
ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคารระหว่างกาล  
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
 

เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และขอ้มูลทางการเงนิ
เฉพาะธนาคารระหว่างกาลของธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิ
เฉพาะธนาคาร ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะธนาคารส าหรบังวดสามเดอืนและ
เก้าเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะธนาคาร 
และงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะธนาคารส าหรบังวดเกา้เดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิ
ระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผูบ้รหิารของธนาคารเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะธนาคาร
ระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล และหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัท าและน าเสนอรายงานทางการเงนิตามทีเ่ปิดเผยในหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลขอ้ 2 ส่วนขา้พเจ้า
เป็นผู้ร ับผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงิน เฉพาะธนาคารระหว่างกาลดังกล่าว  
จากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต
ของกจิการ” การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถามบุคลากรซึง่ส่วนใหญ่เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิ
และบญัช ีและการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น การสอบทานนี้มขีอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี
ท าให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องที่มีนัยส าคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะพบได้จากการตรวจสอบ ดังนัน้ข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดง
ความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได้  
 

ข้อสรปุ 
 

ข้าพเจ้าไม่พบสิง่ที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคารระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดัท าขึ้นตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล และหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับ 
การจดัท าและน าเสนอรายงานทางการเงนิตามที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลขอ้ 2 ในสาระส าคญัจากการสอบทาน
ของขา้พเจา้ 
 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 

ข้าพเจ้าขอให้สงัเกตหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลข้อ 2 ที่อธิบายถึงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกบัการน าข้อยกเว้นจาก
มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ออกโดยสภาวชิาชพี
บญัชมีาถอืปฏบิตัสิ าหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
ทัง้นี้ ขอ้สรุปของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงไปเนื่องจากเรื่องทีข่า้พเจา้ใหข้อ้สงัเกตนี้ 
 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 

บุญเลิศ  กมลชนกกลุ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5339 
กรุงเทพมหานคร 
11 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 



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

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัย์

เงนิสด 826,109 918,594 825,243 917,690

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธิ 7 8,302,478 6,357,267 8,017,427 6,188,678

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม

ผ่านก าไรหรอืขาดทุน 8 49,726,659 35,233,559 49,726,659 35,233,559

สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 9 73,179,446 57,560,611 73,179,446 57,560,611

เงนิลงทุนสุทธิ 10 66,679,841 61,492,899 66,677,841 61,490,899

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยสุทธิ 11 - - 2,904,441 2,933,315

เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้และดอกเบี้ยคา้งรบัสุทธิ 12, 13 211,688,522 221,843,844 207,631,279 217,575,772

ทรพัยส์นิรอการขายสุทธิ 1,236,116 1,082,475 1,037,967 909,229

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 3,038,607 3,265,887 2,980,037 3,184,960

สนิทรพัยส์ทิธกิารใชสุ้ทธิ 225,363 293,567 175,163 231,112

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนสุทธิ 938,363 970,407 888,317 920,773

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี 1,128,299 671,711 457,317 -

เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 25,525,232 16,051,132 25,525,232 16,051,132

ลกูหนี้จากการขายสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่า

ยุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน 4,806,084 3,051,558 4,806,084 3,051,558

สนิทรพัยอ์ื่นสุทธิ 2,004,497 1,733,638 1,670,209 1,450,160

รวมสินทรพัย์ 449,305,616 410,527,149 446,502,662 407,699,448

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

กรรมการ _________________________________________________    กรรมการ _________________________________________________

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคารข้อมลูทางการเงินรวม

2



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

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

หน้ีสิน

เงนิรบัฝาก 199,719,248 193,955,570 200,290,974 194,149,733

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 52,419,380 47,094,775 52,419,380 47,094,775

หนี้สนิจ่ายคนืเมือ่ทวงถาม 309,233 256,216 309,233 256,216

หนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม

ผ่านก าไรหรอืขาดทุน 14 17,759,494 28,948,799 17,759,494 28,948,799

หนี้สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 9 68,625,409 57,221,164 68,625,409 57,221,164

ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื 15 36,907,443 19,449,377 36,907,443 19,449,377

หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 229,502 296,677 178,426 233,549

ประมาณการหนี้สนิ 16 2,701,884 2,679,569 2,523,493 2,512,525

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี - 37,854 - 29,750

เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 18,280,863 12,111,017 18,280,863 12,111,017

เจา้หนี้จากการซื้อสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่า

ยุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน 5,564,845 3,805,723 5,564,845 3,805,723

หนี้สนิอื่น 4,721,317 3,126,549 4,198,330 2,655,089

รวมหน้ีสิน 407,238,618 368,983,290 407,057,890 368,467,717

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564
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(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ปรบัปรงุใหม่) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ปรบัปรงุใหม่)

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้ 17
ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญั 34,822,261,748 หุน้ 
   มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 17,411,131 17,411,131 17,411,131 17,411,131

ทุนทีอ่อกและช าระแลว้

หุน้สามญั 34,822,261,748 หุน้ 

   มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 17,411,131 17,411,131 17,411,131 17,411,131

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 10,145,966 10,145,966 10,145,966 10,145,966

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ 522,674 1,541,465 574,611 1,593,402

ส่วนเกนิจากการเปลีย่นแปลงส่วนไดเ้สยี

ของธนาคารในบรษิทัย่อย (42,754) (42,754) - -

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 19 574,030 536,200 574,030 536,200

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 13,455,951 11,951,851 10,739,034 9,545,032

รวมส่วนของเจ้าของ 42,066,998 41,543,859 39,444,772 39,231,731

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 449,305,616 410,527,149 446,502,662 407,699,448

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน)

ข้อมลูทางการเงินรวม
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งบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดด้อกเบี้ย 21 3,123,849 3,517,877 2,362,113 2,600,182

ค่าใชจ่้ายดอกเบี้ย 22 (639,484) (922,425) (638,974) (922,240)

รายได้ดอกเบี้ยสทุธิ 2,484,365 2,595,452 1,723,139 1,677,942

รายไดค้่าธรรมเนยีมและบรกิาร 464,752 356,464 289,643 256,602

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนยีมและบรกิาร (106,884) (96,460) (98,814) (93,128)

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสทุธิ 23 357,868 260,004 190,829 163,474

ก าไรสุทธจิากเครือ่งมอืทางการเงนิ

   ทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทนุ 24 357,314 232,462 357,314 232,462

ก าไรสุทธจิากเงนิลงทนุ 25 103,257 80,092 103,257 80,092

รายไดจ้ากการด าเนนิงานอืน่ๆ 26 296,857 407,696 189,002 267,196

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 3,599,661 3,575,706 2,563,541 2,421,166

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืนๆ

  ค่าใชจ่้ายเกีย่วกบัพนกังาน 1,039,735 1,107,815 875,348 920,779

  ค่าตอบแทนกรรมการ 5,002 2,766 4,930 2,694

  ค่าใชจ่้ายเกีย่วกบัอาคารสถานทีแ่ละอุปกรณ์ 209,039 207,347 162,249 161,395

  ค่าภาษอีากร 68,889 151,645 68,546 151,133

  อืน่ๆ 610,025 733,121 265,726 421,368

รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืนๆ 1,932,690 2,202,694 1,376,799 1,657,369

ผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 27 765,100 1,251,057 425,046 746,128

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 901,871 121,955 761,696 17,669

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได้ 28 (148,489) (40,298) (120,131) (15,000)

ก าไรสทุธิส าหรบังวด 753,382 81,657 641,565 2,669

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน)

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร

5



งบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ต่อ)

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

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

ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อ่ืน
รายการท่ีจะถกูจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
   ก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

ขาดทนุจากการวดัมลูค่าเงนิลงทนุในตราสารหนี้
  ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ (262,201) (149,350) (262,201) (149,350)
(ขาดทนุ) ก าไรจากการวดัมลูค่ายุตธิรรมเครือ่งมอืทีใ่ช้
   ส าหรบัการป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงนิสด (91,661) 18,097 (91,661) 18,097
ก าไรจากการแปลงค่างบการเงนิ
   จากการด าเนนิงานในต่างประเทศ 979 403 979 403
ภาษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วกบัรายการทีจ่ะถกูจดัประเภท
   รายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั 41,673 26,277 41,673 26,277

รวมรายการท่ีจะถกูจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
   ก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั (311,210) (104,573) (311,210) (104,573)

รายการท่ีไม่ถกูจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
   ก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

ก าไรจากเงนิลงทนุในตราสารทนุทีก่ าหนดให้
  วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ 22,662 4,120 22,662 4,120
ขาดทนุจากหนี้สนิทางการเงนิทีก่ าหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ย
  มลูค่ายุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทนุอนัเนื่องมาจาก
  ความเสีย่งดา้นเครดติ (71,271) (68,991) (71,271) (68,991)
ภาษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วกบัรายการทีไ่มถ่กูจดัประเภท
   รายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั (541) 223 (541) 223

รวมรายการท่ีไม่ถกูจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
   ก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั (49,150) (64,648) (49,150) (64,648)

รวมขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน (360,360) (169,221) (360,360) (169,221)

ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด 393,022 (87,564) 281,205 (166,552)

การแบง่ปันก าไรสทุธิ

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของธนาคาร 753,382 81,657 641,565 2,669
ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม - - - -

753,382 81,657 641,565 2,669

การแบง่ปันก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวม

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของธนาคาร 393,022 (87,564) 281,205 (166,552)
ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม - - - -

393,022 (87,564) 281,205 (166,552)

ก าไรต่อหุ้นส าหรบัก าไรส่วนท่ีเป็นของผู้ถอืหุ้นของธนาคาร

ก าไรต่อหุน้ข ัน้พื้นฐาน (บาทต่อหุน้) 0.02                   0.00                    0.02                    0.00                  

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

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน)

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร

6



งบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดด้อกเบี้ย 21 9,643,247 11,575,732 7,139,961 8,606,432

ค่าใชจ่้ายดอกเบี้ย 22 (2,076,921) (3,225,839) (2,076,109) (3,208,452)

รายได้ดอกเบี้ยสทุธิ 7,566,326 8,349,893 5,063,852 5,397,980

รายไดค้่าธรรมเนยีมและบรกิาร 1,431,410 1,231,300 1,008,194 856,623

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนยีมและบรกิาร (319,485) (278,870) (294,262) (267,875)

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสทุธิ 23 1,111,925 952,430 713,932 588,748

ก าไรสุทธจิากเครือ่งมอืทางการเงนิ

   ทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทนุ 24 928,837 859,231 928,837 859,231

ก าไรสุทธจิากเงนิลงทนุ 25 324,131 295,230 324,131 295,230

รายไดจ้ากการด าเนนิงานอืน่ๆ 26 952,588 1,047,283 648,276 1,435,706

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 10,883,807 11,504,067 7,679,028 8,576,895

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืนๆ

  ค่าใชจ่้ายเกีย่วกบัพนกังาน 3,200,273 3,529,698 2,715,495 2,957,450

  ค่าตอบแทนกรรมการ 11,531 8,510 11,315 8,293

  ค่าใชจ่้ายเกีย่วกบัอาคารสถานทีแ่ละอุปกรณ์ 669,916 636,766 541,257 502,106

  ค่าภาษอีากร 219,388 330,148 216,825 316,933

  อืน่ๆ 1,964,929 2,410,806 910,465 1,215,533

รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืนๆ 6,066,037 6,915,928 4,395,357 5,000,315

ผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 27 2,721,205 2,893,207 1,575,645 1,118,768

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 2,096,565 1,694,932 1,708,026 2,457,812

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได้ 28 (388,415) (227,401) (309,974) (229,853)

ก าไรสทุธิส าหรบังวด 1,708,150 1,467,531 1,398,052 2,227,959

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน)

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร

7



งบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

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

ก าไรเบด็เสรจ็อ่ืน
รายการท่ีจะถกูจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
   ก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

ขาดทนุจากการวดัมลูค่าเงนิลงทนุในตราสารหนี้
  ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ (706,427) (37,328) (706,427) (37,328)
(ขาดทนุ) ก าไรจากการวดัมลูค่ายุตธิรรมเครือ่งมอืทีใ่ช้
   ส าหรบัการป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงนิสด (86,577) 345,791 (86,577) 345,791
ก าไรจากการแปลงค่างบการเงนิ
   จากการด าเนนิงานในต่างประเทศ 6,275 1,708 6,275 1,708
ภาษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วกบัรายการทีจ่ะถกูจดัประเภท
   รายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั 127,924 (61,633) 127,924 (61,633)

รวมรายการท่ีจะถกูจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
   ก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั (658,805) 248,538 (658,805) 248,538

รายการท่ีไม่ถกูจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
   ก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

ก าไร (ขาดทนุ) จากเงนิลงทนุในตราสารทนุทีก่ าหนดให้
  วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ 30,434 (1,515) 30,434 (1,515)
ขาดทนุจากหนี้สนิทางการเงนิทีก่ าหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ย
  มลูค่ายุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทนุอนัเนื่องมาจาก
  ความเสีย่งดา้นเครดติ (380,915) (59,197) (380,915) (59,197)
ภาษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วกบัรายการทีไ่มถ่กูจดัประเภท
   รายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั (1,614) (1,569) (1,614) (1,569)

รวมรายการท่ีไม่ถกูจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
   ก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั (352,095) (62,281) (352,095) (62,281)

รวม (ขาดทนุ) ก าไรเบด็เสรจ็อ่ืน (1,010,900) 186,257 (1,010,900) 186,257

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด 697,250 1,653,788 387,152 2,414,216

การแบง่ปันก าไรสทุธิ

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของธนาคาร 1,708,150 1,467,531 1,398,052 2,227,959
ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม - - - -

1,708,150 1,467,531 1,398,052 2,227,959

การแบง่ปัน (ขาดทนุ) ก าไรเบด็เสรจ็รวม

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของธนาคาร 697,250 1,653,788 387,152 2,414,216
ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม - - - -

697,250 1,653,788 387,152 2,414,216

ก าไรต่อหุ้นส าหรบัก าไรส่วนท่ีเป็นของผู้ถอืหุ้นของธนาคาร

ก าไรต่อหุน้ข ัน้พื้นฐาน (บาทต่อหุน้) 0.05                    0.04                    0.04                    0.06                   

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

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน)

8



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

ก าไร  (ขาดทุน) ก าไร

(ขาดทุน) จากการ ก าไร (ขาดทุน) จาก (ขาดทุน) ก าไร (ขาดทุน) ก าไรจาก จากหน้ีสินทางการเงินท่ี

วดัมูลค่าเงินลงทุนใน การวดัมูลค่ายติุธรรม  จากการแปลงค่า เงินลงทุนในตราสารทุนท่ี ก าหนดให้วดัมูลค่าด้วย การวดัมูลค่าใหม่ ภาษีเงินได้เก่ียวกบั รวม ส่วนเกินจากการ

ส่วนเกินทุน ส่วนเกิน (ต า่) กว่าทุน ตราสารหน้ีด้วยมูลค่า เคร่ืองมือท่ีใช้ส าหรบั งบการเงินจาก ก าหนดให้วดัมูลค่าด้วย มูลค่ายติุธรรมผ่านก าไร ของภาระผกูพนั องคป์ระกอบของ องคป์ระกอบ เปล่ียนแปลงส่วน

ทุนท่ีออก ส่วนเกิน จากการตีราคา จากการเปล่ียนแปลง ยติุธรรมผ่านก าไร การป้องกนัความเส่ียง การด าเนินงาน มูลค่ายติุธรรมผ่านก าไร หรือขาดทุนอนัเน่ืองมาจาก ผลประโยชน์หลงั (ขาดทุน) ก าไร อ่ืนของส่วน ได้เสียของธนาคาร ส ารองตาม รวมส่วนของ

และช าระแล้ว มูลค่าหุ้นสามญั สินทรพัย์ มูลค่าเงินลงทุน ขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน ในกระแสเงินสด ในต่างประเทศ ขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน ความเส่ียงด้านเครดิต ออกจากงาน เบด็เสรจ็อ่ืน ของเจา้ของ ในบริษทัย่อย กฎหมาย ก าไรสะสม เจา้ของ

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 17,411,131 10,145,966 1,856,529 - 552,988 298,150 (22,211) (221,713) (85,318) (322,032) (514,928) 1,541,465 (42,754) 536,200 11,951,851 41,543,859

เงนิปันผลจ่าย 18 - - - - - - - - - - - - - - (174,111) (174,111)

(ขาดทุน) ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด - - - - (706,427) (86,577) 6,275 30,434 (380,915) - 126,310 (1,010,900) - - 1,708,150 697,250

ส ารองตามกฎหมาย - - - - - - - - - - - - - 37,830 (37,830) -

โอนไปก าไรสะสม - - (9,864) - - - - - - - 1,973 (7,891) - - 7,891 -

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 17,411,131 10,145,966 1,846,665 - (153,439) 211,573 (15,936) (191,279) (466,233) (322,032) (386,645) 522,674 (42,754) 574,030 13,455,951 42,066,998

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

ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

   ฉบบัที ่9 เรื่องเครื่องมอืทางการเงนิมาใช้ - - - (312,930) 315,911 - - (229,079) 24,511 - - (201,587) - - (128,620) (330,207)

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

เงนิปันผลจ่าย 18 - - - - - - - - - - - - - - (174,111) (174,111)

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด - - - - (37,328) 345,791 1,708 (1,515) (59,197) - (63,202) 186,257 - - 1,467,531 1,653,788

ส ารองตามกฎหมาย - - - - - - - - - - - - - 132,220 (132,220) -

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

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

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม

ส่วนของเจา้ของ

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ

9



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ต่อ)

ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

ก าไร (ขาดทุน) จาก ก าไร (ขาดทุน) (ขาดทุน) ก าไร (ขาดทุน) ก าไรจาก (ขาดทุน) ก าไรจากหน้ีสิน

ส่วนเกิน (ต า่) การวดัมูลค่าเงินลงทุน จากการวดัมูลค่า  จากการแปลง เงินลงทุนในตราสารทุนท่ี ทางการเงินท่ีก าหนดให้วดั การวดัมูลค่าใหม่ ภาษีเงินได้เก่ียวกบั             

ส่วนเกินทุน กว่าทุนจากการ ในตราสารหน้ีด้วยมูลค่า ยติุธรรมเคร่ืองมือท่ีใช้ ค่างบการเงิน ก าหนดให้วดัมูลค่าด้วย มูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรม ของภาระผกูพนั องคป์ระกอบของ รวมองคป์ระกอบ

ทุนท่ีออก ส่วนเกิน จากการตีราคา เปล่ียนแปลง ยติุธรรมผ่านก าไร ส าหรบัการป้องกนั จากการด าเนินงาน มูลค่ายติุธรรมผ่านก าไร ผ่านก าไรหรือขาดทุนอ่ืนเน่ือง ผลประโยชน์หลงั (ขาดทุน) ก าไร อ่ืนของส่วนของ ส ารองตาม รวมส่วนของ

และช าระแล้ว มูลค่าหุ้นสามญั สินทรพัย์ มูลค่าเงินลงทุน ขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน ความเส่ียงในกระแสเงินสด ในต่างประเทศ ขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน มาจากความเส่ียงด้านเครดิต ออกจากงาน เบด็เสรจ็อ่ืน เจา้ของ กฎหมาย ก าไรสะสม เจา้ของ

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 17,411,131 10,145,966 1,856,529 - 552,988 298,150 (22,211) (221,713) (85,318) (257,111) (527,912) 1,593,402 536,200 9,545,032 39,231,731

เงนิปันผลจ่าย 18 - - - - - - - - - - - - - (174,111) (174,111)

(ขาดทุน) ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด - - - - (706,427) (86,577) 6,275 30,434 (380,915) - 126,310 (1,010,900) - 1,398,052 387,152

ส ารองตามกฎหมาย - - - - - - - - - - - - 37,830 (37,830) -

โอนไปก าไรสะสม - - (9,864) - - - - - - - 1,973 (7,891) - 7,891 -

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 17,411,131 10,145,966 1,846,665 - (153,439) 211,573 (15,936) (191,279) (466,233) (257,111) (399,629) 574,611 574,030 10,739,034 39,444,772

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

ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

   ฉบบัที ่9 เรื่องเครื่องมอืทางการเงนิมาใช้ - - - (312,930) 315,911 - - (229,079) 24,511 - - (201,587) - 235,554 33,967

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

เงนิปันผลจ่าย 18 - - - - - - - - - - - - - (174,111) (174,111)

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด - - - - (37,328) 345,791 1,708 (1,515) (59,197) - (63,202) 186,257 - 2,227,959 2,414,216

ส ารองตามกฎหมาย - - - - - - - - - - - - 132,220 (132,220) -

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

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

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร
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ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

(ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่)

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 2,096,565 1,694,932 1,708,026 2,457,812

รายการปรบักระทบก าไรก่อนภาษเีงนิไดเ้ป็น

   เงนิสดรบั (จ่าย) จากกจิกรรมด าเนนิงาน

   ค่าเสือ่มราคาและรายจ่ายตดับญัชี 514,942 503,963 450,688 443,700

   ผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 27 2,721,205 2,893,207 1,575,645 1,118,768

   ผลประโยชน์ของพนกังานทีจ่่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 26,286 25,174 26,286 25,174

   ส ารองจากการประมาณการหนี้สนิ 154,296 149,539 140,139 149,060

   ขาดทนุจากการดอ้ยค่าทรพัยส์นิรอการขายและสนิทรพัยอ์ืน่ 770,214 881,673 25,097 19,125

   ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ

      ของตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มืและตราสารอนุพนัธ์ (2,573,616) (686,488) (2,573,616) (686,488)

   ขาดทนุทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิจากการปรบัมลูค่าสนิทรพัยท์างการเงนิ

      ทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทนุ 2,267,400 872,094 2,267,400 872,094

   ก าไรจากการขายเงนิลงทนุ (324,131) (295,230) (324,131) (295,230)

   ก าไรจากการจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (7,603) (5,681) (7,603) (5,063)

   ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายอาคาร อุปกรณ์และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 91,445 12,700 91,266 12,691

   ก าไรจากการเปลีย่นแปลงเงือ่นไขและยกเลกิสญัญาเชา่ (854) (418) (852) (418)

   (ก าไร) ขาดทนุจากหนี้สนิทางการเงนิทีก่ าหนดใหแ้สดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรม (657,178) 1,011,004 (657,178) 1,011,004

   ดอกเบี้ยรบั 21 (9,643,247) (11,575,732) (7,139,961) (8,606,432)

   เงนิปันผลรบั 26 (9,995) (8,040) (9,995) (753,454)

   ค่าใชจ่้ายดอกเบี้ย 22 2,076,921 3,225,839 2,076,109 3,208,452

ขาดทนุจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน

   สินทรพัยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน (2,497,350) (1,301,464) (2,352,680) (1,029,205)

สินทรพัยด์ าเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง

   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ (1,944,876) 1,792,161 (1,828,414) 1,716,981

   สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทนุ (16,958,768) (5,856,599) (16,958,768) (5,856,599)

   เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้ 5,450,567 (834,711) 8,967,662 1,112,729

   ทรพัยส์นิรอการขาย 1,753,237 1,905,972 (4,357) 75,955

   เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ (9,474,100) 806,601 (9,474,100) 806,601

   สนิทรพัยอ์ืน่ (330,866) 622,883 (284,117) 437,671

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร
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ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ต่อ)

ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

(ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่)

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)

   เงนิรบัฝาก 5,763,678 3,081,676 6,141,241 3,264,024

   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 5,324,605 9,986 5,324,605 9,986

   หนี้สนิจ่ายคนืเมือ่ทวงถาม 53,017 (82,052) 53,017 (82,052)

   ประมาณการหนี้สนิ (135,631) (107,977) (135,631) (107,977)

   เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 6,169,846 (1,708,007) 6,169,846 (1,708,007)

   หนี้สนิอืน่ 1,962,557 (44,252) 1,836,340 423,838

เงินสดใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน (4,864,084) (1,715,783) (2,545,356) (936,055)

   ดอกเบี้ยรบั 8,466,207 10,030,679 5,911,013 6,988,999

   ดอกเบี้ยจ่าย (2,486,989) (5,017,255) (2,486,984) (4,993,498)

   ภาษจ่ีาย (653,708) (190,320) (489,141) (35,911)

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 461,426 3,107,321 389,532 1,023,535

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงนิสดจ่ายในการซือ้เงนิลงทนุในตราสารหนี้ทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม

    ผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ (33,543,190) (30,147,425) (33,543,190) (30,147,425)

เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายและไถ่ถอนเงนิลงทนุในตราสารหนี้ทีว่ดัมลูค่าดว้ย

    มลูค่ายุตธิรรมผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ 29,661,434 28,529,887 29,661,434 28,529,887

เงนิสดจ่ายในการซือ้เงนิลงทนุในตราสารหนี้ทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคาทนุตดัจ าหน่าย (2,339,523) (2,605,255) (2,339,523) (2,605,255)

เงนิสดรบัจากการไถ่ถอนเงนิลงทนุในตราสารหนี้ทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคาทนุตดัจ าหน่าย 556,950 461,800 556,950 461,800

เงนิสดจ่ายในการซือ้เงนิลงทนุในตราสารทนุทีก่ าหนดใหว้ดัมลูค่า

    ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทนุ (400) - (400) -

เงนิสดรบัจากการลดทนุเงนิลงทนุในตราสารทนุทีก่ าหนดใหว้ดัมลูค่า

    ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทนุ - 9,792 - 9,792

เงนิสดจ่ายเพิม่ทนุเงนิลงทนุในบรษิทัย่อย - - - (725,000)

เงนิสดรบัจากการลดทนุเงนิลงทนุในบรษิทัย่อย - - 28,874 -

เงนิสดจ่ายจากการซือ้อาคารและอุปกรณ์ (71,021) (150,031) (69,107) (132,066)

เงนิสดรบัจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 10,480 7,513 10,480 6,891

เงนิสดจ่ายซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (275,685) (307,294) (262,970) (290,812)

เงนิปันผลรบั 26 9,995 8,040 9,995 753,454

ดอกเบี้ยรบั 837,192 820,256 837,171 820,235

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (5,153,768) (3,372,717) (5,110,286) (3,318,499)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร
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ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ต่อ)

ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

(ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่)

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบัจากหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม

   ผา่นก าไรหรอืขาดทนุและการกูย้มืเงนิ 27,317,917 3,935,748 27,317,917 3,935,748

เงนิสดจ่ายจากหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม

   ผา่นก าไรหรอืขาดทนุและการกูย้มืเงนิ (22,459,821) (3,721,928) (22,459,821) (1,721,929)

เงนิปันผลจ่าย 18 (174,111) (174,111) (174,111) (174,111)

เงนิสดจ่ายช าระหนี้สนิตามสญัญาเชา่ (90,399) (83,080) (61,949) (54,065)

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 4,593,586 (43,371) 4,622,036 1,985,643

ขาดทนุจากการแปลงค่างบการเงนิจากการด าเนนิงานในต่างประเทศ 6,271 1,701 6,271 1,701

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสทุธิ (92,485) (307,066) (92,447) (307,620)

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัตน้งวด 918,594 1,351,568 917,690 1,350,614

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายงวด 826,109 1,044,502 825,243 1,042,994

ข้อมลูเพ่ิมเติมประกอบกระแสเงินสด 

รายการทีม่ใิชเ่งนิสด

   รบัโอนทรพัยส์นิรอการขายจากทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 85,175 39,281 85,175 39,281

   ตดัจ าหน่ายส่วนเกนิหรอืส่วนลดอตัราดอกเบี้ย 327,595 283,669 327,595 283,669

   ลกูหนี้จากการขายเงนิลงทนุ 100,293 111,535 100,293 111,535

   เจา้หนี้จากการซือ้เงนิลงทนุ 112,106 - 112,106 -

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร
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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) เป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย โดยเริม่ประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ตัง้แต่วนัที่ 8 มนีาคม พ.ศ. 2492 และมทีี่อยู่ตามที่ได้จดทะเบียน เลขที่ 44 ถนนหลงัสวน 
แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 
 
ธนาคารเป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เพื่อวตัถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจงึเรยีกรวมธนาคารและบรษิัทย่อย  
ว่ากลุ่มกจิการ โดยธนาคารม ีCIMB Bank Berhad เป็นบรษิทัใหญ่ และมบีรษิทั CIMB Group Holdings Berhad เป็นบรษิทัใหญ่ของกลุ่มบรษิทั 
CIMB ซึง่บรษิทัดงักล่าวจดัตัง้ในประเทศมาเลเซยี 
 
บรษิัทย่อยทัง้หมดจดัตัง้เป็นบรษิัทจ ากดัตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการในประเทศไทย โดยด าเนินธุรกิจหลกัทางด้านธุรกิจให้เช่าซื้อ ธุรกิจ 
ใหเ้ช่าสนิทรพัยแ์บบลสิซิง่ และธุรกจิตดิตามหนี้ 
 
ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะธนาคารระหว่างกาลนี้ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการธนาคารเมื่อวนัที ่11 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 
 
ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะธนาคารระหว่างกาลทีน่ าเสนอนี้ไดม้กีารสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 เกณฑก์ารจดัท าข้อมูลทางการเงิน 
 

ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลได้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชไีทย ฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ขอ้มลูทางการเงนิหลกั 
(คอื งบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของ และงบกระแสเงนิสด) ไดน้ าเสนอในรูปแบบทีส่อดคลอ้งกบั
รูปแบบของงบการเงนิประจ าปี ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที่ 1 เรื่อง การน าเสนองบการเงนิ นอกจากนี้รูปแบบการน าเสนอ 
งบการเงนิไดจ้ดัท าขึน้ตามขอ้ก าหนดของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ที ่สนส. 21/2561 เรื่อง “การจดัท าและการประกาศงบการเงนิ
ของธนาคารพาณิชย์และบรษิัทโฮลดิ้งที่เป็นบรษิัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ” ลงวนัที่  31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ส่วนหมายเหตุประกอบข้อมูล 
ทางการเงนิระหว่างกาลจดัท าเป็นแบบย่อ กลุ่มกิจการได้เปิดเผยหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิเพิ่มเติมตามข้อก าหนดในประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีอ่อกภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้ควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 
ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคารระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษจัดท าขึ้นจากข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลภาษาไทย 
ทีจ่ดัท าตามกฎหมาย ในกรณีทีม่เีนื้อความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามแตกต่างกนั ใหใ้ชข้อ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 
กลุ่มกจิการเลือกที่จะน าข้อยกเวน้จากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19 ที่ออกโดยสภาวชิาชีพบญัชี มาถอืปฏิบตัิ
ส าหรบัรอบระยะเวลารายงานสิน้สุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 โดยเลอืกที่จะพจิารณา
น ้าหนักของขอ้มูลที่มกีารคาดการณ์ไปในอนาคตที่เกดิจากภาวะวกิฤตชัว่คราวเป็นน ้าหนักที่น้อยกว่า ขอ้มูลความสามารถในการช าระหนี้ของ
ลูกหนี้ในอดตีมาใช้ในการพจิารณารบัรูผ้ลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ของเงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหนี้ ซึง่กลุ่มกจิการเลอืกใช้วธิกีารปรบัปรุง
ผลขาดทุนดา้นเครดติถ่วงน ้าหนักในสถานการณ์ทีร่า้ยแรงประกอบกบัดุลยพนิจิของผูบ้รหิารในการประมาณการผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ และ
คงการจดัชัน้หนี้ของลูกหนี้ตามเดมิก่อนเข้ามาตรการ ตามหนังสอืเวยีนธนาคารแห่งประเทศไทยที่ ธปท. ฝนส. (23)ว. 276/2563 เรื่องแนวทาง
การใหค้วามช่วยเหลอืลูกหนี้ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิไทย วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 
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นโยบายการบญัชทีี่ใช้ในการจดัท าข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีี่ใช้ในการจดัท างบการเงนิส าหรบั  
ปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ยกเวน้เรื่องดงัต่อไปนี้ 
 

• ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการยุตกิารน ามาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรบัทางเลอืกเพิม่เตมิทางบญัชใีนเรื่องสนิทรพัย์
ภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ีและการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์เพื่อรองรบัผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID-19) ตามประกาศสภาวชิาชพีบญัชฉีบบัที่ 16/2563 มาถอืปฏบิตัสิ าหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลา
ระหว่างวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 โดยไม่มผีลกระทบจากการยุตกิารใชม้าตรการผ่อนปรนดงักล่าว 
และ 

• นโยบายการบญัชทีีเ่กีย่วกบัการรบัรูส้นิทรพัยท์างการเงนิที่วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน จากวนัจ่าย
หรอืรบัช าระเงนิเป็นวนัซื้อขาย ตามทีอ่ธบิายไวใ้นหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลขอ้ 3 

 
รายจ่ายที่เกดิขึน้เป็นครัง้คราวในระหว่างงวดบญัชจีะแสดงเป็นค่าใช้จ่ายหรอืค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชโีดยใช้เกณฑ์เดยีวกบัการแสดงรายจ่ายเป็น
ค่าใชจ้่ายหรอืค่าใชจ้่ายรอการตดับญัช ีณ วนัสิน้งวดบญัช ี
 
ภาษเีงนิไดร้ะหว่างกาลตัง้คา้งจ่ายไวโ้ดยใชอ้ตัราภาษเีดยีวกบัทีใ่ชก้บัผลก าไรหรอืขาดทุนรวมทัง้ปีทีค่าดว่าจะได ้
 

3 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
 
กลุ่มกจิการได้มกีารปรบังบการเงนิยอ้นหลงัเนื่องจากกลุ่มกจิการมกีารเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชใีนการรบัรู้สนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน จากวนัจ่ายหรอืรบัช าระเงนิเป็นวนัซื้อขาย โดยมผีลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงนิ  
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ดงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 ตามท่ีรายงาน 

ในงวดกอ่น การปรบัปรงุ 
ตามท่ี 

ปรบัปรงุใหม ่
ตามท่ีรายงาน 

ในงวดกอ่น การปรบัปรงุ 
ตามท่ี 

ปรบัปรงุใหม ่
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
งบแสดงฐานะการเงิน       
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่       
   ยุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 34,427 807 35,234 34,427 807 35,234 
เงนิลงทุนสุทธ ิ 61,546 (53) 61,493 61,544 (53) 61,491 

 ลูกหนี้จากการขายสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดั       
   มลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่าน       
   ก าไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - 3,052 3,052 - 3,052 3,052 
เจ้าหนี้จากการซื้อสนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดั       
   มลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่าน       
   ก าไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - 3,806 3,806 - 3,806 3,806 
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 ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 
 ตามท่ีรายงาน 

ในงวดกอ่น การปรบัปรงุ 
ตามท่ี 

ปรบัปรงุใหม ่
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
งบกระแสเงินสด    
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่    
   ยุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน (5,776) (81) (5,857) 
    
รายการทีม่ใิชเ่งนิสด :    
ลูกหนี้จากการขายเงนิลงทุน - 112 112 
 
นอกจากนี้ตวัเลขทีน่ ามาแสดงเปรยีบเทยีบได้มกีารจดัประเภทรายการใหม่เพื่อใหเ้ปรยีบเทยีบไดก้บัการแสดงรายการในงวดปัจจุบนั 
 

4 การประมาณการ 
 
ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล ผู้บรหิารต้องใช้ดุลยพนิิจ การประมาณการและขอ้สมมติที่มผีลกระทบต่อการน านโยบายการบญัชีมาใช้ 
และจ านวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 
 
ในการจดัท าข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล ผู้บรหิารจะใช้ดุลยพินิจที่มีนัยส าคญัในการน านโยบายการบัญ ชีของกลุ่มกิจการและแหล่งที่มา 
ของขอ้มูลที่ส าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการที่มอียู่มาใช้เช่นเดยีวกบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารส าหรบัปีสิ้นสุด
วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 

5 การเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 
ขอ้มูลทางการเงนิที่เกี่ยวกบัผลการด าเนินงานของกลุ่มกจิการได้รบัการสอบทานอย่างสม ่าเสมอโดยผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการ มกีารจ าแนกตาม
ส่วนงานสรุปไดด้งันี้ 
 
ภาครายย่อย 
ภาครายย่อย ให้บริการทางการเงินกับประชาชนทัว่ไปและลูกค้าพาณิชย์ธนกิจ ซึ่งได้แก่ บริการด้านช่องทางการจ าหน่ายและกระจายสินค้า  
แกผู่บ้รโิภค และการใหบ้รกิารทางการเงนิแก่ลูกคา้รายย่อยและลูกคา้ส่วนบุคคล 
 
ภาคธุรกจิ 
ภาคธุรกจิประกอบไปดว้ยสายวาณิชธนกจิ สายบรรษทัธุรกจิ และสายบรหิารเงนิและการตลาด 
- สายวาณิชธนกจิ เป็นการใหบ้รกิารดา้นทีป่รกึษาทางการเงนิ ธุรกรรมในตลาดตราสารทุนและการบรหิารจดัการสนิทรพัย์ 
- สายบรรษัทธุรกิจ และสายบรหิารเงนิและการตลาด เป็นบรกิารทางด้านการให้สนิเชื่อภาคธุรกิจเชิงพาณิชย์ การบรกิารทางด้านการรบัฝากเงนิ 

การบรหิารธุรกรรมทางการเงนิ การบรหิารเงนิและการตลาด 
 
อื่น ๆ 
อื่น ๆ เป็นฝ่ายที่รบัผิดชอบดูแลการด าเนินงานของระบบงานส่วนกลาง และส่วนสนับสนุน รวมถึงศูนย์ต้นทุน ส่วนที่ไม่แสวงผลก าไรและธุรกิจอื่น 
ซึง่ไมม่สีาระส าคญัต่อกลุ่มกจิการ 
 
 
 
 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
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ในส่วนของขอ้มูลทางการเงนิที่เกี่ยวกบัฐานะการเงนิของกลุ่มกิจการซึ่งได้รบัการสอบทานอย่างสม ่าเสมอโดยผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการ มกีารจ าแนก
ตามส่วนงานสรุปไดด้งันี้ 
 
ภาคธุรกจิธนาคาร 
ภาคธุรกจิธนาคาร ไดแ้ก่ การประกอบกจิการของธนาคารของธนาคาร ซไีอเอม็บไีทย จ ากดั (มหาชน) 
 
ภาคธุรกจิใหเ้ช่าซื้อ 
ภาคธุรกจิให้เช่าซื้อ ประกอบด้วยบรษิัทย่อย 2 แห่ง ได้แก่ บรษิัท ซีไอเอ็มบ ีไทย ออโต้ จ ากดั และบรษิัท เวลิด์ลสี จ ากดั ซึ่งประกอบธุรกิจให้เช่า/ 
เช่าซื้อรถยนต์ และใหเ้ช่าซื้อและจ าหน่ายรถจกัรยานยนต์ ตามล าดบั 
 
อื่นๆ 
อื่นๆ ไดแ้ก่ บรษิทั ซที ีคอลล ์จ ากดั ซึง่ประกอบธุรกจิตดิตามหนี้ ซึง่ในขณะนี้บรษิทัอยู่ในระหว่างการช าระบญัชี 
 
ขอ้มลูทางการเงนิในงบการเงนิรวมระหว่างกาลจ าแนกตามส่วนงาน ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และส าหรบั
งวดสามเดอืนและเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 เป็นดงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

 ภาครายย่อย ภาคธรุกิจ อ่ืนๆ 
รายการ 
ตดับญัชี 

ข้อมูล 
ทางการเงินรวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      

รายไดด้อกเบีย้สุทธจิากลูกคา้ภายนอก 1,766 491 227 - 2,484 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธ ิ 318 48 (8) - 358 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่นๆ 431 238 100 (12) 757 
ค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงานอื่นๆ (1,483) (385) (77) 12 (1,933) 
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (1,068) (18) 323 (2) (765) 
ภาษเีงนิได ้ 14 (56) (106) - (148) 
   (ขาดทุน) ก าไรสุทธสิ าหรบังวด (22) 318 459 (2) 753 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 

 ภาครายย่อย ภาคธรุกิจ อ่ืนๆ 
รายการ 
ตดับญัชี 

ข้อมูลทาง 
การเงินรวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      

รายไดด้อกเบีย้สุทธจิากลูกคา้ภายนอก 1,900 600 95 - 2,595 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธ ิ 189 75 (4) - 260 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่นๆ 453 199 92 (24) 720 
ค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงานอื่นๆ (1,700) (356) (150) 4 (2,202) 
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (910) (4) (337) - (1,251) 
ภาษเีงนิได ้ 6 (74) 28 - (40) 
   (ขาดทุน) ก าไรสุทธสิ าหรบังวด (62) 440 (276) (20) 82 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

 ภาครายย่อย ภาคธรุกิจ อ่ืนๆ 
รายการ 
ตดับญัชี 

ข้อมูลทาง 
การเงินรวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      

รายไดด้อกเบีย้สุทธจิากลูกคา้ภายนอก 5,515 1,376 675 - 7,566 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธ ิ 915 212 (15) - 1,112 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่นๆ 1,273 825 157 (50) 2,205 
ค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงานอื่นๆ (4,606) (1,196) (315) 51 (6,066) 
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (2,681) 2 (85) 43 (2,721) 
ภาษเีงนิได ้ (77) (226) (85) - (388) 
   ก าไรสุทธสิ าหรบังวด 339 993 332 44 1,708 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 

 ภาครายย่อย ภาคธรุกิจ อ่ืนๆ 
รายการ 
ตดับญัชี 

ข้อมูลทาง 
การเงินรวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      

รายไดด้อกเบีย้สุทธจิากลูกคา้ภายนอก 6,246 1,710 394 - 8,350 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธ ิ 725 278 (44) (7) 952 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่นๆ 1,275 771 909 (753) 2,202 
ค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงานอื่นๆ (5,275) (1,169) (479) 7 (6,916) 
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (2,811) (747) 654 11 (2,893) 
ภาษเีงนิได ้ (21) (113) (93) - (227) 
   ก าไร (ขาดทุน) สุทธสิ าหรบังวด 139 730 1,341 (742) 1,468 
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 ธรุกิจธนาคาร ธรุกิจให้เช่าซื้อ ธรุกิจอ่ืน รายการตดับญัชี ข้อมูลทางการเงินรวม 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 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 446,503 407,699 33,436 38,829 13 43 (30,646) (36,044) 449,306 410,527 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ(สนิทรพัย)์ 8,017 6,189 844 320 13 43 (572) (195) 8,302 6,357 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม           
   ผ่านก าไรหรอืขาดทุน 49,727 35,234 - - - - - - 49,727 35,234 
เงนิลงทุนสุทธ ิ 66,678 61,491 2 2 - - - - 66,680 61,493 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้คา้งรบัสุทธิ 207,631 217,576 31,189 37,171 - - (27,131) (32,903) 211,689 221,844 
เงนิรบัฝาก 200,291 194,150 - - - - (572) (194) 199,719 193,956 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ (หนี้สนิ) 52,419 47,095 27,155 32,935 - - (27,155) (32,935) 52,419 47,095 
หนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผ่าน           
   ก าไรหรอืขาดทุน 17,759 28,949 - - - - - - 17,759 28,949 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื 36,907 19,449 - - - - - - 36,907 19,449 
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6 มูลค่ายุติธรรม 

 
6.1 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม 

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

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

สงัเกตได)้ 
 
ตารางต่อไปนี้แสดงถงึสนิทรพัย์และหนี้สนิทางการเงนิที่วดัมูลค่าและรบัรูด้้วยมูลค่ายุตธิรรม ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 และวนัที ่ 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
สินทรพัย ์     
   สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่า     
      ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุน - 49,727 - 49,727 
   เงนิลงทุนในตราสารหนี้ทีว่ดัมลูค่า     
      ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น - 43,116 - 43,116 
   เงนิลงทุนในตราสารทุนทีก่ าหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ย     
      มลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 60 - 49 109 
   สนิทรพัยอ์นุพนัธ์ - 73,179 - 73,179 
รวมสนิทรพัย ์ 60 166,022 49 166,131 
     
หน้ีสิน     
   หนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม     
      ผ่านก าไรหรอืขาดทุน - 17,759 - 17,759 
   หนี้สนิอนุพนัธ ์ - 68,625 - 68,625 
รวมหนี้สนิ - 86,384 - 86,384 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
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 ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
สินทรพัย ์     
   สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่า     
      ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุน - 35,234 - 35,234 
   เงนิลงทุนในตราสารหนี้ทีว่ดัมลูค่า     
      ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น - 39,743 - 39,743 
   เงนิลงทุนในตราสารทุนทีก่ าหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ย     
      มลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 52 - 26 78 
   สนิทรพัยอ์นุพนัธ์ - 57,561 - 57,561 
รวมสนิทรพัย ์ 52 132,538 26 132,616 
     
หน้ีสิน     
   หนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม     
      ผ่านก าไรหรอืขาดทุน - 28,949 - 28,949 
   หนี้สนิอนุพนัธ ์ - 57,221 - 57,221 
รวมหนี้สนิ - 86,170 - 86,170 

 
6.2 เทคนิคการประเมินมูลค่าส าหรบัการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบัท่ี 2 

 
สนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน และเงนิลงทุนในตราสารหนี้ที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น ซึ่งมูลค่ายุตธิรรมอยู่ในระดบัที่ 2 วดัมูลค่ายุตธิรรมโดยใชว้ธิคีดิลดกระแสเงนิสด ซึง่เป็นการคดิลดกระแสเงนิสดตาม
สญัญาโดยใช้อตัราคดิลดที่ค านวณจากข้อมูลที่สงัเกตได้จากตลาดของอตัราที่มีการเสนอซื้อขายกนัในตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรบั  
ตราสารหนี้ของผูอ้อกตราสารนัน้ 
 
ตราสารอนุพนัธ์เพื่อค้า ตราสารอนุพนัธ์ที่ใช้ส าหรบัการบญัชีป้องกันความสี่ยง และหนี้สินทางการเงนิที่ก าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม  
ซึ่งมูลค่ายุตธิรรมอยู่ในระดบัที่ 2 ได้แก่ สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ย สญัญาอนุพนัธ์ด้านเครดิต 
หุน้กู้ที่มอีนุพนัธ์แฝง และตัว๋แลกเงนิแบบ accreting ที่มอีนุพนัธ์แฝง สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า วดัมูลค่ายุติธรรมโดย
อ้างอิงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศซึ่งมกีารเสนอซื้อขายกนัในตลาดที่มสีภาพคล่อง สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ย หุ้นกู้ที่มี
อนุพันธ์แฝง และตัว๋แลกเงินแบบ accreting ที่มีอนุพนัธ์แฝง วดัมูลค่ายุติธรรมโดยอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้าซึ่งได้มาจากเส้นอัตรา
ผลตอบแทน (yield curve) ที่สงัเกตได้ การคดิลดไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อมูลค่ายุตธิรรมของตราสารอนุพนัธ์ซึ่งมูลค่ายุตธิรรมอยู่
ในระดบัที ่2 
 

6.3 การวดัมูลค่ายุติธรรมซ่ึงใช้ข้อมูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได้อย่างมีสาระส าคญั (ข้อมูลระดบัท่ี 3) 
 

กลุ่มกจิการวดัมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารทุนที่ก าหนดใหว้ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่งอยู่ในระดบัที่ 3 โดยใช้เทคนิคการ
เทยีบเคยีงมูลค่าของบรษิทัที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกลุ่มกจิการพจิารณาแล้วเหน็ว่ามสีถานะทางการเงนิที่
เทยีบเคยีงกบัตราสารทุนดงักล่าว 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
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7 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรพัย)์ 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   
ในประเทศ :   
ธนาคารแห่งประเทศไทยและกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูฯ 2,084 1,701 
ธนาคารพาณิชย ์ 609 154 
สถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ 16 15 
สถาบนัการเงนิอื่น 2,485 1,800 
   รวม 5,194 3,670 
บวก ดอกเบีย้คา้งรบั - - 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ - - 
   รวมในประเทศสุทธ ิ 5,194 3,670 
   
ต่างประเทศ :   
เงนิสกุลดอลลารส์หรฐัฯ 2,340 1,485 
เงนิเยน 16 26 
เงนิยโูร 122 4 
เงนิสกุลอื่น 629 1,171 
   รวม 3,107 2,686 
บวก ดอกเบีย้คา้งรบั 1 1 
   รวมต่างประเทศ 3,108 2,687 
   
   รวมในประเทศและต่างประเทศสุทธ ิ 8,302 6,357 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
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 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   
ในประเทศ :   
ธนาคารแห่งประเทศไทยและกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูฯ 2,084 1,701 
ธนาคารพาณิชย ์ 340 1 
สถาบนัการเงนิอื่น 2,485 1,800 
   รวม 4,909 3,502 
บวก  ดอกเบีย้คา้งรบั - - 
หกั   ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ - - 
   รวมในประเทศสุทธ ิ 4,909 3,502 
   
ต่างประเทศ :   
เงนิสกุลดอลลารส์หรฐัฯ 2,340 1,485 
เงนิเยน 16 26 
เงนิยโูร 122 4 
เงนิสกุลอื่น 629 1,171 
   รวม 3,107 2,686 
บวก  ดอกเบีย้คา้งรบั 1 1 
   รวมต่างประเทศ 3,108 2,687 
   
   รวมในประเทศและต่างประเทศสุทธ ิ 8,017 6,189 
 

8 สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
 
8.1 สินทรพัยท์างการเงินเพ่ือค้า 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม และ  
ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   
หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 29,308 20,733 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 5,284 808 
   รวม 34,592 21,541 

 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
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8.2 สินทรพัยท์างการเงินท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม และ  

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม  
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   
หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 15,135 13,693 

 
9 ตราสารอนุพนัธ์ 

 
9.1 ตราสารอนุพนัธ์เพ่ือค้า  

 
มลูค่ายุตธิรรมและจ านวนเงนิตามสญัญาแบ่งตามประเภทความเสีย่ง 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม 
   จ านวนเงิน   จ านวนเงิน 
 สินทรพัย ์ หน้ีสิน ตามสญัญา สินทรพัย ์ หน้ีสิน ตามสญัญา 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       
อตัราแลกเปลีย่น 52,959 52,231 1,927,519 28,493 28,773 1,508,692 
อตัราดอกเบีย้ 17,780 14,456 2,038,753 27,875 23,431 2,095,645 
อื่นๆ 1,325 1,447 38,815 367 3,258 39,399 
   รวม 72,064 68,134 4,005,087 56,735 55,462 3,643,736 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
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9.2 ตราสารอนุพนัธ์เพ่ือการป้องกนัความเส่ียง 

 
9.2.1 การป้องกนัความเส่ียงในมูลค่ายุติธรรม 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม 
   จ านวนเงิน   จ านวนเงิน 
 สินทรพัย ์ หน้ีสิน ตามสญัญา สินทรพัย ์ หน้ีสิน ตามสญัญา 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

อตัราดอกเบีย้ 37 6 7,411 - 1 1,100 
   รวม 37 6 7,411 - 1 1,100 
 
การป้องกนัความเสีย่งในมูลค่ายุตธิรรมเป็นการป้องกนัความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์ทางการเงนิ
และหนี้สนิทางการเงนิ อนัเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบี้ยในตลาด ธนาคารใช้สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ย  
ในการป้องกนัความเสีย่งด้านอตัราดอกเบี้ยของพนัธบตัร ธนาคารรบัรูก้ าไรหรอืขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุตธิรรม
ของตราสารอนุพนัธเ์พื่อการป้องกนัความเสีย่งและรายการทีม่กีารป้องกนัความเสีย่งในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
 

9.2.2 การป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม 
   จ านวนเงิน   จ านวนเงิน 
 สินทรพัย ์ หน้ีสิน ตามสญัญา สินทรพัย ์ หน้ีสิน ตามสญัญา 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

อตัราแลกเปลีย่น 1,039 485 34,081 764 1,758 30,024 
อตัราดอกเบีย้ 39 - 2,450 62 - 2,450 
   รวม 1,078 485 36,531 826 1,758 32,474 

 
การป้องกนัความเสีย่งกระแสเงนิสดใช้ในการป้องกนัความเสีย่งอนัเกดิจากความผนัผวนของกระแสเงนิสดในอนาคตที่เกี่ยวขอ้ง
กบัการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศและอตัราดอกเบี้ยของสนิทรพัยท์างการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิ 
ธนาคารป้องกันความเสี่ยงกระแสเงนิสดของเงินให้สินเชื่อ ตัว๋แลกเงินอนุพันธ์ Credit Linked Note และหุ้นกู้ด้อยสิทธิจาก 
ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศและความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบี้ย โดยท ารายการสญัญาแลกเปลี่ยนเงนิตรา
ต่างประเทศและอตัราดอกเบีย้ และสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้กบั CIMB Bank Berhad และกจิการอื่น 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
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10 เงินลงทุนสุทธิ 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ราคาทุนตดัจ าหน่าย ราคาทุนตดัจ าหน่าย 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย   
หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 23,455 21,667 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 1 6 
   รวม 23,456 21,673 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (1) (1) 
   รวม 23,455 21,672 
 
 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน   
หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 34,972 33,226 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 8,144 6,517 
   รวม 43,116 39,743 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 มูลค่ายุติธรรม เงินปันผลรบั มูลค่ายุติธรรม เงินปันผลรบั 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าด้วย 
   มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน     
ตราสารทุนทีอ่ยู่ในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 60 4 52 3 
ตราสารทุนทีไ่มอ่ยู่ในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 49 6 26 7 
   รวม 109 10 78 10 
     
   รวมเงนิลงทุนสุทธ ิ 66,680 10 61,493 10 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
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 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ราคาทุนตดัจ าหน่าย ราคาทุนตดัจ าหน่าย 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย   
หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 23,453 21,665 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 1 6 
   รวม 23,454 21,671 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (1) (1) 
   รวม 23,453 21,670 
 
 มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน   
หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 34,972 33,226 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 8,144 6,517 
   รวม 43,116 39,743 
 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 มูลค่ายุติธรรม เงินปันผลรบั มูลค่ายุติธรรม เงินปันผลรบั 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าด้วย 
   มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน     
ตราสารทุนทีอ่ยู่ในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 60 4 52 3 
ตราสารทุนทีไ่มอ่ยู่ในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 49 6 26 7 
   รวม 109 10 78 10 
     
   รวมเงนิลงทุนสุทธ ิ 66,678 10 61,491 10 
 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ธนาคารมเีงนิลงทุนที่น าไปวางเป็นหลกัประกนัตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบ
ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลขอ้ 29 
 
 
 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
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11 เงินลงทุนในบริษทัย่อยสุทธิ 

 

    
ข้อมูลทางการเงิน 
เฉพาะธนาคาร 

   สดัส่วนการถือหุ้น วิธีราคาทุน 
  ประเภท 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
  หลกัทรพัย ์ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ ท่ีลงทุน ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท 
       
บริษทัย่อย - ท่ีรวมอยู่ในข้อมูลทางการเงินรวม       
บรษิทั ซีไอเอม็บ ีไทย ออโต ้จ ากดั ใหเ้ช่า/เช่าซื้อรถยนต์ หุน้สามญั 100 100 2,328 2,328 
บรษิทั เวลิดล์สี จ ากดั ใหเ้ช่าซื้อและจ าหน่าย      
 รถจกัรยานยนต์ หุน้สามญั 100 100 567 567 
บรษิทั ซีท ีคอลล ์จ ากดั ตดิตามหนี้ หุน้สามญั 100 100 9 38 
   เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยสุทธ ิ     2,904 2,933 

 
บริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้นได้รวมอยู่ในการจัดท างบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ สดัส่วนของสิทธิในการออกเสียงในบริษัทย่อยที่ถือโดยบริษัทใหญ่ 
ไม่แตกต่างจากสดัส่วนทีถ่อืหุน้สามญั เนื่องจากบรษิทัย่อยไม่ไดม้กีารออกหุน้ประเภทอื่นนอกเหนือจากหุน้สามญั 
 
เมื่อวนัที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 บรษิทั เวลิด์ลสี จ ากดั ได้มกีารจดทะเบยีนเพิม่ทุนจ านวน 400 ลา้นบาท จากเดมิ 600 ล้านบาท เป็น 1,000 ลา้นบาท 
ตามมตอินุมตัขิองทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีเมื่อวนัที ่30 เมษายน พ.ศ. 2563 ซึ่งธนาคารไดช้ าระมลูค่าหุน้บางส่วนจากการเพิม่ทุนดงักล่าว
เป็นจ านวน 100 ลา้นบาท 
 
เมื่อวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 บรษิัท ซีไอเอ็มบีไทย ออโต้ จ ากัด ได้มีการจดทะเบียนเพิ่มทุนจ านวน 2,500 ล้านบาท จากเดิม 5,500 ล้านบาท  
เป็น 8,000 ลา้นบาท ตามมตอินุมตัขิองที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวนัที ่29 เมษายน พ.ศ. 2563 ซึ่งธนาคารได้ช าระมลูค่าหุน้บางส่วนจากการเพิม่ทุน
ดงักล่าวเป็นจ านวน 625 ลา้นบาท 
 
เมื่อวนัที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 บรษิทั ซที ีคอลล์ จ ากดั ได้มกีารจดทะเบยีนลดทุนกบักรมพฒันาธุรกจิการคา้ จากทุนจดทะเบยีนจ านวน 39 ลา้นบาท 
ให้คงเหลือ 10 ล้านบาท ด้วยการลดมูลค่าหุ้นจากเดิมราคามูลค่าหุ้นละ 100 บาท ให้เหลือมูลค่าหุ้นละ 25 บาท จ านวนทัง้หมด 385,000 หุ้น  
ตามมติอนุมตัิของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวนัที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 ซึ่งบริษัทได้คืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจ านวน 29 ล้านบาท ต่อมาเมื่อ 
วนัที ่31 สงิหาคม พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที่ 01/2564 ไดม้มีตอินุมตัใิหเ้ลกิบรษิทัและแต่งตัง้ผูช้ าระบญัชขีองบรษิทั ซึง่บรษิทัได้
จดทะเบยีนเลกิบรษิทักบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ในวนัเดยีวกนั ซึง่ในขณะนี้บรษิทัอยู่ในระหว่างการช าระบญัชี 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
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12 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบี้ยค้างรบัสุทธิ 

 

12.1 จ าแนกตามประเภทสินเช่ือ 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 กนัยายน 

พ.ศ. 2564 
31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 

30 กนัยายน 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

เงนิเบกิเกนิบญัช ี 4,867 5,409 4,867 5,409 
เงนิใหกู้ย้มื 160,289 167,422 161,389 169,321 
ตัว๋เงนิ 18,141 15,021 44,196 46,056 
ลูกหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อ  33,266 39,063 - - 
อื่น ๆ 59 35 34 16 
   รวมเงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหนี้ 216,622 226,950 210,486 220,802 
บวก ดอกเบีย้คา้งรบัและรายไดด้อกเบีย้ทีย่งัไม่ถงึก าหนดช าระ 4,431  3,847 4,476 3,841 
   รวมเงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้คา้งรบั 221,053 230,797 214,962 224,643 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (หมายเหตุ 13) (9,364) (8,953) (7,331) (7,067) 
    เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้คา้งรบัสุทธิ 211,689 221,844 207,631 217,576 

 

12.2 จ าแนกตามประเภทการจดัชัน้ 
 

กลุ่มกจิการสามารถจ าแนกสนิเชื่อตามประเภทการจดัชัน้ไดด้งัต่อไปนี้ 
 

ลูกหน้ีและเงินให้สินเช่ือของกลุ่มกิจการ 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 เงินให้สินเช่ือและ

ดอกเบีย้ค้างรบั 
เงินให้สินเช่ือและ
ดอกเบีย้ค้างรบั 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

สนิทรพัยท์างการเงนิทีไ่ม่มกีารเพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญัของความเสีย่งดา้นเครดติ  189,891 200,366 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีม่กีารเพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญัของความเสีย่งดา้นเครดติ  20,914 19,215 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีด่อ้ยค่าดา้นเครดติ  10,190 11,158 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีม่กีารดอ้ยค่าดา้นเครดติเมื่อซื้อหรอืเมื่อเกดิรายการ 58 58 
   รวม 221,053 230,797 

 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 เงินให้สินเช่ือและ

ดอกเบีย้ค้างรบั 
เงินให้สินเช่ือและ
ดอกเบีย้ค้างรบั 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

สนิทรพัยท์างการเงนิทีไ่ม่มกีารเพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญัของความเสีย่งดา้นเครดติ  189,065 198,709 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีม่กีารเพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญัของความเสีย่งดา้นเครดติ  16,044 15,113 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีด่อ้ยค่าดา้นเครดติ  9,795 10,763 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีม่กีารดอ้ยค่าดา้นเครดติเมื่อซื้อหรอืเมื่อเกดิรายการ  58 58 
   รวม 214,962 224,643 
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12.3 สินทรพัยท์างการเงินท่ีด้อยค่าด้านเครดิต 

 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการมสีนิทรพัย์ทางการเงนิที่ด้อยค่าด้านเครดติตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิฉบบัที ่9 โดยไม่รวมดอกเบีย้คา้งรบั ดงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
30 กนัยายน  
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2563 

30 กนัยายน  
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2563 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

สนิทรพัยท์างการเงนิทีด่อ้ยค่าดา้นเครดติ   
   ก่อนหกัค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติที ่  
   คาดว่าจะเกดิขึน้ 9,614 10,462 9,243 10,100 

 
12.4 ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซื้อและสญัญาเช่าทางการเงิน 

 
ณ วันที่  30 กันยายน พ.ศ. 2564 บริษัทย่อยมีลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงินจ านวน  31,156 ล้านบาท  
(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 37,140 ล้านบาท) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสญัญาเช่าซื้อและเช่าทางการเงนิส าหรบัรถยนต์ และรถจกัรยานยนต์โดยมี
อายุของสญัญาระหว่าง 3 ถงึ 7 ปี และส่วนใหญ่คดิดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละคงทีต่ามทีร่ะบุในสญัญา 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
 จ านวนเงินท่ีถึงก าหนดช าระจ่ายตามสญัญาเช่า 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ผลรวมของเงนิลงทุนขัน้ตน้ทัง้สิน้ตามสญัญาเช่า 11,270 27,977 1,742 40,989 
หกั  รายไดท้างการเงนิรอการรบัรู ้ (2,899) (4,675) (149) (7,723) 
มลูค่าปัจจุบนัของจ านวนเงนิขัน้ต ่า     
   ทีลู่กหนี้ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า 8,371 23,302 1,593 33,266 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้    (2,110) 
ลูกหนี้ภายใตส้ญัญาเช่าซื้อและสญัญาเช่าทางการเงนิสุทธ ิ    31,156 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 จ านวนเงินท่ีถึงก าหนดช าระจ่ายตามสญัญาเช่า 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ผลรวมของเงนิลงทุนขัน้ตน้ทัง้สิน้ตามสญัญาเช่า 14,628 31,741 2,911 49,280 
หกั  รายไดท้างการเงนิรอการรบัรู ้ (4,542) (5,416) (259) (10,217) 
มลูค่าปัจจุบนัของจ านวนเงนิขัน้ต ่า     
   ทีลู่กหนี้ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า 10,086 26,325 2,652 39,063 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้    (1,923) 
ลูกหนี้ภายใตส้ญัญาเช่าซื้อและสญัญาเช่าทางการเงนิสุทธ ิ    37,140 
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13 ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

    สินทรพัย์   
 สินทรพัยท์างการเงิน สินทรพัยท์างการเงิน สินทรพัย์ ทางการเงิน   
 ท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้น ท่ีมีการเพ่ิมขึ้น ทางการเงิน ท่ีมีการด้อยค่า   
 อย่างมีนัยส าคญัของ อย่างมีนัยส าคญัของ ท่ีมีการด้อยค่า ด้านเครดิตเม่ือซื้อ ส ารอง  
 ความเส่ียงด้านเครดิต ความเส่ียงด้านเครดิต ด้านเครดิต หรือเม่ือเกิดรายการ 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 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจาก       
   การเปลีย่นการจดัชัน้ 222 (697) 475 - - - 
การเปลี่ยนแปลงทีเ่กดิจากการวดัมลูค่า       
   ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ (190) 969 2,404 - - 3,183 
สนิทรพัยท์างการเงนิใหม่ทีซ่ื้อหรอืไดม้า 222 49 11 - - 282 
สนิทรพัยท์างการเงนิที่ถูกตดัรายการ  (100) (305) (141) - - (546) 
ส่วนทีต่ดัออกจากบญัช ี - (2) (1,352) - - (1,354) 
ทยอยลดส ารองส่วนเกนิ - - - - (387) (387) 
ขายสนิทรพัยท์างการเงนิทีม่กีารดอ้ยค่า       
  ดา้นเครดติ (5) (3) (759) - - (767) 
ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 2,040 1,493 4,129 24 1,678 9,364 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

    สินทรพัย์   
 สินทรพัยท์างการเงิน สินทรพัยท์างการเงิน สินทรพัย์ ทางการเงิน   
 ท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้น ท่ีมีการเพ่ิมขึ้น ทางการเงิน ท่ีมีการด้อยค่า   
 อย่างมีนัยส าคญัของ อย่างมีนัยส าคญัของ ท่ีมีการด้อยค่า ด้านเครดิตเม่ือซื้อ ส ารอง  
 ความเส่ียงด้านเครดิต ความเส่ียงด้านเครดิต ด้านเครดิต หรือเม่ือเกิดรายการ ส่วนเกิน รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563       
   (ปรบัปรุงใหม่) 1,080 1,272 5,648 20 3,335 11,355 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจาก       
   การเปลีย่นการจดัชัน้ 527 (901) 374 - - - 
การเปลี่ยนแปลงทีเ่กดิจากการวดัมลูค่า       
   ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ 119 1,377 3,260 4 (731) 4,029 
สนิทรพัยท์างการเงนิใหม่ทีซ่ื้อหรอืไดม้า 269 61 - - - 330 
สนิทรพัยท์างการเงนิที่ถูกตดัรายการ  (104) (322) (198) - - (624) 
ส่วนทีต่ดัออกจากบญัช ี - (5) (2,898) - - (2,903) 
ทยอยลดส ารองส่วนเกนิ - - - - (539) (539) 
ขายสนิทรพัยท์างการเงนิทีม่กีารดอ้ยค่า       
  ดา้นเครดติ - - (2,695) - - (2,695) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 1,891 1,482 3,491 24 2,065 8,953 
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 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

    สินทรพัย์   
 สินทรพัยท์างการเงิน สินทรพัยท์างการเงิน สินทรพัย์ ทางการเงิน   
 ท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้น ท่ีมีการเพ่ิมขึ้น ทางการเงิน ท่ีมีการด้อยค่า   
 อย่างมีนัยส าคญัของ อย่างมีนัยส าคญัของ ท่ีมีการด้อยค่า ด้านเครดิตเม่ือซื้อ ส ารอง  
 ความเส่ียงด้านเครดิต ความเส่ียงด้านเครดิต ด้านเครดิต หรือเม่ือเกิดรายการ 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 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจาก       
   การเปลีย่นการจดัชัน้ 186 (457) 271 - - - 
การเปลี่ยนแปลงทีเ่กดิจากการวดัมลูค่า       
   ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ (189) 385 1,715 - - 1,911 
สนิทรพัยท์างการเงนิใหม่ทีซ่ื้อหรอืไดม้า 163 42 11 - - 216 
สนิทรพัยท์างการเงนิที่ถูกตดัรายการ  (83) (47) (60) - - (190) 
ส่วนทีต่ดัออกจากบญัช ี - (2) (540) - - (542) 
ทยอยลดส ารองส่วนเกนิ - - - - (364) (364) 
ขายสนิทรพัยท์างการเงนิทีม่กีารดอ้ยค่า       
   ดา้นเครดติ (5) (3) (759) - - (767) 
ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 1,132 626 3,970 24 1,579 7,331 
 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

    สินทรพัย์   
 สินทรพัยท์างการเงิน สินทรพัยท์างการเงิน สินทรพัย์ ทางการเงิน   
 ท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้น ท่ีมีการเพ่ิมขึ้น ทางการเงิน ท่ีมีการด้อยค่า   
 อย่างมีนัยส าคญัของ อย่างมีนัยส าคญัของ ท่ีมีการด้อยค่า ด้านเครดิตเม่ือซื้อ ส ารอง  
 ความเส่ียงด้านเครดิต ความเส่ียงด้านเครดิต ด้านเครดิต หรือเม่ือเกิดรายการ ส่วนเกิน รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563       
   (ปรบัปรุงใหม่) 719 504 5,430 20 3,182 9,855 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจาก       
   การเปลีย่นการจดัชัน้ 440 (553) 113 - - - 
การเปลี่ยนแปลงทีเ่กดิจากการวดัมลูค่า       
   ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ (190) 772 2,098 4 (731) 1,953 
สนิทรพัยท์างการเงนิใหม่ทีซ่ื้อหรอืไดม้า 184 60 - - - 244 
สนิทรพัยท์างการเงนิที่ถูกตดัรายการ  (93) (70) (59) - - (222) 
ส่วนทีต่ดัออกจากบญัช ี - (5) (1,555) - - (1,560) 
ทยอยลดส ารองส่วนเกนิ - - - - (508) (508) 
ขายสนิทรพัยท์างการเงนิทีม่กีารดอ้ยค่า       
   ดา้นเครดติ - - (2,695) - - (2,695) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 1,060 708 3,332 24 1,943 7,067 

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



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
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14 หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

 

 
ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
30 กนัยายน 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2563 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

หุน้กู ้ 15 7,994 
ตัว๋แลกเงนิ 17,744 20,955 
   รวม 17,759 28,949 
 

 
ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
30 กนัยายน 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2563 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ผลสะสมของการเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยุตธิรรมทีเ่ป็นผลจาก   
   การเปลีย่นแปลงความเสีย่งดา้นเครดติของหนี้สนิทีร่บัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 466 85 
ส่วนต่างระหว่างมลูค่าตามบญัชแีละมลูค่าตามสญัญาทีจ่ะตอ้งจ่ายช าระเมื่อครบก าหนด 3,067 4,059 
 
ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 หนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน สรุปไดด้งันี้ 
 
• ธนาคารได้ออกหุ้นกู้ที่มอีนุพนัธ์แฝง 5 ปี (31 ธนัวาคม พ.ศ.2563: อายุ 2 - 5 ปี) อ้างอิงกบัอตัราดอกเบี้ย THBFIX 3 month ประเภท 

callable range accrual note ธนาคารจ่ายดอกเบีย้เป็นไปตามเงื่อนไขทีร่ะบุในสญัญา  
 
• ธนาคารไดอ้อกตัว๋แลกเงนิแบบ accreting ที่มอีนุพนัธแ์ฝง (accreting structured bills of exchange) ซึ่งอนุพนัธแ์ฝงคอืสญัญาแลกเปลี่ยน

อตัราดอกเบี้ย มีอายุระหว่าง 3 - 23 ปี ธนาคารช าระดอกเบี้ยในอตัราระหว่างรอ้ยละ 1.78 - ร้อยละ 5.18 ต่อปี ช าระดอกเบี้ยครัง้เดียว  
ณ วนัครบก าหนดไถ่ถอน โดยธนาคารไดท้ ารายการสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ กบักจิการอื่นเพื่อป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ 

 
ในระหว่างงวดธนาคารได้มกีารทยอยเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบี้ยอ้างอิงจาก THBFIX เป็น THOR ส าหรบัตัว๋แลกเงนิแบบ accreting ที่มี
อนุพนัธ์แฝง เนื่องจากอตัราดอกเบีย้อ้างองิ THBFIX จะถูกยกเลกิในปี พ.ศ.2565 การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวไม่มผีลกระทบที่เป็นสาระส าคญั
ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลส าหรบังวดสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ.2564 
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15 ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

หุ้นกู ้       
หุน้กูร้ะยะสัน้ครบก าหนดปี พ.ศ. 2564 อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 0.97 ต่อปี - - - 700 - 700 
หุน้กูร้ะยะสัน้ครบก าหนดปี พ.ศ. 2564 อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 0.55 ต่อปี 7,990 - 7,990 - - - 
หุน้กูร้ะยะสัน้ครบก าหนดปี พ.ศ. 2565 อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 0.70 ต่อปี 7,010 - 7,010 - - - 

       
หุ้นกู้ดอ้ยสิทธิ       
ตราสารหนี้ดอ้ยสทิธ ิมลูค่าตราไว ้570 ลา้นรงิกติ       
   ครบก าหนดปี พ.ศ. 2569 อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 5.35 ต่อปี - - - - 4,238 4,238 
ตราสารหนี้ดอ้ยสทิธ ิมลูค่าตราไว ้390 ลา้นรงิกติ       
   ครบก าหนดปี พ.ศ. 2571 อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 5.20 ต่อปี - 3,159 3,159 - 2,900 2,900 
ตราสารหนี้ดอ้ยสทิธ ิมลูค่าตราไว ้550 ลา้นรงิกติ       
   ครบก าหนดปี พ.ศ. 2572 อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 4.15 ต่อปี - 4,454 4,454 - 4,090 4,090 
ตราสารหนี้ดอ้ยสทิธ ิมลูค่าตราไว ้660 ลา้นรงิกติ       
   ครบก าหนดปี พ.ศ. 2574 อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 3.90 ต่อปี - 5,345 5,345 - - - 
       
หุ้นกู้ท่ีมีอนพุนัธ์แฝง       
หุน้กูท้ีม่อีนุพนัธแ์ฝง 2,772 679 3,451 1,829 618 2,447 
 17,772 13,637 31,409 2,529 11,846 14,375 
       
ตัว๋แลกเงินท่ีมอีนุพนัธ์แฝง       
ตัว๋แลกเงนิทีม่อีนุพนัธแ์ฝง 1,800 3,698 5,498 1,800 3,274 5,074 
 1,800 3,698 5,498 1,800 3,274 5,074 
รวม 19,572 17,335 36,907 4,329 15,120 19,449 
 
(ก) วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 ธนาคารได้ออกหุน้กู้ระยะสัน้ จ านวน 15,000 ล้านบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 700 ล้านบาท) อตัรา

ดอกเบี้ยระหว่างรอ้ยละ 0.55 - 0.70 ต่อปี (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 0.97 ต่อป่ี) ช าระดอกเบี้ยเมื่อครบก าหนด หุน้กู้ระยะสัน้มี
อายุ 6 เดือน (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 9 เดอืน) ครบก าหนดในระหว่าง เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2564 ถึง มถิุนายน พ.ศ. 2565 (31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 : เดอืน กรกฏาคม พ.ศ. 2564) 

 
(ข) ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 ธนาคารมหีุน้กูด้อ้ยสทิธ ิจ านวน 12,958 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 11,228 ลา้นบาท) ดงันี้ 

 
• เมื่อวนัที ่29 มนีาคม พ.ศ. 2561 ธนาคารได้ออกหุน้กู้ดอ้ยสทิธจิ านวน 390 ล้านเหรยีญรงิกติมาเลเซยี ตามโครงการหุน้กู้ด้อยสทิธิ

เพื่อนับเป็นเงินกองทุนขัน้ที่ 2 เพื่อขายให้กับผู้ลงทุนในต่างประเทศ จ านวน 3,900,000 หน่วย ราคาเสนอขาย หน่วยละ 100 
เหรยีญรงิกติมาเลเซยี อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 5.20 ต่อปี ตลอดอายุหุน้กู ้ช าระดอกเบี้ยทุกหกเดอืน หุน้กูม้อีายุ 10 ปี ครบก าหนด ใน
ปี พ.ศ. 2571 ธนาคารมสีิทธิไถ่ถอนก่อนวนัครบก าหนดหลังจากวนัครบรอบ 5 ปี โดยธนาคารได้รบัอนุญาตจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามหนังสอืที ่ฝกก. 221/2561 ใหส้ามารถนับหุน้กูด้อ้ยสทิธดิงักล่าวเขา้เป็นเงนิกองทุนชัน้ที ่2 

 
• เมื่อวนัที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ธนาคารไดอ้อกหุน้กู้ดอ้ยสทิธจิ านวน 550 ลา้นเหรยีญรงิกติมาเลเซยี ตามโครงการหุน้กู้ดอ้ยสทิธิ

เพื่อนับเป็นเงินกองทุนขัน้ที่ 2 เพื่อขายให้กับผู้ลงทุนในต่างประเทศ ราคาเสนอขาย หน่วยละ 100 เหรยีญริงกิตมาเลเซีย จ านวน 
5,500,000 หน่วย อตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 4.15 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ ช าระดอกเบี้ยทุกหกเดอืน หุ้นกู้มอีายุ 10 ปี ครบก าหนด ในปี 
พ.ศ. 2572 ธนาคารมสีทิธไิถ่ถอนก่อนวนัครบก าหนดหลงัจากวนัครบรอบ 5 ปี โดยธนาคารไดร้บัอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศ
ไทยเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามหนังสอืที ่ฝกก. 527/2562 ใหส้ามารถนับหุน้กูด้อ้ยสทิธดิงักล่าวเขา้เป็นเงนิกองทุนชัน้ที ่2 
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• วนัที ่12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ธนาคารไดอ้อกหุน้กูด้้อยสทิธจิ านวน 660 ล้านเหรยีญรงิกติมาเลเซยีเพื่อนับเป็นเงนิกองทุนขัน้ที ่2 

จ านวน 6,600,000 หน่วย ราคาหน่วยละ 100 เหรยีญรงิกติมาเลเซยี อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 3.90 ต่อปี ตลอดอายุหุน้กู ้ช าระดอกเบี้ย
ทุกหกเดอืน หุน้กู้มอีายุ 10 ปี ครบก าหนด ในปี พ.ศ. 2574 ธนาคารมสีทิธไิถ่ถอนก่อนวนัครบก าหนดหลงัจากวนัครบรอบ 5 ปี โดย
ธนาคารได้รบัอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามหนังสอืที่ ฝนส1. 81/2564 ให้สามารถนับหุน้กู้ด้อย
สทิธดิงักล่าวเขา้เป็นเงนิกองทุนชัน้ที ่2 

 
• วนัที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ธนาคารได้ไถ่ถอนหุน้กู้ด้อยสทิธ ิจ านวน 570 ล้านเหรยีญรงิกติมาเลเซีย ครบก าหนด ในปี พ.ศ. 

2569 โดยธนาคารสามารถไถ่ถอนก่อนก าหนดได้ (ทัง้นี้ภายใต้เงื่อนไขของขอ้ก าหนดสทิธ)ิ ธนาคารได้รบัอนุญาตจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเป็นลายลกัษณ์อกัษร ตามหนังสอืเลขที ่ฝนส1. 58/2564 การขอความเหน็ชอบในการไถ่ถอนตราสารดอ้ยสทิธิทีน่ับเป็น
เงนิกองทุนชัน้ที ่2 ก่อนครบก าหนด 

 
(ค) ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 ธนาคารมหีุน้กูท้ีม่อีนุพนัธแ์ฝง จ านวน 3,451 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 2,447 ลา้นบาท) ดงันี้ 
 

• ธน าคารได้อ อกหุ้ นกู้ อ นุ พัน ธ์  (Maxi X-Change) จ าน วน  1,338 ล้ านบาท  (31 ธัน วาคม  พ .ศ . 2563 : 45 ล้ านบาท )  
มอีายุ 3 - 4 เดือน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2563: 1 ปี) นับจากวนัที่ออกหุ้นกู้ โดยให้ผลตอบแทน ณ วนัครบก าหนดอายุ ตามการ
เคลื่อนไหวของปัจจยัอา้งองิ 
 

• ธนาคารออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่อ้างอิงกับหน่วยลงทุน ประเภท Fund Link Note ที่เป็นเงินบาท จ านวน 657 ล้านบาท  
(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : เงนิตราต่างประเทศ จ านวน 0.6 ลา้นเหรยีญสหรฐั หรอืเทยีบเท่า 17 ลา้นบาท และ ที่เป็นเงนิบาท จ านวน 
1,784 ลา้นบาท) อายุ 1 ถงึ 3 ปี อตัราผลตอบแทนจะขึน้อยู่กบัการเคลื่อนไหวของราคาของหน่วยลงทุนของกองทุน 

 
• ธนาคารออกหุ้นกู้ที่มอีนุพนัธ์แฝงอ้างองิกบัเหตุการณ์ที่มผีลต่อความสามารถในการช าระหนี้ของบรษิทัอ้างองิ credit linked note 

(CLN) จ านวน 20 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 679 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 : จ านวน 20 ล้านเหรียญสหรัฐ  
หรอืเทียบเท่า 601 ล้านบาท) อายุ 3 ปี ผู้ถือ CLN จะได้รบัดอกเบี้ยและจ านวนเงนิไถ่ถอนในวนัที่ครบก าหนดตามเงื่อนไขที่ระบุ 
ในสญัญา โดยตอ้งไม่มเีหตุการณ์ตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญาเกดิขึน้กบักจิการอา้งองิ 

 
• ธนาคารได้ออกหุ้นกู้ที่มอีนุพนัธ์แฝงที่อ้างองิกบัดชันีหลกัทรพัย์ (Equity Shark Fin Bull Structured Debenture) จ านวน 777 ล้านบาท 

ผูถ้อืหุน้กู้ที่มอีนุพนัธ์แฝงจะได้รบัช าระคนืเงนิต้นเมื่อครบก าหนดอายุตามที่ระบุไว้ (Scheduled Maturity Date) โดยการช าระเงนิ
ดงักล่าวขึน้อยู่กบัความเคลื่อนไหวของระดบัของดชันีหลกัทรพัยอ์า้งองิ 

 
(ง) ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 ธนาคารมตีัว๋แลกเงนิอนุพนัธ์ที่อ้างองิกบัเหตุการณ์ที่มผีลต่อความสามารถในการช าระหนี้ของบรษิัท

อา้งองิ credit linked bill of exchange (CLN) จ านวน 5,498 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : จ านวน 5,074 ลา้นบาท) ดงันี้ 
 

• ธนาคารออก CLN จ านวน 1,800 ล้านบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : จ านวน 1,800 ล้านบาท) อายุ 10 ปี ผู้ถือ CLN จะได้รบัดอกเบี้ย
ทัง้หมดในวนัทีช่ าระดอกเบี้ยและจะไดร้บัจ านวนเงนิไถ่ถอนในวนัที่ครบก าหนด โดยต้องไม่มเีหตุการณ์ตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญาเกดิขึน้กบั
กจิการอ้างองิ ธนาคารช าระดอกเบี้ยในอตัราระหว่างรอ้ยละ 3.75 ถงึ รอ้ยละ 4.01 ต่อปี (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 3.75 ถงึ  
รอ้ยละ 4.01 ต่อปี) ช าระดอกเบีย้ทุกหกเดอืน 
 

• ธนาคารออก CLN จ านวน 109 ล้านเหรยีญสหรฐั หรอืเทยีบเท่า 3,698 ล้านบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : จ านวน 109 ล้านเหรยีญสหรฐั 
หรอืเทยีบเท่า 3,274 ลา้นบาท) อายุระหว่าง 8 - 15 ปี (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 8 - 15 ปี) ผูถ้อื CLN จะได้รบัดอกเบีย้และจ านวน
เงนิไถ่ถอนในวนัที่ครบก าหนดตามเงื่อนไขที่ระบุในสญัญา โดยต้องไม่มเีหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในสญัญาเกิดขึ้นกับกิจการอ้างอิง 
ธนาคารช าระดอกเบี้ยในอตัราระหว่าง 6M LIBOR + 1.6597 ถงึ 6M LIBOR + 2.3925% ต่อปี (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 6M LIBOR 
+ 1.6597% ถงึ 6M LIBOR + 2.3925% ต่อปี) ช าระดอกเบีย้ทุกหกเดอืน 
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16 ประมาณการหน้ีสิน 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของภาระผกูพนั 
   วงเงนิสนิเชื่อ และสญัญาค ้าประกนัทางการเงนิ 157 153 163 156 
ส ารองส าหรบัรายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิ 659 658 659 658 
ประมาณการผลขาดทุนทีอ่าจเกดิขึน้จากคดฟ้ีองรอ้ง 53 44 53 44 
ประมาณการหนี้สนิผลประโยชน์ของพนักงาน 1,815 1,805 1,634 1,635 
ประมาณการหนี้สนิค่ารือ้ถอน 18 20 14 20 
    รวมประมาณการหนี้สนิ 2,702 2,680 2,523 2,513 
 

17 ทุนเรือนหุ้น 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 จ านวนหุ้น จ านวนเงิน จ านวนหุ้น จ านวนเงิน 
 ล้านหุ้น ล้านบาท ล้านหุ้น ล้านบาท 
ทุนจดทะเบียน     
ณ วนัตน้งวด/ปี - หุน้สามญั 34,822 17,411 34,822 17,411 
การออกหุน้ใหม่ - - - - 
ณ วนัปลายงวด/ปี 34,822 17,411 34,822 17,411 
     

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

18 เงินปันผลจ่าย 
 
เมื่อวนัที ่7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ธนาคารมกีารจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2563 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.005 บาท รวมเป็น
จ านวนเงนิ 174 ลา้นบาท ตามมตอินุมตัขิองทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีเมื่อวนัที ่12 เมษายน พ.ศ. 2564 
 
เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563 ธนาคารมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ  
0.005 บาท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 174 ลา้นบาท ตามมตอินุมตัขิองทีป่ระชุมคณะกรรมการเมื่อวนัที ่26 มนีาคม พ.ศ. 2563  
 
เมื่อวนัที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 บรษิทั เวลิด์ลสี จ ากดั มกีารจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2562 ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ ในอตัราหุ้นละ 3.03 บาท 
จ านวน 24 ล้านหุน้ อตัราหุน้ละ 0.7575 บาท จ านวน 20 ล้านหุน้ และอตัราหุ้นละ 0.7583 บาท จ านวน 16 ล้านหุน้ รวมเป็นจ านวนเงนิ 100 ล้านบาท 
ตามมตอินุมตัขิองทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีเมื่อวนัที ่30 เมษายน พ.ศ. 2563 
 
เมื่อวนัที่ 25 มถิุนายน พ.ศ. 2563 บรษิัท ซีไอเอ็มบ ีไทย ออโต้ จ ากดั มกีารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานปี 2562 ให้แก่ผูถ้ือหุ้น  
ในอัตราหุ้นละ 4.10 บาท ของมูลค่าหุ้นที่ช าระแล้ว รวมเป็นเงินทัง้สิ้น 625 ล้านบาท ตามมติอนุมตัิของที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที ่ 
29 เมษายน พ.ศ. 2563 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

38 

 
19 ส ารองตามกฎหมาย 

 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ธนาคารจะต้องจัดสรรเงนิส ารองอย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลังจาก 
หกัขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าส ารองดงักล่าวมจี านวนเท่ากบัร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยส ารองดงักล่าวไม่สามารถน ามาจ่าย 
เงนิปันผลได ้
 
ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 ธนาคารมทีุนส ารองตามกฎหมายรวมทัง้สิน้ 574 ลา้นบาท (วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 536 ลา้นบาท) 
 

20 เงินกองทุนท่ีต้องด ารงไว้ตามกฎหมาย 
 
วตัถุประสงค์ของกลุ่มกจิการในการบรหิารทุน คอืการด ารงไวซ้ึ่งความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและการด ารงเงนิกองทุนตามกฎหมาย
ตามพระราชบญัญตัธิุรกจิสถาบนัการเงนิ พ.ศ. 2551 ซึง่ประกอบดว้ย 
 
  อตัราส่วน  อตัราส่วน 
 30 กนัยายน เงินกองทุน 31 ธนัวาคม เงินกองทุน 
 พ.ศ. 2564 ต่อสินทรพัยเ์ส่ียง พ.ศ. 2563 ต่อสินทรพัยเ์ส่ียง 
เงินกองทุนส าหรบักลุ่มธรุกิจทางการเงิน ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
     

เงนิกองทุนชัน้ที ่1     
ทุนช าระแลว้  17,411  17,411  
ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 10,146  10,146  
เงนิส ารองตามกฎหมาย 574  536  
ก าไรสุทธคิงเหลอืจากการจดัสรร 12,502  12,011  
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ 635  1,700  
รายการหกัจากกองทุนชัน้ที ่1 (2,064)  (2,184)  
   รวมเงนิกองทุนชัน้ที ่1 39,204 15.04 39,620 15.60 
     
เงนิกองทุนชัน้ที ่2     
หุน้กูด้อ้ยสทิธริะยะยาว 12,388  12,262  
เงนิส ารองส าหรบัสนิทรพัยจ์ดัชัน้ปกต ิ 2,447  2,424  
   รวมเงนิกองทุนชัน้ที ่2 14,835 5.70 14,686 5.78 
     
   รวมเงนิกองทุนตามกฎหมาย 54,039 20.74 54,306 21.38 
 
 
 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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  อตัราส่วน  อตัราส่วน 
 30 กนัยายน เงินกองทุน 31 ธนัวาคม เงินกองทุน 
 พ.ศ. 2564 ต่อสินทรพัยเ์ส่ียง พ.ศ. 2563 ต่อสินทรพัยเ์ส่ียง 
เงินกองทุนส าหรบัธนาคาร ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
     

เงนิกองทุนชัน้ที ่1     
ทุนช าระแลว้  17,411  17,411  
ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 10,146  10,146  
เงนิส ารองตามกฎหมาย 574  536  
ก าไรสุทธคิงเหลอืจากการจดัสรร 10,095  9,520  
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ 678  1,743  
รายการหกัจากกองทุนชัน้ที ่1 (1,291)  (1,327)  
   รวมเงนิกองทุนชัน้ที ่1 37,613 14.53 38,029 14.94 

     
เงนิกองทุนชัน้ที ่2     
หุน้กูด้อ้ยสทิธริะยะยาว 12,388  12,262  
เงนิส ารองส าหรบัสนิทรพัยจ์ดัชัน้ปกต ิ 2,528  2,531  
   รวมเงนิกองทุนชัน้ที ่2 14,916 5.76 14,793 5.81 
     

   รวมเงนิกองทุนตามกฎหมาย 52,529 20.29 52,822 20.75 
 
ณ วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 เงนิกองทุนหลังหกัเงนิกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรบัการให้สินเชื่อแก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ของธนาคาร มีจ านวน  
52,529 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 52,822 ลา้นบาท) 
 
ธนาคารด ารงเงินกองทุนและสินทรพัย์สภาพคล่องเพื่อรองรบัสถาณการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรงตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร  
แห่งประเทศไทย เกี่ยวกบัการก ากับดูแลเงนิกองทุนภายใต้หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และการก ากับดูแลเงนิกองทุนภายใต้
หลกัเกณฑ ์Basel III ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

40 

 
21 รายได้ดอกเบีย้ 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 
 วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 6 5 6 5 
เงนิลงทุนและธุรกรรมเพือ่คา้ 91 94 91 94 
เงนิลงทุนในตราสารหนี้ 253 277 253 277 
เงนิใหส้นิเชื่อ 1,815 1,959 1,997 2,216 
การใหเ้ช่าซื้อและสญัญาเช่าการเงนิ 944 1,173 - - 
อื่นๆ 15 10 15 8 
   รายไดด้อกเบีย้ 3,124 3,518 2,362 2,600 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด 
 วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 12 67 12 67 
เงนิลงทุนและธุรกรรมเพือ่คา้ 263 290 263 290 
เงนิลงทุนในตราสารหนี้ 778 837 778 837 
เงนิใหส้นิเชื่อ 5,454 6,537 6,052 7,338 
การใหเ้ช่าซื้อและสญัญาเช่าการเงนิ 3,101 3,771 - - 
อื่นๆ 35 74 35 74 
   รายไดด้อกเบีย้ 9,643 11,576 7,140 8,606 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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22 ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 
 วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
เงนิรบัฝาก 291 531 291 531 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 53 58 53 58 
เงนิน าส่งสถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก 5 6 5 6 
เงนิน าส่งกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิ 137 145 137 145 
ตราสารหนี้ทีอ่อก     
   - หุน้กูด้อ้ยสทิธ ิ 113 78 113 78 
   - ตัว๋แลกเงนิทีม่อีนุพนัธแ์ฝง 15 19 15 19 
   - หุน้กูท้ีม่อีนุพนัธแ์ฝง 5 79 5 79 
   - หุน้กู ้ 5 - 5 - 
อื่นๆ 15 6 15 6 
   ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ 639 922 639 922 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด 
 วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
เงนิรบัฝาก 1,043 1,872 1,043 1,872 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 158 286 158 286 
เงนิน าส่งสถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก 16 17 16 17 
เงนิน าส่งกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิ 408 436 408 436 
ตราสารหนี้ทีอ่อก     
   - หุน้กูด้อ้ยสทิธ ิ 355 319 355 319 
   - ตัว๋แลกเงนิทีม่อีนุพนัธแ์ฝง 43 70 43 70 
   - หุน้กูท้ีม่อีนุพนัธแ์ฝง 16 153 16 153 
   - หุน้กู ้ 9 17 9 - 
อื่นๆ 29 56 28 55 
   ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ 2,077 3,226 2,076 3,208 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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23 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 
 วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร     
การรบัรอง รบัอาวลั และการค ้าประกนั 15 18 15 18 
รายไดค้่าธรรมเนียมบตัรเอทเีอม็ 4 3 4 3 
รายไดจ้ากการเป็นนายหน้าขายประกนั 327 195 189 124 
รายไดค้่าธรรมเนียมจดัการ - 3 - 3 
รายไดค้่าธรรมเนียมในการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์ 34 71 34 71 
รายไดค้่าธรรมเนียมในการตดิตามทวงถามหนี้ 11 12 - - 
รายไดค้่าธรรมเนียมจากการช าระค่าสนิคา้และบรกิาร 23 17 4 - 
อื่นๆ 51 37 44 37 

        รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร 465 356 290 256 
     

ค่าใชจ้่ายค่าธรรมเนียมและบรกิาร     
ค่าธรรมเนียมในการตดิตามหนี้ (44) (54) (44) (55) 
ค่าธรรมเนียมตูเ้อทเีอม็ (7) (5) (7) (5) 
อื่นๆ (56) (37) (48) (33) 
ค่าใชจ้่ายค่าธรรมเนียมและบรกิาร (107) (96) (99) (93) 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธ ิ 358 260 191 163 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด 
 วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร     
การรบัรอง รบัอาวลั และการค ้าประกนั 39 56 39 64 
รายไดค้่าธรรมเนียมบตัรเอทเีอม็ 12 12 12 12 
รายไดจ้ากการเป็นนายหน้าขายประกนั 919 724 619 445 
รายไดค้่าธรรมเนียมจดัการ - 10 - 10 
รายไดค้่าธรรมเนียมในการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์ 189 218 189 218 
รายไดค้่าธรรมเนียมในการตดิตามทวงถามหนี้ 34 38 - - 
รายไดค้่าธรรมเนียมจากการช าระค่าสนิคา้และบรกิาร 61 67 7 1 
อื่นๆ 177 106 142 107 

        รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร 1,431 1,231 1,008 857 
     

ค่าใชจ้่ายค่าธรรมเนียมและบรกิาร     
ค่าธรรมเนียมในการตดิตามหนี้ (149) (157) (149) (157) 
ค่าธรรมเนียมตูเ้อทเีอม็ (20) (16) (20) (16) 
อื่นๆ (150) (106) (125) (95) 
ค่าใชจ้่ายค่าธรรมเนียมและบรกิาร (319) (279) (294) (268) 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธ ิ 1,112 952 714 589 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
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24 ก าไรสุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

 

 
ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ก าไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพื่อคา้และปรวิรรตเงนิตราต่างประเทศ   
เงนิตราต่างประเทศและตราสารอนุพนัธด์า้นอตัราแลกเปลีย่น 492 220 
ตราสารอนุพนัธด์า้นอตัราดอกเบีย้ (349) (181) 
ตราสารหนี้ 155 216 
ตราสารทุน 4 3 
อื่น ๆ 14 6 

ก าไรสุทธจิากธุรกรรมเพื่อคา้และปรวิรรตเงนิตราต่างประเทศ 316 264 
   

ก าไร (ขาดทุน) จากเครื่องมอืทางการเงนิทีก่ าหนดใหแ้สดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรม   
ผ่านก าไรหรอืขาดทุน   
การเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมสุทธ ิ   
เงนิลงทุนในตราสารหนี้ (175) (171) 
ตัว๋แลกเงนิ 213 883 
หุน้กู ้ 4 (12) 

ขาดทุนสุทธจิากการตดัรายการ รวมถงึดอกเบีย้รบัและดอกเบีย้จ่าย   
เฉพาะส่วนทีไ่ม่รวมในการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมสุทธ ิ (1) (732) 

ก าไร (ขาดทนุ) จากเครื่องมอืทางการเงนิทีก่ าหนดใหแ้สดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรม 41 (32) 
   

ขาดทุนจากการป้องกนัความเสีย่ง - - 
   

   รวม 357 232 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
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ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ก าไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพื่อคา้และปรวิรรตเงนิตราต่างประเทศ   
เงนิตราต่างประเทศและตราสารอนุพนัธด์า้นอตัราแลกเปลีย่น 1,071 119 
ตราสารอนุพนัธด์า้นอตัราดอกเบีย้ (829) 1,022 
ตราสารหนี้ 1,878 1,322 
ตราสารทุน 6 10 
อื่น ๆ 29 12 

ก าไรสุทธจิากธุรกรรมเพื่อคา้และปรวิรรตเงนิตราต่างประเทศ 2,155 2,485 
   

ก าไร (ขาดทุน) จากเครื่องมอืทางการเงนิทีก่ าหนดใหแ้สดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรม   
ผ่านก าไรหรอืขาดทุน   
การเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมสุทธ ิ   

เงนิลงทุนในตราสารหนี้ (1,815) (794) 
ตัว๋แลกเงนิ 1,297 126 
หุน้กู ้ 76 (25) 

ขาดทุนสุทธจิากการตดัรายการ รวมถงึดอกเบีย้รบัและดอกเบีย้จ่าย   
เฉพาะส่วนทีไ่ม่รวมในการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมสุทธ ิ (789) (933) 

ขาดทนุจากเครื่องมอืทางการเงนิทีก่ าหนดใหแ้สดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรม (1,231) (1,626) 
   

ขาดทุนจากการป้องกนัความเสีย่ง 5 - 
   

   รวม 929 859 
 

25 ก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด 

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

ก าไรจากการตดัรายการ     
  เงนิลงทุนทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 103 80 324 295 
ก าไรสุทธจิากเงนิลงทุน 103 80 324 295 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
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26 รายได้จากการด าเนินงานอ่ืนๆ 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 
 วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ก าไรจากการขายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 3 5 3 4 
ก าไรจากการขายทรพัยส์นิรอการขาย 19 54 - 15 
หนี้สงสยัจะสญูรบัคนื 262 340 161 215 
รายไดร้บัจากเงนิปันผล 1 2 1 22 
รายไดอ้ื่น 12 7 24 11 
   รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่นๆ 297 408 189 267 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด 
 วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ก าไรจากการขายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 8 6 8 5 
ก าไรจากการขายทรพัยส์นิรอการขาย 36 54 - 38 
หนี้สงสยัจะสญูรบัคนื 859 952 542 608 
รายไดร้บัจากเงนิปันผล 10 8 10 753 
รายไดอ้ื่น 40 27 88 32 
   รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่นๆ 953 1,047 648 1,436 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
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27 ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
เงนิลงทุนในตราสารหนี้ทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม     
   ผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 1 - 1 - 
ขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงเงื่อนไขสญัญาใหม่ 132 328 36 74 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้คา้งรบั 628 927 388 673 
ภาระผกูพนัวงเงนิสนิเชือ่และสญัญาค ้าประกนัทางการเงนิ 4 (4) - (1) 
   ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 765 1,251 425 746 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
เงนิลงทุนในตราสารหนี้ทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม     
   ผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 2 - 2 - 
ขาดทุน (ก าไร) จากการเปลีย่นแปลงเงื่อนไขสญัญาใหม่ 183 1,051 (6) 140 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้คา้งรบั 2,532 1,786 1,573 923 
ภาระผกูพนัวงเงนิสนิเชือ่และสญัญาค ้าประกนัทางการเงนิ 4 56 7 56 
   ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 2,721 2,893 1,576 1,119 
 
 
 
 
 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
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28 ภาษีเงินได้ 

 
ภาษเีงนิไดส้ าหรบัก าไรก่อนหกัภาษขีองกลุ่มกจิการมยีอดจ านวนเงนิทีแ่ตกต่างจากการค านวณก าไรทางบญัช ีโดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
ก าไรก่อนภาษ ี 902 122 762 18 
     
ภาษคี านวณจากอตัราภาษรีอ้ยละ 20  181 24 153 3 
ผลกระทบ :     
   รายไดท้ีไ่ม่ตอ้งเสยีภาษ ี (3) (4) (3) (8) 
   ค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถหกัภาษี 5 - 5 - 
   สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชทีีไ่ม่ไดร้บัรู้ (ลดลง) เพิม่ขึน้  (35) 20 (35) 20 
รวมค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 148 40 120 15 
อตัราภาษเีงนิไดถ้วัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก (รอ้ยละ) 16.46 33.04 15.77 84.89 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
ก าไรก่อนภาษ ี 2,097 1,695 1,708 2,458 
     
ภาษคี านวณจากอตัราภาษรีอ้ยละ 20  419 339 341 492 
ผลกระทบ :     
   รายไดท้ีไ่ม่ตอ้งเสยีภาษ ี (9) (28) (9) (177) 
   ค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถหกัภาษี 6 3 6 2 
   การใชข้าดทุนทางภาษทีีผ่่านมาซึง่ยงัไม่รบัรู ้ - (127) - (127) 
   สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชทีีไ่ม่ไดร้บัรู้ (ลดลง) เพิม่ขึน้ (30) 41 (30) 41 
   การปรบัปรุงอื่น 2 (1) 2 (1) 
รวมค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 388 227 310 230 
อตัราภาษเีงนิไดถ้วัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก (รอ้ยละ) 18.53 13.42 18.15 9.35 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
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29 ทรพัยสิ์นท่ีติดภาระผกูพนั 

 
ทรพัยสิ์นท่ีใช้เป็นหลกัประกนั 
 
กลุ่มกจิการไดน้ าเงนิลงทุนในพนัธบตัรรฐับาลและพนัธบตัรรฐัวสิาหกจิไปวางเป็นหลกัประกนัในเรื่องดงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 
30 กนัยายน 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2563 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   
ส าหรบัหลกัทรพัยข์ายโดยมสีญัญาซื้อคนื 15,443 9,372 
ส าหรบัการใชไ้ฟฟ้า 7 7 
ส าหรบัธุรกจินายหน้าขายประกนั 2 2 
   รวม 15,452 9,381 
 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
30 กนัยายน 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2563 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   
ส าหรบัหลกัทรพัยข์ายโดยมสีญัญาซื้อคนื 15,443 9,372 
ส าหรบัการใชไ้ฟฟ้า 7 7 
   รวม 15,450 9,379 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
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30 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

 
30.1 ภาระผกูพนั 

 
ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการมภีาระผกูพนัทีม่สีาระส าคญัดงันี้ 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 เงินบาท 
เงินตรา 

ต่างประเทศ รวม เงินบาท 
เงินตรา 

ต่างประเทศ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

การรบัอาวลัตัว๋เงิน :       
การรบัอาวลัตัว๋เงนิ 8 - 8 17 - 17 
       

ภาระตามตัว๋แลกเงินค่า       
   สินค้าเขา้ท่ียงัไม่ครบก าหนด        
ภาระตามตัว๋แลกเงนิค่าสนิคา้เขา้       
   ทีย่งัไม่ครบก าหนด - 212 212 - 157 157 
       

เลต็เตอรอ์อฟเครดิต :       
เลต็เตอรอ์อฟเครดติ - 1,021 1,021 10 755 765 
       

เอกสารภายใต้เลตเตอรอ์อฟเครดิต 
   ในประเทศ :       
เอกสารภายใตเ้ลตเตอรอ์อฟเครดติ 
   ในประเทศ - - - 31 - 31 
       

ภาระผกูพนัอ่ืน :       
สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตรา       
   ต่างประเทศทนัทแีละลว่งหน้า       
- สญัญาซื้อ - 778,542 778,542 - 610,461 610,461 
- สญัญาขาย - 664,381 664,381 - 504,242 504,242 
สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตรา       
   ต่างประเทศและอตัราดอกเบีย้       
- สญัญาซื้อ - 256,890 256,890 - 219,054 219,054 
- สญัญาขาย - 260,769 260,769 - 203,255 203,255 
สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้       
- รบัอตัราดอกเบีย้คงที ่ 742,052 169,786 911,838 813,213 139,880 953,093 
- รบัอตัราดอกเบีย้ลอยตวั 840,447 311,113 1,151,560 914,162 256,652 1,170,814 
สญัญาสทิธซิื้อขายเงนิตราต่างประเทศ       
- ขายสทิธทิีจ่ะซื้อ - - - - 334 334 
- ขายสทิธทิีจ่ะขาย - 445 445 - 406 406 
- ซื้อสทิธทิีจ่ะซื้อ - 227 227 - 646 646 
- ซื้อสทิธทิีจ่ะขาย - 347 347 - 318 318 
อนุพนัธด์า้นเครดติ       
- สญัญาซื้อ 1,800 4,376 6,176 1,800 3,875 5,675 
- สญัญาขาย 1,800 4,376 6,176 1,800 3,875 5,675 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 เงินบาท 
เงินตรา 

ต่างประเทศ รวม เงินบาท 
เงินตรา 

ต่างประเทศ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       
ตราสารสทิธทิีอ่า้งองิหน่วยลงทุนของกองทุน       
- สญัญาซื้อ - 566 566 - 2,016 2,016 
- สญัญาขาย - 566 566 - 2,016 2,016 
อนุพนัธด์า้นตราสารทุน       
- สญัญาซื้อ 393 364 757 - 323 323 
- สญัญาขาย 393 364 757 - 323 323 
อนุพนัธด์า้นตราสารหนี้ (Bond Forward)       
- สญัญาขาย 23,818 - 23,818 23,371 - 23,371 
หุน้กูท้ีม่อีนุพนัธแ์ฝง       
- สญัญาซื้อ - - - 271 - 271 
วงเงนิเบกิเกนิบญัชทีีลู่กคา้       
   ยงัไม่ไดถ้อน 13,142 - 13,142 14,719 - 14,719 
วงเงนิสนิเชื่อทีย่งัไม่ไดเ้บกิใช้ 10,501 2 10,503 14,378 - 14,378 
การค ้าประกนัอื่น 8,316 1,437 9,753 8,548 1,968 10,516 
   ภาระผกูพนัอื่น 1,642,662 2,454,551 4,097,213 1,792,262 1,949,644 3,741,906 
.       
   รวมภาระผกูพนั 1,642,670 2,455,784 4,098,454 1,792,320 1,950,556 3,742,876 

 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 เงินบาท 
เงินตรา 

ต่างประเทศ รวม เงินบาท 
เงินตรา 

ต่างประเทศ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       
การรบัอาวลัตัว๋เงิน :       
การรบัอาวลัตัว๋เงนิ 8 - 8 17 - 17 
       
ภาระตามตัว๋แลกเงินค่าสินค้าเข้า       
   ท่ียงัไม่ครบก าหนด :       
ภาระตามตัว๋แลกเงนิค่าสนิคา้เขา้       
   ทีย่งัไม่ครบก าหนด - 212 212 - 157 157 
       
เลต็เตอรอ์อฟเครดิต :       
เลต็เตอรอ์อฟเครดติ - 1,021 1,021 10 755 765 
       
เอกสารภายใต้เลตเตอรอ์อฟเครดิต 
   ในประเทศ :       
เอกสารภายใตเ้ลตเตอรอ์อฟเครดติ 
   ในประเทศ - - - 31 - 31 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
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 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

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

 เงินบาท 
เงินตรา 

ต่างประเทศ รวม เงินบาท 
เงินตรา 

ต่างประเทศ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ภาระผกูพนัอ่ืน :       
สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตรา       
   ต่างประเทศทนัทแีละลว่งหน้า       
- สญัญาซื้อ - 778,542 778,542 - 610,461 610,461 
- สญัญาขาย - 664,381 664,381 - 504,242 504,242 
สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตรา       
   ต่างประเทศและอตัราดอกเบีย้       
- สญัญาซื้อ - 256,890 256,890 - 219,054 219,054 
- สญัญาขาย - 260,769 260,769 - 203,255 203,255 
สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้       
- รบัอตัราดอกเบีย้คงที ่ 742,052 169,786 911,838 813,213 139,880 953,093 
- รบัอตัราดอกเบีย้ลอยตวั 840,447 311,113 1,151,560 914,162 256,652 1,170,814 
สญัญาสทิธซิื้อขายเงนิตรา       
   ต่างประเทศ       
- ขายสทิธทิีจ่ะซื้อ - - - - 334 334 
- ขายสทิธทิีจ่ะขาย - 445 445 - 406 406 
- ซื้อสทิธทิีจ่ะซื้อ - 227 227 - 646 646 
- ซื้อสทิธทิีจ่ะขาย - 347 347 - 318 318 
อนุพนัธด์า้นเครดติ       
- สญัญาซื้อ 1,800 4,376 6,176 1,800 3,875 5,675 
- สญัญาขาย 1,800 4,376 6,176 1,800 3,875 5,675 
ตราสารสทิธทิีอ่า้งองิหน่วยลงทุน       
  ของกองทุน       
- สญัญาซื้อ - 566 566 - 2,016 2,016 
- สญัญาขาย - 566 566 - 2,016 2,016 
อนุพนัธด์า้นตราสารทุน       
- สญัญาซื้อ 393 364 757 - 323 323 
- สญัญาขาย 393 364 757 - 323 323 
อนุพนัธด์า้นตราสารหนี้ (Bond Forward)       
- สญัญาขาย 23,818 - 23,818 23,371 - 23,371 
หุน้กูท้ีม่อีนุพนัธแ์ฝง       
- สญัญาซื้อ - - - 271 - 271 
วงเงนิเบกิเกนิบญัชทีีลู่กคา้       
   ยงัไม่ไดถ้อน 13,142 - 13,142 14,719 - 14,719 
วงเงนิสนิเชื่อทีย่งัไม่ไดเ้บกิใช้ 20,806 2 20,808 27,848 - 27,848 
การค ้าประกนัอื่น 8,316 1,437 9,753 8,548 1,968 10,516 
   ภาระผกูพนัอื่น 1,652,967 2,454,551 4,107,518 1,805,732 1,949,644 3,755,376 
.       
   รวมภาระผกูพนั 1,652,975 2,455,784 4,108,759 1,805,790 1,950,556 3,756,346 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
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30.2 หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

 
ณ วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 และวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องคดีในศาล 
ในฐานะจ าเลย ซึง่ส่วนใหญ่จะเป็นคดลีะเมดิฟ้องเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย ซึ่งฝ่ายบรหิารเชื่อว่าเมื่อคดสีิน้สุดจะไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญั
ต่อกลุ่มกจิการ สรุปไดด้งัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวมและ 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ทุนทรพัยใ์นคดทีีก่ลุ่มกจิการถูกฟ้องในฐานะจ าเลยโดยตรง 216 299 
ทุนทรพัยใ์นคดทีีก่ลุ่มกจิการถูกฟ้องในฐานะจ าเลยร่วม   
   - ทุนทรพัยเ์ฉพาะส่วนในคดทีีส่ามารถระบุไดว้่าเป็นส่วนของกลุ่มกจิการ 305 312 
   - ทุนทรพัยใ์นคดทีีไ่ม่สามารถระบุไดว้่าเป็นส่วนของกลุ่มกจิการ 88 89 
   รวม 609 700 
 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 ในจ านวนดงักล่าวขา้งตน้ มคีดคีวามที่ศาลชัน้ต้นพพิากษาใหธ้นาคารแพค้ดตี่อโจทก์ในคดทีี่ธนาคารถูกฟ้อง
ในฐานะจ าเลยร่วมเป็นจ านวนทุนทรพัย์ 160 ล้านบาท อย่างไรก็ตามธนาคารอยู่ระหว่างการยื่นอุทธรณ์ (31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 :  
160 ล้านบาท) ซึ่งธนาคารได้รบัรูป้ระมาณการผลขาดทุนที่อาจเกดิขึน้จากคดีฟ้องรอ้งจ านวนรวม 53 ล้านบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 
44 ลา้นบาท) ซึง่ฝ่ายบรหิารเชื่อว่า ประมาณการหนี้สนิดงักล่าวเพยีงพอทีจ่ะรองรบัผลขาดทุนทีอ่าจเกดิขึน้จากคดฟ้ีองรอ้งขา้งตน้  

 
30.3 ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าระยะยาว  

 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการมภีาระผกูพนัตามสญัญาเช่าระยะยาวโดยสามารถสรุปได้
ดงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ระยะเวลาเช่า ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ไม่เกนิ 3 ปี 88 146 58 104 
3 - 5 ปี - 1 - 1 
   รวม 88 147 58 105 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
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30.4 ภาระผกูพนัอ่ืน 

 
ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการมภีาระผูกพนั ทีก่ลุ่มกจิการได้เขา้ท าสญัญาตดิตัง้และพฒันา
ระบบคอมพวิเตอร์กบับรษิทัหลายแห่ง คงเหลอืมูลค่าที่ทางกลุ่มกจิการจะต้องจ่ายภายใต้สญัญาดงักล่าวโดยสามารถสรุปตามสกุลเงนิได้
ดงัต่อไปนี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวมและ 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

สกลุเงิน ล้านบาท ล้านบาท 
   
บาท 92 113 
รงิกติมาเลเซยี - 2 
   รวม 92 115 

 
31 รายการธรุกิจกบักิจการ/บุคคลท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
กจิการหรอืบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรอืกิจการที่ควบคุมหรอืถูกควบคุมโดยธนาคารและบรษิัทย่อยไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรอืทางอ้อม 
หรอือยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกนักบัธนาคารและบรษิทัย่อย รวมถงึบรษิัทที่ท าหน้าที่ถอืหุน้ บรษิัทย่อย และกจิการที่เป็นบรษิัทย่อยใน เครอื
เดยีวกนั นอกจากนี้บุคคลหรอืกจิการที่เกีย่วขอ้งกนัยงัหมายรวมถงึบรษิทัร่วมและบุคคลซึง่ถอืหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้มและ
มอีทิธพิลอย่างเป็นสาระส าคญักบัธนาคารและบรษิทัย่อย ผู้บรหิารส าคญั กรรมการหรอืพนักงานของธนาคารและบรษิทัย่อย ตลอดทัง้สมาชิก  
ในครอบครวัทีใ่กลช้ดิกบับุคคลดงักล่าว และกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลเหล่านัน้ 
 
ในการพจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลหรอืกจิการที่เกี่ยวขอ้งกนักบัธนาคารและบรษิัทย่อยแต่ละรายการธนาคารและบรษิัทย่อยค านึงถึง
เนื้อหาของความสมัพนัธม์ากกว่ารปูแบบทางกฎหมาย 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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ในระหว่างงวด กลุ่มกิจการมีรายการธุรกิจที่ส าคญักับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและ 
เกณฑต์ามสญัญาทีต่กลงร่วมกนัระหว่างธนาคารและบรษิทัเหล่านัน้ ซึง่รายการทีม่สีาระส าคญัสามารถสรุปไดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 
 วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
บริษทัย่อย     
รายได ้:     
ดอกเบีย้รบั - - 182 258 
ค่าธรรมเนียมรบั - - 12 4 

บริษทัใหญ่     
ค่าใชจ้่าย :     

ดอกเบีย้จ่าย 116 126 116 126 
ค่าธรรมเนียมจ่าย 32 77 32 77 
ค่าใชจ้่ายอื่น (1) 4 (1) 4 

     
บริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั     
รายได ้:     
ค่าธรรมเนียมรบั 89 69 89 69 

ค่าใชจ้่าย :     
ดอกเบีย้จ่าย - (5) - (5) 
ค่าธรรมเนียมจ่าย 7 2 7 2 
ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัอาคาร สถานทีแ่ละอุปกรณ์ (2) (3) (2) (3) 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด 
 วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
บริษทัย่อย     
รายได ้:     
ดอกเบีย้รบั - - 599 803 
ค่าธรรมเนียมรบั - - 51 16 
เงนิปันผลรบั - - - 725 

ค่าใชจ้่าย :     
ดอกเบีย้จ่าย - - - 1 
     

บริษทัใหญ่     
รายได ้:     
ค่าธรรมเนียมรบั 7 - 7 - 

ค่าใชจ้่าย :     
ดอกเบีย้จ่าย 344 341 344 341 
ค่าธรรมเนียมจ่าย 99 147 99 147 
ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัอาคาร สถานทีแ่ละอุปกรณ์ - 1 - 1 
ค่าใชจ้่ายอื่น 11 5 11 5 

     
บริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั     
รายได ้:     
ค่าธรรมเนียมรบั 293 306 293 306 

ค่าใชจ้่าย :     
ดอกเบีย้จ่าย 2 1 2 1 
ค่าธรรมเนียมจ่าย 12 10 12 10 
ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัอาคาร สถานทีแ่ละอุปกรณ์ (5) (8) (5) (8) 

 
 
 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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ยอดคงคา้งของรายการธุรกจิทีส่ าคญั ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

  รายการระหว่าง    รายการระหว่าง   
  ธนาคารและ    ธนาคารและ   
 เงินให้สินเช่ือ ตลาดเงิน    ตลาดเงิน   
 คงค้าง (สินทรพัย)์ ภาระผกูพนั สินทรพัยอ์ื่น เงินรบัฝาก (หน้ีสิน) เงินกู้ยืม หน้ีสินอื่น 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
         
บริษทัใหญ ่         
CIMB Bank Berhad - 177 3 13 - 214 12,439 1,214 
 - 177 3 13 - 214 12,439 1,214 
         
บริษทัภายใต้การควบคุมเดียวกนั         
CIMB Bank Plc, Cambodia - 188 - - - 144 - - 
CIMB Bank (Vietnam) Limited - - - - - 339 - - 
iCIMB (MSC) Sdn Bhd - - - - - - - 33 
PT Bank CIMB Niaga Tbk - 1 - - - 4 - - 
บรษิัทหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั - - - - 474 3 - 1 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั - - - 27 979 - - 2 
บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์สาทร จ ากดั - - - 1 712 - - 7 
 - 189 - 28 2,165 490 - 43 
         
บุคคลหรือกิจการอื่นท่ีเก่ียวข้องกนั 6,851 - 749 - 475 - - 1 
 6,851 - 749 - 475 - - 1 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
  รายการระหว่าง    รายการระหว่าง   
  ธนาคารและ    ธนาคารและ   
 เงินให้สินเช่ือ ตลาดเงิน    ตลาดเงิน   
 คงค้าง (สินทรพัย)์ ภาระผกูพนั สินทรพัยอ์ื่น เงินรบัฝาก (หน้ีสิน) เงินกู้ยืม หน้ีสินอื่น 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
         
บริษทัใหญ ่         
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 - - 
บรษิัทหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั - - - - 629 - - - 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั - - - 22 674 - - - 
บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์สาทร จ ากดั - - - 1 400 - - 5 
 - 71 - 23 1,703 15 - 48 
         
บุคคลหรือกิจการอื่นท่ีเก่ียวข้องกนั 40 - 819 - 432 - - 7 
 40 - 819 - 432 - - 7 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

 

 
 

เงินให้สินเช่ือ 
คงค้าง 

รายการระหว่าง 
ธนาคารและ 

ตลาดเงิน  
(สินทรพัย)์ 

 
 
 

ภาระผกูพนั 

 
 
 

สินทรพัยอ์ื่น 

 
 
 

เงินรบัฝาก 

รายการระหว่าง
ธนาคารและ 

ตลาดเงิน  
(หน้ีสิน) 

 
 
 

เงินกู้ยืม 

 
 
 

หน้ีสินอื่น 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
         

บริษทัย่อยท่ีถือหุ้นโดยธนาคารโดยตรง         
บรษิทั ซไีอเอม็บ ีไทย ออโต ้จ ากดั 26,227 - - 9 232 - - 1 
บรษิทั เวลิดล์สี จ ากดั 982 - - 12 327 - - - 
บรษิทั ซที ีคอลล์ จ ากดั - - - - 13 - - - 
 27,209 - - 21 572 - - 1 
         

บริษทัใหญ ่         
CIMB Bank Berhad - 177 3 13 - 214 12,439 1,214 
 - 177 3 13 - 214 12,439 1,214 
         

บริษทัภายใต้การควบคมุเดียวกนั         
CIMB Bank Plc, Cambodia - 188 - - - 144 - - 
CIMB Bank (Vietnam) Limited - - - - - 339 - - 
iCIMB (MSC) Sdn Bhd - - - - - - - 33 
PT Bank CIMB Niaga Tbk - 1 - - - 4 - - 
บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั - - - - 474 3 - 1 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั - - - 27 979 - - 2 
บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์สาทร จ ากดั - - - 1 712 - - 7 
 - 189 - 28 2,165 490 - 43 
         

บุคคลหรือกิจการอื่นท่ีเก่ียวข้องกนั 6,846 - 749 - 471 - - 1 
 6,846 - 749 - 471 - - 1 
 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
  รายการระหว่าง    รายการระหว่าง   
  ธนาคารและ    ธนาคารและ   
 เงินให้สินเช่ือ ตลาดเงิน    ตลาดเงิน   
 คงค้าง (สินทรพัย)์ ภาระผกูพนั สินทรพัยอ์ื่น เงินรบัฝาก (หน้ีสิน) เงินกู้ยืม หน้ีสินอื่น 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
         

บริษทัย่อยท่ีถือหุ้นโดยธนาคารโดยตรง         
บรษิทั ซไีอเอม็บ ีไทย ออโต ้จ ากดั 30,805 - - 2 92 - - - 
บรษิทั เวลิดล์สี จ ากดั 2,135 - - 5 59 - - - 
บรษิทั ซที ีคอลล์ จ ากดั - - - - 43 - - - 
 32,940 - - 7 194 - - - 
         

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

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

บุคคลหรือกิจการอื่นท่ีเก่ียวข้องกนั 32 - 819 - 428 - - 7 
 32 - 819 - 428 - - 7 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
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ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการและธนาคารมภีาระผูกพนัจากสญัญาอนุพนัธ์ทางการเงนิกบักิจการ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกนัดงันี้ 
 
 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

 เงินบาท 
เงินตรา 

ต่างประเทศ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
บริษทัใหญ่    
สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้    
- รบัอตัราดอกเบีย้คงที ่ 32,595 2,849 35,444 
- รบัอตัราดอกเบีย้ลอยตวั 16,135 5,326 21,461 
สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศทนัทแีละลว่งหน้า    
- สญัญาซื้อ - 22,922 22,922 
- สญัญาขาย - 466 466 
สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศและอตัราดอกเบีย้    
- สญัญาซื้อ - 13,676 13,676 
- สญัญาขาย - 85 85 
อนุพนัธด์า้นเครดติ    
- สญัญาขาย 1,800 4,376 6,176 
    
บริษทัภายใต้การควบคมุเดียวกนั    
สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศทนัทแีละลว่งหน้า    
- สญัญาขาย - 36 36 
อนุพนัธด์า้นตราสารทุน    
- สญัญาซื้อ 393 - 393 
    



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

 เงินบาท 
เงินตรา

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

บริษทัภายใต้การควบคมุเดียวกนั    
สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศทนัทแีละลว่งหน้า    
- สญัญาซื้อ - 91 91 
- สญัญาขาย - 49 49 
สญัญาตดิตัง้และพฒันาระบบคอมพวิเตอร ์ - 1 1 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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ผลประโยชน์ท่ีจ่ายแก่กรรมการและผู้มีอ านาจในการจดัการ 
 
ส าหรบังวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ค่าตอบแทนที่จ่ายใหก้รรมการและผู้บรหิารส าคญั  
มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
ผลประโยชน์ระยะสัน้ 93 109 90 102 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น ๆ 5 5 5 5 
ผลประโยชน์ของพนักงานทีจ่่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์     
   จากแผนการใหหุ้น้ทุน 11 9 11 9 
ผลประโยชน์ทีจ่่ายแก่กรรมการและผูม้อี านาจในการจดัการ 109 123 106 116 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
ผลประโยชน์ระยะสัน้ 367 445 358 415 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น ๆ 16 16 15 15 
ผลประโยชน์ของพนักงานทีจ่่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์     
   จากแผนการใหหุ้น้ทุน 26 25 26 25 
ผลประโยชน์ทีจ่่ายแก่กรรมการและผูม้อี านาจในการจดัการ 409 486 399 455 
 
ผลประโยชน์อ่ืนท่ีจ่ายแก่กรรมการและผู้มีอ านาจในการจดัการ 
 
ธนาคารไม่มีการจ่ายผลประโยชน์อื่นแก่กรรมการและผู้บรหิาร นอกเหนือจากผลประโยชน์ที่พึงจ่ายตามปกติ ซึ่งได้แก่ เบี้ยประชุมกรรมการ 
บ าเหน็จกรรมการ (ถา้ม)ี ภาษเีงนิได ้เงนิเดอืนและโบนัส (ถา้ม)ี และผลประโยชน์ของพนักงานทีจ่่ายโดยใหหุ้น้เป็นเกณฑ์ 
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32 เหตุการณ์ส าคญัระหว่างงวดท่ีรายงาน 

 
เมื่อตน้ปี พ.ศ. 2563 ไดเ้กดิการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 (“การระบาดของ COVID-19”) เริม่มคีวามรุนแรงและส่งผลกระทบ
ต่อภาคธุรกจิ ลูกคา้ของธนาคาร และประชาชนทัว่ไปในวงกว้าง ทัง้นี้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกแนวทางในการให้ความช่วยเหลอืลูกหนี้  
ที่ได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยและมาตรการการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้เพิ่มเติมในช่วงสถานการณ์  
การระบาดของ COVID-19 กบัสถาบนัการเงนิ สถาบนัการเงนิเฉพาะกจิและผูใ้หบ้รกิารทางการเงนิอื่น รวมถงึรฐับาลไดม้กีารประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินจากการระบาดของ COVID-19 
 
ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการไดใ้หก้ารช่วยเหลอืลูกหนี้ตามมาตรการช่วยเหลอืของธนาคารแห่งประเทศไทย เช่น ขยายระยะเวลา
การผ่อนช าระ ลดอตัราดอกเบีย้ หรอื ปรบัปรุงโครงสรา้งหนี้ ใหเ้หมาะสมตามสถานะของลูกหนี้ ซึ่งการช่วยเหลอืดงักล่าวถอืเป็นการแกไ้ขสัญญา
ส่งผลให้กลุ่มกิจการรบัรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิม่ขึ้น ทัง้นี้กลุ่มกิจการได้ให้การช่วยเหลือลูกหนี้ คดิเป็นสดัส่วนประมาณ  
รอ้ยละ 27.0 ของยอดสนิเชื่อรวมของกลุ่มกิจการ โดยการช่วยเหลอืส าหรบัลูกค้าสนิเชื่อรายย่อยคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 19.3 ของยอดสนิเชื่อ 
รวมของกลุ่มกจิการ และส าหรบัลูกคา้สนิเชื่อธุรกจิคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 7.7 ของยอดสนิเชื่อรวมของกลุ่มกจิการ 
 


