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รายงานของผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
 
เสนอ  ผูถ้อืหุน้ของธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) 
 
ความเห็น 
 

ขา้พเจ้าเห็นว่า งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารระหว่างกาลแสดงฐานะการเงนิรวมของธนาคาร ซีไอเอ็มบ ีไทย จ ากดั (มหาชน) 
(ธนาคาร) และบรษิัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และฐานะการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และผลการด าเนินงานรวมและ 
ผลการด าเนินงานเฉพาะธนาคาร รวมถงึกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะธนาคารส าหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า  
และน าเสนอรายงานทางการเงนิตามที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารระหว่างกาลขอ้ 2 
 
งบการเงินท่ีตรวจสอบ 
 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารระหว่างกาลประกอบด้วย 
• งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะธนาคารระหว่างกาล ณ วนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2564 
• งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะธนาคารระหว่างกาลส าหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั  
• งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะธนาคารระหว่างกาลส าหรบังวดหกเดอืน

สิ้นสุดวนัเดยีวกนั  
• งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะธนาคารระหว่างกาลส าหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั และ 
• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหว่างกาลซึ่งรวมถึงนโยบายการบัญชีที่ส าคญัและหมายเหตุ      

เรื่องอื่น ๆ 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  
 

ขา้พเจ้าได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรบัผิดชอบของขา้พเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรบัผิดชอบของผูส้อบ
บัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหว่างกาลในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจาก 
กลุ่มกิจการและธนาคารตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวชิาชีพบัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหว่างกาล และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรบัผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น  ๆ  
ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่าน้ี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลกัฐานการสอบบัญชทีี่ข้าพเจ้าได้รบัเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเหน็ของขา้พเจ้า 
 
เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ 
 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่าง ๆ ที่มนัียส าคญัที่สุดตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชพีของขา้พเจ้าในการตรวจสอบงบการเงนิรวม
และงบการเงนิเฉพาะธนาคารระหว่างกาลส าหรบังวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้ระบุเรื่อง ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ส าหรบัเงิน
ใหส้ินเชื่อแก่ลูกหน้ี ภาระผูกพนัวงเงนิสนิเชื่อ และสญัญาค ้าประกนัทางการเงิน เป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบและได้น าเรื่องน้ีมาพิจารณา 
ในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหว่างกาลโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้น้ี 
ขา้พเจ้าไม่ได้แสดงความเหน็แยกต่างหากส าหรบัเรื่องน้ี 
 



 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

ค่าเผือ่ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกิดข้ึนส าหรบัเงินให้สินเชือ่แก่ลูกหน้ี ภาระผูกพนัวงเงินสินเชือ่ และสญัญาค ้าประกัน
ทางการเงิน 
 

อ้างถงึหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารระหว่างกาล ข้อ 2 เรื่องนโยบายการบญัช ีขอ้ 12 เรื่องการเปิดเผย
ขอ้มูลเกี่ยวกบัเงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหน้ี และขอ้ 24 เรื่องการเปิดเผยขอ้มูลที่เกี่ยวกบัประมาณการหน้ีสนิ 
 

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีถือเป็นส่วนส าคัญของสินทรพัย์รวมซึ่งคิด
เป็นร้อยละ 53.56 ของสินทรัพย์รวมโดย ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
เงินให้สินเชื่อรวมของกลุ่มกิจการประกอบด้วยเงินให้สินเชื่อของ
ภาคธุรกิจธนาคาร คดิเป็นร้อยละ 84.70 และลูกหน้ีตามสญัญาเช่า
ซื้อจากการด าเนินงานของบริษัทย่อย คิดเป็นร้อยละ 15.30 ผู้บริหาร
ประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ส าหรบัเงิน
ให้สินเชื่อเฉพาะราย สินเชื่อทัง้หมดโดยรวม ภาระผูกพันวงเงิน
สินเชื่อ และสัญญาค ้าประกันทางการเงิน โดยใช้ทัง้ข้อมูลเชิง
ปรมิาณและพจิารณาปัจจยัเชงิคุณภาพซึ่งมคีวามซบัซ้อน  
 

ข้าพเจ้าให้ความส าคัญในการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวเน่ืองจาก    
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ภายใต้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงนิ ก าหนดใหใ้ช้
แบบจ าลองที่ซับซ้อนและสมมติฐานที่ส าคญัที่เกี่ยวข้องกับสภาพ
ทางเศรษฐกจิในอนาคตและความสามารถในการช าระหน้ี 
 

อกีทัง้ผูบ้รหิารใช้ดุลยพนิิจที่ส าคญัในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุน
ด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ในเรื่องดงัต่อไปน้ี 
 

- จัดท าแบบจ าลองเป็นแบบกลุ่มลูกหน้ีเพื่อใช้ในการ
ค านวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
โดยแบบจ าลองมีความซับซ้อนและใช้ดุลยพินิจในการ
พจิารณาความเหมาะสมของการสรา้งแบบจ าลอง 

- การระบุเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีที่เคยมีความเสี่ยงด้าน
เครดติเพิม่ขึน้อย่างมนัียส าคญั 

- สมมติฐานที่ ใช้ในแบบจ าลองค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน
เครดติที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เช่น กระแสเงนิสดที่คาดว่าจะ
ได้รบัในอนาคต ข้อมูลที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคต 
ของปัจจยัทางเศรษฐศาสตร์มหภาค ค่าความน่าจะเป็น
ถ่วงน ้าหนักในแต่ละสถานการณ์จ าลอง และส ารองที่ธนาคาร
ตัง้ไว้รองรบัปัจจัยอื่นที่ไม่สามารถใส่ในแบบจ าลองได้ 
(Management Overlay) ในช่วงสถานการณ์ การระบาด
ของ COVID-19 และ 

- ขอ้มูลและสมมตฐิานที่ส าคญัที่มีผลต่อค่าเผื่อผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ส าหรบัลูกหน้ีแต่ละรายที่
เป็นสาระส าคัญ เช่น กระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับ 
ในอนาคต และราคาประเมนิหลกัประกนั 

 

ขา้พเจ้าได้ประเมนิการออกแบบการควบคุมและการน ามาใช้ และ
ทดสอบความมปีระสทิธผิลของการปฏบิัตกิารควบคุมหลักเกี่ยวกับ
ขอ้มูลที่เขา้สู่ระบบ และการค านวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกดิขึน้ในระบบ ดงัต่อไปน้ี 
 

• ขา้พเจ้าทดสอบการควบคุมของผูบ้รหิารต่อความถูกต้องของ
ข้อมูลที่ใช้ ความเหมาะสมของวิธีการค านวณ ระบบงาน 
กระบวนการ และการควบคุมภายในที่ เกี่ยวข้องกับการ
ประมวลผลเพื่อประเมินความน่าเชื่อถอืของผลลัพธ์ในการตัง้
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ 

• ขา้พเจ้าทดสอบการควบคุมหลักทัง้การควบคุมแบบอัตโนมตัิ
และการควบคุมโดยบุคคล โดยข้าพเจ้าให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของข้าพเจ้าทดสอบการควบคุมการ
เขา้ถงึระบบ และการควบคุมในการค านวณค่าเผื่อผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น รวมทัง้ความถูกต้องของยอด
คงเหลือของบัญชีลูกหน้ีที่น ามาใช้ในการค านวณ นอกจากน้ี
ขา้พเจ้ายงัได้ทดสอบการควบคุมภายในเกี่ยวกบัความถูกต้อง
ของการน าข้อมูลเข้าสู่ระบบที่ ใช้ในการค านวณค่าเผื่อผล
ขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึน้ มูลค่าหลักประกนั และ
การโอนยา้ยขอ้มูล 

• ข้าพเจ้าทดสอบการควบคุมของการก ากับดูแลการพัฒนา
แบบจ าลองค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
และการแก้ไขแบบจ าลอง ซึ่งรวมถงึการอนุมตักิารใช้แบบจ าลอง 
การดูแลตดิตาม และการทดสอบแบบจ าลอง 

• ขา้พเจ้าทดสอบการควบคุมของผู้บรหิารในการสอบทานและ
การอนุมตัิการตัง้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึ้น 
โดยขา้พเจ้าได้อ่านรายงานการประชุมของคณะกรรมการหลัก
ของกลุ่มกจิการ ได้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
ด้านความเสี่ยง คณะกรรมการจัดการ และคณะกรรมการ
ธนาคารของกลุ่มกจิการ  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 

 
นอกจากน้ีผู้บริหารได้ใช้มาตรการการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ี
เพิ่มเติมในช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 โดยการ
ปรับเงื่อนไขการช าระหน้ีให้กับลูกหน้ี เช่น ขยายระยะเวลาการ
ผ่อนช าระ ลดอัตราดอกเบี้ย หรือ ปรับปรุงโครงสร้างหน้ี ให้
เหมาะสมตามสถานะของลูกหน้ี และ จัดชัน้ลูกหน้ีที่เข้ามาตรการ
ตามชัน้เดิมก่อนการให้ความช่วยเหลือตามหนังสือเวียนธนาคาร
แห่งประเทศไทยเรื่องมาตรการการใหค้วามช่วยเหลอืลูกหน้ีในช่วง
สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ซึ่งมีผลกระทบต่อการ 
จดัชัน้ลูกหน้ีและประมาณการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่า 
จะเกดิขึน้ 

 
ขา้พเจ้าไม่พบประเดน็จากการทดสอบของขา้พเจ้า จงึท าใหข้า้พเจ้า
เชื่อถอืการควบคุมของกลุ่มกจิการและสามารถใช้ผลเพื่อวตัถุประสงค์
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าได้ นอกจากน้ีข้าพเจ้ายงัได้ปฏิบตังิาน
อื่นๆ ดงัต่อไปน้ี 
 
• ขา้พเจ้าใหผู้้เชี่ยวชาญด้านแบบจ าลองความเสีย่งทางการเงิน

และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของข้าพเจ้า
ทดสอบความเหมาะสมของแบบจ าลองค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้น แบบกลุ่มลูกหน้ี และชุดค าสัง่
คอมพิวเตอร์(สครปิท์)ในระบบที่ใช้ในการค านวณค่าเผื่อผล
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น นอกจากน้ี ข้าพเจ้า
ประเมินและทดสอบวิธีการรวมถึงสมมติฐานที่ส าคญั และ
ความน่าเชื่อถอืของขอ้มูลที่ใช้ในแบบจ าลองค่าเผื่อผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ และพิจารณาความสมเหตุสมผล
ของข้อมูลที่มกีารคาดการณ์ไปในอนาคตโดยเปรยีบเทียบกับ
ขอ้มูลในตลาด  

• ข้าพเจ้าทดสอบโดยการสุ่มเลือกตัวอย่างเงินให้สินเชื่ อ 
แก่ลูกหน้ีและใช้ขอ้มูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งประกอบกบัดุลยพนิิจ
ของขา้พเจ้าเพื่อประเมินว่า กลุ่มตัวอย่างลูกหน้ีมคีวามเสี่ยง
ด้านเครดติเพิม่ขึน้อย่างมนัียส าคญั หรอื หลกัฐานขอ้เทจ็จริง
ของการด้อยค่าหรือไม่ และพิจารณาความเหมาะสมของ 
การจดัชัน้ลูกหน้ี ข้าพเจ้าได้ท าการวเิคราะห์สนิเชื่อโดยอิสระ 
โดยเลือกเงนิให้สินเชื่อตามเกณฑ์ขนาดความเสี่ยง ข้าพเจ้า
ทดสอบการจดัอันดบัความน่าเชื่อถอืของเงนิใหส้นิเชื่อที่จดัท า
โดยธนาคารว่า เป็นไปตามนโยบายการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ
ภายในของธนาคาร 

• ขา้พเจ้าสุ่มเลอืกตวัอย่างในการตรวจความถูกต้อง และความ
ครบถ้วนของขอ้มูลของการจดัชัน้ลูกหน้ีตามมาตรการการให้
ความช่วยเหลือลูกหน้ีในช่วงสถานการณ์การระบาดของ 
COVID-19 ของธนาคารแห่งประเทศไทย การค านวณค่าเผื่อ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และ กระทบยอดค่า
เผื่อผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ระหว่างระบบเงิน
ใหส้นิเชื่อและระบบบญัชแียกประเภทว่าถูกต้องตรงกนั 

• ข้าพเจ้าทดสอบกระบวนการสอบทานและการอนุมัติของ
ผู้บริห ารส าหรับการตั ้ง  Management Overlay ข้าพ เจ้ า
ประเมินความเหมาะสมของ Management Overlay โดยใช้
ประสบการณ์ด้านธุรกิจธนาคารและความรู้ของข้าพเจ้า และ
เงื่อนไขสภาพทางเศรษฐกจิในปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 



 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 

 
• กรณีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นค านวณ

เป็นแบบรายสญัญา ข้าพเจ้าประเมินความเพียงพอของค่า
เผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิขึน้ โดยสอบถามใน
เชิงทดสอบเกี่ยวกับหลักการการประมาณกระแสเงินสดใน
อนาคตซึ่งจดัท าโดยผูบ้รหิาร และประเมินความเหมาะสมของ
ประมาณการโดยการตรวจหลักฐานสนับสนุนที่เกี่ยวขอ้งและได้
สอบถามผู้บริหารในรายละเอียดเกี่ยวกับกระแสเงินสดที่ 
คาดว่าจะได้รบัจากลูกหน้ีในอนาคต ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจของ
ผู้ประกอบวิชาชีพและหลักฐานจากภายนอก (ถ้ามี) ในการ
ประเมินความเหมาะสมของประมาณการกระแสเงินสด 
รวมถงึการทดสอบการค านวณการคดิลดกระแสเงนิสด 

• ส าหรบัมูลค่าของหลกัประกนัที่ประเมินโดยผูป้ระเมนิราคานัน้ 
ข้าพเจ้าได้ประเมินคุณสมบัติของผู้ประเมินราคาเหล่านั้น 
จากนั้นข้าพเจ้าได้สุ่มเลือกตัวอย่างการประเมินราคาเพื่อ
ทดสอบว่าผู้บริหารได้ใช้ราคาประเมินล่าสุดในการค านวณ 
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ข้าพเจ้า 
ได้ประเมินความเหมาะสมของวิธีการประเมินราคา โดย
พิจารณาว่าผู้ประเมินราคาได้ใช้วิธีการประเมินราคาตาม
เกณฑ์ของหน่วยงานก ากับดูแล นอกจากน้ีข้าพเจ้ายังได้
ทดสอบความของถูกต้องของการน าราคาหลกัประกนัไปใช้ใน
แบบจ าลองค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ 
 

จากผลการปฏิบตังิานของข้าพเจ้า ขา้พเจ้าไม่พบความแตกต่างที่มี
สาระส าคัญของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ตามที่ผูบ้รหิารได้ประเมนิไว ้

  

 
ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 

ขา้พเจ้าขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารระหว่างกาล ขอ้ 2 ที่อธบิายถงึนโยบายการบญัชีเกี่ยวกับ
การน าขอ้ยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีมาถือปฏิบัติส าหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวนัที่  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ทัง้น้ี ความเหน็ของขา้พเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเน่ืองจากเรื่องที่ขา้พเจ้าใหข้อ้สงัเกตน้ี 
 



 

ความรบัผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหว่างกาล 
 

กรรมการมหีน้าที่รบัผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารระหว่างกาลเหล่าน้ี โดยถูกต้องตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัท าและน าเสนอรายงานทางการเงิน
ตามที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารระหว่างกาลขอ้ 2 และรบัผิดชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในที่
กรรมการพจิารณาว่าจ าเป็น เพื่อใหส้ามารถจดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารระหว่างกาลที่ปราศจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อ
ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหว่างกาล กรรมการรบัผิดชอบในการประเมนิความสามารถของกลุ่มกิจการและ
ธนาคารในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชสี าหรบัการ
ด าเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่กรรมการมีความตัง้ใจที่จะเลกิกลุ่มกิจการและธนาคาร หรือหยุดด าเนินงาน หรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ือง
ต่อไปได้  
 
คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าที่ช่วยกรรมการในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงนิของกลุ่มกจิการและธนาคาร 
 
ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหว่างกาล 
 

การตรวจสอบของขา้พเจ้ามวีตัถุประสงค์เพื่อใหไ้ด้ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารระหว่างกาล
โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอันเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงาน
ของผูส้อบบญัชซีึ่งรวมความเหน็ของขา้พเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคอืความเชื่อมัน่ในระดบัสูง แต่ไม่ได้เป็นการรบัประกนัว่า
การปฏิบตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัที่มอียู่ได้เสมอไป ขอ้มูล  
ที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  และถือว่ามีสาระส าคญัเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขดั ต่อ
ขอ้เท็จจรงิแต่ละรายการ หรอืทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตัดสนิใจทางเศรษฐกจิของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
ระหว่างกาลเหล่าน้ี  
 
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและการสงัเกตและสงสัยเยี่ยง 
ผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจ้ารวมถงึ 
 
• ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร

ระหว่างกาล ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัตงิานตามวิธกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง
เหล่านัน้ และได้หลกัฐานการสอบบัญชทีี่เพยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของขา้พเจ้า ความเสีย่งที่ไม่พบ
ขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสีย่งที่เกดิจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริต
อาจเกี่ยวกบัการสมรูร่้วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที่ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จรงิ
หรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์  
แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกลุ่มกจิการและธนาคาร 

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบัญชทีี่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี และการเปิดเผยขอ้มูล 
ที่เกี่ยวขอ้งซึ่งจดัท าขึน้โดยกรรมการ  



 

• สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเน่ืองของกรรมการจากหลกัฐานการสอบบญัชทีี่ได้รบั 
และประเมนิว่ามคีวามไม่แน่นอนที่มสีาระส าคญัที่เกี่ยวกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้สงสยัอย่างมนัียส าคญัต่อ
ความสามารถของกลุ่มกจิการและธนาคารในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรอืไม่ ถ้าขา้พเจ้าได้ขอ้สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนที่มสีาระส าคญั 
ขา้พเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสงัเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงนิรวมและงบการเงิน
เฉพาะธนาคารระหว่างกาลที่เกี่ยวข้อง หรอืถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของ
ข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รบัจนถึงวนัที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า  อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มกจิการและธนาคารต้องหยุดการด าเนินงานต่อเน่ือง  

• ประเมินการน าเสนอ โครงสรา้งและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารระหว่างกาลโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย
ขอ้มูลว่างบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหว่างกาลแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท าใหม้ีการน าเสนอขอ้มูล
โดยถูกต้องตามที่ควรหรอืไม่ 

• ได้รบัหลกัฐานการสอบบญัชทีี่เหมาะสมอย่างเพยีงพอเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงนิของกจิการภายในกลุ่มหรือกจิกรรมทางธุรกจิภายใน
กลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมระหว่างกาล ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการ
ปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มกจิการ ขา้พเจ้าเป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจ้า 

 
ขา้พเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ที่ส าคญัซึ่งรวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว ้ประเด็น
ที่มีนัยส าคญัที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มีนัยส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของ
ขา้พเจ้า 
 
ข้าพเจ้าได้ให้ค ารบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและ 
ได้สื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ทัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขา้พเจ้าเชื่อว่ามเีหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพจิารณา
ว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจ้าและมาตรการที่ขา้พเจ้าใช้เพื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจ้าขาดความเป็นอสิระ 
 
จากเรื่องที่สื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พจิารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มนัียส าคญัที่สุดในการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงิน
เฉพาะธนาคารระหว่างกาลในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจ้าได้อธบิายเรื่องเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชี 
เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่ า 
ไม่ควรสื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบ
มากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสยีสาธารณะจากการสื่อสารดงักล่าว  
 
รายงานการสอบทาน 
 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะธนาคารระหว่างกาล ส าหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่  
30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) 
ตามล าดบั ซึ่งผูบ้รหิารของธนาคารเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะธนาคาร
ระหว่างกาลน้ีตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาลและหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวขอ้งกบั
การจัดท าและน าเสนอรายงานทางการเงนิ ส่วนขา้พเจ้าเป็นผูร้บัผดิชอบในการ ใหข้้อสรุปเกี่ยวกบังบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็เฉพาะธนาคารระหว่างกาล ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจ้า 
 



 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจ้าได้ปฏบิัตงิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชรีบัอนุญาตของ
กจิการ” การสอบทานงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวม และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็เฉพาะธนาคารระหว่างกาล ประกอบด้วยการใช้วิธีการสอบถาม
บุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็นผูร้บัผดิชอบด้านการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น การสอบทานน้ีมขีอบเขตจ ากดักว่า 
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท าให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องที่มีนัยส าคัญทัง้หมดซึ่งอาจจะพบได้จาก  
การตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจ้าจงึไม่อาจแสดงความเหน็ต่องบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะธนาคารระหว่างกาล 
ที่สอบทานได้ 
 
ข้อสรุป 
 

ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่างบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะธนาคารส าหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่  
30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ไม่ได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและหลักเกณฑ์ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัท าและน าเสนอรายงานทางการเงนิ ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจ้า  
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
บุญเลิศ  กมลชนกกลุ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 5339 
กรุงเทพมหานคร 
27 สงิหาคม พ.ศ. 2564 



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

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 1 มกราคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 1 มกราคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

เงนิสด 802,785,321 918,593,772 1,351,567,764 802,061,398 917,689,843 1,350,614,011

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิสุทธิ 7 8,175,178,507 6,357,266,941 6,142,911,903 8,004,270,318 6,188,677,940 5,926,869,512

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุธิรรม

ผ่านก าไรหรอืขาดทุน 8 29,396,789,450 35,233,559,419 31,951,657,955 29,396,789,450 35,233,559,419 31,951,657,955

สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 9 55,022,510,161 57,560,610,597 43,459,245,755 55,022,510,161 57,560,610,597 43,459,245,755

เงนิลงทุนสุทธิ 10 61,014,746,564 61,492,898,712 53,991,591,607 61,012,746,564 61,490,898,712 53,989,591,607

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

เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้และดอกเบีย้คา้งรบัสุทธิ 12, 13 211,955,139,029 221,843,843,591 231,909,656,051 207,663,979,300 217,575,772,174 224,778,419,827

ทรพัยส์นิรอการขายสุทธิ 14 1,260,671,112 1,082,474,739 1,123,900,062 1,047,847,710 909,229,206 894,230,172

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 15 3,071,499,131 3,265,886,780 3,428,635,255 3,004,785,584 3,184,960,352 3,339,032,032

สนิทรพัยส์ทิธกิารใชสุ้ทธิ 16 248,954,743 293,567,543 303,242,182 196,513,876 231,112,349 240,214,966

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนสุทธิ 17 890,528,694 970,407,387 1,061,691,787 836,370,155 920,772,733 1,015,531,376

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี 18 1,059,739,355 671,711,434 756,836,833 352,349,129 - 276,466,080

เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 16,804,416,882 16,051,131,778 14,967,549,671 16,804,416,882 16,051,131,778 14,967,549,671

ลกูหนี้จากการขายสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่า

ดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน 4,385,584,993 3,051,557,703 6,431,343,941 4,385,584,993 3,051,557,703 6,431,343,941

สนิทรพัยอ์ื่นสุทธิ 19 1,611,452,956 1,733,638,801 2,276,984,858 1,323,009,344 1,450,159,918 1,861,442,869

รวมสินทรพัย์ 395,699,996,898 410,527,149,197 399,156,815,624 392,786,549,979 407,699,447,839 392,690,524,889

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้

กรรมการ _________________________________________________    กรรมการ _________________________________________________

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 30  มิถนุายน พ.ศ. 2564

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

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 1 มกราคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 1 มกราคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท

หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ

หน้ีสิน

เงนิรบัฝาก 20 187,906,625,568 193,955,570,315 199,034,749,068 188,311,564,742 194,149,733,163 199,132,082,337

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 21 48,234,626,714 47,094,775,120 43,155,864,541 48,234,626,714 47,094,775,120 43,155,864,541

หนี้สนิจ่ายคนืเมือ่ทวงถาม 389,336,950 256,215,690 268,816,305 389,336,950 256,215,690 268,816,305

หนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุธิรรม

ผ่านก าไรหรอืขาดทุน 22 25,849,854,948 28,948,798,788 24,422,519,906 25,849,854,948 28,948,798,788 24,422,519,906

หนี้สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 9 52,862,847,009 57,221,163,685 44,659,756,168 52,862,847,009 57,221,163,685 44,659,756,168

ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื 23 20,421,959,454 19,449,377,487 25,818,667,017 20,421,959,454 19,449,377,487 23,818,667,017

หนี้สนิตามสญัญาเช่า 252,929,831 296,677,054 303,242,182 199,628,249 233,549,214 240,214,966

ประมาณการหนี้สนิ 24 2,692,490,938 2,679,569,475 2,515,595,573 2,521,310,289 2,512,525,405 2,359,219,094

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี 18 - 37,854,384 - - 29,749,582 -

เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 9,549,287,719 12,111,017,104 9,158,264,057 9,549,287,719 12,111,017,104 9,158,264,057

เจา้หนี้จากการซือ้สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่า

ดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน 2,244,487,920 3,805,723,315 5,614,819,508 2,244,487,920 3,805,723,315 5,614,819,508

หนี้สนิอื่น 25 3,621,573,938 3,126,548,220 4,102,518,536 3,038,078,678 2,655,088,383 3,001,524,762

รวมหน้ีสิน 354,026,020,989 368,983,290,637 359,054,812,861 353,622,982,672 368,467,716,936 355,831,748,661

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 30  มิถนุายน พ.ศ. 2564

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน)
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(ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่)

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 1 มกราคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 1 มกราคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท

หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ (ต่อ)

ส่วนของเจา้ของ

ทุนเรอืนหุน้ 27
ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญั 34,822,261,748 หุน้ 
   มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 17,411,130,874 17,411,130,874 17,411,130,874 17,411,130,874 17,411,130,874 17,411,130,874

ทุนทีอ่อกและช าระแลว้

หุน้สามญั 34,822,261,748 หุน้ 

   มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 17,411,130,874 17,411,130,874 17,411,130,874 17,411,130,874 17,411,130,874 17,411,130,874

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 10,145,965,854 10,145,965,854 10,145,965,854 10,145,965,854 10,145,965,854 10,145,965,854

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ 885,656,355 1,541,465,035 1,266,454,961 937,593,531 1,593,402,211 1,310,987,496

ส่วนเกนิจากการเปลีย่นแปลงส่วนไดเ้สยี

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

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 29 536,200,000 536,200,000 403,980,000 536,200,000 536,200,000 403,980,000

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 12,737,776,577 11,951,850,548 10,917,224,825 10,132,677,048 9,545,031,964 7,586,712,004

รวมส่วนของเจา้ของ 41,673,975,909 41,543,858,560 40,102,002,763 39,163,567,307 39,231,730,903 36,858,776,228

รวมหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ 395,699,996,898 410,527,149,197 399,156,815,624 392,786,549,979 407,699,447,839 392,690,524,889

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 30  มิถนุายน พ.ศ. 2564

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน)

10



งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดด้อกเบีย้ 33 3,307,097,670 3,992,999,998 2,419,746,970 2,898,579,032

ค่าใชจ่้ายดอกเบีย้ 34 (689,165,596) (1,068,978,851) (689,074,608) (1,064,088,099)

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 2,617,932,074 2,924,021,147 1,730,672,362 1,834,490,933

รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร 456,582,710 385,542,195 299,221,590 298,565,011

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบรกิาร (112,650,513) (91,109,922) (104,336,963) (88,081,503)

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 35 343,932,197 294,432,273 194,884,627 210,483,508

ก าไรสุทธจิากเครือ่งมอืทางการเงนิ

   ทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 36 393,176,172 80,641,416 393,176,172 80,641,416

ก าไรสุทธจิากเงนิลงทุน 37 85,546,334 69,284,562 85,546,334 69,284,562

รายไดจ้ากการด าเนินงานอืน่ๆ 38 333,027,474 318,059,468 230,997,410 954,350,859

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 3,773,614,251 3,686,438,866 2,635,276,905 3,149,251,278

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืนๆ

  ค่าใชจ่้ายเกีย่วกบัพนกังาน 1,064,588,458 1,227,732,024 895,280,171 1,033,191,229

  ค่าตอบแทนกรรมการ 3,230,400 2,786,700 3,158,400 2,712,900

  ค่าใชจ่้ายเกีย่วกบัอาคารสถานทีแ่ละอุปกรณ์ 229,897,467 210,011,931 193,380,803 162,787,654

  ค่าภาษอีากร 43,151,372 73,092,361 42,646,946 69,736,798

  อืน่ๆ 711,533,454 738,481,460 347,426,383 396,117,019

รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืนๆ 2,052,401,151 2,252,104,476 1,481,892,703 1,664,545,600

ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ 39 944,076,037 1,025,995,246 456,192,430 213,075,202

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 777,137,063 408,339,144 697,191,772 1,271,630,476

ภาษเีงนิได้ 40 (163,688,568) (102,299,612) (147,599,703) (130,037,764)

ก าไรสุทธิส าหรบังวด 613,448,495 306,039,532 549,592,069 1,141,592,712

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

11



งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ต่อ)
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

ก าไรเบด็เสรจ็อ่ืน
รายการท่ีจะถกูจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
   ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ก าไรจากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนในตราสารหนี้
  ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ 268,832,919 93,648,231 268,832,919 93,648,231
ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูค่ายุตธิรรมเครือ่งมอืทีใ่ช้
   ส าหรบัการป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงนิสด 41,073,196 (52,706,746) 41,073,196 (52,706,746)
ก าไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงนิ
   จากการด าเนินงานในต่างประเทศ 1,712,385 (9,270,549) 1,712,385 (9,270,549)
ภาษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วกบัรายการทีจ่ะถูกจดัประเภท
   รายการใหม่เขา้ไปไวใ้นก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (31,555,331) (8,172,614) (31,555,331) (8,172,614)

รวมรายการท่ีจะถกูจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
   ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 280,063,169 23,498,322 280,063,169 23,498,322

รายการท่ีไม่ถกูจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
   ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ขาดทุนจากเงนิลงทุนในตราสารทุนทีก่ าหนดให้
  วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ (8,193,669) (499,716) (8,193,669) (499,716)
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
  มลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุนอนัเนื่องมาจาก
  ความเสีย่งดา้นเครดติ (230,804,283) 143,589,430 (230,804,283) 143,589,430
ภาษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วกบัรายการทีไ่ม่ถูกจดัประเภท
   รายการใหม่เขา้ไปไวใ้นก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (614,192) (7,787) (614,192) (7,787)

รวมรายการท่ีไม่ถกูจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
   ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั (239,612,144) 143,081,927 (239,612,144) 143,081,927

รวมก าไรเบด็เสรจ็อ่ืน 40,451,025 166,580,249 40,451,025 166,580,249

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด 653,899,520 472,619,781 590,043,094 1,308,172,961

การแบง่ปันก าไรสุทธิ

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของธนาคาร 613,448,495 306,039,532 549,592,069 1,141,592,712
ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม - - - -

613,448,495 306,039,532 549,592,069 1,141,592,712

การแบง่ปันก าไรเบด็เสรจ็รวม

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของธนาคาร 653,899,520 472,619,781 590,043,094 1,308,172,961
ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม - - - -

653,899,520 472,619,781 590,043,094 1,308,172,961

ก าไรต่อหุ้นส าหรบัก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นของธนาคาร 42

ก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุน้) 0.02                  0.01                  0.02                  0.03                  

จ านวนหุน้สามญัทีถ่วัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 34,822,261,748 34,822,261,748 34,822,261,748 34,822,261,748

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน)

12



งบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็

ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดด้อกเบี้ย 33 6,519,397,912 8,057,855,140 4,777,847,718 6,004,724,301

ค่าใชจ่้ายดอกเบี้ย 34 (1,437,437,245) (2,303,413,649) (1,437,135,489) (2,286,212,390)

รายได้ดอกเบี้ยสทุธิ 5,081,960,667 5,754,441,491 3,340,712,229 3,718,511,911

รายไดค้่าธรรมเนยีมและบรกิาร 966,657,519 874,836,911 718,551,651 600,020,879

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนยีมและบรกิาร (212,601,149) (182,410,008) (195,448,069) (174,747,713)

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสทุธิ 35 754,056,370 692,426,903 523,103,582 425,273,166

ก าไรสุทธจิากเครือ่งมอืทางการเงนิ

   ทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทนุ 36 571,523,006 626,769,902 571,523,006 626,769,902

ก าไรสุทธจิากเงนิลงทนุ 37 220,874,367 215,138,009 220,874,367 215,138,009

รายไดจ้ากการด าเนนิงานอืน่ๆ 38 655,731,226 639,586,508 459,273,825 1,170,035,899

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 7,284,145,636 7,928,362,813 5,115,487,009 6,155,728,887

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืนๆ

  ค่าใชจ่้ายเกีย่วกบัพนกังาน 2,160,537,505 2,421,883,099 1,840,146,215 2,036,670,437

  ค่าตอบแทนกรรมการ 6,529,200 5,744,200 6,385,200 5,599,600

  ค่าใชจ่้ายเกีย่วกบัอาคารสถานทีแ่ละอุปกรณ์ 460,877,273 429,419,510 379,007,669 340,711,156

  ค่าภาษอีากร 150,498,844 178,503,455 148,279,577 165,799,416

  อืน่ๆ 1,354,903,771 1,677,684,951 644,739,520 794,165,332

รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืนๆ 4,133,346,593 4,713,235,215 3,018,558,181 3,342,945,941

ผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 39 1,956,105,218 1,642,150,658 1,150,599,541 372,640,285

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 1,194,693,825 1,572,976,940 946,329,287 2,440,142,661

ภาษเีงนิได้ 40 (239,925,717) (187,103,232) (189,842,124) (214,853,389)

ก าไรสทุธิส าหรบังวด 954,768,108 1,385,873,708 756,487,163 2,225,289,272

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหว่างกาลนี้

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

13



งบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (ต่อ)

ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

(ขาดทนุ) ก าไรเบด็เสรจ็อ่ืน

รายการท่ีจะถกูจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

   ก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

(ขาดทนุ) ก าไรจากการวดัมลูค่าเงนิลงทนุในตราสารหนี้
  ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ (444,225,921) 112,021,572 (444,225,921) 112,021,572

ก าไรจากการวดัมลูค่ายุตธิรรมเครือ่งมอืทีใ่ช้
   ส าหรบัการป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงนิสด 5,084,759 327,693,885 5,084,759 327,693,885
ก าไรจากการแปลงค่างบการเงนิ

   จากการด าเนนิงานในต่างประเทศ 5,295,540 1,305,073 5,295,540 1,305,073
ภาษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วกบัรายการทีจ่ะถกูจดัประเภท
   รายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั 86,251,202 (87,910,204) 86,251,202 (87,910,204)

รวมรายการท่ีจะถกูจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

   ก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั (347,594,420) 353,110,326 (347,594,420) 353,110,326

รายการท่ีไม่ถกูจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

   ก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ
  วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ 7,771,789 (5,635,188) 7,771,789 (5,635,188)

(ขาดทนุ) ก าไรจากหนี้สนิทางการเงนิทีก่ าหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ย
  มลูค่ายุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทนุอนัเนื่องมาจาก
  ความเสีย่งดา้นเครดติ (309,643,454) 9,793,355 (309,643,454) 9,793,355

ภาษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วกบัรายการทีไ่มถ่กูจดัประเภท
   รายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั (1,073,365) (1,791,687) (1,073,365) (1,791,687)

รวมรายการท่ีไม่ถกูจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

   ก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั (302,945,030) 2,366,480 (302,945,030) 2,366,480

รวม (ขาดทนุ) ก าไรเบด็เสรจ็อ่ืน (650,539,450) 355,476,806 (650,539,450) 355,476,806

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด 304,228,658 1,741,350,514 105,947,713 2,580,766,078

การแบง่ปันก าไรสทุธิ

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของธนาคาร 954,768,108 1,385,873,708 756,487,163 2,225,289,272
ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม - - - -

954,768,108 1,385,873,708 756,487,163 2,225,289,272

การแบง่ปันก าไรเบด็เสรจ็รวม

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของธนาคาร 304,228,658 1,741,350,514 105,947,713 2,580,766,078

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม - - - -

304,228,658 1,741,350,514 105,947,713 2,580,766,078

ก าไรต่อหุ้นส าหรบัก าไรส่วนท่ีเป็นของผู้ถอืหุ้นของธนาคาร 42

ก าไรต่อหุน้ข ัน้พื้นฐาน (บาทต่อหุน้) 0.03 0.04 0.02 0.06

จ านวนหุน้สามญัทีถ่วัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 34,822,261,748 34,822,261,748 34,822,261,748 34,822,261,748

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหว่างกาลนี้

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
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ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ

ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

ก าไรจากการวดั ก าไร ขาดทุน ขาดทุนจาก (ขาดทุน) ก าไรจากหน้ีสิน

มูลค่าเงินลงทุนใน จากการวดัมูลค่า  จากการแปลงค่า เงินลงทุนในตราสารทุนท่ี ทางการเงินท่ีก าหนดให้วดั การวดัมูลค่าใหม่ ภาษีเงินได้เก่ียวกบั ส่วนเกินจากการ

ส่วนเกินทุน ส่วนเกิน (ต า่) กว่าทุน ตราสารหน้ีด้วยมูลค่า ยุติธรรมเคร่ืองมือท่ีใช้ งบการเงินจาก ก าหนดให้วดัมูลค่าด้วย มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ของภาระผกูพนั องคป์ระกอบของ รวมองคป์ระกอบ เปล่ียนแปลงส่วน

ทุนท่ีออก ส่วนเกิน จากการตีราคา จากการเปล่ียนแปลง ยุติธรรมผ่านก าไร ส าหรบัการป้องกนั การด าเนินงาน มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร ผ่านก าไรหรือขาดทุนเน่ือง ผลประโยชน์หลงั (ขาดทุน) ก าไร อ่ืนของส่วน ได้เสียของธนาคาร ส ารองตาม รวมส่วนของ

และช าระแล้ว มูลค่าหุ้นสามญั สินทรพัย์ มูลค่าเงินลงทุน ขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน ความเส่ียงในกระแสเงินสด ในต่างประเทศ ขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน มาจากความเส่ียงด้านเครดิต ออกจากงาน เบด็เสรจ็อ่ืน ของเจ้าของ ในบริษทัย่อย กฎหมาย ก าไรสะสม เจ้าของ

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 17,411,130,874 10,145,965,854 1,856,529,503 - 552,988,178 298,149,828 (22,211,207) (221,713,082) (85,318,107) (322,032,099) (514,927,979) 1,541,465,035 (42,753,751) 536,200,000 11,951,850,548 41,543,858,560

เงนิปันผลจ่าย 28 - - - - - - - - - - - - - - (174,111,309) (174,111,309)

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด - - - - (444,225,921) 5,084,759 5,295,540 7,771,789 (309,643,454) - 85,177,837 (650,539,450) - - 954,768,108 304,228,658

ส ารองตามกฎหมาย - - - - - - - - - - - - - - - -

โอนไปก าไรสะสม - - (6,586,537) - - - - - - - 1,317,307 (5,269,230) - - 5,269,230 -

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 17,411,130,874 10,145,965,854 1,849,942,966 - 108,762,257 303,234,587 (16,915,667) (213,941,293) (394,961,561) (322,032,099) (428,432,835) 885,656,355 (42,753,751) 536,200,000 12,737,776,577 41,673,975,909

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

ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

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

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

เงนิปันผลจ่าย 28 - - - - - - - - - - - - - - (174,111,340) (174,111,340)

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด - - - - 112,021,572 327,693,885 1,305,073 (5,635,188) 9,793,355 - (89,701,891) 355,476,806 - - 1,385,873,708 1,741,350,514

ส ารองตามกฎหมาย - - - - - - - - - - - - - 20,920,000 (20,920,000) -

โอนไปก าไรสะสม - - (39,511,625) - - - - 17,346,150 - - 7,902,325 (14,263,150) - - 14,263,150 -

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 17,411,130,874 10,145,965,854 1,895,127,086 - 427,932,547 355,015,112 (15,231,852) (217,368,760) 34,304,546 (361,163,810) (510,946,252) 1,607,668,617 (42,753,751) 424,900,000 12,122,330,343 41,669,241,937

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้

งบการเงินรวม

ส่วนของเจ้าของ

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ
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ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ (ต่อ)

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

ก าไรจากการ ก าไร ขาดทนุ ขาดทนุจาก (ขาดทนุ) ก าไรจากหน้ีสิน

ส่วนเกิน (ต า่) วดัมลูค่าเงินลงทนุใน จากการวดัมลูค่า  จากการแปลง เงินลงทนุในตราสารทนุท่ี ทางการเงินท่ีก าหนดให้วดั การวดัมลูค่าใหม่ ภาษีเงินได้เก่ียวกบั             

ส่วนเกินทนุ กว่าทนุจากการ ตราสารหน้ีด้วยมลูค่า ยติุธรรมเคร่ืองมือท่ีใช้ ค่างบการเงิน ก าหนดให้วดัมลูค่าด้วย มลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรม ของภาระผกูพนั องคป์ระกอบของ รวมองคป์ระกอบ

ทนุท่ีออก ส่วนเกิน จากการตีราคา เปล่ียนแปลง ยติุธรรมผ่านก าไร ส าหรบัการป้องกนั จากการด าเนินงาน มลูค่ายติุธรรมผ่านก าไร ผ่านก าไรหรือขาดทนุเน่ือง ผลประโยชน์หลงั (ขาดทนุ) ก าไร อ่ืนของส่วนของ ส ารองตาม รวมส่วนของ

และช าระแล้ว มลูค่าหุ้นสามญั สินทรพัย์ มลูค่าเงินลงทนุ ขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน ความเส่ียงในกระแสเงินสด ในต่างประเทศ ขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน มาจากความเส่ียงด้านเครดิต ออกจากงาน เบด็เสรจ็อ่ืน เจา้ของ กฎหมาย ก าไรสะสม เจา้ของ

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 17,411,130,874 10,145,965,854 1,856,529,503 - 552,988,178 298,149,828 (22,211,207) (221,713,082) (85,318,107) (257,110,628) (527,912,274) 1,593,402,211 536,200,000 9,545,031,964 39,231,730,903

เงนิปันผลจ่าย 28 - - - - - - - - - - - - - (174,111,309) (174,111,309)

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด - - - - (444,225,921) 5,084,759 5,295,540 7,771,789 (309,643,454) - 85,177,837 (650,539,450) - 756,487,163 105,947,713

ส ารองตามกฎหมาย - - - - - - - - - - - - - - -

โอนไปก าไรสะสม - - (6,586,537) - - - - - - - 1,317,307 (5,269,230) - 5,269,230 -

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 17,411,130,874 10,145,965,854 1,849,942,966 - 108,762,257 303,234,587 (16,915,667) (213,941,293) (394,961,561) (257,110,628) (441,417,130) 937,593,531 536,200,000 10,132,677,048 39,163,567,307

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

ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

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

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

เงนิปันผลจ่าย 28 - - - - - - - - - - - - - (174,111,309) (174,111,309)

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด - - - - 112,021,572 327,693,885 1,305,073 (5,635,188) 9,793,355 - (89,701,891) 355,476,806 - 2,225,289,272 2,580,766,078

ส ารองตามกฎหมาย - - - - - - - - - - - - 20,920,000 (20,920,000) -

โอนไปก าไรสะสม - - (39,511,625) - - - - 17,346,150 - - 7,902,325 (14,263,150) - 14,263,150 -

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 17,411,130,874 10,145,965,854 1,895,127,086 - 427,932,547 355,015,112 (15,231,852) (217,368,760) 34,304,546 (305,498,141) (522,079,386) 1,652,201,152 424,900,000 9,631,233,117 39,265,430,997

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหว่างกาลนี้

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
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ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 1,194,693,825 1,572,976,940 946,329,287 2,440,142,661

รายการปรบักระทบก าไรก่อนภาษเีงนิไดเ้ป็น

   เงนิสดรบั (จ่าย) จากกจิกรรมด าเนนิงาน

   ค่าเสือ่มราคาและรายจ่ายตดับญัชี 351,410,237 324,069,748 309,857,772 283,331,075

   ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 39 1,956,105,218 1,642,150,658 1,150,599,541 372,640,285

   ผลประโยชน์ของพนกังานทีจ่่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 31 15,588,687 16,181,058 15,588,687 16,181,057

   ส ารองจากการประมาณการหนี้สนิ 100,636,184 71,931,913 90,348,598 63,605,073

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าทรพัยส์นิรอการขายและสนิทรพัยอ์ื่น 507,911,097 641,991,452 5,906,755 -

   ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ

      ของตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มืและตราสารอนุพนัธ์ (990,217,045) (3,308,306,498) (990,217,045) (3,308,306,498)

   ขาดทุนทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิจากการปรบัมลูค่าสนิทรพัยท์างการเงนิ

      ทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน 1,694,265,808 586,404,300 1,694,265,808 586,404,300

   ก าไรจากการขายเงนิลงทุน 37 (220,874,367) (215,138,009) (220,874,367) (215,138,009)

   ก าไรจากการจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (4,574,303) (1,115,157) (4,574,303) (518,329)

   ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายอาคาร อุปกรณ์และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 912,130 11,504,943 732,971 11,496,007

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่า(กลบัรายการ)อาคารและอุปกรณ์และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 82,010,763 (2,936,179) 82,010,763 (2,936,179)

   ก าไรจากการเปลีย่นแปลงเงือ่นไขและยกเลกิสญัญาเชา่ (473,242) (338,105) (470,647) (338,105)

  (ก าไร) ขาดทุนจากหนี้สนิทางการเงนิทีก่ าหนดใหแ้สดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรม (217,040,446) 1,080,812,771 (217,040,446) 1,080,812,771

   ดอกเบีย้รบั 33 (6,519,397,912) (8,057,855,140) (4,777,847,718) (6,004,724,301)

   เงนิปันผลรบั 38 (8,509,874) (6,412,136) (8,509,874) (731,421,415)

   ค่าใชจ่้ายดอกเบีย้ 34 1,437,437,245 2,303,413,649 1,437,135,489 2,286,212,390

ขาดทุนจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน

   สินทรพัยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน (620,115,995) (3,340,663,792) (486,758,729) (3,122,557,217)

สินทรพัยด์ าเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง

   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ (1,817,707,641) 967,983,356 (1,815,388,453) 930,409,138

   สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน 1,132,614,234 (3,899,468,028) 1,132,614,234 (3,899,468,028)

   เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้ 6,858,944,050 (3,856,166,089) 9,074,848,926 (3,666,161,889)

   ทรพัยส์นิรอการขาย 778,544,326 974,447,062 (4,317,743) 39,618,520

   เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ (753,285,104) 2,057,196,597 (753,285,104) 2,057,196,597

   สนิทรพัยอ์ื่น (124,183,390) 386,842,079 (121,702,214) 231,572,445

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหว่างกาลนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
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ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

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

บาท บาท บาท บาท

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)

   เงนิรบัฝาก (6,048,944,747) 431,083,951 (5,838,168,421) 673,087,084

   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 1,139,851,593 5,656,426,908 1,139,851,593 5,656,426,908

   หนี้สนิจ่ายคนืเมือ่ทวงถาม 133,121,260 98,004,675 133,121,260 98,004,675

   ประมาณการหนี้สนิ (91,428,207) (87,098,868) (87,712,600) (81,851,644)

   เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ (2,561,729,385) 1,301,326,550 (2,561,729,385) 1,301,326,550

   หนี้สนิอื่น 270,343,810 (397,571,226) 146,077,943 132,809,305

เงินสด (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน (1,703,975,196) 292,343,175 (42,548,693) 350,412,444

   ดอกเบีย้รบั 5,973,832,203 6,986,387,241 4,175,587,702 4,853,680,213

   ดอกเบีย้จ่าย (1,809,797,442) (3,028,397,350) (1,810,024,321) (3,004,498,745)

   ภาษจ่ีาย (229,202,403) (25,828,252) (124,363,136) (27,435,523)

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 2,230,857,162 4,224,504,814 2,198,651,552 2,172,158,389

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดจ่ายในการซือ้เงนิลงทุนในตราสารหนี้ทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม

    ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (20,389,798,563) (23,124,751,736) (20,389,798,563) (23,124,751,736)

เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายและไถ่ถอนเงนิลงทุนในตราสารหนี้ทีว่ดัมลูค่าดว้ย

    มลูค่ายุตธิรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 20,299,567,795 19,820,254,695 20,299,567,795 19,820,254,695

เงนิสดจ่ายในการซือ้เงนิลงทุนในตราสารหนี้ทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย (50,999,096) (2,602,229,148) (50,999,096) (2,602,229,148)

เงนิสดรบัจากการไถ่ถอนเงนิลงทุนในตราสารหนี้ทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 304,550,000 151,800,000 304,550,000 151,800,000

เงนิสดรบัจากการลดทุนเงนิลงทุนในตราสารทุนทีก่ าหนดใหว้ดัมลูค่า

    ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน - 4,557,600 - 4,557,600

เงนิสดจ่ายเพิม่ทุนเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - - - (725,000,000)

เงนิสดจ่ายจากการซือ้อาคารและอุปกรณ์ (27,641,105) (120,469,039) (26,756,427) (103,858,069)

เงนิสดรบัจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 6,106,828 1,153,870 6,106,821 553,819

เงนิสดจ่ายซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (159,401,985) (220,987,512) (146,879,828) (204,531,643)

เงนิปันผลรบั 8,509,874 6,412,136 8,509,874 731,421,415

ดอกเบีย้รบั 689,278,575 577,588,199 689,257,171 577,566,891

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 680,172,323 (5,506,670,935) 693,557,747 (5,474,216,176)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหว่างกาลนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
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ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบัจากหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม

   ผา่นก าไรหรอืขาดทุนและการกูย้มืเงนิ 5,855,719,606 4,140,354,315 5,855,719,606 4,140,354,315

เงนิสดจ่ายจากหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม

   ผา่นก าไรหรอืขาดทุนและการกูย้มืเงนิ (8,652,631,431) (2,828,427,214) (8,652,631,431) (828,427,214)

เงนิปันผลจ่าย 28 (174,111,309) (174,111,309) (174,111,309) (174,111,309)

เงนิสดจ่ายช าระหนี้สนิตามสญัญาเชา่ 16 (61,107,080) (54,844,244) (42,106,888) (35,442,138)

เงินสดสทุธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน (3,032,130,214) 1,082,971,548 (3,013,130,022) 3,102,373,654

ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงนิจากการด าเนนิงานในต่างประเทศ 5,292,278 1,298,827 5,292,278 1,298,827

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสทุธิ (115,808,451) (197,895,746) (115,628,445) (198,385,306)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัตน้งวด 918,593,772 1,351,567,764 917,689,843 1,350,614,011

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายงวด 802,785,321 1,153,672,018 802,061,398 1,152,228,705

ข้อมูลเพ่ิมเติมประกอบกระแสเงินสด 

รายการทีม่ใิชเ่งนิสด

   รบัโอนทรพัยส์นิรอการขายจากทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 85,175,078 11,781,462 85,175,078 11,781,462

   ตดัจ าหน่ายส่วนเกนิหรอืส่วนลดอตัราดอกเบีย้ 115,863,433 38,307,837 115,863,433 38,307,837

   ลกูหนี้จากการขายเงนิลงทุน 41,198,492 - 41,198,492 -

   เจา้หนี้จากการซือ้เงนิลงทุน 6,299,805 22,646,406 6,299,805 22,646,406

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหว่างกาลนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหวา่งกาล 
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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) เป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั ซึ่งจดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและเป็นบริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทย โดยเริ่มประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ตัง้แต่วนัที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2492 และมีที่อยู่ตามที่ได้จดทะเบียน เลขที่ 44 ถนนหลังสวน 
แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 
 

ธนาคารเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย เพื่อวตัถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจึงเรียกรวมธนาคารและบริษัทย่อยว่า  
กลุ่มกจิการ โดยธนาคารม ีCIMB Bank Berhad เป็นบรษิทัใหญ่ และมบีรษิทั CIMB Group Holdings Berhad เป็นบรษิทัใหญ่ของกลุ่มบริษทั CIMB 
ซึ่งบรษิทัดงักล่าวจดัตัง้ในประเทศมาเลเซีย 
 

บริษัทย่อยทัง้หมดจัดตัง้เป็นบริษัทจ ากัดตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการในประเทศไทย โดยด าเนินธุรกิจหลักทางด้านธุรกิจให้เช่าซื้อ  
ธุรกจิใหเ้ช่าสนิทรพัย์แบบลสิซิง่ และธุรกจิตดิตามหน้ี 
 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารระหว่างกาลได้รบัอนุมตัจิากคณะกรรมการธนาคารเมื่อวนัที่ 27 สงิหาคม พ.ศ. 2564 
 

2 นโยบายการบญัชี 
 

นโยบายบญัชทีี่ส าคญัซึ่งใช้ในการจดัท างบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหว่างกาลมดีงัต่อไปน้ี 
 

2.1 เกณฑ์ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหว่างกาล 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหว่างกาล (“งบการเงินระหว่างกาล”) ได้จัดท าขึ้นตามหลักการบัญชีที่รบัรองทัว่ไปใน
ประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ว่าด้วยการจัดท าและน าเสนอ
รายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ การแสดงรายการในงบการเงินและการเปิดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ได้ท าขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ที่ สนส. 21/2561 เรื่อง “การ
จัดท าและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชย์และบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน” ลงวนัที่ 31 ตุลาคม 
พ.ศ. 2561 
 

งบการเงินระหว่างกาลได้จัดท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นเรื่องที่อธิบายใน
นโยบายการบญัชใีนล าดบัต่อไป 
 

การจดัท างบการเงินใหส้อดคล้องกบัหลกัการบญัชีที่รบัรองทัว่ไปในประเทศไทย ก าหนดใหใ้ช้ประมาณการทางบญัชีที่ส าคญัและการใช้
ดุลยพนิิจของผูบ้รหิารซึ่งจดัท าขึ้นตามกระบวนการในการน านโยบายการบัญชีของกลุ่มกจิการไปถือปฏบิัต ิ และต้องเปิดเผยเรื่องการใช้
ดุลยพินิจของผู้บริหาร หรือความซับซ้อน หรือเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการที่มีนัยส าคัญต่องบการเงินในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงนิระหว่างกาลขอ้ 5 
 

ธนาคารได้จดัท างบการเงนิเฉพาะธนาคารระหว่างกาลเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่งแสดงเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยตามวธิรีาคาทุน 
 

งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจัดท าขึ้นจากงบการเงินระหว่างกาลตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีเน้ือความขดัแยง้กนั
หรอืมกีารตคีวามในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ช้งบการเงนิระหว่างกาลตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

กลุ่มกิจการเลือกที่จะน าข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19 ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี  
มาถือปฏบิตัิส าหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
โดยเลือกที่จะพิจารณาน ้าหนักของข้อมูลที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคตที่เกิดจากภาวะวิกฤตชัว่คราวเป็นน ้าหนักที่น้อยกว่า  
ขอ้มูลความสามารถในการช าระหน้ีของลูกหน้ีในอดีตมาใช้ในการพจิารณารบัรูผ้ลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิขึน้ของเงนิใหส้นิเชื่อ
แก่ลูกหน้ี ซึ่งกลุ่มกิจการเลือกใช้วิธีการปรบัปรุงผลขาดทุนด้านเครดิตถ่วงน ้าหนักในสถานการณ์ที่ร้ายแรงประกอบกับดุลยพินิจของ
ผู้บริหารในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกดิขึ้น และคงการจดัชัน้หน้ีของลูกหน้ีตามเดิมก่อนเข้ามาตรการ ตามหนังสือเวยีน
ธนาคารแห่งประเทศไทยที่ ธปท. ฝนส. (23)ว. 276/2563 เรื่องแนวทางการใหค้วามช่วยเหลอืลูกหน้ีที่ได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์ที่
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิไทย วนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 
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นโยบายการบญัชทีี่ใช้ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกันกบันโยบายการบญัชทีี่ใช้ในการจดัท างบการเงินส าหรบัปี
สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ยกเวน้เรื่องดงัต่อไปน้ี 
• ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการยุตกิารน ามาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรบัทางเลอืกเพิม่เตมิทางบญัชีในเรื่องสนิทรพัย์

ภาษีเงนิได้รอตัดบัญช ี และการด้อยค่าของสินทรพัย์ เพื่อรองรบัผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID-19) ตามประกาศสภาวชิาชพีบญัชฉีบบัที่ 16/2563 มาถอืปฏบิตัสิ าหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลา
ระหว่างวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยไม่มีผลกระทบจากการยุติการใช้มาตรการผ่อนปรน
ดงักล่าว และ 

• นโยบายการบญัชทีี่เกี่ยวกบัการรบัรูส้นิทรพัย์ทางการเงินที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน จากวนั
จ่ายหรอืรบัช าระเงนิเป็นวนัซื้อขาย ตามที่อธบิายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลขอ้ 3 

 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรุงท่ีมีผลบงัคบัใช้ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2565  

ท่ีเกี่ยวข้องกบักลุ่มกิจการ 
 

กลุ่มกจิการไม่ได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่มกีารปรบัปรุงใหม่ดงัต่อไปน้ีมาถอืปฏบิตักิ่อนวนับงัคบัใช้  
 

ก) การปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอ้างอิงระยะท่ี 2 (การปรบัปรุงระยะท่ี 2) มีการปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 
(TFRS 9) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 (TFRS 7) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 (TFRS 16) 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 (TFRS 4) แนวปฏิบติัทางการบญัชีส าหรบัธุรกิจประกันภยั ก าหนดมาตรการ
ผ่อนปรนส าหรบัรายการที่อาจได้รบัผลกระทบจากการปฏรูิปอัตราดอกเบี้ยอ้างองิ รวมถงึผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสด 
หรอืผลกระทบต่อความสมัพนัธ์ของการป้องกนัความเสีย่งที่อาจจะเกดิขึน้เมื่อมกีารเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ยอ้างองิ  

 
มาตรการผ่อนปรนที่ส าคญัของการปรบัปรุงระยะที่ 2  ได้แก่ 
• เมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ในการก าหนดกระแสเงนิสดตามสญัญาของสนิทรพัย์ทางการเงนิหรอืหน้ีสินทางการเงิน (รวมถงึ

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า) ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการปฏรูิปอตัราดอกเบี้ยอ้างองิและ เกณฑ์ใหม่ที่ใช้ในการก าหนดกระแสเงินสด
ตามสญัญาเทยีบเท่ากบัเกณฑ์เดมิในเชงิเศรษฐกิจ กจิการจะไม่ต้องรบัรูผ้ลก าไรหรอืขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวใน
งบก าไรขาดทุนทนัท ีทัง้น้ี กจิการที่เป็นผูเ้ช่าตาม TFRS 16 ที่มกีารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสญัญาเช่าเน่ืองจากการเปลี่ยน
เกณฑ์การก าหนดค่าเช่าจ่ายในอนาคตเน่ืองจากการปฏรูิปอตัราดอกเบี้ยอ้างองิ ก็ใหถ้อืปฏบิตัติามวธิปีฏบิตัขิา้งต้นด้วย 

• ผ่อนปรนใหก้จิการยงัสามารถใช้การบญัชป้ีองกนัความเสีย่งส าหรบัรายการส่วนใหญ่ต่อไปได้ กรณีที่ความสมัพนัธ์ของการ
ป้องกันความเสี่ยงได้รับผลกระทบจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ทัง้น้ี กิจการยังคงต้องรับรู้ส่วนของความไม่มี
ประสทิธผิล 
 

TFRS 7 ได้ก าหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มูลเพิม่เตมิเกี่ยวกบั 
• ลกัษณะและระดบัของความเสีย่งต่อกจิการจากการปฏรูิปอตัราดอกเบี้ยอ้างองิ 
• กจิการมกีารบรหิารจดัการความเสีย่งเหล่านัน้อย่างไร 
• ความคืบหน้าของแผนในการเปลี่ยนไปใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างองิอื่น และวิธีการบริหารจดัการการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวของ

กจิการในช่วงการเปลี่ยนแปลง 
 

ธนาคารได้เปิดเผยผลกระทบและขอ้มูลเพิม่เตมิดงักล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลขอ้ 2.14 
 
2.3 การรบัรู้รายได้ 
 

(ก) ดอกเบี้ยและส่วนลดรบัจากเงนิใหส้นิเชื่อ 
 
วิธีการรบัรู้ดอกเบี้ยให้รบัรู้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง การรบัรู้รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมที่ค้างช าระเกินกว่าสามเดือน
นับตัง้แต่วนัครบก าหนดช าระ หรอืลูกหน้ีระดบัที่ 3 ตามนิยามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 9 จะรบัรูร้ายได้ด้วยอัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้จรงิของราคาตามบญัชหีลงัหกัค่าเผื่อการด้อยค่า 
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(ข) ดอกเบี้ยและเงนิปันผลจากเงนิลงทุน 

 
ดอกเบี้ยรบัจากเงินลงทุนรบัรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์สดัส่วนของเวลาโดยค านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของเงินลงทุน  
เงนิปันผลรบัจากเงนิลงทุนรบัรูเ้ป็นรายได้เมื่อมกีารประกาศจ่ายเงนิปันผลท าใหธ้นาคารมสีทิธไิด้รบัเงนิปันผลที่จ่าย 

 
(ค) รายได้ค่าธรรมเนียมและบรกิาร 

 
กลุ่มกจิการรบัรูร้ายได้ค่าธรรมเนียมและบรกิาร เมื่อมกีารใหบ้รกิารลูกคา้ ซึ่งประกอบด้วยค่าธรรมเนียมและบรกิารหลายประเภท 
 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการที่จะรบัรู้รายได้เมื่อปฏบิตัิตามภาระที่ต้องปฏบิตัิเสร็จสิ้น เช่น รายได้จากการเป็นนายหน้าขาย
ประกนั รายได้ค่าธรรมเนียมในการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ รายได้ค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงถามหน้ีและค่าธรรมเนียมอื่นๆ 
ที่เกี่ยวขอ้งกบัการใหบ้รกิารธุรกรรมของกลุ่มกจิการ 
 
ส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมและบรกิารที่จะรบัรู้รายได้ตลอดช่วงระยะเวลาของการใหบ้รกิารดงักล่าว เช่น ค่าบรกิารจากการรบัรอง 
รบัอาวลั และการค ้าประกนั และรายได้ค่าธรรมเนียมจดัการ 
 

(ง) ก าไร (ขาดทุน) จากการขายเงนิลงทุน 
 
ก าไร (ขาดทุน) จากการขายเงนิลงทุนถอืเป็นรายได้หรอืค่าใช้จ่าย ณ วนัที่รบัช าระเงนิ 
 

(จ) ก าไร (ขาดทุน) จากการขายทรพัย์สนิรอการขาย 
 
ก าไร (ขาดทุน) จากการขายทรพัย์สนิรอการขายจะรบัรูเ้ป็นรายได้หรอืค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ เมื่อได้โอนการควบคุมใน
ทรพัย์สินรอการขายใหก้ับผู้ซื้อ ซึ่งก็คือเมื่อมกีารโอนความเป็นเจ้าของในทรพัย์สนิรอการขายและไม่มภีาระผูกพนัที่อาจส่งผล
กระทบต่อการยอมรบัในสนิทรพัย์รอการขายของผูซ้ื้อ 
 

(ฉ) รายได้จากสญัญาเช่าซื้อ 
 
บรษิทัย่อยค านวณรายได้จากสญัญาเช่าซื้อโดยวธิอีตัราดอกเบี้ยที่แท้จรงิตามระยะเวลาของสญัญาเช่า 
 
บรษิทัย่อยรบัรูร้ายได้จากสญัญาเช่าซื้อตามเกณฑ์เดยีวกบัการรบัรูด้อกเบี้ยจากเงนิใหส้นิเชื่อ 
 

(ช) รายได้อื่น 
 
รายได้อื่นรบัรูต้ามเกณฑ์คงคา้ง 
 

2.4 การรบัรู้ค่าใช้จ่าย 
 
(ก) ดอกเบี้ยจ่าย 

 
ธนาคารรบัรูค้่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงนิกู้ยมืและเงนิฝากเป็นค่าใช้จ่ายตามวธิอีตัราดอกเบี้ยที่แท้จรงิ 

 
(ข) ค่านายหน้าเพื่อก่อใหเ้กดิสญัญาเช่าซื้อ 

 
ค่านายหน้าจ่ายเพื่อก่อใหเ้กดิสญัญาเช่าซื้อรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาการผ่อนช าระตามวธิอีตัราดอกเบี้ยที่แท้จรงิ 
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(ค) ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบรกิาร และค่าใช้จ่ายอื่น 

 
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบรกิาร และค่าใช้จ่ายอื่นรบัรูต้ามเกณฑ์คงคา้ง 
 

2.5 เงินสด 
 
เงนิสด หมายถงึ เงนิสดในมอืซึ่งเป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

2.6 เครื่องมือทางการเงิน 
 
การจดัประเภทและการวดัมูลค่า 
 
กลุ่มกจิการจดัประเภทสนิทรพัย์ทางการเงนิ โดยแบ่งเป็นแต่ละประเภทดงัน้ี 
• สนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน (FVPL) หรอืด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) 
• สนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยวธิรีาคาทุนตัดจ าหน่าย (Amortised cost) 
 
กลุ่มกจิการรบัรูส้นิทรพัย์ทางการเงินในวนัที่ท ารายการคา้ ซึ่งเป็นวนัที่กลุ่มกจิการเขา้ท ารายการซื้อหรือขายสินทรพัย์นัน้ ด้วยมูลค่ายุตธิรรม 
บวกด้วยต้นทุนการท ารายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกบัการได้มาซึ่งสินทรพัย์ทางการเงิน ยกเวน้สนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่ายุตธิรรมผ่าน
ก าไรหรอืขาดทุน ซึ่งกลุ่มกจิการจะรบัรูต้้นทุนการท ารายการในก าไรหรอืขาดทุน  
 
กลุ่มกจิการพจิารณาลกัษณะของกระแสเงินสดโดยรวมของสินทรพัย์ทางการเงนิซึ่งมอีนุพนัธ์แฝง (Embedded derivatives) เพื่อพจิารณาว่า
เขา้เงื่อนไขการจ่ายช าระด้วยเงินต้นและดอกเบี้ยหรอืไม่ 
 
ตราสารหน้ี 
 
การวดัมูลค่าในภายหลังของตราสารหน้ีจะพิจารณาจากโมเดลธุรกิจ (Business model) ในการจัดการสนิทรพัย์ทางการเงินและจากลักษณะ
ของกระแสเงนิสดตามสญัญา โดยจะจดัประเภทตามลกัษณะการวดัมูลค่า ดงัน้ี 
- ราคาทุนตดัจดัหน่าย: สนิทรพัย์ที่กลุ่มกจิการถอืไว้เพื่อรบัช าระกระแสเงนิสดตามสญัญาที่มลีกัษณะของเงินต้นและดอกเบี้ย (SPPI) จะ

รบัรู้ด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย รายได้ดอกเบี้ยจะรบัรู้ตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและแสดงรวมอยู่ในรายได้ทางการเงิน ก าไรหรือ
ขาดทุนจากการตดัรายการและก าไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนจะรบัรู้ในรายการก าไรหรอืขาดทุนอื่น ส่วนรายการขาดทุนจากการ
ด้อยค่าจะรบัรูเ้ป็นรายการแยกต่างหาก 

- มูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น: สนิทรพัย์ที่กลุ่มกจิการถอืไว้เพื่อรบัช าระกระแสเงินสดตามสญัญาที่มลีักษณะของเงินต้น
และดอกเบี้ย (SPPI) และถอืไวเ้พื่อขาย จะรบัรูด้้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าตามบญัชีของ
สนิทรพัย์ทางการเงินกลุ่มน้ีจะรบัรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น ยกเวน้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรบัรู้เป็นรายการแยกต่างหาก 
รายได้ดอกเบี้ยจะรบัรูใ้นส่วนของรายได้ทางการเงนิ และก าไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งจะรบัรู้ในก าไรหรอืขาดทุนอื่น ก าไรหรือ
ขาดทุนที่รบัรูส้ะสมอยู่ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นจะถูกจดัประเภทใหม่มายงัก าไรหรอืขาดทุนเมื่อมกีารตัดรายการสินทรพัย์ทางการ
เงนิด้งกล่าว  

- มูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุน: สนิทรพัย์ที่กลุ่มกจิการถอืไวท้ี่ไม่เขา้เงื่อนไขการวดัมูลค่าแบบราคาทุนตดัจ าหน่าย และมูลค่ายุตธิรรม
ผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น จะถูกรบัรูด้้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุน โดยก าไรหรอืขาดทุนจากการวดัมูลค่าภายหลังการรบัรู้
เริม่แรกจะแสดงรวมอยู่ในก าไรหรอืขาดทุนอื่น 

 
กลุ่มกจิการโอนจดัประเภทตราสารหน้ีเมื่อโมเดลธุรกจิ (Business model) ในการจดัการสนิทรพัย์ทางการเงนิเปลี่ยนไปเท่านัน้ 
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ตราสารทุน 
 
กลุ่มกจิการจดัประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนตามการวดัมูลค่า ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ คอื มูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่นซึ่งจะไม่สามารถรบัรู้ไปยงัก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง ส าหรบัเงินปันผลจากตราสารทุนดังกล่าวจะรบัรู้ในก าไรหรือขาดทุนและแสดง
รวมอยู่ในรายได้จากการด าเนินงานอื่น 
 
เงนิใหส้นิเชื่อของธุรกจิธนาคารพาณิชย์ 
 
เงินให้สินเชื่อแสดงตามจ านวนเงินต้นคงเหลือหกัด้วยค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เงินให้สินเชื่อในโมเดลธุรกจิ ที่มี
วตัถุประสงค์เพื่อรบักระแสเงนิสดตามสญัญา และขอ้ก าหนดตามสญัญา สะท้อนกระแสเงนิสดซึ่งเป็นการจ่ายช าระเพยีงเงนิต้นและดอกเบีย้
จากยอดคงเหลอืของเงนิต้น  
 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซื้อ 
 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซื้อแสดงตามมูลค่าสุทธทิี่จะได้รบัจากลูกหน้ีตามสญัญาซื้อหกัรายได้จากสญัญาเช่าซื้อที่ยงัไม่ถอืเป็นรายได้ 
 
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ 
 
กลุ่มกจิการต้องพจิารณาและรบัรูผ้ลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ โดยรวมการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต (Forward looking) ของ
สนิทรพัย์ทางการเงินที่เป็นตราสารหน้ีที่วดัมูลค่าด้วยวธิีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นและด้วยวธิีราคาทุนตดัจ าหน่าย ซึ่ง
วธิกีารวดัมูลค่าผลขาดทุนจากการด้อยค่านัน้ ขึน้อยู่กบัว่ามกีารเพิม่ขึน้ของความเสี่ยงด้านเครดติของสนิทรพัย์หรอืไม่ ยกเวน้การด้อยค่าของ
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าและลูกหน้ีอื่น ซึ่งกลุ่มกจิการเลอืกใช้วธิกีารอย่างง่ายในการพจิารณารบัรู้ผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ 
 
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงในคุณภาพเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินเป็น  
สามระดบั โดยในแต่ละระดบัจะก าหนดวธิกีารวดัค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ที่แตกต่างกนัไป ได้แก่ 
 
- ระดับที่ 1 หากความเสี่ยงด้านเครดิตของเครื่องมือทางการเงินไม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคญันับตัง้แต่การรบัรู้รายการเมื่อเริม่แรก  

ค่าเผื่อผลขาดทุนของเครื่องมอืทางการเงินจะถูกวดัมูลค่าด้วยจ านวนเงินเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือน
ขา้งหน้า 

- ระดบัที่ 2 หากความเสีย่งด้านเครดติของเครื่องมอืทางการเงินเพิม่ขึ้นอย่างมีนัยส าคญันับตัง้แต่การรบัรูร้ายการเมื่อแรกเริม่ ค่าเผื่อ
ผลขาดทุนของเครื่องมอืทางการเงนิจะถูกวดัมูลค่าด้วยจ านวนเงนิเท่ากบัผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายุ 

- ระดบัที่ 3 เมื่อสนิทรพัย์ทางการเงนิเขา้เงื่อนไขเป็นสินทรพัย์ทางการเงนิที่มกีารด้อยค่าด้านเครดิต ค่าเผื่อผลขาดทุนของเครื่องมือ
ทางการเงนิจะถูกวดัมูลค่าด้วยจ านวนเงนิเท่ากบัผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายุ 

 
กลุ่มกจิการค านวณเงนิส ารองส่วนเกนิ ณ วนัที่เริม่ปฏบิตัใิช้มาตรฐานรายงานทางการเงนิที่เกี่ยวขอ้งกบัเครื่องมอืทางการเงนิเป็นครัง้แรก 
โดยเปรยีบเทียบเงินส ารองซึ่งค านวณจากค่าเผื่อขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามมาตรฐานรายงานทางการเงินที่เกี่ยวขอ้งกับ
เครื่องมอืทางการเงินกบัเงินส ารองทัง้หมดที่กลุ่มกจิการด ารงไว ้ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งกลุ่มกจิการจะทยอยลดเงินส ารอง
ส่วนเกนิดงักล่าวด้วยวธิเีส้นตรงเป็นระยะเวลา 5 ปี เพื่อใหส้อดคล้องกบัประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ฉบบัที่ ธปท.ฝนส.(23)ว.
1603/2562 ณ วนัที่ 6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 ว่าด้วยเรื่อง ซกัซ้อมความเขา้ใจแนวทางการบรหิารจดัการส ารองส่วนเกิน 
 
กลุ่มกจิการแสดงหน้ีสูญรบัคนืจากลูกหน้ีเงนิใหส้นิเชื่อที่ถูกตดัจ าหน่ายเป็นส่วนหน่ึงของรายได้อื่น 
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การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข 
 

เมื่อกลุ่มกจิการมกีารเจรจาต่อรองใหม่หรอืเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดตามสญัญาเป็นอย่างอื่น กลุ่มกจิการจงึต้องพจิารณาว่าเงื่อนไขใน
สญัญาใหม่แตกต่างจากเงื่อนไขในสญัญาเก่าอย่างมนัียส าคญัหรอืไม่ โดยกลุ่มกจิการจะใช้ปัจจยัดงัต่อไปน้ีส าหรบัการพจิารณาดงักล่าว 
 

• เป็นการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดตามสญัญาเพียงเล็กน้อยเพื่อให้ผู้กู้สามารถจ่ายช าระคืนได้ เมื่อผู้กู้ประสบปัญหาทาง
การเงนิ 

• เป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสญัญาที่มสีาระส าคญั เช่น การก าหนดผลตอบแทนโดยการปันส่วนแบ่งก าไรที่จะส่งผลกระทบ
โดยตรงกบัรูปแบบความเสีย่งของเงนิใหกู้้ยมืนัน้หรอืไม่ 

• เป็นการยดือายุของเงนิใหกู้้ยมือย่างมสีาระส าคญัของผูกู้้ที่ไม่ได้ประสบปัญหาทางการเงนิหรอืไม่ 
• เป็นการเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบี้ยอย่างมสีาระส าคญัหรอืไม่ 
• เป็นการเปลี่ยนแปลงสกุลเงนิของสญัญาหรอืไม่ 
• เป็นการเปลี่ยนแปลงหลกัประกนั หลกัทรพัย์อื่นๆ หรือการปรบัเครดติใหด้ขีึน้ด้านอื่นๆ ที่ได้รบัหรอืไม่ 

  

หากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสญัญาใหม่ไม่แตกต่างจากสญัญาเดิมอย่างมีนัยส าคญั การเจรจาต่อรองใหม่หรือการเปลี่ยนแปลง
ดงักล่าวไม่ส่งผลใหม้กีารตดัรายการสนิทรพัย์ทางการเงนินัน้ กลุ่มกจิการค านวณมูลค่าตามบญัชขีัน้ต้นใหม่ของสนิทรพัย์ทางการเงินและ
ต้องรบัรู้ผลก าไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในก าไรหรอืขาดทุน โดยมูลค่าตามบญัชขีัน้ต้นของสนิทรพัย์ทางการเงินต้องค านวณ
ใหม่ด้วยมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดตามสญัญาที่มกีารเจรจาต่อรองใหม่หรอืเปลี่ยนแปลง ที่คดิลดด้วยอตัราดอกเบี้ยที่แท้จรงิเดมิของ
สินทรพัย์ทางการเงิน (หรือใช้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงปรบัด้วยความเสีย่งด้านเครดิต ส าหรบัสินทรพัย์ทางการเงินที่มกีารด้อยค่าด้าน
เครดติเมื่อซื้อหรอืเมื่อวนัที่เกดิรายการ) 
  

กลุ่มกิจการจะปรบัชัน้ให้แก่ลูกหน้ีที่มกีารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสญัญาที่ไม่เข้าข่ายการตดัรายการ โดยลูกหน้ีดังกล่าวต้องช าระเงนิตาม
เงื่อนไขการปรบัปรุงโครงสร้างหน้ีใหม่ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน หรือ 3 งวด แล้วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่าโดยสะท้อนให้เหน็ถงึ
สถานะของลูกหน้ีที่ไม่เขา้ข่ายการเพิม่ขึ้นอย่างมีนัยส าคญัของความเสีย่งด้านเครดิต (significant increase in credit risk) กลุ่มกจิการจะ
พจิารณาปรบัการจดัชัน้ใหด้ขีึน้ได้ 1 ชัน้ เช่น ปรบัชัน้จากชัน้ที่ 2 เป็นชัน้ที่ 1 เป็นต้น  
  

อย่างไรก็ดี ส าหรบัการปรบัปรุงโครงสร้างหน้ีของลูกหน้ี ชัน้ที่ 3 การติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขใหม่เพิ่มเติมอีกอย่างน้อยเป็น
ระยะเวลา 9 เดือน โดยลูกหน้ีต้องไม่มยีอดค้างช าระทัง้เงินต้นและดอกเบี้ย เมื่อครบระยะเวลาดงักล่าว ซึ่งสร้างความเชื่อมัน่ใหก้จิการ
เห็นถึงสถานะของลูกหน้ีที่ไม่เข้าข่ายการเพิ่มขึ้นอย่างมนัียส าคญัของความเสี่ยงด้านเครดิต (significant increase in credit risk) กลุ่ม
กจิการจงึสามารถปรบัการจดัชัน้ลูกหน้ีกลบัไปชัน้ที่ 1 ได ้ 
  

ทัง้น้ี กลุ่มกิจการเลือกที่จะน าข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19 ที่ออกโดยสภาวิชาชพีบญัช ี 
มาถือปฏบิตัิส าหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
โดยเลือกที่จะพิจารณาน ้าหนักของข้อมูลที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคตที่เกิดจากภาวะวิกฤตชัว่คราวเป็นน ้าหนักที่น้อยกว่าข้อมูล
ความสามารถในการช าระหน้ีของลูกหน้ีในอดตีมาใช้ในการพิจารณารบัรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิขึ้นของเงินให้สินเชื่อแก่
ลูกหน้ี ซึ่งกลุ่มกจิการเลอืกใช้วธิกีารปรบัปรุงผลขาดทุนด้านเครดติถ่วงน ้าหนักในสถานการณ์ที่รา้ยแรงประกอบกบัดุลยพนิิจของผูบ้ริหาร
ในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกดิขึ้น และคงการจดัชัน้หน้ีของลูกหน้ีตามเดมิก่อนเข้ามาตรการ ตามหนังสือเวียนธนาคาร
แห่งประเทศไทยที่ ธปท. ฝนส. (23)ว. 276/2563 เรื่องแนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีที่ได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกจิไทย วนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 
 

หากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสญัญาใหม่แตกต่างจากสญัญาเดมิอย่างมีนัยส าคญั กลุ่มกจิการจะตดัรายการสนิทรพัย์ทางการเงนิเดิม
และรบัรูส้นิทรพัย์ทางการเงนิใหม่ด้วยมูลค่ายุตธิรรมและค านวณอตัราดอกเบี้ยที่แท้จรงิส าหรบัสนิทรพัย์ดงักล่าวใหม่ ณ วนัที่มกีารเจรจา
ต่อรองใหม่ และถือเป็นวนัที่ที่กลุ่มกจิการจะเริ่มต้นค านวณการด้อยค่าของสินทรพัย์ทางการเงินใหม่อีกครัง้เพื่อใช้ในการพจิารณาการ
เพิม่ขึน้ของความเสีย่งด้านเครดิตอย่างมีนัยส าคญัของสินทรพัย์ทางการเงินนัน้ อย่างไรก็ตามกลุ่มกจิการพจิารณาสินทรพัย์ทางการเงิน
ใหม่ว่าเป็นสินทรพัย์ทางการเงินที่มกีารด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อวนัที่เกิดรายการ หากการเจรจาต่อรองนัน้เกิดจากผลของการที่ลูกหน้ี 
ไม่สามารถจ่ายช าระเงนิใหส้นิเชื่อตามเงื่อนไขในสญัญาเดมิได้ กลุ่มกจิการรบัรูผ้ลต่างระหว่างของมูลค่าตามบญัชแีละสิง่ตอบแทนที่ได้รบั
ส าหรบัส่วนที่ตดัรายการในก าไรหรอืขาดทุนของการตดัรายการ 
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การตดัรายการนอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข 
 
กลุ่มกิจการตัดรายการสินทรพัย์ทางการเงินเฉพาะเมื่อ สิทธิตามสญัญาที่จะได้รบักระแสเงินสดจากสนิทรพัย์ทางการเงินหมดอายุหรอื
เมื่อกลุ่มกจิการโอนสนิทรพัย์ทางการเงนิโดยเฉพาะ 
 

• กลุ่มกจิการโอนความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกอืบทัง้หมดของสนิทรพัย์ทางการเงนิ หรอื 
• กลุ่มกิจการไม่โอนหรือไม่ได้โอนหรือไม่ได้คงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทัง้หมดของ

สนิทรพัย์ทางการเงนิ และกลุ่มกจิการไม่มกีารควบคุมสนิทรพัย์ทางการเงนินัน้ 
 
กลุ่มกจิการท าธุรกรรมเพื่อที่จะคงไว้ซึ่งสทิธิตามสญัญาที่จะได้รบักระแสเงินสดจากสินทรพัย์นัน้และกลุ่มกจิการมีหน้าที่ที่จะต้องส่งมอบ
กระแสเงนิสดดงักล่าวใหแ้ก่กจิการอื่นและโอนความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกอืบทัง้หมด ซึ่งธุรกรรมดงักล่าวถือ เป็น
การโอนแบบส่งผ่านที่เขา้เงื่อนไขของการตดัรายการเมื่อ 
 

• ไม่มหีน้าที่ที่ต้องจ่ายเงนิหากกลุ่มกจิการไม่ได้รบักระแสเงนิสดจากสนิทรพัย์ดงักล่าว 
• ถูกหา้มใหข้ายหรอืน าไปวางเป็นหลกัประกนั หรอื 
• มหีน้าที่ที่จะต้องส่งมอบเงนิหรอืกระแสเงนิสดที่ได้รบัแก่กจิการอื่นโดยทนัที 

 
การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของหน้ีสินทางการเงินและส่วนของเจ้าของ 

 
เครื่องมอืทางการเงนิที่กลุ่มกจิการเป็นผูอ้อกต้องจดัประเภทเป็นหน้ีสนิทางการเงนิหรอืตราสารทุนโดยพจิารณาภาระผูกพนัตามสญัญา 
 

• หากกลุ่มกจิการมภีาระผูกพนัตามสญัญาที่จะต้องส่งมอบเงินสดหรอืสนิทรพัย์ทางการเงินอื่นใหก้บักจิการอื่น โดยไม่สามารถ
ปฏเิสธการช าระหรอืเลื่อนการช าระออกไปอย่างไม่มีก าหนดได้นัน้ เครื่องมอืทางการเงินนัน้จะจัดประเภทเป็นหน้ีสินทางการเงิน 
เวน้แต่ว่าการช าระนัน้สามารถช าระโดยการออกตราสารทุนของกลุ่มบรษิทัเองด้วยจ านวนตราสารทุนที่คงที่ และเปลี่ยนกบัจ านวน
เงนิที่คงที่ 

• หากกลุ่มกจิการไม่มภีาระผูกพนัตามสญัญาหรอืสามารถเลื่อนการช าระภาระผูกพนัตามสญัญาไปได้ เครื่องมอืทางการเงนิดงักล่าว
จะจดัประเภทเป็นตราสารทุน 

 
ในการรบัรู้รายการเมื่อเริ่มแรก กลุ่มกิจการต้องวดัมูลค่าของหน้ีสินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม กลุ่มกิจการจัดประเภทรายการหน้ีสิน
ทางการเงนิทัง้หมดที่วดัมูลค่าในภายหลงัด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย ยกเวน้ 

 
• หน้ีสนิทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน  

 
หน้ีสนิดงักล่าวรวมถึงหน้ีสินอนุพนัธ์ต้องวดัมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม หน้ีสนิทางการเงินที่มีลกัษณะตรงตามค านิยามของการถือไว้
เพื่อคา้ หน้ีสนิทางการเงนิอื่นที่กลุ่มกจิการได้เลอืกก าหนด ณ วนัที่รบัรูร้ายการ โดยหน้ีสนิทางการเงนิดงักล่าวต้องเขา้เงื่อนไขดงัต่อไปน้ีข้อ
ใดขอ้หน่ึง (หรอืมากกว่า)  

 
ก) เมื่อการก าหนดดงักล่าวช่วยขจดัหรอืลดความไม่สอดคล้องอย่างมนัียส าคญัในการวดัมลูค่าหรอืการรบัรูร้ายการที่ไม่สอดคล้อง 

(“การไม่สามารถจบัคู่ทางบญัช”ี) ที่อาจเกดิขึน้ 
ข) เมื่อกลุ่มของหน้ีสนิทางการเงนิที่มกีารบรหิารจดัการและประเมนิผลด้วยเกณฑ์มูลค่ายุตธิรรม ซึ่งสอดคล้องกบั กลยุทธ์การบรหิาร

ความเสีย่งหรอืการลงทุนที่จดัท าขึน้เป็นลายลกัษณ์อกัษร และ 
ค) ธุรกรรมที่มอีนุพนัธ์ทางการเงนิแฝงที่เขา้เงื่อนไข 
 

โดยกลุ่มกจิการรบัรูก้ าไรหรอืขาดทุนของหน้ีสินทางการเงนิก าหนดใหว้ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเป็นก าไร (ขาดทุน) จาก
เครื่องมอืทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 
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การตดัรายการของหน้ีสนิทางการเงิน 
 
กิจการต้องตัดรายการหน้ีสินทางการเงิน (หรือบางส่วนของหน้ีสินทางการเงิน) ออกจากงบแสดงฐานะการเงิน เฉพาะเมื่อหน้ีสิน  
ทางการเงนินัน้สิ้นสุดลง โดยภาระผูกพนัที่ระบุในสญัญาได้มกีารปฏบิตัติามแล้ว ได้มกีารยกเลกิ หรอืสิ้นสุด 
 
การแลกเปลี่ยนตราสารหน้ีที่มคีวามแตกต่างอย่างมากในขอ้ก าหนดระหว่างผูกู้้และผูใ้หกู้้ต้องถอืเป็นการสิ้นสุดของหน้ีสนิทางการเงินเดมิ และ
ถือเป็นการรับรู้รายการของหน้ีสินทางการเงินใหม่ในท านองเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงอย่างมากในข้อก าหนดของหน้ีสินทางการเงิน 
ที่มีอยู่หรือบางส่วนของหน้ีสินนั้นต้องถือปฏิบัติเป็ นการสิ้นสุดของหน้ีสินทางการเงินเดิม และถือเป็นการรับรู้รายการของหน้ีสิน 
ทางการเงินใหม่ โดยขอ้ก าหนดของหน้ีสินทางการเงนิจะถือว่าเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเมื่อมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดภายใต้ขอ้ตกลง
ใหม่ซึ่งรวมถงึค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายสุทธกิบัรายได้ที่ได้รบั โดยคดิลดจากอตัราดอกเบี้ยที่แท้จรงิของสญัญาเดมิเปลี่ยนแปลงไปอย่างน้อย รอ้ยละ 
10 ของมูลค่าปัจจุบนัของมูลค่าตามบญัชขีองหน้ีสนิทางการเงนิ 

 
หากการแลกเปลี่ยนตราสารหน้ีหรือการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขถูกพิจารณาว่าเป็นการยกเลิกหน้ีสินเดิม ต้นทุนหรือค่าธรรมเนียมใดๆ  
ที่เกิดขึ้นจะถูกรบัรู้เป็นส่วนหน่ึงของก าไรหรือขาดทุนจากการยกเลิกหน้ีสินเดิม หากการแลกเปลี่ยนหรือการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขไม่ถูก
พิจารณาว่าเป็นการยกเลิกหน้ีสินเดิม ต้นทุนหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกิดขึ้นจะต้องน าไปปรับปรุงกับมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินและ  
ตดัจ าหน่ายตลอดระยะเวลาที่เหลอือยู่ของหน้ีสินที่มกีารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข 

 
สญัญาค ้าประกนัทางการเงนิ 
 
กลุ่มกิจการรบัรู้สญัญาค ้าประกันทางการเงินเป็นหน้ีสินทางการเงินเมื่อให้การค ้าประกันด้วยมูลค่ายุติธรรม และวดัมูลค่าในภายหลังด้วย    
มูลค่าที่สูงกว่าระหว่าง ก) จ านวนเงนิค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึน้ของสญัญาค ้าประกันและ ข) จ านวนเงนิที่รบัรูเ้มื่อเริม่แรก
หกัด้วยจ านวนเงนิสะสมของรายได้ที่รบัรู ้
 
การหกักลบสนิทรพัย์ทางการเงนิและหน้ีสนิทางการเงนิ  
 
สินทรพัย์ทางการเงิน และหน้ีสินทางการเงินจะได้รบัการหกักลบในงบแสดงฐานะการเงินต่อเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายในการน า
จ านวนที่รบัรูม้าหกักลบลบหน้ีกนั และมคีวามตัง้ใจที่จะจ่ายช าระจ านวนที่รบัรู้ไวด้้วยยอดสุทธ ิ หรอืตัง้ใจที่จะรบัประโยชน์จากสินทรัพย์
และช าระหน้ีสนิในเวลาเดยีวกนั 

 
2.7 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 
บรษิทัย่อยหมายถงึกจิการที่กลุ่มกจิการควบคุม กลุ่มกจิการควบคุมกจิการเมื่อกลุ่มกจิการมีการเปิดรบัหรือมสีทิธิในผลตอบแทนผนัแปรจาก
การเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการลงทุนและมีความสามารถท าให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใช้อ านาจเหนือผู้ได้รับการควบคุม  
กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริษัทย่อยไว้ในงบการเงินรวมตัง้แต่วนัที่กลุ่มกจิการมีอ านาจในการควบคุมบริษัทย่อย กลุ่มกิจการจะไม่น า 
งบการเงนิของบรษิทัย่อยมารวมไวใ้นงบการเงนิรวมนับจากวนัที่กลุ่มกจิการสูญเสยีอ านาจควบคุม 
 
กลุ่มกจิการบนัทกึบญัชกีารรวมธุรกจิโดยถอืปฏบิตัิตามวธิซีื้อ สิ่งตอบแทนที่โอนใหส้ าหรบัการซื้อบริษทัย่อย ประกอบด้วยมูลค่ายุตธิรรมของ
สนิทรพัย์ที่ผูซ้ื้อโอนใหแ้ละหน้ีสินที่ก่อขึ้นเพื่อจ่ายช าระใหแ้ก่เจ้าของเดมิของผู้ถูกซื้อและส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของที่ออกโดยกลุ่มกจิการ 
สิง่ตอบแทนที่โอนใหร้วมถงึมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์ หรอืหน้ีสนิที่ผูซ้ื้อคาดว่าจะต้องจ่ายช าระตามขอ้ตกลง 
 
ต้นทุนที่เกี่ยวขอ้งกบัการซื้อจะรบัรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น มูลค่าเริม่แรกของสินทรพัย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหน้ีสินและหน้ีสินที่อาจเกดิขึ้นที่
รบัมาจากการรวมธุรกจิจะถูกวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที่ซื้อ ในการรวมธุรกิจแต่ละครัง้ กลุ่มกิจการวดัมูลค่าของส่วนได้เสยีที่ไม่มี
อ านาจควบคุมในผูถู้กซื้อด้วยมูลค่ายุตธิรรม หรอื มูลค่าของสนิทรพัย์สุทธทิี่ระบุได้ของผูถู้กซื้อตามสดัส่วนของหุ้นที่ถอืโดยส่วนได้ เสยีที่ไม่มี
อ านาจควบคุม 
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ในการรวมธุรกจิที่ด าเนินการส าเร็จจากการทยอยซื้อ ผูซ้ื้อต้องวดัมูลค่าส่วนได้เสียที่ผูซ้ื้อถืออยู่ในผู้ถูกซื้อก่อนหน้าการรวมธุรกิจใหม่โดยใช้
มูลค่ายุตธิรรม ณ วนัที่ซื้อและรบัรูผ้ลก าไรหรอืขาดทุนที่เกดิขึน้จากการวดัมูลค่าใหม่นัน้ในก าไรหรอืขาดทุน 
 
สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายออกไปโดยกลุ่มกจิการ รบัรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที่ซื้อ การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิง่ตอบแทน 
ที่คาดว่าจะต้องจ่ายที่รบัรู้ภายหลังวนัที่ซื้อซึ่งจดัประเภทเป็นสินทรพัย์หรอืหน้ีสินใหร้บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน สิง่ตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย
ซึ่งจดัประเภทเป็นส่วนของเจ้าของต้องไม่มกีารวดัมูลค่าใหม่ และใหบ้นัทกึการจ่ายช าระในภายหลงัไวใ้นส่วนของเจ้าของ 
 
ส่วนเกนิของมูลค่าสิ่งตอบแทนที่โอนให ้มูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มอี านาจควบคุมในผูถู้กซื้อ และมูลค่ายุตธิรรม ณ วนัซื้อธุรกจิของส่วนได้เสีย 
ในส่วนของเจ้าของของผู้ถูกซื้อที่ผู้ซื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ ที่มากกว่ามูลค่ายุติธรรมสุทธิ ณ วนัที่ซื้อของสินทรพัย์สุทธิของบริษัทย่อย 
ที่ระบุได้ที่ได้มา ต้องรบัรูเ้ป็นค่าความนิยม หากมูลค่าของมูลค่าสิ่งตอบแทนที่โอนให ้มูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ และ
มูลค่ายุติธรรม ณ วนัซื้อธุรกิจของส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของของผู้ถูกซื้อที่ผู้ซื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ น้อยกว่ามูลค่ายุติธรรมของ
สนิทรพัย์สุทธขิองบรษิทัย่อยที่ได้มาเน่ืองจากการซื้อในราคาต ่ากว่ามูลค่ายุตธิรรม จะรบัรูส้่วนต่างโดยตรงไปยงัก าไรขาดทุน 
 
กิจการจะตัดรายการบัญชรีะหว่างกัน ยอดคงเหลือ และก าไรที่ยงัไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่างกันในกลุ่มกิจการ ขาดทุนที่ยงัไม่เกิดขึ้นจริงก็จะ 
ตดัรายการในท านองเดียวกัน เวน้แต่รายการนัน้มีหลักฐานว่าสินทรพัย์ที่โอนระหว่างกันเกิดการด้อยค่า นโยบายการบัญชีของบรษิัทย่อยได้
ถูกปรบัปรุงเพื่อใหส้อดคล้องกบันโยบายการบญัชขีองกลุ่มกจิการ 
 

2.8 ทรพัยสิ์นรอการขาย 
 
ทรพัย์สินรอการขายประกอบด้วยอสงัหาริมทรพัย์และสงัหาริมทรพัย์ ซึ่งแสดงในราคาทุนที่ได้มาหรือมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคนืหกัด้วย
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการขายแล้วแต่ราคาใดจะต ่ากว่าในขณะที่ได้สนิทรพัย์นัน้มา ในกรณีที่มูลค่าตามบญัชขีองทรพัย์สนิรอการขาย  
มกีารด้อยค่า กลุ่มกจิการจะรบัรูค้่าเผื่อการด้อยค่าของทรพัย์สนิรอการขายทัง้จ านวน 
 
กลุ่มกิจการจะรับรู้ก าไร (ขาดทุน) จากการขายทรัพย์สินรอการขายเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทัง้จ านวนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  
โดยธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

2.9 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 
 
ที่ดนิ และอาคารซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยอาคารส านักงาน แสดงด้วยมูลค่ายุตธิรรมตามราคาประเมนิซึ่งผูป้ระเมนิราคาอสิระภายนอกได้
ประมาณการไว้และจะทบทวนการประเมินทุกๆ 5 ปี หกัด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคาร ส่วนอุปกรณ์อื่น ๆ รบัรู้เมื่อเริ่มแรกตาม 
ราคาทุนหกัด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม 
 
ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชขีองสินทรพัย์หรอืรบัรู้แยกเป็นอกีสนิทรพัย์หน่ึงตามความเหมาะสม เมื่อต้นทุนนัน้
เกดิขึน้และคาดว่าจะใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกจิในอนาคตแก่กลุ่มกจิการและต้นทุนดงักล่าวสามารถวดัมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถอื และมูลค่า
ตามบัญชีของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดรายการออก ส าหรบัค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาอื่น ๆ บริษัทจะรบัรู้ต้นทุนดังกล่าว  
เป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรอืขาดทุนเมื่อเกดิขึน้ 
 
การตีราคาที่ดนิและอาคารใหม่ท าให้มูลค่าตามบญัชทีี่เพิ่มขึ้นจะรบัรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นและจะแสดงอยู่ในส่วนเกินทุนจากการ  
ตีราคาสินทรัพย์ในส่วนของเจ้าของ และหากมูลค่าของส่วนที่เคยมีการตีราคาเพิ่มนั้นลดลงกลุ่มกิจการจะน าส่วนที่ลดลงจากการ  
ตรีาคาใหม่ไปรบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น และลดส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาสนิทรพัย์ขา้งต้นที่อยู่ในส่วนของเจ้าของลดลงตามไปด้วย 
ส่วนที่ลดลงที่เหลือจะบันทึกไปยงัก าไรหรือขาดทุน  ในแต่ละงวดผลต่างระหว่างวิธีคดิค่าเสื่อมราคาที่ค านวณจากมูลค่าตามบัญชขีอง
สนิทรพัย์ที่ตรีาคาใหม่ กบัค่าเสื่อมราคาที่ค านวณจากราคาทุนเดมิของสนิทรพัย์ จะถูกโอนจากส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสนิทรพัย์ไปยงั
ก าไรสะสม 
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ที่ดินไม่มีการคดิค่าเสื่อมราคา  ค่าเสื่อมราคาของสินทรพัย์อื่นค านวณโดยใช้วิธเีส้นตรงเพื่อลดราคาทุน (หรือราคาที่ตีใหม่) แต่ละชนิด
ตลอดอายุการใหป้ระโยชน์ที่ประมาณการไว้ของสนิทรพัย์ดงัต่อไปน้ี 
 

อาคาร 20 ปี และ 40 ปี 
ส่วนปรบัปรุงอาคาร 5 ปี 
ยานพาหนะและอุปกรณ์ 5 ปี  
 
ทุกสิ้นรอบรอบระยะเวลารายงาน ได้มกีารทบทวนและปรบัปรุงมูลค่าคงเหลอืและอายุการใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัย์ใหเ้หมาะสม 
 
ในกรณีที่มูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทันที  
(ดูหมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลขอ้ 2.12) 
 
ผลก าไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการจ าหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ค านวณโดยเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนสุทธทิี่ได้รบัจากการจ าหน่าย
สนิทรพัย์กบัมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ และจะรบัรูใ้นงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

 
ในการจ าหน่ายสนิทรพัย์ที่มกีารตรีาคาใหม่ ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาสนิทรพัย์จะโอนไปยงัก าไรสะสม 
 

2.10 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 
 
กลุ่มกจิการมสีญัญาเช่า ซึ่งมรีะยะเวลาการเช่าคงที่อยู่ระหว่าง 1 ถงึ 15 ปี โดยบางสญัญามีเงื่อนไขให้สามารถต่อสญัญาได้ โดยก่อนปี พ.ศ. 2563 
กลุ่มกจิการได้จดัประเภทสญัญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นสญัญาเช่าประเภทสญัญาเช่าการเงิน และสญัญาเช่าด าเนินงาน โดย
ค่าเช่าที่จ่ายภายใต้สญัญาเช่าด าเนินงาน สุทธจิากเงนิจูงใจตามสญัญาเช่าที่ได้รบัจากผูใ้หเ้ช่า จะรบัรูต้ามวธิเีสน้ตรงตลอดอายุสญัญาเช่า 
 
ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการรบัรูส้ญัญาเช่าเมื่อกลุ่มกจิการสามารถเขา้ถึงสนิทรพัย์ตามสญัญาเช่า เป็นสนิทรพัย์สทิธกิารใช้ 
และหน้ีสนิตามสญัญาเช่า โดยค่าเช่าที่ช าระจะปันส่วนเป็นการจ่ายช าระหน้ีสินและต้นทุนทางการเงิน โดยต้นทุนทางการเงินจะรบัรู้ในก าไร
หรือขาดทุนตลอดระยะเวลาสญัญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่จากยอดหน้ีสินตามสญัญาเช่าที่คงเหลืออยู่ กลุ่มกิจการคิดค่าเสื่อมราคา
สนิทรพัย์สทิธกิารใช้ตามวธิเีสน้ตรงตามอายุที่ส ัน้กว่าระหว่างอายุสนิทรพัย์และระยะเวลาการเช่า 
 
สนิทรพัย์สทิธกิารใช้และหน้ีสนิตามสญัญาเช่ารบัรูเ้ริม่แรกด้วยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าจ่าย ซึ่งประกอบไปด้วย 
• ค่าเช่าคงที่สุทธดิ้วยเงนิจูงใจคา้งรบั 
• ค่าเช่าผนัแปรที่อ้างองิจากอตัราหรอืดชันี  
• มูลค่าที่คาดว่าจะต้องจ่ายจากการรบัประกนัมูลค่าคงเหลอื 
• ราคาสทิธเิลอืกซื้อหากมคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มกจิการจะใช้สทิธ ิและ 
• ค่าปรบัจากการยกเลกิสญัญา หากอายุของสญัญาเช่าสะท้อนถงึการที่กลุ่มกจิการคาดว่าจะยกเลกิสญัญานัน้ 
 
กลุ่มกจิการจะคดิลดค่าเช่าจ่ายขา้งต้นด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยนัยตามสญัญา หากไม่สามารถหาอัตราดอกเบี้ยโดยนัยได้ กลุ่มกจิการจะคิดลด
ด้วยอตัราการกู้ยมืส่วนเพิม่ของผู้เช่า ซึ่งก็คอือตัราที่สะท้อนถึงการกู้ยมื เพื่อใหไ้ด้มาซึ่งสินทรพัย์ที่มมีูลค่าใกล้เคียงกัน ในสภาวะเศรษฐกิจ 
อายุสญัญา และเงื่อนไขที่ใกล้เคยีงกนั 
 
สนิทรพัย์สทิธกิารใช้จะรบัรูด้้วยราคาทุน ซึ่งประกอบด้วย 
• จ านวนที่รบัรูเ้ริม่แรกของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า 
• ค่าเช่าจ่ายที่ได้ช าระก่อนเริม่ หรอื ณ วนัท าสญัญาสุทธจิากเงนิจูงใจที่ได้รบัตามสญัญาเช่า  
• ต้นทุนทางตรงเริม่แรก และ 
• ต้นทุนการปรบัสภาพสนิทรพัย์ 
 
โดยค่าเช่าที่จ่ายตามสญัญาเชา่ระยะสัน้และสญัญาเชา่สนิทรพัย์ที่มมีูลค่าต ่าจะรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายตามวธิเีสน้ตรง สญัญาเช่าระยะสัน้คอืสญัญาเชา่
ที่มอีายุสญัญาเช่าน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 12 เดอืน สนิทรพัย์ที่มมีูลค่าต ่าประกอบด้วย ป้าย และส านักงานแลกเปลี่ยนเงนิ 
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2.11 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 
(ก) โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

 
สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์โดยที่ซื้อมามลีักษณะเฉพาะบนัทึกเป็นสินทรพัย์โดยค านวณจากต้นทุนในการได้มาและการ
ด าเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นัน้สามารถน ามาใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะตัดจ าหน่ายตลอดอายุประมาณการให้
ประโยชน์ภายในระยะเวลา 5 ปี และ 10 ปี 
 
ต้นทุนที่ใช้ในการบ ารุงรกัษาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ใหบ้นัทกึเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกดิขึ้น ค่าใช้จ่ายที่เกดิจากการพฒันาที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงในการออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงซึ่งกลุ่มกิจการเป็นผู้ดูแล จะรบัรู้เป็น
สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนเมื่อเป็นไปตามขอ้ก าหนดทุกขอ้ดงัน้ี 
 
• มคีวามเป็นไปได้ทางเทคนิคที่กจิการจะท าโปรแกรมคอมพวิเตอร์ใหเ้สรจ็สมบูรณ์เพื่อน ามาใช้ประโยชน์หรอืขายได้ 
• ผูบ้รหิารมคีวามตัง้ใจที่จะท าโปรแกรมคอมพวิเตอร์ใหเ้สรจ็สมบูรณ์และน ามาใช้ประโยชน์หรอืขาย 

• กจิการมคีวามสามารถที่จะน าโปรแกรมคอมพวิเตอร์นัน้มาใช้ประโยชน์หรอืขาย 

• สามารถแสดงว่าโปรแกรมคอมพวิเตอร์นัน้ใหผ้ลประโยชน์ทางเศรษฐกจิในอนาคตอย่างไร 

• มีความสามารถในการจดัหาทรพัยากรด้านเทคนิค ด้านการเงิน และด้านอื่นได้เพยีงพอที่จะน ามาใช้เพื่อท าใหก้ารพฒันา
เสรจ็สิ้นสมบูรณ์ และน าโปรแกรมคอมพวิเตอร์มาใช้ประโยชน์หรอืน ามาขายได้ 

• กจิการมคีวามสามารถที่จะวดัมูลค่าของรายจ่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัโปรแกรมคอมพวิเตอร์ที่เกิดขึน้ในระหว่างการพฒันาได้อย่าง
น่าเชื่อถอื 

 
ต้นทุนโดยตรงที่ร ับรู้เป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรวมถึงต้นทุนพนักงานที่ท างานในทีมพัฒนาโปรแกรม
คอมพวิเตอร์และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวขอ้งในจ านวนเงนิที่เหมาะสม 
 
ต้นทุนการพฒันาอื่นที่ไม่เข้าเงื่อนไขเหล่าน้ีจะรบัรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น ค่าใช้จ่ายในการพฒันาหากก่อนหน้าน้ีรบัรู้เป็น
ค่าใช้จ่ายไปแล้ว จะไม่รบัรูเ้ป็นสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนในเวลาภายหลงั 
 

(ข) สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนอื่น 
 
รายจ่ายเพื่อให้ได้รับสิทธิ ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์และตัดจ าหน่ายโดยใช้วิธีอัตราเส้นตรง ตลอดอายุการให้ประโยชน์ 5 ปี 
สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนจะไม่มกีารประเมนิมูลค่าใหม่ 

 
2.12 การด้อยค่าของสินทรพัย ์

 
สินทรพัย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชัด เช่น ค่าความนิยม ซึ่งไม่มีการตัดจ าหน่ายจะถูกทดสอบการด้อยค่าเป็นประจ าทุกปี 
สนิทรพัย์อื่นที่มกีารตดัจ าหน่ายจะต้องมกีารทบทวนการด้อยค่า เมื่อมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์บ่งชี้ว่าราคาตามบญัชอีาจสูงว่ามูลค่าที่คาดว่า
จะไดร้บัคนื รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรบัรูเ้มื่อราคาตามบญัชีของสินทรพัย์สูงกว่ามูลค่าสุทธทิี่คาดว่าจะได้รบัคนื ซึ่งหมายถงึจ านวนที่
สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหกัต้นทุนในการขายเทียบกบัมูลค่าจากการใช้ สินทรพัย์จะถูกจดัเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมาได ้
เพื่อวตัถุประสงค์ของการประเมนิการด้อยค่า สนิทรพัย์ที่ไม่ใช่สนิทรพัย์ทางการเงนินอกเหนือจากค่าความนิยมซึ่งรบัรูร้ายการขาดทุนจาก
การด้อยค่าไปแล้วจะถูกประเมนิความเป็นไปได้ที่จะกลบัรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
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2.13 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

 
(ก) สกุลเงนิที่ใช้ในการด าเนินงานและสกุลเงนิที่ใช้น าเสนองบการเงนิ 

 
รายการที่รวมในงบการเงินของแต่ละกิจการในกลุ่มกิจการถูกวดัมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลกัที่
กจิการด าเนินงานอยู่ (สกุลเงนิที่ใช้ในการด าเนินงาน) งบการเงนิรวมแสดงในสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงนิที่ใช้ในการด าเนินงาน
และสกุลเงนิที่ใช้น าเสนองบการเงนิของกลุ่มกจิการ 

 
(ข) รายการและยอดคงเหลอื 

 
รายการที่เป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงนิที่ใช้ในการด าเนินงานโดยใช้อตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัที่เกดิรายการหรอื
วนัที่ตีราคาหากรายการนั้นถูกวัดมูลค่าใหม่ รายการก าไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรบัหรือจ่ายช าระที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ และที่เกดิจากการแปลงค่าสนิทรพัย์และหน้ีสนิที่เป็นตวัเงนิซึ่งเป็นเงนิตราต่างประเทศ ได้บนัทกึไวใ้นก าไรหรอืขาดทุน 
 
เมื่อมีการรับรู้รายการก าไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องค์ประกอบของอัตรา
แลกเปลี่ยนทัง้หมดของก าไรหรอืขาดทุนนัน้จะรบัรู้ไว้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นด้วย ในทางตรงขา้มการรบัรู้ก าไรหรอืขาดทุน
ของรายการที่ไม่เป็นตวัเงนิไวใ้นก าไรหรอืขาดทุน องค์ประกอบของอตัราแลกเปลี่ยนทัง้หมดของก าไรหรอืขาดทุนนัน้จะรบัรู้ไว้ใน
ก าไรขาดทุนด้วย 
 

2.14 ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 
 

ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิรบัรู้เริม่แรกด้วยมูลค่ายุตธิรรม ณ วนัที่กลุ่มกจิการเขา้ท าสญัญาอนุพนัธ์ และวดัมูลค่าในภายหลงัด้วยมูลค่า
ยุติธรรม ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยกลุ่มกิจการรบัรู้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของอนุพนัธ์ไปยงังบก าไรหรือขาดทุน
เบด็เสรจ็ 
 
(ก) ตราสารอนุพนัธ์ที่มไีวเ้พื่อคา้ 

 
กลุ่มกิจการบันทึกภาระจากตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่มีไว้เพื่อค้าตามมูลค่ายุติธรรมโดยจะรับรู้ก าไรหรือขาดทุนจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่ายุตธิรรมในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
 

(ข) ตราสารอนุพนัธ์ที่มไีวเ้พื่อป้องกนัความเสีย่ง 
 
กลุ่มกิจการวัดมูลค่าของตราสารอนุพนัธ์ที่มีไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยงตามลักษณะของความเสี่ยงประเภทใดประเภทหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี 
 
(1) การป้องกนัความเสีย่งในมูลค่ายุตธิรรม  
 

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ที่ถูกจัดประเภทและเข้าเงื่อนไขของการป้องกันความเสี่ยงในมูลค่า
ยุติธรรม และการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่มีการป้องกันความเสี่ยงจะถูกบันทึก 
ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
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(2) การป้องกนัความเสีย่งกระแสเงนิสด 

 
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุตธิรรมของตราสารอนุพนัธ์ที่ถูกจดัประเภทและเขา้เงื่อนไขของการป้องกนัความเสีย่งกระแสเงนิสด
เฉพาะส่วนที่มปีระสิทธิผลจะถูกรบัรู้ในส่วนของเจ้าของ ก าไรหรือขาดทุนที่เกิดจากส่วนที่ไม่มีประสทิธผิลจะถูกรบัรู้ทนัที 
ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มูลค่าที่สะสมในส่วนของเจ้าของจะถูกโอนไปงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดที่รายการที่มี  
การป้องกนัความเสีย่งมผีลกระทบต่องบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
 
หากการป้องกนัความเสีย่งของรายการที่คาดว่าจะเกดิขึน้ ท าใหเ้กดิการรบัรูส้นิทรพัย์หรอืหน้ีสนิทางการเงนิ ก าไรหรอืขาดทนุ
ที่เกดิจากการป้องกนัความเสีย่งจะถูกรบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น โดยไม่น าไปรวมไวใ้นต้นทุนเริม่แรกของสนิทรพัย์หรอื
หน้ีสินที่ถูกป้องกันความเสี่ยง แต่จะถูกบันทึกในส่วนของเจ้าของ และจะรบัรู้ในก าไรหรือขาดทุนเมื่อมีการรบัรู้ก าไรหรอื
ขาดทุนของสนิทรพัย์หรอืหน้ีสนินัน้ เสมอืนเป็นการจดัประเภทรายการใหม่ 
 
หากการป้องกนัความเสีย่งของรายการที่คาดว่าจะเกดิขึน้ ท าใหเ้กดิการรบัรูส้นิทรพัย์หรอืหน้ีสนิที่ไม่ใช่สนิทรพัย์หรอืหน้ีสิน
ทางการเงนิ ในเวลาต่อมาก าไรและขาดทุนที่เคยรบัรูใ้นส่วนของเจ้าของจะถูกเปลี่ยนการจดัประเภทใหม่และรวมอยู่ในการวดั
มูลค่าเริม่แรกของต้นทุนสนิทรพัย์ 
 

(3) การป้องกนัความเสีย่งในเงนิลงทุนสุทธใินหน่วยงานต่างประเทศ 
 
การป้องกันความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศใช้การบันทึกบัญชีเหมือนกับการป้องกันความเสี่ยง 
กระแสเงนิสด 

 
ณ วนัเริ่มต้นรายการ กลุ่มกิจการได้จดัท าเอกสารที่ระบุถงึความสมัพนัธ์ระหว่างรายการที่มกีารป้องกันความเสีย่งและตราสาร
อนุพนัธ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสีย่ง รวมไปถึงวตัถุประสงค์ในการบรหิารความเสี่ยง นอกจากนัน้กลุ่มกจิการได้ท าการ
ทดสอบความมปีระสทิธผิลในการหกักลบกันของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุตธิรรมหรอืกระแสเงนิสดของรายการที่มกีารป้องกัน
ความเสีย่ง ณ วนัเริม่ต้นรายการและทุก ๆ งวดที่มกีารรายงานงบการเงนิอย่างสม ่าเสมอ 
 
รายละเอยีดของตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินที่กลุ่มกจิการเป็นคู่สญัญาได้เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
ขอ้ 44 
 
อตัราดอกเบี้ยอ้างองิที่ก าหนดจากธุรกรรมการกู้ยมืแบบไม่มหีลกัประกนัระหว่างธนาคาร (IBORs) เช่น อตัราดอกเบี้ยเงนิใหกู้้ยืม
ระหว่างธนาคารในกรุงลอนดอน (LIBOR) มีบทบาทส าคญัในตลาดการเงินโลก โดยท าหน้าที่เป็นอัตราอ้างองิส าหรบัอนุพนัธ์ 
สนิเชื่อ และเงนิลงทุน และเป็นปัจจยัที่ใช้ในการประเมนิมูลค่าเครื่องมอืทางการเงนิ 
 
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา หน่วยงานก ากบัดูแล ธนาคารกลาง และผูม้สี่วนร่วมในตลาด ได้ด าเนินการเพื่อเปลี่ยนไปใช้อัตราดอกเบี้ย
อ้างอิงทางเลือกที่ปลอดความเสี่ยงด้านเครดิต (RFRs) โดยคณะท างานที่มุ่งเน้นตลาด (market-led) ในขอบเขตเกี่ยวข้องได้
แนะน าอตัราดอกเบี้ยอ้างองิปลอดความเสีย่งทางเลอืก ซึ่งมกีารน ามาใช้แทนอตัราดอกเบี้ย IBOR แบบค่อยเป็นค่อยไปในขณะน้ี 
 
เพื่อแก้ปัญหาความไม่แน่นอนในระยะยาวของอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงดงักล่าว โดยเฉพาะอย่างยิง่ LIBOR คณะกรรมการมาตรฐาน
การบญัชรีะหว่างประเทศ (IASB) จงึได้จดัท าโครงการเพื่อพจิารณาผลกระทบด้านการรายงานทางการเงินที่เกิดจากการปฏิรูป
อตัราดอกเบี้ย เน่ืองจากการเปลี่ยนไปใช้ IBORs คาดว่าจะมผีลกระทบต่อองค์ประกอบต่างๆ ของการบญัชสี าหรบัเครื่องมือทาง
การเงนิ การบญัชป้ีองกนัความเสีย่ง รวมถงึวธิกีารและการเปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม 
 
หน่วยงานก ากับนโยบายทางด้านการเงิน (FCA) ได้ตัดสินใจที่จะไม่บังคบัให้ธนาคารที่ เกี่ยวข้อง (panel bank) เข้าร่วมใน
กระบวนการยื่น USD LIBOR หลังจากสิ้นสุดปี 2564 และยุติการก ากับดูแลอตัราดอกเบี้ยอ้างองิเหล่าน้ี นอกจากน้ี หน่วยงาน
ก ากบัดูแลและคณะท างานภาคเอกชนก าลงัหารอืเกี่ยวกบัอตัราดอกเบี้ยอ้างองิที่เป็นทางเลอืกส าหรบัอตัราดอกเบี้ย USD LIBOR 
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ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมกบัสมาคมธนาคารไทย (TBA) และสมาคมธนาคารนานาชาต ิ(AIB) ได้จดัตัง้ "คณะท างาน
เตรียมความพร้อมของธนาคารพาณิชย์เพื่อรองรับการยุติการใช้ LIBOR" ซึ่งมีหน้าที่หลัก คือ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการ
เปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบี้ยเป็นไปอย่างราบรื่นและยุตธิรรมที่สุด โดยเน้นที่สามด้านหลกัดงัน้ี: 

1. การแก้ไขสญัญาทางการเงินที่อ้างอิงถึงอัตราดอกเบี้ย LIBOR และ อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง Thai Baht Interest Rate Fixing 
(THBFIX) รวมถงึสญัญาเงนิกู้ ตัว๋เงนิ และสญัญาอนุพนัธ์ทางการเงนิ 

2. การเตรยีมความพรอ้มของธนาคารพาณิชย์ส าหรบัการเปลี่ยนแปลงเพื่อเลกิใช้อตัราดอกเบี้ย LIBOR 
3. แผนพฒันาอตัราดอกเบี้ยอ้างองิทางเลอืกในประเทศไทย 

 
ผลกระทบของการปฏรูิปอตัราดอกเบี้ยอ้างองิ ต่อความสมัพนัธ์ในการป้องกนัความเสีย่งของธนาคาร 
 
ธนาคารมคีวามสมัพนัธ์ของการบญัชเีพื่อป้องกนัความเสี่ยงซึ่งอ้างองิถงึอัตราดอกเบี้ย IBOR โดยมอีตัราดอกเบี้ยอ้างองิที่ส าคญั
ที่สุด ได้แก่ USD LIBOR และ THBFIX 
 
ความเสีย่งของธนาคารได้รบัผลกระทบโดยตรงจากการปฏรูิปอตัราดอกเบี้ยอ้างองิจากการป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงนิสดของ
เครื่องมอืทางการเงนิ ความสมัพนัธ์ของการป้องกนัความเสี่ยงถูกก าหนดโดยใช้สญัญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตรา
ดอกเบี้ย เพื่อเปลี่ยนแปลงกระแสเงนิสดของ USD LIBOR และ THBFIX ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างองิในปัจจุบนั ข้อมูลเพิม่เตมิ
เกี่ยวกบัความเสีย่งที่ธนาคารได้รบัจากการปฏรูิปอตัราดอกเบี้ยแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลขอ้ 9 
 

 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
 ล้านบาท 
รายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง  
เงนิใหส้นิเชื่อที่มอีตัราดอกเบี้ยปรบัตามอตัราตลาด 3,535 
หุน้กู้ที่มอีนุพนัธ์แฝง 641 
ตัว๋แลกเงนิที่มอีนุพนัธ์แฝง 3,494 
 
ธนาคารจะยงัคงบันทึกความไม่มีประสิทธผิลของการป้องกนัความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการปฏรูิปอตัรา
ดอกเบี้ยในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ โดยสาเหตุหน่ึงที่ก่อใหเ้กดิความไม่มปีระสทิธผิลมาจากการปฏรูิปอตัราดอกเบี้ย IBORs ที่มี
ผลบงัคบัใช้ในเวลาที่ต่างกันและมผีลกระทบที่แตกต่างต่อรายการที่มกีารป้องกันความเสี่ยง (เงนิใหส้นิเชื่อที่มอีตัราดอกเบี้ยปรบั
ตามอัตราตลาด หุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝง ตัว๋แลกเงินที่มีอนุพันธ์แฝง และหุ้นกู้ด้อยสิทธิ)์ และเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง 
(อนุพนัธ์ทางการเงนิที่ใช้ในการป้องกนัความเสีย่งของรายการที่มกีารป้องกนัความเสีย่งที่เกี่ยวขอ้ง) 
 
การจดัการกระบวนการเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบี้ย 
 
ธนาคารได้จดัตัง้คณะกรรมการติดตามและก ากับดูแลแผนการเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบี้ย IBORs ของธนาคาร คณะกรรมการ
ก ากับดูแลน้ีได้จดัท าโครงการเปลี่ยนผ่าน ซึ่งรวมถึงการประเมนิและการด าเนินการที่จ าเป็นเพื่อรองรบัการเปลี่ยนไปใช้ RFRs 
เน่ืองจากได้มกีารใช้กระบวนการและระบบภายในในการก าหนดราคา การจดัการความเสี่ยง และแบบจ าลองการประเมินมูลค่า 
ตลอดจนการจดัการด้านภาษีและการบัญชทีี่เกี่ยวขอ้ง ทัง้น้ี ธนาคารยงัคงติดตามการพฒันาของตลาดอย่างต่อเน่ืองที่เกี่ยวข้อง
กบัการเปลี่ยนจากอตัรา IBORs ไปใช้ RFRs และผลกระทบที่มต่ีอสนิทรพัย์และหน้ีสนิทางการเงนิของธนาคาร เพื่อใหแ้น่ใจว่าจะ
ไม่มผีลกระทบที่ไม่คาดคดิหรอืการหยุดชะงกัที่เกดิจากการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว 
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2.15 ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินแฝง 

 
กลุ่มกจิการบนัทกึมูลค่าตราสารอนุพนัธ์แฝง ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ดงัน้ี  
 
(ก) หากลักษณะทางเศรษฐกิจและความเสี่ยงของอนุพนัธ์แฝงไม่มีความสมัพนัธ์อย่างใกล้ชิดกับตราสารหลัก (Not closely related)  

กลุ่มกจิการจะแยกส่วนของอนุพนัธ์แฝงออกจากตราสารหลกั และประเมนิมูลค่ายุติธรรมของอนุพนัธ์แฝงดังกล่าวรวมทัง้รบัรู้ก าไร
หรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส่วนตราสารหลักจะถือปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่กลุ่มกิจการ 
ไม่สามารถแยกส่วนของอนุพนัธ์แฝงออกจากตราสารหลักได้ กลุ่มกิจการจะประเมินมูลค่ายุติธรรมของตราสาร (Hybrid contract) 
ดงักล่าว (โดยอ้างองิจากราคาของผูจ้ดัหาตราสาร) ทัง้จ านวนและรบัรู้ก าไรหรอืขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

 
(ข)  หากลกัษณะทางเศรษฐกจิและความเสี่ยงของอนุพนัธ์แฝงมีความสมัพนัธ์อย่างใกล้ชดิกบัลักษณะทางเศรษฐกจิและความเสีย่งของ

ตราสารหลัก (Closely related) กลุ่มกิจการจะไม่แยกส่วนของอนุพนัธ์แฝงออกจากตราสารหลัก โดยจะจัดประเภทตราสารตาม
มาตรฐานบญัชทีี่เกี่ยวขอ้งกบัตราสารหลกัดงักล่าว 

 
2.16 หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

 
หน้ีสนิทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมจะถูกรบัรูด้้วยมูลค่ายุตธิรรม และจะหยุดรบัรูเ้มื่อไม่เขา้เงื่อนไขการบนัทกึบญัชี 
 
การวดัมูลค่า ณ วนัเริม่แรกด้วยมูลค่ายุตธิรรม ก าไร ณ วนัแรกที่ท ารายการจะถูกตดัจ าหน่ายเป็นรายได้โดยใช้วธิเีสน้ตรงจนครบก าหนด
สญัญาหรือยกเลิกสญัญาก่อนก าหนด การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินทางการเงินจะรบัรู้ผ่านงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ 
ทัง้จ านวน โดยแสดงเป็นรายการก าไรขาดทุนสุทธจิากหน้ีสนิทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน ยกเวน้ส่วนที่
เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงความเสีย่งด้านเครดติของหน้ีสนินัน้ จะรบัรูไ้ปยงังบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
 

2.17 เงินกู้ยืม 
 
เงนิกู้ยมืรบัรูเ้ริม่แรกด้วยมูลค่ายุตธิรรมของสิง่ตอบแทนที่ได้รบัหกัด้วยต้นทุนการจดัท ารายการที่เกดิขึน้  
 
ค่าธรรมเนียมที่จ่ายไปเพื่อให้ได้เงินกู้มาจะรบัรู้เป็นต้นทุนการจดัท ารายการเงนิกู้ในกรณีที่มคีวามเป็นไปได้ที่จะใช้วงเงินกู้บางส่ วนหรือ
ทัง้หมด ในกรณีน้ีค่าธรรมเนียมจะรอการรบัรู้จนกระทัง่มกีารถอนเงิน หากไม่มีหลักฐานที่มีความเป็นไปได้ที่จะใช้วงเงินบางส่วนหรอื
ทัง้หมดค่าธรรมเนียมจะรบัรู้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าส าหรบัการให้บริการสภาพคล่องและจะตัดจ าหน่ายตามระยะเวลาของวงเงนิกู้  
ที่เกี่ยวขอ้ง 
 

2.18 ผลประโยชน์ของพนักงานและเงินบ าเหน็จพนักงาน  
 
โครงการสมทบเงนิที่ก าหนดไว ้
 
กลุ่มกจิการจดัใหม้กีองทุนส ารองเลี้ยงชพีซึ่งเป็นแผนการจ่ายสมทบตามที่ก าหนดไว ้ สนิทรพัย์ของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพได้แยกออกไป
จากสินทรพัย์ของกลุ่มกิจการและมีการบริหารโดยผู้จัดการกองทุนภายนอก กองทุนส ารองเลี้ยงชีพได้รบัเงินสะสมเข้ากองทุนจาก
พนักงานและเงนิสมทบจากกลุ่มกจิการ การเงนิจ่ายสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชพีบันทกึเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ส าหรบั
รอบระยะเวลาบญัชทีี่เกดิรายการนัน้ 
 
โครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว ้
 
กลุ่มกิจการมีระเบยีบในการจ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน ซึ่งประกอบด้วยผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุตามหลักเกณฑ์
กฎหมายแรงงานของประเทศไทย 
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กลุ่มกจิการมกีารตัง้ประมาณการหน้ีสนิผลประโยชน์ของพนักงาน ซึ่งประกอบด้วย ผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุตามหลกัเกณฑ์
กฎหมายแรงงานของประเทศไทย และเงนิบ าเหน็จพนักงาน  
 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ของพนักงานค านวณโดยผู้ช านาญทางสถิติอิสระโดยใช้วิธี Projected Unit Credit ตามเกณฑ์คณิตศาสตร์
ประกนัภยั (Actuarial Technique) อนัเป็นการประมาณการจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคต และค านวณ
คดิลดโดยใช้อตัราดอกเบี้ยของพนัธบตัรรฐับาลที่มกี าหนดเวลาใกล้เคียงกบัระยะเวลาของหน้ีสนิดงักล่าว โดยประมาณการกระแสเงินสด  
ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตนัน้ประมาณการมาจากเงินเดอืนพนักงาน อตัราการลาออก อตัราการตาย อายุงานและปัจจยัอื่น ผลก าไร
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภัยเกิดจากการปรบัปรุงประสบการณ์และการเปลี่ยนแปลงขอ้สมมตทิี่ใช้ในการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ผลก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยรบัรูใ้นส่วนของ
เจ้าของผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นในปีที่เกิด ซึ่งได้รวมอยู่ในก าไรสะสมในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของและแสดงเป็น
รายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ 

 
2.19 ประมาณการหน้ีสิน 

 
กลุ่มกิจการจะรบัรู้ประมาณการหน้ีสินก็ต่อเมื่อ กลุ่มกิจการมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จัดท าไว้ อันเป็น  
ผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดตีซึ่งการช าระภาระผูกพนันัน้มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลใหบ้ริษัทต้องสูญเสยีทรพัยากร
ออกไป และตามประมาณการจ านวนที่ต้องจ่ายได้อย่างน่าเชื่อถอื 
 
ในกรณีที่กลุ่มกิจการคาดว่าประมาณการหน้ีสินเป็นรายจ่ายที่จะได้รบัคืน กลุ่มกิจการจะบันทึกเป็นสินทรพัย์แยกต่างหากเมื่อคาดว่า  
น่าจะได้รบัรายจ่ายนัน้คนือย่างแน่นอน 
 
ในกรณีที่มภีาระผูกพนัที่คล้ายคลึงกนัหลายรายการ กลุ่มกจิการก าหนดความน่าจะเป็นที่จะสูญเสียทรพัยากรเพื่อจ่ายช าระภาระผูกพนั
เหล่านัน้ โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผูกพนัทุกประเภท แม้ว่าความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะสูญเสยีทรพัยากร 
เพื่อช าระภาระผูกพนับางรายการที่จดัอยู่ในประเภทเดยีวกนัจะมรีะดบัต ่า 
 
กลุ่มกิจการจะวดัมูลค่าของจ านวนประมาณการหน้ีสิน โดยใช้มูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องน ามาจ่ายช าระภาระผูกพัน  
โดยใช้อตัราก่อนภาษีซึ่งสะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบันของมูลค่าของเงินตามเวลาและความเสี่ยงเฉพาะของหน้ีสิน  
ที่ก าลงัพจิารณาอยู่ การเพิม่ขึน้ของประมาณการหน้ีสนิเน่ืองจากมูลค่าของเงนิตามเวลาจะรบัรูเ้ป็นดอกเบี้ยจ่าย 
 

2.20 ทุนเรือนหุ้น  
 
หุ้นสามัญของธนาคารสามารถก าหนดการจ่ายเงินปันผลได้อย่างอิสระจะจัดประเภทไว้เป็นส่วนของเจ้าของ โดยต้นทุนส่วนเพิ่ม  
ที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นใหม่หรอืการออกสิทธใินการซื้อหุ้นซึ่งสุทธิจากภาษีจะถูกแสดงในส่วนของเจ้าของโดยน าไปหกัจากสิ่งตอบแทนที่
ได้รบัจากการออกตราสารทุนดงักล่าว 
 

2.21 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ส าหรบังวดประกอบด้วย ภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงินได้รอการตดับัญช ี ภาษีเงนิได้จะรบัรู้ในก าไรหรือ
ขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษีเงนิได้ที่เกี่ยวขอ้งกบัรายการที่รบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น หรอืรายการที่รบัรูโ้ดยตรงไปยงัส่วนของเจ้าของ 
ในกรณีน้ี ภาษีเงนิได้ต้องรบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น หรอืโดยตรงไปยงัส่วนของเจ้าของตามล าดบั 
 
ภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนัค านวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรที่มผีลบงัคบัใช้อยู่ หรอื ที่คาดได้ค่อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใช้
ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงานในประเทศที่บริษทัย่อยของธนาคารได้ด าเนินงานและเกิดรายได้ทางภาษี ผูบ้รหิารจะประเมินสถานะ
ของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ ในกรณีที่มสีถานการณ์ที่การน ากฎหมายภาษีอากรไปปฏบิตัิซึ่งขึ้นอยู่กบัการตคีวาม และ
จะตัง้ประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีที่เหมาะสมจากจ านวนที่คาดว่าจะต้องจ่ายช าระแก่หน่วยงานที่จดัเก็บ 
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ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชตีัง้เต็มจ านวนตามวธิหีน้ีสนิ เมื่อเกดิผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษีของสนิทรพัย์และหน้ีสนิ และราคาตามบญัชี
ที่แสดงอยู่ในงบการเงนิระหว่างกาล 
 
อย่างไรก็ตามกลุ่มกจิการจะไม่รบัรูภ้าษีเงนิได้รอการตดับญัชทีี่เกดิจากการรบัรูเ้ริม่แรกของรายการสนิทรพัย์หรอืรายการหน้ีสินที่เกิดจาก
รายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกจิ และ ณ วนัที่เกดิรายการ รายการนัน้ไม่มผีลกระทบต่อก าไร (ขาดทุน) ทางบญัชหีรอืภาษี ภาษีเงนิได้รอการ 
ตัดบัญชีค านวณจากอัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ ภายใน 
สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอตัราภาษีดงักล่าวจะน าไปใช้เมื่อสินทรพัย์ภาษีเงนิได้รอตดับัญชทีี่เกี่ยวขอ้งได้ใช้ประโยชน์ หรือ
หน้ีสนิภาษีเงนิได้รอตดับญัชไีด้มกีารจ่ายช าระ 
 
สินทรพัย์ภาษีเงนิได้รอตดับญัชจีะรบัรู้หากมคีวามเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมกี าไรทางภาษีเพยีงพอที่จะน าจ านวนผลต่าง
ชัว่คราวนัน้มาใช้ประโยชน์ กลุ่มกิจการได้ตัง้ภาษีเงินได้รอตัดบญัชโีดยพจิารณาจากผลต่างชัว่คราวของเงินลงทุนใ นบริษัทย่อยที่ต้อง 
เสียภาษีเว้นแต่กลุ่มกิจการสามารถควบคุมจังหวะเวลาของการกลับรายการผลต่างชัว่คราวและการกลับรายการผลต่างชัว่คราว  
มคีวามเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าจะไม่เกดิขึน้ได้ภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ได้ในอนาคต 
 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมาย  
ที่จะน าสนิทรพัย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบัน และทัง้สนิทรพัย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีและ
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมนิโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันโดยการ เรียกเก็บเป็น
หน่วยภาษีเดยีวกนัหรอืหน่วยภาษีต่างกนัซึ่งตัง้ใจจะจ่ายหน้ีสนิและสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนัด้วยยอดสุทธิ 
 

2.22 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
 
ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 กลุ่มกิจการได้จดัตัง้แผนการให้หุน้ทุน (Equity Ownership Plan, “EOP”) โดยกลุ่มกิจการบันทกึค่าใช้จ่าย
ล่วงหน้าทัง้จ านวนในวนัที่ให้สิทธิ (grant date) ด้วยมูลค่ายุติธรรมอ้างอิงราคาตลาดในวนัเดียวกันของหุ้นสามญัของ CIMB Group 
Holdings Berhad ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของ CIMB Group และจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์ของประเทศมาเลเซียคูณด้วยจ านวนหุน้ที่
ให้แก่พนักงาน และจ่ายช าระให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกนัในประเทศมาเลเซีย ซึ่งจะท าหน้าที่ซื้อและถือครองหุ้นจนถึงวนัที่โอนหุน้แทน
ธนาคารและบรษิทัอื่นในกลุ่ม 
 
ในทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกจิการจะกนัส ารองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ตามสดัส่วนช่วงระยะเวลาให้ได้รบัสทิธ ิ (vesting period) 
โดยแสดงส ารองดงักล่าวเป็นหน้ีสนิอื่น 
 
ธนาคารจะกลบับญัชคี่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและส ารองการจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์ตามจ านวนที่กันไวเ้มื่อบรษิทัที่เกี่ยวขอ้งกนัในประเทศ
มาเลเซยีโอนหุน้ทุนใหแ้ก่พนักงานหลงัสิ้นสุดช่วงระยะเวลาใหไ้ด้รบัสทิธ ิ(vesting period) 
 

2.23 เงินปันผลจ่าย 
 
เงินปันผลที่จ่ายไปยงัผู้ถือหุ้นของธนาคารจะรบัรู้ในด้านหน้ีสินในงบการเงินของธนาคารในรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
ของธนาคารได้อนุมตักิารจ่ายปันผล 
 

2.24 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน 
 
ส่วนงานด าเนินงานแสดงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่กลุ่มกิจการด าเนินการอยู่และน าเสนอต่อผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุด  
ด้านการด าเนินงาน ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานหมายถึงบุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดสรรทรพัยากรและประเมินผลการ
ปฏบิตังิานของส่วนงานด าเนินงาน กลุ่มกจิการพจิารณาว่าคณะผูบ้รหิารสูงสุดคอืผูม้ีอ านาจตดัสนิใจสูงสุดด้านการด าเนินงาน 
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3 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 

 
กลุ่มกจิการได้มกีารปรบังบการเงินยอ้นหลังเน่ืองจากกลุ่มกจิการมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชใีนการรบัรูส้ินทรพัย์ทางการเงนิที่วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนและเงินลงทุน จากวนัจ่ายหรือรบัช าระเงินเป็นวนัที่ท ารายการค้า โดยมีผลกระทบต่องบแสดงฐานะ
การเงนิ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 1 มกราคม พ.ศ. 2563 
 ตามท่ีรายงาน 

ในงวดก่อน การปรบัปรุง 
ตามท่ี 

ปรบัปรุงใหม่ 
ตามท่ีรายงาน 
ในงวดก่อน การปรบัปรุง 

ตามท่ี 
ปรบัปรุงใหม่ 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
งบแสดงฐานะการเงิน       
สนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่า       
   ยุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 34,427 807 35,234 32,768 (817) 31,592 
เงนิลงทุนสุทธ ิ 61,546 (53) 61,493 53,992 - 53,992 

 ลูกหนี้จากการขายสนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดั       
   มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่าน       
   ก าไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - 3,052 3,052 - 6,431 6,431 
เจ้าหนี้จากการซื้อสนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดั       
   มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่าน       
   ก าไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - 3,806 3,806 - 5,615 5,615 
 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 1 มกราคม พ.ศ. 2563 
 ตามท่ีรายงาน 

ในงวดก่อน การปรบัปรุง 
ตามท่ี 

ปรบัปรุงใหม่ 
ตามท่ีรายงาน 
ในงวดก่อน การปรบัปรุง 

ตามท่ี 
ปรบัปรุงใหม่ 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
งบแสดงฐานะการเงิน       
สนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่า       
   ยุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 34,427 807 35,234 32,768 (817) 31,592 
เงนิลงทุนสุทธ ิ 61,544 (53) 61,491 53,990 - 53,990 

 ลูกหนี้จากการขายสนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดั       
   มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่าน       
   ก าไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - 3,052 3,052 - 6,431 6,431 
เจ้าหนี้จากการซื้อสนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดั       
   มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่าน       
   ก าไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - 3,806 3,806 - 5,615 5,615 
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 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
 ตามท่ีรายงาน 

ในงวดก่อน การปรบัปรุง 
ตามท่ี 

ปรบัปรุงใหม่ 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
งบกระแสเงินสด    
สนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่า    
   ยุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน (3,857) (2,536) (6,393) 
ลูกหน้ีจากการขายสนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่า    
   ยุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน - (328) (328) 
เจ้าหน้ีจากการซื้อสนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่า    
   ยุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน - 2,864 2,864 
    
รายการที่มใิช่เงนิสด :    
เจ้าหน้ีจากการซื้อเงนิลงทุน - 23 23 
 
นอกจากน้ีตวัเลขที่น ามาแสดงเปรยีบเทยีบได้มกีารจดัประเภทรายการใหม่เพื่อใหเ้ปรยีบเทยีบได้กบัการแสดงรายการในงวดบญัชปัีจจุบนั 
 

4 การบริหารความเส่ียงด้านการเงิน 
 
4.1 ปัจจยัความเส่ียงทางการเงิน 

 
กจิกรรมของกลุ่มกจิการมคีวามเสีย่งทางการเงนิที่หลากหลายซึ่งได้แก่ ความเสีย่งทางการตลาด (รวมถงึความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลี่ยน 
ความเสีย่งด้านมูลค่ายุตธิรรมอนัเกดิจากการเปลี่ยนแปลงในอตัราดอกเบี้ย ความเสีย่งด้านกระแสเงนิสดอนัเกดิจากการเปลี่ยนแปลงอตัรา
ดอกเบี้ย และความเสีย่งด้านราคา) ความเสีย่งด้านการใหส้นิเชื่อ และความเสีย่งด้านสภาพคล่อง แผนการจดัการความเสีย่งโดยรวมของ
กลุ่มกจิการจงึมุ่งเน้นไปที่ความผนัผวนของตลาดการเงนิและแสวงหาวธิกีารลดผลกระทบที่ท าใหเ้สียหายต่อผลการด าเนินงานทางการเงิน
ของกลุ่มกจิการใหเ้หลอืน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ กลุ่มกจิการจงึใช้เครื่องมอือนุพนัธ์ทางการเงนิ เพื่อป้องกนัความเสีย่งที่จะเกดิขึน้ 
 
การจดัการความเสี่ยงเป็นไปตามนโยบายที่อนุมตัโิดยคณะกรรมการบริษัท การจดัการความเสี่ยงในส่วนงานบรหิารเงินกลุ่มกจิการจะชี้
ประเดน็ ประเมนิ และป้องกนัความเสีย่งทางการเงินด้วยการร่วมมอืกนัท างานอย่างใกล้ชดิกบัหน่วยปฏบิตัิงานต่างๆ ภายในกลุ่มกจิการ 
คณะกรรมการบรหิารจัดการความเสี่ยงจะก าหนดหลกัการโดยภาพรวมเพื่อจดัการความเสีย่งและนโยบายที่เกี่ยวขอ้งไว้เป็นลายลักษณ์
อักษรรวมถึงความเสี่ยงอย่างเฉพาะเจาะจง เช่น ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย  
ความเสีย่งด้านการใหส้นิเชื่อ โดยการใช้ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิและไม่ใช่อนุพนัธ์ทางการเงนิ และการลงทุนใช้สภาพคล่องส่วนเกนิใน
การจดัการความเสีย่ง 
 
4.1.1 ความเส่ียงทางการตลาด 

 
ความเสี่ยงทางการตลาด หมายถึง ความเสี่ยงที่กลุ่มกิจการอาจได้รบัความเสียหายเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของฐานะ 
ทัง้ที่อยู่ในงบแสดงฐานะการเงินและนอกงบแสดงฐานะการเงินที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน  
ราคาตราสารทุน และราคาสนิคา้โภคภณัฑ์ 
 
กลุ่มกจิการมหีน่วยงานบรหิารความเสีย่งทางการตลาดท าหน้าที่ประเมนิความเสีย่งทางการตลาดที่อาจเกดิขึน้ มกีารน าเครื่องมอื 
และ/หรือระบบที่ช่วยในการวดั ติดตาม และควบคุมความเสีย่งที่มีประสทิธภิาพเป็นที่ยอมรบัโดยทัว่ไปเพื่อช่วยให้ การควบคุม
และตดิตามความเสีย่งทางการตลาดเป็นไปอย่างมปีระสทิธผิล และเป็นการป้องกนัความเสีย่งไม่ใหเ้กนิกว่าระดบัที่ยอมรบัได้และ
สามารถด าเนินการปรบัระดบัความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัที่เหมาะสมได้ทนัท่วงท ี  
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4.1.1.1 ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Risk) 

 
ความเสีย่งด้านอตัราดอกเบี้ย คอื ความเสีย่งที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งอาจจะท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าตราสารหน้ีทางการเงินที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมและตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน ซึ่งส่งผล
ใหเ้กดิความผนัผวนต่อรายได้หรอืมูลค่าของสนิทรพัย์และหน้ีสนิทางการเงนิ  
 
ทัง้น้ีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเป็นผลมาจากการจัดโครงสร้างอัตราดอกเบี้ย ลักษณะและโครงสร้างสินทรพัย์  
หน้ีสิน และทุนของธนาคาร ซึ่งธนาคารมกีารก าหนดระดับเพดานความเสีย่งด้านอตัราดอกเบี้ยในบญัชเีพื่อการคา้และ
เพื่อการธนาคาร โดยได้รบัการอนุมตัจิากคณะกรรมการธนาคาร เพื่อควบคุมความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัที่เหมาะสม 
 
ณ วนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2564 และ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 สนิทรพัย์และหน้ีสนิทางการเงนิจ าแนกตามประเภท
อตัราดอกเบี้ย เป็นดงัต่อไปน้ี 
 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
 มีอตัราดอกเบ้ีย    
 ปรบัขึ้นลงอ้างอิง มีอตัรา   
 ตามอตัราตลาด ดอกเบ้ียคงท่ี ไม่มีดอกเบ้ีย รวม 

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
สินทรพัย์ทางการเงิน      
เงนิสด - - 803 803 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 1,808 2,682 3,685 8,175 
สนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่า     
   ยุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน - 29,397 - 29,397 
สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ 27,183 2,234 25,606 55,023 
เงนิลงทุน - 60,929 87 61,016 
เงนิให้สนิเชื่อแก่ลูกหนี ้ 136,806 80,959 - 217,765 
เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์ 16,804 - - 16,804 
ลูกหนี้จากการขายสนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วย     
   มูลค่ายุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - - 4,386 4,386 
สนิทรพัย์อื่น 283 - 29 312 
   รวมสนิทรพัย์ทางการเงนิ 182,884 176,201 34,596 393,681 
     
หน้ีสินทางการเงิน     
เงนิรบัฝาก 78,628 101,287 7,992 187,907 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ  21,987 25,341 907 48,235 
หนี้สนิจ่ายคนืเมื่อทวงถาม - - 389 389 
หนี้สนิทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลคา่ยุตธิรรม     
   ผ่านก าไรหรอืขาดทุน 25,825 - 25 25,850 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ 27,077 1,665 24,121 52,863 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงนิกู้ยมื 6,749 13,673 - 20,422 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า - 253 - 253 
เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์ 9,549 - - 9,549 
เจ้าหนี้จากการซือ้สนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วย     
   มูลค่ายุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - - 2,244 2,244 
   รวมหนี้สนิทางการเงนิ 169,815 142,219 35,678 347,712 

 
  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหวา่งกาล 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 มีอตัราดอกเบ้ีย    
 ปรบัขึ้นลงอ้างอิง มีอตัรา   
 ตามอตัราตลาด ดอกเบ้ียคงท่ี ไม่มีดอกเบ้ีย รวม 

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
สินทรพัย์ทางการเงิน      
เงนิสด - - 919 919 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 1,199 1,944 3,214 6,357 
สนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่า     
   ยุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน - 35,234 - 35,234 
สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ 41,033 2,095 14,433 57,561 
เงนิลงทุน - 61,415 79 61,494 
เงนิให้สนิเชื่อแก่ลูกหนี ้ 138,585 88,365 - 226,950 
เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์ 16,051 - - 16,051 
ลูกหนี้จากการขายสนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วย     
   มูลค่ายุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - - 3,052 3,052 
สนิทรพัย์อื่น - 324 222 546 
   รวมสนิทรพัย์ทางการเงนิ 196,868 189,377 21,919 408,164 
     
หน้ีสินทางการเงิน     
เงนิรบัฝาก 82,586 105,362 6,008 193,956 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ  19,757 25,460 1,878 47,095 
หนี้สนิจ่ายคนืเมื่อทวงถาม - - 256 256 
หนี้สนิทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลคา่ยุตธิรรม     
   ผ่านก าไรหรอืขาดทุน 28,920 - 29 28,949 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ 36,864 2,010 18,347 57,221 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงนิกู้ยมื 7,153 12,296 - 19,449 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า - 297 - 297 
เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์ 12,111 - - 12,111 
เจ้าหนี้จากการซือ้สนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วย     
   มูลค่ายุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - - 3,806 3,806 
   รวมหนี้สนิทางการเงนิ 187,391 145,425 30,324 363,140 

 
  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหวา่งกาล 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
 มีอตัราดอกเบ้ีย    
 ปรบัขึ้นลงอ้างอิง มีอตัรา   
 ตามอตัราตลาด ดอกเบ้ียคงท่ี ไม่มีดอกเบ้ีย รวม 

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

สินทรพัย์ทางการเงิน      
เงนิสด - - 802 802 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 1,671 2,682 3,651 8,004 
สนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่า     
   ยุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน - 29,397 - 29,397 
สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ 27,183 2,234 25,606 55,023 
เงนิลงทุน - 60,927 87 61,014 
เงนิให้สนิเชื่อแก่ลูกหนี ้ 136,782 74,571 - 211,353 
เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์ 16,804 - - 16,804 
ลูกหนี้จากการขายสนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วย     
   มูลค่ายุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - - 4,386 4,386 
สนิทรพัย์อื่น 283 - 29 312 
   รวมสนิทรพัย์ทางการเงนิ 182,723 169,811 34,561 387,095 
     
หน้ีสินทางการเงิน     
เงนิรบัฝาก 79,015 101,304 7,993 188,312 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ  21,987 25,341 907 48,235 
หนี้สนิจ่ายคนืเมื่อทวงถาม - - 389 389 
หนี้สนิทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลคา่ยุตธิรรม     
   ผ่านก าไรหรอืขาดทุน 25,825 - 25 25,850 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ 27,077 1,665 24,121 52,863 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงนิกู้ยมื 6,749 13,673 - 20,422 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า - 200 - 200 
เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์ 9,549 - - 9,549 
เจ้าหนี้จากการซือ้สนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วย     
   มูลค่ายุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - - 2,244 2,244 
   รวมหนี้สนิทางการเงนิ 170,202 142,183 35,679 348,064 

  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหวา่งกาล 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 มีอตัราดอกเบ้ีย    
 ปรบัขึ้นลงอ้างอิง มีอตัรา   
 ตามอตัราตลาด ดอกเบ้ียคงท่ี ไม่มีดอกเบ้ีย รวม 

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

สินทรพัย์ทางการเงิน      
เงนิสด - - 918 918 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 1,060 1,945 3,183 6,188 
สนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่า     
   ยุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน - 35,234 - 35,234 
สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ 41,033 2,095 14,433 57,561 
เงนิลงทุน - 61,413 79 61,492 
เงนิให้สนิเชื่อแก่ลูกหนี ้ 138,565 82,237 - 220,802 
เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์ 16,051 - - 16,051 
ลูกหนี้จากการขายสนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วย     
   มูลค่ายุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - - 3,052 3,052 
สนิทรพัย์อื่น - 324 222 546 
   รวมสนิทรพัย์ทางการเงนิ 196,709 183,248 21,887 401,844 
     
หน้ีสินทางการเงิน     
เงนิรบัฝาก 82,761 105,379 6,010 194,150 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ  19,757 25,460 1,878 47,095 
หนี้สนิจ่ายคนืเมื่อทวงถาม - - 256 256 
หนี้สนิทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลคา่ยุตธิรรม     
   ผ่านก าไรหรอืขาดทุน 28,920 - 29 28,949 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ 36,864 2,010 18,347 57,221 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงนิกู้ยมื 7,153 12,296 - 19,449 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า - 234 - 234 
เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์ 12,111 - - 12,111 
เจ้าหนี้จากการซือ้สนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วย     
   มูลค่ายุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - - 3,806 3,806 
   รวมหนี้สนิทางการเงนิ 187,566 145,379 30,326 363,271 

  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหวา่งกาล 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
 ระยะเวลาการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่หรือวนัครบก าหนด   
 เม่ือ 0 - 3 3 - 12   ไม่มี  
 ทวงถาม เดือน เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ดอกเบ้ีย รวม 

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
        

สินทรพัย์ทางการเงิน        
เงนิสด - - - - - 803 803 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 1,654 2,762 74 - - 3,685 8,175 
สนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดั        
   มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม        
   ผ่านก าไรหรอืขาดทุน   - - 79 3,297 26,021 - 29,397 
สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ - 20,161 8,563 163 530 25,606 55,023 
เงนิลงทุน - 1,319 6,422 29,717 23,471 87 61,016 
เงนิให้สนิเชื่อแก่ลูกหนี ้ 11,138 25,635 34,537 89,020 57,435 - 217,765 
เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์ 16,804 - - - - - 16,804 
ลูกหนี้จากการขายสนิทรพัย์ทางการเงนิ        
   ที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไร        
   หรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - - - - - 4,386 4,386 
สนิทรพัย์อื่น - 20 61 202 - 29 312 
   รวมสนิทรพัย์ทางการเงนิ 29,596 49,897 49,736 122,399 107,457 34,596 393,681 
        

หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิรบัฝาก 79,628 51,892 46,636 2,759 - 7,992 187,907 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 21,488 24,392 1,100 348 - 907 48,235 
หนี้สนิจ่ายคนืเมื่อทวงถาม - - - - - 389 389 
หนี้สนิทางการเงนิที่วดัมูลค่า        
   ด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่าน        
   ก าไรหรอืขาดทุน - 18,848 6,977 - - 25 25,850 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ - 17,189 10,598 174 781 24,121 52,863 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงนิกู้ยมื - 5,283 3,482 - 11,657 - 20,422 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า - 6 17 225 5 - 253 
เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์ 9,549 - - - - - 9,549 
เจ้าหนี้จากการซือ้สนิทรพัย์ทางการเงนิ        
   ที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไร        
   หรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - - - - - 2,244 2,244 
   รวมหนี้สนิทางการเงนิ 110,665 117,610 68,810 3,506 12,443 35,678 347,712 

 
  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหวา่งกาล 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 ระยะเวลาการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่หรือวนัครบก าหนด   
 เม่ือ 0 - 3 3 - 12   ไม่มี  
 ทวงถาม เดือน เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ดอกเบ้ีย รวม 

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
        

สินทรพัย์ทางการเงิน        
เงนิสด - - - - - 919 919 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 1,030 2,038 75 - - 3,214 6,357 
สนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดั        
   มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม        
   ผ่านก าไรหรอืขาดทุน   - 3 62 3,452 31,717 - 35,234 
สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ - 31,294 11,427 78 329 14,433 57,561 
เงนิลงทุน - 3,447 2,882 35,074 20,012 79 61,494 
เงนิให้สนิเชื่อแก่ลูกหนี ้ 6,363 28,558 40,673 90,922 60,434 - 226,950 
เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์ 16,051 - - - - - 16,051 
ลูกหนี้จากการขายสนิทรพัย์ทางการเงนิ        
   ที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไร        
   หรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - - - - - 3,052 3,052 
สนิทรพัย์อื่น - 41 40 243 - 222 546 
   รวมสนิทรพัย์ทางการเงนิ 23,444 65,381 55,159 129,769 112,492 21,919 408,164 
        

หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิรบัฝาก 82,585 46,223 57,383 1,757 - 6,008 193,956 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 19,756 23,854 878 729 - 1,878 47,095 
หนี้สนิจ่ายคนืเมื่อทวงถาม - - - - - 256 256 
หนี้สนิทางการเงนิที่วดัมูลค่า        
   ด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่าน        
   ก าไรหรอืขาดทุน - 21,123 7,757 40 - 29 28,949 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ - 22,472 15,067 202 1,133 18,347 57,221 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงนิกู้ยมื - 4,247 3,974 - 11,228 - 19,449 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า - 28 81 185 3 - 297 
เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์ 12,111 - - - - - 12,111 
เจ้าหนี้จากการซือ้สนิทรพัย์ทางการเงนิ        
   ที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไร        
   หรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - - - - - 3,806 3,806 
   รวมหนี้สนิทางการเงนิ 114,452 117,947 85,140 2,913 12,364 30,324 363,140 

 

  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหวา่งกาล 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
 ระยะเวลาการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่หรือวนัครบก าหนด   

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

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
สินทรพัย์ทางการเงิน        
เงนิสด - - - - - 802 802 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 1,671 2,608 74 - - 3,651 8,004 
สนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดั        
   มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม        
   ผ่านก าไรหรอืขาดทุน   - - 79 3,297 26,021 - 29,397 
สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ - 20,161 8,563 163 530 25,606 55,023 
เงนิลงทุน - 1,319 6,422 29,717 23,469 87 61,014 
เงนิให้สนิเชื่อแก่ลูกหนี ้ 11,138 37,675 39,908 66,972 55,660 - 211,353 
เงนิวางหลกัประกนัของตราสาร อนุพนัธ ์ 16,804 - - - - - 16,804 
ลูกหนี้จากการขายสนิทรพัย์ทางการเงนิ        
   ที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไร        
   หรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - - - - - 4,386 4,386 
สนิทรพัย์อื่น - 20 61 202 - 29 312 
   รวมสนิทรพัย์ทางการเงนิ 29,613 61,783 55,107 100,351 105,680 34,561 387,095 
        
หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิรบัฝาก 79,015 51,898 46,647 2,759 - 7,993 188,312 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 21,488 24,392 1,100 348 - 907 48,235 
หนี้สนิจ่ายคนืเมื่อทวงถาม - - - - - 389 389 
หนี้สนิทางการเงนิที่วดัมูลค่า        
   ด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่าน        
   ก าไรหรอืขาดทุน - 18,848 6,977 - - 25 25,850 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ - 17,189 10,598 174 781 24,121 52,863 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงนิกู้ยมื - 5,283 3,482 - 11,657 - 20,422 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า - - 7 188 5 - 200 
เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์ 9,549 - - - - - 9,549 
เจ้าหนี้จากการซือ้สนิทรพัย์ทางการเงนิ        
   ที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไร        
   หรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - - - - - 2,244 2,244 
   รวมหนี้สนิทางการเงนิ 110,052 117,610 68,811 3,469 12,443 35,679 348,064 

 
 

  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหวา่งกาล 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

47 

 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 ระยะเวลาการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่หรือวนัครบก าหนด   

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

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
สินทรพัย์ทางการเงิน        
เงนิสด - - - - - 918 918 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 1,061 1,870 74 - - 3,183 6,188 
สนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดั        
   มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม        
   ผ่านก าไรหรอืขาดทุน   - 3 62 3,452 31,717 - 35,234 
สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ - 31,294 11,427 78 329 14,433 57,561 
เงนิลงทุน - 3,447 2,882 35,074 20,010 79 61,492 
เงนิให้สนิเชื่อแก่ลูกหนี ้ 6,363 39,486 49,716 67,459 57,778 - 220,802 
เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์ 16,051 - - - - - 16,051 
ลูกหนี้จากการขายสนิทรพัย์ทางการเงนิ        
   ที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไร        
   หรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - - - - - 3,052 3,052 
สนิทรพัย์อื่น - 41 40 243 - 222 546 
   รวมสนิทรพัย์ทางการเงนิ 23,475 76,141 64,201 106,306 109,834 21,887 401,844 
        
หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิรบัฝาก 82,761 46,228 57,394 1,757 - 6,010 194,150 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 19,756 23,854 878 729 - 1,878 47,095 
หนี้สนิจ่ายคนืเมื่อทวงถาม - - - - - 256 256 
หนี้สนิทางการเงนิที่วดัมูลค่า        
   ด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่าน        
   ก าไรหรอืขาดทุน - 21,122 7,757 41 - 29 28,949 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ - 22,472 15,067 202 1,133 18,347 57,221 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงนิกู้ยมื - 4,248 3,973 - 11,228 - 19,449 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า - 20 56 155 3 - 234 
เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์ 12,111 - - - - - 12,111 
เจ้าหนี้จากการซือ้สนิทรพัย์ทางการเงนิ        
   ที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไร        
   หรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - - - - - 3,806 3,806 
   รวมหนี้สนิทางการเงนิ 114,628 117,944 85,125 2,884 12,364 30,326 363,271 
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ธนาคารมยีอดคงเหลอืถวัเฉลี่ยของสนิทรพัย์และหน้ีสนิทางการเงนิที่ก่อใหเ้กดิรายได้และค่าใช้จ่าย และอตัราเฉลี่ยของดอกเบีย้
และเงนิปันผล ส าหรบังวดสิ้นสุดวนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2564 และ วนัที่ 31 ธนัวาคม  พ.ศ. 2563 เป็นดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 ยอดคงเหลอื ดอกเบ้ียและ  ยอดคงเหลอื ดอกเบ้ียและ  
 ถวัเฉลีย่ เงินปันผล อตัราเฉลี่ย ถวัเฉลีย่ เงินปันผล อตัราเฉลี่ย 
 ล้านบาท ล้านบาท (ร้อยละ) ล้านบาท ล้านบาท (ร้อยละ) 
       
สนิทรพัย์ทางการเงนิทีก่่อให้เกิดรายได ้       
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ 3,508 6 0.36 5,757 71 1.23 
สนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ยมูลค่า       
   ยุติธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 34,237 173 1.01 36,670 375 1.03 
เงนิลงทุนสุทธ ิ 62,646 533 1.70 59,616 1,121 1.88 
เงนิให้สนิเชื่อแก่ลกูหนี ้ 211,495 5,793 5.48 227,305 13,371 5.88 
รวมสนิทรพัย์ทางการเงนิที่ก่อให้เกิดรายได้ 311,886 6,505  329,348 14,938  
       
หนี้สนิทางการเงนิที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย       
เงนิรบัฝาก 180,823 751 0.83 196,135 2,360 1.20 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 52,041 105 0.40 49,696 337 0.68 
หนี้สนิทางการเงนิที่วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า       
   ยุติธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 27,597 108 0.78 28,066 300 1.07 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงนิกู้ยมื 19,831 287 2.89 24,093 713 2.96 
รวมหนี้สนิทางการเงนิที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย 280,292 1,251  297,990 3,710  

 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 ยอดคงเหลอื ดอกเบ้ียและ  ยอดคงเหลอื ดอกเบ้ียและ  
 ถวัเฉลีย่ เงินปันผล อตัราเฉลี่ย ถวัเฉลีย่ เงินปันผล อตัราเฉลี่ย 
 ล้านบาท ล้านบาท (ร้อยละ) ล้านบาท ล้านบาท (ร้อยละ) 
       

สนิทรพัย์ทางการเงนิทีก่่อให้เกิดรายได ้       
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ 3,346 6 0.37 5,627 70 1.25 
สนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ยมูลค่า       
   ยุติธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 34,237 173 1.01 36,670 375 1.03 
เงนิลงทุนสุทธ ิ 62,644 533 1.70 59,614 1,121 1.88 
เงนิให้สนิเชื่อแก่ลกูหนี ้ 214,862 4,054 3.77 235,373 9,562 4.09 
รวมสนิทรพัย์ทางการเงนิที่ก่อให้เกิดรายได้ 315,089 4,766  337,284 11,128  
       
หนี้สนิทางการเงนิที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย       
เงนิรบัฝาก 181,716 751 0.83 196,638 2,360 1.20 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 51,167 105 0.41 48,231 337 0.70 
หนี้สนิทางการเงนิที่วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า       
   ยุติธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 27,597 108 0.78 28,066 300 1.07 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงนิกู้ยมื 19,831 287 2.89 23,426 696 2.97 
รวมหนี้สนิทางการเงนิที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย 280,311 1,251  296,361 3,693  
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของอตัราดอกเบ้ียต่อก าไรสุทธิและส่วนของเจ้าของ 
 
ตารางแสดงความอ่อนไหวของก าไรสุทธแิละส่วนของผูถ้ือหุ้นเมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงไปของอตัราดอกเบี้ยของสินทรพัย์
และหน้ีสนิทางการเงนิ ณ วนัที่รายงาน 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
 เพ่ิมข้ึน 1 จุด 

พื้นฐาน 
ลดลง 1 จุด 

พื้นฐาน 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ผลกระทบต่อก าไรสุทธ ิ (3) 3 
ผลกระทบต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (15) 15 

 (18) 18 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 เพ่ิมข้ึน 1 จุด 

พื้นฐาน 
ลดลง 1 จุด 

พื้นฐาน 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ผลกระทบต่อก าไรสุทธ ิ (3) 3 
ผลกระทบต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (13) 13 

 (16) 16 
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4.1.1.2 ความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียน (Foreign Exchange Risk) 

 
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  
ซึ่งอาจจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าตราสารทางการเงิน ความผนัผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสนิทรพัย์และ
หน้ีสนิทางการเงนิ  
 
ด้านการบริหารเงนิและการคา้ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน กลุ่มกิจการเป็นผู้รบัผิดชอบการบรหิารฐานะเงินตราต่างประเทศ
ของกลุ่มกจิการภายใต้เพดานความเสีย่งที่ก าหนดโดยคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งของกลุ่มกจิการ 
 

 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
 สกลุเงิน  

 บาท 
ดอลลาร์

สหรฐั เยน ยูโร 
มาเลเซีย     

ริงกิต อื่นๆ รวม 
รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

        
สินทรพัย์ทางการเงิน        
เงนิสด 800 - - - - 3 803 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 5,507 1,950 7 130 162 419 8,175 
สนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดั        
   มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม        
   ผ่านก าไรหรอืขาดทุน 29,397 - - - - - 29,397 
สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ (714,785) 747,247 (1,177) 14,193 3,979 5,566 55,023 
เงนิลงทุนสุทธ ิ 61,015 - - 1 - - 61,016 
เงนิให้สนิเชื่อแก่ลูกหนี้และ        
   ดอกเบี้ยค้างรบั 208,562 12,101 - 29 - 1,205 221,897 
เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์ 8,370 8,434 - - - - 16,804 
ลูกหนี้จากการขายสนิทรพัย์ทางการเงนิ        
   ที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไร        
   หรอืขาดทุนและเงนิลงทุน 4,386 - - - - - 4,386 
สนิทรพัย์อื่น 769 - - - - - 769 
   รวมสนิทรพัย์ทางการเงนิ (395,979) 769,732 (1,170) 14,353 4,141 7,193 398,270 
        
หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิรบัฝาก 184,302 3,246 11 205 19 124 187,907 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 44,618 3,470 - - 146 1 48,235 
หนี้สนิจ่ายคนืเมื่อทวงถาม 388 1 - - - - 389 
หนี้สนิทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วย        
   มูลค่ายุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน 25,850 - - - - - 25,850 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ (715,414) 756,947 (1,170) 14,188 (8,385) 6,697 52,863 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงนิกู้ยมื 4,630 4,135 - - 11,657 - 20,422 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า 253 - - - - - 253 
เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์ - 6,614 2,935 - - - 9,549 
เจ้าหนี้จากการซือ้สนิทรพัย์ทางการเงนิ        
   ที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไร        
   หรอืขาดทุนและเงนิลงทุน 2,244 - - - - - 2,244 
หนี้สนิอื่น 170 16 - - 235 - 421 
   รวมหนี้สนิทางการเงนิ (452,959) 774,429 1,776 14,393 3,672 6,822 348,133 

  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหวา่งกาล 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 สกลุเงิน  

 บาท 
ดอลลาร์

สหรฐั เยน ยูโร 
มาเลเซีย     

ริงกิต อื่นๆ รวม 
รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

        
สินทรพัย์ทางการเงิน        
เงนิสด 886 5 2 6 2 18 919 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 3,670 1,485 26 5 747 424 6,357 
สนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดั        
   มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม        
   ผ่านก าไรหรอืขาดทุน 35,234 - - - - - 35,234 
สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ 612,145 (629,083) 17,099 31,742 11,649 14,009 57,561 
เงนิลงทุน 61,493 - - 1 - - 61,494 
เงนิให้สนิเชื่อแก่ลูกหนี้และ        
   ดอกเบี้ยค้างรบั 217,660 11,961 - 7 - 1,169 230,797 
เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์ 7,605 8,446 - - - - 16,051 
ลูกหนี้จากการขายสนิทรพัย์ทางการเงนิ        
   ที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไร        
   หรอืขาดทุนและเงนิลงทุน 3,052 - - - - - 3,052 
สนิทรพัย์อื่น 937 1 - - - - 938 
   รวมสนิทรพัย์ทางการเงนิ 942,682 (607,185) 17,127 31,761 12,398 15,620 412,403 
        
หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิรบัฝาก 187,044 6,347 8 96 197 264 193,956 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 45,032 1,355 - 4 703 1 47,095 
หนี้สนิจ่ายคนืเมื่อทวงถาม 255 1 - - - - 256 
หนี้สนิทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วย        
   มูลค่ายุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน 28,949 - - - - - 28,949 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ 622,098 (627,921) 17,095 31,627 (654) 14,976 57,221 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงนิกู้ยมื 4,329 3,892 - - 11,228 - 19,449 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า 297 - - - - - 297 
เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์ 4,730 7,381 - - - - 12,111 
เจ้าหนี้จากการซือ้สนิทรพัย์ทางการเงนิ        
   ที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไร        
   หรอืขาดทุนและเงนิลงทุน 3,806 - - - - - 3,806 
หนี้สนิอื่น 293 18 - - 228 - 539 
   รวมหนี้สนิทางการเงนิ 896,833 (608,927) 17,103 31,727 11,702 15,241 363,679 

 
  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหวา่งกาล 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
 สกลุเงิน  

 บาท 
ดอลลาร์

สหรฐั เยน ยูโร 
มาเลเซีย     

ริงกิต อื่นๆ รวม 
รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

        
สินทรพัย์ทางการเงิน        
เงนิสด 799 - - - - 3 802 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 5,336 1,950 7 130 162 419 8,004 
สนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดั        
   มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม        
   ผ่านก าไรหรอืขาดทุน 29,397 - - - - - 29,397 
สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ (714,785) 747,247 (1,177) 14,193 3,979 5,566 55,023 
เงนิลงทุนสุทธ ิ 61,013 - - 1 - - 61,014 
เงนิให้สนิเชื่อแก่ลูกหนี้และ        
   ดอกเบี้ยค้างรบั 202,201 12,101 - 29 - 1,205 215,536 
เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์ 8,370 8,434 - - - - 16,804 
ลูกหนี้จากการขายสนิทรพัย์ทางการเงนิ        
   ที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไร        
   หรอืขาดทุนและเงนิลงทุน 4,386 - - - - - 4,386 
สนิทรพัย์อื่น 769 - - - - - 769 
   รวมสนิทรพัย์ทางการเงนิ (402,514) 769,732 (1,170) 14,353 4,141 7,193 391,735 
        
หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิรบัฝาก 184,707 3,246 11 205 19 124 188,312 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 44,618 3,470 - - 146 1 48,235 
หนี้สนิจ่ายคนืเมื่อทวงถาม 388 1 - - - - 389 
หนี้สนิทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วย        
   มูลค่ายุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน 25,850 - - - - - 25,850 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ (715,414) 756,947 (1,170) 14,188 (8,385) 6,697 52,863 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงนิกู้ยมื 4,630 4,135 - - 11,657 - 20,422 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า 200 - - - - - 200 
เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์ - 6,614 2,935 - - - 9,549 
เจ้าหนี้จากการซือ้สนิทรพัย์ทางการเงนิ        
   ที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไร        
   หรอืขาดทุนและเงนิลงทุน 2,244 - - - - - 2,244 
หนี้สนิอื่น 170 16 - - 235 - 421 
   รวมหนี้สนิทางการเงนิ (452,607) 774,429 1,776 14,393 3,672 6,822 348,485 

  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหวา่งกาล 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 สกลุเงิน  

 บาท 
ดอลลาร์

สหรฐั เยน ยูโร 
มาเลเซีย     

ริงกิต อื่นๆ รวม 
รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

        
สินทรพัย์ทางการเงิน        
เงนิสด 885 5 2 6 2 18 918 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 3,502 1,485 26 5 747 424 6,189 
สนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดั        
   มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม        
   ผ่านก าไรหรอืขาดทุน 35,234 - - - - - 35,234 
สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ 612,145 (629,083) 17,099 31,742 11,649 14,009 57,561 
เงนิลงทุนสุทธ ิ 61,491 - - 1 - - 61,492 
เงนิให้สนิเชื่อแก่ลูกหนี้และ        
   ดอกเบี้ยค้างรบั 211,506 11,961 - 7 - 1,169 224,643 
เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์ 7,605 8,446 - - - - 16,051 
ลูกหนี้จากการขายสนิทรพัย์ทางการเงนิ        
   ที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไร        
   หรอืขาดทุนและเงนิลงทุน 3,052 - - - - - 3,052 
สนิทรพัย์อื่น 937 1 - - - - 938 
   รวมสนิทรพัย์ทางการเงนิ 936,357 (607,185) 17,127 31,761 12,398 15,620 406,078 
        
หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิรบัฝาก 187,238 6,347 8 96 197 264 194,150 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 45,032 1,355 - 4 703 1 47,095 
หนี้สนิจ่ายคนืเมื่อทวงถาม 255 1 - - - - 256 
หนี้สนิทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วย        
   มูลค่ายุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน 28,949 - - - - - 28,949 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ 622,098 (627,921) 17,095 31,627 (654) 14,976 57,221 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงนิกู้ยมื 4,329 3,892 - - 11,228 - 19,449 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า 234 - - - - - 234 
เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์ 4,730 7,381 - - - - 12,111 
เจ้าหนี้จากการซือ้สนิทรพัย์ทางการเงนิ        
   ที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไร        
   หรอืขาดทุนและเงนิลงทุน 3,806 - - - - - 3,806 
หนี้สนิอื่น 289 17 - - 228 - 534 
   รวมหนี้สนิทางการเงนิ 896,960 (608,928) 17,103 31,727 11,702 15,241 363,805 

 
  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหวา่งกาล 
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นอกเหนือจากสนิทรพัย์และหน้ีสนิทางการเงนิที่เป็นเงนิตราต่างประเทศที่ได้เปิดเผยแล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ที่เกี่ยวข้อง ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ธนาคารมีฐานะสุทธิที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศที่ส าคญัโดยจ าแนกเป็นสกุลเงนิได้ดงัต่อไปน้ี 
 

 (หน่วย: เทียบเท่าล้านเหรยีญสหรฐัฯ) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 เหรียญสหรฐัฯ ยูโร* สกลุอืน่ ๆ* เหรียญสหรฐัฯ ยูโร* สกลุอืน่ ๆ* 
       
ฐานะทนัท ี 274.25 (1.41) (337.03) 102.28 (2.70) (354.02) 
ฐานะล่วงหน้า       
- สญัญาล่วงหน้า (239.42) 0.89 351.02 (57.99) 2.70 377.17 
   ฐานะสุทธ ิ 34.83 (0.52) 13.99 44.29 - 23.15 

 
* ส าหรบัสกุลยูโรและสกุลอื่น ๆ แสดงฐานะสุทธเิป็นเงนิตราต่างประเทศเทยีบเท่าสกุลเงนิเหรยีญสหรฐัฯ 
 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของอตัราแลกเปล่ียนต่อก าไรสุทธิและส่วนของเจ้าของ 
 
ตารางแสดงความอ่อนไหวของก าไรสุทธเิมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนไปรอ้ยละ 1 ดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1    
ดอลลาร์สหรฐัฯ 11 13 
อื่นๆ 4 7 
 15 20 
   
ลดลงรอ้ยละ 1   
ดอลลาร์สหรฐัฯ (11) (13) 
อื่นๆ (4) (7) 

 (15) (20) 
 
ธนาคารประกอบธุรกรรมเกี่ยวกบัตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิเป็นไปตามปกตธิุรกจิของธนาคาร เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้า และเพื่อการบริหารความเสี่ยงของธนาคารอนัเกิดจากการผนัผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และอัตรา
ดอกเบี้ย 

  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหวา่งกาล 
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ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ธนาคารมีตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินซึ่งจ าแนกตาม
ระยะเวลาครบก าหนดของสญัญา สามารถสรุปได้ดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 ไม่เกิน 1 ปี มากกว่า 1 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี มากกว่า 1 ปี รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
สญัญาแลกเปลี่ยนเงนิตรา 
   ต่างประเทศทนัทแีละล่วงหน้า       
- สญัญาซื้อ 800,138 10,211 810,349 603,595 6,866 610,461 
- สญัญาขาย 664,468 10,085 674,553 495,758 8,484 504,242 
สญัญาแลกเปลี่ยนเงนิตรา       
   ต่างประเทศและอตัราดอกเบี้ย       
- สญัญาซื้อ 37,752 196,705 234,457 39,340 179,714 219,054 
- สญัญาขาย 88,248 164,822 253,070 32,772 170,483 203,255 
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ย       
- รบัอตัราดอกเบี้ยคงที่ 359,554 734,538 1,094,092 378,701 574,392 953,093 
- รบัอตัราดอกเบี้ยลอยตวั 459,294 842,757 1,302,051 461,171 706,643 1,167,814 
สญัญาสทิธซิื้อขายเงนิตราต่างประเทศ        
- ขายสทิธทิี่จะซื้อ 321 - 321 334 - 334 
- ขายสทิธทิี่จะขาย 417 - 417 406 - 406 
- ซื้อสทิธทิี่จะซื้อ 225 - 225 646 - 646 
- ซื้อสทิธทิี่จะขาย 112 - 112 318 - 318 
สนิค้าโภคภณัฑ์       
- สญัญาซื้อ 91 - 91 - - - 
- สญัญาขาย 91 - 91 - - - 
อนุพนัธ์ด้านเครดติ       
- สญัญาซื้อ 641 5,294 5,935 - 5,675 5,675 
- สญัญาขาย 641 5,294 5,935 - 5,675 5,675 
ตราสารสทิธทิี่อ้างองิหน่วยลงทุน       
   ของกองทุน       
- สญัญาซื้อ 761 74 835 1,599 417 2,016 
- สญัญาขาย 761 74 835 1,599 417 2,016 
อนุพนัธ์ด้านตราสารทุน       
- สญัญาซื้อ - 344 344 - 323 323 
- สญัญาขาย - 344 344 - 323 323 
อนุพนัธ์ด้านตราสารหนี้ 
   (Bond Forward)       
- สญัญาขาย 10,269 11,768 22,037 8,679 14,692 23,371 
 
ธนาคารก าหนดนโยบายและวงเงินที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงโดยมีขัน้ตอนการรายงานและควบคุมความเสี่ยงต่าง ๆ  
เพื่อควบคุมธุรกรรมด้านอนุพนัธ์ทางการเงิน ธนาคารควบคุมความเสี่ยงด้านการผิดนัดช าระที่เกี่ยวข้องกับอนุพันธ์  
ทางการเงินโดยพิจารณาวงเงินสินเชื่อที่ใหก้ับลูกคา้โดยรวม ซึ่งการพิจารณาดังกล่าวเป็นไปเช่นเดยีวกับกระบวนการ
การพิจารณาอนุมตัิสินเชื่อ อันท าให้ธนาคารควบคุมระดับความเสี่ยงที่ธนาคารสามารถรบัได้ อย่างไรก็ตาม อนุพนัธ์
ทางการเงนิอาจท าใหเ้กดิก าไรหรอืขาดทุนกบัธนาคารก็ได้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการขึน้ลงของอตัราดอกเบี้ยหรอือตัราแลกเปลี่ยน
และสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างมสีาระส าคญัตามสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป 
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4.1.1.3 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน 

 
ความเสีย่งจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน คอื ความเสีย่งที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของตรา
สารทุน ซึ่งอาจจะท าใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าของสินทรพัย์ในตราสารทุน ความผนัผวนต่อรายได้ และมูลค่าของ
สนิทรพัย์ทางการเงนิอื่น ทัง้น้ีความเสีย่งจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุนไม่มสีาระส าคญัต่อกลุ่มกจิการ 
 

4.1.2 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
 
ความเสี่ยงด้านการใหส้นิเชื่อคอื ความเสี่ยงที่กลุ่มกิจการจะได้รบัความเสียหายอนัสบืเน่ืองมาจากการที่ลูกค้าหรือคู่สญัญาของ
กลุ่มกจิการไม่สามารถปฏบิตัติามเงื่อนไขหรอืขอ้ตกลงที่ระบุไว้ไดต้ามสญัญา 
 
กลุ่มกิจการได้จัดให้มีการน ากระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตมาใช้ ภายใต้นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านเครดติ  
(Credit Risk Management Policy) กลุ่มกจิการมกีารจดัองค์กรใหม้กีารถ่วงดุลและตรวจสอบซึ่งกันและกนั มกีารแบ่งแยกหน้าที่
กนัอย่างชดัเจนระหว่างผูท้ าหน้าที่ด้านตลาด ผูอ้นุมตัสินิเชื่อ ผูต้รวจสอบและผูท้ี่ดูแลเรื่องการบรหิารความเสีย่ง การบรหิารความเสีย่ง
ด้านเครดิตของกลุ่มกิจการมีการบริหารทัง้ในระดับรายลูกค้า (Standalone Risk) และระดับ Portfolio โดยกลุ่มกิจการได้พัฒนา
เครื่องมือในการประเมนิความเสี่ยงที่ต่างกันให้เหมาะสมกับประเภทของลูกค้า ส าหรบัลูกค้านิติบุคคล ธนาคารได้พฒันา Risk 
Grading Tools และส าหรบัลูกค้าธุรกิจขนาดกลาง - ขนาดย่อม ได้พฒันา SME Rating เพื่อใช้ส าหรบัจัดอันดับความเสี่ยงลูกคา้
สนิเชื่อธุรกจิ ส าหรบัลูกคา้รายย่อยบคุคลธรรมดา ทัง้สนิเชื่ออเนกประสงค์ที่ไมม่หีลกัประกนั (Personal Cash) และที่มหีลกัประกนั 
(Mortgage Loan) รวมทัง้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Home Loan) ธนาคารก็ได้พัฒนาระบบ Credit Scoring ใช้ในการประเมิน 
ความเสีย่งของผูกู้้ 
 
ส่วนการพจิารณาการให้สนิเชื่อนัน้ กลุ่มกจิการมคีณะกรรมการพจิารณาอนุมตัสิินเชื่อระดบัต่าง ๆ ซึ่งแตกต่างกันไปตามขนาด
ของวงเงนิสนิเชื่อ โดยจะเน้นพจิารณาจากความสามารถในการช าระหน้ีของลูกหน้ี โดยค านึงถงึประเภทของวงเงนิสนิเชื่อ สถานะ
ทางการเงนิของลูกหน้ี สภาพเศรษฐกจิและภาวะอุตสาหกรรมเป็นหลกั นอกจากน้ีธนาคารได้จดัตัง้หน่วยงานสอบทานการใหส้นิเชือ่ 
ซึ่งเป็นหน่วยงานอสิระเพื่อใหก้ระบวนการพจิารณาอนุมตัสินิเชื่อมคีวามโปร่งใสและก่อใหเ้กดิประสทิธผิลสูงสุด 
 
มูลค่าสูงสุดของความเสี่ยงด้านสินเชื่อ คอื มูลค่าตามบญัชขีองสินทรพัย์ทางการเงินหกัด้วยค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกดิขึน้ตามที่แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน และความเสีย่งของภาระผูกพนันอกงบแสดงฐานะการเงิน เช่น การค ้าประกนัการกู้ยืม 
และการค ้าประกนัอื่น ๆ 
 
ข้อมูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคตของปัจจยัทางเศรษฐศาสตรม์หภาค 
 
กลุ่มกจิการน าสถานการณ์ทางเศรษฐกจิ 3 แบบมาใช้เพือ่สะท้อนถงึช่วงของความน่าจะเป็นที่ใหน้ ้าหนักกบัผลลพัธใ์นอนาคตที่เป็นไปได้
ที่เป็นกลางในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ ดงัน้ี 
 
เหตุการณ์ที่คาดว่าจะเป็นไปได้มากที่สุด (Base case) : แสดงถึง 'ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้มากที่สุด ' ของภาวะเศรษฐกิจในอนาคต 
ซึ่งสอดคล้องกบัขอ้มูลที่กลุ่มกจิการใช้เพื่อวตัถุประสงค์อื่น ๆ เช่น การจดัท างบประมาณและการทดสอบภาวะวกิฤต 
 
เหตุการณ์ที่ดทีี่สุด (Best case) และเหตุการณ์ที่เลวรา้ยที่สุด (Worst case) : แสดงถงึผลลพัธ์ที่ "ดกีว่าปกต ิ(Upside)" และ "แย่กว่า
ปกต ิ(Downside)" ของสภาวะเศรษฐกจิในอนาคตซึ่งก าหนดด้วยการวเิคราะห์ทางสถติแิละการตดัสนิด้านเครดติโดยผู้เชี่ยวชาญ 
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การบริหารลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือ (Loan portfolio) 
 
ณ วนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2564 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการมกีารกระจุกตัวของความเสี่ยงจากการผิดสญัญาของ
เงนิใหส้นิเชื่อแยกตามประเภทอุตสาหกรรม สรุปได้ดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

การเกษตรและเหมอืงแร่ 7,330 7,446 7,330 7,446 
อุตสาหกรรมการผลติและการพาณิชย ์ 32,192 33,962 32,192 33,962 
ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์และก่อสร้าง 15,510 16,252 15,510 16,252 
การสาธารณูปโภคและบรกิาร 30,015 29,118 30,015 29,118 
สนิเชื่อส่วนบุคคล 7,229 8,263 7,229 8,263 
สนิเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยั 76,950 76,789 76,950 76,789 
ลูกหนี้ธุรกจิเช่าซื้อและลูกหนี ้     
   ตามสญัญาเช่าทางการเงนิ 34,542 39,063 - - 
อื่น ๆ 13,997 16,057 42,127 48,972 
   รวมเงนิให้สนิเชื่อแก่ลูกหนี ้ 217,765 226,950 211,353 220,802 
 
ณ วนัที่ 30 มถุินายน พ. ศ. 2564 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ. ศ. 2563 กลุ่มกจิการมภีาระผูกพนันอกงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งวเิคราะห์
ตามระยะเวลาครบก าหนดของสญัญานับจากวนัที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ได้ดงัต่อไปน้ี 
 
 งบการเงินรวม 
 นับจาก 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 นับจาก 31 ธนัวาคมพ.ศ. 2563 
 ไม่เกิน 1 ปี มากกว่า 1 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี มากกว่า 1 ปี รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

       

การรบัอาวลัตัว๋เงนิ 12 - 12 9 8 17 
ภาระตามตัว๋แลกเงนิค่าสนิค้า       
   เขา้ที่ยงัไม่ครบก าหนด 160 - 160 157 - 157 
เลต็เตอร์ออฟเครดติ 847 - 847 765 - 765 
เอกสารภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดติ       
   ในประเทศ 41 - 41 31 - 31 
การค ้าประกนัอื่น 8,761 1,100 9,861 8,717 1,799 10,516 
 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 นับจาก 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 นับจาก 31 ธนัวาคมพ.ศ. 2563 
 ไม่เกิน 1 ปี มากกว่า 1 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี มากกว่า 1 ปี รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

การรบัอาวลัตัว๋เงนิ 12 - 12 9 8 17 
ภาระตามตัว๋แลกเงนิค่าสนิค้า       
   เขา้ที่ยงัไม่ครบก าหนด 160 - 160 157 - 157 
เลต็เตอร์ออฟเครดติ 847 - 847 765 - 765 
เอกสารภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดติ       
   ในประเทศ 41 - 41 31 - 31 
การค ้าประกนัอื่น 8,761 1,100 9,861 8,717 1,799 10,516 
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เงินลงทุนในตราสารหน้ีและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 
 

การลงทุนในตราสารหน้ีถูกก าหนดโดยพจิารณาจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูอ้อกหุน้กู้หรอืผูค้ ้าประกนัซึ่งต้องผ่านเกณฑ์ขัน้ต ่า
ที่คณะกรรมการธนาคารก าหนด 
 

ก่อนการท าธุรกรรมกับธนาคารอื่น ธนาคารจะต้องประเมินเครดิตของคู่ส ัญญา ซึ่งโดยทัว่ไปอ้างอิงจากหน่วยงานจัดอันดับ
ภายนอก ตลอดจนการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืของประเทศต้นทางเพื่อตรวจสอบความเสีย่งของคู่สญัญา 
 

การจดัอนัดบัเครดิต 
 
การจดัอนัดบัเครดิตของสินทรพัย์ทางการเงินของกลุ่มกจิการจะถูกแบ่งตามตารางดงัต่อไปน้ี ซึ่งสอดคล้องกบัการจดัอันดับของ 
Standard & Poor's  
 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหน้ี และ ภาระผูกพนัที่จะใหส้นิเชื่อวงเงนิสนิเชื่อและสญัญาการค ้าประกนัทางการเงนิ 
 

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

 
สนิทรพัย์ทางการเงนิอื่น 
 

การจดัอนัดบัเครดิต 
การจดัอนัดบัเครดิต

ภายใน 
การจดัอนัดบัเครดิต

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

 
คุณภาพเครดิตสามารถอธิบายโดยสรุปได้ดงัน้ี 
 
ด ีหมายถงึ มคีวามเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ที่จะได้รบัคนืเงนิเต็มจ านวนตามมูลค่าของสนิทรพัย์ ดงันัน้กลุ่มกจิการและธนาคารจงึไม่
มขีอ้กงัวลต่อประเดน็ดงักล่าว 
 
น่าพอใจ หมายถึง มีข้อกังวลที่คู่สญัญาจะไม่สามารถช าระเงินได้เมื่อถึงก าหนด อย่างไรก็ตามยงัไม่ได้มกีารผิดนัดช าระเกดิขึน้ 
และคู่สญัญายงัคงจะช าระเมื่อถงึก าหนด และคาดว่าจะสามารถช าระได้ทัง้เงนิต้นและดอกเบี้ยเต็มจ านวน 
 
ด้อยค่าด้านเครดติ หมายถงึ สนิทรพัย์มกีารด้อยค่า 
 
กลุ่มระดับลงทุน หมายถึง อันดับความน่าเชื่อถือของสินทรพัย์ทางการเงินที่มีความเสี่ยงในการผิดนัดช าระหน้ีค่อนข้างต ่า 
เน่ืองจากมคีวามเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ที่ผูอ้อกสนิทรพัย์ทางการเงนิจะช าระเงนิคนื 
 
กลุ่มต ่ากว่าระดับลงทุน หมายถึง คุณภาพของสินทรัพย์ทางการเงินอยู่ในระดับที่น่ากังวล เน่ืองจากมีความเสี่ยงที่ผู้ออก 
สนิทรพัย์ทางการเงนิจะไม่สามารถช าระเงนิเมื่อถงึก าหนดช าระ 
 
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอื รวมไปถงึยอดหน้ีที่ใช้วธิคี านวณสินทรพัย์เสี่ยงอย่างง่ายหรอืยอดหน้ีที่ไม่มอีนัดบัความน่าเชื่อถือหรือ
ใช้อนัดบัความน่าเชื่อถอืโดยเฉลี่ย 
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ฐานะเปิดสูงสุดต่อความเส่ียงด้านเครดิต 
 
กลุ่มกิจการมฐีานะเปิดสูงสุดต่อความเสีย่งด้านเครดิตที่มีต่อกจิการอื่นหากกิจการนัน้ไม่สามารถท าตามภาระผูกพนัที่ก าหนดไวไ้ด้ 
โดยไม่ค านึงถงึหลกัประกนัที่ถอืครองอยู่ ซึ่งฐานะเปิดสูงสุดต่อความเสี่ยงถูกพจิารณาใหเ้ท่ากบัมูลค่าตามบญัชบีนงบแสดงฐานะ
การเงนิ หรอืมูลค่าตามสญัญาของรายการนอกงบการเงนิและสญัญาค ้าประกนัทางการเงนิแต่ไม่รวมถงึอนุพนัธ์ทางการเงนิ 
 
ฐานะเปิดต่อความเสี่ยงด้านเครดิตของกลุ่มกิจการที่ไม่เท่ากบัมูลค่าตามบัญชีในงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที่รายงาน ได้แก่
รายการดงัต่อไปน้ี 
 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 ฐานะเปิดสูงสุดต่อ ฐานะเปิดสูงสุดต่อ 
 ความเส่ียงด้านเครดิต ความเส่ียงด้านเครดิต 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ฐานะเปิดต่อความเส่ียงด้านเครดิตของรายการท่ี    
   แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน   
สนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม   
   ผ่านก าไรหรอืขาดทุน 29,110 33,253 
เงนิลงทุน 60,813 60,863 
 89,923 94,116 
ฐานะเปิดต่อความเส่ียงด้านเครดิตของรายการท่ี    
   แสดงอยู่นอกงบแสดงฐานะการเงิน   
สญัญาค า้ประกนัทางการเงนิ 10,921 11,468 
ภาระผูกพนัที่จะใหส้นิเชื่อ 41,522 42,567 
 52,443 54,035 
 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 ฐานะเปิดสูงสุดต่อ ฐานะเปิดสูงสุดต่อ 
 ความเส่ียงด้านเครดิต ความเส่ียงด้านเครดิต 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ฐานะเปิดต่อความเส่ียงด้านเครดิตของรายการท่ี    
   แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน   
สนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม   
   ผ่านก าไรหรอืขาดทุน 29,110 33,253 
เงนิลงทุน 60,811 60,861 
 89,921 94,114 
ฐานะเปิดต่อความเส่ียงด้านเครดิตของรายการท่ี    
   แสดงอยู่นอกงบแสดงฐานะการเงิน   
สญัญาค า้ประกนัทางการเงนิ 10,921 11,468 
ภาระผูกพนัที่จะใหส้นิเชื่อ 41,522 42,567 
 52,443 54,035 
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หลกัประกนั 
 
กลุ่มกิจการก าหนดนโยบายและแนวทางปฏบิตัิเพื่อลดความเสี่ยงด้านเครดิต และกลุ่มกิจการสามารถใหลู้กหน้ีวางหลักประกนั
ประเภทต่าง ๆ เพื่อใช้ในการกู้ยมืเงนิ ซึ่งกลุ่มกจิการมนีโยบายภายในที่รบัการวางหลักประกนัส าหรบัสินทรพัย์บางประเภทเพื่อ
ลดความเสีย่งด้านเครดติ 
 
กลุ่มกจิการประเมนิมูลค่าของหลกัประกนัตัง้แต่วนัที่กลุ่มกจิการเริม่กระบวนการส าหรบัการปล่อยสนิเชื่อแก่ลูกหน้ี และก าหนดให้
มกีารประเมนิมูลค่าของหลกัประกนัตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด ส าหรบัประเภทของหลกัประกนัส่วนใหญ่ที่กลุ่มกจิการรบัให้วาง
เป็นหลกัประกนัได้ ได้แก่ 
 
- ที่อยู่อาศยั 
- อสงัหารมิทรพัย์ในโครงการหรอืสงัหารมิทรพัย์ 
- สนิทรพัย์ของกจิการในการด าเนินธุรกจิ เช่น อาคาร อุปกรณ์ เงนิฝากประจ า หุน้กู้ การค ้าประกนัของบุคคลธรรมดา และนิตบิุคคล 
- หลกัทรพัย์ที่อยู่ในความต้องการของตลาด 
- อื่น ๆ 
 
ตารางด้านล่างแสดงจ านวนเงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหน้ีที่จดัประเภทเป็นสนิเชื่อธุรกจิ สนิเชื่อรายย่อย และหลกัประกนัที่ถอืไว้เพื่อลด
ความเสีย่งด้านเครตติ 
 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
  

 
มูลค่าตาม 
บญัชีขัน้ต้น  

 
ผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่า

จะเกิดข้ึน 

มูลค่าสุทธิ 
ตามบญัชีก่อน

หกัส ารอง
ส่วนเกิน 

 
 

มูลค่ายุติธรรม
ของหลกัประกนั 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

สนิเชื่อธุรกจิ 90,855 (3,270) 87,585 25,827 
สนิเชื่อรายย่อย 131,042 (4,865) 126,177 86,855 
รวม 221,897 (8,135) 213,762 112,682 
 
 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
  

 
มูลค่าตาม 
บญัชีขัน้ต้น  

 
ผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่า

จะเกิดข้ึน 

มูลค่าสุทธิ 
ตามบญัชีก่อน

หกัส ารอง
ส่วนเกิน 

 
 

มูลค่ายุติธรรม
ของหลกัประกนั 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

สนิเชื่อธุรกจิ 94,614 (2,555) 92,059 29,293 
สนิเชื่อรายย่อย 136,183 (4,333) 131,850 86,852 
รวม 230,797 (6,888) 223,909 116,145 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
  

 
มูลค่าตาม 
บญัชีขัน้ต้น  

 
ผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่า

จะเกิดข้ึน 

มูลค่าสุทธิ 
ตามบญัชีก่อน

หกัส ารอง
ส่วนเกิน 

 
 

มูลค่ายุติธรรม
ของหลกัประกนั 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

สนิเชื่อธุรกจิ 119,071 (3,347) 115,724 25,827 
สนิเชื่อรายย่อย 96,465 (2,825) 93,640 86,855 
รวม 215,536 (6,172) 209,364 112,682 
 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
  

 
มูลค่าตาม 
บญัชีขัน้ต้น  

 
ผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่า

จะเกิดข้ึน 

มูลค่าสุทธิ 
ตามบญัชีก่อน

หกัส ารอง
ส่วนเกิน 

 
 

มูลค่ายุติธรรม
ของหลกัประกนั 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

สนิเชื่อธุรกจิ 127,554 (2,592) 124,962 29,293 
สนิเชื่อรายย่อย 97,089 (2,532) 94,557 86,852 
รวม 224,643 (5,124) 219,519 116,145 
 
การด้อยค่าของสินทรพัยท์างการเงิน 
 
กลุ่มกิจการและธนาคารมีสนิทรพัย์ทางการเงิน 2 ประเภทที่ต้องมกีารพิจารณาตามโมเดลการวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดติที่
คาดว่าจะเกดิขึน้ 
• เงนิลงทุนในตราสารหน้ีที่วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่ายและมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น  
• เงนิใหกู้้ยมืแก่กจิการที่เกี่ยวขอ้งกนั 

 
แมว่้ากลุ่มกจิการจะมีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดซึ่งเข้าเงื่อนไขการพิจารณาการด้อยค่าภายใต้มาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิฉบบัที่ 9 แต่กลุ่มกจิการพจิารณาว่าการด้อยค่าของรายการดงักล่าวเป็นจ านวนเงนิที่ไม่มนัียส าคญั 
 
เงนิลงทุนในตราสารหน้ี 
 
กลุ่มกิจการและธนาคารพิจารณาว่าเงินลงทุนในตราสารหน้ีซึ่งวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายและมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น นัน้มคีวามเสีย่งด้านเครดติต ่า ดงันัน้ ค่าเผื่อผลขาดทุนที่รบัรูใ้นระหว่างปีจงึจ ากดัอยู่ที่ผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกดิขึน้ภายใน 12 เดอืน  “ความเสีย่งด้านเครดิตต ่า” ส าหรบัตราสารหน้ีที่อยู่ในความต้องการของตลาดนัน้พจิารณาจาก
อันดับด้านเครดิตที่อยู่ในระดับลงทุน (Investment grade credit rating) จากหน่วยงานจัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่างน้อยหน่ึง
หน่วยงาน ตราสารอื่นๆ จะพจิารณาว่ามคีวามเสี่ยงด้านเครดิตต ่าเมื่อมคีวามเสี่ยงจากการผิดนัดช าระอยู่ในระดบัต ่า และผูอ้อก
ตราสารมคีวามสามารถทางการเงนิที่แขง็แรงที่จะปฏบิตัติามภาระผูกพนัตามสญัญาได้ 
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เงนิใหกู้้ยมืแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  
 
ธนาคารมเีงนิใหกู้้ยมืแก่กจิการที่เกี่ยวขอ้งกนัที่วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย โดยรบัรูผ้ลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึ้น
ใน 12 เดอืนขา้งหน้าส าหรบัลูกหน้ีที่ไม่ได้มกีารเพิม่ขึน้ของความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีนัยส าคญั และรบัรูผ้ลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่า
จะเกดิขึน้ตลอดอายุส าหรบัเงนิใหกู้้ยมืที่มกีารเพิม่ขึน้ของความเสีย่งด้านเครดติที่มนัียส าคญั 
 
รายการกระทบยอดค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันส าหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน  
พ.ศ. 2564 และส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มดีงัน้ี 
 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 ล้านบาท ล้านบาท 

   
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติต้นงวด   
   - ค านวณตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 9 37 25 
รบัรูค้่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติเพิม่ขึน้ในก าไรหรอืขาดทุนในระหว่างงวด/ ปี 39 12 
   
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตปลายงวด 76 37 
 
ความเส่ียงด้านเครดิตท่ีเกี่ยวข้องกบัภาระผกูพนั 
 
ภาระผูกพนัที่มผีลต่อความเสีย่งด้านเครดติหมายถึงวงเงินที่ยงัไม่ได้เบกิใช้ของวงเงินที่ได้รบัการอนุมตัิ ซึ่งหมายรวมถึงวงเงนิ
สินเชื่อ วงเงินค ้าประกันทางการเงนิ หรือเล็ตเตอร์ออฟเครดิต ในส่วนของความเสีย่งด้านเครดติกลุ่มกจิการมคี่าความเสยีหาย 
ที่อาจเกดิขึน้เท่ากบัจ านวนวงเงินที่ยงัไม่ได้เบิกใช้ทัง้หมด อย่างไรก็ตามค่าความเสียหายที่เกดิขึน้อาจมจี านวนน้อยกว่าจ านวน
ของวงเงนิที่ยงัไม่ได้เบิกใช้ทัง้หมด หากภาระผูกพนันัน้เป็นภาระผูกพนัที่อาจเกิดขึ้นจากลูกคา้ที่มีอตัราการเบกิใช้ในอัตราที่ต ่า  
กลุ่มกจิการคอยตรวจสอบเงื่อนไขการครบก าหนดของภาระผูกพนัดังกล่าว เน่ืองจากภาระผูกพนัที่มอีายุสญัญายาวจะท าให้เกิด
ความเสีย่งด้านเครดติมากกว่าภาระผูกพนัที่มอีายุสญัญาสัน้ 
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คุณภาพเครดิตของเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี  
 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหน้ีสามารถแยกประเภทออกเป็น สนิเชื่อที่คา้งช าระไม่เกนิ 30 วนั สนิเชื่อที่คา้งช าระหว่าง 31 ถงึ 90 วนั และ 
สนิเชื่อที่คา้งช าระมากกว่า 90 วนั 
 
ตารางแสดงมูลค่าของเงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหน้ีโดยแบ่งตามคุณภาพด้านเครดติ เป็นดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม  
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
 

ผลขาดทุนด้าน 
เครดิตท่ีคาดว่าจะ

เกิดข้ึนภายใน  
12 เดือน  

ผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่า 
จะเกิดข้ึนตลอด
อายุสญัญาแต่ยงั

ไม่เกิดการ 
ด้อยคา่  

 
ผลขาดทุนด้าน

เครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนตลอดอายุ

สญัญาและเกิด
การด้อยค่า  

 
 

ผลขาดทุนด้าน 
เครดิตเม่ือซ้ือ 
หรือเม่ือเกิด 

รายการ 

 
 
 
 
 

รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      
ไม่ค้างช าระและสนิเชื่อที่ค้างช าระ 
   ไม่เกนิ 30 วนั 193,120 11,386 621 - 205,127 
สนิเชื่อที่ค้างช าระหว่าง 31 ถงึ 90 วนั - 6,069 142 - 6,211 
สนิเชื่อที่ค้างช าระมากกว่า 90 วนั - - 10,501 58 10,559 
มูลค่าตามบญัชขี ัน้ตน้ 193,120 17,455 11,264 58 221,897 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติ 
         ที่คาดว่าจะเกดิขึน้ (1,904) (1,581) (4,626) (24) (8,135) 
มูลค่าตามบญัชก่ีอนหกัส ารองส่วนเกนิ 191,216 15,874 6,638 34 213,762 
 
 งบการเงินรวม  
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 

ผลขาดทุนด้าน 
เครดิตท่ีคาดว่าจะ

เกิดข้ึนภายใน  
12 เดือน  

ผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่า 
จะเกิดข้ึนตลอด
อายุสญัญาแต่ยงั

ไม่เกิดการ 
ด้อยคา่  

 
ผลขาดทุนด้าน

เครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนตลอดอายุ

สญัญาและเกิด
การด้อยค่า  

 
 

ผลขาดทุนด้าน 
เครดิตเม่ือซ้ือ 
หรือเม่ือเกิด 

รายการ 

 
 
 
 
 

รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      
ไม่ค้างช าระและสนิเชื่อที่ค้างช าระ 
   ไม่เกนิ 30 วนั 200,367 14,825 809 - 216,001 
สนิเชื่อที่ค้างช าระหว่าง 31 ถงึ 90 วนั - 4,388 868 - 5,256 
สนิเชื่อที่ค้างช าระมากกว่า 90 วนั - - 9,482 58 9,540 
มูลค่าตามบญัชขี ัน้ตน้ 200,367 19,213 11,159 58 230,797 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติ 
         ที่คาดว่าจะเกดิขึน้ (1,891) (1,482) (3,491) (24) (6,888) 
มูลค่าตามบญัชก่ีอนหกัส ารองส่วนเกนิ 198,476 17,731 7,668 34 223,909 
 

  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหวา่งกาล 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
 

ผลขาดทุนด้าน 
เครดิตท่ีคาดว่าจะ

เกิดข้ึนภายใน  
12 เดือน  

ผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่า 
จะเกิดข้ึนตลอด
อายุสญัญาแต่ยงั

ไม่เกิดการ 
ด้อยคา่  

 
ผลขาดทุนด้าน

เครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนตลอดอายุ

สญัญาและเกิด
การด้อยค่า  

 
 

ผลขาดทุนด้าน 
เครดิตเม่ือซ้ือ 
หรือเม่ือเกิด 

รายการ 

 
 
 
 
 

รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      
ไม่ค้างช าระและสนิเชื่อที่ค้างช าระ 
   ไม่เกนิ 30 วนั 192,314 9,830 618 - 202,762 
สนิเชื่อที่ค้างช าระหว่าง 31 ถงึ 90 วนั - 2,532 134 - 2,665 
สนิเชื่อที่ค้างช าระมากกว่า 90 วนั - - 10,050 58 10,108 
มูลค่าตามบญัชขี ัน้ตน้ 192,314 12,362 10,802 58 215,536 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติ 
         ที่คาดว่าจะเกดิขึน้ (1,044) (667) (4,437) (24) (6,172) 
มูลค่าตามบญัชก่ีอนหกัส ารองส่วนเกนิ 191,270 11,695 6,365 34 209,364 
 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 

ผลขาดทุนด้าน 
เครดิตท่ีคาดว่าจะ

เกิดข้ึนภายใน  
12 เดือน  

ผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่า 
จะเกิดข้ึนตลอด
อายุสญัญาแต่ยงั

ไม่เกิดการ 
ด้อยคา่  

 
ผลขาดทุนด้าน

เครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนตลอดอายุ

สญัญาและเกิด
การด้อยค่า  

 
 

ผลขาดทุนด้าน 
เครดิตเม่ือซ้ือ 
หรือเม่ือเกิด 

รายการ 

 
 
 
 
 

รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      
ไม่ค้างช าระและสนิเชื่อที่ค้างช าระ 
   ไม่เกนิ 30 วนั 198,709 13,013 806 - 212,528 
สนิเชื่อที่ค้างช าระหว่าง 31 ถงึ 90 วนั - 2,100 864 - 2,964 
สนิเชื่อที่ค้างช าระมากกว่า 90 วนั - - 9,093 58 9,151 
มูลค่าตามบญัชขี ัน้ตน้ 198,709 15,113 10,763 58 224,643 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติ 
         ที่คาดว่าจะเกดิขึน้ (1,060) (708) (3,332) (24) (5,124) 
มูลค่าตามบญัชก่ีอนหกัส ารองส่วนเกนิ 197,649 14,405 7,431 34 219,519 
  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหวา่งกาล 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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ตารางดังต่อไปน้ีแสดงคุณภาพเครดิตของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรพัย์) เงินลงทุน เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีและ
ดอกเบี้ยค้างรบั เงินวางหลักประกนัของตราสารอนุพนัธ์ ลูกหน้ีจากการขายสินทรพัย์ทางการเงินที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม
ผ่านก าไรหรอืขาดทุนและเงินลงทุน สนิทรพัย์อื่น และภาระผูกพนัที่จะให้สนิเชื่อและการค ้าประกันทางการเงิน โดยจ าแนกตาม
อนัดบัความน่าเชื่อถอื 
 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
 

 
ผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดข้ึนภายใน  

12 เดอืน  

ผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดข้ึนตลอด
อายุสญัญาแต ่

ยงัไม่เกิด 
การดอ้ยค่า  

ผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาด
ว่าจะเกิดข้ึน
ตลอดอายุ

สญัญาและเกิด
การดอ้ยค่า  

ผลขาดทุนด้าน 
เครดิตเม่ือซ้ือ 
หรือเม่ือเกิด 

รายการ 

 
 
 
 
 

รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน    
     (สินทรพัย)์    

 
 

อนัดบัความน่าเชื่อถอืของประเทศ 3,180 - - - 3,180 
กลุ่มระดบัลงทุน 3,794 - - - 3,794 
กลุ่มระดบัต ่ากวา่ลงทุน 1,201 - - - 1,201 
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอื - - - - - 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่า 
        จะเกดิขึน้ - - - - - 
มูลค่าสุทธติามบญัช ี 8,175 - - - 8,175 
      

เงินลงทุน      
อนัดบัความน่าเชื่อถอืของประเทศ 53,658 - - - 53,658 
กลุ่มระดบัลงทุน 4,991 - - - 4,991 
กลุ่มระดบัต ่ากวา่ลงทุน 2,280 - - - 2,280 
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอื - - 1 - 1 
มูลค่าตามบญัชขี ัน้ต้น 60,929 - 1 - 60,930 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่า 
        จะเกดิขึน้ - - (1) - (1) 
มูลค่าสุทธติามบญัช ี 60,929 - - - 60,929 
      

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและ 
   ดอกเบ้ียค้างรบั    

 
 

ด ี 67,576 954 - - 68,530 
น่าพอใจ 1,900 8,254 78 - 10,232 
ด้อยค่าด้านเครดติ - - 5,600 58 5,658 
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอื 123,644 8,247 5,586 - 137,478 
มูลค่าตามบญัชขี ัน้ต้น 193,120 17,455 11,264 58 221,897 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่า 
        จะเกดิขึน้ (1,904) (1,581) (4,626) (24) (8,135) 
มูลค่าสุทธติามบญัชก่ีอนหกัส ารองสว่นเกนิ 191,216 15,874 6,638 34 213,762 
 

  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหวา่งกาล 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
 

 
ผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดข้ึนภายใน  

12 เดอืน  

ผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดข้ึนตลอด
อายุสญัญาแต ่

ยงัไม่เกิด 
การดอ้ยค่า 

ผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาด
ว่าจะเกิดข้ึน
ตลอดอายุ

สญัญาและเกิด
การดอ้ยค่า 

ผลขาดทุนด้าน 
เครดิตเม่ือซ้ือ 
หรือเม่ือเกิด 

รายการ 

 
 
 
 
 

รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      
เงินวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์      
อนัดบัความน่าเชื่อถอืของประเทศ  6,294 - - - 6,294 
กลุ่มระดบัลงทุน 10,503 - - - 10,503 
กลุ่มระดบัต ่ากวา่ลงทุน 7 - - - 7 
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอื - - - - - 
มูลค่าตามบญัช ี 16,804 - - - 16,804 
      

ลูกหน้ีจากการขายสินทรพัยท์างการเงิน      
   ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร   
   หรอืขาดทุนและเงินลงทุน    

 
 

อนัดบัความน่าเชื่อถอืของประเทศ  4,021 - - - 4,021 
กลุ่มระดบัลงทุน 312 - - - 312 
กลุ่มระดบัต ่ากวา่ลงทุน 53 - - - 53 
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอื - - - - - 
มูลค่าตามบญัช ี 4,386 - - - 4,386 
      

สินทรพัยอ์ื่น      
อนัดบัความน่าเชื่อถอืของประเทศ  190 - - - 190 
กลุ่มระดบัลงทุน 371 - - - 371 
กลุ่มระดบัต ่ากวา่ลงทุน 55 - - - 55 
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอื 153 - - - 153 
มูลค่าตามบญัชขี ัน้ต้น 769 - - - 769 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่า 
        จะเกดิขึน้ (53) - - - (53) 
มูลค่าสุทธติามบญัช ี 716 - - - 716 
      

ภาระผกูพนัท่ีจะให้สินเช่ือและการค า้ 
   ประกนัทางการเงิน    

 
 

ด ี 5,775 60 - - 5,835 
น่าพอใจ 23 129 - - 152 
ด้อยค่าด้านเครดติ - - 29 - 29 
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอื 1,978 6 1 - 1,985 
มูลค่าตามบญัชขี ัน้ต้น 7,776 195 30 - 8,001 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่า 
        จะเกดิขึน้ (123) (3) (27) - (153) 
มูลค่าสุทธติามบญัช ี 7,653 192 3 - 7,848 

  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหวา่งกาล 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

67 

 
 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 

 
ผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดข้ึนภายใน  

12 เดอืน  

ผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดข้ึนตลอด
อายุสญัญาแต ่

ยงัไม่เกิด 
การดอ้ยค่า  

ผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาด
ว่าจะเกิดข้ึน
ตลอดอายุ

สญัญาและเกิด
การดอ้ยค่า  

ผลขาดทุนด้าน 
เครดิตเม่ือซ้ือ 
หรือเม่ือเกิด 

รายการ 

 
 
 
 
 

รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน    
     (สินทรพัย)์    

 
 

อนัดบัความน่าเชื่อถอืของประเทศ 2,131 - - - 2,131 
กลุ่มระดบัลงทุน 2,724 - - - 2,724 
กลุ่มระดบัต ่ากวา่ลงทุน 1,502 - - - 1,502 
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอื - - - - - 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่า 
        จะเกดิขึน้ - - - - - 
มูลค่าสุทธติามบญัช ี 6,357 - - - 6,357 

      

เงินลงทุน      
อนัดบัความน่าเชื่อถอืของประเทศ 53,140 - - - 53,140 
กลุ่มระดบัลงทุน 6,924 - - - 6,924 
กลุ่มระดบัต ่ากวา่ลงทุน 1,210 141 - - 1,351 
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอื - - 1 - 1 
มูลค่าตามบญัชขี ัน้ต้น 61,274 141 1 - 61,416 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่า 
        จะเกดิขึน้ - - (1) - (1) 
มูลค่าสุทธติามบญัช ี 61,274 141 - - 61,415 
      

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและ 
   ดอกเบ้ียค้างรบั    

 
 

ด ี 67,997 1,243 - - 69,240 
น่าพอใจ 1,924 9,792 243 - 11,959 
ด้อยค่าด้านเครดติ - - 5,816 58 5,874 
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอื 130,446 8,178 5,100 - 143,724 
มูลค่าตามบญัชขี ัน้ต้น 200,367 19,213 11,159 58 230,797 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่า 
        จะเกดิขึน้ (1,891) (1,482) (3,491) (24) (6,888) 
มูลค่าสุทธติามบญัชก่ีอนหกัส ารองสว่นเกนิ 198,476 17,731 7,668 34 223,909 

 
  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหวา่งกาล 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 

 
ผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดข้ึนภายใน  

12 เดอืน  

ผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดข้ึนตลอด
อายุสญัญาแต ่

ยงัไม่เกิด 
การดอ้ยค่า 

ผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาด
ว่าจะเกิดข้ึน
ตลอดอายุ

สญัญาและเกิด
การดอ้ยค่า 

ผลขาดทุนด้าน 
เครดิตเม่ือซ้ือ 
หรือเม่ือเกิด 

รายการ 

 
 
 
 
 

รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      

เงินวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์      
อนัดบัความน่าเชื่อถอืของประเทศ  345 - - - 345 
กลุ่มระดบัลงทุน 14,154 - - - 14,154 
กลุ่มระดบัต ่ากวา่ลงทุน 1,552 - - - 1,552 
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอื - - - - - 
มูลค่าตามบญัช ี 16,051 - - - 16,051 
      

ลูกหน้ีจากการขายสินทรพัยท์างการเงิน      
   ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร   
   หรอืขาดทุนและเงินลงทุน    

 
 

อนัดบัความน่าเชื่อถอืของประเทศ  2,999 - - - 2,999 
กลุ่มระดบัลงทุน 53 - - - 53 
กลุ่มระดบัต ่ากวา่ลงทุน - - - - - 
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอื - - - - - 
มูลค่าตามบญัช ี 3,052 - - - 3,052 
      

สินทรพัยอ์ื่น      
อนัดบัความน่าเชื่อถอืของประเทศ  219 - - - 219 
กลุ่มระดบัลงทุน 492 - - - 492 
กลุ่มระดบัต ่ากวา่ลงทุน - 1 - - 1 
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอื 237 - - - 237 
มูลค่าตามบญัชขี ัน้ต้น 948 1 - - 949 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่า 
        จะเกดิขึน้ (48) - - - (48) 
มูลค่าสุทธติามบญัช ี 900 1 - - 901 
      

ภาระผกูพนัท่ีจะให้สินเช่ือและการค า้ 
   ประกนัทางการเงิน    

 
 

ด ี 7,203 57 - - 7,260 
น่าพอใจ 187 82 - - 269 
ด้อยค่าด้านเครดติ - - 38 - 38 
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอื 2,291 6 1 - 2,298 
มูลค่าตามบญัชขี ัน้ต้น 9,681 145 39 - 9,865 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่า 
        จะเกดิขึน้ (124) (2) (27) - (153) 
มูลค่าสุทธติามบญัช ี 9,557 143 (12) - 9,712 

 
  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหวา่งกาล 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
 

 
ผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดข้ึนภายใน  

12 เดอืน  

ผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดข้ึนตลอด
อายุสญัญาแต ่

ยงัไม่เกิด 
การดอ้ยค่า  

ผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาด
ว่าจะเกิดข้ึน
ตลอดอายุ

สญัญาและเกิด
การดอ้ยค่า  

ผลขาดทุนด้าน 
เครดิตเม่ือซ้ือ 
หรือเม่ือเกิด 

รายการ 

 
 
 
 
 

รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน    

     (สินทรพัย)์ 
    

 
อนัดบัความน่าเชื่อถอืของประเทศ 3,164 - - - 3,164 
กลุ่มระดบัลงทุน 3,639 - - - 3,639 
กลุ่มระดบัต ่ากวา่ลงทุน 1,201 - - - 1,201 
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอื - - - - - 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่า 
        จะเกดิขึน้ - - - - - 
มูลค่าสุทธติามบญัช ี 8,004 - - - 8,004 

      

เงินลงทุน      
อนัดบัความน่าเชื่อถอืของประเทศ 53,658 - - - 53,658 
กลุ่มระดบัลงทุน 4,989 - - - 4,989 
กลุ่มระดบัต ่ากวา่ลงทุน 2,280 - - - 2,280 
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอื - - 1 - 1 
มูลค่าตามบญัชขี ัน้ต้น 60,927 - 1 - 60,928 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่า 
        จะเกดิขึน้ - - (1) - (1) 
มูลค่าสุทธติามบญัช ี 60,927 - - - 60,927 
      

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี 
   และดอกเบ้ียค้างรบั    

 
 

ด ี 95,791 954 - - 96,745 
น่าพอใจ 1,900 8,255 78 - 10,233 
ด้อยค่าด้านเครดติ - - 5,138 58 5,196 
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอื 94,623 3,153 5,586 - 103,362 
มูลค่าตามบญัชขี ัน้ต้น 192,314 12,362 10,802 58 215,536 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่า 
        จะเกดิขึน้ (1,043) (666) (4,438) (24) (6,172) 
มูลค่าสุทธติามบญัชก่ีอนหกัส ารองสว่นเกนิ 191,270 11,695 6,365 34 209,364 

 
  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหวา่งกาล 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
 

 
ผลขาดทุน

ด้านเครดิตท่ี
คาดว่าจะ

เกิดข้ึนภายใน  
12 เดอืน  

ผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดข้ึนตลอด
อายุสญัญาแต ่

ยงัไม่เกิด 
การดอ้ยค่า  

ผลขาดทุน
ด้านเครดิตท่ี

คาดว่าจะ
เกิดข้ึนตลอด
อายุสญัญา
และเกิดการ

ด้อยค่า  

ผลขาดทุนด้าน 
เครดิตเม่ือซ้ือ 
หรือเม่ือเกิด 

รายการ 

 
 
 
 
 

รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      

เงินวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์      
อนัดบัความน่าเชื่อถอืของประเทศ  6,294 - - - 6,294 
กลุ่มระดบัลงทุน 10,503 - - - 10,503 
กลุ่มระดบัต ่ากวา่ลงทุน 7 - - - 7 
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอื - - - - - 
มูลค่าตามบญัช ี 16,804 - - - 16,804 
      

ลูกหน้ีจากการขายสินทรพัยท์างการเงิน      
   ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
   ผ่านก าไรหรือขาดทุนและเงินลงทุน    

 
 

อนัดบัความน่าเชื่อถอืของประเทศ  4,021 - - - 4,021 
กลุ่มระดบัลงทุน 312 - - - 312 
กลุ่มระดบัต ่ากวา่ลงทุน 53 - - - 53 
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอื - - - - - 
มูลค่าตามบญัช ี 4,386 - - - 4,386 
      
สินทรพัยอ์ื่น      
อนัดบัความน่าเชื่อถอืของประเทศ  190 - - - 190 
กลุ่มระดบัลงทุน 371 - - - 371 
กลุ่มระดบัต ่ากวา่ลงทุน 55 - - - 55 
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอื 153 - - - 153 
มูลค่าตามบญัชขี ัน้ต้น 769 - - - 769 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่า 
        จะเกดิขึน้ (53) - - - (53) 
มูลค่าสุทธติามบญัช ี 716 - - - 716 
      

ภาระผกูพนัท่ีจะให้สินเช่ือและการค า้ 
   ประกนัทางการเงิน    

 
 

ด ี 9,040 60 - - 9,100 
น่าพอใจ 23 129 - - 152 
ด้อยค่าด้านเครดติ - - 29 - 29 
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอื 1,978 6 1 - 1,985 
มูลค่าตามบญัชขี ัน้ต้น 11,041 195 30 - 11,266 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่า 
        จะเกดิขึน้ (132) (3) (27) - (162) 
มูลค่าสุทธติามบญัช ี 10,909 192 3 - 11,104 

  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหวา่งกาล 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 

 
ผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดข้ึนภายใน  

12 เดอืน  

ผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดข้ึนตลอด
อายุสญัญาแต ่

ยงัไม่เกิด 
การดอ้ยค่า  

ผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาด
ว่าจะเกิดข้ึน
ตลอดอายุ

สญัญาและเกิด
การดอ้ยค่า  

ผลขาดทุนด้าน 
เครดิตเม่ือซ้ือ 
หรือเม่ือเกิด 

รายการ 

 
 
 
 
 

รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน    
     (สินทรพัย)์ 

    
 

อนัดบัความน่าเชื่อถอืของประเทศ 2,062 - - - 2,062 
กลุ่มระดบัลงทุน 2,625 - - - 2,625 
กลุ่มระดบัต ่ากวา่ลงทุน 1,502 - - - 1,502 
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอื - - - - - 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่า 
        จะเกดิขึน้ - - - - - 
มูลค่าสุทธติามบญัช ี 6,189 - - - 6,189 

      

เงินลงทุน      
อนัดบัความน่าเชื่อถอืของประเทศ 53,140 - - - 53,140 
กลุ่มระดบัลงทุน 6,922 - - - 6,922 
กลุ่มระดบัต ่ากวา่ลงทุน 1,210 141 - - 1,351 
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอื - - 1 - 1 
มูลค่าตามบญัชขี ัน้ต้น 61,272 141 1 - 61,414 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่า 
        จะเกดิขึน้ - - (1) - (1) 
มูลค่าสุทธติามบญัช ี 61,272 141 - - 61,413 

      

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี 
   และดอกเบ้ียค้างรบั    

 
 

ด ี 100,937 1,243 - - 102,180 
น่าพอใจ 1,924 9,792 243 - 11,959 
ด้อยค่าด้านเครดติ - - 5,420 58 5,478 
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอื 95,848 4,078 5,100 - 105,026 
มูลค่าตามบญัชขี ัน้ต้น 198,709 15,113 10,763 58 224,643 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่า 
        จะเกดิขึน้ (1,060) (708) (3,332) (24) (5,124) 
มูลค่าสุทธติามบญัชก่ีอนหกัส ารองสว่นเกนิ 197,649 14,405 7,431 34 219,519 
      

 
  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหวา่งกาล 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
  

ผลขาดทุน
ด้านเครดิตท่ี

คาดว่าจะ
เกิดข้ึนภายใน  

12 เดอืน  

ผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดข้ึนตลอด
อายุสญัญาแต ่

ยงัไม่เกิด 
การดอ้ยค่า  

ผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาด
ว่าจะเกิดข้ึน
ตลอดอายุ

สญัญาและเกิด
การดอ้ยค่า  

ผลขาดทุนด้าน 
เครดิตเม่ือซ้ือ 
หรือเม่ือเกิด 

รายการ 

 
 
 
 
 

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

ลูกหน้ีจากการขายสินทรพัยท์างการเงิน      
   ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
   ผ่านก าไรหรือขาดทุนและเงินลงทุน      
อนัดบัความน่าเชื่อถอืของประเทศ  2,999 - - - 2,999 
กลุ่มระดบัลงทุน 53 - - - 53 
กลุ่มระดบัต ่ากวา่ลงทุน - - - - - 
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอื - - - - - 
มูลค่าตามบญัช ี 3,052 - - - 3,052 
      
สินทรพัยอ์ื่น      
อนัดบัความน่าเชื่อถอืของประเทศ  219 - - - 219 
กลุ่มระดบัลงทุน 492 - - - 492 
กลุ่มระดบัต ่ากวา่ลงทุน - 1 - - 1 
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอื 174 - - - 174 
มูลค่าตามบญัชขี ัน้ต้น 885 1 - - 886 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่า 
        จะเกดิขึน้ (48) - - - (48) 
มูลค่าสุทธติามบญัช ี 837 1 - - 838 
      

ภาระผกูพนัท่ีจะให้สินเช่ือและการค า้ 
   ประกนัทางการเงิน    

 
 

ด ี 9,823 57 - - 9,880 
น่าพอใจ 187 82 - - 269 
ด้อยค่าด้านเครดติ - - 38 - 38 
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอื 2,291 6 1 - 2,298 
มูลค่าตามบญัชขี ัน้ต้น 12,301 145 39 - 12,485 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่า 
        จะเกดิขึน้ (127) (2) (27) - (156) 
มูลค่าสุทธติามบญัช ี 12,174 143 12 - 12,329 

  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
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4.1.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

 

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงอันเกิดจากการที่กลุ่มกิจการไม่สามารถจ่ายหน้ีและภาระผูกพนัได้เมื่อถึงก าหนดเวลา 
หรอืไม่สามารถเปลี่ยนสนิทรพัย์เป็นเงนิสดได้ทนัเวลาหรอืไม่สามารถจดัหาเงนิทุนได้เพยีงพอตามความต้องการ  
 

สายบรหิารเงนิจะเป็นผูร้บัผดิชอบการบรหิารสภาพคล่องของธนาคารรวมถงึการจดัหาแหล่งเงนิทุนทัง้ระยะสัน้และระยะยาว และ
การบริหารการลงทุนในตราสารหน้ี ทัง้น้ีการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องในภาพรวมอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ
คณะกรรมการบริหารสินทรพัย์และหน้ีสนิ ซึ่งสอดส่องและควบคุมความเสี่ยงโดยอาศัยเครื่องมอืในการบริหารความเสี่ยงด้าน
สภาพคล่อง เช่นการด ารงสนิทรพัย์สภาพคล่องขัน้ต ่าตามกฎหมาย ส่วนต่างสภาพคล่อง อตัราส่วนสภาพคล่อง และเพดานความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่อง เป็นต้น 
 

วันที่ที่ครบก าหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และวนัที่  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  มดีงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

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

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

สินทรพัย์ทางการเงิน        
เงนิสด 803 - - - - 803 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 5,493 2,682 - - - 8,175 
สนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่า       
   ยุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน - 79 3,297 26,021 - 29,397 
สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ - 26,964 11,979 16,080 - 55,023 
เงนิลงทุน - 7,740 29,719 23,469 87 61,015 
เงนิให้สนิเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรบั 11,668(1) 28,468 67,875 113,886 - 221,897 
เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์ 16,804 - - - - 16,804 
ลูกหนี้จากการขายสนิทรพัย์ทางการเงนิ       
   ที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่าน       
   ก าไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - 4,386 - - - 4,386 
สนิทรพัย์อื่น - 460 231 1 77 769 
   รวมสนิทรพัย์ทางการเงนิ 34,768 70,779 113,101 179,457 164 398,269 
       

หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิรบัฝาก 88,560 96,588 2,759 - - 187,907 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 22,394 25,492 349 - - 48,235 
หนี้สนิจ่ายคนืเมื่อทวงถาม 389 - - - - 389 
หนี้สนิทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วย       
   มูลค่ายุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน - 1,496 11,121 13,233 - 25,850 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ - 27,668 12,714 12,481 - 52,863 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงนิกู้ยมื - 3,303 2,930 14,189 - 20,422 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า - 112 146 2 - 260 
เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์ 9,549 - - - - 9,549 
เจ้าหนี้จากการซือ้สนิทรพัย์ทางการเงนิ       
   ที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่าน       
   ก าไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - 2,244 - - - 2,244 
หนี้สนิอื่น - 421 - - - 421 
   รวมหนี้สนิทางการเงนิ 120,892 157,324 30,019 39,905 - 348,140 

 
(1)  ณ วนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2564 ส่วนหน่ึงของเงนิใหส้นิเชื่อที่ครบก าหนดเมื่อทวงถามในงบการเงินรวมจ านวน 5,333 ล้านบาท 

เป็นจ านวนเงนิคงคา้งตามสญัญาของสนิทรพัย์ทางการเงนิที่ด้อยค่าด้านเครดติ ทัง้น้ีระยะเวลาการช าระคนืขึน้อยู่กบัการเจรจา
ปรบัโครงสรา้งหน้ีใหม่  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหวา่งกาล 
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 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

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

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       
สินทรพัย์ทางการเงิน        
เงนิสด 919 - - - - 919 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 4,940 1,417 - - - 6,357 
สนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่า       
   ยุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน - 65 3,452 31,717 - 35,234 
สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ - 19,571 18,374 19,616 - 57,561 
เงนิลงทุน - 6,328 35,076 20,011 79 61,494 
เงนิให้สนิเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรบั 11,837(1) 31,036 74,878 113,046 - 230,797 
เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์ 16,051 - - - - 16,051 
ลูกหนี้จากการขายสนิทรพัย์ทางการเงนิ       
   ที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่าน       
   ก าไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - 3,052 - - - 3,052 
สนิทรพัย์อื่น - 591 269 3 75 938 
   รวมสนิทรพัย์ทางการเงนิ 33,747 62,060 132,049 184,393 154 412,403 
       
หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิรบัฝาก 93,495 98,704 1,757 - - 193,956 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 22,458 23,908 729 - - 47,095 
หนี้สนิจ่ายคนืเมื่อทวงถาม 256 - - - - 256 
หนี้สนิทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วย       
   มูลค่ายุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน - 3,439 12,491 13,019 - 28,949 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ - 20,423 19,335 17,463 - 57,221 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงนิกู้ยมื - 1,909 2,140 15,400 - 19,449 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า - 113 191 2 - 306 
เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์ 12,111 - - - - 12,111 
เจ้าหนี้จากการขายสนิทรพัย์ทางการเงนิ       
   ที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่าน       
   ก าไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - 3,806 - - - 3,806 
หนี้สนิอื่น - 539 - - - 539 
   รวมหนี้สนิทางการเงนิ 128,320 152,841 36,643 45,884 - 363,688 

 
(1)  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ส่วนหน่ึงของเงินใหส้นิเชื่อที่ครบก าหนดเมื่อทวงถามในงบการเงินรวมจ านวน 5,526 ล้านบาท 

เป็นจ านวนเงนิคงค้างตามสญัญาของสินทรพัย์ทางการเงนิที่ด้อยค่าด้านเครดิต ทัง้น้ีระยะเวลาการช าระคนืขึ้นอยู่กบัการเจรจา
ปรบัโครงสรา้งหน้ีใหม่ 

  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหวา่งกาล 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

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

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       
สินทรพัย์ทางการเงิน        
เงนิสด 802 - - - - 802 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 5,322 2,682 - - - 8,004 
สนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่า       
   ยุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน - 79 3,297 26,021 - 29,397 
สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ - 26,964 11,979 16,080 - 55,023 
เงนิลงทุน - 7,740 29,717 23,469 87 61,013 
เงนิให้สนิเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรบั 11,668(1) 45,934 45,824 112,110 - 215,536 
เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์ 16,804 - - - - 16,804 
ลูกหนี้จากการขายสนิทรพัย์ทางการเงนิ       
   ที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่าน       
   ก าไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - 4,386 - - - 4,386 
สนิทรพัย์อื่น - 460 231 1 77 769 
   รวมสนิทรพัย์ทางการเงนิ 34,596 88,245 91,048 177,681 164 391,734 
       
หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิรบัฝาก 88,948 96,605 2,759 - - 188,312 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 22,394 25,492 349 - - 48,235 
หนี้สนิจ่ายคนืเมื่อทวงถาม 389 - - - - 389 
หนี้สนิทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วย       
   มูลค่ายุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน - 1,496 11,121 13,233 - 25,850 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ - 27,668 12,714 12,481 - 52,863 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงนิกู้ยมื - 3,303 2,930 14,189 - 20,422 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า - 78 126 2 - 206 
เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์ 9,549 - - - - 9,549 
เจ้าหนี้จากการขายสนิทรพัย์ทางการเงนิ       
   ที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่าน       
   ก าไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - 2,244 - - - 2,244 
หนี้สนิอื่น - 421 - - - 421 
   รวมหนี้สนิทางการเงนิ 121,280 157,307 29,999 39,905 - 348,491 

 
(1)  ณ วนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2564 ส่วนหน่ึงของเงนิใหส้นิเชื่อที่ครบก าหนดเมื่อทวงถามในเฉพาะธนาคารจ านวน 5,333 ล้านบาท 

เป็นจ านวนเงนิคงคา้งตามสญัญาของสนิทรพัย์ทางการเงนิที่ด้อยค่าด้านเครดติ ทัง้น้ีระยะเวลาการช าระคืนขึ้นอยู่กบัการเจรจา
ปรบัโครงสรา้งหน้ีใหม่ 

  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหวา่งกาล 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

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

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       
สินทรพัย์ทางการเงิน        
เงนิสด 918 - - - - 918 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 4,771 1,418 - - - 6,189 
สนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่า       
   ยุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน - 65 3,452 31,717 - 35,234 
สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ - 19,571 18,374 19,616 - 57,561 
เงนิลงทุน - 6,328 35,074 20,011 79 61,492 
เงนิให้สนิเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรบั 11,837(1) 51,009 51,407 110,390 - 224,643 
เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์ 16,051 - - - - 16,051 
ลูกหนี้จากการขายสนิทรพัย์ทางการเงนิ       
   ที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม       
   ผ่านก าไรหรอืขาดทุน - 3,052 - - - 3,052 
สนิทรพัย์อื่น - 591 269 3 75 938 
   รวมสนิทรพัย์ทางการเงนิ 33,577 82,034 108,576 181,737 154 406,078 
       
หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิรบัฝาก 93,673 98,720 1,757 - - 194,150 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 22,458 23,908 729 - - 47,095 
หนี้สนิจ่ายคนืเมื่อทวงถาม 256 - - - - 256 
หนี้สนิทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วย       
   มูลค่ายุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน - 3,439 12,491 13,019 - 28,949 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ - 20,423 19,335 17,463 - 57,221 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงนิกู้ยมื - 1,909 2,140 15,400 - 19,449 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า - 79 161 2 - 242 
เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์ 12,111 - - - - 12,111 
เจ้าหนี้จากการขายสนิทรพัย์ทางการเงนิ       
   ที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม       
   ผ่านก าไรหรอืขาดทุน - 3,806 - - - 3,806 
หนี้สนิอื่น - 534 - - - 534 
   รวมหนี้สนิทางการเงนิ 128,498 152,818 36,613 45,884 - 363,813 

 
(1) ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ส่วนหน่ึงของเงนิใหส้ินเชื่อที่ครบก าหนดเมื่อทวงถามในเฉพาะธนาคารจ านวน 5,526 ล้านบาท 

เป็นจ านวนเงินคงคา้งตามสญัญาของสนิทรพัย์ทางการเงินที่ด้อยค่าด้านเครดิต ทัง้น้ีระยะเวลาการช าระคนืขึ้นอยู่กบัการเจรจา
ปรบัโครงสรา้งหน้ีใหม่ 
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4.1.4 ความเส่ียงด้านมูลค่ายุติธรรม 

 
ธนาคารได้มกีารประมาณการมูลค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิตามหลกัเกณฑ์ดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม 

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
สินทรพัยท์างการเงิน      
เงนิสด 803 803 919 919 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ 8,175 8,175 6,357 6,357 
สนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่า     
   ยุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 29,397 29,397 35,234 35,234 
สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ 55,023 55,023 57,561 57,561 
เงนิลงทุนสุทธ ิ 61,015 62,028 61,493 62,788 
เงนิให้สนิเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรบัสุทธ ิ 211,955 210,937 221,844 220,317 
เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 16,804 16,804 16,051 16,051 
ลูกหนี้จากการขายสนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่า     
   ยุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน 4,386 4,386 3,052 3,052 
สนิทรพัย์อื่น 769 766 696 697 
   รวมสนิทรพัย์ทางการเงนิ  388,327   388,319 403,207 402,976 
     
หน้ีสินทางการเงิน      
เงนิรบัฝาก 187,907 187,933 193,956 193,974 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 48,235 48,235 47,095 47,095 
หนี้สนิจ่ายคนืเมื่อทวงถาม 389 389 256 256 
หนี้สนิทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่า     
   ยุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 25,850 25,850 28,949 28,949 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ 52,863 52,863 57,221 57,221 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงนิกู้ยมื 20,422 20,582 19,449 19,734 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า 253 253 297 297 
เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 9,549 9,549 12,111 12,111 
เจ้าหนี้จากการซื้อสนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่า     
   ยุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน 2,244 2,244 3,806 3,806 
   รวมหนี้สนิทางการเงนิ 347,712 347,898 363,140 363,443 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
  มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม 

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
สินทรพัยท์างการเงิน      
เงนิสด 802 802 918 918 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ 8,004 8,004 6,189 6,189 
สนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่า     
   ยุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 29,397 29,397 35,234 35,234 
สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ 55,023 55,023 57,561 57,561 
เงนิลงทุนสุทธ ิ 61,013 62,026 61,491 62,786 
เงนิให้สนิเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรบัสุทธ ิ 207,664 206,410 217,576 216,202 
เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 16,804 16,804 16,051 16,051 
ลูกหนี้จากการขายสนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่า     
   ยุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน 4,386 4,386 3,052 3,052 
สนิทรพัย์อื่น 769 766 413 413 
   รวมสนิทรพัย์ทางการเงนิ 383,862 383,618 398,485 398,406 
     
หน้ีสินทางการเงิน      
เงนิรบัฝาก 188,312 188,338 194,150 194,169 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 48,235 48,235 47,095 47,095 
หนี้สนิจ่ายคนืเมื่อทวงถาม 389 389 256 256 
หนี้สนิทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่า     
   ยุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 25,850 25,850 28,949 28,949 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ 52,863 52,863 57,221 57,221 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงนิกู้ยมื 20,422 20,582 19,449 19,734 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า 200 200 234 234 
เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 9,549 9,549 12,111 12,111 
เจ้าหนี้จากการซื้อสนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่า     
   ยุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน 2,244 2,244 3,806 3,806 
   รวมหนี้สนิทางการเงนิ 348,064 348,250 363,271 363,575 

 
4.2 การจดัการความเส่ียงในส่วนของทุน 
 

วัตถุประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบริหารทุนของกลุ่มกิจการนั้นเพื่อด ารงไว้ซึ่งความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองของ  
กลุ่มกจิการเพื่อสรา้งผลตอบแทนต่อเจ้าของและเป็นประโยชน์ต่อผูท้ี่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อด ารงไว้ซึ่งโครงสรา้งของทุนที่เหมาะสม เพื่อ
ลดต้นทุนทางการเงนิของทุน 
 
ในการด ารงไวห้รอืปรบัโครงสรา้งของทุน กลุ่มกจิการอาจปรบันโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กบัเจ้าของ การคนืทุนใหแ้ก่เจ้าของ การออกหุน้ใหม่ 
หรอืการขายทรพัย์สนิเพื่อลดภาระหน้ี 
 
ธนาคารมกีารด ารงเงินกองทุนตามกฎหมายตามพระราชบญัญตัิธุรกจิสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 เงนิกองทุนที่ต้องด ารงไวต้ามกฎหมาย 
ของธนาคารเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลขอ้ 30 
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5 ประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ 

 
การประมาณการ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจได้มีการทบทวนอย่างต่อเน่ืองและอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอื่น  ๆ   
ซึ่งรวมถงึการคาดการณ์ถงึเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามเีหตุผลในสถานการณ์ขณะนัน้ 
 
กลุ่มกิจการมีการประมาณการทางบัญชี และใช้ข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบัญชีอาจไม่ตรงกับผลที่
เกดิขึน้จรงิ ประมาณการทางบญัชทีี่ส าคญัและขอ้สมมตฐิานที่มคีวามเสีย่งอย่างเป็นสาระส าคญัที่อาจเป็นเหตุใหเ้กดิการปรบัปรุงยอดคงเหลือของ
สนิทรพัย์และหน้ีสนิในรอบระยะเวลาบญัชหีน้า มดีงัน้ี 
 
(ก) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 

 
กลุ่มกิจการพิจารณาและรบัรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยรวมการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต (Forward looking) 
ของสนิทรพัย์ทางการเงนิที่เป็นตราสารหน้ีที่วดัมูลค่าด้วยวธิีวดัมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น สนิทรพัย์ทางการเงนิที่ เป็น
ตราสารหน้ีที่วดัมูลค่าด้วยวธิรีาคาทุนตดัจ าหน่าย และภาระผูกพนัวงเงนิสนิเชื่อที่ยงัไม่ได้เบกิใช้และสญัญาค ้าประกนัทางการเงนิ 
 
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิขึ้นส าหรบัสินทรพัย์ทางการเงินเกดิจากประมาณการค่าความน่าจะเป็นของผลขาดทุนด้านเครดิต
ถ่วงน ้าหนัก (เช่น มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รบัทัง้หมด) ตลอดช่วงอายุที่คาดไว้ของเครื่องมอืทางการเงิน โดย
จ านวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รบัหมายถึงผลต่างระหว่างกระแสเงินสดตามสญัญาทัง้หมดซึ่งกลุ่มกิจการต้องได้รบัและกระแสเงนิสด
ทัง้หมดซึ่งกลุ่มกจิการคาดว่าจะได้รบั คดิลดด้วยอตัราดอกเบี้ยที่แท้จริงเมื่อแรกเริม่ของสญัญาส าหรบัสินทรพัย์ทางการเงนิที่ไม่มกีารด้อยค่า
ด้านเครดติเมื่อซื้อหรอืเมื่อวนัที่เกดิรายการหรอือตัราดอกเบี้ยที่แท้จรงิปรบัด้วยความเสีย่งด้านเครดติส าหรบัสนิทรพัย์ทางการเงนิที่มีการ
ด้อยค่าด้านเครดติเมื่อซื้อหรอืเมื่อวนัที่เกดิรายการ กลุ่มกจิการประมาณการกระแสเงนิสดโดยพจิารณาถงึเงื่อนไขตามสญัญาทัง้หมดของ
สนิทรพัย์ทางการเงนิตลอดอายุของสินทรพัย์ทางการเงินที่คาดไว ้ โดยกระแสเงนิสดที่คาดว่าจะได้รบัที่กลุ่มกจิการพจิารณาหมายรวมถึง
กระแสเงนิสดที่ได้มาจากการขายหลกัประกนัที่ถอืไว้หรอืส่วนที่ปรบัปรุงด้านเครดติอื่น ๆ ซึ่งถอืเป็นส่วนหน่ึงของเงื่อนไขตามสญัญา โดย
ขอ้สนันิษฐานว่าอายุที่คาดไวข้องสนิทรพัย์ทางการเงนิสามารถประมาณได้อย่างน่าเชื่อถอื อย่างไรก็ตามในกรณีที่กลุ่มกจิการไม่สามารถ
ประมาณอายุของสนิทรพัย์ทางการเงนิได้อย่างน่าเชื่อถอื กลุ่มกจิการจะเลอืกใช้อายุคงเหลอืตามสญัญาของสนิทรพัย์ทางการเงนิ 
 
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรบัภาระผูกพนัวงเงินสินเชื่อที่ยงัไม่ได้เบิกใช้เกิดจากผลต่างระหว่าง มูลค่าปัจจุบันของ
กระแสเงนิสดตามสญัญที่ถึงก าหนดช าระ ในกรณีที่ผูถ้อืสญัญาเบกิใช้สินเชื่อและมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดที่กลุ่มกจิการคาดว่าจะ
ได้รบั ในกรณีที่สนิเชื่อถูกเบกิใช้ โดยการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรบัภาระผูกพนัวงเงนิสินเชื่อดงักล่าว
ของกลุ่มกิจการต้องสอดคล้องกบัการคาดการณ์การเบกิใช้สินเชื่อของภาระผูกพนัดงักล่าว และสดัส่วนของภาระผูกพนัวงเงินสนิเชื่อที่
คาดว่าจะถูกเบิกใช้ตลอดประมาณการอายุที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของภาระผูกพนัวงเงินสินเชื่อเมื่อประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่  
คาดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายุ 
 
ผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ส าหรบัสญัญาค ้าประกนัทางการเงนิเกดิจากผลต่างระหว่างการประมาณการการจ่ายเงนิชดเชยที่
จะจ่ายให้ผู้ถือสญัญาส าหรบัผลขาดทุนด้านเครดิตหักจ านวนเงินที่กลุ่มกิจการคาดว่าจะได้รบัจากผู้ถือสญัญา ลูกหน้ี หรือบุคคลใด 
เน่ืองจากกลุ่มกิจการจะต้องช าระเงินเฉพาะกรณีที่ลูกหน้ีปฏิบัติผิดสญัญาซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของเครื่องมือทางการเงินที่มีการ  
ค ้าประกนั โดยหากสนิทรพัย์มกีารค ้าประกนัอย่างเต็มจ านวน ค่าประมาณการของเงนิสดที่คาดว่าจะไม่ได้รบัส าหรบัสญัญาค ้าประกนัทาง
การเงนิจะสอดคล้องกบัค่าประมาณของจ านวนเงนิสดที่คาดว่าจะไม่ได้รบัส าหรบัสนิทรพัย์ที่มกีารค ้าประกนั 
 
ผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ส าหรบัสนิทรพัย์ทางการเงนิที่มกีารด้อยค่าด้านเครดติ ณ วนัที่รายงานแต่ไม่ได้เป็นสนิทรพัย์ทาง
การเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อซื้อหรือเมื่อวนัที่เกิดรายการ จะถูกวดัมูลค่าโดยใช้ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีขัน้ต้นของ
สินทรพัย์กับมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดที่คาดว่าจะได้รบัในอนาคตคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่ใช้ตอนเริ่มต้นของสนิทรพัย์
ทางการเงนินัน้ การปรบัปรุงผลต่างดงักล่าวจะถูกรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนเป็นผลก าไรหรอืขาดทุนจากการด้อยค่า 

  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหวา่งกาล 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

80 

 
กลุ่มกจิการวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ของเครื่องมอืทางการเงนิโดยวธิกีารที่สะท้อนถงึเรื่องต่อไปน้ี 
 
- จ านวนเงนิที่ค านึงถงึความน่าจะเป็นถ่วงน ้าหนักและปราศจากอคต ิซึ่งพจิารณาจากการประเมนิช่วงของผลลพัธ์ที่เป็นไปได้ 
- มูลค่าเงนิตามเวลา และ 
- ขอ้มูลสนับสนุนและความสมเหตุสมผลโดยไม่ใช้ต้นทุนหรอืความพยายามที่มากเกินไป ณ วนัที่รายงาน เกี่ยวกบัเหตุการณ์ในอดีต 

สภาพการณ์ปัจจุบนั และการพยากรณ์สภาวะเศรษฐกจิในอนาคต 
 
กลุ่มกจิการวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ของเครื่องมอืทางการเงนิโดยใช้วธิีการดงัต่อไปน้ี 
 
ก) วิธีทัว่ไป (General approach) 

 
ณ วนัที่รายงาน กลุ่มกจิการเลอืกใช้วธิทีัว่ไป (General approach) ส าหรบัสนิทรพัย์ทางการเงินที่เป็นตราสารหน้ีที่วดัมูลค่าด้วย
วธิวีดัมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น สนิทรพัย์ทางการเงนิที่เป็นตราสารหน้ีที่วดัมูลค่าด้วยวธิีราคาทุนตัดจ าหน่าย 
และภาระผูกพันและสัญญาค ้าประกันทางการเงินที่ไม่ เป็นไปตามเงื่อนไขในการใช้วิธี อย่างง่าย (Simplified approach)  
โดยพจิารณาการเปลี่ยนแปลงในคุณภาพเครดติของสนิทรพัย์ทางการเงนิเป็นสามระดบั โดยในแต่ละระดบัจะก าหนดวธิกีารวดัค่า
เผื่อผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้และการค านวณวธิดีอกเบี้ยที่แท้จรงิที่แตกต่างกนัไป ได้แก่ 
 
- ระดบัที่ 1 หากความเสีย่งด้านเครดิตของเครื่องมือทางการเงนิไม่เพิม่ขึ้นอย่างมนัียส าคญันับตัง้แต่การรบัรู้รายการเมื่อเริ่มแรก 

ค่าเผื่อผลขาดทุนของเครื่องมือทางการเงินจะถูกวดัมูลค่าด้วยจ านวนเงินเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน  
12 เดอืนขา้งหน้า 

- ระดบัที่ 2 หากความเสีย่งด้านเครดติของเครื่องมอืทางการเงนิเพิม่ขึน้อย่างมนัียส าคญันับตัง้แต่การรบัรูร้ายการเมื่อแรกเริ่ม 
ค่าเผื่อผลขาดทุนของเครื่องมอืทางการเงินจะถูกวดัมูลค่าด้วยจ านวนเงนิเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้
ตลอดอายุ 

- ระดับที่ 3 เมื่อสินทรพัย์ทางการเงินเข้าเงื่อนไขเป็นสนิทรพัย์ทางการเงินที่มกีารด้อยค่าด้านเครดิต ค่าเผื่อผลขาดทุนของ
เครื่องมอืทางการเงนิจะถูกวดัมูลค่าด้วยจ านวนเงนิเท่ากบัผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายุ 

 
ในการค านวณค่าเผื่อด้อยค่าภายใต้วธิกีารพจิารณาการเปลี่ยนแปลงในคุณภาพเครดติของสนิทรพัย์ในแต่ละระดบั ค่าเผื่อด้อยค่า
จะถูกค านวณเป็นแบบกลุ่มลูกหน้ี (Collective approach) โดยค านึงถงึขอ้มูลคาดการณ์ในอนาคต ยกเวน้ค่าเผื่อด้อยค่าของเงิน
ใหส้นิเชื่อใหแ้ก่ลูกหน้ีที่เป็นสาระส าคญั ค่าเผื่อด้อยค่าจะถูกค านวณเป็นแบบรายสญัญา (Individual assessment)   
 
การเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคญัของความเส่ียงด้านเครดิต 
 
กลุ่มกิจการประเมนิความเสี่ยงด้านเครดิตของเครื่องมอืทางการเงิน ณ วนัที่รายงาน ว่ามีการเพิม่ขึ้นอย่างมนัียส าคญันับตัง้แต่
การรบัรูร้ายการเมื่อแรกเริม่หรอืไม่  ในการประเมนิดงักล่าวกลุ่มกจิการเปรียบเทียบความเสีย่งของการผิดสญัญาที่จะเกดิขึ้นของ
เครื่องมอืทางการเงนิ ณ วนัที่รายงาน กบัความเสีย่งของการผดิสญัญาที่จะเกดิขึ้นของเครื่องมอืทางการเงิน ณ วนัที่รบัรูร้ายการ
เมื่อเริม่แรก และพจิารณาขอ้มูลสนับสนุนและสมเหตุสมผลที่สามารถหาได้โดยไม่ใช้ต้นทุนหรอืความพยายามที่มากเกนิไป 
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ข) วิธีอย่างง่าย (Simplified approach) 

 
กลุ่มกิจการเลือกใช้หลักการอย่างง่ายในการค านวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยจะพิจารณามูลค่า  
ผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายุส าหรบัลูกหน้ีอื่น 
 
สินทรพัยท์างการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเม่ือซ้ือหรือเม่ือวนัท่ีเกิดรายการ 
 
กลุ่มกิจการจะรบัรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสนิทรพัย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดติเมื่อซื้อหรอืเมื่อ
วนัที่เกิดรายการเท่ากบัผลต่างระหว่างกระแสเงนิสดตามสญัญาทัง้หมดซึ่งกจิการต้องได้รบัและกระแสเงนิสดทัง้หมดซึ่งกจิการ
คาดว่าจะได้รบั คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงปรบัด้วยความเสี่ยงด้านเครดิต และกลุ่มกิจการจะรบัรู้จ านวนเงินของการ
เปลี่ยนแปลงของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ เป็นผลก าไรหรอืขาดทุนจากการด้อยค่าในก าไรหรอืขาดทุน 
โดยกลุ่มกจิการจะรบัรูก้ารเปลี่ยนแปลงในทางที่ดขีึ้นของผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึ้นตลอดอายุเป็นผลก าไรจากการ
ด้อยค่า แมว่้าผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายุดังกล่าวเป็นจ านวนเงินที่น้อยกว่าผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่า
จะเกดิขึน้ซึ่งเคยรวมในกระแสเงนิสดที่ประมาณการ ณ การรบัรูร้ายการเมื่อเริม่แรก 
 

(ข) มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 
 
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสาร
อนุพนัธ์ทางการเงิน โดยค านวณตามหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าที่เป็นที่ยอมรบักันทัว่ไป ซึ่งตัวแปรที่ใช้ ในการค านวณมาจากการ
เทยีบเคยีงกบัตวัแปรที่มอียู่ในตลาด โดยค านึงถงึอายุของตราสาร อตัราดอกเบี้ย ขอ้มูลความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร อตัราความผนัผวน
ของตลาด เป็นต้น 
 

(ค) การด้อยค่าของเงินลงทุน 
 
เงนิลงทุนได้ถูกทบทวนการด้อยค่าเมื่อมีเหตุการณ์หรอืสถานการณ์บ่งชี้ว่า ราคาตามบญัชอีาจต ่ากว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคืน ในการ
พจิารณาผลต่อรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ซึ่งฝ่ายบรหิารเหน็ว่าประมาณการดงักล่าวสมเหตุผล 
 

(ง) ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรพัยสิ์นรอการขาย 
 
กลุ่มกิจการประเมินค่าเผื่อการด้อยค่าของทรพัย์สนิรอการขายเมื่อพบว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคืนของทรพัย์สินมีมูลค่าลดลงน้อยกว่า
มูลค่าตามบัญชี ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนจากการด้อยค่าโดยพิจารณาจากราคาประเมินล่าสุดของ
ทรพัย์สนิ ประเภทและคุณลกัษณะของทรพัย์สิน อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและขอ้สมมตฐิานที่แตกต่างกนัอาจมผีลต่อค่าเผื่อการ
ด้อยค่าได้ ดงันัน้ การปรบัปรุงค่าเผื่อการด้อยค่าอาจมขีึน้ในอนาคต 
 

(จ) อาคาร อุปกรณ์ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 

ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการของอายุการใช้งานและมูลค่าซากส าหรบั อาคาร อุปกรณ์ และสินทรพัย์ไม่มีตัวตนของ กลุ่มกิจการ  
โดยฝ่ายบรหิารจะมกีารทบทวนค่าเสื่อมราคาเมื่ออายุการใช้งานและมูลค่าซากมคีวามแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรอืมี
การตดัจ าหน่ายสนิทรพัย์ที่เสื่อมสภาพหรอืไม่ได้ใช้งานโดยการขายหรอืเลกิใช้ 
 

(ฉ) ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์บ าเหน็จพนักงาน 
 
กลุ่มกิจการมีข้อผูกมดัในการให้ผลประโยชน์แก่พนักงานหลังเกษียณอายุ มูลค่าปัจจุบันของหน้ีสินผลประโยชน์พนักงานได้ถูกรับรู้
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน โดยการค านวณมูลค่ายุติธรรมของประมาณการกระแสเงินสดที่ต้องจ่ายในอนาคตด้วยอัตราคิดลด 
สมมตฐิานที่ใช้ในการประเมินค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานสุทธปิระจ าปีได้รวมถงึเงินเดือน จ านวนปีที่พนักงานท างานให้กลุ่มกจิการ 
ซึ่งจะได้รับเมื่อสิ้นสุดการท างานและอัตราดอกเบี้ย การเปลี่ยนแปลงในอัตราเหล่าน้ีมีผลต่อประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
ผลประโยชน์พนักงาน  
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6 การจดัประเภทสินทรพัยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

 
ตารางต่อไปน้ีแสดงการวเิคราะห์มูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์และหน้ีสนิทางการเงนิโดยแบ่งตามประเภทในงบแสดงฐานะการเงนิ 

 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
    ก าหนดให้   
  ก าหนดให้ วดัมูลค่าดว้ย วดัมูลค่าดว้ย   
 วดัมูลค่าดว้ย วดัมูลค่าดว้ย มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม   
 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม ผ่านก าไรหรือ ผ่านก าไรหรือ   
 ผ่านก าไรหรือ ผ่านก าไรหรือ ขาดทุน ขาดทุน ต้นทุนตดั  
 ขาดทุน ขาดทุน เบด็เสรจ็อ่ืน เบด็เสรจ็อ่ืน จ าหน่าย รวม 

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       
สินทรพัย์ทางการเงิน        
เงนิสด - - - - 803 803 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ - - - - 8,175 8,175 
สนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลคา่ดว้ยมูลค่า       
   ยุติธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 16,520 12,877 - - - 29,397 
สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ 55,023 - - - - 55,023 
เงนิลงทุนสุทธ ิ - - 39,509 86 21,420 61,015 
เงนิให้สนิเชือ่แก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบัสุทธ ิ - - - - 211,955 211,955 
เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ - - - - 16,804 16,804 
ลูกหนี้จากการขายสนิทรพัย์ทางการเงนิ       
   ที่วดัมูลค่าด้วยมูลคา่ยุติธรรม       
   ผ่านก าไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - - - - 4,386 4,386 
สนิทรพัย์อื่น - - - - 769 769 
   รวมสนิทรพัย์ทางการเงนิ 71,543 12,877 39,509 86 264,312 388,327 
       
หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิรบัฝาก - - - - 187,907 187,907 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ - - - - 48,235 48,235 
หนี้สนิจ่ายคนืเมือ่ทวงถาม - - - - 389 389 
หนี้สนิทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วย       
   มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน - 25,850 - - - 25,850 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ 52,863 - - - - 52,863 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงนิกู้ยมื - - - - 20,422 20,422 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า - - - - 253 253 
เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ - - - - 9,549 9,549 
เจ้าหนี้จากการซื้อสนิทรพัย์ทางการเงนิ       
   ที่วดัมูลค่าด้วยมูลคา่ยุติธรรม       
   ผ่านก าไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - - - - 2,244 2,244 
หนี้สนิอื่น  - - - - 421 421 
   รวมหนี้สนิทางการเงนิ 52,863 25,850 - - 269,420 348,133 

 
  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหวา่งกาล 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
    ก าหนดให้   
  ก าหนดให้ วดัมูลค่าดว้ย วดัมูลค่าดว้ย   
 วดัมูลค่าดว้ย วดัมูลค่าดว้ย มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม   
 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม ผ่านก าไรหรือ ผ่านก าไรหรือ   
 ผ่านก าไรหรือ ผ่านก าไรหรือ ขาดทุน ขาดทุน ต้นทุนตดั  
 ขาดทุน ขาดทุน เบด็เสรจ็อ่ืน เบด็เสรจ็อ่ืน จ าหน่าย รวม 

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       
สินทรพัย์ทางการเงิน       
เงนิสด - - - - 919 919 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ - - - - 6,357 6,357 
สนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลคา่ดว้ยมูลค่า       
   ยุติธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 21,541 13,693 - - - 35,234 
สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ 57,561 - - - - 57,561 
เงนิลงทุนสุทธ ิ - - 39,744 78 21,671 61,493 
เงนิให้สนิเชือ่แก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบัสุทธ ิ - - - - 221,844 221,844 
เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ - - - - 16,051 16,051 
ลูกหนี้จากการขายสนิทรพัย์ทางการเงนิ       
   ที่วดัมูลค่าด้วยมูลคา่ยุติธรรม       
   ผ่านก าไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - - - - 3,052 3,052 
สนิทรพัย์อื่น - - - - 938 938 
   รวมสนิทรพัย์ทางการเงนิ 79,102 13,693 39,744 78 270,832 403,449 
       
หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิรบัฝาก - - - - 193,956 193,956 
7รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ - - - - 47,095 47,095 
หนี้สนิจ่ายคนืเมือ่ทวงถาม - - - - 256 256 
หนี้สนิทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วย       
   มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน - 28,949 - - - 28,949 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ 57,221 - - - - 57,221 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงนิกู้ยมื - - - - 19,449 19,449 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า - - - - 297 297 
เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ - - - - 12,111 12,111 
เจ้าหนี้จากการซื้อสนิทรพัย์ทางการเงนิ       
   ที่วดัมูลค่าด้วยมูลคา่ยุติธรรม       
   ผ่านก าไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - - - - 3,806 3,806 
   รวมหนี้สนิทางการเงนิ 57,221 28,949 - - 276,970 363,140 

  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหวา่งกาล 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
    ก าหนดให้   
  ก าหนดให้ วดัมูลค่าดว้ย วดัมูลค่าดว้ย   
 วดัมูลค่าดว้ย วดัมูลค่าดว้ย มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม   
 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม ผ่านก าไรหรือ ผ่านก าไรหรือ   
 ผ่านก าไรหรือ ผ่านก าไรหรือ ขาดทุน ขาดทุน ต้นทุนตดั  
 ขาดทุน ขาดทุน เบด็เสรจ็อ่ืน เบด็เสรจ็อ่ืน จ าหน่าย รวม 

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       
สินทรพัย์ทางการเงิน       
เงนิสด - - - - 802 802 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ - - - - 8,004 8,004 
สนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลคา่ดว้ยมูลค่า       
   ยุติธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 16,520 12,877 - - - 29,397 
สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ 55,023 - - - - 55,023 
เงนิลงทุนสุทธ ิ - - 39,509 86 21,418 61,013 
เงนิให้สนิเชือ่แก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบัสุทธ ิ - - - - 207,664 207,664 
เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ - - - - 16,804 16,804 
ลูกหนี้จากการขายสนิทรพัย์ทางการเงนิ       
   ที่วดัมูลค่าด้วยมูลคา่ยุติธรรม       
   ผ่านก าไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - - - - 4,386 4,386 
สนิทรพัย์อื่น - - - - 769 769 
   รวมสนิทรพัย์ทางการเงนิ 71,543 12,877 39,509 86 259,847 383,862 
       
หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิรบัฝาก - - - - 188,312 188,312 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ - - - - 48,235 48,235 
หนี้สนิจ่ายคนืเมือ่ทวงถาม - - - - 389 389 
หนี้สนิทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วย       
   มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน - 25,850 - - - 25,850 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ 52,863 - - - - 52,863 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงนิกู้ยมื - - - - 20,422 20,422 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า - - - - 200 200 
เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ - - - - 9,549 9,549 
เจ้าหนี้จากการซื้อสนิทรพัย์ทางการเงนิ       
   ที่วดัมูลค่าด้วยมูลคา่ยุติธรรม       
   ผ่านก าไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - - - - 2,244 2,244 
หนี้สนิอื่น - - - - 421 421 
   รวมหนี้สนิทางการเงนิ 52,863 25,850 - - 269,772 348,485 

 
  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหวา่งกาล 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2563 
    ก าหนดให้   
  ก าหนดให้ วดัมูลค่าดว้ย วดัมูลค่าดว้ย   
 วดัมูลค่าดว้ย วดัมูลค่าดว้ย มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม   
 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม ผ่านก าไรหรือ ผ่านก าไรหรือ   
 ผ่านก าไรหรือ ผ่านก าไรหรือ ขาดทุน ขาดทุน ต้นทุนตดั  
 ขาดทุน ขาดทุน เบด็เสรจ็อ่ืน เบด็เสรจ็อ่ืน จ าหน่าย รวม 

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       
สินทรพัย์ทางการเงิน       
เงนิสด - - - - 918 918 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ - - - - 6,189 6,189 
สนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลคา่ดว้ยมูลค่า       
   ยุติธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 21,541 13,693 - - - 35,234 
สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ 57,561 - - - - 57,561 
เงนิลงทุนสุทธ ิ - - 39,744 78 21,669 61,491 
เงนิให้สนิเชือ่แก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบัสุทธ ิ - - - - 217,576 217,576 
เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ - - - - 16,051 16,051 
ลูกหนี้จากการขายสนิทรพัย์ทางการเงนิ       
   ที่วดัมูลค่าด้วยมูลคา่ยุติธรรม       
   ผ่านก าไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - - - - 3,052 3,052 
สนิทรพัย์อื่น - - - - 938 938 
   รวมสนิทรพัย์ทางการเงนิ 79,102 13,693 39,744 78 266,393 399,010 
       
หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิรบัฝาก - - - - 194,150 194,150 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ - - - - 47,095 47,095 
หนี้สนิจ่ายคนืเมือ่ทวงถาม - - - - 256 256 
หนี้สนิทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วย       
   มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน - 28,949 - - - 28,949 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ 57,221 - - - - 57,221 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงนิกู้ยมื - - - - 19,449 19,449 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า - - - - 234 234 
เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ - - - - 12,111 12,111 
เจ้าหนี้จากการซื้อสนิทรพัย์ทางการเงนิ       
   ที่วดัมูลค่าด้วยมูลคา่ยุติธรรม       
   ผ่านก าไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - - - - 3,806 3,806 
   รวมหนี้สนิทางการเงนิ 57,221 28,949 - - 277,101 363,271 

  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหวา่งกาล 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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7 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรพัย)์ 

 
 งบการเงินรวม 

 
30 มิถนุายน 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   
ในประเทศ :   
ธนาคารแห่งประเทศไทยและกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูฯ 2,786 1,701 
ธนาคารพาณชิย์ 156 154 
สถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ 15 15 
สถาบนัการเงนิอื่น 2,550 1,800 
   รวม 5,507 3,670 
บวก ดอกเบี้ยคา้งรบั - - 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ - - 
   รวมในประเทศสุทธิ 5,507 3,670 
   
ต่างประเทศ :   
เงนิสกุลดอลลาร์สหรฐัฯ 1,950 1,485 
เงนิเยน 7 26 
เงนิยูโร 130 4 
เงนิสกุลอื่น 581 1,171 
   รวม 2,668 2,686 
บวก  ดอกเบี้ยคา้งรบั - 1 
   รวมต่างประเทศ 2,668 2,687 
   
   รวมในประเทศและต่างประเทศสุทธ ิ 8,175 6,357 
  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหวา่งกาล 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
30 มิถนุายน 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   
ในประเทศ :   
ธนาคารแห่งประเทศไทยและกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูฯ 2,785 1,701 
ธนาคารพาณชิย์ 1 1 
สถาบนัการเงนิอื่น 2,550 1,800 
   รวม 5,336 3,502 
บวก  ดอกเบี้ยคา้งรบั - - 

หกั หกั   ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึ้น - - 
   รวมในประเทศสุทธิ 5,336 3,502 
   
ต่างประเทศ :   
เงนิสกุลดอลลาร์สหรฐัฯ 1,950 1,485 
เงนิเยน 7 26 
เงนิยูโร 130 4 
เงนิสกุลอื่น 581 1,171 
   รวม 2,668 2,686 
บวก  ดอกเบี้ยคา้งรบั - 1 
   รวมต่างประเทศ 2,668 2,687 
   
   รวมในประเทศและต่างประเทศสุทธ ิ 8,004 6,189 
 

8 สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 

 
8.1 สินทรพัยท์างการเงินเพ่ือค้า 

 งบการเงินรวม และ  
งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   
หลกัทรพัย์รฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 12,701 20,733 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 3,819 808 
   รวม 16,520 21,541 

 
  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหวา่งกาล 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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8.2 สินทรพัยท์างการเงินท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

 
 งบการเงินรวม และ  

งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   
หลกัทรพัย์รฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 12,877 13,693 

 

9 ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 

 
9.1 ตราสารอนุพนัธ์เพ่ือค้า  

 
มูลค่ายุตธิรรมและจ านวนเงนิตามสญัญาแบ่งตามประเภทความเสีย่ง 
 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม 
   จ านวนเงิน   จ านวนเงิน 
 สินทรพัย ์ หน้ีสิน ตามสญัญา สินทรพัย ์ หน้ีสิน ตามสญัญา 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       
อตัราแลกเปลี่ยน 32,215 32,623 1,942,197 28,493 28,773 1,508,692 
อตัราดอกเบี้ย 21,259 17,712 2,367,004 27,875 23,431 2,095,645 
อื่นๆ 1,213 1,700 36,448 367 3,258 39,399 
   รวม 54,687 52,035 4,345,649 56,735 55,462 3,643,736 

 
  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหวา่งกาล 
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9.2 ตราสารอนุพนัธ์เพ่ือการป้องกนัความเส่ียง 

 
9.2.1 การป้องกนัความเส่ียงในมูลค่ายุติธรรม 

 
จ านวนเงนิที่เกี่ยวข้องกบัรายการที่ก าหนดเป็นเครื่องมอืป้องกันความเสี่ยงและความไม่มปีระสิทธผิลของการป้องกันความเสี่ยง  
มดีงัน้ี 
 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
 มูลค่ายุติธรรม 

   จ านวนเงิน 

การเปล่ียนแปลง
ในมูลค่ายุติธรรม
ซ่ึงใช้เป็นเกณฑ์ใน
การรบัรู้ความไม่มี
ประสิทธิผลของ 

การป้องกนั 

ความไม่มี
ประสิทธิผลของ

การป้องกนัความ
เส่ียงท่ีได้รบัรู้ใน 

จ านวนเงินตาม
สญัญาท่ีได้รบั
ผลกระทบจาก

การปฏิรูปอตัรา 
 สินทรพัย์ หน้ีสิน ตามสญัญา ความเส่ียง ก าไรหรือขาดทุน ดอกเบ้ียอ้างอิง 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       
อตัราดอกเบี้ย 1 5 3,953 (9) - - 
   รวม 1 5 3,953 (9) - - 
 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 มูลค่ายุติธรรม 

   จ านวนเงิน 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมซ่ึงใช้เป็นเกณฑ์

ในการรบัรู้ความไม่มี
ประสิทธิผลของการ 

ความไม่มี
ประสิทธิผลของ

การป้องกนัความ
เส่ียงท่ีได้รบัรู้ใน 

 สินทรพัย์ หน้ีสิน ตามสญัญา ป้องกนัความเส่ียง ก าไรหรือขาดทุน 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      
อตัราดอกเบี้ย - 1 1,100 - - 
   รวม - 1 1,100 - - 
 

  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหวา่งกาล 
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จ านวนเงนิที่เกี่ยวขอ้งกบัรายการที่ก าหนดเป็นเครื่องมอืป้องกนัความเสีย่ง มดีงัน้ี 
 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

 จ านวนเงินตามสญัญา 

ผลสะสมของการ
เปลี่ยนแปลงในมูลค่า

ยุติธรรมของรายการท่ีมีการ
ป้องกนัความเสีย่งซึ่งรวมอยู่

ในมูลค่าตามบญัช ี
ของรายการท่ีมีการป้องกนั

ความเสี่ยง 

 
 

รายการใน 
งบแสดงฐานะ
การเงินท่ีรวม
รายการท่ีมี
การป้องกนั
ความเสี่ยง  

การเปลี่ยนแปลง
ในมูลค่ายุติธรรม
ซึ่งใช้เป็นเกณฑ์
ในการรบัรู้ความ
ไม่มีประสิทธิผล
ของการป้องกนั

ความเสี่ยง  สินทรพัย ์ หน้ีสิน สินทรพัย ์ หน้ีสิน 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       
รายการท่ีมีการป้องกนัความเสีย่ง       
THB fixed rate bonds 4,042 - 10 - เงนิลงทุนสุทธ ิ 9 
   รวม 4,042 - 10 -  9 

 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 จ านวนเงินตามสญัญา 

ผลสะสมของการ
เปลี่ยนแปลงในมูลค่า

ยุติธรรมของรายการท่ีมีการ
ป้องกนัความเสีย่งซึ่งรวมอยู่

ในมูลค่าตามบญัช ี
ของรายการท่ีมีการป้องกนั

ความเสี่ยง 

รายการใน 
งบแสดงฐานะ
การเงินท่ีรวม
รายการท่ีมี 
การป้องกนั
ความเสี่ยง  

การเปลี่ยนแปลง
ในมูลค่ายุติธรรม
ซึ่งใช้เป็นเกณฑ์
ในการรบัรู้ความ
ไม่มีประสิทธิผล
ของการป้องกนั

ความเสี่ยง  สินทรพัย ์ หน้ีสิน สินทรพัย ์ หน้ีสิน 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       
รายการท่ีมีการป้องกนัความเสีย่ง       
THB fixed rate bonds 1,126 - - - เงนิลงทุนสุทธ ิ - 
   รวม 1,126 - - -  - 

 
การป้องกนัความเสีย่งในมูลค่ายุตธิรรมเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุตธิรรมของสินทรพัย์ทางการเงิน
และหน้ีสนิทางการเงิน อนัเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ธนาคารใช้สญัญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย  
ในการป้องกนัความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของพนัธบตัร ธนาคารรบัรู้ก าไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุตธิรรม
ของตราสารอนุพนัธ์เพื่อการป้องกนัความเสีย่งและรายการที่มกีารป้องกนัความเสีย่งในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหวา่งกาล 
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9.2.2 การป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 

 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร  

 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

 มูลค่ายุติธรรม จ านวนเงิน 

การเปลี่ยนแปลงใน
มูลค่ายุติธรรมซ่ึงใช้เป็น
เกณฑ์ในการรบัรู้ความ
ไม่มีประสิทธิผลของการ 

เงินส ารองส าหรบัการ
ป้องกนัความเสี่ยงในกระแส 

ต้นทุนของมูลค่าเงิน
ส ารองส าหรบัการป้องกนั 

จ านวนเงินตามสัญญาที่ได้รบั
ผลกระทบจากการปฏิรูปอตัรา

ดอกเบี้ย 

 สินทรพัย์ หน้ีสิน ตามสญัญา ป้องกนัความเสี่ยง เงินสด ความเสี่ยง อ้างอิง 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
        
อตัราแลกเปลี่ยน 288 823 32,058 (20) 298 (42) 32,058 
อตัราดอกเบี้ย 47 - 2,450 15 47 - - 
   รวม 335 823 34,508 (5) 345 (42) 32,058 

 
ในจ านวนเงนิตามสญัญา 32,058 ล้านบาท ของสญัญาอนุพนัธ์แลกเปลี่ยนสกุลเงนิและอตัราดอกเบี้ย USD/THB มจี านวน 570 ล้านบาทที่จะ
ครบก าหนดก่อนวนัที่คาดว่าอตัราดอกเบี้ยอ้างองิ USD LIBOR จะถูกยกเลกิในปี พ.ศ. 2564 
 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 มูลค่ายุติธรรม จ านวนเงิน 

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ซ่ึงใช้เป็นเกณฑ์ในการรบัรู้ความไม่

มีประสิทธิผลของการ 
เงินส ารองส าหรบัการ

ป้องกนัความเสี่ยงในกระแส 
ต้นทุนของมูลค่าเงินส ารอง

ส าหรบัการป้องกนั 
 สินทรพัย์ หน้ีสิน ตามสญัญา ป้องกนัความเสี่ยง เงินสด ความเสี่ยง 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

       
อตัราแลกเปลี่ยน 764 1,758 30,024 (294) 354 (118) 
อตัราดอกเบี้ย 62 - 2,450 28 62 - 
   รวม 826 1,758 32,474 (266) 416 (118) 

 
ตารางต่อไปนี้แสดงรายการกระทบยอดเงนิส ารองส าหรบัการป้องกนัความเสีย่งที่รบัรู้ในส่วนของเจ้าของ ซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัความสมัพนัธ์ของ
การป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงนิสด 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 เงินส ารองส าหรบัการป้องกนัความเส่ียงในกระแส 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ยอดยกมาต้นงวด/ ปี 298 27 
การเปลยีนแปลงในมูลค่ายตุธิรรมส่วนทมีปีระสทิธผิล (70) 376 
ต้นทุนของมูลค่าเงนิส ารองส าหรบัการป้องกนัความเสียง 75 (105) 
ยอดยกมาปลายงวด/ ปี 303 298 

 
การป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสดใช้ในการป้องกันความเสี่ยงอันเกิดจากความผันผวนของกระแสเงินสดในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์ทางการเงนิและหนี้สินทางการเงนิ ธนาคารป้องกนั
ความเสีย่งกระแสเงนิสดของเงนิให้สนิเชื่อ ตัว๋แลกเงนิอนุพนัธ์ Credit Linked Note และหุ้นกู้ด้อยสทิธจิาก ความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลี่ยน
เงนิตราต่างประเทศและความเสี่ยงด้านอตัราดอกเบี้ย โดยท ารายการสญัญาแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศและอตัราดอกเบี้ย และสญัญา
แลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ยกบั CIMB Bank Berhad และกจิการอื่น 

  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหวา่งกาล 
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10 เงินลงทุนสุทธิ 
 
10.1 จ าแนกตามประเภทของเงินลงทุน 

 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ราคาทุนตดัจ าหน่าย ราคาทุนตดัจ าหน่าย 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย   
หลกัทรพัย์รฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 21,418 21,667 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 3 6 
   รวม 21,421 21,673 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ (1) (1) 
   รวม 21,420 21,672 
 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม 
 ล้านบาท ล้านบาท 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
   ผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น   
หลกัทรพัย์รฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 33,148 33,226 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 6,361 6,517 
   รวม 39,509 39,743 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ - - 
   รวม 39,509 39,743 
 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 มูลค่ายุติธรรม เงินปันผลรบั มูลค่ายุติธรรม เงินปันผลรบั 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าด้วย 
   มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น     
ตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาดในประเทศ 58 2 52 3 
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดในประเทศ 28 6 26 7 
   รวม 86 8 78 10 
     

   รวมเงนิลงทุนสุทธิ 61,015 8 61,493 10 

 
  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหวา่งกาล 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ราคาทุนตดัจ าหน่าย ราคาทุนตดัจ าหน่าย 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย   
หลกัทรพัย์รฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 21,418 21,665 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 1 6 
   รวม 21,419 21,671 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ (1) (1) 
   รวม 21,418 21,670 

 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม 
 ล้านบาท ล้านบาท 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
   ผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น   
หลกัทรพัย์รฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 33,148 33,226 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 6,361 6,517 
   รวม 39,509 39,743 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ - - 
   รวม 39,509 39,743 

 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 มูลค่ายุติธรรม เงินปันผลรบั มูลค่ายุติธรรม เงินปันผลรบั 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าด้วย 
   มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น     
ตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาดในประเทศ 58 2 52 3 
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดในประเทศ 28 6 26 7 
   รวม 86 8 78 10 
     
   รวมเงนิลงทุนสุทธิ 61,013 8 61,491 10 

 
ณ วนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2564 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ธนาคารมเีงนิลงทุนที่น าไปวางเป็นหลกัประกนัตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงนิระหว่างกาลข้อ 43  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
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10.2 เงินลงทุนในกิจการท่ีกลุ่มกิจการถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป 

 
เงนิลงทุนในตราสารทุนที่ก าหนดใหว้ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นที่กลุ่มกจิการถอืหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป
ของทุนช าระแล้วแต่ไม่เขา้ข่ายเป็นเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมสามารถจ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมได้ดงัต่อไปน้ี 
 

 
งบการเงินรวม 

และงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   
ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์ 1 1 
ธุรกจิสาธารณูปโภคและบรกิาร 17 17 
ธุรกจิการธนาคารและการเงนิ 4 4 
   รวม 22 22 
หกั  ค่าเผื่อการปรบัมูลค่า (22) (22) 
   เงนิลงทุนในกจิการที่กลุ่มกจิการถอืหุน้ตัง้แต่รอ้ยละ 10 ขึน้ไปสุทธิ - - 

 
10.3 เงินลงทุนในบริษัทท่ีมีปัญหาเกี่ยวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน  

 
ณ วนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2564 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการมเีงนิลงทุนในบรษิทัที่มปัีญหาเกี่ยวกบัฐานะการเงินและ
ผลการด าเนินงานโดยสามารถสรุปได้ดงัต่อไปน้ี  
 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
  มูลค่า ค่าเผื่อการ ราคาตาม  มูลค่า ค่าเผื่อการ ราคาตาม 
 จ านวน ราคาทุน ปรบัมูลค่า บญัช ี จ านวน ราคาทุน ปรบัมูลค่า บญัช ี
 บริษัท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท บริษัท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
บรษิทัที่มปัีญหาเกี่ยวกบั         
   การด ารงอยู่ของกจิการและ/         
   หรอืมปัีญหาเกี่ยวกบัฐานะ         
   การเงนิและผลด าเนินงาน 49 42 (39) 3 47 38 (38) - 
ตราสารหนี้ที่ผดินัดช าระ 18 1 (1) - 18 1 (1) - 
 67 43 (40) 3 65 39 (39) - 

  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหวา่งกาล 
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11 เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ 

 
    งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
   สดัส่วนการถือหุ้น วิธีราคาทุน 
   30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
  ประเภทหลกัทรพัย ์ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ท่ีลงทุน ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท 
       

บริษัทยอ่ย - ท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวม       
บรษิทั ซีไอเอ็มบ ีไทย ออโต้ จ ากดั ให้เช่า/เช่าซื้อรถยนต ์ หุ้นสามญั 100 100 2,328 2,328 
บรษิทั เวลิด์ลสี จ ากดั ให้เช่าซื้อและจ าหน่าย      
 รถจกัรยานยนต ์ หุ้นสามญั 100 100 567 567 
บรษิทั ซีท ีคอลล์ จ ากดั ตดิตามหนี ้ หุ้นสามญั 100 100 38 38 
   เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยสุทธ ิ     2,933 2,933 

 
บริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้นได้รวมอยู่ในการจัดท างบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ สัดส่วนของสิทธิในการออกเสียงในบริษัทย่อยที่ถือโดยบริษัทใหญ ่
ไม่แตกต่างจากสดัส่วนที่ถอืหุน้สามญั เน่ืองจากบรษิทัย่อยไม่ได้มกีารออกหุน้ประเภทอื่นนอกเหนือจากหุน้สามญั 
 
เมื่อวนัที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 บรษิทั เวลิด์ลสี จ ากดั ได้มกีารจดทะเบยีนเพิม่ทุนจ านวน 400 ล้านบาท จากเดมิ 600 ล้านบาท เป็น 1,000 ล้านบาท 
ตามมตอินุมตัขิองที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีเมื่อวนัที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 ซึ่งธนาคารได้ช าระมูลค่าหุน้บางส่วนจากการเพิม่ทุนดังกล่าว
เป็นจ านวน 100 ล้านบาท 
 
เมื่อวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 บริษัท ซีไอเอ็มบีไทย ออโต้ จ ากัด ได้มีการจดทะเบียนเพิ่มทุนจ านวน 2,500 ล้านบาท จากเดิม 5,500 ล้านบาท  
เป็น 8,000 ล้านบาท ตามมตอินุมตัขิองที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวนัที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563 ซึ่งธนาคารได้ช าระมูลค่าหุน้บางส่วนจากการเพิ่มทุน
ดงักล่าวเป็นจ านวน 625 ล้านบาท 
 

12 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียค้างรบัสุทธิ 

 
12.1 จ าแนกตามประเภทสินเช่ือ  

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

     

เงนิเบกิเกนิบญัช ี 5,010 5,409 5,010 5,409 
เงนิให้กู้ยมื 162,741 167,441 164,066 169,321 
ตัว๋เงนิ 15,440 15,021 42,245 46,056 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซื้อ  34,542 39,063 - - 
อื่น ๆ 32 16 32 16 
   รวมเงนิให้สนิเชื่อแก่ลูกหน้ี 217,765 226,950 211,353 220,802 
บวก ดอกเบีย้ค้างรบัและรายได้ดอกเบี้ย     

  ที่ยงัไม่ถงึก าหนดช าระ 4,132 3,847 4,183 3,841 
   รวมเงนิให้สนิเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบี้ยค้างรบั 221,897 230,797 215,536 224,643 
หกั   ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้      

  (หมายเหตุ 13) (9,942) (8,953) (7,872) (7,067) 
       เงนิให้สนิเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบีย้ค้างรบัสุทธ ิ 211,955 221,844 207,664 217,576 

  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหวา่งกาล 
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12.2 จ าแนกตามถ่ินท่ีอยู่ของลูกหน้ี 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
ในประเทศ 216,010 225,252 209,598 219,104 
ต่างประเทศ 1,755 1,698 1,755 1,698 
   รวม 217,765 226,950 211,353 220,802 

 
12.3 จ าแนกตามประเภทการจดัชัน้ 

 
กลุ่มกจิการสามารถจ าแนกสนิเชื่อตามประเภทการจดัชัน้ได้ดงัต่อไปน้ี 
 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 เงินให้สินเช่ือและดอกเบ้ียค้างรบั 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   
สนิทรพัย์ทางการเงนิที่ไม่มกีารเพิม่ขึน้อย่างมนัียส าคญัของความเสีย่งด้านเครดติ  193,120 200,366 
สนิทรพัย์ทางการเงนิที่มกีารเพิม่ขึน้อย่างมนัียส าคญัของความเสีย่งด้านเครดติ  17,455 19,215 
สนิทรพัย์ทางการเงนิที่ด้อยค่าด้านเครดติ  11,264 11,158 
สนิทรพัย์ทางการเงนิที่มกีารด้อยค่าด้านเครดติเมื่อซื้อหรอืเมื่อเกดิรายการ  58 58 
   รวม 221,897 230,797 
 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 เงินให้สินเช่ือและดอกเบ้ียค้างรบั 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   
สนิทรพัย์ทางการเงนิที่ไม่มกีารเพิม่ขึน้อย่างมนัียส าคญัของความเสีย่งด้านเครดติ  192,314 198,709 
สนิทรพัย์ทางการเงนิที่มกีารเพิม่ขึน้อย่างมนัียส าคญัของความเสีย่งด้านเครดติ  12,362 15,113 
สนิทรพัย์ทางการเงนิที่ด้อยค่าด้านเครดติ  10,802 10,763 
สนิทรพัย์ทางการเงนิที่มกีารด้อยค่าด้านเครดติเมื่อซื้อหรอืเมื่อเกดิรายการ  58 58 
   รวม 215,536 224,643 
 

  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหวา่งกาล 
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12.4 สินทรพัยท์างการเงินท่ีด้อยค่าด้านเครดิต 

 
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการมีสินทรพัย์ทางการเงินที่ด้อยค่าด้านเครดติซึ่งค านวณตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 9 โดยไม่รวมดอกเบี้ยคา้งรบั ดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
30 มิถนุายน  
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2563 

30 มิถนุายน  
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2563 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

สนิทรพัย์ทางการเงนิที่ด้อยค่าด้าน     
   เครดติก่อนหกัค่าเผื่อผลขาดทุน     
   จากการด้อยค่า 10,606 10,462 10,147 10,100 

 
12.5 ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือและสญัญาเช่าทางการเงิน 

 
ณ วนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2564 บรษิทัย่อยมลูีกหน้ีภายใต้สญัญาเช่าซื้อและสญัญาเช่าทางการเงนิจ านวน 32,396 ล้านบาท (วนัที่ 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 : 37,140 ล้านบาท) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสญัญาเช่าซื้อและเช่าทางการเงนิส าหรบัรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ โดยมอีายุของสญัญา
ระหว่าง 3 ถงึ 7 ปี และส่วนใหญ่คดิดอกเบี้ยในอตัรารอ้ยละคงที่ตามที่ระบุในสญัญา 
 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
 จ านวนเงินท่ีถึงก าหนดช าระจา่ยตามสญัญาเช่า 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
ผลรวมของเงนิลงทุนขัน้ต้นทัง้สิ้นตามสญัญาเช่า 11,446 29,465 1,938 42,849 
หกั  รายได้ทางการเงนิรอการรบัรู้ (3,033) (5,107) (167) (8,307) 
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงนิขัน้ต ่า     
   ที่ลูกหนี้ต้องจ่ายตามสญัญาเช่า 8,413 24,358 1,771 34,542 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้    (2,146) 
ลูกหนี้ภายใต้สญัญาเช่าซื้อและ      
   สญัญาเช่าทางการเงนิสุทธ ิ    32,396 

 
 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 จ านวนเงินท่ีถึงก าหนดช าระจา่ยตามสญัญาเช่า 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
ผลรวมของเงนิลงทุนขัน้ต้นทัง้สิ้นตามสญัญาเช่า 14,628 31,741 2,911 49,280 
หกั  รายได้ทางการเงนิรอการรบัรู้ (4,542) (5,416) (259) (10,217) 
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงนิขัน้ต ่า     
   ที่ลูกหนี้ต้องจ่ายตามสญัญาเช่า 10,086 26,325 2,652 39,063 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้    (1,923) 
ลูกหนี้ภายใต้สญัญาเช่าซื้อและ      
   สญัญาเช่าทางการเงนิสุทธ ิ    37,140 
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12.6 การเปล่ียนแปลงของมูลค่าตามบญัชีของเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี 
 

 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

 สินทรพัย์ทางการเงิน สินทรพัย์ทางการเงิน  สินทรพัย์ทางการเงิน  
 ท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้น ท่ีมีการเพ่ิมขึน้ สินทรพัย์ทางการเงิน ท่ีมีการด้อยค่า  
 อย่างมีนัยส าคญัของ อย่างมีนัยส าคญัของ ท่ีมีการด้อยค่า ด้านเครดิตเม่ือซื้อ  
 ความเสี่ยงดา้นเครดิต ความเสี่ยงดา้นเครดิต ด้านเครดิต หรือเม่ือเกิดรายการ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      
ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 200,367  19,213  11,159   58  230,797  
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก      
   การเปลี่ยนการจดัชัน้  (3,922)  1,864  2,058   -     -    
สนิทรพัย์ทางการเงนิใหม่ที่ซื้อ      
   หรอืได้มา  36,855   2,418  -   -     39,273  
สนิทรพัย์ทางการเงนิที่ถกูตดัรายการ   (27,750)  (5,369)  (550)  -     (33,669) 
ส่วนที่ตดัออกจากบญัช ี  - (1)  (913)  -     (914) 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการรบัช าระ 
   และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่  (12,430)  (670)  (490)  -     (13,590) 
ณ วนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2564  193,120   17,455   11,264   58   221,897  

 
 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 สินทรพัย์ทางการเงิน สินทรพัย์ทางการเงิน สินทรพัย ์ สินทรพัย์ทางการเงิน  
 ท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้น ท่ีมีการเพ่ิมขึน้ ทางการเงิน ท่ีมีการด้อยค่า  
 อย่างมีนัยส าคญัของ อย่างมีนัยส าคญัของ ท่ีมีการด้อยค่า ด้านเครดิตเม่ือซื้อ  
 ความเสี่ยงดา้นเครดิต ความเสี่ยงดา้นเครดิต ด้านเครดิต หรือเม่ือเกิดรายการ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      
ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563      
   (ปรบัปรงุใหม่)  212,188   16,638   14,322   58   243,206  
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก      
   การเปลี่ยนการจดัชัน้ (10,929) 6,276  4,653   -    -    
สนิทรพัย์ทางการเงนิใหม่ที่ซื้อ      
   หรอืได้มา  95,386   10,478   -   -     105,864  
สนิทรพัย์ทางการเงนิที่ถกูตดัรายการ   (65,069)  (11,670)  (255)  -     (76,994) 
ส่วนที่ตดัออกจากบญัช ี -  (5)  (2,898)  -     (2,903) 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการรบัช าระ 
   และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่  (31,209)  (2,504)  (1,445)  -     (35,158) 
ขายสนิทรพัย์ทางการเงนิที่มกีารดอ้ยค่า      
   ด้านเครดติ  -     -     (3,218)  -     (3,218) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 200,367  19,213  11,159   58  230,797  
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 งบเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

 สินทรพัย์ทางการเงิน สินทรพัย์ทางการเงิน  สินทรพัย์ทางการเงิน  
 ท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้น ท่ีมีการเพ่ิมขึน้ สินทรพัย์ทางการเงิน ท่ีมีการด้อยค่า  
 อย่างมีนัยส าคญัของ อย่างมีนัยส าคญัของ ท่ีมีการด้อยค่า ด้านเครดิตเม่ือซื้อ  
 ความเสี่ยงดา้นเครดิต ความเสี่ยงดา้นเครดิต ด้านเครดิต หรือเม่ือเกิดรายการ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      
ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564  198,709   15,113   10,763   58   224,643  
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก      
   การเปลี่ยนการจดัชัน้  (721)  (504)  1,225   -     -    
สนิทรพัย์ทางการเงนิใหม่ที่ซื้อ      
   หรอืได้มา  29,625   2,389  -   -     32,014  
สนิทรพัย์ทางการเงนิที่ถกูตดัรายการ   (26,982)  (4,506)  (429)  -     (31,917) 
ส่วนที่ตดัออกจากบญัช ี  - (1)  (379)  -     (380) 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการรบัช าระ 
   และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่  (8,317)  (129)  (378)  -     (8,824) 
ณ วนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2564  192,314   12,362   10,802   58   215,536  

 
 งบเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 สินทรพัย์ทางการเงิน สินทรพัย์ทางการเงิน  สินทรพัย์ทางการเงิน  
 ท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้น ท่ีมีการเพ่ิมขึน้ สินทรพัย์ทางการเงิน ท่ีมีการด้อยค่า  
 อย่างมีนัยส าคญัของ อย่างมีนัยส าคญัของ ท่ีมีการด้อยค่า ด้านเครดิตเม่ือซื้อ  
 ความเสี่ยงดา้นเครดิต ความเสี่ยงดา้นเครดิต ด้านเครดิต หรือเม่ือเกิดรายการ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      
ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563      
   (ปรบัปรงุใหม่)  210,050   10,708   13,759   58   234,575  
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก      
   การเปลี่ยนการจดัชัน้  (8,120)  5,247   2,873   -     -    
สนิทรพัย์ทางการเงนิใหม่ที่ซื้อ      
   หรอืได้มา  83,766   10,442  -   -     94,208  
สนิทรพัย์ทางการเงนิที่ถกูตดัรายการ   (63,781)  (10,243)  (245)  -     (74,269) 
ส่วนที่ตดัออกจากบญัช ี  -  (5)  (1,555)  -     (1,560) 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการรบัช าระ 
   และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่  (23,206)  (1,036)  (851)  -     (25,093) 
ขายสนิทรพัย์ทางการเงนิที่มกีารดอ้ยค่า      
   ด้านเครดติ  -     -     (3,218)  -     (3,218) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  198,709   15,113   10,763   58   224,643  
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13 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 

 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

    สินทรพัย ์   
    ทางการเงิน   
 สินทรพัย์ทางการเงิน สินทรพัย์ทางการเงิน สินทรพัย ์ ท่ีมีการด้อยค่า   
 ท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้น ท่ีมีการเพ่ิมขึน้ ทางการเงิน ด้านเครดิตเม่ือซื้อ   
 อย่างมีนัยส าคญัของ อย่างมีนัยส าคญัของ ท่ีมีการด้อยค่า หรือเม่ือเกิด ส ารอง  
 ความเสี่ยงดา้นเครดิต ความเสี่ยงดา้นเครดิต ด้านเครดิต รายการ ส่วนเกิน รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       
ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 1,891 1,482 3,491 24 2,065 8,953 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก       
   การเปลี่ยนการจดัชัน้ 178 (466) 288 - - - 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวดัมูลค่า       
   ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ (221) 739 1,864 - - 2,382 
สนิทรพัย์ทางการเงนิใหม่ที่ซื้อ       
   หรอืได้มา 121 34 - - - 155 
สนิทรพัย์ทางการเงนิที่ถกูตดัรายการ  (65) (207) (104) - - (376) 
ส่วนที่ตดัออกจากบญัช ี - (1) (913) - - (914) 
ทยอยลดส ารองส่วนเกนิ - - - - (258) (258) 
ณ วนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 1,904 1,581 4,626 24 1,807 9,942 

 
 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

    สินทรพัย ์   
    ทางการเงิน   
 สินทรพัย์ทางการเงิน สินทรพัย์ทางการเงิน สินทรพัย ์ ท่ีมีการด้อยค่า   
 ท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้น ท่ีมีการเพ่ิมขึน้ ทางการเงิน ด้านเครดิตเม่ือซื้อ   
 อย่างมีนัยส าคญัของ อย่างมีนัยส าคญัของ ท่ีมีการด้อยค่า หรือเม่ือเกิด ส ารอง  
 ความเสี่ยงดา้นเครดิต ความเสี่ยงดา้นเครดิต ด้านเครดิต รายการ ส่วนเกิน รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       
ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563       
   (ปรบัปรงุใหม่) 1,080 1,272 5,648 20 3,335 11,355 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก       
   การเปลี่ยนการจดัชัน้ 527 (901) 374 - - - 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวดัมูลค่า       
   ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ 119 1,377 3,260 4 (731) 4,029 
สนิทรพัย์ทางการเงนิใหม่ที่ซื้อ       
   หรอืได้มา 269 61 - - - 330 
สนิทรพัย์ทางการเงนิที่ถกูตดัรายการ  (104) (322) (198) - - (624) 
ส่วนที่ตดัออกจากบญัช ี - (5) (2,898) - - (2,903) 
ทยอยลดส ารองส่วนเกนิ - - - - (539) (539) 
ขายสนิทรพัย์ทางการเงนิที่มกีารดอ้ยค่า       
  ด้านเครดติ - - (2,695) - - (2,695) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 1,891 1,482 3,491 24 2,065 8,953 
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 งบเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

    สินทรพัย ์   
    ทางการเงิน   
 สินทรพัย์ทางการเงิน สินทรพัย์ทางการเงิน สินทรพัย ์ ท่ีมีการด้อยค่า   
 ท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้น ท่ีมีการเพ่ิมขึน้ ทางการเงิน ด้านเครดิตเม่ือซื้อ   
 อย่างมีนัยส าคญัของ อย่างมีนัยส าคญัของ ท่ีมีการด้อยค่า หรือเม่ือเกิด ส ารอง  
 ความเสี่ยงดา้นเครดิต ความเสี่ยงดา้นเครดิต ด้านเครดิต รายการ ส่วนเกิน รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       
ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 1,060 708 3,332 24 1,943 7,067 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก       
   การเปลี่ยนการจดัชัน้ 186 (323) 137 - - - 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวดัมูลค่า       
   ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ (240) 290 1,398 - - 1,448 
สนิทรพัย์ทางการเงนิใหม่ที่ซื้อ       
   หรอืได้มา 92 30 - - - 122 
สนิทรพัย์ทางการเงนิที่ถกูตดัรายการ  (54) (37) (51) - - (142) 
ส่วนที่ตดัออกจากบญัช ี - (1) (379) - - (380) 
ทยอยลดส ารองส่วนเกนิ - - - - (243) (243) 
ณ วนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 1,044 667 4,437 24 1,700 7,872 

 
 งบเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

    สินทรพัย ์   
    ทางการเงิน   
 สินทรพัย์ทางการเงิน สินทรพัย์ทางการเงิน สินทรพัย ์ ท่ีมีการด้อยค่า   
 ท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้น ท่ีมีการเพ่ิมขึน้ ทางการเงิน ด้านเครดิตเม่ือซื้อ   
 อย่างมีนัยส าคญัของ อย่างมีนัยส าคญัของ ท่ีมีการด้อยค่า หรือเม่ือเกิด ส ารอง  
 ความเสี่ยงดา้นเครดิต ความเสี่ยงดา้นเครดิต ด้านเครดิต รายการ ส่วนเกิน รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       
ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563       
   (ปรบัปรงุใหม่) 719 504 5,430 20 3,182 9,855 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก       
   การเปลี่ยนการจดัชัน้ 440 (553) 113 - - - 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวดัมูลค่า       
   ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ (190) 772 2,098 4 (731) 1,953 
สนิทรพัย์ทางการเงนิใหม่ที่ซื้อ       
   หรอืได้มา 184 60 - - - 244 
สนิทรพัย์ทางการเงนิที่ถกูตดัรายการ  (93) (70) (59) - - (222) 
ส่วนที่ตดัออกจากบญัช ี - (5) (1,555) - - (1,560) 
ทยอยลดส ารองส่วนเกนิ - - - - (508) (508) 
ขายสนิทรพัย์ทางการเงนิที่มกีารดอ้ยค่า       
   ด้านเครดติ - - (2,695) - - (2,695) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 1,060 708 3,332 24 1,943 7,067 

 
กลุ่มกจิการทยอยรบัรู้ผลกระทบส่วนเกินสะสมค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าจากการเปลี่ยนแปลง ณ วนัแรกที่ถอืปฏบิตัิในก าไรหรอืขาดทุน
ตามวธิเีสน้ตรงเป็นระยะเวลา 5 ปีนับจากวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 อย่างไรก็ตามกลุ่มกจิการอาจน าส ารองส่วนเกินดังกล่าวมาใช้เพิม่ได้หากมี
เหตุการณ์ที่ส่งผลใหม้กีารตัง้ส ารองเพิม่ขึน้ตามที่ระบุในหนังสอืแจ้งธนาคารแห่งประเทศไทย 
 
 
  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
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14 ทรพัยสิ์นรอการขายสุทธิ 

 
ทรัพย์สินรอการขาย ได้แก่ ทรัพย์สินที่ได้มาจากลูกหน้ีที่มีการปรบัโครงสร้างหน้ีหรือจากการประมูลซื้อจากการขายทอดตลาดของสินทรพัย์ 
ที่ลูกหน้ีได้จ านองไว ้หรอืทรพัย์สนิที่ได้รบัจากการควบรวมกจิการที่ไม่ได้ใช้งานและรอการขาย 
 
 งบการเงินรวม 

 
วนัท่ี  

1 มกราคม   
วนัท่ี  

30 มิถนุายน 
 พ.ศ. 2564 เพ่ิมข้ึน จ าหน่าย พ.ศ. 2564 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

     
ทรพัย์สนิที่ได้จากการช าระหน้ี     
   อสงัหารมิทรพัย์ - ประเมนิโดยผูป้ระเมนิภายนอก 805 56 (2) 859 
   สงัหารมิทรพัย์ 278 1,324 (1,258) 344 
รวม 1,083 1,380 (1,260) 1,203 
อื่นๆ 159 86 - 245 
รวมทรพัย์สนิรอการขาย 1,242 1,466 (1,260) 1,448 
หกั  ค่าเผื่อการด้อยค่า (160) (502) 475 (187) 
รวมทรพัย์สนิรอการขายสุทธิ 1,082 964 (785) 1,261 
 
 งบการเงินรวม 

 
วนัท่ี  

1 มกราคม   
วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2563 เพ่ิมข้ึน จ าหน่าย พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
ทรพัย์สนิที่ได้จากการช าระหน้ี     
   อสงัหารมิทรพัย์ - ประเมนิโดยผูป้ระเมนิภายนอก 767 68 (30) 805 
   สงัหารมิทรพัย์ 385 2,513 (2,620) 278 
รวม 1,152 2,581 (2,650) 1,083 
อื่นๆ 196 39 (76) 159 
รวมทรพัย์สนิรอการขาย 1,348 2,620 (2,726) 1,242 
หกั  ค่าเผื่อการด้อยค่า (224) (1,042) 1,106 (160) 
รวมทรพัย์สนิรอการขายสุทธิ 1,124 1,578 (1,620) 1,082 

 
  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหวา่งกาล 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
วนัท่ี 

 1 มกราคม   
วนัท่ี  

30 มิถนุายน 
 พ.ศ. 2564 เพ่ิมข้ึน จ าหน่าย พ.ศ. 2564 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
ทรพัย์สนิที่ได้จากการช าระหน้ี     
   อสงัหารมิทรพัย์ - ประเมนิโดยผูป้ระเมนิภายนอก 805 56 (2) 859 
รวม 805 56 (2) 859 
อื่นๆ 159 86 - 245 
รวมทรพัย์สนิรอการขาย 964 142 (2) 1,104 
หกั  ค่าเผื่อการด้อยค่า (55) (1) - (56) 
รวมทรพัย์สนิรอการขายสุทธิ 909 141 (2) 1,048 

 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
วนัท่ี 

 1 มกราคม   
วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2563 เพ่ิมข้ึน จ าหน่าย พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
ทรพัย์สนิที่ได้จากการช าระหน้ี     
   อสงัหารมิทรพัย์ - ประเมนิโดยผูป้ระเมนิภายนอก 767 68 (30) 805 
รวม 767 68 (30) 805 
อื่นๆ 196 39 (76) 159 
รวมทรพัย์สนิรอการขาย 963 107 (106) 964 
หกั  ค่าเผื่อการด้อยค่า (69) - 14 (55) 
รวมทรพัย์สนิรอการขายสุทธิ 894 107 (92) 909 
 
ธนาคารพจิารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของทรพัย์สนิรอการขายโดยอ้างอิงจากราคาประเมิน ซึ่งธนาคารได้จดัใหม้กีารประเมินหรอืทบทวนมูลค่ายุตธิรรม
ของทรพัย์สินรอการขายเป็นประจ าทุกปีตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตามราคาที่จะขายทรพัย์สนิดังกล่าวได้จรงิ
อาจแตกต่างจากราคาประเมินดงักล่าว นอกจากนัน้ ธนาคารมขีอ้จ ากดัในเรื่องระยะเวลาในการถือครองทรพัย์สินรอการขายที่ก าหนดโดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ทัง้น้ี หากธนาคารไม่สามารถจ าหน่ายทรพัย์สินรอการขายภายในระยะเวลาที่ก าหนด ธนาคารจะต้องกันส ารองเพิ่มเติมตามเกณฑ์ที่
ก าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย ฝ่ายบรหิารของธนาคารเชื่อว่ามูลค่าที่แสดงในบญัชเีหมาะสมกบัสถานการณ์และแผนการขายทรพัย์สินรอการขาย
ในปัจจุบนั 
 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
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15 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ  

 
 งบการเงินรวม 
 ราคาทุน/ราคาประเมิน ค่าเส่ือมราคาสะสม  
 ณ วนัท่ี   โอนไป  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี โอนเข้า/  โอนไป  ณ วนัท่ี  
 1 มกราคม  โอนเข้า/ ทรพัย์สิน จ าหน่าย/ 30 มิถนุายน 1 มกราคม (ออก) โอนเข้า/ ทรพัย์สิน จ าหน่าย/ 30 มิถนุายน มูลค่าสุทธิ 
 พ.ศ. 2564 เพ่ิมขึ้น  (ออก) รอการขาย ตดัจ าหน่าย พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 เพ่ิมขึ้น (ออก) รอการขาย ตดัจ าหน่าย พ.ศ. 2564 ตามบญัชี 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
ที่ดนิ              
   ราคาทุนเดมิ 412 - - (44) - 368 - - - - - - 368 
   ส่วนที่ตรีาคาเพิม่ 1,568 - - (49) - 1,519 - - - - - - 1,519 
      (ตรีาคาในปี พ.ศ. 2559)              
   ส่วนที่ตรีาคาลด (18) - - 18 - - - - - - - - - 
      (ตรีาคาในปี พ.ศ. 2559)              
อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร              
   ราคาทุนเดมิ 2,084 2 22 (45) (20) 2,043 (1,440) (38) (15) 43 18 (1,432) 611 
   ส่วนที่ตรีาคาเพิม่ 1,079 - - (26) - 1,053 (906) (7) - 17 - (896) 157 
      (ตรีาคาในปี พ.ศ. 2559)              
   ส่วนที่ตรีาคาลด (14) - - - - (14) 9 - - - - 9 (5) 
      (ตรีาคาในปี พ.ศ. 2559)              
ยานพาหนะ 158 - - - (16) 142 (116) (10) - - 15 (111) 31 
อุปกรณ์ 1,874 12 (22) (2) (74) 1,788 (1,424) (78) 15 2 73 (1,412) 376 
สนิทรพัย์ระหว่างตดิตัง้และก่อสร้าง - 14 - - - 14 - - - - - - 14 
ผลต่างจากอตัราแลกเปลี่ยน (4) 1 - - - (3) 4 (1) - - - 3 - 
   รวม 7,139 29 - (148) (110) 6,910 (3,873) (134) - 62 106 (3,839) 3,071 

  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
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 งบการเงินรวม 
 ราคาทุน/ราคาประเมิน ค่าเส่ือมราคาสะสม  
 ณ วนัท่ี   โอนไป  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  โอนไป  ณ วนัท่ี  
 1 มกราคม  โอนเข้า/ ทรพัย์สิน จ าหน่าย/ 31 ธนัวาคม 1 มกราคม  ทรพัย์สิน จ าหน่าย/ 31 ธนัวาคม มูลค่าสุทธิ 
 พ.ศ. 2563 เพ่ิมขึ้น  (ออก) รอการขาย ตดัจ าหน่าย พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 เพ่ิมขึ้น รอการขาย ตดัจ าหน่าย พ.ศ. 2563 ตามบญัชี 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
ที่ดนิ             
   ราคาทุนเดมิ 417 - - (5) - 412 - - - - - 412 
   ส่วนที่ตรีาคาเพิม่ 1,603 - - (35) - 1,568 - - - - - 1,568 
      (ตรีาคาในปี พ.ศ. 2559)             
   ส่วนที่ตรีาคาลด (18) - - - - (18) - - - - - (18) 
      (ตรีาคาในปี พ.ศ. 2559)             
อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร             
   ราคาทุนเดมิ 2,119 10 23 (33) (35) 2,084 (1,425) (79) 32 32 (1,440) 644 
   ส่วนที่ตรีาคาเพิม่ 1,109 - - (30) - 1,079 (920) (16) 30 - (906) 173 
      (ตรีาคาในปี พ.ศ. 2559)             
   ส่วนที่ตรีาคาลด (18) - - 4 - (14) 11 - (2) - 9 (5) 
      (ตรีาคาในปี พ.ศ. 2559)             
ยานพาหนะ 160 12 - - (14) 158 (102) (26) - 12 (116) 42 
อุปกรณ์ 2,150 144 3 - (423) 1,874 (1,664) (173) - 413 (1,424) 450 
สนิทรพัย์ระหว่างตดิตัง้และก่อสร้าง 6 20 (26) - - - - - - - - - 
ผลต่างจากอตัราแลกเปลี่ยน (3) (1) - - - (4) 3 1 - - 4 - 
   รวม 7,525 185 - (99) (472) 7,139 (4,097) (293) 60 457 (3,873) 3,266 
 
  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหวา่งกาล 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ราคาทุน/ราคาประเมิน ค่าเส่ือมราคาสะสม  
 ณ วนัท่ี   โอนไป  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี   โอนไป  ณ วนัท่ี  
 1 มกราคม  โอนเข้า/ ทรพัย์สิน จ าหน่าย/ 30 มิถนุายน 1 มกราคม  โอนเข้า/ ทรพัย์สิน จ าหน่าย/ 30 มิถนุายน มูลค่าสุทธิ 
 พ.ศ. 2564 เพ่ิมขึ้น  (ออก) รอการขาย ตดัจ าหน่าย พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 เพ่ิมขึ้น (ออก) รอการขาย ตดัจ าหน่าย พ.ศ. 2564 ตามบญัชี 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

              

ที่ดนิ              
   ราคาทุนเดมิ 412 - - (44) - 368 - - - - - - 368 
   ส่วนที่ตรีาคาเพิม่ 1,568 - - (49) - 1,519 - - - - - - 1,519 
     (ตรีาคาในปี พ.ศ. 2559)              
   ส่วนที่ตรีาคาลด (18) - - 18 - - - - - - - - - 
     (ตรีาคาในปี พ.ศ. 2559)              
อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร              
   ราคาทุนเดมิ 2,084 2 22 (45) (20) 2,043 (1,440) (38) (15) 43 18 (1,432) 611 
   ส่วนที่ตรีาคาเพิม่ 1,079 - - (26) - 1,053 (906) (7) - 17 - (896) 157 
     (ตรีาคาในปี พ.ศ. 2559)              
   ส่วนที่ตรีาคาลด (14) - - - - (14) 9 - - - - 9 (5) 
     (ตรีาคาในปี พ.ศ. 2559)              
ยานพาหนะ 134 - - - (13) 121 (95) (10) - - 11 (94) 27 
อุปกรณ์ 1,634 11 (22) - (71) 1,552 (1,262) (64) 15 - 73 (1,238) 314 
สนิทรพัย์ระหว่างตดิตัง้และก่อสร้าง - 14 - - - 14 - - - - - - 14 
ผลต่างจากอตัราแลกเปลี่ยน (4) 1 - - - (3) 4 (1) - - - 3 - 
   รวม 6,875 28 - (146) (104) 6,653 (3,690) (120) - 60 102 (3,648) 3,005 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ราคาทุน/ราคาประเมิน ค่าเส่ือมราคาสะสม  
 ณ วนัท่ี   โอนไป  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  โอนไป  ณ วนัท่ี  
 1 มกราคม  โอนเข้า/ ทรพัย์สิน จ าหน่าย/ 31 ธนัวาคม 1 มกราคม  ทรพัย์สิน จ าหน่าย/ 31 ธนัวาคม มูลค่าสุทธิ 
 พ.ศ. 2563 เพ่ิมขึ้น  (ออก) รอการขาย ตดัจ าหน่าย พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 เพ่ิมขึ้น รอการขาย ตดัจ าหน่าย พ.ศ. 2563 ตามบญัชี 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
             
ที่ดนิ             
   ราคาทุนเดมิ 417 - - (5) - 412 - - - - - 412 
   ส่วนที่ตรีาคาเพิม่ 1,603 - - (35) - 1,568 - - - - - 1,568 
     (ตรีาคาในปี พ.ศ. 2559)             
   ส่วนที่ตรีาคาลด (18) - - - - (18) - - - - - (18) 
     (ตรีาคาในปี พ.ศ. 2559)             
อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร             
   ราคาทุนเดมิ 2,119 10 23 (33) (35) 2,084 (1,425) (79) 32 32 (1,440) 644 
   ส่วนที่ตรีาคาเพิม่ 1,109 - - (30) - 1,079 (920) (16) 30 - (906) 173 
     (ตรีาคาในปี พ.ศ. 2559)             
   ส่วนที่ตรีาคาลด (18) - - 4 - (14) 11 - (2) - 9 (5) 
     (ตรีาคาในปี พ.ศ. 2559)             
ยานพาหนะ 134 12 - - (12) 134 (84) (22) - 11 (95) 39 
อุปกรณ์ 1,924 123 3 - (416) 1,634 (1,520) (147) - 405 (1,262) 374 
สนิทรพัย์ระหว่างตดิตัง้และก่อสร้าง 6 20 (26) - - - - - - - - - 
ผลต่างจากอตัราแลกเปลี่ยน (3) (1) - - - (4) 3 1 - - 4 - 
   รวม 7,273 163 - (99) (463) 6,875 (3,935) (263) 60 448 (3,690) 3,185 

 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
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16 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้สุทธิ 

 
ณ วนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2564 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์สทิธกิารใช้ประกอบด้วยรายการดงัต่อไปน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม  
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
อสงัหารมิทรพัย์ 182 219 135 162 
อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิค 62 69 62 69 
ยานพาหนะ 5 6 - - 
รวม 249 294 197 231 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถนุายน 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถนุายน 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
ค่าเส่ือมราคาส าหรบัสินทรพัยสิ์ทธิการใช้     
อสงัหารมิทรพัย์  25  26   17   17  
อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิค  4   -   4  -  
ยานพาหนะ  1   1  - - 
รวม  30   27  21 17 
     
กระแสเงนิสดจ่ายทัง้หมดของสญัญาเช่า  (34)  (27)  (24)  (18) 
     
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถนุายน 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถนุายน 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
ค่าเส่ือมราคาส าหรบัสินทรพัยสิ์ทธิการใช้     
อสงัหารมิทรพัย์  51   53  34   35  
อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิค  7   -   7 -  
ยานพาหนะ  1   1  - - 
รวม  59   54  41 35 
     
การเพิม่ขึน้ของสนิทรพัย์สทิธกิารใช้ระหว่างงวด/ ปี  22   28   14   4  
     
กระแสเงนิสดจ่ายทัง้หมดของสญัญาเช่า  (61)  (55)  (42)  (35) 
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17 สินทรพัยท่ี์ไม่มีตวัตนสุทธิ 

 
 งบการเงินรวม 
 รายจ่ายในการพฒันาและปรบัปรุง

ระบบงานและระบบ 
ระบบงาน ระบบ

คอมพิวเตอร ์และค่า    
 
 

 คอมพิวเตอร ์- อยู่ระหว่างพฒันา ซอฟท์แวรค์อมพิวเตอร ์ รวม 
 บาท บาท บาท 
    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563    
ราคาทุน  496   1,858   2,354  
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม  -     (1,292)  (1,292) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ  496   566   1,062  
    
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563    
ราคาตามบญัชต้ีนงวด - สุทธ ิ  496   566   1,062  
การซื้อเพิม่ขึน้  298   126   424  
โอนเขา้/ (ออก)  (713)  713   -    
จ าหน่าย/ ตดัจ าหน่าย  (2)  (88)  (90) 
การตดัจ าหน่าย  -     (287)  (287) 
การด้อยค่า  -     (139)  (139) 
ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธ ิ  79   891   970  
    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563    
ราคาทุน  79   2,609   2,688  
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม  -     (1,579)  (1,579) 
หกั  ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม  -     (139)  (139) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ  79   891   970  
    
ส าหรบังวดส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564    
ราคาตามบญัชต้ีนงวด - สุทธ ิ  79   891   970  
การซื้อเพิม่ขึน้  102   58   160  
โอนเขา้/ (ออก)  (100)  100   -    
การตดัจ าหน่าย  -     (157)  (157) 
การด้อยค่า  -     (82)  (82) 
ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธ ิ  81   810   891  
    
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564    
ราคาทุน  81   2,711   2,792  
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม  -     (1,738)  (1,738) 
หกั  ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม  -     (163)  (163) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ  81   810   891  
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 รายจ่ายในการพฒันาและปรบัปรุง

ระบบงานและระบบ 
ระบบงาน ระบบ

คอมพิวเตอร ์และค่า    
 
 

 คอมพิวเตอร ์- อยู่ระหว่างพฒันา ซอฟท์แวรค์อมพิวเตอร ์ รวม 
 บาท บาท บาท 
    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563    
ราคาทุน  466   1,819   2,285  
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม  -     (1,269)  (1,269) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ  466   550   1,016  
    
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563    
ราคาตามบญัชต้ีนงวด - สุทธ ิ  466   550   1,016  
การซื้อเพิม่ขึน้  298   107   405  
โอนเขา้/ (ออก)  (684)  684   -    
จ าหน่าย/ ตดัจ าหน่าย  (2)  (88)  (90) 
การตดัจ าหน่าย  -     (271)  (271) 
การด้อยค่า  -     (139)  (139) 
ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธ ิ  78   843   921  
    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563    
ราคาทุน  78   2,522   2,600  
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม  -     (1,540)  (1,540) 
หกั  ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม  -     (139)  (139) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ  78   843   921  
    
ส าหรบังวดส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564    
ราคาตามบญัชต้ีนงวด - สุทธ ิ  78   843   921  
การซื้อเพิม่ขึน้  102   44   146  
โอนเขา้/ (ออก)  (100)  100   -    
การตดัจ าหน่าย  -     (149)  (149) 
การด้อยค่า  -     (82)  (82) 
ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธ ิ  80   756   836  
    
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564    
ราคาทุน  80   2,608   2,688  
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม  -     (1,689)  (1,689) 
หกั  ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม  -     (163)  (163) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ  80   756   836  
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18 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
ยอดยกมาต้นงวด/ ปี 634 757 (30) 277 
เพิม่ (ลด) ในก าไรหรอืขาดทุน 341 (22) 297 (203) 
ภาษีเพิม่ (ลด) ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 85 (101) 85 (104) 
ยอดยกมาปลายงวด/ ปี 1,060 634 352 (30) 

 
รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัย์และหน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบญัชสี าหรบัปีมดีงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม 
  

 
ประมาณการ

หน้ีสิน 
ผลขาดทุน
ทางภาษี 

ค่าเผื่อ 
การด้อยค่า
ทรพัย์สินรอ 

การขาย 

ค่าเผื่อผลขาดทุน
ด้านเครดืตที่คาด

ว่าจะเกิดขึ้น  
รายได้รอตดั

บญัชี อื่นๆ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
สินทรพัย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 407 - 32 922 66 197 1,624 
เพิม่ (ลด) ในก าไรหรือขาดทุน 4 - 5 (19) 44 (25) 9 
ณ วนัท่ี 30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 411 - 37 903 110 172 1,633 
        

สินทรพัย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (ปรบัปรุงใหม่) 410 139 45 971 59 130 1,754 
(ลด) เพิม่ในก าไรหรือขาดทุน (5) (139) (13) (49) 7 67 (132) 
ภาษีเพิม่ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 2 - - - - - 2 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 407 - 32 922 66 197 1,624 
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 งบการเงินรวม 
 ก าไรจาก ก าไรจาก   
 มูลค่ายุติธรรม การตีราคา ผลแตกต่าง  
 ของเงินลงทุน สินทรพัยเ์พ่ิม ชัว่คราว รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี     
ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 516 371 103 990 
ลดในก าไรหรอืขาดทุน (325) (1) (6) (332) 
ภาษี (ลด) เพิม่ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (86) - 1 (85) 
ณ วนั ที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2564 105 370 98 573 
     

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี     
ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (ปรบัปรุงใหม่) 570 387 40 997 
(ลด) เพิม่ในก าไรหรอืขาดทุน (103) (16) 9 (110) 
ภาษีเพิม่ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 49 - 54 103 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 516 371 103 990 
 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
  

 
 

ประมาณการ
หน้ีสิน 

 
 
 

ผลขาดทุนทาง
ภาษี 

 
ค่าเผื่อ 

การด้อยค่า
ทรพัย์สินรอ 

การขาย 

ค่าเผื่อผลขาดทุน
ด้านเครดืตที่คาดว่า

จะเกิดขึ้น  

 
 
 

รายได้รอตดับญัชี 

 
 
 
 

อื่นๆ 

 
 
 
 

รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
สินทรพัย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 373 - 12 460 66 11 922 
เพิม่ (ลด) ในก าไรหรือขาดทุน 2 - - (61) 31 (1) (29) 
ณ วนัท่ี 30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 375 - 12 399 97 10 893 
        

สินทรพัย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (ปรบัปรุงใหม่) 379 139 14 636 59 17 1,244 
(ลด) เพิม่ในก าไรหรือขาดทุน (6) (139) (2) (176) 7 (6) (322) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 373 - 12 460 66 11 922 

 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ก าไรจาก ก าไรจาก   
 มูลค่ายุติธรรม การตีราคา ผลแตกต่าง  
 ของเงินลงทุน สินทรพัยเ์พ่ิม ชัว่คราว รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี     
ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 516 371 65 952 
ลดในก าไรหรอืขาดทุน  (325) (1) - (326) 
ภาษี (ลด) เพิม่ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (86) - 1 (85) 
ณ วนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2564 105 370 66 541 
     

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี     
ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (ปรบัปรุงใหม่) 570 387 10 967 
ลดในก าไรหรอืขาดทุน  (103) (16) - (119) 
ภาษีเพิม่ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 49 - 55 104 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 516 371 65 952 
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ณ วนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2564 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการมผีลแตกต่างชัว่คราวที่กลุ่มกจิการไม่ได้รบัรู้เป็นสินทรพัย์ภาษีเงินได้
รอการตดับญัชไีวใ้นงบแสดงฐานะทางการเงนิ ดงัน้ี 
 

 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
30 มิถนุายน 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   
ประมาณการหน้ีสนิ 378 383 
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 302 293 
ภาษีธุรกจิเฉพาะ 93 78 
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 162 138 
อื่นๆ 132 153 
รวม 1,067 1,045 

 
19 สินทรพัยอ์ื่นสุทธิ 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
ดอกเบี้ยและเงนิปันผลคา้งรบั 303 300 303 300 
สนิทรพัย์อื่นระหว่างรอโอนบญัช ี 154 144 154 144 
ค่านายหน้าคา้งรบั 164 186 35 60 
ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 125 124 116 121 
เงนิมดัจ า 91 91 77 75 
ค่าใช้จ่ายจา่ยล่วงหน้า 202 200 188 184 
ลูกหน้ีจากการขายสนิเชื่อด้อยคุณภาพ 313 413 313 413 
ค่าใช้จ่ายจากเงนิใหกู้้ยมืพนักงานรอตดับญัชี 125 132 125 132 
อื่น ๆ 187 192 65 69 
รวม 1,664 1,782 1,376 1,498 

หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ (53) (48) (53) (48) 
สนิทรพัย์อื่นสุทธ ิ 1,611 1,734 1,323 1,450 
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20 เงินรบัฝาก 

 
20.1 จ าแนกตามประเภทเงินรบัฝาก 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
จ่ายคนืเมื่อทวงถาม 7,992 6,008 7,993 6,010 
ออมทรพัย์ 80,568 87,487 80,955 87,663 
จ่ายคนืเมื่อสิ้นระยะเวลา 98,307 99,721 98,324 99,737 
บตัรเงนิฝาก 1,040 740 1,040 740 
รวม 187,907 193,956 188,312 194,150 

 
20.2 จ าแนกตามสกลุเงินและถ่ินท่ีอยู่ของผู้ฝาก 

 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 
ในประเทศ 
ล้านบาท 

ต่างประเทศ 
ล้านบาท 

รวม 
ล้านบาท 

ในประเทศ 
ล้านบาท 

ต่างประเทศ 
ล้านบาท 

รวม 
ล้านบาท 

       
เงนิบาท 182,723 1,580 184,303 185,504 1,540 187,044 
เงนิดอลลาร์สหรฐัฯ 2,845 401 3,246 6,022 325 6,347 
เงนิสกุลอื่น 294 64 358 502 63 565 
   รวม 185,862 2,045 187,907 192,028 1,928 193,956 

 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 
ในประเทศ 
ล้านบาท 

ต่างประเทศ 
ล้านบาท 

รวม 
ล้านบาท 

ในประเทศ 
ล้านบาท 

ต่างประเทศ 
ล้านบาท 

รวม 
ล้านบาท 

       
เงนิบาท 183,128 1,580 184,708 185,698 1,540 187,238 
เงนิดอลลาร์สหรฐัฯ 2,845 401 3,246 6,022 325 6,347 
เงนิสกุลอื่น 294 64 358 502 63 565 
   รวม 186,267 2,045 188,312 192,222 1,928 194,150 
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21 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) 

 

 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท 
ในประเทศ :   
ธนาคารแห่งประเทศไทย 623 660 
ธนาคารพาณชิย์ 19,383 16,824 
สถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ 563 3,446 
บรษิทัเงนิทุน บรษิทัเงนิทุนหลกัทรพัย์ แบะบรษิทัหลกัทรพัย์ 18,682 14,548 
สถาบนัการเงนิอื่น 2,986 7,064 
     รวมในประเทศ 42,237 42,542 
   
ต่างประเทศ :   
เงนิสกุลดอลลาร์สหรฐัฯ 3,470 1,355 
เงนิสกุลอื่น 2,528 3,198 
     รวมต่างประเทศ 5,998 4,553 
   
     รวมในประเทศและต่างประเทศ 48,235 47,095 
 

22 หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 

 

 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   
หุน้กู้ 8,146 7,994 
ตัว๋แลกเงนิ 17,704 20,955 
   รวม 25,850 28,949 
   



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
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งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุตธิรรมที่เป็นผลจาก   
   การเปลี่ยนแปลงความเสีย่งด้านเครดติของหน้ีสินที่รบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น 395 85 
ส่วนต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชแีละมูลค่าตามสญัญาทีจ่ะต้องจ่ายช าระเมื่อครบก าหนด 3,210 4,059 
 
ณ วนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2564 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 หน้ีสนิทางการเงนิที่ก าหนดใหแ้สดงด้วยมูลค่ายุตธิรรม สรุปได้ดงัน้ี 
 
• ธนาคารได้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝง อายุ 2 - 5 ปี อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย THBFIX 3 month ประเภท callable range accrual note 

ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในสญัญา  
 
• ธนาคารได้ออกตัว๋แลกเงนิแบบ accreting ที่มอีนุพนัธ์แฝง (accreting structured bills of exchange) ซึ่งอนุพนัธ์แฝงคอืสญัญาแลกเปลี่ยน

อัตราดอกเบี้ย มีอายุระหว่าง 3 - 23 ปี ธนาคารช าระดอกเบี้ยในอัตราระหว่างร้อยละ 1.78 - ร้อยละ 5.18 ต่อปี ช าระดอกเบี้ยครัง้เดียว  
ณ วนัครบก าหนดไถ่ถอน โดยธนาคารได้ท ารายการสญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ย กบักจิการอื่นเพื่อป้องกนัความเสีย่งด้านอตัราดอกเบี้ย 

 

23 ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม 
 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

หุ้นกู้       
หุ้นกู้ระยะสัน้ครบก าหนดปี พ.ศ. 2564 อตัราดอกเบี้ยร้อยละ 0.97 ต่อปี 700 - 700 700 - 700 
หุ้นกู้ระยะสัน้ครบก าหนดปี พ.ศ. 2564 อตัราดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ต่อปี 600 - 600 - - - 
หุ้นกู้ระยะสัน้ครบก าหนดปี พ.ศ. 2564 อตัราดอกเบี้ยร้อยละ 0.71 ต่อปี 399 - 399 - - - 
หุ้นกู้ระยะสัน้ครบก าหนดปี พ.ศ. 2565 อตัราดอกเบี้ยร้อยละ 0.55 ต่อปี 200 - 200 - - - 
       
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ       
ตราสารหนี้ด้อยสทิธ ิมูลค่าตราไว้ 570 ล้านรงิกติ       
   ครบก าหนดปี พ.ศ. 2569 อตัราดอกเบี้ยร้อยละ 5.35 ต่อปี - 4,400 4,400 - 4,238 4,238 
ตราสารหนี้ด้อยสทิธ ิมูลค่าตราไว้ 390 ล้านรงิกติ       
   ครบก าหนดปี พ.ศ. 2571 อตัราดอกเบี้ยร้อยละ 5.20 ต่อปี - 3,011 3,011 - 2,900 2,900 
ตราสารหนี้ด้อยสทิธ ิมูลค่าตราไว้ 550 ล้านรงิกติ       
   ครบก าหนดปี พ.ศ. 2572 อตัราดอกเบี้ยร้อยละ 4.15 ต่อปี - 4,246 4,246 - 4,090 4,090 
       
หุ้นกู้ท่ีมีอนุพนัธ์แฝง       
หุ้นกู้ที่มอีนุพนัธ์แฝง 931 641 1,572 1,829 618 2,447 
 2,830 12,298 15,128 2,529 11,846 14,375 
       
ตัว๋แลกเงินท่ีมีอนุพนัธ์แฝง       
ตัว๋แลกเงนิที่มอีนุพนัธ์แฝง 1,800 3,494 5,294 1,800 3,274 5,074 
 1,800 3,494 5,294 1,800 3,274 5,074 
   รวม 4,630 15,792 20,422 4,329 15,120 19,449 
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(ก) วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ธนาคารได้ออกหุ้นกู้ระยะสัน้ จ านวน 1,899 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 : 700 ล้านบาท) อัตรา

ดอกเบี้ยระหว่างรอ้ยละ 0.55 – 0.97ต่อปี (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 0.97 ต่อป่ี) ช าระดอกเบี้ยเมื่อครบก าหนด หุน้กู้ระยะสัน้มีอายุ
ระหว่าง 5.1 - 9 เดือน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 : 9 เดือน) ครบก าหนดในระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565  
(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : เดอืน กรกฏาคม พ.ศ. 2564) 

 
(ข) เมื่อวนัที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ธนาคารได้ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิจ านวน 570 ล้านเหรียญริงกิตมาเลเซีย ตามโครงการหุ้นกู้ด้อยสิทธิ 

เพื่อนับเป็นเงนิกองทุนขัน้ที่ 2 เพื่อขายใหก้บัผูล้งทุนในต่างประเทศ จ านวน 5,700,000 หน่วย ราคาเสนอขาย หน่วยละ 100 เหรยีญริงกิต
มาเลเซยี อตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 5.35 ต่อปี ตลอดอายุหุน้กู้ ช าระดอกเบี้ยทุกหกเดอืน หุน้กู้มอีายุ 10 ปี ครบก าหนด ในปี พ.ศ. 2569 ธนาคาร
มสีทิธไิถ่ถอนก่อนวนัครบก าหนดหลงัจากวนัครบรอบ 5 ปี โดยต้องได้รบัความเหน็ชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
 
ธนาคารได้รบัอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นลายลกัษณ์อักษรตามหนังสือที่ ฝกก. (02) 414/2559 ใหส้ามารถนับหุน้กู้ด้อยสิทธิ
ดงักล่าวเขา้เป็นเงนิกองทุนชัน้ที่ 2 
 

(ค) เมื่อวนัที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 ธนาคารได้ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิจ านวน 390 ล้านเหรียญริงกิตมาเลเซีย ตามโครงการหุ้นกู้ด้อยสิทธิเพื่อ
นับเป็นเงินกองทุนขัน้ที่ 2 เพื่อขายให้กับผู้ลงทุนในต่างประเทศ จ านวน 3,900,000 หน่วย ราคาเสนอขาย หน่วยละ 100 เหรียญริงกิต
มาเลเซยี อตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 5.20 ต่อปี ตลอดอายุหุน้กู้ ช าระดอกเบี้ยทุกหกเดอืน หุน้กู้มอีายุ 10 ปี ครบก าหนด ในปี พ.ศ. 2571 ธนาคาร
มสีทิธไิถ่ถอนก่อนวนัครบก าหนดหลงัจากวนัครบรอบ 5 ปี โดยต้องได้รบัความเหน็ชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
 
ธนาคารได้รบัอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นลายลักษณ์อักษรตามหนังสือที่ ฝกก. 221/2561 ให้สามารถนับหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
ดงักล่าวเขา้เป็นเงนิกองทุนชัน้ที่ 2 
 

(ง) เมื่อวนัที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ธนาคารได้ออกหุ้นกู้ด้อยสทิธจิ านวน 550 ล้านเหรียญริงกิตมาเลเซีย ตามโครงการหุ้นกู้ด้อยสิทธเิพื่อ
นับเป็นเงนิกองทุนขัน้ที่ 2 เพื่อขายใหก้บัผู้ลงทุนในต่างประเทศ ราคาเสนอขาย หน่วยละ 100 เหรยีญรงิกติมาเลเซีย จ านวน 5,500,000 หน่วย 
อตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 4.15 ต่อปี ตลอดอายุหุน้กู้ ช าระดอกเบี้ยทุกหกเดอืน หุน้กู้มอีายุ 10 ปี ครบก าหนด ในปี พ.ศ. 2572 ธนาคารมสีิทธิ 
ไถ่ถอนก่อนวนัครบก าหนดหลงัจากวนัครบรอบ 5 ปี โดยต้องได้รบัความเหน็ชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
 
ธนาคารได้รบัอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นลายลักษณ์อักษรตามหนังสือที่ ฝกก. 527/2562 ให้สามารถนับหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
ดงักล่าวเขา้เป็นเงนิกองทุนชัน้ที่ 2 
 

(จ) ณ วนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2564 ธนาคารมหีุน้กู้ที่มอีนุพนัธ์แฝง จ านวน 1,572 ล้านบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 2,447 ล้านบาท) ดงัน้ี 
 

• ธนาคารได้ออกหุน้กู้อนุพนัธ์ จ านวน 116 ล้านบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 45 ล้านบาท) มอีายุ 1-2 เดอืนนับจากวนัที่ออกหุน้กู้ โดยให้
ผลตอบแทน ณ วนัครบก าหนดอายุ ตามการเคลื่อนไหวของปัจจยัอ้างองิ 
 

• ธนาคารออกหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงที่อ้างองิกับหน่วยลงทุน ประเภท Fund Link Note ที่เป็นเงินบาท จ านวน 815 ล้านบาท (31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2563 : เงินตราต่างประเทศ จ านวน 0.6 ล้านเหรียญสหรฐั หรือเทียบเท่า 17 ล้านบาท และ ที่เป็นเงินบาท จ านวน 1,784 ล้านบาท) 
อายุ 1 ถงึ 3 ปี อตัราผลตอบแทนจะขึน้อยู่กบัการเคลื่อนไหวของราคาของหน่วยลงทุนของกองทุน 
 

• ธนาคารออกหุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝงอ้างองิกับเหตุการณ์ที่มีผลต่อความสามารถในการช าระหน้ีของบริษัทอ้างอิง credit linked note (CLN) 
จ านวน 20 ล้านเหรยีญสหรฐั หรอืเทยีบเท่า 641 ล้านบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : จ านวน 20 ล้านเหรยีญสหรฐั หรอืเทยีบเท่า 601 ล้านบาท) 
อายุ 3 ปี ผูถ้อื CLN จะได้รบัดอกเบี้ยและจ านวนเงินไถ่ถอนในวนัที่ครบก าหนดตามเงื่อนไขที่ระบุในสญัญา โดยต้องไม่มเีหตุการณ์ตามที่
ระบุไวใ้นสญัญาเกดิขึน้กบักจิการอ้างองิ 
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(ฉ) ณ วนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2564 ธนาคารมตีัว๋แลกเงนิอนุพนัธ์ที่อ้างองิกบัเหตุการณ์ที่มผีลต่อความสามารถในการช าระหน้ีของบรษิทัอ้างองิ 

credit linked bill of exchange (CLN) จ านวน 5,294 ล้านบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : จ านวน 5,074 ล้านบาท) ดงัน้ี 
 

• ธนาคารออก CLN จ านวน 1,800 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 : จ านวน 1,800 ล้านบาท) อายุ 10 ปี ผู้ถือ CLN จะได้รบัดอกเบี้ย
ทัง้หมดในวนัที่ช าระดอกเบี้ยและจะได้รบัจ านวนเงินไถ่ถอนในวนัที่ครบก าหนด โดยต้องไม่มีเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในสญัญาเกดิขึน้กบั
กิจการอ้างองิ ธนาคารช าระดอกเบี้ยในอัตราระหว่างร้อยละ 3.75 ถึง ร้อยละ 4.01 ต่อปี (31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 : ร้อยละ 3.75 ถึง  
รอ้ยละ 4.01 ต่อปี) ช าระดอกเบี้ยทุกหกเดอืน 
 

• ธนาคารออก CLN จ านวน 109 ล้านเหรยีญสหรฐั หรอืเทยีบเท่า 3,494 ล้านบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : จ านวน 109 ล้านเหรียญ
สหรฐั หรอืเทยีบเท่า 3,274 ล้านบาท) อายุระหว่าง 8 ถงึ 15 ปี (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 8 ถงึ 15 ปี) ผูถ้อื CLN จะได้รบัดอกเบี้ยและ
จ านวนเงนิไถ่ถอนในวนัที่ครบก าหนดตามเงื่อนไขที่ระบุในสญัญา โดยต้องไม่มเีหตุการณ์ตามที่ระบุไวใ้นสญัญาเกิดขึ้นกบักจิการอ้างอิง 
ธนาคารช าระดอกเบี้ยในอตัราระหว่าง 6M LIBOR + 1.6597% ถงึ 6M LIBOR + 2.3925% ต่อปี (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 6M LIBOR + 
1.6597% ถงึ 6M LIBOR + 2.3925% ต่อปี) ช าระดอกเบี้ยทุกหกเดอืน 
 

24 ประมาณการหน้ีสิน 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ของภาระ     
   ผูกพนัวงเงนิสนิเชื่อ และสญัญาค ้าประกนัทางการเงนิ 153 153 162 156 
ส ารองส าหรบัรายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ 654 658 654 658 
ประมาณการผลขาดทุนที่อาจเกดิขึน้จากคดฟ้ีองรอ้ง 55 44 55 44 
ประมาณการหน้ีสนิผลประโยชน์ของพนักงาน 1,807 1,805 1,630 1,635 
ประมาณการหน้ีสนิที่เกดิขึน้จากค่ารื้อถอน 23 20 20 20 
   รวมประมาณการหน้ีสนิ 2,692 2,680 2,521 2,513 

 
ประมาณการหน้ีสนิผลประโยชน์พนักงาน 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
มูลค่าปัจจบุนัของภาระผูกพนัจากผลประโยชน์ของพนักงาน 1,807 1,805 1,630 1,635 
 
  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
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การเคลื่อนไหวของประมาณการหน้ีสนิผลประโยชน์ของพนักงาน มดีงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
ยอดยกมาต้นงวด/ ปี 1,805 1,852 1,635 1,694 
ต้นทุนบรกิารปัจจุบนั 78 167 70 152 
ผลต่างจากการจ่ายช าระผลประโยชน์พนักงาน - (6) - (6) 
ต้นทุนดอกเบี้ย 15 25 13 23 
การวดัมูลค่าใหม่ :     
(ก าไร) ขาดทุนที่เกดิจากการเปลี่ยนแปลงของ     
    สมมตฐิานทางการเงนิ - (46) - (40) 
    ประสบการณ์ - 7 - (9) 
หกั  ผลประโยชน์บ าเหน็จพนักงานจ่ายในระหว่างงวด/ ปี (91) (194) (88) (179) 
    ยอดคงเหลอืปลายงวด/ ปี 1,807 1,805 1,630 1,635 
 
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่รบัรูใ้นงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ มดีงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถนุายน 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถนุายน 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
ต้นทุนบรกิารปัจจุบนั 39 42 35 38 
ต้นทุนดอกเบี้ย 7 6 7 6 
   รวม 46 48 42 44 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถนุายน 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถนุายน 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
ต้นทุนบรกิารปัจจุบนั 78 84 70 76 
ต้นทุนดอกเบี้ย 15 13 13 12 
   รวม 93 97 83 88 

 
  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
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สมมตฐิานที่ส าคญัตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที่ใช้ในการค านวณ สรุปได้ดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 และ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
  

อตัราคดิลด รอ้ยละ 1.80  
อตัราการขึน้เงนิเดอืน รอ้ยละ 6.00 
อตัราการตายก่อนเกษียณอายุ รอ้ยละ 75.00 
 ของ Thai Mortality Ordinary Table 2017 
อตัราการทุพพลภาพ รอ้ยละ 10.00 
 ของอตัราการตายก่อนเกษียณอายุ 

(the pre-retirement mortality rate) 
อตัราการถอนเงนิก่อนเกษียณอายุ พนักงานที่มสีทิธไิด้รบัเงนิบ าเหน็จ: รอ้ยละ 2.865 ของ Thai Withdrawal Table  
 พนักงานอื่น (นอกจากคนที่มสีทิธไิด้รบัเงนิบ าเหน็จ): รอ้ยละ 75 ของ Thai 

Withdrawal Table 
เกษียณอายุ อายุ 60 ปี 

 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมตฐิานหลกัในการค านวณ 
 

   งบการเงินรวม 

   ผลกระทบต่อภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 

 การเปล่ียนแปลงในข้อสมมติ การเพ่ิมข้ึนของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
       

อตัราคดิลดเฉลี่ย ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 0.5 ลดลง 
ร้อยละ 4.05   

ลดลง 
ร้อยละ 4.03   

เพิม่ขึน้  
ร้อยละ 4.34 

เพิม่ขึน้  
ร้อยละ 4.29 

อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืนเฉลี่ย ร้อยละ 1.0 ร้อยละ 1.0 เพิม่ขึน้  
ร้อยละ 9.50 

เพิม่ขึน้  
ร้อยละ 9.40 

ลดลง  
ร้อยละ 8.43 

ลดลง  
ร้อยละ 8.38 

    
งบการเงินเฉพาะธนาคาร    

ผลกระทบต่อภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้  
การเปล่ียนแปลงในข้อสมมติ การเพ่ิมข้ึนของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ  

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
       

อตัราคดิลดเฉลี่ย ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 0.5 ลดลง 
ร้อยละ 3.89   

ลดลง 
ร้อยละ 3.87   

เพิม่ขึน้  
ร้อยละ 4.13 

เพิม่ขึน้  
ร้อยละ 4.07 

อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืนเฉลี่ย ร้อยละ 1.0 ร้อยละ 1.0 เพิม่ขึน้  
ร้อยละ 9.12 

เพิม่ขึน้  
ร้อยละ 9.02 

ลดลง  
ร้อยละ 8.15 

ลดลง  
ร้อยละ 8.10 

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นน้ีอ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ ขณะที่ให้ข้อสมมติอื่นคงที่ ในทางปฏิบัติสถานการณ์ดังกล่าว  
ยากที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติอาจมีความสมัพนัธ์กัน ในการค านวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผูกพนัผลประโยชน์ 
ที่ก าหนดไว้ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมติหลักได้ใช้วธิีเดียวกับการค านวณภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานที่รบัรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 
(มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ค านวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit 
Method) ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลารายงาน) 
 

วธิกีารและประเภทของขอ้สมมตทิี่ใช้ในการจดัท าการวเิคราะห์ความอ่อนไหวไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน 
 

ณ วนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2564 ระยะเวลาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์คอื 10.91  ปี (วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 
10.91 ปี)  
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การวเิคราะห์การครบก าหนดของการจ่ายช าระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่ไม่มกีารคดิลด 
 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
 น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ 129 541  881  1,551 
 
 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ 165 429 1,521 2,115 
 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
 น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ 117 510  819  1,446 
 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ 163 338 1,440 1,941 
 

25 หน้ีสินอื่น 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
หน้ีสนิอื่นระหว่างรอการโอนบญัช ี  894   1,021   882   950  
ดอกเบี้ยคา้งจ่าย  420   534   420   534  
ค่าใช้จ่ายคา้งจา่ย  1,007   993   916   894  
ภาษีเงนิได้นิตบิุคคลคา้งจ่าย  557   208   466   109  
ภาษีหกั ณ ที่จ่ายรอน าส่ง  85   69   81   65  
ภาษีขายรอน าส่ง  104   106   10   7  
รายได้รอการรบัรูจ้ากสญัญาประกนัภยั  309   -   196   -  
อื่นๆ  246   196   67   96  
   รวม 3,622 3,127 3,038 2,655 
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26 การหกักลบสินทรพัยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

 มูลค่าขัน้ต้น 

มูลค่าท่ีน ามา
หกักลบในงบ
แสดงฐานะ

การเงิน 

มูลค่าสุทธิท่ี
แสดงในงบ
แสดงฐานะ

การเงิน 

มูลค่าท่ีไม่ได้น ามาหกักลบ 
ในงบแสดงฐานะการเงิน 

มูลค่าสุทธิ 

มูลค่าหกักลบ
ตามสญัญา 

ท่ีไม่เข้าเงื่อนไข
ตามมาตรฐาน

การบญัชี 

มูลค่า
หลกัประกนั

ทางการเงินท่ี
เกี่ยวขอ้ง 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
สินทรพัย์ทางการเงิน       
ธุรกรรมซื้อหลักทรพัย์โดยมสีญัญาว่าจะขายคนื 2,550 - 2,550 - (2,389) 161 
สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ 55,023 - 55,023 (32,875) (8,387) 13,761 
   รวม 57,573 - 57,573 (32,875) (10,776) 13,922 
       

หน้ีสินทางการเงิน       
ธุรกรรมขายหลกัทรพัย์โดยมสีญัญาว่าจะซื้อคนื (14,871) - (14,871) 14,460 - (411) 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ (52,863) - (52,863) 32,875 14,935 (5,053) 
   รวม (67,734) - (67,734) 47,335 14,935 (5,464) 

 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 มูลค่าขัน้ต้น 

มูลค่าท่ีน ามา
หกักลบในงบ
แสดงฐานะ

การเงิน 

มูลค่าสุทธิท่ี
แสดงในงบ
แสดงฐานะ

การเงิน 

มูลค่าท่ีไม่ได้น ามาหกักลบในงบ
แสดงฐานะการเงิน 

มูลค่าสุทธิ 

มูลค่าหกักลบ
ตามสญัญาท่ีไม่
เข้าเงือ่นไขตาม
มาตรฐานการ

บญัชี 

มูลค่า
หลกัประกนั

ทางการเงินท่ี
เกี่ยวขอ้ง 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
สินทรพัย์ทางการเงิน       
ธุรกรรมซื้อหลักทรพัย์โดยมสีญัญาว่าจะขายคนื 1,800 - 1,800 - (1,570) 230 
สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ 57,561 - 57,561 (35,195) (11,198) 11,168 
   รวม 59,361 - 59,361 (35,195) (12,768) 11,398 
       
หน้ีสินทางการเงิน       
ธุรกรรมขายหลกัทรพัย์โดยมสีญัญาว่าจะซื้อคนื (9,862) - (9,862) 9,368 - (494) 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ (57,221) - (57,221) 35,140 14,876 (7,205) 
   รวม (67,083) - (67,083) 44,508 14,876 (7,699) 
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27 ทุนเรือนหุ้น 

 
  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
  30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
  จ านวนหุ้น จ านวนเงิน จ านวนหุ้น จ านวนเงิน 
  ล้านหุ้น ล้านบาท ล้านหุ้น ล้านบาท 
ทุนจดทะเบียน      
ณ วนัต้นงวด/ ปี - หุน้สามญั  34,822 17,411 34,822 17,411 
การออกหุน้ใหม ่  - - - - 
ณ วนัปลายงวด/ ปี  34,822 17,411 34,822 17,411 
      
ทุนท่ีออกและช าระแล้ว      
ณ วนัต้นงวด/ ปี - หุน้สามญั  34,822 17,411 34,822 17,411 
การออกหุน้ใหม ่  - - - - 
ณ วนัปลายงวด/ ปี  34,822 17,411 34,822 17,411 
 

28 เงินปันผลจ่าย 

 
เมื่อวนัที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ธนาคารมกีารจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2563 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.005 บาท รวมเป็น
จ านวนเงนิ 174 ล้านบาท ตามมตอินุมตัขิองที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีเมื่อวนัที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2564 
 
เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563 ธนาคารมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ  
0.005 บาท รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 174 ล้านบาท ตามมตอินุมตัขิองที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวนัที่ 26 มนีาคม พ.ศ. 2563  
 
เมื่อวนัที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 บรษิทั เวลิด์ลสี จ ากดั มกีารจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2562 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ในอตัราหุน้ละ 3.03 บาท 
จ านวน 24 ล้านหุน้ อตัราหุน้ละ 0.7575 บาท จ านวน 20 ล้านหุน้ และอตัราหุน้ละ 0.7583 บาท จ านวน 16 ล้านหุน้ รวมเป็นจ านวนเงิน 100 ล้านบาท 
ตามมตอินุมตัขิองที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีเมื่อวนัที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 
 
เมื่อวนัที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จ ากัด มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานปี 2562 ให้แก่ผู้ถอืหุน้  
ในอัตราหุ้นละ 4.10 บาท ของมูลค่าหุ้นที่ช าระแล้ว รวมเป็นเงินทัง้สิ้น 625 ล้านบาท ตามมติอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวนัที่  
29 เมษายน พ.ศ. 2563 
 

29 ส ารองตามกฎหมาย 

 
ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ธนาคารจะต้องจดัสรรเงนิส ารองอย่างน้อยรอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธปิระจ าปีหลงัจากหกัขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าส ารองดงักล่าวมจี านวนเท่ากบัรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน โดยส ารองดงักล่าวไม่สามารถน ามาจ่ายเงนิปันผลได้ 
 
ณ วนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2564 ธนาคารมทีุนส ารองตามกฎหมายรวมทัง้สิ้น 536.20 ล้านบาท (วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 536.20 ล้านบาท) 
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30 เงินกองทุนท่ีต้องด ารงไว้ตามกฎหมาย 

 
วตัถุประสงค์ของกลุ่มกจิการในการบรหิารทุน คอื การด ารงไว้ซึ่งความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองและการด ารงเงินกองทุนตามกฎหมาย
ตามพระราชบญัญตัธิุรกจิสถาบนัการเงนิ พ.ศ. 2551 ซึ่งประกอบด้วย 
 
  อตัราส่วน  อตัราส่วน 
 30 มิถนุายน เงินกองทุน 31 ธนัวาคม เงินกองทุน 
 พ.ศ. 2564 ต่อสินทรพัยเ์ส่ียง พ.ศ. 2563 ต่อสินทรพัยเ์ส่ียง 
เงินกองทุนส าหรบักลุ่มธุรกิจทางการเงิน ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
     

เงนิกองทุนชัน้ที่ 1     
ทุนช าระแล้ว  17,411  17,411  
ส่วนเกนิกว่ามูลค่าหุน้สามญั 10,146  10,146  
เงนิส ารองตามกฎหมาย 536  536  
ก าไรสุทธคิงเหลอืจากการจดัสรร 11,778  12,011  
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ 998  1,700  
รายการหกัจากกองทุนชัน้ที่ 1 (2,092)  (2,184)  
   รวมเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 38,777 14.99 39,620 15.60 
     
เงนิกองทุนชัน้ที่ 2     
หุน้กู้ด้อยสทิธริะยะยาว 12,262  12,262  
เงนิส ารองส าหรบัสนิทรพัย์จดัชัน้ปกต ิ 2,362  2,424  
   รวมเงนิกองทุนชัน้ที่ 2 14,624 5.65 14,686 5.78 
     
   รวมเงนิกองทุนตามกฎหมาย 53,401 20.64 54,306 21.38 
 
  อตัราส่วน  อตัราส่วน 
 30 มิถนุายน เงินกองทุน 31 ธนัวาคม เงินกองทุน 
 พ.ศ. 2564 ต่อสินทรพัยเ์ส่ียง พ.ศ. 2563 ต่อสินทรพัยเ์ส่ียง 
เงินกองทุนส าหรบัธนาคาร ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
     

เงนิกองทุนชัน้ที่ 1     
ทุนช าระแล้ว  17,411  17,411  
ส่วนเกนิกว่ามูลค่าหุน้สามญั 10,146  10,146  
เงนิส ารองตามกฎหมาย 536  536  
ก าไรสุทธคิงเหลอืจากการจดัสรร 9,371  9,520  
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ 1,041  1,743  
รายการหกัจากกองทุนชัน้ที่ 1 (1,278)  (1,327)  
   รวมเงนิกองทุนชัน้ที่ 1 37,227 14.40 38,029 14.94 
     
เงนิกองทุนชัน้ที่ 2     
หุน้กู้ด้อยสทิธริะยะยาว 12,262  12,262  
เงนิส ารองส าหรบัสนิทรพัย์จดัชัน้ปกต ิ 2,460  2,531  
   รวมเงนิกองทุนชัน้ที่ 2 14,722 5.70 14,793 5.81 
     
   รวมเงนิกองทุนตามกฎหมาย 51,949 20.10 52,823 20.75 
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ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เงินกองทุนหลังหกัเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรบัการให้สินเชื่อแก่กลุ่มลูกหน้ีรายใหญ่ของธนาคาร มีจ านวน  
51,949 ล้านบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : จ านวน 52,823 ล้านบาท) 
 

ธนาคารด ารงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถาณการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรงตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร  
แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการก ากับดูแลเงินกองทุนภายใต้หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และการก ากับดูแลเงินกองทุนภายใต้
หลักเกณฑ์ Basel III ซึ่งจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด ารงเงินกองทุน ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  
เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัการด ารงเงินกองทุนส าหรบัธนาคารพาณิชย์เรื่องหลักเกณฑ์การก ากับแบบรวมกลุ่ม และการเปิดเผยข้อมูลการ
ด ารงสนิทรพัย์สภาพคล่องเพื่อรองรบัสถานการณ์ที่มคีวามรุนแรงทาง www.cimbthai.com ภายใน 4 เดอืนนับตัง้แต่วนัที่ในงบแสดงฐานะการเงนิ 
 

31 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
 
แผนจูงใจระยะยาว (Long Term Incentive Plan, “LTIP”) 
LTIP เป็นแผนจูงใจระยะยาว ซึ่งเริม่ใน เดอืนมถุินายน พ.ศ. 2564 ด าเนินการโดย CIMB Group Holdings Berhad  โดยจะมอบหุน้สามญัและสิทธิซื้อ
หุ้นให้แก่พนักงานที่มีสิทธิของ CIMB Group Holdings Berhad  และบริษัทในเครือรวมถึงพนักงานของธนาคาร สิทธิในการเข้าร่วมแผน  LTIP  
จะขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของคณะกรรมการ LTIP ของ CIMB Group Holdings Berhad หุน้และสทิธซิื้อหุน้ที่ได้รบั จะเป็นไปตามขัน้ตอนตามวนัที่ก าหนด
ไวล่้วงหน้า โดยขึน้อยู่กบัเงื่อนไขการจ้างงานและผลการปฏบิตังิานที่ต่อเน่ือง  
 
มูลค่ายุตธิรรมถัวเฉลี่ยของหุ้นสามญัและสทิธิซื้อหุ้นที่ให้ในระหว่างงวดเท่ากบั 4.65 เหรยีญริงกิตมาเลเซียต่อหุ้นและ 0.45 เหรยีญรงิกิตมาเลเซียต่อ
สทิธซิื้อหุน้ 
 
แผนการให้หุ้นทุน (Equity Ownership Plan, “EOP”) 
EOP เป็นแผนการให้หุ้นทุนแก่พนักงานของธนาคารซึ่งเริ่มในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 โดยธนาคารจะให้หุ้นสามญัของ CIMB Group Holdings 
Berhad บรษิทัใหญ่ของกลุ่มกจิการ CIMB แก่พนักงานที่เขา้เงื่อนไข  
 
ผูม้สีทิธติาม EOP จะต้องได้รบัการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนของ CIMB Group Holdings Berhad และหุน้จะถูกส่งมอบให้กับ
พนักงานตามวนัที่ก าหนดโดยพนักงานยงัคงเป็นพนักงานของธนาคารอยู่ 
 

หากมีการเลิกจ้างพนักงานที่ไม่ใช่การเกษียณอายุ ทุพพลภาพ หรือการตาย หุ้นคงเหลือที่ยงัไม่ได้จัดสรรแก่พนักงานจะถูกจ าหน่ายในราคาตลาด 
รายได้จากการขายจะถูกส่งกลบัไปยงัธนาคาร ถ้ามกีารเกษียณอายุ ทุพพลภาพ หรอืการตายของพนักงานที่มหีุ ้นคงเหลอืยงัไม่ได้จดัสรร หุน้ตามสทิธิ
จะถูกจดัสรรแก่พนักงานหรอืผูไ้ด้รบัผลประโยชน์ที่ก าหนดในวนัที่มกีารเกษียณอายุ ทุพพลภาพ หรอืตาย 
 
มูลค่ายุติธรรมถัวเฉลี่ยของการให้หุน้ทุนในระหว่างงวด/ ปี ซึ่งถูกซื้อในช่วงเวลาที่ก าหนดก่อนหน้าเพื่อใหแ้ก่พนักงานที่เข้าเงื่อนไขตามแผนการ 
ใหหุ้น้ทุนเท่ากบั 4.21 เหรยีญรงิกติมาเลเซยีต่อหุน้ (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 3.52 เหรยีญรงิกติมาเลเซยีต่อหุน้) 
 
การเปลี่ยนแปลง/เคลื่อนไหวของจ านวนสทิธซิื้อหุน้ตามแผนจูงใจระยะยาวและราคาใช้สทิธถิวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักที่เกี่ยวขอ้ง มดีงัน้ี 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

 

ราคาใช้สิทธิ 
ซ้ือหุ้นถวัเฉล่ีย 

 
จ านวนสิทธิซ้ือหุ้น 

 

เหรียญริงกิต
มาเลเซียต่อหุ้น พนัหน่วย 

   

ใหส้ทิธเิพิม่ระหว่างงวด 4.96 18,348 
   ยอดคงเหลอืปลายงวด 4.96 18,348 

 

http://www.cimbthai.com/
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การเปลี่ยนแปลง/เคลื่อนไหวของจ านวนหุน้สามญัตามแผนการใหหุ้น้ทุนและแผนจูงใจระยะยาว มดีงัน้ี 
 

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
  30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
  พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
  จ านวนหุ้นสามญั จ านวนหุ้นสามญั 
  พนัหน่วย พนัหน่วย 
    
ยอดคงเหลอืต้นงวด/ ปี  1,429 1,249 
ใหส้ทิธเิพิม่ระหว่างงวด/ ปี  1,636 1,191 
ใช้สทิธริะหว่างงวด/ ปี  (656) (1,011) 
   ยอดคงเหลอืปลายงวด/ ปี  2,409 1,429 
 
ส าหรบังวดสิ้นสุดวนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2564 ธนาคารมคี่าใช้จ่ายส าหรบัการจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์จ านวน 16 ล้านบาท (30 มถุินายน พ.ศ. 2563 : 
16 ล้านบาท) และธนาคารมสี ารองการจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์จ านวน 25 ล้านบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 33 ล้านบาท) 
 

32 ฐานะและผลการด าเนินงานท่ีส าคญัจ าแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ 

 
32.1 ฐานะจ าแนกตามประเภทธุรกรรม 

 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 ธุรกรรม ธุรกรรม  ธุรกรรม ธุรกรรม  
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

สนิทรพัย์รวม 395,318 382 395,700 410,163 364 410,527 
รายการระหว่างธนาคาร       
   และตลาดเงนิสุทธ ิ(สนิทรพัย์) 7,795 380 8,175 5,995 362 6,357 
สนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่า       
   ด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 29,397 - 29,397 35,234 - 35,234 
สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ 55,023 - 55,023 57,561 - 57,561 
เงนิลงทุนสุทธ ิ 61,015 - 61,015 61,493 - 61,493 
เงนิให้สนิเชื่อแก่ลูกหนี้และ       
   ดอกเบี้ยค้างรบัสุทธ ิ 211,955 - 211,955 221,844 - 221,844 
เงนิรบัฝาก 187,902 5 187,907 193,950 6 193,956 
รายการระหว่างธนาคาร       
   และตลาดเงนิ (หนี้สนิ) 48,235 - 48,235 47,095 - 47,095 
หนี้สนิทางการเงนิที่วดัมูลค่า       
   ด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่าน       
   ก าไรหรอืขาดทุน 25,850 - 25,850 28,949 - 28,949 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ 52,863 - 52,863 57,221 - 57,221 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงนิกู้ยมื 20,422 - 20,422 19,449 - 19,449 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 ธุรกรรม ธุรกรรม  ธุรกรรม ธุรกรรม  
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

สนิทรพัย์รวม 392,405 382 392,787 407,335 364 407,699 
รายการระหว่างธนาคาร       
   และตลาดเงนิสุทธ ิ(สนิทรพัย์) 7,624 380 8,004 5,827 362 6,189 
สนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่า       
   ด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 29,397 - 29,397 34,234 - 35,234 
สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ 55,023 - 55,023 57,561 - 57,561 
เงนิลงทุนสุทธ ิ 61,013 - 61,013 61,491 - 61,491 
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยสุทธ ิ 2,933 - 2,933 2,933 - 2,933 
เงนิให้สนิเชื่อแก่ลูกหนี้และ       
   ดอกเบี้ยค้างรบัสุทธ ิ 207,664 - 207,664 217,576 - 217,576 
เงนิรบัฝาก 188,307 5 188,312 194,144 6 194,150 
รายการระหว่างธนาคาร       
   และตลาดเงนิ (หนี้สนิ) 48,235 - 48,235 47,095 - 47,095 
หนี้สนิทางการเงนิที่วดัมูลค่า       
   ด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่าน       
   ก าไรหรอืขาดทุน 25,850 - 25,850 28,949 - 28,949 
หนี้สนิตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ 52,863 - 52,863 57,221 - 57,221 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงนิกู้ยมื 20,422 - 20,422 19,449 - 19,449 
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32.2 ผลการด าเนินงานจ าแนกตามธุรกรรม 

 
 งบการเงินรวม 

 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 

30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 

30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
 ธุรกรรม ธุรกรรม  ธุรกรรม ธุรกรรม  
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       
รายได้ดอกเบี้ย 3,307 - 3,307 3,993 - 3,993 
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย (689) - (689) (1,069) - (1,069) 
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 2,618 - 2,618 2,924 - 2,924 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธ ิ 344 - 344 294 - 294 
รายได้จากการด าเนินงานอื่น ๆ 811 - 811 468 - 468 
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอื่น ๆ (2,050) (2) (2,052) (2,249) (3) (2,252) 
ผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ (944) - (944) (1,026) - (1,026) 
   ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ 779 (2) 777 411 (3) 408 
 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 

30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 

30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
 ธุรกรรม ธุรกรรม  ธุรกรรม ธุรกรรม  
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       
รายได้ดอกเบี้ย 2,420 - 2,420 2,899 - 2,899 
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย (689) - (689) (1,064) - (1,064) 
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 1,731 - 1,731 1,835 - 1,835 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธ ิ 195 - 195 210 - 210 
รายได้จากการด าเนินงานอื่น ๆ 709 - 709 1,104 - 1,104 
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอื่น ๆ (1,480) (2) (1,482) (1,661) (3) (1,664) 
ผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ (456) - (456) (213) - (213) 
   ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ 699 (2) 697 1,275 (3) 1,272 
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 งบการเงินรวม 

 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุด 

30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุด 

30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
 ธุรกรรม ธุรกรรม  ธุรกรรม ธุรกรรม  
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       
รายได้ดอกเบี้ย 6,519 - 6,519 8,056 2 8,058 
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย (1,437) - (1,437) (2,303) - (2,303) 
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 5,082 - 5,082 5,753 2 5,755 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธ ิ 754 - 754 692 - 692 
รายได้จากการด าเนินงานอื่น ๆ 1,448 - 1,448 1,481 - 1,481 
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอื่น ๆ (4,128) (5) (4,133) (4,708) (5) (4,713) 
ผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ (1,956) - (1,956) (1,642) - (1,642) 
   ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ 1,200 (5) 1,195 1,576 (3) 1,573 
 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุด 

30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุด 

30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
 ธุรกรรม ธุรกรรม  ธุรกรรม ธุรกรรม  
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       
รายได้ดอกเบี้ย 4,778 - 4,778 6,003 2 6,005 
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย (1,437) - (1,437) (2,286) - (2,286) 
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 3,341 - 3,341 3,717 2 3,719 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธ ิ 523 - 523 425 - 425 
รายได้จากการด าเนินงานอื่น ๆ 1,252 - 1,252 2,012 - 2,012 
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอื่น ๆ (3,014) (5) (3,019) (3,337) (6) (3,343) 
ผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ (1,151) - (1,151) (373) - (373) 
   ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ 951 (5) 946 2,444 (4) 2,440 

 
  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
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33 รายได้ดอกเบ้ีย 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 
 วนัท่ี 30 มิถนุายน วนัท่ี 30 มิถนุายน 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 3 40 3 40 
เงนิลงทุนและธุรกรรมเพื่อคา้ 93 98 93 98 
เงนิลงทุนในตราสารหน้ี 266 280 266 280 
เงนิใหส้นิเชื่อ 1,851 2,193 2,049 2,465 
การใหเ้ช่าซื้อและสญัญาเช่าการเงนิ 1,085 1,366 - - 
อื่นๆ 9 16 9 16 
   รายได้ดอกเบี้ย 3,307 3,993 2,420 2,899 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุด ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุด 
 วนัท่ี 30 มิถนุายน วนัท่ี 30 มิถนุายน 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 6 62 6 62 
เงนิลงทุนและธุรกรรมเพื่อคา้ 173 196 173 196 
เงนิลงทุนในตราสารหน้ี 524 560 524 560 
เงนิใหส้นิเชื่อ 3,641 4,578 4,055 5,123 
การใหเ้ช่าซื้อและสญัญาเช่าการเงนิ 2,155 2,598 - - 
อื่นๆ 20 64 20 64 
   รายได้ดอกเบี้ย 6,519 8,058 4,778 6,005 
 
  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
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34 ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 
 วนัท่ี 30 มิถนุายน วนัท่ี 30 มิถนุายน 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
เงนิรบัฝาก 347 613 347 613 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 49 97 49 97 
เงนิน าส่งสถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก 5 6 5 6 
เงนิน าส่งกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิ 138 152 138 152 
ตราสารหน้ีที่ออก     
   - หุน้กู้ด้อยสทิธ ิ 122 120 122 120 
   - ตัว๋แลกเงนิที่มอีนุพนัธ์แฝง 14 22 14 22 
   - หุน้กู้ที่มอีนุพนัธ์แฝง 4 36 4 36 
   - หุน้กู้ 3 5 3 - 
อื่นๆ 7 18 7 18 
   ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 689 1,069 689 1,064 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุด ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุด 
 วนัท่ี 30 มิถนุายน วนัท่ี 30 มิถนุายน 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
เงนิรบัฝาก 751 1,342 751 1,342 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 105 228 105 228 
เงนิน าส่งสถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก 10 11 10 11 
เงนิน าส่งกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิ 271 290 271 290 
ตราสารหน้ีที่ออก     
   - หุน้กู้ด้อยสทิธ ิ 242 242 242 242 
   - ตัว๋แลกเงนิที่มอีนุพนัธ์แฝง 29 51 29 51 
   - หุน้กู้ที่มอีนุพนัธ์แฝง 10 74 10 74 
   - หุน้กู้ 5 17 5 - 
อื่นๆ 14 48 14 48 
   ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 1,437 2,303 1,437 2,286 
 
  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
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35 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 
 วนัท่ี 30 มิถนุายน วนัท่ี 30 มิถนุายน 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
รายได้ค่าธรรมเนียมและบรกิาร     
   การรบัรอง รบัอาวลั และการค ้าประกนั 11 19 11 21 
   รายได้ค่าธรรมเนียมบตัรเอทเีอม็ 4 4 4 4 
   รายได้จากการเป็นนายหน้าขายประกนั 265 184 160 134 
   รายได้ค่าธรรมเนียมจดัการ - 3 - 3 
   รายได้ค่าธรรมเนียมในการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ 71 102 71 102 
   รายได้ค่าธรรมเนียมในการตดิตามทวงถามหน้ี 12 10 - - 
   รายได้ค่าธรรมเนียมจากการช าระค่าสนิคา้และบรกิาร 21 29 3 - 
   อื่นๆ 73 34 50 34 
      รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร 457 385 299 298 
     
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบรกิาร     
   ค่าธรรมเนียมในการตดิตามหน้ี (57) (47) (57) (47) 
   ค่าธรรมเนียมตู้เอทเีอม็ (7) (5) (7) (5) 
   อื่นๆ (49) (39) (40) (36) 
      ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบรกิาร (113) (91) (104) (88) 
     
รายได้ค่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธิ 344 294 195 210 
 
  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุด ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุด 
 วนัท่ี 30 มิถนุายน วนัท่ี 30 มิถนุายน 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
รายได้ค่าธรรมเนียมและบรกิาร     
   การรบัรอง รบัอาวลั และการค ้าประกนั 24 38 24 46 
   รายได้ค่าธรรมเนียมบตัรเอทเีอม็ 8 9 8 9 
   รายได้จากการเป็นนายหน้าขายประกนั 592 502 431 321 
   รายได้ค่าธรรมเนียมจดัการ - 7 - 7 
   รายได้ค่าธรรมเนียมในการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ 154 146 154 146 
   รายได้ค่าธรรมเนียมในการตดิตามทวงถามหน้ี 24 26 - - 
   รายได้ค่าธรรมเนียมจากการช าระค่าสนิคา้และบรกิาร 39 77 4 1 
   อื่นๆ 126 70 98 70 
      รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร 967 875 719 600 
     
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบรกิาร     
   ค่าธรรมเนียมในการตดิตามหน้ี (105) (103) (105) (103) 
   ค่าธรรมเนียมตู้เอทเีอม็ (13) (11) (13) (11) 
   อื่นๆ (95) (69) (78) (61) 
      ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบรกิาร (213) (183) (196) (175) 
     
รายได้ค่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธ ิ 754 692 523 425 
  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
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36 ก าไร (ขาดทุน) จากเครื่องมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

 

 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด วนัท่ี 30 มิถนุายน 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ก าไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพื่อคา้และปรวิรรตเงนิตราต่างประเทศ   
เงนิตราต่างประเทศและตราสารอนุพนัธ์ด้านอตัราแลกเปลี่ยน 26 351 
ตราสารอนุพนัธ์ด้านอตัราดอกเบี้ย 585 (94) 
ตราสารหน้ี 15 (97) 
ตราสารทุน 1 (2) 
อื่น ๆ 5 (13) 

ก าไรสุทธจิากธุรกรรมเพื่อคา้และปรวิรรตเงินตราต่างประเทศ 632 145 
   

ก าไร (ขาดทุน) จากเครื่องมอืทางการเงนิที่ก าหนดใหแ้สดงด้วยมูลค่ายุตธิรรม   
     การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุตธิรรมสุทธ ิ   

  เงนิลงทุนในตราสารหน้ี  173 217 
  ตัว๋แลกเงนิ 385 (156) 
  หุน้กู้  (66) (35) 

ขาดทุนสุทธจิากการตดัรายการ รวมถงึดอกเบี้ยรบัและดอกเบี้ยจ่าย   
   เฉพาะส่วนที่ไม่รวมในการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุตธิรรมสุทธิ (736) (90) 

ขาดทุนจากเครื่องมอืทางการเงนิที่ก าหนดใหแ้สดงด้วยมูลค่ายุตธิรรม (244) (64) 
ก าไรจากการบญัชป้ีองกนัความเสีย่ง 5 - 
   

     รวม 393 81 
 
  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
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งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุด วนัท่ี 30 มิถนุายน 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท 

   

ก าไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพื่อคา้และปรวิรรตเงนิตราต่างประเทศ   
เงนิตราต่างประเทศและตราสารอนุพนัธ์ด้านอตัราแลกเปลี่ยน 579 (100) 
ตราสารอนุพนัธ์ด้านอตัราดอกเบี้ย (479) 1,202 
ตราสารหน้ี 1,723 1,106 
ตราสารทุน 1 7 
อื่น ๆ 15 6 

ก าไรสุทธจิากธุรกรรมเพื่อคา้และปรวิรรตเงินตราต่างประเทศ 1,839 2,221 
   
ก าไร (ขาดทุน) จากเครื่องมอืทางการเงนิที่ก าหนดใหแ้สดงด้วยมูลค่ายุตธิรรม   
   การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุตธิรรมสุทธ ิ   

เงนิลงทุนในตราสารหน้ี (1,640) (623) 
ตัว๋แลกเงนิ 1,084 (757) 
หุน้กู้  72 (13) 

ขาดทุนสุทธจิากการตดัรายการ รวมถงึดอกเบี้ยรบัและดอกเบี้ยจ่าย   
   เฉพาะส่วนที่ไม่รวมในการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุตธิรรมสุทธิ (789) (201) 

ขาดทุนจากเครื่องมอืทางการเงนิที่ก าหนดใหแ้สดงด้วยมูลค่ายุตธิรรม (1,273) (1,594) 
ก าไรจากการบญัชป้ีองกนัความเสีย่ง 6 - 

   
     รวม 572 627 
 

37 ก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 

 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถนุายน 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถนุายน 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
ก าไรจากการตัดรายการ     
   เงินลงทุนที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
      ผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 86 69 221 215 
ก าไรสุทธจิากเงนิลงทุน 86 69 221 215 

 
  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหวา่งกาล 
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38 รายได้จากการด าเนินงานอื่นๆ 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถนุายน 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถนุายน 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ก าไรจากการขายทรพัย์สนิรอการขาย 22 - - 23 
หน้ีสงสยัจะสูญรบัคนื 287 302 179 189 
รายได้รบัจากเงนิปันผล 6 6 6 731 
รายได้อื่น 18 10 46 11 
   รายได้จากการด าเนินงานอื่นๆ 333 318 231 954 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถนุายน 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถนุายน 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ก าไรจากการขายที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 4 - 4 1 
ก าไรจากการขายทรพัย์สนิรอการขาย 17 - - 23 
หน้ีสงสยัจะสูญรบัคนื 598 613 382 392 
รายได้รบัจากเงนิปันผล 9 6 9 731 
รายได้อื่น 28 21 64 23 
   รายได้จากการด าเนินงานอื่นๆ 656 640 459 1,170 
 
  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหวา่งกาล 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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39 ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถนุายน 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถนุายน 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสญัญาใหม่ 84 708 11 64 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบี้ยคา้งรบั 846 322 427 155 
ภาระผูกพนัวงเงนิสนิเชื่อและสญัญาค ้าประกนัทางการเงนิ 13 (4) 17 (6) 
อื่นๆ 1 - 1 - 
   รายได้จากการด าเนินงานอื่นๆ 944 1,026 456 213 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถนุายน 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถนุายน 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ขาดทุน (ก าไร) จากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสญัญาใหม่ 52 723 (41) 65 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบี้ยคา้งรบั 1,903 859 1,185 250 
ภาระผูกพนัวงเงนิสนิเชื่อและสญัญาค ้าประกนัทางการเงนิ - 60 6 58 
อื่นๆ 1 - 1 - 
   รายได้จากการด าเนินงานอื่นๆ 1,956 1,642 1,151 373 
 

40 ภาษีเงินได้ 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 
 วนัท่ี 30 มิถนุายน วนัท่ี 30 มิถนุายน 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ภาษีเงนิได้งวดปัจจุบนั :     
ภาษีเงนิได้งวดปัจจุบนัส าหรบัก าไรทางภาษีส าหรบังวด (4) (129) (33) (87) 
รวมภาษีเงนิได้งวดปัจจุบนั (4) (129) (33) (87) 
     

ภาษีเงนิได้รอการตดับญัช ี:     
ลดในสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัช ี 108 191 119 175 
เพิม่ในหน้ีสนิภาษีเงนิได้รอการตดับญัช ี 60 40 62 42 
รวมภาษีเงนิได้รอการตดับญัช ี 168 231 181 217 

     

รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 164 102 148 130 
  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหวา่งกาล 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุด ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุด 
 วนัท่ี 30 มิถนุายน วนัท่ี 30 มิถนุายน 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
ภาษีเงนิได้งวดปัจจุบนั :     
ภาษีเงนิได้งวดปัจจุบนัส าหรบัก าไรทางภาษีส าหรบังวด 581 48 487 18 
รวมภาษีเงนิได้งวดปัจจุบนั 581 48 487 18 
     
ภาษีเงนิได้รอการตดับญัช ี:     
(เพิม่)  ลดในสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัช ี (8) 247 30 318 
ลดในหน้ีสนิภาษีเงนิได้รอการตดับญัช ี (333) (108) (327) (121) 
รวมภาษีเงนิได้รอการตดับญัช ี (341) 139 (297) 197 

     
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 240 187 190 215 
 
ภาษีเงนิได้ส าหรบัก าไรก่อนหกัภาษีของกลุ่มกจิการมยีอดจ านวนเงนิที่แตกต่างจากการค านวณก าไรทางบญัช ีโดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 
 วนัท่ี 30 มิถนุายน วนัท่ี 30 มิถนุายน 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
ก าไรก่อนภาษี 777 408 697 1,271 
     
ภาษีค านวณจากอตัราภาษีรอ้ยละ 20  155 82 139 255 
ผลกระทบ :     
รายได้ที่ไม่ต้องเสยีภาษี 3 (4) 3 (149) 
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหกัภาษี - 1 - 1 
การปรบัปรุงอื่น 2 (1) 2 (1) 
สนิทรพัย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชทีี่ไม่ได้รบัรู ้ 4 24 4 24 

รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 164 102 148 130 
     
อตัราภาษีเงนิได้ถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก (รอ้ยละ) 21.1 25.1 21.2 10.2 

 
  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหวา่งกาล 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุด ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุด 
 วนัท่ี 30 มิถนุายน วนัท่ี 30 มิถนุายน 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
ก าไรก่อนภาษี 1,195 1,573 946 2,440 
     
ภาษีค านวณจากอตัราภาษีรอ้ยละ 20  239 315 189 488 
ผลกระทบ :     
รายได้ที่ไม่ต้องเสยีภาษี (6) (23) (6) (168) 
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหกัภาษี 1 2 1 2 
การปรบัปรุงอื่น 2 (1) 2 (1) 
การใช้ขาดทุนทางภาษีที่ผ่านมาซึ่งยงัไม่รบัรู้ - (127) - (127) 
สนิทรพัย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชทีี่ไม่ได้รบัรู ้ 4 21 4 21 

รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 240 187 190 215 
     
อตัราภาษีเงนิได้ถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก (รอ้ยละ) 20.1 11.9 20.1 8.8 
 
ภาษีเงนิได้ที่ (เพิม่) ลดที่เกี่ยวขอ้งกบัองค์ประกอบในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นมดีงัน้ี 

 
 งบการเงินรวม 

 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 

 ก่อนภาษี ภาษี (เพ่ิม) ลด หลงัภาษี ก่อนภาษี ภาษี (เพ่ิม) ลด หลงัภาษี 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       
ก าไร (ขาดทุน) จากมูลค่ายุตธิรรม :       
เงนิลงทุนในตราสารหน้ี 268 (23) 245 94 (19) 75 
เงนิลงทุนในตราสารทุน (8) (1) (9) - - - 
การป้องกนัความเสีย่งกระแสเงนิสด 41 (8) 33 (53) 11 (42) 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่น 301 (32) 269 41 (8) 33 
       
ภาษีเงนิได้งวดปัจจุบนั  (4)   (129)  
ภาษีเงนิได้รอการตดับญัช ี  168   231  
  164   102  
 
  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหวา่งกาล 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 

 ก่อนภาษี ภาษี (เพ่ิม) ลด หลงัภาษี ก่อนภาษี ภาษี (เพ่ิม) ลด หลงัภาษี 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       
ก าไร (ขาดทุน) จากมูลค่ายุตธิรรม :       
เงนิลงทุนในตราสารหน้ี 268 (23) 245 94 (19) 75 
เงนิลงทุนในตราสารทุน (8) (1) (9) - - - 
การป้องกนัความเสีย่งกระแสเงนิสด 41 (8) 33 (53) 11 (42) 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่น 301 (32) 269 41 (8) 33 
       
ภาษีเงนิได้งวดปัจจุบนั  (33)   (87)  
ภาษีเงนิได้รอการตดับญัช ี  181   217  
  148   130  
 
 งบการเงินรวม 

 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 

 ก่อนภาษี ภาษี (เพ่ิม) ลด หลงัภาษี ก่อนภาษี ภาษี (เพ่ิม) ลด หลงัภาษี 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       
ก าไร (ขาดทุน) จากมูลค่ายุตธิรรม :       
เงนิลงทุนในตราสารหน้ี (444) 87 (357) 112 (22) 90 
เงนิลงทุนในตราสารทุน 8 (1) 7 (6) (2) (8) 
การป้องกนัความเสีย่ง       
   กระแสเงนิสด 5 (1) 4 328 (66) 262 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่น (431) 85 (346) 434 (90) 344 
       
ภาษีเงนิได้งวดปัจจุบนั  581   48  
ภาษีเงนิได้รอการตดับญัช ี  (341)   139  
  240   187  
 
  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหวา่งกาล 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 

 ก่อนภาษี ภาษี (เพ่ิม) ลด หลงัภาษี ก่อนภาษี ภาษี (เพ่ิม) ลด หลงัภาษี 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       
ก าไร (ขาดทุน) จากมูลค่ายุตธิรรม :       
เงนิลงทุนในตราสารหน้ี (444) 87 (357) 112 (22) 90 
เงนิลงทุนในตราสารทุน 8 (1) 7 (6) (2) (8) 
การป้องกนัความเสีย่ง       
   กระแสเงนิสด 5 (1) 4 328 (66) 262 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่น (431) 85 (346) 434 (90) 344 
       
ภาษีเงนิได้งวดปัจจุบนั  487   18  
ภาษีเงนิได้รอการตดับญัช ี  (297)   197  
  190   215  
 
นอกจากน้ี ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชีส าหรบังวดสามเดอืนและงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2564 จ านวน 1 ล้านบาท และ 1 ล้านบาท 
ตามล าดบั (ส าหรบังวดสามเดอืนและงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2563 : 7 ล้านบาทและ 8 ล้านบาท ตามล าดบั) ได้ถูกโอนมาจาก
ส่วนเกนิทุนอื่นไปยงัก าไรสะสม โดยการโอนน้ีเกดิจากภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างกันระหว่างค่าเสื่อมราคาจริงและค่าเสื่อมราคาที่
ค านวณจากราคาทุนเดมิของอาคารและการตมีูลค่าเพิม่ของที่ดนิ 
 

41 กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

 
กลุ่มกจิการและพนักงานได้ร่วมกนัจดทะเบยีนจดัตัง้กองทุนส ารองเลี้ยงชพีตามพระราชบญัญตักิองทุนส ารองเลี้ยงชพี พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วย
เงินที่พนักงานสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 - 15 ของเงินเดือนพนักงาน และเงินที่ธนาคารและบริษัทย่อยจ่ายสมทบใหใ้นอตัราร้อยละ 5 
และจ่ายให้พนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อบังคบักองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพน้ีบริหารโดยบริษัท
หลักทรพัย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จ ากัด และจะถูกจ่ายให้กบัพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบยีบว่าด้วยกองทุนดงักล่าว ส าหรบังวด 
หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการและธนาคารได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นจ านวนประมาณ 59 ล้านบาท และ  
50 ล้านบาท ตามล าดบั (ส าหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2563 : 73 ล้านบาท และ 64 ล้านบาท ตามล าดบั) 
  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหวา่งกาล 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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42 ก าไรต่อหุ้น 

 
ก าไรต่อหุ้นที่แสดงไว้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะธนาคาร เป็นก าไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐาน ซึ่งค านวณ  
โดยการหารก าไรสุทธสิ าหรบังวดด้วยจ านวนถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุน้สามญัที่ถอืโดยบุคคลภายนอกที่อยู่ในระหว่างปี (หมายเหตุ 27) 
 
บรษิทัไม่มกีารออกหุน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลดในระหว่างงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 
 

43 ทรพัยสิ์นท่ีติดภาระผกูพนั 

 
ทรพัยสิ์นท่ีใช้เป็นหลกัประกนั 
 
กลุ่มกจิการได้น าเงนิลงทุนในพนัธบตัรรฐับาลและพนัธบตัรรฐัวสิาหกจิไปวางเป็นหลกัประกนัในเรื่องดงัต่อไปน้ี 
 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   
ส าหรบัหลกัทรพัย์ขายโดยมสีญัญาซื้อคนื 14,487 9,372 
ส าหรบัการใช้ไฟฟ้า 7 7 
ส าหรบัธุรกจินายหน้าขายประกนั 2 2 
   รวม 14,496 9,381 
 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   
ส าหรบัหลกัทรพัย์ขายโดยมสีญัญาซื้อคนื 14,487 9,372 
ส าหรบัการใช้ไฟฟ้า 7 7 
   รวม 14,494 9,379 
 
  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหวา่งกาล 
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44 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

 
44.1 ภาระผกูพนั 

 
ณ วนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2564 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ธนาคารมภีาระผูกพนัที่มสีาระส าคญัดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 เงินบาท 
เงินตรา 

ต่างประเทศ รวม เงินบาท 
เงินตรา 

ต่างประเทศ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       
การรบัอาวลัตัว๋เงิน :       
การรบัอาวลัตัว๋เงนิ 12 - 12 17 - 17 
       
ภาระตามตัว๋แลกเงินค่า 
   สินค้าเข้าท่ียงัไม่ครบก าหนด :       
ภาระตามตัว๋แลกเงนิค่าสนิค้าเขา้       
   ที่ยงัไม่ครบก าหนด - 160 160 - 157 157 

       
เลต็เตอรอ์อฟเครดิต :       
เล็ตเตอร์ออฟเครดติ - 847 847 10 755 765 
       
เอกสารภายใต้เลตเตอรอ์อฟเครดิต 
   ในประเทศ :       
เอกสารภายใต้เลตเตอรอ์อฟเครดติ 
   ในประเทศ 41 - 41 31 - 31 
       
ภาระผกูพนัอื่น :       
สญัญาแลกเปลี่ยนเงนิตรา       
   ต่างประเทศทนัทแีละล่วงหน้า       
- สญัญาซื้อ - 810,349 810,349 - 610,461 610,461 
- สญัญาขาย - 674,553 674,553 - 504,242 504,242 
สญัญาแลกเปลี่ยนเงนิตรา       
   ต่างประเทศและอตัราดอกเบี้ย       
- สญัญาซื้อ - 234,457 234,457 - 219,054 219,054 
- สญัญาขาย - 253,070 253,070 - 203,255 203,255 
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ย       
- รบัอตัราดอกเบี้ยคงที ่ 941,371 152,721 1,094,092 813,213 139,880 953,093 
- รบัอตัราดอกเบี้ยลอยตวั 1,003,612 298,439 1,302,051 914,162 256,652 1,170,814 
สญัญาสทิธซิื้อขายเงนิตรา       
   ต่างประเทศ       
- ขายสทิธทิี่จะซื้อ - 321 321 - 334 334 
- ขายสทิธทิี่จะขาย - 417 417 - 406 406 
- ซื้อสทิธทิีจ่ะซื้อ - 225 225 - 646 646 
- ซื้อสทิธทิีจ่ะขาย - 112 112 - 318 318 
สนิค้าโภคภณัฑ์       
- สญัญาซื้อ - 91 91 - - - 
- สญัญาขาย - 91 91 - - - 
 

  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหวา่งกาล 
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 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 เงินบาท 
เงินตรา 

ต่างประเทศ รวม เงินบาท 
เงินตรา 

ต่างประเทศ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       
อนุพนัธด์้านเครดติ       
- สญัญาซื้อ 1,800 4,135 5,935 1,800 3,875 5,675 
- สญัญาขาย 1,800 4,135 5,935 1,800 3,875 5,675 
ตราสารสทิธทิีอ่้างองิหน่วยลงทุน       
  ของกองทุน       
- สญัญาซื้อ - 835 835 - 2,016 2,016 
- สญัญาขาย - 835 835 - 2,016 2,016 
อนุพนัธด์้านตราสารทุน       
- สญัญาซื้อ - 344 344 - 323 323 
- สญัญาขาย - 344 344 - 323 323 
อนุพนัธ์ด้านตราสารหนี ้
   (Bond Forward)       
- สญัญาขาย 22,037 - 22,037 23,371 - 23,371 
พนัธบตัร       
- สญัญาซื้อ - - - 271 - 271 
วงเงนิเบกิเกนิบญัชทีี่ลูกค้า       
   ยงัไม่ไดถ้อน 13,790 - 13,790 14,719 - 14,719 
วงเงนิสนิเชื่อที่ยงัไม่ได้เบกิใช้ 10,033 994 11,027 14,378 - 14,378 
การค ้าประกนัอื่น 8,525 1,336 9,861 8,548 1,968 10,516 
   ภาระผูกพนัอื่น 2,002,968 2,437,804 4,440,772 1,792,262 1,949,644 3,741,906 
.       

   รวมภาระผกูพนั 2,003,021 2,438,811 4,441,832 1,792,320 1,950,556 3,742,876 

 
  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหวา่งกาล 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 เงินบาท 
เงินตรา 

ต่างประเทศ รวม เงินบาท 
เงินตรา 

ต่างประเทศ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       
การรบัอาวลัตัว๋เงินและการค า้ประกนั 
   การกู้ยืมเงิน :       
การรบัอาวลัตัว๋เงนิและการค ้าประกนัการ  
   กู้ยมืเงนิ 12 - 12 17 - 17 
       
ภาระตามตัว๋แลกเงินค่า 
   สินค้าเข้าท่ียงัไม่ครบก าหนด :       
ภาระตามตัว๋แลกเงนิค่าสนิค้าเขา้       
   ที่ยงัไม่ครบก าหนด - 160 160 - 157 157 

       
เลต็เตอรอ์อฟเครดิต :       
เล็ตเตอร์ออฟเครดติ - 847 847 10 755 765 
       
เอกสารภายใต้เลตเตอรอ์อฟเครดิต 
   ในประเทศ :       
เอกสารภายใต้เลตเตอรอ์อฟเครดติ 
   ในประเทศ 41 - 41 31 - 31 
       
ภาระผกูพนัอื่น :       
สญัญาแลกเปลี่ยนเงนิตรา       
   ต่างประเทศทนัทแีละล่วงหน้า       
- สญัญาซื้อ - 810,349 810,349 - 610,461 610,461 
- สญัญาขาย - 674,553 674,553 - 504,242 504,242 
สญัญาแลกเปลี่ยนเงนิตรา       
   ต่างประเทศและอตัราดอกเบี้ย       
- สญัญาซื้อ - 234,457 234,457 - 219,054 219,054 
- สญัญาขาย - 253,070 253,070 - 203,255 203,255 
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ย       
- รบัอตัราดอกเบี้ยคงที ่ 941,371 152,721 1,094,092 813,213 139,880 953,093 
- รบัอตัราดอกเบี้ยลอยตวั 1,003,612 298,439 1,302,051 914,162 256,652 1,170,814 
สญัญาสทิธซิื้อขายเงนิตรา       
   ต่างประเทศ       
- ขายสทิธทิี่จะซื้อ - 321 321 - 334 334 
- ขายสทิธทิี่จะขาย - 417 417 - 406 406 
- ซื้อสทิธทิีจ่ะซื้อ - 225 225 - 646 646 
- ซื้อสทิธทิีจ่ะขาย - 112 112 - 318 318 
สนิค้าโภคภณัฑ์       
- สญัญาซื้อ - 91 91 - - - 
- สญัญาขาย - 91 91 - - - 

  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหวา่งกาล 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 เงินบาท 
เงินตรา 

ต่างประเทศ รวม เงินบาท 
เงินตรา 

ต่างประเทศ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

อนุพนัธด์้านเครดติ       
- สญัญาซื้อ 1,800 4,135 5,935 1,800 3,875 5,675 
- สญัญาขาย 1,800 4,135 5,935 1,800 3,875 5,675 
ตราสารสทิธทิีอ่้างองิหน่วยลงทุน       
  ของกองทุน       
- สญัญาซื้อ - 835 835 - 2,016 2,016 
- สญัญาขาย - 835 835 - 2,016 2,016 
อนุพนัธด์้านตราสารทุน       
- สญัญาซื้อ - 344 344 - 323 323 
- สญัญาขาย - 344 344 - 323 323 
อนุพนัธ์ด้านตราสารหนี ้
   (Bond Forward)       
- สญัญาขาย 22,037 - 22,037 23,371 - 23,371 
พนัธบตัร       
- สญัญาซื้อ - - - 271 - 271 
วงเงนิเบกิเกนิบญัชทีี่ลูกค้า       
   ยงัไม่ไดถ้อน 13,790 - 13,790 14,719 - 14,719 
วงเงนิสนิเชื่อที่ยงัไม่ได้เบกิใช้ 26,738 994 27,732 27,848 - 27,848 
การค ้าประกนัอื่น 8,525 1,336 9,861 8,548 1,968 10,516 
   ภาระผูกพนัอื่น 2,019,673 2,437,804 4,457,477 1,805,732 1,949,644 3,755,376 
.       

   รวมภาระผกูพนั 2,019,726 2,438,811 4,458,537 1,805,790 1,950,556 3,756,346 
 

44.2 หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
 
ณ วนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2564 และ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการมหีน้ีสนิที่อาจจะเกดิขึน้จากการถูกฟ้องคดใีนศาลในฐานะจ าเลย 
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคดลีะเมดิฟ้องเรียกรอ้งค่าเสยีหาย ซึ่งฝ่ายบรหิารเชื่อว่าเมื่อคดสีิ้นสุดจะไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อกลุ่มกจิการ  
สรุปได้ดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ทุนทรพัย์ในคดทีี่กลุ่มกจิการถูกฟ้องในฐานะจ าเลยโดยตรง 216 299 
ทุนทรพัย์ในคดทีี่กลุ่มกจิการถูกฟ้องในฐานะจ าเลยร่วม   
   - ทุนทรพัย์เฉพาะส่วนในคดทีี่สามารถระบุได้ว่าเป็นส่วนของกลุ่มกจิการ 305 312 
   - ทุนทรพัย์ในคดทีี่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นส่วนของกลุ่มกจิการ 88 89 
   รวม 609 700 
 
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ในจ านวนดังกล่าวข้างต้น มีคดีความที่ศาลชัน้ต้นพพิากษาให้ธนาคารแพ้คดีต่อโจทก์ในคดีที่ธนาคาร 
ถูกฟ้องในฐานะจ าเลยร่วมเป็นจ านวนทุนทรพัย์ 160 ล้านบาท อย่างไรก็ตามธนาคารอยู่ระหว่างการยื่นอุทธรณ์ (31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 :  
160 ล้านบาท) ซึ่งธนาคารได้รบัรู้ประมาณการผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากคดีฟ้องร้องจ านวนรวม 55 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 :  
44 ล้านบาท) ซึ่งฝ่ายบรหิารเชื่อว่า ประมาณการหน้ีสนิดงักล่าวเพยีงพอที่จะรองรบัผลขาดทุนที่อาจเกดิขึน้จากคดฟ้ีองรอ้งขา้งต้น  
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44.3 ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าระยะยาว  

 
ณ วนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2564 และ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการมภีาระผูกพนัตามสญัญาเช่าระยะยาวโดยสามารถสรุป
ได้ดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

จ่ายภายใน ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
ไม่เกนิ 3 ปี 122 146 84 104 
3 - 5 ปี - 1 - 1 
   รวม 122 147 84 105 
 

44.4 ภาระผกูพนัอื่น 
 
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการมีภาระผูกพนั เน่ืองจากธนาคารได้เข้าท าสญัญาติดตัง้และ
พฒันาระบบคอมพวิเตอร์กบับรษิทัหลายแห่ง คงเหลอืมูลค่าที่ทางกลุ่มกจิการจะต้องจ่ายภายใต้สญัญาดงักล่าวโดยสามารถสรุปตามสกุลเงิน
ได้ดงัต่อไปน้ี  
 
 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

สกลุเงิน ล้านบาท ล้านบาท 
   
บาท 114 113 
รงิกติมาเลย์เซยี - 2 
   รวม 114 115 
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45 รายการธุรกิจกบักิจการ/ บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกนั 

 
กิจการหรอืบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกจิการที่ควบคุมหรือถูกควบคุมโดยธนาคารและบริษัทย่อยไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรอืทางอ้อม 
หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับธนาคารและบริษัทย่อย รวมถึงบริษัทที่ท าหน้าที่ถือหุน้ บริษัทย่อย และกิจการที่เป็นบริษัทย่อยใน เครอื
เดยีวกนั นอกจากน้ีบุคคลหรอืกจิการที่เกี่ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถงึบรษิทัร่วมและบุคคลซึ่งถอืหุน้ที่มสีทิธอิอกเสยีงไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมและ
มอีทิธพิลอย่างเป็นสาระส าคญักบัธนาคารและบรษิทัย่อย ผูบ้รหิารส าคญั กรรมการหรอืพนักงานของธนาคารและบริษทัย่อย ตลอดทัง้สมาชกิใน
ครอบครวัที่ใกล้ชดิกบับุคคลดงักล่าว และกจิการที่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลเหล่านัน้ 
 
ในการพิจารณาความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนักับธนาคารและบริษัทย่อยแต่ละรายการธนาคารและบริษัทย่อยค านึงถงึ
เน้ือหาของความสมัพนัธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย 
 
ในระหว่างงวด/ ปี กลุ่มกจิการมรีายการธุรกจิที่ส าคญักบับุคคลหรอืกจิการที่เกี่ยวขอ้งกนั รายการธุรกจิดงักล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและ
เกณฑ์ตามสญัญาที่ตกลงร่วมกนัระหว่างธนาคารและบรษิทัเหล่านัน้ ซึ่งรายการที่มสีาระส าคญัสามารถสรุปได้ดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 
 วนัท่ี 30 มิถนุายน วนัท่ี 30 มิถนุายน 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

บริษัทย่อย     
รายได้ :     
ดอกเบี้ยรบั - - 200 272 
ค่าธรรมเนียมรบั - - 29 4 
เงนิปันผลรบั - - - 725 

     
บริษัทใหญ่     

ค่าใช้จ่าย :     
ดอกเบี้ยจ่าย 346 102 346 102 
ค่าธรรมเนียมจ่าย 21 28 21 28 
ค่าใช้จ่ายอื่น 8 - 8 - 

     
บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกนั     

รายได้ :     
ค่าธรรมเนียมรบั 36 127 36 127 
ค่าใช้จ่าย :     
ดอกเบี้ยจ่าย 2 6 2 6 
ค่าธรรมเนียมจ่าย 4 5 4 5 
ค่าใช้จ่ายอื่น (4) (4) (4) (4) 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุด ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุด 
 วนัท่ี 30 มิถนุายน วนัท่ี 30 มิถนุายน 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

บริษัทย่อย     
รายได้ :     
ดอกเบี้ยรบั - - 417 545 
ค่าธรรมเนียมรบั - - 38 12 
เงนิปันผลรบั - - - 725 

ค่าใช้จ่าย :     
ดอกเบี้ยจ่าย - - - 1 

     
บริษัทใหญ่     

ค่าใช้จ่าย :     
ดอกเบี้ยจ่าย 455 215 455 215 
ค่าธรรมเนียมจ่าย 68 70 68 70 
ค่าใช้จ่ายอื่น 11 1 11 1 

     
บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกนั     

รายได้ :     
ค่าธรรมเนียมรบั 204 237 204 237 

ค่าใช้จ่าย :     
ดอกเบี้ยจ่าย 2 6 2 6 
ค่าธรรมเนียมจ่าย 5 8 5 8 
ค่าใช้จ่ายอื่น (3) (5) (3) (5) 

  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารระหวา่งกาล 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

150 

 
ยอดคงคา้งของรายการธุรกจิที่ส าคญั ณ วนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2564 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มดีงัน้ี 

 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

  รายการ
ระหว่าง 

   รายการ
ระหว่าง 

  

  ธนาคารและ    ธนาคารและ   
 เงินให้สินเชื่อ ตลาดเงิน    ตลาดเงิน   
 คงค้าง (สินทรพัย์) ภาระผกูพนั สินทรพัย์อื่น เงินรบัฝาก (หน้ีสิน) เงินกู้ยืม หน้ีสินอื่น 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
         

บริษัทใหญ่         
CIMB Bank Berhad - 36 - - - 59 11,823 196 
 - 36 - - - 59 11,823 196 
บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกนั         
CIMB Bank Plc, Cambodia - 96 - - - 4 - - 
CIMB Islamic Bank Bhd - - - - - 1 - - 
iCIMB (MSC) Sdn Bhd - - - - - - - 7 
PT Bank CIMB Niaga Tbk - 3 - - - 4 - - 
CIMB Bank (Vietnam) Limited - - - - - 801 - - 
บริษัทหลกัทรพัย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี         
   (ประเทศไทย) จ ากดั - - - - 663 3 - - 
บริษัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน         
   พรินซิเพลิ จ ากดั - - - 19 842 - - 2 
บริษัทบริหารสนิทรพัย์ สาทร จ ากดั - - - 1 624 - - 6 
 - 99 - 20 2,129 813 - 15 
         
บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกนั 35 - 749 - 460 - - 1 

 35 - 749 - 460 - - 1 

 
 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
  รายการระหว่าง    รายการระหว่าง   
  ธนาคารและ    ธนาคารและ   
 เงินให้สินเชื่อ ตลาดเงิน    ตลาดเงิน   
 คงค้าง (สินทรพัย์) ภาระผกูพนั สินทรพัย์อื่น เงินรบัฝาก (หน้ีสิน) เงินกู้ยืม หน้ีสินอื่น 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
         

บริษัทใหญ่         
CIMB Bank Berhad - 762 60 - - 947 9,755 726 
 - 762 60 - - 947 9,755 726 
         
บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกนั         
CIMB Bank Plc, Cambodia - 70 - - - 10 - - 
CIMB ISLAMIC Bank Berhad - - - - - 2 - - 
iCIMB (MSC) Sdn Bhd - - - - - - - 43 
PT Bank CIMB Niaga Tbk - 1 - - - 3 - - 
บริษัทหลกัทรพัย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี         
   (ประเทศไทย) จ ากดั - - - - 629 - - - 
บริษัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน         
   พรินซิเพลิ จ ากดั - - - 22 674 - - - 
บริษัทบริหารสนิทรพัย์ สาทร จ ากดั - - - 1 400 - - 5 
 - 71 - 23 1,703 15 - 48 
         
บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกนั 40 - 819 - 432 - - 7 

 40 - 819 - 432 - - 7 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

 

 
 

เงินให้สินเชื่อ 
คงค้าง 

รายการระหว่าง
ธนาคารและ 

ตลาดเงิน  
(สินทรพัย์) 

 
 
 

ภาระผกูพนั 

 
 
 

สินทรพัย์อื่น 

 
 
 

เงินรบัฝาก 

รายการระหว่าง
ธนาคารและ 

ตลาดเงิน  
(หน้ีสิน) 

 
 
 

เงินกู้ยืม 

 
 
 

หน้ีสินอื่น 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยธนาคารโดยตรง         
บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จ ากดั 26,883 - - 25 92 - - 2 
บริษัท เวิลด์ลีส จ ากดั 1,332 - - 7 271 - - 1 
บริษัท ซีที คอลล์ จ ากดั - - - - 42 - - - 
 28,215 - - 32 405 - - 3 
         
บริษัทใหญ่         
CIMB Bank Berhad - 36 - - - 59 11,823 196 
 - 36 - - - 59 11,823 196 
         
บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกนั         
CIMB Bank Plc, Cambodia - 96 - - - 4 - - 
CIMB Islamic Bank Bhd - - - - - 1 - - 
iCIMB (MSC) Sdn Bhd - - - - - - - 7 
PT Bank CIMB Niaga Tbk - 3 - - - 4 - - 
CIMB Bank (Vietnam) Limited - - - - - 801 - - 
บริษัทหลกัทรพัย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี         
   (ประเทศไทย) จ ากดั - - - - 663 3 - - 
บริษัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน         
   พรินซิเพลิ จ ากดั - - - 19 842 - - 2 
บริษัทบริหารสนิทรพัย์ สาทร จ ากดั - - - 1 624 - - 6 
 - 99 - 20 2,129 813 - 15 
         
บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกนั 29 - 749 - 156 - - 1 

 29 - 749 - 156 - - 1 

 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

 
 

เงินให้สินเชื่อ 
คงค้าง 

รายการระหว่าง
ธนาคารและ 

ตลาดเงิน  
(สินทรพัย์) 

 
 
 

ภาระผกูพนั 

 
 
 

สินทรพัย์อื่น 

 
 
 

เงินรบัฝาก 

รายการระหว่าง
ธนาคารและ 

ตลาดเงิน  
(หน้ีสิน) 

 
 
 

เงินกู้ยืม 

 
 
 

หน้ีสินอื่น 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยธนาคารโดยตรง         
บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จ ากดั 30,805 - - 2 92 - - - 
บริษัท เวิลด์ลีส จ ากดั 2,135 - - 5 59 - - - 
บริษัท ซีที คอลล์ จ ากดั - - - - 43 - - - 
 32,940 - - 7 194 - - - 
         
บริษัทใหญ่         
CIMB Bank Berhad - 762 60 - - 947 9,755 726 
 - 762 60 - - 947 9,755 726 
         
บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกนั         
CIMB Bank Plc, Cambodia - 70 - - - 10 - - 
CIMB Islamic Bank Bhd - - - - - 2 - - 
iCIMB (MSC) Sdn Bhd - - - - - - - 43 
PT Bank CIMB Niaga Tbk - 1 - - - 3 - - 
บริษัทหลกัทรพัย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี         
   (ประเทศไทย) จ ากดั - - - - 629 - - - 
บริษัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน         
   พรินซิเพลิ จ ากดั - - - 22 674 - - - 
บริษัทบริหารสนิทรพัย์ สาทร จ ากดั - - - 1 400 - - 5 
 - 71 - 23 1,703 15 - 48 
         
บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกนั 32 - 819 - 428 - - 7 

 32 - 819 - 428 - - 7 

  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
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ณ วนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2564 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ธนาคารมภีาระผูกพนัจากสญัญาอนุพนัธ์ทางการเงินกบักจิการที่เกี่ยวข้องกัน
ดงัน้ี 

 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

 เงินบาท 
เงินตรา

ต่างประเทศ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

บริษัทใหญ่    
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ย    
- รบัอตัราดอกเบี้ยคงที่ 48,150 4,325 52,475 
- รบัอตัราดอกเบี้ยลอยตวั 34,230 10,723 44,953 
สญัญาแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศทนัทแีละล่วงหน้า    
- สญัญาซื้อ - 11,863 11,863 
- สญัญาขาย - 75 75 
สญัญาแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศและอตัราดอกเบี้ย    
- สญัญาซื้อ - 8,254 8,254 
- สญัญาขาย - 188 188 
ตราสารสทิธทิี่อ้างองิหน่วยลงทุนของกองทุน    
- สญัญาซื้อ - 30 30 
อนุพนัธ์ด้านเครดติ    
- สญัญาขาย 1,800 3,875 5,675 
    

บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกนั    
สญัญาแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศทนัทแีละล่วงหน้า    
- สญัญาซื้อ - 91 91 
- สญัญาขาย - 49 49 
สญัญาตดิตัง้และพฒันาระบบคอมพวิเตอร์ - 1 1 
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 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 เงินบาท 
เงินตรา

ต่างประเทศ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

บริษัทใหญ่    
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ย    
- รบัอตัราดอกเบี้ยคงที่ 48,150 4,325 52,475 
- รบัอตัราดอกเบี้ยลอยตวั 34,230 10,723 44,953 
สญัญาแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศทนัทแีละล่วงหน้า    
- สญัญาซื้อ - 11,863 11,863 
- สญัญาขาย - 75 75 
สญัญาแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศและอตัราดอกเบี้ย    
- สญัญาซื้อ - 8,254 8,254 
- สญัญาขาย - 188 188 
ตราสารสทิธทิี่อ้างองิหน่วยลงทุนของกองทุน    
- สญัญาซื้อ - 30 30 
อนุพนัธ์ด้านเครดติ    
- สญัญาขาย 1,800 3,875 5,675 
    

บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกนั    
สญัญาแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศทนัทแีละล่วงหน้า    
- สญัญาซื้อ - 91 91 
- สญัญาขาย - 49 49 
สญัญาตดิตัง้และพฒันาระบบคอมพวิเตอร์ - 1 1 

 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายแก่กรรมการและผู้มีอ านาจในการจดัการ 
 
ส าหรบังวดสามเดือนและงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการและผู้บริหารส าคญั       
มดีงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถนุายน 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถนุายน 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 98 81 95 74 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น ๆ 5 5 5 5 
ผลประโยชน์ของพนักงานที่จ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์ 8 8 8 8 
ผลประโยชน์ที่จ่ายแก่กรรมการและผูม้อี านาจในการจดัการ 111 94 108 87 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถนุายน 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถนุายน 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
ผลประโยชน์ระยะสัน้ 274 333 268 310 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น ๆ 11 11 10 10 
ผลประโยชน์ของพนักงานที่จ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์ 16 16 16 16 
ผลประโยชน์ที่จ่ายแก่กรรมการและผูม้อี านาจในการจดัการ 301 360 294 336 
 
ผลประโยชน์ของพนักงานท่ีจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

 
งบการเงินรวม 

และงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนัหน่วย พนัหน่วย 
   

แผนจูงใจระยะยาว   
หุน้ของบรษิทั CIMB Group Holdings Berhad 1,332 - 
สทิธซิื้อหุน้ของบรษิทั CIMB Group Holdings Berhad 18,348 - 

   
แผนการให้หุ้นทุน   
หุน้ของบรษิทั CIMB Group Holdings Berhad  304 1,191 
 
ผลประโยชน์อื่นท่ีจ่ายแก่กรรมการและผู้มีอ านาจในการจดัการ 
 
ธนาคารไม่มีการจ่ายผลประโยชน์อื่นแก่กรรมการและผู้บริหาร นอกเหนือจากผลประโยชน์ที่พึงจ่ายตามปกติ ซึ่งได้แก่ เบี้ยประชุมกรรมการ 
บ าเหน็จกรรมการ (ถ้าม)ี ภาษีเงนิได้ เงนิเดอืนและโบนัส (ถ้าม)ี และผลประโยชน์ของพนักงานที่จ่ายโดยใหหุ้น้เป็นเกณฑ์ 
 

46 การเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 
ขอ้มูลทางการเงนิที่เกี่ยวกบัผลการด าเนินงานของกลุ่มกจิการได้รบัการสอบทานอย่างสม ่าเสมอโดยผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการ มกีารจ าแนกตามส่วนงาน
สรุปได้ดงัน้ี 
 
ภาครายย่อย 
 
ภาครายย่อย ให้บริการทางการเงินกับประชาชนทัว่ไปและลูกค้าพาณิชย์ธนกิจ ซึ่งได้แก่ บริการด้านช่องทางการจ าหน่ายและกระจายสินค้า  
แก่ผูบ้รโิภคและการใหบ้รกิารทางการเงนิแก่ลูกคา้รายย่อย ลูกคา้ส่วนบุคคล 
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ภาคธุรกจิ 
 
ภาคธุรกจิประกอบไปด้วยสายวาณิชธนกจิ สายบรรษทัธุรกจิ และสายบรหิารเงนิและการตลาด 
- สายวาณิชธนกจิ เป็นการใหบ้รกิารด้านที่ปรกึษาทางการเงนิ ธุรกรรมในตลาดตราสารทุนและการบรหิารจดัการสนิทรพัย์ 
- สายบรรษทัธุรกจิ และสายบรกิารเงนิและการตลาด เป็นบรกิารทางด้านการใหส้ินเชื่อภาคธุรกจิเชิงพาณิชย์ การบรกิารทางด้านการรบัฝากเงิน 

การบรหิารธุรกรรมทางการเงนิ การบรหิารเงนิและการตลาด 
 
อื่นๆ 
 
อื่น ๆ เป็นฝ่ายที่รบัผิดชอบดูแลการด าเนินงานของระบบงานส่วนกลาง และส่วนสนับสนุน ศูนย์ต้นทุน และส่วนที่ไม่แสวงผลก าไรและธุรกิจอื่นซึ่ง 
ไม่เป็นสาระส าคญัต่อกลุ่มกจิการ 
 
ในส่วนของข้อมูลทางการเงนิที่เกี่ยวกับฐานะการเงินของกลุ่มกจิการซึ่งได้รบัการสอบทานอย่างสม ่าเสมอโดยผู้บริหารของกลุ่มกิจการ มีการจ าแนก
ตามส่วนงานสรุปได้ดงัน้ี 
 
ภาคธุรกจิธนาคาร 
 
ภาคธุรกจิธนาคาร ได้แก่ การประกอบกจิการของธนาคารของธนาคาร ซไีอเอม็บไีทย จ ากดั (มหาชน) 
 
ภาคธุรกจิใหเ้ช่าซื้อ 
 
ภาคธุรกิจให้เช่าซื้อ ประกอบด้วยบริษัทย่อย 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จ ากัด และบริษัท เวิลด์ลีส จ ากัด ซึ่งประกอบธุรกิจใหเ้ช่า/ 
เช่าซื้อรถยนต์ และใหเ้ช่าซื้อและจ าหน่ายรถจกัรยานยนต์ ตามล าดบั 
 
อื่นๆ 
 
อื่นๆ ได้แก่ บรษิทั ซที ีคอลล์ จ ากดั ซึ่งประกอบธุรกจิตดิตามหน้ี 
 
ขอ้มูลทางการเงนิในงบการเงนิรวมจ าแนกตามส่วนงาน ณ วนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2564 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เป็นดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

 ภาครายย่อย ภาคธุรกิจ อื่นๆ 
รายการ 
ตดับญัชี 

งบการเงิน
รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      
รายได้ดอกเบี้ยสุทธจิากลูกคา้ภายนอก 1,865 486 267 - 2,618 
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ค่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธ ิ 280 68 (4) - 344 
รายได้จากการด าเนินงานอื่นๆ 442 387 11 (29) 811 
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอื่นๆ (1,573) (362) (146) 29 (2,052) 
ผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ (706) (35) (230) 27 (944) 
ภาษีเงนิได้ (64) (115) 15 - (164) 
   ก าไรสุทธสิ าหรบังวด 244 429 (87) 27 613 
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 งบการเงินรวม 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 

 ภาครายย่อย ภาคธุรกิจ อื่นๆ 
รายการ 
ตดับญัชี 

งบการเงิน
รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      
รายได้ดอกเบี้ยสุทธจิากลูกคา้ภายนอก 2,237 628 59 - 2,924 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธ ิ 192 109 (5) (2) 294 
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) จากการด าเนินงานอื่นๆ 391 21 783 (727) 468 
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอื่นๆ (1,687) (405) (162) 2 (2,252) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (1,089) (738) 796 5 (1,026) 
ภาษีเงนิได้ (14) 13 (101) - (102) 
   ก าไรสุทธสิ าหรบังวด 30 (372) 1,370 (722) 306 
 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

 ภาครายย่อย ภาคธุรกิจ อื่นๆ 
รายการ 
ตดับญัชี 

งบการเงิน
รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      
รายได้ดอกเบี้ยสุทธจิากลูกคา้ภายนอก 3,749 886 447 - 5,082 
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ค่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธ ิ 597 164 (6) (1) 754 
รายได้จากการด าเนินงานอื่นๆ 842 586 57 (37) 1,448 
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอื่นๆ (3,123) (810) (238) 38 (4,133) 
ผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ (1,613) 19 (407) 45 (1,956) 
ภาษีเงนิได้ (91) (170) 21 - (240) 
   ก าไรสุทธสิ าหรบังวด 361 675 (126) 45 955 

 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 

 ภาครายย่อย ภาคธุรกิจ อื่นๆ 
รายการ 
ตดับญัชี 

งบการเงิน
รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      
รายได้ดอกเบี้ยสุทธจิากลูกคา้ภายนอก 4,347 1,110 298 - 5,755 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธ ิ 536 204 (40) (8) 692 
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) จากการด าเนินงานอื่นๆ 821 572 817 (729) 1,481 
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอื่นๆ (3,574) (813) (330) 4 (4,713) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (1,902) (742) 991 11 (1,642) 
ภาษีเงนิได้ (27) (39) (121) - (187) 
   ก าไรสุทธสิ าหรบังวด 201 292 1,615 (722) 1,386 
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 ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจให้เช่าซ้ือ ธุรกิจอื่น รายการตดับญัชี งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 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 
           
สนิทรพัย์รวม 392,787 407,699 34,400 38,829 42 43 (31,529) (36,044) 395,700 410,527 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ(สนิทรพัย์) 8,004 6,189 534 320 42 43 (405) (195) 8,175 6,357 
สนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม           
   ผ่านก าไรหรอืขาดทุน 29,397 35,234 - - - - - - 29,397 35,234 
เงนิลงทุนสุทธ ิ 61,013 61,491 2 2 - - - - 61,015 61,493 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบี้ยคา้งรบัสุทธ ิ 207,664 217,576 32,430 37,171 - - (28,139) (32,903) 211,955 221,844 
เงนิรบัฝาก 188,312 194,150 - - - - (405) (194) 187,907 193,956 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ (หน้ีสนิ) 48,235 47,095 28,155 32,935 - - (28,155) (32,935) 48,235 47,095 
หน้ีสนิทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่าน           
   ก าไรหรอืขาดทุน 25,850 28,949 - - - - - - 25,850 28,949 
ตราสารหน้ีที่ออกและเงนิกู้ยมื 20,422 19,449 - - - - - - 20,422 19,449 
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47 มูลค่ายุติธรรม 

 
47.1 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม 

 
เครื่องมอืทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมจ าแนกตามวธิกีารประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงได้ดงัน้ี 
 
• ข้อมูลระดับที่ 1 : มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมอืทางการเงินอ้างองิจากราคาเสนอซื้อปัจจุบนั/ราคาปิดที่อ้างองิจากตลาดหลักทรพัย์

แห่งประเทศไทย/สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 
• ข้อมูลระดับที่ 2 : มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินวดัมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซึ่งใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกต 

ได้อย่างมนัียส าคญัและอ้างองิจากประมาณการของกจิการเองมาใช้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ 
• ข้อมูลระดับที่ 3 : มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมอืทางการเงินวดัมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมนิมูลค่าซึ่งไม่ได้มาจากข้อมูลที่สงัเกต 

ได้ในตลาด 
 
ตารางต่อไปน้ีแสดงถงึสนิทรพัย์และหน้ีสนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม ณ วนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2564 และ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
สินทรพัย ์     
   สนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมลูค่า     
      ด้วยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน - 29,397 - 29,397 
   เงนิลงทุนในตราสารหน้ีทีว่ดัมูลค่า     
      ด้วยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น - 39,509 - 39,509 

เงนิลงทุนในตราสารทุนที่ก าหนดให้วดัมลูค่าด้วย     
มูลค่ายุตธิรรมผ่านกาไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 58 - 28 86 

   สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ - 55,023 - 55,023 
รวมสนิทรพัย ์ 58 123,929 28 124,015 
     
หน้ีสิน     
หน้ีสนิทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมลูค่า     
   ยุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน - 25,850 - 25,850 

   หนี้สนิตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ - 52,863 - 52,863 
รวมหน้ีสนิ - 78,713 - 78,713 
 

  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
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 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 
ข้อมูลระดบัท่ี 

1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
สินทรพัย ์     
   สนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่า     
      ด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุน - 35,234 - 35,234 
   เงนิลงทุนในตราสารหน้ีทวีดัมูลค่า     
      ด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไร     
      ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น - 39,743 - 39,743 
เงนิลงทุนในตราสารทุนที่ก าหนดใหว้ดัมูลค่าด้วย     
มูลค่ายุตธิรรมผ่านกาไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 52 - 26 78 

    สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ - 57,561 - 57,561 
รวมสนิทรพัย์ 52 132,538 26 132,616 
     
หน้ีสิน     
หน้ีสนิทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่า     
   ยุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน - 28,949 - 28,949 

   หนี้สนิตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ - 57,221 - 57,221 
รวมหน้ีสนิ - 86,170 - 86,170 
 

  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
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ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงสนิทรพัย์และหน้ีสินทางการเงนิที่ไม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมซึ่งมมีูลค่ายุตธิรรม วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
และ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 

 งบการเงินรวม 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
สินทรพัย ์     
   เงนิสด 803 - - 803 
   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธิ 5,493 2,682 - 8,175 
   เงนิลงทุนในตราสารหน้ีที่วดัมูลค่าด้วย     
      ราคาทุนตดัจ าหน่าย - 22,433 - 22,433 
   เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบี้ยคา้งรบัสุทธ ิ - 210,937 - 210,937 
   เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ - 16,804 - 16,804 
   ลูกหน้ีจากการขายสนิทรพัย์ทางการเงินที่วดัมูลค่าด้วย     
      มูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุนและเงินลงทุน - 4,386 - 4,386 
   สนิทรพัย์อื่น - 766 - 766 

รวมสนิทรพัย์ 6,296 258,008 - 264,304 
     

หน้ีสิน     
   เงนิรบัฝาก - 187,933 - 187,933 
   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ - 48,235 - 48,235 
   หน้ีสนิจ่ายคนืเมื่อทวงถาม - 389 - 389 
   ตราสารหน้ีที่ออกและเงนิกู้ยมื - 20,582 - 20,582 
   หน้ีสนิตามสญัญาเช่า - 253 - 253 
   เงนิรบัหลกัประกันของตราสารอนุพนัธ์ - 9,549 - 9,549 
  เจ้าหน้ีจากการซื้อสนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วย     
      มูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุนและเงินลงทุน - 2,244 - 2,244 

รวมหน้ีสนิ - 269,185 - 269,185 
  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
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 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
สินทรพัย ์     
   เงนิสด 919 - - 919 
   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธิ 4,412 1,945 - 6,357 
   เงนิลงทุนในตราสารหน้ีที่วดัมูลค่าด้วย     
      ราคาทุนตดัจ าหน่าย - 22,966 - 22,966 
   เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบี้ยคา้งรบัสุทธ ิ - 220,317 - 220,317 
   เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ - 16,051 - 16,051 
   ลูกหน้ีจากการขายสนิทรพัย์ทางการเงินที่วดัมูลค่าด้วย     
      มูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุนและเงินลงทุน - 3,052 - 3,052 
   สนิทรพัย์อื่น - 697 - 697 

รวมสนิทรพัย์ 5,331 265,028 - 270,359 
     

หน้ีสิน     
   เงนิรบัฝาก - 193,975 - 193,975 
   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ - 47,095 - 47,095 
   หน้ีสนิจ่ายคนืเมื่อทวงถาม - 256 - 256 
   ตราสารหน้ีที่ออกและเงนิกู้ยมื - 19,734 - 19,734 
   หน้ีสนิตามสญัญาเช่า - 297 - 297 
   เงนิรบัหลกัประกันของตราสารอนุพนัธ์ - 12,111 - 12,111 
   เจ้าหน้ีจากการซื้อสนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วย     
      มูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุนและเงินลงทุน - 3,806 - 3,806 

รวมหน้ีสนิ - 277,274 - 277,274 
 
  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
สินทรพัย ์     

เงนิสด 802 - - 802 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ 5,322 2,682 - 8,004 
เงนิลงทุนในตราสารหน้ีที่วดัมูลค่าด้วย     
   ราคาทุนตดัจ าหน่าย - 22,431 - 22,430 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบี้ยคา้งรบัสุทธิ - 206,410 - 206,410 
เงนิวางหลกัประกันของตราสารอนุพนัธ์ - 16,804 - 16,804 
ลูกหน้ีจากการขายสนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วย     
   มูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - 4,386 - 4,386 
สนิทรพัย์อื่น - 766 - 766 

รวมสนิทรพัย์ 6,124 253,479 - 259,603 
     
หน้ีสิน     

เงนิรบัฝาก - 188,338 - 188,338 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ - 48,235 - 48,235 
หน้ีสนิจ่ายคนืเมื่อทวงถาม - 389 - 389 
ตราสารหน้ีที่ออกและเงนิกู้ยมื - 20,582 - 20,582 
หน้ีสนิตามสญัญาเช่า - 200 - 200 
เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ - 9,549 - 9,549 
เจ้าหน้ีจากการซื้อสนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วย     

มูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - 2,244 - 2,244 

รวมหน้ีสนิ - 269,537 - 269,537 
 

  



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
สินทรพัย ์     

เงนิสด 918 - - 918 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ 4,244 1,945 - 6,189 
เงนิลงทุนในตราสารหน้ีที่วดัมูลค่าด้วย     
   ราคาทุนตดัจ าหน่าย - 22,964 - 22,964 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบี้ยคา้งรบัสุทธิ - 216,202 - 216,202 
เงนิวางหลกัประกันของตราสารอนุพนัธ์ - 16,051 - 16,051 
ลูกหน้ีจากการขายสนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วย     
มูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - 3,052 - 3,052 

สนิทรพัย์อื่น - 413 - 413 

รวมสนิทรพัย์ 5,162 260,627 - 265,789 
     
หน้ีสิน     

เงนิรบัฝาก - 194,169 - 194,169 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ - 47,095 - 47,095 
หน้ีสนิจ่ายคนืเมื่อทวงถาม - 256 - 256 
ตราสารหน้ีที่ออกและเงนิกู้ยมื - 19,734 - 19,734 
หน้ีสนิตามสญัญาเช่า - 234 - 234 
เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ - 12,111 - 12,111 
เจ้าหน้ีจากการซื้อสนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วย     
มูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - 3,806 - 3,806 

รวมหน้ีสนิ - 277,405 - 277,405 
 
วธิกีารและขอ้สมมตฐิานที่กลุ่มกจิการได้ใช้ในการประมาณมูลค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิตามที่ได้เปิดเผยมดีงัน้ี 
 
เงินสดและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรพัย)์ 
 
มูลค่ายุตธิรรมของเงนิสดและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ (สนิทรพัย์) ถอืตามจ านวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิ 
 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
 
มูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารหน้ีที่วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่ายจะถูกแสดงด้วยราคาตลาดหรอืราคาที่สามารถสงัเกตได้จาก
ตลาด หากไม่พบกลุ่มกิจการจะบันทึกด้วยประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รบัคืนในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตลาดที่
ปรบัปรุงด้วยอตัราความเสีย่งของแต่ละกจิการแล้ว 
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เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียค้างรบัสุทธิ 
 
มูลค่ายุตธิรรมของเงนิใหส้นิเชื่อที่มอีตัราดอกเบี้ยปรบัตามอตัราตลาดประมาณตามมูลค่าตามบญัชี 
 
มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สนิเชื่อที่มอีัตราดอกเบี้ยคงที่ของสินทรพัย์ทางการเงินที่ไม่มกีารเพิม่ขึ้นอย่างมนัียส าคญัของความเสี่ยงด้าน
เครดิตหรือสนิทรพัย์ทางการเงินที่มกีารเพิม่ขึ้นอย่างมนัียส าคญัของความเสี่ยงด้านเครดิต ค านวณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสด 
คดิลดด้วยอตัราดอกเบี้ยของเงนิใหส้นิเชื่อในตลาด ที่มลีกัษณะคล้ายกนั 
 
มูลค่ายุตธิรรมของเงนิใหส้นิเชื่อที่มอีตัราดอกเบี้ยคงที่ของสนิทรพัย์ทางการเงนิที่ด้อยค่าด้านเครดติ ประมาณตามมูลค่าตามบญัช ี
 
สินทรพัยอ์ื่น 
 
สินทรพัย์อื่น - ลูกหน้ีตัว๋สญัญาใช้เงิน มูลค่ายุติธรรมค านวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของ 
เงนิใหส้นิเชื่อที่มีลกัษณะคล้ายกัน เงนิวางหลกัประกันของตราสารอนุพนัธ์   ลูกหน้ีจากการขายสินทรพัย์ทางการเงินที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน  มูลค่ายุตธิรรมถอืตามจ านวนเงนิที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิ 
 
เงินรบัฝาก 
 
มูลค่ายุติธรรมของเงินรบัฝากที่ครบก าหนดภายใน 1 ปี ถือตามจ านวนเงนิที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ส่วนเงินรบัฝากที่ครบก าหนด
ตัง้แต่ 1 ปีเป็นต้นไป จะวดัมูลค่ายุตธิรรมด้วยการคดิลดของกระแสเงนิสดด้วยอตัราดอกเบี้ยในตลาดที่มลีกัษณะใกล้เคยีงกัน 
 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (หน้ีสิน)  
 
มูลค่ายุตธิรรมของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ (หน้ีสนิ) ถอืตามจ านวนเงนิที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิ  
 
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 
 
มูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินจ่ายคืนเมื่อทวงถามถือตามจ านวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  
 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม 
 
ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกู้ยืม แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณจากราคาซื้อ -ขายในตลาด หรอืราคาทุนตดัจ าหน่าย 
 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 
 
มูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินตามสญัญาเช่าถือตามจ านวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  
 
หน้ีสินอื่น 
 
หน้ีสินอื่น - เงินรบัหลักประกันของตราสารอนุพนัธ์  เจ้าหน้ีจากการซื้อสินทรพัย์ทางการเงินที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
หรือขาดทุนและเงินลงทุน  มูลค่ายุติธรรมถือตามจ านวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  
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47.2 เทคนิคการประเมินมูลค่าส าหรบัการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบัท่ี 2 

 
สินทรพัย์ทางการเงินที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน และเงินลงทุนในตราสารหน้ีที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น ซึ่งมูลค่ายุตธิรรมอยู่ในระดบัที่ 2 วดัมูลค่ายุตธิรรมโดยใช้วธิคีดิลดกระแสเงินสด ซึ่งเป็นการคดิลดกระแสเงินสด
ตามสญัญาโดยใช้อตัราคิดลงที่ค านวณจากข้อมูลที่สงัเกตได้จากตลาดของอัตราที่มกีารเสนอซื้อขายกนัในตลาดที่มสีภาพคล่องส าหรบั
ตราสารหน้ีของผูอ้อกตราสารนัน้ 
 
ตราสารอนุพนัธ์เพื่อคา้ ตราสารอนุพนัธ์ที่ใช้ส าหรบัการบญัชป้ีองกนัความสีย่ง และหน้ีสนิทางการเงนิที่ก าหนดใหแ้สดงด้วยมูลค่ายุตธิรรม 
ซึ่งมูลค่ายุตธิรรมอยู่ในระดบัที่ 2 ได้แก่ สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ย หุน้กู้ที่มอีนุพนัธ์แฝง 
และตัว๋แลกเงินแบบ accreting ที่มีอนุพนัธ์แฝง สญัญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า วดัมูลค่ายุติธรรมโดยอ้างอิงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศซึ่งมกีารเสนอซื้อขายกนัในตลาดที่มสีภาพคล่อง สญัญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย หุ้นกู้ที่มีอนุพนัธ์แฝง 
และตัว๋แลกเงนิแบบ accreting ที่มอีนุพนัธ์แฝง วดัมูลค่ายุตธิรรมโดยอ้างองิจากอตัราดอกเบี้ยล่วงหน้าซึ่งได้มาจากเสน้อตัราผลตอบแทน 
(yield curve) ที่สงัเกตได้ การคดิลดไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อมูลค่ายุตธิรรมของตราสารอนุพนัธ์ซึ่งมูลค่ายุตธิรรมอยู่ในระดบัที่ 2 
 

47.3 การวดัมูลค่ายุติธรรมซ่ึงใช้ข้อมูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได้อย่างมีสาระส าคญั (ข้อมูลระดบัท่ี 3)  
 

 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดั
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ยอดต้นงวด/ ปี  26 29 
ก าไร (ขาดทุน) ที่รบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 2 (3) 
ยอดปลายงวด/ ปี 28 26 
 
กลุ่มกิจการวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่ก าหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่งอยู่ในระดับที่ 3 โดยใช้เทคนิคการ
เทยีบเคยีงมูลค่าของบริษทัที่จดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกลุ่มกจิการพจิารณาแล้วเห็นว่ามสีถานะทางการเงินที่
เทยีบเคยีงกบัตราสารทุนดงักล่าว 
 
ตารางต่อไปน้ีแสดง สรุปขอ้มูลเชงิปรมิาณของขอ้มูลที่ไม่สามารถสงัเกตได้ที่มสีาระส าคญัที่ใช้ในการจดัมูลค่ายุตธิรรมที่เป็นขอ้มูลระดบั 3 
 

 มูลค่ายุติธรรม  ช่วงของข้อมูล 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม  30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 ข้อมูลท่ีไม่สามารถ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท สงัเกตได้ ล้านบาท ล้านบาท 

      

เงนิลงทุนในตราสารทุนที่ก าหนดให้วดัมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 28 25 มูลค่าสนิทรพัย์สุทธ ิ 0.00 - 29 0.05 - 21 
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ตารางต่อไปน้ีแสดง ความสมัพนัธ์ของขอ้มูลที่ไม่สามารถสงัเกตได้กบัมูลค่ายุตธิรรม 
 

   การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรม 
 

  
การเพ่ิมข้ึนของ

สมมติฐาน 
การลดลงของ

สมมติฐาน 
 ข้อมูลท่ีไม่สามารถ  30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 สงัเกตได้ การเคล่ือนไหว พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     

เงนิลงทุนในตราสารทุนที่ก าหนดให้วดัมูลค่าด้วย
มูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น มูลค่าสนิทรพัย์สุทธ ิ ร้อยละ 0.50 เพิม่ขึน้ ร้อยละ 0.50 ลดลง ร้อยละ 0.50 

 

48 เหตุการณ์ส าคญัระหว่างงวดท่ีรายงาน 
 

เมื่อต้นปี พ.ศ. 2563 ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 (“COVID-19”) เริ่มมีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อภาคธุรกจิ 
ลูกคา้ของธนาคาร และประชาชนทัว่ไปในวงกวา้ง ทัง้น้ีธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกแนวทางในการใหค้วามช่วยเหลอืลูกหน้ีที่ได้รบัผลกระทบ
จากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิไทยและมาตรการการใหค้วามช่วยเหลอืลูกหน้ีเพิม่เตมิในช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 
กบัสถาบนัการเงนิ สถาบนัการเงนิเฉพาะกจิและผูใ้หบ้รกิารทางการเงนิอื่น รวมถงึรฐับาลได้มกีารประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจากการระบาดของ 
COVID-19 
 
ณ วนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการได้ใหก้ารช่วยเหลอืลูกหน้ีตามมาตรการช่วยเหลอืของธนาคารแห่งประเทศไทย เช่น ขยายระยะเวลา
การผ่อนช าระ ลดอตัราดอกเบี้ย หรอื ปรบัปรุงโครงสรา้งหน้ี ใหเ้หมาะสมตามสถานะของลูกหน้ี ซึ่งการช่วยเหลอืดงักล่าวถอืเป็นการแก้ไขสัญญา
ส่งผลใหก้ลุ่มกจิการรบัรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิม่ขึ้น ทัง้น้ีกลุ่มกจิการได้ให้การช่วยเหลอืลูกหน้ี คดิเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 16.36 
ของยอดสนิเชื่อรวมของกลุ่มกจิการ โดยการช่วยเหลือส าหรบัลูกคา้สินเชื่อรายย่อยคิดเป็นประมาณรอ้ยละ 8.42 ของยอดสนิเชื่อรวมของกลุ่มกิจการ 
และส าหรบัลูกคา้สนิเชื่อธุรกจิคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 7.93 ของยอดสนิเชื่อรวมของกลุ่มกจิการ 
 

49 เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงิน 
 

ไถ่ถอนหุ้นกู้ 
 
วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ธนาคารได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ จ านวน 570 ล้านเหรียญริงกิตมาเลเซีย ครบก าหนด ในปี พ.ศ. 2569  
โดยธนาคารสามารถไถ่ถอนก่อนก าหนดได้ (ทัง้น้ีภายใต้เงื่อนไขของข้อก าหนดสิทธิ) ธนาคารได้รบัอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย  
เป็นลายลักษณ์อักษร ตามหนังสือเลขที่ ฝนส1. 58/2564 การขอความเห็นชอบในการไถ่ถอนตราสารด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชัน้ที่  2  
ก่อนครบก าหนด 
 
ในวนัเดียวกัน ธนาคารได้ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิจ านวน 660 ล้านเหรียญริงกิตมาเลเซียเพื่อนับเป็นเงินกองทุนขัน้ที่ 2 จ านวน 6,600,000 หน่วย 
ราคาหน่วยละ 100 เหรียญริงกิตมาเลเซีย อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.90 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ ช าระดอกเบี้ยทุกหกเดือน หุ้นกู้มีอายุ 10 ปี ครบ
ก าหนด ในปี พ.ศ. 2574 ธนาคารมสีทิธไิถ่ถอนก่อนวนัครบก าหนดหลงัจากวนัครบรอบ 5 ปี โดยต้องได้รบัความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษร
จากธนาคารแห่งประเทศไทย 
 
ธนาคารได้รบัอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นลายลักษณ์อักษรตามหนังสอืที่ ฝนส1. 81/2564 ให้สามารถนับหุ้นกู้ด้อยสิทธดิังกล่าว 
เขา้เป็นเงนิกองทุนชัน้ที่ 2 
 
ลดทุน 
 
เมื่อวนัที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 บริษัท ซีที คอลล์ จ ากัด ได้มีการจดทะเบียนลดทุนกับกรมพฒันาธุรกิจการค้า จากทุนจดทะเบียนจ านวน 
38,500,000 บาท ใหค้งเหลอื 9,625,000 บาท ด้วยการลดมูลค่าหุ้นจากเดมิราคามูลค่าหุ้นละ 100 บาท ใหเ้หลอืมูลค่าหุ้นละ 25 บาท จ านวนทัง้หมด 
385,000 หุน้ ตามมตอินุมตัขิองที่ประชุมผูถ้อืหุน้ เมื่อวนัที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 ซึ่งบรษิทัได้คนืทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เป็นจ านวน 29 ล้านบาท 


