
ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
 
ข้อมลูทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคารระหว่างกาล  
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
วนัที( 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 



รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
 

เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จาํกดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ได้สอบทานขอ้มลูทางการเงนิรวมระหว่างกาลของธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย จํากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และขอ้มูลทางการเงนิ
เฉพาะธนาคารระหว่างกาลของธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จํากดั (มหาชน) ซึ.งประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิ
เฉพาะธนาคาร ณ วนัที. 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะธนาคาร งบแสดงการเปลี.ยนแปลง
ส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี.ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะธนาคาร และงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะ
ธนาคารสําหรบังวดสามเดือนสิ9นสุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ.งผู้บรหิารของธนาคารเป็น
ผูร้บัผดิชอบในการจดัทาํและนําเสนอขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะธนาคารระหว่างกาลนี9ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที. 34
เรื.อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล และหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที.เกี.ยวขอ้งกบัการจดัทาํและนําเสนอรายงานทางการเงนิ
ตามที.เปิดเผยในหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลข้อ 2 ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี.ยวกบัข้อมูล 
ทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะธนาคารระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต
ของกจิการ” การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถามบุคลากรซึ.งส่วนใหญ่เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิ
และบญัช ีและการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื.น การสอบทานนี9มขีอบเขตจํากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี
ทําให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเชื.อมั .นว่าจะพบเรื.องที.มนีัยสําคญัทั 9งหมดซึ.งอาจจะพบได้จากการตรวจสอบ ดงันั 9นข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดง
ความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลที.สอบทานได ้ 
 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจ้าไม่พบสิ.งที.เป็นเหตุให้เชื.อว่าขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะธนาคารระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัทําขึ9นตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที. 34 เรื.อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล และหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที.เกี.ยวข้องกับ 
การจดัทําและนําเสนอรายงานทางการเงนิตามที.เปิดเผยในหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลขอ้ 2 ในสาระสําคญัจากการสอบทาน
ของขา้พเจา้ 
 

ข้อมลูและเหตกุารณ์ที(เน้น 
 

ขา้พเจ้าขอให้สงัเกตหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลขอ้ 2 ที.อธบิายถึงนโยบายการบญัชีเกี.ยวกบัการนําขอ้ยกเว้นจาก
มาตรการผ่อนปรนชั .วคราวเพื.อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื9อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ที.ออกโดยสภาวชิาชพี
บญัชมีาถอืปฏบิตั ิมาถอืปฏบิตัสิาํหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ9นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที. 11 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที. 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564 ทั 9งนี9 ขอ้สรุปของขา้พเจา้ไมไ่ดเ้ปลี.ยนแปลงไปเนื.องจากเรื.องที.ขา้พเจา้ใหข้อ้สงัเกตนี9 
 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 
 
 
 
 
 

บญุเลิศ  กมลชนกกลุ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที. 5339 
กรุงเทพมหานคร 
14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 



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

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัย์

เงนิสด 830,122 918,594 829,239 917,690

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิสทุธิ 7 7,313,063 6,357,267 7,139,275 6,188,678

สนิทรพัยท์างการเงนิที%วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม

ผา่นกาํไรหรอืขาดทนุ 8 35,454,141 35,233,559 35,454,141 35,233,559

สนิทรพัยอ์นุพนัธ์ 9 50,973,279 57,560,611 50,973,279 57,560,611

เงนิลงทนุสทุธิ 10 65,159,019 61,492,899 65,157,019 61,490,899

เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ยสทุธิ 11 - - 2,933,315 2,933,315

เงนิใหส้นิเชื%อแก่ลกูหนี4และดอกเบี4ยคา้งรบัสทุธิ 12, 13 213,809,606 221,843,844 209,805,553 217,575,772

ทรพัยส์นิรอการขายสทุธิ 1,214,159 1,082,475 1,002,648 909,229

ที%ดนิ อาคารและอุปกรณ์สทุธิ 3,117,000 3,265,887 3,043,750 3,184,960

สนิทรพัยส์ทิธกิารใชส้ทุธิ 283,839 293,567 223,311 231,112

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนสทุธิ 947,982 970,407 901,552 920,773

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี 1,259,500 671,711 565,776 -

เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 14,361,537 16,051,132 14,361,537 16,051,132

ลกูหนี4จากการขายสนิทรพัยท์างการเงนิที%วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่

ยตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทนุและเงนิลงทนุ 7,618,270 3,051,558 7,618,270 3,051,558

สนิทรพัยอ์ื%นสทุธิ 2,005,460 1,733,638 1,624,743 1,450,160

รวมสินทรพัย์ 404,346,977 410,527,149 401,633,408 407,699,448

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึ%งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี4

กรรมการ _________________________________________________    กรรมการ _________________________________________________

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที2 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคารข้อมลูทางการเงินรวม

2



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

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนี7สินและส่วนของเจ้าของ

หนี7สิน

เงนิรบัฝาก 188,316,792 193,955,570 188,849,135 194,149,733

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 53,168,074 47,094,775 53,168,074 47,094,775

หนี4สนิจ่ายคนืเมื%อทวงถาม 427,917 256,216 427,917 256,216

หนี4สนิทางการเงนิที%วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม

ผา่นกาํไรหรอืขาดทนุ 14 28,017,707 28,948,799 28,017,707 28,948,799

หนี4สนิอนุพนัธ์ 9 49,759,393 57,221,164 49,759,392 57,221,164

ตราสารหนี4ที%ออกและเงนิกูย้มื 15 20,059,478 19,449,377 20,059,478 19,449,377

หนี4สนิตามสญัญาเชา่ 287,623 296,677 226,156 233,549

ประมาณการหนี4สนิ 16 2,697,472 2,679,569 2,527,019 2,512,525

หนี4สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี - 37,854 - 29,750

เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 7,479,155 12,111,017 7,479,155 12,111,017

เจา้หนี4จากการซื4อสนิทรพัยท์างการเงนิที%วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่

ยตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทนุและเงนิลงทนุ 8,059,093 3,805,723 8,059,093 3,805,723

หนี4สนิอื%น 4,880,085 3,126,549 4,312,646 2,655,089

รวมหนี7สิน 363,152,789 368,983,290 362,885,772 368,467,717

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึ%งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี4

ข้อมลูทางการเงินรวม

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที2 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

3



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

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนี7สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทนุเรอืนหุน้ 17
ทนุจดทะเบยีน

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

ทนุที%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 847,799 1,541,465 899,736 1,593,402

สว่นเกนิจากการเปลี%ยนแปลงสว่นไดเ้สยี

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

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 19 536,200 536,200 536,200 536,200

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 12,295,846 11,951,851 9,754,603 9,545,032

รวมส่วนของเจ้าของ 41,194,188 41,543,859 38,747,636 39,231,731

รวมหนี7สินและส่วนของเจ้าของ 404,346,977 410,527,149 401,633,408 407,699,448

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึ%งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี4

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที2 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)

ข้อมลูทางการเงินรวม

4



งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดด้อกเบี�ย 21 3,212,300 4,064,855 2,358,101 3,106,145

ค่าใชจ้า่ยดอกเบี�ย 22 (748,272) (1,234,435) (748,061) (1,222,124)

รายได้ดอกเบี�ยสุทธิ 2,464,028 2,830,420 1,610,040 1,884,021

รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร 510,075 489,295 419,330 301,456

ค่าใชจ้า่ยค่าธรรมเนียมและบรกิาร (99,951) (91,300) (91,111) (86,666)

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 23 410,124 397,995 328,219 214,790

กําไรสุทธจิากเครื+องมอืทางการเงนิ

   ที+วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทนุ 24 178,347 546,129 178,347 546,129

กําไรสุทธจิากเงนิลงทนุ 25 135,328 145,853 135,328 145,853

รายไดจ้ากการดําเนินงานอื+นๆ 26 322,704 321,527 228,276 215,685

รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 3,510,531 4,241,924 2,480,210 3,006,478

ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอื�นๆ

  ค่าใชจ้า่ยเกี+ยวกบัพนกังาน 1,095,949 1,194,151 944,866 1,003,479

  ค่าตอบแทนกรรมการ 3,299 2,958 3,227 2,887

  ค่าใชจ้า่ยเกี+ยวกบัอาคารสถานที+และอปุกรณ์ 230,980 219,408 185,884 177,923

  ค่าภาษอีากร 107,348 105,411 105,633 96,063

  อื+นๆ 643,370 939,203 297,056 398,048

รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอื�นๆ 2,080,946 2,461,131 1,536,666 1,678,400

ผลขาดทนุดา้นเครดติที+คาดว่าจะเกดิขึ�น 27 1,012,029 616,155 694,407 159,565

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 417,556 1,164,638 249,137 1,168,513

ค่าใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 28 (76,237) (84,804) (42,242) (84,816)

กาํไรสุทธิสาํหรบังวด 341,319 1,079,834 206,895 1,083,697

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ+งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี�

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร
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งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ต่อ)
สาํหรบังวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

(ขาดทุน) กาํไรเบด็เสรจ็อื�น
รายการที�จะถกูจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
(ขาดทนุ) กําไรจากการวดัมลูค่าเงนิลงทนุในตราสารหนี�
  ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่นกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื+น (713,059) 18,373 (713,059) 18,373
(ขาดทนุ) กําไรจากการวดัมลูค่ายุตธิรรมเครื+องมอืที+ใช้
   สําหรบัการป้องกนัความเสี+ยงในกระแสเงนิสด (35,988) 380,401 (35,988) 380,401
กําไรจากการแปลงค่างบการเงนิ
   จากการดําเนินงานในต่างประเทศ 3,583 10,576 3,583 10,576
ภาษเีงนิไดท้ี+เกี+ยวกบัรายการที+จะถูกจดัประเภท
   รายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั 117,807 (79,738) 117,807 (79,738)

รวมรายการที�จะถกูจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (627,657) 329,612 (627,657) 329,612

รายการที�ไม่ถกูจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
กําไร (ขาดทนุ) จากเงนิลงทนุในตราสารทนุที+กําหนดให้
  วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่นกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื+น 15,965 (5,135) 15,965 (5,135)
ขาดทนุจากหนี�สนิทางการเงนิที+กําหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ย
  มลูค่ายุตธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทนุอนัเนื+องมาจาก
  ความเสี+ยงดา้นเครดติ (78,839) (133,796) (78,839) (133,796)
ภาษเีงนิไดท้ี+เกี+ยวกบัรายการที+ไมถู่กจดัประเภท
   รายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั (459) (1,784) (459) (1,784)

รวมรายการที�ไม่ถกูจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (63,333) (140,715) (63,333) (140,715)

รวม (ขาดทุน) กาํไรเบด็เสรจ็อื�น (690,990) 188,897 (690,990) 188,897

(ขาดทุน) กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด (349,671) 1,268,731 (484,095) 1,272,594

การแบ่งปันกาํไรสุทธิ

ส่วนที+เป็นของผูถ้อืหุน้ของธนาคาร 341,319 1,079,834 206,895 1,083,697
ส่วนที+เป็นของส่วนไดเ้สยีที+ไมม่อีาํนาจควบคุม - - - -

341,319 1,079,834 206,895 1,083,697

การแบ่งปัน (ขาดทุน) กาํไรเบด็เสรจ็รวม

ส่วนที+เป็นของผูถ้อืหุน้ของธนาคาร (349,671) 1,268,731 (484,095) 1,272,594
ส่วนที+เป็นของส่วนไดเ้สยีที+ไมม่อีาํนาจควบคุม - - - -

(349,671) 1,268,731 (484,095) 1,272,594

กาํไรต่อหุ้นสาํหรบักาํไรส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร

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

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

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ+งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)
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ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ&นสดุวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

กาํไร 

(ขาดทนุ) จากการ กาํไร (ขาดทนุ) จาก (ขาดทนุ) กาํไร (ขาดทนุ) กาํไรจาก  (ขาดทนุ) กาํไรจากหนี&สิน

มลูค่าเงินลงทนุใน การวดัมลูค่ายตุิธรรม  จากการแปลงค่า เงินลงทนุในตราสารทนุที� ทางการเงินที�กาํหนดให้วดั การวดัมลูค่าใหม่ ภาษีเงินได้เกี�ยวกบั ส่วนเกินจากการ

ส่วนเกินทนุ ส่วนเกิน (ตํ�า) กวา่ทนุ ตราสารหนี&ด้วยมลูค่า เครื�องมอืที�ใช้สาํหรบั งบการเงินจาก กาํหนดให้วดัมลูค่าด้วย มลูค่าด้วยมลูค่ายตุิธรรม ของภาระผกูพนั องคป์ระกอบของ รวมองคป์ระกอบ เปลี�ยนแปลงส่วน

ทนุที�ออก ส่วนเกิน จากการตีราคา จากการเปลี�ยนแปลง ยตุิธรรมผา่นกาํไร การป้องกนัความเสี�ยง การดาํเนินงาน มลูค่ายตุิธรรมผา่นกาํไร ผา่นกาํไรหรอืขาดทนุอนัเนื�อง ผลประโยชน์หลงั (ขาดทนุ) กาํไร อื�นของส่วน ได้เสียของธนาคาร สาํรองตาม รวมส่วนของ

และชาํระแล้ว มลูค่าหุ้นสามญั สินทรพัย์ มลูค่าเงินลงทนุ ขาดทนุเบด็เสรจ็อื�น ในกระแสเงินสด ในต่างประเทศ ขาดทนุเบด็เสรจ็อื�น มาจากความเสี�ยงด้านเครดิต ออกจากงาน เบด็เสรจ็อื�น ของเจ้าของ ในบริษทัยอ่ย 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. 2564 17,411,131 10,145,966 1,856,529 - 552,988 298,150 (22,211) (221,713) (85,318) (322,032) (514,928) 1,541,465 (42,754) 536,200 11,951,851 41,543,859

(ขาดทุน) กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - (713,059) (35,988) 3,583 15,965 (78,839) - 117,348 (690,990) - - 341,319 (349,671)

โอนไปกําไรสะสม - - (3,345) - - - - - - - 669 (2,676) - - 2,676 -

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 17,411,131 10,145,966 1,853,184 - (160,071) 262,162 (18,628) (205,748) (164,157) (322,032) (396,911) 847,799 (42,754) 536,200 12,295,846 41,194,188

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

   ฉบบัที2 9 เรื2องเครื2องมอืทางการเงนิมาใช้ - - - (312,930) 315,911 - - (212,272) 24,511 - - (184,780) - - (145,426) (330,206)

ยอดคงเหลือที�ปรบัปรงุแล้ว 17,411,131 10,145,966 1,934,639 - 315,911 27,321 (16,537) (212,272) 24,511 (361,164) (429,147) 1,283,262 (42,754) 403,980 10,900,418 40,102,003

เงนิปนัผลจา่ย 18 - - - - - - - - - - - - - - (174,112) (174,112)

กําไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 18,373 380,401 10,576 (5,135) (133,796) - (81,522) 188,897 - - 1,079,834 1,268,731

สาํรองตามกฎหมาย 19 - - - - - - - - - - - - - 20,920 (20,920) -

โอนไปกําไรสะสม - - (4,300) - - - - - - - 860 (3,440) - - 3,440 -

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 17,411,131 10,145,966 1,930,339 - 334,284 407,722 (5,961) (217,407) (109,285) (361,164) (509,809) 1,468,719 (42,754) 424,900 11,788,660 41,196,622

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึ2งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี:

ข้อมูลทางการเงินรวม

ส่วนของเจ้าของ

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ
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ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ&นสดุวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

กาํไร (ขาดทุน) จาก กาํไร (ขาดทุน) (ขาดทุน) กาํไร (ขาดทุน) กาํไรจาก (ขาดทุน) กาํไรจากหนี&สิน

ส่วนเกิน (ตํ�า) การวดัมูลค่าเงินลงทุน จากการวดัมูลค่า  จากการแปลง เงินลงทุนในตราสารทุนที� ทางการเงินที�กาํหนดให้วดั การวดัมูลค่าใหม่ ภาษีเงินได้เกี�ยวกบั             

ส่วนเกินทุน กว่าทุนจากการ ในตราสารหนี&ด้วยมูลค่า ยตุิธรรมเครื�องมือที�ใช้ ค่างบการเงิน กาํหนดให้วดัมูลค่าด้วย มูลค่าด้วยมูลค่ายตุิธรรม ของภาระผกูพนั องคป์ระกอบของ รวมองคป์ระกอบ

ทุนที�ออก ส่วนเกิน จากการตีราคา เปลี�ยนแปลง ยตุิธรรมผา่นกาํไร สาํหรบัการป้องกนั จากการดาํเนินงาน มูลค่ายตุิธรรมผา่นกาํไร ผา่นกาํไรหรือขาดทุนอื�นเนื�อง ผลประโยชน์หลงั (ขาดทุน) กาํไร อื�นของส่วนของ สาํรองตาม รวมส่วนของ

และชาํระแล้ว มูลค่าหุ้นสามญั สินทรพัย์ มูลค่าเงินลงทุน 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. 2564 17,411,131 10,145,966 1,856,529 - 552,988 298,150 (22,211) (221,713) (85,318) (257,111) (527,912) 1,593,402 536,200 9,545,032 39,231,731

(ขาดทนุ) กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - (713,059) (35,988) 3,583 15,965 (78,839) - 117,348 (690,990) - 206,895 (484,095)

โอนไปกาํไรสะสม - - (3,345) - - - - - - - 669 (2,676) - 2,676 -

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 17,411,131 10,145,966 1,853,184 - (160,071) 262,162 (18,628) (205,748) (164,157) (257,111) (409,895) 899,736 536,200 9,754,603 38,747,636

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

   ฉบบัที2 9 เรื2องเครื2องมอืทางการเงนิมาใช้ - - - (312,930) 315,911 - - (212,272) 24,511 - - (184,780) 218,747 33,967

ยอดคงเหลือที�ปรบัปรงุแล้ว 17,411,131 10,145,966 1,934,639 - 315,911 27,321 (16,537) (212,272) 24,511 (305,499) (440,280) 1,327,794 403,980 7,569,905 36,858,776

เงนิปนัผลจ่าย 18 - - - - - - - - - - - - - (174,112) (174,112)

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - 18,373 380,401 10,576 (5,135) (133,796) - (81,522) 188,897 - 1,083,697 1,272,594

สาํรองตามกฎหมาย 19 - - - - - - - - - - - - 20,920 (20,920) -

โอนไปกาํไรสะสม - - (4,300) - - - - - - - 860 (3,440) - 3,440 -

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 17,411,131 10,145,966 1,930,339 - 334,284 407,722 (5,961) (217,407) (109,285) (305,499) (520,942) 1,513,251 424,900 8,462,010 37,957,258

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นสว่นหนึ2งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี:

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร
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ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ&นสดุวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 417,556 1,164,638 249,137 1,168,513
รายการปรบักระทบกําไรก่อนภาษเีงนิไดเ้ป็น
   เงนิสดรบั (จ่าย) จากกจิกรรมดาํเนินงาน
   คา่เสื2อมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 176,420 149,221 155,605 127,993
   ผลขาดทุนดา้นเครดติที2คาดว่าจะเกดิขึ:น 27 1,012,029 616,155 694,407 159,565
   ผลประโยชน์ของพนกังานที2จ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 7,746 8,597 7,746 8,597
   สาํรองจากการประมาณการหนี:สนิ 61,108 31,674 55,327 27,973
   ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ทรพัยส์นิรอการขาย 257,689 411,147 - -
   กําไรจากอตัราแลกเปลี2ยนเงนิตราต่างประเทศ
      และตราสารอนุพนัธท์ี2ยงัไมเ่กดิขึ:นจรงิ (488,325) (519,723) (488,325) (519,723)
   ขาดทุน (กําไร) จากทรพัยส์นิรอการขาย 7,792 12,527 (233) (489)
   ขาดทุนที2ยงัไมเ่กดิขึ:นจรงิจากการปรบัมลูคา่/ขาดทุนจากการขาย
      สนิทรพัยท์างการเงนิที2วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม
      ผา่นกําไรหรอืขาดทุน 1,179,040 139,678 1,179,040 139,678
   กําไรจากการขายเงนิลงทุน 25 (135,328) (145,853) (135,328) (145,853)
   กําไรจากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (4,144) (680) (4,144) (84)
   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 904 883 724 874
   กําไรจากการเปลี2ยนแปลงเงื2อนไขและยกเลกิสญัญาเช่า (323) (12) (323) (12)
   ขาดทุนจากเครื2องมอืทางการเงนิ
      ที2กําหนดใหแ้สดงดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม 24 1,029,208 1,530,645 1,029,208 1,530,645
   ดอกเบี:ยรบั 21 (3,212,300) (4,064,855) (2,358,101) (3,106,145)
   เงนิปนัผลรบั (2,339) (60) (2,339) (60)
   คา่ใชจ่้ายดอกเบี:ย 22 748,272 1,234,435 748,061 1,222,124

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงใน
   สินทรพัยแ์ละหนี&สินดาํเนินงาน 1,055,005 568,417 1,130,462 613,596
สินทรพัยด์าํเนินงาน (เพิ�มขึ&น) ลดลง
   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ (955,461) (18,857,068) (950,262) (18,904,453)
   สนิทรพัยท์างการเงนิที2วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน (3,269,791) (7,115,453) (3,269,791) (7,115,453)
   เงนิใหส้นิเชื2อแก่ลกูหนี: 6,305,732 (4,827,031) 7,273,284 (3,335,259)
   ทรพัยส์นิรอการขาย 542,514 717,309 (825) 843
   เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 1,689,595 (8,098,639) 1,689,595 (8,098,639)
   ลกูหนี:จากการขายสนิทรพัยท์างการเงนิที2วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่
      ยตุธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน (4,463,121) (1,837,934) (4,463,121) (1,837,934)
   สนิทรพัยอ์ื2น 17,153 222,525 114,018 178,424

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นสว่นหนึ2งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี:

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร
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ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ&นสดุวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนี&สินดาํเนินงานเพิ�มขึ&น (ลดลง)
   เงนิรบัฝาก (5,638,778) 13,312,372 (5,300,598) 13,345,271
   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 6,073,298 19,380,343 6,073,298 19,380,343
   หนี:สนิจ่ายคนืเมื2อทวงถาม 171,701 83,440 171,701 83,440
   เงนิกูย้มืระยะสั :น 332,356 336,734 332,356 336,734
   ประมาณการหนี:สนิ (80,147) (31,186) (80,147) (31,186)
   เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ (4,631,862) 5,732,015 (4,631,862) 5,732,015
   เจา้หนี:จากการซื:อสนิทรพัยท์างการเงนิที2วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่
      ยตุธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน 3,358,124 3,243,071 3,358,124 3,243,071
   หนี:สนิอื2น 1,683,566 (550,878) 1,521,185 (300,879)

เงินสดได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 2,189,884 2,278,037 2,967,417 3,289,934
   ดอกเบี:ยรบั 2,733,975 3,352,102 1,815,528 2,308,788
   ดอกเบี:ยจ่าย (1,201,620) (1,826,323) (1,201,680) (1,826,390)
   ภาษจ่ีาย (145,575) (12,582) (14,719) (13,932)

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 3,576,664 3,791,234 3,566,546 3,758,400

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงนิสดจ่ายในการซื:อเงนิลงทุนในตราสารหนี:ที2วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม
    ผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื2น (13,966,903) (14,312,441) (13,966,903) (14,312,441)
เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายและไถ่ถอนเงนิลงทุนในตราสารหนี:ที2วดัมลูคา่ดว้ย
    มลูคา่ยตุธิรรมผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื2น 10,228,905 10,566,374 10,228,905 10,566,374
เงนิสดจ่ายในการซื:อเงนิลงทุนในตราสารหนี:ที2วดัมลูคา่ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย (50,999) (2,002,229) (50,999) (2,002,229)
เงนิสดรบัจากการไถ่ถอนเงนิลงทุนในตราสารหนี:ที2วดัมลูคา่ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 304,300 42,000 304,300 42,000
เงนิสดรบัจากการลดทุนเงนิลงทุนในตราสารทุนที2กําหนดใหว้ดัมลูคา่
    ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน - 4,558 - 4,558
เงนิสดจ่ายจากการซื:ออาคารและอุปกรณ์ (7,248) (84,212) (6,758) (76,116)
เงนิสดรบัจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 5,654 662 5,654 62
เงนิสดจ่ายซื:อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (55,523) (118,976) (55,253) (105,881)
เงนิปนัผลรบั 2,339 60 2,339 60
ดอกเบี:ยรบั 222,772 216,231 222,772 216,231

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (3,316,703) (5,687,973) (3,315,943) (5,667,382)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นสว่นหนึ2งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี:

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร
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ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ต่อ)
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พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงนิสดรบัจากการกูย้มืเงนิ 1,926,057 1,849,135 1,926,057 1,849,135
เงนิสดจ่ายจากการกูย้มืเงนิ (2,247,726) (10,468) (2,247,726) (10,468)
เงนิสดจ่ายชาํระหนี:สนิตามสญัญาเช่า (30,345) (27,546) (20,966) (17,838)

เงินสดสทุธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน (352,014) 1,811,121 (342,635) 1,820,829
ขาดทุนจากการแปลงคา่งบการเงนิจากการดาํเนินงานในต่างประเทศ 3,581 10,559 3,581 10,559

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสทุธิ (88,472) (75,059) (88,451) (77,594)
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัตน้งวด 918,594 1,351,568 917,690 1,350,614

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายงวด 830,122 1,276,509 829,239 1,273,020

ข้อมลูเพิ�มเติมประกอบกระแสเงินสด 

รายการที2มใิช่เงนิสด
   ซื:อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนที2ยงัไมถ่งึกําหนดชาํระเงนิ - 1,231 - 1,231
   ตดัจาํหน่ายสว่นเกนิหรอืสว่นลดอตัราดอกเบี:ย 104,240 61,316 104,240 61,316
   ลกูหนี:จากการขายเงนิลงทุน (156,200) (1,158,814) (156,200) (1,158,814)
   เจา้หนี:จากการซื:อเงนิลงทุน 895,246 455,174 895,246 455,174

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นสว่นหนึ2งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี:

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร
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1 ข้อมลูทั *วไป 

 
ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จาํกดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) เป็นบรษิทัมหาชนจํากดั ซึ�งจดัตั ;งขึ;นในประเทศไทยและเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย โดยเริ�มประกอบกจิการธนาคารพาณิชย์ตั ;งแต่วนัที� 8 มนีาคม พ.ศ. 2492 และมทีี�อยู่ตามที�ได้จดทะเบยีน เลขที� 44 ถนนหลงัสวน 
แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 
 
ธนาคารเป็นบรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เพื�อวตัถุประสงค์ในการรายงานขอ้มลูจงึเรยีกรวมธนาคารและบรษิัทย่อย 
ว่ากลุ่มกจิการ โดยธนาคารม ีCIMB Bank Berhad เป็นบรษิทัใหญ่ และมบีรษิทั CIMB Group Holdings Berhad เป็นบรษิทัใหญ่ของกลุ่มบรษิทั 
CIMB ซึ�งบรษิทัดงักล่าวจดัตั ;งในประเทศมาเลเซยี 
 
บรษิัทย่อยทั ;งหมดจดัตั ;งเป็นบรษิัทจํากดัตามกฎหมายไทยและประกอบกจิการในประเทศไทย โดยดําเนินธุรกจิหลกัทางดา้นธุรกจิให้เช่าซื;อ ธุรกจิ 
ใหเ้ช่าสนิทรพัยแ์บบลสิซิ�ง และธุรกจิตดิตามหนี; 
 
ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะธนาคารระหว่างกาลนี;ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการธนาคารเมื�อวนัที� 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 
ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะธนาคารระหว่างกาลที�นําเสนอนี;ไดม้กีารสอบทานแต่ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ 
 

2 เกณฑก์ารจดัทาํข้อมลูทางการเงิน 
 

ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลไดจ้ดัทําขึ;นตามมาตรฐานการบญัชไีทย ฉบบัที� 34 เรื�อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ขอ้มลูทางการเงนิหลกั 
(คอื งบแสดงฐานะการเงนิ งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจา้ของ และงบกระแสเงนิสด) ไดนํ้าเสนอในรูปแบบที�สอดคลอ้งกบั
รูปแบบของงบการเงนิประจําปี ซึ�งเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชไีทย ฉบบัที� 1 เรื�อง การนําเสนองบการเงนิ นอกจากนี;รูปแบบการนําเสนอ 
งบการเงนิไดจ้ดัทาํขึ;นตามขอ้กําหนดของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ที� สนส. 21/2561 เรื�อง “การจดัทาํและการประกาศงบการเงนิ
ของธนาคารพาณิชย์และบรษิัทโฮลดิ;งที�เป็นบรษิัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ” ลงวนัที� 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ส่วนหมายเหตุประกอบข้อมูล 
ทางการเงนิระหว่างกาลจดัทําเป็นแบบย่อ กลุ่มกจิการได้เปิดเผยหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิเพิ�มเติมตามขอ้กําหนดในประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี�ออกภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี;ควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิสาํหรบัปีสิ;นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 
ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคารระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษจดัทําขึ;นจากข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลภาษาไทย 
ที�จดัทาํตามกฎหมาย ในกรณทีี�มเีนื;อความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามแตกต่างกนั ใหใ้ชข้อ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 
นโยบายการบญัชทีี�ใช้ในการจดัทําขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีี�ใชใ้นการจดัทํางบการเงนิสําหรบั 
ปีสิ;นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ยกเวน้เรื�องดงัต่อไปนี; 

 ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการยุติการนํามาตรการผ่อนปรนชั �วคราวสําหรบัทางเลือกเพิ�มเติมทางบญัชีเพื�อรองรบั
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื;อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศสภาวิชาชีพบญัชีฉบบัที� 
16/2563 มาถอืปฏบิตัิสําหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ;นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที� 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 โดยไมม่ผีลกระทบจากการยุตกิารใชม้าตรการผ่อนปรนดงักล่าว และ 

 นโยบายการบญัชทีี�เกี�ยวกบัการรบัรูส้นิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน จากวนัจ่าย
หรอืรบัชาํระเงนิเป็นวนัซื;อขาย ตามที�อธบิายไวใ้นหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลขอ้ 3 
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กลุ่มกจิการเลอืกที�จะนําขอ้ยกเวน้จากมาตรการผ่อนปรนชั �วคราวเพื�อลดผลกระทบจาก COVID-19 ที�ออกโดยสภาวชิาชพีบญัช ีมาถอืปฏบิตัิ
สาํหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ;นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 โดยเลอืกที�จะพจิารณา
นํ;าหนักของขอ้มลูที�มกีารคาดการณ์ไปในอนาคตที�เกดิจากภาวะวกิฤตชั �วคราวเป็นนํ;าหนักที�น้อยกว่า ขอ้มูลความสามารถในการชําระหนี;ของ
ลกูหนี;ในอดตีมาใชใ้นการพจิารณารบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ;นของเงนิใหส้นิเชื�อแก่ลูกหนี; ซึ�งกลุ่มกจิการเลอืกใชว้ธิกีารปรบัปรุง
ผลขาดทุนดา้นเครดติถ่วงนํ;าหนกัในสถานการณ์ที�รา้ยแรงประกอบกบัดุลยพนิจิของผูบ้รหิารในการประมาณการผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกดิขึ;น และ
คงการจดัชั ;นหนี;ของลูกหนี;ตามเดมิก่อนเขา้มาตรการ ตามหนังสอืเวยีนธนาคารแห่งประเทศไทยที� ธปท. ฝนส. (23)ว. 276/2563 เรื�องแนวทาง
การใหค้วามช่วยเหลอืลกูหนี;ที�ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์ที�ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิไทย วนัที� 28 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 
 
รายจ่ายที�เกดิขึ;นเป็นครั ;งคราวในระหว่างงวดบญัชจีะแสดงเป็นค่าใชจ่้ายหรอืค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชโีดยใชเ้กณฑ์เดยีวกบัการแสดงรายจ่ายเป็น
ค่าใชจ่้ายหรอืค่าใชจ่้ายรอการตดับญัช ีณ วนัสิ;นงวดบญัช ี
 
ภาษเีงนิไดร้ะหว่างกาลตั ;งคา้งจ่ายไวโ้ดยใชอ้ตัราภาษเีดยีวกบัที�ใชก้บัผลกาํไรหรอืขาดทุนรวมทั ;งปีที�คาดว่าจะได ้
 

3 การเปลี*ยนแปลงนโยบายการบญัชี 
 
กลุ่มกจิการไดม้กีารปรบังบการเงนิยอ้นหลงัเนื�องจากกลุ่มกจิการมกีารเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชใีนการรบัรูส้นิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่า
ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน จากวนัจ่ายหรอืรบัชาํระเงนิเป็นวนัซื;อขาย โดยมผีลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงนิ ณ 
วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ดงันี; 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 ตามที*รายงาน 

ในงวดก่อน การปรบัปรงุ 
ตามที* 

ปรบัปรงุใหม่ 
ตามที*รายงาน 

ในงวดก่อน การปรบัปรงุ 
ตามที* 

ปรบัปรงุใหม่ 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
งบแสดงฐานะการเงิน       
สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่       
   ยุตธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทนุ 34,427 807 35,234 34,427 807 35,234 
เงนิลงทนุสุทธ ิ 61,546 (53) 61,493 61,544 (53) 61,491 

 ลูกหนี;จากการขายสนิทรพัยท์างการเงนิที�วดั       
   มลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่น       
   กําไรหรอืขาดทนุและเงนิลงทนุ - 3,052 3,052 - 3,052 3,052 
เจา้หนี;จากการซื;อสนิทรพัย์ทางการเงนิที�วดั       
   มลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่น       
   กําไรหรอืขาดทนุและเงนิลงทนุ - 3,806 3,806 - 3,806 3,806 
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 ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 สาํหรบังวดสามเดือนสิ)นสุดวนัที* 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
 ตามที*รายงาน 

ในงวดก่อน การปรบัปรงุ 
ตามที* 

ปรบัปรงุใหม่ 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
งบกระแสเงินสด    
สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่    
   ยุตธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทนุ (5,710) (1,405) (7,115) 
ลูกหนี;จากการขายสนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่    
   ยุตธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทนุ - (1,838) (1,838) 
เจา้หนี;จากการซื;อสนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูคา่ดว้ยมลูค่า    
   ยุตธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทนุ - 3,243 3,243 
    
รายการที�มใิชเ่งนิสด :    
ลูกหนี;จากการขายเงนิลงทนุ - (1,159) (1,159) 
เจา้หนี;จากการซื;อเงนิลงทนุ - 455 455 
 
นอกจากนี;ตวัเลขที�นํามาแสดงเปรยีบเทยีบไดม้กีารจดัประเภทรายการใหม่เพื�อใหเ้ปรยีบเทยีบไดก้บัการแสดงรายการในปีบญัชปีจัจุบนั 
 

4 การประมาณการ 
 
ในการจดัทําขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล ผู้บรหิารต้องใช้ดุลยพนิิจ การประมาณการและขอ้สมมติที�มผีลกระทบต่อการนํานโยบายการบญัชมีาใช ้
และจาํนวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี;สนิ รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลที�เกดิขึ;นจรงิอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 
 
ในการจดัทําข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล ผู้บรหิารจะใช้ดุลยพินิจที�มนีัยสําคญัในการนํานโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการและแหล่งที�มา 
ของขอ้มลูที�สําคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการที�มอียู่มาใชเ้ช่นเดยีวกบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารสําหรบัปีสิ;นสุด
วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 

5 การเสนอข้อมูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 
 
ขอ้มลูทางการเงนิที�เกี�ยวกบัผลการดําเนินงานของกลุ่มกจิการไดร้บัการสอบทานอย่างสมํ�าเสมอโดยผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการ มกีารจําแนกตาม
ส่วนงานสรุปไดด้งันี; 
 
ภาครายย่อย 
ภาครายย่อย ให้บริการทางการเงนิกับประชาชนทั �วไปและลูกค้าพาณิชย์ธนกิจ ซึ�งได้แก่ บริการด้านช่องทางการจําหน่ายและกระจายสินค้า 
แก่ผูบ้รโิภค และการใหบ้รกิารทางการเงนิแก่ลกูคา้รายย่อยและลกูคา้ส่วนบุคคล 
 
ภาคธุรกจิ 
ภาคธุรกจิประกอบไปดว้ยสายวาณชิธนกจิ สายบรรษทัธุรกจิ และสายบรหิารเงนิและการตลาด 
- สายวาณชิธนกจิ เป็นการใหบ้รกิารดา้นที�ปรกึษาทางการเงนิ ธุรกรรมในตลาดตราสารทุนและการบรหิารจดัการสนิทรพัย ์
- สายบรรษัทธุรกจิ และสายบรหิารเงนิและการตลาด เป็นบรกิารทางดา้นการให้สนิเชื�อภาคธุรกจิเชงิพาณิชย์ การบรกิารทางดา้นการรบัฝากเงนิ 

การบรหิารธุรกรรมทางการเงนิ การบรหิารเงนิและการตลาด 
 
อื�น ๆ 
อื�น ๆ เป็นฝ่ายที�รบัผิดชอบดูแลการดําเนินงานของระบบงานส่วนกลาง และส่วนสนับสนุน รวมถึงศูนย์ต้นทุน ส่วนที�ไม่แสวงผลกําไรและธุรกจิอื�น 
ซึ�งไมม่สีาระสาํคญัต่อกลุ่มกจิการ 
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ในส่วนของขอ้มลูทางการเงนิที�เกี�ยวกบัฐานะการเงนิของกลุ่มกจิการซึ�งได้รบัการสอบทานอย่างสมํ�าเสมอโดยผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการ มกีารจําแนก
ตามส่วนงานสรุปไดด้งันี; 
 
ภาคธุรกจิธนาคาร 
ภาคธุรกจิธนาคาร ไดแ้ก่ การประกอบกจิการของธนาคารของธนาคาร ซไีอเอม็บไีทย จาํกดั (มหาชน) 
 
ภาคธุรกจิใหเ้ช่าซื;อ 
ภาคธุรกจิให้เช่าซื;อ ประกอบด้วยบรษิัทย่อย 2 แห่ง ไดแ้ก่ บรษิัท ซีไอเอ็มบ ีไทย ออโต้ จํากดั และบรษิัท เวลิด์ลสี จํากดั ซึ�งประกอบธุรกจิให้เช่า/ 
เช่าซื;อรถยนต์ และใหเ้ช่าซื;อและจาํหน่ายรถจกัรยานยนต์ ตามลาํดบั 
 
อื�นๆ 
อื�นๆ ไดแ้ก่ บรษิทั ซที ีคอลล ์จาํกดั ซึ�งประกอบธุรกจิตดิตามหนี; 
 
ขอ้มูลทางการเงนิในงบการเงนิรวมระหว่างกาลจําแนกตามส่วนงาน ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และสําหรบั
งวดสามเดอืนสิ;นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 เป็นดงันี; 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม 
 สาํหรบังวดสามเดือนสิ)นสุดวนัที* 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

 ภาครายย่อย ภาคธรุกิจ อื*นๆ 
รายการ 
ตดับญัชี 

ข้อมลู 
ทางการเงินรวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      

รายไดด้อกเบี;ยสุทธจิากลกูคา้ภายนอก 1,884 400 180 - 2,464 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธ ิ 316 96 (2) - 410 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื�นๆ 400 199 46 (9) 636 
ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอื�นๆ (1,550) (449) (92) 10 (2,081) 
ผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ;น (907) 55 (178) 18 (1,012) 
ภาษเีงนิได ้ (26) (55) 5 - (76) 
   กาํไรสุทธสิาํหรบังวด 117 246 (41) 19 341 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม 
 สาํหรบังวดสามเดือนสิ)นสุดวนัที* 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

 ภาครายย่อย ภาคธรุกิจ อื*นๆ 
รายการ 
ตดับญัชี 

ข้อมลู 
ทางการเงินรวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      

รายไดด้อกเบี;ยสุทธจิากลกูคา้ภายนอก 2,110 482 238 - 2,830 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธ ิ 344 94 (35) (5) 398 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื�นๆ 431 552 33 (2) 1,014 
ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอื�นๆ (1,888) (408) (167) 2 (2,461) 
ผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ;น (812) (5) 195 6 (616) 
ภาษเีงนิได ้ (13) (52) (20) - (85) 
   กาํไรสุทธสิาํหรบังวด 172 663 244 1 1,080 
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 ธรุกิจธนาคาร ธรุกิจให้เช่าซื)อ ธรุกิจอื*น รายการตดับญัชี ข้อมลูทางการเงินรวม 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
           
สนิทรพัยร์วม 401,633 408,227 36,532 38,829 43 43 (33,861) (36,044) 404,347 411,055 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ(สนิทรพัย)์ 7,139 6,716 664 320 43 43 (533) (194) 7,313 6,885 
สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม           
   ผ่านกาํไรหรอืขาดทุน 35,454 35,234 - - - - - - 35,454 35,234 
เงนิลงทุนสุทธ ิ 65,157 61,491 2 2 - - - - 65,159 61,493 
เงนิใหส้นิเชื�อแก่ลกูหนี;และดอกเบี;ยคา้งรบัสุทธ ิ 209,806 217,576 34,374 37,171 - - (30,370) (32,903) 213,810 221,844 
เงนิรบัฝาก 188,849 194,150 - - - - (532) (194) 188,317 193,956 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ (หนี;สนิ) 53,168 47,668 30,355 32,935 - - (30,355) (32,935) 53,168 47,668 
หนี;สนิทางการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผ่าน           
   กาํไรหรอืขาดทุน 28,018 28,949 - - - - - - 28,018 28,949 
ตราสารหนี;ที�ออกและเงนิกูย้มื 20,059 19,449 - - - - - - 20,059 19,449 
 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
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6 มลูค่ายติุธรรม 

 
6.1 การประมาณการมลูค่ายติุธรรม 

 
ตารางต่อไปนี;แสดงถึงสนิทรพัย์และหนี;สนิทางการเงนิที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจําแนกตามวธิกีารประมาณมูลค่าความแตกต่าง 
ของระดบัขอ้มลูสามารถแสดงไดด้งันี; 
 
 ขอ้มลูระดบัที� 1 ไดแ้ก่ ราคาเสนอซื;อขาย (ไมต่อ้งปรบัปรุง) ในตลาดที�มสีภาพคล่องสาํหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี;สนิอย่างเดยีวกนั  
 ขอ้มูลระดบัที� 2 ได้แก่ ขอ้มูลอื�นนอกเหนือจากราคาเสนอซื;อขายซึ�งรวมอยู่ในระดบั 1 ที�สามารถสงัเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูล

ราคาตลาด) หรอืโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มลูที�คาํนวณมาจากราคาตลาด) สาํหรบัสนิทรพัยน์ั ;นหรอืหนี;สนินั ;น  
 ขอ้มลูระดบัที� 3 ไดแ้ก่ ขอ้มลูสําหรบัสนิทรพัย์หรอืหนี;สนิซึ�งไมไ่ดอ้้างองิจากขอ้มลูที�สามารถสงัเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มลูที�ไม่สามารถ

สงัเกตได)้ 
 
ตารางต่อไปนี;แสดงถงึสนิทรพัย์และหนี;สนิทางการเงนิที�วดัมูลค่าและรบัรูด้ว้ยมลูค่ายุตธิรรม ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และวนัที�  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
 ข้อมลูระดบัที* 1 ข้อมลูระดบัที* 2 ข้อมลูระดบัที* 3 รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
สินทรพัย ์     
   สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่า     
      ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรขาดทุน - 35,454 - 35,454 
   เงนิลงทุนในตราสารหนี;ที�วดัมลูค่า     
      ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น - 43,646 - 43,646 
   เงนิลงทุนในตราสารทุนที�กาํหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ย     
      มลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น 54 - 40 94 
   สนิทรพัยอ์นุพนัธ ์ - 50,973 - 50,973 
รวมสนิทรพัย ์ 54 130,073 40 130,167 
     
หนี)สิน     
   หนี;สนิทางการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม     
      ผ่านกาํไรหรอืขาดทุน - 28,018 - 28,018 
   หนี;สนิอนุพนัธ ์ - 49,759 - 49,759 
รวมหนี;สนิ - 77,777 - 77,777 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
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 ข้อมลูทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 ข้อมลูระดบัที* 1 ข้อมลูระดบัที* 2 ข้อมลูระดบัที* 3 รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
สินทรพัย ์     
   สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่า     
      ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรขาดทุน - 35,234 - 35,234 
   เงนิลงทุนในตราสารหนี;ที�วดัมลูค่า     
      ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น - 39,743 - 39,743 
   เงนิลงทุนในตราสารทุนที�กาํหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ย     
      มลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น 52 - 26 78 
   สนิทรพัยอ์นุพนัธ ์ - 57,561 - 57,561 
รวมสนิทรพัย ์ 52 132,538 26 132,616 
     
หนี)สิน     
   หนี;สนิทางการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม     
      ผ่านกาํไรหรอืขาดทุน - 28,949 - 28,949 
   หนี;สนิอนุพนัธ ์ - 57,221 - 57,221 
รวมหนี;สนิ - 86,170 - 86,170 

 
6.2 เทคนิคการประเมินมลูค่าสาํหรบัการวดัมลูค่ายติุธรรมระดบัที* 2 

 
สนิทรพัย์ทางการเงนิที�วดัมูลค่าด้วยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน และเงนิลงทุนในตราสารหนี;ที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น ซึ�งมลูค่ายุตธิรรมอยู่ในระดบัที� 2 วดัมลูค่ายุตธิรรมโดยใชว้ธิคีดิลดกระแสเงนิสด ซึ�งเป็นการคดิลดกระแสเงนิสดตาม
สญัญาโดยใช้อตัราคดิลดที�คํานวณจากข้อมูลที�สงัเกตได้จากตลาดของอตัราที�มกีารเสนอซื;อขายกนัในตลาดที�มสีภาพคล่องสําหรบั 
ตราสารหนี;ของผูอ้อกตราสารนั ;น 
 
ตราสารอนุพนัธ์เพื�อค้า ตราสารอนุพนัธ์ที�ใช้สําหรบัการบญัชีป้องกนัความสี�ยง และหนี;สินทางการเงนิที�กําหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม  
ซึ�งมลูค่ายุตธิรรมอยู่ในระดบัที� 2 ไดแ้ก่ สญัญาซื;อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี;ย หุน้กูท้ ี�มอีนุพนัธ์แฝง และ
ตั hวแลกเงนิแบบ accreting ที�มอีนุพนัธแ์ฝง สญัญาซื;อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า วดัมลูค่ายุตธิรรมโดยอ้างองิจากอตัราแลกเปลี�ยน
เงนิตราต่างประเทศซึ�งมกีารเสนอซื;อขายกนัในตลาดที�มสีภาพคล่อง สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี;ย หุน้กูท้ ี�มอีนุพนัธ์แฝง และตั hวแลกเงนิแบบ 
accreting ที�มอีนุพนัธ์แฝง วดัมูลค่ายุติธรรมโดยอ้างอิงจากอตัราดอกเบี;ยล่วงหน้าซึ�งไดม้าจากเส้นอตัราผลตอบแทน (yield curve) ที�สงัเกตได ้
การคดิลดไมม่ผีลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อมลูค่ายุตธิรรมของตราสารอนุพนัธซ์ึ�งมลูค่ายุตธิรรมอยู่ในระดบัที� 2 
 

6.3 การวดัมลูค่ายติุธรรมซึ*งใช้ข้อมลูที*ไม่สามารถสงัเกตได้อย่างมีสาระสาํคญั (ข้อมลูระดบัที* 3) 
 
กลุ่มกจิการวดัมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารทุนที�กาํหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมซึ�งอยู่ในระดบัที� 3 โดยใชเ้ทคนิคการเทยีบเคยีง
มูลค่าของบรษิัทที�จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึ�งกลุ่มกจิการพิจารณาแล้วเห็นว่ามสีถานะทางการเงนิที�เทียบเคียงกบั 
ตราสารทุนดงักล่าว 
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7 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสทุธิ (สินทรพัย)์ 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   
ในประเทศ :   
ธนาคารแห่งประเทศไทยและกองทุนเพื�อการฟื;นฟูฯ 2,382 1,701 
ธนาคารพาณชิย ์ 161 154 
สถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ 14 15 
สถาบนัการเงนิอื�น 2,016 1,800 
   รวม 4,573 3,670 
บวก ดอกเบี;ยคา้งรบั - - 
หกั ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ;น - - 
   รวมในประเทศสุทธ ิ 4,573 3,670 
   
ต่างประเทศ :   
เงนิสกุลดอลลารส์หรฐัฯ 2,008 1,485 
เงนิเยน 13 26 
เงนิยโูร 144 4 
เงนิสกุลอื�น 574 1,171 
   รวม 2,739 2,686 
บวก ดอกเบี;ยคา้งรบั 1 1 
   รวมต่างประเทศ 2,740 2,687 
   
   รวมในประเทศและต่างประเทศสุทธ ิ 7,313 6,357 
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หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
สาํหรบังวดสามเดือนสิ)นสุดวนัที* 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   
ในประเทศ :   
ธนาคารแห่งประเทศไทยและกองทุนเพื�อการฟื;นฟูฯ 2,382 1,701 
ธนาคารพาณชิย ์ 1 1 
สถาบนัการเงนิอื�น 2,016 1,800 
   รวม 4,399 3,502 
บวก  ดอกเบี;ยคา้งรบั - - 
หกั   ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ;น - - 
   รวมในประเทศสุทธ ิ 4,399 3,502 
   
ต่างประเทศ :   
เงนิสกุลดอลลารส์หรฐัฯ 2,008 1,485 
เงนิเยน 13 26 
เงนิยโูร 144 4 
เงนิสกุลอื�น 574 1,171 
   รวม 2,739 2,686 
บวก  ดอกเบี;ยคา้งรบั 1 1 
   รวมต่างประเทศ 2,740 2,687 
   
   รวมในประเทศและต่างประเทศสุทธ ิ 7,139 6,189 
 

8 สินทรพัยท์างการเงินที*วดัมูลค่าด้วยมลูค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 
 
8.1 สินทรพัยท์างการเงินเพื*อค้า 
 

 ข้อมลูทางการเงินรวม และ  
ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 มลูค่ายติุธรรม มลูค่ายติุธรรม 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   
หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 20,481 20,733 
ตราสารหนี;ภาคเอกชน 2,932 808 
   รวม 23,413 21,541 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
สาํหรบังวดสามเดือนสิ)นสุดวนัที* 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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8.2 สินทรพัยท์างการเงินที*กาํหนดให้วดัมลูค่าด้วยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

 
 ข้อมลูทางการเงินรวม และ  

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 มลูค่ายติุธรรม มลูค่ายติุธรรม 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   
หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 12,041 13,693 

 
9 ตราสารอนุพนัธ์ 

 
9.1 ตราสารอนุพนัธ์เพื*อค้า  

 
มลูค่ายุตธิรรมและจาํนวนเงนิตามสญัญาแบ่งตามประเภทความเสี�ยง 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 มลูค่ายติุธรรม มลูค่ายติุธรรม 
   จาํนวนเงิน   จาํนวนเงิน 
 สินทรพัย ์ หนี) สิน ตามสญัญา สินทรพัย ์ หนี) สิน ตามสญัญา 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       
อตัราแลกเปลี�ยน 27,490 28,646 1,859,031 28,493 28,773 1,508,692 
อตัราดอกเบี;ย 21,650 18,441 2,252,903 27,875 23,431 2,095,645 
อื�นๆ 1,551 1,545 36,492 367 3,258 39,399 
   รวม 50,691 48,632 4,148,426 56,735 55,462 3,643,736 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
สาํหรบังวดสามเดือนสิ)นสุดวนัที* 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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9.2 ตราสารอนุพนัธ์เพื*อการป้องกนัความเสี*ยง 

 
9.2.1 การป้องกนัความเสี*ยงในมลูค่ายติุธรรม 

 
 ข้อมลูทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 มลูค่ายติุธรรม มลูค่ายติุธรรม 
   จาํนวนเงิน   จาํนวนเงิน 
 สินทรพัย ์ หนี) สิน ตามสญัญา สินทรพัย ์ หนี) สิน ตามสญัญา 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

อตัราดอกเบี;ย 2 1 3,453 - 1 1,100 
   รวม 2 1 3,453 - 1 1,100 
 
การป้องกนัความเสี�ยงในมลูค่ายุตธิรรมเป็นการป้องกนัความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์ทางการเงนิ
และหนี;สนิทางการเงนิ อนัเนื�องมาจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี;ยในตลาด ธนาคารใชส้ญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี;ย 
ในการป้องกนัความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี;ยของพนัธบตัร ธนาคารรบัรูก้ําไรหรอืขาดทุนจากการเปลี�ยนแปลงในมลูค่ายุตธิรรม
ของตราสารอนุพนัธเ์พื�อการป้องกนัความเสี�ยงและรายการที�มกีารป้องกนัความเสี�ยงในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
 

9.2.2 การป้องกนัความเสี*ยงในกระแสเงินสด 
 

 ข้อมลูทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 มลูค่ายติุธรรม มลูค่ายติุธรรม 
   จาํนวนเงิน   จาํนวนเงิน 
 สินทรพัย ์ หนี) สิน ตามสญัญา สินทรพัย ์ หนี) สิน ตามสญัญา 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

อตัราแลกเปลี�ยน 228 1,126 30,714 764 1,758 30,024 
อตัราดอกเบี;ย 52 - 2,450 62 - 2,450 
   รวม 280 1,126 33,165 826 1,758 32,474 

 
การป้องกนัความเสี�ยงกระแสเงนิสดใชใ้นการป้องกนัความเสี�ยงอนัเกดิจากความผนัผวนของกระแสเงนิสดในอนาคตที�เกี�ยวขอ้ง
กบัการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศและอตัราดอกเบี;ยของสนิทรพัยท์างการเงนิและหนี;สนิทางการเงนิ 
ธนาคารป้องกนัความเสี�ยงกระแสเงนิสดของเงนิให้สินเชื�อ ตั hวแลกเงนิอนุพันธ์ Credit Linked Note และหุ้นกู้ด้อยสิทธจิาก 
ความเสี�ยงดา้นอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศและความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี;ย โดยทาํรายการสญัญาแลกเปลี�ยนเงนิตรา
ต่างประเทศและอตัราดอกเบี;ย และสญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี;ยกบั CIMB Bank Berhad และกจิการอื�น 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
สาํหรบังวดสามเดือนสิ)นสุดวนัที* 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

24 

 
10 เงินลงทุนสทุธิ 

 

 ข้อมลูทางการเงินรวม 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ราคาทุนตดัจาํหน่าย ราคาทุนตดัจาํหน่าย 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

เงินลงทุนในตราสารหนี)ที*วดัมลูค่าด้วยราคาทุนตดัจาํหน่าย   
หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 21,419 21,667 
ตราสารหนี;ภาคเอกชน 1 6 
   รวม 21,420 21,673 
หกั  ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ;น (1) (1) 
   รวม 21,419 21,672 
 
 มลูค่ายติุธรรม มลูค่ายติุธรรม 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

เงินลงทุนในตราสารหนี)ที*วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื*น   
หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 39,077 33,226 
ตราสารหนี;ภาคเอกชน 4,569 6,517 
   รวม 43,646 39,743 
หกั  ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ;น - - 
   รวม 43,646 39,743 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม 
 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 มลูค่ายติุธรรม เงินปันผลรบั มลูค่ายติุธรรม เงินปันผลรบั 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

เงินลงทุนในตราสารทุนที*กาํหนดให้วดัมูลค่าด้วย 
   มูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื*น     
ตราสารทุนที�อยู่ในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 54 2 52 3 
ตราสารทุนที�ไมอ่ยู่ในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 40 - 26 7 
   รวม 94 2 78 10 
     
   รวมเงนิลงทุนสุทธ ิ 65,159 2 61,493 10 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
สาํหรบังวดสามเดือนสิ)นสุดวนัที* 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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 ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ราคาทุนตดัจาํหน่าย ราคาทุนตดัจาํหน่าย 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

เงินลงทุนในตราสารหนี)ที*วดัมลูค่าด้วยราคาทุนตดัจาํหน่าย   
หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 21,417 21,665 
ตราสารหนี;ภาคเอกชน 1 6 
   รวม 21,418 21,671 
หกั  ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ;น (1) (1) 
   รวม 21,417 21,670 
 
 มลูค่ายติุธรรม มลูค่ายติุธรรม 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

เงินลงทุนในตราสารหนี)ที*วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื*น   
หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 39,077 33,226 
ตราสารหนี;ภาคเอกชน 4,569 6,517 
   รวม 43,646 39,743 
หกั  ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ;น - - 
   รวม 43,646 39,743 
 
 ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 มลูค่ายติุธรรม เงินปันผลรบั มลูค่ายติุธรรม เงินปันผลรบั 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

เงินลงทุนในตราสารทุนที*กาํหนดให้วดัมูลค่าด้วย 
   มูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื*น     
ตราสารทุนที�อยู่ในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 54 2 52 3 
ตราสารทุนที�ไมอ่ยู่ในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 40 - 26 7 
   รวม 94 2 78 10 
     
   รวมเงนิลงทุนสุทธ ิ 65,157 2 61,491 10 
 
ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ธนาคารมเีงนิลงทุนที�นําไปวางเป็นหลกัประกนัตามที�กล่าวในหมายเหตุประกอบ
ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลขอ้ 29 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
สาํหรบังวดสามเดือนสิ)นสุดวนัที* 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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11 เงินลงทุนในบริษทัย่อยสทุธิ 

 

    
ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะธนาคาร 
   สดัส่วนการถือหุ้น วิธีราคาทุน 
  ประเภท 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
  หลกัทรพัย ์ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ชื*อบริษทั ประเภทธรุกิจ ที*ลงทุน ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท 
       
บริษทัย่อย - ที*รวมอยู่ในข้อมูลทางการเงินรวม       
บรษิทั ซไีอเอม็บ ีไทย ออโต ้จาํกดั ใหเ้ชา่/เชา่ซื;อรถยนต์ หุน้สามญั 100 100 2,328 2,328 
บรษิทั เวลิดล์สี จาํกดั ใหเ้ชา่ซื;อและจาํหน่าย      
 รถจกัรยานยนต์ หุน้สามญั 100 100 567 567 
บรษิทั ซที ีคอลล ์จาํกดั ตดิตามหนี; หุน้สามญั 100 100 38 38 
   เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยสุทธ ิ     2,933 2,933 

 
บริษัทย่อยดงักล่าวข้างต้นได้รวมอยู่ในการจดัทํางบการเงนิรวมของกลุ่มกิจการ สดัส่วนของสิทธิในการออกเสียงในบริษัทย่อยที�ถือโดยบริษัทใหญ่ 
ไมแ่ตกต่างจากสดัส่วนที�ถอืหุน้สามญั เนื�องจากบรษิทัย่อยไมไ่ดม้กีารออกหุน้ประเภทอื�นนอกเหนือจากหุน้สามญั 
 
เมื�อวนัที� 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 บรษิทั เวลิด์ลสี จํากดั ไดม้กีารจดทะเบยีนเพิ�มทุนจํานวน 400 ลา้นบาท จากเดมิ 600 ลา้นบาท เป็น 1,000 ลา้นบาท 
ตามมตอินุมตัขิองที�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปีเมื�อวนัที� 30 เมษายน พ.ศ. 2563 ซึ�งธนาคารไดช้ําระมลูค่าหุน้บางส่วนจากการเพิ�มทุนดงักล่าว
เป็นจาํนวน 100 ลา้นบาท 
 
เมื�อวนัที� 30 มถุินายน พ.ศ. 2563 บรษิัท ซีไอเอ็มบีไทย ออโต้ จํากัด ได้มกีารจดทะเบียนเพิ�มทุนจํานวน 2,500 ล้านบาท จากเดิม 5,500 ล้านบาท  
เป็น 8,000 ลา้นบาท ตามมตอินุมตัขิองที�ประชุมคณะกรรมการ เมื�อวนัที� 29 เมษายน พ.ศ. 2563 ซึ�งธนาคารไดช้าํระมลูค่าหุน้บางส่วนจากการเพิ�มทุน
ดงักล่าวเป็นจาํนวน 625 ลา้นบาท 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
สาํหรบังวดสามเดือนสิ)นสุดวนัที* 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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12 เงินให้สินเชื*อแก่ลกูหนี)และดอกเบี)ยค้างรบัสทุธิ 

 
12.1 จาํแนกตามประเภทสินเชื*อ 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 มีนาคม 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 

31 มีนาคม 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

เงนิเบกิเกนิบญัช ี 5,306 5,409 5,306 5,409 
เงนิใหกู้ย้มื 165,817 167,422 167,467 169,321 
ตั hวเงนิ 11,932 15,021 40,637 46,056 
ลกูหนี;ตามสญัญาเช่าซื;อ  36,353 39,063 - - 
อื�น ๆ 56 35 32 16 
   รวมเงนิใหส้นิเชื�อแก่ลกูหนี; 219,464 226,950 213,442 220,802 
บวก ดอกเบี;ยคา้งรบัและรายไดด้อกเบี;ย     
          ที�ยงัไมถ่งึกาํหนดชาํระ 3,991 3,847 4,049 3,841 
   รวมเงนิใหส้นิเชื�อแก่ลกูหนี;และดอกเบี;ยคา้งรบั 223,455 230,797 217,491 224,643 
หกั   คา่เผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดวา่จะเกดิขึ;น      
          (หมายเหตุ 13) (9,645) (8,953) (7,685) (7,067) 
    เงนิใหส้นิเชื�อแก่ลกูหนี;และดอกเบี;ยคา้งรบัสทุธ ิ 213,810 221,844 209,806 217,576 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
สาํหรบังวดสามเดือนสิ)นสุดวนัที* 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

28 

 
12.2 จาํแนกตามประเภทการจดัชั )น 

 
กลุ่มกจิการสามารถจาํแนกสนิเชื�อตามประเภทการจดัชั ;นไดด้งัต่อไปนี; 
 
ลกูหนี)และเงินให้สินเชื*อของกลุ่มกิจการ 

 
 ข้อมลูทางการเงินรวม 
 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 เงินให้สินเชื*อและ

ดอกเบี)ยค้างรบั 
เงินให้สินเชื*อและ

ดอกเบี)ยค้างรบั 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

สนิทรพัยท์างการเงนิที�ไมม่กีารเพิ�มขึ;นอย่างมนียัสาํคญัของความเสี�ยง 
   ดา้นเครดติ  193,617 200,366 
สนิทรพัยท์างการเงนิที�มกีารเพิ�มขึ;นอย่างมนียัสาํคญัของความเสี�ยง 
   ดา้นเครดติ  18,590 19,215 
สนิทรพัยท์างการเงนิที�ดอ้ยค่าดา้นเครดติ  11,190 11,158 
สนิทรพัยท์างการเงนิที�มกีารดอ้ยค่าดา้นเครดติเมื�อซื;อหรอืเมื�อเกดิรายการ 58 58 
   รวม 223,455 230,797 

 
 ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 เงินให้สินเชื*อและ

ดอกเบี)ยค้างรบั 
เงินให้สินเชื*อและ

ดอกเบี)ยค้างรบั 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

สนิทรพัยท์างการเงนิที�ไมม่กีารเพิ�มขึ;นอย่างมนียัสาํคญัของความเสี�ยง 
   ดา้นเครดติ  192,756 198,709 
สนิทรพัยท์างการเงนิที�มกีารเพิ�มขึ;นอย่างมนียัสาํคญัของความเสี�ยง 
   ดา้นเครดติ  13,968 15,113 
สนิทรพัยท์างการเงนิที�ดอ้ยค่าดา้นเครดติ  10,709 10,763 
สนิทรพัยท์างการเงนิที�มกีารดอ้ยค่าดา้นเครดติเมื�อซื;อหรอืเมื�อเกดิรายการ  58 58 
   รวม 217,491 224,643 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
สาํหรบังวดสามเดือนสิ)นสุดวนัที* 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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12.3 สินทรพัยท์างการเงินที*ด้อยค่าด้านเครดิต 

 
ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการมสีินทรพัย์ทางการเงนิที�ด้อยค่าด้านเครดิตซึ�งจําแนกตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 9 โดยไมร่วมดอกเบี;ยคา้งรบั ดงันี; 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
31 มีนาคม 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 

31 มีนาคม 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
สนิทรพัยท์างการเงนิที�ดอ้ยค่าดา้นเครดติ   
   ก่อนหกัค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติที�   
   คาดว่าจะเกดิขึ;น 10,560 10,462 10,112 10,100 

 
12.4 ลกูหนี)ตามสญัญาเช่าซื)อและสญัญาเช่าทางการเงิน 

 
ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัย่อยมลีกูหนี;ภายใตส้ญัญาเช่าซื;อและสญัญาเช่าทางการเงนิจาํนวน 34,340 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 : 37,140 ล้านบาท) ซึ�งส่วนใหญ่เป็นสญัญาเช่าซื;อและเช่าทางการเงนิสําหรบัรถยนต์ และรถจกัรยานยนต์โดยมอีายุของ
สญัญาระหว่าง 3 ถงึ 7 ปี และส่วนใหญ่คดิดอกเบี;ยในอตัรารอ้ยละคงที�ตามที�ระบุในสญัญา 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม 
 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
 จาํนวนเงินที*ถึงกาํหนดชาํระจ่ายตามสญัญาเช่า 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ผลรวมของเงนิลงทุนขั ;นตน้ทั ;งสิ;น     
   ตามสญัญาเช่า 11,642 31,501 2,296 45,439 
หกั  รายไดท้างการเงนิรอการรบัรู ้ (3,209) (5,677) (200) (9,086) 
มลูค่าปจัจุบนัของจาํนวนเงนิข ั ;นตํ�า     
   ที�ลกูหนี;ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า 8,433 25,824 2,096 36,353 
หกั  ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ;น    (2,013) 
ลกูหนี;ภายใตส้ญัญาเช่าซื;อและ      
   สญัญาเช่าทางการเงนิสุทธ ิ    34,340 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
สาํหรบังวดสามเดือนสิ)นสุดวนัที* 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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 ข้อมลูทางการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 จาํนวนเงินที*ถึงกาํหนดชาํระจ่ายตามสญัญาเช่า 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ผลรวมของเงนิลงทุนขั ;นตน้ทั ;งสิ;น     
   ตามสญัญาเช่า 14,628 31,741 2,911 49,280 
หกั  รายไดท้างการเงนิรอการรบัรู ้ (4,542) (5,416) (259) (10,217) 
มลูค่าปจัจุบนัของจาํนวนเงนิข ั ;นตํ�า     
   ที�ลกูหนี;ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า 10,086 26,325 2,652 39,063 
หกั  ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ;น    (1,923) 
ลกูหนี;ภายใตส้ญัญาเช่าซื;อและ      
   สญัญาเช่าทางการเงนิสุทธ ิ    37,140 

 
13 ค่าเผื*อผลขาดทุนด้านเครดิตที*คาดว่าจะเกิดขึ)น 

 
 ข้อมลูทางการเงินรวม 
 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

    สินทรพัย ์   
 สินทรพัยท์างการเงิน สินทรพัยท์างการเงิน สินทรพัย ์ ทางการเงิน   
 ที*ไม่มีการเพิ*มขึ)น ที*มีการเพิ*มขึ)น ทางการเงิน ที*มีการด้อยค่า   
 อย่างมีนัยสาํคญัของ อย่างมีนัยสาํคญัของ ที*มีการด้อยค่า ด้านเครดิตเมื*อซื)อ สาํรอง  
 ความเสี*ยงด้านเครดิต ความเสี*ยงด้านเครดิต ด้านเครดิต หรือเมื*อเกิดรายการ ส่วนเกิน รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 1,891 1,482 3,491 24 2,065 8,953 
การเปลี�ยนแปลงที�เกดิจาก       
   การเปลี�ยนการจดัชั ;น 143 (238) 95 - - - 
การเปลี�ยนแปลงที�เกดิจากการวดัมลูค่า       
   คา่เผื�อผลขาดทุนใหม่ (212) 383 1,145 - - 1,316 
สนิทรพัยท์างการเงนิใหมท่ี�ซื;อ       
   หรอืไดม้า 41 8 - - - 49 
สนิทรพัยท์างการเงนิที�ถูกตดัรายการ  (25) (93) (61) - - (179) 
สว่นที�ตดัออกจากบญัช ี - - (365) - - (365) 
ทยอยลดสาํรองสว่นเกนิ - - - - (129) (129) 
ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 1,838 1,542 4,305 24 1,936 9,645 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
สาํหรบังวดสามเดือนสิ)นสุดวนัที* 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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 ข้อมลูทางการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

    สินทรพัย ์   
 สินทรพัยท์างการเงิน สินทรพัยท์างการเงิน สินทรพัย ์ ทางการเงิน   
 ที*ไม่มีการเพิ*มขึ)น ที*มีการเพิ*มขึ)น ทางการเงิน ที*มีการด้อยค่า   
 อย่างมีนัยสาํคญัของ อย่างมีนัยสาํคญัของ ที*มีการด้อยค่า ด้านเครดิตเมื*อซื)อ สาํรอง  
 ความเสี*ยงด้านเครดิต ความเสี*ยงด้านเครดิต ด้านเครดิต หรือเมื*อเกิดรายการ ส่วนเกิน รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563       
   (ปรบัปรุงใหม)่ 1,080 1,272 5,648 20 3,335 11,355 
การเปลี�ยนแปลงที�เกดิจาก       
   การเปลี�ยนการจดัชั ;น 527 (901) 374 - - - 
การเปลี�ยนแปลงที�เกดิจากการวดัมลูค่า       
   คา่เผื�อผลขาดทุนใหม่ 119 1,377 3,260 4 (731) 4,029 
สนิทรพัยท์างการเงนิใหมท่ี�ซื;อ       
   หรอืไดม้า 269 61 - - - 330 
สนิทรพัยท์างการเงนิที�ถูกตดัรายการ  (104) (322) (198) - - (624) 
สว่นที�ตดัออกจากบญัช ี - (5) (2,898) - - (2,903) 
ทยอยลดสาํรองสว่นเกนิ - - - - (539) (539) 
ขายสนิทรพัยท์างการเงนิที�มกีารดอ้ยค่า       
  ดา้นเครดติ - - (2,695) - - (2,695) 

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

 
 ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

    สินทรพัย ์   
 สินทรพัยท์างการเงิน สินทรพัยท์างการเงิน สินทรพัย ์ ทางการเงิน   
 ที*ไม่มีการเพิ*มขึ)น ที*มีการเพิ*มขึ)น ทางการเงิน ที*มีการด้อยค่า   
 อย่างมีนัยสาํคญัของ อย่างมีนัยสาํคญัของ ที*มีการด้อยค่า ด้านเครดิตเมื*อซื)อ สาํรอง  
 ความเสี*ยงด้านเครดิต ความเสี*ยงด้านเครดิต ด้านเครดิต หรือเมื*อเกิดรายการ ส่วนเกิน รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       
ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 1,060 708 3,332 24 1,943 7,067 
การเปลี�ยนแปลงที�เกดิจาก       
   การเปลี�ยนการจดัชั ;น 145 (166) 21 - - - 
การเปลี�ยนแปลงที�เกดิจากการวดัมลูค่า       
   คา่เผื�อผลขาดทุนใหม่ (164) 140 937 - - 913 
สนิทรพัยท์างการเงนิใหมท่ี�ซื;อ       
   หรอืไดม้า 32 7 - - - 39 
สนิทรพัยท์างการเงนิที�ถูกตดัรายการ  (20) (11) (42) - - (73) 
สว่นที�ตดัออกจากบญัช ี - - (140) - - (140) 
ทยอยลดสาํรองสว่นเกนิ - - - - (121) (121) 
ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 1,053 678 4,108 24 1,822 7,685 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
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 งบเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2563 

    สินทรพัย ์   
    สินทรพัย ์   
 สินทรพัยท์างการเงิน สินทรพัยท์างการเงิน สินทรพัย ์ ทางการเงิน   
 ที*ไม่มีการเพิ*มขึ)น ที*มีการเพิ*มขึ)น ทางการเงิน ที*มีการด้อยค่า   
 อย่างมีนัยสาํคญัของ อย่างมีนัยสาํคญัของ ที*มีการด้อยค่า ด้านเครดิตเมื*อซื)อ สาํรอง  
 ความเสี*ยงด้านเครดิต ความเสี*ยงด้านเครดิต ด้านเครดิต หรือเมื*อเกิดรายการ ส่วนเกิน รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563       
   (ปรบัปรุงใหม)่ 719 504 5,430 20 3,182 9,855 
การเปลี�ยนแปลงที�เกดิจาก       
   การเปลี�ยนการจดัชั ;น 440 (553) 113 - - - 
การเปลี�ยนแปลงที�เกดิจากการวดัมลูค่า       
   คา่เผื�อผลขาดทุนใหม่ (190) 772 2,098 4 (731) 1,953 
สนิทรพัยท์างการเงนิใหมท่ี�ซื;อ       
   หรอืไดม้า 184 60 - - - 244 
สนิทรพัยท์างการเงนิที�ถูกตดัรายการ  (93) (70) (59) - - (222) 
สว่นที�ตดัออกจากบญัช ี - (5) (1,555) - - (1,560) 
ทยอยลดสาํรองสว่นเกนิ - - - - (508) (508) 
ขายสนิทรพัยท์างการเงนิที�มกีารดอ้ยค่า       
   ดา้นเครดติ - - (2,695) - - (2,695) 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 1,060 708 3,332 24 1,943 7,067 

 
กลุ่มกจิการทยอยรบัรูผ้ลกระทบส่วนเกนิสะสมค่าเผื�อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าจากการเปลี�ยนแปลง ณ วนัแรกที�ถอืปฏบิตัใินกําไรหรอืขาดทุน
ตามวธิเีสน้ตรงเป็นระยะเวลา 5 ปีนับจากวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 อย่างไรกต็ามกลุ่มกจิการอาจนําสํารองส่วนเกนิดงักล่าวมาใชเ้พิ�มไดห้ากมี
เหตุการณ์ที�ส่งผลใหม้กีารตั ;งสาํรองเพิ�มขึ;นตามที�ระบุในหนงัสอืแจง้ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

14 หนี) สินทางการเงินที*วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 
 

 
ข้อมลูทางการเงินรวมและ 

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
31 มีนาคม 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

หุน้กู ้ 7,496 7,994 
ตั hวแลกเงนิ 20,522 20,955 
   รวม 28,018 28,949 
 

 
ข้อมลูทางการเงินรวมและ 

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
31 มีนาคม 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ผลสะสมของการเปลี�ยนแปลงในมลูคา่ยุตธิรรมที�เป็นผลจาก   
   การเปลี�ยนแปลงความเสี�ยงดา้นเครดติของหนี;สนิที�รบัรูใ้นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น 164 85 
ส่วนต่างระหว่างมลูค่าตามบญัชแีละมลูค่าตามสญัญาที�จะตอ้งจ่ายชาํระเมื�อครบกาํหนด 3,368 4,059 
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สาํหรบังวดสามเดือนสิ)นสุดวนัที* 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

33 

 
ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 หนี;สนิทางการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน สรุปไดด้งันี; 
 
 ธนาคารได้ออกหุ้นกู้ที�มอีนุพนัธ์แฝง อายุ 2 - 5 ปี อ้างอิงกบัอัตราดอกเบี;ย THBFIX 3 month ประเภท callable range accrual note 

ธนาคารจ่ายดอกเบี;ยเป็นไปตามเงื�อนไขที�ระบุในสญัญา  
 
 ธนาคารไดอ้อกตั hวแลกเงนิแบบ accreting ที�มอีนุพนัธแ์ฝง (accreting structured bills of exchange) ซึ�งอนุพนัธแ์ฝงคอืสญัญาแลกเปลี�ยน

อตัราดอกเบี;ย มอีายุระหว่าง 3 - 23 ปี ธนาคารชําระดอกเบี;ยในอตัราระหว่างรอ้ยละ 1.78 - ร้อยละ 5.18 ต่อปี ชําระดอกเบี;ยครั ;งเดยีว  
ณ วนัครบกาํหนดไถ่ถอน โดยธนาคารไดท้าํรายการสญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี;ย กบักจิการอื�นเพื�อป้องกนัความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี;ย 

 
15 ตราสารหนี)ที*ออกและเงินกู้ยืม 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

หุ้นกู้       
หุน้กูร้ะยะสั ;นครบกําหนดปี พ.ศ. 2564       
   อตัราดอกเบี;ยรอ้ยละ 0.97 ตอ่ปี 700 - 700 700 - 700 
หุน้กูร้ะยะสั ;นครบกําหนดปี พ.ศ. 2564       
   อตัราดอกเบี;ยรอ้ยละ 0.75 ตอ่ปี 600 - 600 - - - 
หุน้กูร้ะยะสั ;นครบกําหนดปี พ.ศ. 2564       
   อตัราดอกเบี;ยรอ้ยละ 0.71 ตอ่ปี 399 - 399 - - - 

       
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ       
ตราสารหนี;ดอ้ยสทิธ ิมลูคา่ตราไว ้570 ลา้นรงิกติ       
   ครบกําหนดปี พ.ศ. 2569 อตัราดอกเบี;ยรอ้ยละ 5.35 ตอ่ปี - 4,302 4,302 - 4,238 4,238 
ตราสารหนี;ดอ้ยสทิธ ิมลูคา่ตราไว ้390 ลา้นรงิกติ       
   ครบกําหนดปี พ.ศ. 2571 อตัราดอกเบี;ยรอ้ยละ 5.20 ตอ่ปี - 2,944 2,944 - 2,900 2,900 
ตราสารหนี;ดอ้ยสทิธ ิมลูคา่ตราไว ้550 ลา้นรงิกติ       
   ครบกําหนดปี พ.ศ. 2572 อตัราดอกเบี;ยรอ้ยละ 4.15 ตอ่ปี - 4,151 4,151 - 4,090 4,090 
       
หุ้นกู้ที*มีอนุพนัธแ์ฝง       
หุน้กูท้ี�มอีนุพนัธแ์ฝง 1,120 627 1,747 1,829 618 2,447 
 2,819 12,024 14,843 2,529 11,846 14,375 
       
ตั Iวแลกเงินที*มีอนุพนัธแ์ฝง       
ตั hวแลกเงนิที�มอีนุพนัธแ์ฝง 1,800 3,416 5,216 1,800 3,274 5,074 
 1,800 3,416 5,216 1,800 3,274 5,074 
รวม 4,619 15,440 20,059 4,329 15,120 19,449 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
สาํหรบังวดสามเดือนสิ)นสุดวนัที* 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

34 

 
(ก) ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 ธนาคารมหีุน้กูท้ ี�มอีนุพนัธแ์ฝง จาํนวน 1,747 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 2,447 ลา้นบาท) ดงันี; 
 

 ธนาคารได้ออกหุ้นกู้อนุพนัธ์ (Maxi X-Change Single Barrier Bullish) จํานวน 178 ล้านบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 45 ล้านบาท)  
มอีายุ 2 เดอืนถงึ 1 ปีนบัจากวนัที�ออกหุน้กู ้โดยใหผ้ลตอบแทน ณ วนัครบกาํหนดอายุ ตามการเคลื�อนไหวของปจัจยัอา้งองิ 

 ธนาคารออกหุ้นกู้ที�ม ีอนุพันธ์แฝงที�อ้างอิงกับหน่วยลงทุน ประเภท Fund Link Note ที�เป็นเงินบาท จํานวน 942 ล้านบาท  
(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : เงนิตราต่างประเทศ จํานวน 0.6 ลา้นเหรยีญสหรฐั หรอืเทยีบเท่า 17 ลา้นบาท และ ที�เป็นเงนิบาท จาํนวน 
1,784 ลา้นบาท) อายุ 1 ถงึ 3 ปี อตัราผลตอบแทนจะขึ;นอยู่กบัการเคลื�อนไหวของราคาของหน่วยลงทุนของกองทุน 

 
 ธนาคารออกหุ้นกู้ที�มอีนุพนัธ์แฝงอ้างองิกบัเหตุการณ์ที�มผีลต่อความสามารถในการชําระหนี;ของบรษิทัอ้างองิ credit linked note 

(CLN) จํานวน 20 ล้านเหรียญสหรฐั หรือเทียบเท่า 627 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 : จํานวน 20 ล้านเหรียญสหรัฐ  
หรอืเทยีบเท่า 601 ล้านบาท) อายุ 3 ปี ผู้ถือ CLN จะไดร้บัดอกเบี;ยและจํานวนเงนิไถ่ถอนในวนัที�ครบกําหนดตามเงื�อนไขที�ระบุ 
ในสญัญา โดยตอ้งไมม่เีหตุการณ์ตามที�ระบุไวใ้นสญัญาเกดิขึ;นกบักจิการอา้งองิ 

 
(ข) ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 ธนาคารมตีั hวแลกเงนิอนุพนัธ์ที�อา้งองิกบัเหตุการณ์ที�มผีลต่อความสามารถในการชาํระหนี;ของบรษิทัอา้งองิ 

credit linked bill of exchange (CLN) จาํนวน 5,216 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : จาํนวน 5,074 ลา้นบาท) ดงันี; 
 

 ธนาคารออก CLN จํานวน 1,800 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : จํานวน 1,800 ล้านบาท) อายุ 10 ปี ผู้ถือ CLN จะได้รบัดอกเบี;ย
ทั ;งหมดในวนัที�ชําระดอกเบี;ยและจะไดร้บัจาํนวนเงนิไถ่ถอนในวนัที�ครบกาํหนด โดยต้องไมม่เีหตุการณ์ตามที�ระบุไวใ้นสญัญาเกดิขึ;นกบั
กจิการอ้างองิ ธนาคารชําระดอกเบี;ยในอตัราระหว่างรอ้ยละ 3.75 ถงึ รอ้ยละ 4.01 ต่อปี (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 3.75 ถงึ  
รอ้ยละ 4.01 ต่อปี) ชาํระดอกเบี;ยทุกหกเดอืน 

 
 ธนาคารออก CLN จํานวน 109 ลา้นเหรยีญสหรฐั หรอืเทยีบเท่า 3,416 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : จาํนวน 109 ลา้นเหรยีญสหรฐั 

หรอืเทยีบเท่า 3,274 ลา้นบาท) อายุระหว่าง 8 - 15 ปี (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 8 - 15 ปี) ผูถ้อื CLN จะไดร้บัดอกเบี;ยและจํานวน
เงนิไถ่ถอนในวนัที�ครบกําหนดตามเงื�อนไขที�ระบุในสญัญา โดยต้องไม่มเีหตุการณ์ตามที�ระบุไว้ในสญัญาเกดิขึ;นกบักจิการอ้างอิง 
ธนาคารชําระดอกเบี;ยในอัตราระหว่าง 6M LIBOR + 1.6597% ถึง 6M LIBOR + 2.3925% ต่อปี (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 6M 
LIBOR + 1.6597% ถงึ 6M LIBOR + 2.3925% ต่อปี) ชาํระดอกเบี;ยทุกหกเดอืน  

 
16 ประมาณการหนี) สิน 

 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ;นของภาระผกูพนั 
   วงเงนิสนิเชื�อ และสญัญาคํ;าประกนัทางการเงนิ 460 461 465 464 
สาํรองสาํหรบัรายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ 338 350 338 350 
ประมาณการผลขาดทุนที�อาจเกดิขึ;นจากคดฟ้ีองรอ้ง 57 44 57 44 
ประมาณการหนี;สนิผลประโยชน์ของพนกังาน 1,822 1,805 1,647 1,635 
ประมาณการหนี;สนิค่ารื;อถอน 20 20 20 20 
    รวมประมาณการหนี;สนิ 2,697 2,680 2,527 2,513 
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17 ทุนเรือนหุ้น 

 
 ข้อมลูทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 จาํนวนหุ้น จาํนวนเงิน จาํนวนหุ้น จาํนวนเงิน 
 ล้านหุ้น ล้านบาท ล้านหุ้น ล้านบาท 
ทุนจดทะเบียน     
ณ วนัตน้งวด/ปี - หุน้สามญั 34,822 17,411 34,822 17,411 
การออกหุน้ใหม ่ - - - - 
ณ วนัปลายงวด/ปี 34,822 17,411 34,822 17,411 
     

ทุนที*ออกและชาํระแล้ว     
ณ วนัตน้งวด/ปี - หุน้สามญั 34,822 17,411 34,822 17,411 
การออกหุน้ใหม ่ - - - - 
ณ วนัปลายงวด/ปี 34,822 17,411 34,822 17,411 
 

18 เงินปันผลจ่าย 
 
เมื�อวันที� 24 เมษายน พ.ศ. 2563 ธนาคารมีการจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ  
0.005 บาท รวมเป็นเงนิทั ;งสิ;น 174 ลา้นบาท ตามมตอินุมตัขิองที�ประชุมคณะกรรมการเมื�อวนัที� 26 มนีาคม พ.ศ. 2563 
 

19 สาํรองตามกฎหมาย 
 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ธนาคารจะต้องจดัสรรเงนิสํารองอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปีหลงัจาก 
หกัขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าสํารองดงักล่าวมจีํานวนเท่ากบัร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน โดยสํารองดงักล่าวไม่สามารถนํามาจ่าย 
เงนิปนัผลได ้
 
เมื�อวนัที� 20 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 ธนาคารไดจ้ดัสรรกาํไรสุทธจิาํนวน 21 ลา้นบาทไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 
 
ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 ธนาคารมทุีนสาํรองตามกฎหมายรวมทั ;งสิ;น 536.20 ลา้นบาท (วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 536.20 ลา้นบาท) 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
สาํหรบังวดสามเดือนสิ)นสุดวนัที* 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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20 เงินกองทุนที*ต้องดาํรงไว้ตามกฎหมาย 

 
วตัถุประสงค์ของกลุ่มกจิการในการบรหิารทุน คอืการดํารงไวซ้ึ�งความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนื�องและการดํารงเงนิกองทุนตามกฎหมาย
ตามพระราชบญัญตัธุิรกจิสถาบนัการเงนิ พ.ศ. 2551 ซึ�งประกอบดว้ย 
 
  อตัราส่วน  อตัราส่วน 
 31 มีนาคม เงินกองทุน 31 ธนัวาคม เงินกองทุน 
 พ.ศ. 2564 ต่อสินทรพัยเ์สี*ยง พ.ศ. 2563 ต่อสินทรพัยเ์สี*ยง 
เงินกองทุนสาํหรบักลุ่มธรุกิจทางการเงิน ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
     

เงนิกองทุนชั ;นที� 1     
ทุนชาํระแลว้  17,411  17,411  
ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 10,146  10,146  
เงนิสาํรองตามกฎหมาย 536  536  
กาํไรสุทธคิงเหลอืจากการจดัสรร 12,011  12,011  
องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจา้ของ 960  1,700  
รายการหกัจากกองทุนชั ;นที� 1 (2,642)  (2,184)  
   รวมเงนิกองทุนชั ;นที� 1 38,422 14.70 39,620 15.60 
     
เงนิกองทุนชั ;นที� 2     
หุน้กูด้อ้ยสทิธริะยะยาว 12,262  12,262  
เงนิสาํรองสาํหรบัสนิทรพัยจ์ดัชั ;นปกต ิ 2,387  2,424  
   รวมเงนิกองทุนชั ;นที� 2 14,649 5.61 14,686 5.78 
     
   รวมเงนิกองทุนตามกฎหมาย 53,071 20.31 54,306 21.38 
 
  อตัราส่วน  อตัราส่วน 
 31 มีนาคม เงินกองทุน 31 ธนัวาคม เงินกองทุน 
 พ.ศ. 2564 ต่อสินทรพัยเ์สี*ยง พ.ศ. 2563 ต่อสินทรพัยเ์สี*ยง 
เงินกองทุนสาํหรบัธนาคาร ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
     

เงนิกองทุนชั ;นที� 1     
ทุนชาํระแลว้  17,411  17,411  
ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 10,146  10,146  
เงนิสาํรองตามกฎหมาย 536  536  
กาํไรสุทธคิงเหลอืจากการจดัสรร 9,520  9,520  
องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจา้ของ 1,003  1,743  
รายการหกัจากกองทุนชั ;นที� 1 (1,766)  (1,327)  
   รวมเงนิกองทุนชั ;นที� 1 36,850 14.08 38,029 14.94 

     
เงนิกองทุนชั ;นที� 2     
หุน้กูด้อ้ยสทิธริะยะยาว 12,262  12,262  
เงนิสาํรองสาํหรบัสนิทรพัยจ์ดัชั ;นปกต ิ 2,492  2,531  
   รวมเงนิกองทุนชั ;นที� 2 14,754 5.64 14,793 5.81 
     

   รวมเงนิกองทุนตามกฎหมาย 51,604 19.72 52,822 20.75 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
สาํหรบังวดสามเดือนสิ)นสุดวนัที* 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 เงนิกองทุนหลงัหักเงนิกองทุนส่วนเพิ�ม เพื�อรองรบัการให้สินเชื�อแก่กลุ่มลูกหนี;รายใหญ่ของธนาคาร มจีํานวน  
51,604 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 52,822 ลา้นบาท) 
 
ธนาคารดํารงเงนิกองทุนและสินทรพัย์สภาพคล่องเพื�อรองรบัสถาณการณ์ด้านสภาพคล่องที�มีความรุนแรงตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย เกี�ยวกบัการกํากบัดูแลเงนิกองทุนภายใต้หลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และการกํากบัดูแลเงนิกองทุนภายใต้
หลกัเกณฑ ์Basel III ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

21 รายได้ดอกเบี)ย 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 สาํหรบังวดสามเดือนสิ)นสุด สาํหรบังวดสามเดือนสิ)นสุด 
 วนัที* 31 มีนาคม วนัที* 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 3 22 3 22 
เงนิลงทุนและธุรกรรมเพื�อคา้ 80 98 80 98 
เงนิลงทุนในตราสารหนี; 259 280 259 280 
เงนิใหส้นิเชื�อ 1,789 2,385 2,006 2,658 
การใหเ้ช่าซื;อและสญัญาเช่าการเงนิ 1,069 1,232 - - 
อื�นๆ 12 48 10 48 
   รายไดด้อกเบี;ย 3,212 4,065 2,358 3,106 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
สาํหรบังวดสามเดือนสิ)นสุดวนัที* 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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22 ค่าใช้จ่ายดอกเบี)ย 

 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 สาํหรบังวดสามเดือนสิ)นสุด สาํหรบังวดสามเดือนสิ)นสุด 
 วนัที* 31 มีนาคม วนัที* 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
เงนิรบัฝาก 404 728 404 728 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 56 131 56 131 
เงนินําส่งสถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก 5 5 5 5 
เงนินําส่งกองทุนฟื;นฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิ 133 139 133 139 
ตราสารหนี;ที�ออก     
   - หุน้กูด้อ้ยสทิธ ิ 121 122 121 122 
   - ตั hวแลกเงนิที�มอีนุพนัธแ์ฝง 14 29 14 29 
   - หุน้กูท้ ี�มอีนุพนัธแ์ฝง 6 38 6 38 
   - หุน้กู ้ 2 12 2 - 
อื�นๆ 7 30 7 30 
   ค่าใชจ่้ายดอกเบี;ย 748 1,234 748 1,222 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
สาํหรบังวดสามเดือนสิ)นสุดวนัที* 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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23 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 

 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 สาํหรบังวดสามเดือนสิ)นสุด สาํหรบังวดสามเดือนสิ)นสุด 
 วนัที* 31 มีนาคม วนัที* 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร     

การรบัรอง รบัอาวลั และการคํ;าประกนั 13 19 13 25 
รายไดค้่าธรรมเนียมบตัรเอทเีอม็ 4 6 4 6 
รายไดจ้ากการเป็นนายหน้าขายประกนั 327 271 271 187 
รายไดค้่าธรรมเนียมจดัการ - 10 - 10 
รายไดค้่าธรรมเนียมในการจดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์ 83 44 83 44 
รายไดค้่าธรรมเนียมในการตดิตามทวงถามหนี; 12 16 - - 
รายไดค้่าธรรมเนียมจากการชาํระค่าสนิคา้และบรกิาร 17 94 - - 
อื�นๆ 54 29 48 29 

        รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร 510 489 419 301 
     
ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบรกิาร     

ค่าธรรมเนียมในการตดิตามหนี; (48) (56) (48) (56) 
ค่าธรรมเนียมตูเ้อทเีอม็ (6) (6) (6) (6) 
อื�นๆ (46) (29) (37) (24) 

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบรกิาร (100) (91) (91) (86) 
     
รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธ ิ 410 398 328 215 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
สาํหรบังวดสามเดือนสิ)นสุดวนัที* 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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24 กาํไรสทุธิจากเครื*องมือทางการเงินที*วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

 

 
ข้อมลูทางการเงินรวมและ 

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 สาํหรบังวดสามเดือนสิ)นสุดวนัที* 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

กาํไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพื�อคา้และปรวิรรตเงนิตราต่างประเทศ   
เงนิตราต่างประเทศและตราสารอนุพนัธด์า้นอตัราแลกเปลี�ยน 553 (452) 
ตราสารอนุพนัธด์า้นอตัราดอกเบี;ย (1,065) 1,300 
ตราสารหนี; 1,708 1,202 
ตราสารทุน 1 10 
อื�น ๆ 10 16 

กาํไรสุทธจิากธุรกรรมเพื�อคา้และปรวิรรตเงนิตราต่างประเทศ 1,207 2,076 
   

(ขาดทุน) กาํไรจากเครื�องมอืทางการเงนิที�กาํหนดใหแ้สดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรม   
ผ่านกาํไรหรอืขาดทุน   
การเปลี�ยนแปลงในมลูค่ายุตธิรรมสุทธ ิ   
เงนิลงทุนในตราสารหนี; (1,813) (840) 
ตั hวแลกเงนิ 699 (601) 
หุน้กู ้ 138 22 

ขาดทุนสุทธจิากการตดัรายการ รวมถงึดอกเบี;ยรบัและดอกเบี;ยจ่าย   
เฉพาะส่วนที�ไมร่วมในการเปลี�ยนแปลงในมลูค่ายุตธิรรมสุทธ ิ (53) (111) 

ขาดทุนจากเครื�องมอืทางการเงนิที�กาํหนดใหแ้สดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรม (1,029) (1,530) 
   

   รวม 178 546 
 

25 กาํไรสทุธิจากเงินลงทุน 
 

 
ข้อมลูทางการเงินรวมและ 

ข้อมลูการเงินเฉพาะธนาคาร 
 สาํหรบังวดสามเดือนสิ)นสุดวนัที* 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

กาํไรจากการตดัรายการ   
   เงนิลงทุนที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น 135 146 
กาํไรสุทธจิากเงนิลงทุน 135 146 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
สาํหรบังวดสามเดือนสิ)นสุดวนัที* 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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26 รายได้จากการดาํเนินงานอื*นๆ 

 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 สาํหรบังวดสามเดือนสิ)นสุด สาํหรบังวดสามเดือนสิ)นสุด 
 วนัที* 31 มีนาคม วนัที* 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

หนี;สงสยัจะสญูรบัคนื 310 311 203 203 
รายไดอ้ื�น 13 11 25 13 
   รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื�นๆ 323 322 228 216 
 

27 ผลขาดทุนด้านเครดิตที*คาดว่าจะเกิดขึ)น 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม 
 สาํหรบังวดสามเดือนสิ)นสุดวนัที* 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   
(กาํไร) ขาดทุนจากการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขสญัญาใหม ่ (32) 15 
เงนิใหส้นิเชื�อแก่ลกูหนี;และดอกเบี;ยคา้งรบั 1,057 537 
ภาระผกูพนัวงเงนิสนิเชื�อและสญัญาคํ;าประกนัทางการเงนิ (1) 64 
อื�นๆ (12) - 
   ผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ;น 1,012 616 
 
 ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 สาํหรบังวดสามเดือนสิ)นสุดวนัที* 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   
กาํไรจากการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขสญัญาใหม่ (53) - 
เงนิใหส้นิเชื�อแก่ลกูหนี;และดอกเบี;ยคา้งรบั 758 96 
ภาระผกูพนัวงเงนิสนิเชื�อและสญัญาคํ;าประกนัทางการเงนิ 1 64 
อื�นๆ (12) - 
   ผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ;น 694 160 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
สาํหรบังวดสามเดือนสิ)นสุดวนัที* 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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28 ภาษีเงินได้ 

 
ภาษเีงนิไดส้าํหรบักาํไรก่อนหกัภาษขีองกลุ่มกจิการมยีอดจาํนวนเงนิที�แตกต่างจากการคาํนวณกาํไรทางบญัช ีโดยมรีายละเอยีดดงันี; 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
สาํหรบังวดสามเดือนสิ)นสุด 

วนัที* 31 มีนาคม 
สาํหรบังวดสามเดือนสิ)นสุด 

วนัที* 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
กาํไรก่อนภาษ ี 418 1,165 249 1,169 
     
ภาษคีาํนวณจากอตัราภาษรีอ้ยละ 20  84 233 50 234 
ผลกระทบ :     
   รายไดท้ี�ไมต่อ้งเสยีภาษ ี (9) (20) (9) (20) 
   ค่าใชจ่้ายที�ไมส่ามารถหกัภาษ ี 1 2 1 1 
   สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชทีี�ไมไ่ดร้บัรู ้ - (144) - (144) 
   การปรบัปรุงจากงวดก่อน - 14 - 14 
รวมค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได ้ 76 85 42 85 
อตัราภาษเีงนิไดถ้วัเฉลี�ยถ่วงนํ;าหนกั (รอ้ยละ) 18 7 17 7 
 

29 ทรพัยสิ์นที*ติดภาระผกูพนั 
 
ทรพัยสิ์นที*ใช้เป็นหลกัประกนั 
 
กลุ่มกจิการไดนํ้าเงนิลงทุนในพนัธบตัรรฐับาลและพนัธบตัรรฐัวสิาหกจิไปวางเป็นหลกัประกนัในเรื�องดงัต่อไปนี; 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม 

 
31 มีนาคม 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   
สาํหรบัหลกัทรพัยข์ายโดยมสีญัญาซื;อคนื 20,454 9,372 
สาํหรบัการใชไ้ฟฟ้า 7 7 
สาํหรบัธุรกจินายหน้าขายประกนั 2 2 
   รวม 20,463 9,381 
 
 ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
31 มีนาคม 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   
สาํหรบัหลกัทรพัยข์ายโดยมสีญัญาซื;อคนื 20,454 9,372 
สาํหรบัการใชไ้ฟฟ้า 7 7 
   รวม 20,461 9,379 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
สาํหรบังวดสามเดือนสิ)นสุดวนัที* 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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30 ภาระผกูพนัและหนี) สินที*อาจจะเกิดขึ)น 

 
30.1 ภาระผกูพนั 

 
ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการมภีาระผกูพนัที�มสีาระสาํคญัดงันี; 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 เงินบาท 
เงินตรา 

ต่างประเทศ รวม เงินบาท 
เงินตรา 

ต่างประเทศ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       
การรบัอาวลัตั Iวเงิน :       
การรบัอาวลัตั hวเงนิ 12 - 12 17 - 17 
       
ภาระตามตั Iวแลกเงินค่า       
   สินค้าเข้าที*ยงัไม่ครบกาํหนด        
ภาระตามตั hวแลกเงนิค่าสนิคา้เขา้       
   ที�ยงัไม่ครบกาํหนด - 75 75 - 157 157 
       
เลต็เตอรอ์อฟเครดิต :       
เลต็เตอรอ์อฟเครดติ - 1,269 1,269 10 755 765 
       
เอกสารภายใต้เลตเตอรอ์อฟเครดิต 
   ในประเทศ :       
เอกสารภายใตเ้ลตเตอรอ์อฟเครดติ 
   ในประเทศ 77 - 77 31 - 31 
       
ภาระผกูพนัอื*น :       
สญัญาแลกเปลี�ยนเงนิตรา       
   ต่างประเทศทนัทแีละล่วงหน้า       
- สญัญาซื;อ - 766,142 766,142 - 610,461 610,461 
- สญัญาขาย - 648,041 648,041 - 504,242 504,242 
สญัญาแลกเปลี�ยนเงนิตรา       
   ต่างประเทศและอตัราดอกเบี;ย       
- สญัญาซื;อ - 236,644 236,644 - 219,054 219,054 
- สญัญาขาย - 238,058 238,058 - 203,255 203,255 
สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี;ย       
- รบัอตัราดอกเบี;ยคงที� 901,283 135,520 1,036,803 813,213 139,880 953,093 
- รบัอตัราดอกเบี;ยลอยตวั 958,418 288,384 1,246,802 914,162 256,652 1,170,814 
สญัญาสทิธซิื;อขายเงนิตรา       
   ต่างประเทศ       
- ขายสทิธทิี�จะซื;อ - - - - 334 334 
- ขายสทิธทิี�จะขาย - 141 141 - 406 406 
- ซื;อสทิธทิี�จะซื;อ - 495 495 - 646 646 
- ซื;อสทิธทิี�จะขาย - 224 224 - 318 318 
อนุพนัธด์า้นเครดติ       
- สญัญาซื;อ 1,800 4,043 5,843 1,800 3,875 5,675 
- สญัญาขาย 1,800 4,043 5,843 1,800 3,875 5,675 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
สาํหรบังวดสามเดือนสิ)นสุดวนัที* 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 เงินบาท 
เงินตรา 

ต่างประเทศ รวม เงินบาท 
เงินตรา 

ต่างประเทศ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
ตราสารสทิธทิี�อา้งองิหน่วยลงทุน       
   ของกองทุน       
- สญัญาซื;อ - 1,212 1,212 - 2,016 2,016 
- สญัญาขาย - 1,212 1,212 - 2,016 2,016 

อนุพนัธด์า้นตราสารทุน       

- สญัญาซื;อ - 337 337 - 323 323 

- สญัญาขาย - 337 337 - 323 323 

อนุพนัธด์า้นตราสารหนี; 
   (Bond Forward)       
- สญัญาขาย 21,710 - 21,710 23,371 - 23,371 
พนัธบตัร       
- สญัญาซื;อ - - - 271 - 271 
วงเงนิเบิกเกนิบญัชทีี�ลกูคา้       
   ยงัไม่ได้ถอน 14,099 - 14,099 14,719 - 14,719 
วงเงนิสนิเชื�อที�ยงัไม่ไดเ้บิกใช ้ 12,358 - 12,358 14,378 - 14,378 
การคํ;าประกนัอื�น 8,695 2,051 10,746 8,548 1,968 10,516 
   ภาระผกูพนัอื�น 1,920,163 2,326,884 4,247,047 1,792,262 1,949,644 3,741,906 
.       

   รวมภาระผกูพนั 1,920,252 2,328,228 4,248,480 1,792,320 1,950,556 3,742,876 

 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 เงินบาท 
เงินตรา 

ต่างประเทศ รวม เงินบาท 
เงินตรา 

ต่างประเทศ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

การรบัอาวลัตั Iวเงิน :       
การรบัอาวลัตั hวเงนิ 12 - 12 17 - 17 
       
ภาระตามตั Iวแลกเงินค่าสินค้าเข้า       
   ที*ยงัไม่ครบกาํหนด :       
ภาระตามตั hวแลกเงนิค่าสนิคา้เขา้       
   ที�ยงัไม่ครบกาํหนด - 75 75 - 157 157 
       
เลต็เตอรอ์อฟเครดิต :       
เลต็เตอรอ์อฟเครดติ - 1,269 1,269 10 755 765 
       
เอกสารภายใต้เลตเตอรอ์อฟเครดิต 
   ในประเทศ :       
เอกสารภายใตเ้ลตเตอรอ์อฟเครดติ 
   ในประเทศ 77 - 77 31 - 31 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
สาํหรบังวดสามเดือนสิ)นสุดวนัที* 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 เงินบาท 
เงินตรา 

ต่างประเทศ รวม เงินบาท 
เงินตรา 

ต่างประเทศ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
ภาระผกูพนัอื*น :       
สญัญาแลกเปลี�ยนเงนิตรา       
   ต่างประเทศทนัทแีละล่วงหน้า       
- สญัญาซื;อ - 766,142 766,142 - 610,461 610,461 
- สญัญาขาย - 648,041 648,041 - 504,242 504,242 
สญัญาแลกเปลี�ยนเงนิตรา       
   ต่างประเทศและอตัราดอกเบี;ย       
- สญัญาซื;อ - 236,644 236,644 - 219,054 219,054 
- สญัญาขาย - 238,058 238,058 - 203,255 203,255 
สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี;ย       
- รบัอตัราดอกเบี;ยคงที� 901,283 135,520 1,036,803 813,213 139,880 953,093 
- รบัอตัราดอกเบี;ยลอยตวั 958,418 288,384 1,246,802 914,162 256,652 1,170,814 
สญัญาสทิธซิื;อขายเงนิตรา       
   ต่างประเทศ       
- ขายสทิธทิี�จะซื;อ - - - - 334 334 
- ขายสทิธทิี�จะขาย - 141 141 - 406 406 
- ซื;อสทิธทิี�จะซื;อ - 495 495 - 646 646 
- ซื;อสทิธทิี�จะขาย - 224 224 - 318 318 
อนุพนัธด์า้นเครดติ       
- สญัญาซื;อ 1,800 4,043 5,843 1,800 3,875 5,675 
- สญัญาขาย 1,800 4,043 5,843 1,800 3,875 5,675 
ตราสารสทิธทิี�อา้งองิหน่วยลงทุน       
  ของกองทุน       
- สญัญาซื;อ - 1,212 1,212 - 2,016 2,016 
- สญัญาขาย - 1,212 1,212 - 2,016 2,016 
อนุพนัธด์า้นตราสารทุน       
- สญัญาซื;อ - 337 337 - 323 323 
- สญัญาขาย - 337 337 - 323 323 
อนุพนัธด์า้นตราสารหนี; 
   (Bond Forward)       
- สญัญาขาย 21,710 - 21,710 23,371 - 23,371 
พนัธบตัร       
- สญัญาซื;อ - - - 271 - 271 
วงเงนิเบกิเกนิบญัชทีี�ลกูคา้       
   ยงัไม่ไดถ้อน 14,099 - 14,099 14,719 - 14,719 
วงเงนิสนิเชื�อที�ยงัไม่ไดเ้บกิใช ้ 27,679 - 27,679 27,848 - 27,848 
การคํ;าประกนัอื�น 8,695 2,051 10,746 8,548 1,968 10,516 
   ภาระผกูพนัอื�น 1,935,484 2,326,884 4,262,368 1,805,732 1,949,644 3,755,376 
.       
   รวมภาระผกูพนั 1,935,573 2,328,228 4,263,801 1,805,790 1,950,556 3,756,346 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
สาํหรบังวดสามเดือนสิ)นสุดวนัที* 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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30.2 หนี) สินที*อาจจะเกิดขึ)น 

 
ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 และวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการมีหนี;สินที�อาจจะเกิดขึ;นจากการถูกฟ้องคดีในศาล 
ในฐานะจําเลย ซึ�งส่วนใหญ่จะเป็นคดลีะเมดิฟ้องเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย ซึ�งฝ่ายบรหิารเชื�อว่าเมื�อคดสีิ;นสุดจะไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญั
ต่อกลุ่มกจิการ สรุปไดด้งัต่อไปนี; 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวมและ 
 ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท 
 

ทุนทรพัยใ์นคดทีี�กลุ่มกจิการถูกฟ้องในฐานะจาํเลยโดยตรง 194 299 
ทุนทรพัยใ์นคดทีี�กลุ่มกจิการถูกฟ้องในฐานะจาํเลยร่วม   
   - ทุนทรพัยเ์ฉพาะส่วนในคดทีี�สามารถระบุไดว้่าเป็นส่วนของกลุ่มกจิการ 202 312 
   - ทุนทรพัยใ์นคดทีี�ไมส่ามารถระบุไดว้่าเป็นส่วนของกลุ่มกจิการ 88 89 
   รวม 484 700 
 
ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 ในจํานวนดงักล่าวขา้งต้น มคีดคีวามที�ศาลชั ;นต้นพพิากษาใหธ้นาคารแพค้ดต่ีอโจทก์ในคดทีี�ธนาคารถูกฟ้อง
ในฐานะจําเลยร่วมเป็นจํานวนทุนทรพัย์ 160 ล้านบาท อย่างไรก็ตามธนาคารอยู่ระหว่างการยื�นอุทธรณ์ (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 :  
160 ลา้นบาท) ซึ�งธนาคารไดร้บัรูป้ระมาณการผลขาดทุนที�อาจเกดิขึ;นจากคดฟ้ีองรอ้งจํานวนรวม 57 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 
44 ลา้นบาท) ซึ�งฝา่ยบรหิารเชื�อว่า ประมาณการหนี;สนิดงักล่าวเพยีงพอที�จะรองรบัผลขาดทุนที�อาจเกดิขึ;นจากคดฟ้ีองรอ้งขา้งตน้  

 
30.3 ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าระยะยาว  

 
ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการมภีาระผกูพนัตามสญัญาเช่าระยะยาวโดยสามารถสรุปได้
ดงัต่อไปนี; 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
จ่ายภายใน ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ไมเ่กนิ 3 ปี 131 146 91 104 
3 - 5 ปี - 1 - 1 
   รวม 131 147 91 105 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
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47 

 
30.4 ภาระผกูพนัอื*น 

 
ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการมภีาระผูกพนั ที�ธนาคารได้เขา้ทําสญัญาติดตั ;งและพฒันา
ระบบคอมพิวเตอร์กบับรษิัทหลายแห่ง คงเหลือมูลค่าที�ทางธนาคารจะต้องจ่ายภายใต้สญัญาดงักล่าวโดยสามารถสรุปตามสกุลเงนิได้
ดงัต่อไปนี; 
 

 ข้อมลูทางการเงินรวมและ 
 ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

สกลุเงิน ล้านบาท ล้านบาท 
 
บาท 57 113 
รงิกติมาเลเซยี - 2 
   รวม 57 115 

 

31 รายการธรุกิจกบักิจการ/บคุคลที*เกี*ยวข้องกนั 
 
กจิการหรอืบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรอืกจิการที�ควบคุมหรอืถูกควบคุมโดยธนาคารและบรษิัทย่อยไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรอืทางอ้อม 
หรอือยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนักบัธนาคารและบรษิทัย่อย รวมถงึบรษิัทที�ทําหน้าที�ถอืหุน้ บรษิัทย่อย และกจิการที�เป็นบรษิัทย่อยในเครอื
เดยีวกนั นอกจากนี;บุคคลหรอืกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถงึบรษิทัร่วมและบุคคลซึ�งถอืหุน้ที�มสีทิธอิอกเสยีงไมว่่าทางตรงหรอืทางออ้มและ
มอีทิธพิลอย่างเป็นสาระสําคญักบัธนาคารและบรษิทัย่อย ผู้บรหิารสําคญั กรรมการหรอืพนักงานของธนาคารและบรษิทัย่อย ตลอดทั ;งสมาชกิ 
ในครอบครวัที�ใกลช้ดิกบับุคคลดงักล่าว และกจิการที�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลเหล่านั ;น 
 
ในการพจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลหรอืกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนักบัธนาคารและบรษิัทย่อยแต่ละรายการธนาคารและบรษิัทย่อยคํานึงถึง
เนื;อหาของความสมัพนัธม์ากกว่ารปูแบบทางกฎหมาย 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
สาํหรบังวดสามเดือนสิ)นสุดวนัที* 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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ในระหว่างงวด กลุ่มกจิการมรีายการธุรกิจที�สําคญักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกนั รายการธุรกจิดงักล่าวเป็นไปตามเงื�อนไขทางการค้าและ 
เกณฑต์ามสญัญาที�ตกลงร่วมกนัระหว่างธนาคารและบรษิทัเหล่านั ;น ซึ�งรายการที�มสีาระสาํคญัสามารถสรุปไดด้งันี; 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 สาํหรบังวดสามเดือนสิ)นสุด สาํหรบังวดสามเดือนสิ)นสุด 
 วนัที* 31 มีนาคม วนัที* 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
บริษทัย่อย     

รายได ้:     
ดอกเบี;ยรบั - - 217 273 
ค่าธรรมเนียมรบั - - 10 8 

บริษทัใหญ่     
ค่าใชจ่้าย :     

ดอกเบี;ยจ่าย 109 112 109 112 
ค่าธรรมเนียมจ่าย 47 42 47 42 
ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัอาคาร สถานที�และอุปกรณ์ 4 1 4 1 
     

     
บริษทัที*เกี*ยวข้องกนั     

รายได ้:     
ค่าธรรมเนียมรบั 168 110 168 110 

ค่าใชจ่้าย :     
ค่าธรรมเนียมจ่าย 2 3 2 3 
ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัอาคาร สถานที�และอุปกรณ์ (1) (2) (1) (2) 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
สาํหรบังวดสามเดือนสิ)นสุดวนัที* 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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ยอดคงคา้งของรายการธุรกจิที�สาํคญั ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มดีงันี; 
 

 ข้อมลูทางการเงินรวม 
 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

  รายการ
ระหว่าง 

   รายการ
ระหว่าง 

  

  ธนาคารและ    ธนาคารและ   
 เงินให้สินเชื*อ ตลาดเงิน    ตลาดเงิน   
 คงค้าง (สินทรพัย)์ ภาระผกูพนั สินทรพัยอื์*น เงินรบัฝาก (หนี)สิน) เงินกู้ยืม หนี)สินอื*น 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
         

บริษทัใหญ่         
CIMB Bank Berhad - 53 31 - - 205 10,202 3 
 - 53 31 - - 205 10,202 3 
         
บริษทัภายใต้การควบคมุเดียวกนั         
CIMB Bank Plc, Cambodia - 13 49 - - 26 - - 
CIMB ISLAMIC Bank Berhad - - - - - 2 - - 
CIMB Bank (Vietnam) Limited - - - - - 470 - - 
iCIMB (MSC) Sdn Bhd - - - - - - - 7 
PT Bank CIMB Niaga Tbk - 4 - - - 3 - - 
CIMB-GK Securities (Thailand) - - - - - 1 - - 
บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี         
   (ประเทศไทย) จาํกดั - - - - 83 - - - 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน         
   พรนิซเิพลิ จาํกดั - - - 26 34 - - 2 
บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์สาทร จาํกดั - - - 2 474 - - 4 
 - 17 49 28 591 502 - 13 
         
บคุคลหรือกิจการอื*นที*เกี*ยวข้องกนั 38 - 780 - 470 - - 1 
 38 - 780 - 470 - - 1 

 
 ข้อมลูทางการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
  รายการระหว่าง    รายการระหว่าง   
  ธนาคารและ    ธนาคารและ   
 เงินให้สินเชื*อ ตลาดเงิน    ตลาดเงิน   
 คงค้าง (สินทรพัย)์ ภาระผกูพนั สินทรพัยอื์*น เงินรบัฝาก (หนี)สิน) เงินกู้ยืม หนี)สินอื*น 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
         

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

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
สาํหรบังวดสามเดือนสิ)นสุดวนัที* 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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 ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

 

 
 

เงินให้สินเชื*อ 
คงค้าง 

รายการระหว่าง
ธนาคารและ 

ตลาดเงิน  
(สินทรพัย)์ 

 
 
 

ภาระผกูพนั 

 
 
 

สินทรพัยอื์*น 

 
 
 

เงินรบัฝาก 

รายการระหว่าง
ธนาคารและ 

ตลาดเงิน  
(หนี)สิน) 

 
 
 

เงินกู้ยืม 

 
 
 

หนี)สินอื*น 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
         

บริษทัย่อยที*ถือหุ้นโดยธนาคารโดยตรง         
บรษิทั ซไีอเอม็บ ีไทย ออโต ้จาํกดั 28,766 - - 2 372 - - 3 
บรษิทั เวลิดล์สี จาํกดั 1,657 - - 8 118 - - 2 
บรษิทั ซที ีคอลล ์จาํกดั - - - - 43 - - - 
 30,423 - - 10 533 - - 5 
         
บริษทัใหญ่         
CIMB Bank Berhad - 53 31 - - 205 10,202 3 
 - 53 31 - - 205 10,202 3 
         
บริษทัภายใต้การควบคมุเดียวกนั         
CIMB Bank Plc, Cambodia - 13 49 - - 26 - - 
CIMB ISLAMIC Bank Berhad - - - - - 2 - - 
CIMB Bank (Vietnam) Limited - - - - - 470 - - 
iCIMB (MSC) Sdn Bhd - - - - - - - 7 
PT Bank CIMB Niaga Tbk - 4 - - - 3 - - 
CIMB-GK Securities (Thailand)  - - - - - 1 - - 
บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี         
   (ประเทศไทย) จาํกดั - - - - 83 - - - 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน         
   พรนิซเิพลิ จาํกดั - - - 26 34 - - 2 
บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์สาทร จาํกดั - - - 2 474 - - 4 
 - 17 49 28 591 502 - 13 
         
บคุคลหรือกิจการอื*นที*เกี*ยวข้องกนั 34 - - - 165 - - - 
 34 - - - 165 - - - 

 
 ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
  รายการระหว่าง    รายการระหว่าง   
  ธนาคารและ    ธนาคารและ   
 เงินให้สินเชื*อ ตลาดเงิน    ตลาดเงิน   
 คงค้าง (สินทรพัย)์ ภาระผกูพนั สินทรพัยอื์*น เงินรบัฝาก (หนี)สิน) เงินกู้ยืม หนี)สินอื*น 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
         

บริษทัย่อยที*ถือหุ้นโดยธนาคารโดยตรง         
บรษิทั ซไีอเอม็บ ีไทย ออโต ้จาํกดั 30,805 - - 2 92 - - - 
บรษิทั เวลิดล์สี จาํกดั 2,135 - - 5 59 - - - 
บรษิทั ซที ีคอลล ์จาํกดั - - - - 43 - - - 
 32,940 - - 7 194 - - - 
         

บริษทัใหญ่         
CIMB Bank Berhad - 762 60 - - 947 9,755 726 
 - 762 60 - - 947 9,755 726 
         

บริษทัภายใต้การควบคมุเดียวกนั         
CIMB Bank Plc, Cambodia - 70 - - - 10 - - 
CIMB ISLAMIC Bank Berhad - - - - - 2 - - 
iCIMB (MSC) Sdn Bhd - - - - - - - 43 
PT Bank CIMB Niaga Tbk - 1 - - - 3 - - 
บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี         
   (ประเทศไทย) จาํกดั - - - - 629 - - - 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน         
   พรนิซเิพลิ จาํกดั - - - 22 674 - - - 
บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์สาทร จาํกดั - - - 1 400 - - 5 
 - 71 - 23 1,703 15 - 48 
         

บคุคลหรือกิจการอื*นที*เกี*ยวข้องกนั 32 - 819 - 428 - - 7 
 32 - 819 - 428 - - 7 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
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ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการและธนาคารมภีาระผูกพนัจากสญัญาอนุพนัธ์ทางการเงนิกบักจิการ 
ที�เกี�ยวขอ้งกนัดงันี; 
 
 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

 เงินบาท 
เงินตรา 

ต่างประเทศ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
บริษทัใหญ่    
สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี;ย    
- รบัอตัราดอกเบี;ยคงที� 55,005 2,633 57,638 
- รบัอตัราดอกเบี;ยลอยตวั 30,930 11,188 42,118 
สญัญาแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศทนัทแีละลว่งหน้า    
- สญัญาซื;อ - 16,212 16,212 
- สญัญาขาย - 376 376 
สญัญาแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศและอตัราดอกเบี;ย    
- สญัญาซื;อ - 12,059 12,059 
- สญัญาขาย - 78 78 
อนุพนัธด์า้นเครดติ    
- สญัญาขาย 1,800 4,043 5,843 
ตราสารสทิธทิี�อา้งองิหน่วยลงทุนของกองทุน    
- สญัญาซื;อ - 32 32 
    
บริษทัภายใต้การควบคมุเดียวกนั    
สญัญาแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศทนัทแีละลว่งหน้า    
- สญัญาซื;อ - 15 15 
สญัญาตดิตั ;งและพฒันาระบบคอมพวิเตอร ์ - 1 1 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
สาํหรบังวดสามเดือนสิ)นสุดวนัที* 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 เงินบาท 
เงินตรา

ต่างประเทศ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
บริษทัใหญ่    
สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี;ย    
- รบัอตัราดอกเบี;ยคงที� 48,150 4,325 52,475 
- รบัอตัราดอกเบี;ยลอยตวั 34,230 10,723 44,953 
สญัญาแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศทนัทแีละลว่งหน้า    
- สญัญาซื;อ - 11,863 11,863 
- สญัญาขาย - 75 75 
สญัญาแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศและอตัราดอกเบี;ย    
- สญัญาซื;อ - 8,254 8,254 
- สญัญาขาย - 188 188 
ตราสารสทิธทิี�อา้งองิหน่วยลงทุนของกองทุน    
- สญัญาซื;อ - 30 30 
อนุพนัธด์า้นเครดติ    
- สญัญาขาย 1,800 3,875 5,675 
    

บริษทัภายใต้การควบคมุเดียวกนั    
สญัญาแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศทนัทแีละลว่งหน้า    
- สญัญาซื;อ - 91 91 
- สญัญาขาย - 49 49 
สญัญาตดิตั ;งและพฒันาระบบคอมพวิเตอร ์ - 1 1 
 

ผลประโยชน์ที*จ่ายแก่กรรมการและผูมี้อาํนาจในการจดัการ 
 

สาํหรบังวดสามเดอืนสิ;นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ค่าตอบแทนที�จ่ายใหก้รรมการและผูบ้รหิารสาํคญั มดีงันี; 
 

 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
สาํหรบังวดสามเดือนสิ)นสุด 

วนัที* 31 มีนาคม 
สาํหรบังวดสามเดือนสิ)นสุด 

วนัที* 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ผลประโยชน์ระยะสั ;น 175 253 173 236 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น ๆ 5 5 5 5 
ผลประโยชน์ของพนกังานที�จ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์     
   จากแผนการใหหุ้น้ทุน 8 9 8 9 
ผลประโยชน์ที�จ่ายแก่กรรมการและผูม้อีํานาจในการจดัการ 188 267 186 250 
 
ผลประโยชน์อื*นที*จ่ายแก่กรรมการและผูมี้อาํนาจในการจดัการ 
 
ธนาคารไม่มกีารจ่ายผลประโยชน์อื�นแก่กรรมการและผู้บรหิาร นอกเหนือจากผลประโยชน์ที�พึงจ่ายตามปกติ ซึ�งได้แก่ เบี;ยประชุมกรรมการ 
บาํเหน็จกรรมการ (ถา้ม)ี ภาษเีงนิได ้เงนิเดอืนและโบนสั (ถา้ม)ี และผลประโยชน์ของพนกังานที�จ่ายโดยใหหุ้น้เป็นเกณฑ ์



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
สาํหรบังวดสามเดือนสิ)นสุดวนัที* 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

53 

 
32 เหตกุารณ์สาํคญัระหว่างงวดที*รายงาน 

 
เมื�อตน้ปี พ.ศ. 2563 ไดเ้กดิการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื;อไวรสัโคโรน่า 2019 (“การระบาดของ COVID-19”) เริ�มมคีวามรุนแรงและส่งผลกระทบ
ต่อภาคธุรกจิ ลูกคา้ของธนาคาร และประชาชนทั �วไปในวงกว้าง ทั ;งนี;ธนาคารแห่งประเทศไทยไดอ้อกแนวทางในการให้ความช่วยเหลอืลูกหนี; 
ที�ได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์ที�ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยและมาตรการการให้ความช่วยเหลือลูกหนี; เพิ�มเติมในช่วงสถานการณ์ 
การระบาดของ COVID-19 กบัสถาบนัการเงนิ สถาบนัการเงนิเฉพาะกจิและผูใ้หบ้รกิารทางการเงนิอื�น รวมถงึรฐับาลไดม้กีารประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉนิจากการระบาดของ COVID-19 
 
ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการไดใ้หก้ารช่วยเหลอืลูกหนี;ตามมาตรการช่วยเหลอืของธนาคารแห่งประเทศไทย เช่น ขยายระยะเวลา
การผ่อนชําระ ลดอตัราดอกเบี;ย หรอื ปรบัปรุงโครงสรา้งหนี; ใหเ้หมาะสมตามสถานะของลกูหนี; ซึ�งการช่วยเหลอืดงักล่าวถอืเป็นการแกไ้ขสญัญา
ส่งผลให้กลุ่มกจิการรบัรู้ผลขาดทุนด้านเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ;นเพิ�มขึ;น ทั ;งนี;กลุ่มกจิการได้ให้การช่วยเหลอืลูกหนี; คดิเป็นสดัส่วนประมาณ 
รอ้ยละ 20.1 ของยอดสนิเชื�อรวมของกลุ่มกจิการ โดยการช่วยเหลอืสําหรบัลูกค้าสนิเชื�อรายย่อยคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 11.7 ของยอดสนิเชื�อ 
รวมของกลุ่มกจิการ และสาํหรบัลกูคา้สนิเชื�อธุรกจิคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 8.4 ของยอดสนิเชื�อรวมของกลุ่มกจิการ 
 

33 เหตกุารณ์ภายหลงัวนัที*ในงบการเงิน 
 
เมื�อวนัที� 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ธนาคารมกีารจ่ายเงนิปนัผลจากผลการดําเนินงานปี 2563 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.005 บาท จํานวน 
34,822,261,748 หุน้ รวมเป็นจาํนวนเงนิ 174,111,309 บาท ตามมตอินุมตัขิองที�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปีเมื�อวนัที� 12 เมษายน พ.ศ. 2564 


