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ความเหน็ 
 

ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารแสดงฐานะการเงนิรวมของธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย จํากดั (มหาชน) (ธนาคาร) 
และบรษิัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และฐานะการเงนิเฉพาะธนาคาร ณ วนัที. 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และผลการดําเนินงานรวมและผลการ
ดําเนินงานเฉพาะธนาคาร รวมถึงกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะธนาคารสําหรบัปีสิ9นสุดวนัเดยีวกนั โดยถูกต้องตามที.ควรใน
สาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที.เกี.ยวขอ้งกบัการจดัทําและนําเสนอรายงาน
ทางการเงนิตามที.เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารขอ้ 2 
 
งบการเงินที"ตรวจสอบ 
 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารประกอบดว้ย 
 งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะธนาคาร ณ วนัที. 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะธนาคารสาํหรบัปีสิ9นสุดวนัเดยีวกนั  
 งบแสดงการเปลี.ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลี.ยนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะธนาคารสําหรบัปีสิ9นสุดวนัเดยีวกนั  
 งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะธนาคารสาํหรบัปีสิ9นสุดวนัเดยีวกนั และ 
 หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารซึ.งรวมถงึนโยบายการบญัชทีี.สาํคญัและหมายเหตุเรื.องอื.น ๆ 

 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรบัผดิชอบของผูส้อบ
บญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารในรายงานของขา้พเจ้า ขา้พเจ้ามคีวามเป็นอิสระจากกลุ่มกจิการและ
ธนาคารตามขอ้กําหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีี.กาํหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนส่วนที.เกี.ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวม
และงบการเงนิเฉพาะธนาคาร และขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามความรบัผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอื.น ๆ ซึ.งเป็นไปตามขอ้กําหนดเหล่านี9 ขา้พเจา้เชื.อ
ว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีี.ขา้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพื.อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
 
เรื"องสาํคญัในการตรวจสอบ 
 

เรื.องสําคญัในการตรวจสอบคอืเรื.องต่าง ๆ ที.มนียัสาํคญัที.สุดตามดุลยพนิิจเยี.ยงผูป้ระกอบวชิาชพีของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงนิรวม
และงบการเงนิเฉพาะธนาคารสาํหรบังวดปจัจุบนั ขา้พเจา้ไดร้ะบุเรื.อง ค่าเผื.อผลขาดทุนดา้นเครดติที.คาดว่าจะเกดิขึ9นสาํหรบัเงนิใหส้นิเชื.อแก่
ลกูหนี9 ภาระผูกพนัวงเงนิสนิเชื.อ และสญัญาคํ9าประกนัทางการเงนิ เป็นเรื.องสําคญัในการตรวจสอบและไดนํ้าเรื.องนี9มาพจิารณาในบรบิทของ
การตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ทั 9งนี9 ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเหน็
แยกต่างหากสาํหรบัเรื.องนี9 
 



 

เรื"องสาํคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

ค่าเผื �อผลขาดทุนด้านเครดิตที �คาดว่าจะเกิดขึ�นสาํหรบัเงินให้สินเชื �อแก่ลูกหนี�  ภาระผกูพนัวงเงินสินเชื �อ และสญัญาคํ�าประกนั
ทางการเงิน 
 

อา้งถงึหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร ขอ้ 2 เรื.องนโยบายการบญัช ีขอ้ 12 เรื.องการเปิดเผยขอ้มลูเกี.ยวกบั
เงนิใหส้นิเชื.อแก่ลกูหนี9 และขอ้ 24 เรื.องการเปิดเผยขอ้มลูที.เกี.ยวกบัประมาณการหนี9สนิ 

เงนิให้สนิเชื.อแก่ลูกหนี9ถือเป็นส่วนสําคญัของสนิทรพัย์รวมซึ.งคิด
เป็นรอ้ยละ 52.16 ของสนิทรพัย์รวมโดย ณ วนัที. 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
เงนิให้สนิเชื.อรวมของกลุ่มกิจการประกอบด้วยเงนิให้สินเชื.อของ
ภาคธุรกจิธนาคาร คดิเป็นรอ้ยละ 84.64 และลูกหนี9ตามสญัญาเช่า
ซื9อจากการดําเนินงานของบริษัทย่อย คิดเป็นร้อยละ 15.36 ผู้บริหาร
ประมาณค่าเผื.อผลขาดทุนดา้นเครดติที.คาดว่าจะเกดิขึ9นสําหรบัเงนิ
ให้สินเชื.อเฉพาะราย สินเชื.อทั 9งหมดโดยรวม ภาระผูกพนัวงเงนิ
สินเชื.อ และสัญญาคํ9าประกันทางการเงิน โดยใช้ทั 9งข้อมูลเชิง
ปรมิาณและพจิารณาปจัจยัเชงิคุณภาพซึ.งมคีวามซบัซอ้น  
 

ข้าพเจ้าให้ความสําคัญในการตรวจสอบเรื.องดังกล่าวเนื.องจาก    
ค่าเผื.อผลขาดทุนดา้นเครดติที.คาดว่าจะเกดิขึ9นภายใตม้าตรฐานการ
รายงานทางการเงนิ ฉบบัที. 9 เรื.อง เครื.องมอืทางการเงนิ กําหนดให้ใช้
แบบจําลองที.ซบัซ้อนและสมมติฐานที.สําคญัที.เกี.ยวขอ้งกบัสภาพ
ทางเศรษฐกจิในอนาคตและความสามารถในการชาํระหนี9 
 

อกีทั 9งผูบ้รหิารใชดุ้ลยพนิิจที.สาํคญัในการประมาณค่าเผื.อผลขาดทุน
ดา้นเครดติที.คาดว่าจะเกดิขึ9นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ในเรื.องดงัต่อไปนี9 
 

- จัดทําแบบจําลองเป็นแบบกลุ่มลูกหนี9 เพื.อใช้ในการ
คํานวณค่าเผื.อผลขาดทุนด้านเครดติที.คาดว่าจะเกดิขึ9น 
โดยแบบจําลองมคีวามซบัซ้อนและใช้ดุลยพินิจในการ
พจิารณาความเหมาะสมของการสรา้งแบบจาํลอง 

- การระบุเงนิให้สินเชื.อแก่ลูกหนี9ที.เคยมคีวามเสี.ยงด้าน
เครดติเพิ.มขึ9นอย่างมนียัสาํคญั 

- สมมติฐานที.ใช้ในแบบจําลองค่าเผื.อผลขาดทุนด้าน
เครดติที.คาดว่าจะเกดิขึ9น เช่น กระแสเงนิสดที.คาดว่าจะ
ได้รบัในอนาคต ข้อมูลที.มกีารคาดการณ์ไปในอนาคต 
ของปจัจยัทางเศรษฐศาสตร์มหภาค ค่าความน่าจะเป็น
ถ่วงนํ9าหนกัในแต่ละสถานการณ์จาํลอง และสาํรองที.ธนาคาร
ตั 9งไว้รองรบัปจัจยัอื.นที.ไม่สามารถใส่ในแบบจําลองได ้
(Management Overlay) ในช่วงสถานการณ์ การระบาด
ของ COVID-19 และ 

- ขอ้มลูและสมมตฐิานที.สําคญัที.มผีลต่อค่าเผื.อผลขาดทุน
ดา้นเครดติที.คาดว่าจะเกดิขึ9นสําหรบัลูกหนี9แต่ละรายที.
เป็นสาระสําคัญ เช่น กระแสเงนิสดที.คาดว่าจะได้ร ับ 
ในอนาคต และราคาประเมนิหลกัประกนั 

 

ขา้พเจ้าไดป้ระเมนิการออกแบบการควบคุมและการนํามาใช ้และ
ทดสอบความมปีระสทิธผิลของการปฏบิตักิารควบคุมหลกัเกี.ยวกบั
ขอ้มลูที.เขา้สู่ระบบ และการคํานวณค่าเผื.อผลขาดทุนดา้นเครดติที.
คาดว่าจะเกดิขึ9นในระบบ ดงัต่อไปนี9 
 

• ขา้พเจา้ทดสอบการควบคุมของผูบ้รหิารต่อความถูกต้องของ
ข้อมูลที.ใช้ ความเหมาะสมของวิธีการคํานวณ ระบบงาน 
กระบวนการ และการควบคุมภายในที.เกี.ยวข้องกับการ
ประมวลผลเพื.อประเมนิความน่าเชื.อถอืของผลลพัธ์ในการตั 9ง
ค่าเผื.อผลขาดทุนดา้นเครดติที.คาดว่าจะเกดิขึ9น 

• ขา้พเจา้ทดสอบการควบคุมหลกัทั 9งการควบคุมแบบอตัโนมตัิ
และการควบคุมโดยบุคคล โดยข้าพเจ้าให้ผู้เชี.ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของข้าพเจ้าทดสอบการควบคุมการ
เขา้ถงึระบบ และการควบคุมในการคํานวณค่าเผื.อผลขาดทุน
ด้านเครดิตที.คาดว่าจะเกดิขึ9น รวมทั 9งความถูกต้องของยอด
คงเหลอืของบญัชลีูกหนี9ที.นํามาใช้ในการคํานวณ นอกจากนี9
ขา้พเจา้ยงัไดท้ดสอบการควบคุมภายในเกี.ยวกบัความถูกตอ้ง
ของการนําข้อมูลเข้าสู่ระบบที.ใช้ในการคํานวณค่าเผื.อผล
ขาดทุนดา้นเครดติที.คาดว่าจะเกดิขึ9น มลูค่าหลกัประกนั และ
การโอนยา้ยขอ้มลู 

• ข้าพเจ้าทดสอบการควบคุมของการกํากับดูแลการพัฒนา
แบบจําลองค่าเผื.อผลขาดทุนด้านเครดิตที.คาดว่าจะเกิดขึ9น 
และการแกไ้ขแบบจําลอง ซึ.งรวมถึงการอนุมตักิารใชแ้บบจําลอง 
การดแูลตดิตาม และการทดสอบแบบจาํลอง 

• ขา้พเจา้ทดสอบการควบคุมของผูบ้รหิารในการสอบทานและ
การอนุมตัิการตั 9งค่าเผื.อผลขาดทุนดา้นเครดติที.คาดว่าจะเกดิขึ9น 
โดยขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานการประชุมของคณะกรรมการหลกั
ของกลุ่มกจิการ ไดแ้ก่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
ด้านความเสี.ยง คณะกรรมการจัดการ และคณะกรรมการ
ธนาคารของกลุ่มกจิการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เรื"องสาํคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 

 
นอกจากนี9ผู้บรหิารได้ใช้มาตรการการให้ความช่วยเหลือลูกหนี9
เพิ.มเติมในช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 โดยการ
ปรบัเงื.อนไขการชําระหนี9ให้กบัลูกหนี9  เช่น ขยายระยะเวลาการ
ผ่อนชําระ ลดอัตราดอกเบี9ย หรือ ปรับปรุงโครงสร้างหนี9  ให้
เหมาะสมตามสถานะของลูกหนี9 และ จดัชั 9นลูกหนี9ที.เขา้มาตรการ
ตามชั 9นเดมิก่อนการให้ความช่วยเหลอืตามหนังสอืเวยีนธนาคาร
แห่งประเทศไทยเรื.องมาตรการการใหค้วามช่วยเหลอืลกูหนี9ในช่วง
สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ซึ.งมีผลกระทบต่อการ 
จดัชั 9นลกูหนี9และประมาณการค่าเผื.อผลขาดทุนดา้นเครดติที.คาดว่า 
จะเกดิขึ9น 

 
ขา้พเจา้ไมพ่บประเดน็จากการทดสอบของขา้พเจา้ จงึทาํใหข้า้พเจา้
เชื.อถือการควบคุมของกลุ่มกจิการและสามารถใชผ้ลเพื.อวตัถุประสงค์
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ได ้นอกจากนี9ขา้พเจา้ยงัไดป้ฏบิตังิาน
อื.นๆ ดงัต่อไปนี9 
 
• ขา้พเจา้ใหผู้เ้ชี.ยวชาญดา้นแบบจําลองความเสี.ยงทางการเงนิ

และผู้เชี.ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของข้าพเจ้า
ทดสอบความเหมาะสมของแบบจาํลองค่าเผื.อผลขาดทุนดา้น
เครดิตที.คาดว่าจะเกิดขึ9นแบบกลุ่มลูกหนี9  และชุดคําสั .ง
คอมพวิเตอร์(สครปิท์)ในระบบที.ใช้ในการคํานวณค่าเผื.อผล
ขาดทุนด้านเครดิตที.คาดว่าจะเกิดขึ9น นอกจากนี9  ข้าพเจ้า
ประเมินและทดสอบวิธีการรวมถึงสมมติฐานที.สําคญั และ
ความน่าเชื.อถอืของขอ้มลูที.ใชใ้นแบบจาํลองค่าเผื.อผลขาดทุน
ดา้นเครดติที.คาดว่าจะเกดิขึ9น และพจิารณาความสมเหตุสมผล
ของขอ้มลูที.มกีารคาดการณ์ไปในอนาคตโดยเปรยีบเทยีบกบั
ขอ้มลูในตลาด  

• ข้าพเจ้าทดสอบโดยการสุ่มเลือกตัวอย่างเงินให้สินเชื.อ 
แก่ลกูหนี9และใชข้อ้มลูต่าง ๆ ที.เกี.ยวขอ้งประกอบกบัดุลยพนิิจ
ของขา้พเจ้าเพื.อประเมนิว่า กลุ่มตวัอย่างลูกหนี9มคีวามเสี.ยง
ดา้นเครดติเพิ.มขึ9นอย่างมนียัสําคญั หรอื หลกัฐานขอ้เทจ็จรงิ
ของการด้อยค่าหรือไม่ และพิจารณาความเหมาะสมของ 
การจดัชั 9นลูกหนี9 ขา้พเจา้ไดท้ําการวเิคราะห์สนิเชื.อโดยอสิระ 
โดยเลอืกเงนิให้สนิเชื.อตามเกณฑ์ขนาดความเสี.ยง ขา้พเจ้า
ทดสอบการจดัอนัดบัความน่าเชื.อถอืของเงนิใหส้นิเชื.อที.จดัทํา
โดยธนาคารว่า เป็นไปตามนโยบายการจดัอนัดบัความน่าเชื.อถอื
ภายในของธนาคาร 

• ขา้พเจา้สุ่มเลอืกตวัอย่างในการตรวจความถูกต้อง และความ
ครบถว้นของขอ้มลูของการจดัชั 9นลูกหนี9ตามมาตรการการให้
ความช่วยเหลือลูกหนี9 ในช่วงสถานการณ์การระบาดของ 
COVID-19 ของธนาคารแห่งประเทศไทย การคํานวณค่าเผื.อ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที.คาดว่าจะเกิดขึ9น และ กระทบยอด 
ค่าเผื.อผลขาดทุนดา้นเครดติที.คาดว่าจะเกดิขึ9นระหว่างระบบ
เงนิใหส้นิเชื.อและระบบบญัชแียกประเภทว่าถูกตอ้งตรงกนั 

• ข้าพเจ้าทดสอบกระบวนการสอบทานและการอนุมัติของ
ผู้บริหารสําหรับการตั 9ง  Management Overlay ข้าพ เจ้า
ประเมนิความเหมาะสมของ Management Overlay โดยใช้
ประสบการณ์ด้านธุรกจิธนาคารและความรูข้องขา้พเจา้ และ
เงื.อนไขสภาพทางเศรษฐกจิในปจัจุบนั 
 
 
 
 
 
 



 

เรื"องสาํคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 

 
• กรณีค่าเผื.อผลขาดทุนดา้นเครดติที.คาดว่าจะเกดิขึ9นคํานวณ

เป็นแบบรายสญัญา ข้าพเจ้าประเมนิความเพียงพอของค่า
เผื.อผลขาดทุนดา้นเครดติที.คาดว่าจะเกดิขึ9น โดยสอบถามใน
เชิงทดสอบเกี.ยวกบัหลกัการการประมาณกระแสเงนิสดใน
อนาคตซึ.งจดัทาํโดยผูบ้รหิาร และประเมนิความเหมาะสมของ
ประมาณการโดยการตรวจหลกัฐานสนับสนุนที.เกี.ยวขอ้งและได้
สอบถามผูบ้รหิารในรายละเอยีดเกี.ยวกบักระแสเงนิสดที.คาดว่า
จะได้ร ับจากลูกหนี9 ในอนาคต ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจของ 
ผู้ประกอบวชิาชีพและหลกัฐานจากภายนอก (ถ้าม)ี ในการ
ประเมินความเหมาะสมของประมาณการกระแสเงินสด 
รวมถงึการทดสอบการคาํนวณการคดิลดกระแสเงนิสด 

• สาํหรบัมลูค่าของหลกัประกนัที.ประเมนิโดยผูป้ระเมนิราคานั 9น 
ข้าพเจ้าได้ประเมินคุณสมบัติของผู้ประเมินราคาเหล่านั 9น 
จากนั 9นข้าพเจ้าได้สุ่มเลือกตัวอย่างการประเมินราคาเพื.อ
ทดสอบว่าผูบ้รหิารไดใ้ชร้าคาประเมนิล่าสุดในการคํานวณค่า
เผื.อผลขาดทุนด้านเครดิตที.คาดว่าจะเกิดขึ9น ข้าพเจ้าได้
ประเมินความเหมาะสมของวิธีการประเมินราคา โดย
พิจารณาว่าผู้ประเมินราคาได้ใช้วิธีการประเมินราคาตาม
เกณฑ์ของหน่วยงานกํากับดูแล นอกจากนี9ข้าพเจ้ายังได้
ทดสอบความของถูกตอ้งของการนําราคาหลกัประกนัไปใชใ้น
แบบจาํลองค่าเผื.อผลขาดทุนดา้นเครดติที.คาดว่าจะเกดิขึ9น 
 

จากผลการปฏบิตังิานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไม่พบความแตกต่างที.มี
สาระสําคญัของค่าเผื.อผลขาดทุนด้านเครดิตที.คาดว่าจะเกิดขึ9น
ตามที.ผูบ้รหิารไดป้ระเมนิไว ้

  
 

ข้อมลูและเหตกุารณ์ที"เน้น 
 

ขา้พเจ้าขอให้สงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร ขอ้ 2 ที.อธบิายถึงนโยบายการบญัชเีกี.ยวกบัการนํา
ขอ้ยกเวน้จากมาตรการผ่อนปรนชั .วคราวเพื.อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื9อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ที.
ออกโดยสภาวชิาชพีบญัชมีาถอืปฏบิตัสิาํหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ9นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที. 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที.  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ทั 9งนี9 ความเหน็ของขา้พเจา้ไมไ่ดเ้ปลี.ยนแปลงไปเนื.องจากเรื.องที.ขา้พเจา้ใหข้อ้สงัเกตนี9 
 
ข้อมลูอื"น 
 

กรรมการเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มลูอื.น ขอ้มลูอื.นประกอบดว้ย ขอ้มลูซึ.งรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิรวมและงบการเงนิ
เฉพาะธนาคาร และรายงานของผูส้อบบญัชทีี.อยู่ในรายงานนั 9น ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดร้บัรายงานประจําปีภายหลงัวนัที.ในรายงานของ
ผูส้อบบญัชนีี9  
 
ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารไมค่รอบคลุมถงึขอ้มลูอื.น และขา้พเจา้ไมไ่ดใ้หค้วามเชื.อมั .นต่อขอ้มลูอื.น 
 
ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ที.เกี.ยวเนื.องกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารคอื การอ่านและพจิารณาว่าขอ้มลูอื.นมี
ความขดัแยง้ที.มสีาระสําคญักบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร หรอืกบัความรูท้ี.ไดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรอืปรากฏ
ว่าขอ้มลูอื.นมกีารแสดงขอ้มลูที.ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม ่ 
 
เมื.อขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจําปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามกีารแสดงขอ้มลูที.ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญั ขา้พเจ้าต้องสื.อสารเรื.อง
ดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 



 

ความรบัผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 

กรรมการมหีน้าที.รบัผดิชอบในการจดัทาํและนําเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารเหล่านี9 โดยถูกตอ้งตามที.ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิและหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทยที.เกี.ยวขอ้งกบัการจดัทาํและนําเสนอรายงานทางการเงนิตามที.เปิดเผยใน
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารขอ้ 2 และรบัผดิชอบเกี.ยวกบัการควบคุมภายในที.กรรมการพจิารณาว่าจาํเป็น 
เพื.อใหส้ามารถจดัทาํงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารที.ปราศจากการแสดงขอ้มลูที.ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญัไมว่่าจะเกดิ
จากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  
 

ในการจดัทํางบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร กรรมการรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุ่มกจิการและธนาคารในการ
ดําเนินงานต่อเนื.อง เปิดเผยเรื.องที.เกี.ยวกบัการดําเนินงานต่อเนื.อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชสีําหรบัการดําเนินงาน
ต่อเนื.อง เวน้แต่กรรมการมคีวามตั 9งใจที.จะเลกิกลุ่มกจิการและธนาคาร หรอืหยุดดาํเนินงาน หรอืไมส่ามารถดาํเนินงานต่อเนื.องต่อไปได ้ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าที.ช่วยกรรมการในการกาํกบัดแูลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงนิของกลุ่มกจิการและธนาคาร 
 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงค์เพื.อให้ได้ความเชื.อมั .นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลที.ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรอืข้อผิดพลาด และเสนอรายงาน 
ของผูส้อบบญัชซีึ.งรวมความเหน็ของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชื.อมั .นอย่างสมเหตุสมผลคอืความเชื.อมั .นในระดบัสงู แต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัว่า 
การปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มลูที.ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัที.มอียู่ไดเ้สมอไป ขอ้มลูที. 
ขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสําคัญเมื.อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที. 
ขดัต่อขอ้เท็จจรงิแต่ละรายการ หรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผู้ใช้งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ
ธนาคารเหล่านี9  
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยี.ยงผู้ประกอบวิชาชีพและการสงัเกตและสงสยัเยี.ยง 
ผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 
 

 ระบุและประเมนิความเสี.ยงจากการแสดงขอ้มลูที.ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร ไมว่่าจะ
เกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพื.อตอบสนองต่อความเสี.ยงเหล่านั 9น และไดห้ลกัฐาน 
การสอบบญัชทีี.เพยีงพอและเหมาะสมเพื.อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ความเสี.ยงที.ไม่พบขอ้มลูที.ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิ 
อนัเป็นสาระสําคญัซึ.งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสี.ยงที.เกดิจากขอ้ผดิพลาด เนื.องจากการทุจรติอาจเกี.ยวกบัการสมรู้ร่วมคดิ  
การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั 9งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที.ไม่ตรงตามขอ้เท็จจรงิหรอืการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน 

 ทําความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที.เกี.ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื.อออกแบบวธิกีารตรวจสอบที.เหมาะสมกบัสถานการณ์  
แต่ไมใ่ช่เพื.อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกลุ่มกจิการและธนาคาร 

 ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีี.กรรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัช ีและการเปิดเผยขอ้มลู 
ที.เกี.ยวขอ้งซึ.งจดัทาํขึ9นโดยกรรมการ  

 สรุปเกี.ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชสีาํหรบัการดาํเนินงานต่อเนื.องของกรรมการจากหลกัฐานการสอบบญัชทีี.ไดร้บั 
และประเมนิว่ามคีวามไมแ่น่นอนที.มสีาระสาํคญัที.เกี.ยวกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที.อาจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้สงสยัอย่างมนียัสาํคญัต่อ
ความสามารถของกลุ่มกจิการและธนาคารในการดําเนินงานต่อเนื.องหรอืไม ่ถ้าขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามคีวามไมแ่น่นอนที.มสีาระสําคญั 
ขา้พเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้โดยให้ขอ้สงัเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิรวมและงบการเงนิ
เฉพาะธนาคารที.เกี.ยวขอ้ง หรอืถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความเหน็ของขา้พเจา้จะเปลี.ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ9นอยู่กบั
หลกัฐานการสอบบญัชทีี.ไดร้บัจนถงึวนัที.ในรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคต 
อาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มกจิการและธนาคารตอ้งหยุดการดาํเนินงานต่อเนื.อง  



 

 ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื9อหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล 
ว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรปูแบบที.ทําให้มกีารนําเสนอขอ้มลูโดยถูกต้องตามที.
ควรหรอืไม ่

 ได้รบัหลกัฐานการสอบบญัชทีี.เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี.ยวกบัขอ้มูลทางการเงนิของธนาคารภายในกลุ่มหรอืกจิกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่มกจิการเพื.อแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ขา้พเจา้รบัผดิชอบต่อการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏบิตังิาน
ตรวจสอบกลุ่มกจิการ ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจา้ 

 
ขา้พเจา้ไดส้ื.อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรื.องต่าง ๆ ที.สาํคญัซึ.งรวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที.ไดว้างแผนไว ้ประเดน็
ที.มนีัยสําคญัที.พบจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องที.มนีัยสําคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ได้พบในระหว่างการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจ้าได้ให้คํารบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที.เกี.ยวข้องกบัความเป็นอิสระและ 
ไดส้ื.อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกี.ยวกบัความสมัพนัธ์ทั 9งหมด ตลอดจนเรื.องอื.นซึ.งขา้พเจา้เชื.อว่ามเีหตุผลที.บุคคลภายนอกอาจพจิารณา
ว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการที.ขา้พเจา้ใชเ้พื.อป้องกนัไมใ่หข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 
 
จากเรื.องที.สื.อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรื.องต่าง ๆ ที.มนียัสาํคญัที.สุดในการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิ
เฉพาะธนาคารในงวดปจัจุบนัและกําหนดเป็นเรื.องสําคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ได้อธบิายเรื.องเหล่านี9ในรายงานของผูส้อบบญัช ีเว้นแต่
กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี.ยวกบัเรื.องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ที.ยากที.จะเกดิขึ9น ขา้พเจ้าพจิารณาว่าไม่ควร
สื.อสารเรื.องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทําดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่า
ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สยีสาธารณะจากการสื.อสารดงักล่าว  
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 
 
 
 
 
 
 
บญุเลิศ  กมลชนกกลุ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที. 5339 
กรุงเทพมหานคร 
22 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 



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

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 1 มกราคม 31 ธนัวาคม 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 818,440,867 918,593,772 1,351,567,764 817,779,386 917,689,843 1,350,614,011

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสทุธิ 7 9,455,816,054 6,357,266,941 6,142,911,903 9,261,643,964 6,188,677,940 5,926,869,512

สนิทรพัยท์างการเงนิที%วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุธิรรม

ผา่นกําไรหรอืขาดทุน 8 31,302,996,216 35,233,559,419 31,951,657,955 31,302,996,216 35,233,559,419 31,951,657,955

สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 9 46,418,710,687 57,560,610,597 43,459,245,755 46,418,710,687 57,560,610,597 43,459,245,755

เงนิลงทุนสทุธิ 10 74,281,241,219 61,492,898,712 53,991,591,607 74,279,241,219 61,490,898,712 53,989,591,607

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยสทุธิ 11 - - - 2,904,440,639 2,933,315,115 2,208,315,115

เงนิใหส้นิเชื%อแก่ลูกหนี4และดอกเบี4ยคา้งรบัสทุธิ 12, 13 207,848,614,377 221,843,843,591 231,909,656,051 202,709,335,507 217,575,772,174 224,778,419,827

ทรพัยส์นิรอการขายสทุธิ 14 1,158,138,258 1,082,474,739 1,123,900,062 1,004,249,273 909,229,206 894,230,172

ที%ดนิ อาคารและอุปกรณ์สทุธิ 15 3,726,817,658 3,265,886,780 3,428,635,255 3,654,669,922 3,184,960,352 3,339,032,032

สนิทรพัยส์ทิธกิารใชส้ทุธิ 16 207,527,142 293,567,543 303,242,182 165,335,747 231,112,349 240,214,966

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนสทุธิ 17 965,308,458 970,407,387 1,061,691,787 917,575,324 920,772,733 1,015,531,376

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี 18 1,356,191,043 671,711,434 756,836,833 769,150,376 - 276,466,080

เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 13,660,011,269 16,051,131,778 14,967,549,671 13,660,011,269 16,051,131,778 14,967,549,671

ลูกหนี4จากการขายสนิทรพัยท์างการเงนิที%วดัมลูค่า

ดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน 5,805,942,605 3,051,557,703 6,431,343,941 5,805,942,605 3,051,557,703 6,431,343,941

สนิทรพัยอ์ื%นสทุธิ 19 1,508,115,950 1,733,638,801 2,276,984,858 1,208,125,459 1,450,159,918 1,861,442,869

รวมสินทรพัย์ 398,513,871,803 410,527,149,197 399,156,815,624 394,879,207,593 407,699,447,839 392,690,524,889

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารเป็นสว่นหนึ%งของงบการเงนินี4

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที1 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

กรรมการ _________________________________________________    กรรมการ _________________________________________________
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(ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 1 มกราคม 31 ธนัวาคม 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

หนี3 สินและส่วนของเจ้าของ

หนี3 สิน

เงนิรบัฝาก 20 182,167,494,511 193,955,570,315 199,034,749,068 182,778,838,078 194,149,733,163 199,132,082,337

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 21 55,396,711,208 47,094,775,120 43,155,864,541 55,396,711,208 47,094,775,120 43,155,864,541

หนี4สนิจา่ยคนืเมื%อทวงถาม 432,383,333 256,215,690 268,816,305 432,383,333 256,215,690 268,816,305

หนี4สนิทางการเงนิที%วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุธิรรม

ผา่นกําไรหรอืขาดทุน 22 17,743,842,598 28,948,798,788 24,422,519,906 17,743,842,598 28,948,798,788 24,422,519,906

หนี4สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 9 42,707,621,778 57,221,163,685 44,659,756,168 42,707,621,778 57,221,163,685 44,659,756,168

ตราสารหนี4ที%ออกและเงนิกูย้มื 23 29,466,009,167 19,449,377,487 25,818,667,017 29,466,009,167 19,449,377,487 23,818,667,017

หนี4สนิตามสญัญาเช่า 211,554,318 296,677,054 303,242,182 168,573,732 233,549,214 240,214,966

ประมาณการหนี4สนิ 24 2,640,424,488 2,679,569,475 2,515,595,573 2,490,519,884 2,512,525,405 2,359,219,094

หนี4สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี 18 - 37,854,384 - - 29,749,582 -

เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 14,885,571,233 12,111,017,104 9,158,264,057 14,885,571,233 12,111,017,104 9,158,264,057

เจา้หนี4จากการซื4อสนิทรพัยท์างการเงนิที%วดัมลูค่า

ดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน 5,456,623,472 3,805,723,315 5,614,819,508 5,456,623,472 3,805,723,315 5,614,819,508

หนี4สนิอื%น 25 4,002,771,029 3,126,548,220 4,102,518,536 3,294,044,122 2,655,088,383 3,001,524,762

รวมหนี3 สิน 355,111,007,135 368,983,290,637 359,054,812,861 354,820,738,605 368,467,716,936 355,831,748,661

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที1 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารเป็นสว่นหนึ%งของงบการเงนินี4
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(ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 1 มกราคม 31 ธนัวาคม 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

หนี3 สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้ 27
ทุนจดทะเบยีน

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

ทุนที%ออกและชําระแลว้

หุน้สามญั 34,822,261,748 หุน้ 

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

สว่นเกนิมลูค่าหุน้สามญั 10,145,965,854 10,145,965,854 10,145,965,854 10,145,965,854 10,145,965,854 10,145,965,854

องคป์ระกอบอื%นของสว่นของเจา้ของ 1,100,842,521 1,541,465,035 1,266,454,961 1,127,058,864 1,593,402,211 1,310,987,496

สว่นเกนิจากการเปลี%ยนแปลงสว่นไดเ้สยี

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

กําไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 29 574,030,000 536,200,000 403,980,000 574,030,000 536,200,000 403,980,000

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 14,213,649,170 11,951,850,548 10,917,224,825 10,800,283,396 9,545,031,964 7,586,712,004

รวมส่วนของเจ้าของ 43,402,864,668 41,543,858,560 40,102,002,763 40,058,468,988 39,231,730,903 36,858,776,228

รวมหนี3 สินและส่วนของเจ้าของ 398,513,871,803 410,527,149,197 399,156,815,624 394,879,207,593 407,699,447,839 392,690,524,889

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารเป็นสว่นหนึ%งของงบการเงนินี4

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที1 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
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งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดด้อกเบี�ย 33 12,645,063,559 15,011,724,895 9,387,300,163 11,201,604,569

คา่ใชจ้่ายดอกเบี�ย 34 (2,694,158,690) (4,072,358,247) (2,693,116,653) (4,054,796,751)

รายได้ดอกเบี�ยสทุธิ 9,950,904,869 10,939,366,648 6,694,183,510 7,146,807,818

รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิาร 2,023,350,881 1,629,614,706 1,322,580,543 1,152,370,880

คา่ใชจ้่ายคา่ธรรมเนียมและบรกิาร (430,029,636) (373,875,155) (401,185,743) (359,666,589)

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสทุธิ 35 1,593,321,245 1,255,739,551 921,394,800 792,704,291

กาํไรสทุธจิากเครื+องมอืทางการเงนิ

   ที+วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทนุ 36 1,150,650,828 940,068,305 1,150,650,828 940,068,305

กาํไรสทุธจิากเงนิลงทนุ 37 322,398,612 306,009,145 322,398,612 306,009,145

กาํไรสทุธจิากการขายสนิเชื+อดอ้ยคณุภาพ - 113,136,112 - 45,184,134

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื+นๆ 38 1,330,075,199 1,372,733,807 890,708,086 1,650,540,439

รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 14,347,350,753 14,927,053,568 9,979,335,836 10,881,314,132

ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอื�นๆ

  คา่ใชจ้่ายเกี+ยวกบัพนกังาน 4,294,927,207 4,258,267,208 3,617,756,188 3,555,060,193

  คา่ตอบแทนกรรมการ 16,683,200 11,740,100 16,395,200 11,451,500

  คา่ใชจ้่ายเกี+ยวกบัอาคารสถานที+และอุปกรณ์ 927,116,425 834,725,076 731,198,035 649,001,726

  คา่ภาษอีากร 288,040,736 410,391,115 285,287,620 396,209,137

  อื+นๆ 2,649,154,158 3,384,090,654 1,337,595,498 1,891,063,068

รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอื�นๆ 8,175,921,726 8,899,214,153 5,988,232,541 6,502,785,624

ผลขาดทนุดา้นเครดติที+คาดวา่จะเกดิขึ�น 39 3,319,339,362 4,468,266,285 2,398,832,776 1,852,458,534

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 2,852,089,665 1,559,573,130 1,592,270,519 2,526,069,974

คา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได้ 40 (411,534,591) (268,991,026) (158,262,635) (311,794,035)

กาํไรสทุธิสาํหรบัปี 2,440,555,074 1,290,582,104 1,434,007,884 2,214,275,939

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารเป็นสว่นหนึ+งของงบการเงนินี�

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

11



งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ต่อ)
สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

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

กาํไรเบด็เสรจ็อื�น
รายการที�จะถกูจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
(ขาดทนุ) กาํไรจากการวดัมลูคา่เงนิลงทนุในตราสารหนี�
  ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื+น (839,780,330) 237,077,203 (839,780,330) 237,077,203
(ขาดทนุ) กาํไรจากการวดัมลูคา่ยตุธิรรมเครื+องมอืที+ใช้
   สาํหรบัการป้องกนัความเสี+ยงในกระแสเงนิสด (166,467,983) 270,828,601 (166,467,983) 270,828,601
ขาดทนุจากการแปลงคา่งบการเงนิ
   จากการดาํเนินงานในต่างประเทศ (7,673,400) (5,674,282) (7,673,400) (5,674,282)
ภาษเีงนิไดท้ี+เกี+ยวกบัรายการที+จะถกูจดัประเภท
   รายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทนุในภายหลงั 203,022,741 (101,638,137) 203,022,741 (101,638,137)

รวมรายการที�จะถกูจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (810,898,972) 400,593,385 (810,898,972) 400,593,385

รายการที�ไม่ถกูจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
การเปลี+ยนแปลงในสว่นเกนิทนุจากการตรีาคาสนิทรพัย์ 653,177,627 - 653,177,627 -
กาํไร (ขาดทนุ) จากเงนิลงทนุในตราสารทนุที+กาํหนดให้
  วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื+น 29,545,581 (4,745,397) 29,545,581 (4,745,397)
ขาดทนุจากหนี�สนิทางการเงนิที+กาํหนดใหว้ดัมลูคา่ดว้ย
  มลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทนุอนัเนื+องมาจาก
  ความเสี+ยงดา้นเครดติ (356,174,788) (109,829,298) (356,174,788) (109,829,298)
การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์
   หลงัออกจากงาน 215,889,637 39,131,711 183,738,595 48,387,513
ภาษเีงนิไดท้ี+เกี+ยวกบัรายการที+ไมถ่กูจดัประเภท
   รายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทนุในภายหลงั (138,976,742) 235,002 (132,546,533) (1,616,159)

รวมรายการที�ไม่ถกูจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 403,461,315 (75,207,982) 377,740,482 (67,803,341)

รวม (ขาดทุน) กาํไรเบด็เสรจ็อื�น (407,437,657) 325,385,403 (433,158,490) 332,790,044

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 2,033,117,417 1,615,967,507 1,000,849,394 2,547,065,983

การแบ่งปันกาํไรสทุธิ

สว่นที+เป็นของผูถ้อืหุน้ของธนาคาร 2,440,555,074 1,290,582,104 1,434,007,884 2,214,275,939
สว่นที+เป็นของสว่นไดเ้สยีที+ไมม่อีาํนาจควบคมุ - - - -

2,440,555,074 1,290,582,104 1,434,007,884 2,214,275,939

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นที+เป็นของผูถ้อืหุน้ของธนาคาร 2,033,117,417 1,615,967,507 1,000,849,394 2,547,065,983
สว่นที+เป็นของสว่นไดเ้สยีที+ไมม่อีาํนาจควบคมุ - - - -

2,033,117,417 1,615,967,507 1,000,849,394 2,547,065,983

กาํไรต่อหุ้นสาํหรบักาํไรส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร 42

กาํไรต่อหุน้ข ั �นพื�นฐาน (บาทต่อหุน้) 0.07 0.04 0.04 0.06

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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารเป็นสว่นหนึ+งของงบการเงนินี�

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

11



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจา้ของ

สาํหรบัปีสิ%นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

กาํไร (ขาดทุน) กาํไร (ขาดทุน) (ขาดทุน) กาํไรจาก (ขาดทุน) กาํไร

 จากการวดัมูลค่า จากการวดัมูลค่า ขาดทุน เงินลงทุนในตราสารทุน จากหนี% สินทางการเงิน ภาษีเงินได้

ส่วนเกิน (ตํ�า) เงินลงทุนใน ยุติธรรมเครื�องมือที�ใช้  จากการแปลง ที�กาํหนดให้วดัมูลค่า ที�กาํหนดให้วดัมูลค่าด้วย การวดัมูลค่าใหม่ เกี�ยวกบั ส่วนเกินจากการ

ส่วนเกินทุน กว่าทุนจากการ ตราสารหนี%ด้วยมูลค่า สาํหรบัการป้องกนั ค่างบการเงิน ด้วยมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไร ของภาระผกูพนั องคป์ระกอบของ รวมองคป์ระกอบ เปลี�ยนแปลงส่วน

ทุนที�ออก ส่วนเกิน จากการตีราคา เปลี�ยนแปลง ยุติธรรมผา่นกาํไร ความเสี�ยง จากการดาํเนินงาน ผา่นกาํไรขาดทุน หรอืขาดทุนเนื�องมาจาก ผลประโยชน์หลงั (ขาดทุน) กาํไร อื�นของส่วนของ ได้เสียของธนาคาร สาํรองตาม รวมส่วนของ

และชาํระแล้ว มูลค่าหุ้นสามญั สินทรพัย์ มูลค่าเงินลงทุน ขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น ในกระแสเงินสด ในต่างประเทศ เบด็เสรจ็อื�น ความเสี�ยงด้านเครดิต ออกจากงาน เบด็เสรจ็อื�น เจา้ของ ในบริษัทย่อย กฎหมาย กาํไรสะสม เจา้ของ

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 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

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

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - 653,177,627 - (839,780,330) (166,467,983) (7,673,400) 29,545,581 (356,174,788) 215,889,637 64,045,999 (407,437,657) - - 2,440,555,074 2,033,117,417

สาํรองตามกฎหมาย - - - - - - - - - - - - - 37,830,000 (37,830,000) -

โอนไปกาํไรสะสม - - (48,471,202) - - - - 5,592,104 - - 9,694,241 (33,184,857) - - 33,184,857 -

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 17,411,130,874 10,145,965,854 2,461,235,928 - (286,792,152) 131,681,845 (29,884,607) (186,575,397) (441,492,895) (106,142,462) (441,187,739) 1,100,842,521 (42,753,751) 574,030,000 14,213,649,170 43,402,864,668

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

ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

   ฉบบัที2 9 เรื2องเครื2องมอืทางการเงนิมาใช้ - - - (312,929,615) 315,910,975 - - (229,079,722) 24,511,191 - - (201,587,171) - - (128,618,845) (330,206,016)

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

เงนิปนัผลจ่าย 28 - - - - - - - - - - - - - - (174,111,710) (174,111,710)

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

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

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 17,411,130,874 10,145,965,854 1,856,529,503 - 552,988,178 298,149,828 (22,211,207) (221,713,082) (85,318,107) (322,032,099) (514,927,979) 1,541,465,035 (42,753,751) 536,200,000 11,951,850,548 41,543,858,560

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารเป็นส่วนหนึ2งของงบการเงนินี<

งบการเงินรวม

ส่วนของเจา้ของ

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจา้ของ

12



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

สาํหรบัปีสิ%นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

กาํไร (ขาดทนุ) กาํไร (ขาดทนุ) (ขาดทนุ) กาํไรจาก (ขาดทนุ) กาํไร

 จากการวดัมลูค่า จากการวดัมลูค่า ขาดทนุ เงินลงทนุในตราสารทนุ จากหนี%สินทางการเงิน ภาษีเงินได้

ส่วนเกิน (ตํ�า) เงินลงทนุใน ยุติธรรมเครื�องมือที�ใช้  จากการแปลง ที�กาํหนดให้วดัมลูค่า ที�กาํหนดให้วดัมลูค่าด้วย การวดัมลูค่าใหม่ เกี�ยวกบั             

ส่วนเกินทนุ กว่าทนุจากการ ตราสารหนี%ด้วยมลูค่า สาํหรบัการป้องกนั ค่างบการเงิน ด้วยมลูค่ายุติธรรม มลูค่ายุติธรรมผา่นกาํไร ของภาระผกูพนั องคป์ระกอบของ รวมองคป์ระกอบ

ทนุที�ออก ส่วนเกิน จากการตีราคา เปลี�ยนแปลง ยุติธรรมผา่นกาํไร ความเสี�ยง จากการดาํเนินงาน ผา่นกาํไรขาดทนุ หรือขาดทนุเนื�องมาจาก ผลประโยชน์หลงั (ขาดทนุ) กาํไร อื�นของส่วนของ สาํรองตาม รวมส่วนของ

และชาํระแล้ว มลูค่าหุ้นสามญั สินทรพัย์ มลูค่าเงินลงทนุ ขาดทนุเบด็เสรจ็อื�น ในกระแสเงินสด ในต่างประเทศ เบด็เสรจ็อื�น ความเสี�ยงด้านเครดิต ออกจากงาน เบด็เสรจ็อื�น เจ้าของ กฎหมาย กาํไรสะสม เจ้าของ

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 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

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

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - 653,177,627 - (839,780,330) (166,467,983) (7,673,400) 29,545,581 (356,174,788) 183,738,595 70,476,208 (433,158,490) - 1,434,007,884 1,000,849,394

สาํรองตามกฎหมาย - - - - - - - - - - - - 37,830,000 (37,830,000) -

โอนไปกาํไรสะสม - - (48,471,202) - - - - 5,592,104 - - 9,694,241 (33,184,857) - 33,184,857 -

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 17,411,130,874 10,145,965,854 2,461,235,928 - (286,792,152) 131,681,845 (29,884,607) (186,575,397) (441,492,895) (73,372,033) (447,741,825) 1,127,058,864 574,030,000 10,800,283,396 40,058,468,988

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

ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

   ฉบบัที2 9 เรื2องเครื2องมอืทางการเงนิมาใช้ - - - (312,929,615) 315,910,975 - - (229,079,722) 24,511,191 - - (201,587,171) 235,553,829 33,966,658

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

เงนิปนัผลจ่าย 28 - - - - - - - - - - - - - (174,111,308) (174,111,308)

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

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

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 17,411,130,874 10,145,965,854 1,856,529,503 - 552,988,178 298,149,828 (22,211,207) (221,713,082) (85,318,107) (257,110,628) (527,912,274) 1,593,402,211 536,200,000 9,545,031,964 39,231,730,903

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารเป็นสว่นหนึ2งของงบการเงนินี<

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
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ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาํหรบัปีสิ นสดุวนัที# 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

(ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่)
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 2,852,089,665 1,559,573,130 1,592,270,519 2,526,069,974
รายการปรบักระทบกําไรก่อนภาษเีงนิไดเ้ป็น
   เงนิสดรบั (จ่าย) จากกจิกรรมดาํเนินงาน
   คา่เสื+อมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 682,833,735 691,322,108 598,269,940 608,622,299
   ผลขาดทุนดา้นเครดติที+คาดว่าจะเกดิขึ6น 39 3,319,339,362 4,468,266,285 2,398,832,776 1,852,458,534
   ผลประโยชน์ของพนกังานที+จ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 31 41,180,537 25,854,417 41,180,537 25,854,417
   สาํรองจากการประมาณการหนี6สนิ 318,059,767 155,711,110 297,635,017 138,769,927
   ขาดทุน (กลบัรายการ) จากการดอ้ยคา่ทรพัยส์นิรอการขาย
      และสนิทรพัยอ์ื+น 927,332,677 1,038,298,688 27,820,226 (2,936,179)
   กําไรจากอตัราแลกเปลี+ยนเงนิตราต่างประเทศ
      ของตราสารหนี6ที+ออกและเงนิกูย้มืและตราสารอนุพนัธ์ (1,960,122,162) (920,746,834) (1,960,122,162) (920,746,834)
   ขาดทุนที+ยงัไมเ่กดิขึ6นจรงิจากการปรบัมลูคา่สนิทรพัยท์างการเงนิ
      ที+วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน 2,491,548,095 510,273,026 2,491,548,095 510,273,026
   กําไรจากการขายเงนิลงทุน 37 (322,398,612) (306,009,145) (322,398,612) (306,009,145)
   กําไรจากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (9,775,090) (5,995,613) (9,775,090) (5,363,272)
   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอาคาร อุปกรณ์และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 92,694,163 102,322,778 91,267,769 102,249,659
   ขาดทุนจากการดอ้ยคา่อาคารและอุปกรณ์และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 6,485,778 138,703,033 6,485,778 138,703,033
   กําไรจากการโอนสว่นเกนิทุนจากการตรีาคาสนิทรพัย์ (4,996,499) - (4,996,499) -
   กําไรจากการเปลี+ยนแปลงเงื+อนไขและยกเลกิสญัญาเช่า (1,058,782) (446,664) (1,045,281) (446,664)
   (กําไร) ขาดทุนจากหนี6สนิทางการเงนิที+กําหนดใหแ้สดงดว้ย
      มลูคา่ยตุธิรรม (699,830,595) 966,869,263 (699,830,595) 966,869,263
   ดอกเบี6ยรบั 33 (12,645,063,559) (15,011,724,895) (9,387,300,163) (11,201,604,569)
   เงนิปนัผลรบั (12,445,667) (10,245,396) (12,445,667) (755,659,304)
   คา่ใชจ่้ายดอกเบี6ย 34 2,694,158,690 4,072,358,247 2,693,116,653 4,054,796,751

ขาดทุนจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี#ยนแปลงใน
   สินทรพัยแ์ละหนี สินดาํเนินงาน (2,229,968,497) (2,525,616,462) (2,159,486,759) (2,268,099,084)
สินทรพัยด์าํเนินงาน (เพิ#มขึ น) ลดลง
   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ (3,096,354,150) (218,441,823) (3,070,771,059) (265,895,214)
   สนิทรพัยท์างการเงนิที+วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกําไร
      หรอืขาดทุน 112,946,949 (2,422,500,233) 112,946,949 (2,422,500,233)
   เงนิใหส้นิเชื+อแก่ลกูหนี6 8,673,112,091 3,129,138,978 12,888,257,250 6,165,353,391
   ทรพัยส์นิรอการขาย 1,573,414,269 2,370,568,529 36,089,605 74,906,856
   เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 2,391,120,509 (1,083,582,107) 2,391,120,509 (1,083,582,107)
   สนิทรพัยอ์ื+น (302,858,902) 227,503,689 (279,797,570) 147,675,240

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารเป็นสว่นหนึ+งของงบการเงนินี6

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

สาํหรบัปีสิ นสดุวนัที# 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

(ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่)
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท
หนี สินดาํเนินงานเพิ#มขึ น (ลดลง)
   เงนิรบัฝาก (11,788,075,804) (5,079,178,753) (11,370,895,085) (4,982,349,174)
   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 8,301,936,088 3,938,910,579 8,301,936,088 3,938,910,579
   หนี6สนิจ่ายคนืเมื+อทวงถาม 176,167,643 (12,600,615) 176,167,643 (12,600,615)
   ประมาณการหนี6สนิ (162,834,181) (196,101,384) (160,297,536) (181,922,457)
   เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 2,774,554,129 2,952,753,047 2,774,554,129 2,952,753,047
   หนี6สนิอื+น 849,144,728 (492,699,496) 616,257,033 (6,947,129)

เงินสดได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 7,272,304,872 588,153,949 10,256,081,197 2,055,703,100
   ดอกเบี6ยรบั 11,684,693,808 13,875,785,186 8,424,132,846 10,064,766,872
   ดอกเบี6ยจ่าย (3,036,806,166) (6,346,278,712) (3,036,794,473) (6,322,698,867)
   ภาษจ่ีาย (691,359,415) (381,355,767) (519,136,606) (160,468,867)

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 15,228,833,099 7,736,304,656 15,124,282,964 5,637,302,238

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงนิสดจ่ายในการซื6อเงนิลงทุนในตราสารหนี6ที+วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม
    ผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื+น (46,972,029,478) (36,098,538,904) (46,972,029,478) (36,098,538,904)
เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายและไถ่ถอนเงนิลงทุนในตราสารหนี6ที+วดัมลูคา่ดว้ย
    มลูคา่ยตุธิรรมผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื+น 35,650,374,631 31,097,145,355 35,650,374,631 31,097,145,355
เงนิสดจ่ายในการซื6อเงนิลงทุนในตราสารหนี6ที+วดัมลูคา่ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย (2,841,930,760) (2,605,255,006) (2,841,930,760) (2,605,255,006)
เงนิสดรบัจากการไถ่ถอนเงนิลงทุนในตราสารหนี6ที+วดัมลูคา่ดว้ย
   ราคาทุนตดัจาํหน่าย 659,950,000 461,800,000 659,950,000 461,800,000
เงนิสดจ่ายในการซื6อเงนิลงทุนในตราสารทุนที+กําหนดใหว้ดัมลูคา่
    ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน (399,566) - (399,566) -
เงนิสดรบัจากการลดทุนเงนิลงทุนในตราสารทุนที+กําหนดใหว้ดัมลูคา่
    ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน 690,050 9,791,713 690,050 9,791,713
เงนิสดจ่ายเพิ+มทุนเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - - (725,000,000)
เงนิสดรบัจากการลดทุนเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - 28,874,475 -
เงนิสดจ่ายจากการซื6ออาคารและอุปกรณ์ (175,320,940) (186,002,100) (151,936,679) (164,644,697)
เงนิสดรบัจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 13,592,742 7,600,355 13,592,757 6,963,414
เงนิสดจ่ายซื6อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (375,505,010) (423,145,279) (360,769,028) (403,693,296)
เงนิปนัผลรบั 12,445,667 10,245,396 12,445,667 755,659,304
ดอกเบี6ยรบั 1,361,497,777 1,220,375,449 1,361,455,277 1,220,332,892

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (12,666,634,887) (6,505,983,021) (12,599,682,654) (6,445,439,225)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารเป็นสว่นหนึ+งของงบการเงนินี6

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

(ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่)
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบัจากหนี6สนิทางการเงนิที+วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม
   ผา่นกําไรหรอืขาดทุนและการกูย้มืเงนิ 22,736,811,210 6,287,130,122 22,736,811,210 6,287,130,122
เงนิสดจ่ายจากหนี6สนิทางการเงนิที+วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม
   ผา่นกําไรหรอืขาดทุนและการกูย้มืเงนิ (25,097,656,632) (7,657,251,430) (25,097,656,632) (5,657,251,431)
เงนิปนัผลจ่าย 28 (174,111,309) (174,111,309) (174,111,309) (174,111,309)
เงนิสดจ่ายชาํระหนี6สนิตามสญัญาเช่า 16 (119,724,905) (113,388,016) (81,884,555) (74,879,569)

เงินสดสทุธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน (2,654,681,636) (1,657,620,633) (2,616,841,286) 380,887,813
กําไรจากการแปลงคา่งบการเงนิจากการดาํเนินงานในต่างประเทศ (7,669,481) (5,674,994) (7,669,481) (5,674,994)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสทุธิ (100,152,905) (432,973,992) (99,910,457) (432,924,168)
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัตน้ปี 918,593,772 1,351,567,764 917,689,843 1,350,614,011

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายปี 818,440,867 918,593,772 817,779,386 917,689,843

ข้อมลูเพิ#มเติมประกอบกระแสเงินสด 

รายการที+มใิช่เงนิสด
   รบัโอนทรพัยส์นิรอการขายจากที+ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 85,175,078 39,281,470 85,175,078 39,281,470
   ตดัจาํหน่ายสว่นเกนิหรอืสว่นลดอตัราดอกเบี6ย 448,375,550 381,042,146 448,375,550 381,042,146
   ลกูหนี6จากการขายเงนิลงทุน - 52,608,586 - 52,608,586

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารเป็นสว่นหนึ+งของงบการเงนินี6

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
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ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
สาํหรบัปีสิ&นสดุวนัที' 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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1 ข้อมลูทั 'วไป 
 

ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จาํกดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) เป็นบรษิทัมหาชนจํากดั ซึ#งจดัตั &งขึ&นในประเทศไทยและเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย โดยเริ#มประกอบกจิการธนาคารพาณิชย์ตั &งแต่วนัที# 8 มนีาคม พ.ศ. 2492 และมทีี#อยู่ตามที#ได้จดทะเบยีน เลขที# 44 ถนนหลงัสวน 
แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 
 

ธนาคารเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เพื#อวตัถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจงึเรยีกรวมธนาคารและบรษิัทย่อยว่า 
กลุ่มกจิการ โดยธนาคารม ีCIMB Bank Berhad เป็นบรษิทัใหญ่ และมบีรษิัท CIMB Group Holdings Berhad เป็นบรษิัทใหญ่ของกลุ่มบรษิทั CIMB 
ซึ#งบรษิทัดงักล่าวจดัตั &งในประเทศมาเลเซยี 
 

บริษัทย่อยทั &งหมดจัดตั &งเป็นบริษัทจํากัดตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการในประเทศไทย โดยดําเนินธุรกิจหลกัทางด้านธุรกิจให้เช่าซื&อ  
ธุรกจิใหเ้ช่าสนิทรพัยแ์บบลสิซิ#ง และธุรกจิตดิตามหนี& 
 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการธนาคารเมื#อวนัที# 22 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 
 

2 นโยบายการบญัชี 
 

นโยบายบญัชทีี#สาํคญัซึ#งใชใ้นการจดัทํางบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารมดีงัต่อไปนี& 
 

2.1 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร (“งบการเงนิ”) ได้จัดทําขึ&นตามหลักการบัญชีที#รบัรองทั #วไปในประเทศไทยภายใต้
พระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543 ซึ#งหมายถงึมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที#ออกภายใต้พระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2547 
และตามขอ้กําหนดของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยการจดัทําและนําเสนอรายงานทางการเงนิภายใต้
พระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ การแสดงรายการในงบการเงนิและการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ได้ทําขึ&น
เพื#อให้เป็นไปตามขอ้กําหนดของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ที# สนส. 21/2561 เรื#อง “การจดัทําและการประกาศงบ
การเงนิของธนาคารพาณชิยแ์ละบรษิทัโฮลดิ&งที#เป็นบรษิทัแมข่องกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ” ลงวนัที# 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
 

งบการเงนิไดจ้ดัทาํขึ&นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดมิในการวดัมลูค่าขององคป์ระกอบของงบการเงนิ ยกเวน้เรื#องที#อธบิายในนโยบายการบญัชี
ในลาํดบัต่อไป 
 

การจดัทํางบการเงนิใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการบญัชทีี#รบัรองทั #วไปในประเทศไทย กําหนดใหใ้ชป้ระมาณการทางบญัชทีี#สําคญัและการใช้
ดุลยพนิิจของผูบ้รหิารซึ#งจดัทําขึ&นตามกระบวนการในการนํานโยบายการบญัชขีองกลุ่มกจิการไปถอืปฏบิตั ิและต้องเปิดเผยเรื#องการใช้
ดุลยพินิจของผู้บรหิาร หรอืความซับซ้อน หรอืเกี#ยวกบัขอ้สมมติฐานและประมาณการที#มนีัยสําคญัต่องบการเงนิในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงนิขอ้ 5 
 

ธนาคารไดจ้ดัทาํงบการเงนิเฉพาะธนาคารเพื#อประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ#งแสดงเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยตามวธิรีาคาทุน 
 

งบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึ&นจากงบการเงนิตามกฎหมายที#เป็นภาษาไทย ในกรณีที#มเีนื&อความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามในสอง
ภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงนิตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

กลุ่มกิจการเลือกที#จะนําข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชั #วคราวเพื#อลดผลกระทบจาก COVID-19 ที#ออกโดยสภาวิชาชีพบัญช ี 
มาถอืปฏบิตัิสําหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ&นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที# 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที# 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
โดยเลือกที#จะพิจารณานํ& าหนักของข้อมูลที#มีการคาดการณ์ไปในอนาคตที#เกิดจากภาวะวิกฤตชั #วคราวเป็นนํ& าหนักที#น้อยกว่า  
ขอ้มลูความสามารถในการชาํระหนี&ของลกูหนี&ในอดตีมาใชใ้นการพจิารณารบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติที#คาดว่าจะเกดิขึ&นของเงนิใหส้นิเชื#อ
แก่ลูกหนี& ซึ#งกลุ่มกจิการเลอืกใช้วธิกีารปรบัปรุงผลขาดทุนดา้นเครดติถ่วงนํ&าหนักในสถานการณ์ที#ร้ายแรงประกอบกบัดุลยพนิิจของ
ผูบ้รหิารในการประมาณการผลขาดทุนที#คาดว่าจะเกดิขึ&น และคงการจดัชั &นหนี&ของลูกหนี&ตามเดมิก่อนเขา้มาตรการ ตามหนังสอืเวยีน
ธนาคารแห่งประเทศไทยที# ธปท. ฝนส. (23)ว. 276/2563 เรื#องแนวทางการใหค้วามช่วยเหลอืลูกหนี&ที#ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์ที#
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิไทย วนัที# 28 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 
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นโยบายการบญัชทีี#ใชใ้นการจดัทํางบการเงนิเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีี#ใชใ้นการจดัทํางบการเงนิสําหรบัปีสิ&นสุดวนัที# 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ยกเวน้เรื#องดงัต่อไปนี& 
 ณ วนัที# 1 มกราคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการยุตกิารนํามาตรการผ่อนปรนชั #วคราวสําหรบัทางเลอืกเพิ#มเตมิทางบญัชใีนเรื#องสนิทรพัย์

ภาษีเงนิไดร้อตดับญัช ีและการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ เพื#อรองรบัผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื&อไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID-19) ตามประกาศสภาวชิาชพีบญัชฉีบบัที# 16/2563 มาถอืปฏบิตัสิาํหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ&นสุดภายในช่วงเวลา
ระหว่างวนัที# 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวนัที# 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 โดยไม่มผีลกระทบจากการยุติการใช้มาตรการผ่อนปรน
ดงักล่าว และ 

 นโยบายการบญัชทีี#เกี#ยวกบัการรบัรูส้นิทรพัยท์างการเงนิที#วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน จากวนัจ่าย
หรอืรบัชาํระเงนิเป็นวนัซื&อขาย ตามที#อธบิายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 3 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงมาถือปฏิบติัสําหรบัรอบระยะเวลาบญัชีที' เริ'มในหรือหลงัวนัที'  
1 มกราคม พ.ศ. 2564 ที'เกี'ยวข้องและมีผลกระทบที'มีนัยสาํคญัต่อกลุ่มกิจการ 

 
ก) การปรบัปรงุการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพิ#มเติมหลกัการใหม่และแนวปฏิบตัิในเรื#อง

ต่อไปนี& 
• การวดัมลูค่า ซึ#งรวมถงึปจัจยัที#ตอ้งพจิารณาในการเลอืกเกณฑก์ารวดัมลูค่า 
• การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลู รวมถงึการจดัประเภทรายการรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื#น 
• เรื#องกจิการที#เสนอรายงานอาจเป็นกจิการเดยีวหรอืส่วนของกจิการหรอืประกอบดว้ยกจิการมากกว่า 1 แห่ง ซึ#งไมจ่าํเป็นตอ้ง

เป็นกจิการตามกฎหมาย และ 
• การตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหนี&สนิ 

 
กรอบแนวคดิไดป้รบัปรุงคาํนิยามของสนิทรพัย์และหนี&สนิ และเกณฑ์ในการรวมสนิทรพัยแ์ละหนี&สนิในงบการเงนิ รวมทั &งไดอ้ธบิายให้
ชดัเจนขึ&นถงึบทบาทของความสามารถของฝ่ายบรหิารในการดูแลรกัษาทรพัยากรเชงิเศรษฐกจิของกจิการ ความระมดัระวงั และความ
ไมแ่น่นอนของการวดัมลูค่าในการรายงานทางการเงนิ 

 
ข) การปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที'  9 เรื'อง เครื'องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบบัที' 7 เรื'อง การเปิดเผยข้อมูลเครื'องมือทางการเงิน ปรบัเปลี#ยนขอ้กาํหนดการบญัชป้ีองกนัความเสี#ยงโดยเฉพาะ 
เพื#อบรรเทาผลกระทบที#อาจเกดิขึ&นจากความไม่แน่นอนที#เกดิจากการปฏริูปอตัราดอกเบี&ยอ้างอิง เช่น อตัราดอกเบี&ยอ้างอิงที#
กาํหนดจากธุรกรรมการกูย้มื (Interbank offer rates - IBORs) นอกจากนี& การปรบัปรุงไดก้าํหนดใหก้จิการใหข้อ้มลูเพิ#มเตมิเกี#ยวกบั
ความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเสี#ยงที#ไดร้บัผลกระทบโดยตรงจากความไมแ่น่นอนใด ๆ นั &น 

 
ค) การปรบัปรงุมาตรฐานการบญัชีฉบบัที'  1 เรื'อง การนําเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที'  8 เรื'อง นโยบาย

การบญัชี การเปลี'ยนแปลงประมาณการทางบญัชีและข้อผิดพลาด ปรบัปรุงคาํนิยามของ ”ความมสีาระสาํคญั” โดยใหเ้ป็นไป
ในแนวทางเดยีวกนักบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและกรอบแนวคดิ และอธบิายถงึการนําความมสีาระสาํคญัไปประยุกต์ได้
ชดัเจนขึ&นในมาตรฐานการบญัชฉีบบัที# 1 
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2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรุงที'มีผลบงัคบัใช้สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีในหรือหลงัวนัที'  1 มกราคม พ.ศ. 2565  

ที'เกี'ยวข้องกบักลุ่มกิจการ 
 

กลุ่มกจิการไมไ่ดนํ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิที#มกีารปรบัปรุงใหมด่งัต่อไปนี&มาถอืปฏบิตัก่ิอนวนับงัคบัใช ้ 
 

ก) การปฏิรูปอตัราดอกเบี&ยอ้างอิงระยะที' 2 (การปรบัปรุงระยะที' 2) มีการปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที'  9 
(TFRS 9) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที' 7 (TFRS 7) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที' 16 (TFRS 16) 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที' 4 (TFRS 4) แนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรบัธุรกิจประกนัภยั กําหนดมาตรการ
ผ่อนปรนสําหรบัรายการที#อาจไดร้บัผลกระทบจากการปฏริูปอตัราดอกเบี&ยอา้งองิ รวมถงึผลกระทบจากการเปลี#ยนแปลงกระแสเงนิสด 
หรอืผลกระทบต่อความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเสี#ยงที#อาจจะเกดิขึ&นเมื#อมกีารเปลี#ยนอตัราดอกเบี&ยอา้งองิ  

 

มาตรการผ่อนปรนที#สาํคญัของการปรบัปรุงระยะที# 2  ไดแ้ก่ 
 เมื#อมกีารเปลี#ยนแปลงเกณฑใ์นการกาํหนดกระแสเงนิสดตามสญัญาของสนิทรพัยท์างการเงนิหรอืหนี&สนิทางการเงนิ (รวมถงึ

หนี&สนิตามสญัญาเช่า) ซึ#งเป็นผลโดยตรงจากการปฏริปูอตัราดอกเบี&ยอ้างองิและ เกณฑใ์หมท่ี#ใชใ้นการกําหนดกระแสเงนิสด
ตามสญัญาเทยีบเท่ากบัเกณฑเ์ดมิในเชงิเศรษฐกจิ กจิการจะไม่ตอ้งรบัรูผ้ลกําไรหรอืขาดทุนจากการเปลี#ยนแปลงดงักล่าวใน
งบกําไรขาดทุนทนัท ีทั &งนี& กจิการที#เป็นผูเ้ช่าตาม TFRS 16 ที#มกีารเปลี#ยนแปลงเงื#อนไขของสญัญาเช่าเนื#องจากการเปลี#ยน
เกณฑก์ารกาํหนดค่าเช่าจ่ายในอนาคตเนื#องจากการปฏริปูอตัราดอกเบี&ยอา้งองิ กใ็หถ้อืปฏบิตัติามวธิปีฏบิตัขิา้งตน้ดว้ย 

 ผ่อนปรนใหก้จิการยงัสามารถใชก้ารบญัชป้ีองกนัความเสี#ยงสาํหรบัรายการส่วนใหญ่ต่อไปได ้กรณีที#ความสมัพนัธ์ของการ
ป้องกันความเสี#ยงได้รบัผลกระทบจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี&ยอ้างอิง ทั &งนี&  กิจการยังคงต้องรบัรู้ส่วนของความไม่มี
ประสทิธผิล 

 

TFRS 7 ไดก้าํหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มลูเพิ#มเตมิเกี#ยวกบั 
 ลกัษณะและระดบัของความเสี#ยงต่อกจิการจากการปฏริปูอตัราดอกเบี&ยอา้งองิ 
 กจิการมกีารบรหิารจดัการความเสี#ยงเหล่านั &นอย่างไร 
 ความคบืหน้าของแผนในการเปลี#ยนไปใช้อตัราดอกเบี&ยอ้างอิงอื#น และวธิกีารบรหิารจดัการการเปลี#ยนแปลงดงักล่าวของ

กจิการในช่วงการเปลี#ยนแปลง 
 

ธนาคารได้เปิดเผยผลกระทบของการปฏริูปอตัราดอกเบี&ยอ้างอิงต่อความสมัพนัธ์ในการป้องกนัความเสี#ยง และขอ้มูลเพิ#มเติม
ดงักล่าวของธนาคารในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 2.15 และหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 9 

 

ข) แนวปฏิบติัทางการบญัชี เรื'อง แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหนี& ที'ได้รบัผลกระทบจากโรคติดเชื&อไวรสัโคโรนา 2019 
 

สภาวิชาชีพบญัชไีด้ออกแนวปฏิบตัิทางการบญัชีตามหนังสือเวยีนของธนาคารแห่งประเทศไทยที# ฝนส2.ว. 802/2564 เรื#อง  
แนวทางการใหค้วามช่วยเหลอืลูกหนี&ที#ไดร้บัผลกระทบจากโรคติดเชื&อไวรสัโคโรนา 2019 มาถือปฏบิตัสิําหรบัการให้ความช่วยเหลอื
ลูกหนี&ดงักล่าวระหว่าง วนัที# 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงวนัที# 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2566 แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหนี& 
ที#สําคญั ได้แก่ ข้อผ่อนปรนเกี#ยวกบัการจดัลําดบัชั &นลูกหนี&สําหรบัการคํานวณ ECLกรณีที#มกีารปรบัปรุงโครงสร้างหนี&  การ
ปรบัปรุงอตัราดอกเบี&ยที#แทจ้รงิ (EIR) สาํหรบัหนี&ที#มกีารปรบัโครงสรา้ง ขอ้ผ่อนปรนเกี#ยวกบัการคาํนวณ ECL สาํหรบัวงเงนิที#ยงัไมไ่ด้
เบกิใช ้(unused credit line) เป็นต้น อย่างไรกต็าม ผูบ้รหิารอยู่ระหว่างประเมนิผลกระทบที#คาดว่าจะเกดิจากการนําแนวปฏบิตัิ
ดงักล่าวมาถอืปฏบิตั ิ
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2.4 การรบัรู้รายได้ 
 

(ก) ดอกเบี&ยและส่วนลดรบัจากเงนิใหส้นิเชื#อ 
 
วธิกีารรบัรูด้อกเบี&ยใหร้บัรูต้ามอตัราดอกเบี&ยที#แทจ้รงิ โดยการคาํนวณนี&ใหใ้ชอ้ตัราดอกเบี&ยที#แทจ้รงิกบัมลูค่าตามบญัชขี ั &นตน้ของ
สนิทรพัย์ทางการเงนิ ยกเวน้การรบัรูร้ายไดด้อกเบี&ยจากเงนิใหกู้ย้มืที#คา้งชําระเกนิกว่าสามเดอืนนับตั &งแต่วนัครบกําหนดชําระ 
หรอืลกูหนี&ระดบัที# 3 ตามนิยามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที# 9 จะรบัรูร้ายไดด้ว้ยอตัราดอกเบี&ยที#แทจ้รงิของราคาตาม
บญัชหีลงัหกัค่าเผื#อการดอ้ยค่า 
 

(ข) ดอกเบี&ยและเงนิปนัผลจากเงนิลงทุน 
 
ดอกเบี&ยรบัจากเงนิลงทุนรบัรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์สดัส่วนของเวลาโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที#แท้จรงิของเงนิลงทุน  
เงนิปนัผลรบัจากเงนิลงทุนรบัรูเ้ป็นรายไดเ้มื#อมกีารประกาศจ่ายเงนิปนัผลทาํใหธ้นาคารมสีทิธไิดร้บัเงนิปนัผลที#จ่าย 

 
(ค) รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร 

 
กลุ่มกจิการรบัรูร้ายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร เมื#อมกีารใหบ้รกิารลกูคา้ ซึ#งประกอบดว้ยค่าธรรมเนียมและบรกิารหลายประเภท 
 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารที#จะรบัรูร้ายไดเ้มื#อปฏบิตัติามภาระที#ต้องปฏบิตัิเสรจ็สิ&น เช่น รายได้จากการเป็นนายหน้าขาย
ประกนั รายไดค้่าธรรมเนียมในการจดัจําหน่ายหลกัทรพัย ์รายไดค้่าธรรมเนียมในการตดิตามทวงถามหนี&และค่าธรรมเนียมอื#นๆ 
ที#เกี#ยวขอ้งกบัการใหบ้รกิารธุรกรรมของกลุ่มกจิการ 
 
ส่วนรายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารที#จะรบัรูร้ายไดต้ลอดช่วงระยะเวลาของการใหบ้รกิารดงักล่าว เช่น ค่าบรกิารจากการรบัรอง 
รบัอาวลั และการคํ&าประกนั และรายไดค้่าธรรมเนียมจดัการ 
 

(ง) กาํไร (ขาดทุน) จากการขายเงนิลงทุน 
 
กาํไร (ขาดทุน) จากการขายเงนิลงทุนถอืเป็นรายไดห้รอืค่าใชจ่้าย ณ วนัที#เกดิรายการ 
 

(จ) กาํไร (ขาดทุน) จากการขายทรพัยส์นิรอการขาย 
 
กาํไร (ขาดทุน) จากการขายทรพัยส์นิรอการขายจะรบัรูเ้ป็นรายไดห้รอืค่าใชจ่้ายในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ เมื#อไดโ้อนการควบคุมใน
ทรพัย์สนิรอการขายให้กบัผู้ซื&อ ซึ#งก็คอืเมื#อมกีารโอนความเป็นเจ้าของในทรพัย์สนิรอการขายและไม่มภีาระผูกพนัที#อาจส่งผล
กระทบต่อการยอมรบัในสนิทรพัยร์อการขายของผูซ้ื&อ 

 
(ฉ) รายไดจ้ากสญัญาเช่าซื&อ 

 
บรษิทัย่อยคาํนวณรายไดจ้ากสญัญาเช่าซื&อโดยวธิอีตัราดอกเบี&ยที#แทจ้รงิตามระยะเวลาของสญัญาเช่า 
 
บรษิทัย่อยรบัรูร้ายไดจ้ากสญัญาเช่าซื&อตามเกณฑเ์ดยีวกบัการรบัรูด้อกเบี&ยจากเงนิใหส้นิเชื#อ 
 

(ช) รายไดอ้ื#น 
 
รายไดอ้ื#นรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 
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2.5 การรบัรู้ค่าใช้จ่าย 

 
(ก) ค่าใชจ่้ายดอกเบี&ย 

 
กลุ่มกจิการรบัรูค้่าใชจ่้ายดอกเบี&ยเงนิกูย้มืและเงนิรบัฝากเป็นค่าใชจ่้ายตามวธิอีตัราดอกเบี&ยที#แทจ้รงิ 
 

(ข) ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบรกิาร และค่าใชจ่้ายอื#น 
 
ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบรกิาร และค่าใชจ่้ายอื#นรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 
 

2.6 เงินสด 
 
เงนิสด หมายถงึ เงนิสดในมอืซึ#งเป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

2.7 เครื'องมือทางการเงิน 
 
การจดัประเภทและการวดัมลูค่า 
 
กลุ่มกจิการจดัประเภทสนิทรพัยท์างการเงนิ โดยแบ่งเป็นแต่ละประเภทดงันี& 
 สนิทรพัย์ทางการเงนิที#วดัมูลค่าในภายหลงัด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน (FVPL) หรอืด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื#น (FVOCI) 
 สนิทรพัยท์างการเงนิที#วดัมลูค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจาํหน่าย (Amortised cost) 
 
กลุ่มกจิการรบัรูส้นิทรพัย์ทางการเงนิในวนัที#ทาํรายการคา้ ซึ#งเป็นวนัที#กลุ่มกจิการเขา้ทํารายการซื&อหรอืขายสนิทรพัย์นั &น ดว้ยมลูค่ายุตธิรรม 
บวกดว้ยต้นทุนการทํารายการซึ#งเกี#ยวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าซึ#งสนิทรพัย์ทางการเงนิ ยกเวน้สนิทรพัยท์างการเงนิที#วดัมลูค่ายุตธิรรมผ่าน
กาํไรหรอืขาดทุน ซึ#งกลุ่มกจิการจะรบัรูต้น้ทุนการทาํรายการในกําไรหรอืขาดทุน  
 
กลุ่มกจิการพจิารณาลกัษณะของกระแสเงนิสดโดยรวมของสนิทรพัย์ทางการเงนิซึ#งมอีนุพนัธ์แฝง (Embedded derivatives) เพื#อพจิารณาว่า
เขา้เงื#อนไขการจ่ายชาํระดว้ยเงนิตน้และดอกเบี&ยหรอืไม ่
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ตราสารหนี& 
 
การวดัมูลค่าในภายหลงัของตราสารหนี&จะพจิารณาจากโมเดลธุรกจิ (Business model) ในการจดัการสนิทรพัย์ทางการเงนิและจากลกัษณะ
ของกระแสเงนิสดตามสญัญา โดยจะจดัประเภทตามลกัษณะการวดัมลูค่า ดงันี& 
- ราคาทุนตดัจดัหน่าย: สนิทรพัย์ที#กลุ่มกจิการถอืไวเ้พื#อรบัชาํระกระแสเงนิสดตามสญัญาที#มลีกัษณะของเงนิตน้และดอกเบี&ย (SPPI) จะ

รบัรู้ด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย รายได้ดอกเบี&ยจะรบัรู้ตามวิธอีัตราดอกเบี&ยที#แท้จรงิและแสดงรวมในรายการดอกเบี&ยรบั กําไรหรือ
ขาดทุนจากการตดัรายการจะรบัรูใ้นรายการกําไรสุทธจิากเงนิลงทุน และกําไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลี#ยนจะรบัรูใ้นรายการกําไรจาก
เครื#องมอืทางการเงนิที#วดัมูลค่าด้วยมลูค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน ส่วนรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรบัรูเ้ป็นรายการแยก
ต่างหาก 

- มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื#น: สนิทรพัยท์ี#กลุ่มกจิการถอืไวเ้พื#อรบัชําระกระแสเงนิสดตามสญัญาที#มลีกัษณะของเงนิต้น
และดอกเบี&ย (SPPI) และถอืไวเ้พื#อขาย จะรบัรูด้ว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื#น การเปลี#ยนแปลงในมลูค่าตามบญัชขีอง
สนิทรพัย์ทางการเงนิกลุ่มนี&จะรบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื#น ยกเวน้ รายการขาดทุน/กําไรจากการดอ้ยค่า รายไดด้อกเบี&ยที#คํานวณ
ตามวธิอีตัราดอกเบี&ยที#แทจ้รงิ และ กาํไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลี#ยน จะรบัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทุน เมื#อกลุ่มกจิการตดัรายการสนิทรพัย์
ทางการเงนิดงักล่าว กําไรหรอืขาดทุนที#รบัรูส้ะสมไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื#นจะถูกโอนจดัประเภทใหม่เขา้กําไรหรอืขาดทุนและ
แสดงในรายการกําไรสุทธจิากเงนิลงทุน รายได้ดอกเบี&ยจะแสดงในรายการดอกเบี&ยรบั  รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงเป็น
รายการแยกต่างหากในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

- มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน: สนิทรพัยท์ี#กลุ่มกจิการถอืไวท้ี#ไมเ่ขา้เงื#อนไขการวดัมลูค่าแบบราคาทุนตดัจาํหน่าย และมลูค่ายุตธิรรม
ผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื#น จะถูกรบัรูด้ว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน โดยกําไรหรอืขาดทุนจากการวดัมลูค่าภายหลงัการรบัรู้
เริ#มแรกจะแสดงรวมอยู่ในรายการกําไรจากเครื#องมอืทางการเงนิที#วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุนในรอบระยะเวลาที#
เกดิรายการ 

 
กลุ่มกจิการโอนจดัประเภทตราสารหนี&เมื#อโมเดลธุรกจิ (Business model) ในการจดัการสนิทรพัยท์างการเงนิเปลี#ยนไปเท่านั &น 

 
ตราสารทุน 
 
กลุ่มกจิการจดัประเภทเงนิลงทุนในตราสารทุนตามการวดัมลูค่า ซึ#งไม่สามารถเปลี#ยนแปลงได ้คอื มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื#น
ซึ#งจะไม่สามารถรบัรูไ้ปยงักําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั สําหรบัเงนิปนัผลจากตราสารทุนดงักล่าวจะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนและแสดงรวมอยู่
ในรายไดจ้ากการดาํเนินงานอื#น 
 
เงนิใหส้นิเชื#อของธุรกจิธนาคารพาณชิย ์
 
เงนิให้สนิเชื#อแสดงตามจํานวนเงนิต้นคงเหลอืหกัดว้ยค่าเผื#อผลขาดทุนด้านเครดติที#คาดว่าจะเกดิขึ&น เงนิให้สนิเชื#อในโมเดลธุรกจิที#มี
วตัถุประสงคเ์พื#อรบักระแสเงนิสดตามสญัญา และขอ้กาํหนดตามสญัญา สะทอ้นกระแสเงนิสดซึ#งเป็นการจ่ายชาํระเพยีงเงนิต้นและดอกเบี&ย
จากยอดคงเหลอืของเงนิตน้  
 
ลกูหนี&ตามสญัญาเช่าซื&อ 
 
ลกูหนี&ตามสญัญาเช่าซื&อแสดงตามมลูค่าสุทธทิี#จะไดร้บัจากลกูหนี&ตามสญัญาซื&อหกัรายไดจ้ากสญัญาเช่าซื&อที#ยงัไมถ่อืเป็นรายได ้
 
ค่าเผื#อผลขาดทุนดา้นเครดติที#คาดว่าจะเกดิขึ&น 
 
กลุ่มกจิการตอ้งพจิารณาและรบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติที#คาดว่าจะเกดิขึ&น โดยรวมการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต (Forward looking) ของ
สนิทรพัย์ทางการเงนิที#วดัมลูค่าดว้ยวธิวีดัมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื#นและดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจําหน่าย ซึ#งวธิกีารวดัมลูค่าผล
ขาดทุนจากการดอ้ยค่านั &น ขึ&นอยู่กบัว่ามกีารเพิ#มขึ&นของความเสี#ยงดา้นเครดติของสนิทรพัย์หรอืไม ่ยกเวน้การดอ้ยค่าของลกูหนี&ตามสญัญาเช่า
และลกูหนี&อื#น ซึ#งกลุ่มกจิการเลอืกใชว้ธิกีารอย่างงา่ยในการพจิารณารบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติที#คาดว่าจะเกดิขึ&น 
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ค่าเผื#อผลขาดทุนด้านเครดิตที#คาดว่าจะเกิดขึ&นพิจารณาจากการเปลี#ยนแปลงในคุณภาพเครดิตของสินทรพัย์ทางการเงนิเป็น 
สามระดบั โดยในแต่ละระดบัจะกาํหนดวธิกีารวดัค่าเผื#อผลขาดทุนดา้นเครดติที#คาดว่าจะเกดิขึ&นที#แตกต่างกนัไป ไดแ้ก่ 
 
- ระดบัที# 1 หากความเสี#ยงด้านเครดติของเครื#องมอืทางการเงนิไม่เพิ#มขึ&นอย่างมนีัยสําคญันับตั &งแต่การรบัรูร้ายการเมื#อเริ#มแรก  

ค่าเผื#อผลขาดทุนของเครื#องมอืทางการเงนิจะถูกวดัมูลค่าด้วยจํานวนเงนิเท่ากบัผลขาดทุนด้านเครดติที#คาดว่าจะเกดิขึ&นใน 12 เดอืน
ขา้งหน้า 

- ระดบัที# 2 หากความเสี#ยงดา้นเครดติของเครื#องมอืทางการเงนิเพิ#มขึ&นอย่างมนียัสาํคญันบัตั &งแต่การรบัรูร้ายการเมื#อแรกเริ#ม ค่าเผื#อ
ผลขาดทุนของเครื#องมอืทางการเงนิจะถูกวดัมลูค่าดว้ยจาํนวนเงนิเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดติที#คาดว่าจะเกดิขึ&นตลอดอายุ 

- ระดบัที# 3 เมื#อสนิทรพัย์ทางการเงนิเขา้เงื#อนไขเป็นสนิทรพัย์ทางการเงนิที#มกีารดอ้ยค่าดา้นเครดติ ค่าเผื#อผลขาดทุนของเครื#องมอื
ทางการเงนิจะถูกวดัมลูค่าดว้ยจาํนวนเงนิเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดติที#คาดว่าจะเกดิขึ&นตลอดอายุ 

 
กลุ่มกจิการคาํนวณเงนิสาํรองส่วนเกนิ ณ วนัที#เริ#มปฏบิตัใิชม้าตรฐานรายงานทางการเงนิที#เกี#ยวขอ้งกบัเครื#องมอืทางการเงนิเป็นครั &งแรก 
โดยเปรยีบเทยีบเงนิสํารองซึ#งคํานวณจากค่าเผื#อขาดทุนดา้นเครดติที#คาดว่าจะเกดิขึ&นตามมาตรฐานรายงานทางการเงนิที#เกี#ยวขอ้งกบั
เครื#องมอืทางการเงนิกบัเงนิสํารองทั &งหมดที#กลุ่มกจิการดํารงไว ้ณ วนัที# 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ซึ#งกลุ่มกจิการจะทยอยลดเงนิสํารอง
ส่วนเกนิดงักล่าวดว้ยวธิเีสน้ตรงเป็นระยะเวลา 5 ปี เพื#อใหส้อดคลอ้งกบัประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ฉบบัที# ธปท.ฝนส.(23)ว.
1603/2562 ณ วนัที# 6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 ว่าดว้ยเรื#อง ซกัซอ้มความเขา้ใจแนวทางการบรหิารจดัการสาํรองส่วนเกนิ 
 
กลุ่มกจิการแสดงหนี&สญูรบัคนืจากลกูหนี&เงนิใหส้นิเชื#อที#ถูกตดัจาํหน่ายเป็นส่วนหนึ#งของรายไดอ้ื#น 
 
การเปลี#ยนแปลงเงื#อนไข 
 
เมื#อกลุ่มกจิการมกีารเจรจาต่อรองใหม่หรอืเปลี#ยนแปลงกระแสเงนิสดตามสญัญาเป็นอย่างอื#น กลุ่มกจิการจงึต้องพจิารณาว่าเงื#อนไขใน
สญัญาใหมแ่ตกต่างจากเงื#อนไขในสญัญาเก่าอย่างมนียัสาํคญัหรอืไม ่โดยกลุ่มกจิการจะใชป้จัจยัดงัต่อไปนี&สาํหรบัการพจิารณาดงักล่าว 
 
 เป็นการเปลี#ยนแปลงกระแสเงนิสดตามสญัญาเพยีงเลก็น้อยเพื#อใหผู้กู้ส้ามารถจ่ายชาํระคนืได ้เมื#อผูกู้ป้ระสบปญัหาทางการเงนิ 
 เป็นการเปลี#ยนแปลงเงื#อนไขในสญัญาที#มสีาระสําคญั เช่น การกําหนดผลตอบแทนโดยการปนัส่วนแบ่งกาํไรที#จะส่งผลกระทบโดยตรง

กบัรปูแบบความเสี#ยงของเงนิใหกู้ย้มืนั &นหรอืไม ่
 เป็นการยดือายุของเงนิใหกู้ย้มือย่างมสีาระสาํคญัของผูกู้ท้ ี#ไมไ่ดป้ระสบปญัหาทางการเงนิหรอืไม ่
 เป็นการเปลี#ยนแปลงอตัราดอกเบี&ยอย่างมสีาระสาํคญัหรอืไม ่
 เป็นการเปลี#ยนแปลงสกุลเงนิของสญัญาหรอืไม ่
 เป็นการเปลี#ยนแปลงหลกัประกนั หลกัทรพัยอ์ื#นๆ หรอืการปรบัเครดติใหด้ขี ึ&นดา้นอื#นๆ ที#ไดร้บัหรอืไม ่
 
หากการเปลี#ยนแปลงเงื#อนไขของสญัญาใหม่ไม่แตกต่างจากสญัญาเดมิอย่างมนีัยสําคญั การเจรจาต่อรองใหม่หรอืการเปลี#ยนแปลง
ดงักล่าวไมส่่งผลใหม้กีารตดัรายการสนิทรพัย์ทางการเงนินั &น กลุ่มกจิการคาํนวณมลูค่าตามบญัชขี ั &นตน้ใหมข่องสนิทรพัยท์างการเงนิและ
ต้องรบัรูผ้ลกําไรหรอืขาดทุนจากการเปลี#ยนแปลงในกําไรหรอืขาดทุน โดยมลูค่าตามบญัชขี ั &นต้นของสนิทรพัย์ทางการเงนิต้องคํานวณ
ใหมด่ว้ยมลูค่าปจัจุบนัของกระแสเงนิสดตามสญัญาที#มกีารเจรจาต่อรองใหมห่รอืเปลี#ยนแปลง ที#คดิลดดว้ยอตัราดอกเบี&ยที#แทจ้รงิเดมิของ
สนิทรพัย์ทางการเงนิ (หรอืใช้อตัราดอกเบี&ยที#แท้จรงิปรบัด้วยความเสี#ยงด้านเครดติ สําหรบัสนิทรพัย์ทางการเงนิที#มกีารด้อยค่าด้าน
เครดติเมื#อซื&อหรอืเมื#อวนัที#เกดิรายการ) 
 
กลุ่มกจิการจะปรบัชั &นใหแ้ก่ลูกหนี&ที#มกีารเปลี#ยนแปลงเงื#อนไขสญัญาที#ไม่เขา้ข่ายการตดัรายการ โดยลูกหนี&ดงักล่าวต้องชําระเงนิตาม
เงื#อนไขการปรบัปรุงโครงสรา้งหนี&ใหม่ตดิต่อกนัไม่น้อยกว่า 3 เดอืน หรอื 3 งวด แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า โดยสะทอ้นใหเ้หน็ถึง
สถานะของลูกหนี&ที#ไมเ่ขา้ขา่ยการเพิ#มขึ&นอย่างมนียัสําคญัของความเสี#ยงดา้นเครดติ (significant increase in credit risk) กลุ่มกจิการจะ
พจิารณาปรบัการจดัชั &นใหด้ขี ึ&นได ้1 ชั &น เช่น ปรบัชั &นจากชั &นที# 2 เป็นชั &นที# 1 เป็นตน้  
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อย่างไรก็ดี สําหรบัการปรบัปรุงโครงสร้างหนี&ของลูกหนี&  ช ั &นที# 3 การติดตามการปฏิบตัิตามเงื#อนไขใหม่เพิ#มเติมอีกอย่างน้อยเป็น
ระยะเวลา 9 เดอืน โดยลูกหนี&ต้องไม่มยีอดคา้งชําระทั &งเงนิต้นและดอกเบี&ย เมื#อครบระยะเวลาดงักล่าว ซึ#งสรา้งความเชื#อมั #นใหก้จิการ
เห็นถึงสถานะของลูกหนี&ที#ไม่เขา้ข่ายการเพิ#มขึ&นอย่างมนีัยสําคญัของความเสี#ยงดา้นเครดติ (significant increase in credit risk) กลุ่ม
กจิการจงึสามารถปรบัการจดัชั &นลกูหนี&กลบัไปชั &นที# 1 ได ้ 
  

ทั &งนี& กลุ่มกจิการเลอืกที#จะนําขอ้ยกเวน้จากมาตรการผ่อนปรนชั #วคราวเพื#อลดผลกระทบจาก COVID-19 ที#ออกโดยสภาวชิาชพีบญัช ี 
มาถอืปฏบิตัิสําหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ&นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที# 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที# 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
โดยเลอืกที#จะพิจารณานํ&าหนักของข้อมูลที#มกีารคาดการณ์ไปในอนาคตที#เกิดจากภาวะวกิฤตชั #วคราวเป็นนํ&าหนักที#น้อยกว่าข้อมูล
ความสามารถในการชําระหนี&ของลูกหนี&ในอดตีมาใชใ้นการพจิารณารบัรูผ้ลขาดทุนด้านเครดติที#คาดว่าจะเกดิขึ&นของเงนิใหส้นิเชื#อแก่
ลกูหนี& ซึ#งกลุ่มกจิการเลอืกใชว้ธิกีารปรบัปรุงผลขาดทุนดา้นเครดติถ่วงนํ&าหนกัในสถานการณ์ที#รา้ยแรงประกอบกบัดุลยพนิิจของผูบ้รหิาร
ในการประมาณการผลขาดทุนที#คาดว่าจะเกดิขึ&น และคงการจดัชั &นหนี&ของลูกหนี&ตามเดมิก่อนเขา้มาตรการ ตามหนังสอืเวยีนธนาคาร
แห่งประเทศไทยที# ธปท. ฝนส. (23)ว. 276/2563 เรื#องแนวทางการให้ความช่วยเหลอืลูกหนี&ที#ได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์ที#ส่ง 
ผลกระทบต่อเศรษฐกจิไทย วนัที# 28 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 
 

หากการเปลี#ยนแปลงเงื#อนไขของสญัญาใหม่แตกต่างจากสญัญาเดมิอย่างมนียัสาํคญั กลุ่มกจิการจะตดัรายการสนิทรพัยท์างการเงนิเดมิ
และรบัรูส้นิทรพัยท์างการเงนิใหมด่ว้ยมลูค่ายุตธิรรมและคาํนวณอตัราดอกเบี&ยที#แทจ้รงิสาํหรบัสนิทรพัยด์งักล่าวใหม ่ณ วนัที#มกีารเจรจา
ต่อรองใหม่ และถอืเป็นวนัที#ที#กลุ่มกจิการจะเริ#มต้นคํานวณการด้อยค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิใหม่อกีครั &งเพื#อใชใ้นการพจิารณาการ
เพิ#มขึ&นของความเสี#ยงดา้นเครดติอย่างมนีัยสําคญัของสนิทรพัย์ทางการเงนินั &น อย่างไรกต็ามกลุ่มกจิการพจิารณาสนิทรพัย์ทางการเงนิใหม่
ว่าเป็นสินทรพัย์ทางการเงนิที#มกีารด้อยค่าด้านเครดิตเมื#อวนัที#เกิดรายการ หากการเจรจาต่อรองนั &นเกิดจากผลของการที#ลูกหนี& 
ไมส่ามารถจ่ายชาํระเงนิใหส้นิเชื#อตามเงื#อนไขในสญัญาเดมิได ้กลุ่มกจิการรบัรูผ้ลต่างระหว่างของมลูค่าตามบญัชแีละสิ#งตอบแทนที#ไดร้บั
สาํหรบัส่วนที#ตดัรายการในกาํไรหรอืขาดทุนของการตดัรายการ 
 
การตดัรายการนอกเหนือจากการเปลี#ยนแปลงเงื#อนไข 
 
กลุ่มกจิการตดัรายการสนิทรพัย์ทางการเงนิเฉพาะเมื#อ สทิธติามสญัญาที#จะไดร้บักระแสเงนิสดจากสนิทรพัย์ทางการเงนิหมดอายุหรอื
เมื#อกลุ่มกจิการโอนสนิทรพัยท์างการเงนิโดยเฉพาะ 
 
 กลุ่มกจิการโอนความเสี#ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกอืบทั &งหมดของสนิทรพัยท์างการเงนิ หรอื 
 กลุ่มกจิการไม่โอนหรอืไม่ได้โอนหรอืไม่ไดค้งไวซ้ึ#งความเสี#ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกอืบทั &งหมดของสนิทรพัย์ทาง

การเงนิ และกลุ่มกจิการไมม่กีารควบคุมสนิทรพัยท์างการเงนินั &น 
 
กลุ่มกจิการทําธุรกรรมเพื#อที#จะคงไวซ้ึ#งสทิธติามสญัญาที#จะไดร้บักระแสเงนิสดจากสนิทรพัยน์ั &นและกลุ่มกจิการมหีน้าที#ที#จะต้องส่งมอบ
กระแสเงนิสดดงักล่าวใหแ้ก่กจิการอื#นและโอนความเสี#ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกอืบทั &งหมด ซึ#งธุรกรรมดงักล่าวถอืเป็น
การโอนแบบส่งผ่านที#เขา้เงื#อนไขของการตดัรายการเมื#อ 
 
 ไมม่หีน้าที#ที#ตอ้งจ่ายเงนิหากกลุ่มกจิการไมไ่ดร้บักระแสเงนิสดจากสนิทรพัยด์งักล่าว 
 ถูกหา้มใหข้ายหรอืนําไปวางเป็นหลกัประกนั หรอื 
 มหีน้าที#ที#จะตอ้งส่งมอบเงนิหรอืกระแสเงนิสดที#ไดร้บัแก่กจิการอื#นโดยทนัท ี
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การจดัประเภทรายการและการวดัมลูค่าของหนี&สนิทางการเงนิและส่วนของเจา้ของ 
 
เครื#องมอืทางการเงนิที#กลุ่มกจิการเป็นผูอ้อกตอ้งจดัประเภทเป็นหนี&สนิทางการเงนิหรอืตราสารทุนโดยพจิารณาภาระผกูพนัตามสญัญา 
 
 หากกลุ่มกจิการมภีาระผกูพนัตามสญัญาที#จะตอ้งส่งมอบเงนิสดหรอืสนิทรพัยท์างการเงนิอื#นใหก้บักจิการอื#น โดยไมส่ามารถปฏเิสธการ

ชําระหรือเลื#อนการชําระออกไปอย่างไม่มีกําหนดได้นั &น เครื#องมือทางการเงินนั &นจะจัดประเภทเป็นหนี& สินทางการเงิน  
เวน้แต่ว่าการชาํระนั &นสามารถชาํระโดยการออกตราสารทุนของกลุ่มบรษิทัเองดว้ยจาํนวนตราสารทุนที#คงที# และเปลี#ยนกบัจาํนวนเงนิ 
ที#คงที# 

 หากกลุ่มกจิการไม่มภีาระผูกพนัตามสญัญาหรอืสามารถเลื#อนการชําระภาระผูกพนัตามสญัญาไปได้ เครื#องมอืทางการเงนิดงักล่าวจะจดั
ประเภทเป็นตราสารทุน 

 
ในการรบัรู้รายการเมื#อเริ#มแรก กลุ่มกจิการต้องวดัมูลค่าของหนี&สินทางการเงนิด้วยมูลค่ายุติธรรม กลุ่มกิจการจดัประเภทรายการหนี&สิน
ทางการเงนิทั &งหมดที#วดัมลูค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย ยกเวน้ 
 
 หนี&สนิทางการเงนิที#วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทุน  
 
หนี&สนิดงักล่าวรวมถงึหนี&สนิอนุพนัธ์ต้องวดัมลูค่าภายหลงัดว้ยมลูค่ายุตธิรรม หนี&สนิทางการเงนิที#มลีกัษณะตรงตามคํานิยามของการถอืไว้
เพื#อคา้ หนี&สนิทางการเงนิอื#นที#กลุ่มกจิการไดเ้ลอืกกาํหนด ณ วนัที#รบัรูร้ายการ โดยหนี&สนิทางการเงนิดงักล่าวตอ้งเขา้เงื#อนไขดงัต่อไปนี&ขอ้
ใดขอ้หนึ#ง (หรอืมากกว่า)  
 
ก) เมื#อการกําหนดดงักล่าวช่วยขจดัหรอืลดความไม่สอดคล้องอย่างมนีัยสําคญัในการวดัมูลค่าหรอืการรบัรู้รายการที#ไม่สอดคล้อง 

(“การไมส่ามารถจบัคู่ทางบญัช”ี) ที#อาจเกดิขึ&น 
ข) เมื#อกลุ่มของหนี&สนิทางการเงนิที#มกีารบรหิารจดัการและประเมนิผลด้วยเกณฑ์มูลค่ายุติธรรม ซึ#งสอดคล้องกบั กลยุทธ์การบรหิาร 

ความเสี#ยงหรอืการลงทุนที#จดัทาํขึ&นเป็นลายลกัษณ์อกัษร และ 
ค) ธุรกรรมที#มอีนุพนัธท์างการเงนิแฝงที#เขา้เงื#อนไข 
 
โดยกลุ่มกจิการรบัรูก้ําไรหรอืขาดทุนของหนี&สนิทางการเงนิกาํหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรขาดทุนเป็นกาํไร (ขาดทุน) จาก
เครื#องมอืทางการเงนิที#วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทุน 
 
การตดัรายการของหนี&สนิทางการเงนิ 
 
กิจการต้องตัดรายการหนี& สินทางการเงิน (หรือบางส่วนของหนี& สินทางการเงิน) ออกจากงบแสดงฐานะการเงิน เฉพาะเมื#อหนี&สิน 
ทางการเงนินั &นสิ&นสุดลง โดยภาระผกูพนัที#ระบุในสญัญาไดม้กีารปฏบิตัติามแลว้ ไดม้กีารยกเลกิ หรอืสิ&นสุด 
 
การแลกเปลี#ยนตราสารหนี&ที#มคีวามแตกต่างอย่างมากในขอ้กําหนดระหว่างกลุ่มกจิการและผูใ้หกู้ต้อ้งถอืเป็นการสิ&นสุดของหนี&สนิทางการเงนิ
เดมิ และถอืเป็นการรบัรูร้ายการของหนี&สนิทางการเงนิใหม่ในทํานองเดยีวกนั การเปลี#ยนแปลงอย่างมากในขอ้กําหนดของหนี&สนิทางการเงนิ 
ที#มีอยู่หรือบางส่วนของหนี& สินนั &นต้องถือปฏิบัติเป็นการสิ&นสุดของหนี& สินทางการเงินเดิม และถือเป็นการรับรู้รายการของหนี& สิน 
ทางการเงนิใหม่ โดยขอ้กําหนดของหนี&สนิทางการเงนิจะถอืว่าเปลี#ยนแปลงไปอย่างมากเมื#อมลูค่าปจัจุบนัของกระแสเงนิสดภายใต้ขอ้ตกลงใหม่
ซึ#งรวมถงึค่าใชจ่้ายที#ต้องจ่ายสุทธกิบัรายไดท้ี#ไดร้บั โดยคดิลดจากอตัราดอกเบี&ยที#แทจ้รงิของสญัญาเดมิเปลี#ยนแปลงไปอย่างน้อยรอ้ยละ 10 
ของมลูค่าปจัจุบนัของมลูค่าตามบญัชขีองหนี&สนิทางการเงนิ 

 
หากการแลกเปลี#ยนตราสารหนี&หรือการเปลี#ยนแปลงเงื#อนไขถูกพิจารณาว่าเป็นการยกเลิกหนี&สินเดิม ต้นทุนหรือค่าธรรมเนียมใดๆ  
ที#เกดิขึ&นจะถูกรบัรู้เป็นส่วนหนึ#งของกําไรหรอืขาดทุนจากการยกเลกิหนี&สินเดมิ หากการแลกเปลี#ยนหรอืการเปลี#ยนแปลงเงื#อนไขไม่ถูก
พิจารณาว่าเป็นการยกเลิกหนี&สินเดิม ต้นทุนหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที#เกิดขึ&นจะต้องนําไปปรบัปรุงกับมูลค่าตามบัญชีของหนี&สินและ 
ตดัจาํหน่ายตลอดระยะเวลาที#เหลอือยู่ของหนี&สนิที#มกีารเปลี#ยนแปลงเงื#อนไข 
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สญัญาคํ&าประกนัทางการเงนิ 
 
กลุ่มกจิการรบัรูส้ญัญาคํ&าประกนัทางการเงนิเป็นหนี&สนิทางการเงนิเมื#อให้การคํ&าประกนัด้วยมูลค่ายุติธรรม และวดัมูลค่าในภายหลงัด้วย    
มลูค่าที#สงูกว่าระหว่าง ก) จาํนวนเงนิค่าเผื#อผลขาดทุนดา้นเครดติที#คาดว่าจะเกดิขึ&นของสญัญาคํ&าประกนัและ ข) จํานวนเงนิที#รบัรูเ้มื#อเริ#มแรก
หกัดว้ยจาํนวนเงนิสะสมของรายไดท้ี#รบัรู ้
 
การหกักลบสนิทรพัยท์างการเงนิและหนี&สนิทางการเงนิ  
 
สนิทรพัย์ทางการเงนิ และหนี&สนิทางการเงนิจะได้รบัการหกักลบในงบแสดงฐานะการเงนิต่อเมื#อกจิการมสีทิธติามกฎหมายในการนํา
จาํนวนที#รบัรูม้าหกักลบลบหนี&กนั และมคีวามตั &งใจที#จะจ่ายชําระจํานวนที#รบัรูไ้วด้ว้ยยอดสุทธ ิหรอืตั &งใจที#จะรบัประโยชน์จากสนิทรพัย์
และชาํระหนี&สนิในเวลาเดยีวกนั 

 
2.8 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 
บรษิทัย่อยหมายถงึกจิการที#กลุ่มกจิการควบคุม กลุ่มกจิการควบคุมกจิการเมื#อกลุ่มกจิการมกีารเปิดรบัหรอืมสีทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจาก
การเกี#ยวข้องกับผู้ได้รบัการลงทุนและมีความสามารถทําให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใช้อํานาจเหนือผู้ได้รบัการควบคุม  
กลุ่มกจิการรวมงบการเงนิของบรษิัทย่อยไวใ้นงบการเงนิรวมตั &งแต่วนัที#กลุ่มกจิการมอีํานาจในการควบคุมบรษิัทย่อย กลุ่มกจิการจะไม่นํา 
งบการเงนิของบรษิทัย่อยมารวมไวใ้นงบการเงนิรวมนบัจากวนัที#กลุ่มกจิการสูญเสยีอํานาจควบคุม 
 
กลุ่มกจิการบนัทกึบญัชกีารรวมธุรกจิโดยถอืปฏบิตัติามวธิซีื&อ สิ#งตอบแทนที#โอนใหส้ําหรบัการซื&อบรษิทัย่อย ประกอบดว้ยมลูค่ายุตธิรรมของ
สนิทรพัยท์ี#ผูซ้ื&อโอนใหแ้ละหนี&สนิที#ก่อขึ&นเพื#อจ่ายชําระใหแ้ก่เจา้ของเดมิของผูถู้กซื&อและส่วนไดเ้สยีในส่วนของเจา้ของที#ออกโดยกลุ่มกจิการ 
สิ#งตอบแทนที#โอนใหร้วมถงึมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย ์หรอืหนี&สนิที#ผูซ้ื&อคาดว่าจะตอ้งจ่ายชาํระตามขอ้ตกลง 
 
ต้นทุนที#เกี#ยวขอ้งกบัการซื&อจะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายเมื#อเกดิขึ&น มลูค่าเริ#มแรกของสนิทรพัย์ที#ระบุไดท้ี#ไดม้าและหนี&สนิและหนี&สนิที#อาจเกดิขึ&นที#
รบัมาจากการรวมธุรกจิจะถูกวดัมูลค่าด้วยมลูค่ายุติธรรม ณ วนัที#ซื&อ ในการรวมธุรกจิแต่ละครั &ง กลุ่มกจิการวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สยีที#ไม่มี
อํานาจควบคุมในผูถู้กซื&อดว้ยมลูค่ายุตธิรรม หรอื มลูค่าของสนิทรพัย์สุทธทิี#ระบุไดข้องผูถู้กซื&อตามสดัส่วนของหุน้ที#ถอืโดยส่วนไดเ้สยีที#ไม่มี
อํานาจควบคุม 
 
ในการรวมธุรกจิที#ดําเนินการสําเรจ็จากการทยอยซื&อ ผูซ้ื&อต้องวดัมลูค่าส่วนไดเ้สยีที#ผูซ้ื&อถอือยู่ในผูถู้กซื&อก่อนหน้าการรวมธุรกจิใหม่โดยใช้
มลูค่ายุตธิรรม ณ วนัที#ซื&อและรบัรูผ้ลกาํไรหรอืขาดทุนที#เกดิขึ&นจากการวดัมลูค่าใหมน่ั &นในกําไรหรอืขาดทุน 
 
สิ#งตอบแทนที#คาดว่าจะต้องจ่ายออกไปโดยกลุ่มกจิการ รบัรูด้้วยมลูค่ายุตธิรรม ณ วนัที#ซื&อ การเปลี#ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ#งตอบแทน 
ที#คาดว่าจะต้องจ่ายที#รบัรูภ้ายหลงัวนัที#ซื&อซึ#งจดัประเภทเป็นสนิทรพัยห์รอืหนี&สนิใหร้บัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน สิ#งตอบแทนที#คาดว่าจะต้องจ่าย
ซึ#งจดัประเภทเป็นส่วนของเจา้ของตอ้งไม่มกีารวดัมลูค่าใหม ่และใหบ้นัทกึการจ่ายชาํระในภายหลงัไวใ้นส่วนของเจา้ของ 
 
ส่วนเกนิของมลูค่าสิ#งตอบแทนที#โอนให ้มลูค่าส่วนไดเ้สยีที#ไม่มอีํานาจควบคุมในผูถู้กซื&อ และมูลค่ายุตธิรรม ณ วนัซื&อธุรกจิของส่วนไดเ้สยี 
ในส่วนของเจ้าของของผู้ถูกซื&อที#ผูซ้ื&อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกจิ ที#มากกว่ามลูค่ายุตธิรรมสุทธ ิณ วนัที#ซื&อของสนิทรพัย์สุทธขิองบรษิัทย่อย 
ที#ระบุไดท้ี#ไดม้า ต้องรบัรูเ้ป็นค่าความนิยม หากมลูค่าของมลูค่าสิ#งตอบแทนที#โอนให ้มลูค่าส่วนไดเ้สยีที#ไม่มอีํานาจควบคุมในผู้ถูกซื&อ และ
มูลค่ายุติธรรม ณ วนัซื&อธุรกจิของส่วนได้เสยีในส่วนของเจ้าของของผู้ถูกซื&อที#ผู้ซื&อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกจิ น้อยกว่ามูลค่ายุติธรรมของ
สนิทรพัยส์ุทธขิองบรษิทัย่อยที#ไดม้าเนื#องจากการซื&อในราคาตํ#ากว่ามลูค่ายุตธิรรม จะรบัรูส้่วนต่างโดยตรงไปยงักาํไรขาดทุน 
 
กจิการจะตดัรายการบญัชรีะหว่างกนั ยอดคงเหลอื และกําไรที#ยงัไม่ได้เกดิขึ&นจรงิระหว่างกนัในกลุ่มกจิการ ขาดทุนที#ยงัไม่เกดิขึ&นจรงิก็จะ 
ตดัรายการในทํานองเดยีวกนั เวน้แต่รายการนั &นมหีลกัฐานว่าสนิทรพัย์ที#โอนระหว่างกนัเกดิการดอ้ยค่า นโยบายการบญัชขีองบรษิทัย่อยได้
ถูกปรบัปรุงเพื#อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบญัชขีองกลุ่มกจิการ 
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2.9 ทรพัยสิ์นรอการขาย 

 
ทรพัย์สนิรอการขายประกอบดว้ยอสงัหารมิทรพัย์และสงัหารมิทรพัย์ ซึ#งแสดงในราคาทุนที#ไดม้าหรอืมลูค่าที#คาดว่าจะไดร้บัคนืหกัดว้ย
ประมาณการค่าใชจ่้ายในการขายแลว้แต่ราคาใดจะตํ#ากว่าในขณะที#ไดส้นิทรพัยน์ั &นมา ในกรณทีี#มลูค่าตามบญัชขีองทรพัย์สนิรอการขาย 
มกีารดอ้ยค่า กลุ่มกจิการจะรบัรูค้่าเผื#อการดอ้ยค่าของทรพัยส์นิรอการขายทั &งจาํนวน 
 
กลุ่มกิจการจะรบัรู้กําไร (ขาดทุน) จากการขายทรพัย์สินรอการขายเป็นรายได้หรอืค่าใช้จ่ายทั &งจํานวนตามหลกัเกณฑ์ที#กําหนด 
โดยธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

2.10 ที'ดิน อาคารและอปุกรณ์และค่าเสื'อมราคา 
 
ที#ดนิ และอาคารซึ#งส่วนใหญ่ประกอบดว้ยอาคารสาํนักงาน แสดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรมตามราคาประเมนิซึ#งผูป้ระเมนิราคาอสิระภายนอกได้
ประมาณการไว้และจะทบทวนการประเมนิทุกๆ 5 ปี หกัด้วยค่าเสื#อมราคาสะสมของอาคาร ส่วนอุปกรณ์อื#น ๆ รบัรูเ้มื#อเริ#มแรกตาม 
ราคาทุนหกัดว้ยค่าเสื#อมราคาสะสม 
 
ต้นทุนที#เกดิขึ&นภายหลงัจะรวมอยู่ในมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์หรอืรบัรูแ้ยกเป็นอกีสนิทรพัย์หนึ#งตามความเหมาะสม เมื#อต้นทุนนั &น
เกดิขึ&นและคาดว่าจะใหป้ระโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตแก่กลุ่มกจิการและตน้ทุนดงักล่าวสามารถวดัมลูค่าไดอ้ย่างน่าเชื#อถอื และมลูค่า
ตามบญัชขีองชิ&นส่วนที#ถูกเปลี#ยนแทนจะถูกตัดรายการออก สําหรบัค่าซ่อมแซมและบํารุงรกัษาอื#น ๆ บรษิัทจะรบัรู้ต้นทุนดงักล่าว 
เป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรอืขาดทุนเมื#อเกดิขึ&น 
 
การตรีาคาที#ดนิและอาคารใหม่ทําใหมู้ลค่าตามบญัชทีี#เพิ#มขึ&นจะรบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื#นและจะแสดงอยู่ในส่วนเกนิทุนจากการ 
ตีราคาสินทรพัย์ในส่วนของเจ้าของ และหากมูลค่าของส่วนที#เคยมีการตีราคาเพิ#มนั &นลดลงกลุ่มกิจการจะนําส่วนที#ลดลงจากการ 
ตรีาคาใหมไ่ปรบัรูใ้นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื#น และลดส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาสนิทรพัยข์า้งตน้ที#อยู่ในส่วนของเจา้ของลดลงตามไปดว้ย 
ส่วนที#ลดลงที#เหลอืจะบนัทกึไปยงักําไรหรอืขาดทุน  ในแต่ละงวดผลต่างระหว่างวธิคีดิค่าเสื#อมราคาที#คํานวณจากมูลค่าตามบญัชขีอง
สนิทรพัย์ที#ตรีาคาใหม ่กบัค่าเสื#อมราคาที#คาํนวณจากราคาทุนเดมิของสนิทรพัย ์จะถูกโอนจากส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาสนิทรพัยไ์ปยงั
กาํไรสะสม 
 
ที#ดนิไม่มกีารคดิค่าเสื#อมราคา ค่าเสื#อมราคาของสนิทรพัย์อื#นคํานวณโดยใช้วธิเีสน้ตรงเพื#อลดราคาทุน (หรอืราคาที#ตใีหม่) แต่ละชนิด
ตลอดอายุการใหป้ระโยชน์ที#ประมาณการไวข้องสนิทรพัยด์งัต่อไปนี& 
 

อาคาร 20 - 50 ปี 
ส่วนปรบัปรุงอาคาร 5 ปี 
ยานพาหนะและอุปกรณ์ 5 ปี  
 

ทุกสิ&นรอบรอบระยะเวลารายงาน ไดม้กีารทบทวนและปรบัปรุงมลูค่าคงเหลอืและอายุการใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยใ์หเ้หมาะสม 
 

ในกรณีที#มูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที#คาดว่าจะได้ร ับคืน มูลค่าตามบัญชีจะถูกปรบัลดให้เท่ากับมูลค่าที#คาดว่าจะได้ร ับคืนทันท ี 
(ดหูมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 2.13) 
 

ผลกําไรหรอืขาดทุนที#เกดิจากการจําหน่ายที#ดนิ อาคารและอุปกรณ์ คํานวณโดยเปรยีบเทยีบจากสิ#งตอบแทนสุทธทิี#ได้รบัจากการจําหน่าย
สนิทรพัยก์บัมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย ์และจะรบัรูใ้นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

 

ในการจาํหน่ายสนิทรพัยท์ี#มกีารตรีาคาใหม ่ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาสนิทรพัยจ์ะโอนไปยงักําไรสะสม 
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2.11 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 

 
กลุ่มกจิการมสีญัญาเช่า ซึ#งมรีะยะเวลาการเช่าคงที#อยู่ระหว่าง 1 ถงึ 15 ปี โดยบางสญัญามเีงื#อนไขใหส้ามารถต่อสญัญาได ้โดยก่อนปี พ.ศ. 2563 
กลุ่มกจิการไดจ้ดัประเภทสญัญาเช่าที#ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นสญัญาเช่าประเภทสญัญาเช่าการเงนิ และสญัญาเช่าดําเนินงาน โดย
ค่าเช่าที#จ่ายภายใตส้ญัญาเช่าดําเนินงาน สุทธจิากเงนิจงูใจตามสญัญาเช่าที#ไดร้บัจากผูใ้หเ้ช่า จะรบัรูต้ามวธิเีสน้ตรงตลอดอายุสญัญาเช่า 
 
ตั &งแต่วนัที# 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการรบัรูส้ญัญาเช่าเมื#อกลุ่มกจิการสามารถเขา้ถงึสนิทรพัยต์ามสญัญาเช่า เป็นสนิทรพัย์สทิธกิารใช ้
และหนี&สนิตามสญัญาเช่า โดยค่าเช่าที#ชําระจะปนัส่วนเป็นการจ่ายชําระหนี&สนิและต้นทุนทางการเงนิ โดยต้นทุนทางการเงนิจะรบัรู้ในกําไร
หรอืขาดทุนตลอดระยะเวลาสญัญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี&ยคงที#จากยอดหนี&สินตามสญัญาเช่าที#คงเหลืออยู่ กลุ่มกิจการคิดค่าเสื#อมราคา
สนิทรพัยส์ทิธกิารใชต้ามวธิเีสน้ตรงตามอายุที#ส ั &นกว่าระหว่างอายุสนิทรพัยแ์ละระยะเวลาการเช่า 
 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ละหนี&สนิตามสญัญาเช่ารบัรูเ้ริ#มแรกดว้ยมลูค่าปจัจุบนัของค่าเช่าจ่าย ซึ#งประกอบไปดว้ย 
 ค่าเช่าคงที#สุทธดิว้ยเงนิจงูใจคา้งรบั 
 ค่าเช่าผนัแปรที#อา้งองิจากอตัราหรอืดชันี  
 มลูค่าที#คาดว่าจะตอ้งจ่ายจากการรบัประกนัมลูค่าคงเหลอื 
 ราคาสทิธเิลอืกซื&อหากมคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที#กลุ่มกจิการจะใชส้ทิธ ิและ 
 ค่าปรบัจากการยกเลกิสญัญา หากอายุของสญัญาเช่าสะทอ้นถงึการที#กลุ่มกจิการคาดว่าจะยกเลกิสญัญานั &น 
 
กลุ่มกจิการจะคดิลดค่าเช่าจ่ายขา้งต้นดว้ยอตัราดอกเบี&ยโดยนัยตามสญัญา หากไม่สามารถหาอตัราดอกเบี&ยโดยนัยได ้กลุ่มกจิการจะคดิลด
ดว้ยอตัราการกูย้มืส่วนเพิ#มของผูเ้ช่า ซึ#งกค็อือตัราที#สะท้อนถึงการกูย้มื เพื#อใหไ้ด้มาซึ#งสนิทรพัย์ที#มมีลูค่าใกลเ้คยีงกนั ในสภาวะเศรษฐกจิ 
อายุสญัญา และเงื#อนไขที#ใกลเ้คยีงกนั 
 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใชจ้ะรบัรูด้ว้ยราคาทุน ซึ#งประกอบดว้ย 
 จาํนวนที#รบัรูเ้ริ#มแรกของหนี&สนิตามสญัญาเช่า 
 ค่าเช่าจ่ายที#ไดช้าํระก่อนเริ#ม หรอื ณ วนัทาํสญัญาสุทธจิากเงนิจงูใจที#ไดร้บัตามสญัญาเช่า  
 ตน้ทุนทางตรงเริ#มแรก และ 
 ตน้ทุนการปรบัสภาพสนิทรพัย ์

 
โดยค่าเช่าที#จ่ายตามสญัญาเช่าระยะสั &นและสญัญาเช่าสนิทรพัยท์ี#มมีลูค่าตํ#าจะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายตามวธิเีสน้ตรง สญัญาเช่าระยะสั &นคอืสญัญาเช่า
ที#มอีายุสญัญาเช่าน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 12 เดอืน สนิทรพัยท์ี#มมีลูค่าตํ#าประกอบดว้ย ป้าย และสาํนกังานแลกเปลี#ยนเงนิ 
 

2.12 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 

(ก) โปรแกรมคอมพวิเตอร ์
 
สทิธกิารใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์โดยที#ซื&อมามลีกัษณะเฉพาะบนัทกึเป็นสนิทรพัย์โดยคํานวณจากต้นทุนในการไดม้าและการ
ดําเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั &นสามารถนํามาใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะตัดจําหน่ายตลอดอายุประมาณการให้
ประโยชน์ภายในระยะเวลา 5 ปี และ 10 ปี 
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ตน้ทุนที#ใชใ้นการบํารุงรกัษาโปรแกรมคอมพวิเตอรใ์หบ้นัทกึเป็นค่าใชจ่้ายเมื#อเกดิขึ&น ค่าใชจ่้ายที#เกดิจากการพฒันาที#เกี#ยวขอ้ง
โดยตรงในการออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที#มลีกัษณะเฉพาะเจาะจงซึ#งกลุ่มกิจการเป็นผู้ดูแล จะรบัรู้เป็น
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนเมื#อเป็นไปตามขอ้กาํหนดทุกขอ้ดงันี& 
 
 มคีวามเป็นไปไดท้างเทคนิคที#กจิการจะทาํโปรแกรมคอมพวิเตอรใ์หเ้สรจ็สมบรูณ์เพื#อนํามาใชป้ระโยชน์หรอืขายได ้
 ผูบ้รหิารมคีวามตั &งใจที#จะทาํโปรแกรมคอมพวิเตอรใ์หเ้สรจ็สมบรูณ์และนํามาใชป้ระโยชน์หรอืขาย 
 กจิการมคีวามสามารถที#จะนําโปรแกรมคอมพวิเตอรน์ั &นมาใชป้ระโยชน์หรอืขาย 
 สามารถแสดงว่าโปรแกรมคอมพวิเตอรน์ั &นใหผ้ลประโยชน์ทางเศรษฐกจิในอนาคตอย่างไร 
 มคีวามสามารถในการจดัหาทรพัยากรดา้นเทคนิค ดา้นการเงนิ และดา้นอื#นได้เพยีงพอที#จะนํามาใชเ้พื#อทําให้การพฒันา

เสรจ็สิ&นสมบรูณ์ และนําโปรแกรมคอมพวิเตอรม์าใชป้ระโยชน์หรอืนํามาขายได ้และ 

 กจิการมคีวามสามารถที#จะวดัมลูค่าของรายจ่ายที#เกี#ยวขอ้งกบัโปรแกรมคอมพวิเตอรท์ี#เกดิขึ&นในระหว่างการพฒันาไดอ้ย่าง
น่าเชื#อถอื 

 
ต้นทุนโดยตรงที#รบัรู้เป็นส่วนหนึ#งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรวมถึงต้นทุนพนักงานที#ทํางานในทีมพัฒนาโปรแกรม
คอมพวิเตอรแ์ละค่าใชจ่้ายที#เกี#ยวขอ้งในจาํนวนเงนิที#เหมาะสม 
 
ต้นทุนการพฒันาอื#นที#ไม่เขา้เงื#อนไขเหล่านี&จะรบัรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื#อเกิดขึ&น ค่าใช้จ่ายในการพฒันาหากก่อนหน้านี&รบัรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายไปแลว้ จะไมร่บัรูเ้ป็นสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนในเวลาภายหลงั 
 

(ข) สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนอื#น 
 
รายจ่ายเพื#อให้ได้รบัสิทธิ ได้บนัทึกเป็นสินทรพัย์และตัดจําหน่ายโดยใช้วิธีอัตราเส้นตรง ตลอดอายุการให้ประโยชน์ 5 ปี 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนจะไมม่กีารประเมนิมลูค่าใหม ่

 
2.13 การด้อยค่าของสินทรพัย ์

 
สนิทรพัย์ที#มอีายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั เช่น ค่าความนิยม ซึ#งไม่มกีารตัดจําหน่ายจะถูกทดสอบการด้อยค่าเป็นประจําทุกปี 
สนิทรพัย์อื#นที#มกีารตดัจําหน่ายจะตอ้งมกีารทบทวนการดอ้ยค่า เมื#อมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์บ่งชี&ว่าราคาตามบญัชอีาจสูงว่ามลูค่าที#คาดว่า
จะไดร้บัคนื รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรบัรูเ้มื#อราคาตามบญัชขีองสนิทรพัย์สงูกว่ามลูค่าสุทธทิี#คาดว่าจะไดร้บัคนื ซึ#งหมายถงึจํานวนที#
สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหกัต้นทุนในการขายเทยีบกบัมูลค่าจากการใช้ สนิทรพัย์จะถูกจดัเป็นหน่วยที#เล็กที#สุดที#สามารถแยกออกมาได ้
เพื#อวตัถุประสงคข์องการประเมนิการดอ้ยค่า สนิทรพัยท์ี#ไมใ่ช่สนิทรพัยท์างการเงนินอกเหนือจากค่าความนิยมซึ#งรบัรูร้ายการขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าไปแลว้จะถูกประเมนิความเป็นไปไดท้ี#จะกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ณ วนัสิ&นรอบระยะเวลารายงาน 
 

2.14 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
 
(ก) สกุลเงนิที#ใชใ้นการดาํเนินงานและสกุลเงนิที#ใชนํ้าเสนองบการเงนิ 

 
รายการที#รวมในงบการเงนิของแต่ละกจิการในกลุ่มกจิการถูกวดัมูลค่าโดยใชส้กุลเงนิของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกจิหลกัที#
กจิการดาํเนินงานอยู่ (สกุลเงนิที#ใชใ้นการดําเนินงาน) งบการเงนิรวมแสดงในสกุลเงนิบาท ซึ#งเป็นสกุลเงนิที#ใชใ้นการดําเนินงาน
และสกุลเงนิที#ใชนํ้าเสนองบการเงนิของกลุ่มกจิการ 
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(ข) รายการและยอดคงเหลอื 

 
รายการที#เป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงนิที#ใช้ในการดําเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลี#ยน ณ วนัที#เกดิรายการ
หรอืวนัที#ตรีาคาหากรายการนั &นถูกวดัมลูค่าใหม่ รายการกําไรและรายการขาดทุนที#เกดิจากการรบัหรอืจ่ายชําระที#เป็นเงนิตรา
ต่างประเทศ และที#เกดิจากการแปลงค่าสนิทรพัย์และหนี&สนิที#เป็นตวัเงนิซึ#งเป็นเงนิตราต่างประเทศ ได้บนัทึกไว้ในรายการกําไรจาก
เครื#องมอืทางการเงนิที#วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน 
 
เมื#อมกีารรบัรู้รายการกําไรหรือขาดทุนของรายการที#ไม่เป็นตัวเงนิไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#น องค์ประกอบของอัตรา
แลกเปลี#ยนทั &งหมดของกําไรหรอืขาดทุนนั &นจะรบัรูไ้วใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื#นดว้ย ในทางตรงขา้มการรบัรูก้ําไรหรอืขาดทุน
ของรายการที#ไมเ่ป็นตวัเงนิไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุน องคป์ระกอบของอตัราแลกเปลี#ยนทั &งหมดของกาํไรหรอืขาดทุนนั &นจะรบัรูไ้วใ้น
กาํไรขาดทุนดว้ย 
 

2.15 ตราสารอนุพนัธ์และกิจกรรมป้องกนัความเสี'ยง 
 

(ก) ตราสารอนุพนัธแ์ฝงและตราสารอนุพนัธท์ี#ไมเ่ขา้เงื#อนไขของการบญัชป้ีองกนัความเสี#ยง 
 
ตราสารอนุพนัธ์แฝงที#กลุ่มกจิการแยกรบัรูร้ายการ และตราสารอนุพนัธ์ที#ไม่เขา้เงื#อนไขของการบญัชป้ีองกนัความเสี#ยงจะรบัรู้
เริ#มแรกดว้ยมลูค่ายุตธิรรม และจะรบัรูก้ารเปลี#ยนแปลงในมลูค่ายุตธิรรมในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
 
กลุ่มกจิการแสดงมลูค่ายุตธิรรมของอนุพนัธเ์ป็นรายการหมนุเวยีนหรอืไมห่มนุเวยีนตามวนัครบกาํหนดของอนุพนัธน์ั &น 
 

(ข) การบญัชป้ีองกนัความเสี#ยง 
 
กลุ่มกจิการรบัรูร้ายการสญัญาอนุพนัธ์เมื#อเริ#มแรกดว้ยมูลค่ายุตธิรรม ณ วนัที#เขา้ทําสญัญาและวดัมลูค่าต่อมาในภายหลงัดว้ย
มูลค่ายุติธรรม ณ วนัสิ&นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกิจการกําหนดให้สญัญาอนุพันธ์เป็นเครื#องมอืที#ใช้ป้องกนัความเสี#ยง 
ดงัต่อไปนี& 
 
 การป้องกนัความเสี#ยงในมูลค่ายุติธรรมของ 1) สนิทรพัย์หรอืหนี&สนิที#รบัรู้ หรอื 2) สญัญาผูกมดัที#ยงัไม่ได้รบัรู้รายการ  

(การป้องกนัความเสี#ยงในมลูค่ายุตธิรรม)  
 การป้องกนัความเสี#ยงที#เกี#ยวกบักระแสเงนิสดของ 1) รายการสนิทรพัย์หรอืหนี&สนิที#รบัรู ้หรอื 2) รายการที#คาดการณ์ที#มี

ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ในระดบัสงูมาก (การป้องกนัความเสี#ยงในกระแสเงนิสด) หรอื 
 การป้องกนัความเสี#ยงในเงนิลงทุนสุทธใินการดาํเนินงานต่างประเทศ (การป้องกนัความเสี#ยงในเงนิลงทุนสุทธ)ิ 
 
ณ วนัที#เริ#มต้นความสมัพนัธ์ของการป้องกนัความเสี#ยง กลุ่มกจิการจะจดัทําเอกสาร 1) ที#ระบุถึงความสมัพนัธ์เชงิเศรษฐกิจ
ระหว่างเครื#องมอืที#ใช้ป้องกนัความเสี#ยงและรายการที#มกีารป้องกนัความเสี#ยง รวมถึงการเปลี#ยนแปลงในกระแสเงนิสดของ
เครื#องมอืที#ใช้ป้องกนัความเสี#ยงที#คาดว่าจะชดเชยการเปลี#ยนแปลงในกระแสเงนิสดของรายการที#มกีารป้องกนัความเสี#ยง และ   
2) เกี#ยวกบัวตัถุประสงคข์องการบรหิารความเสี#ยงและกลยุทธท์ี#นํามาใชใ้นการจดัการกบัรายการที#มคีวามเสี#ยง  
 
กลุ่มกจิการแสดงมลูค่ายุตธิรรมของอนุพนัธท์ี#ใชป้้องกนัความเสี#ยงทั &งจาํนวนเป็นรายการหมุนเวยีนหรอืไมห่มุนเวยีนตามวนัครบ
กาํหนดของรายการที#มกีารป้องกนัความเสี#ยง 
 
มลูค่ายุตธิรรมของตราสารอนุพนัธท์ี#อยู่ในความสมัพนัธ์ของการป้องกนัความเสี#ยงและการเปลี#ยนแปลงในมลูค่าของสํารองการ
บญัชป้ีองกนัความเสี#ยงในส่วนของเจา้ของไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 9 
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ความมปีระสทิธผิลของการป้องกนัความเสี �ยง 
 
กลุ่มกจิการพจิารณาความมปีระสทิธผิลของการป้องกนัความเสี#ยง ณ วนัเริ#มต้นของความสมัพนัธ์ป้องกนัความเสี#ยงและตลอด
ระยะเวลาที#เหลอือยู่ เพื#อพจิารณาถงึความคงอยู่ในความสมัพนัธเ์ชงิเศรษฐกจิของรายการที#มกีารป้องกนัความเสี#ยงและเครื#องมอื
ป้องกนัความเสี#ยง 
 
สําหรบัการป้องกนัความเสี#ยงของรายการซื&อที#เป็นเงนิตราต่างประเทศนั &น กลุ่มกจิการเขา้ทํารายการป้องกนัความเสี#ยงเมื#อ
ขอ้กําหนดที#สําคญัของเครื#องมอืป้องกนัความเสี#ยงและรายการที#มกีารป้องกนัความเสี#ยงมคีวามสอดคลอ้งเขา้คู่กนั และทําการ
ประเมนิเชงิคุณภาพถึงความมปีระสทิธผิลของการป้องกนัความเสี#ยงดงักล่าว ในกรณีที#มคีวามเปลี#ยนแปลงในสถานการณ์ที#
กระทบต่อขอ้กําหนดของรายการที#มกีารป้องกนัความเสี#ยง ซึ#งทําให้ขอ้กําหนดที#สําคญัของเครื#องมอืป้องกนัความเสี#ยงและ
รายการที#มกีารป้องกนัความเสี#ยงไม่มคีวามสอดคลอ้งเขา้คู่กนัอกีต่อไป กลุ่มกจิการจะใช้วธิกีารอนุพนัธ์เสมอืน (Hypothetical 
derivative) ในการพจิารณาความมปีระสทิธผิล 
 
ในการป้องกนัความเสี#ยงของรายการซื&อที#เป็นเงนิตราต่างประเทศนั &น ความไม่มปีระสทิธผิลอาจเกดิจากระยะเวลาการเกดิของ
รายการที#คาดการณ์ ที#คลาดเคลื#อนไปจากที#คาดการณ์ไว้  หรอือาจเกิดจากการเปลี#ยนแปลงในความเสี#ยงด้านเครดิตของ
คู่สญัญา 
 
กลุ่มกจิการเขา้ทําสญัญาแลกเปลี#ยนอตัราดอกเบี&ยซึ#งมขีอ้กําหนดที#สําคญัคล้ายคลงึกบัขอ้กําหนดที#สําคญัของรายการที#มกีาร
ป้องกนัความเสี#ยง เช่น อตัราอ้างองิ วนัที#กําหนดอตัราใหม่ วนัที#ถงึกําหนดชําระ วนัสิ&นสุดสญัญา และจํานวนเงนิที#กําหนดไว ้
เนื#องจากกลุ่มกจิการไม่ไดท้ําการป้องกนัความเสี#ยงของเงนิกู้ยมืทั &งหมด ดงันั &นรายการที#มกีารป้องกนัความเสี#ยงจงึไดก้ําหนด
เป็นสดัส่วนของรายการเงนิกู้ยมืคงค้าง เทยีบกบัจํานวนเงนิที#กําหนดไว้ของสญัญาแลกเปลี#ยนอตัราดอกเบี&ย และเนื#องจาก
ขอ้กําหนดที#สําคญัของรายการที#มกีารป้องกนัความเสี#ยงและเครื#องมอืป้องกนัความเสี#ยงมคีวามสอดคล้องเขา้คู่กนัตลอดปี จงึ
สรุปไดว้่ารายการป้องกนัความเสี#ยงดงักล่าวมคีวามสมัพนัธเ์ชงิเศรษฐกจิ 
 
กลุ่มกจิการพจิารณาความไม่มปีระสทิธผิลของสญัญาแลกเปลี#ยนอตัราดอกเบี&ย โดยใชห้ลกัการเดยีวกบัการพจิารณาความไม่มี
ประสทิธผิลของการป้องกนัความเสี#ยงของรายการซื&อที#เป็นเงนิตราต่างประเทศ ดงันี& 
- มลูค่าเครดติของคู่สญัญาของสญัญาแลกเปลี#ยนอตัราดอกเบี&ยซึ#งไมส่อดคลอ้งกบัเงนิกูย้มื และ 
- ความต่างในขอ้กาํหนดที#สาํคญัของสญัญาแลกเปลี#ยนอตัราดอกเบี&ยและเงนิกูย้มื 
 
การป้องกนัความเสี'ยงในกระแสเงินสด 
 
กลุ่มกจิการรบัรูส้่วนที#มปีระสทิธผิลของการเปลี#ยนแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของอนุพนัธ์ซึ#งกําหนดและเขา้เงื#อนไขของการป้องกนั
ความเสี#ยงในกระแสเงนิสดในรายการกาํไรจากการวดัมลูค่ายุตธิรรมเครื#องมอืที#ใชส้ําหรบัการป้องกนัความเสี#ยงในกระแสเงนิสด
ในส่วนของเจา้ของ สําหรบักําไรหรอืขาดทุนที#เกี#ยวขอ้งกบัส่วนที#ไม่มปีระสทิธผิลจะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนทนัทซีึ#งแสดงไวใ้น
รายการกาํไรจากเครื#องมอืทางการเงนิที#วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน 
 
กลุ่มกจิการใช้สญัญาแลกเปลี#ยนอตัราดอกเบี&ยต่างสกุลเงนิ/สญัญาฟอร์เวริ์ดในการป้องกนัความเสี#ยงของรายการที#คาดการณ์ 
(Forecast transaction) โดยกลุ่มกจิการเลอืกกําหนดให้เฉพาะการเปลี#ยนแปลงในมูลค่าขององค์ประกอบราคาปจัจุบนั (Spot 
component) ของสญัญาฟอร์เวิร์ดเป็นเครื#องมอืที#ใช้ป้องกนัความเสี#ยง กําไรหรอืขาดทุนจากการเปลี#ยนแปลงในมูลค่าของ
องค์ประกอบราคาปจัจุบัน (Spot component) สําหรบัส่วนที#มีประสิทธิผลจะรบัรู้ในรายการกําไรจากการวดัมูลค่ายุติธรรม
เครื#องมอืที#ใชส้ําหรบัการป้องกนัความเสี#ยงในกระแสเงนิสดในส่วนของเจา้ของ  และรบัรูก้ารเปลี#ยนแปลงในมลูค่าองค์ประกอบ
ของราคาล่วงหน้า (Forward element) ของสญัญาฟอร์เวริ์ดที#เกี#ยวกบัรายการที#ป้องกนัความเสี#ยงในต้นทุนสํารองการป้องกนั
ความเสี#ยงในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื#นในส่วนของเจา้ของ 
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ในบางกรณี กลุ่มกจิการอาจกําหนดใหก้ารเปลี#ยนแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของสญัญาฟอร์เวริ์ดทั &งจาํนวน (รวมถงึค่าสะทอ้นส่วน
ต่างของอตัราดอกเบี&ยในสองสกุล (Forward points)) เป็นเครื#องมอืที#ใชป้้องกนัความเสี#ยง ในกรณนีี& รายการกําไรหรอืขาดทุนที#
เกี#ยวขอ้งกบัส่วนที#มปีระสทิธผิลของการเปลี#ยนแปลงในมูลค่ายุตธิรรมของสญัญาฟอร์เวริ์ดจะรบัรู้ในรายการกําไรจากการวดั
มลูค่ายุตธิรรมเครื#องมอืที#ใชส้าํหรบัการป้องกนัความเสี#ยงในกระแสเงนิสดในส่วนของเจา้ของ 

 
กลุ่มกจิการจะโอนจาํนวนที#รบัรูส้ะสมในส่วนของเจา้ของที#เกี#ยวกบัการป้องกนัความเสี#ยงมายงักาํไรหรอืขาดทุนในรอบระยะเวลา
เดยีวกบัที#รบัรูร้ายการที#ป้องกนัความเสี#ยงในกาํไรหรอืขาดทุน โดยกาํไรหรอืขาดทุนที#เกี#ยวขอ้งกบัส่วนที#มปีระสทิธผิลของสญัญา
แลกเปลี#ยนอตัราดอกเบี&ยที#ใชใ้นการป้องกนัความเสี#ยงของเงนิใหส้นิเชื#อที#มอีตัราดอกเบี&ยลอยตวั หุน้กูท้ ี#มอีนุพนัธแ์ฝง ตั yวแลก
เงนิที#มอีนุพนัธ์แฝง และหุน้กูด้อ้ยสทิธิ z จะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนในรายการดอกเบี&ยรบัหรอืดอกเบี&ยจ่าย ณ ช่วงเวลาเดยีวกบัที#
กลุ่มกจิการรบัรูด้อกเบี&ยรบัหรอืดอกเบี&ยจ่ายของรายการที#มกีารป้องกนัความเสี#ยงนั &น 
 
การป้องกนัความเสี'ยงในเงินลงทุนสทุธิ 
 
การป้องกนัความเสี#ยงในเงนิลงทุนสุทธใินการดาํเนินงานต่างประเทศมลีกัษณะคลา้ยกบัการป้องกนัความเสี#ยงในกระแสเงนิสด 
 
กาํไรหรอืขาดทุนจากเครื#องมอืที#ใชป้้องกนัความเสี#ยงในส่วนที#มปีระสทิธผิลจะรบัรูใ้นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื#นและรบัรูผ้ลสะสมใน
ส่วนของเจา้ของ สาํหรบักาํไรหรอืขาดทุนที#เกี#ยวขอ้งกบัส่วนที#ไมม่ปีระสทิธผิลจะรบัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทุนทนัทแีละแสดงรวมอยู่ใน
รายการกําไรหรอืขาดทุนอื#น ผลสะสมของกําไรหรอืขาดทุนที#รบัรูใ้นส่วนของเจา้ของจะถูกโอนไปยงักําไรหรอืขาดทุนเมื#อกลุ่ม
กจิการจาํหน่ายส่วนงานต่างประเทศ (ทั &งหมดหรอืบางส่วน) ออกไป 
 
การปฏิรปูอตัราดอกเบี&ยอ้างอิง 
 
อตัราดอกเบี&ยอา้งองิที#กาํหนดจากธุรกรรมการกูย้มืแบบไมม่หีลกัประกนัระหว่างธนาคาร (IBORs) เช่น อตัราดอกเบี&ยเงนิใหกู้ย้มื
ระหว่างธนาคารในกรุงลอนดอน (LIBOR) มบีทบาทสําคญัในตลาดการเงนิโลก โดยทําหน้าที#เป็นอตัราอ้างอิงสําหรบัอนุพนัธ ์
สนิเชื#อ และเงนิลงทุน และเป็นปจัจยัที#ใชใ้นการประเมนิมลูค่าเครื#องมอืทางการเงนิ 
 
ในช่วงไม่กี#ปีที#ผ่านมา หน่วยงานกาํกบัดแูล ธนาคารกลาง และผูม้สี่วนร่วมในตลาด ไดด้าํเนินการเพื#อเปลี#ยนไปใชอ้ตัราดอกเบี&ย
อ้างอิงทางเลอืกที#ปลอดความเสี#ยงด้านเครดติ (RFRs) โดยคณะทํางานที#มุ่งเน้นตลาด (market-led) ในขอบเขตเกี#ยวขอ้งได้
แนะนําอตัราดอกเบี&ยอา้งองิปลอดความเสี#ยงทางเลอืก ซึ#งมกีารนํามาใชแ้ทนอตัราดอกเบี&ย IBOR แบบค่อยเป็นค่อยไปในขณะนี& 
 
เพื#อแกป้ญัหาความไม่แน่นอนในระยะยาวของอตัราดอกเบี&ยอ้างองิดงักล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ#ง LIBOR คณะกรรมการมาตรฐาน
การบญัชรีะหว่างประเทศ (IASB) จงึไดจ้ดัทําโครงการเพื#อพจิารณาผลกระทบดา้นการรายงานทางการเงนิที#เกดิจากการปฏริูป
อตัราดอกเบี&ย เนื#องจากการเปลี#ยนจากการใช ้IBORs คาดว่าจะมผีลกระทบต่อองคป์ระกอบต่างๆ ของการบญัชสีาํหรบัเครื#องมอื 
ทางการเงนิ รวมถงึการบญัชป้ีองกนัความเสี#ยง และวธิกีารและการเปิดเผยมลูค่ายุตธิรรม 
 
หน่วยงานกํากบันโยบายทางด้านการเงนิ (FCA) ได้ตัดสินใจที#จะไม่บงัคบัให้ธนาคารที#เกี#ยวข้อง (panel bank) เข้าร่วมใน
กระบวนการยื#น USD LIBOR หลงัจากสิ&นสุดปี 2564 และยุตกิารกํากบัดูแลอตัราดอกเบี&ยอ้างอิงเหล่านี& นอกจากนี& หน่วยงาน
กาํกบัดแูลและคณะทาํงานภาคเอกชนกาํลงัหารอืเกี#ยวกบัอตัราดอกเบี&ยอา้งองิที#เป็นทางเลอืกสาํหรบัอตัราดอกเบี&ย USD LIBOR 
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ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมกบัสมาคมธนาคารไทย (TBA) และสมาคมธนาคารนานาชาต ิ(AIB) ไดจ้ดัตั &ง "คณะทํางาน
เตรยีมความพรอ้มของธนาคารพาณิชย์เพื#อรองรบัการยุติการใช ้LIBOR" ซึ#งมหีน้าที#หลกั คอื ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าการเปลี#ยนแปลง
อตัราดอกเบี&ยเป็นไปอย่างราบรื#นและยุตธิรรมที#สุด โดยเน้นที#สามดา้นหลกัดงันี&: 
1. การแก้ไขสญัญาทางการเงนิที#อ้างอิงถึงอตัราดอกเบี&ย LIBOR และ อัตราดอกเบี&ยอ้างอิง Thai Baht Interest Rate Fixing 

(THBFIX) รวมถงึสญัญาเงนิกู ้ตั yวเงนิ และสญัญาอนุพนัธท์างการเงนิ 
2. การเตรยีมความพรอ้มของธนาคารพาณชิยส์าํหรบัการเปลี#ยนแปลงเพื#อเลกิใชอ้ตัราดอกเบี&ย LIBOR 
3. แผนพฒันาอตัราดอกเบี&ยอา้งองิทางเลอืกในประเทศไทย 
 
ผลกระทบของการปฏริปูอตัราดอกเบี&ยอา้งองิ ต่อความสมัพนัธใ์นการป้องกนัความเสี#ยงของธนาคาร 
 
ธนาคารมคีวามสมัพนัธ์ของการบญัชเีพื#อป้องกนัความเสี#ยงซึ#งอา้งองิถงึอตัราดอกเบี&ย IBOR โดยมอีตัราดอกเบี&ยอ้างองิที#สําคญั
ที#สุด ไดแ้ก่ USD LIBOR และ THBFIX 
 
ความเสี#ยงของธนาคารได้รบัผลกระทบโดยตรงจากการปฏริูปอตัราดอกเบี&ยอ้างอิงจากการป้องกนัความเสี#ยงในกระแสเงนิสด 
ของเครื#องมอืทางการเงนิ ความสมัพนัธ์ของการป้องกนัความเสี#ยงถูกกําหนดโดยใชส้ญัญาแลกเปลี#ยนเงนิตราต่างประเทศและ
อตัราดอกเบี&ย เพื#อเปลี#ยนแปลงกระแสเงนิสดของ USD LIBOR และ THBFIX ซึ#งเป็นอตัราดอกเบี&ยอ้างอิงในปจัจุบนั ขอ้มูล
เพิ#มเตมิเกี#ยวกบัความเสี#ยงที#ธนาคารไดร้บัจากการปฏริปูอตัราดอกเบี&ยแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 9 
 

 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2564 
 ล้านบาท 
รายการที'มีการป้องกนัความเสี'ยง  
เงนิใหส้นิเชื#อที#มอีตัราดอกเบี&ยปรบัตามอตัราตลาด 5,794 
หุน้กูท้ ี#มอีนุพนัธแ์ฝง 3,643 
ตั yวแลกเงนิที#มอีนุพนัธแ์ฝง 668 
 
ธนาคารจะยงัคงบนัทกึความไม่มปีระสทิธผิลของการป้องกนัความเสี#ยง ซึ#งรวมถึงการเปลี#ยนแปลงที#เกดิจากการปฏริูปอตัรา
ดอกเบี&ยในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ โดยสาเหตุหนึ#งที#ก่อใหเ้กดิความไม่มปีระสทิธผิลมาจากการปฏริปูอตัราดอกเบี&ย IBORs ที#มี
ผลบงัคบัใชใ้นเวลาที#ต่างกนัและมผีลกระทบที#แตกต่างต่อรายการที#มกีารป้องกนัความเสี#ยง (เงนิใหส้นิเชื#อที#มอีตัราดอกเบี&ยปรบั
ตามอัตราตลาด หุ้นกู้ที#มอีนุพนัธ์แฝง ตั yวแลกเงนิที#มอีนุพนัธ์แฝง และหุ้นกู้ด้อยสิทธิ z) และเครื#องมอืที#ใช้ป้องกนัความเสี#ยง 
(อนุพนัธท์างการเงนิที#ใชใ้นการป้องกนัความเสี#ยงของรายการที#มกีารป้องกนัความเสี#ยงที#เกี#ยวขอ้ง) 
 
การจดัการกระบวนการเปลี#ยนแปลงอตัราดอกเบี&ย 
 
ธนาคารไดจ้ดัตั &งคณะกรรมการติดตามและกํากบัดูแลแผนการเปลี#ยนแปลงอตัราดอกเบี&ย IBORs ของธนาคาร คณะกรรมการ
กํากบัดูแลนี&ไดจ้ดัทําโครงการเปลี#ยนผ่าน ซึ#งรวมถงึการประเมนิและการดําเนินการที#จําเป็นเพื#อรองรบัการเปลี#ยนไปใช ้RFRs 
เนื#องจากไดม้กีารใชก้ระบวนการและระบบภายในในการกําหนดราคา การจดัการความเสี#ยง และแบบจําลองการประเมนิมูลค่า 
ตลอดจนการจดัการดา้นภาษีและการบญัชทีี#เกี#ยวขอ้ง ทั &งนี& ธนาคารยงัคงตดิตามการพฒันาของตลาดอย่างต่อเนื#องที#เกี#ยวขอ้ง
กบัการเปลี#ยนจากอตัรา IBORs ไปใช ้RFRs และผลกระทบที#มต่ีอสนิทรพัยแ์ละหนี&สนิทางการเงนิของธนาคาร เพื#อใหแ้น่ใจว่าจะ
ไมม่ผีลกระทบที#ไมค่าดคดิหรอืการหยุดชะงกัที#เกดิจากการเปลี#ยนแปลงดงักล่าว 
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2.16 ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินแฝง 

 
กลุ่มกจิการบนัทกึมลูค่าตราสารอนุพนัธแ์ฝง ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ดงันี&  
 
(ก) หากลกัษณะทางเศรษฐกจิและความเสี#ยงของอนุพนัธ์แฝงไม่มคีวามสมัพนัธ์อย่างใกล้ชดิกบัตราสารหลกั (Not closely related)  

กลุ่มกจิการจะแยกส่วนของอนุพนัธ์แฝงออกจากตราสารหลกั และประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของอนุพนัธแ์ฝงดงักล่าวรวมทั &งรบัรูก้ําไร
หรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส่วนตราสารหลกัจะถือปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที#เกี#ยวข้อง ในกรณีที#กลุ่มกิจการ 
ไม่สามารถแยกส่วนของอนุพนัธ์แฝงออกจากตราสารหลกัได้ กลุ่มกจิการจะประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของตราสาร (Hybrid contract) 
ดงักล่าว (โดยอา้งองิจากราคาของผูจ้ดัหาตราสาร) ทั &งจาํนวนและรบัรูก้าํไรหรอืขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

 
(ข)  หากลกัษณะทางเศรษฐกจิและความเสี#ยงของอนุพนัธ์แฝงมคีวามสมัพนัธอ์ย่างใกลช้ดิกบัลกัษณะทางเศรษฐกจิและความเสี#ยงของ

ตราสารหลกั (Closely related) กลุ่มกจิการจะไม่แยกส่วนของอนุพนัธ์แฝงออกจากตราสารหลกั โดยจะจดัประเภทตราสารตาม
มาตรฐานบญัชทีี#เกี#ยวขอ้งกบัตราสารหลกัดงักล่าว 

 
2.17 หนี& สินทางการเงินที'วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรม 

 
หนี&สนิทางการเงนิที#วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมจะถูกรบัรูด้ว้ยมลูค่ายุตธิรรม และจะหยุดรบัรูเ้มื#อไมเ่ขา้เงื#อนไขการบนัทกึบญัช ี
 
การวดัมลูค่า ณ วนัเริ#มแรกดว้ยมลูค่ายุตธิรรม กาํไร ณ วนัแรกที#ทาํรายการจะถูกตดัจาํหน่ายเป็นรายไดโ้ดยใชว้ธิเีสน้ตรงจนครบกําหนด
สญัญาหรอืยกเลกิสญัญาก่อนกําหนด การเปลี#ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของหนี&สนิทางการเงนิจะรบัรูผ้่านงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ทั &งจาํนวน โดยแสดงเป็นรายการกําไรขาดทุนสุทธจิากหนี&สนิทางการเงนิที#วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทุน ยกเวน้ส่วน 
ที#เป็นผลมาจากการเปลี#ยนแปลงความเสี#ยงด้านเครดติของหนี&สนินั &น จะรบัรูไ้ปยงังบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื#น เมื#อครบกําหนดสญัญา                  
ผลจากการเปลี#ยนแปลงความเสี#ยงดา้นเครดติของหนี&สนินั &น จะโอนไปยงักาํไรสะสม 
 

2.18 เงินกู้ยืม 
 
เงนิกูย้มืรบัรูเ้ริ#มแรกดว้ยมลูค่ายุตธิรรมของสิ#งตอบแทนที#ไดร้บัหกัดว้ยตน้ทุนการจดัทาํรายการที#เกดิขึ&น  
 
ค่าธรรมเนียมที#จ่ายไปเพื#อใหไ้ดเ้งนิกูม้าจะรบัรูเ้ป็นต้นทุนการจดัทํารายการเงนิกูใ้นกรณีที#มคีวามเป็นไปไดท้ี#จะใชว้งเงนิกูบ้างส่วนหรอื
ทั &งหมด ในกรณีนี&ค่าธรรมเนียมจะรอการรบัรูจ้นกระทั #งมกีารถอนเงนิ หากไม่มหีลกัฐานที#มคีวามเป็นไปได้ที#จะใช้วงเงนิบางส่วนหรอื
ทั &งหมดค่าธรรมเนียมจะรบัรู้เป็นค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้าสําหรบัการใหบ้รกิารสภาพคล่องและจะตดัจําหน่ายตามระยะเวลาของวงเงนิกู ้
ที#เกี#ยวขอ้ง 

 
2.19 ผลประโยชน์ของพนักงานและเงินบาํเหน็จพนักงาน  

 

โครงการสมทบเงนิที#กาํหนดไว ้
 

กลุ่มกจิการจดัใหม้กีองทุนสาํรองเลี&ยงชพีซึ#งเป็นแผนการจ่ายสมทบตามที#กําหนดไว ้สนิทรพัย์ของกองทุนสาํรองเลี&ยงชพีไดแ้ยกออกไป
จากสนิทรพัย์ของกลุ่มกิจการและมกีารบรหิารโดยผู้จดัการกองทุนภายนอก กองทุนสํารองเลี&ยงชีพได้รบัเงนิสะสมเขา้กองทุนจาก
พนักงานและเงนิสมทบจากกลุ่มกจิการ การจ่ายเงนิสมทบกองทุนสํารองเลี&ยงชพีบนัทกึเป็นค่าใชจ่้ายในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็สําหรบั
รอบระยะเวลาบญัชทีี#เกดิรายการนั &น 
 

โครงการผลประโยชน์ที#กาํหนดไว ้
 

กลุ่มกจิการมรีะเบยีบในการจ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน ซึ#งประกอบด้วยผลประโยชน์ของพนักงานเมื#อออกจากงานตามหลกัเกณฑ์
กฎหมายแรงงานของประเทศไทย 
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กลุ่มกิจการมีการตั &งประมาณการหนี&สินผลประโยชน์ของพนักงาน ซึ#งประกอบด้วย ผลประโยชน์ของพนักงานเมื#อออกจากงานตาม
หลกัเกณฑก์ฎหมายแรงงานของประเทศไทย และเงนิบาํเหน็จพนกังาน  
 

ประมาณการหนี&สินผลประโยชน์ของพนักงานคํานวณโดยผู้ชํานาญทางสถิติอิสระโดยใช้วิธี Projected Unit Credit ตามเกณฑ์คณิตศาสตร์
ประกนัภยั (Actuarial Technique) อนัเป็นการประมาณการจากมลูค่าปจัจุบนัของกระแสเงนิสดที#คาดว่าจะตอ้งจ่ายในอนาคต และคาํนวณ
คดิลดโดยใชอ้ตัราดอกเบี&ยของพนัธบตัรรฐับาลที#มกีาํหนดเวลาใกลเ้คยีงกบัระยะเวลาของหนี&สนิดงักล่าว โดยประมาณการกระแสเงนิสด 
ที#คาดว่าจะตอ้งจ่ายในอนาคตนั &นประมาณการมาจากเงนิเดอืนพนักงาน อตัราการลาออก อตัราการตาย อายุงานและปจัจยัอื#น ผลกําไร
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัเกดิจากการปรบัปรุงประสบการณ์และการเปลี#ยนแปลงขอ้สมมตทิี#ใชใ้นการ
ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั ผลกําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัรบัรูใ้นส่วนของ
เจา้ของผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื#นในปีที#เกดิ ซึ#งไดร้วมอยู่ในกําไรสะสมในงบแสดงการเปลี#ยนแปลงในส่วนของเจา้ของและแสดงเป็น
รายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลี#ยนแปลงในส่วนของเจา้ของ 
 

2.20 ประมาณการหนี& สิน 
 

กลุ่มกจิการจะรบัรูป้ระมาณการหนี&สนิก็ต่อเมื#อ กลุ่มกจิการมภีาระผูกพนัในปจัจุบนัตามกฎหมายหรอืตามขอ้ตกลงที#จดัทําไว ้อนัเป็น 
ผลสบืเนื#องมาจากเหตุการณ์ในอดตีซึ#งการชําระภาระผูกพนันั &นมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะส่งผลใหบ้รษิัทต้องสูญเสยีทรพัยากร
ออกไป และตามประมาณการจาํนวนที#ตอ้งจ่ายไดอ้ย่างน่าเชื#อถอื 
 

ในกรณีที#กลุ่มกจิการคาดว่าประมาณการหนี&สนิเป็นรายจ่ายที#จะได้รบัคนื กลุ่มกจิการจะบนัทึกเป็นสนิทรพัย์แยกต่างหากเมื#อคาดว่า 
น่าจะไดร้บัรายจ่ายนั &นคนือย่างแน่นอน 
 

ในกรณีที#มภีาระผูกพนัที#คลา้ยคลงึกนัหลายรายการ กลุ่มกจิการกําหนดความน่าจะเป็นที#จะสูญเสยีทรพัยากรเพื#อจ่ายชําระภาระผูกพนั
เหล่านั &น โดยพจิารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผูกพนัทุกประเภท แมว้่าความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที#จะสูญเสยีทรพัยากร 
เพื#อชาํระภาระผกูพนับางรายการที#จดัอยู่ในประเภทเดยีวกนัจะมรีะดบัตํ#า 
 

กลุ่มกิจการจะวดัมูลค่าของจํานวนประมาณการหนี&สิน โดยใช้มูลค่าปจัจุบนัของรายจ่ายที#คาดว่าจะต้องนํามาจ่ายชําระภาระผูกพัน  
โดยใชอ้ตัราก่อนภาษซีึ#งสะทอ้นถงึการประเมนิสถานการณ์ตลาดในปจัจุบนัของมลูค่าของเงนิตามเวลาและความเสี#ยงเฉพาะของภาระผูกพนัที#
กาํลงัพจิารณาอยู่ การเพิ#มขึ&นของประมาณการหนี&สนิเนื#องจากมลูค่าของเงนิตามเวลาจะรบัรูเ้ป็นดอกเบี&ยจ่าย 
 

2.21 ทุนเรือนหุ้น  
 

หุ้นสามญัของธนาคารสามารถกําหนดการจ่ายเงนิปนัผลได้อย่างอิสระจะจดัประเภทไว้เป็นส่วนของเจ้าของ โดยต้นทุนส่วนเพิ#ม 
ที#เกี#ยวขอ้งกบัการออกหุ้นใหม่หรอืการออกสทิธใินการซื&อหุ้นซึ#งสุทธจิากภาษีจะถูกแสดงในส่วนของเจ้าของโดยนําไปหกัจากสิ#งตอบแทน 
ที#ไดร้บัจากการออกตราสารทุนดงักล่าว 
 

2.22 ภาษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงนิไดส้ําหรบังวดประกอบดว้ย ภาษีเงนิไดข้องงวดปจัจุบนัและภาษีเงนิไดร้อการตดับญัช ีภาษีเงนิไดจ้ะรบัรูใ้นกําไรหรอื
ขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษเีงนิไดท้ี#เกี#ยวขอ้งกบัรายการที#รบัรูใ้นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื#น หรอืรายการที#รบัรูโ้ดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ 
ในกรณนีี& ภาษเีงนิไดต้อ้งรบัรูใ้นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื#น หรอืโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของตามลาํดบั 
 
ภาษีเงนิไดข้องงวดปจัจุบนัคาํนวณจากอตัราภาษตีามกฎหมายภาษีอากรที#มผีลบงัคบัใชอ้ยู่ หรอื ที#คาดไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใช้
ภายในสิ&นรอบระยะเวลาที#รายงานในประเทศที#บรษิทัย่อยของธนาคารไดด้ําเนินงานและเกดิรายไดท้างภาษี ผูบ้รหิารจะประเมนิสถานะ
ของการยื#นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ ในกรณีที#มสีถานการณ์ที#การนํากฎหมายภาษีอากรไปปฏบิตัซิึ#งขึ&นอยู่กบัการตคีวาม และ
จะตั &งประมาณการค่าใชจ่้ายภาษทีี#เหมาะสมจากจาํนวนที#คาดว่าจะตอ้งจ่ายชาํระแก่หน่วยงานที#จดัเกบ็ 
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ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชตีั &งเตม็จํานวนตามวธิหีนี&สนิ เมื#อเกดิผลต่างชั #วคราวระหว่างฐานภาษขีองสนิทรพัยแ์ละหนี&สนิ และมลูค่าตามบญัชี
ที#แสดงอยู่ในงบการเงนิ 
 
อย่างไรกต็ามกลุ่มกจิการจะไมร่บัรูภ้าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีี#เกดิจากการรบัรูเ้ริ#มแรกของรายการสนิทรพัยห์รอืรายการหนี&สนิที#เกดิจาก
รายการที#ไม่ใช่การรวมธุรกจิ และ ณ วนัที#เกดิรายการ รายการนั &นไม่มผีลกระทบต่อกําไร (ขาดทุน) ทางบญัชหีรอืภาษี ภาษีเงนิไดร้อการ 
ตัดบัญชีคํานวณจากอัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที#มีผลบังคับใช้อยู่  หรือที#คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายใน 
สิ&นรอบระยะเวลาที#รายงาน และคาดว่าอตัราภาษีดงักล่าวจะนําไปใชเ้มื#อสนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อตดับญัชทีี#เกี#ยวขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ หรอื
หนี&สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชไีดม้กีารจ่ายชาํระ 
 
สนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อตดับญัชจีะรบัรูห้ากมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มกจิการจะมกีําไรทางภาษีเพยีงพอที#จะนําจํานวนผลต่าง
ชั #วคราวนั &นมาใช้ประโยชน์ กลุ่มกจิการไดต้ั &งภาษีเงนิไดร้อตดับญัชโีดยพจิารณาจากผลต่างชั #วคราวของเงนิลงทุนในบรษิัทย่อยที#ต้อง 
เสียภาษีเว้นแต่กลุ่มกิจการสามารถควบคุมจงัหวะเวลาของการกลบัรายการผลต่างชั #วคราวและการกลับรายการผลต่างชั #วคราว 
มคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะไมเ่กดิขึ&นไดภ้ายในระยะเวลาที#คาดการณ์ไดใ้นอนาคต 
 
สินทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชีและหนี&สินภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชีจะแสดงหกักลบกนัก็ต่อเมื#อกิจการมีสิทธิตามกฎหมาย 
ที#จะนําสนิทรพัย์ภาษีเงนิไดข้องงวดปจัจุบนัมาหกักลบกบัหนี&สนิภาษีเงนิไดข้องงวดปจัจุบนั และทั &งสนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชแีละ
หนี&สนิภาษีเงนิได้รอการตดับญัชเีกี#ยวขอ้งกบัภาษีเงนิได้ที#ประเมนิโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีหน่วยงานเดยีวกนัโดยการเรยีกเกบ็เป็น
หน่วยภาษเีดยีวกนัหรอืหน่วยภาษต่ีางกนัซึ#งตั &งใจจะจ่ายหนี&สนิและสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปจัจุบนัดว้ยยอดสุทธ ิ
 

2.23 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์
 
ในเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2554 กลุ่มกจิการได้จดัตั &งแผนการให้หุน้ทุน (Equity Ownership Plan, “EOP”) โดยกลุ่มกจิการบนัทกึค่าใชจ่้าย
ล่วงหน้าทั &งจํานวนในวนัที#ให้สิทธ ิ(grant date) ด้วยมูลค่ายุติธรรมอ้างอิงราคาตลาดในวนัเดียวกนัของหุ้นสามญัของ CIMB Group 
Holdings Berhad ซึ#งเป็นบรษิัทใหญ่ของ CIMB Group และจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ของประเทศมาเลเซียคูณดว้ยจํานวนหุ้นที#
ให้แก่พนักงาน และจ่ายชําระให้แก่บรษิทัที#เกี#ยวขอ้งกนัในประเทศมาเลเซยี ซึ#งจะทําหน้าที#ซื&อและถอืครองหุน้จนถึงวนัที#โอนหุ้นแทน
ธนาคารและบรษิทัอื#นในกลุ่ม 
 
ในทุกสิ&นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกจิการจะกนัสาํรองการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ ตามสดัส่วนช่วงระยะเวลาใหไ้ดร้บัสทิธ ิ(vesting period) 
โดยแสดงสาํรองดงักล่าวเป็นหนี&สนิอื#น 
 
ธนาคารจะกลบับญัชคี่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้าและสาํรองการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ตามจาํนวนที#กนัไวเ้มื#อบรษิทัที#เกี#ยวขอ้งกนัในประเทศ
มาเลเซยีโอนหุน้ทุนใหแ้ก่พนกังานหลงัสิ&นสุดช่วงระยะเวลาใหไ้ดร้บัสทิธ ิ(vesting period) 
 

2.24 เงินปันผลจ่าย 
 

เงนิปนัผลที#จ่ายไปยงัผู้ถือหุ้นของธนาคารจะรบัรูใ้นด้านหนี&สนิในงบการเงนิของธนาคารในรอบระยะเวลาบญัช ีซึ#งที#ประชุมผู้ถือหุ้น 
ของธนาคารไดอ้นุมตักิารจ่ายปนัผล 
 

2.25 ข้อมลูจาํแนกตามส่วนงาน 
 

ส่วนงานดําเนินงานแสดงข้อมูลเกี#ยวกบัผลิตภัณฑ์และบริการที#กลุ่มกิจการดําเนินการอยู่และนําเสนอต่อผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุด 
ดา้นการดําเนินงาน ผู้มอีํานาจตดัสนิใจสูงสุดด้านการดําเนินงานหมายถึงบุคคลที#มหีน้าที#ในการจดัสรรทรพัยากรและประเมนิผลการ
ปฏบิตังิานของส่วนงานดาํเนินงาน กลุ่มกจิการพจิารณาว่าคณะผูบ้รหิารสงูสุดคอืผูม้อีํานาจตดัสนิใจสงูสุดดา้นการดาํเนินงาน 
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3 การเปลี'ยนแปลงนโยบายการบญัชี 

 

กลุ่มกจิการไดม้กีารปรบังบการเงนิยอ้นหลงัเนื#องจากกลุ่มกจิการมกีารเปลี#ยนแปลงนโยบายการบญัชใีนการรบัรูส้นิทรพัย์ทางการเงนิที#วดัมลูค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน จากวนัจ่ายหรอืรบัชําระเงนิเป็นวนัที#ทํารายการค้า โดยมผีลกระทบต่องบแสดงฐานะ
การเงนิ ณ วนัที# 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และวนัที# 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ดงันี& 
 

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

 ตามที'รายงาน 
ในงวดก่อน การปรบัปรงุ 

ตามที' 
ปรบัปรงุใหม่ 

ตามที'รายงาน 
ในงวดก่อน การปรบัปรงุ 

ตามที' 
ปรบัปรงุใหม่ 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
งบแสดงฐานะการเงิน       
สนิทรพัยท์างการเงนิที#วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่       
   ยุตธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทนุ 34,427 807 35,234 32,768 (816) 31,952 
เงนิลงทนุสุทธ ิ 61,546 (53) 61,493 53,992 - 53,992 

 ลูกหนี&จากการขายสนิทรพัยท์างการเงนิที#วดั       
   มลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่น       
   กําไรหรอืขาดทนุและเงนิลงทนุ - 3,052 3,052 - 6,431 6,431 
เจา้หนี&จากการซื&อสนิทรพัย์ทางการเงนิที#วดั       
   มลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่น       
   กําไรหรอืขาดทนุและเงนิลงทนุ - 3,806 3,806 - 5,615 5,615 

 

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

 ตามที'รายงาน 
ในงวดก่อน การปรบัปรงุ 

ตามที' 
ปรบัปรงุใหม่ 

ตามที'รายงาน 
ในงวดก่อน การปรบัปรงุ 

ตามที' 
ปรบัปรงุใหม่ 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
งบแสดงฐานะการเงิน       
สนิทรพัยท์างการเงนิที#วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่       
   ยุตธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทนุ 34,427 807 35,234 32,768 (816) 31,952 
เงนิลงทนุสุทธ ิ 61,544 (53) 61,491 53,990 - 53,990 

 ลูกหนี&จากการขายสนิทรพัยท์างการเงนิที#วดั       
   มลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่น       
   กําไรหรอืขาดทนุและเงนิลงทนุ - 3,052 3,052 - 6,431 6,431 
เจา้หนี&จากการซื&อสนิทรพัย์ทางการเงนิที#วดั       
   มลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่น       
   กําไรหรอืขาดทนุและเงนิลงทนุ - 3,806 3,806 - 5,615 5,615 
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 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 สาํหรบัปีสิ&นสดุวนัที' 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 ตามที'รายงาน 

ในปีก่อน การปรบัปรงุ 
ตามที' 

ปรบัปรงุใหม่ 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
งบกระแสเงินสด    
สนิทรพัยท์างการเงนิที#วดัมลูค่าดว้ยมลูค่า    
   ยุตธิรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทุน 2,142 (281) 2,423 
    

รายการที#มใิช่เงนิสด :    
ลกูหนี&จากการขายเงนิลงทุน - 53 53 
 
นอกจากนี&ตวัเลขที#นํามาแสดงเปรยีบเทยีบไดม้กีารจดัประเภทรายการใหม่เพื#อใหเ้ปรยีบเทยีบไดก้บัการแสดงรายการในปีบญัชปีจัจุบนั 
 
4 การบริหารความเสี'ยงด้านการเงิน 

 
ความเสี#ยงทางการเงนิและผลกระทบที#อาจมต่ีอผลการดาํเนินงานในอนาคตของกลุ่มกจิการ มดีงันี& 
 

ลกัษณะความเสี'ยง ความเสี'ยงจาก วดัจาก บริหารความเสี'ยงโดย 
• ความเสี#ยงจากตลาด 

- อตัราดอกเบี&ย 
• สนิทรพัยแ์ละหนี&สนิทางการเงนิที#มี

มลูค่าผนัแปรตามอตัราดอกเบี&ย 
• การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว

ดา้นอตัราดอกเบี&ย 
• ผลติภณัฑด์า้นอตัราดอกเบี&ยรวมถงึ

ตราสารอนุพนัธ ์
    

• ความเสี#ยงจากตลาด 
- อตัราแลกเปลี#ยน 

• สนิทรพัยแ์ละหนี&สนิทางการเงนิที#มี
มลูค่าผนัแปรตามอตัราแลกเปลี#ยน 

• การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว 
ดา้นอตัราแลกเปลี#ยน 

• ผลติภนัฑด์า้นอตัราแลกเปลี#ยน
รวมถงึตราสารอนุพนัธ ์

    

• ความเสี#ยงดา้นการ
ใหส้นิเชื#อ 

• รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 
• สนิทรพัยท์างการเงนิที#วดัมลูค่าดว้ย

มลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทุน 
• เงนิใหส้นิเชื#อแก่ลกูหนี& 
• เงนิลงทุนในตราสารหนี& 

• การวเิคราะหอ์าย ุ
• การพจิารณาการจดัลาํดบั 

ดา้นเครดติ 

• มเีงนิฝากกบัหลายธนาคาร  
การจาํกดัวงเงนิ และ 
การขอจดหมายคํ&าประกนั 

• มนีโยบายในการลงทุนใน 
ตราสารหนี&ที#ชดัเจน 

    

• ความเสี#ยงดา้น 
สภาพคล่อง 

• เงนิฝาก, เงนิลงทุน, เงนิรบัฝาก, เงนิ
กูย้มืและหนี&สนิอื#นๆ 

• การประมาณกระแส 
เงนิสดหมนุเวยีน 

• มกีารบรหิารจดัการดา้นสภาพคล่อง 
โดยดาํเนินงานร่วมกนัระหว่าง 3 
หน่วยงาน คอื (1) บรหิารความเสี#ยง
ดา้นสภาพคล่อง (2) บรหิารเงนิและ
การลงทุนเพื#อการธนาคาร และ (3) 
บรหิารเงนิกองทุน สนิทรพัย ์และ
หนี&สนิ โดยใชเ้ครื#องมอื liquidity ratios 
ต่างๆ ในการจดัการสภาพคล่อง
รายวนั รวมถงึการคาดการณ์สถานะ
สภาพคล่องของธนาคารล่วงหน้าเป็น
รายเดอืน 

 

หน่วยงานบรหิารความเสี#ยงของกลุ่มกจิการขึ&นตรงกบัแผนกการเงนิกลางของกลุ่มกจิการ ซึ#งคณะกรรมการบรษิทัเป็นผูอ้นุมตันิโยบายที#เกี#ยวขอ้ง
ต่างๆ แผนกการเงนิกลางของกลุ่มกจิการเป็นผูก้ําหนด ประเมนิ บรหิารและป้องกนัความเสี#ยงดา้นการเงนิ โดยจะทํางานอย่างใกลช้ดิกบัหน่วย
ปฏบิตังิานของกลุ่มกจิการ ส่วนคณะกรรมการบรษิทัจะกําหนดหลกัการในการบรหิารความเสี#ยงในภาพรวม รวมถงึกําหนดนโยบายเฉพาะดา้น
ต่างๆ เช่น การบรหิารความเสี#ยงด้านอตัราแลกเปลี#ยน การบรหิารความเสี#ยงดา้นอตัราดอกเบี&ย การบรหิารความเสี#ยงดา้นสนิเชื#อ การเขา้ทํา  
ตราสารอนุพนัธแ์ละเครื#องมอืทางการเงนิอื#น รวมทั &งการลงทุนเพื#อจดัการบรหิารสภาพคล่องอย่างมปีระสทิธภิาพ 
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4.1 ปัจจยัความเสี'ยงทางการเงิน 
 

4.1.1 ความเสี'ยงทางการตลาด 
 
ความเสี#ยงทางการตลาด หมายถึง ความเสี#ยงที#กลุ่มกจิการอาจได้รบัความเสยีหายเนื#องจากการเปลี#ยนแปลงมูลค่าของฐานะ 
ทั &งที#อยู่ในงบแสดงฐานะการเงนิและนอกงบแสดงฐานะการเงนิที#เกดิจากการเคลื#อนไหวของอตัราดอกเบี&ย อตัราแลกเปลี#ยน  
ราคาตราสารทุน และราคาสนิคา้โภคภณัฑ ์
 
กลุ่มกจิการมหีน่วยงานบรหิารความเสี#ยงทางการตลาดทาํหน้าที#ประเมนิความเสี#ยงทางการตลาดที#อาจเกดิขึ&น มกีารนําเครื#องมอื 
และ/หรอืระบบที#ช่วยในการวดั ตดิตาม และควบคุมความเสี#ยงที#มปีระสทิธภิาพเป็นที#ยอมรบัโดยทั #วไปเพื#อช่วยใหก้ารควบคุม
และตดิตามความเสี#ยงทางการตลาดเป็นไปอย่างมปีระสทิธผิล และเป็นการป้องกนัความเสี#ยงไมใ่หเ้กนิกว่าระดบัที#ยอมรบัไดแ้ละ
สามารถดาํเนินการปรบัระดบัความเสี#ยงใหอ้ยู่ในระดบัที#เหมาะสมไดท้นัท่วงท ี
 
4.1.1.1 ความเสี'ยงด้านอตัราดอกเบี&ย (Interest Rate Risk) 

 
ความเสี#ยงดา้นอตัราดอกเบี&ย คอื ความเสี#ยงที#เกดิจากการเปลี#ยนแปลงของอตัราดอกเบี&ยในตลาด ซึ#งอาจจะทําใหเ้กดิ
การเปลี#ยนแปลงต่อมลูค่าตราสารหนี&ทางการเงนิที#วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมและตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ ซึ#งส่งผล
ใหเ้กดิความผนัผวนต่อรายไดห้รอืมลูค่าของสนิทรพัยแ์ละหนี&สนิทางการเงนิ  
 
ทั &งนี&ความเสี#ยงด้านอัตราดอกเบี&ยเป็นผลมาจากการจัดโครงสร้างอัตราดอกเบี&ย ลักษณะและโครงสร้างสินทรพัย ์ 
หนี&สนิ และทุนของธนาคาร ซึ#งธนาคารมกีารกําหนดระดบัเพดานความเสี#ยงด้านอตัราดอกเบี&ยในบญัชเีพื#อการคา้และ
เพื#อการธนาคาร โดยไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการธนาคาร เพื#อควบคุมความเสี#ยงใหอ้ยู่ในระดบัที#เหมาะสม 
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ความเสี#ยงจากการเปลี#ยนแปลงอตัราดอกเบี&ยและการปรบัอตัราดอกเบี&ยใหมข่องเงนิกูย้มื ณ วนัสิ&นรอบระยะเวลารายงานมดีงันี& 
 

 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2564 
 มีอตัราดอกเบี&ย    
 ปรบัขึ&นลงอ้างอิง มีอตัรา   
 ตามอตัราตลาด ดอกเบี&ยคงที' ไม่มีดอกเบี&ย รวม 

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

สินทรพัยท์างการเงิน      
เงนิสด - - 818 818 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 2,241 3,872 3,340 9,453 
สนิทรพัยท์างการเงนิที#วดัมลูค่าดว้ยมลูค่า     
   ยุตธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน - 31,303 - 31,303 
สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ 24,598 2,572 19,249 46,419 
เงนิลงทุน - 74,175 107 74,282 
เงนิใหส้นิเชื#อแก่ลกูหนี& 137,124 74,770 - 211,894 
เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 13,660 - - 13,660 
ลกูหนี&จากการขายสนิทรพัย์ทางการเงนิที#วดัมลูค่าดว้ย     
   มลูค่ายุตธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - - 5,806 5,806 
สนิทรพัยอ์ื#น 243 - 471 714 
   รวมสนิทรพัย์ทางการเงนิ 177,866 186,690 29,793 394,349 
     

หนี&สินทางการเงิน     
เงนิรบัฝาก 89,330 85,514 7,323 182,167 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ  23,803 30,937 657 55,397 
หนี&สนิจ่ายคนืเมื#อทวงถาม - - 432 432 
หนี&สนิทางการเงนิที#วดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม     
   ผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 17,722 - 22 17,744 
หนี&สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 25,459 1,992 15,257 42,708 
ตราสารหนี&ที#ออกและเงนิกูย้มื 6,659 22,807 - 29,466 
หนี&สนิตามสญัญาเชา่ - 212 - 212 
เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 14,886 - - 14,886 
เจา้หนี&จากการซื&อสนิทรพัยท์างการเงนิที#วดัมลูค่าดว้ย     
   มลูค่ายุตธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - - 5,457 5,457 
   รวมหนี&สนิทางการเงนิ 177,859 141,462 29,148 348,469 
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 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 
 มีอตัราดอกเบี&ย    
 ปรบัขึ&นลงอ้างอิง มีอตัรา   
 ตามอตัราตลาด ดอกเบี&ยคงที' ไม่มีดอกเบี&ย รวม 

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
สินทรพัยท์างการเงิน      
เงนิสด - - 919 919 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 1,199 1,943 3,214 6,356 
สนิทรพัยท์างการเงนิที#วดัมลูค่าดว้ยมลูค่า     
   ยุตธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน - 35,234 - 35,234 
สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ 41,033 2,095 14,433 57,561 
เงนิลงทุน - 61,415 79 61,494 
เงนิใหส้นิเชื#อแก่ลกูหนี& 138,585 88,365 - 226,950 
เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 16,051 - - 16,051 
ลกูหนี&จากการขายสนิทรพัย์ทางการเงนิที#วดัมลูค่าดว้ย     
   มลูค่ายุตธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - - 3,052 3,052 
สนิทรพัยอ์ื#น - 324 222 546 
   รวมสนิทรพัย์ทางการเงนิ 196,868 189,376 21,919 408,163 
     
หนี&สินทางการเงิน     
เงนิรบัฝาก 82,586 105,362 6,008 193,956 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ  19,757 25,460 1,878 47,095 
หนี&สนิจ่ายคนืเมื#อทวงถาม - - 256 256 
หนี&สนิทางการเงนิที#วดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม     
   ผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 28,920 - 29 28,949 
หนี&สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 36,864 2,010 18,347 57,221 
ตราสารหนี&ที#ออกและเงนิกูย้มื 7,153 12,296 - 19,449 
หนี&สนิตามสญัญาเชา่ - 297 - 297 
เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 12,111 - - 12,111 
เจา้หนี&จากการซื&อสนิทรพัยท์างการเงนิที#วดัมลูค่าดว้ย     
   มลูค่ายุตธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - - 3,806 3,806 
   รวมหนี&สนิทางการเงนิ 187,391 145,425 30,324 363,140 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2564 
 มีอตัราดอกเบี&ย    
 ปรบัขึ&นลงอ้างอิง มีอตัรา   
 ตามอตัราตลาด ดอกเบี&ยคงที' ไม่มีดอกเบี&ย รวม 

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

สินทรพัยท์างการเงิน      
เงนิสด - - 818 818 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 2,078 3,872 3,309 9,259 
สนิทรพัยท์างการเงนิที#วดัมลูค่าดว้ยมลูค่า     
   ยุตธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน - 31,303 - 31,303 
สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ 24,598 2,572 19,249 46,419 
เงนิลงทุน - 74,173 107 74,280 
เงนิใหส้นิเชื#อแก่ลกูหนี& 137,101 68,097 - 205,198 
เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 13,660 - - 13,660 
ลกูหนี&จากการขายสนิทรพัย์ทางการเงนิที#วดัมลูค่าดว้ย     
   มลูค่ายุตธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - - 5,806 5,806 
สนิทรพัยอ์ื#น 243 - 298 541 
   รวมสนิทรพัย์ทางการเงนิ 177,680 180,015 29,589 387,284 
     
หนี&สินทางการเงิน     
เงนิรบัฝาก 89,941 85,514 7,324 182,779 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ  23,803 30,937 657 55,397 
หนี&สนิจ่ายคนืเมื#อทวงถาม - - 432 432 
หนี&สนิทางการเงนิที#วดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม     
   ผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 17,722 - 22 17,744 
หนี&สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 25,459 1,992 15,257 42,708 
ตราสารหนี&ที#ออกและเงนิกูย้มื 6,659 22,807 - 29,466 
หนี&สนิตามสญัญาเชา่ - 169 - 169 
เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 14,886 - - 14,886 
เจา้หนี&จากการซื&อสนิทรพัยท์างการเงนิที#วดัมลูค่าดว้ย     
   มลูค่ายุตธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - - 5,457 5,457 
   รวมหนี&สนิทางการเงนิ 178,470 141,419 29,149 349,038 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
สาํหรบัปีสิ&นสดุวนัที' 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2563 
 มีอตัราดอกเบี&ย    
 ปรบัขึ&นลงอ้างอิง มีอตัรา   
 ตามอตัราตลาด ดอกเบี&ยคงที' ไม่มีดอกเบี&ย รวม 

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

สินทรพัยท์างการเงิน      
เงนิสด - - 918 918 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 1,060 1,945 3,183 6,188 
สนิทรพัยท์างการเงนิที#วดัมลูค่าดว้ยมลูค่า     
   ยุตธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน - 35,234 - 35,234 
สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ 41,033 2,095 14,433 57,561 
เงนิลงทุน - 61,413 79 61,492 
เงนิใหส้นิเชื#อแก่ลกูหนี& 138,565 82,237 - 220,802 
เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 16,051 - - 16,051 
ลกูหนี&จากการขายสนิทรพัย์ทางการเงนิที#วดัมลูค่าดว้ย     
   มลูค่ายุตธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - - 3,052 3,052 
สนิทรพัยอ์ื#น - 324 222 546 
   รวมสนิทรพัย์ทางการเงนิ 196,709 183,248 21,887 401,844 
     
หนี&สินทางการเงิน     
เงนิรบัฝาก 82,761 105,379 6,010 194,150 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ  19,757 25,460 1,878 47,095 
หนี&สนิจ่ายคนืเมื#อทวงถาม - - 256 256 
หนี&สนิทางการเงนิที#วดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม     
   ผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 28,920 - 29 28,949 
หนี&สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 36,864 2,010 18,347 57,221 
ตราสารหนี&ที#ออกและเงนิกูย้มื 7,153 12,296 - 19,449 
หนี&สนิตามสญัญาเชา่ - 234 - 234 
เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 12,111 - - 12,111 
เจา้หนี&จากการซื&อสนิทรพัยท์างการเงนิที#วดัมลูค่าดว้ย     
   มลูค่ายุตธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - - 3,806 3,806 
   รวมหนี&สนิทางการเงนิ 187,566 145,379 30,326 363,271 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
สาํหรบัปีสิ&นสดุวนัที' 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2564 
 ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบี&ยใหม่หรือวนัครบกาํหนด   
 เมื'อ 0 - 3 3 - 12   ไม่มี  
 ทวงถาม เดือน เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ดอกเบี&ย รวม 

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
        

สินทรพัยท์างการเงิน        
เงนิสด - - - - - 818 818 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 1,906 4,045 162 - - 3,340 9,453 
สนิทรพัยท์างการเงนิที#วดั        
   มลูค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรม        
   ผา่นกาํไรหรอืขาดทุน   - 658 1,044 2,227 27,374 - 31,303 
สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ - 17,664 8,596 311 599 19,249 46,419 
เงนิลงทุน - 1,885 8,290 35,937 28,061 109 74,282 
เงนิใหส้นิเชื#อแก่ลกูหนี& 9,071 22,662 36,700 90,230 53,231 - 211,894 
เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 13,660 - - - - - 13,660 
ลกูหนี&จากการขายสนิทรพัย์ทางการเงนิ        
   ที#วดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่นกาํไร        
   หรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - - - - - 5,806 5,806 
สนิทรพัยอ์ื#น - 20 61 162 - 471 714 
   รวมสนิทรพัย์ทางการเงนิ 24,637 46,934 54,853 128,867 109,265 29,793 394,349 
        

หนี&สินทางการเงิน        
เงนิรบัฝาก 89,330 46,382 37,265 1,867 - 7,323 182,167 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 23,803 29,889 1,010 38 - 657 55,397 
หนี&สนิจ่ายคนืเมื#อทวงถาม - - - - - 432 432 
หนี&สนิทางการเงนิที#วดัมูลค่า        
   ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่น        
   กาํไรหรอืขาดทุน - 1,428 16,294 - - 22 17,744 
หนี&สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ - 18,147 8,763 60 481 15,257 42,708 
ตราสารหนี&ที#ออกและเงนิกูย้มื - 11,097 5,546 - 12,823 - 29,466 
หนี&สนิตามสญัญาเชา่ - 20 60 130 2 - 212 
เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 14,886 - - - - - 14,886 
เจา้หนี&จากการซื&อสนิทรพัยท์างการเงนิ        
   ที#วดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่นกาํไร        
   หรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - - - - - 5,457 5,457 
   รวมหนี&สนิทางการเงนิ 128,019 106,963 68,938 2,095 13,306 29,148 348,469 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
สาํหรบัปีสิ&นสดุวนัที' 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 
 ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบี&ยใหม่หรือวนัครบกาํหนด   
 เมื'อ 0 - 3 3 - 12   ไม่มี  
 ทวงถาม เดือน เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ดอกเบี&ย รวม 

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
        

สินทรพัยท์างการเงิน        
เงนิสด - - - - - 919 919 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 1,030 2,038 74 - - 3,214 6,356 
สนิทรพัยท์างการเงนิที#วดั        
   มลูค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรม        
   ผา่นกาํไรหรอืขาดทุน   - 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 
เงนิใหส้นิเชื#อแก่ลกูหนี& 6,363 28,558 40,673 90,922 60,434 - 226,950 
เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 16,051 - - - - - 16,051 
ลกูหนี&จากการขายสนิทรพัย์ทางการเงนิ        
   ที#วดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่นกาํไร        
   หรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - - - - - 3,052 3,052 
สนิทรพัยอ์ื#น - 41 40 243 - 222 546 
   รวมสนิทรพัย์ทางการเงนิ 23,444 65,381 55,158 129,769 112,492 21,919 408,163 
        

หนี&สินทางการเงิน        
เงนิรบัฝาก 82,585 46,223 57,383 1,757 - 6,008 193,956 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 19,756 23,854 878 729 - 1,878 47,095 
หนี&สนิจ่ายคนืเมื#อทวงถาม - - - - - 256 256 
หนี&สนิทางการเงนิที#วดัมูลค่า        
   ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่น        
   กาํไรหรอืขาดทุน - 21,123 7,757 40 - 29 28,949 
หนี&สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ - 22,472 15,067 202 1,133 18,347 57,221 
ตราสารหนี&ที#ออกและเงนิกูย้มื - 4,247 3,974 - 11,228 - 19,449 
หนี&สนิตามสญัญาเชา่ - 28 81 185 3 - 297 
เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 12,111 - - - - - 12,111 
เจา้หนี&จากการซื&อสนิทรพัยท์างการเงนิ        
   ที#วดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่นกาํไร        
   หรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - - - - - 3,806 3,806 
   รวมหนี&สนิทางการเงนิ 114,452 117,947 85,140 2,913 12,364 30,324 363,140 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
สาํหรบัปีสิ&นสดุวนัที' 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2564 
 ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบี&ยใหม่หรือวนัครบกาํหนด   

 เมื'อ 0 - 3 3 - 12   ไม่มี  
 ทวงถาม เดือน เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ดอกเบี&ย รวม 

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
สินทรพัยท์างการเงิน        
เงนิสด - - - - - 818 818 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 2,078 3,710 162 - - 3,309 9,259 
สนิทรพัยท์างการเงนิที#วดั        
   มลูค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรม        
   ผา่นกาํไรหรอืขาดทุน   - 658 1,044 2,227 27,374 - 31,303 
สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ - 17,664 8,596 311 599 19,249 46,419 
เงนิลงทุน - 1,885 8,290 35,935 28,061 109 74,280 
เงนิใหส้นิเชื#อแก่ลกูหนี& 9,071 24,241 41,037 79,272 51,577 - 205,198 
เงนิวางหลกัประกนัของตราสาร อนุพนัธ์ 13,660 - - - - - 13,660 
ลกูหนี&จากการขายสนิทรพัย์ทางการเงนิ        
   ที#วดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่นกาํไร        
   หรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - - - - - 5,806 5,806 
สนิทรพัยอ์ื#น - 20 61 162 - 298 541 
   รวมสนิทรพัย์ทางการเงนิ 24,809 48,198 59,190 117,907 107,611 29,589 387,284 
        
หนี&สินทางการเงิน        
เงนิรบัฝาก 89,941 46,382 37,265 1,867 - 7,324 182,779 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 23,803 29,889 1,010 38 - 657 55,397 
หนี&สนิจ่ายคนืเมื#อทวงถาม - - - - - 432 432 
หนี&สนิทางการเงนิที#วดัมูลค่า        
   ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่น        
   กาํไรหรอืขาดทุน - 1,428 16,294 - - 22 17,744 
หนี&สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ - 18,147 8,763 60 481 15,257 42,708 
ตราสารหนี&ที#ออกและเงนิกูย้มื - 11,097 5,546 - 12,823 - 29,466 
หนี&สนิตามสญัญาเชา่ - 19 52 96 2 - 169 
เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 14,886 - - - - - 14,886 
เจา้หนี&จากการซื&อสนิทรพัยท์างการเงนิ        
   ที#วดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่นกาํไร        
   หรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - - - - - 5,457 5,457 
   รวมหนี&สนิทางการเงนิ 128,630 106,962 68,930 2,061 13,306 29,149 349,038 

 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
สาํหรบัปีสิ&นสดุวนัที' 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

48 

 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2563 
 ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบี&ยใหม่หรือวนัครบกาํหนด   

 เมื'อ 0 - 3 3 - 12   ไม่มี  
 ทวงถาม เดือน เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ดอกเบี&ย รวม 

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
สินทรพัยท์างการเงิน        
เงนิสด - - - - - 918 918 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 1,061 1,870 74 - - 3,183 6,188 
สนิทรพัยท์างการเงนิที#วดั        
   มลูค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรม        
   ผา่นกาํไรหรอืขาดทุน   - 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 
เงนิใหส้นิเชื#อแก่ลกูหนี& 6,363 39,486 49,716 67,459 57,778 - 220,802 
เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 16,051 - - - - - 16,051 
ลกูหนี&จากการขายสนิทรพัย์ทางการเงนิ        
   ที#วดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่นกาํไร        
   หรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - - - - - 3,052 3,052 
สนิทรพัยอ์ื#น - 41 40 243 - 222 546 
   รวมสนิทรพัย์ทางการเงนิ 23,475 76,141 64,201 106,306 109,834 21,887 401,844 
        
หนี&สินทางการเงิน        
เงนิรบัฝาก 82,761 46,228 57,394 1,757 - 6,010 194,150 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 19,756 23,854 878 729 - 1,878 47,095 
หนี&สนิจ่ายคนืเมื#อทวงถาม - - - - - 256 256 
หนี&สนิทางการเงนิที#วดัมูลค่า        
   ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่น        
   กาํไรหรอืขาดทุน - 21,122 7,757 41 - 29 28,949 
หนี&สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ - 22,472 15,067 202 1,133 18,347 57,221 
ตราสารหนี&ที#ออกและเงนิกูย้มื - 4,248 3,973 - 11,228 - 19,449 
หนี&สนิตามสญัญาเชา่ - 20 56 155 3 - 234 
เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 12,111 - - - - - 12,111 
เจา้หนี&จากการซื&อสนิทรพัยท์างการเงนิ        
   ที#วดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่นกาํไร        
   หรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - - - - - 3,806 3,806 
   รวมหนี&สนิทางการเงนิ 114,628 117,944 85,125 2,884 12,364 30,326 363,271 
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ธนาคารมยีอดคงเหลอืถวัเฉลี#ยของสนิทรพัยแ์ละหนี&สนิทางการเงนิที#ก่อใหเ้กดิรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย และอตัราเฉลี#ยของดอกเบี&ย
และเงนิปนัผล สาํหรบัปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 เป็นดงันี& 
 

 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ยอดคงเหลือ ดอกเบี&ยและ  ยอดคงเหลือ ดอกเบี&ยและ  
 ถวัเฉลี'ย เงินปันผล อตัราเฉลี'ย ถวัเฉลี'ย เงินปันผล อตัราเฉลี'ย 
 ล้านบาท ล้านบาท (ร้อยละ) ล้านบาท ล้านบาท (ร้อยละ) 
       
สนิทรพัยท์างการเงนิที#ก่อใหเ้กดิรายได ้       
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสทุธ ิ 4,701 18 0.38 5,757 71 1.23 
สนิทรพัยท์างการเงนิที#วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่       
   ยตุธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน 35,439 360 1.02 36,670 375 1.03 
เงนิลงทนุสทุธ ิ 65,625 1,061 1.62 59,616 1,121 1.88 
เงนิใหส้นิเชื#อแก่ลูกหนี& 208,362 11,167 5.36 227,305 13,371 5.88 
    รวมสนิทรพัยท์างการเงนิที#ก่อใหเ้กดิรายได ้ 314,127 12,606  329,348 14,938  
       
หนี&สนิทางการเงนิที#ก่อใหเ้กดิค่าใชจ้า่ย       
เงนิรบัฝาก 179,726 1,299 0.72 196,135 2,360 1.20 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 52,903 206 0.39 49,696 337 0.68 
หนี&สนิทางการเงนิที#วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่       
   ยตุธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน 23,681 192 0.81 28,066 300 1.07 
ตราสารหนี&ที#ออกและเงนิกูย้มื 25,458 580 2.28 24,093 713 2.96 
   รวมหนี&สนิทางการเงนิที#ก่อใหเ้กดิค่าใชจ้่าย 281,768 2,277  297,990 3,710  

 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ยอดคงเหลือ ดอกเบี&ยและ  ยอดคงเหลือ ดอกเบี&ยและ  
 ถวัเฉลี'ย เงินปันผล อตัราเฉลี'ย ถวัเฉลี'ย เงินปันผล อตัราเฉลี'ย 
 ล้านบาท ล้านบาท (ร้อยละ) ล้านบาท ล้านบาท (ร้อยละ) 
       

สนิทรพัยท์างการเงนิที#ก่อใหเ้กดิรายได ้       
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสทุธ ิ 4,528 17 0.38 5,627 70 1.25 
สนิทรพัยท์างการเงนิที#วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่       
   ยตุธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน 35,439 360 1.02 36,670 375 1.03 
เงนิลงทนุสทุธ ิ 65,623 1,061 1.62 59,614 1,121 1.88 
เงนิใหส้นิเชื#อแก่ลูกหนี& 211,334 7,917 3.75 235,373 9,562 4.09 
    รวมสนิทรพัยท์างการเงนิที#ก่อใหเ้กดิรายได ้ 316,924 9,355  337,284 11,128  
       
หนี&สนิทางการเงนิที#ก่อใหเ้กดิค่าใชจ้า่ย       
เงนิรบัฝาก 180,199 1,299 0.72 196,638 2,360 1.20 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 52,712 206 0.39 48,231 337 0.70 
หนี&สนิทางการเงนิที#วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่       
   ยตุธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน 23,681 192 0.81 28,066 300 1.07 
ตราสารหนี&ที#ออกและเงนิกูย้มื 25,458 580 2.28 23,426 696 2.97 
    รวมหนี&สนิทางการเงนิที#ก่อใหเ้กดิคา่ใช้จ่าย 282,050 2,277  296,361 3,693  
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การวิเคราะหค์วามอ่อนไหวของอตัราดอกเบี&ยต่อกาํไรสทุธิและส่วนของเจ้าของ 
 
รายการกําไรหรอืขาดทุนมคีวามอ่อนไหวต่อการเพิ#มขึ&นหรอืลดลงในรายได้ดอกเบี&ยจากสนิทรพัย์ทางการเงนิ และใน
ค่าใชจ่้ายดอกเบี&ยจากหนี&สนิทางการเงนิ ซึ#งเป็นผลมาจากการเปลี#ยนแปลงในอตัราดอกเบี&ย องค์ประกอบอื#นในส่วนของ
เจา้ของจะเปลี#ยนแปลงไปจากการเพิ#มขึ&นหรอืลดลงในมลูค่ายุตธิรรมของการป้องกนัความเสี#ยงในกระแสเงนิสดของเงนิ
กูย้มืและมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารหนี&ที#วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื#น 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2564 
 เพิ'มขึ&น 1 จดุ 

พื&นฐาน 
ลดลง 1 จุด 

พื&นฐาน 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ผลกระทบต่อกําไรสุทธ ิ (40) 40 
ผลกระทบต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (15) 15 

 (55) 55 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2563 
 เพิ'มขึ&น 1 จดุ 

พื&นฐาน 
ลดลง 1 จุด 

พื&นฐาน 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ผลกระทบต่อกําไรสุทธ ิ (48) 48 
ผลกระทบต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (6) 6 

 (54) 54 
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4.1.1.2 ความเสี'ยงด้านอตัราแลกเปลี'ยน (Foreign Exchange Risk) 

 
ความเสี#ยงด้านอตัราแลกเปลี#ยน คอื ความเสี#ยงที#เกดิจากการเปลี#ยนแปลงของอตัราแลกเปลี#ยนเงนิตราต่างประเทศ  
ซึ#งอาจจะทําใหเ้กดิการเปลี#ยนแปลงต่อมลูค่าตราสารทางการเงนิ ความผนัผวนต่อรายไดห้รอืมลูค่าของสนิทรพัย์และ
หนี&สนิทางการเงนิ  
 
ดา้นการบรหิารเงนิและการคา้ผลติภณัฑ์ทางการเงนิ กลุ่มกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบการบรหิารฐานะเงนิตราต่างประเทศ
ของกลุ่มกจิการภายใตเ้พดานความเสี#ยงที#กาํหนดโดยคณะกรรมการบรหิารความเสี#ยงของกลุ่มกจิการ 
 
กลุ่มกจิการมคีวามเสี#ยงจากอตัราแลกเปลี#ยน ณ วนัสิ&นรอบระยะเวลารายงาน ซึ#งสรุปเป็นสกุลเงนิบาท ดงันี& 
 
 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2564 
 สกลุเงิน  

 บาท 
ดอลลาร์

สหรฐั เยน ยูโร 
มาเลเซีย     

ริงกิต อื'นๆ รวม 
รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

        
สินทรพัยท์างการเงิน        
เงนิสด 815 - - - - 3 818 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 5,039 3,547 51 217 197 405 9,456 
สนิทรพัยท์างการเงนิที#วดัมลูค่า        
   ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 31,303 - - - - - 31,303 
สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ (368,984) 421,263 (9,044) (7,907) 4,046 7,045 46,419 
เงนิลงทุนสุทธ ิ 74,281 - - 1 - - 74,282 
เงนิใหส้นิเชื#อแก่ลกูหนี&และดอกเบี&ยคา้งรบั 203,036 13,143 - 8 - 2 216,189 
เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 3,991 9,669 - - - - 13,660 
ลกูหนี&จากการขายสนิทรพัย์ทางการเงนิ        
   ที#วดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่นกาํไร        
   หรอืขาดทุนและเงนิลงทุน 5,806 - - - - - 5,806 
สนิทรพัยอ์ื#น 968 - - - - - 968 
   รวมสนิทรพัย์ทางการเงนิ (43,745) 447,622 (8,993) (7,681) 4,243 7,455 398,901 
        
หนี&สินทางการเงิน        
เงนิรบัฝาก 178,954 2,857 6 194 30 126 182,167 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 54,515 729 1 - 151 1 55,397 
หนี&สนิจ่ายคนืเมื#อทวงถาม 431 1 - - - - 432 
หนี&สนิทางการเงนิที#วดัมูลค่าดว้ย        
   มลูค่ายุตธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 17,744 - - - - - 17,744 
หนี&สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ (372,544) 434,802 (8,984) (7,872) (9,666) 6,972 42,708 
ตราสารหนี&ที#ออกและเงนิกูย้มื 12,332 4,311 - - 12,823 - 29,466 
หนี&สนิตามสญัญาเชา่ 212 - - - - - 212 
เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 10,592 4,294 - - - - 14,886 
เจา้หนี&จากการซื&อสนิทรพัยท์างการเงนิ        
   ที#วดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่นกาํไร        
   หรอืขาดทุนและเงนิลงทุน 5,457 - - - - - 5,457 
หนี&สนิอื#น 152 16 - - 228 - 396 
   รวมหนี&สนิทางการเงนิ (92,155) 447,010 (8,977) (7,678) 3,566 7,099 348,865 
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 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 
 สกลุเงิน  

 บาท 
ดอลลาร์

สหรฐั เยน ยูโร 
มาเลเซีย     

ริงกิต อื'นๆ รวม 
รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

        
สินทรพัยท์างการเงิน        
เงนิสด 886 5 2 6 2 18 919 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 3,670 1,485 26 5 747 424 6,357 
สนิทรพัยท์างการเงนิที#วดัมลูค่า        
   ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 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 
เงนิใหส้นิเชื#อแก่ลกูหนี&และดอกเบี&ยคา้งรบั 217,660 11,961 - 7 - 1,169 230,797 
เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 7,605 8,446 - - - - 16,051 
ลกูหนี&จากการขายสนิทรพัย์ทางการเงนิ        
   ที#วดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่นกาํไร        
   หรอืขาดทุนและเงนิลงทุน 3,052 - - - - - 3,052 
สนิทรพัยอ์ื#น 937 1 - - - - 938 
   รวมสนิทรพัย์ทางการเงนิ 942,682 (607,185) 17,127 31,761 12,398 15,620 412,403 
        
หนี&สินทางการเงิน        
เงนิรบัฝาก 187,044 6,347 8 96 197 264 193,956 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 45,032 1,355 - 4 703 1 47,095 
หนี&สนิจ่ายคนืเมื#อทวงถาม 255 1 - - - - 256 
หนี&สนิทางการเงนิที#วดัมูลค่าดว้ย        
   มลูค่ายุตธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 28,949 - - - - - 28,949 
หนี&สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 622,098 (627,921) 17,095 31,627 (654) 14,976 57,221 
ตราสารหนี&ที#ออกและเงนิกูย้มื 4,329 3,892 - - 11,228 - 19,449 
หนี&สนิตามสญัญาเชา่ 297 - - - - - 297 
เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 4,730 7,381 - - - - 12,111 
เจา้หนี&จากการซื&อสนิทรพัยท์างการเงนิ        
   ที#วดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่นกาํไร        
   หรอืขาดทุนและเงนิลงทุน 3,806 - - - - - 3,806 
หนี&สนิอื#น 293 18 - - 228 - 539 
   รวมหนี&สนิทางการเงนิ 896,833 (608,927) 17,103 31,727 11,702 15,241 363,679 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2564 
 สกลุเงิน  

 บาท 
ดอลลาร์

สหรฐั เยน ยูโร 
มาเลเซีย     

ริงกิต อื'นๆ รวม 
รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

        
สินทรพัยท์างการเงิน        
เงนิสด 815 - - - - 3 818 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 4,845 3,547 51 217 197 405 9,262 
สนิทรพัยท์างการเงนิที#วดัมลูค่า        
   ดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 31,303 - - - - - 31,303 
สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ (368,984) 421,263 (9,044) (7,907) 4,046 7,045 46,419 
เงนิลงทุนสุทธ ิ 74,279 - - 1 - - 74,280 
        
เงนิใหส้นิเชื#อแก่ลกูหนี&และดอกเบี&ยคา้งรบั 196,337 13,143 - 8 - 2 209,490 
เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 3,991 9,669 - - - - 13,660 
ลกูหนี&จากการขายสนิทรพัย์ทางการเงนิ        
   ที#วดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่นกาํไร        
   หรอืขาดทุนและเงนิลงทุน 5,806 - - - - - 5,806 
สนิทรพัยอ์ื#น 808 - - - - - 808 
   รวมสนิทรพัย์ทางการเงนิ (50,800) 447,622 (8,993) (7,681) 4,243 7,455 391,846 
        
หนี&สินทางการเงิน        
เงนิรบัฝาก 179,566 2,857 6 194 30 126 182,779 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 54,515 729 1 - 151 1 55,397 
หนี&สนิจ่ายคนืเมื#อทวงถาม 431 1 - - - - 432 
หนี&สนิทางการเงนิที#วดัมูลค่าดว้ย        
   มลูค่ายุตธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 17,744 - - - - - 17,744 
หนี&สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ (372,544) 434,802 (8,984) (7,872) (9,666) 6,972 42,708 
ตราสารหนี&ที#ออกและเงนิกูย้มื 12,332 4,311 - - 12,823 - 29,466 
หนี&สนิตามสญัญาเชา่ 169 - - - - - 169 
เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 10,592 4,294 - - - - 14,886 
เจา้หนี&จากการซื&อสนิทรพัยท์างการเงนิ        
   ที#วดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่นกาํไร        
   หรอืขาดทุนและเงนิลงทุน 5,457 - - - - - 5,457 
หนี&สนิอื#น 152 16 - - 228 - 396 
   รวมหนี&สนิทางการเงนิ (91,586) 447,010 (8,977) (7,678) 3,566 7,099 349,434 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2563 
 สกลุเงิน  

 บาท 
ดอลลาร์

สหรฐั เยน ยูโร 
มาเลเซีย     

ริงกิต อื'นๆ รวม 
รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

        
สินทรพัยท์างการเงิน        
เงนิสด 885 5 2 6 2 18 918 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 3,502 1,485 26 5 747 424 6,189 
สนิทรพัยท์างการเงนิที#วดัมลูค่า        
   ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 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 
เงนิใหส้นิเชื#อแก่ลกูหนี&และดอกเบี&ยคา้งรบั 211,506 11,961 - 7 - 1,169 224,643 
เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 7,605 8,446 - - - - 16,051 
ลกูหนี&จากการขายสนิทรพัย์ทางการเงนิ        
   ที#วดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่นกาํไร        
   หรอืขาดทุนและเงนิลงทุน 3,052 - - - - - 3,052 
สนิทรพัยอ์ื#น 937 1 - - - - 938 
   รวมสนิทรพัย์ทางการเงนิ 936,357 (607,185) 17,127 31,761 12,398 15,620 406,078 
        
หนี&สินทางการเงิน        
เงนิรบัฝาก 187,238 6,347 8 96 197 264 194,150 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 45,032 1,355 - 4 703 1 47,095 
หนี&สนิจ่ายคนืเมื#อทวงถาม 255 1 - - - - 256 
หนี&สนิทางการเงนิที#วดัมูลค่าดว้ย        
   มลูค่ายุตธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 28,949 - - - - - 28,949 
หนี&สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 622,098 (627,921) 17,095 31,627 (654) 14,976 57,221 
ตราสารหนี&ที#ออกและเงนิกูย้มื 4,329 3,892 - - 11,228 - 19,449 
หนี&สนิตามสญัญาเชา่ 234 - - - - - 234 
เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 4,730 7,381 - - - - 12,111 
เจา้หนี&จากการซื&อสนิทรพัยท์างการเงนิ        
   ที#วดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่นกาํไร        
   หรอืขาดทุนและเงนิลงทุน 3,806 - - - - - 3,806 
หนี&สนิอื#น 289 17 - - 228 - 534 
   รวมหนี&สนิทางการเงนิ 896,960 (608,928) 17,103 31,727 11,702 15,241 363,805 
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นอกเหนือจากสนิทรพัยแ์ละหนี&สนิทางการเงนิที#เป็นเงนิตราต่างประเทศที#ไดเ้ปิดเผยแลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ
ที#เกี#ยวขอ้ง ณ วนัที# 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ธนาคารมฐีานะสุทธทิี#เป็นเงนิตราต่างประเทศที#สําคญั 
โดยจาํแนกเป็นสกุลเงนิไดด้งัต่อไปนี& 
 

(หน่วย: เทียบเท่าล้านเหรียญสหรฐัฯ) 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
เหรียญสหรฐัฯ ยูโร* สกลุอื'น ๆ* เหรียญสหรฐัฯ ยูโร* สกลุอื'น ๆ* 

      
ฐานะทนัท ี 421.58 0.92 (391.33) 102.28 (2.70) (354.02) 
ฐานะล่วงหน้า       
- สญัญาล่วงหน้า (390.78) (1.25) 410.79 (57.99) 2.70 377.17 
   ฐานะสุทธ ิ 30.80 (0.33) 19.46 44.29 - 23.15 

 
* สําหรบัสกุลยูโรและสกุลอื#น ๆ แสดงฐานะสุทธเิป็นเงนิตราต่างประเทศเทยีบเทา่สกุลเงนิเหรยีญสหรฐัฯ 
 
การวิเคราะหค์วามอ่อนไหวจากความเสี'ยงด้านอตัราแลกเปลี'ยน 
 
ตารางแสดงความอ่อนไหวของกําไรสุทธแิละส่วนของเจา้ของเมื#อมกีารเปลี#ยนแปลงของอตัราแลกเปลี#ยนไปร้อยละ 1 
ดงัต่อไปนี& 
 

 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

เพิ'มขึ&นร้อยละ 1    
ดอลลารส์หรฐัฯ 10 13 
อื#นๆ 6 7 
 16 20 
   
ลดลงร้อยละ 1   
ดอลลารส์หรฐัฯ (10) (13) 
อื#นๆ (6) (7) 

 (16) (20) 
 
ธนาคารประกอบธุรกรรมเกี#ยวกบัตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิเป็นไปตามปกตธุิรกจิของธนาคาร เพื#อตอบสนองต่อความตอ้งการ
ของลกูคา้ และเพื#อการบรหิารความเสี#ยงของธนาคารอนัเกดิจากการผนัผวนของอตัราแลกเปลี#ยน และอตัราดอกเบี&ย 
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ณ วนัที# 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ธนาคารมตีราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิซึ#งจําแนกตามระยะเวลาครบกําหนด
ของสญัญา สามารถสรุปไดด้งันี& 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ไม่เกิน 1 ปี มากกว่า 1 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี มากกว่า 1 ปี รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
สญัญาแลกเปลี#ยนเงนิตรา 
   ต่างประเทศทนัทแีละล่วงหน้า       
- สญัญาซื&อ 769,392 2,351 771,743 603,595 6,866 610,461 
- สญัญาขาย 696,643 7,893 704,536 495,758 8,484 504,242 
สญัญาแลกเปลี#ยนเงนิตรา       
   ต่างประเทศและอตัราดอกเบี&ย       
- สญัญาซื&อ 43,351 232,033 275,384 39,340 179,714 219,054 
- สญัญาขาย 66,961 188,102 255,063 32,772 170,483 203,255 
สญัญาแลกเปลี#ยนอตัราดอกเบี&ย       
- รบัอตัราดอกเบี&ยคงที# 333,199 596,620 929,819 378,701 574,392 953,093 
- รบัอตัราดอกเบี&ยลอยตวั 428,514 754,286 1,182,800 461,171 706,643 1,167,814 
สญัญาสทิธซิื&อขายเงนิตราต่างประเทศ        
- ขายสทิธทิี#จะซื&อ - - - 334 - 334 
- ขายสทิธทิี#จะขาย 4 - 4 406 - 406 
- ซื&อสทิธทิี#จะซื&อ 34 - 34 646 - 646 
- ซื&อสทิธทิี#จะขาย - - - 318 - 318 
อนุพนัธด์า้นเครดติ       
- สญัญาซื&อ 668 5,443 6,111 - 5,675 5,675 
- สญัญาขาย 668 5,443 6,111 - 5,675 5,675 
ตราสารสทิธทิี#อา้งองิหน่วยลงทนุ       
   ของกองทนุ       
- สญัญาซื&อ 409 - 409 1,599 417 2,016 
- สญัญาขาย 409 - 409 1,599 417 2,016 
อนุพนัธด์า้นตราสารทนุ       
- สญัญาซื&อ 767 359 1,126 - 323 323 
- สญัญาขาย 767 359 1,126 - 323 323 
อนุพนัธด์า้นตราสารหนี& 
   (Bond Forward)       
- สญัญาขาย - 23,956 23,956 8,679 14,692 23,371 

 

ธนาคารกําหนดนโยบายและวงเงนิที#เกี#ยวขอ้งกบัความเสี#ยงโดยมขี ั &นตอนการรายงานและควบคุมความเสี#ยงต่าง ๆ  
เพื#อควบคุมธุรกรรมด้านอนุพนัธ์ทางการเงนิ ธนาคารควบคุมความเสี#ยงด้านการผดินัดชําระที#เกี#ยวข้องกบัอนุพนัธ ์
ทางการเงนิโดยพจิารณาวงเงนิสนิเชื#อที#ให้กบัลูกค้าโดยรวม ซึ#งการพจิารณาดงักล่าวเป็นไปเช่นเดยีวกบักระบวนการ
การพจิารณาอนุมตัิสนิเชื#อ อนัทําให้ธนาคารควบคุมระดบัความเสี#ยงที#ธนาคารสามารถรบัได้ อย่างไรก็ตาม อนุพนัธ์
ทางการเงนิอาจทาํใหเ้กดิกาํไรหรอืขาดทุนกบัธนาคารกไ็ด ้ซึ#งขึ&นอยู่กบัการขึ&นลงของอตัราดอกเบี&ยหรอือตัราแลกเปลี#ยน
และสามารถเปลี#ยนแปลงไดอ้ย่างมสีาระสาํคญัตามสภาวะตลาดที#เปลี#ยนแปลงไป 
 

4.1.1.3 ความเสี'ยงจากการเปลี'ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน 
 

ความเสี#ยงจากการเปลี#ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน คือ ความเสี#ยงที#เกิดจากการเปลี#ยนแปลงของราคาของ 
ตราสารทุน ซึ#งอาจจะทําใหเ้กดิการเปลี#ยนแปลงต่อมลูค่าของสนิทรพัย์ในตราสารทุน ความผนัผวนต่อรายได ้และมลูค่าของ
สนิทรพัย์ทางการเงนิอื#น ทั &งนี&ความเสี#ยงจากการเปลี#ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุนไม่มสีาระสําคญัต่อกลุ่มกจิการ
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4.1.2 ความเสี'ยงด้านเครดิต 

 
ความเสี#ยงด้านเครดติคอื ความเสี#ยงที#กลุ่มกจิการจะได้รบัความเสยีหายอนัสบืเนื#องมาจากการที#ลูกค้าหรอืคู่สญัญาของกลุ่ม
กจิการไมส่ามารถปฏบิตัติามเงื#อนไขหรอืขอ้ตกลงที#ระบุไวไ้ดต้ามสญัญา 
 
กลุ่มกจิการได้จดัให้มกีารนํากระบวนการบรหิารความเสี#ยงด้านเครดติมาใช้ ภายใต้นโยบายการบรหิารความเสี#ยงด้านเครดิต 
(Credit Risk Management Policy) กลุ่มกจิการมกีารจดัโครงสร้างองค์กรให้มกีารถ่วงดุลและตรวจสอบซึ#งกนัและกนั มกีาร
แบ่งแยกหน้าที#กนัอย่างชดัเจนระหว่างผู้ทําหน้าที#ด้านตลาด ผู้อนุมตัิสนิเชื#อ ผู้ตรวจสอบและผู้ที#ดูแลเรื#องการบรหิารความเสี#ยง  
การบรหิารความเสี#ยงดา้นเครดติของกลุ่มกจิการมกีารบรหิารทั &งในระดบัรายลูกคา้ (Standalone Risk) และระดบั Portfolio โดยกลุ่ม
กจิการไดพ้ฒันาเครื#องมอืในการประเมนิความเสี#ยงที#ต่างกนัใหเ้หมาะสมกบัประเภทของลกูคา้ สําหรบัลกูคา้นิตบุิคคล ธนาคารได้
พฒันา Risk Grading Tools และสําหรบัลูกคา้ธุรกจิขนาดกลาง - ขนาดย่อม ได้พฒันา SME Rating เพื#อใช้สําหรบัจดัอนัดบัความ
เสี#ยงลกูคา้สนิเชื#อธุรกจิ สําหรบัลูกคา้รายย่อยบุคคลธรรมดา ทั &งสนิเชื#ออเนกประสงคท์ี#ไม่มหีลกัประกนั (Personal Cash) และที#มี
หลกัประกนั (Mortgage Loan) รวมทั &งสนิเชื#อเพื#อที#อยู่อาศยั (Home Loan) ธนาคารกไ็ดพ้ฒันาระบบ Credit Scoring ใชใ้นการ
ประเมนิความเสี#ยงของผูกู้ ้
 
ส่วนการพจิารณาการใหส้นิเชื#อนั &น กลุ่มกจิการมคีณะกรรมการพจิารณาอนุมตัสินิเชื#อระดบัต่าง ๆ ซึ#งแตกต่างกนัไปตามขนาด
ของวงเงนิสนิเชื#อ โดยจะเน้นพจิารณาจากความสามารถในการชําระหนี&ของลกูหนี& โดยคาํนึงถงึประเภทของวงเงนิสนิเชื#อ สถานะ
ทางการเงนิของลูกหนี& สภาพเศรษฐกจิและภาวะอุตสาหกรรมเป็นหลกั นอกจากนี&ธนาคารไดจ้ดัตั &งหน่วยงานสอบทานการใหส้นิเชื#อ 
ซึ#งเป็นหน่วยงานอสิระเพื#อใหก้ระบวนการพจิารณาอนุมตัสินิเชื#อมคีวามโปร่งใสและก่อใหเ้กดิประสทิธผิลสูงสุด 
 
มลูค่าสูงสุดของความเสี#ยงด้านสนิเชื#อ คอื มูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ทางการเงนิหกัด้วยค่าเผื#อผลขาดทุนด้านเครดติที#คาดว่า 
จะเกิดขึ&นตามที#แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงนิ และความเสี#ยงของภาระผูกพันนอกงบแสดงฐานะการเงนิ เช่น การคํ&าประกัน 
การกูย้มื และการคํ&าประกนัอื#น ๆ 
 
ข้อมลูที'มีการคาดการณ์ไปในอนาคตของปัจจยัทางเศรษฐศาสตรม์หภาค 
 
กลุ่มกจิการนําสถานการณ์ทางเศรษฐกจิ 3 แบบมาใชเ้พื#อสะทอ้นถงึช่วงของความน่าจะเป็นที#ใหนํ้&าหนกักบัผลลพัธใ์นอนาคตที#เป็นไปได้
ที#เป็นกลางในการประมาณค่าเผื#อผลขาดทุนดา้นเครดติที#คาดว่าจะเกดิขึ&น ดงันี& 
 
เหตุการณ์ที#คาดว่าจะเป็นไปได้มากที#สุด (Base case) : แสดงถึง 'ผลลัพธ์ที#เป็นไปได้มากที#สุด' ของภาวะเศรษฐกิจในอนาคต 
ซึ#งสอดคลอ้งกบัขอ้มลูที#กลุ่มกจิการใชเ้พื#อวตัถุประสงคอ์ื#น ๆ เช่น การจดัทาํงบประมาณและการทดสอบภาวะวกิฤต 
 
เหตุการณ์ที#ดทีี#สุด (Best case) และเหตุการณ์ที#เลวรา้ยที#สุด (Worst case) : แสดงถึงผลลพัธ์ที# "ดกีว่าปกต ิ(Upside)" และ "แย่กว่า
ปกต ิ(Downside)" ของสภาวะเศรษฐกจิในอนาคตซึ#งกาํหนดดว้ยการวเิคราะหท์างสถติแิละการตดัสนิดา้นเครดติโดยผูเ้ชี#ยวชาญ 
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การบริหารลูกหนี&เงินให้สินเชื'อ (Loan portfolio) 
 
ณ วนัที# 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการมกีารกระจุกตวัของความเสี#ยงจากการผดิสญัญาของเงนิให้สนิเชื#อแยก
ตามประเภทอุตสาหกรรม สรุปไดด้งันี& 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

การเกษตรและเหมอืงแร ่ 5,593 7,446 5,593 7,446 
อตุสาหกรรมการผลติและการพาณิชย ์ 32,323 33,962 32,323 33,962 
ธรุกจิอสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง 14,536 16,252 14,536 16,252 
การสาธารณูปโภคและบรกิาร 27,609 29,118 27,609 29,118 
สนิเชื#อสว่นบุคคล 6,402 8,263 6,402 8,263 
สนิเชื#อเพื#อที#อยู่อาศยั 78,124 76,789 78,124 76,789 
ลูกหนี&ธรุกจิเชา่ซื&อและลกูหนี&ตามสญัญาเชา่ทางการเงนิ 33,535 39,063 - - 
อื#น ๆ 13,772 16,057 40,611 48,972 
   รวมเงนิใหส้นิเชื#อแกลู่กหนี& 211,894 226,950 205,198 220,802 

 
ณ วันที# 31 ธันวาคม พ. ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันนอกงบแสดงฐานะการเงนิ ซึ#งวิเคราะห์ตาม
ระยะเวลาครบกาํหนดของสญัญานบัจากวนัที#ในงบแสดงฐานะการเงนิ ไดด้งัต่อไปนี& 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 นับจาก พ.ศ. 2564 นับ พ.ศ. 2563 
 ไม่เกิน 1 ปี มากกว่า 1 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี มากกว่า 1 ปี รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

      

การรบัอาวลัตั yวเงนิ 8 - 8 9 8 17 
ภาระตามตั yวแลกเงนิค่าสนิคา้      
   เขา้ที#ยงัไมค่รบกาํหนด 653 - 653 157 - 157 
เลต็เตอรอ์อฟเครดติ 1,126 - 1,126 765 - 765 
เอกสารภายใตเ้ลตเตอรอ์อฟเครดติ      
   ในประเทศ - - - 31 - 31 
การคํ&าประกนัอื#น 7,904 1,077 8,981 8,717 1,799 10,516 

 
เงินลงทุนในตราสารหนี&และรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 
 

การลงทุนในตราสารหนี&ถูกกาํหนดโดยพจิารณาจากอนัดบัความน่าเชื#อถอืของผูอ้อกหุน้กูห้รอืผูค้ํ&าประกนัซึ#งตอ้งผ่านเกณฑข์ั &นตํ#า
ที#คณะกรรมการธนาคารกาํหนด 
 

ก่อนการทําธุรกรรมกบัธนาคารอื#น ธนาคารจะต้องประเมนิเครดติของคู่สญัญา ซึ#งโดยทั #วไปอ้างอิงจากหน่วยงานจดัอนัดบั
ภายนอก ตลอดจนการจดัอนัดบัความน่าเชื#อถอืของประเทศตน้ทางเพื#อตรวจสอบความเสี#ยงของคู่สญัญา 
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การจดัอนัดบัเครดิต 
 

การจดัอนัดบัเครดติของสนิทรพัย์ทางการเงนิของกลุ่มกจิการจะถูกแบ่งตามตารางดงัต่อไปนี& ซึ#งสอดคลอ้งกบัการจดัอนัดบัของ 
Standard & Poor's  
 

เงนิใหส้นิเชื#อแก่ลกูหนี& และ ภาระผกูพนัที#จะใหส้นิเชื#อวงเงนิสนิเชื#อและสญัญาการคํ&าประกนัทางการเงนิ 
 

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

สนิทรพัยท์างการเงนิอื#น 
 

การจดัอนัดบัเครดิต 
การจดัอนัดบัเครดิต

ภายใน 
การจดัอนัดบัเครดิต

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

คณุภาพเครดิตสามารถอธิบายโดยสรปุได้ดงันี&  
 

ด ีหมายถงึ มคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที#จะไดร้บัคนืเงนิเตม็จาํนวนตามมลูค่าของสนิทรพัย ์ดงันั &นกลุ่มกจิการและธนาคารจงึไม่
มขีอ้กงัวลต่อประเดน็ดงักล่าว 
 

น่าพอใจ หมายถงึ มขีอ้กงัวลที#คู่สญัญาจะไม่สามารถชําระเงนิไดเ้มื#อถงึกําหนด อย่างไรกต็ามยงัไม่ไดม้กีารผดินัดชําระเกดิขึ&น 
และคู่สญัญายงัคงจะชาํระเมื#อถงึกาํหนด และคาดว่าจะสามารถชาํระไดท้ั &งเงนิตน้และดอกเบี&ยเตม็จาํนวน 
 

ดอ้ยค่าดา้นเครดติ หมายถงึ สนิทรพัยม์กีารดอ้ยค่า 
 

กลุ่มระดบัลงทุน หมายถึง อันดบัความน่าเชื#อถือของสินทรพัย์ทางการเงนิที#มคีวามเสี#ยงในการผิดนัดชําระหนี&ค่อนขา้งตํ#า 
เนื#องจากมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที#ผูอ้อกสนิทรพัยท์างการเงนิจะชาํระเงนิคนื 
 

กลุ่มตํ#ากว่าระดบัลงทุน หมายถึง คุณภาพของสินทรพัย์ทางการเงนิอยู่ในระดบัที#น่ากงัวล เนื#องจากมีความเสี#ยงที#ผู้ออก 
สนิทรพัยท์างการเงนิจะไมส่ามารถชาํระเงนิเมื#อถงึกาํหนดชาํระ 
 

ไมม่อีนัดบัความน่าเชื#อถอื รวมไปถงึยอดหนี&ที#ใชว้ธิคีาํนวณสนิทรพัยเ์สี#ยงอย่างงา่ยหรอืยอดหนี&ที#ไม่มอีนัดบัความน่าเชื#อถอืหรอื
ใชอ้นัดบัความน่าเชื#อถอืโดยเฉลี#ย 
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ฐานะเปิดสงูสดุต่อความเสี'ยงด้านเครดิต 
 
กลุ่มกจิการมฐีานะเปิดสูงสุดต่อความเสี#ยงดา้นเครดติที#มต่ีอกจิการอื#นหากกจิการนั &นไม่สามารถทําตามภาระผูกพนัที#กําหนดไวไ้ด ้
โดยไม่คาํนึงถงึหลกัประกนัที#ถอืครองอยู่ ซึ#งฐานะเปิดสงูสุดต่อความเสี#ยงถูกพจิารณาใหเ้ท่ากบัมลูค่าตามบญัชบีนงบแสดงฐานะ
การเงนิ หรอืมลูค่าตามสญัญาของรายการนอกงบการเงนิและสญัญาคํ&าประกนัทางการเงนิแต่ไมร่วมถงึอนุพนัธท์างการเงนิ 
 
ฐานะเปิดต่อความเสี#ยงด้านเครดติของกลุ่มกจิการที#ไม่เท่ากบัมลูค่าตามบญัชใีนงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที#รายงาน ได้แก่
รายการดงัต่อไปนี& 
 

 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ฐานะเปิดสูงสุดต่อ ฐานะเปิดสูงสุดต่อ 
 ความเสี'ยงด้านเครดิต ความเสี'ยงด้านเครดิต 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ฐานะเปิดต่อความเสี'ยงด้านเครดิตของรายการที'    
   แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน   
สนิทรพัยท์างการเงนิที#วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน 31,814 33,253 
เงนิลงทุน 74,471 60,863 
 106,285 94,116 
ฐานะเปิดต่อความเสี'ยงด้านเครดิตของรายการที'    
   แสดงอยู่นอกงบแสดงฐานะการเงิน   
สญัญาคํ&าประกนัทางการเงนิ 10,767 11,468 
ภาระผูกพนัที#จะใหส้นิเชื#อ 31,992 42,567 
 42,759 54,035 

 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ฐานะเปิดสูงสุดต่อ ฐานะเปิดสูงสุดต่อ 
 ความเสี'ยงด้านเครดิต ความเสี'ยงด้านเครดิต 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ฐานะเปิดต่อความเสี'ยงด้านเครดิตของรายการที'    
   แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน   
สนิทรพัยท์างการเงนิที#วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน 31,814 33,253 
เงนิลงทุน 74,469 60,861 
 106,283 94,114 
ฐานะเปิดต่อความเสี'ยงด้านเครดิตของรายการที'    
   แสดงอยู่นอกงบแสดงฐานะการเงิน   
สญัญาคํ&าประกนัทางการเงนิ 10,767 11,468 
ภาระผูกพนัที#จะใหส้นิเชื#อ 31,992 42,567 
 42,759 54,035 
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หลกัประกนั 
 
กลุ่มกจิการกําหนดนโยบายและแนวทางปฏบิตัเิพื#อลดความเสี#ยงดา้นเครดติ และกลุ่มกจิการสามารถใหลู้กหนี&วางหลกัประกนั
ประเภทต่าง ๆ เพื#อใชใ้นการกูย้มืเงนิ ซึ#งกลุ่มกจิการมนีโยบายภายในที#รบัการวางหลกัประกนัสําหรบัสนิทรพัยบ์างประเภทเพื#อ
ลดความเสี#ยงดา้นเครดติ 
 
กลุ่มกจิการประเมนิมลูค่าของหลกัประกนัตั &งแต่วนัที#กลุ่มกจิการเริ#มกระบวนการสําหรบัการปล่อยสนิเชื#อแก่ลูกหนี& และกําหนด 
ใหม้กีารประเมนิมลูค่าของหลกัประกนัตามรอบระยะเวลาที#กําหนด สําหรบัประเภทของหลกัประกนัส่วนใหญ่ที#กลุ่มกจิการรบัให้
วางเป็นหลกัประกนัได ้ไดแ้ก่ 
 
 ที#อยู่อาศยั 
 อสงัหารมิทรพัยใ์นโครงการหรอืสงัหารมิทรพัย ์
 สนิทรพัยข์องกจิการในการดําเนินธุรกจิ เช่น อาคาร อุปกรณ์ เงนิฝากประจาํ หุน้กู ้การคํ&าประกนัของบุคคลธรรมดา และนิตบุิคคล 
 หลกัทรพัยท์ี#อยู่ในความตอ้งการของตลาด 
 อื#น ๆ 
 
ตารางดา้นล่างแสดงจํานวนเงนิใหส้นิเชื#อแก่ลกูหนี&ที#จดัประเภทเป็นสนิเชื#อธุรกจิ สนิเชื#อรายย่อย และหลกัประกนัที#ถอืไวเ้พื#อลด
ความเสี#ยงดา้นเครตติ 
 

 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2564 
  

 
มลูค่าตาม 

บญัชีขั &นต้น 

 
ผลขาดทุนด้าน
เครดิตที'คาดว่า

จะเกิดขึ&น 

มลูค่าสทุธิ 
ตามบญัชีก่อน

หกัสาํรอง
ส่วนเกิน 

 
 

มลูค่ายติุธรรม
ของหลกัประกนั 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

สนิเชื#อธุรกจิ 85,603 (3,169) 82,434 25,827 
สนิเชื#อรายย่อย 130,586 (3,622) 126,964 86,855 
รวม 216,189 (6,791) 209,398 112,682 

 
 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 
  

 
มลูค่าตาม 

บญัชีขั &นต้น 

 
ผลขาดทุนด้าน
เครดิตที'คาดว่า

จะเกิดขึ&น 

มลูค่าสทุธิ 
ตามบญัชีก่อน

หกัสาํรอง
ส่วนเกิน 

 
 

มลูค่ายติุธรรม
ของหลกัประกนั 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

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

 
มลูค่าตาม 

บญัชีขั &นต้น 

 
ผลขาดทุนด้าน
เครดิตที'คาดว่า

จะเกิดขึ&น 

มลูค่าสทุธิ 
ตามบญัชีก่อน

หกัสาํรอง
ส่วนเกิน 

 
 

มลูค่ายติุธรรม
ของหลกัประกนั 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

สนิเชื#อธุรกจิ 112,471 (3,254) 109,217 25,827 
สนิเชื#อรายย่อย 97,019 (2,070) 94,949 86,855 
รวม 209,490 (5,324) 204,166 112,682 

 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2563 
  

 
มลูค่าตาม 

บญัชีขั &นต้น 

 
ผลขาดทุนด้าน
เครดิตที'คาดว่า

จะเกิดขึ&น 

มลูค่าสทุธิ 
ตามบญัชีก่อน

หกัสาํรอง
ส่วนเกิน 

 
 

มลูค่ายติุธรรม
ของหลกัประกนั 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

สนิเชื#อธุรกจิ 127,554 (2,592) 124,962 29,293 
สนิเชื#อรายย่อย 97,089 (2,532) 94,557 86,852 
รวม 224,643 (5,124) 219,519 116,145 

 
การด้อยค่าของสินทรพัยท์างการเงิน 
 
กลุ่มกจิการและธนาคารมสีนิทรพัย์ทางการเงนิ 2 ประเภทที#ต้องมกีารพจิารณาตามโมเดลการวดัมลูค่าผลขาดทุนดา้นเครดติที#
คาดว่าจะเกดิขึ&น 
 เงนิลงทุนในตราสารหนี&ที#วดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายและมลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื#น  
 เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการที#เกี#ยวขอ้งกนั 

 
แมว้่ากลุ่มกจิการจะมรีายการเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดซึ#งเขา้เงื#อนไขการพจิารณาการดอ้ยค่าภายใตม้าตรฐานการรายงานทาง
การเงนิฉบบัที# 9 แต่กลุ่มกจิการพจิารณาว่าการดอ้ยค่าของรายการดงักล่าวเป็นจาํนวนเงนิที#ไมม่นียัสาํคญั 
 
เงนิลงทุนในตราสารหนี� 
 
กลุ่มกจิการและธนาคารพจิารณาว่าเงนิลงทุนในตราสารหนี&ซึ#งวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจําหน่ายและมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็อื#น นั &นมคีวามเสี#ยงดา้นเครดติตํ#า ดงันั &น ค่าเผื#อผลขาดทุนที#รบัรูใ้นระหว่างปีจงึจํากดัอยู่ที#ผลขาดทุนดา้นเครดติ
ที#คาดว่าจะเกดิขึ&นภายใน 12 เดอืน “ความเสี#ยงดา้นเครดติตํ#า” สําหรบัตราสารหนี&ที#อยู่ในความต้องการของตลาดนั &นพจิารณาจาก
อนัดบัด้านเครดติที#อยู่ในระดบัลงทุน (Investment grade credit rating) จากหน่วยงานจดัอนัดบัความน่าเชื#อถืออย่างน้อยหนึ#ง
หน่วยงาน ตราสารอื#นๆ จะพจิารณาว่ามคีวามเสี#ยงดา้นเครดติตํ#าเมื#อมคีวามเสี#ยงจากการผดินัดชําระอยู่ในระดบัตํ#า และผูอ้อก
ตราสารมคีวามสามารถทางการเงนิที#แขง็แรงที#จะปฏบิตัติามภาระผกูพนัตามสญัญาได ้
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เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการที �เกี �ยวขอ้งกนั  
 
ธนาคารมเีงนิให้กู้ยืมแก่กิจการที#เกี#ยวข้องกนัที#วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจําหน่าย โดยรบัรู้ผลขาดทุนด้านเครดติที#คาดว่าจะ
เกดิขึ&นใน 12 เดอืนขา้งหน้าสําหรบัลูกหนี&ที#ไม่ไดม้กีารเพิ#มขึ&นของความเสี#ยงดา้นเครดติที#มนีัยสําคญั และรบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติที#
คาดว่าจะเกดิขึ&นตลอดอายุสําหรบัเงนิใหกู้ย้มืที#มกีารเพิ#มขึ&นของความเสี#ยงดา้นเครดติที#มนียัสําคญั 
 
รายการกระทบยอดค่าเผื#อผลขาดทุนดา้นเครดติเงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการที#เกี#ยวขอ้งกนัสาํหรบัปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
และ พ.ศ. 2563 มดีงันี& 
 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 ล้านบาท ล้านบาท 
 
ค่าเผื#อผลขาดทุนดา้นเครดติตน้ปี 
   - คาํนวณตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที# 9 37 25 
รบัรูค้่าเผื#อผลขาดทุนดา้นเครดติเพิ#มขึ&นในกาํไรหรอืขาดทุนในระหว่างปี 47 12 
ค่าเผื#อผลขาดทุนดา้นเครดติปลายปี 84 37 

 
ความเสี'ยงด้านเครดิตที'เกี'ยวข้องกบัภาระผกูพนั 

 
ภาระผูกพนัที#มผีลต่อความเสี#ยงดา้นเครดติหมายถึงวงเงนิที#ยงัไม่ไดเ้บกิใชข้องวงเงนิที#ไดร้บัการอนุมตั ิซึ#งหมายรวมถงึวงเงนิ
สนิเชื#อ วงเงนิคํ&าประกนัทางการเงนิ หรอืเลต็เตอร์ออฟเครดติ ในส่วนของความเสี#ยงดา้นเครดติกลุ่มกจิการมคี่าความเสยีหาย 
ที#อาจเกดิขึ&นเท่ากบัจํานวนวงเงนิที#ยงัไม่ไดเ้บกิใชท้ั &งหมด อย่างไรกต็ามค่าความเสยีหายที#เกดิขึ&นอาจมจีาํนวนน้อยกว่าจํานวน
ของวงเงนิที#ยงัไม่ไดเ้บกิใชท้ั &งหมด หากภาระผูกพนันั &นเป็นภาระผูกพนัที#อาจเกดิขึ&นจากลูกคา้ที#มอีตัราการเบกิใชใ้นอตัราที#ตํ#า  
กลุ่มกจิการคอยตรวจสอบเงื#อนไขการครบกําหนดของภาระผูกพนัดงักล่าว เนื#องจากภาระผูกพนัที#มอีายุสญัญายาวจะทาํใหเ้กดิ
ความเสี#ยงดา้นเครดติมากกว่าภาระผกูพนัที#มอีายุสญัญาสั &น 
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คณุภาพเครดิตของเงินให้สินเชื'อแก่ลกูหนี&   
 
เงนิใหส้นิเชื#อแก่ลกูหนี&สามารถแยกประเภทออกเป็น สนิเชื#อที#คา้งชาํระไมเ่กนิ 30 วนั สนิเชื#อที#คา้งชาํระหว่าง 31 ถงึ 90 วนั และ 
สนิเชื#อที#คา้งชาํระมากกว่า 90 วนั 
 
ตารางแสดงมลูค่าของเงนิใหส้นิเชื#อแก่ลกูหนี&โดยแบ่งตามคุณภาพดา้นเครดติ เป็นดงันี& 
 

 งบการเงินรวม  
 พ.ศ. 2564 
 สินทรพัยท์าง

การเงินที'ไม่มี
การเพิ'มขึ&นอย่าง

มีนัยสาํคญัของ
ความเสี'ยงด้าน

เครดิต 

สินทรพัยท์าง
การเงินที'มีการ
เพิ'มขึ&นอย่างมี
นัยสาํคญัของ

ความเสี'ยงด้าน
เครดิต 

สินทรพัยท์าง
การเงินที'มีการ

ด้อยค่าด้าน
เครดิต 

สินทรพัยท์าง
การเงินที'มีการ

ด้อยค่าด้าน
เครดิตเมื'อซื&อ

หรือเมื'อเกิด
รายการ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      
ไมค่า้งชาํระและสนิเชื#อที#คา้งชาํระ 
   ไมเ่กนิ 30 วนั 188,770 14,101 870 - 203,741 
สนิเชื#อที#คา้งชาํระหวา่ง 31 ถงึ 90 วนั - 4,899 206 - 5,105 
สนิเชื#อที#คา้งชาํระมากกว่า 90 วนั - - 7,285 58 7,343 
มลูค่าตามบญัชขี ั &นตน้ 188,770 19,000 8,361 58 216,189 
หกั  ค่าเผื#อผลขาดทุนดา้นเครดติ 
         ที#คาดว่าจะเกดิขึ&น (1,488) (1,890) (3,389) (24) (6,791) 
มลูค่าตามบญัชกี่อนหกัสํารองส่วนเกนิ 187,282 17,110 4,972 34 209,398 
 

 งบการเงินรวม  
 พ.ศ. 2563 
 สินทรพัยท์าง

การเงินที'ไม่มี
การเพิ'มขึ&นอย่าง

มีนัยสาํคญัของ
ความเสี'ยงด้าน

เครดิต 

สินทรพัยท์าง
การเงินที'มีการ
เพิ'มขึ&นอย่างมี
นัยสาํคญัของ

ความเสี'ยงด้าน
เครดิต 

สินทรพัยท์าง
การเงินที'มีการ

ด้อยค่าด้าน
เครดิต 

สินทรพัยท์าง
การเงินที'มีการ

ด้อยค่าด้าน
เครดิตเมื'อซื&อ

หรือเมื'อเกิด
รายการ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      
ไมค่า้งชาํระและสนิเชื#อที#คา้งชาํระ 
   ไมเ่กนิ 30 วนั 200,367 14,825 809 - 216,001 
สนิเชื#อที#คา้งชาํระหวา่ง 31 ถงึ 90 วนั - 4,388 868 - 5,256 
สนิเชื#อที#คา้งชาํระมากกว่า 90 วนั - - 9,482 58 9,540 
มลูค่าตามบญัชขี ั &นตน้ 200,367 19,213 11,159 58 230,797 
หกั  ค่าเผื#อผลขาดทุนดา้นเครดติ 
         ที#คาดว่าจะเกดิขึ&น (1,891) (1,482) (3,491) (24) (6,888) 
มลูค่าตามบญัชกี่อนหกัสํารองส่วนเกนิ 198,476 17,731 7,668 34 223,909 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
สาํหรบัปีสิ&นสดุวนัที' 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

65 

 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2564 
 สินทรพัยท์าง

การเงินที'ไม่มี
การเพิ'มขึ&นอย่าง

มีนัยสาํคญัของ
ความเสี'ยงด้าน

เครดิต 

สินทรพัยท์าง
การเงินที'มีการ
เพิ'มขึ&นอย่างมี
นัยสาํคญัของ

ความเสี'ยงด้าน
เครดิต 

สินทรพัยท์าง
การเงินที'มีการ

ด้อยค่าด้าน
เครดิต 

สินทรพัยท์าง
การเงินที'มีการ

ด้อยค่าด้าน
เครดิตเมื'อซื&อ

หรือเมื'อเกิด
รายการ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      
ไมค่า้งชาํระและสนิเชื#อที#คา้งชาํระ 
   ไมเ่กนิ 30 วนั 187,124 12,726 868 - 200,718 
สนิเชื#อที#คา้งชาํระหวา่ง 31 ถงึ 90 วนั - 1,552 202 - 1,754 
สนิเชื#อที#คา้งชาํระมากกว่า 90 วนั - - 6,960 58 7,018 
มลูค่าตามบญัชขี ั &นตน้ 187,124 14,278 8,030 58 209,490 
หกั  ค่าเผื#อผลขาดทุนดา้นเครดติ 
         ที#คาดว่าจะเกดิขึ&น (928) (1,115) (3,257) (24) (5,324) 
มลูค่าตามบญัชกี่อนหกัสํารองส่วนเกนิ 186,196 13,163 4,773 34 204,166 
 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2563 
 สินทรพัยท์าง

การเงินที'ไม่มี
การเพิ'มขึ&นอย่าง

มีนัยสาํคญัของ
ความเสี'ยงด้าน

เครดิต 

สินทรพัยท์าง
การเงินที'มีการ
เพิ'มขึ&นอย่างมี
นัยสาํคญัของ

ความเสี'ยงด้าน
เครดิต 

สินทรพัยท์าง
การเงินที'มีการ

ด้อยค่าด้าน
เครดิต 

สินทรพัยท์าง
การเงินที'มีการ

ด้อยค่าด้าน
เครดิตเมื'อซื&อ

หรือเมื'อเกิด
รายการ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      
ไมค่า้งชาํระและสนิเชื#อที#คา้งชาํระ 
   ไมเ่กนิ 30 วนั 198,709 13,013 806 - 212,528 
สนิเชื#อที#คา้งชาํระหวา่ง 31 ถงึ 90 วนั - 2,100 864 - 2,964 
สนิเชื#อที#คา้งชาํระมากกว่า 90 วนั - - 9,093 58 9,151 
มลูค่าตามบญัชขี ั &นตน้ 198,709 15,113 10,763 58 224,643 
หกั  ค่าเผื#อผลขาดทุนดา้นเครดติ 
         ที#คาดว่าจะเกดิขึ&น (1,060) (708) (3,332) (24) (5,124) 
มลูค่าตามบญัชกี่อนหกัสํารองส่วนเกนิ 197,649 14,405 7,431 34 219,519 
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ตารางดงัต่อไปนี&แสดงคุณภาพเครดติของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ (สนิทรพัย์) เงนิลงทุน เงนิให้สนิเชื#อแก่ลูกหนี&และ
ดอกเบี&ยคา้งรบั เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ ลูกหนี&จากการขายสนิทรพัย์ทางการเงนิที#วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม
ผ่านกําไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน สนิทรพัย์อื#น และภาระผูกพนัที#จะใหส้นิเชื#อและการคํ&าประกนัทางการเงนิ โดยจําแนกตาม
อนัดบัความน่าเชื#อถอื 
 

 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2564 
 สินทรพัยท์าง

การเงินที'ไมมี่
การเพิ'มขึ&น

อยา่งมี
นัยสาํคญัของ

ความเสี'ยงด้าน
เครดิต 

สินทรพัยท์าง
การเงินที'มีการ
เพิ'มขึ&นอยา่งมี
นัยสาํคญัของ

ความเสี'ยงด้าน
เครดิต 

สินทรพัยท์าง
การเงินที'มี
การด้อยค่า
ด้านเครดิต 

สินทรพัยท์าง
การเงินที'มี
การด้อยค่า
ด้านเครดิต
เมื'อซื&อหรือ

เมื'อเกิด
รายการ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน    
   (สินทรพัย)์    

 
 

อนัดบัความน่าเชื#อถอืของประเทศ 1,582 - - - 1,582 
กลุ่มระดบัลงทุน 7,279 - - - 7,279 
กลุ่มระดบัตํ#ากว่าลงทุน 595 - - - 595 
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื#อถอื - - - - - 
หกั ค่าเผื#อผลขาดทุนดา้นเครดติที#คาดว่า 
        จะเกดิขึ&น - - - - - 
มลูค่าสทุธติามบญัช ี 9,456 - - - 9,456 
      

เงินลงทุน      
อนัดบัความน่าเชื#อถอืของประเทศ 66,165 - - - 66,165 
กลุ่มระดบัลงทุน 6,117 - - - 6,117 
กลุ่มระดบัตํ#ากว่าลงทุน 1,892 - - - 1,892 
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื#อถอื - - 1 - 1 
มลูค่าตามบญัชขีั &นตน้ 74,174 - 1 - 74,175 
หกั ค่าเผื#อผลขาดทุนดา้นเครดติที#คาดว่า 
        จะเกดิขึ&น - - (1) - (1) 
มลูค่าสทุธติามบญัช ี 74,174 - - - 74,174 
      

เงินให้สินเชื'อแก่ลูกหนี&และ 
   ดอกเบี&ยค้างรบั    

 
 

ด ี 61,093 3,765 - - 64,858 
น่าพอใจ 1,798 7,749 33 - 9,580 
ดอ้ยค่าดา้นเครดติ - - 4,195 58 4,253 
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื#อถอื 125,879 7,486 4,133 - 137,498 
มลูค่าตามบญัชขีั &นตน้ 188,770 19,000 8,361 58 216,189 
หกั ค่าเผื#อผลขาดทุนดา้นเครดติที#คาดว่า 
        จะเกดิขึ&น (1,488) (1,890) (3,389) (24) (6,791) 
มลูค่าสทุธติามบญัชก่ีอนหกัสาํรองส่วนเกนิ 187,282 17,110 4,972 34 209,398 
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 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2564 
 สินทรพัยท์าง

การเงินที'ไมมี่
การเพิ'มขึ&น

อยา่งมี
นัยสาํคญัของ

ความเสี'ยงด้าน
เครดิต 

สินทรพัยท์าง
การเงินที'มีการ
เพิ'มขึ&นอยา่งมี
นัยสาํคญัของ

ความเสี'ยงด้าน
เครดิต 

สินทรพัย์
ทางการเงิน
ที'มีการด้อย

ค่าด้าน
เครดิต 

สินทรพัยท์าง
การเงินที'มีการ

ด้อยค่าด้าน
เครดิตเมื'อซื&อ

หรือเมื'อเกิด
รายการ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      

เงินวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์      
อนัดบัความน่าเชื#อถอืของประเทศ  2,892 - - - 2,892 
กลุ่มระดบัลงทุน 10,768 - - - 10,768 
กลุ่มระดบัตํ#ากว่าลงทุน - - - - - 
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื#อถอื - - - - - 
มลูค่าตามบญัช ี 13,660 - - - 13,660 
      

ลูกหนี&จากการขายสินทรพัยท์างการเงิน      
   ที'วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรมผ่าน 
   กาํไรหรือขาดทุนและเงินลงทุน      
อนัดบัความน่าเชื#อถอืของประเทศ  5,782 - - - 5,782 
กลุ่มระดบัลงทุน 24 - - - 24 
กลุ่มระดบัตํ#ากว่าลงทุน - - - - - 
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื#อถอื - - - - - 
มลูค่าตามบญัช ี 5,806 - - - 5,806 
      

สินทรพัยอื์'น      
อนัดบัความน่าเชื#อถอืของประเทศ  208 - - - 208 
กลุ่มระดบัลงทุน 46 - - - 46 
กลุ่มระดบัตํ#ากว่าลงทุน 282 - - - 282 
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื#อถอื 311 - - - 311 
มลูค่าตามบญัชขีั &นตน้ 847 - - - 847 
หกั ค่าเผื#อผลขาดทุนดา้นเครดติที#คาดว่า 
        จะเกดิขึ&น (58) - - - (58) 
มลูค่าสทุธติามบญัช ี 789 - - - 789 
      

ภาระผกูพนัที'จะให้สินเชื'อและ 
   การคํ&าประกนัทางการเงิน    

 
 

ด ี 6,900 112 - - 7,012 
น่าพอใจ 68 336 - - 404 
ดอ้ยค่าดา้นเครดติ - - 345 - 345 
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื#อถอื 2,057 4 - - 2,061 
มลูค่าตามบญัชขีั &นตน้ 9,025 452 345 - 9,822 
หกั ค่าเผื#อผลขาดทุนดา้นเครดติที#คาดว่า 
        จะเกดิขึ&น (129) (24) (815) - (968) 
มลูค่าสทุธติามบญัช ี 8,896 428 (470) - 8,854 
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 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 
 สินทรพัยท์าง

การเงินที'ไมมี่
การเพิ'มขึ&น

อยา่งมี
นัยสาํคญัของ

ความเสี'ยงด้าน
เครดิต 

สินทรพัยท์าง
การเงินที'มีการ
เพิ'มขึ&นอยา่งมี
นัยสาํคญัของ

ความเสี'ยงด้าน
เครดิต 

สินทรพัยท์าง
การเงินที'มี
การด้อยค่า
ด้านเครดิต 

สินทรพัยท์าง
การเงินที'มี
การด้อยค่า
ด้านเครดิต
เมื'อซื&อหรือ

เมื'อเกิด
รายการ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน    
     (สินทรพัย)์    

 
 

อนัดบัความน่าเชื#อถอืของประเทศ 2,131 - - - 2,131 
กลุ่มระดบัลงทุน 2,724 - - - 2,724 
กลุ่มระดบัตํ#ากว่าลงทุน 1,502 - - - 1,502 
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื#อถอื - - - - - 
หกั คา่เผื#อผลขาดทุนดา้นเครดติที#คาดวา่ 
        จะเกดิขึ&น - - - - - 
มลูค่าสทุธติามบญัช ี 6,357 - - - 6,357 

      

เงินลงทุน      
อนัดบัความน่าเชื#อถอืของประเทศ 53,140 - - - 53,140 
กลุ่มระดบัลงทุน 6,924 - - - 6,924 
กลุ่มระดบัตํ#ากว่าลงทุน 1,210 141 - - 1,351 
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื#อถอื - - 1 - 1 
มลูค่าตามบญัชขีั &นตน้ 61,274 141 1 - 61,416 
หกั คา่เผื#อผลขาดทุนดา้นเครดติที#คาดวา่ 
        จะเกดิขึ&น - - (1) - (1) 
มลูค่าสทุธติามบญัช ี 61,274 141 - - 61,415 
      

เงินให้สินเชื'อแก่ลูกหนี&และ 
   ดอกเบี&ยค้างรบั    

 
 

ด ี 67,997 1,243 - - 69,240 
น่าพอใจ 1,924 9,792 243 - 11,959 
ดอ้ยค่าดา้นเครดติ - - 5,816 58 5,874 
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื#อถอื 130,446 8,178 5,100 - 143,724 
มลูค่าตามบญัชขีั &นตน้ 200,367 19,213 11,159 58 230,797 
หกั คา่เผื#อผลขาดทุนดา้นเครดติที#คาดวา่ 
        จะเกดิขึ&น (1,891) (1,482) (3,491) (24) (6,888) 
มลูค่าสทุธติามบญัชก่ีอนหกัสาํรองส่วนเกนิ 198,476 17,731 7,668 34 223,909 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
สาํหรบัปีสิ&นสดุวนัที' 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

69 

 
 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 
 สินทรพัยท์าง

การเงินที'ไมมี่
การเพิ'มขึ&น

อยา่งมี
นัยสาํคญัของ

ความเสี'ยงด้าน
เครดิต 

สินทรพัยท์าง
การเงินที'มีการ
เพิ'มขึ&นอยา่งมี
นัยสาํคญัของ

ความเสี'ยงด้าน
เครดิต 

สินทรพัยท์าง
การเงินที'มี
การด้อยค่า
ด้านเครดิต 

สินทรพัยท์าง
การเงินที'มี
การด้อยค่า
ด้านเครดิต
เมื'อซื&อหรือ

เมื'อเกิด
รายการ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      

เงินวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์      
อนัดบัความน่าเชื#อถอืของประเทศ  345 - - - 345 
กลุ่มระดบัลงทุน 14,154 - - - 14,154 
กลุ่มระดบัตํ#ากว่าลงทุน 1,552 - - - 1,552 
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื#อถอื - - - - - 
มลูค่าตามบญัช ี 16,051 - - - 16,051 
      

ลูกหนี&จากการขายสินทรพัยท์างการเงิน      
   ที'วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรมผ่านกาํไร   
   หรือขาดทุนและเงินลงทุน    

 
 

อนัดบัความน่าเชื#อถอืของประเทศ  2,999 - - - 2,999 
กลุ่มระดบัลงทุน 53 - - - 53 
กลุ่มระดบัตํ#ากว่าลงทุน - - - - - 
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื#อถอื - - - - - 
มลูค่าตามบญัช ี 3,052 - - - 3,052 
      

สินทรพัยอื์'น      
อนัดบัความน่าเชื#อถอืของประเทศ  219 - - - 219 
กลุ่มระดบัลงทุน 492 - - - 492 
กลุ่มระดบัตํ#ากว่าลงทุน - 1 - - 1 
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื#อถอื 237 - - - 237 
มลูค่าตามบญัชขีั &นตน้ 948 1 - - 949 
หกั ค่าเผื#อผลขาดทุนดา้นเครดติที#คาดว่า 
        จะเกดิขึ&น (48) - - - (48) 
มลูค่าสทุธติามบญัช ี 900 1 - - 901 
      

ภาระผกูพนัที'จะให้สินเชื'อและการคํ&า 
   ประกนัทางการเงิน    

 
 

ด ี 9,137 158 - - 9,295 
น่าพอใจ 253 213 - - 466 
ดอ้ยค่าดา้นเครดติ - - 195 - 195 
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื#อถอื 2,378 6 203 - 2,587 
มลูค่าตามบญัชขีั &นตน้ 11,768 377 398 - 12,543 
หกั ค่าเผื#อผลขาดทุนดา้นเครดติที#คาดว่า 
        จะเกดิขึ&น (126) (5) (680) - (811) 
มลูค่าสทุธติามบญัช ี 11,642 372 (282) - 11,732 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2564 
 สินทรพัยท์าง

การเงินที'ไมมี่
การเพิ'มขึ&น

อยา่งมี
นัยสาํคญัของ

ความเสี'ยงด้าน
เครดิต 

สินทรพัยท์าง
การเงินที'มีการ
เพิ'มขึ&นอยา่งมี
นัยสาํคญัของ

ความเสี'ยงด้าน
เครดิต 

สินทรพัยท์าง
การเงินที'มี
การด้อยค่า
ด้านเครดิต 

สินทรพัยท์าง
การเงินที'มี
การด้อยค่า
ด้านเครดิต
เมื'อซื&อหรือ

เมื'อเกิด
รายการ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน    

     (สินทรพัย)์ 
    

 
อนัดบัความน่าเชื#อถอืของประเทศ 1,572 - - - 1,572 
กลุ่มระดบัลงทุน 7,095 - - - 7,095 
กลุ่มระดบัตํ#ากว่าลงทุน 595 - - - 595 
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื#อถอื - - - - - 
หกั ค่าเผื#อผลขาดทุนดา้นเครดติที#คาดว่า 
        จะเกดิขึ&น - - - - - 
มลูค่าสทุธติามบญัช ี 9,262 - - - 9,262 

      

เงินลงทุน      
อนัดบัความน่าเชื#อถอืของประเทศ 66,163 - - - 66,163 
กลุ่มระดบัลงทุน 6,117 - - - 6,117 
กลุ่มระดบัตํ#ากว่าลงทุน 1,892 - - - 1,892 
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื#อถอื - - 1 - 1 
มลูค่าตามบญัชขีั &นตน้ 74,172 - 1 - 74,173 
หกั ค่าเผื#อผลขาดทุนดา้นเครดติที#คาดว่า 
        จะเกดิขึ&น - - (1) - (1) 
มลูค่าสทุธติามบญัช ี 74,172 - - - 74,172 
      

เงินให้สินเชื'อแก่ลูกหนี&  
   และดอกเบี&ยค้างรบั    

 
 

ด ี 87,962 3,765 - - 91,727 
น่าพอใจ 1,798 7,749 33 - 9,580 
ดอ้ยค่าดา้นเครดติ - - 3,864 58 3,922 
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื#อถอื 97,364 2,764 4,133 - 104,261 
มลูค่าตามบญัชขีั &นตน้ 187,124 14,278 8,030 58 209,490 
หกั ค่าเผื#อผลขาดทุนดา้นเครดติที#คาดว่า 
        จะเกดิขึ&น (928) (1,115) (3,257) (24) (5,324) 
มลูค่าสทุธติามบญัชก่ีอนหกัสาํรองส่วนเกนิ 186,196 13,163 4,773 34 204,166 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2564 
 สินทรพัยท์าง

การเงินที'ไมมี่
การเพิ'มขึ&น

อยา่งมี
นัยสาํคญัของ

ความเสี'ยงด้าน
เครดิต 

สินทรพัยท์าง
การเงินที'มีการ
เพิ'มขึ&นอยา่งมี
นัยสาํคญัของ

ความเสี'ยงด้าน
เครดิต 

สินทรพัยท์าง
การเงินที'มี
การด้อยค่า
ด้านเครดิต 

สินทรพัยท์าง
การเงินที'มีการ

ด้อยค่าด้าน
เครดิตเมื'อซื&อ

หรือเมื'อเกิด
รายการ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      

เงินวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์      
อนัดบัความน่าเชื#อถอืของประเทศ  2,892 - - - 2,892 
กลุ่มระดบัลงทุน 10,768 - - - 10,768 
กลุ่มระดบัตํ#ากว่าลงทุน - - - - - 
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื#อถอื - - - - - 
มลูค่าตามบญัช ี 13,660 - - - 13,660 
      

ลูกหนี&จากการขายสินทรพัยท์างการเงิน      
   ที'วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรม 
   ผ่านกาํไรหรือขาดทุนและเงินลงทุน      
อนัดบัความน่าเชื#อถอืของประเทศ  5,782 - - - 5,782 
กลุ่มระดบัลงทุน 24 - - - 24 
กลุ่มระดบัตํ#ากว่าลงทุน - - - - - 
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื#อถอื - - - - - 
มลูค่าตามบญัช ี 5,806 - - - 5,806 
      
สินทรพัยอื์'น      
อนัดบัความน่าเชื#อถอืของประเทศ  208 - - - 208 
กลุ่มระดบัลงทุน 46 - - - 46 
กลุ่มระดบัตํ#ากว่าลงทุน 282 - - - 282 
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื#อถอื 272 - - - 272 
มลูค่าตามบญัชขีั &นตน้ 808 - - - 808 
หกั ค่าเผื#อผลขาดทุนดา้นเครดติที#คาดว่า 
        จะเกดิขึ&น (58) - - - (58) 
มลูค่าสทุธติามบญัช ี 750 - - - 750 
      

ภาระผกูพนัที'จะให้สินเชื'อและการคํ&า 
   ประกนัทางการเงิน    

 
 

ด ี 8,825 112 - - 8,937 
น่าพอใจ 68 336 - - 404 
ดอ้ยค่าดา้นเครดติ - - 345 - 345 
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื#อถอื 2,057 4 - - 2,061 
มลูค่าตามบญัชขีั &นตน้ 10,950 452 345 - 11,747 
หกั ค่าเผื#อผลขาดทุนดา้นเครดติที#คาดว่า 
        จะเกดิขึ&น (136) (24) (815) - (975) 
มลูค่าสทุธติามบญัช ี 10,814 428 (470) - 10,772 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2563 
 สินทรพัยท์าง

การเงินที'ไมมี่
การเพิ'มขึ&น

อยา่งมี
นัยสาํคญัของ

ความเสี'ยงด้าน
เครดิต 

สินทรพัยท์าง
การเงินที'มีการ
เพิ'มขึ&นอยา่งมี
นัยสาํคญัของ

ความเสี'ยงด้าน
เครดิต 

สินทรพัยท์าง
การเงินที'มี
การด้อยค่า
ด้านเครดิต 

สินทรพัยท์าง
การเงินที'มี
การด้อยค่า
ด้านเครดิต
เมื'อซื&อหรือ

เมื'อเกิด
รายการ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน    
     (สินทรพัย)์ 

    
 

อนัดบัความน่าเชื#อถอืของประเทศ 2,062 - - - 2,062 
กลุ่มระดบัลงทุน 2,625 - - - 2,625 
กลุ่มระดบัตํ#ากว่าลงทุน 1,502 - - - 1,502 
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื#อถอื - - - - - 
หกั คา่เผื#อผลขาดทุนดา้นเครดติที#คาดวา่ 
        จะเกดิขึ&น - - - - - 
มลูค่าสทุธติามบญัช ี 6,189 - - - 6,189 

      

เงินลงทุน      
อนัดบัความน่าเชื#อถอืของประเทศ 53,140 - - - 53,140 
กลุ่มระดบัลงทุน 6,922 - - - 6,922 
กลุ่มระดบัตํ#ากว่าลงทุน 1,210 141 - - 1,351 
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื#อถอื - - 1 - 1 
มลูค่าตามบญัชขีั &นตน้ 61,272 141 1 - 61,414 
หกั คา่เผื#อผลขาดทุนดา้นเครดติที#คาดวา่ 
        จะเกดิขึ&น - - (1) - (1) 
มลูค่าสทุธติามบญัช ี 61,272 141 - - 61,413 

      

เงินให้สินเชื'อแก่ลูกหนี&  
   และดอกเบี&ยค้างรบั    

 
 

ด ี 100,937 1,243 - - 102,180 
น่าพอใจ 1,924 9,792 243 - 11,959 
ดอ้ยค่าดา้นเครดติ - - 5,420 58 5,478 
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื#อถอื 95,848 4,078 5,100 - 105,026 
มลูค่าตามบญัชขีั &นตน้ 198,709 15,113 10,763 58 224,643 
หกั คา่เผื#อผลขาดทุนดา้นเครดติที#คาดวา่ 
        จะเกดิขึ&น (1,060) (708) (3,332) (24) (5,124) 
มลูค่าสทุธติามบญัชก่ีอนหกัสาํรองส่วนเกนิ 197,649 14,405 7,431 34 219,519 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2563 
 สินทรพัยท์าง

การเงินที'ไม่
มีการเพิ'มขึ&น

อยา่งมี
นัยสาํคญั
ของความ
เสี'ยงด้าน

เครดิต 

สินทรพัยท์าง
การเงินที'มีการ
เพิ'มขึ&นอยา่งมี
นัยสาํคญัของ

ความเสี'ยงด้าน
เครดิต 

สินทรพัยท์าง
การเงินที'มี
การด้อยค่า
ด้านเครดิต 

สินทรพัยท์าง
การเงินที'มี
การด้อยค่า
ด้านเครดิต
เมื'อซื&อหรือ

เมื'อเกิด
รายการ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      

เงินวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์      
อนัดบัความน่าเชื#อถอืของประเทศ  345 - - - 345 
กลุ่มระดบัลงทุน 14,154 - - - 14,154 
กลุ่มระดบัตํ#ากว่าลงทุน 1,552 - - - 1,552 
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื#อถอื - - - - - 
มลูค่าตามบญัช ี 16,051 - - - 16,051 
      

ลูกหนี&จากการขายสินทรพัยท์างการเงิน      
   ที'วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรม 
   ผ่านกาํไรหรือขาดทุนและเงินลงทุน      
อนัดบัความน่าเชื#อถอืของประเทศ  2,999 - - - 2,999 
กลุ่มระดบัลงทุน 53 - - - 53 
กลุ่มระดบัตํ#ากว่าลงทุน - - - - - 
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื#อถอื - - - - - 
มลูค่าตามบญัช ี 3,052 - - - 3,052 
      

สินทรพัยอื์'น      
อนัดบัความน่าเชื#อถอืของประเทศ  219 - - - 219 
กลุ่มระดบัลงทุน 492 - - - 492 
กลุ่มระดบัตํ#ากว่าลงทุน - 1 - - 1 
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื#อถอื 174 - - - 174 
มลูค่าตามบญัชขีั &นตน้ 885 1 - - 886 
หกั คา่เผื#อผลขาดทุนดา้นเครดติที#คาดวา่ 
        จะเกดิขึ&น (48) - - - (48) 
มลูค่าสทุธติามบญัช ี 837 1 - - 838 
      

ภาระผกูพนัที'จะให้สินเชื'อและการคํ&า 
   ประกนัทางการเงิน    

 
 

ด ี 11,757 158 - - 11,915 
น่าพอใจ 253 213 - - 466 
ดอ้ยค่าดา้นเครดติ - - 195 - 195 
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื#อถอื 2,378 6 203 - 2,587 
มลูค่าตามบญัชขีั &นตน้ 14,388 377 398 - 15,163 
หกั คา่เผื#อผลขาดทุนดา้นเครดติที#คาดวา่ 
        จะเกดิขึ&น (129) (5) (680) - (814) 
มลูค่าสทุธติามบญัช ี 14,259 372 (282) - 14,349 
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4.1.3 ความเสี'ยงด้านสภาพคล่อง 

 

ความเสี#ยงด้านสภาพคล่อง คอื ความเสี#ยงอนัเกดิจากการที#กลุ่มกิจการไม่สามารถจ่ายหนี&และภาระผูกพนัได้เมื#อถึงกําหนดเวลา 
หรอืไมส่ามารถเปลี#ยนสนิทรพัยเ์ป็นเงนิสดไดท้นัเวลาหรอืไมส่ามารถจดัหาเงนิทุนไดเ้พยีงพอตามความตอ้งการ  
 

สายบรหิารเงนิจะเป็นผูร้บัผดิชอบการบรหิารสภาพคล่องของธนาคารรวมถงึการจดัหาแหล่งเงนิทุนทั &งระยะสั &นและระยะยาว และ
การบรหิารการลงทุนในตราสารหนี&  ทั &งนี&การบริหารความเสี#ยงด้านสภาพคล่องในภาพรวมอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ
คณะกรรมการบรหิารสนิทรพัย์และหนี&สนิ ซึ#งสอดส่องและควบคุมความเสี#ยงโดยอาศยัเครื#องมอืในการบรหิารความเสี#ยงดา้น
สภาพคล่อง เช่นการดาํรงสนิทรพัยส์ภาพคล่องขั &นตํ#าตามกฎหมาย ส่วนต่างสภาพคล่อง อตัราส่วนสภาพคล่อง และเพดานความเสี#ยง
ดา้นสภาพคล่อง เป็นตน้ 
 

วนัที#ที#ครบกําหนดของเครื#องมอืทางการเงนินับจากวนัที#ในงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที# 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563   
มดีงันี& 
 

 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2564 

 เมื'อทวงถาม 
น้อยกว่าหรือ

เท่ากบั 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีกาํหนด รวม 
รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

 

สินทรพัยท์างการเงิน        
เงนิสด 818 - - - - 818 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 5,581 3,875 - - - 9,456 
สนิทรพัยท์างการเงนิที#วดัมลูค่าดว้ยมลูค่า       
   ยุตธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน - 1,702 2,227 27,374 - 31,303 
สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ - 20,135 12,485 13,799 - 46,419 
เงนิลงทุน - 10,175 35,937 28,061 109 74,282 
เงนิใหส้นิเชื#อแก่ลกูหนี&และดอกเบี&ยคา้งรบั 9,370(1) 29,151 63,907 113,761 - 216,189 
เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 13,660 - - - - 13,660 
ลกูหนี&จากการขายสนิทรพัย์ทางการเงนิ       
   ที#วดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่น       
   กาํไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - 5,806 - - - 5,806 
สนิทรพัยอ์ื#น - 646 237 1 84 968 
   รวมสนิทรพัย์ทางการเงนิ 29,429 71,490 114,793 182,996 193 398,901 
 

หนี&สินทางการเงิน        
เงนิรบัฝาก 98,227 82,073 1,867 - - 182,167 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 24,460 30,899 38 - - 55,397 
หนี&สนิจ่ายคนืเมื#อทวงถาม 432 - - - - 432 
หนี&สนิทางการเงนิที#วดัมูลค่าดว้ย       
   มลูค่ายุตธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน - 1,496 3,414 12,834 - 17,744 
หนี&สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ - 19,230 13,022 10,456 - 42,708 
ตราสารหนี&ที#ออกและเงนิกูย้มื - 11,200 4,507 13,759 - 29,466 
หนี&สนิตามสญัญาเชา่ - 102 113 2 - 217 
เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 14,886 - - - - 14,886 
เจา้หนี&จากการซื&อสนิทรพัยท์างการเงนิ       
   ที#วดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่น       
   กาํไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - 5,457 - - - 5,457 
หนี&สนิอื#น - 396 - - - 396 
   รวมหนี&สนิทางการเงนิ 138,005 150,853 22,961 37,051 - 348,870 

 
(1)  ณ วนัที# 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ส่วนหนึ#งของเงนิใหส้นิเชื#อที#ครบกาํหนดเมื#อทวงถามในงบการเงนิรวมจํานวน 3,572 ลา้นบาท 

เป็นจาํนวนเงนิคงคา้งตามสญัญาของสนิทรพัย์ทางการเงนิที#ดอ้ยค่าดา้นเครดติ ทั &งนี&ระยะเวลาการชาํระคนืขึ&นอยู่กบัการเจรจา
ป รั บ โ ค ร ง ส ร้ า ง ห นี& ใ ห ม่
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 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 

 เมื'อทวงถาม 
น้อยกว่าหรือ

เท่ากบั 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีกาํหนด รวม 
รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

 
สินทรพัยท์างการเงิน        
เงนิสด 919 - - - - 919 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 4,940 1,417 - - - 6,357 
สนิทรพัยท์างการเงนิที#วดัมลูค่าดว้ยมลูค่า       
   ยุตธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน - 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 
เงนิใหส้นิเชื#อแก่ลกูหนี&และดอกเบี&ยคา้งรบั 11,837(1) 31,036 74,878 113,046 - 230,797 
เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 16,051 - - - - 16,051 
ลกูหนี&จากการขายสนิทรพัย์ทางการเงนิ       
   ที#วดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่น       
   กาํไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - 3,052 - - - 3,052 
สนิทรพัยอ์ื#น - 591 269 3 75 938 
   รวมสนิทรพัย์ทางการเงนิ 33,747 62,060 132,049 184,393 154 412,403 
       
หนี&สินทางการเงิน        
เงนิรบัฝาก 93,495 98,704 1,757 - - 193,956 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 22,458 23,908 729 - - 47,095 
หนี&สนิจ่ายคนืเมื#อทวงถาม 256 - - - - 256 
หนี&สนิทางการเงนิที#วดัมูลค่าดว้ย       
   มลูค่ายุตธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน - 3,439 12,491 13,019 - 28,949 
หนี&สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ - 20,423 19,335 17,463 - 57,221 
ตราสารหนี&ที#ออกและเงนิกูย้มื - 1,909 2,140 15,400 - 19,449 
หนี&สนิตามสญัญาเชา่ - 113 191 2 - 306 
เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 12,111 - - - - 12,111 
เจา้หนี&จากการขายสนิทรพัยท์างการเงนิ       
   ที#วดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่น       
   กาํไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - 3,806 - - - 3,806 
หนี&สนิอื#น - 539 - - - 539 
   รวมหนี&สนิทางการเงนิ 128,320 152,841 36,643 45,884 - 363,688 

 
(1)  ณ วนัที# 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ส่วนหนึ#งของเงนิให้สนิเชื#อที#ครบกําหนดเมื#อทวงถามในงบการเงนิรวมจํานวน 5,526 ล้านบาท 

เป็นจํานวนเงนิคงคา้งตามสญัญาของสนิทรพัย์ทางการเงนิที#ดอ้ยค่าด้านเครดติ ทั &งนี&ระยะเวลาการชําระคนืขึ&นอยู่กบัการเจรจา
ปรบัโครงสรา้งหนี&ใหม ่
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

พ.ศ. 2564 

เมื'อทวงถาม 
น้อยกว่าหรือ

เท่ากบั 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีกาํหนด รวม 
รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

สินทรพัยท์างการเงิน        
เงนิสด 818 - - - - 818 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 5,387 3,875 - - - 9,262 
สนิทรพัยท์างการเงนิที#วดัมลูค่าดว้ยมลูค่า       
   ยุตธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน - 1,702 2,227 27,375 - 31,303 
สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ - 20,135 12,485 13,799 - 46,419 
เงนิลงทุน - 10,175 35,935 28,061 109 74,280 
เงนิใหส้นิเชื#อแก่ลกูหนี&และดอกเบี&ยคา้งรบั 9,370(1) 35,067 52,947 112,106 - 209,490 
เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 13,660 - - - - 13,660 
ลกูหนี&จากการขายสนิทรพัย์ทางการเงนิ       
   ที#วดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่น       
   กาํไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - 5,806 - - - 5,806 
สนิทรพัยอ์ื#น - 486 237 1 84 808 
   รวมสนิทรพัย์ทางการเงนิ 29,235 77,246 103,831 181,340 193 391,846 
 
หนี&สินทางการเงิน        
เงนิรบัฝาก 98,839 82,073 1,867 - - 182,779 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 24,460 30,899 38 - - 55,397 
หนี&สนิจ่ายคนืเมื#อทวงถาม 432 - - - - 432 
หนี&สนิทางการเงนิที#วดัมูลค่าดว้ย       
   มลูค่ายุตธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน - 1,496 3,414 12,834 - 17,744 
หนี&สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ - 19,230 13,022 10,456 - 42,708 
ตราสารหนี&ที#ออกและเงนิกูย้มื - 11,200 4,507 13,759 - 29,466 
หนี&สนิตามสญัญาเชา่ - 74 98 2 - 174 
เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 14,886 - - - - 14,886 
เจา้หนี&จากการขายสนิทรพัยท์างการเงนิ       
   ที#วดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่น       
   กาํไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - 5,457 - - - 5,457 
หนี&สนิอื#น - 396 - - - 396 
   รวมหนี&สนิทางการเงนิ 138,617 150,825 22,946 37,051 - 349,439 

 
(1)  ณ วนัที# 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ส่วนหนึ#งของเงนิใหส้นิเชื#อที#ครบกําหนดเมื#อทวงถามในเฉพาะธนาคารจํานวน 3,572 ลา้นบาท 

เป็นจํานวนเงนิคงคา้งตามสญัญาของสนิทรพัย์ทางการเงนิที#ดอ้ยค่าดา้นเครดติ ทั &งนี&ระยะเวลาการชําระคนืขึ&นอยู่กบัการเจรจา
ปรบัโครงสรา้งหนี&ใหม ่



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
สาํหรบัปีสิ&นสดุวนัที' 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

77 

 
งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

พ.ศ. 2563 

เมื'อทวงถาม 
น้อยกว่าหรือ

เท่ากบั 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีกาํหนด รวม 
รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

สินทรพัยท์างการเงิน        
เงนิสด 918 - - - - 918 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 4,771 1,418 - - - 6,189 
สนิทรพัยท์างการเงนิที#วดัมลูค่าดว้ยมลูค่า       
   ยุตธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน - 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 
เงนิใหส้นิเชื#อแก่ลกูหนี&และดอกเบี&ยคา้งรบั 11,837(1) 51,009 51,407 110,390 - 224,643 
เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 16,051 - - - - 16,051 
ลกูหนี&จากการขายสนิทรพัย์ทางการเงนิ       
   ที#วดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม       
   ผา่นกาํไรหรอืขาดทุน - 3,052 - - - 3,052 
สนิทรพัยอ์ื#น - 591 269 3 75 938 
   รวมสนิทรพัย์ทางการเงนิ 33,577 82,034 108,576 181,737 154 406,078 
 
หนี&สินทางการเงิน        
เงนิรบัฝาก 93,673 98,720 1,757 - - 194,150 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 22,458 23,908 729 - - 47,095 
หนี&สนิจ่ายคนืเมื#อทวงถาม 256 - - - - 256 
หนี&สนิทางการเงนิที#วดัมูลค่าดว้ย       
   มลูค่ายุตธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน - 3,439 12,491 13,019 - 28,949 
หนี&สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ - 20,423 19,335 17,463 - 57,221 
ตราสารหนี&ที#ออกและเงนิกูย้มื - 1,909 2,140 15,400 - 19,449 
หนี&สนิตามสญัญาเชา่ - 79 161 2 - 242 
เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 12,111 - - - - 12,111 
เจา้หนี&จากการขายสนิทรพัยท์างการเงนิ       
   ที#วดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม       
   ผา่นกาํไรหรอืขาดทุน - 3,806 - - - 3,806 
หนี&สนิอื#น - 534 - - - 534 
   รวมหนี&สนิทางการเงนิ 128,498 152,818 36,613 45,884 - 363,813 

 
(1) ณ วนัที# 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ส่วนหนึ#งของเงนิใหส้นิเชื#อที#ครบกําหนดเมื#อทวงถามในเฉพาะธนาคารจํานวน 5,526 ลา้นบาท 

เป็นจํานวนเงนิคงคา้งตามสญัญาของสนิทรพัย์ทางการเงนิที#ดอ้ยค่าดา้นเครดติ ทั &งนี&ระยะเวลาการชําระคนืขึ&นอยู่กบัการเจรจา
ปรบัโครงสรา้งหนี&ใหม ่
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4.1.4 ความเสี'ยงด้านมลูค่ายติุธรรม 
ธนาคารไดม้กีารประมาณการมลูค่ายุตธิรรมของเครื#องมอืทางการเงนิตามหลกัเกณฑด์งันี& 
 

 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม 

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
 
สินทรพัยท์างการเงิน      
เงนิสด 818 818 919 919 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ 9,456 9,456 6,357 6,357 
สนิทรพัยท์างการเงนิที#วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่     
   ยุตธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทนุ 31,303 31,303 35,234 35,234 
สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 46,419 46,419 57,561 57,561 
เงนิลงทนุสุทธ ิ 74,281 74,899 61,493 62,788 
เงนิใหส้นิเชื#อแก่ลกูหนี&และดอกเบี&ยคา้งรบัสุทธ ิ 207,849 206,326 221,844 220,317 
เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์ 13,660 13,660 16,051 16,051 
ลูกหนี&จากการขายสนิทรพัยท์างการเงนิที#วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่     
   ยุตธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทนุและเงนิลงทนุ 5,806 5,806 3,052 3,052 
สนิทรพัยอ์ื#น 1,108 1,105 696 697 
   รวมสนิทรพัยท์างการเงนิ 390,700 389,792 403,207 402,976 
 
หนี&สินทางการเงิน      
เงนิรบัฝาก 182,167 182,179 193,956 193,974 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 55,397 55,397 47,095 47,095 
หนี&สนิจา่ยคนืเมื#อทวงถาม 432 432 256 256 
หนี&สนิทางการเงนิที#วดัมลูคา่ดว้ยมลูค่า     
   ยุตธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทนุ 17,744 17,744 28,949 28,949 
หนี&สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 42,708 42,708 57,221 57,221 
ตราสารหนี&ที#ออกและเงนิกูย้มื 29,466 29,488 19,449 19,734 
หนี&สนิตามสญัญาเชา่ 212 212 297 297 
เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์ 14,886 14,886 12,111 12,111 
เจา้หนี&จากการซื&อสนิทรพัยท์างการเงนิที#วดัมลูคา่ดว้ยมลูค่า     
   ยุตธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทนุและเงนิลงทนุ 5,457 5,457 3,806 3,806 
   รวมหนี&สนิทางการเงนิ 348,469 348,503 363,140 363,443 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
  มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม 

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
 
สินทรพัยท์างการเงิน      
เงนิสด 818 818 918 918 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ 9,262 9,262 6,189 6,189 
สนิทรพัยท์างการเงนิที#วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่     
   ยุตธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทนุ 31,303 31,303 35,234 35,234 
สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 46,419 46,419 57,561 57,561 
เงนิลงทนุสุทธ ิ 74,279 74,897 61,491 62,786 
เงนิใหส้นิเชื#อแก่ลกูหนี&และดอกเบี&ยคา้งรบัสุทธ ิ 202,709 201,327 217,576 216,202 
เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์ 13,660 13,660 16,051 16,051 
ลูกหนี&จากการขายสนิทรพัยท์างการเงนิที#วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่     
   ยุตธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทนุและเงนิลงทนุ 5,806 5,806 3,052 3,052 
สนิทรพัยอ์ื#น 808 805 413 413 
   รวมสนิทรพัยท์างการเงนิ 385,064 384,297 398,485 398,406 
 
หนี&สินทางการเงิน      
เงนิรบัฝาก 182,779 182,790 194,150 194,169 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 55,397 55,397 47,095 47,095 
หนี&สนิจา่ยคนืเมื#อทวงถาม 432 432 256 256 
หนี&สนิทางการเงนิที#วดัมลูคา่ดว้ยมลูค่า     
   ยุตธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทนุ 17,744 17,744 28,949 28,949 
หนี&สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 42,708 42,708 57,221 57,221 
ตราสารหนี&ที#ออกและเงนิกูย้มื 29,466 29,488 19,449 19,734 
หนี&สนิตามสญัญาเชา่ 169 169 234 234 
เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์ 14,886 14,886 12,111 12,111 
เจา้หนี&จากการซื&อสนิทรพัยท์างการเงนิที#วดัมลูคา่ดว้ยมลูค่า     
   ยุตธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทนุและเงนิลงทนุ 5,457 5,457 3,806 3,806 
   รวมหนี&สนิทางการเงนิ 349,038 349,071 363,271 363,575 

 
4.2 การจดัการความเสี'ยงในส่วนของทุน 
 

วตัถุประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบริหารทุนของกลุ่มกิจการนั &นเพื#อดํารงไว้ซึ#งความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนื#องของ 
กลุ่มกจิการเพื#อสรา้งผลตอบแทนต่อเจา้ของและเป็นประโยชน์ต่อผูท้ี#มสี่วนไดเ้สยีอื#น และเพื#อดาํรงไวซ้ึ#งโครงสรา้งของทุนที#เหมาะสมเพื#อ
ลดตน้ทุนทางการเงนิของทุน 
 
ในการดํารงไวห้รอืปรบัโครงสรา้งของทุน กลุ่มกจิการอาจปรบันโยบายการจ่ายเงนิปนัผลใหก้บัเจา้ของ การคนืทุนใหแ้ก่เจา้ของ การออกหุน้ใหม ่
หรอืการขายทรพัยส์นิเพื#อลดภาระหนี& 
 
ธนาคารมกีารดํารงเงนิกองทุนตามกฎหมายตามพระราชบญัญตัธุิรกจิสถาบนัการเงนิ พ.ศ. 2551 เงนิกองทุนที#ต้องดํารงไวต้ามกฎหมาย 
ของธนาคารเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 30 
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5 ประมาณการทางบญัชีที'สาํคญั ข้อสมมติฐานและการใช้ดลุยพินิจ 

 
การประมาณการ ขอ้สมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจได้มกีารทบทวนอย่างต่อเนื#องและอยู่บนพื&นฐานของประสบการณ์ในอดีตและปจัจยัอื#น ๆ  
ซึ#งรวมถงึการคาดการณ์ถงึเหตุการณ์ในอนาคตที#เชื#อว่ามเีหตุผลในสถานการณ์ขณะนั &น 
 
กลุ่มกิจการมีการประมาณการทางบัญชี และใช้ข้อสมมติฐานที#เกี#ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบัญชีอาจไม่ตรงกับ 
ผลที#เกดิขึ&นจรงิ ประมาณการทางบญัชทีี#สําคญัและขอ้สมมตฐิานที#มคีวามเสี#ยงอย่างเป็นสาระสําคญัที#อาจเป็นเหตุใหเ้กดิการปรบัปรุงยอดคงเหลอื
ของสนิทรพัยแ์ละหนี&สนิในรอบระยะเวลาบญัชหีน้า มดีงันี& 
 
(ก) ค่าเผื'อผลขาดทุนด้านเครดิตที'คาดว่าจะเกิดขึ&น 

 
กลุ่มกจิการพจิารณาและรบัรูผ้ลขาดทุนด้านเครดติที#คาดว่าจะเกดิขึ&น โดยรวมการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต (Forward looking) 
ของสนิทรพัยท์างการเงนิที#เป็นตราสารหนี&ที#วดัมลูค่าดว้ยวธิวีดัมลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื#น สนิทรพัย์ทางการเงนิที#เป็น
ตราสารหนี&ที#วดัมลูค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจาํหน่าย และภาระผกูพนัวงเงนิสนิเชื#อที#ยงัไมไ่ดเ้บกิใชแ้ละสญัญาคํ&าประกนัทางการเงนิ 
 
ผลขาดทุนดา้นเครดติที#คาดว่าจะเกดิขึ&นสําหรบัสนิทรพัย์ทางการเงนิเกดิจากประมาณการค่าความน่าจะเป็นของผลขาดทุนดา้นเครดติ
ถ่วงนํ&าหนัก (เช่น มูลค่าปจัจุบนัของจํานวนเงนิสดที#คาดว่าจะไม่ไดร้บัทั &งหมด) ตลอดช่วงอายุที#คาดไวข้องเครื#องมอืทางการเงนิ โดย
จํานวนเงนิสดที#คาดว่าจะไม่ได้รบัหมายถึงผลต่างระหว่างกระแสเงนิสดตามสญัญาทั &งหมดซึ#งกลุ่มกจิการต้องได้รบัและกระแสเงนิสด
ทั &งหมดซึ#งกลุ่มกจิการคาดว่าจะไดร้บั คดิลดดว้ยอตัราดอกเบี&ยที#แทจ้รงิเมื#อแรกเริ#มของสญัญาสําหรบัสนิทรพัยท์างการเงนิที#ไม่มกีารดอ้ยค่า
ดา้นเครดติเมื#อซื&อหรอืเมื#อวนัที#เกดิรายการหรอือตัราดอกเบี&ยที#แทจ้รงิปรบัดว้ยความเสี#ยงดา้นเครดติสาํหรบัสนิทรพัยท์างการเงนิที#มกีาร
ดอ้ยค่าดา้นเครดติเมื#อซื&อหรอืเมื#อวนัที#เกดิรายการ กลุ่มกจิการประมาณการกระแสเงนิสดโดยพจิารณาถงึเงื#อนไขตามสญัญาทั &งหมดของ
สนิทรพัย์ทางการเงนิตลอดอายุของสนิทรพัยท์างการเงนิที#คาดไว ้โดยกระแสเงนิสดที#คาดว่าจะไดร้บัที#กลุ่มกจิการพจิารณาหมายรวมถงึ
กระแสเงนิสดที#ไดม้าจากการขายหลกัประกนัที#ถอืไวห้รอืส่วนที#ปรบัปรุงดา้นเครดติอื#น ๆ ซึ#งถอืเป็นส่วนหนึ#งของเงื#อนไขตามสญัญา โดย
ขอ้สนันิษฐานว่าอายุที#คาดไวข้องสนิทรพัยท์างการเงนิสามารถประมาณไดอ้ย่างน่าเชื#อถอื อย่างไรกต็ามในกรณีที#กลุ่มกจิการไมส่ามารถ
ประมาณอายุของสนิทรพัยท์างการเงนิไดอ้ย่างน่าเชื#อถอื กลุ่มกจิการจะเลอืกใชอ้ายุคงเหลอืตามสญัญาของสนิทรพัยท์างการเงนิ 
 
ผลขาดทุนด้านเครดติที#คาดว่าจะเกดิขึ&นสําหรบัภาระผูกพนัวงเงนิสนิเชื#อที#ยงัไม่ได้เบกิใช้เกดิจากผลต่างระหว่าง มูลค่าปจัจุบนัของ
กระแสเงนิสดตามสญัญาที#ถงึกําหนดชาํระ ในกรณีที#ผูถ้อืสญัญาเบกิใชส้นิเชื#อและมลูค่าปจัจุบนัของกระแสเงนิสดที#กลุ่มกจิการคาดว่าจะ
ไดร้บั ในกรณีที#สนิเชื#อถูกเบกิใช ้โดยการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดติที#คาดว่าจะเกดิขึ&นสาํหรบัภาระผกูพนัวงเงนิสนิเชื#อดงักล่าว
ของกลุ่มกจิการต้องสอดคลอ้งกบัการคาดการณ์การเบกิใช้สนิเชื#อของภาระผูกพนัดงักล่าว และสดัส่วนของภาระผูกพนัวงเงนิสนิเชื#อที#
คาดว่าจะถูกเบกิใช้ตลอดประมาณการอายุที#คาดว่าจะเกดิขึ&นของภาระผูกพนัวงเงนิสนิเชื#อเมื#อประมาณการผลขาดทุนด้านเครดติที# 
คาดว่าจะเกดิขึ&นตลอดอายุ 
 
ผลขาดทุนดา้นเครดติที#คาดว่าจะเกดิขึ&นสาํหรบัสญัญาคํ&าประกนัทางการเงนิเกดิจากผลต่างระหว่างการประมาณการการจ่ายเงนิชดเชยที#
จะจ่ายให้ผู้ถือสญัญาสําหรบัผลขาดทุนด้านเครดติหกัจํานวนเงนิที#กลุ่มกิจการคาดว่าจะได้รบัจากผู้ถือสญัญา ลูกหนี&  หรอืบุคคลใด 
เนื#องจากกลุ่มกิจการจะต้องชําระเงนิเฉพาะกรณีที#ลูกหนี&ปฏิบัติผิดสัญญาซึ#งเป็นไปตามเงื#อนไขของเครื#องมอืทางการเงนิที#มีการ 
คํ&าประกนั โดยหากสนิทรพัยม์กีารคํ&าประกนัอย่างเตม็จาํนวน ค่าประมาณการของเงนิสดที#คาดว่าจะไมไ่ดร้บัสาํหรบัสญัญาคํ&าประกนัทาง
การเงนิจะสอดคลอ้งกบัค่าประมาณของจาํนวนเงนิสดที#คาดว่าจะไมไ่ดร้บัสาํหรบัสนิทรพัยท์ี#มกีารคํ&าประกนั 
 
ผลขาดทุนดา้นเครดติที#คาดว่าจะเกดิขึ&นสาํหรบัสนิทรพัยท์างการเงนิที#มกีารดอ้ยค่าดา้นเครดติ ณ วนัที#รายงานแต่ไมไ่ดเ้ป็นสนิทรพัยท์าง
การเงนิที#มกีารด้อยค่าด้านเครดิตเมื#อซื&อหรอืเมื#อวนัที#เกิดรายการ จะถูกวดัมูลค่าโดยใช้ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีข ั &นต้นของ
สนิทรพัย์กบัมูลค่าปจัจุบนัของกระแสเงนิสดที#คาดว่าจะไดร้บัในอนาคตคดิลดดว้ยอตัราดอกเบี&ยที#แทจ้รงิที#ใชต้อนเริ#มต้นของสนิทรพัย์
ทางการเงนินั &น การปรบัปรุงผลต่างดงักล่าวจะถูกรบัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทุนเป็นผลกาํไรหรอืขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
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กลุ่มกจิการวดัมลูค่าผลขาดทุนดา้นเครดติที#คาดว่าจะเกดิขึ&นของเครื#องมอืทางการเงนิโดยวธิกีารที#สะทอ้นถงึเรื#องต่อไปนี& 
 
- จาํนวนเงนิที#คาํนึงถงึความน่าจะเป็นถ่วงนํ&าหนกัและปราศจากอคต ิซึ#งพจิารณาจากการประเมนิช่วงของผลลพัธท์ี#เป็นไปได ้
- มลูค่าเงนิตามเวลา และ 
- ขอ้มลูสนับสนุนและความสมเหตุสมผลโดยไม่ใชต้น้ทุนหรอืความพยายามที#มากเกนิไป ณ วนัที#รายงาน เกี#ยวกบัเหตุการณ์ในอดตี 

สภาพการณ์ปจัจุบนั และการพยากรณ์สภาวะเศรษฐกจิในอนาคต 
 
กลุ่มกจิการวดัมลูค่าผลขาดทุนดา้นเครดติที#คาดว่าจะเกดิขึ&นของเครื#องมอืทางการเงนิโดยใชว้ธิกีารดงัต่อไปนี& 
 
ก) วิธีทั 'วไป (General approach) 

 
ณ วนัที#รายงาน กลุ่มกจิการเลอืกใชว้ธิที ั #วไป (General approach) สําหรบัสนิทรพัยท์างการเงนิที#เป็นตราสารหนี&ที#วดัมลูค่าดว้ย
วธิวีดัมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื#น สนิทรพัย์ทางการเงนิที#เป็นตราสารหนี&ที#วดัมลูค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจําหน่าย 
และภาระผูกพันและสัญญาคํ&าประกันทางการเงนิที#ไม่เป็นไปตามเงื#อนไขในการใช้วิธีอย่างง่าย (Simplified approach)  
โดยพจิารณาการเปลี#ยนแปลงในคุณภาพเครดติของสนิทรพัยท์างการเงนิเป็นสามระดบั โดยในแต่ละระดบัจะกาํหนดวธิกีารวดัค่า
เผื#อผลขาดทุนดา้นเครดติที#คาดว่าจะเกดิขึ&นและการคาํนวณวธิดีอกเบี&ยที#แทจ้รงิที#แตกต่างกนัไป ไดแ้ก่ 
 
- ระดบัที# 1 หากความเสี#ยงดา้นเครดติของเครื#องมอืทางการเงนิไม่เพิ#มขึ&นอย่างมนีัยสําคญันับตั &งแต่การรบัรูร้ายการเมื#อเริ#มแรก 

ค่าเผื#อผลขาดทุนของเครื#องมอืทางการเงนิจะถูกวดัมูลค่าด้วยจํานวนเงนิเท่ากบัผลขาดทุนด้านเครดิตที#คาดว่าจะเกิดขึ&นใน  
12 เดอืนขา้งหน้า 

- ระดบัที# 2 หากความเสี#ยงดา้นเครดติของเครื#องมอืทางการเงนิเพิ#มขึ&นอย่างมนียัสาํคญันับตั &งแต่การรบัรูร้ายการเมื#อแรกเริ#ม 
ค่าเผื#อผลขาดทุนของเครื#องมอืทางการเงนิจะถูกวดัมูลค่าดว้ยจํานวนเงนิเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดติที#คาดว่าจะเกดิขึ&น
ตลอดอายุ 

- ระดบัที# 3 เมื#อสนิทรพัย์ทางการเงนิเขา้เงื#อนไขเป็นสนิทรพัย์ทางการเงนิที#มกีารดอ้ยค่าดา้นเครดติ ค่าเผื#อผลขาดทุนของ
เครื#องมอืทางการเงนิจะถูกวดัมลูค่าดว้ยจาํนวนเงนิเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดติที#คาดว่าจะเกดิขึ&นตลอดอายุ 

 
ในการคํานวณค่าเผื#อดอ้ยค่าภายใตว้ธิกีารพจิารณาการเปลี#ยนแปลงในคุณภาพเครดติของสนิทรพัยใ์นแต่ละระดบั ค่าเผื#อดอ้ยค่า
จะถูกคํานวณเป็นแบบกลุ่มลูกหนี&  (Collective approach) โดยคํานึงถึงขอ้มูลคาดการณ์ในอนาคต ยกเว้นค่าเผื#อด้อยค่าของ 
เงนิใหส้นิเชื#อใหแ้ก่ลกูหนี&ที#เป็นสาระสาํคญั ค่าเผื#อดอ้ยค่าจะถูกคาํนวณเป็นแบบรายสญัญา (Individual assessment)   
 
การเพิ'มขึ&นอย่างมีนัยสาํคญัของความเสี'ยงด้านเครดิต 
 
กลุ่มกจิการประเมนิความเสี#ยงดา้นเครดติของเครื#องมอืทางการเงนิ ณ วนัที#รายงาน ว่ามกีารเพิ#มขึ&นอย่างมนีัยสําคญันับตั &งแต่
การรบัรูร้ายการเมื#อแรกเริ#มหรอืไม ่ ในการประเมนิดงักล่าวกลุ่มกจิการเปรยีบเทยีบความเสี#ยงของการผดิสญัญาที#จะเกดิขึ&นของ
เครื#องมอืทางการเงนิ ณ วนัที#รายงาน กบัความเสี#ยงของการผดิสญัญาที#จะเกดิขึ&นของเครื#องมอืทางการเงนิ ณ วนัที#รบัรูร้ายการ
เมื#อเริ#มแรก และพจิารณาขอ้มลูสนบัสนุนและสมเหตุสมผลที#สามารถหาไดโ้ดยไมใ่ชต้น้ทุนหรอืความพยายามที#มากเกนิไป 
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ข) วิธีอย่างง่าย (Simplified approach) 

 

กลุ่มกจิการเลอืกใชห้ลกัการอย่างง่ายในการคํานวณค่าเผื#อผลขาดทุนดา้นเครดติที#คาดว่าจะเกดิขึ&นโดยจะพจิารณามลูค่าผลขาดทุน
ดา้นเครดติที#คาดว่าจะเกดิขึ&นตลอดอายุสาํหรบัลกูหนี&อื#น 
 

สินทรพัยท์างการเงินที'มีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื'อซื&อหรือเมื'อวนัที'เกิดรายการ 
 

กลุ่มกิจการจะรบัรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที#คาดว่าจะเกิดขึ&นของสินทรพัย์ทางการเงนิที#มกีารด้อยค่าด้านเครดิตเมื#อซื&อหรือ 
เมื#อวนัที#เกิดรายการเท่ากบัผลต่างระหว่างกระแสเงนิสดตามสญัญาทั &งหมดซึ#งกิจการต้องได้รบัและกระแสเงนิสดทั &งหมด 
ซึ#งกจิการคาดว่าจะไดร้บั คดิลดดว้ยอตัราดอกเบี&ยที#แทจ้รงิปรบัดว้ยความเสี#ยงดา้นเครดติ และกลุ่มกจิการจะรบัรูจ้ํานวนเงนิของ
การเปลี#ยนแปลงของผลขาดทุนด้านเครดติที#คาดว่าจะเกดิขึ&นตลอดอายุ เป็นผลกําไรหรอืขาดทุนจากการด้อยค่าในกําไรหรอื
ขาดทุน โดยกลุ่มกจิการจะรบัรูก้ารเปลี#ยนแปลงในทางที#ดขี ึ&นของผลขาดทุนดา้นเครดติที#คาดว่าจะเกดิขึ&นตลอดอายุเป็นผลกําไร
จากการดอ้ยค่า แมว้่าผลขาดทุนดา้นเครดติที#คาดว่าจะเกดิขึ&นตลอดอายุดงักล่าวเป็นจาํนวนเงนิที#น้อยกว่าผลขาดทุนดา้นเครดติ
ที#คาดว่าจะเกดิขึ&นซึ#งเคยรวมในกระแสเงนิสดที#ประมาณการ ณ การรบัรูร้ายการเมื#อเริ#มแรก 
 

(ข) มลูค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 
 

ในการประเมนิมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ ฝ่ายบรหิารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสาร
อนุพนัธ์ทางการเงนิ โดยคํานวณตามหลกัเกณฑ์การประเมนิมูลค่าที#เป็นที#ยอมรบักนัทั #วไป ซึ#งตวัแปรที#ใช้ในการคํานวณมาจากการ
เทยีบเคยีงกบัตวัแปรที#มอียู่ในตลาด โดยคาํนึงถงึอายุของตราสาร อตัราดอกเบี&ย ขอ้มลูความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร อตัราความผนัผวน
ของตลาด เป็นตน้ 
 

(ค) การด้อยค่าของเงินลงทุน 
 

เงนิลงทุนไดถู้กทบทวนการดอ้ยค่าเมื#อมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์บ่งชี&ว่า ราคาตามบญัชอีาจตํ#ากว่ามลูค่าที#คาดว่าจะไดร้บัคนื ในการ
พจิารณาผลต่อรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ซึ#งฝา่ยบรหิารเหน็ว่าประมาณการดงักล่าวสมเหตุผล 
 

(ง) ค่าเผื'อการด้อยค่าของทรพัยสิ์นรอการขาย 
 

กลุ่มกจิการประเมนิค่าเผื#อการด้อยค่าของทรพัย์สนิรอการขายเมื#อพบว่ามูลค่าที#คาดว่าจะได้รบัคนืของทรพัย์สนิมมีลูค่าลดลงน้อยกว่า
มูลค่าตามบญัชี ฝ่ายบรหิารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนจากการด้อยค่าโดยพิจารณาจากราคาประเมนิล่าสุดของ
ทรพัยส์นิ ประเภทและคุณลกัษณะของทรพัยส์นิ อย่างไรกต็าม การใชป้ระมาณการและขอ้สมมตฐิานที#แตกต่างกนัอาจมผีลต่อค่าเผื#อการ
ดอ้ยค่าได ้ดงันั &น การปรบัปรุงค่าเผื#อการดอ้ยค่าอาจมขีึ&นในอนาคต 
 

(จ) อาคาร อปุกรณ์ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 

ฝ่ายบรหิารเป็นผู้ประมาณการของอายุการใช้งานและมูลค่าซากสําหรบั อาคาร อุปกรณ์ และสินทรพัย์ไม่มตีัวตนของกลุ่มกิจการ  
โดยฝ่ายบรหิารจะมกีารทบทวนค่าเสื#อมราคาเมื#ออายุการใชง้านและมลูค่าซากมคีวามแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรอืมี
การตดัจาํหน่ายสนิทรพัยท์ี#เสื#อมสภาพหรอืไมไ่ดใ้ชง้านโดยการขายหรอืเลกิใช ้
 

(ฉ) ประมาณการหนี& สินผลประโยชน์บาํเหน็จพนักงาน 
 

กลุ่มกจิการมขีอ้ผูกมดัในการให้ผลประโยชน์แก่พนักงานหลงัเกษียณอายุ มูลค่าปจัจุบนัของหนี&สนิผลประโยชน์พนักงานได้ถูกรบัรู้
รายการในงบแสดงฐานะการเงนิ โดยการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของประมาณการกระแสเงนิสดที#ต้องจ่ายในอนาคตด้วยอตัราคดิลด 
สมมตฐิานที#ใชใ้นการประเมนิค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนักงานสุทธปิระจําปีไดร้วมถงึเงนิเดอืน จํานวนปีที#พนักงานทํางานใหก้ลุ่มกจิการ 
ซึ#งจะได้รบัเมื#อสิ&นสุดการทํางานและอัตราดอกเบี&ย การเปลี#ยนแปลงในอัตราเหล่านี&มีผลต่อประมาณการค่าใช้จ่ายที#เกี#ยวข้องกับ
ผลประโยชน์พนกังาน 
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6 การจดัประเภทสินทรพัยท์างการเงินและหนี& สินทางการเงิน 

 
ตารางต่อไปนี&แสดงการวเิคราะหม์ลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยแ์ละหนี&สนิทางการเงนิโดยแบ่งตามประเภทในงบแสดงฐานะการเงนิ 

 
 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2564 
    กาํหนดให้   
  กาํหนดให้ วดัมูลค่าด้วย วดัมูลค่าด้วย   
 วดัมูลค่าด้วย วดัมูลค่าด้วย มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม   
 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม ผ่านกาํไรหรือ ผ่านกาํไรหรือ   
 ผ่านกาํไรหรือ ผ่านกาํไรหรือ ขาดทุน ขาดทุน ต้นทุนตดั  
 ขาดทุน ขาดทุน เบด็เสรจ็อื'น เบด็เสรจ็อื'น จาํหน่าย รวม 

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       
สินทรพัยท์างการเงิน        
เงนิสด - - - - 818 818 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ - - - - 9,456 9,456 
สนิทรพัยท์างการเงนิที#วดัมลูค่าดว้ยมลูค่า       
   ยุตธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน 16,872 14,431 - - - 31,303 
สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 46,419 - - - - 46,419 
เงนิลงทนุสุทธ ิ - - 50,322 107 23,852 74,281 
เงนิใหส้นิเชื#อแก่ลูกหนี&และดอกเบี&ยคา้งรบัสุทธ ิ - - - - 207,849 207,849 
เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์ - - - - 13,660 13,660 
ลูกหนี&จากการขายสนิทรพัยท์างการเงนิ       
   ที#วดัมลูค่าดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม       
   ผา่นกําไรหรอืขาดทนุและเงนิลงทนุ - - - - 5,806 5,806 
สนิทรพัยอ์ื#น - - - - 968 968 
   รวมสนิทรพัยท์างการเงนิ 63,291 14,431 50,322 107 262,409 390,560 
       
หนี&สินทางการเงิน        
เงนิรบัฝาก - - - - 182,167 182,167 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ - - - - 55,397 55,397 
หนี&สนิจา่ยคนืเมื#อทวงถาม - - - - 432 432 
หนี&สนิทางการเงนิที#วดัมลูค่าดว้ย       
   มลูค่ายุตธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทนุ - 17,744 - - - 17,744 
หนี&สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 42,708 - - - - 42,708 
ตราสารหนี&ที#ออกและเงนิกูย้มื - - - - 29,466 29,466 
หนี&สนิตามสญัญาเชา่ - - - - 212 212 
เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์ - - - - 14,886 14,886 
เจา้หนี&จากการซื&อสนิทรพัยท์างการเงนิ       
   ที#วดัมลูค่าดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม       
   ผา่นกําไรหรอืขาดทนุและเงนิลงทนุ - - - - 5,457 5,457 
หนี&สนิอื#น  - - - - 396 396 
   รวมหนี&สนิทางการเงนิ 42,708 17,744 - - 288,413 348,865 
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 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 
    กาํหนดให้   
  กาํหนดให้ วดัมูลค่าด้วย วดัมูลค่าด้วย   
 วดัมูลค่าด้วย วดัมูลค่าด้วย มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม   
 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม ผ่านกาํไรหรือ ผ่านกาํไรหรือ   
 ผ่านกาํไรหรือ ผ่านกาํไรหรือ ขาดทุน ขาดทุน ต้นทุนตดั  
 ขาดทุน ขาดทุน เบด็เสรจ็อื'น เบด็เสรจ็อื'น จาํหน่าย รวม 

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       
สินทรพัยท์างการเงิน       
เงนิสด - - - - 919 919 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ - - - - 6,357 6,357 
สนิทรพัยท์างการเงนิที#วดัมลูค่าดว้ยมลูค่า       
   ยุตธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน 21,541 13,693 - - - 35,234 
สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 57,561 - - - - 57,561 
เงนิลงทนุสุทธ ิ - - 39,744 78 21,671 61,493 
เงนิใหส้นิเชื#อแก่ลูกหนี&และดอกเบี&ยคา้งรบัสุทธ ิ - - - - 221,844 221,844 
เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์ - - - - 16,051 16,051 
ลูกหนี&จากการขายสนิทรพัยท์างการเงนิ       
   ที#วดัมลูค่าดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม       
   ผา่นกําไรหรอืขาดทนุและเงนิลงทนุ - - - - 3,052 3,052 
สนิทรพัยอ์ื#น - - - - 938 938 
   รวมสนิทรพัยท์างการเงนิ 79,102 13,693 39,744 78 270,832 403,449 
       
หนี&สินทางการเงิน        
เงนิรบัฝาก - - - - 193,956 193,956 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ - - - - 47,095 47,095 
หนี&สนิจา่ยคนืเมื#อทวงถาม - - - - 256 256 
หนี&สนิทางการเงนิที#วดัมลูค่าดว้ย       
   มลูค่ายุตธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทนุ - 28,949 - - - 28,949 
หนี&สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 57,221 - - - - 57,221 
ตราสารหนี&ที#ออกและเงนิกูย้มื - - - - 19,449 19,449 
หนี&สนิตามสญัญาเชา่ - - - - 297 297 
เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์ - - - - 12,111 12,111 
เจา้หนี&จากการซื&อสนิทรพัยท์างการเงนิ       
   ที#วดัมลูค่าดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม       
   ผา่นกําไรหรอืขาดทนุและเงนิลงทนุ - - - - 3,806 3,806 
   รวมหนี&สนิทางการเงนิ 57,221 28,949 - - 276,970 363,140 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2564 
    กาํหนดให้   
  กาํหนดให้ วดัมูลค่าด้วย วดัมูลค่าด้วย   
 วดัมูลค่าด้วย วดัมูลค่าด้วย มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม   
 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม ผ่านกาํไรหรือ ผ่านกาํไรหรือ   
 ผ่านกาํไรหรือ ผ่านกาํไรหรือ ขาดทุน ขาดทุน ต้นทุนตดั  
 ขาดทุน ขาดทุน เบด็เสรจ็อื'น เบด็เสรจ็อื'น จาํหน่าย รวม 

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       
สินทรพัยท์างการเงิน       
เงนิสด - - - - 818 818 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ - - - - 9,262 9,262 
สนิทรพัยท์างการเงนิที#วดัมลูค่าดว้ยมลูค่า       
   ยุตธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน 16,872 14,431 - - - 31,303 
สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 46,419 - - - - 46,419 
เงนิลงทนุสุทธ ิ - - 50,322 107 23,850 74,279 
เงนิใหส้นิเชื#อแก่ลูกหนี&และดอกเบี&ยคา้งรบัสุทธ ิ - - - - 202,709 202,709 
เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์ - - - - 13,660 13,660 
ลูกหนี&จากการขายสนิทรพัยท์างการเงนิ       
   ที#วดัมลูค่าดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม       
   ผา่นกําไรหรอืขาดทนุและเงนิลงทนุ - - - - 5,806 5,806 
สนิทรพัยอ์ื#น - - - - 808 808 
   รวมสนิทรพัยท์างการเงนิ 63,291 14,431 50,322 107 256,913 385,064 
       
หนี&สินทางการเงิน        
เงนิรบัฝาก - - - - 182,779 182,779 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ - - - - 55,397 55,397 
หนี&สนิจา่ยคนืเมื#อทวงถาม - - - - 432 432 
หนี&สนิทางการเงนิที#วดัมลูค่าดว้ย       
   มลูค่ายุตธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทนุ - 17,744 - - - 17,744 
หนี&สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 42,708 - - - - 42,708 
ตราสารหนี&ที#ออกและเงนิกูย้มื - - - - 29,466 29,466 
หนี&สนิตามสญัญาเชา่ - - - - 169 169 
เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์ - - - - 14,886 14,886 
เจา้หนี&จากการซื&อสนิทรพัยท์างการเงนิ       
   ที#วดัมลูค่าดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม       
   ผา่นกําไรหรอืขาดทนุและเงนิลงทนุ - - - - 5,457 5,457 
หนี&สนิอื#น - - - - 396 396 
   รวมหนี&สนิทางการเงนิ 42,708 17,744 - - 288,982 349,434 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2563 
    กาํหนดให้   
  กาํหนดให้ วดัมูลค่าด้วย วดัมูลค่าด้วย   
 วดัมูลค่าด้วย วดัมูลค่าด้วย มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม   
 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม ผ่านกาํไรหรือ ผ่านกาํไรหรือ   
 ผ่านกาํไรหรือ ผ่านกาํไรหรือ ขาดทุน ขาดทุน ต้นทุนตดั  
 ขาดทุน ขาดทุน เบด็เสรจ็อื'น เบด็เสรจ็อื'น จาํหน่าย รวม 

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       
สินทรพัยท์างการเงิน       
เงนิสด - - - - 918 918 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ - - - - 6,189 6,189 
สนิทรพัยท์างการเงนิที#วดัมลูค่าดว้ยมลูค่า       
   ยุตธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน 21,541 13,693 - - - 35,234 
สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 57,561 - - - - 57,561 
เงนิลงทนุสุทธ ิ - - 39,744 78 21,669 61,491 
เงนิใหส้นิเชื#อแก่ลูกหนี&และดอกเบี&ยคา้งรบัสุทธ ิ - - - - 217,576 217,576 
เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์ - - - - 16,051 16,051 
ลูกหนี&จากการขายสนิทรพัยท์างการเงนิ       
   ที#วดัมลูค่าดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม       
   ผา่นกําไรหรอืขาดทนุและเงนิลงทนุ - - - - 3,052 3,052 
สนิทรพัยอ์ื#น - - - - 938 938 
   รวมสนิทรพัยท์างการเงนิ 79,102 13,693 39,744 78 266,393 399,010 
       
หนี&สินทางการเงิน        
เงนิรบัฝาก - - - - 194,150 194,150 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ - - - - 47,095 47,095 
หนี&สนิจา่ยคนืเมื#อทวงถาม - - - - 256 256 
หนี&สนิทางการเงนิที#วดัมลูค่าดว้ย       
   มลูค่ายุตธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทนุ - 28,949 - - - 28,949 
หนี&สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 57,221 - - - - 57,221 
ตราสารหนี&ที#ออกและเงนิกูย้มื - - - - 19,449 19,449 
หนี&สนิตามสญัญาเชา่ - - - - 234 234 
เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์ - - - - 12,111 12,111 
เจา้หนี&จากการซื&อสนิทรพัยท์างการเงนิ       
   ที#วดัมลูค่าดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม       
   ผา่นกําไรหรอืขาดทนุและเงนิลงทนุ - - - - 3,806 3,806 
   รวมหนี&สนิทางการเงนิ 57,221 28,949 - - 277,101 363,271 
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7 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสทุธิ (สินทรพัย)์ 

 
 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   
ในประเทศ :   
ธนาคารแห่งประเทศไทยและกองทุนเพื#อการฟื&นฟูฯ 1,225 1,701 
ธนาคารพาณชิย ์ 185 154 
สถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ 10 15 
สถาบนัการเงนิอื#น 3,601 1,800 
   รวมในประเทศ 5,021 3,670 
บวก ดอกเบี&ยคา้งรบั 2 - 
หกั ค่าเผื#อผลขาดทุนดา้นเครดติที#คาดว่าจะเกดิขึ&น - - 
   รวมในประเทศสุทธ ิ 5,023 3,670 
   
ต่างประเทศ :   
เงนิสกุลดอลลารส์หรฐัฯ 3,547 1,485 
เงนิเยน 51 26 
เงนิยโูร 217 4 
เงนิสกุลอื#น 617 1,171 
   รวมต่างประเทศ 4,432 2,686 
บวก  ดอกเบี&ยคา้งรบั 1 1 
หกั    ค่าเผื#อผลขาดทุนดา้นเครดติที#คาดว่าจะเกดิขึ&น - - 
   รวมต่างประเทศ 4,433 2,687 
   
   รวมในประเทศและต่างประเทศสุทธ ิ 9,456 6,357 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   
ในประเทศ :   
ธนาคารแห่งประเทศไทยและกองทุนเพื#อการฟื&นฟูฯ 1,225 1,701 
ธนาคารพาณชิย ์ 1 1 
สถาบนัการเงนิอื#น 3,601 1,800 
   รวมในประเทศ 4,827 3,502 
บวก  ดอกเบี&ยคา้งรบั 2 - 
หกั   ค่าเผื#อผลขาดทุนดา้นเครดติที#คาดว่าจะเกดิขึ&น - - 
   รวมในประเทศสุทธ ิ 4,829 3,502 
   
ต่างประเทศ :   
เงนิสกุลดอลลารส์หรฐัฯ 3,547 1,485 
เงนิเยน 51 26 
เงนิยโูร 217 4 
เงนิสกุลอื#น 617 1,171 
   รวมต่างประเทศ 4,432 2,686 
บวก  ดอกเบี&ยคา้งรบั 
หกั   ค่าเผื#อผลขาดทุนดา้นเครดติที#คาดว่าจะเกดิขึ&น 

1 
- 

1 
- 

   รวมต่างประเทศ 4,433 2,687 
   
   รวมในประเทศและต่างประเทศสุทธ ิ 9,262 6,189 
 
8 สินทรพัยท์างการเงินที'วดัมูลค่าด้วยมลูค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

 
8.1 สินทรพัยท์างการเงินเพื'อค้า 

 งบการเงินรวม และ  
งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 มลูค่ายติุธรรม มลูค่ายติุธรรม 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   
หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 13,018 20,733 
ตราสารหนี&ภาคเอกชน 3,854 808 
   รวม 16,872 21,541 
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8.2 สินทรพัยท์างการเงินที'กาํหนดให้วดัมลูค่าด้วยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

 
 งบการเงินรวม และ  

งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 มลูค่ายติุธรรม มลูค่ายติุธรรม 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   
หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 14,431 13,693 

 
9 ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 

 
9.1 ตราสารอนุพนัธ์เพื'อค้า  

 
มลูค่ายุตธิรรมและจาํนวนเงนิตามสญัญาแบ่งตามประเภทความเสี#ยง 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 มลูค่ายติุธรรม มลูค่ายติุธรรม 
   จาํนวนเงิน   จาํนวนเงิน 
 สินทรพัย ์ หนี& สิน ตามสญัญา สินทรพัย ์ หนี& สิน ตามสญัญา 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       
อตัราแลกเปลี#ยน 28,125 28,338 1,973,243 28,493 28,773 1,508,692 
อตัราดอกเบี&ย 15,831 12,751 2,080,172 27,875 23,431 2,095,645 
อื#นๆ 1,557 1,142 39,248 367 3,258 39,399 
   รวม 45,513 42,231 4,092,663 56,735 55,462 3,643,736 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
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9.2 ตราสารอนุพนัธ์เพื'อการป้องกนัความเสี'ยง 
 
9.2.1 การป้องกนัความเสี'ยงในมลูค่ายติุธรรม 

 
จาํนวนเงนิที#เกี#ยวขอ้งกบัรายการที#กําหนดเป็นเครื#องมอืป้องกนัความเสี#ยงและความไม่มปีระสทิธผิลของการป้องกนัความเสี#ยง  
มดีงันี& 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2564 
 มูลค่ายุติธรรม 

   จาํนวนเงิน 

การเปลี'ยนแปลง
ในมูลค่ายุติธรรม

ซึ'งใช้เป็นเกณฑใ์น
การรบัรู้ความไม่มี

ประสิทธิผลของ 
การป้องกนั 

ความไม่มี
ประสิทธิผลของ

การป้องกนัความ
เสี'ยงที'ได้รบัรู้ใน 

จาํนวนเงินตาม
สญัญาที'ได้รบั
ผลกระทบจาก

การปฏิรปูอตัรา 
 สินทรพัย ์ หนี&สิน ตามสญัญา ความเสี'ยง กาํไรหรือขาดทนุ ดอกเบี&ยอ้างอิง 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       
อตัราดอกเบี&ย 56 44 15,075 22 15 - 
   รวม 56 44 15,075 22 15 - 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2563 
 มูลค่ายุติธรรม 

   จาํนวนเงิน 

การเปลี'ยนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมซึ'งใช้เป็นเกณฑ์

ในการรบัรู้ความไม่มี
ประสิทธิผลของการ 

ความไม่มี
ประสิทธิผลของ

การป้องกนัความ
เสี'ยงที'ได้รบัรู้ใน 

 สินทรพัย ์ หนี&สิน ตามสญัญา ป้องกนัความเสี'ยง กาํไรหรือขาดทนุ 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      
อตัราดอกเบี&ย - 1 1,100 - - 
   รวม - 1 1,100 - - 
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จาํนวนเงนิที#เกี#ยวขอ้งกบัรายการที#กาํหนดเป็นเครื#องมอืป้องกนัความเสี#ยง มดีงันี& 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2564 

 จาํนวนเงินตามสญัญา 

ผลสะสมของการ
เปลี'ยนแปลงในมูลค่า

ยุติธรรมของรายการที'มีการ
ป้องกนัความเสี'ยงซึ'งรวมอยู่

ในมูลค่าตามบญัชี 
ของรายการที'มีการป้องกนั

ความเสี'ยง 

 
 

รายการใน 
งบแสดงฐานะ
การเงินที'รวม

รายการที'มี
การป้องกนั
ความเสี'ยง 

การเปลี'ยนแปลง
ในมูลค่ายุติธรรม

ซึ'งใช้เป็นเกณฑ์
ในการรบัรู้ความ
ไม่มีประสิทธิผล
ของการป้องกนั

ความเสี'ยง  สินทรพัย์ หนี&สิน สินทรพัย์ หนี&สิน 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       
รายการที'มีการป้องกนัความเสี'ยง       
THB fixed rate bonds 11,509 - (7) - เงนิลงทุนสุทธ ิ (7) 
   รวม 11,509 - (7) -  (7) 

 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2563 

 จาํนวนเงินตามสญัญา 

ผลสะสมของการ
เปลี'ยนแปลงในมูลค่า

ยุติธรรมของรายการที'มีการ
ป้องกนัความเสี'ยงซึ'งรวมอยู่

ในมูลค่าตามบญัชี 
ของรายการที'มีการป้องกนั

ความเสี'ยง 

รายการใน 
งบแสดงฐานะ
การเงินที'รวม

รายการที'มี 
การป้องกนั
ความเสี'ยง 

การเปลี'ยนแปลง
ในมูลค่ายุติธรรม

ซึ'งใช้เป็นเกณฑ์
ในการรบัรู้ความ
ไม่มีประสิทธิผล
ของการป้องกนั

ความเสี'ยง  สินทรพัย์ หนี&สิน สินทรพัย์ หนี&สิน 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       
รายการที'มีการป้องกนัความเสี'ยง       
THB fixed rate bonds 1,126 - - - เงนิลงทุนสุทธ ิ - 
   รวม 1,126 - - -  - 

 
การป้องกนัความเสี#ยงในมลูค่ายุตธิรรมเป็นการป้องกนัความเสี#ยงจากการเปลี#ยนแปลงมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์ทางการเงนิ
และหนี&สนิทางการเงนิ อนัเนื#องมาจากการเปลี#ยนแปลงของอตัราดอกเบี&ยในตลาด ธนาคารใชส้ญัญาแลกเปลี#ยนอตัราดอกเบี&ย 
ในการป้องกนัความเสี#ยงดา้นอตัราดอกเบี&ยของพนัธบตัร ธนาคารรบัรูก้ําไรหรอืขาดทุนจากการเปลี#ยนแปลงในมลูค่ายุตธิรรม
ของตราสารอนุพนัธเ์พื#อการป้องกนัความเสี#ยงและรายการที#มกีารป้องกนัความเสี#ยงในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
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9.2.2 การป้องกนัความเสี'ยงในกระแสเงินสด 

 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2564 

 มลูค่ายุติธรรม จาํนวนเงิน 

การเปลี'ยนแปลงใน
มลูค่ายุติธรรมซึ'งใช้เป็น
เกณฑใ์นการรบัรู้ความ

ไม่มีประสิทธิผลของการ 
เงินสาํรองสาํหรบัการ

ป้องกนัความเสี'ยงในกระแส 
ต้นทุนของมลูค่าเงิน

สาํรองสาํหรบัการป้องกนั 

จาํนวนเงินตามสญัญาที'ได้รบั
ผลกระทบจากการปฏิรปูอตัรา

ดอกเบี&ย 
 สินทรพัย ์ หนี&สิน ตามสญัญา ป้องกนัความเสี'ยง เงินสด ความเสี'ยง อ้างอิง 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
        
อตัราแลกเปลี#ยน 818 433 33,520 137 156 (56) 33,520 
อตัราดอกเบี&ย 32 - 2,450 30 32 - - 
   รวม 850 433 35,970 167 188 (56) 33,520 

 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2563 

 มลูค่ายติุธรรม จาํนวนเงิน 

การเปลี'ยนแปลงในมลูค่ายติุธรรม
ซึ'งใช้เป็นเกณฑ์ในการรบัรู้ความไม่

มีประสิทธิผลของการ 
เงินสาํรองสาํหรบัการ

ป้องกนัความเสี'ยงในกระแส 
ต้นทุนของมลูค่าเงินสาํรอง

สาํหรบัการป้องกนั 
 สินทรพัย ์ หนี&สิน ตามสญัญา ป้องกนัความเสี'ยง เงินสด ความเสี'ยง 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       
อตัราแลกเปลี#ยน 764 1,758 30,024 (294) 354 (118) 
อตัราดอกเบี&ย 62 - 2,450 28 62 - 
   รวม 826 1,758 32,474 (266) 416 (118) 

 
ตารางต่อไปนี&แสดงรายการกระทบยอดเงนิสํารองสําหรบัการป้องกนัความเสี#ยงที#รบัรู้ในส่วนของเจ้าของ ซึ#งเกี#ยวข้องกับ
ความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเสี#ยงในกระแสเงนิสด 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 เงินสาํรองสาํหรบัการป้องกนัความเสี'ยงในกระแสเงินสด 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ยอดยกมาตน้ปี 298 27 
การเปลี#ยนแปลงในมลูค่ายุตธิรรมส่วนที#มปีระสทิธผิล (228) 376 
ตน้ทนุของมลูคา่เงนิสาํรองสาํหรบัการป้องกนัความเสี#ยง 62 (105) 
ยอดยกมาปลายปี 132 298 

 
การป้องกนัความเสี#ยงกระแสเงนิสดใชใ้นการป้องกนัความเสี#ยงอนัเกดิจากความผนัผวนของกระแสเงนิสดในอนาคตที#เกี#ยวขอ้ง
กบัการเปลี#ยนแปลงของอตัราแลกเปลี#ยนเงนิตราต่างประเทศและอตัราดอกเบี&ยของสนิทรพัยท์างการเงนิและหนี&สนิทางการเงนิ 
ธนาคารป้องกนัความเสี#ยงกระแสเงนิสดของเงนิใหส้นิเชื#อ ตั yวแลกเงนิอนุพนัธ ์Credit Linked Note และหุน้กูด้อ้ยสทิธจิาก ความ
เสี#ยงด้านอัตราแลกเปลี#ยนเงนิตราต่างประเทศและความเสี#ยงด้านอตัราดอกเบี&ย โดยทํารายการสญัญาแลกเปลี#ยนเงนิตรา
ต่างประเทศและอตัราดอกเบี&ย และสญัญาแลกเปลี#ยนอตัราดอกเบี&ยกบั CIMB Bank Berhad และกจิการอื#น 
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10 เงินลงทุนสทุธิ 
 
10.1 จาํแนกตามประเภทของเงินลงทุน 

 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ราคาทุนตดัจาํหน่าย ราคาทุนตดัจาํหน่าย 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   
เงินลงทุนในตราสารหนี&ที'วดัมลูค่าด้วยราคาทุนตดัจาํหน่าย   
หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 23,852 21,667 
ตราสารหนี&ภาคเอกชน 1 6 
   รวม 23,853 21,673 
หกั  ค่าเผื#อผลขาดทุนดา้นเครดติที#คาดว่าจะเกดิขึ&น (1) (1) 
   รวม 23,852 21,672 

 
 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 มลูค่ายติุธรรม มลูค่ายติุธรรม 
 ล้านบาท ล้านบาท 
เงินลงทุนในตราสารหนี&ที'วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรม 
   ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื'น   
หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 44,567 33,226 
ตราสารหนี&ภาคเอกชน 5,755 6,517 
   รวม 50,322 39,743 
หกั  ค่าเผื#อผลขาดทุนดา้นเครดติที#คาดว่าจะเกดิขึ&น - - 
   รวม 50,322 39,743 

 
 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 มลูค่ายติุธรรม เงินปันผลรบั มลูค่ายติุธรรม เงินปันผลรบั 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
เงินลงทุนในตราสารทุนที'กาํหนดให้วดัมูลค่าด้วย 
   มูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื'น     
ตราสารทุนที#อยู่ในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 59 4 52 3 
ตราสารทุนที#ไมอ่ยู่ในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 48 8 26 7 
   รวม 107 12 78 10 
     

   รวมเงนิลงทุนสุทธ ิ 74,281 12 61,493 10 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
สาํหรบัปีสิ&นสดุวนัที' 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

94 

 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ราคาทุนตดัจาํหน่าย ราคาทุนตดัจาํหน่าย 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   
เงินลงทุนในตราสารหนี&ที'วดัมลูค่าด้วยราคาทุนตดัจาํหน่าย   
หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 23,850 21,665 
ตราสารหนี&ภาคเอกชน 1 6 
   รวม 23,851 21,671 
หกั  ค่าเผื#อผลขาดทุนดา้นเครดติที#คาดว่าจะเกดิขึ&น (1) (1) 
   รวม 23,850 21,670 

 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 มลูค่ายติุธรรม มลูค่ายติุธรรม 
 ล้านบาท ล้านบาท 
เงินลงทุนในตราสารหนี&ที'วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรม 
   ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื'น   
หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 44,567 33,226 
ตราสารหนี&ภาคเอกชน 5,755 6,517 
   รวม 50,322 39,743 
หกั  ค่าเผื#อผลขาดทุนดา้นเครดติที#คาดว่าจะเกดิขึ&น - - 
   รวม 50,322 39,743 

 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 มลูค่ายติุธรรม เงินปันผลรบั มลูค่ายติุธรรม เงินปันผลรบั 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงินลงทุนในตราสารทุนที'กาํหนดให้วดัมูลค่าด้วย 
   มูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื'น     
ตราสารทุนที#อยู่ในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 59 4 52 3 
ตราสารทุนที#ไมอ่ยู่ในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 48 9 26 7 
   รวม 107 13 78 10 
     
   รวมเงนิลงทุนสุทธ ิ 74,279 13 61,491 10 
 
ณ วนัที# 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ธนาคารมเีงนิลงทุนที#นําไปวางเป็นหลกัประกนัตามที#กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 43 
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เงนิลงทุนในตราสารทุนที#กําหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื#นที#ถูกตดัรายการ สําหรบัปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 สรุปดงันี& 
 

 งบการเงินรวมงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2564 

 

มลูค่ายติุธรรม 
ณ วนัที'มีการ

ตดัรายการ เงินปันผลรบั 
กาํไรสะสมจาก
การตดัรายการ 

เหตผุลใน
การตดั

รายการ 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
เงนิลงทุนในตราสารทุนที#กาํหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุธิรรม         
   ผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื#นที#ถูกตดัรายการ 1 - 6 ขาย 
   รวม 1 - 6  

 
 งบการเงินรวมงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2563 

 

มลูค่ายติุธรรม 
ณ วนัที'มีการ

ตดัรายการ เงินปันผลรบั 
กาํไรสะสมจาก
การตดัรายการ 

เหตผุลใน
การตดั

รายการ 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
เงนิลงทุนในตราสารทุนที#กาํหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุธิรรม 
   ผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื#นที#ถูกตดัรายการ - - (5) ขาย 
   รวม - - (5)  

 
10.2 เงินลงทุนในกิจการที'กลุ่มกิจการถือหุ้นตั &งแต่ร้อยละ 10 ขึ&นไป 

 
เงนิลงทุนในตราสารทุนที#กําหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื#นที#กลุ่มกจิการถอืหุน้ตั &งแต่รอ้ยละ 10 ขึ&นไป
ของทุนชาํระแลว้แต่ไมเ่ขา้ขา่ยเป็นเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม สามารถจาํแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมไดด้งัต่อไปนี& 
 

 
งบการเงินรวม 

และงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   
ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ 1 1 
ธุรกจิสาธารณูปโภคและบรกิาร 17 17 
ธุรกจิการธนาคารและการเงนิ 4 4 
   รวม 22 22 
หกั  ค่าเผื#อการปรบัมลูค่า (22) (22) 
   เงนิลงทุนในกจิการที#กลุ่มกจิการถอืหุน้ตั &งแต่รอ้ยละ 10 ขึ&นไปสุทธ ิ - - 
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10.3 เงินลงทุนในบริษทัที'มีปัญหาเกี'ยวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน  

 
ณ วนัที# 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการมเีงนิลงทุนในบรษิทัที#มปีญัหาเกี#ยวกบัฐานะการเงนิและผลการดําเนินงาน
โดยสามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี&  
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
  มูลค่า ค่าเผื'อการ ราคาตาม  มูลค่า ค่าเผื'อการ ราคาตาม 
 จาํนวน ราคาทุน ปรบัมูลค่า บญัชี จาํนวน ราคาทุน ปรบัมูลค่า บญัชี 
 บริษทั ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท บริษทั ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
บรษิทัที#มปีญัหาเกี#ยวกบั         
   การดาํรงอยู่ของกจิการและ/         
   หรอืมปีญัหาเกี#ยวกบัฐานะ         
   การเงนิและผลดาํเนินงาน 49 35 (33) 2 47 38 (38) - 
ตราสารหนี&ที#ผดินดัชาํระ 18 1 (1) - 18 1 (1) - 
 67 36 (34) 2 65 39 (39) - 

 
11 เงินลงทุนในบริษทัย่อยสทุธิ 

 
    งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
   สดัส่วนการถือหุ้น วิธีราคาทุน 
  ประเภทหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

บริษทั ประเภทธรุกิจ ที'ลงทุน ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท 
       

บริษัทย่อย - ที'รวมอยู่ในงบการเงินรวม       
บรษิทั ซไีอเอม็บ ีไทย ออโต ้จาํกดั ใหเ้ชา่/เชา่ซื&อรถยนต์ หุน้สามญั 99.99 99.99 2,328 2,328 
บรษิทั เวลิดล์สี จาํกดั ใหเ้ชา่ซื&อและจาํหน่าย      
 รถจกัรยานยนต์ หุน้สามญั 99.99 99.99 567 567 
บรษิทั ซที ีคอลล ์จาํกดั ตดิตามหนี& หุน้สามญั 99.99 99.99 9 38 
   เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยสุทธ ิ     2,904 2,933 

 
บริษัทย่อยดงักล่าวข้างต้นได้รวมอยู่ในการจดัทํางบการเงนิรวมของกลุ่มกิจการ สดัส่วนของสิทธิในการออกเสียงในบริษัทย่อยที#ถือโดยบริษัทใหญ่ 
ไมแ่ตกต่างจากสดัส่วนที#ถอืหุน้สามญั เนื#องจากบรษิทัย่อยไมไ่ดม้กีารออกหุน้ประเภทอื#นนอกเหนือจากหุน้สามญั 
 
เมื#อวนัที# 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 บรษิทั เวลิด์ลสี จํากดั ไดม้กีารจดทะเบยีนเพิ#มทุนจํานวน 400 ลา้นบาท จากเดมิ 600 ลา้นบาท เป็น 1,000 ลา้นบาท 
ตามมตอินุมตัขิองที#ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปีเมื#อวนัที# 30 เมษายน พ.ศ. 2563 ซึ#งธนาคารไดช้ําระมลูค่าหุน้บางส่วนจากการเพิ#มทุนดงักล่าว
เป็นจาํนวน 100 ลา้นบาท 
 
เมื#อวนัที# 30 มถุินายน พ.ศ. 2563 บรษิัท ซีไอเอ็มบีไทย ออโต้ จํากัด ได้มกีารจดทะเบียนเพิ#มทุนจํานวน 2,500 ล้านบาท จากเดิม 5,500 ล้านบาท  
เป็น 8,000 ลา้นบาท ตามมตอินุมตัขิองที#ประชุมคณะกรรมการ เมื#อวนัที# 29 เมษายน พ.ศ. 2563 ซึ#งธนาคารไดช้าํระมลูค่าหุน้บางส่วนจากการเพิ#มทุน
ดงักล่าวเป็นจาํนวน 625 ลา้นบาท 
 
เมื#อวนัที# 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 บรษิทั ซที ีคอลล์ จํากดั ไดม้กีารจดทะเบยีนลดทุนกบักรมพฒันาธุรกจิการคา้ จากทุนจดทะเบยีนจํานวน 39 ลา้นบาท 
ใหค้งเหลอื 10 ลา้นบาท ดว้ยการลดมลูค่าหุน้จากเดมิราคามลูค่าหุน้ละ 100 บาท ใหเ้หลอืมลูค่าหุน้ละ 25 บาท จาํนวนทั &งหมด 385,000 หุน้ ตาม
มติอนุมตัิของที#ประชุมผู้ถือหุ้น เมื#อวันที# 30 เมษายน พ.ศ. 2564 ซึ#งบริษัทได้คืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจํานวน 29 ล้านบาท ต่อมาเมื#อ 
วนัที# 31 สงิหาคม พ.ศ. 2564 ที#ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครั &งที# 01/2564 ไดม้มีตอินุมตัใิหเ้ลกิบรษิทัและแต่งตั &งผูช้าํระบญัชขีองบรษิทั ซึ#งบรษิทัได้
จดทะเบยีนเลกิบรษิทักบักระทรวงพาณชิยแ์ลว้ในวนัเดยีวกนั ซึ#งในขณะนี&บรษิทัอยู่ในระหว่างการชาํระบญัช ี



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
สาํหรบัปีสิ&นสดุวนัที' 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

97 

 
12 เงินให้สินเชื'อแก่ลกูหนี&และดอกเบี&ยค้างรบัสทุธิ 

 
12.1 จาํแนกตามประเภทสินเชื'อ  

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

     
เงนิเบกิเกนิบญัช ี 4,400 5,409 4,400 5,409 
เงนิใหกู้ย้มื 160,230 167,441 160,980 169,321 
ตั yวเงนิ 13,669 15,021 39,784 46,056 
ลกูหนี&ตามสญัญาเช่าซื&อ  33,535 39,063 - - 
อื#น ๆ 60 16 34 16 
   รวมเงนิใหส้นิเชื#อแก่ลกูหนี& 211,894 226,950 205,198 220,802 
บวก ดอกเบี&ยคา้งรบัและรายไดด้อกเบี&ย     

  ที#ยงัไมถ่งึกาํหนดชาํระ 4,295 3,847 4,292 3,841 
   รวมเงนิใหส้นิเชื#อแก่ลกูหนี&และดอกเบี&ยคา้งรบั 216,189 230,797 209,490 224,643 
หกั   ค่าเผื#อผลขาดทุนดา้นเครดติที#คาดว่าจะเกดิขึ&น      

  (หมายเหตุ 13) (8,340) (8,953) (6,781) (7,067) 
       เงนิใหส้นิเชื#อแก่ลกูหนี&และดอกเบี&ยคา้งรบัสุทธ ิ 207,849 221,844 202,709 217,576 
 

12.2 จาํแนกตามถิ'นที'อยู่ของลกูหนี&  
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
ในประเทศ 211,697 225,252 205,001 219,104 
ต่างประเทศ 197 1,698 197 1,698 
   รวม 211,894 226,950 205,198 220,802 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
สาํหรบัปีสิ&นสดุวนัที' 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

98 

 
12.3 จาํแนกตามประเภทการจดัชั &น 

 
กลุ่มกจิการสามารถจาํแนกสนิเชื#อตามประเภทการจดัชั &นไดด้งัต่อไปนี& 
 

 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 เงินให้สินเชื'อและดอกเบี&ยค้างรบั 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   
สนิทรพัยท์างการเงนิที#ไมม่กีารเพิ#มขึ&นอย่างมนียัสาํคญัของความเสี#ยงดา้นเครดติ  188,770 200,367 
สนิทรพัยท์างการเงนิที#มกีารเพิ#มขึ&นอย่างมนียัสาํคญัของความเสี#ยงดา้นเครดติ  19,000 19,213 
สนิทรพัยท์างการเงนิที#ดอ้ยค่าดา้นเครดติ  8,361 11,159 
สนิทรพัยท์างการเงนิที#มกีารดอ้ยค่าดา้นเครดติเมื#อซื&อหรอืเมื#อเกดิรายการ  58 58 
   รวม 216,189 230,797 
 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 เงินให้สินเชื'อและดอกเบี&ยค้างรบั 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   
สนิทรพัยท์างการเงนิที#ไมม่กีารเพิ#มขึ&นอย่างมนียัสาํคญัของความเสี#ยงดา้นเครดติ  187,124 198,709 
สนิทรพัยท์างการเงนิที#มกีารเพิ#มขึ&นอย่างมนียัสาํคญัของความเสี#ยงดา้นเครดติ  14,278 15,113 
สนิทรพัยท์างการเงนิที#ดอ้ยค่าดา้นเครดติ  8,030 10,763 
สนิทรพัยท์างการเงนิที#มกีารดอ้ยค่าดา้นเครดติเมื#อซื&อหรอืเมื#อเกดิรายการ  58 58 
   รวม 209,490 224,643 
 

12.4 สินทรพัยท์างการเงินที'ด้อยค่าด้านเครดิต 
 
ณ วนัที# 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการมสีนิทรพัยท์างการเงนิที#ดอ้ยค่าดา้นเครดติซึ#งคาํนวณตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิฉบบัที# 9 โดยไมร่วมดอกเบี&ยคา้งรบั ดงันี& 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
สนิทรพัยท์างการเงนิที#ดอ้ยค่าดา้น     
   เครดติก่อนหกัค่าเผื#อผลขาดทุน     
   จากการดอ้ยค่า 7,923 10,462 7,612 10,100 
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12.5 ลกูหนี&ตามสญัญาเช่าซื&อและสญัญาเช่าทางการเงิน 

 
ณ วนัที# 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัย่อยมลีูกหนี&ภายใต้สญัญาเช่าซื&อและสญัญาเช่าทางการเงนิจํานวน 31,891 ลา้นบาท (วนัที# 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 : 37,140 ลา้นบาท) ซึ#งส่วนใหญ่เป็นสญัญาเช่าซื&อและเช่าทางการเงนิสาํหรบัรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ โดยมอีายุของสญัญา
ระหว่าง 3 ถงึ 7 ปี และส่วนใหญ่คดิดอกเบี&ยในอตัรารอ้ยละคงที#ตามที#ระบุในสญัญา 
 

 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2564 
 จาํนวนเงินที'ถึงกาํหนดชาํระจ่ายตามสญัญาเช่า 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
ผลรวมของเงนิลงทุนขั &นตน้ทั &งสิ&นตามสญัญาเช่า 11,382 27,956 1,776 41,114 
หกั  รายไดท้างการเงนิรอการรบัรู ้ (2,885) (4,568) (126) (7,579) 
มลูค่าปจัจุบนัของจาํนวนเงนิข ั &นตํ#า     
   ที#ลกูหนี&ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า 8,497 23,388 1,650 33,535 
หกั  ค่าเผื#อผลขาดทุนดา้นเครดติที#คาดว่าจะเกดิขึ&น    (1,644) 
ลกูหนี&ภายใตส้ญัญาเช่าซื&อและสญัญาเช่าทางการเงนิสุทธ ิ    31,891 

 
 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 
 จาํนวนเงินที'ถึงกาํหนดชาํระจ่ายตามสญัญาเช่า 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
ผลรวมของเงนิลงทุนขั &นตน้ทั &งสิ&นตามสญัญาเช่า 14,628 31,741 2,911 49,280 
หกั  รายไดท้างการเงนิรอการรบัรู ้ (4,542) (5,416) (259) (10,217) 
มลูค่าปจัจุบนัของจาํนวนเงนิข ั &นตํ#า     
   ที#ลกูหนี&ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า 10,086 26,325 2,652 39,063 
หกั  ค่าเผื#อผลขาดทุนดา้นเครดติที#คาดว่าจะเกดิขึ&น    (1,923) 
ลกูหนี&ภายใตส้ญัญาเช่าซื&อและสญัญาเช่าทางการเงนิสุทธ ิ     37,140 
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12.6 การเปลี'ยนแปลงของมลูค่าตามบญัชีของเงินให้สินเชื'อแก่ลกูหนี&  
 

 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2564 

 สินทรพัยท์างการเงิน สินทรพัยท์างการเงิน  สินทรพัยท์างการเงิน  
 ที'ไม่มีการเพิ'มขึ&น ที'มีการเพิ'มขึ&น สินทรพัยท์างการเงิน ที'มีการด้อยค่า  
 อย่างมีนัยสาํคญัของ อย่างมีนัยสาํคญัของ ที'มีการด้อยค่า ด้านเครดิตเมื'อซื&อ  
 ความเสี'ยงด้านเครดิต ความเสี'ยงด้านเครดิต ด้านเครดิต หรือเมื'อเกิดรายการ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      
ณ วนัที# 1 มกราคม พ.ศ. 2564 200,367 19,213 11,159  58 230,797 
การเปลี#ยนแปลงที#เกดิจาก      
   การเปลี#ยนการจดัชั &น  (10,341) 6,233  4,108  -    -   
สนิทรพัยท์างการเงนิใหมท่ี#ซื&อหรอืไดม้า  105,747  5,625 2  -    111,374 
สนิทรพัยท์างการเงนิที#ถูกตดัรายการ   (84,411)  (10,392)  (791)  -    (95,594) 
สว่นที#ตดัออกจากบญัช ี -  (2)  (2,208)  -    (2,210) 
การเปลี#ยนแปลงที#เกดิจากการรบัชําระ      
   และการเปลี#ยนแปลงเงื#อนไขใหม ่  (22,581)  (1,668)  (796)  -    (25,045) 
ขายสนิทรพัยท์างการเงนิที#มกีารดอ้ยค่า      
   ดา้นเครดติ (11) (9) (3,113) - (3,133) 
ณ วนัที# 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564  188,770  19,000  8,361  58 216,189 

 
 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 

 สินทรพัยท์างการเงิน สินทรพัยท์างการเงิน สินทรพัย ์ สินทรพัยท์างการเงิน  
 ที'ไม่มีการเพิ'มขึ&น ที'มีการเพิ'มขึ&น ทางการเงิน ที'มีการด้อยค่า  
 อย่างมีนัยสาํคญัของ อย่างมีนัยสาํคญัของ ที'มีการด้อยค่า ด้านเครดิตเมื'อซื&อ  
 ความเสี'ยงด้านเครดิต ความเสี'ยงด้านเครดิต ด้านเครดิต หรือเมื'อเกิดรายการ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      
ณ วนัที# 1 มกราคม พ.ศ. 2563      
   (ปรบัปรุงใหม)่  212,188  16,638  14,322  58  243,206 
การเปลี#ยนแปลงที#เกดิจาก      
   การเปลี#ยนการจดัชั &น (10,929) 6,276 4,653  -   -   
สนิทรพัยท์างการเงนิใหมท่ี#ซื&อหรอืไดม้า  95,386  10,478  -  -    105,864 
สนิทรพัยท์างการเงนิที#ถูกตดัรายการ   (65,069)  (11,670)  (255)  -    (76,994) 
สว่นที#ตดัออกจากบญัช ี -  (5)  (2,898)  -    (2,903) 
การเปลี#ยนแปลงที#เกดิจากการรบัชําระ 
   และการเปลี#ยนแปลงเงื#อนไขใหม ่  (31,209)  (2,504)  (1,445)  -    (35,158) 
ขายสนิทรพัยท์างการเงนิที#มกีารดอ้ยค่า      
   ดา้นเครดติ  -    -    (3,218)  -    (3,218) 
ณ วนัที# 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 200,367 19,213 11,159  58 230,797 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2564 

 สินทรพัยท์างการเงิน สินทรพัยท์างการเงิน  สินทรพัยท์างการเงิน  
 ที'ไม่มีการเพิ'มขึ&น ที'มีการเพิ'มขึ&น สินทรพัยท์างการเงิน ที'มีการด้อยค่า  
 อย่างมีนัยสาํคญัของ อย่างมีนัยสาํคญัของ ที'มีการด้อยค่า ด้านเครดิตเมื'อซื&อ  
 ความเสี'ยงด้านเครดิต ความเสี'ยงด้านเครดิต ด้านเครดิต หรือเมื'อเกิดรายการ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      
ณ วนัที# 1 มกราคม พ.ศ. 2564  198,709  15,113  10,763  58  224,643 
การเปลี#ยนแปลงที#เกดิจาก      
   การเปลี#ยนการจดัชั &น  (5,612)  2,918  2,694  -    -   
สนิทรพัยท์างการเงนิใหมท่ี#ซื&อหรอืไดม้า  91,507  5,559 2  -    97,068 
สนิทรพัยท์างการเงนิที#ถูกตดัรายการ   (76,728)  (8,504)  (518)  -    (85,750) 
สว่นที#ตดัออกจากบญัช ี  -  (2)  (1,165)  -    (1,167) 
การเปลี#ยนแปลงที#เกดิจากการรบัชําระ 
   และการเปลี#ยนแปลงเงื#อนไขใหม ่  (20,741)  (797)  (633)  -    (22,171) 
ขายสนิทรพัยท์างการเงนิที#มกีารดอ้ยค่า 
   ดา้นเครดติ             (11) (9) (3,113) - 

 
(3,133) 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564  187,124  14,278  8,030  58  209,490 

 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2563 

 สินทรพัยท์างการเงิน สินทรพัยท์างการเงิน  สินทรพัยท์างการเงิน  
 ที'ไม่มีการเพิ'มขึ&น ที'มีการเพิ'มขึ&น สินทรพัยท์างการเงิน ที'มีการด้อยค่า  
 อย่างมีนัยสาํคญัของ อย่างมีนัยสาํคญัของ ที'มีการด้อยค่า ด้านเครดิตเมื'อซื&อ  
 ความเสี'ยงด้านเครดิต ความเสี'ยงด้านเครดิต ด้านเครดิต หรือเมื'อเกิดรายการ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      
ณ วนัที# 1 มกราคม พ.ศ. 2563      
   (ปรบัปรุงใหม)่  210,050  10,708  13,759  58  234,575 
การเปลี#ยนแปลงที#เกดิจาก      
   การเปลี#ยนการจดัชั &น  (8,120)  5,247  2,873  -    -   
สนิทรพัยท์างการเงนิใหมท่ี#ซื&อหรอืไดม้า  83,766  10,442 -  -    94,208 
สนิทรพัยท์างการเงนิที#ถูกตดัรายการ   (63,781)  (10,243)  (245)  -    (74,269) 
สว่นที#ตดัออกจากบญัช ี  -  (5)  (1,555)  -    (1,560) 
การเปลี#ยนแปลงที#เกดิจากการรบัชําระ 
   และการเปลี#ยนแปลงเงื#อนไขใหม ่  (23,206)  (1,036)  (851)  -    (25,093) 
ขายสนิทรพัยท์างการเงนิที#มกีารดอ้ยค่า      
   ดา้นเครดติ  -    -    (3,218)  -    (3,218) 
ณ วนัที# 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  198,709  15,113  10,763  58  224,643 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
สาํหรบัปีสิ&นสดุวนัที' 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

102 

 
13 ค่าเผื'อผลขาดทุนด้านเครดิตที'คาดว่าจะเกิดขึ&น 
 

 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2564 

    สินทรพัย์   
    ทางการเงิน   
 สินทรพัยท์างการเงิน สินทรพัยท์างการเงิน สินทรพัย์ ที'มีการด้อยค่า   
 ที'ไม่มีการเพิ'มขึ&น ที'มีการเพิ'มขึ&น ทางการเงิน ด้านเครดิตเมื'อซื&อ   
 อย่างมีนัยสาํคญัของ อย่างมีนัยสาํคญัของ ที'มีการด้อยค่า หรือเมื'อเกิด สาํรอง  
 ความเสี'ยงด้านเครดิต ความเสี'ยงด้านเครดิต ด้านเครดิต รายการ ส่วนเกิน รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       
ณ วนัที# 1 มกราคม พ.ศ. 2564 1,891 1,482 3,491 24 2,065 8,953 
การเปลี#ยนแปลงที#เกดิจาก       
   การเปลี#ยนการจดัชั &น 297 (916) 619 - - - 
การเปลี#ยนแปลงที#เกดิจากการวดัมลูค่า       
   ค่าเผื#อผลขาดทุนใหม่ (897) 1,652 3,222 - - 3,977 
สนิทรพัยท์างการเงนิใหม่ที#ซื&อหรอืไดม้า 396 57 2 - - 455 
สนิทรพัยท์างการเงนิที#ถกูตดัรายการ  (195) (380) (259) - - (834) 
ส่วนที#ตดัออกจากบญัช ี - (2) (2,208) - - (2,210) 
ทยอยลดสาํรองส่วนเกนิ - - - - (516) (516) 
ขายสนิทรพัยท์างการเงนิที#มกีารดอ้ยค่า       
  ดา้นเครดติ (4) (3) (1,478) - - (1,485) 
ณ วนัที# 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 1,488 1,890 3,389 24 1,549 8,340 

 
 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 

    สินทรพัย์   
    ทางการเงิน   
 สินทรพัยท์างการเงิน สินทรพัยท์างการเงิน สินทรพัย์ ที'มีการด้อยค่า   
 ที'ไม่มีการเพิ'มขึ&น ที'มีการเพิ'มขึ&น ทางการเงิน ด้านเครดิตเมื'อซื&อ   
 อย่างมีนัยสาํคญัของ อย่างมีนัยสาํคญัของ ที'มีการด้อยค่า หรือเมื'อเกิด สาํรอง  
 ความเสี'ยงด้านเครดิต ความเสี'ยงด้านเครดิต ด้านเครดิต รายการ ส่วนเกิน รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       
ณ วนัที# 1 มกราคม พ.ศ. 2563       
   (ปรบัปรุงใหม่) 1,080 1,272 5,648 20 3,335 11,355 
การเปลี#ยนแปลงที#เกดิจาก       
   การเปลี#ยนการจดัชั &น 527 (901) 374 - - - 
การเปลี#ยนแปลงที#เกดิจากการวดัมลูค่า       
   ค่าเผื#อผลขาดทุนใหม่ 119 1,377 3,260 4 (731) 4,029 
สนิทรพัยท์างการเงนิใหม่ที#ซื&อหรอืไดม้า 269 61 - - - 330 
สนิทรพัยท์างการเงนิที#ถกูตดัรายการ  (104) (322) (198) - - (624) 
ส่วนที#ตดัออกจากบญัช ี - (5) (2,898) - - (2,903) 
ทยอยลดสาํรองส่วนเกนิ - - - - (539) (539) 
ขายสนิทรพัยท์างการเงนิที#มกีารดอ้ยค่า       
  ดา้นเครดติ - - (2,695) - - (2,695) 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 1,891 1,482 3,491 24 2,065 8,953 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2564 

    สินทรพัย์   
    ทางการเงิน   
 สินทรพัยท์างการเงิน สินทรพัยท์างการเงิน สินทรพัย์ ที'มีการด้อยค่า   
 ที'ไม่มีการเพิ'มขึ&น ที'มีการเพิ'มขึ&น ทางการเงิน ด้านเครดิตเมื'อซื&อ   
 อย่างมีนัยสาํคญัของ อย่างมีนัยสาํคญัของ ที'มีการด้อยค่า หรือเมื'อเกิด สาํรอง  
 ความเสี'ยงด้านเครดิต ความเสี'ยงด้านเครดิต ด้านเครดิต รายการ ส่วนเกิน รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       
ณ วนัที# 1 มกราคม พ.ศ. 2564 1,060 708 3,332 24 1,943 7,067 
การเปลี#ยนแปลงที#เกดิจาก       
   การเปลี#ยนการจดัชั &น 228 (608) 380 - - - 
การเปลี#ยนแปลงที#เกดิจากการวดัมลูค่า       
   ค่าเผื#อผลขาดทุนใหม่ (475) 1,034 2,272 - - 2,831 
สนิทรพัยท์างการเงนิใหม่ที#ซื&อหรอืไดม้า 290 49 2 - - 341 
สนิทรพัยท์างการเงนิที#ถกูตดัรายการ  (171) (63) (85) - - (319) 
ส่วนที#ตดัออกจากบญัช ี - (2) (1,166) - - (1,168) 
ทยอยลดสาํรองส่วนเกนิ - - - - (486) (486) 
ขายสนิทรพัยท์างการเงนิที#มกีารดอ้ยค่า       
   ดา้นเครดติ (4) (3) (1,478) - - (1,485) 
ณ วนัที# 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 928 1,115 3,257 24 1,457 6,781 

 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2563 

    สินทรพัย์   
    ทางการเงิน   
 สินทรพัยท์างการเงิน สินทรพัยท์างการเงิน สินทรพัย์ ที'มีการด้อยค่า   
 ที'ไม่มีการเพิ'มขึ&น ที'มีการเพิ'มขึ&น ทางการเงิน ด้านเครดิตเมื'อซื&อ   
 อย่างมีนัยสาํคญัของ อย่างมีนัยสาํคญัของ ที'มีการด้อยค่า หรือเมื'อเกิด สาํรอง  
 ความเสี'ยงด้านเครดิต ความเสี'ยงด้านเครดิต ด้านเครดิต รายการ ส่วนเกิน รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       
ณ วนัที# 1 มกราคม พ.ศ. 2563       
   (ปรบัปรุงใหม่) 719 504 5,430 20 3,182 9,855 
การเปลี#ยนแปลงที#เกดิจาก       
   การเปลี#ยนการจดัชั &น 440 (553) 113 - - - 
การเปลี#ยนแปลงที#เกดิจากการวดัมลูค่า       
   ค่าเผื#อผลขาดทุนใหม่ (190) 772 2,098 4 (731) 1,953 
สนิทรพัยท์างการเงนิใหม่ที#ซื&อหรอืไดม้า 184 60 - - - 244 
สนิทรพัยท์างการเงนิที#ถกูตดัรายการ  (93) (70) (59) - - (222) 
ส่วนที#ตดัออกจากบญัช ี - (5) (1,555) - - (1,560) 
ทยอยลดสาํรองส่วนเกนิ - - - - (508) (508) 
ขายสนิทรพัยท์างการเงนิที#มกีารดอ้ยค่า       
   ดา้นเครดติ - - (2,695) - - (2,695) 
ณ วนัที# 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 1,060 708 3,332 24 1,943 7,067 

 
กลุ่มกจิการทยอยรบัรูผ้ลกระทบส่วนเกนิสะสมค่าเผื#อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าจากการเปลี#ยนแปลง ณ วนัแรกที#ถอืปฏบิตัใินกําไรหรอืขาดทุน
ตามวธิเีสน้ตรงเป็นระยะเวลา 5 ปีนับจากวนัที# 1 มกราคม พ.ศ. 2563 อย่างไรกต็ามกลุ่มกจิการอาจนําสํารองส่วนเกนิดงักล่าวมาใชเ้พิ#มไดห้ากมี
เหตุการณ์ที#ส่งผลใหม้กีารตั &งสาํรองเพิ#มขึ&นตามที#ระบุในหนงัสอืแจง้ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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14 ทรพัยสิ์นรอการขายสทุธิ 

 
ทรพัย์สินรอการขาย ได้แก่ ทรพัย์สินที#ได้มาจากลูกหนี&ที#ม ีการปรบัโครงสร้างหนี&หรือจากการประมูลซื&อจากการขายทอดตลาดของสินทรพัย ์
ที#ลกูหนี&ไดจ้าํนองไว ้
 
 งบการเงินรวม 

 
วนัที' 

1 มกราคม   
วนัที' 

31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 เพิ'มขึ&น จาํหน่าย พ.ศ. 2564 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ทรพัยส์นิที#ไดจ้ากการชาํระหนี&     
   อสงัหารมิทรพัย ์- ประเมนิโดยผูป้ระเมนิภายนอก 805 72 (6) 871 
   สงัหารมิทรพัย ์ 278 2,417 (2,468) 227 
รวม 1,083 2,489 (2,474) 1,098 
อื#นๆ 159 86 (39) 206 
รวมทรพัยส์นิรอการขาย 1,242 2,575 (2,513) 1,304 
หกั  ค่าเผื#อการดอ้ยค่า (160) (919) 933 (146) 
รวมทรพัยส์นิรอการขายสุทธ ิ 1,082 1,656 (1,580) 1,158 
 

 งบการเงินรวม 

 
วนัที' 

1 มกราคม   
วนัที' 

31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2563 เพิ'มขึ&น จาํหน่าย พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
ทรพัยส์นิที#ไดจ้ากการชาํระหนี&     
   อสงัหารมิทรพัย ์- ประเมนิโดยผูป้ระเมนิภายนอก 767 68 (30) 805 
   สงัหารมิทรพัย ์ 385 2,513 (2,620) 278 
รวม 1,152 2,581 (2,650) 1,083 
อื#นๆ 196 39 (76) 159 
รวมทรพัยส์นิรอการขาย 1,348 2,620 (2,726) 1,242 
หกั  ค่าเผื#อการดอ้ยค่า (224) (1,042) 1,106 (160) 
รวมทรพัยส์นิรอการขายสุทธ ิ 1,124 1,578 (1,620) 1,082 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
วนัที' 

 1 มกราคม   
วนัที' 

31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 เพิ'มขึ&น จาํหน่าย พ.ศ. 2564 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ทรพัยส์นิที#ไดจ้ากการชาํระหนี&     
   อสงัหารมิทรพัย ์- ประเมนิโดยผูป้ระเมนิภายนอก 805 72 (6) 871 
รวม 805 72 (6) 871 
อื#นๆ 159 86 (39) 206 
รวมทรพัยส์นิรอการขาย 964 158 (45) 1,077 
หกั  ค่าเผื#อการดอ้ยค่า (55) (19) 1 (73) 
รวมทรพัยส์นิรอการขายสุทธ ิ 909 139 (44) 1,004 

 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
วนัที' 

 1 มกราคม   
วนัที' 

31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2563 เพิ'มขึ&น จาํหน่าย พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ทรพัยส์นิที#ไดจ้ากการชาํระหนี&     
   อสงัหารมิทรพัย ์- ประเมนิโดยผูป้ระเมนิภายนอก 767 68 (30) 805 
รวม 767 68 (30) 805 
อื#นๆ 196 39 (76) 159 
รวมทรพัยส์นิรอการขาย 963 107 (106) 964 
หกั  ค่าเผื#อการดอ้ยค่า (69) - 14 (55) 
รวมทรพัยส์นิรอการขายสุทธ ิ 894 107 (92) 909 
 
ธนาคารพจิารณาค่าเผื#อการดอ้ยค่าของทรพัย์สนิรอการขายโดยอ้างองิจากราคาประเมนิ ซึ#งธนาคารไดจ้ดัใหม้กีารประเมนิหรอืทบทวนมลูค่ายุตธิรรม
ของทรพัย์สนิรอการขายเป็นประจําทุกปีตามหลกัเกณฑ์ที#กําหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตามราคาที#จะขายทรพัย์สนิดงักล่าวไดจ้รงิ
อาจแตกต่างจากราคาประเมนิดงักล่าว นอกจากนั &น ธนาคารมขีอ้จํากดัในเรื#องระยะเวลาในการถอืครองทรพัย์สนิรอการขายที#กําหนดโดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ทั &งนี&  หากธนาคารไม่สามารถจําหน่ายทรพัย์สินรอการขายภายในระยะเวลาที#กําหนด ธนาคารจะต้องกนัสํารองเพิ#มเติมตามเกณฑ ์
ที#กําหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย ฝ่ายบรหิารของธนาคารเชื#อว่ามลูค่าที#แสดงในบญัชเีหมาะสมกบัสถานการณ์และแผนการขายทรพัย์สนิรอการ
ขายในปจัจุบนั 
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15 ที'ดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิ  

 
 งบการเงินรวม 

 ราคาทนุ/ราคาประเมิน ค่าเสื'อมราคาสะสม  

 ณ วนัที'   โอนไป  ณ วนัที' ณ วนัที'   โอนไป  ณ วนัที'  

 1 มกราคม  โอนเข้า/ ทรพัยส์ิน จาํหน่าย/ 31 ธนัวาคม 1 มกราคม (เพิ'มขึ&น)/ โอน (เข้า)/ ทรพัยส์ิน จาํหน่าย/ 31 ธนัวาคม มูลค่าสุทธิ 

 พ.ศ. 2564 เพิ'มขึ&น  (ออก) รอการขาย ตดัจาํหน่าย พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 ลดลง ออก รอการขาย ตดัจาํหน่าย พ.ศ. 2564 ตามบญัชี 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ที#ดนิ              
   ราคาทนุเดมิ 412 - - (44) - 368 - - - - - - 368 
   ส่วนที#ตรีาคาเพิ#ม 1,568 601 - (49) - 2,120 - - - - - - 2,120 
      (ตรีาคาล่าสุดในปี พ.ศ. 2564)              
   ส่วนที#ตรีาคาลด (18) - - 18 - - - - - - - - - 
      (ตรีาคาล่าสุดในปี พ.ศ. 2564)              
อาคารและส่วนปรบัปรงุอาคาร              
   ราคาทนุเดมิ 2,084 13 28 (45) (46) 2,034 (1,440) (77) (15) 43 37 (1,452) 582 
   ส่วนที#ตรีาคาเพิ#ม 1,079 (303) - (26) - 750 (906) 341 - 17 - (548) 202 
      (ตรีาคาล่าสุดในปี พ.ศ. 2564)              
   ส่วนที#ตรีาคาลด (14) 14 - - - - 9 (9) - - - - - 
      (ตรีาคาล่าสุดในปี พ.ศ. 2564)              
ยานพาหนะ 158 14 - - (32) 140 (116) (21) - - 30 (107) 33 
อปุกรณ์ 1,874 83 31 (13) (117) 1,858 (1,424) (161) 17 13 114 (1,441) 417 
สนิทรพัยร์ะหว่างตดิตั &งและก่อสรา้ง - 66 (61) - - 5 - - - - - - 5 
ผลต่างจากอตัราแลกเปลี#ยน (4) (1) - - - (5) 4 1 - - - 5 - 
   รวม 7,139 487 (2) (159) (195) 7,270 (3,873) 74 2 73 181 (3,543) 3,727 
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 งบการเงินรวม 

 ราคาทนุ/ราคาประเมิน ค่าเสื'อมราคาสะสม  

 ณ วนัที'   โอนไป  ณ วนัที' ณ วนัที'  โอนไป  ณ วนัที'  

 1 มกราคม  โอนเข้า/ ทรพัยส์ิน จาํหน่าย/ 31 ธนัวาคม 1 มกราคม  ทรพัยส์ิน จาํหน่าย/ 31 ธนัวาคม มูลค่าสุทธิ 

 พ.ศ. 2563 เพิ'มขึ&น  (ออก) รอการขาย ตดัจาํหน่าย พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 เพิ'มขึ&น รอการขาย ตดัจาํหน่าย พ.ศ. 2563 ตามบญัชี 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ที#ดนิ             
   ราคาทนุเดมิ 417 - - (5) - 412 - - - - - 412 
   ส่วนที#ตรีาคาเพิ#ม 1,603 - - (35) - 1,568 - - - - - 1,568 
      (ตรีาคาล่าสุดในปี พ.ศ. 2559)             
   ส่วนที#ตรีาคาลด (18) - - - - (18) - - - - - (18) 
      (ตรีาคาล่าสุดในปี พ.ศ. 2559)             
อาคารและส่วนปรบัปรงุอาคาร             
   ราคาทนุเดมิ 2,119 10 23 (33) (35) 2,084 (1,425) (79) 32 32 (1,440) 644 
   ส่วนที#ตรีาคาเพิ#ม 1,109 - - (30) - 1,079 (920) (16) 30 - (906) 173 
      (ตรีาคาล่าสุดในปี พ.ศ. 2559)             
   ส่วนที#ตรีาคาลด (18) - - 4 - (14) 11 - (2) - 9 (5) 
      (ตรีาคาล่าสุดในปี พ.ศ. 2559)             
ยานพาหนะ 160 12 - - (14) 158 (102) (26) - 12 (116) 42 
อปุกรณ์ 2,150 144 3 - (423) 1,874 (1,664) (173) - 413 (1,424) 450 
สนิทรพัยร์ะหว่างตดิตั &งและก่อสรา้ง 6 20 (26) - - - - - - - - - 
ผลต่างจากอตัราแลกเปลี#ยน (3) (1) - - - (4) 3 1 - - 4 - 
   รวม 7,525 185 - (99) (472) 7,139 (4,097) (293) 60 457 (3,873) 3,266 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 ราคาทนุ/ราคาประเมิน ค่าเสื'อมราคาสะสม  

 ณ วนัที'   โอนไป  ณ วนัที' ณ วนัที'   โอนไป  ณ วนัที'  

 1 มกราคม  โอนเข้า/ ทรพัยส์ิน จาํหน่าย/ 31 ธนัวาคม 1 มกราคม (เพิ'มขึ&น)/ โอน (เข้า)/ ทรพัยส์ิน จาํหน่าย/ 31 ธนัวาคม มูลค่าสุทธิ 

 พ.ศ. 2564 เพิ'มขึ&น  (ออก) รอการขาย ตดัจาํหน่าย พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 ลดลง ออก รอการขาย ตดัจาํหน่าย พ.ศ. 2564 ตามบญัชี 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ที#ดนิ              

   ราคาทนุเดมิ 412 - - (44) - 368 - - - - - - 368 

   ส่วนที#ตรีาคาเพิ#ม 1,568 601 - (49) - 2,120 - - - - - - 2,120 

     (ตรีาคาลา่สดุในปี พ.ศ. 2564)              

   ส่วนที#ตรีาคาลด (18) - - 18 - - - - - - - - - 

     (ตรีาคาลา่สดุในปี พ.ศ. 2564)              

อาคารและส่วนปรบัปรงุอาคาร              

   ราคาทนุเดมิ 2,084 13 28 (45) (46) 2,034 (1,440) (77) (15) 43 37 (1,452) 582 

   ส่วนที#ตรีาคาเพิ#ม 1,079 (303) - (26) - 750 (906) 341 - 17 - (548) 202 

     (ตรีาคาลา่สดุในปี พ.ศ. 2564)              

   ส่วนที#ตรีาคาลด (14) 14 - - - - 9 (9) - - - - - 

     (ตรีาคาลา่สดุในปี พ.ศ. 2564)              

ยานพาหนะ 134 14 - - (29) 119 (95) (18) - - 26 (87) 32 

อปุกรณ์ 1,634 60 33 (13) (85) 1,629 (1,262) (134) 15 13 85 (1,283) 346 

สนิทรพัยร์ะหว่างตดิตั &งและก่อสรา้ง - 66 (61) - - 5 - - - - - - 5 

ผลต่างจากอตัราแลกเปลี#ยน (4) (1) - - - (5) 4 1 - - - 5 - 

   รวม 6,875 464 - (159) (160) 7,020 (3,690) 104 - 73 148 (3,365) 3,655 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ราคาทนุ/ราคาประเมิน ค่าเสื'อมราคาสะสม  
 ณ วนัที'   โอนไป  ณ วนัที' ณ วนัที'  โอนไป  ณ วนัที'  
 1 มกราคม  โอนเข้า/ ทรพัยส์ิน จาํหน่าย/ 31 ธนัวาคม 1 มกราคม  ทรพัยส์ิน จาํหน่าย/ 31 ธนัวาคม มูลค่าสุทธิ 
 พ.ศ. 2563 เพิ'มขึ&น  (ออก) รอการขาย ตดัจาํหน่าย พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 เพิ'มขึ&น รอการขาย ตดัจาํหน่าย พ.ศ. 2563 ตามบญัชี 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
             
ที#ดนิ             
   ราคาทนุเดมิ 417 - - (5) - 412 - - - - - 412 
   ส่วนที#ตรีาคาเพิ#ม 1,603 - - (35) - 1,568 - - - - - 1,568 
     (ตรีาคาลา่สดุในปี พ.ศ. 2559)             
   ส่วนที#ตรีาคาลด (18) - - - - (18) - - - - - (18) 
     (ตรีาคาลา่สดุในปี พ.ศ. 2559)             
อาคารและส่วนปรบัปรงุอาคาร             
   ราคาทนุเดมิ 2,119 10 23 (33) (35) 2,084 (1,425) (79) 32 32 (1,440) 644 
   ส่วนที#ตรีาคาเพิ#ม 1,109 - - (30) - 1,079 (920) (16) 30 - (906) 173 
     (ตรีาคาลา่สดุในปี พ.ศ. 2559)             
   ส่วนที#ตรีาคาลด (18) - - 4 - (14) 11 - (2) - 9 (5) 
     (ตรีาคาลา่สดุในปี พ.ศ. 2559)             
ยานพาหนะ 134 12 - - (12) 134 (84) (22) - 11 (95) 39 
อปุกรณ์ 1,924 123 3 - (416) 1,634 (1,520) (147) - 405 (1,262) 372 
สนิทรพัยร์ะหว่างตดิตั &งและก่อสรา้ง 6 20 (26) - - - - - - - - - 
ผลต่างจากอตัราแลกเปลี#ยน (3) (1) - - - (4) 3 1 - - 4 - 
   รวม 7,273 164 - (99) (463) 6,875 (3,935) (263) 60 448 (3,690) 3,185 
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16 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้สทุธิ 

 
ณ วนัที# 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยส์ทิธกิารใชป้ระกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี& 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
อสงัหารมิทรพัย ์ 150 219 111 162 
อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิค 54 69 54 69 
ยานพาหนะ 4 6 - - 
รวม 208 294 165 231 

 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
ค่าเสื'อมราคาสาํหรบัสินทรพัยสิ์ทธิการใช้     
อสงัหารมิทรพัย ์ 101 103 66 69 
อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิค 15 5 15 5 
ยานพาหนะ 2 2 - - 
รวม 118 110 81 74 
     
การเพิ#มขึ&นของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชร้ะหว่างปี 43 116 26 79 
     
กระแสเงนิสดจ่ายทั &งหมดของสญัญาเช่า (120) (113) (82) (75) 
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17 สินทรพัยที์'ไม่มีตวัตนสทุธิ 

 
 งบการเงินรวม 
 รายจ่ายในการพฒันาและ 

ปรบัปรงุระบบงานและระบบ 
ระบบงาน ระบบ

คอมพิวเตอร ์และ 
 
 

 คอมพิวเตอร ์- อยู่ระหว่างพฒันา ค่าซอฟท์แวรค์อมพิวเตอร ์ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
    
ณ วนัที' 1 มกราคม พ.ศ. 2563    
ราคาทุน  496  1,858  2,354 
หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม  -    (1,292)  (1,292) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ  496  566  1,062 
    
สาํหรบัปีสิ&นสุดวนัที' 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563    
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ  496  566  1,062 
การซื&อเพิ#มขึ&น  298  126  424 
โอนเขา้/ (ออก)  (713)  713  -   
ตดัรายการ  (2)  (106)  (108) 
การตดัจาํหน่าย  -    (269)  (269) 
การดอ้ยค่า  -    (139)  (139) 
ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธ ิ  79  891  970 
    
ณ วนัที' 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563    
ราคาทุน  79  2,582  2,661 
หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม  -    (1,552)  (1,552) 
หกั  ค่าเผื#อการดอ้ยค่าสะสม  -    (139)  (139) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ  79  891  970 
    
สาํหรบัปีสิ&นสุดวนัที' 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564    
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ  79  891  970 
การซื&อเพิ#มขึ&น 252 124 376 
โอนเขา้/ (ออก) (207)  207  -   
ตดัรายการ - (82) (82) 
การตดัจาํหน่าย - (294)  (294) 
การดอ้ยค่า  -    (5)   (5) 
ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธ ิ  124   841  965 
    
ณ วนัที' 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564    
ราคาทุน 124  2,471  2,595 
หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม - (1,623)  (1,623) 
หกั  ค่าเผื#อการดอ้ยค่าสะสม  -    (5)  (5) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 124   841  965 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 รายจ่ายในการพฒันาและ 

ปรบัปรงุระบบงานและระบบ 
ระบบงาน ระบบ

คอมพิวเตอร ์และค่า 
 
 

 คอมพิวเตอร ์- อยู่ระหว่างพฒันา ซอฟท์แวรค์อมพิวเตอร ์ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
    
ณ วนัที' 1 มกราคม พ.ศ. 2563    
ราคาทุน  466  1,819  2,285 
หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม  -    (1,269)  (1,269) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ  466  550  1,016 
    
สาํหรบัปีสิ&นสุดวนัที' 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563    
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ  466  550  1,016 
การซื&อเพิ#มขึ&น  298  107  405 
โอนเขา้/ (ออก)  (683)  683  -   
ตดัรายการ  (2)  (106)  (108) 
การตดัจาํหน่าย  -    (253)  (253) 
การดอ้ยค่า  -    (139)  (139) 
ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธ ิ  79  842  921 
    
ณ วนัที' 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563    
ราคาทุน  79  2,493  2,572 
หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม  -    (1,512)  (1,512) 
หกั  ค่าเผื#อการดอ้ยค่าสะสม  -    (139)  (139) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ  79  842  921 
    
สาํหรบัปีสิ&นสุดวนัที' 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564    
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ  79  842  921 
การซื&อเพิ#มขึ&น 252 109 361 
โอนเขา้/ (ออก) (207)  207  -   
ตดัรายการ - (82)  (82) 
การตดัจาํหน่าย - (277)  (277) 
การดอ้ยค่า  -    (5)  (5) 
ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธ ิ  124   794  918 
    
ณ วนัที' 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564    
ราคาทุน 124  2,405  2,529 
หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม - (1,606)  (1,606) 
หกั  ค่าเผื#อการดอ้ยค่าสะสม  -    (5)  (5) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 124   794  918 
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18 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

 
สนิทรพัยแ์ละหนี&สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี& 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 1,931 1,624 1,312 922 
หนี&สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (575) (990) (543) (952) 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สุทธ ิ 1,356 634 769 (30) 

 
รายการเคลื#อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหนี&สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีาํหรบัปีมดีงันี& 
 

 งบการเงินรวม 
  

ประมาณ
การหนี&สิน 

ผลขาดทุน 
ทางภาษี 

ค่าเผื'อการ 
ด้อยค่าทรพัย ์

สินรอการขาย 

ค่าเผื'อผลขาดทุน 
ด้านเครดิตที' 

คาดว่าจะเกิดขึ&น 
รายได้ 

รอตดับญัชี อื'นๆ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี        
ณ วนัที# 1 มกราคม พ.ศ. 2564 407 - 32 922 66 197 1,624 
เพิ#ม (ลด) ในกาํไรหรอืขาดทนุ 128 - 1 (39) 26 139 255 
ภาษ ี(ลด) เพิ#มในกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื#น (7) - - - - 59 52 
ณ วนัที# 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 528 - 33 883 92 395 1,931 
        

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี        
ณ วนัที# 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (ปรบัปรงุใหม)่ 410 139 45 971 59 130 1,754 
(ลด) เพิ#มในกําไรหรอืขาดทนุ (5) (139) (13) (49) 7 67 (132) 
ภาษเีพิ#มในกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื#น 2 - - - - - 2 
ณ วนัที# 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 407 - 32 922 66 197 1,624 
 

 งบการเงินรวม 
 กาํไรจาก กาํไรจาก   
 มลูค่ายุติธรรม การตีราคา ผลแตกต่าง  
 ของเงินลงทุน สินทรพัยเ์พิ'ม ชั 'วคราว รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
หนี& สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี     
ณ วนัที# 1 มกราคม พ.ศ. 2564 516 371 103 990 
ลดในกาํไรหรอืขาดทุน (391) (10) (3) (404) 
ภาษ ี(ลด) เพิ#มในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื#น (109) 131 (33) (11) 
ณ วนั ที# 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 16 492 67 575 
     

หนี&สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี     
ณ วนัที# 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (ปรบัปรุงใหม)่ 570 387 40 997 
(ลด) เพิ#มในกาํไรหรอืขาดทุน (103) (16) 9 (110) 
ภาษเีพิ#มในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื#น 49 - 54 103 
ณ วนัที# 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 516 371 103 990 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
  

ประมาณการ
หนี&สิน 

ผลขาดทุน 
ทางภาษี 

ค่าเผื'อการ 
ด้อยค่าทรพัย ์

สินรอการขาย 

ค่าเผื'อผลขาดทุน 
ด้านเครดิตที' 

คาดว่าจะเกิดขึ&น 
รายได้ 

รอตดับญัชี อื'นๆ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี        
ณ วนัที# 1 มกราคม พ.ศ. 2564 373 - 12 460 66 11 922 
เพิ#มในกําไรหรอืขาดทนุ 126 - 7 31 25 142 331 
ภาษ ี(ลด) เพิ#มในกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื#น (1) - - - - 60 59 
ณ วนัที# 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 498 - 19 491 91 213 1,312 
        
สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี        
ณ วนัที# 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (ปรบัปรงุใหม)่ 379 139 14 636 59 17 1,244 
(ลด) เพิ#มในกําไรหรอืขาดทนุ (6) (139) (2) (176) 7 (6) (322) 
ณ วนัที# 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 373 - 12 460 66 11 922 
 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 กาํไรจาก กาํไรจาก   
 มลูค่ายุติธรรม การตีราคา ผลแตกต่าง  
 ของเงินลงทุน สินทรพัยเ์พิ'ม ชั 'วคราว รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
หนี& สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี     
ณ วนัที# 1 มกราคม พ.ศ. 2564 516 371 65 952 
(ลด) เพิ#มในกาํไรหรอืขาดทุน  (391) (10) 3 (398) 
ภาษ ี(ลด) เพิ#มในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื#น (109) 131 (33) (11) 
ณ วนัที# 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 16 492 35 543 
     

หนี&สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี     
ณ วนัที# 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (ปรบัปรุงใหม)่ 570 387 10 967 
ลดในกาํไรหรอืขาดทุน  (103) (16) - (119) 
ภาษเีพิ#มในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื#น 49 - 55 104 
ณ วนัที# 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 516 371 65 952 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
สาํหรบัปีสิ&นสดุวนัที' 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

115 

 
ณ วนัที# 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการมผีลแตกต่างชั #วคราวที#กลุ่มกจิการไม่ได้รบัรู้เป็นสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัช ี
ไวใ้นงบแสดงฐานะทางการเงนิ ดงันี& 
 

 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   
ประมาณการหนี&สนิ - 383 
ค่าเผื#อหนี&สงสยัจะสญู - 293 
ภาษธุีรกจิเฉพาะ - 78 
ค่าเผื#อการดอ้ยค่าของสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - 138 
อื#นๆ - 153 

รวม - 1,045 
 
19 สินทรพัยอื์'นสทุธิ 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
ดอกเบี&ยและเงนิปนัผลคา้งรบั 244 300 263 300 
สนิทรพัยอ์ื#นระหว่างรอโอนบญัช ี 52 144 52 144 
ค่านายหน้าคา้งรบั 146 186 23 60 
ภาษหีกั ณ ที#จ่าย 43 124 43 121 
เงนิมดัจาํ 100 91 84 75 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 178 200 164 184 
ลกูหนี&จากการขายสนิเชื#อดอ้ยคุณภาพ 389 413 389 413 
ค่าใชจ่้ายจากเงนิใหกู้ย้มืพนกังานรอตดับญัช ี 116 132 116 132 
เงนิทดรองจ่ายเพื#อลกูคา้ 34 32 34 32 
อื#น ๆ 264 160 98 37 
รวม 1,566 1,782 1,266 1,498 

หกั  ค่าเผื#อผลขาดทุนดา้นเครดติที#คาดว่าจะเกดิขึ&น (58) (48) (58) (48) 
สนิทรพัยอ์ื#นสุทธ ิ 1,508 1,734 1,208 1,450 
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20 เงินรบัฝาก 

 
20.1 จาํแนกตามประเภทเงินรบัฝาก 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
จ่ายคนืเมื#อทวงถาม 7,323 6,008 7,324 6,010 
ออมทรพัย ์ 90,904 87,487 91,515 87,663 
จ่ายคนืเมื#อสิ&นระยะเวลา 83,389 99,721 83,389 99,737 
บตัรเงนิฝาก 551 740 551 740 
   รวม 182,167 193,956 182,779 194,150 
 

20.2 จาํแนกตามสกลุเงินและถิ'นที'อยู่ของผูฝ้าก 
 

 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 
ในประเทศ 

ล้านบาท 
ต่างประเทศ 

ล้านบาท 
รวม 

ล้านบาท 
ในประเทศ 

ล้านบาท 
ต่างประเทศ 

ล้านบาท 
รวม 

ล้านบาท 
       
เงนิบาท 177,407 1,547 178,954 185,504 1,540 187,044 
เงนิดอลลารส์หรฐัฯ 2,467 390 2,857 6,022 325 6,347 
เงนิสกุลอื#น 289 67 356 502 63 565 
   รวม 180,163 2,004 182,167 192,028 1,928 193,956 

 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 
ในประเทศ 

ล้านบาท 
ต่างประเทศ 

ล้านบาท 
รวม 

ล้านบาท 
ในประเทศ 

ล้านบาท 
ต่างประเทศ 

ล้านบาท 
รวม 

ล้านบาท 
       
เงนิบาท 178,019 1,547 179,566 185,698 1,540 187,238 
เงนิดอลลารส์หรฐัฯ 2,467 390 2,857 6,022 325 6,347 
เงนิสกุลอื#น 289 67 356 502 63 565 
   รวม 180,775 2,004 182,779 192,222 1,928 194,150 
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21 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี& สิน) 

 

 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท 
ในประเทศ :   
ธนาคารแห่งประเทศไทย 601 660 
ธนาคารพาณชิย ์ 28,728 16,824 
สถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ 37 3,446 
บรษิทัเงนิทุน บรษิทัเงนิทุนหลกัทรพัย ์และบรษิทัหลกัทรพัย ์ 16,551 14,548 
สถาบนัการเงนิอื#น 2,861 7,064 
     รวมในประเทศ 48,778 42,542 
   
ต่างประเทศ :   
เงนิสกุลดอลลารส์หรฐัฯ 729 1,355 
เงนิสกุลอื#น 5,890 3,198 
     รวมต่างประเทศ 6,619 4,553 
   
     รวมในประเทศและต่างประเทศ 55,397 47,095 

 
22 หนี& สินทางการเงินที'วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

 

 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   
หุน้กู ้ - 7,994 
ตั yวแลกเงนิ 17,744 20,955 
   รวม 17,744 28,949 
  

 

 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ผลสะสมของการเปลี#ยนแปลงในมลูคา่ยุตธิรรมที#เป็นผลจาก   
   การเปลี#ยนแปลงความเสี#ยงดา้นเครดติของหนี&สนิที#รบัรูใ้นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื#น 441 85 
ส่วนต่างระหว่างมลูค่าตามบญัชแีละมลูค่าตามสญัญาที#จะตอ้งจ่ายชาํระเมื#อครบกาํหนด 2,922 4,059 
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ณ วนัที# 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 หนี&สนิทางการเงนิที#วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน สรุปไดด้งันี& 
 

 ณ วนัที# 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ธนาคารมหีุ้นกู้ที#มอีนุพนัธ์แฝงอายุเริ#มแรก 5 ปี อ้างอิงกบัอตัราดอกเบี&ย THBFIX 3 เดือน ประเภท 
callable range accrual note ธนาคารจ่ายดอกเบี&ยเป็นไปตามเงื#อนไขที#ระบุในสญัญา 

 
 ธนาคารไดอ้อกตั yวแลกเงนิแบบ accreting ที#มอีนุพนัธแ์ฝง (accreting structured bills of exchange) ซึ#งอนุพนัธแ์ฝงคอืสญัญาแลกเปลี#ยน

อตัราดอกเบี&ย มอีายุระหว่าง 3 - 23 ปี ธนาคารชําระดอกเบี&ยในอตัราระหว่างรอ้ยละ 1.78 - 5.18 ต่อปี ชําระดอกเบี&ยครั &งเดยีว ณ วนัครบกําหนด
ไถ่ถอน โดยธนาคารไดท้าํรายการสญัญาแลกเปลี#ยนอตัราดอกเบี&ย กบักจิการอื#นเพื#อป้องกนัความเสี#ยงดา้นอตัราดอกเบี&ย 

 
ในระหว่างปีธนาคารได้มกีารทยอยเปลี#ยนแปลงอตัราดอกเบี&ยอ้างอิงจาก THBFIX เป็น THOR สําหรบัตั yวแลกเงนิแบบ accreting ที#มี
อนุพนัธแ์ฝง เนื#องจากอตัราดอกเบี&ยอา้งองิ THBFIX จะถูกยกเลกิในปี พ.ศ. 2565 การเปลี#ยนแปลงดงักล่าวไมม่ผีลกระทบที#เป็นสาระสาํคญั
ต่อขอ้มลูทางการเงนิสาํหรบัปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564  

 

23 ตราสารหนี&ที'ออกและเงินกู้ยืม 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       
หุ้นกู้       
หุน้กูร้ะยะสั &นครบกําหนดปี พ.ศ. 2564 อตัราดอกเบี&ยรอ้ยละ 0.97 ต่อปี - - - 700 - 700 
หุน้กูร้ะยะสั &นครบกําหนดปี พ.ศ. 2565 อตัราดอกเบี&ยรอ้ยละ 0.55 ต่อปี 800 - 800 - - - 
หุน้กูร้ะยะสั &นครบกําหนดปี พ.ศ. 2565 อตัราดอกเบี&ยรอ้ยละ 0.70 ต่อปี 6,210 - 6,210 - - - 
       
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ       
ตราสารหนี&ดอ้ยสทิธ ิมลูค่าตราไว ้570 ลา้นรงิกติ       
   ครบกําหนดปี พ.ศ. 2569 อตัราดอกเบี&ยรอ้ยละ 5.35 ต่อปี - - - - 4,238 4,238 
ตราสารหนี&ดอ้ยสทิธ ิมลูค่าตราไว ้390 ลา้นรงิกติ       
   ครบกําหนดปี พ.ศ. 2571 อตัราดอกเบี&ยรอ้ยละ 5.20 ต่อปี - 3,126 3,126 - 2,900 2,900 
ตราสารหนี&ดอ้ยสทิธ ิมลูค่าตราไว ้550 ลา้นรงิกติ       
   ครบกําหนดปี พ.ศ. 2572 อตัราดอกเบี&ยรอ้ยละ 4.15 ต่อปี - 4,408 4,408 - 4,090 4,090 
ตราสารหนี&ดอ้ยสทิธ ิมลูค่าตราไว ้660 ลา้นรงิกติ       
   ครบกําหนดปี พ.ศ. 2574 อตัราดอกเบี&ยรอ้ยละ 3.95 ต่อปี - 5,289 5,289 - - - 
       
หุ้นกู้ที'มีอนุพนัธแ์ฝง       
หุน้กูท้ ี#มอีนุพนัธแ์ฝง 3,522 668 4,190 1,829 618 2,447 
 10,532 13,491 24,023 2,529 11,846 14,375 
       
ตั iวแลกเงินที'มีอนุพนัธแ์ฝง       
ตั yวแลกเงนิที#มอีนุพนัธแ์ฝง 1,800 3,643 5,443 1,800 3,274 5,074 
 1,800 3,643 5,443 1,800 3,274 5,074 
   รวม 12,332 17,134 29,466 4,329 15,120 19,449 
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(ก) วนัที# 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ธนาคารไดอ้อกหุ้นกู้ระยะสั &น จํานวน 7,010 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 700 ล้านบาท) อตัราดอกเบี&ย

ระหว่างร้อยละ 0.55 - 0.70 ต่อปี (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : ร้อยละ 0.97 ต่อปี) ชําระดอกเบี&ยเมื#อครบกําหนด หุ้นกู้ระยะสั &นมอีายุ
ระหว่าง 4 - 9 เดอืน (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 9 เดอืน) ครบกําหนดในระหว่างเดอืนกุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 ถงึเดอืนมถุินายน พ.ศ. 2565 (31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : กรกฏาคม พ.ศ. 2564) 

 

(ข) วนัที# 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ธนาคารมหีุน้กูด้อ้ยสทิธ ิจาํนวน 12,823 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 11,228 ลา้นบาท) ดงันี& 
 

 เมื#อวนัที# 29 มนีาคม พ.ศ. 2561 ธนาคารไดอ้อกหุ้นกูด้อ้ยสทิธจิํานวน 390 ล้านเหรยีญรงิกติมาเลเซีย ตามโครงการหุ้นกู้ดอ้ย
สทิธเิพื#อนบัเป็นเงนิกองทุนขั &นที# 2 เพื#อขายใหก้บัผูล้งทุนในต่างประเทศ จาํนวน 3,900,000 หน่วย ราคาเสนอขาย หน่วยละ 100 
เหรยีญรงิกติมาเลเซยี อตัราดอกเบี&ยรอ้ยละ 5.20 ต่อปี ตลอดอายุหุน้กู ้ชาํระดอกเบี&ยทุก 6 เดอืน หุน้กูม้อีายุ 10 ปี ครบกาํหนด 
ในปี พ.ศ. 2571 ธนาคารมสีทิธไิถ่ถอนก่อนวนัครบกาํหนดหลงัจากวนัครบรอบ 5 ปี โดยธนาคารไดร้บัอนุญาตจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามหนงัสอืที# ฝกก. 221/2561 ใหส้ามารถนบัหุน้กูด้อ้ยสทิธดิงักล่าวเขา้เป็นเงนิกองทุนชั &นที# 2 

 

 เมื#อวนัที# 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ธนาคารไดอ้อกหุน้กูด้อ้ยสทิธจิํานวน 550 ลา้นเหรยีญรงิกติมาเลเซยี ตามโครงการหุน้กูด้อ้ย
สิทธิเพื#อนับเป็นเงนิกองทุนขั &นที# 2 เพื#อขายให้กบัผู้ลงทุนในต่างประเทศ ราคาเสนอขายหน่วยละ 100 เหรียญริงกิตมาเลเซีย  
จํานวน 5,500,000 หน่วย อตัราดอกเบี&ยร้อยละ 4.15 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ ชําระดอกเบี&ยทุก 6 เดือน หุ้นกู้มอีายุ 10 ปี ครบ
กําหนด ในปี พ.ศ. 2572 ธนาคารมสีทิธไิถ่ถอนก่อนวนัครบกําหนดหลงัจากวนัครบรอบ 5 ปี โดยธนาคารได้รบัอนุญาตจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามหนังสือที# ฝกก. 527/2562 ให้สามารถนับหุ้นกู้ด้อยสทิธดิงักล่าวเข้าเป็น
เงนิกองทุนชั &นที# 2 

 

 วนัที# 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ธนาคารไดอ้อกหุน้กูด้อ้ยสทิธจิาํนวน 660 ลา้นเหรยีญรงิกติมาเลเซยีเพื#อนับเป็นเงนิกองทุนขั &นที# 
2 จํานวน 6,600,000 หน่วย ราคาหน่วยละ 100 เหรยีญรงิกติมาเลเซีย อตัราดอกเบี&ยรอ้ยละ 3.90 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู ้ชําระ
ดอกเบี&ยทุก 6 เดือน หุ้นกู้มอีายุ 10 ปี ครบกําหนด ในปี พ.ศ. 2574 ธนาคารมสีทิธิไถ่ถอนก่อนวนัครบกําหนดหลงัจากวนั
ครบรอบ 5 ปี โดยธนาคารไดร้บัอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามหนังสอืที# ฝนส1. 81/2564 ให้
สามารถนบัหุน้กูด้อ้ยสทิธดิงักล่าวเขา้เป็นเงนิกองทุนชั &นที# 2 

 

 วนัที# 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ธนาคารไดไ้ถ่ถอนหุน้กูด้อ้ยสทิธ ิจํานวน 570 ลา้นเหรยีญรงิกติมาเลเซยี ครบกาํหนด ในปี พ.ศ. 
2569 โดยธนาคารสามารถไถ่ถอนก่อนกําหนดได ้(ทั &งนี&ภายใต้เงื#อนไขของขอ้กําหนดสทิธ)ิ ธนาคารไดร้บัอนุญาตจากธนาคาร
แห่งประเทศไทยเป็นลายลกัษณ์อกัษร ตามหนงัสอืเลขที# ฝนส1. 58/2564 การขอความเหน็ชอบในการไถ่ถอนตราสารดอ้ยสทิธทิี#
นบัเป็นเงนิกองทุนชั &นที# 2 ก่อนครบกาํหนด 

 

(ค) ณ วนัที# 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ธนาคารมหีุน้กูท้ ี#มอีนุพนัธแ์ฝง จาํนวน 4,190 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 2,447 ลา้นบาท) ดงันี& 
 

 ธนาคารได้ออกหุ้นกู้อ นุพันธ์  (Maxi X-Change) จํานวน  1,438 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ .ศ . 2563 : 45 ล้านบาท )  
มอีายุ 3 เดอืน (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 1 ปี) นับจากวนัที#ออกหุน้กู ้โดยใหผ้ลตอบแทน ณ วนัครบกําหนดอายุ ตามการเคลื#อนไหว
ของปจัจยัอา้งองิ 

 

 ธนาคารออกหุ้นกู้ที#มอีนุพันธ์แฝงที#อ้างอิงกบัหน่วยลงทุน ประเภท Fund Link Note ที#เป็นเงนิบาท จํานวน 548 ล้านบาท  
(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : เงนิตราต่างประเทศ จํานวน 0.6 ล้านเหรยีญสหรฐั หรอืเทยีบเท่า 17 ล้านบาท และ ที#เป็นเงนิบาท 
จาํนวน 1,784 ลา้นบาท) อายุ 3 ปี (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : อายุ 1 ถงึ 3 ปี) อตัราผลตอบแทนจะขึ&นอยู่กบัการเคลื#อนไหวของ
ราคาของหน่วยลงทุนของกองทุน 

 

 ธนาคารออกหุน้กูท้ ี#มอีนุพนัธ์แฝงอ้างองิกบัเหตุการณ์ที#มผีลต่อความสามารถในการชําระหนี&ของบรษิทัอา้งองิ credit linked note 
(CLN) จาํนวน 20 ลา้นเหรยีญสหรฐั หรอืเทยีบเท่า 668 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : จาํนวน 20 ลา้นเหรยีญสหรฐั หรอื
เทยีบเท่า 601 ลา้นบาท) อายุ 3 ปี ผูถ้อื CLN จะไดร้บัดอกเบี&ยและจํานวนเงนิไถ่ถอนในวนัที#ครบกําหนดตามเงื#อนไขที#ระบุใน
สญัญา โดยตอ้งไมม่เีหตุการณ์ตามที#ระบุไวใ้นสญัญาเกดิขึ&นกบักจิการอา้งองิ 

 

 ธนาคารไดอ้อกหุน้กูท้ ี#มอีนุพนัธ์แฝงที#อ้างองิกบัดชันีหลกัทรพัย์ (Equity Shark Fin Bull Structured Debenture) จาํนวน 1,536 ลา้นบาท ผู้
ถอืหุน้กูท้ ี#มอีนุพนัธ์แฝงจะไดร้บัชาํระคนืเงนิต้นเมื#อครบกําหนดอายุตามที#ระบุไว ้(Scheduled Maturity Date) โดยการชาํระเงนิ
ดงักล่าวขึ&นอยู่กบัความเคลื#อนไหวของระดบัของดชันีหลกัทรพัยอ์า้งองิ 
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(ง) ณ วนัที# 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ธนาคารมตีั yวแลกเงนิอนุพนัธ์ที#อ้างองิกบัเหตุการณ์ที#มผีลต่อความสามารถในการชําระหนี&ของบรษิัท

อา้งองิ credit linked bill of exchange (CLN) จาํนวน 5,443 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : จาํนวน 5,074 ลา้นบาท) ดงันี& 
 
 ธนาคารออก CLN จํานวน 1,800 ล้านบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : จํานวน 1,800 ล้านบาท) อายุ 10 ปี ผู้ถือ CLN จะได้รบั

ดอกเบี&ยทั &งหมดในวนัที#ชําระดอกเบี&ยและจะได้รบัจํานวนเงนิไถ่ถอนในวนัที#ครบกําหนด โดยต้องไม่มเีหตุการณ์ตามที#ระบุไว้ใน
สญัญาเกดิขึ&นกบักจิการอ้างองิ ธนาคารชําระดอกเบี&ยในอตัราระหว่างรอ้ยละ 3.75 ถึง รอ้ยละ 4.01 ต่อปี (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 
รอ้ยละ 3.75 ถงึรอ้ยละ 4.01 ต่อปี) ชาํระดอกเบี&ยทุก 6 เดอืน 

 
 ธนาคารออก CLN จํานวน 109 ลา้นเหรยีญสหรฐั หรอืเทยีบเท่า 3,643 ล้านบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : จํานวน 109 ลา้น

เหรยีญสหรฐั หรอืเทียบเท่า 3,274 ล้านบาท) อายุระหว่าง 8 ถึง 15 ปี (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 8 ถึง 15 ปี) ผู้ถือ CLN จะ
ไดร้บัดอกเบี&ยและจํานวนเงนิไถ่ถอนในวนัที#ครบกาํหนดตามเงื#อนไขที#ระบุในสญัญา โดยต้องไมม่เีหตุการณ์ตามที#ระบุไวใ้นสญัญา
เกิดขึ&นกับกิจการอ้างอิง ธนาคารชําระดอกเบี&ยในอัตราระหว่าง 6M LIBOR + 1.6597% ถึง 6M LIBOR + 2.3925% ต่อปี (31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 6M LIBOR + 1.6597% ถงึ 6M LIBOR + 2.3925% ต่อปี) ชาํระดอกเบี&ยทุก 6 เดอืน 

 
24 ประมาณการหนี& สิน 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
ค่าเผื#อผลขาดทุนดา้นเครดติที#คาดว่าจะเกดิขึ&นของภาระ     
   ผกูพนัวงเงนิสนิเชื#อ และสญัญาคํ&าประกนัทางการเงนิ 968 811 975 814 
ประมาณการผลขาดทุนที#อาจเกดิขึ&นจากคดฟ้ีองรอ้ง 26 44 26 44 
ประมาณการหนี&สนิผลประโยชน์ของพนกังาน 1,628 1,805 1,475 1,635 
ประมาณการหนี&สนิที#เกดิขึ&นจากค่ารื&อถอน 18 20 15 20 
   รวมประมาณการหนี&สนิ 2,640 2,680 2,491 2,513 

 
ประมาณการหนี&สนิผลประโยชน์พนกังาน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
มลูค่าปจัจุบนัของภาระผกูพนัจากผลประโยชน์ของพนกังาน 1,628 1,805 1,475 1,635 
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การเคลื#อนไหวของประมาณการหนี&สนิผลประโยชน์ของพนกังาน มดีงันี& 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
ยอดยกมาตน้ปี 1,805 1,852 1,635 1,694 
ตน้ทุนบรกิารปจัจุบนั 157 167 139 152 
ผลต่างจากการจ่ายชาํระผลประโยชน์พนกังาน (1) (6) (1) (6) 
ตน้ทุนดอกเบี&ย 30 25 27 23 
การวดัมลูค่าใหม ่:     
(กาํไร) ขาดทุนที#เกดิจากการเปลี#ยนแปลงของ     
    สมมตฐิานทางการเงนิ (220) (46) (191) (40) 
    ประสบการณ์ 4 7 7 (9) 
หกั  ผลประโยชน์บาํเหน็จพนกังานจ่ายในระหว่างปี (147) (194) (141) (179) 
    ยอดคงเหลอืปลายปี 1,628 1,805 1,475 1,635 
 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานที#รบัรูใ้นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ มดีงันี& 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
สาํหรบัปีสิ&นสดุ  

วนัที' 31 ธนัวาคม 
สาํหรบัปีสิ&นสดุ  

วนัที' 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
ตน้ทุนบรกิารปจัจุบนั 157 167 139 152 
ผลต่างจากการจ่ายชาํระผลประโยชน์พนกังาน (1) (6) (1) (6) 
ตน้ทุนดอกเบี&ย 30 25 27 23 
   รวม 186 186 165 169 
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สมมตฐิานที#สาํคญัตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยัที#ใชใ้นการคาํนวณ สรุปไดด้งันี& 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
   

อตัราคดิลด รอ้ยละ 2.40 รอ้ยละ 1.80 
อตัราการขึ&นเงนิเดอืน รอ้ยละ 5.00 รอ้ยละ 6.00 
อตัราการตายก่อนเกษยีณอาย ุ รอ้ยละ 75.00 รอ้ยละ 75.00 
 ของ Thai Mortality Ordinary Table 2017 ของ Thai Mortality Ordinary Table 2017 
อตัราการทุพพลภาพ รอ้ยละ 10.00 รอ้ยละ 10.00 
 ของอตัราการตายก่อนเกษยีณอาย ุ

(the pre-retirement mortality rate) 
ของอตัราการตายก่อนเกษยีณอาย ุ

(the pre-retirement mortality rate) 
อตัราการถอนเงนิก่อนเกษยีณอาย ุ พนกังานที#มสีทิธไิดร้บัเงนิบาํเหน็จ: รอ้ยละ 

2.865 ของ Thai Withdrawal Table 
พนกังานที#มสีทิธไิดร้บัเงนิบาํเหน็จ: รอ้ยละ 

2.865 ของ Thai Withdrawal Table 
 พนกังานอื#น (นอกจากคนที#มสีทิธไิดร้บัเงนิ

บาํเหน็จ): รอ้ยละ 75 ของ Thai Withdrawal 
Table 

พนกังานอื#น (นอกจากคนที#มสีทิธไิดร้บัเงนิ
บาํเหน็จ): รอ้ยละ 75 ของ Thai Withdrawal 

Table 
เกษยีณอายุ อายุ 60 ปี อายุ 60 ปี 

 

การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวของขอ้สมมตฐิานหลกัในการคาํนวณ 
 

งบการเงินรวม 
ผลกระทบต่อภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์ที'กาํหนดไว้ 

การเปลี'ยนแปลงในข้อสมมติ การเพิ'มขึ&นของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
       

อตัราคดิลดเฉลี#ย รอ้ยละ 0.5 รอ้ยละ 0.5 ลดลง 
รอ้ยละ 3.63  

ลดลง 
รอ้ยละ 4.03  

เพิ#มขึ&น 
รอ้ยละ 3.87 

เพิ#มขึ&น 
รอ้ยละ 4.29 

อตัราการเพิ#มขึ&นของเงนิเดอืนเฉลี#ย รอ้ยละ 1.0 รอ้ยละ 1.0 เพิ#มขึ&น 
รอ้ยละ 8.35 

เพิ#มขึ&น 
รอ้ยละ 9.40 

ลดลง 
รอ้ยละ 7.44 

ลดลง 
รอ้ยละ 8.38 

 

   งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
   ผลกระทบต่อภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์ที'กาํหนดไว้ 
 การเปลี'ยนแปลงในข้อสมมติ การเพิ'มขึ&นของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
       

อตัราคดิลดเฉลี#ย รอ้ยละ 0.5 รอ้ยละ 0.5 ลดลง 
รอ้ยละ 3.49  

ลดลง 
รอ้ยละ 3.87  

เพิ#มขึ&น 
รอ้ยละ 3.72 

เพิ#มขึ&น 
รอ้ยละ 4.07 

อตัราการเพิ#มขึ&นของเงนิเดอืนเฉลี#ย รอ้ยละ 1.0 รอ้ยละ 1.0 เพิ#มขึ&น 
รอ้ยละ 8.03 

เพิ#มขึ&น 
รอ้ยละ 9.02 

ลดลง 
รอ้ยละ 7.19 

ลดลง 
รอ้ยละ 8.10 

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี&อ้างอิงจากการเปลี#ยนแปลงข้อสมมติ ขณะที#ให้ข้อสมมติอื#นคงที# ในทางปฏิบตัิสถานการณ์ดงักล่าว 
ยากที#จะเกดิขึ&น และการเปลี#ยนแปลงในขอ้สมมติอาจมคีวามสมัพนัธ์กนั ในการคํานวณการวเิคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผูกพนัผลประโยชน์ 
ที#กําหนดไวท้ี#มผีลต่อการเปลี#ยนแปลงในขอ้สมมตหิลกัไดใ้ชว้ธิเีดยีวกบัการคํานวณภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานที#รบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ 
(มูลค่าปจัจุบนัของภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์ที#กําหนดไว้คํานวณด้วยวธิคีดิลดแต่ละหน่วยที#ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit 
Method) ณ วนัสิ&นรอบระยะเวลารายงาน) 
 
วธิกีารและประเภทของขอ้สมมตทิี#ใชใ้นการจดัทาํการวเิคราะหค์วามอ่อนไหวไมไ่ดเ้ปลี#ยนแปลงจากปีก่อน 
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ณ วนัที# 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ระยะเวลาถัวเฉลี#ยถ่วงนํ&าหนักของภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์คอื 9.64 ปี (วนัที# 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 
10.91 ปี) 
 
การวเิคราะหก์ารครบกาํหนดของการจ่ายชาํระผลประโยชน์เมื#อเกษยีณอายุที#ไมม่กีารคดิลด 
 

 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2564 
 น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
ผลประโยชน์เมื#อเกษยีณอาย ุ 143 463 1,368 1,974 

 
 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 
 น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
ผลประโยชน์เมื#อเกษยีณอาย ุ 165 429 1,521 2,115 

 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2564 
 น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
ผลประโยชน์เมื#อเกษยีณอาย ุ 136 433 1,206 1,775 

 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2563 
 น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
ผลประโยชน์เมื#อเกษยีณอาย ุ 163 338 1,440 1,941 
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25 หนี& สินอื'น 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

     

หนี&สนิอื#นระหว่างรอการโอนบญัช ี  911  1,021  911  950 
ดอกเบี&ยคา้งจ่าย  396  534  396  534 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  1,438  993  1,280  894 
ภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคลคา้งจ่าย  502  208  398  109 
ภาษหีกั ณ ที#จ่ายรอนําส่ง  48  69  42  65 
ภาษขีายรอนําส่ง 89  106 13  7 

รายไดร้อการรบัรูจ้ากสญัญาประกนัภยั 236  -  158  - 
อื#นๆ 383  196 96  96 
   รวม 4,003 3,127 3,294 2,655 

 
26 การหกักลบสินทรพัยท์างการเงินและหนี& สินทางการเงิน 

 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2564 

 
ผลกระทบของสิทธิในการหกักลบต่องบแสดง

ฐานะการเงิน มูลค่าที'เกี'ยวข้องที'ไม่ได้ถกูนํามาหกักลบ 

 มูลค่าขั &นต้น 

มูลค่าที'นํามา
หกักลบในงบ

แสดงฐานะ
การเงิน 

มูลค่าสทุธิที'
แสดงในงบ
แสดงฐานะ

การเงิน 

มูลค่าที'อยู่ภายใต้
ข้อตกลงหลกัของ

การหกักลบ 

มูลค่า
หลกัประกนั

ทางการเงินที'
เกี'ยวข้อง มูลค่าสทุธิ 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
สินทรพัยท์างการเงิน       
ธุรกรรมซื&อหลกัทรพัยโ์ดยมสีญัญาวา่จะขายคนื 3,603 - 3,603 - (3,454) 149 
สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 46,419 - 46,419 (26,595) (11,427) 8,397 
   รวม 50,022 - 50,022 (26,595) (14,881) 8,546 
       
หนี&สินทางการเงิน       
ธุรกรรมขายหลกัทรพัยโ์ดยมสีญัญาวา่จะซื&อคนื (26,222) - (26,222) 25,566 - (656) 
หนี&สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ (42,708) - (42,708) 26,595 11,589 (4,524) 
   รวม (68,930) - (68,930) 52,161 11,589 (5,180) 
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 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2563 

 

ผลกระทบของสิทธิในการหกักลบต่องบแสดง
ฐานะการเงิน มูลค่าที'เกี'ยวข้องที'ไม่ได้ถกูนํามาหกักลบ 

 มูลค่าขั &นต้น 

มูลค่าที'นํามา
หกักลบในงบ

แสดงฐานะ
การเงิน 

มูลค่าสทุธิที'
แสดงในงบ
แสดงฐานะ

การเงิน 

มูลค่าที'อยู่ภายใต้
ข้อตกลงหลกัของ

การหกักลบ 

มูลค่า
หลกัประกนั

ทางการเงินที'
เกี'ยวข้อง มูลค่าสทุธิ 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
สินทรพัยท์างการเงิน       
ธุรกรรมซื&อหลกัทรพัยโ์ดยมสีญัญาวา่จะขายคนื 1,800 - 1,800 - (1,570) 230 
สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 57,561 - 57,561 (35,195) (11,198) 11,168 
   รวม 59,361 - 59,361 (35,195) (12,768) 11,398 
       
หนี&สินทางการเงิน       
ธุรกรรมขายหลกัทรพัยโ์ดยมสีญัญาวา่จะซื&อคนื (9,862) - (9,862) 9,368 - (494) 
หนี&สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ (57,221) - (57,221) 35,140 14,876 (7,205) 
   รวม (67,083) - (67,083) 44,508 14,876 (7,699) 

 
สญัญาการหกักลบ - ที#ยงัไมไ่ดถู้กนํามาหกักลบในงบการเงนิ  

 
- ตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 

 
ธนาคารมสีญัญากบัคู่คา้ในสญัญาอนุพนัธเ์กี#ยวกบั ขอ้ตกลงหลกัของ ISDA ซึ#งกําหนดใหใ้นสถานการณ์ที#เกี#ยวขอ้งกบัเครดติที#กาํหนดไว ้
เช่น การผดินัดชําระ จํานวนสุทธดิา้นรบัหรอืดา้นจ่ายชําระในสกุลเงนิเดยีวกนักบัคู่สญัญาดงักล่าว จะกลายเป็นจํานวนที#จะต้องรบัชําระ
หรอืจ่ายชาํระสุทธแิละสญัญาอื#นๆ ที#เกี#ยวขอ้งจะถูกยกเลกิไป เนื#องจากรายการดงักล่าวไมถ่อืเป็นสทิธติามกฎหมาย ณ ปจัจุบนัในการรบั
หรอืจ่ายชาํระสุทธ ิกลุ่มกจิการจงึไดแ้สดงรายการดงักล่าวแยกต่างหากกนัในงบการเงนิ 

 
- ธุรกรรมซื&อคนื 

 
ธนาคารมสีญัญากบัคู่คา้ในสญัญาธุรกรรมซื&อ/ขายหลกัทรพัย์โดยมสีญัญาว่าจะขาย/ซื&อคนืเกี#ยวกบัสญัญามาตรฐาน TBMA/ISMA GMRA 
กําหนดให้มกีารโอนกรรมสทิธิ zของหลกัประกนัจากผูกู้ไ้ปยงัผู้ให้กูใ้นวนัเริ#มสญัญา หากเกดิการผดินัดชําระหนี& ผู้ใหกู้้ไม่ต้องดําเนินการ 
เพื#อบงัคบัหลกัประกนัจากผูกู้ ้แต่สามารถยดึหลกัประกนัดงักล่าวไวไ้ดเ้ลย แต่เนื#องจากรายการดงักล่าวมเีนื&อหาเป็นการกูย้มืที#มหีลกัประกนั 
ธนาคารจงึไดแ้สดงรายการดงักล่าวแยกต่างหากกนัในงบการเงนิ 
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27 ทุนเรือนหุ้น 

 

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
  พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
  จาํนวนหุ้น จาํนวนเงิน จาํนวนหุ้น จาํนวนเงิน 
  ล้านหุ้น ล้านบาท ล้านหุ้น ล้านบาท 
ทุนจดทะเบียน      
ณ วนัตน้ปี - หุน้สามญั  34,822 17,411 34,822 17,411 
การออกหุน้ใหม ่  - - - - 
ณ วนัปลายปี  34,822 17,411 34,822 17,411 
      

ทุนที'ออกและชาํระแล้ว      
ณ วนัตน้ปี - หุน้สามญั  34,822 17,411 34,822 17,411 
การออกหุน้ใหม ่  - - - - 
ณ วนัปลายปี  34,822 17,411 34,822 17,411 

 
28 เงินปันผลจ่าย 

 
เมื#อวนัที# 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ธนาคารมกีารจ่ายเงนิปนัผลจากผลการดาํเนินงานปี 2563 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.005 บาท รวมเป็น
จาํนวนเงนิ 174 ลา้นบาท ตามมตอินุมตัขิองที#ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปีเมื#อวนัที# 12 เมษายน พ.ศ. 2564 
 
เมื#อวนัที# 24 เมษายน พ.ศ. 2563 ธนาคารมกีารจ่ายเงนิปนัผลจากผลการดําเนินงานปี 2562 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.005 บาท รวมเป็น
เงนิทั &งสิ&น 174 ลา้นบาท ตามมตอินุมตัขิองที#ประชุมคณะกรรมการเมื#อวนัที# 26 มนีาคม พ.ศ. 2563  
 
เมื#อวนัที# 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 บรษิทั เวลิด์ลสี จํากดั มกีารจ่ายเงนิปนัผลจากผลการดําเนินงานปี 2562 ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ ในอตัราหุ้นละ 3.03 บาท 
จาํนวน 24 ลา้นหุน้ อตัราหุน้ละ 0.7575 บาท จํานวน 20 ลา้นหุน้ และอตัราหุ้นละ 0.7583 บาท จํานวน 16 ลา้นหุน้ รวมเป็นจํานวนเงนิ 100 ลา้นบาท 
ตามมตอินุมตัขิองที#ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปีเมื#อวนัที# 30 เมษายน พ.ศ. 2563 
 
เมื#อวันที# 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จํากัด มีการจ่ายเงินปนัผลจากผลการดําเนินงานปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้น  
ในอัตราหุ้นละ 4.10 บาท ของมูลค่าหุ้นที#ชําระแล้ว รวมเป็นเงนิทั &งสิ&น 625 ล้านบาท ตามมติอนุมตัิของที#ประชุมคณะกรรมการเมื#อวันที#  
29 เมษายน พ.ศ. 2563 
 
29 สาํรองตามกฎหมาย 

 
ตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 ธนาคารจะต้องจดัสรรเงนิสํารองอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุทธปิระจําปีหลงัจากหกั
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าสํารองดงักล่าวมจีํานวนเท่ากบัรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน โดยสํารองดงักล่าวไม่สามารถนํามาจ่ายเงนิปนั
ผลได ้
 
ณ วนัที# 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ธนาคารมทุีนสาํรองตามกฎหมายรวมทั &งสิ&น 574 ลา้นบาท (วนัที# 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 536 ลา้นบาท) 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
สาํหรบัปีสิ&นสดุวนัที' 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

127 

 
30 เงินกองทุนที'ต้องดาํรงไว้ตามกฎหมาย 

 
วตัถุประสงค์ของกลุ่มกจิการในการบรหิารทุน คอื การดํารงไวซ้ึ#งความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนื#องและการดํารงเงนิกองทุนตามกฎหมาย
ตามพระราชบญัญตัธุิรกจิสถาบนัการเงนิ พ.ศ. 2551 ซึ#งประกอบดว้ย 
 

  อตัราส่วน  อตัราส่วน 
  เงินกองทุน  เงินกองทุน 
 พ.ศ. 2564 ต่อสินทรพัยเ์สี'ยง พ.ศ. 2563 ต่อสินทรพัยเ์สี'ยง 
เงินกองทุนสาํหรบักลุ่มธรุกิจทางการเงิน ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
     

เงนิกองทุนชั &นที# 1     
ทุนชาํระแลว้  17,411  17,411  
ส่วนเกนิกว่ามลูค่าหุน้สามญั 10,146  10,146  
เงนิสาํรองตามกฎหมาย 574  536  
กาํไรสุทธคิงเหลอืจากการจดัสรร 12,700  12,011  
องคป์ระกอบอื#นของส่วนของเจา้ของ 1,032  1,700  
รายการหกัจากกองทุนชั &นที# 1 (2,070)  (2,184)  
   รวมเงนิกองทุนชั &นที# 1 39,793 16.34 39,620 15.60 
     

เงนิกองทุนชั &นที# 2     
หุน้กูด้อ้ยสทิธริะยะยาว 12,388  12,262  
เงนิสาํรองสาํหรบัสนิทรพัยจ์ดัชั &นปกต ิ 2,246  2,424  
   รวมเงนิกองทุนชั &นที# 2 14,634 6.01 14,686 5.78 
     

   รวมเงนิกองทุนตามกฎหมาย 54,427 22.35 54,306 21.38 
 

  อตัราส่วน  อตัราส่วน 
  เงินกองทุน  เงินกองทุน 
 พ.ศ. 2564 ต่อสินทรพัยเ์สี'ยง พ.ศ. 2563 ต่อสินทรพัยเ์สี'ยง 
เงินกองทุนสาํหรบัธนาคาร ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
     

เงนิกองทุนชั &นที# 1     
ทุนชาํระแลว้  17,411  17,411  
ส่วนเกนิกว่ามลูค่าหุน้สามญั 10,146  10,146  
เงนิสาํรองตามกฎหมาย 574  536  
กาํไรสุทธคิงเหลอืจากการจดัสรร 10,095  9,520  
องคป์ระกอบอื#นของส่วนของเจา้ของ 1,075  1,743  
รายการหกัจากกองทุนชั &นที# 1 (1,409)  (1,327)  
   รวมเงนิกองทุนชั &นที# 1 37,892 15.70 38,029 14.94 
     

เงนิกองทุนชั &นที# 2     
หุน้กูด้อ้ยสทิธริะยะยาว 12,388  12,262  
เงนิสาํรองสาํหรบัสนิทรพัยจ์ดัชั &นปกต ิ 2,321  2,531  
   รวมเงนิกองทุนชั &นที# 2 14,709 6.10 14,793 5.81 
     

   รวมเงนิกองทุนตามกฎหมาย 52,601 21.80 52,822 20.75 
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ณ วนัที# 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เงนิกองทุนหลงัหกัเงนิกองทุนส่วนเพิ#ม เพื#อรองรบัการให้สินเชื#อแก่กลุ่มลูกหนี&รายใหญ่ของธนาคาร มีจํานวน  
52,601 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : จาํนวน 52,822 ลา้นบาท) 
 

ธนาคารดํารงเงนิกองทุนและสินทรพัย์สภาพคล่องเพื#อรองรบัสถาณการณ์ด้านสภาพคล่องที#มีความรุนแรงตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย เกี#ยวกบัการกํากบัดูแลเงนิกองทุนภายใต้หลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และการกํากบัดูแลเงนิกองทุนภายใต้
หลกัเกณฑ์ Basel III ซึ#งจะเปิดเผยขอ้มูลเกี#ยวกบัการดํารงเงนิกองทุน ณ วนัที# 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  
เรื#องการเปิดเผยขอ้มลูเกี#ยวกบัการดํารงเงนิกองทุนสําหรบัธนาคารพาณิชย์เรื#องหลกัเกณฑ์การกํากบัแบบรวมกลุ่ม และการเปิดเผยขอ้มลูการ
ดาํรงสนิทรพัยส์ภาพคล่องเพื#อรองรบัสถานการณ์ที#มคีวามรุนแรงทาง www.cimbthai.com ภายใน 4 เดอืนนบัตั &งแต่วนัที#ในงบแสดงฐานะการเงนิ 
 

31 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

 
แผนจงูใจระยะยาว (Long Term Incentive Plan, “LTIP”) 
LTIP เป็นแผนจูงใจระยะยาว ซึ#งเริ#มใน เดอืนมถุินายน พ.ศ. 2564 ดําเนินการโดย CIMB Group Holdings Berhad  โดยจะมอบหุน้สามญัและสทิธซิื&อ
หุ้นให้แก่พนักงานที#มีสิทธิของ CIMB Group Holdings Berhad  และบริษัทในเครือรวมถึงพนักงานของธนาคาร สิทธิในการเข้าร่วมแผน LTIP  
จะขึ&นอยู่กบัดุลยพนิิจของคณะกรรมการ LTIP ของ CIMB Group Holdings Berhad หุน้และสทิธซิื&อหุน้ที#ไดร้บั จะเป็นไปตามขั &นตอนตามวนัที#กําหนด
ไวล้่วงหน้า โดยขึ&นอยู่กบัเงื#อนไขการจา้งงานและผลการปฏบิตังิานที#ต่อเนื#อง  
 
มลูค่ายุตธิรรมถวัเฉลี#ยของหุน้สามญัและสทิธซิื&อหุ้นที#ใหใ้นระหว่างงวดเท่ากบั 4.65 เหรยีญรงิกติมาเลเซียต่อหุ้นและ 0.45 เหรยีญรงิกติมาเลเซยีต่อ
สทิธซิื&อหุน้ 
 
แผนการให้หุ้นทุน (Equity Ownership Plan, “EOP”) 
EOP เป็นแผนการให้หุ้นทุนแก่พนักงานของธนาคารซึ#งเริ#มในเดือนมนีาคม พ.ศ. 2554 โดยธนาคารจะให้หุ้นสามญัของ CIMB Group Holdings 
Berhad บรษิทัใหญ่ของกลุ่มกจิการ CIMB แก่พนกังานที#เขา้เงื#อนไข  
 
ผูม้สีทิธติาม EOP จะต้องไดร้บัการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนของ CIMB Group Holdings Berhad และหุน้จะถูกส่งมอบใหก้บั
พนกังานตามวนัที#กาํหนดโดยพนกังานยงัคงเป็นพนกังานของธนาคารอยู่ 
 
หากมกีารเลกิจา้งพนักงานที#ไม่ใช่การเกษียณอายุ ทุพพลภาพ หรอืการตาย หุ้นคงเหลอืที#ยงัไม่ได้จดัสรรแก่พนักงานจะถูกจําหน่ายในราคาตลาด 
รายไดจ้ากการขายจะถูกส่งกลบัไปยงัธนาคาร ถ้ามกีารเกษยีณอายุ ทุพพลภาพ หรอืการตายของพนักงานที#มหีุน้คงเหลอืยงัไม่ไดจ้ดัสรร หุน้ตามสทิธิ
จะถูกจดัสรรแก่พนกังานหรอืผูไ้ดร้บัผลประโยชน์ที#กาํหนดในวนัที#มกีารเกษยีณอายุ ทุพพลภาพ หรอืตาย 
 
มลูค่ายุตธิรรมถวัเฉลี#ยของการใหหุ้้นทุนในระหว่างงวด/ ปี ซึ#งถูกซื&อในช่วงเวลาที#กําหนดก่อนหน้าเพื#อใหแ้ก่พนักงานที#เขา้เงื#อนไขตามแผนการ 
ใหหุ้น้ทุนเท่ากบั 4.20 เหรยีญรงิกติมาเลเซยีต่อหุน้ (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 3.52 เหรยีญรงิกติมาเลเซยีต่อหุน้) 
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การเปลี#ยนแปลง/เคลื#อนไหวของจาํนวนสทิธซิื&อหุน้ตามแผนจงูใจระยะยาวและราคาใชส้ทิธถิวัเฉลี#ยถ่วงนํ&าหนกัที#เกี#ยวขอ้ง มดีงันี& 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 พ.ศ. 2564 

 

ราคาใช้สิทธิ 
ซื&อหุ้นถวัเฉลี'ย 

 
จาํนวนสิทธิซื&อหุ้น 

 

เหรียญริงกิต
มาเลเซียต่อหุ้น พนัหน่วย 

   

ใหส้ทิธเิพิ#มระหว่างปี 4.96 18,348 
สิ&นสุดระยะเวลาใชส้ทิธ/ิ รบิคนืระหว่างปี 4.96 (545) 
   ยอดคงเหลอืปลายปี 4.96 17,803 
 
การเปลี#ยนแปลง/เคลื#อนไหวของจาํนวนหุน้สามญัตามแผนการใหหุ้น้ทุนและแผนจงูใจระยะยาว มดีงันี& 
 

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
  พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
  จาํนวนหุ้นสามญั จาํนวนหุ้นสามญั 
  พนัหน่วย พนัหน่วย 
    
ยอดคงเหลอืตน้ปี  1,429 1,249 
ใหส้ทิธเิพิ#มระหว่างปี  1,636 1,191 
ใชส้ทิธริะหว่างปี  (1,011) (1,011) 
   ยอดคงเหลอืปลายปี  2,054 1,429 
 
สําหรับปีสิ&นสุดวันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ธนาคารมีค่าใช้จ่ายสําหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์จํานวน 41 ล้านบาท  
(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 26 ล้านบาท) และธนาคารมสีํารองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์จํานวน 43 ล้านบาท (31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 : 33 ลา้นบาท) 
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32 ฐานะและผลการดาํเนินงานที'สาํคญัจาํแนกตามธรุกรรมในประเทศและต่างประเทศ 

 
32.1 ฐานะจาํแนกตามประเภทธรุกรรม 

 

 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ธรุกรรม ธรุกรรม  ธรุกรรม ธรุกรรม  
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

สนิทรพัยร์วม 398,163 351 398,514 410,163 364 410,527 
รายการระหว่างธนาคาร       
   และตลาดเงนิสุทธ ิ(สนิทรพัย)์ 9,109 347 9,456 5,995 362 6,357 
สนิทรพัยท์างการเงนิที#วดัมลูคา่ดว้ย       
   มลูค่ายุตธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทนุ 31,303 - 31,303 35,234 - 35,234 
สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 46,419 - 46,419 57,561 - 57,561 
เงนิลงทนุสุทธ ิ 74,281 - 74,281 61,493 - 61,493 
เงนิใหส้นิเชื#อแก่ลกูหนี&และ       
   ดอกเบี&ยคา้งรบัสุทธ ิ 207,849 - 207,849 221,844 - 221,844 
เงนิรบัฝาก 182,165 2 182,167 193,950 6 193,956 
รายการระหว่างธนาคาร       
   และตลาดเงนิ (หนี&สนิ) 55,397 - 55,397 47,095 - 47,095 
หนี&สนิทางการเงนิที#วดัมลูคา่       
   ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่น       
   กําไรหรอืขาดทนุ 17,744 - 17,744 28,949 - 28,949 
หนี&สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 42,708 - 42,708 57,221 - 57,221 
ตราสารหนี&ที#ออกและเงนิกูย้มื 29,466 - 29,466 19,449 - 19,449 

 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ธรุกรรม ธรุกรรม  ธรุกรรม ธรุกรรม  
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

สนิทรพัยร์วม 394,528 351 394,879 407,335 364 407,699 
รายการระหว่างธนาคาร       
   และตลาดเงนิสุทธ ิ(สนิทรพัย)์ 8,915 347 9,262 5,827 362 6,189 
สนิทรพัยท์างการเงนิที#วดัมลูคา่ดว้ย       
   มลูค่ายุตธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทนุ 31,303 - 31,303 35,234 - 35,234 
สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 46,419 - 46,419 57,561 - 57,561 
เงนิลงทนุสุทธ ิ 74,279 - 74,279 61,491 - 61,491 
เงนิลงทนุในบรษิทัย่อยสุทธ ิ 2,904 - 2,904 2,933 - 2,933 
เงนิใหส้นิเชื#อแก่ลกูหนี&และ       
   ดอกเบี&ยคา้งรบัสุทธ ิ 202,709 - 202,709 217,576 - 217,576 
เงนิรบัฝาก 182,777 2 182,779 194,144 6 194,150 
รายการระหว่างธนาคาร       
   และตลาดเงนิ (หนี&สนิ) 55,397 - 55,397 47,095 - 47,095 
หนี&สนิทางการเงนิที#วดัมลูคา่       
   ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่น       
   กําไรหรอืขาดทนุ 17,744 - 17,744 28,949 - 28,949 
หนี&สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 42,708 - 42,708 57,221 - 57,221 
ตราสารหนี&ที#ออกและเงนิกูย้มื 29,466 - 29,466 19,449 - 19,449 
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32.2 ผลการดาํเนินงานจาํแนกตามธรุกรรม 

 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ธรุกรรม ธรุกรรม  ธรุกรรม ธรุกรรม  
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

รายไดด้อกเบี&ย 12,645 - 12,645 15,010 2 15,012 
ค่าใชจ้า่ยดอกเบี&ย (2,694) - (2,694) (4,072) - (4,072) 
รายไดด้อกเบี&ยสุทธ ิ 9,951 - 9,951 10,938 2 10,940 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธ ิ 1,593 - 1,593 1,256 - 1,256 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื#น ๆ 2,805 (2) 2,803 2,731 - 2,731 
ค่าใชจ้า่ยจากการดําเนินงานอื#น ๆ (8,166) (10) (8,176) (8,887) (12) (8,899) 
ผลขาดทนุดา้นเครดติที#คาดว่าจะเกดิขึ&น (3,319) - (3,319) (4,468) - (4,468) 
   กําไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษเีงนิได ้ 2,864 (12) 2,852 1,570 (10) 1,560 

 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ธรุกรรม ธรุกรรม  ธรุกรรม ธรุกรรม  
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

รายไดด้อกเบี&ย 9,387 - 9,387 11,200 2 11,202 
ค่าใชจ้า่ยดอกเบี&ย (2,693) - (2,693) (4,055) - (4,055) 
รายไดด้อกเบี&ยสุทธ ิ 6,694 - 6,694 7,145 2 7,147 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธ ิ 921 - 921 793 - 793 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื#น ๆ 2,366 (2) 2,364 2,941 - 2,941 
ค่าใชจ้า่ยจากการดําเนินงานอื#น ๆ (5,978) (10) (5,988) (6,491) (12) (6,503) 
ผลขาดทนุดา้นเครดติที#คาดว่าจะเกดิขึ&น (2,399) - (2,399) (1,852) - (1,852) 
   กําไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษเีงนิได ้ 1,604 (12) 1,592 2,536 (10) 2,526 

 
33 รายได้ดอกเบี&ย 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 18 71 17 70 
เงนิลงทุนและธุรกรรมเพื#อคา้ 360 375 360 375 
เงนิลงทุนในตราสารหนี& 1,048 1,110 1,048 1,110 
เงนิใหส้นิเชื#อ 7,166 8,519 7,917 9,562 
การใหเ้ช่าซื&อและสญัญาเช่าการเงนิ 4,008 4,852 - - 
อื#นๆ 45 85 45 85 
   รายไดด้อกเบี&ย 12,645 15,012 9,387 11,202 
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34 ค่าใช้จ่ายดอกเบี&ย 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

เงนิรบัฝาก 1,299 2,359 1,299 2,360 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 206 337 206 337 
เงนินําส่งสถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก 20 22 20 22 
เงนินําส่งกองทุนฟื&นฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิ 545 576 545 576 
ตราสารหนี&ที#ออก     
   - หุน้กูด้อ้ยสทิธ ิ 466 488 466 488 
   - ตั yวแลกเงนิที#มอีนุพนัธแ์ฝง 58 86 58 86 
   - หุน้กูท้ ี#มอีนุพนัธแ์ฝง 26 121 26 121 
   - หุน้กู ้ 31 18 31 1 
อื#นๆ 43 65 42 64 
   ค่าใชจ่้ายดอกเบี&ย 2,694 4,072 2,693 4,055 

 
35 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร     
การรบัรอง รบัอาวลั และการคํ&าประกนั 53 81 53 88 
รายไดค้่าธรรมเนียมบตัรเอทเีอม็ 15 16 15 16 
รายไดจ้ากการเป็นนายหน้าขายประกนั 1,331 966 795 612 
รายไดค้่าธรรมเนียมจดัการ - 11 - 11 
รายไดค้่าธรรมเนียมในการจดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์ 261 257 261 257 
รายไดค้่าธรรมเนียมในการตดิตามทวงถามหนี& 45 49 - - 
รายไดค้่าธรรมเนียมจากการชาํระค่าสนิคา้และบรกิาร 77 84 11 1 
อื#นๆ 241 166 187 167 

      รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร 2,023 1,630 1,322 1,152 
     

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบรกิาร     
ค่าธรรมเนียมในการตดิตามหนี& (208) (209) (208) (209) 
ค่าธรรมเนียมตูเ้อทเีอม็ (26) (22) (26) (22) 
อื#นๆ (196) (143) (167) (128) 

      ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบรกิาร (430) (374) (401) (359) 
     

รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธ ิ 1,593 1,256 921 793 
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36 กาํไรสทุธิจากเครื'องมือทางการเงินที'วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

 

 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

กาํไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพื#อคา้และปรวิรรตเงนิตราต่างประเทศ   
เงนิตราต่างประเทศและตราสารอนุพนัธด์า้นอตัราแลกเปลี#ยน 1,128 390 
ตราสารอนุพนัธด์า้นอตัราดอกเบี&ย (710) 643 
ตราสารหนี& 2,407 1,201 
ตราสารทุน 9 8 
อื#น ๆ 26 (5) 

กาํไรสุทธจิากธุรกรรมเพื#อคา้และปรวิรรตเงนิตราต่างประเทศ 2,860 2,237 
   

กาํไร (ขาดทุน) จากเครื#องมอืทางการเงนิที#กาํหนดใหแ้สดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรม   
     การเปลี#ยนแปลงในมลูค่ายุตธิรรมสุทธ ิ   

  เงนิลงทุนในตราสารหนี&  (2,334) (585) 
  ตั yวแลกเงนิ 1,417 797 
  หุน้กู ้ 76 (76) 

ขาดทุนสุทธจิากการตดัรายการ รวมถงึดอกเบี&ยคา้งรบัและดอกเบี&ยคา้งจ่าย   
เฉพาะส่วนที#ไมร่วมในการเปลี#ยนแปลงในมลูค่ายุตธิรรมสุทธ ิ (882) (1,428) 

ขาดทุนจากเครื#องมอืทางการเงนิที#กาํหนดใหแ้สดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรม (1,723) (1,292) 
กาํไร (ขาดทุน) จากการบญัชป้ีองกนัความเสี#ยง 14 (5) 
   

     รวม 1,151 940 
 
37 กาํไรสทุธิจากเงินลงทุน 

 

 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

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

กาํไรจากการตดัรายการ   
   เงนิลงทุนที#วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื#น   322 306 
กาํไรสุทธจิากเงนิลงทุน 322 306 
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38 รายได้จากการดาํเนินงานอื'นๆ 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

กาํไรจากการขายที#ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 10 6 10 5 
กาํไรจากการขายทรพัยส์นิรอการขาย 86 74 10 39 
หนี&สงสยัจะสญูรบัคนื 1,168 1,233 735 801 
รายไดร้บัจากเงนิปนัผล 12 10 12 756 
รายไดอ้ื#น 54 50 124 50 
   รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื#นๆ 1,330 1,373 891 1,651 

 

39 ผลขาดทุนด้านเครดิตที'คาดว่าจะเกิดขึ&น 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

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

ขาดทุนจากการเปลี#ยนแปลงเงื#อนไขสญัญาใหม่ 216 1,028 8 140 
เงนิใหส้นิเชื#อแก่ลกูหนี&และดอกเบี&ยคา้งรบั 3,082 3,196 2,366 1,467 
ภาระผกูพนัวงเงนิสนิเชื#อและสญัญาคํ&าประกนัทางการเงนิ 20 244 24 245 
อื#นๆ 1 - 1 - 
   ผลขาดทุนดา้นเครดติที#คาดว่าจะเกดิขึ&น 3,319 4,468 2,399 1,852 

 
40 ภาษีเงินได้ 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
ภาษเีงนิไดง้วดปจัจุบนั :     
ภาษเีงนิไดง้วดปจัจุบนัสาํหรบักาํไรทางภาษสีาํหรบัปี 1,070 247 887 109 
รวมภาษเีงนิไดง้วดปจัจุบนั 1,070 247 887 109 
     
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี:     
(เพิ#ม) ลดในสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (255) 132 (331) 322 
ลดในหนี&สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (403) (110) (398) (119) 
รวมภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (658) 22 (729) 203 

     
รวมค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได ้ 412 269 158 312 
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ภาษเีงนิไดส้าํหรบักาํไรก่อนหกัภาษขีองกลุ่มกจิการมยีอดจาํนวนเงนิที#แตกต่างจากการคาํนวณกาํไรทางบญัช ีโดยมรีายละเอยีดดงันี& 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
กาํไรก่อนภาษ ี 2,852 1,560 1,592 2,526 
     
ภาษคีาํนวณจากอตัราภาษรีอ้ยละ 20  570 312 318 505 
ผลกระทบ :     
รายไดท้ี#ไมต่อ้งเสยีภาษ ี (2) (32) (2) (181) 
ค่าใชจ่้ายที#ไมส่ามารถหกัภาษ ี 15 8 13 7 
การปรบัปรุงอื#น 2 (1) 2 (1) 
การใชข้าดทุนทางภาษทีี#ผ่านมาซึ#งยงัไมร่บัรู ้ - (127) - (127) 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชทีี#ไมไ่ดร้บัรู ้ - 109 - 109 
การรบัรูส้นิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชทีี#ไมไ่ดร้บัรู ้ (173) - (173) - 
รวมค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได ้ 412 269 158 312 
     
อตัราภาษเีงนิไดถ้วัเฉลี#ยถ่วงนํ&าหนกั (รอ้ยละ) 14 17 10 12 

 
ภาษเีงนิไดท้ี# (เพิ#ม) ลดที#เกี#ยวขอ้งกบัองคป์ระกอบในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื#นมดีงันี& 
 

 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ก่อนภาษี ภาษี (เพิ'ม) ลด หลงัภาษี ก่อนภาษี ภาษี (เพิ'ม) ลด หลงัภาษี 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       
กาํไร (ขาดทุน) จากมลูค่ายุตธิรรม :       
เงนิลงทุนในตราสารหนี& (840) 170 (670) 237 (47) 190 
เงนิลงทุนในตราสารทุน 30 (1) 29 (5) (2) (7) 
ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาสนิทรพัย ์ 653 (131) 522 - - - 
การป้องกนัความเสี#ยงกระแสเงนิสด (166) 33 (133) 271 (55) 216 
การวดัมลูค่าใหมข่องภาระผกูพนั 
   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 216 (7) 209 39 3 41 
(ขาดทุน) กาํไรเบด็เสรจ็อื#น (107) 64 (43) 542 (101) 440 
       
ภาษเีงนิไดง้วดปจัจุบนั  1,070   247  
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี  (658)   22  
  412   269  
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ก่อนภาษี ภาษี (เพิ'ม) ลด หลงัภาษี ก่อนภาษี ภาษี (เพิ'ม) ลด หลงัภาษี 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

กาํไร (ขาดทุน) จากมลูค่ายุตธิรรม :       
เงนิลงทุนในตราสารหนี& (840) 170 (670) 237 (47) 190 
เงนิลงทุนในตราสารทุน 30 (1) 29 (5) (2) (7) 
ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาสนิทรพัย ์ 653 (131) 522 - - - 
การป้องกนัความเสี#ยงกระแสเงนิสด (166) 33 (133) 271 (55) 216 
การวดัมลูค่าใหมข่องภาระผกูพนั 
   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 184 (1) 183 48 - 48 
(ขาดทุน) กาํไรเบด็เสรจ็อื#น (139) 70 (69) 551 (104) 447 
       
ภาษเีงนิไดง้วดปจัจุบนั  887   109  
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี  (729)   203  
  158   312  
 
นอกจากนี& ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชสีําหรบัปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 จํานวน 9.7 ล้านบาท (วนัที# 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 15.6 
ลา้นบาท) ไดถู้กโอนมาจากส่วนเกนิทุนอื#นไปยงักาํไรสะสม โดยการโอนนี&เกดิจากภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชขีองผลแตกต่างกนัระหว่างค่าเสื#อมราคา
จรงิและค่าเสื#อมราคาที#คาํนวณจากราคาทุนเดมิของอาคารและการตมีลูค่าเพิ#มของที#ดนิ 
 
41 กองทุนสาํรองเลี&ยงชีพ 

 
กลุ่มกจิการและพนกังานไดร้่วมกนัจดทะเบยีนจดัตั &งกองทุนสาํรองเลี&ยงชพีตามพระราชบญัญตักิองทุนสาํรองเลี&ยงชพี พ.ศ. 2530 ซึ#งประกอบดว้ย
เงนิที#พนักงานสมทบเขา้กองทุนในอตัรารอ้ยละ 3 - 15 ของเงนิเดอืนพนักงาน และเงนิที#ธนาคารและบรษิัทย่อยจ่ายสมทบใหใ้นอตัรารอ้ยละ 5 
และจ่ายให้พนักงานในกรณีที#ออกจากงานตามเงื#อนไขที#ระบุไว้ในขอ้บงัคบักองทุนสํารองเลี&ยงชพี กองทุนสํารองเลี&ยงชพีนี&บรหิารโดยบรษิัท
หลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จํากดั และจะถูกจ่ายใหก้บัพนักงานในกรณีที#ออกจากงานตามระเบยีบว่าด้วยกองทุนดงักล่าว สําหรบัปี
สิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการและธนาคารไดจ่้ายเงนิสมทบเขา้กองทุนเป็นจํานวนประมาณ 131 ลา้นบาท และ 113 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั (สาํหรบัปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 146 ลา้นบาท และ 127 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 
 
42 กาํไรต่อหุ้น 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     

กาํไรต่อหุ้นขั &นพื&นฐาน     
จากการดาํเนินงานต่อเนื#องที#เป็นของ 
   ผูถ้อืหุน้สามญัของธนาคาร (ลา้นบาท) 2,441 1,291 1,434 2,214 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี#ยถ่วงนํ&าหนกั 
   ที#ใชใ้นการคาํนวณกาํไรต่อหุน้ข ั &นพื&นฐาน (ลา้นหุน้) 34,822 34,822 34,822 34,822 
รวมกาํไรต่อหุน้ข ั &นพื&นฐานส่วนที#เป็นของ 
   ผูถ้อืหุน้สามญัของธนาคาร (บาทต่อหุน้) 

 
0.07 0.04 0.04 0.06 

 
ธนาคารไมม่กีารออกหุน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลดในระหว่างปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 
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43 ทรพัยสิ์นที'ติดภาระผกูพนั 

 
ทรพัยสิ์นที'ใช้เป็นหลกัประกนั 
 
กลุ่มกจิการไดนํ้าเงนิลงทุนในพนัธบตัรรฐับาลและพนัธบตัรรฐัวสิาหกจิไปวางเป็นหลกัประกนัในเรื#องดงัต่อไปนี& 
 

 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   
สาํหรบัหลกัทรพัยข์ายโดยมสีญัญาซื&อคนื 25,730 9,372 
สาํหรบัการใชไ้ฟฟ้า 7 7 
สาํหรบัธุรกจินายหน้าขายประกนั 2 2 
   รวม 25,739 9,381 

 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   
สาํหรบัหลกัทรพัยข์ายโดยมสีญัญาซื&อคนื 25,730 9,372 
สาํหรบัการใชไ้ฟฟ้า 7 7 
   รวม 25,737 9,379 
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44 ภาระผกูพนัและหนี& สินที'อาจจะเกิดขึ&น 

 
44.1 ภาระผกูพนั 

 
ณ วนัที# 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ธนาคารมภีาระผกูพนัที#มสีาระสาํคญัดงันี& 
 

 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 เงินบาท 
เงินตรา 

ต่างประเทศ รวม เงินบาท 
เงินตรา 

ต่างประเทศ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       
การรบัอาวลัตั iวเงิน :       
การรบัอาวลัตั yวเงนิ 8 - 8 17 - 17 
       
ภาระตามตั iวแลกเงินค่า 
   สินค้าเข้าที'ยงัไม่ครบกาํหนด :       
ภาระตามตั yวแลกเงนิค่าสนิคา้เขา้       
   ที#ยงัไม่ครบกาํหนด - 653 653 - 157 157 

       
เลต็เตอรอ์อฟเครดิต :       
เลต็เตอรอ์อฟเครดติ 2 1,124 1,126 10 755 765 
       
เอกสารภายใต้เลตเตอรอ์อฟเครดิต 
   ในประเทศ :       
เอกสารภายใตเ้ลตเตอรอ์อฟเครดติ 
   ในประเทศ - - - 31 - 31 
       
ภาระผกูพนัอื'น :       
สญัญาแลกเปลี#ยนเงนิตรา       
   ต่างประเทศทนัทแีละล่วงหน้า       
- สญัญาซื&อ - 771,743 771,743 - 610,461 610,461 
- สญัญาขาย - 704,536 704,536 - 504,242 504,242 
สญัญาแลกเปลี#ยนเงนิตรา       
   ต่างประเทศและอตัราดอกเบี&ย       
- สญัญาซื&อ - 275,384 275,384 - 219,054 219,054 
- สญัญาขาย - 255,063 255,063 - 203,255 203,255 
สญัญาแลกเปลี#ยนอตัราดอกเบี&ย       
- รบัอตัราดอกเบี&ยคงที# 744,411 185,408 929,819 813,213 139,880 953,093 
- รบัอตัราดอกเบี&ยลอยตวั 884,599 298,201 1,182,800 914,162 256,652 1,170,814 
สญัญาสทิธซิื&อขายเงนิตรา       
   ต่างประเทศ       
- ขายสทิธทิี#จะซื&อ - - - - 334 334 
- ขายสทิธทิี#จะขาย - 4 4 - 406 406 
- ซื&อสทิธทิี#จะซื&อ - 34 34 - 646 646 
- ซื&อสทิธทิี#จะขาย - - - - 318 318 
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 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 เงินบาท 
เงินตรา 

ต่างประเทศ รวม เงินบาท 
เงินตรา 

ต่างประเทศ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       
อนุพนัธด์า้นเครดติ       
- สญัญาซื&อ 1,800 4,311 6,111 1,800 3,875 5,675 
- สญัญาขาย 1,800 4,311 6,111 1,800 3,875 5,675 
ตราสารสทิธทิี#อา้งองิหน่วยลงทุน       
  ของกองทุน       
- สญัญาซื&อ - 409 409 - 2,016 2,016 
- สญัญาขาย - 409 409 - 2,016 2,016 
อนุพนัธด์า้นตราสารทุน       
- สญัญาซื&อ 767 359 1,126 - 323 323 
- สญัญาขาย 767 359 1,126 - 323 323 
อนุพนัธด์า้นตราสารหนี& 
   (Bond Forward)       
- สญัญาขาย 23,956 - 23,956 23,371 - 23,371 
พนัธบตัร       
- สญัญาซื&อ - - - 271 - 271 
วงเงนิเบิกเกนิบญัชทีี#ลกูคา้       
   ยงัไม่ได้ถอน 13,043 - 13,043 14,719 - 14,719 
วงเงนิสนิเชื#อที#ยงัไม่ไดเ้บิกใช ้ 8,942 2 8,944 14,378 - 14,378 
การคํ&าประกนัอื#น 7,919 1,062 8,981 8,548 1,968 10,516 
   ภาระผกูพนัอื#น 1,688,004 2,501,595 4,189,599 1,792,262 1,949,644 3,741,906 
.       

   รวมภาระผกูพนั 1,688,014 2,503,372 4,191,386 1,792,320 1,950,556 3,742,876 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 เงินบาท 
เงินตรา 

ต่างประเทศ รวม เงินบาท 
เงินตรา 

ต่างประเทศ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       
การรบัอาวลัตั iวเงินและการคํ&าประกนั 
   การกู้ยืมเงิน :       
การรบัอาวลัตั yวเงนิและการคํ&าประกนัการ  
   กูย้มืเงนิ 8 - 8 17 - 17 
       
ภาระตามตั iวแลกเงินค่า 
   สินค้าเข้าที'ยงัไม่ครบกาํหนด :       
ภาระตามตั yวแลกเงนิค่าสนิคา้เขา้       
   ที#ยงัไม่ครบกาํหนด - 653 653 - 157 157 

       
เลต็เตอรอ์อฟเครดิต :       
เลต็เตอรอ์อฟเครดติ 2 1,124 1,126 10 755 765 
       
เอกสารภายใต้เลตเตอรอ์อฟเครดิต 
   ในประเทศ :       
เอกสารภายใตเ้ลตเตอรอ์อฟเครดติ 
   ในประเทศ - - - 31 - 31 
       
ภาระผกูพนัอื'น :       
สญัญาแลกเปลี#ยนเงนิตรา       
   ต่างประเทศทนัทแีละล่วงหน้า       
- สญัญาซื&อ - 771,743 771,743 - 610,461 610,461 
- สญัญาขาย - 704,536 704,536 - 504,242 504,242 
สญัญาแลกเปลี#ยนเงนิตรา       
   ต่างประเทศและอตัราดอกเบี&ย       
- สญัญาซื&อ - 275,384 275,384 - 219,054 219,054 
- สญัญาขาย - 255,063 255,063 - 203,255 203,255 
สญัญาแลกเปลี#ยนอตัราดอกเบี&ย       
- รบัอตัราดอกเบี&ยคงที# 744,411 185,408 929,819 813,213 139,880 953,093 
- รบัอตัราดอกเบี&ยลอยตวั 884,599 298,201 1,182,800 914,162 256,652 1,170,814 
สญัญาสทิธซิื&อขายเงนิตรา       
   ต่างประเทศ       
- ขายสทิธทิี#จะซื&อ - - - - 334 334 
- ขายสทิธทิี#จะขาย - 4 4 - 406 406 
- ซื&อสทิธทิี#จะซื&อ - 34 34 - 646 646 
- ซื&อสทิธทิี#จะขาย - - - - 318 318 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 เงินบาท 
เงินตรา 

ต่างประเทศ รวม เงินบาท 
เงินตรา 

ต่างประเทศ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

อนุพนัธด์า้นเครดติ       
- สญัญาซื&อ 1,800 4,311 6,111 1,800 3,875 5,675 
- สญัญาขาย 1,800 4,311 6,111 1,800 3,875 5,675 
ตราสารสทิธทิี#อา้งองิหน่วยลงทุน       
  ของกองทุน       
- สญัญาซื&อ - 409 409 - 2,016 2,016 
- สญัญาขาย - 409 409 - 2,016 2,016 
อนุพนัธด์า้นตราสารทุน       
- สญัญาซื&อ 767 359 1,126 - 323 323 
- สญัญาขาย 767 359 1,126 - 323 323 
อนุพนัธด์า้นตราสารหนี& 
   (Bond Forward)       
- สญัญาขาย 23,956 - 23,956 23,371 - 23,371 
พนัธบตัร       
- สญัญาซื&อ - - - 271 - 271 
วงเงนิเบิกเกนิบญัชทีี#ลกูคา้       
   ยงัไม่ได้ถอน 13,043 - 13,043 14,719 - 14,719 
วงเงนิสนิเชื#อที#ยงัไม่ไดเ้บิกใช ้ 18,947 2 18,949 27,848 - 27,848 
การคํ&าประกนัอื#น 7,919 1,062 8,981 8,548 1,968 10,516 
   ภาระผกูพนัอื#น 1,698,009 2,501,595 4,199,604 1,805,732 1,949,644 3,755,376 
.       

   รวมภาระผกูพนั 1,698,019 2,502,372 4,201,391 1,805,790 1,950,556 3,756,346 
 

44.2 หนี& สินที'อาจจะเกิดขึ&น 
 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการมหีนี&สนิที#อาจจะเกดิขึ&นจากการถูกฟ้องคดใีนศาลในฐานะจําเลย ซึ#งส่วนใหญ่จะเป็นคดี
ละเมดิฟ้องเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย ซึ#งฝา่ยบรหิารเชื#อว่าเมื#อคดสีิ&นสุดจะไมม่ผีลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่อกลุ่มกจิการ สรุปไดด้งัต่อไปนี& 
 

 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท 
 

ทุนทรพัยใ์นคดทีี#กลุ่มกจิการถูกฟ้องในฐานะจาํเลยโดยตรง 184 299 
ทุนทรพัยใ์นคดทีี#กลุ่มกจิการถูกฟ้องในฐานะจาํเลยร่วม   
   - ทุนทรพัยเ์ฉพาะส่วนในคดทีี#สามารถระบุไดว้่าเป็นส่วนของกลุ่มกจิการ 305 312 
   - ทุนทรพัยใ์นคดทีี#ไมส่ามารถระบุไดว้่าเป็นส่วนของกลุ่มกจิการ 119 89 
   รวม 608 700 

 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ในจํานวนดงักล่าวขา้งต้น มคีดคีวามที#ศาลชั &นต้นพพิากษาให้ธนาคารแพค้ดต่ีอโจทกใ์นคดทีี#ธนาคาร 
ถูกฟ้องในฐานะจําเลยร่วมเป็นจํานวนทุนทรพัย์ 160 ล้านบาท อย่างไรก็ตามธนาคารอยู่ระหว่างการยื#นอุทธรณ์ (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 :  
160 ล้านบาท) ซึ#งธนาคารได้รบัรู้ประมาณการผลขาดทุนที#อาจเกิดขึ&นจากคดีฟ้องร้องจํานวนรวม 21 ล้านบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 :  
44 ล้านบาท) ซึ#งฝ่ายบรหิารเชื#อว่า ประมาณการหนี&สินดงักล่าวเพียงพอที#จะรองรบัผลขาดทุนที#อาจเกิดขึ&นจากคดีฟ้องร้องข้างต้น
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44.3 ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าระยะยาว  

 
ณ วนัที# 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการมภีาระผกูพนัตามสญัญาเช่าระยะยาวโดยสามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี& 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ระยะเวลาเช่า ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
ไมเ่กนิ 3 ปี 96 146 73 104 
3 - 5 ปี - 1 - 1 
   รวม 96 147 73 105 
 

44.4 ภาระผกูพนัอื'น 
 
ณ วนัที# 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการมภีาระผูกพนั เนื#องจากธนาคารไดเ้ขา้ทําสญัญาตดิตั &งและพฒันาระบบคอมพวิเตอร์
กบับรษิทัหลายแห่ง คงเหลอืมลูค่าที#ทางกลุ่มกจิการจะตอ้งจ่ายภายใตส้ญัญาดงักล่าวโดยสามารถสรุปตามสกุลเงนิไดด้งัต่อไปนี&  
 

 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

สกลุเงิน ล้านบาท ล้านบาท 
 
บาท 21 113 
รงิกติมาเลยเ์ซยี - 2 
   รวม 21 115 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
สาํหรบัปีสิ&นสดุวนัที' 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

143 

 
45 รายการธรุกิจกบักิจการ/ บคุคลที'เกี'ยวข้องกนั 

 
กจิการหรอืบุคคลที#เกี#ยวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรอืกจิการที#ควบคุมหรอืถูกควบคุมโดยธนาคารและบรษิัทย่อยไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรอืทางอ้อม 
หรอือยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนักบัธนาคารและบรษิทัย่อย รวมถงึบรษิัทที#ทําหน้าที#ถอืหุน้ บรษิัทย่อย และกจิการที#เป็นบรษิัทย่อยในเครอื
เดยีวกนั นอกจากนี&บุคคลหรอืกจิการที#เกี#ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถงึบรษิทัร่วมและบุคคลซึ#งถอืหุน้ที#มสีทิธอิอกเสยีงไมว่่าทางตรงหรอืทางออ้มและ
มอีทิธพิลอย่างเป็นสาระสําคญักบัธนาคารและบรษิทัย่อย ผูบ้รหิารสาํคญั กรรมการหรอืพนักงานของธนาคารและบรษิทัย่อย ตลอดทั &งสมาชกิใน
ครอบครวัที#ใกลช้ดิกบับุคคลดงักล่าว และกจิการที#เกี#ยวขอ้งกบับุคคลเหล่านั &น 
 
ในการพจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลหรอืกจิการที#เกี#ยวขอ้งกนักบัธนาคารและบรษิัทย่อยแต่ละรายการธนาคารและบรษิัทย่อยคํานึงถึง
เนื&อหาของความสมัพนัธม์ากกว่ารปูแบบทางกฎหมาย 
 
ในระหว่างปี กลุ่มกจิการมรีายการธุรกจิที#สาํคญักบับุคคลหรอืกจิการที#เกี#ยวขอ้งกนั รายการธุรกจิดงักล่าวเป็นไปตามเงื#อนไขทางการคา้และเกณฑ์
ตามสญัญาที#ตกลงร่วมกนัระหว่างธนาคารและบรษิทัเหล่านั &น ซึ#งรายการที#มสีาระสาํคญัสามารถสรุปไดด้งันี& 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

บริษทัย่อย     
รายได ้:     

ดอกเบี&ยรบั - - 752 1,043 
ค่าธรรมเนียมรบั - - 73 23 
เงนิปนัผลรบั - - - 745 

ค่าใชจ้่าย :     
ดอกเบี&ยจ่าย - - - 1 

     
บริษทัใหญ่     

รายได ้:     
ค่าธรรมเนียมรบั 7 - 7 - 

ค่าใชจ้่าย :     
ดอกเบี&ยจ่าย 425 443 425 443 
ค่าธรรมเนียมจ่าย 150 131 150 131 
ค่าใชจ้่ายเกี#ยวกบัอาคาร สถานที#และอุปกรณ์ - 2 - 2 
ค่าใชจ้่ายอื#น 14 15 14 15 

     
บริษทัภายใต้การควบคมุเดียวกนั     

รายได ้:     
ค่าธรรมเนียมรบั 26 10 26 10 

ค่าใชจ้่าย :     
ดอกเบี&ยจ่าย 2 1 2 1 
ค่าธรรมเนียมจ่าย 14 10 14 10 

     
กิจการร่วมค้าของกลุ่มบริษทัใหญ่     

รายได ้:     
ค่าธรรมเนียมรบั 359 393 359 393 

ค่าใชจ้่าย :     
ดอกเบี&ยจ่าย 3 11 3 11 
ค่าธรรมเนียมจ่าย 1 1 1 1 
ค่าใชจ้่ายเกี#ยวกบัอาคาร สถานที#และอุปกรณ์ (8) (12) (8) (12) 

 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
สาํหรบัปีสิ&นสดุวนัที' 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

144 

 
ยอดคงคา้งของรายการธุรกจิที#สาํคญั ณ วนัที# 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มดีงันี& 

 
 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2564 

  รายการ
ระหว่าง 

   รายการ
ระหว่าง 

  

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

บริษทัใหญ่         
CIMB Bank Berhad - 212 3 1,442 - 210 9,363 895 
 - 212 3 1,442 - 210 9,363 895 
         
บริษทัภายใต้การควบคมุเดียวกนั         
CIMB Bank Plc, Cambodia - 256 - - - 29 - - 
CIMB Islamic Bank Bhd - - - - - 2 - - 
iCIMB (MSC) Sdn Bhd - - - - - - - 27 
PT Bank CIMB Niaga Tbk - 2 - - - 22 - - 
บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์สาทร จาํกดั - - - 1 797 - - 8 
 - 258 - 1 797 53 - 35 
กิจการร่วมค้าของกลุ่มบริษทัใหญ่         
บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จาํกดั - - - - 734 3 - - 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนพรนิซเิพลิ จาํกดั - - - 20 830 - - 2 
 - - - 20 1,564 3 - 2 
          
บคุคลหรือกิจการอื'นที'เกี'ยวข้องกนั 537 - 877 - 445 - - 1 

 537 - 877 - 445 - - 1 

 
 งบการเงินรวม 

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

บริษทัใหญ่         
CIMB Bank Berhad - 762 60 - - 947 9,755 726 
 - 762 60 - - 947 9,755 726 
         
บริษทัภายใต้การควบคมุเดียวกนั         
CIMB Bank Plc, Cambodia - 70 - - - 10 - - 
CIMB ISLAMIC Bank Berhad - - - - - 2 - - 
iCIMB (MSC) Sdn Bhd - - - - - - - 43 
PT Bank CIMB Niaga Tbk - 1 - - - 3 - - 
บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์สาทร จาํกดั - - - 1 400 - - 5 
 - 71 - 1 400 15 - 48 
         
กิจการร่วมค้าของกลุ่มบริษทัใหญ่         
บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จาํกดั - - - - 629 - - - 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนพรนิซเิพลิ จาํกดั - - - 22 674 - - - 
 - - - 22 1,303 - - - 
         
บคุคลหรือกิจการอื'นที'เกี'ยวข้องกนั 40 - 819 - 432 - - 7 

 40 - 819 - 432 - - 7 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2564 

 

 
 

เงินให้สินเชื'อ 
คงค้าง 

รายการระหว่าง
ธนาคารและ 

ตลาดเงิน  
(สินทรพัย)์ 

 
 
 

ภาระผกูพนั 

 
 
 

สินทรพัยอื์'น 

 
 
 

เงินรบัฝาก 

รายการระหว่าง
ธนาคารและ 

ตลาดเงิน  
(หนี&สิน) 

 
 
 

เงินกู้ยืม 

 
 
 

หนี&สินอื'น 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

บริษทัย่อยที'ถือหุ้นโดยธนาคารโดยตรง         
บรษิทั ซไีอเอม็บ ีไทย ออโต ้จาํกดั 26,128 - - 6 243 - - - 
บรษิทั เวลิดล์สี จาํกดั 740 - - 7 355 - - - 
บรษิทั ซที ีคอลล ์จาํกดั - - - - 13 - - - 
 26,868 - - 13 611 - - - 
         
บริษทัใหญ่         
CIMB Bank Berhad - 212 3 1,442 - 210 9,363 895 
 - 212 3 1,442 - 210 9,363 895 
         
บริษทัภายใต้การควบคมุเดียวกนั         
CIMB Bank Plc, Cambodia - 256 - - - 29 - - 
CIMB Islamic Bank Bhd - - - - - 2 - - 
iCIMB (MSC) Sdn Bhd - - - - - - - 27 
PT Bank CIMB Niaga Tbk - 2 - - - 22 - - 
บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์สาทร จาํกดั - - - 1 797 - - 8 
 - 258 - 1 797 53 - 35 
         
กิจการร่วมค้าของกลุ่มบริษทัใหญ่         
บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จาํกดั - - - - 734 3 - - 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนพรนิซเิพลิ จาํกดั - - - 20 830 - - 2 
 - - - 20 1,564 3 - 2 
         
บคุคลหรือกิจการอื'นที'เกี'ยวข้องกนั 531 - 877 - 442 - - 1 
 531 - 877 - 442 - - 1 

 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2563 

 

 
 

เงินให้สินเชื'อ 
คงค้าง 

รายการระหว่าง
ธนาคารและ 

ตลาดเงิน  
(สินทรพัย)์ 

 
 
 

ภาระผกูพนั 

 
 
 

สินทรพัยอื์'น 

 
 
 

เงินรบัฝาก 

รายการระหว่าง
ธนาคารและ 

ตลาดเงิน  
(หนี&สิน) 

 
 
 

เงินกู้ยืม 

 
 
 

หนี&สินอื'น 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

บริษทัย่อยที'ถือหุ้นโดยธนาคารโดยตรง         
บรษิทั ซไีอเอม็บ ีไทย ออโต ้จาํกดั 30,805 - - 2 92 - - - 
บรษิทั เวลิดล์สี จาํกดั 2,135 - - 5 59 - - - 
บรษิทั ซที ีคอลล ์จาํกดั - - - - 43 - - - 
 32,940 - - 7 194 - - - 
         
บริษทัใหญ่         
CIMB Bank Berhad - 762 60 - - 947 9,755 726 
 - 762 60 - - 947 9,755 726 
         
บริษทัภายใต้การควบคมุเดียวกนั         
CIMB Bank Plc, Cambodia - 70 - - - 10 - - 
CIMB Islamic Bank Bhd - - - - - 2 - - 
iCIMB (MSC) Sdn Bhd - - - - - - - 43 
PT Bank CIMB Niaga Tbk - 1 - - - 3 - - 
บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์สาทร จาํกดั - - - 1 400 - - 5 
 - 71 - 1 400 15 - 48 
         
กิจการร่วมค้าของกลุ่มบริษทัใหญ่         
บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จาํกดั - - - - 629 - - - 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนพรนิซเิพลิ จาํกดั - - - 22 674 - - - 
 - - - 22 1,303 - - - 
         
บคุคลหรือกิจการอื'นที'เกี'ยวข้องกนั 32 - 819 - 428 - - 7 
 32 - 819 - 428 - - 7 
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ณ วนัที# 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ธนาคารมภีาระผกูพนัจากสญัญาอนุพนัธท์างการเงนิกบักจิการที#เกี#ยวขอ้งกนัดงันี& 
 
 พ.ศ. 2564 

 เงินบาท 
เงินตรา

ต่างประเทศ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

บริษทัใหญ่    
สญัญาแลกเปลี#ยนอตัราดอกเบี&ย    
- รบัอตัราดอกเบี&ยคงที# 24,250 1,470 25,720 
- รบัอตัราดอกเบี&ยลอยตวั 8,190 5,247 13,437 
สญัญาแลกเปลี#ยนเงนิตราต่างประเทศทนัทแีละลว่งหน้า    
- สญัญาซื&อ - 13,529 13,529 
สญัญาแลกเปลี#ยนเงนิตราต่างประเทศและอตัราดอกเบี&ย    
- สญัญาซื&อ - 6,702 6,702 
- สญัญาขาย - 581 581 
อนุพนัธด์า้นเครดติ    
- สญัญาขาย 1,800 4,311 6,111 
    

กิจการร่วมค้าของกลุ่มบริษทัใหญ่    
สญัญาแลกเปลี#ยนเงนิตราต่างประเทศทนัทแีละลว่งหน้า    
- สญัญาขาย - 2 2 
อนุพนัธด์า้นตราสารทุน    
- สญัญาซื&อ 767 - 767 
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 พ.ศ. 2563 

 เงินบาท 
เงินตรา

ต่างประเทศ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

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

บริษทัภายใต้การควบคมุเดียวกนั    
สญัญาตดิตั &งและพฒันาระบบคอมพวิเตอร ์ - 1 1 
    
กิจการร่วมค้าของกลุ่มบริษทัใหญ่    
สญัญาแลกเปลี#ยนเงนิตราต่างประเทศทนัทแีละลว่งหน้า    
- สญัญาซื&อ - 91 91 
- สญัญาขาย - 49 49 
 
ผลประโยชน์ที'จ่ายแก่กรรมการและผูมี้อาํนาจในการจดัการ 
 
สาํหรบัปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ค่าตอบแทนที#จ่ายใหก้รรมการและผูบ้รหิารสาํคญั มดีงันี& 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ผลประโยชน์ระยะสั &น 463 558 451 518 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื#น ๆ 21 21 20 20 
ผลประโยชน์ของพนกังานที#จ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 41 26 41 26 
ผลประโยชน์ที#จ่ายแก่กรรมการและผูม้อีํานาจในการจดัการ 525 605 512 564 
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ผลประโยชน์ของพนักงานที'จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์มีรายละเอียดดงัต่อไปนี&  
 

 
งบการเงินรวม 

และงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนัหน่วย พนัหน่วย 
   

แผนจงูใจระยะยาว   
หุน้ของบรษิทั CIMB Group Holdings Berhad 1,332 - 
สทิธซิื&อหุน้ของบรษิทั CIMB Group Holdings Berhad 18,348 - 

   
แผนการให้หุ้นทุน   
หุน้ของบรษิทั CIMB Group Holdings Berhad  304 1,191 
 
ผลประโยชน์อื'นที'จ่ายแก่กรรมการและผูมี้อาํนาจในการจดัการ 
 
ธนาคารไม่มกีารจ่ายผลประโยชน์อื#นแก่กรรมการและผู้บรหิาร นอกเหนือจากผลประโยชน์ที#พึงจ่ายตามปกติ ซึ#งได้แก่ เบี&ยประชุมกรรมการ 
บาํเหน็จกรรมการ (ถา้ม)ี ภาษเีงนิได ้เงนิเดอืนและโบนสั (ถา้ม)ี และผลประโยชน์ของพนกังานที#จ่ายโดยใหหุ้น้เป็นเกณฑ ์
 
46 การเสนอข้อมูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

 
ขอ้มลูทางการเงนิที#เกี#ยวกบัผลการดาํเนินงานของกลุ่มกจิการไดร้บัการสอบทานอย่างสมํ#าเสมอโดยผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการ มกีารจําแนกตามส่วนงาน
สรุปไดด้งันี& 
 
ภาครายย่อย 
 
ภาครายย่อย ให้บริการทางการเงนิกับประชาชนทั #วไปและลูกค้าพาณิชย์ธนกิจ ซึ#งได้แก่ บริการด้านช่องทางการจําหน่ายและกระจายสินค้า 
แก่ผูบ้รโิภคและการใหบ้รกิารทางการเงนิแก่ลกูคา้รายย่อย ลกูคา้ส่วนบุคคล 
 
ภาคธุรกจิ 
 
ภาคธุรกจิประกอบไปดว้ยสายวาณชิธนกจิ สายบรรษทัธุรกจิ และสายบรหิารเงนิและการตลาด 
- สายวาณชิธนกจิ เป็นการใหบ้รกิารดา้นที#ปรกึษาทางการเงนิ ธุรกรรมในตลาดตราสารทุนและการบรหิารจดัการสนิทรพัย ์
- สายบรรษัทธุรกจิ และสายบรกิารเงนิและการตลาด เป็นบรกิารทางดา้นการให้สนิเชื#อภาคธุรกจิเชงิพาณิชย์ การบรกิารทางดา้นการรบัฝากเงนิ 

การบรหิารธุรกรรมทางการเงนิ การบรหิารเงนิและการตลาด 
 
อื#นๆ 
 
อื#น ๆ เป็นฝ่ายที#รบัผดิชอบดูแลการดําเนินงานของระบบงานส่วนกลาง และส่วนสนับสนุน ศูนย์ต้นทุน และส่วนที#ไม่แสวงผลกําไรและธุรกจิอื#นซึ#ง 
ไมเ่ป็นสาระสาํคญัต่อกลุ่มกจิการ 
 
ในส่วนของขอ้มลูทางการเงนิที#เกี#ยวกบัฐานะการเงนิของกลุ่มกจิการซึ#งได้รบัการสอบทานอย่างสมํ#าเสมอโดยผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการ มกีารจําแนก
ตามส่วนงานสรุปไดด้งันี& 
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ภาคธุรกจิธนาคาร 
 
ภาคธุรกจิธนาคาร ไดแ้ก่ การประกอบกจิการของธนาคารของธนาคาร ซไีอเอม็บไีทย จาํกดั (มหาชน) 
 
ภาคธุรกจิใหเ้ช่าซื&อ 
 
ภาคธุรกจิให้เช่าซื&อ ประกอบด้วยบรษิัทย่อย 2 แห่ง ไดแ้ก่ บรษิัท ซีไอเอ็มบ ีไทย ออโต้ จํากดั และบรษิัท เวลิด์ลสี จํากดั ซึ#งประกอบธุรกจิให้เช่า/ 
เช่าซื&อรถยนต์ และใหเ้ช่าซื&อและจาํหน่ายรถจกัรยานยนต์ ตามลาํดบั 
 
อื#นๆ 
 
อื#นๆ ไดแ้ก่ บรษิทั ซที ีคอลล ์จาํกดั ซึ#งประกอบธุรกจิตดิตามหนี& 
 
ขอ้มลูทางการเงนิในงบการเงนิรวมจําแนกตามส่วนงาน ณ วนัที# 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 เป็นดงันี& 
 
 

 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2564 

 ภาครายย่อย ภาคธรุกิจ อื'นๆ 
รายการ 
ตดับญัชี 

งบการเงิน
รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      
รายไดด้อกเบี&ยสุทธจิากลกูคา้ภายนอก 7,234 1,842 875 - 9,951 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ค่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธ ิ 1,374 262 (42) (1) 1,593 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื#นๆ 1,730 1,014 131 (72) 2,803 
ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอื#นๆ (6,151) (1,610) (488) 73 (8,176) 
ผลขาดทุนดา้นเครดติที#คาดว่าจะเกดิขึ&น (2,679) (572) (118) 50 (3,319) 
ภาษเีงนิได ้ (218) (135) (59) - (412) 
   กาํไรสุทธสิาํหรบัปี 1,290 801 299 50 2,440 
 

 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 

 ภาครายย่อย ภาคธรุกิจ อื'นๆ 
รายการ 
ตดับญัชี 

งบการเงิน
รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      
รายไดด้อกเบี&ยสุทธจิากลกูคา้ภายนอก 8,170 2,287 483 - 10,940 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ค่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธ ิ 965 340 (42) (7) 1,256 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื#นๆ 1,757 807 927 (760) 2,731 
ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอื#นๆ (6,598) (1,421) (894) 14 (8,899) 
ผลขาดทุนดา้นเครดติที#คาดว่าจะเกดิขึ&น (4,205) (1,077) 800 14 (4,468) 
ภาษเีงนิได ้ (15) (161) (93) - (269) 
   กาํไร (ขาดทุน) สุทธสิาํหรบัปี 74 775 1,181 (739) 1,291 
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 ธรุกิจธนาคาร ธรุกิจให้เช่าซื&อ ธรุกิจอื'น รายการตดับญัชี งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
           
สนิทรพัยร์วม 394,879 407,699 33,960 38,829 13 43 (30,338) (36,044) 398,514 410,527 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ(สนิทรพัย)์ 9,262 6,189 793 320 13 43 (612) (195) 9,456 6,357 
สนิทรพัยท์างการเงนิที#วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม           
   ผ่านกาํไรหรอืขาดทุน 31,303 35,234 - - - - - - 31,303 35,234 
เงนิลงทุนสุทธ ิ 74,279 61,491 2 2 - - - - 74,281 61,493 
เงนิใหส้นิเชื#อแก่ลกูหนี&และดอกเบี&ยคา้งรบัสุทธ ิ 202,709 217,576 31,924 37,171 - - (26,784) (32,903) 207,849 221,844 
เงนิรบัฝาก 182,779 194,150 - - - - (612) (194) 182,167 193,956 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ (หนี&สนิ) 55,397 47,095 26,865 32,935 - - (26,865) (32,935) 55,397 47,095 
หนี&สนิทางการเงนิที#วดัมลูค่าดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผ่าน           
   กาํไรหรอืขาดทุน 17,744 28,949 - - - - - - 17,744 28,949 
ตราสารหนี&ที#ออกและเงนิกูย้มื 29,466 19,449 - - - - - - 29,466 19,449 
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47 มลูค่ายติุธรรม 

 
47.1 การประมาณการมลูค่ายติุธรรม 

 
เครื#องมอืทางการเงนิที#วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมจาํแนกตามวธิกีารประมาณมลูค่า ความแตกต่างของระดบัขอ้มลูสามารถแสดงไดด้งันี& 
 
 ขอ้มลูระดบัที# 1 :  มลูค่ายุติธรรมของเครื#องมอืทางการเงนิอ้างอิงจากราคาเสนอซื&อปจัจุบนั/ราคาปิดที#อ้างองิจากตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย/สมาคมตลาดตราสารหนี&ไทย 
 ขอ้มลูระดบัที# 2 :  มูลค่ายุติธรรมของเครื#องมอืทางการเงนิวดัมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมนิมูลค่าซึ#งใช้ข้อมูลที#สามารถสงัเกต 

ไดอ้ย่างมนียัสาํคญัและอา้งองิจากประมาณการของกจิการเองมาใชน้้อยที#สุดเท่าที#เป็นไปได ้
 ขอ้มลูระดบัที# 3 :  มูลค่ายุติธรรมของเครื#องมอืทางการเงนิวดัมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมนิมูลค่าซึ#งไม่ได้มาจากขอ้มูลที#สงัเกตได ้

ในตลาด 
 
ตารางต่อไปนี&แสดงถงึสนิทรพัยแ์ละหนี&สนิที#วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม ณ วนัที# 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2564 
 ข้อมลูระดบัที' 1 ข้อมลูระดบัที' 2 ข้อมลูระดบัที' 3 รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
สินทรพัย ์     
   สนิทรพัยท์างการเงนิที#วดัมลูค่า     
      ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทุน - 31,303 - 31,303 
   เงนิลงทุนในตราสารหนี&ที#วดัมลูค่า     
      ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื#น - 50,322 - 50,322 

เงนิลงทุนในตราสารทุนที#กาํหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ย     
มลูค่ายุตธิรรมผ่านกาไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื#น 59 - 48 107 

   สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธท์างการเงนิ - 46,419 - 46,419 
รวมสนิทรพัย ์ 59 128,044 48 128,151 
     
หนี&สิน     

หนี&สนิทางการเงนิที#วดัมลูค่าดว้ยมลูคา่     
   ยุตธิรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทุน - 17,744 - 17,744 

   หนี&สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ - 42,708 - 42,708 
รวมหนี&สนิ - 60,452 - 60,452 
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 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2563 
 ข้อมลูระดบัที' 1 ข้อมลูระดบัที' 2 ข้อมลูระดบัที' 3 รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
สินทรพัย ์     
   สนิทรพัยท์างการเงนิที#วดัมลูค่า     
      ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรขาดทุน - 35,234 - 35,234 
   เงนิลงทุนในตราสารหนี&ทวีดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม     
      ผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื#น - 39,743 - 39,743 

เงนิลงทุนในตราสารทุนที#กาํหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ย     
มลูค่ายุตธิรรมผ่านกาไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื#น 52 - 26 78 

    สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธท์างการเงนิ - 57,561 - 57,561 
รวมสนิทรพัย ์ 52 132,538 26 132,616 
     

หนี&สิน     
หนี&สนิทางการเงนิที#วดัมลูค่าดว้ยมลูคา่     
   ยุตธิรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทุน - 28,949 - 28,949 

   หนี&สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ - 57,221 - 57,221 
รวมหนี&สนิ - 86,170 - 86,170 

 

ตารางต่อไปนี&แสดงถงึสนิทรพัย์และหนี&สนิทางการเงนิที#ไม่ได้วดัมลูค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมซึ#งมมีลูค่ายุติธรรม วนัที# 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
และ พ.ศ. 2563 

 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2564 
 ข้อมลูระดบัที' 1 ข้อมลูระดบัที' 2 ข้อมลูระดบัที' 3 รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
สินทรพัย ์     
   เงนิสด 818 - - 818 
   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ 5,581 3,875 - 9,456 
   เงนิลงทุนในตราสารหนี&ที#วดัมลูค่าดว้ย     
      ราคาทุนตดัจาํหน่าย - 24,470 - 24,470 
   เงนิใหส้นิเชื#อแก่ลกูหนี&และดอกเบี&ยคา้งรบัสุทธ ิ - 206,326 - 206,326 
   เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์ - 13,660 - 13,660 
   ลกูหนี&จากการขายสนิทรพัยท์างการเงนิที#วดัมลูค่าดว้ย     
      มลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - 5,806 - 5,806 
   สนิทรพัยอ์ื#น - 1,105 - 1,105 
รวมสนิทรพัย ์ 6,399 255,242 - 261,641 
     

หนี&สิน     
   เงนิรบัฝาก - 182,179 - 182,179 
   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ - 55,397 - 55,397 
   หนี&สนิจ่ายคนืเมื#อทวงถาม - 432 - 432 
   ตราสารหนี&ที#ออกและเงนิกูย้มื - 29,488 - 29,488 
   หนี&สนิตามสญัญาเช่า - 212 - 212 
   เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์ - 14,886 - 14,886 
  เจา้หนี&จากการซื&อสนิทรพัยท์างการเงนิที#วดัมลูค่าดว้ย     
      มลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - 5,457 - 5,457 
รวมหนี&สนิ - 288,051 - 288,051 
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 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 
 ข้อมลูระดบัที' 1 ข้อมลูระดบัที' 2 ข้อมลูระดบัที' 3 รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
สินทรพัย ์     
   เงนิสด 919 - - 919 
   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ 4,412 1,945 - 6,357 
   เงนิลงทุนในตราสารหนี&ที#วดัมลูค่าดว้ย     
      ราคาทุนตดัจาํหน่าย - 22,966 - 22,966 
   เงนิใหส้นิเชื#อแก่ลกูหนี&และดอกเบี&ยคา้งรบัสุทธ ิ - 220,317 - 220,317 
   เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์ - 16,051 - 16,051 
   ลกูหนี&จากการขายสนิทรพัยท์างการเงนิที#วดัมลูค่าดว้ย     
      มลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - 3,052 - 3,052 
   สนิทรพัยอ์ื#น - 697 - 697 

รวมสนิทรพัย ์ 5,331 265,028 - 270,359 
     

หนี&สิน     
   เงนิรบัฝาก - 193,975 - 193,975 
   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ - 47,095 - 47,095 
   หนี&สนิจ่ายคนืเมื#อทวงถาม - 256 - 256 
   ตราสารหนี&ที#ออกและเงนิกูย้มื - 19,734 - 19,734 
   หนี&สนิตามสญัญาเช่า - 297 - 297 
   เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์ - 12,111 - 12,111 
   เจา้หนี&จากการซื&อสนิทรพัยท์างการเงนิที#วดัมลูค่าดว้ย     
      มลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - 3,806 - 3,806 

รวมหนี&สนิ - 277,274 - 277,274 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
สาํหรบัปีสิ&นสดุวนัที' 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

154 

 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2564 
 ข้อมลูระดบัที' 1 ข้อมลูระดบัที' 2 ข้อมลูระดบัที' 3 รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
สินทรพัย ์     

เงนิสด 818 - - 818 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ 5,387 3,875 - 9,262 
เงนิลงทุนในตราสารหนี&ที#วดัมลูค่าดว้ย     
   ราคาทุนตดัจาํหน่าย - 24,468 - 24,468 
เงนิใหส้นิเชื#อแก่ลกูหนี&และดอกเบี&ยคา้งรบัสุทธ ิ - 201,327 - 201,327 
เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์ - 13,660 - 13,660 
ลกูหนี&จากการขายสนิทรพัยท์างการเงนิที#วดัมลูค่าดว้ย     
   มลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - 5,806 - 5,806 
สนิทรพัยอ์ื#น - 805 - 805 

รวมสนิทรพัย ์ 6,205 249,941 - 256,146 
     
หนี&สิน     

เงนิรบัฝาก - 182,790 - 182,790 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ - 55,397 - 55,397 
หนี&สนิจ่ายคนืเมื#อทวงถาม - 432 - 432 
ตราสารหนี&ที#ออกและเงนิกูย้มื - 29,488 - 29,488 
หนี&สนิตามสญัญาเช่า - 169 - 169 
เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์ - 14,886 - 14,886 
เจา้หนี&จากการซื&อสนิทรพัยท์างการเงนิที#วดัมลูค่าดว้ย     

มลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - 5,457 - 5,457 

รวมหนี&สนิ - 288,619 - 288,619 
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 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 พ.ศ. 2563 
 ข้อมลูระดบัที' 1 ข้อมลูระดบัที' 2 ข้อมลูระดบัที' 3 รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
สินทรพัย ์     

เงนิสด 918 - - 918 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ 4,244 1,945 - 6,189 
เงนิลงทุนในตราสารหนี&ที#วดัมลูค่าดว้ย     
   ราคาทุนตดัจาํหน่าย - 22,964 - 22,964 
เงนิใหส้นิเชื#อแก่ลกูหนี&และดอกเบี&ยคา้งรบัสุทธ ิ - 216,202 - 216,202 
เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์ - 16,051 - 16,051 
ลกูหนี&จากการขายสนิทรพัยท์างการเงนิที#วดัมลูค่าดว้ย     

มลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - 3,052 - 3,052 
สนิทรพัยอ์ื#น - 413 - 413 

รวมสนิทรพัย ์ 5,162 260,627 - 265,789 
     
หนี&สิน     

เงนิรบัฝาก - 194,169 - 194,169 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ - 47,095 - 47,095 
หนี&สนิจ่ายคนืเมื#อทวงถาม - 256 - 256 
ตราสารหนี&ที#ออกและเงนิกูย้มื - 19,734 - 19,734 
หนี&สนิตามสญัญาเช่า - 234 - 234 
เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ ์ - 12,111 - 12,111 
เจา้หนี&จากการซื&อสนิทรพัยท์างการเงนิที#วดัมลูค่าดว้ย     

มลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - 3,806 - 3,806 

รวมหนี&สนิ - 277,405 - 277,405 
 
วธิกีารและขอ้สมมตฐิานที#กลุ่มกจิการไดใ้ชใ้นการประมาณมลูค่ายุตธิรรมของเครื#องมอืทางการเงนิตามที#ไดเ้ปิดเผยมดีงันี& 
 
เงินสดและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสทุธิ (สินทรพัย)์ 
 
มลูค่ายุตธิรรมของเงนิสดและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ (สนิทรพัย)์ ถอืตามจาํนวนเงนิที#แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิ 
 
เงินลงทุนในตราสารหนี&ที'วดัมลูค่าด้วยราคาทุนตดัจาํหน่าย 
 
มลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารหนี&ที#วดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายจะถูกแสดงดว้ยราคาตลาดหรอืราคาที#สามารถสงัเกตไดจ้าก
ตลาด หากไม่พบกลุ่มกจิการจะบนัทกึด้วยประมาณการกระแสเงนิสดที#คาดว่าจะได้รบัคนืในอนาคต คดิลดด้วยอตัราดอกเบี&ยตลาดที#
ปรบัปรุงดว้ยอตัราความเสี#ยงของแต่ละกจิการแลว้ 
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เงินให้สินเชื'อแก่ลกูหนี&และดอกเบี&ยค้างรบัสทุธิ 
 
มลูค่ายุตธิรรมของเงนิใหส้นิเชื#อที#มอีตัราดอกเบี&ยปรบัตามอตัราตลาดประมาณตามมลูค่าตามบญัช ี
 
มลูค่ายุติธรรมของเงนิใหส้นิเชื#อที#มอีตัราดอกเบี&ยคงที#ของสนิทรพัย์ทางการเงนิที#ไม่มกีารเพิ#มขึ&นอย่างมนีัยสําคญัของความเสี#ยงดา้น
เครดติหรอืสนิทรพัย์ทางการเงนิที#มกีารเพิ#มขึ&นอย่างมนีัยสําคญัของความเสี#ยงดา้นเครดติ คํานวณจากมลูค่าปจัจุบนัของกระแสเงนิสด 
คดิลดดว้ยอตัราดอกเบี&ยของเงนิใหส้นิเชื#อในตลาด ที#มลีกัษณะคลา้ยกนั 
 
มลูค่ายุตธิรรมของเงนิใหส้นิเชื#อที#มอีตัราดอกเบี&ยคงที#ของสนิทรพัยท์างการเงนิที#ดอ้ยค่าดา้นเครดติ ประมาณตามมลูค่าตามบญัช ี
 
สินทรพัยอื์'น 
 
สินทรพัย์อื#น - ลูกหนี&ตั yวสญัญาใช้เงนิ มูลค่ายุติธรรมคํานวณจากมูลค่าปจัจุบนัของกระแสเงนิสด คิดลดด้วยอัตราดอกเบี&ยที#แท้จริงของ 
เงนิใหส้นิเชื#อที#มลีกัษณะคลา้ยกนั เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ ลูกหนี&จากการขายสนิทรพัย์ทางการเงนิที#วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยุตธิรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน  มลูค่ายุตธิรรมถอืตามจาํนวนเงนิที#แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิ 
 
เงินรบัฝาก 
 
มลูค่ายุตธิรรมของเงนิรบัฝากที#ครบกําหนดภายใน 1 ปี ถือตามจํานวนเงนิที#แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิ ส่วนเงนิรบัฝากที#ครบกําหนด
ตั &งแต่ 1 ปีเป็นตน้ไป จะวดัมลูค่ายุตธิรรมดว้ยการคดิลดของกระแสเงนิสดดว้ยอตัราดอกเบี&ยในตลาดที#มลีกัษณะใกลเ้คยีงกนั 
 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสทุธิ (หนี& สิน)  
 
มลูค่ายุตธิรรมของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ (หนี&สนิ) ถอืตามจาํนวนเงนิที#แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิ  
 
หนี&สินจ่ายคืนเมื'อทวงถาม 
 
มูลค่ายุติธรรมของหนี&สนิจ่ายคนืเมื#อทวงถามถือตามจาํนวนเงนิที#แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิ 
 
ตราสารหนี&ที'ออกและเงินกู้ยืม 
 
ตราสารหนี&ที#ออกและเงนิกู้ยมื แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณจากราคาซื&อ-ขายในตลาด หรอืราคาทุนตดัจาํหน่าย 
 
หนี&สินตามสญัญาเช่า 
 
มูลค่ายุติธรรมของหนี&สนิตามสญัญาเช่าถือตามจาํนวนเงนิที#แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิ 
 
หนี&สินอื'น 
 
หนี&สนิอื#น - เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์  เจ้าหนี&จากการซื&อสนิทรพัย์ทางการเงนิที#วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร
หรอืขาดทุนและเงนิลงทุน  มูลค่ายุติธรรมถือตามจาํนวนเงนิที#แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิ 
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47.2 เทคนิคการประเมินมูลค่าสาํหรบัการวดัมลูค่ายุติธรรมระดบัที' 2 

 
สนิทรพัย์ทางการเงนิที#วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน และเงนิลงทุนในตราสารหนี&ที#วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่าน
กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื#น ซึ#งมลูค่ายุตธิรรมอยู่ในระดบัที# 2 วดัมลูค่ายุตธิรรมโดยใชว้ธิคีดิลดกระแสเงนิสด ซึ#งเป็นการคดิลดกระแสเงนิสด
ตามสญัญาโดยใชอ้ตัราคดิลงที#คํานวณจากขอ้มูลที#สงัเกตได้จากตลาดของอตัราที#มกีารเสนอซื&อขายกนัในตลาดที#มสีภาพคล่องสําหรบั
ตราสารหนี&ของผูอ้อกตราสารนั &น 
 
ตราสารอนุพนัธเ์พื#อคา้ ตราสารอนุพนัธท์ี#ใชส้าํหรบัการบญัชป้ีองกนัความสี#ยง และหนี&สนิทางการเงนิที#กาํหนดใหแ้สดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรม 
ซึ#งมลูค่ายุตธิรรมอยู่ในระดบัที# 2 ไดแ้ก่ สญัญาซื&อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า สญัญาแลกเปลี#ยนอตัราดอกเบี&ย หุน้กูท้ ี#มอีนุพนัธแ์ฝง 
และตั yวแลกเงนิแบบ accreting ที#มอีนุพันธ์แฝง สญัญาซื&อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า วดัมูลค่ายุติธรรมโดยอ้างอิงจากอัตรา
แลกเปลี#ยนเงนิตราต่างประเทศซึ#งมกีารเสนอซื&อขายกนัในตลาดที#มสีภาพคล่อง สญัญาแลกเปลี#ยนอตัราดอกเบี&ย หุ้นกูท้ี#มอีนุพนัธแ์ฝง 
และตั yวแลกเงนิแบบ accreting ที#มอีนุพนัธแ์ฝง วดัมลูค่ายุตธิรรมโดยอา้งองิจากอตัราดอกเบี&ยล่วงหน้าซึ#งไดม้าจากเสน้อตัราผลตอบแทน 
(yield curve) ที#สงัเกตได ้การคดิลดไมม่ผีลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่อมลูค่ายุตธิรรมของตราสารอนุพนัธซ์ึ#งมลูค่ายุตธิรรมอยู่ในระดบัที# 2 
 

47.3 การวดัมูลค่ายติุธรรมซึ'งใช้ข้อมูลที'ไม่สามารถสงัเกตได้อย่างมีสาระสาํคญั (ข้อมลูระดบัที' 3)  
 

 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 

เงินลงทุนในตราสารทุนที'กาํหนดให้วดั
มลูค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื'น 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ยอดตน้ปี  26 29 
กาํไรที#รบัรูใ้นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื#น 24 (3) 
ขายระหว่างปี (1) - 
ยอดปลายปี 49 26 
 
กลุ่มกิจการวดัมูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุนในตราสารทุนที#กําหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ#งอยู่ในระดบัที# 3 โดยใช้เทคนิค 
การเทยีบเคยีงมลูค่าของบรษิทัที#จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึ#งกลุ่มกจิการพจิารณาแลว้เหน็ว่ามสีถานะทางการเงนิ
ที#เทยีบเคยีงกบัตราสารทุนดงักล่าว 
 
ตารางต่อไปนี&แสดง สรุปขอ้มลูเชงิปรมิาณของขอ้มลูที#ไมส่ามารถสงัเกตไดท้ี#มสีาระสาํคญัที#ใชใ้นการจดัมลูค่ายุตธิรรมที#เป็นขอ้มลูระดบั 3 
 

 มูลค่ายุติธรรม  ช่วงของข้อมูล 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 ข้อมูลที'ไม่สามารถ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท สงัเกตได้ ล้านบาท ล้านบาท 

      

เงนิลงทนุในตราสารทนุที#กําหนดใหว้ดัมลูค่า
ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่นกําไรขาดทนุ
เบด็เสรจ็อื#น 49 25 มลูคา่สนิทรพัยส์ุทธ ิ 0.00 - 22 0.05 - 21 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
สาํหรบัปีสิ&นสดุวนัที' 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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ตารางต่อไปนี&แสดง ความสมัพนัธข์องขอ้มลูที#ไมส่ามารถสงัเกตไดก้บัมลูค่ายุตธิรรม 
 

   การเปลี'ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม 
 

ข้อมูลที'ไม่สามารถ  
การเพิ'มขึ&นของ

สมมติฐาน 
การลดลงของ

สมมติฐาน 
 สงัเกตได้ การเคลื'อนไหว พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     

เงนิลงทนุในตราสารทนุที#กําหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ย
มลูค่ายุตธิรรมผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื#น มลูคา่สนิทรพัยส์ุทธ ิ รอ้ยละ 0.50 เพิ#มขึ&น รอ้ยละ 0.50 ลดลง รอ้ยละ 0.50 
 

48 เหตกุารณ์สาํคญัระหว่างงวดที'รายงาน 

 
เมื#อต้นปี พ.ศ. 2563 ไดเ้กดิการแพร่ระบาดของโรคติดเชื&อไวรสัโคโรน่า 2019 (“COVID-19”) เริ#มมคีวามรุนแรงและส่งผลกระทบต่อภาคธุรกจิ 
ลกูคา้ของธนาคาร และประชาชนทั #วไปในวงกวา้ง ทั &งนี&ธนาคารแห่งประเทศไทยไดอ้อกแนวทางในการใหค้วามช่วยเหลอืลูกหนี&ที#ไดร้บัผลกระทบ
จากสถานการณ์ที#ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิไทยและมาตรการการใหค้วามช่วยเหลอืลูกหนี&เพิ#มเตมิในช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 
กบัสถาบนัการเงนิ สถาบนัการเงนิเฉพาะกจิและผูใ้หบ้รกิารทางการเงนิอื#น รวมถงึรฐับาลไดม้กีารประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจากการระบาดของ 
COVID-19 
 
ณ วนัที# 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการไดใ้หก้ารช่วยเหลอืลกูหนี&ตามมาตรการช่วยเหลอืของธนาคารแห่งประเทศไทย เช่น ขยายระยะเวลา
การผ่อนชําระ ลดอตัราดอกเบี&ย หรอื ปรบัปรุงโครงสรา้งหนี& ใหเ้หมาะสมตามสถานะของลกูหนี& ซึ#งการช่วยเหลอืดงักล่าวถอืเป็นการแกไ้ขสญัญา
ส่งผลใหก้ลุ่มกจิการรบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติที#คาดว่าจะเกดิขึ&นเพิ#มขึ&น ทั &งนี&กลุ่มกจิการไดใ้หก้ารช่วยเหลอืลูกหนี& คดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 25.41 
ของยอดสนิเชื#อรวมของกลุ่มกจิการ โดยการช่วยเหลอืสําหรบัลูกคา้สนิเชื#อรายย่อยคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 18.24 ของยอดสนิเชื#อรวมของกลุ่มกจิการ 
และสาํหรบัลกูคา้สนิเชื#อธุรกจิคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 7.17 ของยอดสนิเชื#อรวมของกลุ่มกจิการ 
 
49 เหตกุารณ์ภายหลงัวนัที'ในงบการเงิน 

 
เมื#อวนัที# 22 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 ที#ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั &งที# 2/2565 ได้มมีติให้จ่ายเงนิปนัผลประจําปี พ.ศ. 2564 ในอตัราหุ้นละ 
0.01 บาท จาํนวน 34,822,261,748 หุน้ รวมเป็นจาํนวนเงนิ 348,222,618 บาท โดยมกีาํหนดจ่ายในวนัที# 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 


