป่ระชุมคณะกรรมการ เมื่อวนัที ่29 เมษายน พ.ศ. 2563 
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12 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบี้ยค้างรบัสุทธิ 

 
12.1 จ าแนกตามประเภทสินเช่ือ 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 กนัยายน 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2562 

30 กนัยายน 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2562 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

เงนิเบกิเกนิบญัช ี 5,487 6,048 5,536 6,115 
เงนิใหกู้ย้มื 171,074 168,735 173,461 172,445 
ตัว๋เงนิ 17,837 22,295 50,292 52,560 
ลูกหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อ  40,883 42,665 - - 
อื่น ๆ 227 207 208 207 
   รวม 235,508 239,950 229,497 231,327 
หกั ขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงเงื่อนไขใหม่ (90) - (17) - 
   รวมเงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหนี้ 235,418 239,950 229,480 231,327 
บวก ดอกเบีย้คา้งรบัและรายไดด้อกเบี้ย     
          ทีย่งัไม่ถงึก าหนดช าระ 4,195 3,256 4,259 3,248 
   รวมเงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้คา้งรบั 239,613 243,206 233,739 234,575 
หกั   ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้      
          (หมายเหตุ 13) (11,462) - (10,153) - 
หกั   ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (หมายเหตุ 14)     
    เงนิส ารองขัน้ต ่าตามเกณฑ ์ธปท. - รายสนิเชื่อ - (6,187) - (5,967) 
    เงนิส ารองส่วนเกนิ - (4,962) - (4,054) 
หกั   ค่าเผื่อการปรบัมูลค่าจากการปรบัโครงสรา้งหนี้ - (32) - (32) 
       เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้คา้งรบัสุทธิ 228,151 232,025 223,586 224,522 
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12.2 จ าแนกตามประเภทการจดัชัน้ 

 
กลุ่มกจิการสามารถจ าแนกสนิเชื่อตามประเภทการจดัชัน้ไดด้งัต่อไปนี้ 
 
(ก) ลูกหน้ีและเงินให้สินเช่ือของกลุ่มกิจการ 

 
  

ข้อมูลทางการเงินรวม 
ข้อมูลทางการเงิน
เฉพาะธนาคาร 

 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 
 เงินให้สินเช่ือและ

ดอกเบีย้ค้างรบั 
เงินให้สินเช่ือและ
ดอกเบีย้ค้างรบั 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

สนิทรพัยท์างการเงนิทีไ่ม่มกีารเพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญัของความเสีย่ง 
   ดา้นเครดติ  208,970 207,501 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีม่กีารเพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญัของความเสีย่ง 
   ดา้นเครดติ  15,579 11,679 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีด่อ้ยค่าดา้นเครดติ  15,006 14,501 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีม่กีารดอ้ยค่าดา้นเครดติเมื่อซื้อหรอืเมื่อเกดิ  
   รายการ  58 58 
   รวม 239,613 233,739 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
 เงินให้ ยอดสุทธิ อตัราขัน้ต า่  เงินให้ ยอดสุทธิ อตัราขัน้ต า่  
 สินเช่ือและ ท่ีใช้ในการ ท่ีใช้ในการ  สินเช่ือและ ท่ีใช้ในการ ท่ีใช้ในการ  
 ดอกเบ้ีย ตัง้ค่าเผื่อหน้ี ตัง้ค่าเผื่อหน้ี ค่าเผื่อหน้ี ดอกเบ้ีย ตัง้ค่าเผื่อหน้ี ตัง้ค่าเผื่อหน้ี ค่าเผื่อหน้ี 
 ค้างรบั สงสยัจะสูญ   สงสยัจะสูญ สงสยัจะสูญ ค้างรบั สงสยัจะสูญ   สงสยัจะสูญ สงสยัจะสูญ 
 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 ่ากว่ามาตรฐาน 3,641 1,432 100 1,361 3,088 947 100 892 
  - จดัชัน้สงสยั 1,686 750 100 698 1,683 746 100 695 
  - จดัชัน้สงสยัจะสูญ 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 
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12.3 สินทรพัยท์างการเงินท่ีด้อยค่าด้านเครดิต / เงินให้สินเช่ือด้อยคณุภาพ 

 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการมสีินทรพัย์ทางการเงนิที่ด้อยค่าด้านเครดิตซึ่งจ าแนกตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่9 และเงนิใหส้นิเชื่อดอ้ยคุณภาพซึง่จ าแนกตามเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย ดงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
30 กนัยายน  
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2562 

30 กนัยายน  
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2562 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
สนิทรพัยท์างการเงนิทีด่อ้ยค่าดา้นเครดติ   
   ก่อนหกัค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติที่   
   คาดว่าจะเกดิขึน้ 13,948 - 13,484 - 
เงนิใหส้นิเชื่อดอ้ยคุณภาพก่อนหกั 
   ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู  11,296 - 10,746 

 
12.4 ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซื้อและสญัญาเช่าทางการเงิน 

 
ณ วันที่  30 กันยายน พ.ศ. 2563 บริษัทย่อยมีลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงินจ านวน  39,466 ล้านบาท  
(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : 41,196 ล้านบาท) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสญัญาเช่าซื้อและเช่าทางการเงนิส าหรบัรถยนต์ และรถจกัรยานยนต์โดยมี
อายุของสญัญาระหว่าง 3 ถงึ 7 ปี และส่วนใหญ่คดิดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละคงทีต่ามทีร่ะบุในสญัญา 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 
 จ านวนเงินท่ีถึงก าหนดช าระจ่ายตามสญัญาเช่า 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
ผลรวมของเงนิลงทุนขัน้ตน้ทัง้สิน้     
   ตามสญัญาเช่า 15,656 33,600 2,165 51,421 
หกั  รายไดท้างการเงนิรอการรบัรู ้ (4,465) (5,691) (455) (10,611) 
มลูค่าปัจจุบนัของจ านวนเงนิขัน้ต ่า     
   ทีลู่กหนี้ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า 11,191 27,909 1,710 40,810 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้    (1,344) 
ลูกหนี้ภายใตส้ญัญาเช่าซื้อและ      
   สญัญาเช่าทางการเงนิสุทธ ิ    39,466 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
 จ านวนเงินท่ีถึงก าหนดช าระจ่ายตามสญัญาเช่า 
    หน้ีท่ีไม่ก่อ  
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี ให้เกิดรายได้ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      

ผลรวมของเงนิลงทุนขัน้ตน้ทัง้สิน้      
   ตามสญัญาเช่า 15,792 34,541 2,423 726 53,482 
หกั  รายไดท้างการเงนิรอการรบัรู ้ (4,435) (6,081) (124) (177) (10,817) 
มลูค่าปัจจุบนัของจ านวนเงนิขัน้ต ่า      
   ทีลู่กหนี้ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า 11,357 28,460 2,299 549 42,665 
หกั  ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู     (1,469) 
ลูกหนี้ภายใตส้ญัญาเช่าซื้อและ       
   สญัญาเช่าทางการเงนิสุทธิ     41,196 
 

13 ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 

    สินทรพัย์   
    ทางการเงิน   
 สินทรพัย์ทางการเงิน สินทรพัย์ทางการเงิน สินทรพัย์ 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       
   (ปรบัปรุงใหม่) 1,080 1,272 5,648 20 3,335 11,355 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจาก       
   การเปลีย่นการจดัชัน้ 356 (661) 305 - - - 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กิดจากการวดัมูลค่า       
   ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ 19 342 2,226 - (731) (1,856) 
สนิทรพัยท์างการเงนิใหม่ทีซ่ื้อ       
   หรอืไดม้า 175 42 4 - - 221 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีถู่กตดัรายการ  (248) (55) 422 - - 119 
ส่วนทีต่ดัออกจากบญัช ี - (4) (1,614) - - (1,618) 
ตดับญัชจีากการขายสนิทรพัย์ทางการเงนิ       
   ทีด่อ้ยค่าดา้นเครดติ - - (61) - - (61) 
ทยอยลดส ารองส่วนเกนิ - - - - (410) (410) 
ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 1,382 936 6,930 20 2,194 11,462 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 

    สินทรพัย์   
    ทางการเงิน   
 สินทรพัย์ทางการเงิน สินทรพัย์ทางการเงิน สินทรพัย์ 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       
   (ปรบัปรุงใหม่) 719 504 5,430 20 3,182 9,855 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจาก       
   การเปลีย่นการจดัชัน้ 260 (342) 82 - - - 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กิดจากการวดัมูลค่า       
   ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ (207) 338 1,878 - (731) (1,278) 
สนิทรพัยท์างการเงนิใหม่ทีซ่ื้อ       
   หรอืไดม้า 152 42 4 - - 198 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีถู่กตดัรายการ  (73) (51) (42) - - (166) 
ส่วนทีต่ดัออกจากบญัช ี - (4) (560) - - (564) 
ตดับญัชจีากการขายสนิทรพัย์ทางการเงนิ       
   ทีด่อ้ยค่าดา้นเครดติ - - (61) - - (61) 
ทยอยลดส ารองส่วนเกนิ - - - - (387) (387) 
ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 851 487 6,731 20 2,064 10,153 

 
กลุ่มกจิการทยอยรบัรูผ้ลกระทบส่วนเกนิสะสมค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าจากการเปลี่ยนแปลง ณ วนัแรกที่ถอืปฏบิตัใินก าไรหรอืขาดทุน
ตามวธิเีสน้ตรงเป็นระยะเวลา 5 ปีนับจากวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 อย่างไรกต็ามกลุ่มกจิการอาจน าส ารองส่วนเกนิดงักล่าวมาใชเ้พิม่ไดห้ากมี
เหตุการณ์ทีส่่งผลใหม้กีารตัง้ส ารองเพิม่ขึน้ตามทีร่ะบุในหนังสอืแจง้ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

14 ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

  ชัน้กล่าวถึง ชัน้ต า่กว่า  ชัน้สงสยั   ส ารอง  
 ชัน้ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน ชัน้สงสยั จะสูญ ส่วนเกิน รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
        
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 (ปรบัปรุงใหม่) 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 
 โอนมาจากค่าเผื่อการปรบัมูลค่าจากการปรบัโครงสรา้งหนี้ - - - - - 25 25 
 หน้ีสูญรบัคนื - - - - - 722 722 
หกั หน้ีสูญตดับญัช ี - - (1,094) (4) (1,416) (5) (2,519) 
 ตดับญัชจีากการขายเงนิใหส้นิเชื่อที่ไม่ก่อใหเ้กดิรายได้ - - - - (732) - (732) 
 โอนไปค่าเผื่อการปรบัมูลค่าจากการปรบัโครงสร้างหนี้ - - - - - (5) (5) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 (ปรบัปรงุใหม่) 751 46 1,361 698 3,331 4,962 11,149 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
  ชัน้กล่าวถึง ชัน้ต า่กว่า  ชัน้สงสยั   ส ารอง  
 ชัน้ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน ชัน้สงสยั จะสูญ ส่วนเกิน รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
        
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 (ปรบัปรุงใหม่) 975 39 843 1,113 2,765 4,295 10,030 
บวก เพิม่ (ลด) ระหว่างปี 52 (13) 50 (416) 2,709 (977) 1,405 
 โอนมาจากค่าเผื่อการปรบัมูลค่าจากการปรบัโครงสรา้งหนี้ - - - - - 25 25 
 หน้ีสูญรบัคนื - - - - - 722 722 
หกั หน้ีสูญตดับญัช ี - - (1) (2) (1,415) (6) (1,424) 
 ตดับญัชจีากการขายเงนิใหส้นิเชื่อที่ไม่ก่อใหเ้กดิรายได้ - - - - (732) - (732) 
 โอนไปค่าเผื่อการปรบัมูลค่าจากการปรบัโครงสร้างหนี้ - - - - - (5) (5) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 (ปรบัปรงุใหม่) 1,027 26 892 695 3,327 4,054 10,021 

 
15 หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

 

 
ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
30 กนัยายน 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2562 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

หุน้กู ้ 4,742 11 
ตัว๋แลกเงนิ 23,154 24,412 
   รวม 27,896 24,423 
 

 
ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
30 กนัยายน 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2562 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ผลสะสมของการเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยุตธิรรมทีเ่ป็นผลจาก   
   การเปลีย่นแปลงความเสีย่งดา้นเครดติของหนี้สนิทีร่บัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 35 - 
ส่วนต่างระหว่างมลูค่าตามบญัชแีละมลูค่าตามสญัญาทีจ่ะตอ้งจ่ายช าระเมื่อครบก าหนด 4,603 4,671 
 
ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 หนี้สนิทางการเงนิทีก่ าหนดใหแ้สดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรม สรุปไดด้งันี้ 
 
• ธนาคารได้ออกหุน้กู้ที่มอีนุพนัธแ์ฝง อายุ 5 ปี อ้างองิกบัอตัราดอกเบี้ย THBFIX 3 month ประเภท callable range accrual note ธนาคาร

จ่ายดอกเบีย้เป็นไปตามเงื่อนไขทีร่ะบุในสญัญาโดยช าระดอกเบีย้ทุก 6 เดอืน  
 
• ธนาคารไดอ้อกตัว๋แลกเงนิแบบ accreting ที่มอีนุพนัธแ์ฝง (accreting structured bills of exchange) ซึ่งอนุพนัธแ์ฝงคอืสญัญาแลกเปลี่ยน

อตัราดอกเบี้ย มอีายุระหว่าง 3 - 23 ปี (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562: 3 - 23 ปี) ธนาคารช าระดอกเบี้ยในอตัราระหว่างร้อยละ 1.78 - ร้อยละ 
5.18 ต่อปี (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562: รอ้ยละ 1.78 - รอ้ยละ 5.18 ต่อปี) ช าระดอกเบีย้ครัง้เดยีว ณ วนัครบก าหนดไถ่ถอน โดยธนาคารไดท้ า
รายการสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ กบักจิการอื่นเพื่อป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
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16 ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

หุ้นกู ้       
หุน้กูค้รบก าหนดปี พ.ศ. 2563       
   อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 2.44 ต่อปี - - - 2,000 - 2,000 
       
หุ้นกู้ดอ้ยสิทธิ       
ตราสารหนี้ดอ้ยสทิธ ิมลูค่าตราไว ้570 ลา้นรงิกติ       
   ครบก าหนดปี พ.ศ. 2569 อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 5.35 ต่อปี - 4,342 4,342 - 4,174 4,174 
ตราสารหนี้ดอ้ยสทิธ ิมลูค่าตราไว ้390 ลา้นรงิกติ       
   ครบก าหนดปี พ.ศ. 2571 อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 5.20 ต่อปี - 2,971 2,971 - 2,856 2,856 
ตราสารหนี้ดอ้ยสทิธ ิมลูค่าตราไว ้550 ลา้นรงิกติ       
   ครบก าหนดปี พ.ศ. 2572 อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 4.15 ต่อปี - 4,190 4,190 - 4,027 4,027 
       
หุ้นกู้ท่ีมีอนพุนัธ์แฝง       
หุน้กูท้ีม่อีนุพนัธแ์ฝง 4,953 1,550 6,503 6,112 1,563 7,675 
 4,953 13,053 18,006 8,112 12,620 20,732 
       
ตัว๋แลกเงินท่ีมอีนุพนัธ์แฝง       
ตัว๋แลกเงนิทีม่อีนุพนัธแ์ฝง 1,800 3,451 5,251 1,800 3,287 5,087 
 1,800 3,451 5,251 1,800 3,287 5,087 
รวม 6,753 16,504 23,257 9,912 15,907 25,819 

 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

หุ้นกู้ดอ้ยสิทธิ       
ตราสารหนี้ดอ้ยสทิธ ิมลูค่าตราไว ้570 ลา้นรงิกติ       
   ครบก าหนดปี พ.ศ. 2569 อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 5.35 ต่อปี - 4,342 4,342 - 4,174 4,174 
ตราสารหนี้ดอ้ยสทิธ ิมลูค่าตราไว ้390 ลา้นรงิกติ       
   ครบก าหนดปี พ.ศ. 2571 อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 5.20 ต่อปี - 2,971 2,971 - 2,856 2,856 
ตราสารหนี้ดอ้ยสทิธ ิมลูค่าตราไว ้550 ลา้นรงิกติ       
   ครบก าหนดปี พ.ศ. 2572 อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 4.15 ต่อปี - 4,190 4,190 - 4,027 4,027 
       

หุ้นกู้ท่ีมีอนพุนัธ์แฝง       
หุน้กูท้ีม่อีนุพนัธแ์ฝง 4,953 1,550 6,503 6,112 1,563 7,675 
 4,953 13,053 18,006 6,112 12,620 18,732 
       

ตัว๋แลกเงินท่ีมอีนุพนัธ์แฝง       
ตัว๋แลกเงนิทีม่อีนุพนัธแ์ฝง 1,800 3,451 5,251 1,800 3,287 5,087 
 1,800 3,451 5,251 1,800 3,287 5,087 
       

รวม 6,753 16,504 23,257 7,912 15,907 23,819 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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(ก) ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 ธนาคารมหีุน้กูท้ีม่อีนุพนัธแ์ฝง จ านวน 6,503 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : 7,675 ลา้นบาท) ดงันี้ 

 

• ธนาคารได้ออกหุ้นกู้อนุพนัธ์ (Maxi X-Change) จ านวน 45 ล้านบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : 59 ล้านบาท) มีอายุ 6 เดือนถึง 1 ปี 
นับจากวนัทีอ่อกหุน้กู ้โดยใหผ้ลตอบแทน ณ วนัครบก าหนดอายุ ตามการเคลื่อนไหวของปัจจยัอา้งองิ 

 

• ธนาคารออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่อ้างอิงกับหน่วยลงทุน ประเภท Fund Link Note ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ จ านวน  
9 ล้านเหรยีญสหรฐั หรอืเทียบเท่า 284 ล้านบาท และ ที่เป็นเงนิบาท จ านวน 4,908 ล้านบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : เงนิตรา
ต่างประเทศ จ านวน 12 ล้านเหรยีญสหรฐั หรอืเทียบเท่า 357 ล้านบาท และ ที่เป็นเงนิบาท จ านวน 6,053 ล้านบาท) อายุ 1 ถงึ 3 ปี 
อตัราผลตอบแทนจะขึน้อยู่กบัการเคลื่อนไหวของราคาของหน่วยลงทุนของกองทุน 

 

• ธนาคารออกหุ้นกู้ที่มอีนุพนัธ์แฝงอ้างองิกบัเหตุการณ์ที่มผีลต่อความสามารถในการช าระหนี้ของบรษิทัอ้างองิ credit linked note 
(CLN) จ านวน 40 ล้านเหรียญสหรฐั หรือเทียบเท่า 1,266 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 : จ านวน 40 ล้านเหรียญสหรฐั  
หรอืเทยีบเท่า 1,206 ล้านบาท) อายุ 3 ปี ผูถ้อื CLN จะได้รบัดอกเบี้ยและจ านวนเงนิไถ่ถอนในวนัที่ครบก าหนดตามเงื่อนไขที่ระบุ
ในสญัญา โดยตอ้งไม่มเีหตุการณ์ตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญาเกดิขึน้กบักจิการอา้งองิ 

 

(ข) ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 ธนาคารมตีัว๋แลกเงนิอนุพนัธ์ที่อ้างอิงกบัเหตุการณ์ที่มผีลต่อความสามารถในการช าระหนี้ของบรษิัท
อา้งองิ credit linked bill of exchange (CLN) จ านวน 5,251 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
ทัง้หมดในวนัที่ช าระดอกเบี้ยและจะได้รบัจ านวนเงนิไถ่ถอนในวนัที่ครบก าหนด โดยต้องไม่มเีหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในสญัญาเกดิขึ้น 
กบักจิการอ้างองิ ธนาคารช าระดอกเบีย้ในอตัราระหว่างรอ้ยละ 3.75 - รอ้ยละ 4.01 ต่อปี (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 3.75 - รอ้ยละ 
4.01 ต่อปี) ช าระดอกเบีย้ทุกหกเดอืน 

 

• ธนาคารออก CLN จ านวน 109 ล้านเหรยีญสหรฐั หรอืเทียบเท่า 3,451 ล้านบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : จ านวน 109 ล้านเหรยีญสหรฐั 
หรอืเทยีบเท่า 3,287 ลา้นบาท) อายุระหว่าง 8 - 15 ปี (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : 8 - 15 ปี) ผูถ้อื CLN จะไดร้บัดอกเบี้ยและจ านวน
เงนิไถ่ถอนในวนัที่ครบก าหนดตามเงื่อนไขที่ระบุในสญัญา โดยต้องไม่มเีหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในสญัญาเกิดขึ้นกับกิจการอ้างอิง 
ธนาคารช าระดอกเบี้ยในอัตราระหว่าง 6M LIBOR + 1.6597% ถึง 6M LIBOR + 2.3925% ต่อปี (31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 :  
6M LIBOR + 1.6597% ถงึ 6M LIBOR + 2.3925% ต่อปี) ช าระดอกเบีย้ทุกหกเดอืน  

 
17 ประมาณการหน้ีสิน 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของภาระผกูพนั 
   วงเงนิสนิเชื่อ และสญัญาค ้าประกนัทางการเงนิ 623 - 626 - 
ส ารองส าหรบัรายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ - 351 - 351 
ประมาณการผลขาดทุนทีอ่าจเกดิขึน้จากคดฟ้ีองรอ้ง 34 73 34 73 
ประมาณการหนี้สนิผลประโยชน์ของพนักงาน 1,877 1,852 1,718 1,694 
ประมาณการหนี้สนิค่ารือ้ถอน 22 23 22 23 
ประมาณการหนี้สนิอืน่ 57 - 57 - 
    รวมประมาณการหนี้สนิ 2,613  2,299 2,457 2,141 
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18 ทุนเรือนหุ้น 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
 จ านวนหุ้น จ านวนเงิน จ านวนหุ้น จ านวนเงิน 
 ล้านหุ้น ล้านบาท ล้านหุ้น ล้านบาท 
ทุนจดทะเบียน     
ณ วนัตน้งวด/ปี - หุน้สามญั 34,822 17,411 34,822 17,411 
การออกหุน้ใหม่ - - - - 
ณ วนัปลายงวด/ปี 34,822 17,411 34,822 17,411 
     

ทุนท่ีออกและช าระแล้ว     
ณ วนัตน้งวด/ปี - หุน้สามญั 34,822 17,411 34,822 17,411 
การออกหุน้ใหม่ - - - - 
ณ วนัปลายงวด/ปี 34,822 17,411 34,822 17,411 
 

19 เงินปันผลจ่าย 
 

เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563 ธนาคารมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ  
0.005 บาท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 174 ลา้นบาท ตามมตอินุมตัขิองทีป่ระชุมคณะกรรมการเมื่อวนัที ่26 มนีาคม พ.ศ. 2563  
 

เมื่อวนัที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 บรษิัท เวิลด์ลีส จ ากัด มีการจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ  
3.03 บาท ของมูลค่าหุ้นที่ช าระแล้ว รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 100 ล้านบาท ตามมติอนุมตัิของที่ประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปีเมื่อวนัที่ 30 เมษายน 
พ.ศ. 2563 
 

เมื่อวนัที่ 25 มถิุนายน พ.ศ. 2563 บรษิัท ซีไอเอ็มบ ีไทย ออโต้ จ ากดั มกีารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานปี 2562 ให้แก่ผูถ้ือหุ้น  
ในอัตราหุ้นละ 4.10 บาท ของมูลค่าหุ้นที่ช าระแล้ว รวมเป็นเงินทัง้สิ้น 625 ล้านบาท ตามมติอนุมตัิของที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที ่ 
29 เมษายน พ.ศ. 2563 
 
เมื่อวนัที ่5 สงิหาคม พ.ศ. 2563 บรษิทั ซที ีคอลล ์จ ากดั มกีารจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2562 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ในอตัราหุน้ละ 53 บาท 
ของมลูค่าหุน้ทีช่ าระแลว้ รวมเป็นจ านวนเงนิ 20.41 ลา้นบาท ตามมตอินุมตัขิองทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีเมื่อวนัที ่7 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  
 

20 ส ารองตามกฎหมาย 
 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ธนาคารจะต้องจัดสรรเงนิส ารองอย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลังจาก 
หกัขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าส ารองดงักล่าวมจี านวนเท่ากบัร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยส ารองดงักล่าวไม่สามารถน ามาจ่าย 
เงนิปันผลได ้
 
ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 ธนาคารมทีุนส ารองตามกฎหมายรวมทัง้สิน้ 536.20 ลา้นบาท (วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : 403.98 ลา้นบาท) 
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21 เงินกองทุนท่ีต้องด ารงไว้ตามกฎหมาย 

 
วตัถุประสงค์ของกลุ่มกจิการในการบรหิารทุน คอืการด ารงไวซ้ึ่งความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและการด ารงเงนิกองทุนตามกฎหมาย
ตามพระราชบญัญตัธิุรกจิสถาบนัการเงนิ พ.ศ. 2551 ซึง่ประกอบดว้ย 
 
  อตัราส่วน  อตัราส่วน 
 30 กนัยายน เงินกองทุน 31 ธนัวาคม เงินกองทุน 
 พ.ศ. 2563 ต่อสินทรพัยเ์ส่ียง พ.ศ. 2562 ต่อสินทรพัยเ์ส่ียง 
เงินกองทุนส าหรบักลุ่มธรุกิจทางการเงิน ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
     

เงนิกองทุนชัน้ที ่1     
ทุนช าระแลว้  17,411  17,411  
ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 10,146  10,146  
เงนิส ารองตามกฎหมาย 536  404  
ก าไรสุทธคิงเหลอืจากการจดัสรร 12,011  7,618  
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ 1,605  1,646  
รายการหกัจากกองทุนชัน้ที ่1 (2,368)  (2,590)  
   รวมเงนิกองทุนชัน้ที ่1 39,341 14.94 34,635 13.05 
     
เงนิกองทุนชัน้ที ่2     
หุน้กูด้อ้ยสทิธริะยะยาว 12,262  12,262  
เงนิส ารองส าหรบัสนิทรพัยจ์ดัชัน้ปกต ิ 2,505  748  
   รวมเงนิกองทุนชัน้ที ่2 14,767 5.60 13,010 4.90 
     
   รวมเงนิกองทุนตามกฎหมาย 54,108 20.54 47,645 17.95 
 
  อตัราส่วน  อตัราส่วน 
 30 กนัยายน เงินกองทุน 31 ธนัวาคม เงินกองทุน 
 พ.ศ. 2563 ต่อสินทรพัยเ์ส่ียง พ.ศ. 2562 ต่อสินทรพัยเ์ส่ียง 
เงินกองทุนส าหรบัธนาคาร ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
     

เงนิกองทุนชัน้ที ่1     
ทุนช าระแลว้  17,411  17,411  
ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 10,146  10,146  
เงนิส ารองตามกฎหมาย 536  404  
ก าไรสุทธคิงเหลอืจากการจดัสรร 9,520  5,012  
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ 1,648  1,689  
รายการหกัจากกองทุนชัน้ที ่1 (1,724)  (2,022)  
   รวมเงนิกองทุนชัน้ที ่1 37,537 14.18 32,640 12.38 

     
เงนิกองทุนชัน้ที ่2     
หุน้กูด้อ้ยสทิธริะยะยาว 12,262  12,262  
เงนิส ารองส าหรบัสนิทรพัยจ์ดัชัน้ปกต ิ 2,621  1,027  
   รวมเงนิกองทุนชัน้ที ่2 14,883 5.63 13,289 5.04 
     

   รวมเงนิกองทุนตามกฎหมาย 52,420 19.81 45,929 17.42 
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ณ วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 เงนิกองทุนหลังหกัเงนิกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรบัการให้สินเชื่อแก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ของธนาคาร มีจ านวน  
52,420 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : 45,929 ลา้นบาท) 
 
ธนาคารด ารงเงินกองทุนและสินทรพัย์สภาพคล่องเพื่อรองรบัสถาณการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรงตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร  
แห่งประเทศไทย เกี่ยวกบัการก ากับดูแลเงนิกองทุนภายใต้หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และการก ากับดูแลเงนิกองทุนภายใต้
หลกัเกณฑ ์Basel III ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

22 รายได้ดอกเบีย้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 
 วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 5 20 5 20 
เงนิลงทุนและธุรกรรมเพือ่คา้ 94 180 94 180 
เงนิลงทุนในตราสารหนี้ 277 287 277 287 
เงนิใหส้นิเชื่อ 1,959 2,506 2,216 2,767 
การใหเ้ช่าซื้อและสญัญาเช่าการเงนิ 1,173 1,139 - - 
อื่นๆ 10 65 8 65 
   รายไดด้อกเบีย้ 3,518 4,197 2,600 3,319 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด 
 วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 67 66 67 66 
เงนิลงทุนและธุรกรรมเพือ่คา้ 290 602 290 602 
เงนิลงทุนในตราสารหนี้ 837 1,017 837 1,017 
เงนิใหส้นิเชื่อ 6,537 7,610 7,338 8,333 
การใหเ้ช่าซื้อและสญัญาเช่าการเงนิ 3,771 3,230 - - 
อื่นๆ 74 150 74 149 
   รายไดด้อกเบีย้ 11,576 12,675 8,606 10,167 
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หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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23 ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 
 วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
เงนิรบัฝาก 531 746 531 746 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 58 141 58 141 
เงนิน าส่งสถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก 6 5 6 5 
เงนิน าส่งกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิ 145 264 145 264 
ตราสารหนี้ทีอ่อก     
     - หุน้กูด้อ้ยสทิธ ิ 156 91 156 91 
     - อื่นๆ 19 33 19 33 
เงนิกูย้มื - 13 - - 
อื่นๆ 7 49 7 49 
   ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ 922 1,342 922 1,329 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด 
 วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
เงนิรบัฝาก 1,872 2,097 1,872 2,097 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 286 573 286 573 
เงนิน าส่งสถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก 17 15 17 15 
เงนิน าส่งกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิ 436 782 436 782 
ตราสารหนี้ทีอ่อก     
     - หุน้กูด้อ้ยสทิธ ิ 472 396 472 396 
     - อื่นๆ 87 97 69 97 
เงนิกูย้มื - 36 - - 
อื่นๆ 56 128 56 128 
   ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ 3,226 4,124 3,208 4,088 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 

56 

 
24 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 
 วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร     
การรบัรอง รบัอาวลั และการค ้าประกนั 18 24 18 30 
รายไดค้่าธรรมเนียมบตัรเอทเีอม็ 3 8 3 8 
รายไดจ้ากการเป็นนายหน้าขายประกนั 124 260 124 260 
รายไดค้่าธรรมเนียมการจดัการ 34 36 3 36 
รายไดค้่าธรรมเนียมในการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์ 71 61 71 61 
รายไดค้่าธรรมเนียมในการตดิตามทวงถามหนี้ 12 48 - - 
รายไดค้่าธรรมเนียมจากการช าระค่าสนิคา้และบรกิาร 57 194 - - 
อื่นๆ 37 25 37 26 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร 356 656 256 421 

     
ค่าใชจ้่ายค่าธรรมเนียมและบรกิาร     
ค่าธรรมเนียมการตดิตามหนี้ (54) (58) (55) (58) 
ค่าธรรมเนียมตูเ้อทเีอม็ (5) (6) (5) (6) 
ค่าธรรมเนียมนายหน้าขายประกนั (19) (27) (19) (27) 
อื่นๆ (18) (14) (14) (11) 
ค่าใชจ้่ายค่าธรรมเนียมและบรกิาร (96) (105) (93) (102) 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธ ิ 260 551 163 319 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด 
 วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร     
การรบัรอง รบัอาวลั และการค ้าประกนั 56 68 64 85 
รายไดค้่าธรรมเนียมบตัรเอทเีอม็ 12 26 12 26 
รายไดจ้ากการเป็นนายหน้าขายประกนั 445 625 445 625 
รายไดค้่าธรรมเนียมการจดัการ 42 81 10 81 
รายไดค้่าธรรมเนียมในการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์ 218 169 218 169 
รายไดค้่าธรรมเนียมในการตดิตามทวงถามหนี้ 38 148 - - 
รายไดค้่าธรรมเนียมจากการช าระค่าสนิคา้และบรกิาร 314 550 1 1 
อื่นๆ 106 80 107 81 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร 1,231 1,747 857 1,068 

     
ค่าใชจ้่ายค่าธรรมเนียมและบรกิาร     
ค่าธรรมเนียมการตดิตามหนี้ (157) (155) (157) (155) 
ค่าธรรมเนียมตูเ้อทเีอม็ (16) (18) (16) (18) 
ค่าธรรมเนียมนายหน้าขายประกนั (62) (71) (62) (71) 
อื่นๆ (44) (33) (33) (21) 
ค่าใชจ้่ายค่าธรรมเนียมและบรกิาร (279) (277) (268) (265) 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธ ิ 952 1,470 589 803 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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25 ก าไร (ขาดทุน) จากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

 

 
ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด วนัท่ี 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ก าไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพื่อคา้และปรวิรรตเงนิตราต่างประเทศ   
เงนิตราต่างประเทศและตราสารอนุพนัธด์า้นอตัราแลกเปลีย่น 220 (288) 
ตราสารอนุพนัธด์า้นอตัราดอกเบีย้ (181) 1,038 
ตราสารหนี้ 216 (1,791) 
ตราสารทุน 3 19 
อื่น ๆ 6 8 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธจิากธุรกรรมเพื่อคา้และปรวิรรตเงนิตราต่างประเทศ 264 (1,014) 
   

(ขาดทุน) ก าไรจากเครื่องมอืทางการเงนิทีก่ าหนดใหแ้สดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรม   
   ผ่านก าไรหรอืขาดทุน   
   การเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมสุทธ ิ   
      เงนิลงทุนในตราสารหนี้ (171) 2,020 

 ตัว๋แลกเงนิ 883 (912) 
 หุน้กู ้ (12) (59) 

   ขาดทุนสุทธจิากการตดัรายการ รวมถงึดอกเบีย้รบัและดอกเบีย้จ่าย   
 เฉพาะส่วนทีไ่ม่รวมในการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมสุทธ ิ (732) (156) 

(ขาดทุน) ก าไรจากเครื่องมอืทางการเงนิทีก่ าหนดใหแ้สดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรม (32) 893 
   

ขาดทุนจากการป้องกนัความเสีย่ง - (3) 
   

     รวม 232 (124) 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด วนัท่ี 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ก าไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพื่อคา้และปรวิรรตเงนิตราต่างประเทศ   
เงนิตราต่างประเทศและตราสารอนุพนัธด์า้นอตัราแลกเปลีย่น 119 (669) 
ตราสารอนุพนัธด์า้นอตัราดอกเบีย้ 1,022 2,751 
ตราสารหนี้ 1,322 (2,175) 
ตราสารทุน 10 36 
อื่น ๆ 12 (4) 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธจิากธุรกรรมเพื่อคา้และปรวิรรตเงนิตราต่างประเทศ 2,485 (61) 
   

ขาดทุนจากเครื่องมอืทางการเงนิทีก่ าหนดใหแ้สดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรม   
   ผ่านก าไรหรอืขาดทุน   
   การเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมสุทธ ิ   
      เงนิลงทุนในตราสารหนี้ (794) 2,672 

 ตัว๋แลกเงนิ 126 (1,891) 
 หุน้กู ้ (25) (409) 

   ขาดทุนสุทธจิากการตดัรายการ รวมถงึดอกเบีย้รบัและดอกเบีย้จ่าย   
 เฉพาะส่วนทีไ่ม่รวมในการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมสุทธ ิ (933) (473) 

ขาดทุนจากเครื่องมอืทางการเงนิทีก่ าหนดใหแ้สดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรม (1,626) (101) 
   

ขาดทุนจากการป้องกนัความเสีย่ง - (3) 
   

     รวม 859 (165) 
 

26 ก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ก าไรจากการตดัรายการ     
   เงนิลงทุนทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม     
      ผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 80 - 295 - 
ก าไรจากการขาย     
   เงนิลงทุนเผื่อขาย - 115 - 264 
   เงนิลงทุนทัว่ไป - 2 - 2 
ก าไรสุทธจิากเงนิลงทุน 80 117 295 266 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 
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27 รายได้จากการด าเนินงานอ่ืนๆ 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 
 วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ก าไรจากการขายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 5 2 4 2 
ก าไรจากการขายทรพัยส์นิรอการขาย 54 1 15 - 
หนี้สงสยัจะสญูรบัคนื 340 98 215 - 
รายไดร้บัจากเงนิปันผล 2 - 22 - 
รายไดค้่าธรรมเนียมแรกเขา้ประกนัภยั - 12 - 12 
รายไดอ้ื่น 7 9 11 11 
   รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่นๆ 408 122 267 25 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด 
 วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ก าไรจากการขายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 6 9 5 7 
ก าไรจากการขายทรพัยส์นิรอการขาย 54 32 38 9 
หนี้สงสยัจะสญูรบัคนื 952 286 608 - 
รายไดร้บัจากเงนิปันผล 8 6 753 6 
รายไดค้่าธรรมเนียมแรกเขา้ประกนัภยั - 36 - 36 
รายไดอ้ื่น 27 29 32 34 
   รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่นๆ 1,047 398 1,436 92 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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28 ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 

 ล้านบาท ล้านบาท 
    
เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้คา้งรบั 1,255 747 
ภาระผกูพนัวงเงนิสนิเชือ่และสญัญาค ้าประกนัทางการเงนิ (4) (1) 
   ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 1,251 746 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 

 ล้านบาท ล้านบาท 
    
เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้คา้งรบั 2,837 1,063 
ภาระผกูพนัวงเงนิสนิเชือ่และสญัญาค ้าประกนัทางการเงนิ 56 56 
   ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 2,893 1,119 
 

29 หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   
เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหนี้ 650 312 
 650 312 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด 
 วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 1 1 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหนี้ 2,407 1,301 
   รวม 2,408 1,302 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 
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30 ภาษีเงินได้ 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 
 วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั :     
ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนัส าหรบัก าไรทางภาษสี าหรบังวด 98 74 61 - 
รวมภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั 98 74 61 - 
     
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี:     
   ลด (เพิม่) ในสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 8 (420) 17 (382) 
   (ลด) เพิม่ในหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (66) 373 (63) 366 
รวมภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (58) (47) (46) (16) 
     
รวมค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษเีงนิได ้ 40 27 15 (16) 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด 
 วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั :     
ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนัส าหรบัก าไรทางภาษสี าหรบังวด 146 158 79 - 
รวมภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั 146 158 79 - 
     
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี:     
   ลด (เพิม่) ในสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 255 (328) 336 (289) 
   (ลด) เพิม่ในหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (174) 513 (185) 492 
รวมภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 81 185 151 203 
     
รวมค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 227 343 230 203 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 
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ภาษเีงนิไดส้ าหรบัก าไรก่อนหกัภาษขีองกลุ่มกจิการมยีอดจ านวนเงนิทีแ่ตกต่างจากการค านวณก าไรทางบญัช ีโดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
ก าไรก่อนภาษ ี 122 387 18 151 
     
ภาษคี านวณจากอตัราภาษรีอ้ยละ 20  24 77 3 30 
ผลกระทบ :     
   รายไดท้ีไ่ม่ตอ้งเสยีภาษ ี (4) (16) (8) (16) 
   ค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถหกัภาษี - 1 - - 
   สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชทีีไ่ม่ไดร้บัรู ้ 20 (30) 20 (30) 
   ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูจากบรษิทัย่อย - (5) - - 
รวมค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษเีงนิได ้ 40 27 15 (16) 
อตัราภาษเีงนิไดถ้วัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก (รอ้ยละ) 33.04 6.98 84.89 (10.33) 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
ก าไรก่อนภาษ ี 1,695 1,346 2,458 589 
     
ภาษคี านวณจากอตัราภาษรีอ้ยละ 20  339 269 492 118 
ผลกระทบ :     
   รายไดท้ีไ่ม่ตอ้งเสยีภาษ ี (28) (20) (177) (20) 
   ค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถหกัภาษี 3 4 2 3 
   การใชข้าดทุนทางภาษทีีผ่่านมาซึง่ยงัไม่รบัรู ้ (127) - (127) - 
   สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชทีีไ่ม่ไดร้บัรู ้ 41 100 41 100 
   การปรบัปรุงอื่น (1) 2 (1) 2 
   ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูจากบรษิทัย่อย - (12) - - 
รวมค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 227 343 230 203 
อตัราภาษเีงนิไดถ้วัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก (รอ้ยละ) 13.42 25.48 9.35 34.44 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 
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ภาษเีงนิไดท้ี ่(เพิม่) ลด ทีเ่กีย่วขอ้งกบัองคป์ระกอบในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นมดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยายนพ.ศ. 2562 

 ก่อนภาษี ภาษี ลด (เพ่ิม) หลงัภาษี ก่อนภาษี ภาษี ลด (เพ่ิม) หลงัภาษี 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       
(ขาดทุน) ก าไรจากมลูค่ายุตธิรรม :       
เงนิลงทุนในตราสารหนี้ (149) 30  (119) - - - 
เงนิลงทุนเผื่อขาย - - - 120 (24) 96 
การป้องกนัความเสีย่ง       
   กระแสเงนิสด 18 (4) 14 (117) 15 (102) 
(ขาดทุน) ก าไรเบด็เสรจ็อื่น (131) 26 (105) 3 (9) (6) 
       
ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั  98   74  
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี  (58)   (47)  
  40   27  
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยายนพ.ศ. 2562 

 ก่อนภาษี ภาษี ลด (เพ่ิม) หลงัภาษี ก่อนภาษี ภาษี ลด (เพ่ิม) หลงัภาษี 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       
ก าไร (ขาดทุน) จากมลูค่ายุตธิรรม :       
เงนิลงทุนในตราสารหนี้ (37) 8 (29) - - - 
เงนิลงทุนในตราสารทุน (1) (2) (3) - - - 
เงนิลงทุนเผื่อขาย - - - 279 (56) 223 
การป้องกนัความเสีย่ง       
   กระแสเงนิสด 346 (69) 277 (121) 16 (105) 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่น 308 (63) 245 158 (40) 118 
       
ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั  146   158  
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี  81   185  
  227   343  

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 
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 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยายนพ.ศ. 2562 

 ก่อนภาษี ภาษี ลด (เพ่ิม) หลงัภาษี ก่อนภาษี ภาษี ลด (เพ่ิม) หลงัภาษี 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       
(ขาดทุน) ก าไรจากมลูค่ายุตธิรรม :       
เงนิลงทุนในตราสารหนี้ (149) 30  (119) - - - 
เงนิลงทุนเผื่อขาย - - - 120 (24) 96 
การป้องกนัความเสีย่ง       
   กระแสเงนิสด 18 (4) 14 (117) 15 (102) 
(ขาดทุน) ก าไรเบด็เสรจ็อื่น (131) 26 (105) 3 (9) (6) 
       
ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั  61   -  
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี  (46)   (16)  
  15   (16)  
 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 

ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยายนพ.ศ. 2562 

 ก่อนภาษี ภาษี ลด (เพ่ิม) หลงัภาษี ก่อนภาษี ภาษี ลด (เพ่ิม) หลงัภาษี 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       
ก าไร (ขาดทุน) จากมลูค่ายุตธิรรม :       
เงนิลงทุนในตราสารหนี้ (37) 8 (29) - - - 
เงนิลงทุนในตราสารทุน (1) (2) (3) - - - 
เงนิลงทุนเผื่อขาย - - - 279 (56) 223 
การป้องกนัความเสีย่ง       
   กระแสเงนิสด 346 (69) 277 (121) 16 (105) 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่น 308 (63) 245 158 (40) 118 
       
ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั  79   -  
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี  151   203  
  230   203  
 
นอกจากนี้ ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชสี าหรบังวดสามเดอืนและงวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 จ านวน 7 ลา้นบาท และ 14 ล้านบาท  
ตามล าดบั (ส าหรบังวดสามเดอืนและงวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 จ านวน 1 ลา้นบาท และ 3 ล้านบาท ตามล าดบั) ไดถู้กโอนมา
จากส่วนเกนิทุนอื่นไปยงัก าไรสะสม โดยการโอนนี้เกิดจากภาษีเงนิได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างกนัระหว่างค่าเสื่อมราคาจรงิและค่าเสื่อมราคา 
ทีค่ านวณจากราคาทุนเดมิของอาคารและการตมีลูค่าเพิม่ของทีด่นิ 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 
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31 ก าไรต่อหุ้น 

 
ก าไรต่อหุ้นที่แสดงไวใ้นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็เฉพาะธนาคารเป็นก าไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐาน ซึ่งค านวณโดย 
การหารก าไรสุทธสิ าหรบังวดดว้ยจ านวนหุน้ถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของหุน้สามญัทีถ่อืโดยบุคคลภายนอกในระหว่างงวด (หมายเหตุ 18) 
 
บรษิทัไม่มกีารออกหุน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลดในระหว่างสามเดอืนและเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 
 

32 ทรพัยสิ์นท่ีติดภาระผกูพนั 
 
ทรพัยสิ์นท่ีใช้เป็นหลกัประกนั 
 
กลุ่มกจิการไดน้ าเงนิลงทุนในพนัธบตัรรฐับาลและพนัธบตัรรฐัวสิาหกจิไปวางเป็นหลกัประกนัในเรื่องดงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 
30 กนัยายน 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2562 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   
ส าหรบัหลกัทรพัยข์ายโดยมสีญัญาซื้อคนื 13,073 28,072 
ส าหรบัการใชไ้ฟฟ้า 7 7 
อื่นๆ 2 2 
   รวม 13,082 28,081 
 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
30 กนัยายน 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2562 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   
ส าหรบัหลกัทรพัยข์ายโดยมสีญัญาซื้อคนื 13,073 28,072 
ส าหรบัการใชไ้ฟฟ้า 7 7 
   รวม 13,080 28,079 
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33 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

 
33.1 ภาระผกูพนั 

 
ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิการมภีาระผกูพนัทีม่สีาระส าคญัดงันี้ 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 เงินบาท 
เงินตรา 

ต่างประเทศ รวม เงินบาท 
เงินตรา 

ต่างประเทศ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

ภาระตามตัว๋แลกเงินค่า       
   สินค้าเข้าท่ียงัไม่ครบก าหนด        
ภาระตามตัว๋แลกเงนิค่าสนิคา้เขา้       
   ทีย่งัไม่ครบก าหนด - 171 171 - 331 331 
       

เลต็เตอรอ์อฟเครดิต :       
เลต็เตอรอ์อฟเครดติ 8 891 899 7 598 605 
       
เอกสารภายใต้เลตเตอรอ์อฟเครดิต 
   ในประเทศ :       
เอกสารภายใตเ้ลตเตอรอ์อฟเครดติ 
   ในประเทศ 210 - 210 - - - 
       
ภาระผกูพนัอ่ืน :       
สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตรา       
   ต่างประเทศทนัทแีละล่วงหน้า       
- สญัญาซื้อ - 634,319 634,319 - 538,378 538,378 
- สญัญาขาย - 536,370 536,370 - 503,131 503,131 
สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตรา       
   ต่างประเทศและอตัราดอกเบี้ย       
- สญัญาซื้อ - 251,609 251,609 - 240,773 240,773 
- สญัญาขาย - 204,721 204,721 - 196,525 196,525 
สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบี้ย       
- รบัอตัราดอกเบี้ยคงที่ 757,206 174,363 931,569 806,222 184,159 990,381 
- รบัอตัราดอกเบี้ยลอยตวั 838,364 280,621 1,118,985 916,197 267,462 1,183,659 
สญัญาสทิธซิื้อขายเงนิตรา       
   ต่างประเทศ       
- ขายสทิธทิีจ่ะซื้อ - 352 352 - 10 10 
- ขายสทิธทิีจ่ะขาย - 540 540 - 171 171 
- ซื้อสทิธทิีจ่ะซื้อ - 721 721 - 894 894 
- ซื้อสทิธทิีจ่ะขาย - 363 363 - 1,526 1,526 
สนิคา้โภคภณัฑ์       
- สญัญาซื้อ - 104 104 - 87 87 
- สญัญาขาย - 104 104 - 87 87 
อนุพนัธด์า้นเครดติ       
- สญัญาซื้อ 1,800 4,717 6,517 1,800 4,493 6,293 
- สญัญาขาย 1,800 4,717 6,517 1,800 4,493 6,293 
ตราสารสทิธทิีอ่า้งองิหน่วยลงทุน       
   ของกองทุน       
- สญัญาซื้อ - 5,169 5,169 - 8,430 8,430 
- สญัญาขาย - 5,169 5,169 - 8,430 8,430 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 เงินบาท 
เงินตรา 

ต่างประเทศ รวม เงินบาท 
เงินตรา 

ต่างประเทศ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

อนุพนัธด์า้นตราสารทุน       

- สญัญาซื้อ - 205 205 - 23 23 

- สญัญาขาย - 205 205 - 23 23 

อนุพนัธด์า้นตราสารหนี้ 
   (Bond Forward)       
- สญัญาขาย 20,798 - 20,798 19,330 - 19,330 
เงนิลงทุน       
- สญัญาซื้อ 9,807 67 9,874 5,601 - 5,601 
- สญัญาขาย 11,901 67 11,968 6,404 - 6,404 
วงเงนิเบกิเกนิบญัชทีี่ลูกคา้       
   ยงัไม่ได้ถอน 15,009 - 15,009 14,558 - 14,558 
วงเงนิสนิเชื่อที่ยงัไม่ไดเ้บกิใช้ 32,332 - 32,332 17,256 51 17,307 
การค ้าประกนัอื่น 9,018 2,121 11,139 11,274 1,021 12,295 
   ภาระผกูพนัอื่น 1,698,035 2,106,624 3,804,659 1,800,442 1,960,167 3,760,609 
.       

   รวมภาระผกูพนั 1,698,253 2,107,686 3,805,939 1,800,449 1,961,096 3,761,545 

 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 เงินบาท 
เงินตรา 

ต่างประเทศ รวม เงินบาท 
เงินตรา 

ต่างประเทศ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

การรบัอาวลัตัว๋เงิน       
   และค า้ประกนัการกู้ยืมเงิน :       
การค ้าประกนัการกูย้มืเงนิ - - - 2,150 - 2,150 
       
ภาระตามตัว๋แลกเงินค่าสินค้าเข้า       
   ท่ียงัไม่ครบก าหนด :       
ภาระตามตัว๋แลกเงนิค่าสนิคา้เขา้       
   ทีย่งัไม่ครบก าหนด - 171 171 - 331 331 
       
เลต็เตอรอ์อฟเครดิต :       
เลต็เตอรอ์อฟเครดติ 8 891 899 7 598 605 
       
เอกสารภายใต้เลตเตอรอ์อฟเครดิต 
   ในประเทศ :       
เอกสารภายใตเ้ลตเตอรอ์อฟเครดติ 
   ในประเทศ 210 - 210 - - - 
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 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 เงินบาท 
เงินตรา 

ต่างประเทศ รวม เงินบาท 
เงินตรา 

ต่างประเทศ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
ภาระผกูพนัอ่ืน :       
สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตรา       
   ต่างประเทศทนัทแีละล่วงหน้า       
- สญัญาซื้อ - 634,319 634,319 - 538,378 538,378 
- สญัญาขาย - 536,370 536,370 - 503,131 503,131 
สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตรา       
   ต่างประเทศและอตัราดอกเบี้ย       
- สญัญาซื้อ - 251,609 251,609 - 240,773 240,773 
- สญัญาขาย - 204,721 204,721 - 196,525 196,525 
สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบี้ย       
- รบัอตัราดอกเบี้ยคงที่ 757,206 174,363 931,569 806,222 184,159 990,381 
- รบัอตัราดอกเบี้ยลอยตวั 838,364 280,621 1,118,985 916,197 267,462 1,183,659 
สญัญาสทิธซิื้อขายเงนิตรา       
   ต่างประเทศ       
- ขายสทิธทิีจ่ะซื้อ - 352 352 - 10 10 
- ขายสทิธทิีจ่ะขาย - 540 540 - 171 171 
- ซื้อสทิธทิีจ่ะซื้อ - 721 721 - 894 894 
- ซื้อสทิธทิีจ่ะขาย - 363 363 - 1,526 1,526 
สนิคา้โภคภณัฑ์       
- สญัญาซื้อ - 104 104 - 87 87 
- สญัญาขาย - 104 104 - 87 87 
อนุพนัธด์า้นเครดติ       
- สญัญาซื้อ 1,800 4,717 6,517 1,800 4,493 6,293 
- สญัญาขาย 1,800 4,717 6,517 1,800 4,493 6,293 
ตราสารสทิธทิีอ่า้งองิหน่วยลงทุน       
  ของกองทุน       
- สญัญาซื้อ - 5,169 5,169 - 8,430 8,430 
- สญัญาขาย - 5,169 5,169 - 8,430 8,430 
อนุพนัธด์า้นตราสารทุน       
- สญัญาซื้อ - 205 205 - 23 23 
- สญัญาขาย - 205 205 - 23 23 
อนุพนัธด์า้นตราสารหนี้ 
   (Bond Forward)       
- สญัญาขาย 20,798 - 20,798 19,330 - 19,330 
เงนิลงทุน       
- สญัญาซื้อ 9,807 67 9,874 5,601 - 5,601 
- สญัญาขาย 11,901 67 11,968 6,404 - 6,404 
วงเงนิเบกิเกนิบญัชทีีลู่กคา้       
   ยงัไม่ไดถ้อน 15,009 - 15,009 14,558 - 14,558 
วงเงนิสนิเชื่อทีย่งัไม่ไดเ้บกิใช้ 32,332 - 32,332 17,256 51 17,307 
การค ้าประกนัอื่น 9,018 2,121 11,139 11,274 1,021 12,295 
   ภาระผกูพนัอื่น 1,698,035 2,106,624 3,804,659 1,800,442 1,960,167 3,760,609 
.       
   รวมภาระผกูพนั 1,698,253 2,107,686 3,805,939 1,802,599 1,961,096 3,763,695 
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33.2 หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

 
ณ วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 และวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องคดีในศาล 
ในฐานะจ าเลย ซึง่ส่วนใหญ่จะเป็นคดลีะเมดิฟ้องเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย ซึ่งฝ่ายบรหิารเชื่อว่าเมื่อคดสีิน้สุดจะไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญั
ต่อกลุ่มกจิการ สรุปไดด้งัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวมและ 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ทุนทรพัยใ์นคดทีีก่ลุ่มกจิการถูกฟ้องในฐานะจ าเลยโดยตรง 311 311 
ทุนทรพัยใ์นคดทีีก่ลุ่มกจิการถูกฟ้องในฐานะจ าเลยร่วม   
   - ทุนทรพัยเ์ฉพาะส่วนในคดทีีส่ามารถระบุไดว้่าเป็นส่วนของกลุ่มกจิการ 312 312 
   - ทุนทรพัยใ์นคดทีีไ่ม่สามารถระบุไดว้่าเป็นส่วนของกลุ่มกจิการ 101 22 
   รวม 724 645 
 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 ในจ านวนดงักล่าวขา้งตน้ มคีดคีวามที่ศาลชัน้ต้นพพิากษาใหธ้นาคารแพค้ดตี่อโจทก์ในคดทีี่ธนาคารถูกฟ้อง
ในฐานะจ าเลยร่วมเป็นจ านวนทุนทรพัย์ 160 ล้านบาท อย่างไรก็ตามธนาคารอยู่ระหว่างการยื่นอุทธรณ์ (31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 :  
197 ล้านบาท) ซึ่งธนาคารได้รบัรูป้ระมาณการผลขาดทุนที่อาจเกดิขึน้จากคดฟ้ีองรอ้งจ านวนรวม 34 ล้านบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : 
73 ลา้นบาท) ซึง่ฝ่ายบรหิารเชื่อว่า ประมาณการหนี้สนิดงักล่าวเพยีงพอทีจ่ะรองรบัผลขาดทุนทีอ่าจเกดิขึน้จากคดฟ้ีองรอ้งขา้งตน้  

 
33.3 ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าระยะยาว  

 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิการมภีาระผกูพนัตามสญัญาเช่าระยะยาวโดยสามารถสรุปได้
ดงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

จ่ายภายใน ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ไม่เกนิ 3 ปี 124 275 85 166 
3 - 5 ปี - 3 - 2 
5 - 10 ปี - 2 - 2 
   รวม 124 280 85 170 
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33.4 ภาระผกูพนัอ่ืน 

 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิการมภีาระผูกพนั เนื่องจากธนาคารได้เข้าท าสญัญาตดิตัง้และ
พฒันาระบบคอมพวิเตอรก์บับรษิทัหลายแห่ง คงเหลอืมูลค่าทีท่างธนาคารจะตอ้งจ่ายภายใต้สญัญาดงักล่าวโดยสามารถสรุปตามสกุลเงนิได้
ดงัต่อไปนี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวมและ 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

สกลุเงิน ล้านบาท ล้านบาท 
   
บาท 31 112 
รงิกติมาเลเซยี 6 9 
เหรยีญสหรฐัฯ 6 3 
   รวม 43 124 

 
34 รายการธรุกิจกบักิจการ/บุคคลท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
กจิการหรอืบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรอืกิจการที่ควบคุมหรอืถูกควบคุมโดยธนาคารและบรษิัทย่อยไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรอืทางอ้อม 
หรอือยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกนักบัธนาคารและบรษิทัย่อย รวมถงึบรษิัทที่ท าหน้าที่ถอืหุน้ บรษิัทย่อย และกจิการที่เป็นบรษิัทย่อยในเครอื
เดยีวกนั นอกจากนี้บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัยงัหมายรวมถงึบรษิทัร่วมและบุคคลซึง่ถอืหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้มและ
มอีทิธพิลอย่างเป็นสาระส าคญักบัธนาคารและบรษิทัย่อย ผู้บรหิารส าคญั กรรมการหรอืพนักงานของธนาคารและบรษิทัย่อย ตลอดทัง้สมาชิก 
ในครอบครวัทีใ่กลช้ดิกบับุคคลดงักล่าว และกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลเหล่านัน้ 
 
ในการพจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลหรอืกจิการที่เกี่ยวขอ้งกนักบัธนาคารและบรษิัทย่อยแต่ละรายการธนาคารและบรษิัทย่อยค านึงถึง
เนื้อหาของความสมัพนัธม์ากกว่ารปูแบบทางกฎหมาย 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 

72 

 
ในระหว่างงวด กลุ่มกิจการมีรายการธุรกิจที่ส าคญักับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและ 
เกณฑต์ามสญัญาทีต่กลงร่วมกนัระหว่างธนาคารและบรษิทัเหล่านัน้ ซึง่รายการทีม่สีาระส าคญัสามารถสรุปไดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 
 วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
บริษทัย่อย     
รายได ้:     
ดอกเบีย้รบั - - 258 232 
ค่าธรรมเนียมรบั - - 4 8 

บริษทัใหญ่     
รายได ้:     
ดอกเบีย้รบั - 1 - 1 

ค่าใชจ้่าย :     
ดอกเบีย้จ่าย 126 104 126 104 
ค่าธรรมเนียมจ่าย 77 20 77 20 
ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัอาคาร สถานทีแ่ละอุปกรณ์ - (1) - (1) 
ค่าใชจ้่ายอื่น 4 - 4 - 

     
บริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั     
รายได ้:     
ค่าธรรมเนียมรบั 69 122 69 122 

ค่าใชจ้่าย :     
ดอกเบีย้จ่าย (5) 1 (5) 1 
ค่าธรรมเนียมจ่าย 2 1 2 1 
ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัอาคาร สถานทีแ่ละอุปกรณ์ (3) (3) (3) (3) 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด 
 วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
บริษทัย่อย     
รายได ้:     
ดอกเบีย้รบั - - 803 643 
ค่าธรรมเนียมรบั - - 16 24 
เงนิปันผลรบั -  725 - 

ค่าใชจ้่าย :     
ดอกเบีย้จ่าย - - 1 1 
     

บริษทัใหญ่     
รายได ้:     
ดอกเบีย้รบั - 13 - 13 

ค่าใชจ้่าย :     
ดอกเบีย้จ่าย 341 256 341 256 
ค่าธรรมเนียมจ่าย 147 62 147 62 
ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัอาคาร สถานทีแ่ละอุปกรณ์ 1 9 1 9 
ค่าใชจ้่ายอื่น 5 - 5 - 

     
บริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั     
รายได ้:     
ค่าธรรมเนียมรบั 306 301 306 301 

ค่าใชจ้่าย :     
ดอกเบีย้จ่าย 1 6 1 6 
ค่าธรรมเนียมจ่าย 10 4 10 4 
ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัอาคาร สถานทีแ่ละอุปกรณ์ (8) (9) (8) (9) 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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ยอดคงคา้งของรายการธุรกจิทีส่ าคญั ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 30 กนัยายน 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 
         

บริษทัใหญ ่         
CIMB Bank Berhad - 744 63 7 - 727 9,987 477 
 - 744 63 7 - 727 9,987 477 
         
บริษทัภายใต้การควบคมุเดยีวกนั         
CIMB Bank Plc, Cambodia 27 - 27 - - 51 - - 
CIMB ISLAMIC Bank Berhad - - - - - 2 - - 
CIMB Bank (Vietnam) Limited - - - - - 791 - - 
iCIMB (MSC) Sdn Bhd - - - - - - - 94 
PT Bank CIMB Niaga Tbk - 2 - - - 4 - - 
บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี         
   (ประเทศไทย) จ ากดั - - - - 1 - - - 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน         
   พรนิซเิพลิ จ ากดั - - - 21 27 - - - 
บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์สาทร จ ากดั - - - 1 379 - - 7 
 27 2 27 22 407 848 - 101 
         
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกนั 32 - 823 - 457 - - 7 
 32 - 823 - 457 - - 7 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 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 
         

บริษทัใหญ ่         
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 
         
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกนั 221 - 876 - 542 - - 1 
 221 - 876 - 542 - - 1 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 กนัยายน 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 ออโต้ จ ากดั 31,996 - - 13 46 - - - 
บรษิทั เวลิด์ลสี จ ากดั 2,972 - - 2 43 - - - 
บรษิทั ซที ีคอลล์ จ ากดั - - - - 191 - - - 
 34,968 - - 15 280 - - - 
         
บริษทัใหญ ่         
CIMB Bank Berhad - 744 63 7 - 727 9,987 477 
 - 744 63 7 - 727 9,987 477 
         
บริษทัภายใต้การควบคมุเดียวกนั         
CIMB Bank Plc, Cambodia 27 - 27 - - 51 - - 
CIMB ISLAMIC Bank Berhad - - - - - 2 - - 
CIMB Bank (Vietnam) Limited - - - - - 791 - - 
iCIMB (MSC) Sdn Bhd - - - - - - - 94 
PT Bank CIMB Niaga Tbk - 2 - - - 4 - - 
บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี         
   (ประเทศไทย) จ ากดั - - - - 1 - - - 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน         
   พรนิซเิพลิ จ ากดั - - - 21 27 - - - 
บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์สาทร จ ากดั - - - 1 379 - - 7 
 27 2 27 22 407 848 - 101 
         
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกนั 32 - 823 - 457 - - 7 
 32 - 823 - 457 - - 7 

 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม 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 ออโต้ จ ากดั 30,291 - 2,150 1 24 - - 8 
บรษิทั เวลิด์ลสี จ ากดั 3,775 - - 1 10 - - - 
บรษิทั ซที ีคอลล์ จ ากดั - - - - 63 - - - 
 34,066 - 2,150 2 97 - - 8 
         
บริษทัใหญ ่         
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 
         
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกนั 216 - 876 - 538 - - 1 
 216 - 876 - 538 - - 1 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการและธนาคารมภีาระผูกพนัจากสญัญาอนุพนัธ์ทางการเงนิกบักิจการ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกนัดงันี้ 
 
 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 

 เงินบาท 
เงินตรา 

ต่างประเทศ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
บริษทัใหญ่    
สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้    
- รบัอตัราดอกเบีย้คงที ่ 49,775 4,559 54,334 
- รบัอตัราดอกเบีย้ลอยตวั 37,250 13,835 51,085 
สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศทนัทแีละลว่งหน้า    
- สญัญาซื้อ - 12,173 12,173 
- สญัญาขาย - 158 158 
สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศและอตัราดอกเบีย้    
- สญัญาซื้อ - 19,149 19,149 
- สญัญาขาย - 329 329 
สนิคา้โภคภณัฑ ์    
- สญัญาซื้อ - 104 104 
สญัญาสทิธเิลอืกซื้อขายเงนิตราต่างประเทศ    
- ขายสทิธทิีจ่ะขาย - 89 89 
อนุพนัธด์า้นเครดติ    
- สญัญาขาย 1,800 4,717 6,517 
ตราสารสทิธทิีอ่า้งองิหน่วยลงทุนของกองทุน    
- สญัญาซื้อ - 32 32 
    
บริษทัภายใต้การควบคมุเดียวกนั    
สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศทนัทแีละลว่งหน้า    
- สญัญาซื้อ - 9 9 
สญัญาตดิตัง้และพฒันาระบบคอมพวิเตอร ์ - 1 1 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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 31 ธนัวาคม 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 
 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายแก่กรรมการและผู้มีอ านาจในการจดัการ 
 

ส าหรบังวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ค่าตอบแทนที่จ่ายใหก้รรมการและผู้บรหิารส าคญั  
มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 109 114 102 104 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น ๆ 5 6 5 6 
ผลประโยชน์ของพนักงานทีจ่่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์     
   จากแผนการใหหุ้น้ทุน 9 12 9 12 
ผลประโยชน์ทีจ่่ายแก่กรรมการและผูม้อี านาจในการจดัการ 123 132 116 122 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 

78 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
ผลประโยชน์ระยะสัน้ 445 471 415 439 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น ๆ 16 19 15 18 
ผลประโยชน์ของพนักงานทีจ่่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์     
   จากแผนการใหหุ้น้ทุน 25 31 25 31 
ผลประโยชน์ทีจ่่ายแก่กรรมการและผูม้อี านาจในการจดัการ 486 521 455 488 
 
ผลประโยชน์อ่ืนท่ีจ่ายแก่กรรมการและผู้มีอ านาจในการจดัการ 
 
ธนาคารไม่มีการจ่ายผลประโยชน์อื่นแก่กรรมการและผู้บรหิาร นอกเหนือจากผลประโยชน์ที่พึงจ่ายตามปกติ ซึ่งได้แก่ เบี้ยประชุมกรรมการ 
บ าเหน็จกรรมการ (ถา้ม)ี ภาษเีงนิได ้เงนิเดอืนและโบนัส (ถา้ม)ี และผลประโยชน์ของพนักงานทีจ่่ายโดยใหหุ้น้เป็นเกณฑ์ 
 

35 เหตุการณ์ส าคญัระหว่างงวดท่ีรายงาน 
 
เมื่อตน้ปี พ.ศ. 2563 ไดเ้กดิการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 (“การระบาดของ COVID-19”) เริม่มคีวามรุนแรงและส่งผลกระทบ
ต่อภาคธุรกจิ ลูกคา้ของธนาคาร และประชาชนทัว่ไปในวงกว้าง ทัง้นี้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกแนวทางในการให้ความช่วยเหลอืลูกหนี้  
ที่ได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยและมาตรการการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้เพิ่มเติมในช่วงสถานการณ์  
การระบาดของ COVID-19 กบัสถาบนัการเงนิ สถาบนัการเงนิเฉพาะกจิและผูใ้หบ้รกิารทางการเงนิอื่น รวมถงึรฐับาลไดม้กีารประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินจากการระบาดของ COVID-19 
 
ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการไดใ้หก้ารช่วยเหลอืลูกหนี้ตามมาตรการช่วยเหลอืของธนาคารแห่งประเทศไทย เช่น ขยายระยะเวลา
การผ่อนช าระ ลดอตัราดอกเบีย้ หรอื ปรบัปรุงโครงสรา้งหนี้ ใหเ้หมาะสมตามสถานะของลูกหนี้ ซึ่งการช่วยเหลอืดงักล่าวถอืเป็นการแกไ้ขสัญญา
ส่งผลให้กลุ่มกิจการรบัรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิม่ขึ้น ทัง้นี้กลุ่มกิจการได้ให้การช่วยเหลือลูกหนี้ คดิเป็นสดัส่วนประมาณ  
รอ้ยละ 21.1 ของยอดสนิเชื่อรวมของกลุ่มกิจการ โดยการช่วยเหลอืส าหรบัลูกค้าสนิเชื่อรายย่อยคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 13.9 ของยอดสนิเชื่อ 
รวมของกลุ่มกจิการ และส าหรบัลูกคา้สนิเชื่อธุรกจิคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 7.2 ของยอดสนิเชื่อรวมของกลุ่มกจิการ 
 

36 เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงิน 
 
ในเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2563 ธนาคารได้มกีารขายสนิเชื่อที่จดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์างการเงนิที่ด้อยค่าด้านเครดติ  ซึ่งมมีูลค่าตามบญัช ีณ วนัที ่
30 กนัยายน พ.ศ. 2563 เป็นจ านวน 506 ล้านบาท และในระหว่างงวดธนาคารได้มกีารกนัเงนิส ารองไวเ้พยีงพอส าหรบัค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน
เครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 
 


