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รายงานของผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 

เสนอ  ผูถ้อืหุน้ของธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จํากดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจ้าเหน็ว่า งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารแสดงฐานะการเงนิรวมของธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จํากดั (มหาชน) (ธนาคาร) 

และบรษิัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และฐานะการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 และผลการดําเนินงานรวมและผลการ

ดําเนินงานเฉพาะธนาคาร รวมถึงกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะธนาคารสําหรบัปีสิ�นสุดวนัเดียวกนั โดยถูกต้องตามที�ควรใน
สาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัทําและนําเสนอรายงาน

ทางการเงนิตามที�เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารขอ้ 2

งบการเงินที�ตรวจสอบ

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารประกอบดว้ย 

 งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะธนาคาร ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 

 งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะธนาคารสาํหรบัปีสิ�นสุดวนัเดยีวกนั
 งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะธนาคารสําหรบัปีสิ�นสุดวนัเดยีวกนั

 งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะธนาคารสาํหรบัปีสิ�นสุดวนัเดยีวกนั และ 

 หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารซึ�งประกอบดว้ยนโยบายการบญัชทีี�สาํคญัและหมายเหตุเรื�องอื�น ๆ

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็

ขา้พเจ้าได้ปฏบิตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญช ีความรบัผิดชอบของขา้พเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรบัผดิชอบของผู้สอบบญัชี

ต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารในรายงานของข้าพเจ้า ขา้พเจ้ามคีวามเป็นอสิระจากกลุ่มกจิการและธนาคาร
ตามประมวลจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชี รวมถงึมาตรฐานเรื�องความเป็นอสิระที�กําหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชีในส่วนที�เกี�ยวข้องกบั

การตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร และขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามความรบัผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอื�น  ๆตามประมวลจรรยาบรรณ

ดงักล่าว ขา้พเจา้เชื�อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีี�ขา้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพื�อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้

เรื�องสาํคญัในการตรวจสอบ

เรื�องสําคญัในการตรวจสอบคอืเรื�องต่าง ๆ ที�มนีัยสาํคญัที�สุดตามดุลยพนิิจเยี�ยงผูป้ระกอบวชิาชพีของขา้พเจ้าในการตรวจสอบงบการเงนิรวม
และงบการเงนิเฉพาะธนาคารสาํหรบังวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดร้ะบุเรื�อง ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�นสาํหรบัเงนิใหส้นิเชื�อแก่

ลูกหนี� ภาระผูกพนัวงเงนิสนิเชื�อ และสญัญาคํ�าประกนัทางการเงนิ เป็นเรื�องสําคญัในการตรวจสอบและได้นําเรื�องนี�มาพจิารณาในบรบิทของ

การตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ทั �งนี� ขา้พเจ้าไม่ไดแ้สดงความเหน็

แยกต่างหากสาํหรบัเรื�องนี�



เรื�องสาํคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ

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

ทางการเงิน

อา้งถงึหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร ขอ้ 2 เรื�องนโยบายการบญัช ีขอ้ 11 เรื�องการเปิดเผยขอ้มลูเกี�ยวกบั

เงนิใหส้นิเชื�อแก่ลูกหนี� และขอ้ 23 เรื�องการเปิดเผยขอ้มลูที�เกี�ยวกบัประมาณการหนี�สนิ

เงนิให้สนิเชื�อแก่ลูกหนี�ถือเป็นส่วนสําคญัของสนิทรพัย์รวมซึ�งคิด
เป็นรอ้ยละ 46.76% ของสนิทรพัย์รวมโดย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 
เงนิให้สนิเชื�อรวมของกลุ่มกิจการประกอบด้วยเงนิให้สินเชื�อของ
ภาคธุรกิจธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 85.80 และลูกหนี�ตามสัญญา
เช่าซื�อจากการดําเนินงานของบรษิัทย่อย คดิเป็นร้อยละ 14.20 ผู้บรหิาร
ประมาณค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�นสําหรบัเงนิ
ให้สินเชื�อเฉพาะราย สินเชื�อทั �งหมดโดยรวม ภาระผูกพันวงเงิน
สินเชื�อ และสัญญาคํ�าประกันทางการเงิน โดยใช้ทั �งข้อมูลเชิง
ปรมิาณและพจิารณาปัจจยัเชงิคุณภาพซึ�งมคีวามซบัซอ้น 

ข้าพเจ้าให้ความสําคัญในการตรวจสอบเรื�องดังกล่าวเนื� องจาก    
ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นภายใต้มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที�  9 เรื�อง เครื�องมือทางการเงิน 
กําหนดใหใ้ชแ้บบจําลองที�ซบัซอ้นและสมมตฐิานที�สาํคญัที�เกี�ยวขอ้ง
กบัสภาพทางเศรษฐกจิในอนาคตและความสามารถในการชําระหนี�

อกีทั �งผูบ้รหิารใช้ดุลยพนิิจที�สาํคญัในการประมาณค่าเผื�อผลขาดทุน
ดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ในเรื�องดงัต่อไปนี�

- จัดทําแบบจําลองเป็นแบบกลุ่มลูกหนี� เพื�อใช้ในการ
คํานวณค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดติที�คาดว่าจะเกิดขึ�น 
โดยแบบจําลองมคีวามซบัซ้อนและใช้ดุลยพินิจในการ
พจิารณาความเหมาะสมของการสรา้งแบบจําลอง 

- การระบุเงนิให้สินเชื�อแก่ลูกหนี�ที�เคยมีความเสี�ยงด้าน
เครดติเพิ�มขึ�นอย่างมนีัยสาํคญั

- สมมติฐานที�ใช้ในแบบจําลองค่าเผื�อผลขาดทุนด้าน
เครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น เช่น กระแสเงนิสดที�คาดว่า
จะไดร้บัในอนาคต ขอ้มูลที�มกีารคาดการณ์ไปในอนาคต 
ของปัจจยัทางเศรษฐศาสตร์มหภาค ค่าความน่าจะเป็น
ถ่วงนํ�าหนักในแต่ละสถานการณ์จําลอง และสาํรองที�ธนาคาร
ตั �งไว้รองรบัปัจจัยอื�นที�ไม่สามารถใส่ในแบบจําลองได ้
(Management Overlay) ในช่วงสถานการณ์ การระบาด
ของ COVID-19 และ 

- ขอ้มูลและสมมตฐิานที�สําคญัที�มผีลต่อค่าเผื�อผลขาดทุน
ด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกดิขึ�นสําหรบัลูกหนี�แต่ละรายที�
เป็นสาระสําคัญ เช่น กระแสเงินสดที�คาดว่าจะได้ร ับ
ในอนาคต และราคาประเมนิหลกัประกนั 

ขา้พเจ้าได้ประเมนิการออกแบบการควบคุมและการนํามาใช้ และ
ทดสอบความมปีระสทิธผิลของการปฏบิตักิารควบคุมหลกัเกี�ยวกบั
ข้อมูลที�เข้าสู่ระบบ และการคํานวณค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที�คาดว่าจะเกดิขึ�นในระบบ ดงัต่อไปนี�

• ขา้พเจ้าทดสอบการควบคุมของผูบ้รหิารต่อความถูกต้องของ
ข้อมูลที�ใช้ ความเหมาะสมของวิธีการคํานวณ ระบบงาน 
กระบวนการ และการควบคุมภายในที� เกี�ยวข้องกับการ
ประมวลผลเพื�อประเมนิความน่าเชื�อถอืของผลลพัธ์ในการตั �ง
ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น

• ขา้พเจ้าทดสอบการควบคุมหลกัทั �งการควบคุมแบบอตัโนมตัิ

และการควบคุมโดยบุคคล โดยข้าพเจ้าให้ผู้เชี�ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของข้าพเจ้าทดสอบการควบคุมการ

เขา้ถงึระบบ และการควบคุมในการคํานวณค่าเผื�อผลขาดทุน
ด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น รวมทั �งความถูกต้องของยอด

คงเหลือของบญัชลีูกหนี�ที�นํามาใช้ในการคํานวณ นอกจากนี�

ขา้พเจา้ยงัไดท้ดสอบการควบคุมภายในเกี�ยวกบัความถูกตอ้ง
ของการนําข้อมูลเข้าสู่ระบบที�ใช้ในการคํานวณค่าเผื�อผล

ขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกดิขึ�น มูลค่าหลกัประกนั และ

การโอนยา้ยขอ้มูล 

• ข้าพเจ้าทดสอบการควบคุมของการกํากับดูแลการพัฒนา
แบบจําลองค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น
และการแก้ไขแบบจําลอง ซึ�งรวมถึงการอนุมตักิารใช้แบบจําลอง 
การดูแลตดิตาม และการทดสอบแบบจําลอง 

• ขา้พเจ้าทดสอบการควบคุมของผูบ้รหิารในการสอบทานและ
การอนุมตัิการตั �งค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น
โดยขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานการประชุมของคณะกรรมการหลกั
ของกลุ่มกจิการ ไดแ้ก่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
ด้านความเสี�ยง คณะกรรมการจัดการ และคณะกรรมการ
ธนาคารของกลุ่มกจิการ  



เรื�องสาํคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ

นอกจากนี�ผู้บรหิารได้ใช้มาตรการการให้ความช่วยเหลือลูกหนี�
เพิ�มเติมในช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 โดยการ
ปรบัเงื�อนไขการชําระหนี�ให้กับลูกหนี� เช่น ขยายระยะเวลาการ
ผ่อนชําระ ลดอตัราดอกเบี�ย หรอื ปรบัปรุงโครงสรา้งหนี� ใหเ้หมาะสม
ตามสถานะของลูกหนี� และ จดัชั �นลูกหนี�ที�เขา้มาตรการตามชั �นเดมิ
ก่อนการใหค้วามช่วยเหลอืตามหนังสอืเวยีนธนาคารแห่งประเทศไทย
เรื�องมาตรการการให้ความช่วยเหลือลูกหนี�ในช่วงสถานการณ์
การระบาดของ COVID-19 ซึ�งมผีลกระทบต่อการจดัชั �นลูกหนี�และ
ประมาณการค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น

ขา้พเจ้าไม่พบประเดน็จากการทดสอบของขา้พเจา้ จงึทําใหข้า้พเจ้า
เชื�อถือการควบคุมของกลุ่มกิจการและสามารถใช้ผลเพื�อวตัถุประสงค์
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ได ้นอกจากนี�ขา้พเจา้ยงัไดป้ฏบิตังิาน
อื�นๆ ดงัต่อไปนี�

• ขา้พเจา้ใหผู้เ้ชี�ยวชาญด้านแบบจําลองความเสี�ยงทางการเงนิ
และผู้เชี�ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของข้าพเจ้า
ทดสอบความเหมาะสมของแบบจําลองค่าเผื�อผลขาดทุน
ด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นแบบกลุ่มลูกหนี� และชุดคําสั �ง
คอมพิวเตอร์(สคริปท์)ในระบบที�ใช้ในการคํานวณค่าเผื�อ
ผลขาดทุนด้านเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น นอกจากนี� ขา้พเจ้า
ประเมินและทดสอบวิธีการรวมถึงสมมติฐานที�สําคญั และ
ความน่าเชื�อถอืของขอ้มลูที�ใช้ในแบบจําลองค่าเผื�อผลขาดทุน
ด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกดิขึ�น และพจิารณาความสมเหตุสมผล
ของข้อมูลที�มกีารคาดการณ์ไปในอนาคตโดยเปรยีบเทยีบกบั
ขอ้มลูในตลาด 

• ข้าพเจ้าทดสอบโดยการสุ่มเลือกตัวอย่างเงินให้สินเชื� อ
แก่ลูกหนี�และใช้ขอ้มลูต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งประกอบกบัดุลยพนิิจ
ของขา้พเจ้าเพื�อประเมนิว่า กลุ่มตวัอย่างลูกหนี�มคีวามเสี�ยง
ดา้นเครดติเพิ�มขึ�นอย่างมนัียสําคญั หรอื หลกัฐานขอ้เทจ็จรงิ
ของการด้อยค่าหรือไม่ และพิจารณาความเหมาะสมของ
การจดัชั �นลูกหนี� ขา้พเจา้ได้ทําการวเิคราะห์สนิเชื�อโดยอสิระ 
โดยเลือกเงนิให้สนิเชื�อตามเกณฑ์ขนาดความเสี�ยง ข้าพเจ้า
ทดสอบการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถอืของเงนิใหส้นิเชื�อที�จดัทํา
โดยธนาคารว่า เป็นไปตามนโยบายการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ
ภายในของธนาคาร 

• ขา้พเจ้าสุ่มเลอืกตวัอย่างในการตรวจความถูกต้อง และความ
ครบถว้นของขอ้มูลของการจดัชั �นลูกหนี�ตามมาตรการการให้
ความช่วยเหลือลูกหนี�ในช่วงสถานการณ์การระบาดของ 
COVID-19 ของธนาคารแห่งประเทศไทย การคํานวณค่าเผื�อ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น และ กระทบยอด
ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�นระหว่างระบบ
เงนิใหส้นิเชื�อและระบบบญัชแียกประเภทว่าถูกตอ้งตรงกนั 

• ข้าพเจ้าทดสอบกระบวนการสอบทานและการอนุมัติของ
ผู้บริหารสําห รับการตั �ง  Management Overlay ข้าพ เจ้า
ประเมินความเหมาะสมของ Management Overlay โดย
ใช้ประสบการณ์ด้านธุรกิจธนาคารและความรู้ของข้าพเจ้า 
และเงื�อนไขสภาพทางเศรษฐกจิในปัจจุบนั



เรื�องสาํคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ

• กรณีค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�นคํานวณ
เป็นแบบรายสญัญา ข้าพเจ้าประเมินความเพียงพอของค่า
เผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกิดขึ�น โดยสอบถามใน
เชิงทดสอบเกี�ยวกับหลกัการการประมาณกระแสเงินสดใน
อนาคตซึ�งจดัทําโดยผูบ้รหิาร และประเมนิความเหมาะสมของ
ประมาณการโดยการตรวจหลกัฐานสนับสนุนที�เกี�ยวข้องและได้
สอบถามผู้บริหารในรายละเอียดเกี�ยวกับกระแสเงินสดที�
คาดว่าจะไดร้บัจากลูกหนี�ในอนาคต ขา้พเจ้าใชดุ้ลยพนิิจของ
ผู้ประกอบวชิาชีพและหลกัฐานจากภายนอก (ถ้าม)ี ในการ
ประเมินความเหมาะสมของประมาณการกระแสเงินสด 
รวมถงึการทดสอบการคาํนวณการคดิลดกระแสเงนิสด 

• สาํหรบัมลูค่าของหลกัประกนัที�ประเมนิโดยผูป้ระเมนิราคานั �น 
ข้าพเจ้าได้ประเมินคุณสมบัติของผู้ประเมินราคาเหล่านั �น 
จากนั �นข้าพเจ้าได้สุ่มเลือกตัวอย่างการประเมินราคาเพื�อ
ทดสอบว่าผู้บรหิารได้ใช้ราคาประเมินล่าสุดในการคํานวณ
ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น ข้าพเจ้า
ได้ประเมินความเหมาะสมของวิธีการประเมินราคา โดย
พิจารณาว่าผู้ประเมินราคาได้ใช้วิธีการประเมินราคาตาม
เกณฑ์ของหน่วยงานกํากับดูแล นอกจากนี�ข้าพเจ้ายังได้
ทดสอบความของถูกตอ้งของการนําราคาหลกัประกนัไปใชใ้น
แบบจําลองค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น

จากผลการปฏบิตังิานของขา้พเจ้า ขา้พเจ้าไม่พบความแตกต่างที�มี
สาระสําคญัของค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น
ตามที�ผูบ้รหิารไดป้ระเมนิไว้

ข้อมูลและเหตุการณ์ที�เน้น

ขา้พเจ้าขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารขอ้ 2 ที�อธบิายถงึนโยบายการบญัชเีกี�ยวกบัการนําแนวปฎิบตัิ

ทางบญัชตีามแนวทางการใหค้วามช่วยเหลือลูกหนี�ที�ได้รบัผลกระทบจากโรคตดิเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 ที�ออกโดยสภาวชิาชพีบญัชมีาถอืปฏบิตัิ
สําหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ�นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถงึวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2566 ทั �งนี� ความเหน็ของขา้พเจ้า

ไม่ไดเ้ปลี�ยนแปลงไปเนื�องจากเรื�องที�ขา้พเจา้ใหข้อ้สงัเกตนี�

ข้อมูลอื�น

กรรมการเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มูลอื�น ขอ้มลูอื�นประกอบด้วย ขอ้มลูซึ�งรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิรวมและงบการเงนิ
เฉพาะธนาคาร และรายงานของผู้สอบบญัชทีี�อยู่ในรายงานนั �น ขา้พเจ้าคาดว่าขา้พเจ้าจะได้รบัรายงานประจําปีภายหลงัวนัที�ในรายงานของ
ผูส้อบบญัชนีี� 

ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารไม่ครอบคลุมถงึขอ้มลูอื�น และขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชื�อมั �นต่อขอ้มลูอื�น 

ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ที�เกี�ยวเนื�องกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารคอื การอ่านและพจิารณาว่าขอ้มลูอื�นมี
ความขดัแยง้ที�มสีาระสําคญักบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร หรอืกบัความรูท้ี�ไดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรอืปรากฏ
ว่าขอ้มลูอื�นมกีารแสดงขอ้มลูที�ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม่ 

เมื�อขา้พเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากขา้พเจ้าสรุปได้ว่ามกีารแสดงข้อมูลที�ขดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญั ขา้พเจ้าต้องสื�อสารเรื�อง
ดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 



ความรบัผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

กรรมการมหีน้าที�รบัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารเหล่านี� โดยถูกตอ้งตามที�ควรตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงนิและหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทยที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัทําและนําเสนอรายงานทางการเงนิตามที�เปิดเผยใน
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารขอ้ 2 และรบัผดิชอบเกี�ยวกบัการควบคุมภายในที�กรรมการพจิารณาว่าจําเป็น 
เพื�อใหส้ามารถจดัทํางบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารที�ปราศจากการแสดงขอ้มลูที�ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญัไม่ว่าจะเกิด

จากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  

ในการจดัทํางบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร กรรมการรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุ่มกจิการและธนาคารในการดําเนินงาน

ต่อเนื�อง เปิดเผยเรื�องที�เกี�ยวกบัการดําเนินงานต่อเนื�อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชสีําหรบัการดําเนินงานต่อเนื�อง 

เวน้แต่กรรมการมคีวามตั �งใจที�จะเลกิกลุ่มกจิการและธนาคาร หรอืหยุดดําเนินงาน หรอืไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื�องต่อไปได ้

คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าที�ช่วยกรรมการในการกํากบัดูแลกระบวนการในการจดัทํารายงานทางการเงนิของกลุ่มกจิการและธนาคาร

ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามวีตัถุประสงค์เพื�อให้ได้ความเชื�อมั �นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารโดยรวม

ปราศจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชี
ซึ�งรวมความเหน็ของขา้พเจ้าอยู่ด้วย ความเชื�อมั �นอย่างสมเหตุสมผลคอืความเชื�อมั �นในระดบัสูง แต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิาน

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสําคญัที�มอียู่ได้เสมอไป ขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจรงิ 

อาจเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และถอืว่ามสีาระสาํคญัเมื�อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที�ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการ 
หรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารเหล่านี� 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจ้าไดใ้ชดุ้ลยพนิิจเยี�ยงผู้ประกอบวชิาชพีและการสงัเกตและสงสยัเยี�ยงผูป้ระกอบวชิาชพี

ตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 

 ระบุและประเมนิความเสี�ยงจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร ไม่ว่าจะ

เกิดจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวธิกีารตรวจสอบเพื�อตอบสนองต่อความเสี�ยงเหล่านั �น และได้หลกัฐาน
การสอบบญัชทีี�เพยีงพอและเหมาะสมเพื�อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของขา้พเจ้า ความเสี�ยงที�ไม่พบขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิ
อนัเป็นสาระสําคญัซึ�งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสี�ยงที�เกิดจากขอ้ผดิพลาด เนื�องจากการทุจรติอาจเกี�ยวกบัการสมรู้ร่วมคดิ 

การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั �งใจละเวน้การแสดงขอ้มลู การแสดงขอ้มลูที�ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที�เกี�ยวข้องกบัการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวธิีการตรวจสอบที�เหมาะสมกบัสถานการณ์ 
แต่ไม่ใช่เพื�อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกลุ่มกจิการและธนาคาร 

 ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีี�กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัช ีและการเปิดเผยขอ้มูล 

ที�เกี�ยวขอ้งซึ�งจดัทําขึ�นโดยกรรมการ 
 สรุปเกี�ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชสีาํหรบัการดําเนินงานต่อเนื�องของกรรมการจากหลกัฐานการสอบบญัชทีี�ไดร้บั

และประเมนิว่ามคีวามไม่แน่นอนที�มสีาระสาํคญัที�เกี�ยวกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที�อาจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้สงสยัอย่างมนีัยสาํคญัต่อ

ความสามารถของกลุ่มกจิการและธนาคารในการดําเนินงานต่อเนื�องหรอืไม่ ถ้าขา้พเจ้าไดข้อ้สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนที�มสีาระสําคญั

ขา้พเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้อบบญัชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสงัเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงนิรวมและงบการเงนิ
เฉพาะธนาคารที�เกี�ยวขอ้ง หรอืถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความเหน็ของขา้พเจา้จะเปลี�ยนแปลงไป ข้อสรุปของขา้พเจา้ขึ�นอยู่กบั

หลกัฐานการสอบบญัชทีี�ไดร้บัจนถงึวนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคต 

อาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มกจิการและธนาคารตอ้งหยุดการดําเนินงานต่อเนื�อง



 ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื�อหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล 
ว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรปูแบบที�ทําให้มกีารนําเสนอขอ้มูลโดยถูกต้องตามที�

ควรหรอืไม่

 ได้รบัหลกัฐานการสอบบัญชีที�เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี�ยวกบัข้อมูลทางการเงนิของธนาคารภายในกลุ่มหรอืกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่มกจิการเพื�อแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ข้าพเจ้ารบัผดิชอบต่อการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบตังิาน

ตรวจสอบกลุ่มกจิการ ขา้พเจ้าเป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส้ื�อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรื�องต่าง ๆ ที�สาํคญัซึ�งรวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที�ไดว้างแผนไว ้ประเดน็

ที�มีนัยสําคญัที�พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที�มีนัยสําคญัในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบ 

ของขา้พเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ให้คํารบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที�เกี�ยวข้องกบัความเป็นอิสระและ

ไดส้ื�อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกี�ยวกบัความสมัพนัธ์ทั �งหมด ตลอดจนเรื�องอื�นซึ�งขา้พเจ้าเชื�อว่ามเีหตุผลที�บุคคลภายนอกอาจพจิารณา

ว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการที�ขา้พเจา้ใชเ้พื�อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจ้าขาดความเป็นอสิระ 

จากเรื�องที�ส ื�อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรื�องต่าง ๆ ที�มนีัยสาํคญัที�สุดในการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิ

เฉพาะธนาคารในงวดปัจจุบนัและกําหนดเป็นเรื�องสําคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจ้าได้อธบิายเรื�องเหล่านี�ในรายงานของผูส้อบบญัชี เว้นแต่

กฎหมายหรือข้อบงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี�ยวกบัเรื�องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ที�ยากที�จะเกิดขึ�น ข้าพเจ้าพจิารณาว่าไม่ควร
สื�อสารเรื�องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจ้าเพราะการกระทําดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่า

ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สยีสาธารณะจากการสื�อสารดงักล่าว 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอร์เฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั 

บุญเลิศ  กมลชนกกลุ

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที� 5339
กรุงเทพมหานคร 

24 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2566 



31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

เงนิสด 920,304,924 818,440,867 919,879,924 817,779,386

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิสทุธิ 6 20,715,248,115 9,455,816,054 20,411,313,521 9,261,643,964

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม

ผา่นกาํไรหรอืขาดทนุ 7 22,363,069,421 31,302,996,216 22,363,069,421 31,302,996,216

สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 8 80,283,644,431 46,418,710,687 80,283,644,431 46,418,710,687

เงนิลงทนุสทุธิ 9 105,075,841,500 74,281,241,219 105,073,841,500 74,279,241,219

เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ยสทุธิ 10 - - 2,895,420,707 2,904,440,639

เงนิใหส้นิเชื�อแก่ลกูหนี�และดอกเบี�ยคา้งรบัสทุธิ 11, 12 231,840,361,269 207,848,614,377 226,407,600,200 202,709,335,507

ทรพัยส์นิรอการขายสทุธิ 13 1,253,001,347 1,158,138,258 1,004,700,844 1,004,249,273

ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์สทุธิ 14 3,602,925,089 3,726,817,658 3,511,562,092 3,654,669,922

สนิทรพัยส์ทิธกิารใชส้ทุธิ 15 187,033,692 207,527,142 142,205,872 165,335,747

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนสทุธิ 16 957,002,269 965,308,458 920,664,739 917,575,324

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี 17 1,700,763,949 1,356,191,043 1,092,531,008 769,150,376

เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 16,240,924,437 13,660,011,269 16,240,924,437 13,660,011,269

ลกูหนี�จากการขายสนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูคา่

ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทนุและเงนิลงทนุ 9,039,871,049 5,805,942,605 9,039,871,049 5,805,942,605

สนิทรพัยอ์ื�นสทุธิ 18 1,605,401,102 1,508,115,950 1,421,820,189 1,208,125,459

รวมสินทรพัย์ 495,785,392,594 398,513,871,803 491,729,049,934 394,879,207,593

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

กรรมการ _________________________________________________    กรรมการ _________________________________________________
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31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ

หนี�สิน

เงนิรบัฝาก 19 236,693,732,406 182,167,494,511 237,433,715,361 182,778,838,078

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 20 46,907,042,477 55,396,711,208 46,907,042,477 55,396,711,208

หนี�สนิจ่ายคนืเมื�อทวงถาม 172,177,259 432,383,333 172,177,259 432,383,333

หนี�สนิทางการเงนิที�วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม

ผา่นกาํไรหรอืขาดทนุ 21 21,161,403,733 17,743,842,598 21,161,403,733 17,743,842,598

หนี�สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 8 76,846,974,935 42,707,621,778 76,846,974,935 42,707,621,778

ตราสารหนี�ที�ออกและเงนิกูย้มื 22 20,819,956,588 29,466,009,167 20,819,956,588 29,466,009,167

หนี�สนิตามสญัญาเชา่ 191,430,503 211,554,318 146,095,324 168,573,732

ประมาณการหนี�สนิ 23 2,284,782,524 2,640,424,488 2,154,657,807 2,490,519,884

เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 29,708,018,029 14,885,571,233 29,708,018,029 14,885,571,233

เจา้หนี�จากการซื�อสนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูคา่

ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทนุและเงนิลงทนุ 10,567,031,279 5,456,623,472 10,567,031,279 5,456,623,472

หนี�สนิอื�น 24 4,582,922,967 4,002,771,029 3,902,073,072 3,294,044,122

รวมหนี�สิน 449,935,472,700 355,111,007,135 449,819,145,864 354,820,738,605

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�
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31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทนุเรอืนหุน้ 26

ทนุจดทะเบยีน

หุน้สามญั 34,822,261,748 หุน้ 

   มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 17,411,130,874 17,411,130,874 17,411,130,874 17,411,130,874

ทนุที�ออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 34,822,261,748 หุน้ 

   มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 17,411,130,874 17,411,130,874 17,411,130,874 17,411,130,874

สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั 10,145,965,854 10,145,965,854 10,145,965,854 10,145,965,854

องคป์ระกอบอื�นของสว่นของเจา้ของ 923,238,382 1,100,842,521 939,836,493 1,127,058,864

สว่นเกนิจากการเปลี�ยนแปลงสว่นไดเ้สยี

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

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 28 684,201,000 574,030,000 684,201,000 574,030,000

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 16,728,137,535 14,213,649,170 12,728,769,849 10,800,283,396

รวมส่วนของเจ้าของ 45,849,919,894 43,402,864,668 41,909,904,070 40,058,468,988

รวมหนี�สินและส่วนของเจ้าของ 495,785,392,594 398,513,871,803 491,729,049,934 394,879,207,593

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
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งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดด้อกเบี�ย 32 12,856,413,976 12,645,063,559 10,109,738,284 9,387,300,163

ค่าใชจ้่ายดอกเบี�ย 33 (3,251,525,693) (2,694,158,690) (3,250,675,078) (2,693,116,653)

รายได้ดอกเบี�ยสทุธิ 9,604,888,283 9,950,904,869 6,859,063,206 6,694,183,510

รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร 2,060,637,189 2,023,350,881 1,236,997,215 1,322,580,543

ค่าใชจ้่ายค่าธรรมเนียมและบรกิาร (607,217,287) (617,412,068) (380,082,661) (401,185,743)

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสทุธิ 34 1,453,419,902 1,405,938,813 856,914,554 921,394,800

กําไรสทุธจิากเครื�องมอืทางการเงนิ

   ที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทนุ 35 2,084,368,800 1,150,650,828 2,084,368,800 1,150,650,828

(ขาดทนุ) กําไรสทุธจิากเงนิลงทนุ 36 (951,482,282) 322,398,612 (948,190,087) 322,398,612

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื�นๆ 37 1,409,450,466 1,330,075,199 1,081,321,899 890,708,086

รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 13,600,645,169 14,159,968,321 9,933,478,372 9,979,335,836

ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอื�นๆ

  ค่าใชจ้่ายเกี�ยวกบัพนกังาน 4,314,960,101 4,294,927,207 3,690,465,768 3,617,756,188

  ค่าตอบแทนกรรมการ 19,506,000 16,683,200 18,770,000 16,395,200

  ค่าใชจ้่ายเกี�ยวกบัอาคารสถานที�และอุปกรณ์ 964,436,857 927,116,425 784,579,919 731,198,035

  ค่าภาษอีากร 310,764,160 288,040,736 308,081,187 285,287,620

  อื�นๆ 2,241,389,922 2,324,344,318 1,260,374,701 1,200,168,090

รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอื�นๆ 7,851,057,040 7,851,111,886 6,062,271,575 5,850,805,133

ผลขาดทนุดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น 38 2,093,883,557 3,456,766,770 948,601,320 2,536,260,184

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 3,655,704,572 2,852,089,665 2,922,605,477 1,592,270,519

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได้ 39 (744,906,913) (411,534,591) (597,809,730) (158,262,635)

กาํไรสทุธิสาํหรบัปี 2,910,797,659 2,440,555,074 2,324,795,747 1,434,007,884

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

10



งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ต่อ)

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กาํไรเบด็เสรจ็อื�น

รายการที�จะถกูจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

กําไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูค่าเงนิลงทนุในตราสารหนี�

  ดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผา่นกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื�น 24,692,851 (839,780,330) 24,692,851 (839,780,330)

ขาดทนุจากการวดัมลูค่ายตุธิรรมเครื�องมอืที�ใช้

   สาํหรบัการป้องกนัความเสี�ยงในกระแสเงนิสด (38,629,272) (166,467,983) (38,629,272) (166,467,983)

ขาดทนุจากการแปลงค่างบการเงนิ

   จากการดาํเนินงานในต่างประเทศ (25,375,694) (7,673,400) (25,375,694) (7,673,400)

ภาษเีงนิไดท้ี�เกี�ยวกบัรายการที�จะถูกจดัประเภท

   รายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั 1,757,785 203,022,741 1,757,785 203,022,741

รวมรายการที�จะถกูจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (37,554,330) (810,898,972) (37,554,330) (810,898,972)

รายการที�ไม่ถกูจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

การเปลี�ยนแปลงในสว่นเกนิทนุจากการตรีาคาสนิทรพัย์ - 653,177,627 - 653,177,627

(ขาดทนุ) กําไรจากเงนิลงทนุในตราสารทนุที�กําหนดให้

  วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผา่นกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื�น (9,858,645) 29,545,581 (9,858,645) 29,545,581

ขาดทนุจากหนี�สนิทางการเงนิที�กําหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ย

  มลูค่ายตุธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทนุอนัเนื�องมาจาก

  ความเสี�ยงดา้นเครดติ (197,858,969) (356,174,788) (197,858,969) (356,174,788)

การวดัมลูค่าใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์

   หลงัออกจากงาน 162,012,686 215,889,637 149,989,895 183,738,595

ภาษเีงนิไดท้ี�เกี�ยวกบัรายการที�ไมถู่กจดัประเภท

   รายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั (32,260,557) (138,976,742) (29,855,998) (132,546,533)

รวมรายการที�ไม่ถกูจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (77,965,485) 403,461,315 (87,583,717) 377,740,482

รวมขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น (115,519,815) (407,437,657) (125,138,047) (433,158,490)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 2,795,277,844 2,033,117,417 2,199,657,700 1,000,849,394

การแบง่ปันกาํไรสทุธิ

สว่นที�เป็นของผูถ้อืหุน้ของธนาคาร 2,910,797,659 2,440,555,074 2,324,795,747 1,434,007,884

สว่นที�เป็นของสว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีํานาจควบคุม - - - -

2,910,797,659 2,440,555,074 2,324,795,747 1,434,007,884

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นที�เป็นของผูถ้อืหุน้ของธนาคาร 2,795,277,844 2,033,117,417 2,199,657,700 1,000,849,394

สว่นที�เป็นของสว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีํานาจควบคุม - - - -

2,795,277,844 2,033,117,417 2,199,657,700 1,000,849,394

กาํไรต่อหุ้นสาํหรบักาํไรส่วนที�เป็นของผูถื้อหุ้นของธนาคาร 41

กําไรต่อหุน้ขั �นพื�นฐาน (บาทต่อหุน้) 0.08 0.07 0.07 0.04

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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
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ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

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

 จากการวดัมูลค่า จากการวดัมูลค่า ขาดทุน เงินลงทุนในตราสารทุน จากหนี�สินทางการเงิน ภาษีเงินได้

เงินลงทุนใน ยติุธรรมเครื�องมือที�ใช้  จากการแปลง ที�กาํหนดให้วดัมูลค่า ที�กาํหนดให้วดัมูลค่าด้วย การวดัมูลค่าใหม่ เกี�ยวกบั ส่วนเกินจากการ

ส่วนเกินทุน ตราสารหนี�ด้วยมูลค่า สาํหรบัการป้องกนั ค่างบการเงิน ด้วยมูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไร ของภาระผกูพนั องคป์ระกอบของ รวมองคป์ระกอบ เปลี�ยนแปลงส่วน

ทุนที�ออก ส่วนเกิน จากการตีราคา ยติุธรรมผ่านกาํไร ความเสี�ยง จากการดาํเนินงาน ผ่านกาํไรขาดทุน หรือขาดทุนเนื�องมาจาก ผลประโยชน์หลงั (ขาดทุน) กาํไร อื�นของส่วนของ ได้เสียของธนาคาร สาํรองตาม รวมส่วนของ

และชาํระแล้ว มูลค่าหุ้นสามญั สินทรพัย์ ขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น ในกระแสเงินสด ในต่างประเทศ เบด็เสรจ็อื�น ความเสี�ยงด้านเครดิต ออกจากงาน เบด็เสรจ็อื�น เจ้าของ ในบริษทัย่อย กฎหมาย กาํไรสะสม เจ้าของ

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2565 17,411,130,874 10,145,965,854 2,461,235,928 (286,792,152) 131,681,845 (29,884,607) (186,575,397) (441,492,895) (106,142,462) (441,187,739) 1,100,842,521 (42,753,751) 574,030,000 14,213,649,170 43,402,864,668

เงนิปันผลจา่ย 27 - - - - - - - - - - - - - (348,222,618) (348,222,618)

กําไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - 24,692,851 (38,629,272) (25,375,694) (9,858,645) (197,858,969) 162,012,686 (30,502,772) (115,519,815) - - 2,910,797,659 2,795,277,844

สาํรองตามกฎหมาย - - - - - - - - - - - - 110,171,000 (110,171,000) -

โอนไปกําไรสะสม - - (74,821,030) - - - (2,227,500) - - 14,964,206 (62,084,324) - - 62,084,324 -

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 17,411,130,874 10,145,965,854 2,386,414,898 (262,099,301) 93,052,573 (55,260,301) (198,661,542) (639,351,864) 55,870,224 (456,726,305) 923,238,382 (42,753,751) 684,201,000 16,728,137,535 45,849,919,894

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

เงนิปันผลจา่ย 27 - - - - - - - - - - - - - (174,111,309) (174,111,309)

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

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

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

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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินรวม

ส่วนของเจ้าของ

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ

12



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

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

 จากการวดัมลูค่า จากการวดัมลูค่า ขาดทุน เงินลงทุนในตราสารทุน จากหนี�สินทางการเงิน ภาษีเงินได้

เงินลงทุนใน ยติุธรรมเครื�องมือที�ใช้  จากการแปลง ที�กาํหนดให้วดัมลูค่า ที�กาํหนดให้วดัมลูค่าด้วย การวดัมลูค่าใหม่ เกี�ยวกบั

ส่วนเกินทุน ตราสารหนี�ด้วยมลูค่า สาํหรบัการป้องกนั ค่างบการเงิน ด้วยมลูค่ายติุธรรม มลูค่ายติุธรรมผ่านกาํไร ของภาระผกูพนั องคป์ระกอบของ รวมองคป์ระกอบ

ทุนที�ออก ส่วนเกิน จากการตีราคา ยติุธรรมผ่านกาํไร ความเสี�ยง จากการดาํเนินงาน ผ่านกาํไรขาดทุน หรือขาดทุนเนื�องมาจาก ผลประโยชน์หลงั (ขาดทุน) กาํไร อื�นของส่วนของ สาํรองตาม รวมส่วนของ

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

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2565 17,411,130,874 10,145,965,854 2,461,235,928 (286,792,152) 131,681,845 (29,884,607) (186,575,397) (441,492,895) (73,372,033) (447,741,825) 1,127,058,864 574,030,000 10,800,283,396 40,058,468,988

เงนิปันผลจ่าย 27 - - - - - - - - - - - - (348,222,618) (348,222,618)

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - 24,692,851 (38,629,272) (25,375,694) (9,858,645) (197,858,969) 149,989,895 (28,098,213) (125,138,047) - 2,324,795,747 2,199,657,700

สาํรองตามกฎหมาย - - - - - - - - - - - 110,171,000 (110,171,000) -

โอนไปกาํไรสะสม - - (74,821,030) - - - (2,227,500) - - 14,964,206 (62,084,324) - 62,084,324 -

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 17,411,130,874 10,145,965,854 2,386,414,898 (262,099,301) 93,052,573 (55,260,301) (198,661,542) (639,351,864) 76,617,862 (460,875,832) 939,836,493 684,201,000 12,728,769,849 41,909,904,070

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

เงนิปันผลจ่าย 27 - - - - - - - - - - - - (174,111,309) (174,111,309)

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

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

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

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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
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ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 3,655,704,572 2,852,089,665 2,922,605,477 1,592,270,519

รายการปรบักระทบกําไรก่อนภาษเีงนิไดเ้ป็น

   เงนิสดรบั (จ่าย) จากกจิกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสื�อมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 693,524,803 682,833,735 605,267,081 598,269,940

   ผลขาดทนุดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น 38 2,093,883,557 3,456,766,770 948,601,320 2,536,260,184

   ผลประโยชน์ของพนกังานที�จ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 30 53,479,320 41,180,537 53,479,320 41,180,537

   สาํรองจากการประมาณการหนี�สนิ 132,456,555 180,632,359 136,509,302 160,207,609

   ขาดทนุจากการดอ้ยค่าทรพัยส์นิรอการขาย

      และสนิทรพัยอ์ื�น 777,400,649 927,332,677 60,679,309 27,820,226

   ขาดทนุ (กําไร) จากอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ

      ของตราสารหนี�ที�ออกและเงนิกูย้มืและตราสารอนุพนัธ์ 159,450,293 (1,960,122,162) 159,450,293 (1,960,122,162)

   ขาดทนุที�ยงัไมเ่กดิขึ�นจรงิจากการปรบัมลูค่าสนิทรพัยท์างการเงนิ

      ที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทนุ 1,446,658,241 2,491,548,095 1,446,658,241 2,491,548,095

   ขาดทนุ (กําไร) จากการขายเงนิลงทนุ 36 951,482,282 (322,398,612) 948,190,087 (322,398,612)

   กําไรจากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (25,332,425) (9,775,090) (25,332,425) (9,775,090)

   ขาดทนุจากการตดัจาํหน่ายอาคาร อุปกรณ์และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 22,001,634 92,694,163 21,635,573 91,267,769

   ขาดทนุจากการดอ้ยค่าอาคารและอุปกรณ์และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - 6,485,778 - 6,485,778

   กําไรจากการโอนสว่นเกนิทนุจากการตรีาคาสนิทรพัย์ - (4,996,499) - (4,996,499)

   กําไรจากการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขและยกเลกิสญัญาเช่า (841,130) (1,058,782) (631,915) (1,045,281)

   กําไรจากหนี�สนิทางการเงนิที�กําหนดใหแ้สดงดว้ย

      มลูค่ายตุธิรรม (663,947,647) (699,830,595) (663,947,647) (699,830,595)

   ดอกเบี�ยรบั 32 (12,856,413,976) (12,645,063,559) (10,109,738,284) (9,387,300,163)

   เงนิปันผลรบั 37 (13,369,251) (12,445,667) (13,369,251) (12,445,667)

   ค่าใชจ้่ายดอกเบี�ย 33 3,251,525,693 2,694,158,690 3,250,675,078 2,693,116,653

ขาดทุนจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงใน

   สินทรพัยแ์ละหนี�สินดาํเนินงาน (322,336,830) (2,229,968,497) (259,268,441) (2,159,486,759)

สินทรพัยด์าํเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง

   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ (11,218,489,742) (3,096,354,150) (11,108,727,239) (3,070,771,059)

   สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผา่นกําไร

      หรอืขาดทนุ 7,311,138,655 112,946,949 7,311,138,655 112,946,949

   เงนิใหส้นิเชื�อแก่ลกูหนี� (29,026,306,860) 8,673,112,091 (24,725,987,548) 12,888,257,250

   ทรพัยส์นิรอการขาย 2,319,449,774 1,573,414,269 265,393,108 36,089,605

   เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ (2,580,913,168) 2,391,120,509 (2,580,913,168) 2,391,120,509

   สนิทรพัยอ์ื�น (421,136,139) (302,858,902) (537,424,753) (279,797,570)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�
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หนี�สินดาํเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

   เงนิรบัฝาก 54,526,237,895 (11,788,075,804) 54,654,877,283 (11,370,895,085)

   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ (8,489,668,731) 8,301,936,088 (8,489,668,731) 8,301,936,088

   หนี�สนิจ่ายคนืเมื�อทวงถาม (260,206,074) 176,167,643 (260,206,074) 176,167,643

   ประมาณการหนี�สนิ (99,836,090) (162,834,181) (95,209,919) (160,297,536)

   เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 14,822,446,797 2,774,554,129 14,822,446,797 2,774,554,129

   หนี�สนิอื�น 538,165,258 849,144,728 533,149,171 616,257,033

เงินสดได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 27,098,544,745 7,272,304,872 29,529,599,141 10,256,081,197

   ดอกเบี�ยรบั 11,099,329,428 11,684,693,808 8,355,288,098 8,424,132,846

   ดอกเบี�ยจ่าย (2,918,172,261) (3,036,806,166) (2,918,160,192) (3,036,794,473)

   ภาษจี่าย (1,190,488,314) (691,359,415) (986,901,199) (519,136,606)

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 34,089,213,598 15,228,833,099 33,979,825,848 15,124,282,964

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดจ่ายในการซื�อเงนิลงทนุในตราสารหนี�ที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุธิรรม

    ผา่นกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื�น (80,362,672,147) (46,972,029,478) (80,362,672,147) (46,972,029,478)

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายและไถ่ถอนเงนิลงทนุในตราสารหนี�ที�วดัมลูค่าดว้ย

    มลูค่ายตุธิรรมผา่นกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื�น 62,785,158,741 35,650,374,631 62,785,158,741 35,650,374,631

เงนิสดจ่ายในการซื�อเงนิลงทนุในตราสารหนี�ที�วดัมลูค่าดว้ยราคาทนุตดัจาํหน่าย (15,599,386,817) (2,841,930,760) (15,599,386,817) (2,841,930,760)

เงนิสดรบัจากการไถ่ถอนเงนิลงทนุในตราสารหนี�ที�วดัมลูค่าดว้ย

   ราคาทนุตดัจาํหน่าย 3,138,000,000 659,950,000 3,138,000,000 659,950,000

เงนิสดจ่ายในการซื�อเงนิลงทนุในตราสารทนุที�กําหนดใหว้ดัมลูค่า

    ดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทนุ - (399,566) - (399,566)

เงนิสดรบัจากการลดทนุเงนิลงทนุในตราสารทนุที�กําหนดใหว้ดัมลูค่า

    ดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทนุ 46,406,250 690,050 46,406,250 690,050

เงนิสดรบัจากการลดทนุเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย - - 12,312,127 28,874,475

เงนิสดจ่ายจากการซื�ออาคารและอุปกรณ์ (157,460,899) (175,320,940) (102,967,094) (151,936,679)

เงนิสดรบัจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 26,836,264 13,592,742 26,560,769 13,592,757

เงนิสดจ่ายซื�อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (314,445,538) (375,505,010) (307,954,754) (360,769,028)

เงนิปันผลรบั 13,369,251 12,445,667 13,369,251 12,445,667

ดอกเบี�ยรบั 1,731,261,603 1,361,497,777 1,731,219,103 1,361,455,277

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (28,692,933,292) (12,666,634,887) (28,619,954,571) (12,599,682,654)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบัจากหนี�สนิทางการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุธิรรม

   ผา่นกําไรหรอืขาดทนุและการกูย้มืเงนิ 34,148,842,934 22,736,811,210 34,148,842,934 22,736,811,210

เงนิสดจ่ายจากหนี�สนิทางการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุธิรรม

   ผา่นกําไรหรอืขาดทนุและการกูย้มืเงนิ (38,954,106,709) (25,097,656,632) (38,954,106,709) (25,097,656,632)

เงนิปันผลจ่าย 27 (348,222,618) (174,111,309) (348,222,618) (174,111,309)

เงนิสดจ่ายชาํระหนี�สนิตามสญัญาเช่า 15 (115,558,115) (119,724,905) (78,912,605) (81,884,555)

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (5,269,044,508) (2,654,681,636) (5,232,398,998) (2,616,841,286)

กําไรจากการแปลงค่างบการเงนิจากการดาํเนินงานในต่างประเทศ (25,371,741) (7,669,481) (25,371,741) (7,669,481)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สทุธิ 101,864,057 (100,152,905) 102,100,538 (99,910,457)

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัตน้ปี 818,440,867 918,593,772 817,779,386 917,689,843

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายปี 920,304,924 818,440,867 919,879,924 817,779,386

ข้อมลูเพิ�มเติมประกอบกระแสเงินสด 

รายการที�มใิช่เงนิสด

   รบัโอนทรพัยส์นิรอการขายจากที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ - 85,175,078 - 85,175,078

   ตดัจาํหน่ายสว่นเกนิหรอืสว่นลดอตัราดอกเบี�ย 229,825,023 448,375,550 229,825,023 448,375,550

   เจา้หนี�จากการซื�อเงนิลงทนุ 2,002,155,201 - 2,002,155,201 -

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
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1 ข้อมูลทั �วไป

ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จํากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) เป็นบรษิทัมหาชนจํากดั ซึ�งจดัตั �งขึ�นในประเทศไทยและเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย โดยเริ�มประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ตั �งแต่วนัที� 8 มนีาคม พ.ศ. 2492 และมทีี�อยู่ตามที�ได้จดทะเบียน เลขที� 44 ถนนหลงัสวน 
แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 

ธนาคารเป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย เพื�อวตัถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจึงเรยีกรวมธนาคารและบรษิัทย่อยว่า

กลุ่มกจิการ โดยธนาคารม ีCIMB Bank Berhad เป็นบรษิทัใหญ่ และมบีรษิทั CIMB Group Holdings Berhad เป็นบรษิทัใหญ่ของกลุ่มบรษิทั CIMB 
ซึ�งบรษิทัดงักล่าวจดัตั �งในประเทศมาเลเซยี

บริษัทย่อยทั �งหมดจัดตั �งเป็นบริษัทจํากัดตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการในประเทศไทย โดยดําเนินธุรกิจหลักทางด้านธุรกิจให้เช่าซื�อ 

ธุรกจิใหเ้ช่าสนิทรพัยแ์บบลสิซิ�ง และธุรกจิตดิตามหนี�

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการธนาคารเมื�อวนัที� 24 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2566 

2 นโยบายการบญัชี 

นโยบายบญัชทีี�สาํคญัซึ�งใชใ้นการจดัทํางบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารมดีงัต่อไปนี�

2.1 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร (“งบการเงิน”) ได้จัดทําขึ�นตามหลักการบัญชีที�ร ับรองทั �วไปในประเทศไทยภายใต้

พระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543 ซึ�งหมายถงึมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�ออกภายใตพ้ระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2547
และตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยการจดัทําและนําเสนอรายงานทางการเงนิภายใต้

พระราชบญัญัตหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ การแสดงรายการในงบการเงนิและการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ได้ทําขึ�น
เพื�อให้เป็นไปตามข้อกําหนดของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ที� สนส. 21/2561 เรื�อง “การจัดทําและการประกาศ
งบการเงนิของธนาคารพาณิชยแ์ละบรษิทัโฮลดิ�งที�เป็นบรษิทัแม่ของกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ” ลงวนัที� 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

งบการเงนิไดจ้ดัทําขึ�นโดยใช้เกณฑร์าคาทุนเดมิในการวดัมลูค่าขององคป์ระกอบของงบการเงนิ ยกเวน้เรื�องที�อธบิายในนโยบายการบญัชี
ในลําดบัต่อไป 

การจดัทํางบการเงนิใหส้อดคล้องกบัหลกัการบญัชทีี�รบัรองทั �วไปในประเทศไทย กําหนดให้ใช้ประมาณการทางบญัชทีี�สาํคญัและการใช้

ดุลยพนิิจของผูบ้รหิารซึ�งจดัทําขึ�นตามกระบวนการในการนํานโยบายการบญัชขีองกลุ่มกจิการไปถอืปฏิบตั ิและต้องเปิดเผยเรื�องการใช้
ดุลยพนิิจของผู้บรหิาร หรอืความซบัซ้อน หรอืเกี�ยวกบัข้อสมมติฐานและประมาณการที�มนีัยสําคญัต่องบการเงนิในหมายเหตุประกอบ 

งบการเงนิขอ้ 4 

ธนาคารไดจ้ดัทํางบการเงนิเฉพาะธนาคารเพื�อประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ�งแสดงเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยตามวธิรีาคาทุน

งบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึ�นจากงบการเงนิตามกฎหมายที�เป็นภาษาไทย ในกรณีที�มเีนื�อความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามในสอง
ภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงนิตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรุงและแนวปฏิบติัทางการบญัชี ที�มีผลบงัคบัใช้สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีในหรือหลงั

วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ที�เกี�ยวข้องและมีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ

ก) การปฏิรูปอตัราดอกเบี�ยอ้างอิงระยะที� 2 (การปรบัปรุงระยะที� 2) มีการปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 9

(TFRS 9) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 7 (TFRS 7) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 16 (TFRS 16)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 4 (TFRS 4) และแนวปฏิบติัทางการบญัชีสําหรบัธุรกิจประกันภัย กําหนด

มาตรการผ่อนปรนสําหรบัรายการที�อาจได้รบัผลกระทบจากการปฏริูปอตัราดอกเบี�ยอ้างอิง รวมถงึผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลง
กระแสเงนิสดตามสญัญา หรอืผลกระทบต่อความสมัพนัธ์ของการป้องกนัความเสี�ยงที�อาจจะเกดิขึ�นเมื�อมกีารเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย
อา้งองิ 

มาตรการผ่อนปรนที�สาํคญัของการปรบัปรุงระยะที� 2 ไดแ้ก่

 มกีารปรบัปรุง TFRS 4, TFRS 9, และ TFRS 16 โดยเมื�อมกีารเปลี�ยนแปลงเกณฑ์ในการกําหนดกระแสเงนิสดตามสญัญา
ของสนิทรพัย์ทางการเงนิหรือหนี�สนิทางการเงิน (รวมถึงหนี�สนิตามสญัญาเช่า) ซึ�งเป็นผลโดยตรงจากการปฏิรูปอัตรา

ดอกเบี�ยอ้างองิและเกณฑใ์หม่ที�ใชใ้นการกําหนดกระแสเงนิสดตามสญัญาเทยีบเท่ากบัเกณฑเ์ดมิในเชงิเศรษฐกิจ กจิการจะ
ไม่ต้องรบัรู้ผลกําไรหรอืขาดทุนจากการเปลี�ยนแปลงดงักล่าวในงบกําไรขาดทุนทนัที ทั �งนี� กจิการที�เป็นผูเ้ช่าตาม TFRS 16

ที�มกีารเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขของสญัญาเช่าเนื�องจากการเปลี�ยนเกณฑ์การกําหนดค่าเช่าจ่ายในอนาคตเนื�องจากการปฏิรูป
อตัราดอกเบี�ยอา้งองิ กใ็หถ้อืปฏบิตัติามวธิปีฏบิตัขิา้งตน้ดว้ย 

 มกีารปรบัปรุง TFRS 9 โดยผ่อนปรนใหก้จิการยงัสามารถใช้การบญัชป้ีองกนัความเสี�ยงสําหรบัรายการส่วนใหญ่ต่อไปได้ 
กรณีที�ความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเสี�ยงไดร้บัผลกระทบจากการปฏริปูอตัราดอกเบี�ยอา้งองิ ทั �งนี� กจิการยงัคงตอ้งรบัรู้

ส่วนของความไม่มปีระสทิธผิล
 TFRS 7 ไดกํ้าหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบั

- ลกัษณะและระดบัของความเสี�ยงต่อกจิการจากการปฏริปูอตัราดอกเบี�ยอา้งองิ
- กจิการมกีารบรหิารจดัการความเสี�ยงเหล่านั �นอย่างไร

- ความคบืหน้าของแผนในการเปลี�ยนไปใช้อตัราดอกเบี�ยอ้างองิอื�น และวธิกีารบรหิารจดัการการเปลี�ยนแปลงดงักล่าวของ
กจิการในช่วงการเปลี�ยนแปลง

ผลกระทบจากการปฏริูปอตัราดอกเบี�ยอา้งองิ

ปัจจุบนักลุ่มกจิการมเีครื�องมอืทางการเงนิบางสญัญาที�อ้างองิอตัราดอกเบี�ย USD LIBOR และ THBFIX ซึ�งมวีนัครบกําหนดหลงัปี 

พ.ศ. 2565

ในระหว่างปี พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิการไดจ้ดัตั �งคณะทํางานเพื�อจดัทําแผนการเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี�ยอา้งองิ ในการแกไ้ขสญัญา
คงคา้งที�อา้งองิอตัราดอกเบี�ย USD LIBOR และ อตัราดอกเบี�ย THBFIX ที�มวีนัครบกําหนดหลงัจากวนัที� 30 มถิุนายน พ.ศ. 2566

โดยเจรจากบัคู่สญัญาเพื�อเปลี�ยนไปใชอ้ตัราดอกเบี�ยอ้างองิ SOFR และ อตัราดอกเบี�ย THOR หรอืเพิ�มขอ้ความในสญัญาเดมิให้
ครอบคลุมการเปลี�ยนไปอ้างองิกบัอตัราดอกเบี�ยอื�นหลงัจากวนัยุตกิารเผยแพร่อตัราดอกเบี�ยอ้างองิเดมิ (fallback provision) ซึ�ง

การเจรจาแก้ไขบางสัญญายงัไม่แล้วเสร็จ โดยความเสี�ยงที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี�ยอ้างอิงที�กลุ่มกิจการได้รบั
ผลกระทบส่วนใหญ่เกิดจากส่วนต่างของอัตราดอกเบี�ย หากว่าสญัญาเงินกู้และสญัญาป้องกันความเสี�ยงที�เกี�ยวข้อง ไม่ได้

เปลี�ยนไปใช้อตัราดอกเบี�ยอ้างองิใหม่ ณ เวลาเดยีวกนั และ/หรอื อตัราดอกเบี�ยเปลี�ยนแปลงในจํานวนที�ต่างกนั ซึ�งอาจส่งผลต่อ
ความมปีระสทิธผิลของการป้องกนัความเสี�ยง และเงนิสดจ่ายสุทธติ่อกลุ่มกจิการที�เป็นผลมาจากการปฏริูปอตัราดอกเบี�ยอ้างอิง 

ทั �งนี�กลุ่มกจิการคาดว่าจะเสรจ็สิ�นข ั �นตอนการเปลี�ยนแปลงสญัญาก่อนวนัยุตกิารเผยแพร่อตัราดอกเบี�ยUSD LIBOR และ THBFIX   

ตารางต่อไปนี�แสดงรายละเอยีดของเครื�องมอืทางการเงนิของกลุ่มกจิการ ณ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 ที�อา้งองิอตัราดอกเบี�ย USD
LIBOR และ THBFIX ซึ�งยงัไม่มกีารเปลี�ยนแปลงไปใชอ้ตัราดอกเบี�ยอา้งองิอื�น:
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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

USD LIBOR THBFIX

ลา้นบาท ลา้นบาท

สนิทรพัยท์างการเงนิที�ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์

- เงนิใหส้นิเชื�อแก่ลูกหนี� 11,402 -

หนี�สนิทางการเงนิที�ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์

- ตราสารหนี�ที�ออกและเงนิกูย้มื 3,767 1,800

15,169 1,800

ตราสารอนุพนัธ์

- สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย 330,353 388,217

- สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ยต่างสกุลเงนิ 226,288 131,453

รวม 556,640 519,670

การบญัชป้ีองกนัความเสี�ยง

ความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเสี�ยง

การปรบัปรุงระยะที� 1 ได้ให้การยกเว้นเป็นการชั �วคราวจากการปฏิบตัิตามข้อกําหนดของการบัญชีป้องกนัความเสี�ยงเฉพาะ
ความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเสี�ยงที�ได้รบัผลกระทบโดยตรงจากการปฏริปูอตัราดอกเบี�ยอ้างองิ ขอ้ผ่อนปรนนี�ช่วยใหไ้ม่ตอ้ง

ยุตกิารใช้การบญัชีป้องกนัความเสี�ยงก่อนที�สญัญาจะได้มกีารแก้ไข ทั �งนี�กจิการยงัคงต้องรบัรูส้่วนของความไม่มปีระสทิธิผลใน
กําไรขาดทุน นอกจากนี� การปรบัปรุงระยะที� 1 นี�ได้กําหนดเงื�อนไขที�ทําใหต้้องยุตกิารใช้ขอ้ผ่อนปรนของการปรบัปรุงระยะที� 1
ซึ�งรวมถงึกรณีที�ความไม่แน่นอนที�เกดิจากการปฏริูปอตัราดอกเบี�ยอ้างองิไม่มอียู่แล้ว สําหรบัการปรบัปรุงระยะที� 2 ได้กําหนด
มาตรการผ่อนปรนสาํหรบัรายการที�อาจมผีลกระทบต่องบการเงนิในระหว่างการปฏริูปอตัราดอกเบี�ยอ้างองิ รวมถงึผลกระทบจาก

การเปลี�ยนแปลงกระแสเงนิสด หรอืผลกระทบต่อความสมัพนัธ์ของการป้องกนัความเสี�ยงที�อาจจะเกดิขึ�นเมื�อมกีารเปลี�ยนอตัรา
ดอกเบี�ยอา้งองิ

ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ยของสญัญาเงนิกูย้มืที�มอีตัราดอกเบี�ยผนัแปร (การป้องกนัความเสี�ยงในกระแสเงนิสด)

ตารางด้านล่าง แสดงรายละเอียดเฉพาะเครื�องมอืป้องกนัความเสี�ยงที�กลุ่มกิจการใช้ในกลยุทธ์การป้องกนัความเสี�ยงของกลุ่ม

กจิการที�อ้างองิอตัราดอกเบี�ย เช่น USD LIBOR, THBFIX ซึ�งยงัไม่ได้เปลี�ยนไปเป็นอตัราดอกเบี�ยอา้งองิอื�น ดงันั �นกลุ่มกจิการจงึ
ไดถ้อืปฏบิตัติามขอ้ผ่อนปรนของการปรบัปรุงระยะที� 1 สาํหรบัความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเสี�ยง:

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

มูลค่า

ตาม

สญัญา

มูลค่ายุติธรรม
บรรทดัในงบ

แสดงฐานะ

การเงิน

การเปลี�ยนแปลงใน

มูลค่ายุติธรรมที�ใช้ใน

การคาํนวณความไม่มี

ประสิทธิผลของการ

ป้องกนัความเสี�ยง

มูลค่าตามสญัญาที�

ได้รบัผลกระทบ

โดยตรงจากการ

ปฏิรปูอตัรา

ดอกเบี�ยอ้างอิงสินทรพัย์ หนี�สิน

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

การป้องกนัความเสี�ยงในกระแสเงินสด

อตัราแลกเปลี�ยน

- สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย
   ต่างสกุลเงนิ 32,362 1,697 1,621

ตราสารอนุพนัธ์
ทางการเงนิ 55 25,828
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สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ยมูลค่าตามสญัญาจํานวน  32,362 ล้านบาท ขา้งต้นนั �นมส่ีวนที�จะครบกําหนดก่อนวนัที�คาดว่าจะ

เกดิการเปลี�ยนแทนอตัราดอกเบี�ยอ้างองิ จํานวน 6,534 ลา้นบาท 

สําหรบัรอบปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิการได้ใช้ขอ้ผ่อนปรนตามขอ้กําหนดของการปรบัปรุงระยะที� 2 สําหรบั
การบญัชป้ีองกนัความเสี�ยง ดงัต่อไปนี� 

 การเลอืกกําหนดการป้องกนัความเสี�ยง เมื�อการปรบัปรุงระยะที� 1 เขา้เงื�อนไขในการยุตกิารใช ้กลุ่มกจิการจะปรบัปรุงการ
เลอืกกําหนดการป้องกนัความเสี�ยง เพยีงเพื�อทําใหเ้กดิการเปลี�ยนแปลงในหนึ�งอย่างหรอืมากกว่า ดงันี�

ก. การกําหนดอตัราดอกเบี�ยอา้งองิอื�น (ทั �งที�กําหนดหรอืไม่ไดก้ําหนดอยู่ในสญัญา) เป็นความเสี�ยงที�มกีารป้องกนั
ข. การปรบัปรุงคําอธบิายของรายการที�มีการป้องกนัความเสี�ยง รวมถึงคําอธบิายของส่วนของกระแสเงนิสดที�ถูกเลอืก

กําหนดหรอืมลูค่ายุตธิรรมที�มกีารป้องกนัความเสี�ยง หรอื
ค. การปรบัปรุงคาํอธบิายของเครื�องมอืที�ใชป้้องกนัความเสี�ยง 

กลุ่มกจิการจะปรบัปรุงเอกสารการป้องกนัความเสี�ยงใหส้ะทอ้นการปรบัปรุงการเลอืกกําหนดการป้องกนัความเสี�ยง ณ วนัสิ�นรอบ

ระยะเวลาบัญชีที�เกิดการเปลี�ยนแปลง ซึ�งการปรับปรุงเอกสารการป้องกันความเสี�ยงดังกล่าวนั �นจะไม่ถือเป็นการสิ�นสุด
ความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเสี�ยง ทั �งนี� ณ วนัสิ�นปี พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิการยงัไม่ไดทํ้าการปรบัปรุงเอกสารการป้องกนัความ

เสี�ยงใดๆที�เกี�ยวขอ้งกบัการปฏริปูอตัราดอกเบี�ยอา้งองิ
 จํานวนเงนิที�สะสมไว้อยู่ในสํารองการป้องกนัความเสี�ยงในกระแสเงนิสด: เมื�อกลุ่มกิจการปรบัปรุงการเลือกกําหนดการ

ป้องกนัความเสี�ยงดงักล่าวข้างต้น จํานวนเงนิที�สะสมไวอ้ยู่ในสํารองการป้องกนัความเสี�ยงในกระแสเงนิสดจะถอืว่าอ้างองิ
จากอตัราดอกเบี�ยอ้างองิอื�น (เช่น THOR เมื�อได้มกีารเปลี�ยนแทน THBFIX ด้วย THOR หรอื SOFR เมื�อได้มกีารเปลี�ยน

แทน USD LIBOR ด้วย SOFR) นอกจากนี�ในการวเิคราะห์การสิ�นสุดความสมัพนัธ์ของการป้องกนัความเสี�ยง เมื�ออตัรา
ดอกเบี�ยอา้งองิของกระแสเงนิสดในอนาคตที�มกีารป้องกนัความเสี�ยงที�เคยใชใ้นพจิารณาได้ถูกเปลี�ยนไปเป็นอตัราดอกเบี�ย

อา้งองิอื�นแลว้ซึ�งเป็นผลจากการปฏริปูอตัราดอกเบี�ยอา้งองิ ดงันั �นจํานวนเงนิที�สะสมไวอ้ยู่ในสาํรองการป้องกนัความเสี�ยงใน
กระแสเงนิสดต้องถอืว่าอ้างองิจากอตัราดอกเบี�ยอ้างองิอื�น (สําหรบัการพจิารณาว่ากระแสเงนิสดในอนาคตที�มกีารป้องกนั

ความเสี�ยงยงัคงคาดว่าจะเกดิขึ�นหรอืไม่)

ข) แนวปฏิบติัทางการบญัชี เรื�อง แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหนี�ที�ได้รบัผลกระทบจากโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019

กลุ่มกจิการที�ใหค้วามช่วยเหลอืลูกหนี�ที�ได้รบัผลกระทบจากโรคตดิเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 สามารถเลอืกนําแนวปฏิบตัิดงักล่าว 
ที�ออกโดยสภาวชิาชพีบญัชตีามแนวทางในหนังสอืเวยีนของธนาคารแห่งประเทศไทยที� ฝนส2.ว. 802/2564 เรื�องแนวทางการให้

ความช่วยเหลอืลูกหนี�ที�ได้รบัผลกระทบจากโรคตดิเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 (มาตรการแก้หนี�อย่างยั �งยนื) วนัที� 3 กนัยายน พ.ศ. 2564 
มาถอืปฏบิตัสิําหรบัการใหค้วามช่วยเหลือลูกหนี�ดงักล่าวระหว่าง วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถงึวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2566 

แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหนี�ที�สําคญั ได้แก่ ข้อผ่อนปรนเกี�ยวกบัการจดัลําดบัชั �นลูกหนี�สําหรบัการคํานวณค่าเผื�อผล
ขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น (ECL) กรณีที�มกีารปรบัปรุงโครงสรา้งหนี� การปรบัปรุงอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้รงิ (EIR) สาํหรบั

หนี�ที�มกีารปรบัโครงสรา้ง ขอ้ผ่อนปรนเกี�ยวกบัการคาํนวณ ECL สาํหรบัวงเงนิที�ยงัไม่ไดเ้บกิใช ้(unused credit line) เป็นตน้ 

กลุ่มกิจการเลือกที�จะนําแนวปฎิบตัิทางบญัชีดงักล่าวมาถือปฏิบตัิ โดยในกรณีที�กลุ่มกิจการมกีารปรบัปรุงโครงสร้างหนี�ใหก้บั
ลูกหนี�เงนิใหส้นิเชื�อทําให้ EIR เดมิไม่สะท้อนประมาณการกระแสเงนิสดที�จะได้รบัจากสนิเชื�อนั้นแล้ว กลุ่มกจิการจะใช้ EIR ใหม่

เป็นอตัราคดิคํานวณมูลค่าปัจจุบันของสนิเชื�อที�ปรบัปรุงโครงสร้างหนี� นอกจากนี�กลุ่มกิจการยงัปฎิบตัิตามแนวทางการจดัชั �น
ลูกหนี�ตามแนวปฎบิตัทิางบญัชดีงักล่าว
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2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงที� มีผลบงัคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีในหรือหลงัวนัที�  1 มกราคม  

พ.ศ. 2566 ที�เกี�ยวข้องและมีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ

กลุ่มกจิการไม่ไดนํ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�มกีารปรบัปรุงใหม่ดงัต่อไปนี�มาถอืปฏบิตักิ่อนวนับงัคบัใช้

ก) การปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 16 เรื�อง ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ ได้อธิบายให้ชดัเจนโดยห้ามกิจการนําสิ�งตอบ

แทนที�ได้รบัจากการขายชิ�นงานที�ผลติในระหว่างการเตรยีมความพรอ้มของที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ใหอ้ยู่ในสถานที�และสภาพที�
พรอ้มจะใชง้านไดต้ามความประสงคข์องฝ่ายบรหิารไปหกัต้นทุนของรายการที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์   

ข) การปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 37 เรื�อง ประมาณการหนี�สิน หนี�สินที�อาจเกิดขึ�น และสินทรพัยที์�อาจเกิดขึ�น ได้

อธบิายใหช้ดัเจนว่าในการพจิารณาว่าสญัญาเป็นสญัญาที�สรา้งภาระ ตน้ทุนการปฏบิตัคิรบตามสญัญาประกอบดว้ยต้นทุนส่วนเพิ�ม

ที�เกี�ยวขอ้งในการปฏบิตัติามสญัญาและการปันส่วนตน้ทุนอื�นที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงในการปฏบิตัติามสญัญา นอกจากนี�กจิการตอ้ง
รบัรูผ้ลขาดทุนจากการด้อยค่าที�เกิดขึ�นจากสนิทรพัย์ที�ใช้ในการปฏิบตัติามสญัญาก่อนที�จะตั �งประมาณการหนี�สนิแยกต่างหาก

สาํหรบัสญัญาที�สรา้งภาระ

ค) การปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 9 เรื�อง เครื�องมือทางการเงิน ได้อธิบายให้ชัดเจนเกี�ยวกับการ

พจิารณาการตดัรายการหนี�สนิทางการเงนิดว้ยวธิทีดสอบรอ้ยละ 10 โดยใหร้วมเฉพาะค่าธรรมเนียมที�เกดิระหว่างผูกู้ย้มืและผูใ้หกู้้ยมื

ผูบ้รหิารอยูร่ะหว่างประเมนิผลกระทบที�คาดว่าจะเกดิจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรุงดงักล่าวมาถอืปฏบิตัิ

2.4 การรบัรู้รายได้

(ก) ดอกเบี�ยและส่วนลดรบัจากเงนิใหส้นิเชื�อ

วธิกีารรบัรูด้อกเบี�ยใหร้บัรูต้ามอตัราดอกเบี�ยที�แท้จรงิ โดยการคาํนวณนี�ใหใ้ชอ้ตัราดอกเบี�ยที�แทจ้รงิกบัมลูค่าตามบญัชขีั �นตน้ของ

เงนิใหส้นิเชื�อ ยกเว้นการรบัรูร้ายได้ดอกเบี�ยจากเงนิใหส้นิเชื�อที�คา้งชําระเกนิกว่าสามเดอืนนับตั �งแต่วนัครบกําหนดชําระ หรอื
ลูกหนี�ระดบัที� 3 ตามนิยามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 9 จะรบัรูร้ายได้ด้วยอตัราดอกเบี�ยที�แท้จรงิของราคาตาม

บญัชหีลงัหกัค่าเผื�อการดอ้ยค่า

(ข) ดอกเบี�ยและเงนิปันผลจากเงนิลงทุน

ดอกเบี�ยรบัจากเงินลงทุนรบัรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์สดัส่วนของเวลาโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที�แท้จรงิของเงินลงทุน 
เงนิปันผลรบัจากเงนิลงทุนรบัรูเ้ป็นรายไดเ้มื�อมกีารประกาศจ่ายเงนิปันผล

(ค) รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร 

กลุ่มกจิการรบัรูร้ายไดค่้าธรรมเนียมและบรกิาร เมื�อมกีารใหบ้รกิารลูกคา้ ซึ�งประกอบดว้ยค่าธรรมเนียมและบรกิารหลายประเภท

รายได้ค่าธรรมเนียมและบรกิารที�จะรบัรู้รายได้เมื�อปฏิบตัติามภาระที�ต้องปฏิบตัเิสรจ็สิ�น เช่น รายได้จากการเป็นนายหน้าขาย
ประกนั รายไดค่้าธรรมเนียมในการจดัจําหน่ายหลกัทรพัย ์รายไดค้่าธรรมเนียมในการตดิตามทวงถามหนี�และค่าธรรมเนียมอื�นๆ 
ที�เกี�ยวขอ้งกบัการใหบ้รกิารธุรกรรมของกลุ่มกจิการ

ส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมและบรกิารที�จะรบัรูร้ายได้ตลอดช่วงระยะเวลาของการใหบ้รกิารดงักล่าว เช่น ค่าบรกิารจากการรบัรอง 

รบัอาวลั และการคํ�าประกนั และรายไดค่้าธรรมเนียมจดัการ 
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(ง) กําไร (ขาดทุน) จากการขายเงนิลงทุน 

กําไร (ขาดทุน) จากการขายเงนิลงทุนถอืเป็นรายได้หรอืค่าใชจ้่าย ณ วนัที�เกดิรายการ 

(จ) กําไร (ขาดทุน) จากการขายทรพัย์สนิรอการขาย 

กําไร (ขาดทุน) จากการขายทรพัยส์นิรอการขายจะรบัรูเ้ป็นรายไดห้รอืค่าใชจ้่าย เมื�อไดโ้อนการควบคุมในทรพัยส์นิรอการขายให้กบั

ผู้ซื�อ ซึ�งก็คอืเมื�อมกีารโอนความเป็นเจ้าของในทรพัย์สนิรอการขายและไม่มภีาระผูกพนัที�อาจส่งผลกระทบต่อการยอมรบัใน
สนิทรพัย์รอการขายของผูซ้ ื�อ

(ฉ) รายไดจ้ากสญัญาเช่าซื�อ

บรษิทัย่อยคาํนวณรายไดจ้ากสญัญาเช่าซื�อโดยวธิอีตัราดอกเบี�ยที�แทจ้รงิตามระยะเวลาของสญัญาเช่า

บรษิทัย่อยรบัรูร้ายไดจ้ากสญัญาเช่าซื�อตามเกณฑเ์ดยีวกบัการรบัรูด้อกเบี�ยจากเงนิใหส้นิเชื�อ

(ช) รายไดอ้ื�น

รายไดอ้ื�นรบัรูต้ามเกณฑ์คงคา้ง

2.5 การรบัรู้ค่าใช้จ่าย 

(ก) ค่าใชจ่้ายดอกเบี�ย

กลุ่มกจิการรบัรูค้่าใชจ่้ายดอกเบี�ยเงนิกูย้มืและเงนิรบัฝากเป็นค่าใชจ้่ายตามวธิอีตัราดอกเบี�ยที�แทจ้รงิ

(ข) ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบรกิาร และค่าใชจ่้ายอื�น

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบรกิาร และค่าใชจ่้ายอื�นรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง

2.6 เงินสด

เงนิสด หมายถงึ เงนิสดในมอืซึ�งเป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

2.7 เครื�องมือทางการเงิน

การจดัประเภทและการวดัมลูค่า 

กลุ่มกจิการจดัประเภทสนิทรพัยท์างการเงนิ โดยแบ่งเป็นแต่ละประเภทดงันี�
 สนิทรพัย์ทางการเงนิที�วดัมูลค่าในภายหลงัด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน (FVPL) หรอืด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื�น (FVOCI)
 สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าด้วยวธิรีาคาทุนตดัจําหน่าย (Amortised cost)

กลุ่มกจิการรบัรูส้นิทรพัย์ทางการเงนิในวนัที�ทํารายการคา้ ซึ�งเป็นวนัที�กลุ่มกจิการเขา้ทํารายการซื�อหรอืขายสนิทรพัยน์ั �น ดว้ยมลูค่ายุตธิรรม 
บวกดว้ยตน้ทุนการทํารายการซึ�งเกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการได้มาซึ�งสนิทรพัย์ทางการเงนิ ยกเวน้สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่ายุตธิรรมผ่าน

กําไรหรอืขาดทุน ซึ�งกลุ่มกจิการจะรบัรูต้น้ทุนการทํารายการในกําไรหรอืขาดทุน 

กลุ่มกจิการพจิารณาลกัษณะของกระแสเงนิสดโดยรวมของสนิทรพัย์ทางการเงนิซึ�งมอีนุพนัธ์แฝง (Embedded derivatives) เพื�อพจิารณาว่า
เขา้เงื�อนไขการจ่ายชําระดว้ยเงนิตน้และดอกเบี�ยหรอืไม่
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ตราสารหนี�

การวดัมลูค่าในภายหลงัของตราสารหนี�จะพจิารณาจากโมเดลธุรกจิ (Business model) ของกลุ่มกจิการในการจดัการสนิทรพัย์ทางการเงนิและ

จากลกัษณะของกระแสเงนิสดตามสญัญา โดยจะจดัประเภทตามลกัษณะการวดัมลูค่า ดงันี�
- ราคาทุนตดัจดัหน่าย: สนิทรพัย์ที�กลุ่มกจิการถอืไว้เพื�อรบัชําระกระแสเงนิสดตามสญัญาที�มลีกัษณะของเงนิต้นและดอกเบี�ย (SPPI)

จะรบัรูด้้วยราคาทุนตดัจําหน่าย รายได้ดอกเบี�ยจะรบัรู้ตามวธิอีตัราดอกเบี�ยที�แท้จรงิและแสดงรวมในรายการดอกเบี�ยรบั กําไรหรอื
ขาดทุนจากการตดัรายการจะรบัรูใ้นรายการกําไรสุทธจิากเงนิลงทุน และกําไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนจะรบัรูใ้นรายการกําไรจาก

เครื�องมอืทางการเงนิที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน ส่วนรายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรบัรูเ้ป็นรายการแยก
ต่างหาก 

- มูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น: สนิทรพัยท์ี�กลุ่มกจิการถอืไวเ้พื�อรบัชําระกระแสเงนิสดตามสญัญาที�มลีกัษณะของเงนิตน้
และดอกเบี�ย (SPPI) และถอืไวเ้พื�อขายจะรบัรูด้ว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น การเปลี�ยนแปลงในมลูค่าตามบญัชขีอง
สนิทรพัย์ทางการเงนิกลุ่มนี�จะรบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น ยกเวน้ รายการขาดทุน/กําไรจากการด้อยค่า รายได้ดอกเบี�ยที�คํานวณ
ตามวธิอีตัราดอกเบี�ยที�แท้จรงิ และ กําไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยน จะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน เมื�อกลุ่มกิจการตดัรายการสนิทรพัย์

ทางการเงนิดงักล่าว กําไรหรอืขาดทุนที�รบัรู้สะสมไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นจะถูกโอนจดัประเภทใหม่เข้ากําไรหรอืขาดทุนและ
แสดงในรายการกําไรสุทธิจากเงนิลงทุน รายได้ดอกเบี�ยจะแสดงในรายการดอกเบี�ยรบั  รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงเป็น

รายการแยกต่างหากในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
- มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน: สนิทรพัยท์ี�กลุ่มกจิการถอืไวท้ี�ไม่เขา้เงื�อนไขการวดัมูลค่าแบบราคาทุนตดัจําหน่าย หรอืมลูค่ายุตธิรรม

ผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น จะถูกรบัรูด้้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน โดยกําไรหรอืขาดทุนจากการวดัมูลค่าภายหลงัการรบัรู้
เริ�มแรกจะแสดงรวมอยู่ในรายการกําไรจากเครื�องมอืทางการเงนิที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุนในรอบระยะเวลาที�

เกดิรายการ 

กลุ่มกจิการโอนจดัประเภทตราสารหนี�เมื�อโมเดลธุรกจิ (Business model) ของกลุ่มกจิการในการจดัการสนิทรพัยท์างการเงนิเปลี�ยนไปเท่านั �น

ตราสารทุน

กลุ่มกจิการจดัประเภทเงนิลงทุนในตราสารทุนตามการวดัมูลค่า ซึ�งไม่สามารถเปลี�ยนแปลงได้ คอื มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น
ซึ�งจะไม่สามารถรบัรูไ้ปยงักําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั สําหรบัเงนิปันผลจากตราสารทุนดงักล่าวจะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนและแสดงรวมอยู่

ในรายไดจ้ากการดําเนินงานอื�น

เงนิใหส้นิเชื�อของธุรกจิธนาคารพาณิชย์

เงนิใหส้นิเชื�อแสดงตามจํานวนเงนิต้นคงเหลอืหกัด้วยค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น เงนิใหส้นิเชื�อในโมเดลธุรกิจที�มี
วตัถุประสงคเ์พื�อรบักระแสเงนิสดตามสญัญา และขอ้กําหนดตามสญัญา สะทอ้นกระแสเงนิสดซึ�งเป็นการจ่ายชําระเพยีงเงนิตน้และดอกเบี�ย

จากยอดคงเหลอืของเงนิตน้  

ลูกหนี�ตามสญัญาเช่าซื�อ

ลูกหนี�ตามสญัญาเช่าซื�อแสดงตามมลูค่าสุทธทิี�จะไดร้บัจากลูกหนี�ตามสญัญาเช่าซื�อหกัรายได้จากสญัญาเช่าซื�อที�ยงัไม่ถอืเป็นรายได้
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ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น

กลุ่มกจิการตอ้งพจิารณาและรบัรูผ้ลขาดทุนด้านเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น โดยรวมการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต (Forward looking) ของ

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมูลค่าด้วยวธิวีดัมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นและดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจําหน่าย ซึ�งวธิกีารวดัมลูค่าผล
ขาดทุนจากการด้อยค่านั �น ขึ�นอยู่กบัว่ามกีารเพิ�มขึ�นอย่างมนีัยสําคญัของความเสี�ยงด้านเครดิตของสนิทรพัย์หรอืไม่ ยกเวน้การด้อยค่าของ

ลูกหนี�ตามสญัญาเช่าและลูกหนี�อื�น ซึ�งกลุ่มกจิการเลอืกใช้วธิกีารอย่างง่ายในการพจิารณารบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น

ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นพิจารณาจากการเปลี�ยนแปลงในคุณภาพเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินเป็น
สามระดบั โดยในแต่ละระดบัจะกําหนดวธิกีารวดัค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�นที�แตกต่างกนัไป ไดแ้ก่

- ระดับที� 1 หากความเสี�ยงด้านเครดิตของเครื�องมอืทางการเงนิไม่เพิ�มขึ�นอย่างมนีัยสําคญันับตั �งแต่การรบัรูร้ายการเมื�อเริ�มแรก 
ค่าเผื�อผลขาดทุนของเครื�องมอืทางการเงนิจะถูกวดัมูลค่าด้วยจํานวนเงินเท่ากบัผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นใน 12 เดือน
ขา้งหน้า 

- ระดบัที� 2 หากความเสี�ยงด้านเครดติของเครื�องมอืทางการเงนิเพิ�มขึ�นอย่างมนีัยสาํคญันับตั �งแต่การรบัรูร้ายการเมื�อแรกเริ�ม ค่าเผื�อ
ผลขาดทุนของเครื�องมอืทางการเงนิจะถูกวดัมลูค่าดว้ยจํานวนเงนิเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�นตลอดอายุ

- ระดบัที� 3 เมื�อสนิทรพัยท์างการเงนิเขา้เงื�อนไขเป็นสนิทรพัย์ทางการเงนิที�มกีารดอ้ยค่าด้านเครดติ ค่าเผื�อผลขาดทุนของเครื�องมอื
ทางการเงนิจะถูกวดัมลูค่าดว้ยจํานวนเงนิเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�นตลอดอายุ

กลุ่มกจิการวดัมูลค่าเงนิสํารองส่วนเกนิ ณ วนัที�เริ�มปฏบิตัใิช้มาตรฐานรายงานทางการเงนิที�เกี�ยวขอ้งกบัเครื�องมอืทางการเงนิเป็นครั �งแรก 

โดยเปรยีบเทยีบเงนิสํารองซึ�งคํานวณจากค่าเผื�อขาดทุนด้านเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�นตามมาตรฐานรายงานทางการเงนิที�เกี�ยวขอ้งกบั
เครื�องมอืทางการเงนิกบัเงนิสํารองทั �งหมดที�กลุ่มกจิการดํารงไว ้ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ซึ�งกลุ่มกจิการจะทยอยลดเงนิสํารอง

ส่วนเกนิดงักล่าวด้วยวธิเีสน้ตรงเป็นระยะเวลา 5 ปี เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ฉบบัที� ธปท.ฝนส.(23)ว.
1603/2562 ณ วนัที� 6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 ว่าดว้ยเรื�อง ซกัซอ้มความเขา้ใจแนวทางการบรหิารจดัการสาํรองส่วนเกนิ 

ตั �งแต่วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิการไม่ได้ทําการทยอยลดเงนิสาํรองส่วนเกนิดงักล่าว เพื�อใหก้ลุ่มกิจการมเีงนิสํารองเพิ�มเตมิ

เพื�อรองรบัความเสยีหายที�อาจเกดิขึ�นในอนาคตจากการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 โดยอ้างองิประกาศ ธปท.ที� สนส. 
23/2561 เรื�อง หลกัเกณฑก์ารจดัชั �นและการกนัเงนิสํารองของสถาบนัการเงนิ วนัที� 31 ตุลาคม 2561 ขอ้ 5.8 สถาบนัการเงนิสามารถจดั

ชั �นหรอืกนัเงนิสํารองสนิทรพัย์และภาระผูกพนัทางการเงนิ หรอืตดัสนิทรพัย์ออกจากบญัชี โดยใช้เกณฑ์ที�เข้มงวดกว่าหลกัเกณฑ์ที�
ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดได้

กลุ่มกจิการแสดงหนี�สญูรบัคนืจากลูกหนี�เงนิใหส้นิเชื�อที�ถูกตดัจําหน่ายเป็นส่วนหนึ�งของรายไดอ้ื�น

การเปลี�ยนแปลงเงื�อนไข

เมื�อกลุ่มกจิการมกีารเจรจาต่อรองใหม่หรอืเปลี�ยนแปลงกระแสเงนิสดตามสญัญาเป็นอย่างอื�น กลุ่มกจิการจงึต้องพจิารณาว่าเงื�อนไขใน

สญัญาใหม่แตกต่างจากเงื�อนไขในสญัญาเก่าอย่างมนีัยสาํคญัหรอืไม่ โดยกลุ่มกจิการจะใชปั้จจยัดงัต่อไปนี�สาํหรบัการพจิารณาดงักล่าว

 เป็นการเปลี�ยนแปลงกระแสเงนิสดตามสญัญาเพยีงเลก็น้อยเพื�อใหผู้กู้้สามารถจ่ายชําระคนืได้ เมื�อผูกู้้ประสบปัญหาทางการเงนิ
หรอืไม่

 เป็นการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขในสญัญาที�มสีาระสําคญั เช่น การกําหนดผลตอบแทนโดยการปันส่วนแบ่งกําไรที�จะส่งผลกระทบ
โดยตรงกบัรปูแบบความเสี�ยงของเงนิใหกู้ย้มืนั �นหรอืไม่

 เป็นการยดือายุของเงนิใหกู้ย้มือย่างมสีาระสาํคญัของผูกู้ท้ี�ไม่ไดป้ระสบปัญหาทางการเงนิหรอืไม่
 เป็นการเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี�ยอย่างมสีาระสาํคญัหรอืไม่

 เป็นการเปลี�ยนแปลงสกุลเงนิของสญัญาหรอืไม่
 เป็นการเปลี�ยนแปลงหลกัประกนั หลกัทรพัยอ์ื�นๆ หรอืการปรบัเครดติใหด้ขีึ�นดา้นอื�นๆ ที�ไดร้บัหรอืไม่
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หากการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขของสญัญาใหม่ไม่แตกต่างจากสญัญาเดิมอย่างมนีัยสําคญั การเจรจาต่อรองใหม่หรอืการเปลี�ยนแปลง

ดงักล่าวไม่ส่งผลใหม้กีารตดัรายการสนิทรพัยท์างการเงนินั �น กลุ่มกจิการคํานวณมลูค่าตามบญัชขีั �นตน้ใหม่ของสนิทรพัย์ทางการเงนิโดย
ใชก้ระแสเงนิสดภายหลงัการเปลี�ยนแปลง และตอ้งรบัรูผ้ลกําไรหรอืขาดทุนจากการเปลี�ยนแปลงในกําไรหรอืขาดทุน โดยมลูค่าตามบญัชี

ขั �นตน้ของสนิทรพัยท์างการเงนิตอ้งคาํนวณใหม่ดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดตามสญัญาที�มกีารเจรจาต่อรองใหม่หรอืเปลี�ยนแปลง 
ที�คดิลดด้วยอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้รงิเดมิของสนิทรพัยท์างการเงนิ (หรอืใช้อตัราดอกเบี�ยที�แท้จรงิปรบัด้วยความเสี�ยงด้านเครดติ สําหรบั

สนิทรพัยท์างการเงนิที�มกีารดอ้ยค่าดา้นเครดติเมื�อซื�อหรอืเมื�อวนัที�เกดิรายการ)

กลุ่มกจิการจะปรบัชั �นใหแ้ก่ลูกหนี�ที�มกีารเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขสญัญาที�ไม่เขา้ข่ายการตดัรายการ โดยลูกหนี�ดงักล่าวต้องชําระเงนิตาม
เงื�อนไขการปรบัปรุงโครงสรา้งหนี�ใหม่ตดิต่อกนัไม่น้อยกว่า 3 เดอืน หรอื 3 งวด แล้วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า โดยสะท้อนใหเ้หน็ถงึ

สถานะของลูกหนี�ที�ไม่เขา้ข่ายการเพิ�มขึ�นอย่างมนีัยสําคญัของความเสี�ยงด้านเครดติ (significant increase in credit risk) กลุ่มกจิการจะ
พจิารณาปรบัการจดัชั �นใหด้ขี ึ�นได ้1 ชั �น เช่น ปรบัชั �นจากชั �นที� 2 เป็นชั �นที� 1 เป็นตน้  

อย่างไรก็ดี สําหรบัการปรับปรุงโครงสร้างหนี�ของลูกหนี� ชั �นที� 3 การติดตามการปฏิบัติตามเงื�อนไขใหม่เพิ�มเติมอีกอย่างน้อยเป็น

ระยะเวลา 9 เดอืน โดยลูกหนี�ต้องไม่มยีอดคา้งชําระทั �งเงนิต้นและดอกเบี�ย เมื�อครบระยะเวลาดงักล่าว ซึ�งสรา้งความเชื�อมั �นใหก้จิการ
เหน็ถงึสถานะของลูกหนี�ที�ไม่เขา้ขา่ยการเพิ�มขึ�นอย่างมนีัยสาํคญัของความเสี�ยงด้านเครดติ (significant increase in credit risk) กลุ่มกจิการ

จงึสามารถปรบัการจดัชั �นลูกหนี�กลบัไปชั �นที� 1 ไดใ้นทนัที

ทั �งนี� กลุ่มกจิการเลอืกที�จะนําแนวปฏบิตัดิงักล่าวที�ออกโดยสภาวชิาชพีบญัชตีามแนวทางในหนังสอืเวยีนของธนาคารแห่งประเทศไทยที� 
ฝนส2.ว. 802/2564 เรื�องแนวทางการใหค้วามช่วยเหลอืลูกหนี�ที�ไดร้บัผลกระทบจากโรคตดิเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 (มาตรการแกห้นี�อย่าง

ยั �งยนื) วนัที� 3 กนัยายน พ.ศ. 2564 มาถอืปฏบิตัสิาํหรบัการใหค้วามช่วยเหลอืลูกหนี�ดงักล่าวระหว่างรอบระยะเวลาบญัชวีนัที� 1 มกราคม 
พ.ศ. 2565 ถงึวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2566 โดยในกรณีที�กลุ่มกจิการมกีารปรบัปรุงโครงสรา้งหนี�ให้กบัลูกหนี�เงนิใหส้นิเชื�อทําใหอ้ตัรา

ดอกเบี�ยที�แท้จรงิ (EIR) เดมิไม่สะท้อนประมาณการกระแสเงนิสดที�จะได้รบัจากสนิเชื�อนั้นแลว้ กลุ่มกจิการจะใช้ EIR ใหม่เป็นอตัราคดิ
คํานวณมูลค่าปัจจุบนัของสนิเชื�อที�ปรบัปรุงโครงสรา้งหนี� นอกจากนี�กลุ่มกจิการยงัปฎิบตัติามแนวทางการจดัชั �นลูกหนี�ตามแนวปฎิบตัิ

ทางบญัชดีงักล่าว 

หากการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขของสญัญาใหม่แตกต่างจากสญัญาเดมิอย่างมนีัยสาํคญั กลุ่มกจิการจะตดัรายการสนิทรพัย์ทางการเงนิเดิม
และรบัรูส้นิทรพัยท์างการเงนิใหม่ด้วยมลูค่ายุตธิรรมและคาํนวณอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้รงิสาํหรบัสนิทรพัยด์งักล่าวใหม่ ณ วนัที�มกีารเจรจา

ต่อรองใหม่ และถอืเป็นวนัที�ที�กลุ่มกจิการจะเริ�มต้นคํานวณการด้อยค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิใหม่อกีครั �งเพื�อใช้ในการพจิารณาการ
เพิ�มขึ�นของความเสี�ยงด้านเครดติอย่างมนัียสาํคญัของสนิทรพัยท์างการเงนินั �น อย่างไรก็ตามกลุ่มกจิการพจิารณาสนิทรพัย์ทางการเงนิใหม่

ว่าเป็นสินทรพัย์ทางการเงินที�มีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื�อวนัที�เกิดรายการ หากการเจรจาต่อรองนั �นเกิดจากผลของการที�ลูกหนี�
ไม่สามารถจ่ายชําระเงนิใหส้นิเชื�อตามเงื�อนไขในสญัญาเดมิได ้กลุ่มกจิการรบัรูผ้ลต่างระหว่างของมลูค่าตามบญัชแีละสิ�งตอบแทนที�ได้รบั
สาํหรบัส่วนที�ตดัรายการในกําไรหรอืขาดทุนของการตดัรายการ

การตดัรายการนอกเหนือจากการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไข

กลุ่มกจิการตดัรายการสนิทรพัย์ทางการเงนิเฉพาะเมื�อ สทิธติามสญัญาที�จะได้รบักระแสเงนิสดจากสนิทรพัย์ทางการเงนิหมดอายุหรอื
เมื�อกลุ่มกจิการโอนสนิทรพัยท์างการเงนิโดยเฉพาะ 

 กลุ่มกจิการโอนความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกอืบทั �งหมดของสนิทรพัยท์างการเงนิ หรอื

 กลุ่มกจิการไม่โอนหรอืไม่ได้โอนหรอืไม่ได้คงไวซ้ึ�งความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกอืบทั �งหมดของสนิทรพัย์
ทางการเงนิ และกลุ่มกจิการไม่มกีารควบคุมสนิทรพัยท์างการเงนินั �น
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กลุ่มกจิการทําธุรกรรมเพื�อที�จะคงไว้ซึ�งสทิธติามสญัญาที�จะได้รบักระแสเงนิสดจากสนิทรพัยน์ั �นและกลุ่มกจิการมหีน้าที�ที�จะตอ้งส่งมอบ

กระแสเงนิสดดงักล่าวใหแ้ก่กจิการอื�นและโอนความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกอืบทั �งหมด ซึ�งธุรกรรมดงักล่าวถอืเป็น
การโอนแบบส่งผ่านที�เขา้เงื�อนไขของการตดัรายการเมื�อ

 ไม่มหีน้าที�ที�ตอ้งจ่ายเงนิหากกลุ่มกจิการไม่ไดร้บักระแสเงนิสดจากสนิทรพัย์ดงักล่าว

 ถูกหา้มใหข้ายหรอืนําไปวางเป็นหลกัประกนั หรอื 

 มหีน้าที�ที�จะตอ้งส่งมอบเงนิหรอืกระแสเงนิสดที�ไดร้บัแก่กจิการอื�นโดยทนัที

การจดัประเภทรายการและการวดัมลูค่าของหนี�สนิทางการเงนิและส่วนของเจา้ของ

เครื�องมอืทางการเงนิที�กลุ่มกจิการเป็นผูอ้อกตอ้งจดัประเภทเป็นหนี�สนิทางการเงนิหรอืตราสารทุนโดยพจิารณาภาระผกูพนัตามสญัญา 

 หากกลุ่มกิจการมภีาระผูกพนัตามสญัญาที�จะต้องส่งมอบเงนิสดหรอืสนิทรพัย์ทางการเงนิอื�นให้กบักิจการอื�น โดยไม่สามารถ
ปฏิเสธการชําระหรอืเลื�อนการชําระออกไปอย่างไม่มกีําหนดได้นั �น เครื�องมอืทางการเงนินั �นจะจดัประเภทเป็นหนี�สนิทางการเงิน 

เวน้แต่ว่าการชําระนั �นสามารถชําระโดยการออกตราสารทุนของกลุ่มบรษิทัเองดว้ยจํานวนตราสารทุนที�คงที� และเปลี�ยนกบัจํานวนเงนิ
ที�คงที�

 หากกลุ่มกิจการไม่มภีาระผูกพนัตามสญัญาหรอืสามารถเลื�อนการชําระภาระผูกพนัตามสญัญาไปได้ เครื�องมอืทางการเงนิดงักล่าวจะ
จดัประเภทเป็นตราสารทุน 

ในการรบัรู้รายการเมื�อเริ�มแรก กลุ่มกิจการต้องวดัมูลค่าของหนี�สนิทางการเงนิด้วยมูลค่ายุติธรรม กลุ่มกิจการจดัประเภทรายการหนี�สิน
ทางการเงนิทั �งหมดที�วดัมูลค่าในภายหลงัด้วยราคาทุนตดัจําหน่าย ยกเว้น หนี�สนิทางการเงนิที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอื

ขาดทุน  

หนี�สนิดงักล่าวรวมถงึหนี�สนิอนุพนัธ์ต้องวดัมูลค่าภายหลงัด้วยมูลค่ายุตธิรรม หนี�สนิทางการเงนิที�มลีกัษณะตรงตามคํานิยามของการถือไว้
เพื�อคา้ หนี�สนิทางการเงนิอื�นที�กลุ่มกิจการได้เลอืกกําหนด ณ วนัที�รบัรูร้ายการ โดยหนี�สนิทางการเงนิดงักล่าวต้องเขา้เงื�อนไขดงัต่อไปนี�

ขอ้ใดขอ้หนึ�ง (หรอืมากกว่า) 

ก) เมื�อการกําหนดดงักล่าวช่วยขจดัหรอืลดความไม่สอดคล้องอย่างมนัียสําคญัในการวดัมูลค่าหรอืการรบัรู้รายการที�ไม่สอดคล้อง 
(“การไม่สามารถจบัคู่ทางบญัช”ี) ที�อาจเกดิขึ�น

ข) เมื�อกลุ่มของหนี�สนิทางการเงนิที�มีการบรหิารจัดการและประเมนิผลด้วยเกณฑ์มูลค่ายุติธรรม ซึ�งสอดคล้องกับ กลยุทธ์การบริหาร 
ความเสี�ยงหรอืการลงทุนที�จดัทําขึ�นเป็นลายลกัษณ์อกัษร และ 

ค) ธุรกรรมที�มอีนุพนัธท์างการเงนิแฝงที�เขา้เงื�อนไข

โดยกลุ่มกจิการรบัรู้กําไรหรอืขาดทุนของหนี�สนิทางการเงนิกําหนดใหว้ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเป็นกําไร (ขาดทุน) 
จากเครื�องมอืทางการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน
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การตดัรายการของหนี�สนิทางการเงนิ

กิจการต้องตัดรายการหนี�สินทางการเงิน (หรือบางส่วนของหนี�สินทางการเงิน) ออกจากงบแสดงฐานะการเงิน เฉพาะเมื�อหนี�สิน

ทางการเงนินั �นสิ�นสุดลง โดยภาระผกูพนัที�ระบุในสญัญาไดม้กีารปฏบิตัติามแลว้ ไดม้กีารยกเลกิ หรอืสิ�นสุด

การแลกเปลี�ยนตราสารหนี�ที�มคีวามแตกต่างอย่างมากในขอ้กําหนดระหว่างกลุ่มกจิการและผูใ้หกู้ต้อ้งถอืเป็นการสิ�นสุดของหนี�สนิทางการเงนิ
เดิม และถอืเป็นการรบัรูร้ายการของหนี�สนิทางการเงนิใหม่ในทํานองเดยีวกนั การเปลี�ยนแปลงอย่างมากในขอ้กําหนดของหนี�สนิทางการเงนิ

ที�มีอยู่หรือบางส่วนของหนี�สินนั �นต้องถือปฏิบัติเป็นการสิ�นสุดของหนี�สินทางการเงินเดิม และถือเป็นการรับรู้รายการของหนี�สิน
ทางการเงนิใหม่ โดยขอ้กําหนดของหนี�สนิทางการเงนิจะถอืว่าเปลี�ยนแปลงไปอย่างมากเมื�อมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดภายใต้ขอ้ตกลงใหม่

ซึ�งรวมถงึค่าใช้จ่ายที�ตอ้งจ่ายสุทธกิบัรายไดท้ี�ไดร้บั โดยคดิลดจากอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้รงิของสญัญาเดมิเปลี�ยนแปลงไปอย่างน้อยรอ้ยละ 10 
ของมลูค่าปัจจุบนัของมลูค่าตามบญัชขีองหนี�สนิทางการเงนิ

หากการแลกเปลี�ยนตราสารหนี�หรือการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขถูกพิจารณาว่าเป็นการยกเลิกหนี�สินเดิม ต้นทุนหรือค่าธรรมเนียมใดๆ 

ที�เกิดขึ�นจะถูกรบัรู้เป็นส่วนหนึ�งของกําไรหรอืขาดทุนจากการยกเลิกหนี�สนิเดิม หากการแลกเปลี�ยนหรือการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขไม่ถูก
พิจารณาว่าเป็นการยกเลิกหนี�สินเดิม ต้นทุนหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที�เกิดขึ�นจะต้องนําไปปรบัปรุงกับมูลค่าตามบัญชีของหนี�สินและ

ตดัจําหน่ายตลอดระยะเวลาที�เหลอือยู่ของหนี�สนิที�มกีารเปลี�ยนแปลงเงื�อนไข

สญัญาคํ�าประกนัทางการเงนิ

กลุ่มกจิการรบัรูส้ญัญาคํ�าประกนัทางการเงนิเป็นหนี�สนิทางการเงนิเมื�อใหก้ารคํ�าประกนัด้วยมลูค่ายุตธิรรม และวดัมลูค่าในภายหลงัดว้ย    
มูลค่าที�สูงกว่าระหว่าง ก) จํานวนเงนิค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�นของสญัญาคํ�าประกนัและ ข) จํานวนเงนิที�รบัรูเ้มื�อ

เริ�มแรกหกัดว้ยจํานวนเงนิสะสมของรายไดท้ี�รบัรู้

การหกักลบสนิทรพัยท์างการเงนิและหนี�สนิทางการเงนิ 

สนิทรพัย์ทางการเงนิ และหนี�สนิทางการเงนิจะได้รบัการหกักลบในงบแสดงฐานะการเงนิต่อเมื�อกจิการมสีทิธิตามกฎหมายในการนํา
จํานวนที�รบัรูม้าหกักลบลบหนี�กนั และมคีวามตั �งใจที�จะจ่ายชําระจํานวนที�รบัรู้ไวด้้วยยอดสุทธ ิหรอืตั �งใจที�จะรบัประโยชน์จากสนิทรพัย์

และชําระหนี�สนิในเวลาเดยีวกนั

2.8 เงินลงทุนในบริษทัย่อย

บรษิทัย่อยหมายถงึกจิการที�กลุ่มกจิการควบคุม กลุ่มกจิการควบคุมกจิการเมื�อกลุ่มกจิการมกีารเปิดรบัหรอืมสีทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจาก
การเกี�ยวข้องกับผู้ได้ร ับการลงทุนและมีความสามารถทําให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใช้อํานาจเหนือผู้ได้ร ับการควบคุม  

กลุ่มกจิการรวมงบการเงนิของบรษิทัย่อยไว้ในงบการเงนิรวมตั �งแต่วนัที�กลุ่มกิจการมอีํานาจในการควบคุมบรษิทัย่อย กลุ่มกจิการจะไม่นํา
งบการเงนิของบรษิทัย่อยมารวมไวใ้นงบการเงนิรวมนับจากวนัที�กลุ่มกจิการสูญเสยีอํานาจควบคุม

กลุ่มกจิการบนัทกึบญัชกีารรวมธุรกจิโดยถอืปฏบิตัติามวธิซีื�อ สิ�งตอบแทนที�โอนใหส้ําหรบัการซื�อบรษิทัย่อย ประกอบดว้ยมลูค่ายุติธรรมของ

สนิทรพัย์ที�ผูซ้ื�อโอนใหแ้ละหนี�สนิที�ก่อขึ�นเพื�อจ่ายชําระใหแ้ก่เจ้าของเดมิของผูถู้กซื�อและส่วนได้เสยีในส่วนของเจ้าของที�ออกโดยกลุ่มกจิการ 
สิ�งตอบแทนที�โอนใหร้วมถงึมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย ์หรอืหนี�สนิที�ผูซ้ื�อคาดว่าจะตอ้งจ่ายชําระตามขอ้ตกลง

ต้นทุนที�เกี�ยวขอ้งกบัการซื�อจะรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายเมื�อเกดิขึ�น มูลค่าเริ�มแรกของสนิทรพัย์ที�ระบุได้ที�ได้มาและหนี�สนิและหนี�สนิที�อาจเกดิขึ�นที�
รบัมาจากการรวมธุรกิจจะถูกวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม ณ วนัที�ซื�อ ในการรวมธุรกจิแต่ละครั �ง กลุ่มกจิการวดัมูลค่าของส่วนได้เสยีที�ไม่มี
อํานาจควบคุมในผูถู้กซื�อด้วยมูลค่ายุตธิรรม หรอื มูลค่าของสนิทรพัย์สุทธทิี�ระบุได้ของผูถู้กซื�อตามสดัส่วนของหุน้ที�ถอืโดยส่วนได้เสยีที�ไม่มี

อํานาจควบคุม 
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ในการรวมธุรกิจที�ดําเนินการสําเรจ็จากการทยอยซื�อ ผูซ้ ื�อต้องวดัมูลค่าส่วนได้เสยีที�ผูซ้ื�อถอือยู่ในผูถู้กซื�อก่อนหน้าการรวมธุรกจิใหม่โดยใช้

มลูค่ายุตธิรรม ณ วนัที�ซื�อและรบัรูผ้ลกําไรหรอืขาดทุนที�เกดิขึ�นจากการวดัมลูค่าใหม่นั �นในกําไรหรอืขาดทุน

สิ�งตอบแทนที�คาดว่าจะต้องจ่ายออกไปโดยกลุ่มกิจการ รบัรูด้้วยมูลค่ายุตธิรรม ณ วนัที�ซื�อ การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุตธิรรมของสิ�งตอบแทน
ที�คาดว่าจะต้องจ่ายที�รบัรูภ้ายหลงัวนัที�ซื�อซึ�งจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์หรอืหนี�สนิใหร้บัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน สิ�งตอบแทนที�คาดว่าจะตอ้งจ่าย

ซึ�งจดัประเภทเป็นส่วนของเจ้าของตอ้งไม่มกีารวดัมลูค่าใหม่ และใหบ้นัทกึการจ่ายชําระในภายหลงัไวใ้นส่วนของเจ้าของ

ส่วนเกนิของมูลค่าสิ�งตอบแทนที�โอนให ้มูลค่าส่วนได้เสยีที�ไม่มอํีานาจควบคุมในผูถู้กซื�อ และมูลค่ายุตธิรรม ณ วนัซื�อธุรกจิของส่วนได้เสยี
ในส่วนของเจ้าของของผู้ถูกซื�อที�ผู้ซื�อถอือยู่ก่อนการรวมธุรกิจ ที�มากกว่ามูลค่ายุติธรรมสุทธ ิณ วนัที�ซื�อของสนิทรพัย์สุทธิของบรษิัทย่อย 

ที�ระบุได้ที�ได้มา ต้องรบัรูเ้ป็นค่าความนิยม หากมูลค่าของมูลค่าสิ�งตอบแทนที�โอนให ้มูลค่าส่วนได้เสยีที�ไม่มอีํานาจควบคุมในผูถู้กซื�อ และ
มูลค่ายุติธรรม ณ วนัซื�อธุรกิจของส่วนได้เสยีในส่วนของเจ้าของของผู้ถูกซื�อที�ผู้ซื�อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ น้อยกว่ามูลค่ายุติธรรมของ
สนิทรพัยส์ุทธขิองบรษิทัย่อยที�ไดม้าเนื�องจากการซื�อในราคาตํ�ากว่ามูลค่ายุตธิรรม จะรบัรูส้่วนต่างโดยตรงไปยงักําไรขาดทุน

กจิการจะตดัรายการบัญชรีะหว่างกนั ยอดคงเหลอื และกําไรที�ยงัไม่ได้เกิดขึ�นจรงิระหว่างกนัในกลุ่มกิจการ ขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริงก็จะ
ตดัรายการในทํานองเดยีวกนั เวน้แต่รายการนั �นมหีลกัฐานว่าสนิทรพัย์ที�โอนระหว่างกนัเกดิการด้อยค่า นโยบายการบญัชขีองบรษิทัย่อยได้

ถูกปรบัปรุงเพื�อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบญัชขีองกลุ่มกจิการ 

2.9 ทรพัยสิ์นรอการขาย

ทรพัย์สนิรอการขายประกอบด้วยอสงัหารมิทรพัย์และสงัหารมิทรพัย์ ซึ�งแสดงในราคาทุนที�ได้มาหรอืมูลค่าที�คาดว่าจะได้รบัคนืหกัด้วย
ประมาณการค่าใชจ้่ายในการขายแลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากว่าในขณะที�ได้สนิทรพัย์นั �นมา ในกรณีที�มูลค่าตามบญัชขีองทรพัยส์นิรอการขาย

มกีารดอ้ยค่า กลุ่มกจิการจะรบัรูค่้าเผื�อการดอ้ยค่าของทรพัยส์นิรอการขายทั �งจํานวน 

กลุ่มกิจการจะรับรู้กําไร (ขาดทุน) จากการขายทรพัย์สินรอการขายเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทั �งจํานวนตามหลักเกณฑ์ที�กําหนด
โดยธนาคารแห่งประเทศไทย 

2.10 ที�ดิน อาคารและอปุกรณ์และค่าเสื�อมราคา

ที�ดนิ และอาคารซึ�งส่วนใหญ่ประกอบดว้ยอาคารสํานักงาน แสดงดว้ยมูลค่ายุตธิรรมตามราคาประเมนิซึ�งผูป้ระเมนิราคาอสิระภายนอกได้
ประมาณการไว้และจะทบทวนการประเมินทุกๆ 5 ปี หกัด้วยค่าเสื�อมราคาสะสมของอาคาร ส่วนอุปกรณ์อื�น ๆ รบัรู้เมื�อเริ�มแรกตาม
ราคาทุนหกัดว้ยค่าเสื�อมราคาสะสม

ต้นทุนที�เกดิขึ�นภายหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์หรอืรบัรูแ้ยกเป็นอกีสนิทรพัย์หนึ�งตามความเหมาะสม เมื�อต้นทุนนั �น
เกดิขึ�นและคาดว่าจะใหป้ระโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตแก่กลุ่มกจิการและตน้ทุนดงักล่าวสามารถวดัมูลค่าได้อย่างน่าเชื�อถอื และมูลค่า

ตามบญัชีของชิ�นส่วนที�ถูกเปลี�ยนแทนจะถูกตดัรายการออก สําหรบัค่าซ่อมแซมและบํารุงรกัษาอื�น ๆ บรษิัทจะรบัรู้ต้นทุนดงักล่าว
เป็นค่าใชจ้่ายในกําไรหรอืขาดทุนเมื�อเกดิขึ�น

การตรีาคาที�ดนิและอาคารใหม่ทําใหมู้ลค่าตามบญัชทีี�เพิ�มขึ�นจะรบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นและจะแสดงอยู่ในส่วนเกนิทุนจากการ

ตีราคาสินทรพัย์ในส่วนของเจ้าของ และหากมูลค่าของส่วนที�เคยมีการตีราคาเพิ�มนั �นลดลงกลุ่มกิจการจะนําส่วนที�ลดลงจากการ
ตรีาคาใหม่ไปรบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น และลดส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาสนิทรพัยข์า้งตน้ที�อยูใ่นส่วนของเจา้ของลดลงตามไปดว้ย 

ส่วนที�ลดลงที�เหลอืจะบนัทกึไปยงักําไรหรอืขาดทุน  ในแต่ละงวดผลต่างระหว่างวธิคีดิค่าเสื�อมราคาที�คํานวณจากมูลค่าตามบญัชีของ
สนิทรพัยท์ี�ตรีาคาใหม่ กบัค่าเสื�อมราคาที�คํานวณจากราคาทุนเดมิของสนิทรพัย ์จะถูกโอนจากส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาสนิทรพัย์ไปยงั

กําไรสะสม 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

30

ที�ดนิไม่มกีารคดิค่าเสื�อมราคา ค่าเสื�อมราคาของสนิทรพัย์อื�นคํานวณโดยใช้วธิีเส้นตรงเพื�อลดราคาทุน (หรอืราคาที�ตใีหม่) แต่ละชนิด

ตลอดอายุการใหป้ระโยชน์ที�ประมาณการไวข้องสนิทรพัยด์งัต่อไปนี�

อาคาร 20 - 50 ปี 

ส่วนปรบัปรุงอาคาร 5 ปี 
ยานพาหนะและอุปกรณ์ 5 ปี  

ทุกสิ�นรอบรอบระยะเวลารายงาน ไดม้กีารทบทวนและปรบัปรุงมลูค่าคงเหลอืและอายุการใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยใ์หเ้หมาะสม 

ในกรณีที�มูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที�คาดว่าจะได้ร ับคืน มูลค่าตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที�คาดว่าจะได้ร ับคืนทันที 

(ดูหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 2.13) 

ผลกําไรหรอืขาดทุนที�เกิดจากการจําหน่ายที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ คํานวณโดยเปรยีบเทยีบจากสิ�งตอบแทนสุทธทิี�ได้รบัจากการจําหน่าย

สนิทรพัยก์บัมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ และจะรบัรูใ้นงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

ในการจําหน่ายสนิทรพัยท์ี�มกีารตรีาคาใหม่ ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาสนิทรพัยจ์ะโอนไปยงักําไรสะสม 

2.11 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้

กลุ่มกิจการมสีญัญาเช่า ซึ�งมรีะยะเวลาการเช่าคงที�อยู่ระหว่าง 1 ถงึ 15 ปี โดยบางสญัญามเีงื�อนไขใหส้ามารถต่อสญัญาได้ โดยก่อนปี พ.ศ. 2564 
กลุ่มกจิการไดจ้ดัประเภทสญัญาเช่าที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นสญัญาเช่าประเภทสญัญาเช่าการเงนิ และสญัญาเช่าดําเนินงาน โดย

ค่าเช่าที�จ่ายภายใตส้ญัญาเช่าดําเนินงาน (สุทธจิากเงนิจูงใจตามสญัญาเช่าที�ไดร้บัจากผูใ้หเ้ช่า) จะรบัรูต้ามวธิเีสน้ตรงตลอดอายุสญัญาเช่า 

ตั �งแต่วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการรบัรูส้ญัญาเช่าเมื�อกลุ่มกจิการสามารถเขา้ถงึสนิทรพัย์ตามสญัญาเช่า เป็นสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 

และหนี�สนิตามสญัญาเช่า โดยค่าเช่าที�ชําระจะปันส่วนเป็นการจ่ายชําระหนี�สนิและต้นทุนทางการเงนิ โดยต้นทุนทางการเงนิจะรบัรู้ในกําไร
หรือขาดทุนตลอดระยะเวลาสญัญาเช่าด้วยอตัราดอกเบี�ยคงที�จากยอดหนี�ส ินตามสญัญาเช่าที�คงเหลืออยู่ กลุ่มกิจการคดิค่าเสื�อมราคา

สนิทรพัยส์ทิธกิารใชต้ามวธิเีสน้ตรงตามอายุที�ส ั �นกว่าระหว่างอายุสนิทรพัยแ์ละระยะเวลาการเช่า

สนิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ละหนี�สนิตามสญัญาเช่ารบัรูเ้ริ�มแรกดว้ยมลูค่าปัจจุบนัของค่าเช่าจ่าย ซึ�งประกอบไปดว้ย
 ค่าเช่าคงที�สุทธดิว้ยเงนิจูงใจคา้งรบัสุทธจิากเงนิจูงใจที�ไดร้บัตามสญัญาเช่า

 ค่าเช่าผนัแปรที�อา้งองิจากอตัราหรอืดชันี 
 มลูค่าที�คาดว่าจะตอ้งจ่ายจากการรบัประกนัมลูค่าคงเหลอื

 ราคาสทิธเิลอืกซื�อหากมคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที�กลุ่มกิจการจะใชส้ทิธ ิและ
 ค่าปรบัจากการยกเลกิสญัญา หากอายุของสญัญาเช่าสะทอ้นถงึการที�กลุ่มกจิการคาดว่าจะยกเลกิสญัญานั �น

กลุ่มกจิการจะคดิลดค่าเช่าจ่ายขา้งต้นด้วยอตัราดอกเบี�ยโดยนัยตามสญัญา หากไม่สามารถหาอตัราดอกเบี�ยโดยนัยได้ กลุ่มกจิการจะคดิลด
ด้วยอตัราการกู้ยมืส่วนเพิ�มของผูเ้ช่า ซึ�งก็คอือตัราที�สะท้อนถงึการกู้ยมื เพื�อใหไ้ด้มาซึ�งสนิทรพัย์ที�มมีูลค่าใกล้เคยีงกนั ในสภาวะเศรษฐกิจ 

อายุสญัญา และเงื�อนไขที�ใกลเ้คยีงกนั 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใชจ้ะรบัรูด้ว้ยราคาทุน ซึ�งประกอบดว้ย

 จํานวนที�รบัรูเ้ริ�มแรกของหนี�สนิตามสญัญาเช่า
 ค่าเช่าจ่ายที�ไดชํ้าระก่อนเริ�ม หรอื ณ วนัทําสญัญาสุทธจิากเงนิจูงใจที�ไดร้บัตามสญัญาเช่า 

 ตน้ทุนทางตรงเริ�มแรก และ
 ตน้ทุนการปรบัสภาพสนิทรพัย์

โดยค่าเช่าที�จ่ายตามสญัญาเช่าระยะสั �นและสญัญาเช่าสนิทรพัย์ที�มมีูลค่าตํ�าจะรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายในกําไรหรอืขาดทุนตามวธิเีส้นตรง สญัญาเช่า
ระยะสั �นคอืสญัญาเช่าที�มอีายุสญัญาเช่าน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 12 เดอืน สนิทรพัย์ที�มมีลูค่าตํ�าประกอบดว้ย ป้าย และสาํนักงานแลกเปลี�ยนเงนิ
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2.12 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน

(ก) โปรแกรมคอมพวิเตอร์

สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยที�ซื�อมามีลักษณะเฉพาะบันทึกเป็นสินทรพัย์โดยคํานวณจากต้นทุนในการได้มาและ
การดําเนินการใหโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์นั �นสามารถนํามาใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะตดัจําหน่ายตลอดอายุประมาณการให้

ประโยชน์ภายในระยะเวลา 5 ปี และ 10 ปี 

ต้นทุนที�ใชใ้นการบํารุงรกัษาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ใหบ้นัทกึเป็นค่าใชจ้่ายเมื�อเกดิขึ�น ค่าใช้จ่ายที�เกดิจากการพฒันาที�เกี�ยวขอ้ง

โดยตรงในการออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพวิเตอร์ที�มีลักษณะเฉพาะเจาะจงซึ�งกลุ่มกิจการเป็นผู้ดูแล จะรบัรู้เป็น
สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนเมื�อเป็นไปตามขอ้กําหนดทุกขอ้ดงันี�

 มคีวามเป็นไปไดท้างเทคนิคที�กจิการจะทําโปรแกรมคอมพวิเตอรใ์หเ้สรจ็สมบูรณ์เพื�อนํามาใชป้ระโยชน์หรอืขายได้

 ผูบ้รหิารมคีวามตั �งใจที�จะทําโปรแกรมคอมพวิเตอรใ์หเ้สรจ็สมบูรณ์และนํามาใชป้ระโยชน์หรอืขาย

 กจิการมคีวามสามารถที�จะนําโปรแกรมคอมพวิเตอรน์ั �นมาใชป้ระโยชน์หรอืขาย

 สามารถแสดงว่าโปรแกรมคอมพวิเตอรนั์ �นใหผ้ลประโยชน์ทางเศรษฐกจิในอนาคตอย่างไร

 มคีวามสามารถในการจดัหาทรพัยากรด้านเทคนิค ด้านการเงนิ และด้านอื�นได้เพยีงพอที�จะนํามาใช้เพื�อทําให้การพฒันา
เสรจ็สิ�นสมบูรณ์ และนําโปรแกรมคอมพวิเตอรม์าใช้ประโยชน์หรอืนํามาขายได ้และ

 กจิการมคีวามสามารถที�จะวดัมลูค่าของรายจ่ายที�เกี�ยวขอ้งกบัโปรแกรมคอมพวิเตอรท์ี�เกดิขึ�นในระหว่างการพฒันาได้อย่าง
น่าเชื�อถอื

ต้นทุนโดยตรงที�ร ับรู้เป็นส่วนหนึ�งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรวมถึงต้นทุนพนักงานที�ทํางานในทีมพัฒนาโปรแกรม

คอมพวิเตอรแ์ละค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งในจํานวนเงนิที�เหมาะสม

ต้นทุนการพฒันาอื�นที�ไม่เข้าเงื�อนไขเหล่านี�จะรบัรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื�อเกิดขึ�น ค่าใช้จ่ายในการพฒันาหากก่อนหน้านี�รบัรู้เป็น

ค่าใชจ่้ายไปแลว้ จะไม่รบัรูเ้ป็นสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนในเวลาภายหลงั 

(ข) สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนอื�น

รายจ่ายเพื�อให้ได้รบัสิทธิ ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์และตัดจําหน่ายโดยใช้วิธีอ ัตราเส้นตรง ตลอดอายุการให้ประโยชน์ 5 ปี 
สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนจะไม่มกีารประเมนิมลูค่าใหม่

2.13 การด้อยค่าของสินทรพัย์

สนิทรพัย์ที�มอีายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั เช่น ค่าความนิยม ซึ�งไม่มกีารตดัจําหน่ายจะถูกทดสอบการด้อยค่าเป็นประจําทุกปี 

สนิทรพัยอ์ื�นที�มกีารตดัจําหน่ายจะต้องมกีารทบทวนการดอ้ยค่า เมื�อมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์บ่งชี�ว่าราคาตามบญัชอีาจสูงว่ามูลค่าที�คาดว่า
จะไดร้บัคนื รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรบัรูเ้มื�อราคาตามบญัชขีองสนิทรพัยส์งูกว่ามูลค่าสุทธทิี�คาดว่าจะไดร้บัคนื ซึ�งหมายถงึจํานวนที�

สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหกัต้นทุนในการขายเทียบกบัมูลค่าจากการใช้ สนิทรพัย์จะถูกจดัเป็นหน่วยที�เล็กที�สุดที�สามารถแยกออกมาได้ 
เพื�อวตัถุประสงคข์องการประเมนิการดอ้ยค่า สนิทรพัยท์ี�ไม่ใช่สนิทรพัยท์างการเงนินอกเหนือจากค่าความนิยมซึ�งรบัรูร้ายการขาดทุนจาก

การดอ้ยค่าไปแลว้จะถูกประเมนิความเป็นไปไดท้ี�จะกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน

2.14 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

(ก) สกุลเงนิที�ใชใ้นการดําเนินงานและสกุลเงนิที�ใช้นําเสนองบการเงนิ

รายการที�รวมในงบการเงนิของแต่ละกจิการในกลุ่มกิจการถูกวดัมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกจิหลกัที�
กจิการดําเนินงานอยู่ (สกุลเงนิที�ใชใ้นการดําเนินงาน) งบการเงนิรวมแสดงในสกุลเงนิบาท ซึ�งเป็นสกุลเงนิที�ใช้ในการดําเนินงาน

และสกุลเงนิที�ใชนํ้าเสนองบการเงนิของกลุ่มกจิการ 
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(ข) รายการและยอดคงเหลอื 

รายการที�เป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงนิที�ใชใ้นการดําเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกดิรายการหรอื

วนัที�ตีราคาหากรายการนั �นถูกวดัมูลค่าใหม่ รายการกําไรและรายการขาดทุนที�เกิดจากการรบัหรอืจ่ายชําระที�เป็นเงนิตรา
ต่างประเทศ และที�เกดิจากการแปลงค่าสนิทรพัย์และหนี�สนิที�เป็นตวัเงนิซึ�งเป็นเงนิตราต่างประเทศ ได้บนัทกึไวใ้นรายการกําไรจาก

เครื�องมอืทางการเงนิที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน

เมื�อมีการรบัรู้รายการกําไรหรือขาดทุนของรายการที�ไม่เป็นตัวเงินไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น องค์ประกอบของอัตรา
แลกเปลี�ยนทั �งหมดของกําไรหรอืขาดทุนนั �นจะรบัรูไ้ว้ในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นด้วย ในทางตรงขา้มการรบัรูกํ้าไรหรอืขาดทุน

ของรายการที�ไม่เป็นตวัเงนิไวใ้นกําไรหรอืขาดทุน องคป์ระกอบของอตัราแลกเปลี�ยนทั �งหมดของกําไรหรอืขาดทุนนั �นจะรบัรูไ้วใ้น
กําไรขาดทุนดว้ย 

2.15 ตราสารอนุพนัธ์และกิจกรรมป้องกนัความเสี�ยง

(ก) ตราสารอนุพนัธแ์ฝงและตราสารอนุพนัธ์ที�ไม่เขา้เงื�อนไขของการบญัชป้ีองกนัความเสี�ยง

ตราสารอนุพนัธ์แฝงที�กลุ่มกจิการแยกรบัรูร้ายการ และตราสารอนุพนัธ์ที�ไม่เขา้เงื�อนไขของการบญัชีป้องกนัความเสี�ยงจะรบัรู้
เริ�มแรกด้วยมูลค่ายุตธิรรม และจะรบัรูก้ารเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุตธิรรมในรายการกําไรหรอืขาดทุนจากเครื�องมอืทางการเงนิที�วดั

มลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน 

กลุ่มกจิการแสดงมลูค่ายุตธิรรมของอนุพนัธเ์ป็นรายการหมุนเวยีนหรอืไม่หมุนเวยีนตามวนัครบกําหนดของอนุพนัธนั์ �น

(ข) การบญัชป้ีองกนัความเสี�ยง

กลุ่มกจิการรบัรูร้ายการสญัญาอนุพนัธ์เมื�อเริ�มแรกด้วยมูลค่ายุตธิรรม ณ วนัที�เข้าทําสญัญาและวดัมูลค่าต่อมาในภายหลังด้วย

มูลค่ายุติธรรม ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกิจการกําหนดให้สญัญาอนุพนัธ์เป็นเครื�องมือที�ใช้ป้องกันความเสี�ยง 
ดงัต่อไปนี�

 การป้องกนัความเสี�ยงในมูลค่ายุติธรรมของ 1) สินทรพัย์หรอืหนี�สนิที�รบัรู้ หรอื 2) สญัญาผูกมดัที�ยงัไม่ได้รบัรู้รายการ 

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

ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ในระดบัสงูมาก (การป้องกนัความเสี�ยงในกระแสเงนิสด) หรอื
 การป้องกนัความเสี�ยงในเงนิลงทุนสุทธใินการดําเนินงานต่างประเทศ (การป้องกนัความเสี�ยงในเงนิลงทุนสุทธ)ิ

ณ วนัที�เร ิ�มต้นความสมัพนัธ์ของการป้องกนัความเสี�ยง กลุ่มกิจการจะจดัทําเอกสาร 1) ที�ระบุถึงความสมัพนัธ์เชิงเศรษฐกิจ

ระหว่างเครื�องมอืที�ใช้ป้องกนัความเสี�ยงและรายการที�มกีารป้องกนัความเสี�ยง รวมถึงการเปลี�ยนแปลงในกระแสเงินสดของ
เครื�องมอืที�ใช้ป้องกนัความเสี�ยงที�คาดว่าจะชดเชยการเปลี�ยนแปลงในกระแสเงนิสดของรายการที�มกีารป้องกนัความเสี�ยง และ   

2) เกี�ยวกบัวตัถุประสงคข์องการบรหิารความเสี�ยงและกลยุทธ์ที�นํามาใชใ้นการจดัการกบัรายการที�มคีวามเสี�ยง 

กลุ่มกจิการแสดงมลูค่ายุตธิรรมของอนุพนัธท์ี�ใชป้้องกนัความเสี�ยงทั �งจํานวนเป็นรายการหมุนเวยีนหรอืไม่หมุนเวยีนตามวนัครบ
กําหนดของรายการที�มกีารป้องกนัความเสี�ยง

มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ที�อยู่ในความสมัพนัธ์ของการป้องกนัความเสี�ยงและการเปลี�ยนแปลงในมูลค่าของสํารอง

การบญัชป้ีองกนัความเสี�ยงในส่วนของเจา้ของไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 8 
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ความมปีระสทิธผิลของการป้องกนัความเสี �ยง

กลุ่มกจิการพจิารณาความมปีระสทิธผิลของการป้องกนัความเสี�ยง ณ วนัเริ�มต้นของความสมัพนัธ์ป้องกนัความเสี�ยงและตลอด

ระยะเวลาที�เหลอือยู่ เพื�อใหม้ั �นใจถงึความคงอยู่ในความสมัพนัธ์เชงิเศรษฐกจิของรายการที�มกีารป้องกนัความเสี�ยงและเครื�องมอื
ป้องกนัความเสี�ยง

สําหรบัการป้องกันความเสี�ยงของรายการซื�อที�เป็นเงนิตราต่างประเทศนั �น กลุ่มกิจการเข้าทํารายการป้องกนัความเสี�ยงเมื�อ

ขอ้กําหนดที�สําคญัของเครื�องมอืป้องกนัความเสี�ยงและรายการที�มกีารป้องกนัความเสี�ยงมคีวามสอดคล้องเขา้คู่กนั และทําการ
ประเมนิเชิงคุณภาพถงึความมปีระสทิธิผลของการป้องกนัความเสี�ยงดงักล่าว ในกรณีที�มคีวามเปลี�ยนแปลงในสถานการณ์ที�
กระทบต่อข้อกําหนดของรายการที�มกีารป้องกนัความเสี�ยง ซึ�งทําให้ข้อกําหนดที�สําคญัของเครื�องมอืป้องกนัความเสี�ยงและ
รายการที�มกีารป้องกนัความเสี�ยงไม่มคีวามสอดคล้องเข้าคู่กนัอีกต่อไป กลุ่มกจิการจะใช้วธิีการอนุพนัธ์เสมอืน (Hypothetical 

derivative) ในการพจิารณาความมปีระสทิธผิล 

ในการป้องกนัความเสี�ยงของรายการซื�อที�เป็นเงนิตราต่างประเทศนั �น ความไม่มปีระสทิธผิลอาจเกดิจากระยะเวลาการเกดิของ
รายการที�คาดการณ์ ที�คลาดเคลื�อนไปจากที�คาดการณ์ไว ้ หรอือาจเกดิจากการเปลี�ยนแปลงในความเสี�ยงดา้นเครดติของคู่สญัญา

กลุ่มกจิการเขา้ทําสญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ยซึ�งมขีอ้กําหนดที�สําคญัคล้ายคลึงกบัขอ้กําหนดที�สําคญัของรายการที�มกีาร

ป้องกนัความเสี�ยง เช่น อตัราอ้างองิ วนัที�กําหนดอตัราใหม่ วนัที�ถงึกําหนดชําระ วนัสิ�นสุดสญัญา และจํานวนเงนิที�กําหนดไว้ 
เนื�องจากกลุ่มกจิการไม่ได้ทําการป้องกนัความเสี�ยงของเงนิกู้ยมืทั �งหมด ดงันั �นรายการที�มกีารป้องกนัความเสี�ยงจึงได้กําหนด

เป็นสดัส่วนของรายการเงนิกู้ยมืคงค้าง เทียบกบัจํานวนเงนิที�กําหนดไว้ของสญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย และเนื�องจาก
ข้อกําหนดที�สําคญัของรายการที�มกีารป้องกนัความเสี�ยงและเครื�องมอืป้องกนัความเสี�ยงมีความสอดคล้องเข้าคู่กนัตลอดปี  

จงึสรุปไดว้่ารายการป้องกนัความเสี�ยงดงักล่าวมคีวามสมัพนัธเ์ชงิเศรษฐกจิ

กลุ่มกจิการพจิารณาความไม่มปีระสทิธผิลของสญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย โดยใช้หลกัการเดียวกบัการพจิารณาความไม่มี
ประสทิธผิลของการป้องกนัความเสี�ยงของรายการซื�อที�เป็นเงนิตราต่างประเทศ ดงันี�

- มลูค่าเครดติของคู่สญัญาของสญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ยซึ�งไม่สอดคลอ้งกบัเงนิกูย้มื และ 
- ความต่างในขอ้กําหนดที�สาํคญัของสญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ยและเงนิกูย้มื

การป้องกนัความเสี�ยงในกระแสเงินสด

กลุ่มกจิการรบัรูส่้วนที�มปีระสทิธผิลของการเปลี�ยนแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของอนุพนัธ์ซึ�งกําหนดและเขา้เงื�อนไขของการป้องกนั

ความเสี�ยงในกระแสเงนิสดในรายการกําไรจากการวดัมูลค่ายุตธิรรมเครื�องมอืที�ใชส้ําหรบัการป้องกนัความเสี�ยงในกระแสเงนิสด
ในส่วนของเจ้าของ สําหรบักําไรหรอืขาดทุนที�เกี�ยวขอ้งกบัส่วนที�ไม่มปีระสทิธผิลจะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนทนัทซีึ�งแสดงไวใ้น

รายการกําไรจากเครื�องมอืทางการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน

กลุ่มกจิการใช้สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ยต่างสกุลเงนิ/สญัญาฟอร์เวริ์ดในการป้องกนัความเสี�ยงของรายการที�คาดการณ์ 
(Forecast transaction) โดยกลุ่มกิจการเลือกกําหนดให้เฉพาะการเปลี�ยนแปลงในมูลค่าขององค์ประกอบราคาปัจจุบนั (Spot

component) ของสญัญาฟอร์เวริ์ดเป็นเครื�องมือที�ใช้ป้องกนัความเสี�ยง กําไรหรือขาดทุนจากการเปลี�ยนแปลงในมูลค่าของ
องค์ประกอบราคาปัจจุบัน (Spot component) สําหรบัส่วนที�มีประสทิธิผลจะรบัรู้ในรายการกําไรจากการวดัมูลค่ายุติธรรม
เครื�องมอืที�ใช้สําหรบัการป้องกนัความเสี�ยงในกระแสเงนิสดในส่วนของเจ้าของ  และรบัรูก้ารเปลี�ยนแปลงในมูลค่าองค์ประกอบ
ของราคาล่วงหน้า (Forward element) ของสญัญาฟอร์เวริ์ดที�เกี�ยวกบัรายการที�ป้องกนัความเสี�ยงในต้นทุนสํารองการป้องกนั

ความเสี�ยงในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นในส่วนของเจา้ของ
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ในบางกรณี กลุ่มกิจการอาจกําหนดให้การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสญัญาฟอร์เวริ์ดทั �งจํานวน (รวมถึงค่าสะท้อน

ส่วนต่างของอตัราดอกเบี�ยในสองสกุล (Forward points)) เป็นเครื�องมอืที�ใช้ป้องกนัความเสี�ยง ในกรณีนี� รายการกําไรหรือ
ขาดทุนที�เกี�ยวขอ้งกบัส่วนที�มปีระสทิธผิลของการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุตธิรรมของสญัญาฟอรเ์วริด์จะรบัรูใ้นรายการกําไรจาก

การวดัมลูค่ายุตธิรรมเครื�องมอืที�ใชส้าํหรบัการป้องกนัความเสี�ยงในกระแสเงนิสดในส่วนของเจา้ของ 

กลุ่มกจิการจะโอนจํานวนที�รบัรูส้ะสมในส่วนของเจ้าของที�เกี�ยวกบัการป้องกนัความเสี�ยงมายงักําไรหรอืขาดทุนในรอบระยะเวลา
เดยีวกบัที�รบัรูร้ายการที�ป้องกนัความเสี�ยงในกําไรหรอืขาดทุน โดยกําไรหรอืขาดทุนที�เกี�ยวขอ้งกบัส่วนที�มปีระสทิธผิลของสญัญา

แลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ยที�ใชใ้นการป้องกนัความเสี�ยงของเงนิใหส้นิเชื�อที�มอีตัราดอกเบี�ยลอยตวั หุน้กู้ที�มอีนุพนัธ์แฝง ตั �วแลก
เงนิที�มอีนุพนัธ์แฝง และหุน้กู้ด้อยสทิธิ � จะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนในรายการดอกเบี�ยรบัหรอืดอกเบี�ยจ่าย ณ ช่วงเวลาเดยีวกบัที�

กลุ่มกจิการรบัรูด้อกเบี�ยรบัหรอืดอกเบี�ยจ่ายของรายการที�มกีารป้องกนัความเสี�ยงนั �น

การป้องกนัความเสี�ยงในเงินลงทุนสุทธิ

การป้องกนัความเสี�ยงในเงนิลงทุนสุทธใินการดําเนินงานต่างประเทศมลีกัษณะคลา้ยกบัการป้องกนัความเสี�ยงในกระแสเงนิสด

กําไรหรอืขาดทุนจากเครื�องมอืที�ใชป้้องกนัความเสี�ยงในส่วนที�มปีระสทิธผิลจะรบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นและรบัรูผ้ลสะสมใน

ส่วนของเจา้ของ สาํหรบักําไรหรอืขาดทุนที�เกี�ยวขอ้งกบัส่วนที�ไม่มปีระสทิธผิลจะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนทนัทแีละแสดงรวมอยู่ใน
รายการกําไรหรอืขาดทุนอื�น ผลสะสมของกําไรหรอืขาดทุนที�รบัรู้ในส่วนของเจ้าของจะถูกโอนไปยงักําไรหรอืขาดทุนเมื�อกลุ่ม

กจิการจําหน่ายส่วนงานต่างประเทศ (ทั �งหมดหรอืบางส่วน) ออกไป

การปฏิรปูอตัราดอกเบี�ยอ้างอิง

อตัราดอกเบี�ยอา้งองิที�กําหนดจากธุรกรรมการกู้ยมืแบบไม่มหีลกัประกนัระหว่างธนาคาร (IBORs) เช่น อตัราดอกเบี�ยเงนิใหกู้้ยมื
ระหว่างธนาคารในกรุงลอนดอน (LIBOR) มบีทบาทสําคญัในตลาดการเงนิโลก โดยทําหน้าที�เป็นอตัราอ้างองิสําหรบัอนุพนัธ์ 

สนิเชื�อ และเงนิลงทุน และเป็นปัจจยัที�ใชใ้นการประเมนิมลูค่าเครื�องมอืทางการเงนิ

ในช่วงไม่กี�ปีที�ผ่านมา หน่วยงานกํากบัดูแล ธนาคารกลาง และผูม้สี่วนร่วมในตลาด ไดด้ําเนินการเพื�อเปลี�ยนไปใชอ้ตัราดอกเบี�ย
อ้างอิงทางเลือกที�ปลอดความเสี�ยงด้านเครดิต (RFRs) โดยคณะทํางานที�มุ่งเน้นตลาด (market-led) ในขอบเขตเกี�ยวข้องได้

แนะนําอตัราดอกเบี�ยอา้งองิปลอดความเสี�ยงทางเลอืก ซึ�งมกีารนํามาใชแ้ทนอตัราดอกเบี�ย IBOR แบบค่อยเป็นค่อยไปในขณะนี�

เพื�อแกปั้ญหาความไม่แน่นอนในระยะยาวของอตัราดอกเบี�ยอา้งองิดงักล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ�ง LIBOR คณะกรรมการมาตรฐาน
การบญัชรีะหว่างประเทศ (IASB) จงึได้จดัทําโครงการเพื�อพจิารณาผลกระทบด้านการรายงานทางการเงนิที�เกดิจากการปฏริูป

อตัราดอกเบี�ย เนื�องจากการเปลี�ยนจากการใช ้IBORs คาดว่าจะมผีลกระทบต่อองคป์ระกอบต่างๆ ของการบญัชสีาํหรบัเครื�องมอื
ทางการเงนิ รวมถงึการบญัชป้ีองกนัความเสี�ยง และวธิกีารและการเปิดเผยมลูค่ายุตธิรรม 

หน่วยงานกํากับนโยบายทางด้านการเงิน (FCA) ได้ตัดสินใจที�จะไม่บังคบัให้ธนาคารที�เกี�ยวข้อง (panel bank) เข้าร่วมใน

กระบวนการยื�น USD LIBOR หลงัจากสิ�นสุดปี 2564 และยุตกิารกํากบัดูแลอตัราดอกเบี�ยอ้างอิงเหล่านี� นอกจากนี� หน่วยงาน
กํากบัดูแลและคณะทํางานภาคเอกชนกําลงัหารอืเกี�ยวกบัอตัราดอกเบี�ยอา้งองิที�เป็นทางเลอืกสาํหรบัอตัราดอกเบี�ย USD LIBOR
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ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมกบัสมาคมธนาคารไทย (TBA) และสมาคมธนาคารนานาชาต ิ(AIB) ไดจ้ดัตั �ง "คณะทํางาน

เตรยีมความพรอ้มของธนาคารพาณิชย์เพื�อรองรบัการยุตกิารใช้ LIBOR" ซึ�งมหีน้าที�หลกั คอื ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าการเปลี�ยนแปลง
อตัราดอกเบี�ยเป็นไปอย่างราบรื�นและยุตธิรรมที�สุด โดยเน้นที�สามดา้นหลกัดงันี�:

1. การแก้ไขสญัญาทางการเงนิที�อ้างองิถึงอตัราดอกเบี�ย LIBOR และ อตัราดอกเบี�ยอ้างอิง Thai Baht Interest Rate Fixing

(THBFIX) รวมถงึสญัญาเงนิกู ้ตั �วเงนิ และสญัญาอนุพนัธท์างการเงนิ

2. การเตรยีมความพรอ้มของธนาคารพาณิชยส์าํหรบัการเปลี�ยนแปลงเพื�อเลกิใชอ้ตัราดอกเบี�ย LIBOR

3. แผนพฒันาอตัราดอกเบี�ยอา้งองิทางเลอืกในประเทศไทย

ผลกระทบของการปฏริปูอตัราดอกเบี�ยอา้งองิ ต่อความสมัพนัธใ์นการป้องกนัความเสี�ยงของธนาคาร

ธนาคารมคีวามสมัพนัธ์ของการบญัชเีพื�อป้องกนัความเสี�ยงซึ�งอา้งองิถงึอตัราดอกเบี�ย IBOR โดยมอีตัราดอกเบี�ยอา้งองิที�สาํคญั
ที�สุด ได้แก่ USD LIBOR และ THBFIX 

ความเสี�ยงของธนาคารได้รบัผลกระทบโดยตรงจากการปฏริูปอตัราดอกเบี�ยอ้างอิงจากการป้องกนัความเสี�ยงในกระแสเงนิสด
ของเครื�องมอืทางการเงนิ ความสมัพนัธ์ของการป้องกนัความเสี�ยงถูกกําหนดโดยใช้สญัญาแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศและ

อตัราดอกเบี�ย เพื�อเปลี�ยนแปลงกระแสเงนิสดของ USD LIBOR และ THBFIX ซึ�งเป็นอัตราดอกเบี�ยอ้างอิงในปัจจุบนั ข้อมูล
เพิ�มเตมิเกี�ยวกบัความเสี�ยงที�ธนาคารไดร้บัจากการปฏริปูอตัราดอกเบี�ยแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 8

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

ล้านบาท ล้านบาท

รายการที�มีการป้องกนัความเสี�ยง

เงนิใหส้นิเชื�อที�มอีตัราดอกเบี�ยปรบัตามอตัราตลาด 2,492 5,794

หุน้กูท้ี�มอีนุพนัธแ์ฝง 3,767 3,643
ตั �วแลกเงนิที�มอีนุพนัธแ์ฝง - 668

ธนาคารจะยงัคงบนัทกึความไม่มปีระสทิธิผลของการป้องกนัความเสี�ยง ซึ�งรวมถงึการเปลี�ยนแปลงที�เกดิจากการปฏิรูปอตัรา

ดอกเบี�ยในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ โดยสาเหตุหนึ�งที�ก่อใหเ้กดิความไม่มปีระสทิธผิลมาจากการปฏริูปอตัราดอกเบี�ย IBORs ที�
มผีลบงัคบัใช้ในเวลาที�ต่างกนัและมผีลกระทบที�แตกต่างต่อรายการที�มกีารป้องกนัความเสี�ยง (เงนิใหส้นิเชื�อที�มอีตัราดอกเบี�ย

ปรบัตามอตัราตลาด หุน้กูท้ี�มอีนุพนัธแ์ฝง และตั �วแลกเงนิที�มอีนุพนัธแ์ฝง) และเครื�องมอืที�ใชป้้องกนัความเสี�ยง (อนุพนัธท์างการ
เงนิที�ใชใ้นการป้องกนัความเสี�ยงของรายการที�มกีารป้องกนัความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้ง)

การจดัการกระบวนการเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี�ย

ธนาคารได้จดัตั �งคณะกรรมการตดิตามและกํากบัดูแลแผนการเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี�ย IBORs ของธนาคาร คณะกรรมการ

กํากบัดูแลนี�ได้จดัทําโครงการเปลี�ยนผ่าน ซึ�งรวมถงึการประเมนิและการดําเนินการที�จําเป็นเพื�อรองรบัการเปลี�ยนไปใช้ RFRs
เนื�องจากได้มกีารใช้กระบวนการและระบบภายในในการกําหนดราคา การจดัการความเสี�ยง และแบบจําลองการประเมนิมูลค่า 

ตลอดจนการจดัการด้านภาษีและการบญัชทีี�เกี�ยวขอ้ง ทั �งนี� ธนาคารยงัคงตดิตามการพฒันาของตลาดอย่างต่อเนื�องที�เกี�ยวขอ้ง
กบัการเปลี�ยนจากอตัรา IBORs ไปใช ้RFRs และผลกระทบที�มตี่อสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิทางการเงนิของธนาคาร เพื�อใหแ้น่ใจว่าจะ
ไม่มผีลกระทบที�ไม่คาดคดิหรอืการหยุดชะงกัที�เกดิจากการเปลี�ยนแปลงดงักล่าว
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2.16 ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินแฝง

กลุ่มกจิการบนัทกึมลูค่าตราสารอนุพนัธแ์ฝง ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ดงันี� 

(ก) หากลกัษณะทางเศรษฐกิจและความเสี�ยงของอนุพนัธ์แฝงไม่มคีวามสมัพนัธ์อย่างใกล้ชิดกบัตราสารหลกั (Not closely related)

กลุ่มกจิการจะแยกส่วนของอนุพนัธ์แฝงออกจากตราสารหลกั และประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของอนุพนัธ์แฝงดงักล่าวรวมทั �งรบัรูกํ้าไร
หรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส่วนตราสารหลักจะถือปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที�เกี�ยวข้อง ในกรณีที�กลุ่มกิจการ
ไม่สามารถแยกส่วนของอนุพนัธ์แฝงออกจากตราสารหลกัได้ กลุ่มกจิการจะประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของตราสาร (Hybrid contract) 
ดงักล่าว (โดยอา้งองิจากราคาของผูจ้ดัหาตราสาร) ทั �งจํานวนและรบัรูกํ้าไรหรอืขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

(ข)  หากลกัษณะทางเศรษฐกจิและความเสี�ยงของอนุพนัธ์แฝงมคีวามสมัพนัธ์อย่างใกล้ชดิกบัลกัษณะทางเศรษฐกจิและความเสี�ยงของ
ตราสารหลกั (Closely related) กลุ่มกิจการจะไม่แยกส่วนของอนุพนัธ์แฝงออกจากตราสารหลกั โดยจะจดัประเภทตราสารตาม

มาตรฐานบญัชทีี�เกี�ยวขอ้งกบัตราสารหลกัดงักล่าว

2.17 หนี�สินทางการเงินที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

หนี�สนิทางการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมจะถูกรบัรูด้ว้ยมลูค่ายุตธิรรม และจะหยุดรบัรูเ้มื�อไม่เขา้เงื�อนไขการบนัทกึบญัชี

การวดัมูลค่า ณ วนัเริ�มแรกดว้ยมลูค่ายุตธิรรม กําไร ณ วนัแรกที�ทํารายการจะถูกตดัจําหน่ายเป็นรายไดโ้ดยใชว้ธิเีสน้ตรงจนครบกําหนด

สญัญาหรอืยกเลิกสญัญาก่อนกําหนด การเปลี�ยนแปลงของมูลค่ายุตธิรรมของหนี�สนิทางการเงนิจะรบัรู้ผ่านงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ทั �งจํานวน โดยแสดงเป็นรายการกําไรขาดทุนสุทธจิากหนี�สนิทางการเงนิที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน ยกเวน้ส่วน 

ที�เป็นผลมาจากการเปลี�ยนแปลงความเสี�ยงด้านเครดติของหนี�สนินั �น จะรบัรูไ้ปยงังบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื�น เมื�อครบกําหนดสญัญา   
ผลจากการเปลี�ยนแปลงความเสี�ยงดา้นเครดติของหนี�สนินั �น จะโอนไปยงักําไรสะสม 

2.18 เงินกู้ยืม

เงนิกูย้มืรบัรูเ้ร ิ�มแรกดว้ยมลูค่ายุตธิรรมของสิ�งตอบแทนที�ไดร้บัหกัดว้ยตน้ทุนการจดัทํารายการที�เกดิขึ�น 

ค่าธรรมเนียมที�จ่ายไปเพื�อใหไ้ด้เงนิกู้มาจะรบัรูเ้ป็นต้นทุนการจดัทํารายการเงนิกู้ในกรณีที�มคีวามเป็นไปได้ที�จะใช้วงเงนิกู้บางส่วนหรอื
ทั �งหมด ในกรณีนี�ค่าธรรมเนียมจะรอการรบัรูจ้นกระทั �งมกีารถอนเงนิ หากไม่มหีลกัฐานที�มคีวามเป็นไปได้ที�จะใช้วงเงนิบางส่วนหรอื

ทั �งหมดค่าธรรมเนียมจะรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าสําหรบัการใหบ้รกิารสภาพคล่องและจะตดัจําหน่ายตามระยะเวลาของวงเงนิกู้
ที�เกี�ยวขอ้ง

2.19 ผลประโยชน์ของพนักงานและเงินบาํเหน็จพนักงาน 

โครงการสมทบเงนิที�กําหนดไว้

กลุ่มกจิการจดัใหม้กีองทุนสาํรองเลี�ยงชพีซึ�งเป็นแผนการจ่ายสมทบตามที�กําหนดไว ้สนิทรพัยข์องกองทุนสาํรองเลี�ยงชพีได้แยกออกไป
จากสินทรัพย์ของกลุ่มกิจการและมีการบริหารโดยผู้จัดการกองทุนภายนอก กองทุนสํารองเลี�ยงชีพได้รบัเงนิสะสมเข้ากองทุนจาก

พนักงานและเงนิสมทบจากกลุ่มกจิการ การจ่ายเงนิสมทบกองทุนสํารองเลี�ยงชพีบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็สําหรบั
รอบระยะเวลาบญัชทีี�เกดิรายการนั �น

โครงการผลประโยชน์ที�กําหนดไว้

กลุ่มกจิการมรีะเบยีบในการจ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน ซึ�งประกอบด้วยผลประโยชน์ของพนักงานหลงัออกจากงานตามหลกัเกณฑ์
กฎหมายแรงงานของประเทศไทย 
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กลุ่มกิจการมีการตั �งประมาณการหนี�สินผลประโยชน์ของพนักงาน ซึ�งประกอบด้วย ผลประโยชน์ของพนักงานเมื�อออกจากงานตาม

หลกัเกณฑก์ฎหมายแรงงานของประเทศไทย และเงนิบําเหน็จพนักงาน  

ประมาณการหนี�สนิผลประโยชน์ของพนักงานคํานวณโดยผู้ชํานาญทางสถิติอิสระโดยใช้วิธี Projected Unit Credit ตามเกณฑ์คณิตศาสตร์
ประกนัภยั (Actuarial Technique) อนัเป็นการประมาณการจากมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดที�คาดว่าจะตอ้งจ่ายในอนาคต และคาํนวณ

คดิลดโดยใชอ้ตัราดอกเบี�ยของพนัธบตัรรฐับาลที�มกํีาหนดเวลาใกล้เคยีงกบัระยะเวลาของหนี�สนิดงักล่าว โดยประมาณการกระแสเงนิสด
ที�คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตนั �นประมาณการมาจากเงนิเดอืนพนักงาน อตัราการลาออก อตัราการตาย อายุงานและปัจจยัอื�น ผลกําไร

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัเกดิจากการปรบัปรุงประสบการณ์และการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมตทิี�ใช้ในการ
ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ผลกําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัรบัรูใ้นส่วนของ

เจ้าของผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นในปีที�เกดิ ซึ�งได้รวมอยู่ในกําไรสะสมในงบแสดงการเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจ้าของและแสดงเป็น
รายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจา้ของ

2.20 ประมาณการหนี�สิน

กลุ่มกิจการจะรบัรูป้ระมาณการหนี�สนิก็ต่อเมื�อ กลุ่มกิจการมภีาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรอืตามข้อตกลงที�จดัทําไว ้อนัเป็น 
ผลสบืเนื�องมาจากเหตุการณ์ในอดตีซึ�งการชําระภาระผูกพนันั �นมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลใหบ้รษิทัต้องสูญเสยีทรพัยากร

ออกไป และตามประมาณการจํานวนที�ตอ้งจ่ายไดอ้ย่างน่าเชื�อถอื

ในกรณีที�กลุ่มกิจการคาดว่าประมาณการหนี�สนิเป็นรายจ่ายที�จะได้รบัคนื กลุ่มกิจการจะบนัทึกเป็นสนิทรพัย์แยกต่างหากเมื�อคาดว่า
น่าจะไดร้บัรายจ่ายนั �นคนือย่างแน่นอน

ในกรณีที�มภีาระผูกพนัที�คล้ายคลงึกนัหลายรายการ กลุ่มกจิการกําหนดความน่าจะเป็นที�จะสูญเสยีทรพัยากรเพื�อจ่ายชําระภาระผูกพนั
เหล่านั �น โดยพจิารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผูกพนัทุกประเภท แมว้่าความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ที�จะสูญเสยีทรพัยากร

เพื�อชําระภาระผกูพนับางรายการที�จดัอยู่ในประเภทเดยีวกนัจะมรีะดบัตํ�า

กลุ่มกิจการจะวดัมูลค่าของจํานวนประมาณการหนี�สนิ โดยใช้มูลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายที�คาดว่าจะต้องนํามาจ่ายชําระภาระผูกพนั 
โดยใชอ้ตัราก่อนภาษซีึ�งสะทอ้นถงึการประเมนิสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนัของมูลค่าของเงนิตามเวลาและความเสี�ยงเฉพาะของภาระผูกพนัที�

กําลงัพจิารณาอยู่ การเพิ�มขึ�นของประมาณการหนี�สนิเนื�องจากมลูค่าของเงนิตามเวลาจะรบัรูเ้ป็นดอกเบี�ยจ่าย

2.21 ทุนเรือนหุ้น  

หุ้นสามญัของธนาคารสามารถกําหนดการจ่ายเงินปันผลได้อย่างอิสระจะจัดประเภทไว้เป็นส่วนของเจ้าของ โดยต้นทุนส่วนเพิ�ม

ที�เกี�ยวข้องกบัการออกหุน้ใหม่หรอืการออกสทิธิในการซื�อหุน้ซึ�งสุทธิจากภาษีจะถูกแสดงในส่วนของเจ้าของโดยนําไปหกัจากสิ�งตอบแทน
ที�ไดร้บัจากการออกตราสารทุนดงักล่าว 

2.22 ภาษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้สําหรบังวดประกอบด้วย ภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงนิได้รอการตดับญัช ีภาษีเงนิได้จะรบัรูใ้นกําไรหรอื
ขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษเีงนิได้ที�เกี�ยวขอ้งกบัรายการที�รบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น หรอืรายการที�รบัรูโ้ดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ 
ในกรณีนี� ภาษเีงนิไดต้อ้งรบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น หรอืโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของตามลําดบั

ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัคาํนวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษอีากรที�มผีลบงัคบัใชอ้ยู่ หรอื ที�คาดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใช้
ภายในสิ�นรอบระยะเวลาที�รายงานในประเทศที�บรษิทัย่อยของธนาคารได้ดําเนินงานและเกดิรายได้ทางภาษี ผู้บรหิารจะประเมนิสถานะ

ของการยื�นแบบแสดงรายการภาษเีป็นงวดๆ ในกรณีที�มสีถานการณ์ที�การนํากฎหมายภาษอีากรไปปฏบิตัซิึ�งขึ�นอยู่กบัการตคีวาม และจะ
ตั �งประมาณการค่าใชจ้่ายภาษทีี�เหมาะสมจากจํานวนที�คาดว่าจะตอ้งจ่ายชําระแก่หน่วยงานที�จดัเกบ็
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ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชตี ั �งเตม็จํานวนตามวธิหีนี�สนิ เมื�อเกดิผลต่างชั �วคราวระหว่างฐานภาษขีองสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิ และมลูค่าตามบญัชี

ที�แสดงอยู่ในงบการเงนิ

อย่างไรกต็ามกลุ่มกจิการจะไม่รบัรูภ้าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีี�เกดิจากการรบัรูเ้ร ิ�มแรกของรายการสนิทรพัยห์รอืรายการหนี�สนิที�เกิดจาก
รายการที�ไม่ใช่การรวมธุรกจิ และ ณ วนัที�เกดิรายการ รายการนั �นไม่มผีลกระทบต่อกําไร (ขาดทุน) ทางบญัชหีรอืภาษี ภาษีเงนิได้รอการ 

ตัดบัญชีคํานวณจากอัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที�มีผลบังคับใช้อยู่ หรือที�คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายใน 
สิ�นรอบระยะเวลาที�รายงาน และคาดว่าอตัราภาษดีงักล่าวจะนําไปใช้เมื�อสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอตดับญัชทีี�เกี�ยวขอ้งได้ใชป้ระโยชน์ หรอื

หนี�สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชไีดม้กีารจ่ายชําระ

สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอตดับญัชจีะรบัรูห้ากมคีวามเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มกจิการจะมกํีาไรทางภาษีเพยีงพอที�จะนําจํานวนผลต่าง
ชั �วคราวนั �นมาใช้ประโยชน์ กลุ่มกจิการได้ตั �งภาษีเงนิได้รอตดับญัชโีดยพจิารณาจากผลต่างชั �วคราวของเงนิลงทุนในบรษิัทย่อยที�ต้อง
เสียภาษีเว้นแต่กลุ่มกิจการสามารถควบคุมจังหวะเวลาของการกลับรายการผลต่างชั �วคราวและการกลับรายการผลต่างชั �วคราว
มคีวามเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะไม่เกดิขึ�นไดภ้ายในระยะเวลาที�คาดการณ์ไดใ้นอนาคต

สินทรพัย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื�อกิจการมีสิทธิตามกฎหมาย 

ที�จะนําสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหนี�สนิภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนั และทั �งสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชแีละ
หนี�สนิภาษีเงนิได้รอการตดับญัชเีกี�ยวขอ้งกับภาษีเงนิได้ที�ประเมนิโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดยีวกนัโดยการเรยีกเก็บเป็น

หน่วยภาษเีดยีวกนัหรอืหน่วยภาษต่ีางกนัซึ�งตั �งใจจะจ่ายหนี�สนิและสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ

2.23 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

ในเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2554 กลุ่มกจิการได้จดัตั �งแผนการใหหุ้น้ทุน (Equity Ownership Plan, “EOP”) โดยกลุ่มกจิการบนัทกึค่าใช้จ่าย
ล่วงหน้าทั �งจํานวนในวนัที�ให้สทิธิ (grant date) ด้วยมูลค่ายุติธรรมอ้างอิงราคาตลาดในวนัเดียวกันของหุ้นสามญัของ CIMB Group 

Holdings Berhad ซึ�งเป็นบรษิัทใหญ่ของ CIMB Group และจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ของประเทศมาเลเซยีคูณด้วยจํานวนหุน้ที�
ใหแ้ก่พนักงาน และจ่ายชําระใหแ้ก่บรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนัในประเทศมาเลเซยี ซึ�งจะทําหน้าที�ซื�อและถอืครองหุน้จนถึงวนัที�โอนหุ้นแทน

ธนาคารและบรษิทัอื�นในกลุ่ม

ในทุกสิ�นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกจิการจะกนัสํารองการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ตามสดัส่วนช่วงระยะเวลาใหไ้ด้รบัสทิธ ิ(vesting period) 
โดยแสดงสาํรองดงักล่าวเป็นหนี�สนิอื�น

ธนาคารจะกลบับญัชค่ีาใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้าและสาํรองการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑต์ามจํานวนที�กนัไวเ้มื�อบรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนัในประเทศ

มาเลเซยีโอนหุน้ทุนใหแ้ก่พนักงานหลงัสิ�นสุดช่วงระยะเวลาใหไ้ดร้บัสทิธ ิ(vesting period)

2.24 เงินปันผลจ่าย

เงินปันผลที�จ่ายไปยังผู้ถือหุ้นของธนาคารจะรับรู้ในด้านหนี�สินในงบการเงินของธนาคารในรอบระยะเวลาบัญชี ซึ�งที�ประชุม

ผูถ้อืหุน้ของธนาคารไดอ้นุมตักิารจ่ายปันผล 

2.25 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน 

ส่วนงานดําเนินงานแสดงข้อมูลเกี�ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที�กลุ่มกิจการดําเนินการอยู่และนําเสนอต่อผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุด 

ด้านการดําเนินงาน ผู้มอํีานาจตดัสนิใจสูงสุดด้านการดําเนินงานหมายถงึบุคคลที�มหีน้าที�ในการจดัสรรทรพัยากรและประเมนิผลการ
ปฏบิตังิานของส่วนงานดําเนินงาน กลุ่มกจิการพจิารณาว่าคณะผูบ้รหิารสงูสุดคอืผูม้อีํานาจตดัสนิใจสงูสุดด้านการดําเนินงาน 
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3 การบริหารความเสี�ยงด้านการเงิน

ความเสี�ยงทางการเงนิและผลกระทบที�อาจมตี่อผลการดําเนินงานในอนาคตของกลุ่มกจิการ มดีงันี�

ลกัษณะความเสี�ยง ความเสี�ยงจาก วดัจาก บริหารความเสี�ยงโดย

• ความเสี�ยงจากตลาด 

- อตัราดอกเบี�ย

• สนิทรพัยแ์ละหนี�สนิทางการเงนิที�มี

มลูค่าผนัแปรตามอตัราดอกเบี�ย

• การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว

ดา้นอตัราดอกเบี�ย

• ผลติภณัฑด์า้นอตัราดอกเบี�ยรวมถงึ

ตราสารอนุพนัธ์

• ความเสี�ยงจากตลาด 

- อตัราแลกเปลี�ยน

• สนิทรพัยแ์ละหนี�สนิทางการเงนิที�มี

มลูค่าผนัแปรตามอตัราแลกเปลี�ยน

• การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว 

ดา้นอตัราแลกเปลี�ยน

• ผลติภนัฑด์า้นอตัราแลกเปลี�ยน

รวมถงึตราสารอนุพนัธ์

• ความเสี�ยงดา้นการ
ใหส้นิเชื�อ

• รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ
• สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ย

มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน
• เงนิใหส้นิเชื�อแก่ลูกหนี�

• เงนิลงทุนในตราสารหนี�

• การวเิคราะหอ์ายุ
• การพจิารณาการจดัลําดบั

ดา้นเครดติ

• พจิารณาจากประสบการณ์ 
ความรูค้วามสามารถของ

ผูป้ระกอบการ และ/หรอืผูบ้ิ
หารหลกั ความเป็นไปได้

ทางธุระกจิและความ 
สามารถทางการเงนิในการ

ชําระคนืหนี�ใหก้บัธนาคาร

• มกีารขอจดหมายคํ�าประกนั

• Early Warning trigger

• การตดิตามสถานะทางธุรกจิและ
การเงนิของลูกคา้อย่างใกลช้ดิ 

• การทบทวนวงเงนิ สถานะทางธุรกจิ
และการเงนิของลูกคา้รายปี และ/หรอื

ตรวจสอบวเิคราะหง์บการเงนิของ
ลูกคา้รายไตรมาสกรณี Listed

Company หรอื ลูกคา้ที�อยู่ภายใต ้
Watch List

• ความเสี�ยงดา้น
สภาพคล่อง

• เงนิฝาก, เงนิลงทุน, เงนิรบัฝาก, เงนิ
กูย้มืและหนี�สนิอื�นๆ

• รายได ้ความสามารถใน
การทํากําไรที�เพยีงพอตอ่

ภาระหนี�สนิที�ตอ้งชําระ 
สภาพคล่องกระแสเงนิสด

และเงนิทุนหมุนเวยีน 

• มกีารบรหิารจดัการดา้นสภาพคล่อง 
โดยดําเนินงานร่วมกนัระหว่าง  

3 หน่วยงาน คอื (1) บรหิารความ
เสี�ยงดา้นสภาพคล่อง (2) บรหิารเงนิ

และการลงทุนเพื�อการธนาคาร และ 
(3) บรหิารเงนิกองทุน สนิทรพัย ์และ

หนี�สนิ โดยใชเ้ครื�องมอื liquidity
ratios ต่างๆ ในการจดัการสภาพ

คล่องรายวนั รวมถงึการคาดการณ์
สถานะสภาพคล่องของธนาคาร

ล่วงหน้าเป็นรายเดอืน 

หน่วยงานบรหิารความเสี�ยงของกลุ่มกจิการขึ�นตรงกบัแผนกการเงนิกลางของกลุ่มกจิการ ซึ�งคณะกรรมการบรษิทัเป็นผูอ้นุมตันิโยบายที�เกี�ยวขอ้ง
ต่างๆ แผนกการเงนิกลางของกลุ่มกจิการเป็นผูก้ําหนด ประเมนิ บรหิารและป้องกนัความเสี�ยงด้านการเงนิ โดยจะทํางานอย่างใกล้ชดิกบัหน่วย

ปฏบิตังิานของกลุ่มกจิการ ส่วนคณะกรรมการบรษิทัจะกําหนดหลกัการในการบรหิารความเสี�ยงในภาพรวม รวมถงึกําหนดนโยบายเฉพาะดา้น
ต่างๆ เช่น การบรหิารความเสี�ยงด้านอตัราแลกเปลี�ยน การบรหิารความเสี�ยงด้านอตัราดอกเบี�ย การบรหิารความเสี�ยงด้านสนิเชื�อ การเขา้ทํา  

ตราสารอนุพนัธแ์ละเครื�องมอืทางการเงนิอื�น รวมทั �งการลงทุนเพื�อจดัการบรหิารสภาพคล่องอย่างมปีระสทิธภิาพ



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

40

3.1 ปัจจยัความเสี�ยงทางการเงิน

3.1.1 ความเสี�ยงทางการตลาด 

ความเสี�ยงทางการตลาด หมายถึง ความเสี�ยงที�กลุ่มกิจการอาจได้รบัความเสยีหายเนื�องจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าของฐานะ

ทั �งที�อยู่ในงบแสดงฐานะการเงนิและนอกงบแสดงฐานะการเงนิที�เกิดจากการเคลื�อนไหวของอตัราดอกเบี�ย อตัราแลกเปลี�ยน 
ราคาตราสารทุน และราคาสนิคา้โภคภณัฑ์

กลุ่มกจิการมหีน่วยงานบรหิารความเสี�ยงทางการตลาดทําหน้าที�ประเมนิความเสี�ยงทางการตลาดที�อาจเกดิขึ�น มกีารนําเครื�องมอื 
และ/หรอืระบบที�ช่วยในการวดั ตดิตาม และควบคุมความเสี�ยงที�มปีระสทิธภิาพเป็นที�ยอมรบัโดยทั �วไปเพื�อช่วยใหก้ารควบคุม

และตดิตามความเสี�ยงทางการตลาดเป็นไปอย่างมปีระสทิธผิล และเป็นการป้องกนัความเสี�ยงไม่ใหเ้กนิกว่าระดบัที�ยอมรบัได้และ
สามารถดําเนินการปรบัระดบัความเสี�ยงใหอ้ยู่ในระดบัที�เหมาะสมไดท้นัท่วงที

3.1.1.1 ความเสี�ยงด้านอตัราดอกเบี�ย (Interest Rate Risk)

ความเสี�ยงด้านอตัราดอกเบี�ย คอื ความเสี�ยงที�เกดิจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี�ยในตลาด ซึ�งอาจจะทําใหเ้กดิ
การเปลี�ยนแปลงต่อมูลค่าตราสารหนี�ทางการเงนิที�วดัมลูค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมและตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ ซึ�งส่งผล

ใหเ้กดิความผนัผวนต่อรายไดห้รอืมลูค่าของสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิทางการเงนิ 

ทั �งนี�ความเสี�ยงด้านอัตราดอกเบี�ยเป็นผลมาจากการจัดโครงสร้างอัตราดอกเบี�ย ลักษณะและโครงสร้างสินทรพัย์ 
หนี�สนิ และทุนของธนาคาร ซึ�งธนาคารมกีารกําหนดระดบัเพดานความเสี�ยงด้านอตัราดอกเบี�ยในบญัชีเพื�อการค้าและ

เพื�อการธนาคาร โดยไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการธนาคาร เพื�อควบคุมความเสี�ยงใหอ้ยู่ในระดบัที�เหมาะสม
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ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 สนิทรพัย์และหนี�สนิทางการเงนิจําแนกตามประเภทอตัราดอกเบี�ย 

เป็นดงัต่อไปนี�

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2565

มีอตัราดอกเบี�ย

ปรบัขึ�นลงอ้างอิง มีอตัรา

ตามอตัราตลาด ดอกเบี�ยคงที� ไม่มีดอกเบี�ย รวม

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรพัย์ทางการเงิน

เงนิสด - - 920 920

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 3,961 13,139 3,572 20,672

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่า

   ยุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน - 22,363 - 22,363

สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ 41,238 1,559 37,487 80,284

เงนิลงทุน - 105,026 51 105,077

เงนิใหส้นิเชื�อแก่ลูกหนี� 152,445 82,812 - 235,257

เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 16,241 - - 16,241

ลูกหนี�จากการขายสนิทรพัย์ทางการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ย

   มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - - 9,040 9,040

สนิทรพัยอ์ื�น 162 - 360 522

   รวมสนิทรพัย์ทางการเงนิ 214,047 224,899 51,430 490,376

หนี�สินทางการเงิน

เงนิรบัฝาก 109,681 122,107 4,906 236,694

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ  24,086 22,292 529 46,907

หนี�สนิจ่ายคนืเมื�อทวงถาม - - 172 172
หนี�สนิทางการเงนิที�วดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายุติธรรม

   ผ่านกําไรหรอืขาดทุน 21,156 - 5 21,161

หนี�สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 36,917 4,076 35,854 76,847

ตราสารหนี�ที�ออกและเงนิกูย้มื 6,447 14,373 - 20,820
หนี�สนิตามสญัญาเช่า - 191 - 191

เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 29,708 - - 29,708

เจา้หนี�จากการซื�อสนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ย

   มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - - 10,567 10,567

รวมหนี�สนิทางการเงนิ 227,995 163,039 52,033 443,067



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

42

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2564 

มีอตัราดอกเบี�ย

ปรบัขึ�นลงอ้างอิง มีอตัรา

ตามอตัราตลาด ดอกเบี�ยคงที� ไม่มีดอกเบี�ย รวม

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรพัย์ทางการเงิน

เงนิสด - - 818 818

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 2,241 3,872 3,340 9,453
สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่า

   ยุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน - 31,303 - 31,303

สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ 24,598 2,572 19,249 46,419

เงนิลงทุน - 74,175 107 74,282
เงนิใหส้นิเชื�อแก่ลูกหนี� 137,124 74,770 - 211,894

เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 13,660 - - 13,660

ลูกหนี�จากการขายสนิทรพัย์ทางการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ย

   มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - - 5,806 5,806
สนิทรพัยอ์ื�น 243 - 471 714

   รวมสนิทรพัย์ทางการเงนิ 177,866 186,692 29,791 394,349

หนี�สินทางการเงิน

เงนิรบัฝาก 89,330 85,514 7,323 182,167

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ  23,803 30,937 657 55,397

หนี�สนิจ่ายคนืเมื�อทวงถาม - - 432 432

หนี�สนิทางการเงนิที�วดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายุติธรรม

   ผ่านกําไรหรอืขาดทุน 17,744 - - 17,744
หนี�สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 25,459 1,992 15,257 42,708

ตราสารหนี�ที�ออกและเงนิกูย้มื 6,659 22,807 - 29,466

หนี�สนิตามสญัญาเช่า - 212 - 212

เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 14,886 - - 14,886

เจา้หนี�จากการซื�อสนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ย

   มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - - 5,457 5,457

รวมหนี�สนิทางการเงนิ 177,881 141,462 29,126 348,469



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

43

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2565 

มีอตัราดอกเบี�ย

ปรบัขึ�นลงอ้างอิง มีอตัรา

ตามอตัราตลาด ดอกเบี�ยคงที� ไม่มีดอกเบี�ย รวม

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรพัยท์างการเงิน

เงนิสด - - 920 920

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 3,702 13,139 3,527 20,368
สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่า

   ยุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน - 22,363 - 22,363

สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ 41,238 1,559 37,487 80,284

เงนิลงทุน - 105,024 51 105,075
เงนิใหส้นิเชื�อแก่ลูกหนี� 152,423 75,669 - 228,092

เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 16,241 - - 16,241

ลูกหนี�จากการขายสนิทรพัย์ทางการเงนิที�วดัมูลค่าดว้ย

   มลูค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - - 9,040 9,040
สนิทรพัยอ์ื�น 162 - 203 365

   รวมสนิทรพัย์ทางการเงนิ 213,766 217,754 51,228 482,748

หนี�สินทางการเงิน

เงนิรบัฝาก 110,320 122,107 5,007 237,434

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ  24,086 22,292 529 46,907

หนี�สนิจ่ายคนืเมื�อทวงถาม - - 172 172

หนี�สนิทางการเงนิที�วดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม
   ผ่านกําไรหรอืขาดทุน 21,156 - 5 21,161

หนี�สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 36,917 4,076 35,854 76,847

ตราสารหนี�ที�ออกและเงนิกูย้มื 6,447 14,373 - 20,820

หนี�สนิตามสญัญาเช่า - 146 - 146
เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 29,708 - - 29,708

เจา้หนี�จากการซื�อสนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ย

   มลูค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - - 10,567 10,567

รวมหนี�สนิทางการเงนิ 228,634 162,994 52,134 443,762



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

44

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2564 

มีอตัราดอกเบี�ย

ปรบัขึ�นลงอ้างอิง มีอตัรา

ตามอตัราตลาด ดอกเบี�ยคงที� ไม่มีดอกเบี�ย รวม

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรพัยท์างการเงิน

เงนิสด - - 818 818
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 2,078 3,872 3,309 9,259

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่า

   ยุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน - 31,303 - 31,303

สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ 24,598 2,572 19,249 46,419
เงนิลงทุน - 74,173 107 74,280

เงนิใหส้นิเชื�อแก่ลูกหนี� 137,101 68,097 - 205,198

เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 13,660 - - 13,660

ลูกหนี�จากการขายสนิทรพัย์ทางการเงนิที�วดัมูลค่าดว้ย
   มลูค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - - 5,806 5,806

สนิทรพัยอ์ื�น 243 - 298 541

   รวมสนิทรพัย์ทางการเงนิ 177,680 180,017 29,587 387,284

หนี�สินทางการเงิน

เงนิรบัฝาก 89,941 85,514 7,324 182,779

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ  23,803 30,937 657 55,397

หนี�สนิจ่ายคนืเมื�อทวงถาม - - 432 432
หนี�สนิทางการเงนิที�วดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม

   ผ่านกําไรหรอืขาดทุน 17,744 - - 17,744

หนี�สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 25,459 1,992 15,257 42,708

ตราสารหนี�ที�ออกและเงนิกูย้มื 6,659 22,807 - 29,466
หนี�สนิตามสญัญาเช่า - 169 - 169

เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 14,886 - - 14,886

เจา้หนี�จากการซื�อสนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ย

   มลูค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - - 5,457 5,457

รวมหนี�สนิทางการเงนิ 178,492 141,419 29,127 349,038



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

45

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2565 

ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบี�ยใหม่หรือวนัครบกาํหนด
เมื�อ 0 - 3 3 - 12 ไม่มี

ทวงถาม เดือน เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ดอกเบี�ย รวม

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรพัยท์างการเงิน

เงนิสด - - - - - 920 920
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 3,660 13,440 - - - 3,572 20,672

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมูลค่าดว้ย

มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน   - 10 845 2,211 19,297 - 22,363

สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ - 24,784 15,638 850 1,525 37,487 80,284
เงนิลงทุน 1 5,223 15,659 41,021 43,122 51 105,077

เงนิใหส้นิเชื�อแก่ลูกหนี� 7,635 28,163 45,176 104,828 49,455 - 235,257

เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 16,241 - - - - - 16,241

ลูกหนี�จากการขายสนิทรพัย์ทางการเงนิ
ที�วดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไร

หรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - - - - - 9,040 9,040

สนิทรพัยอ์ื�น - 20 61 81 - 360 522

รวมสนิทรพัย์ทางการเงนิ 27,537 71,640 77,379 148,991 113,399 51,430 490,376

หนี�สินทางการเงิน

เงนิรบัฝาก 109,681 69,189 33,464 19,454 - 4,906 236,694

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 24,086 21,470 509 313 - 529 46,907

หนี�สนิจ่ายคนืเมื�อทวงถาม - - - - - 172 172

หนี�สนิทางการเงนิที�วดัมูลค่าดว้ย

มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน - - 21,156 - - 5 21,161

หนี�สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ - 31,299 9,514 104 76 35,854 76,847

ตราสารหนี�ที�ออกและเงนิกูย้มื - 3,807 4,475 9 12,529 - 20,820
หนี�สนิตามสญัญาเช่า - 18 46 117 10 - 191

เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 29,708 - - - - - 29,708

เจา้หนี�จากการซื�อสนิทรพัยท์างการเงนิ

ที�วดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไร

หรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - - - - - 10,567 10,567

รวมหนี�สนิทางการเงนิ 163,475 125,783 69,164 19,997 12,615 52,033 443,067



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

46

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2564 

ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบี�ยใหม่หรือวนัครบกาํหนด
เมื�อ 0 - 3 3 - 12 ไม่มี

ทวงถาม เดือน เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ดอกเบี�ย รวม

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรพัยท์างการเงิน

เงนิสด - - - - - 818 818
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 1,906 4,045 162 - - 3,340 9,453

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ย 

มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน   - 658 1,044 2,227 27,374 - 31,303

สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ - 17,664 8,596 311 599 19,249 46,419
เงนิลงทุน 1 1,885 8,290 35,938 28,061 107 74,282

เงนิใหส้นิเชื�อแก่ลูกหนี� 9,071 22,662 36,700 90,230 53,231 - 211,894

เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 13,660 - - - - - 13,660

ลูกหนี�จากการขายสนิทรพัย์ทางการเงนิ
ที�วดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไร

หรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - - - - - 5,806 5,806

สนิทรพัยอ์ื�น - 20 61 162 - 471 714

รวมสนิทรพัย์ทางการเงนิ 24,638 46,934 54,853 128,868 109,265 29,791 394,349

หนี�สินทางการเงิน

เงนิรบัฝาก 89,330 46,382 37,265 1,867 - 7,323 182,167
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 23,803 29,889 1,010 38 - 657 55,397

หนี�สนิจ่ายคนืเมื�อทวงถาม - - - - - 432 432

หนี�สนิทางการเงนิที�วดัมูลค่าดว้ย 

มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน - 1,431 16,313 - - - 17,744
หนี�สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ - 18,147 8,763 60 481 15,257 42,708

ตราสารหนี�ที�ออกและเงนิกูย้มื - 11,097 5,546 - 12,823 - 29,466

หนี�สนิตามสญัญาเช่า - 20 60 130 2 - 212

เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 14,886 - - - - - 14,886
เจา้หนี�จากการซื�อสนิทรพัยท์างการเงนิ

ที�วดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไร

หรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - - - - - 5,457 5,457

รวมหนี�สนิทางการเงนิ 128,019 106,966 68,957 2,095 13,306 29,126 348,469



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

47

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2565 

ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบี�ยใหม่หรือวนัครบกาํหนด

เมื�อ 0 - 3 3 - 12 ไม่มี

ทวงถาม เดือน เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ดอกเบี�ย รวม

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรพัยท์างการเงิน

เงนิสด - - - - - 920 920
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 3,702 13,139 - - - 3,527 20,368

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมูลค่าดว้ย

มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน   - 10 845 2,211 19,297 - 22,363

สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ - 24,784 15,638 850 1,525 37,487 80,284
เงนิลงทุน 1 5,223 15,659 41,019 43,122 51 105,075

เงนิใหส้นิเชื�อแก่ลูกหนี� 7,635 29,167 45,053 99,208 47,029 - 228,092

เงนิวางหลกัประกนัของตราสาร อนุพนัธ์ 16,241 - - - - - 16,241

ลูกหนี�จากการขายสนิทรพัย์ทางการเงนิ
ที�วดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไร

หรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - - - - - 9,040 9,040

สนิทรพัยอ์ื�น - 20 61 81 - 203 365

รวมสนิทรพัย์ทางการเงนิ 27,579 72,343 77,256 143,369 110,973 51,228 482,748

หนี�สินทางการเงิน

เงนิรบัฝาก 110,320 69,189 33,464 19,454 - 5,007 237,434

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 24,086 21,470 509 313 - 529 46,907

หนี�สนิจ่ายคนืเมื�อทวงถาม - - - - - 172 172

หนี�สนิทางการเงนิที�วดัมูลค่าดว้ย

มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน - - 21,156 - - 5 21,161

หนี�สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ - 31,299 9,514 104 76 35,854 76,847

ตราสารหนี�ที�ออกและเงนิกูย้มื - 3,807 4,475 9 12,529 - 20,820
หนี�สนิตามสญัญาเช่า - 18 45 82 1 - 146

เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 29,708 - - - - - 29,708

เจา้หนี�จากการซื�อสนิทรพัยท์างการเงนิ

ที�วดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไร

หรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - - - - - 10,567 10,567

รวมหนี�สนิทางการเงนิ 164,114 125,783 69,163 19,962 12,606 52,134 443,762
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

48

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2564 

ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบี�ยใหม่หรือวนัครบกาํหนด

เมื�อ 0 - 3 3 - 12 ไม่มี

ทวงถาม เดือน เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ดอกเบี�ย รวม

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรพัยท์างการเงิน

เงนิสด - - - - - 818 818
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 2,078 3,710 162 - - 3,309 9,259

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ย 

มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน   - 677 1,040 2,213 27,373 - 31,303

สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ - 17,664 8,596 311 599 19,249 46,419
เงนิลงทุน 1 1,885 8,290 35,936 28,061 107 74,280

เงนิใหส้นิเชื�อแก่ลูกหนี� 9,072 24,241 41,037 79,271 51,577 - 205,198

เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 13,660 - - - - - 13,660

ลูกหนี�จากการขายสนิทรพัย์ทางการเงนิ
ที�วดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไร

หรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - - - - - 5,806 5,806

สนิทรพัยอ์ื�น - 20 61 162 - 298 541

รวมสนิทรพัย์ทางการเงนิ 24,811 48,197 59,186 117,893 107,610 29,587 387,284

หนี�สินทางการเงิน

เงนิรบัฝาก 89,941 46,382 37,265 1,867 - 7,324 182,779

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 23,803 29,889 1,010 38 - 657 55,397

หนี�สนิจ่ายคนืเมื�อทวงถาม - - - - - 432 432
หนี�สนิทางการเงนิที�วดัมูลค่าดว้ย 

มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน - 1,431 16,313 - - - 17,744

หนี�สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ - 18,148 8,762 60 481 15,257 42,708

ตราสารหนี�ที�ออกและเงนิกูย้มื - 11,097 5,546 - 12,823 - 29,466
หนี�สนิตามสญัญาเช่า - 19 52 96 2 - 169

เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 14,886 - - - - - 14,886

เจา้หนี�จากการซื�อสนิทรพัยท์างการเงนิ

ที�วดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไร
หรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - - - - - 5,457 5,457

รวมหนี�สนิทางการเงนิ 128,630 106,966 68,948 2,061 13,306 29,127 349,038
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ธนาคารมยีอดคงเหลอืถวัเฉลี�ยของสนิทรพัย์และหนี�สนิทางการเงนิที�ก่อใหเ้กดิรายไดแ้ละค่าใชจ้่าย และอตัราเฉลี�ยของดอกเบี�ย

และเงนิปันผล สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 เป็นดงันี�

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ

ถวัเฉลี�ย ดอกเบี�ย อตัราเฉลี�ย ถวัเฉลี�ย ดอกเบี�ย อตัราเฉลี�ย

ล้านบาท ล้านบาท (ร้อยละ) ล้านบาท ล้านบาท (ร้อยละ)

สนิทรพัยท์างการเงนิที�ก่อใหเ้กดิรายได้

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธิ 12,614 192 1.52 4,701 18 0.38

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน 26,786 421 1.57 35,439 360 1.02

เงนิลงทุนสุทธิ 97,267 1,624 1.67 65,625 1,048 1.60

เงนิใหส้นิเชื�อแก่ลูกหนี� 212,864 10,357 4.87 208,362 11,167 5.36

เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 16,748 240 1.43 17,287 40 0.23

รวมสนิทรพัย์ทางการเงนิที�ก่อใหเ้กิดรายได้ 366,279 12,834 331,414 12,633

หนี�สนิทางการเงนิที�ก่อให้เกดิค่าใชจ่้าย
เงนิรบัฝาก 200,049 1,402 0.70 179,726 1,299 0.72

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 54,532 286 0.53 52,903 206 0.39

หนี�สนิทางการเงนิที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน 17,199 183 1.06 23,681 192 0.81

ตราสารหนี�ที�ออกและเงนิกูย้มื 32,094 624 1.94 25,458 580 2.28

เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 27,833 59 0.21 12,351 7 0.06

รวมหนี�สนิทางการเงนิที�ก่อให้เกิดค่าใชจ่้าย 331,707 2,554 294,119 2,284

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ

ถวัเฉลี�ย ดอกเบี�ย อตัราเฉลี�ย ถวัเฉลี�ย ดอกเบี�ย อตัราเฉลี�ย

ล้านบาท ล้านบาท (ร้อยละ) ล้านบาท ล้านบาท (ร้อยละ)

สนิทรพัยท์างการเงนิที�ก่อใหเ้กดิรายได้

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธิ 12,393 191 1.54 4,528 17 0.38

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน 26,786 421 1.57 35,439 360 1.02

เงนิลงทุนสุทธิ 97,265 1,624 1.67 65,623 1,048 1.60

เงนิใหส้นิเชื�อแก่ลูกหนี� 213,938 7,630 3.57 211,334 7,917 3.75

เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 16,748 240 1.43 17,287 40 0.23

รวมสนิทรพัย์ทางการเงนิที�ก่อใหเ้กิดรายได้ 367,130 10,106 334,211 9,382

หนี�สนิทางการเงนิที�ก่อให้เกดิค่าใชจ่้าย

เงนิรบัฝาก 200,679 1,402 0.70 180,199 1,299 0.72

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 54,532 286 0.53 52,712 206 0.39

หนี�สนิทางการเงนิที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน 17,199 183 1.06 23,681 192 0.81

ตราสารหนี�ที�ออกและเงนิกูย้มื 32,093 624 1.94 25,458 580 2.28
เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 27,833 59 0.21 12,351 7 0.06

รวมหนี�สนิทางการเงนิที�ก่อใหเ้กิดค่าใช้จ่าย 332,336 2,554 294,401 2,284
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของอตัราดอกเบี�ยต่อกาํไรสุทธิและส่วนของเจ้าของ

รายการกําไรหรอืขาดทุนมีความอ่อนไหวต่อการเพิ�มขึ�นหรอืลดลงในรายได้ดอกเบี�ยจากสนิทรพัย์ทางการเงนิ และ 
ในค่าใช้จ่ายดอกเบี�ยจากหนี�สนิทางการเงนิ ซึ�งเป็นผลมาจากการเปลี�ยนแปลงในอตัราดอกเบี�ย องค์ประกอบอื�นในส่วน

ของเจา้ของจะเปลี�ยนแปลงไปจากการเพิ�มขึ�นหรอืลดลงในมูลค่ายุตธิรรมของการป้องกนัความเสี�ยงในกระแสเงนิสดของ
เงนิกูย้มืและมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารหนี�ที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

พ.ศ. 2565

เพิ�มขึ�น 1 จดุ

พื�นฐาน

ลดลง 1 จุด

พื�นฐาน

ล้านบาท ล้านบาท

ผลกระทบต่อกําไรสุทธิ (27) 27
ผลกระทบต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (38) 38

(65) 65

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2564

เพิ�มขึ�น 1 จดุ

พื�นฐาน

ลดลง 1 จุด

พื�นฐาน

ล้านบาท ล้านบาท

ผลกระทบต่อกําไรสุทธิ (40) 40
ผลกระทบต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (15) 15

(55) 55
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3.1.1.2 ความเสี�ยงด้านอตัราแลกเปลี�ยน (Foreign Exchange Risk)

ความเสี�ยงด้านอตัราแลกเปลี�ยน คอื ความเสี�ยงที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ 
ซึ�งอาจจะทําให้เกิดการเปลี�ยนแปลงต่อมูลค่าตราสารทางการเงนิ ความผนัผวนต่อรายได้หรอืมูลค่าของสนิทรพัย์และ

หนี�สนิทางการเงนิ 

ด้านการบรหิารเงนิและการคา้ผลติภณัฑ์ทางการเงนิ กลุ่มกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบการบรหิารฐานะเงนิตราต่างประเทศ
ของกลุ่มกจิการภายใต้เพดานความเสี�ยงที�กําหนดโดยคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงของกลุ่มกจิการ

กลุ่มกจิการมคีวามเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน ซึ�งสรุปเป็นสกุลเงนิบาท ดงันี�

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2565 

สกลุเงิน

บาท

ดอลลาร์

สหรฐั เยน ยูโร

มาเลเซีย     

ริงกิต อื�นๆ รวม

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรพัยท์างการเงิน

เงนิสด 917 - - - - 3 920
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 9,229 11,028 64 13 58 323 20,715

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่า

   ด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน 22,363 - - - - - 22,363

สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ 627,505 (534,037) 2,496 (12,510) (8) (3,162) 80,284
เงนิลงทุนสุทธิ 102,337 - - 1 2,739 - 105,077

เงนิใหส้นิเชื�อแก่ลูกหนี�และดอกเบี�ยคา้งรบั 226,830 12,566 - 639 - 2 240,037

เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 8,855 7,386 - - - - 16,241

ลูกหนี�จากการขายสนิทรพัย์ทางการเงนิ
ที�วดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายุติธรรมผ่านกําไร

   หรอืขาดทุนและเงนิลงทุน 9,040 - - - - - 9,040

สนิทรพัยอ์ื�น 873 25 - - - - 898

   รวมสนิทรพัย์ทางการเงนิ 1,007,949 (503,032) 2,560 (11,857) 2,789 (2,834) 495,575

หนี�สินทางการเงิน

เงนิรบัฝาก 220,889 15,436 33 159 46 131 236,694

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 46,468 438 - - - 1 46,907
หนี�สนิจ่ายคนืเมื�อทวงถาม 171 1 - - - - 172

หนี�สนิทางการเงนิที�วดัมูลค่าดว้ย

   มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน 21,161 - - - - - 21,161

หนี�สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 637,254 (537,563) 2,644 (12,007) (10,197) (3,284) 76,847
ตราสารหนี�ที�ออกและเงนิกูย้มื 4,486 3,805 - - 12,529 - 20,820

หนี�สนิตามสญัญาเช่า 191 - - - - - 191

เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 16,995 12,713 - - - - 29,708

เจา้หนี�จากการซื�อสนิทรพัยท์างการเงนิ
ที�วดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายุติธรรมผ่านกําไร

   หรอืขาดทุนและเงนิลงทุน 10,567 - - - - - 10,567

หนี�สนิอื�น 206 77 - - 223 - 506

รวมหนี�สนิทางการเงนิ 958,388 (505,093) 2,677 (11,848) 2,601 (3,152) 443,573
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งบการเงินรวม

พ.ศ. 2564 

สกลุเงิน

บาท

ดอลลาร์

สหรฐั เยน ยูโร

มาเลเซีย     

ริงกิต อื�นๆ รวม

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรพัยท์างการเงิน

เงนิสด 815 - - - - 3 818
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 5,039 3,547 51 217 197 405 9,456

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่า

   ด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน 31,303 - - - - - 31,303

สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ (368,984) 421,263 (9,044) (7,907) 4,046 7,045 46,419
เงนิลงทุนสุทธิ 74,281 - - 1 - - 74,282

เงนิใหส้นิเชื�อแก่ลูกหนี�และดอกเบี�ยคา้งรบั 203,036 13,143 - 8 - 2 216,189

เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 3,991 9,669 - - - - 13,660

ลูกหนี�จากการขายสนิทรพัย์ทางการเงนิ
ที�วดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายุติธรรมผ่านกําไร

   หรอืขาดทุนและเงนิลงทุน 5,806 - - - - - 5,806

สนิทรพัยอ์ื�น 968 - - - - - 968

   รวมสนิทรพัย์ทางการเงนิ (43,745) 447,622 (8,993) (7,681) 4,243 7,455 398,901

หนี�สินทางการเงิน

เงนิรบัฝาก 178,954 2,857 6 194 30 126 182,167

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 54,515 729 1 - 151 1 55,397
หนี�สนิจ่ายคนืเมื�อทวงถาม 431 1 - - - - 432

หนี�สนิทางการเงนิที�วดัมูลค่าดว้ย

   มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน 17,744 - - - - - 17,744

หนี�สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ (372,544) 434,802 (8,984) (7,872) (9,666) 6,972 42,708
ตราสารหนี�ที�ออกและเงนิกูย้มื 12,332 4,311 - - 12,823 - 29,466

หนี�สนิตามสญัญาเช่า 212 - - - - - 212

เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 10,592 4,294 - - - - 14,886

เจา้หนี�จากการซื�อสนิทรพัยท์างการเงนิ
ที�วดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายุติธรรมผ่านกําไร

   หรอืขาดทุนและเงนิลงทุน 5,457 - - - - - 5,457

หนี�สนิอื�น 152 16 - - 228 - 396

รวมหนี�สนิทางการเงนิ (92,155) 447,010 (8,977) (7,678) 3,566 7,099 348,865
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2565 

สกลุเงิน

บาท

ดอลลาร์

สหรฐั เยน ยูโร

มาเลเซีย     

ริงกิต อื�นๆ รวม

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรพัยท์างการเงิน

เงนิสด 917 - - - - 3 920
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 8,925 11,028 64 13 58 323 20,411

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่า

   ดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน 22,363 - - - - - 22,363

สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ 627,505 (534,037) 2,496 (12,510) (8) (3,162) 80,284
เงนิลงทุนสุทธิ 102,335 - - 1 2,739 - 105,075

เงนิใหส้นิเชื�อแก่ลูกหนี�และดอกเบี�ยค้างรบั 219,659 12,566 - 639 - 2 232,866

เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 8,855 7,386 - - - - 16,241

ลูกหนี�จากการขายสนิทรพัย์ทางการเงนิ
ที�วดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไร

   หรอืขาดทุนและเงนิลงทุน 9,040 - - - - - 9,040

สนิทรพัยอ์ื�น 727 25 - - - - 752

   รวมสนิทรพัย์ทางการเงนิ 1,000,326 (503,032) 2,560 (11,857) 2,789 (2,834) 487,952

หนี�สินทางการเงิน

เงนิรบัฝาก 221,629 15,436 33 159 46 131 237,434

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 46,468 438 - - - 1 46,907
หนี�สนิจ่ายคนืเมื�อทวงถาม 171 1 - - - - 172

หนี�สนิทางการเงนิที�วดัมูลค่าดว้ย

   มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน 21,161 - - - - - 21,161

หนี�สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 637,254 (537,563) 2,644 (12,007) (10,197) (3,284) 76,847
ตราสารหนี�ที�ออกและเงนิกูย้มื 4,486 3,805 - - 12,529 - 20,820

หนี�สนิตามสญัญาเช่า 146 - - - - - 146

เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 16,995 12,713 - - - - 29,708

เจา้หนี�จากการซื�อสนิทรพัยท์างการเงนิ
ที�วดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไร

   หรอืขาดทุนและเงนิลงทุน 10,567 - - - - - 10,567

หนี�สนิอื�น 206 77 - - 223 - 506

รวมหนี�สนิทางการเงนิ 959,083 (505,093) 2,677 (11,848) 2,601 (3,152) 444,268
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2564 

สกลุเงิน

บาท

ดอลลาร์

สหรฐั เยน ยูโร

มาเลเซีย     

ริงกิต อื�นๆ รวม

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรพัยท์างการเงิน

เงนิสด 815 - - - - 3 818
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 4,845 3,547 51 217 197 405 9,262

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่า

   ดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน 31,303 - - - - - 31,303

สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ (368,984) 421,263 (9,044) (7,907) 4,046 7,045 46,419
เงนิลงทุนสุทธิ 74,279 - - 1 - - 74,280

เงนิใหส้นิเชื�อแก่ลูกหนี�และดอกเบี�ยค้างรบั 196,337 13,143 - 8 - 2 209,490

เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 3,991 9,669 - - - - 13,660

ลูกหนี�จากการขายสนิทรพัย์ทางการเงนิ
ที�วดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไร

   หรอืขาดทุนและเงนิลงทุน 5,806 - - - - - 5,806

สนิทรพัยอ์ื�น 808 - - - - - 808

   รวมสนิทรพัย์ทางการเงนิ (50,800) 447,622 (8,993) (7,681) 4,243 7,455 391,846

หนี�สินทางการเงิน

เงนิรบัฝาก 179,566 2,857 6 194 30 126 182,779

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 54,515 729 1 - 151 1 55,397
หนี�สนิจ่ายคนืเมื�อทวงถาม 431 1 - - - - 432

หนี�สนิทางการเงนิที�วดัมเูลค่าด้วย 

   มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน 17,744 - - - - - 17,744

หนี�สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ (372,544) 434,802 (8,984) (7,872) (9,666) 6,972 42,708
ตราสารหนี�ที�ออกและเงนิกูย้มื 12,332 4,311 - - 12,823 - 29,466

หนี�สนิตามสญัญาเช่า 169 - - - - - 169

เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 10,592 4,294 - - - - 14,886

เจา้หนี�จากการซื�อสนิทรพัยท์างการเงนิ
ที�วดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไร

   หรอืขาดทุนและเงนิลงทุน 5,457 - - - - - 5,457

หนี�สนิอื�น 152 16 - - 228 - 396

รวมหนี�สนิทางการเงนิ (91,586) 447,010 (8,977) (7,678) 3,566 7,099 349,434
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นอกเหนือจากสนิทรพัย์และหนี�สนิทางการเงนิที�เป็นเงนิตราต่างประเทศที�ไดเ้ปิดเผยแลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ

ที�เกี�ยวขอ้ง ณ วนัที� วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 ธนาคารมฐีานะสุทธทิี�เป็นเงนิตราต่างประเทศที�สาํคญั
โดยจําแนกเป็นสกุลเงนิไดด้งัต่อไปนี�

(หน่วย: เทียบเท่าล้านเหรียญสหรฐัฯ)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

เหรียญสหรฐัฯ ยูโร* สกลุอื�น ๆ* เหรียญสหรฐัฯ ยูโร* สกลุอื�น ๆ*

ฐานะทนัที (34.53) 14.79 (370.17) 421.58 0.92 (391.33)

ฐานะล่วงหน้า

- สญัญาล่วงหน้า (107.84) (14.73) 281.29 (390.78) (1.25) 410.79

ฐานะสุทธิ (142.37) 0.06 (88.88) 30.80 (0.33) 19.46

* สาํหรบัสกุลยโูรและสกุลอื�นๆ แสดงฐานะสุทธเิป็นเงนิตราต่างประเทศเทยีบเท่าสกุลเงนิเหรยีญสหรฐัฯ 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวจากความเสี�ยงด้านอตัราแลกเปลี�ยน

ตารางแสดงความอ่อนไหวของกําไรสุทธิและส่วนของเจ้าของเมื�อมกีารเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนไปรอ้ยละ 1
ดงัต่อไปนี�

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

ล้านบาท ล้านบาท

เพิ�มขึ�นร้อยละ 1

ดอลลารส์หรฐัฯ 3 10

อื�นๆ (26) 6

(23) 16

ลดลงร้อยละ 1

ดอลลารส์หรฐัฯ (3) (10)
อื�นๆ 26 (6)

23 (16)

ธนาคารประกอบธุรกรรมเกี�ยวกับตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิเป็นไปตามปกติธุรกิจของธนาคาร เพื�อตอบสนองต่อ
ความต้องการของลูกค้า และเพื�อการบรหิารความเสี�ยงของธนาคารอนัเกิดจากการผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยน และ
อตัราดอกเบี�ย
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ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 ธนาคารมตีราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิซึ�งจําแนกตามระยะเวลาครบกําหนด

ของสญัญา สามารถสรุปไดด้งันี�

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

ไม่เกิน 1 ปี มากกวา่ 1 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี มากกว่า 1 ปี รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สญัญาแลกเปลี�ยนเงนิตรา 

ต่างประเทศทนัทแีละลว่งหน้า

- สญัญาซื�อ 912,015 29,936 941,951 769,392 2,351 771,743

- สญัญาขาย 841,925 17,588 859,513 696,643 7,893 704,536

สญัญาแลกเปลี�ยนเงนิตรา

ต่างประเทศและอตัราดอกเบี�ย

- สญัญาซื�อ 83,770 212,420 296,190 43,351 232,033 275,384

- สญัญาขาย 75,721 202,708 278,429 66,961 188,102 255,063

สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย

- รบัอตัราดอกเบี�ยคงที� 747,560 627,806 1,375,366 333,199 596,620 929,819

- รบัอตัราดอกเบี�ยลอยตวั 875,765 764,176 1,639,941 428,514 754,286 1,182,800

สญัญาสิทธิด้านอตัราดอกเบี�ย

- สญัญาซื�อ 800 - 800 - - -

สญัญาสทิธซิื�อขายเงนิตราต่างประเทศ 

- ขายสทิธทิี�จะขาย - - - 4 - 4

- ซื�อสทิธทิี�จะซื�อ - - - 34 - 34

- ซื�อสทิธทิี�จะขาย 270 - 270 - - -

อนุพนัธด์า้นเครดติ

- สญัญาซื�อ - 5,567 5,567 668 5,443 6,111

- สญัญาขาย - 5,567 5,567 668 5,443 6,111

ตราสารสทิธทิี�อ้างองิหน่วยลงทุน

ของกองทุน

- สญัญาซื�อ 482 402 884 409 - 409

- สญัญาขาย 482 402 884 409 - 409

อนุพนัธด์า้นตราสารทุน

- สญัญาซื�อ 170 367 537 767 359 1,126

- สญัญาขาย 170 367 537 767 359 1,126

อนุพนัธด์า้นตราสารหนี�

(Bond Forward)

- สญัญาซื�อ - - - - - -

- สญัญาขาย 6,937 14,931 21,868 - 23,956 23,956

ธนาคารกําหนดนโยบายและวงเงนิที�เกี�ยวข้องกับความเสี�ยงโดยมขี ั �นตอนการรายงานและควบคุมความเสี�ยงต่างๆ  

เพื�อควบคุมธุรกรรมด้านอนุพนัธ์ทางการเงนิ ธนาคารควบคุมความเสี�ยงด้านการผิดนัดชําระที�เกี�ยวข้องกับอนุพันธ์
ทางการเงนิโดยพจิารณาวงเงนิสนิเชื�อที�ให้กบัลูกคา้โดยรวม ซึ�งการพจิารณาดงักล่าวเป็นไปเช่นเดยีวกบักระบวนการ

การพจิารณาอนุมตัิสนิเชื�อ อนัทําให้ธนาคารควบคุมระดบัความเสี�ยงที�ธนาคารสามารถรบัได้ อย่างไรก็ตาม อนุพนัธ์
ทางการเงนิอาจทําใหเ้กดิกําไรหรอืขาดทุนกบัธนาคารกไ็ด้ ซึ�งขึ�นอยู่กบัการขึ�นลงของอตัราดอกเบี�ยหรอือตัราแลกเปลี�ยน

และสามารถเปลี�ยนแปลงไดอ้ย่างมสีาระสาํคญัตามสภาวะตลาดที�เปลี�ยนแปลงไป
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3.1.1.3 ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน

ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน คอื ความเสี�ยงที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงของราคาของ
ตราสารทุน ซึ�งอาจจะทําใหเ้กดิการเปลี�ยนแปลงต่อมูลค่าของสนิทรพัย์ในตราสารทุน ความผนัผวนต่อรายได ้และมูลค่าของ

สนิทรพัยท์างการเงนิอื�น ทั �งนี�ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุนไม่มสีาระสาํคญัต่อกลุ่มกจิการ 

3.1.2 ความเสี�ยงด้านเครดิต

ความเสี�ยงด้านเครดติคอื ความเสี�ยงที�กลุ่มกจิการจะไดร้บัความเสยีหายอนัสบืเนื�องมาจากการที�ลูกคา้หรอืคู่สญัญาของกลุ่มกิจการ
ไม่สามารถปฏบิตัติามเงื�อนไขหรอืขอ้ตกลงที�ระบุไวไ้ดต้ามสญัญา 

กลุ่มกิจการได้จดัให้มกีารนํากระบวนการบรหิารความเสี�ยงด้านเครดิตมาใช้ ภายใต้นโยบายการบรหิารความเสี�ยงด้านเครดิต 

(Credit Risk Management Policy) กลุ่มกิจการมกีารจัดโครงสร้างองค์กรให้มีการถ่วงดุลและตรวจสอบซึ�งกนัและกัน มีการ
แบ่งแยกหน้าที�กันอย่างชดัเจนระหว่างผู้ทําหน้าที�ด้านตลาด ผู้อนุมตัิสนิเชื�อ ผู้ตรวจสอบและผู้ที�ดูแลเรื�องการบรหิารความเสี�ยง 

การบริหารความเสี�ยงด้านเครดิตของกลุ่มกิจการมีการบรหิารทั �งในระดับรายลูกค้า (Standalone Risk) และระดับ Portfolio  
โดยกลุ่มกจิการได้พฒันาเครื�องมอืในการประเมนิความเสี�ยงที�ต่างกนัใหเ้หมาะสมกบัประเภทของลูกคา้ สําหรบัลูกคา้นิตบุิคคล 

ธนาคารได้พฒันา Risk Grading Tools และสําหรบัลูกคา้ธุรกจิขนาดกลาง - ขนาดย่อม ได้พฒันา SME Rating เพื�อใช้สําหรบัจดัอนัดบั
ความเสี�ยงลูกค้าสนิเชื�อธุรกิจ สําหรบัลูกคา้รายย่อยบุคคลธรรมดา ทั �งสนิเชื�ออเนกประสงค์ที�ไม่มีหลกัประกนั (Personal Cash)

และที�มหีลกัประกนั (Mortgage Loan) รวมทั �งสนิเชื�อเพื�อที�อยู่อาศยั (Home Loan) ธนาคารก็ได้พฒันาระบบ Credit Scoring  
ใชใ้นการประเมนิความเสี�ยงของผูกู้้

ส่วนการพจิารณาการให้สนิเชื�อนั �น กลุ่มกจิการมคีณะกรรมการพจิารณาอนุมตัสินิเชื�อระดบัต่าง ๆ ซึ�งแตกต่างกนัไปตามขนาด

ของวงเงนิสนิเชื�อ โดยจะเน้นพจิารณาจากความสามารถในการชําระหนี�ของลูกหนี� โดยคาํนึงถงึประเภทของวงเงนิสนิเชื�อ สถานะ
ทางการเงนิของลูกหนี� สภาพเศรษฐกจิและภาวะอุตสาหกรรมเป็นหลกั นอกจากนี�ธนาคารไดจ้ดัตั �งหน่วยงานสอบทานการใหส้นิเชื�อ 

ซึ�งเป็นหน่วยงานอสิระเพื�อใหก้ระบวนการพจิารณาอนุมตัสินิเชื�อมคีวามโปร่งใสและก่อใหเ้กดิประสทิธผิลสูงสุด

มูลค่าสูงสุดของความเสี�ยงด้านสนิเชื�อ คอื มูลค่าตามบญัชีของสนิทรพัย์ทางการเงนิหกัด้วยค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดติที�คาดว่า 
จะเกิดขึ�นตามที�แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงนิ และความเสี�ยงของภาระผูกพนันอกงบแสดงฐานะการเงิน เช่น การคํ�าประกัน

การกูย้มื และการคํ�าประกนัอื�น ๆ

ข้อมูลที�มีการคาดการณ์ไปในอนาคตของปัจจยัทางเศรษฐศาสตรม์หภาค

กลุ่มกจิการนําสถานการณ์ทางเศรษฐกจิ 3 แบบมาใชเ้พื�อสะทอ้นถงึช่วงของความน่าจะเป็นที�ใหนํ้�าหนักกบัผลลพัธใ์นอนาคตที�เป็นไปได้

ที�เป็นกลางในการประมาณค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น ดงันี�

เหตุการณ์ที�คาดว่าจะเป็นไปได้มากที�สุด (Base case) : แสดงถึง 'ผลลัพธ์ที�เป็นไปได้มากที�สุด' ของภาวะเศรษฐกิจในอนาคต 
ซึ�งสอดคลอ้งกบัขอ้มลูที�กลุ่มกจิการใชเ้พื�อวตัถุประสงคอ์ื�นๆ เช่น การจดัทํางบประมาณและการทดสอบภาวะวกิฤต 

เหตุการณ์ที�ดทีี�สุด (Best case) และเหตุการณ์ที�เลวรา้ยที�สุด (Worst case) : แสดงถงึผลลพัธ์ที� "ดกีว่าปกต ิ(Upside)" และ "แย่กว่าปกติ
(Downside)" ของสภาวะเศรษฐกจิในอนาคตซึ�งกําหนดดว้ยการวเิคราะหท์างสถติแิละการตดัสนิดา้นเครดติโดยผูเ้ชี�ยวชาญ
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การบริหารลูกหนี�เงินให้สินเชื�อ (Loan portfolio)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการมกีารกระจุกตวัของความเสี�ยงจากการผดิสญัญาของเงนิใหส้นิเชื�อแยก

ตามประเภทอุตสาหกรรม สรุปไดด้งันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

การเกษตรและเหมอืงแร่ 4,811 5,593 4,811 5,593
อุตสาหกรรมการผลติและการพาณิชย์ 36,762 32,323 36,762 32,323
ธุรกจิอสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง 13,016 14,536 13,016 14,536
การสาธารณูปโภคและบรกิาร 28,234 27,609 28,234 27,609
สนิเชื�อส่วนบุคคล 6,041 6,402 6,041 6,402
สนิเชื�อเพื�อที�อยู่อาศยั 92,318 78,124 92,318 78,124

ลูกหนี�ธุรกจิเช่าซื�อและลกูหนี�ตามสญัญาเช่าทางการเงนิ 34,730 33,535 - -
อื�นๆ 19,345 13,772 46,910 40,611

รวมเงนิใหส้นิเชื�อแกลู่กหนี� 235,257 211,894 228,092 205,198

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ. ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการมภีาระผกูพนันอกงบแสดงฐานะการเงนิ ซึ�งวเิคราะหต์ามระยะเวลา

ครบกําหนดของสญัญานับจากวนัที�ในงบแสดงฐานะการเงนิ ได้ดงัต่อไปนี�

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

ไม่เกิน 1 ปี มากกวา่ 1 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี มากกวา่ 1 ปี รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

การรบัอาวลัตั �วเงนิ 250 - 250 8 - 8

ภาระตามตั �วแลกเงนิค่าสนิคา้
เขา้ที�ยงัไม่ครบกาํหนด 208 - 208 653 - 653

เลต็เตอรอ์อฟเครดติ 417 - 417 1,126 - 1,126
การคํ�าประกนัอื�น 6,126 882 7,008 7,904 1,077 8,981

เงินลงทุนในตราสารหนี�และรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

การลงทุนในตราสารหนี�ถูกกําหนดโดยพจิารณาจากอนัดบัความน่าเชื�อถอืของผูอ้อกหุน้กูห้รอืผูค้ํ�าประกนัซึ�งตอ้งผ่านเกณฑข์ั �นตํ�า
ที�คณะกรรมการธนาคารกําหนด

ก่อนการทําธุรกรรมกบัธนาคารอื�น ธนาคารจะต้องประเมนิเครดิตของคู่สญัญา ซึ�งโดยทั �วไปอ้างอิงจากหน่วยงานจดัอันดับ

ภายนอก ตลอดจนการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถอืของประเทศต้นทางเพื�อตรวจสอบความเสี�ยงของคู่สญัญา
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การจดัอนัดบัเครดิต

การจดัอนัดบัเครดติของสนิทรพัยท์างการเงนิของกลุ่มกจิการจะถูกแบ่งตามตารางดงัต่อไปนี� ซึ�งสอดคล้องกบัการจดัอนัดบัของ 
Standard & Poor's

เงนิใหส้นิเชื�อแก่ลูกหนี� และ ภาระผูกพนัที�จะใหส้นิเชื�อวงเงนิสนิเชื�อและสญัญาการคํ�าประกนัทางการเงนิ

การจดัอนัดบัเครดิต การจดัอนัดบัเครดิตภายใน

ด ี(Good) 1 - 17

น่าพอใจ (Satisfactory) 18 - 25

ดอ้ยค่าดา้นเครดติ (Impaired) 26

สนิทรพัยท์างการเงนิอื�น

การจดัอนัดบัเครดิต

การจดัอนัดบัเครดิต

ภายใน 

การจดัอนัดบัเครดิต

ภายนอก 

กลุ่มระดบัลงทุน (Investment Grade) 1 - 10 AAA ~ BBB-

กลุ่มระดบัตํ�ากว่าลงทุน (Non-Investment Grade) 11 - 25 BB+ and below

คณุภาพเครดิตสามารถอธิบายโดยสรปุได้ดงันี�

ด ีหมายถงึ มคีวามเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ที�จะไดร้บัคนืเงนิเตม็จํานวนตามมูลค่าของสนิทรพัย ์ดงันั �นกลุ่มกจิการและธนาคารจงึไม่
มขีอ้กงัวลต่อประเดน็ดงักล่าว 

น่าพอใจ หมายถงึ มขีอ้กงัวลที�คู่สญัญาจะไม่สามารถชําระเงนิได้เมื�อถงึกําหนด อย่างไรก็ตามยงัไม่ได้มกีารผดินัดชําระเกดิขึ�น 

และคู่สญัญายงัคงจะชําระเมื�อถงึกําหนด และคาดว่าจะสามารถชําระไดท้ั �งเงนิตน้และดอกเบี�ยเตม็จํานวน

ดอ้ยค่าดา้นเครดติ หมายถงึ สนิทรพัยม์กีารดอ้ยค่า 

กลุ่มระดับลงทุน หมายถึง อันดับความน่าเชื�อถือของสินทรพัย์ทางการเงนิที�มีความเสี�ยงในการผดินัดชําระหนี�ค่อนข้างตํ�า 
เนื�องจากมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที�ผูอ้อกสนิทรพัยท์างการเงนิจะชําระเงนิคนื

กลุ่มตํ�ากว่าระดับลงทุน หมายถึง คุณภาพของสินทรพัย์ทางการเงินอยู่ในระดับที�น่ากังวล เนื�องจากมีความเสี�ยงที�ผู้ออก 

สนิทรพัย์ทางการเงนิจะไม่สามารถชําระเงนิเมื�อถงึกําหนดชําระ

ไม่มอีนัดบัความน่าเชื�อถอื รวมไปถงึยอดหนี�ที�ใชว้ธิคีาํนวณสนิทรพัย์เสี�ยงอย่างง่ายหรอืยอดหนี�ที�ไม่มอีนัดบัความน่าเชื�อถอืหรอื
ใชอ้นัดบัความน่าเชื�อถอืโดยเฉลี�ย
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ฐานะเปิดสูงสุดต่อความเสี�ยงด้านเครดิต

กลุ่มกจิการมฐีานะเปิดสูงสุดต่อความเสี�ยงด้านเครดิตที�มตี่อกิจการอื�นหากกิจการนั �นไม่สามารถทําตามภาระผูกพนัที�กําหนดไว้ได้
โดยไม่คาํนึงถงึหลกัประกนัที�ถอืครองอยู่ ซึ�งฐานะเปิดสูงสุดต่อความเสี�ยงถูกพจิารณาใหเ้ท่ากบัมลูค่าตามบญัชบีนงบแสดงฐานะ

การเงนิ หรอืมลูค่าตามสญัญาของรายการนอกงบการเงนิและสญัญาคํ�าประกนัทางการเงนิแต่ไม่รวมถงึอนุพนัธท์างการเงนิ

ฐานะเปิดต่อความเสี�ยงด้านเครดติของกลุ่มกจิการที�ไม่เท่ากบัมูลค่าตามบญัชใีนงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที�รายงาน ได้แก่
รายการดงัต่อไปนี�

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

ฐานะเปิดสูงสุดต่อ ฐานะเปิดสูงสุดต่อ

ความเสี�ยงด้านเครดิต ความเสี�ยงด้านเครดิต

ล้านบาท ล้านบาท

ฐานะเปิดต่อความเสี�ยงด้านเครดิตของรายการที� 

แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน 24,321 31,814
เงนิลงทุน 105,386 74,471

129,707 106,285

ฐานะเปิดต่อความเสี�ยงด้านเครดิตของรายการที� 

แสดงอยู่นอกงบแสดงฐานะการเงิน

สญัญาคํ�าประกนัทางการเงนิ 7,884 10,767
ภาระผูกพนัที�จะใหส้นิเชื�อ 35,895 31,992

43,779 42,759

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

ฐานะเปิดสูงสุดต่อ ฐานะเปิดสูงสุดต่อ

ความเสี�ยงด้านเครดิต ความเสี�ยงด้านเครดิต

ล้านบาท ล้านบาท

ฐานะเปิดต่อความเสี�ยงด้านเครดิตของรายการที� 

แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน 24,321 31,814
เงนิลงทุน 105,384 74,469

129,705 106,283

ฐานะเปิดต่อความเสี�ยงด้านเครดิตของรายการที� 

แสดงอยู่นอกงบแสดงฐานะการเงิน

สญัญาคํ�าประกนัทางการเงนิ 7,884 10,767

ภาระผูกพนัที�จะใหส้นิเชื�อ 35,895 31,992

43,779 42,759
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หลกัประกนั 

กลุ่มกจิการกําหนดนโยบายและแนวทางปฏบิตัิเพื�อลดความเสี�ยงด้านเครดติ และกลุ่มกจิการสามารถใหลู้กหนี�วางหลกัประกนั
ประเภทต่างๆ เพื�อใช้ในการกู้ยมืเงนิ ซึ�งกลุ่มกจิการมนีโยบายภายในที�รบัการวางหลกัประกนัสําหรบัสนิทรพัย์บางประเภทเพื�อ

ลดความเสี�ยงดา้นเครดติ

กลุ่มกจิการประเมนิมูลค่าของหลกัประกนัตั �งแต่วนัที�กลุ่มกจิการเริ�มกระบวนการสําหรบัการปล่อยสนิเชื�อแก่ลูกหนี� และกําหนด
ใหม้กีารประเมนิมลูค่าของหลกัประกนัตามรอบระยะเวลาที�กําหนด สําหรบัประเภทของหลกัประกนัส่วนใหญ่ที�กลุ่มกจิการรบัให้

วางเป็นหลกัประกนัได ้ไดแ้ก่

 ที�อยู่อาศยั
 อสงัหารมิทรพัยเ์ชงิพาณิชยห์รอืสงัหารมิทรพัย์

 สนิทรพัยข์องกจิการในการดําเนินธุรกจิ เช่น อาคาร อุปกรณ์ เงนิฝากประจํา หุน้กู ้การคํ�าประกนัของบุคคลธรรมดา และนิตบุิคคล
 หลกัทรพัยท์ี�อยู่ในความตอ้งการของตลาด

 อื�นๆ

ตารางด้านล่างแสดงจํานวนเงนิใหส้นิเชื�อแก่ลูกหนี�ที�จดัประเภทเป็นสนิเชื�อธุรกจิ สนิเชื�อรายย่อย และหลกัประกนัที�ถอืไวเ้พื�อลด
ความเสี�ยงดา้นเครตติ

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2565

มูลค่าตาม

บญัชีขั �นต้น 

ผลขาดทุนด้าน

เครดิตที�คาดว่า

จะเกิดขึ�น

มูลค่าสุทธิ

ตามบญัชีก่อน

หกัสาํรอง

ส่วนเกิน

มูลค่ายุติธรรม

ของหลกัประกนั

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สนิเชื�อธุรกจิ 94,029 (2,612) 91,417 21,357
สนิเชื�อรายย่อย 146,008 (4,036) 141,972 103,459

รวม 240,037 (6,648) 233,389 124,816

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2564

มูลค่าตาม

บญัชีขั �นต้น 

ผลขาดทุนด้าน

เครดิตที�คาดว่า

จะเกิดขึ�น

มูลค่าสุทธิ

ตามบญัชีก่อน

หกัสาํรอง

ส่วนเกิน

มูลค่ายุติธรรม

ของหลกัประกนั

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สนิเชื�อธุรกจิ 85,603 (3,169) 82,434 25,827
สนิเชื�อรายย่อย 130,586 (3,622) 126,964 86,855

รวม 216,189 (6,791) 209,398 112,682
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2565

มูลค่าตาม

บญัชีขั �นต้น 

ผลขาดทุนด้าน

เครดิตที�คาดว่า

จะเกิดขึ�น

มูลค่าสุทธิ

ตามบญัชีก่อน

หกัสาํรอง

ส่วนเกิน

มูลค่ายุติธรรม

ของหลกัประกนั

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สนิเชื�อธุรกจิ 121,623 (2,710) 118,913 21,357
สนิเชื�อรายย่อย 111,243 (2,291) 108,952 103,459

รวม 232,866 (5,001) 227,865 124,816

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2564

มูลค่าตาม

บญัชีขั �นต้น 

ผลขาดทุนด้าน

เครดิตที�คาดว่า

จะเกิดขึ�น

มูลค่าสุทธิ

ตามบญัชีก่อน

หกัสาํรอง

ส่วนเกิน

มูลค่ายุติธรรม

ของหลกัประกนั

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สนิเชื�อธุรกจิ 112,471 (3,254) 109,217 25,827
สนิเชื�อรายย่อย 97,019 (2,070) 94,949 86,855

รวม 209,490 (5,324) 204,166 112,682

การด้อยค่าของสินทรพัยท์างการเงิน

กลุ่มกจิการและธนาคารมสีนิทรพัย์ทางการเงนิ 2 ประเภทที�ต้องมกีารพจิารณาตามโมเดลการวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที�
คาดว่าจะเกดิขึ�น

 เงนิลงทุนในตราสารหนี�ที�วดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่ายและมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น 
 เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั

แมว้่ากลุ่มกจิการจะมรีายการเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดซึ�งเขา้เงื�อนไขการพจิารณาการด้อยค่าภายใตม้าตรฐานการรายงานทาง

การเงนิฉบบัที� 9 แต่กลุ่มกจิการพจิารณาว่าการดอ้ยค่าของรายการดงักล่าวเป็นจํานวนเงนิที�ไม่มนีัยสาํคญั

เงนิลงทุนในตราสารหนี�

กลุ่มกิจการและธนาคารพจิารณาว่าเงนิลงทุนในตราสารหนี�ซึ�งวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจําหน่ายและมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น นั �นมคีวามเสี�ยงดา้นเครดติตํ�า ดงันั �น ค่าเผื�อผลขาดทุนที�รบัรูใ้นระหว่างปีจงึจํากดัอยู่ที�ผลขาดทุนด้านเครดติ
ที�คาดว่าจะเกดิขึ�นภายใน 12 เดือน “ความเสี�ยงด้านเครดติตํ�า” สําหรบัตราสารหนี�ที�อยู่ในความต้องการของตลาดนั �นพจิารณาจาก

อนัดบัด้านเครดิตที�อยู่ในระดบัลงทุน (Investment grade credit rating) จากหน่วยงานจดัอนัดบัความน่าเชื�อถอือย่างน้อยหนึ�ง
หน่วยงาน ตราสารอื�นๆ จะพจิารณาว่ามคีวามเสี�ยงด้านเครดติตํ�าเมื�อมคีวามเสี�ยงจากการผดินัดชําระอยู่ในระดบัตํ�า และผูอ้อก

ตราสารมคีวามสามารถทางการเงนิที�แขง็แรงที�จะปฏบิตัติามภาระผกูพนัตามสญัญาได้
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เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการที �เกี �ยวขอ้งกนั 

ธนาคารมเีงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัที�วดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่ายถูกพจิารณาว่ามคีวามเสี�ยงดา้นเครดติที�ระดบัตํ�า

โดยรบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�นใน 12 เดอืนขา้งหน้าสําหรบัลูกหนี�ที�ไม่ได้มกีารเพิ�มขึ�นของความเสี�ยงด้านเครดิตที�มี
นัยสําคญั และรบัรูผ้ลขาดทุนด้านเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�นตลอดอายุสําหรบัเงนิใหกู้้ยืมที�มีการเพิ�มขึ�นของความเสี�ยงด้านเครดิตที�มี

นัยสาํคญั 

รายการกระทบยอดค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดติเงนิใหกู้้ยมืแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัสาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 
และ พ.ศ. 2564 มดีงันี�

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

ล้านบาท ล้านบาท

ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติตน้ปี

- คาํนวณตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 9 84 37

รบัรูค้่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดติเพิ�มขึ�นในกําไรหรอืขาดทุนในระหว่างปี 14 47

ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติปลายปี 98 84

ความเสี�ยงด้านเครดิตที�เกี�ยวข้องกบัภาระผกูพนั

ภาระผูกพนัที�มผีลต่อความเสี�ยงด้านเครดติหมายถงึวงเงนิที�ยงัไม่ได้เบกิใช้ของวงเงนิที�ได้รบัการอนุมตั ิซึ�งหมายรวมถงึวงเงนิ

สนิเชื�อ วงเงนิคํ�าประกนัทางการเงนิ หรอืเลต็เตอร์ออฟเครดติ ในส่วนของความเสี�ยงด้านเครดติกลุ่มกจิการมค่ีาความเสยีหาย 
ที�อาจเกดิขึ�นเท่ากบัจํานวนวงเงนิที�ยงัไม่ได้เบกิใชท้ั �งหมด อย่างไรก็ตามค่าความเสยีหายที�เกดิขึ�นอาจมจํีานวนน้อยกว่าจํานวน

ของวงเงนิที�ยงัไม่ได้เบกิใช้ทั �งหมด หากภาระผูกพนันั �นเป็นภาระผกูพนัที�อาจเกดิขึ�นจากลูกคา้ที�มอีตัราการเบกิใช้ในอตัราที�ตํ�า 
กลุ่มกจิการคอยตรวจสอบเงื�อนไขการครบกําหนดของภาระผูกพนัดงักล่าว เนื�องจากภาระผูกพนัที�มอีายุสญัญายาวจะทําใหเ้กดิ

ความเสี�ยงดา้นเครดติมากกว่าภาระผกูพนัที�มอีายุสญัญาสั �น
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คณุภาพเครดิตของเงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี�  

เงนิให้สนิเชื�อแก่ลูกหนี�สามารถแยกประเภทออกเป็น สนิเชื�อที�ค้างชําระไม่เกิน 30 วนั สินเชื�อที�คา้งชําระหว่าง 31 ถึง 90 วนั  
และ สนิเชื�อที�คา้งชําระมากกว่า 90 วนั 

ตารางแสดงมลูค่าของเงนิใหส้นิเชื�อแก่ลูกหนี�โดยแบ่งตามคุณภาพดา้นเครดติ เป็นดงันี�

งบการเงินรวม 

พ.ศ. 2565

สินทรพัยท์าง

การเงินที�ไมม่ี

การเพิ�มขึ�อย่าง

มีนัยสาํคญัของ

ความเสี�ยงด้าน

เครดิต

สินทรพัยท์าง

การเงินที�มีการ

เพิ�มขึ�นอย่างมี

นัยสาํคญัของ

ความเสี�ยงด้าน

เครดิต

สินทรพัยท์าง

การเงินที�มีการ

ด้อยค่าด้าน

เครดิต

สินทรพัยท์าง

การเงินที�มีการ

ด้อยค่าด้าน

เครดิตเมื�อซื�อ

หรือเมื�อเกิด

รายการ รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ไม่คา้งชําระและสนิเชื�อที�คา้งชําระ
   ไม่เกนิ 30 วนั 215,064 10,974 1,393 - 227,431
สนิเชื�อที�คา้งชําระหวา่ง 31 ถงึ 90 วนั - 5,703 385 - 6,088
สนิเชื�อที�คา้งชําระมากกว่า 90 วนั - - 6,471 47 6,518

มลูค่าตามบญัชขีั �นตน้ 215,064 16,677 8,249 47 240,037
หกั ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติ

ที�คาดว่าจะเกดิขึ�น (1,445) (2,131) (3,058) (14) (6,648)

มลูค่าตามบญัชก่ีอนหกัสาํรองส่วนเกนิ 213,619 14,546 5,191 33 233,389

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2564 

สินทรพัยท์าง

การเงินที�ไมม่ี

การเพิ�มขึ�นอยา่ง

มีนัยสาํคญัของ

ความเสี�ยงด้าน

เครดิต

สินทรพัยท์าง

การเงินที�มีการ

เพิ�มขึ�นอย่างมี

นัยสาํคญัของ

ความเสี�ยงด้าน

เครดิต

สินทรพัยท์าง

การเงินที�มีการ

ด้อยค่าด้าน

เครดิต

สินทรพัยท์าง

การเงินที�มีการ

ด้อยค่าด้าน

เครดิตเมื�อซื�อ

หรือเมื�อเกิด

รายการ รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ไม่คา้งชําระและสนิเชื�อที�คา้งชําระ

ไม่เกนิ 30 วนั 188,770 14,101 870 - 203,741
สนิเชื�อที�คา้งชําระหวา่ง 31 ถงึ 90 วนั - 4,899 206 - 5,105

สนิเชื�อที�คา้งชําระมากกว่า 90 วนั - - 7,285 58 7,343

มลูค่าตามบญัชขีั �นตน้ 188,770 19,000 8,361 58 216,189
หกั ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติ

ที�คาดว่าจะเกดิขึ�น (1,488) (1,890) (3,389) (24) (6,791)

มลูค่าตามบญัชก่ีอนหกัสาํรองส่วนเกนิ 187,282 17,110 4,972 34 209,398



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

65

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2565

สินทรพัยท์าง

การเงินที�ไมม่ี

การเพิ�มขึ�น

อย่างมี

นัยสาํคญัของ

ความเสี�ยง

ด้านเครดิต

สินทรพัยท์าง

การเงินที�มีการ

เพิ�มขึ�นอยา่งมี

นัยสาํคญัของ

ความเสี�ยงด้าน

เครดิต

สินทรพัยท์าง

การเงินที�มีการ

ด้อยค่าด้าน

เครดิต

สินทรพัยท์าง

การเงินที�มีการ

ด้อยค่าด้าน

เครดิตเมื�อซื�อ

หรือเมื�อเกิด

รายการ รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ไม่คา้งชําระและสนิเชื�อที�คา้งชําระ
   ไม่เกนิ 30 วนั 213,514 9,999 1,390 - 224,903
สนิเชื�อที�คา้งชําระหวา่ง 31 ถงึ 90 วนั - 1,564 383 - 1,947

สนิเชื�อที�คา้งชําระมากกว่า 90 วนั - - 5,969 47 6,016

มลูค่าตามบญัชขีั �นตน้ 213,514 11,563 7,742 47 232,866
หกั ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติ

ที�คาดว่าจะเกดิขึ�น (932) (1,195) (2,860) (14) (5,001)

มลูค่าตามบญัชก่ีอนหกัสาํรองส่วนเกนิ 212,582 10,368 4,882 33 227,865

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2564 

สินทรพัยท์าง

การเงินที�ไมม่ี

การเพิ�มขึ�นอยา่ง

มีนัยสาํคญัของ

ความเสี�ยงด้าน

เครดิต

สินทรพัยท์าง

การเงินที�มีการ

เพิ�มขึ�นอย่างมี

นัยสาํคญัของ

ความเสี�ยงด้าน

เครดิต

สินทรพัยท์าง

การเงินที�มีการ

ด้อยค่าด้าน

เครดิต

สินทรพัยท์าง

การเงินที�มีการ

ด้อยค่าด้าน

เครดิตเมื�อซื�อ

หรือเมื�อเกิด

รายการ รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ไม่คา้งชําระและสนิเชื�อที�คา้งชําระ
   ไม่เกนิ 30 วนั 187,124 12,726 868 - 200,718
สนิเชื�อที�คา้งชําระหวา่ง 31 ถงึ 90 วนั - 1,552 202 - 1,754

สนิเชื�อที�คา้งชําระมากกว่า 90 วนั - - 6,960 58 7,018

มลูค่าตามบญัชขีั �นตน้ 187,124 14,278 8,030 58 209,490
หกั ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติ

ที�คาดว่าจะเกดิขึ�น (928) (1,115) (3,257) (24) (5,324)

มลูค่าตามบญัชก่ีอนหกัสาํรองส่วนเกนิ 186,196 13,163 4,773 34 204,166



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
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ตารางดงัต่อไปนี�แสดงคุณภาพเครดติของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ (สนิทรพัย์) เงนิลงทุน เงนิใหส้นิเชื�อแก่ลูกหนี�และ
ดอกเบี�ยคา้งรบั เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ ลูกหนี�จากการขายสนิทรพัย์ทางการเงนิที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านกําไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน สนิทรพัย์อื�น และภาระผูกพนัที�จะใหส้นิเชื�อและการคํ�าประกนัทางการเงนิ โดยจําแนกตาม
อนัดบัความน่าเชื�อถอื

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2565

สินทรพัยท์าง

การเงินที�ไม่มี

การเพิ�มขึ�น

อย่างมี

นัยสาํคญัของ

ความเสี�ยงด้าน

เครดิต

สินทรพัยท์าง

การเงินที�มีการ

เพิ�มขึ�นอย่างมี

นัยสาํคญัของ

ความเสี�ยงด้าน

เครดิต

สินทรพัยท์าง

การเงินที�มี

การด้อยค่า

ด้านเครดิต

สินทรพัยท์าง

การเงินที�มี

การด้อยค่า

ด้านเครดิต

เมื�อซื�อหรือ

เมื�อเกิด

รายการ รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

(สินทรพัย)์

อนัดบัความน่าเชื�อถอืของประเทศ 3,318 - - - 3,318
กลุ่มระดบัลงทุน 17,247 - - - 17,247

กลุ่มระดบัตํ�ากว่าลงทุน 150 - - - 150

ไม่มอีนัดบัความน่าเชื�อถอื - - - - -
หกั ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดติที�คาดว่า

จะเกดิขึ�น - - - - -

มลูค่าสุทธติามบญัชี 20,715 - - - 20,715

เงินลงทุน

อนัดบัความน่าเชื�อถอืของประเทศ 92,937 - - - 92,937

กลุ่มระดบัลงทุน 7,902 - - - 7,902

กลุ่มระดบัตํ�ากว่าลงทุน 4,186 - - - 4,186
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื�อถอื - - 1 - 1

มลูค่าตามบญัชขีั �นต้น 105,025 - 1 - 105,026

หกั ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดติที�คาดว่า

จะเกดิขึ�น - - (1) - (1)

มลูค่าสุทธติามบญัชี 105,025 - - - 105,025

เงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี�และ

ดอกเบี�ยค้างรบั

ดี 73,460 3,944 - - 77,404

น่าพอใจ 1,137 5,198 14 - 6,349
ด้อยค่าด้านเครดติ - - 3,871 47 3,918
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื�อถอื 140,467 7,535 4,364 - 152,366

มลูค่าตามบญัชขีั �นต้น 215,064 16,677 8,249 47 240,037

หกั ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดติที�คาดว่า
จะเกดิขึ�น (1,445) (2,131) (3,058) (14) (6,648)

มลูค่าสุทธติามบญัชก่ีอนหกัสาํรอง

   ส่วนเกนิ 213,619 14,546 5,191 33 233,389



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
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งบการเงินรวม

พ.ศ. 2565

สินทรพัยท์าง

การเงินที�ไม่มี

การเพิ�มขึ�น

อย่างมี

นัยสาํคญัของ

ความเสี�ยงด้าน

เครดิต

สินทรพัยท์าง

การเงินที�มีการ

เพิ�มขึ�นอย่างมี

นัยสาํคญัของ

ความเสี�ยง

ด้านเครดิต

สินทรพัย์

ทางการเงิน

ที�มีการด้อย

ค่าด้าน

เครดิต

สินทรพัยท์าง

การเงินที�มีการ

ด้อยค่าด้าน

เครดิตเมื�อซื�อ

หรือเมื�อเกิด

รายการ รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

เงินวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์

อนัดบัความน่าเชื�อถอืของประเทศ - - - - -

กลุ่มระดบัลงทุน 16,241 - - - 16,241

กลุ่มระดบัตํ�ากว่าลงทุน - - - - -

ไม่มอีนัดบัความน่าเชื�อถอื - - - - -

มลูค่าตามบญัชี 16,241 - - - 16,241

ลูกหนี�จากการขายสินทรพัยท์างการเงิน

ที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรหรือขาดทุนและเงินลงทุน

อนัดบัความน่าเชื�อถอืของประเทศ 8,990 - - - 8,990
กลุ่มระดบัลงทุน 50 - - - 50

กลุ่มระดบัตํ�ากว่าลงทุน - - - - -

ไม่มอีนัดบัความน่าเชื�อถอื - - - - -

มลูค่าตามบญัชี 9,040 - - - 9,040

สินทรพัยอื์�น

อนัดบัความน่าเชื�อถอืของประเทศ 242 - - - 242

กลุ่มระดบัลงทุน 95 - - - 95

กลุ่มระดบัตํ�ากว่าลงทุน 214 - - - 214
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื�อถอื 353 - - - 353

มลูค่าตามบญัชขีั �นต้น 904 - - - 904
หกั ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่า

จะเกดิขึ�น (18) - - - (18)

มลูค่าสุทธติามบญัชี 886 - - - 886

ภาระผกูพนัที�จะให้สินเชื�อและ

การคํ�าประกนัทางการเงิน

ดี 8,420 105 - - 8,525

น่าพอใจ 38 168 - - 206

ด้อยค่าด้านเครดติ - - 133 - 133

ไม่มอีนัดบัความน่าเชื�อถอื 2,077 2 72 - 2,151

มลูค่าตามบญัชขีั �นต้น 10,535 275 205 - 11,015
หกั ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่า

จะเกดิขึ�น (139) (28) (576) - (743)

มลูค่าสุทธติามบญัชี 10,396 247 (371) - 10,272



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
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งบการเงินรวม

พ.ศ. 2564 

สินทรพัยท์าง

การเงินที�ไม่มี

การเพิ�มขึ�น

อย่างมี

นัยสาํคญัของ

ความเสี�ยงด้าน

เครดิต

สินทรพัยท์าง

การเงินที�มกีาร

เพิ�มขึ�นอย่างมี

นัยสาํคญัของ

ความเสี�ยงด้าน

เครดิต

สินทรพัยท์าง

การเงินที�มี

การด้อยค่า

ด้านเครดิต

สินทรพัยท์าง

การเงินที�มี

การด้อยค่า

ด้านเครดิต

เมื�อซื�อหรือ

เมื�อเกิด

รายการ รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน   

(สินทรพัย)์

อนัดบัความน่าเชื�อถอืของประเทศ 1,582 - - - 1,582
กลุ่มระดบัลงทุน 7,279 - - - 7,279
กลุ่มระดบัตํ�ากว่าลงทุน 595 - - - 595

ไม่มอีนัดบัความน่าเชื�อถอื - - - - -
หกั ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่า

จะเกดิขึ�น - - - - -

มลูค่าสุทธติามบญัชี 9,456 - - - 9,456

เงินลงทุน

อนัดบัความน่าเชื�อถอืของประเทศ 68,419 - - - 68,419
กลุ่มระดบัลงทุน 3,863 - - - 3,863

กลุ่มระดบัตํ�ากว่าลงทุน 1,892 - - - 1,892

ไม่มอีนัดบัความน่าเชื�อถอื - - 1 - 1

มลูค่าตามบญัชขีั �นต้น 74,174 - 1 - 74,175
หกั ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่า

จะเกดิขึ�น - - (1) - (1)

มลูค่าสุทธติามบญัชี 74,174 - - - 74,174

เงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี�และ

ดอกเบี�ยค้างรบั

ดี 61,093 3,765 - - 64,858
น่าพอใจ 1,798 7,749 33 - 9,580
ด้อยค่าด้านเครดติ - - 4,195 58 4,253

ไม่มอีนัดบัความน่าเชื�อถอื 125,879 7,486 4,133 - 137,498

มลูค่าตามบญัชขีั �นต้น 188,770 19,000 8,361 58 216,189
หกั ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่า

จะเกดิขึ�น (1,488) (1,890) (3,389) (24) (6,791)

มลูค่าสุทธติามบญัชก่ีอนหกัสาํรองส่วนเกนิ 187,282 17,110 4,972 34 209,398
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งบการเงินรวม

พ.ศ. 2564 

สินทรพัยท์าง

การเงินที�ไม่มี

การเพิ�มขึ�น

อย่างมี

นัยสาํคญัของ

ความเสี�ยงด้าน

เครดิต

สินทรพัยท์าง

การเงินที�มีการ

เพิ�มขึ�นอย่างมี

นัยสาํคญัของ

ความเสี�ยงด้าน

เครดิต

สินทรพัย์

ทางการเงิน

ที�มีการด้อย

ค่าด้าน

เครดิต

สินทรพัยท์าง

การเงินที�มีการ

ด้อยค่าด้าน

เครดิตเมื�อซื�อ

หรือเมื�อเกิด

รายการ รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

เงินวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์

อนัดบัความน่าเชื�อถอืของประเทศ 2,892 - - - 2,892

กลุ่มระดบัลงทุน 10,768 - - - 10,768
กลุ่มระดบัตํ�ากว่าลงทุน - - - - -

ไม่มอีนัดบัความน่าเชื�อถอื - - - - -

มลูค่าตามบญัชี 13,660 - - - 13,660

ลูกหนี�จากการขายสินทรพัยท์างการเงิน

ที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรหรือขาดทุนและเงินลงทุน

อนัดบัความน่าเชื�อถอืของประเทศ 5,782 - - - 5,782
กลุ่มระดบัลงทุน 24 - - - 24

กลุ่มระดบัตํ�ากว่าลงทุน - - - - -

ไม่มอีนัดบัความน่าเชื�อถอื - - - - -

มลูค่าตามบญัชี 5,806 - - - 5,806

สินทรพัยอื์�น

อนัดบัความน่าเชื�อถอืของประเทศ 208 - - - 208

กลุ่มระดบัลงทุน 46 - - - 46

กลุ่มระดบัตํ�ากว่าลงทุน 282 - - - 282
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื�อถอื 311 - - - 311

มลูค่าตามบญัชขีั �นต้น 847 - - - 847
หกั ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่า

จะเกดิขึ�น (58) - - - (58)

มลูค่าสุทธติามบญัชี 789 - - - 789

ภาระผกูพนัที�จะให้สินเชื�อและ

การคํ�าประกนัทางการเงิน

ดี 6,900 112 - - 7,012
น่าพอใจ 68 336 - - 404

ด้อยค่าด้านเครดติ - - 345 - 345

ไม่มอีนัดบัความน่าเชื�อถอื 2,057 4 - - 2,061

มลูค่าตามบญัชขีั �นต้น 9,025 452 345 - 9,822
หกั ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่า

จะเกดิขึ�น (129) (24) (815) - (968)

มลูค่าสุทธติามบญัชี 8,896 428 (470) - 8,854



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2565

สินทรพัยท์าง

การเงินที�ไม่มี

การเพิ�มขึ�น

อย่างมี

นัยสาํคญัของ

ความเสี�ยงด้าน

เครดิต

สินทรพัยท์าง

การเงินที�มีการ

เพิ�มขึ�นอย่างมี

นัยสาํคญัของ

ความเสี�ยงด้าน

เครดิต

สินทรพัยท์าง

การเงินที�มี

การด้อยค่า

ด้านเครดิต

สินทรพัยท์าง

การเงินที�มี

การด้อยค่า

ด้านเครดิต

เมื�อซื�อหรือ

เมื�อเกิด

รายการ รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน   

(สินทรพัย)์

อนัดบัความน่าเชื�อถอืของประเทศ 3,295 - - - 3,295
กลุ่มระดบัลงทุน 16,966 - - - 16,966
กลุ่มระดบัตํ�ากว่าลงทุน 150 - - - 150

ไม่มอีนัดบัความน่าเชื�อถอื - - - - -
หกั ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่า

จะเกดิขึ�น - - - - -

มลูค่าสุทธติามบญัชี 20,411 - - - 20,411

เงินลงทุน

อนัดบัความน่าเชื�อถอืของประเทศ 92,935 - - - 92,935
กลุ่มระดบัลงทุน 7,902 - - - 7,902
กลุ่มระดบัตํ�ากว่าลงทุน 4,186 - - - 4,186

ไม่มอีนัดบัความน่าเชื�อถอื - - 1 - 1

มลูค่าตามบญัชขี ั �นตน้ 105,023 - 1 - 105,024
หกั ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่า

จะเกดิขึ�น - - (1) - (1)

มลูค่าสุทธติามบญัชี 105,023 - - - 105,023

เงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี�

และดอกเบี�ยค้างรบั

ดี 101,054 3,944 - - 104,998

น่าพอใจ 1,137 5,198 15 - 6,350

ดอ้ยค่าด้านเครดติ - - 3,363 47 3,410
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื�อถอื 111,323 2,421 4,364 - 118,108

มลูค่าตามบญัชขี ั �นตน้ 213,514 11,563 7,742 47 232,866
หกั ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่า

จะเกดิขึ�น (932) (1,195) (2,860) (14) (5,001)

มลูค่าสุทธติามบญัชกี่อนหกัสาํรอง 
ส่วนเกนิ 212,582 10,368 4,882 33 227,865



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2565

สินทรพัยท์าง

การเงินที�ไม่มี

การเพิ�มขึ�น

อย่างมี

นัยสาํคญัของ

ความเสี�ยงด้าน

เครดิต

สินทรพัยท์าง

การเงินที�มีการ

เพิ�มขึ�นอย่างมี

นัยสาํคญัของ

ความเสี�ยงด้าน

เครดิต

สินทรพัยท์าง

การเงินที�มี

การด้อยค่า

ด้านเครดิต

สินทรพัยท์าง

การเงินที�มกีาร

ด้อยค่าด้าน

เครดิตเมื�อซื�อ

หรือเมื�อเกิด

รายการ รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

เงินวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์

อนัดบัความน่าเชื�อถอืของประเทศ - - - - -

กลุ่มระดบัลงทุน 16,241 - - - 16,241

กลุ่มระดบัตํ�ากว่าลงทุน - - - - -

ไม่มอีนัดบัความน่าเชื�อถอื - - - - -

มลูค่าตามบญัชี 16,241 - - - 16,241

ลูกหนี�จากการขายสินทรพัยท์างการเงิน

ที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไรหรือขาดทุนและเงินลงทุน

อนัดบัความน่าเชื�อถอืของประเทศ 8,990 - - - 8,990
กลุ่มระดบัลงทุน 50 - - - 50

กลุ่มระดบัตํ�ากว่าลงทุน - - - - -

ไม่มอีนัดบัความน่าเชื�อถอื - - - - -

มลูค่าตามบญัชี 9,040 - - - 9,040

สินทรพัยอื์�น

อนัดบัความน่าเชื�อถอืของประเทศ 242 - - - 242
กลุ่มระดบัลงทุน 95 - - - 95

กลุ่มระดบัตํ�ากว่าลงทุน 214 - - - 214

ไม่มอีนัดบัความน่าเชื�อถอื 201 - - - 201

มลูค่าตามบญัชขีั �นตน้ 752 - - - 752
หกั ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่า

จะเกดิขึ�น (18) - - - (18)

มลูค่าสุทธติามบญัชี 734 - - - 734

ภาระผกูพนัที�จะให้สินเชื�อและการคํ�า

ประกนัทางการเงิน

ดี 9,910 105 - - 10,015
น่าพอใจ 38 168 - - 206

ดอ้ยค่าด้านเครดติ - - 133 - 133
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื�อถอื 2,077 2 72 - 2,151

มลูค่าตามบญัชขีั �นตน้ 12,025 275 205 - 12,505
หกั ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่า

จะเกดิขึ�น (144) (28) (576) - (748)

มลูค่าสุทธติามบญัชี 11,881 247 (371) - 11,757



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2564

สินทรพัยท์าง

การเงินที�ไม่มี

การเพิ�มขึ�น

อย่างมี

นัยสาํคญัของ

ความเสี�ยงด้าน

เครดิต

สินทรพัยท์าง

การเงินที�มีการ

เพิ�มขึ�นอย่างมี

นัยสาํคญัของ

ความเสี�ยงด้าน

เครดิต

สินทรพัยท์าง

การเงินที�มี

การด้อยค่า

ด้านเครดิต

สินทรพัยท์าง

การเงินที�มี

การด้อยค่า

ด้านเครดิต

เมื�อซื�อหรือ

เมื�อเกิด

รายการ รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน   

(สินทรพัย)์

อนัดบัความน่าเชื�อถอืของประเทศ 1,572 - - - 1,572
กลุ่มระดบัลงทุน 7,095 - - - 7,095

กลุ่มระดบัตํ�ากว่าลงทุน 595 - - - 595
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื�อถอื - - - - -
หกั ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่า

จะเกดิขึ�น - - - - -

มลูค่าสุทธติามบญัชี 9,262 - - - 9,262

เงินลงทุน

อนัดบัความน่าเชื�อถอืของประเทศ 68,417 - - - 68,417

กลุ่มระดบัลงทุน 3,863 - - - 3,863
กลุ่มระดบัตํ�ากว่าลงทุน 1,892 - - - 1,892

ไม่มอีนัดบัความน่าเชื�อถอื - - 1 - 1

มลูค่าตามบญัชขี ั �นตน้ 74,172 - 1 - 74,173
หกั ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่า

จะเกดิขึ�น - - (1) - (1)

มลูค่าสุทธติามบญัชี 74,172 - - - 74,172

เงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี�

และดอกเบี�ยค้างรบั

ดี 87,962 3,765 - - 91,727

น่าพอใจ 1,798 7,749 33 - 9,580
ดอ้ยค่าด้านเครดติ - - 3,864 58 3,922

ไม่มอีนัดบัความน่าเชื�อถอื 97,364 2,764 4,133 - 104,261

มลูค่าตามบญัชขี ั �นตน้ 187,124 14,278 8,030 58 209,490
หกั ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่า

จะเกดิขึ�น (928) (1,115) (3,257) (24) (5,324)

มลูค่าสุทธติามบญัชก่ีอนหกัสาํรองส่วนเกนิ 186,196 13,163 4,773 34 204,166



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2564

สินทรพัยท์าง

การเงินที�ไม่มี

การเพิ�มขึ�น

อย่างมี

นัยสาํคญัของ

ความเสี�ยงด้าน

เครดิต

สินทรพัยท์าง

การเงินที�มีการ

เพิ�มขึ�นอย่างมี

นัยสาํคญัของ

ความเสี�ยงด้าน

เครดิต

สินทรพัยท์าง

การเงินที�มี

การด้อยค่า

ด้านเครดิต

สินทรพัยท์าง

การเงินที�มกีาร

ด้อยค่าด้าน

เครดิตเมื�อซื�อ

หรือเมื�อเกิด

รายการ รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

เงินวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์

อนัดบัความน่าเชื�อถอืของประเทศ 2,892 - - - 2,892

กลุ่มระดบัลงทุน 10,768 - - - 10,768

กลุ่มระดบัตํ�ากว่าลงทุน - - - - -

ไม่มอีนัดบัความน่าเชื�อถอื - - - - -

มลูค่าตามบญัชี 13,660 - - - 13,660

ลูกหนี�จากการขายสินทรพัยท์างการเงิน

ที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไรหรือขาดทุนและเงินลงทุน

อนัดบัความน่าเชื�อถอืของประเทศ 5,782 - - - 5,782

กลุ่มระดบัลงทุน 24 - - - 24

กลุ่มระดบัตํ�ากว่าลงทุน - - - - -
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื�อถอื - - - - -

มลูค่าตามบญัชี 5,806 - - - 5,806

สินทรพัยอื์�น

อนัดบัความน่าเชื�อถอืของประเทศ 208 - - - 208
กลุ่มระดบัลงทุน 46 - - - 46

กลุ่มระดบัตํ�ากว่าลงทุน 282 - - - 282
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื�อถอื 272 - - - 272

มลูค่าตามบญัชขีั �นตน้ 808 - - - 808
หกั ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่า

จะเกดิขึ�น (58) - - - (58)

มลูค่าสุทธติามบญัชี 750 - - - 750

ภาระผกูพนัที�จะให้สินเชื�อและการคํ�า

ประกนัทางการเงิน

ดี 8,825 112 - - 8,937
น่าพอใจ 68 336 - - 404

ดอ้ยค่าด้านเครดติ - - 345 - 345
ไม่มอีนัดบัความน่าเชื�อถอื 2,057 4 - - 2,061

มลูค่าตามบญัชขีั �นตน้ 10,950 452 345 - 11,747
หกั ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่า

จะเกดิขึ�น (136) (24) (815) - (975)

มลูค่าสุทธติามบญัชี 10,814 428 (470) - 10,772
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3.1.3 ความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี�ยงอนัเกิดจากการที�กลุ่มกิจการไม่สามารถจ่ายหนี�และภาระผูกพนัได้เมื�อถึงกําหนดเวลา 

หรอืไม่สามารถเปลี�ยนสนิทรพัยเ์ป็นเงนิสดไดท้นัเวลาหรอืไม่สามารถจดัหาเงนิทุนได้เพยีงพอตามความตอ้งการ 

สายบรหิารเงนิจะเป็นผูร้บัผดิชอบการบรหิารสภาพคล่องของธนาคารรวมถงึการจดัหาแหล่งเงนิทุนทั �งระยะสั �นและระยะยาว และ

การบริหารการลงทุนในตราสารหนี� ทั �งนี�การบริหารความเสี�ยงด้านสภาพคล่องในภาพรวมอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ
คณะกรรมการบรหิารสนิทรพัย์และหนี�สนิ ซึ�งสอดส่องและควบคุมความเสี�ยงโดยอาศยัเครื�องมอืในการบรหิารความเสี�ยงด้าน

สภาพคล่อง เช่น การดํารงสนิทรพัย์สภาพคล่องขั �นตํ�าตามกฎหมาย ส่วนต่างสภาพคล่อง อตัราส่วนสภาพคล่อง และเพดานความ
เสี�ยงดา้นสภาพคล่อง เป็นตน้ 

วนัที�ที�ครบกําหนดของเครื�องมอืทางการเงนินับจากวนัที�ในงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564  
มดีงันี�

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2565

เมื�อทวงถาม

น้อยกว่าหรือ

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

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรพัยท์างการเงิน

เงนิสด 920 - - - - 920

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 7,383 13,332 - - - 20,715

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่า
ยุติธรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน - 855 2,211 19,297 - 22,363

สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ - 42,459 23,348 14,477 - 80,284

เงนิลงทุน - 20,882 41,021 43,122 52 105,077

เงนิใหส้นิเชื�อแก่ลูกหนี�และดอกเบี�ยคา้งรบั 8,047(1) 38,286 71,154 122,550 - 240,037

เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 16,241 - - - - 16,241

ลูกหนี�จากการขายสนิทรพัย์ทางการเงนิ

ที�วดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายุติธรรมผ่าน

กําไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - 9,040 - - - 9,040
สนิทรพัยอ์ื�น - 715 110 - 73 898

รวมสนิทรพัย์ทางการเงนิ 32,591 125,569 137,844 199,446 125 495,575

หนี�สินทางการเงิน

เงนิรบัฝาก 122,423 94,817 19,454 - - 236,694
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 24,615 21,979 313 - - 46,907

หนี�สนิจ่ายคนืเมื�อทวงถาม 172 - - - - 172

หนี�สนิทางการเงนิที�วดัมูลค่าดว้ย

มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน - 1,825 9,502 9,834 - 21,161
หนี�สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ - 41,634 21,638 13,575 - 76,847

ตราสารหนี�ที�ออกและเงนิกูย้มื - 1,845 5,479 13,496 - 20,820

หนี�สนิตามสญัญาเช่า - 64 117 10 - 191

เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 29,708 - - - - 29,708
เจา้หนี�จากการซื�อสนิทรพัยท์างการเงนิ

ที�วดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายุติธรรมผ่าน

กําไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - 10,567 - - - 10,567

หนี�สนิอื�น - 506 - - - 506

รวมหนี�สนิทางการเงนิ 176,918 173,237 56,503 36,915 - 443,573

(1) ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 ส่วนหนึ�งของเงนิใหส้นิเชื�อที�ครบกําหนดเมื�อทวงถามในงบการเงนิรวมจํานวน 3,372 ล้านบาท 
เป็นจํานวนเงนิคงค้างตามสญัญาของสนิทรพัย์ทางการเงนิที�ด้อยค่าด้านเครดิต ทั �งนี�ระยะเวลาการชําระคนืขึ�นอยู่กบัการ

เจรจาปรบัโครงสรา้งหนี�ใหม่



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

75

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2564 

เมื�อทวงถาม

น้อยกว่าหรือ

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

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรพัยท์างการเงิน

เงนิสด 818 - - - - 818

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 5,581 3,875 - - - 9,456
สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่า

ยุติธรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน - 1,702 2,227 27,374 - 31,303

สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ - 20,135 12,485 13,799 - 46,419

เงนิลงทุน - 10,175 35,937 28,061 109 74,282
เงนิใหส้นิเชื�อแก่ลูกหนี�และดอกเบี�ยคา้งรบั 9,370(1) 29,151 63,907 113,761 - 216,189

เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 13,660 - - - - 13,660

ลูกหนี�จากการขายสนิทรพัย์ทางการเงนิ

ที�วดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายุติธรรมผ่าน
กําไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - 5,806 - - - 5,806

สนิทรพัยอ์ื�น - 646 237 1 84 968

รวมสนิทรพัย์ทางการเงนิ 29,429 71,490 114,793 182,996 193 398,901

หนี�สินทางการเงิน

เงนิรบัฝาก 98,227 82,073 1,867 - - 182,167

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 24,460 30,899 38 - - 55,397

หนี�สนิจ่ายคนืเมื�อทวงถาม 432 - - - - 432

หนี�สนิทางการเงนิที�วดัมูลค่าดว้ย

มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน - 1,496 3,414 12,834 - 17,744

หนี�สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ - 19,230 13,022 10,456 - 42,708

ตราสารหนี�ที�ออกและเงนิกูย้มื - 11,200 4,507 13,759 - 29,466
หนี�สนิตามสญัญาเช่า - 80 130 2 - 212

เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 14,886 - - - - 14,886

เจา้หนี�จากการซื�อสนิทรพัยท์างการเงนิ

ที�วดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายุติธรรมผ่าน

กําไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - 5,457 - - - 5,457

หนี�สนิอื�น - 396 - - - 396

รวมหนี�สนิทางการเงนิ 138,005 150,831 22,978 37,051 - 348,865

(1) ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ส่วนหนึ�งของเงนิใหส้นิเชื�อที�ครบกําหนดเมื�อทวงถามในงบการเงนิรวมจํานวน 3,572 ล้านบาท 
เป็นจํานวนเงนิคงค้างตามสญัญาของสนิทรพัย์ทางการเงินที�ด้อยค่าด้านเครดิต ทั �งนี�ระยะเวลาการชําระคนืขึ�นอยู่กบัการเจรจา

ปรบัโครงสรา้งหนี�ใหม่



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

76

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2565 

เมื�อทวงถาม

น้อยกว่าหรือ

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

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรพัยท์างการเงิน

เงนิสด 920 - - - - 920

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 7,079 13,332 - - - 20,411

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าด้วยมลูค่า

   ยุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน - 855 2,211 19,297 - 22,363
สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ - 42,459 23,348 14,477 - 80,284

เงนิลงทุน - 20,882 41,019 43,122 52 105,075

เงนิใหส้นิเชื�อแก่ลูกหนี�และดอกเบี�ยค้างรบั 8,048(1) 39,167 65,527 120,124 - 232,866

เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 16,241 - - - - 16,241

ลูกหนี�จากการขายสนิทรพัย์ทางการเงนิ

ที�วดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่าน

   กําไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - 9,040 - - - 9,040

สนิทรพัยอ์ื�น - 568 110 - 74 752

   รวมสนิทรพัย์ทางการเงนิ 32,288 126,303 132,215 197,020 126 487,952

หนี�สินทางการเงิน

เงนิรบัฝาก 123,163 94,817 19,454 - - 237,434
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 24,615 21,979 313 - - 46,907

หนี�สนิจ่ายคนืเมื�อทวงถาม 172 - - - - 172

หนี�สนิทางการเงนิที�วดัมูลค่าดว้ย

   มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน - 1,825 9,502 9,834 - 21,161
หนี�สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ - 41,634 21,638 13,575 - 76,847

ตราสารหนี�ที�ออกและเงนิกูย้มื - 1,845 5,479 13,496 - 20,820

หนี�สนิตามสญัญาเช่า - 63 82 1 - 146

เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 29,708 - - - - 29,708
เจา้หนี�จากการขายสนิทรพัยท์างการเงนิ

ที�วดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่าน

   กําไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - 10,567 - - - 10,567

หนี�สนิอื�น - 506 - - - 506

รวมหนี�สนิทางการเงนิ 177,658 173,236 56,468 36,906 - 444,268

(1) ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 ส่วนหนึ�งของเงนิใหส้นิเชื�อที�ครบกําหนดเมื�อทวงถามในงบการเงนิเฉพาะธนาคารจํานวน 3,372 

ล้านบาท เป็นจํานวนเงนิคงคา้งตามสญัญาของสนิทรพัย์ทางการเงนิที�ด้อยค่าด้านเครดติ ทั �งนี�ระยะเวลาการชําระคนืขึ�นอยู่กบั
การเจรจาปรบัโครงสร้างหนี�ใหม่



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

77

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2564 

เมื�อทวงถาม

น้อยกว่าหรือ

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

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรพัยท์างการเงิน

เงนิสด 818 - - - - 818

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 5,387 3,875 - - - 9,262

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าด้วยมลูค่า

   ยุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน - 1,702 2,227 27,374 - 31,303
สนิทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ - 20,135 12,485 13,799 - 46,419

เงนิลงทุน - 10,175 35,935 28,061 109 74,280

เงนิใหส้นิเชื�อแก่ลูกหนี�และดอกเบี�ยค้างรบั 9,370(1) 35,067 52,947 112,106 - 209,490

เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 13,660 - - - - 13,660

ลูกหนี�จากการขายสนิทรพัย์ทางการเงนิ

ที�วดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่าน

   กําไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - 5,806 - - - 5,806

สนิทรพัยอ์ื�น - 486 237 1 84 808

   รวมสนิทรพัย์ทางการเงนิ 29,235 77,246 103,831 181,341 193 391,846

หนี�สินทางการเงิน

เงนิรบัฝาก 98,839 82,073 1,867 - - 182,779
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 24,460 30,899 38 - - 55,397

หนี�สนิจ่ายคนืเมื�อทวงถาม 432 - - - - 432

หนี�สนิทางการเงนิที�วดัมูลค่าดว้ย

   มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน - 1,496 3,414 12,834 - 17,744
หนี�สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ - 19,230 13,022 10,456 - 42,708

ตราสารหนี�ที�ออกและเงนิกูย้มื - 11,200 4,507 13,759 - 29,466

หนี�สนิตามสญัญาเช่า - 71 96 2 - 169

เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 14,886 - - - - 14,886
เจา้หนี�จากการขายสนิทรพัยท์างการเงนิ

ที�วดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่าน

   กําไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - 5,457 - - - 5,457

หนี�สนิอื�น - 396 - - - 396

รวมหนี�สนิทางการเงนิ 138,617 150,822 22,944 37,051 - 349,434

(1) ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ส่วนหนึ�งของเงนิใหส้นิเชื�อที�ครบกําหนดเมื�อทวงถามในงบการเงนิเฉพาะธนาคารจํานวน 

3,572 ลา้นบาท เป็นจํานวนเงนิคงคา้งตามสญัญาของสนิทรพัยท์างการเงนิที�ดอ้ยค่าด้านเครดติ ทั �งนี�ระยะเวลาการชําระคนื
ขึ�นอยู่กบัการเจรจาปรบัโครงสรา้งหนี�ใหม่



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

78

3.1.4 ความเสี�ยงด้านมูลค่ายุติธรรม

ธนาคารไดม้กีารประมาณการมลูค่ายุตธิรรมของเครื�องมอืทางการเงนิตามหลกัเกณฑด์งันี�

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรพัยท์างการเงิน

เงนิสด 920 920 818 818
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธิ 20,715 20,715 9,456 9,456
สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่

ยุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน 22,363 22,363 31,303 31,303

สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ 80,284 80,284 46,419 46,419
เงนิลงทุนสุทธิ 105,076 105,282 74,281 74,899
เงนิใหส้นิเชื�อแก่ลกูหนี�และดอกเบี�ยคา้งรบัสุทธิ 231,840 230,244 207,849 206,326
เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 16,241 16,241 13,660 13,660
ลูกหนี�จากการขายสนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่
   ยุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน 9,040 9,040 5,806 5,806
สนิทรพัยอ์ื�น 841 836 1,108 1,105

   รวมสนิทรพัยท์างการเงนิ 487,320 485,925 390,700 389,792

หนี�สินทางการเงิน

เงนิรบัฝาก 236,694 236,963 182,167 182,179
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 46,907 46,907 55,397 55,397
หนี�สนิจ่ายคนืเมื�อทวงถาม 172 172 432 432
หนี�สนิทางการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่า
   ยุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน 21,161 21,161 17,744 17,744
หนี�สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 76,847 76,847 42,708 42,708
ตราสารหนี�ที�ออกและเงนิกูย้มื 20,820 20,613 29,466 29,488
หนี�สนิตามสญัญาเช่า 191 191 212 212

เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 29,708 29,708 14,886 14,886
เจา้หนี�จากการซื�อสนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูคา่ดว้ยมลูค่า

ยุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน 10,567 10,567 5,457 5,457
หนี�สนิอื�น 506 506 396 396

รวมหนี�สนิทางการเงนิ 443,573 443,635 348,865 348,899
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรพัยท์างการเงิน

เงนิสด 920 920 818 818
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธิ 20,411 20,411 9,262 9,262
สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูคา่ดว้ยมลูค่า
   ยุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน 22,363 22,363 31,303 31,303
สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 80,284 80,284 46,419 46,419
เงนิลงทุนสุทธิ 105,074 105,280 74,279 74,897
เงนิใหส้นิเชื�อแก่ลูกหนี�และดอกเบี�ยคา้งรบัสุทธิ 226,408 225,115 202,709 201,327
เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 16,241 16,241 13,660 13,660

ลูกหนี�จากการขายสนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่
   ยุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน 9,040 9,040 5,806 5,806
สนิทรพัยอ์ื�น 752 747 808 805

   รวมสนิทรพัยท์างการเงนิ 481,493 480,401 385,064 384,297

หนี�สินทางการเงิน

เงนิรบัฝาก 237,434 237,703 182,779 182,790
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 46,907 46,907 55,397 55,397
หนี�สนิจ่ายคนืเมื�อทวงถาม 172 172 432 432

หนี�สนิทางการเงนิที�วดัมลูคา่ดว้ยมลูค่า
ยุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน 21,161 21,161 17,744 17,744

หนี�สนิตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ 76,847 76,847 42,708 42,708
ตราสารหนี�ที�ออกและเงนิกูย้มื 20,820 20,613 29,466 29,488
หนี�สนิตามสญัญาเช่า 146 146 169 169
เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 29,708 29,708 14,886 14,886
เจ้าหนี�จากการซื�อสนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูคา่ดว้ยมลูค่า

ยุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน 10,567 10,567 5,457 5,457

หนี�สนิอื�น 506 506 396 396

รวมหนี�สนิทางการเงนิ 444,268 444,330 349,434 349,467

3.2 การจดัการความเสี�ยงในส่วนของทุน

วตัถุประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบรหิารทุนของกลุ่มกิจการนั �นเพื�อดํารงไว้ซึ�งความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนื�องของ
กลุ่มกจิการเพื�อสรา้งผลตอบแทนต่อเจา้ของและเป็นประโยชน์ต่อผูท้ี�มส่ีวนไดเ้สยีอื�น และเพื�อดํารงไวซ้ึ�งโครงสรา้งของทุนที�เหมาะสมเพื�อ

ลดตน้ทุนทางการเงนิของทุน 

ในการดํารงไว้หรอืปรบัโครงสรา้งของทุน กลุ่มกจิการอาจปรบันโยบายการจ่ายเงนิปันผลใหก้บัเจ้าของ การคนืทุนใหแ้ก่เจ้าของ การออกหุน้
ใหม่ หรอืการขายทรพัยส์นิเพื�อลดภาระหนี�

ธนาคารมกีารดํารงเงนิกองทุนตามกฎหมายตามพระราชบญัญตัธุิรกจิสถาบนัการเงนิ พ.ศ. 2551 เงนิกองทุนที�ตอ้งดํารงไวต้ามกฎหมาย

ของธนาคารเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 29 
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4 ประมาณการทางบญัชีที�สาํคญั ข้อสมมติฐานและการใช้ดลุยพินิจ

การประมาณการ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพนิิจได้มีการทบทวนอย่างต่อเนื�องและอยู่บนพื�นฐานของประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอื�น ๆ  

ซึ�งรวมถงึการคาดการณ์ถงึเหตุการณ์ในอนาคตที�เชื�อว่ามเีหตุผลในสถานการณ์ขณะนั �น

กลุ่มกิจการมีการประมาณการทางบัญชี และใช้ข้อสมมติฐานที�เกี�ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบัญชีอาจไม่ตรงกับ 
ผลที�เกดิขึ�นจรงิ ประมาณการทางบญัชทีี�สําคญัและขอ้สมมตฐิานที�มคีวามเสี�ยงอย่างเป็นสาระสาํคญัที�อาจเป็นเหตุใหเ้กดิการปรบัปรุงยอดคงเหลอื

ของสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิในรอบระยะเวลาบญัชหีน้า มดีงันี�

(ก) ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น

กลุ่มกิจการพจิารณาและรบัรูผ้ลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกดิขึ�น โดยรวมการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต (Forward looking)

ของสนิทรพัย์ทางการเงนิที�เป็นตราสารหนี�ที�วดัมูลค่าด้วยวธิวีดัมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น สนิทรพัย์ทางการเงนิที�เป็น
ตราสารหนี�ที�วดัมลูค่าด้วยวธิรีาคาทุนตดัจําหน่าย และภาระผกูพนัวงเงนิสนิเชื�อที�ยงัไม่ไดเ้บกิใชแ้ละสญัญาคํ�าประกนัทางการเงนิ

ผลขาดทุนด้านเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�นสําหรบัสนิทรพัย์ทางการเงนิเกดิจากประมาณการค่าความน่าจะเป็นของผลขาดทุนด้านเครดติ

ถ่วงนํ�าหนัก (เช่น มูลค่าปัจจุบนัของจํานวนเงนิสดที�คาดว่าจะไม่ได้รบัทั �งหมด) ตลอดช่วงอายุที�คาดไว้ของเครื�องมอืทางการเงนิ โดย
จํานวนเงนิสดที�คาดว่าจะไม่ได้รบัหมายถงึผลต่างระหว่างกระแสเงนิสดตามสญัญาทั �งหมดซึ�งกลุ่มกจิการต้องได้รบัและกระแสเงนิสด

ทั �งหมดซึ�งกลุ่มกจิการคาดว่าจะไดร้บั คดิลดดว้ยอตัราดอกเบี�ยที�แท้จรงิเมื�อแรกเริ�มของสญัญาสําหรบัสนิทรพัย์ทางการเงนิที�ไม่มกีารด้อยค่า
ดา้นเครดติเมื�อซื�อหรอืเมื�อวนัที�เกดิรายการหรอือตัราดอกเบี�ยที�แทจ้รงิปรบัดว้ยความเสี�ยงดา้นเครดติสาํหรบัสนิทรพัย์ทางการเงนิที�มกีาร

ดอ้ยค่าดา้นเครดติเมื�อซื�อหรอืเมื�อวนัที�เกดิรายการ กลุ่มกจิการประมาณการกระแสเงนิสดโดยพจิารณาถงึเงื�อนไขตามสญัญาทั �งหมดของ
สนิทรพัยท์างการเงนิตลอดอายุของสนิทรพัยท์างการเงนิที�คาดไว ้โดยกระแสเงนิสดที�คาดว่าจะไดร้บัที�กลุ่มกจิการพจิารณาหมายรวมถึง

กระแสเงนิสดที�ไดม้าจากการขายหลกัประกนัที�ถอืไวห้รอืส่วนที�ปรบัปรุงดา้นเครดติอื�น ๆ ซึ�งถอืเป็นส่วนหนึ�งของเงื�อนไขตามสญัญา โดย
ขอ้สนันิษฐานว่าอายุที�คาดไวข้องสนิทรพัยท์างการเงนิสามารถประมาณไดอ้ย่างน่าเชื�อถอื อย่างไรกต็ามในกรณีที�กลุ่มกจิการไม่สามารถ

ประมาณอายุของสนิทรพัยท์างการเงนิได้อย่างน่าเชื�อถอื กลุ่มกจิการจะเลอืกใชอ้ายุคงเหลอืตามสญัญาของสนิทรพัยท์างการเงนิ 

ผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นสําหรบัภาระผูกพนัวงเงนิสนิเชื�อที�ยงัไม่ได้เบิกใช้เกิดจากผลต่างระหว่าง มูลค่าปัจจุบนัของ
กระแสเงนิสดตามสญัญาที�ถงึกําหนดชําระ ในกรณีที�ผูถ้อืสญัญาเบกิใช้สนิเชื�อและมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดที�กลุ่มกจิการคาดว่าจะ

ได้รบั ในกรณีที�สนิเชื�อถูกเบกิใช ้โดยการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�นสาํหรบัภาระผกูพนัวงเงนิสนิเชื�อดงักล่าว
ของกลุ่มกจิการต้องสอดคล้องกบัการคาดการณ์การเบกิใช้สนิเชื�อของภาระผูกพนัดงักล่าว และสดัส่วนของภาระผูกพนัวงเงนิสนิเชื�อที�

คาดว่าจะถูกเบิกใช้ตลอดประมาณการอายุที�คาดว่าจะเกิดขึ�นของภาระผูกพนัวงเงนิสนิเชื�อเมื�อประมาณการผลขาดทุนด้านเครดติที�
คาดว่าจะเกดิขึ�นตลอดอายุ

ผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�นสาํหรบัสญัญาคํ�าประกนัทางการเงนิเกดิจากผลต่างระหว่างการประมาณการการจ่ายเงนิชดเชยที�

จะจ่ายให้ผู้ถือสญัญาสําหรบัผลขาดทุนด้านเครดิตหกัจํานวนเงนิที�กลุ่มกิจการคาดว่าจะได้รับจากผู้ถือสญัญา ลูกหนี� หรอืบุคคลใด 
เนื�องจากกลุ่มกิจการจะต้องชําระเงินเฉพาะกรณีที�ลูกหนี�ปฏิบัติผิดสญัญาซึ�งเป็นไปตามเงื�อนไขของเครื�องมือทางการเงินที�มีการ

คํ�าประกนั โดยหากสนิทรพัยม์กีารคํ�าประกนัอย่างเตม็จํานวน ค่าประมาณการของเงนิสดที�คาดว่าจะไม่ไดร้บัสาํหรบัสญัญาคํ�าประกนัทาง
การเงนิจะสอดคลอ้งกบัค่าประมาณของจํานวนเงนิสดที�คาดว่าจะไม่ไดร้บัสําหรบัสนิทรพัยท์ี�มกีารคํ�าประกนั

ผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�นสาํหรบัสนิทรพัยท์างการเงนิที�มกีารดอ้ยค่าดา้นเครดติ ณ วนัที�รายงานแต่ไม่ไดเ้ป็นสนิทรพัยท์าง

การเงินที�มีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื�อซื�อหรอืเมื�อวนัที�เกิดรายการ จะถูกวดัมูลค่าโดยใช้ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีข ั �นต้นของ
สนิทรพัย์กบัมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดที�คาดว่าจะได้รบัในอนาคตคดิลดด้วยอตัราดอกเบี�ยที�แท้จรงิที�ใช้ตอนเริ�มต้นของสนิทรพัย์

ทางการเงนินั �น การปรบัปรุงผลต่างดงักล่าวจะถูกรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนเป็นผลกําไรหรอืขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
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กลุ่มกจิการวดัมลูค่าผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�นของเครื�องมอืทางการเงนิโดยวธิกีารที�สะทอ้นถงึเรื�องต่อไปนี�

• จํานวนเงนิที�คาํนึงถงึความน่าจะเป็นถ่วงนํ�าหนักและปราศจากอคต ิซึ�งพจิารณาจากการประเมนิช่วงของผลลพัธท์ี�เป็นไปได้

• มลูค่าเงนิตามเวลา และ
• ขอ้มูลสนับสนุนและความสมเหตุสมผลโดยไม่ใชต้น้ทุนหรอืความพยายามที�มากเกนิไป ณ วนัที�รายงาน เกี�ยวกบัเหตุการณ์ในอดตี 

สภาพการณ์ปัจจุบนั และการพยากรณ์สภาวะเศรษฐกจิในอนาคต

กลุ่มกจิการวดัมลูค่าผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�นของเครื�องมอืทางการเงนิโดยใชว้ธิกีารดงัต่อไปนี�

ก) วิธีทั �วไป (General approach)

ณ วนัที�รายงาน กลุ่มกจิการเลอืกใชว้ธิทีั �วไป (General approach) สําหรบัสนิทรพัย์ทางการเงนิที�เป็นตราสารหนี�ที�วดัมูลค่าดว้ย

วธิวีดัมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น สนิทรพัย์ทางการเงนิที�เป็นตราสารหนี�ที�วดัมูลค่าด้วยวธิรีาคาทุนตดัจําหน่าย 
และภาระผูกพันและสัญญาคํ�าประกันทางการเงินที�ไม่เป็นไปตามเงื�อนไขในการใช้วิธีอย่างง่าย (Simplified approach)  

โดยพจิารณาการเปลี�ยนแปลงในคุณภาพเครดติของสนิทรพัยท์างการเงนิเป็นสามระดบั โดยในแต่ละระดบัจะกําหนดวธิกีารวดัค่า
เผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�นและการคาํนวณวธิดีอกเบี�ยที�แทจ้รงิที�แตกต่างกนัไป ไดแ้ก่

- ระดบัที� 1 หากความเสี�ยงด้านเครดติของเครื�องมอืทางการเงนิไม่เพิ�มขึ�นอย่างมนีัยสาํคญันับตั �งแต่การรบัรูร้ายการเมื�อเริ�มแรก

ค่าเผื�อผลขาดทุนของเครื�องมอืทางการเงนิจะถูกวดัมูลค่าด้วยจํานวนเงินเท่ากบัผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นใน 
12 เดอืนขา้งหน้า 

- ระดบัที� 2 หากความเสี�ยงดา้นเครดติของเครื�องมอืทางการเงนิเพิ�มขึ�นอย่างมนีัยสําคญันับตั �งแต่การรบัรูร้ายการเมื�อแรกเริ�ม 

ค่าเผื�อผลขาดทุนของเครื�องมอืทางการเงนิจะถูกวดัมูลค่าด้วยจํานวนเงนิเท่ากบัผลขาดทุนด้านเครดติที�คาดว่าจะเกิดขึ�น
ตลอดอายุ

- ระดบัที� 3 เมื�อสนิทรพัย์ทางการเงนิเขา้เงื�อนไขเป็นสนิทรพัย์ทางการเงนิที�มกีารด้อยค่าด้านเครดติ ค่าเผื�อผลขาดทุนของ
เครื�องมอืทางการเงนิจะถูกวดัมลูค่าดว้ยจํานวนเงนิเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�นตลอดอายุ

ในการคาํนวณค่าเผื�อดอ้ยค่าภายใตว้ธิกีารพจิารณาการเปลี�ยนแปลงในคุณภาพเครดติของสนิทรพัยใ์นแต่ละระดบั ค่าเผื�อดอ้ยค่า

จะถูกคํานวณเป็นแบบกลุ่มลูกหนี� (Collective approach) โดยคํานึงถึงข้อมูลคาดการณ์ในอนาคต ยกเว้นค่าเผื�อด้อยค่าของ
เงนิใหส้นิเชื�อใหแ้ก่ลูกหนี�ที�เป็นสาระสําคญั ค่าเผื�อดอ้ยค่าจะถูกคาํนวณเป็นแบบรายสญัญา (Individual assessment)

การเพิ�มขึ�นอย่างมีนัยสาํคญัของความเสี�ยงด้านเครดิต

กลุ่มกจิการประเมนิความเสี�ยงด้านเครดติของเครื�องมอืทางการเงนิ ณ วนัที�รายงาน ว่ามกีารเพิ�มขึ�นอย่างมนีัยสําคญันับตั �งแต่
การรบัรูร้ายการเมื�อแรกเริ�มหรอืไม่  ในการประเมนิดงักล่าวกลุ่มกจิการเปรยีบเทยีบความเสี�ยงของการผดิสญัญาที�จะเกดิขึ�นของ

เครื�องมอืทางการเงนิ ณ วนัที�รายงาน กบัความเสี�ยงของการผดิสญัญาที�จะเกดิขึ�นของเครื�องมอืทางการเงนิ ณ วนัที�รบัรูร้ายการ
เมื�อเริ�มแรก และพจิารณาขอ้มลูสนับสนุนและสมเหตุสมผลที�สามารถหาไดโ้ดยไม่ใชต้น้ทุนหรอืความพยายามที�มากเกนิไป
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ข) วิธีอย่างง่าย (Simplified approach)

กลุ่มกจิการเลอืกใช้หลกัการอย่างง่ายในการคํานวณค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�นโดยจะพจิารณามูลค่าผลขาดทุน
ดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�นตลอดอายุสาํหรบัลูกหนี�อื�น

สินทรพัยท์างการเงินที�มีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื�อซื�อหรือเมื�อวนัที�เกิดรายการ

กลุ่มกิจการจะรบัรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นของสินทรพัย์ทางการเงินที�มกีารด้อยค่าด้านเครดิตเมื�อซื�อหรอื
เมื�อวนัที�เกิดรายการเท่ากับผลต่างระหว่างกระแสเงินสดตามสญัญาทั �งหมดซึ�งกิจการต้องได้รบัและกระแสเงินสดทั �งหมด

ซึ�งกจิการคาดว่าจะไดร้บั คดิลดดว้ยอตัราดอกเบี�ยที�แท้จรงิปรบัดว้ยความเสี�ยงด้านเครดติ และกลุ่มกจิการจะรบัรูจ้ํานวนเงนิของ
การเปลี�ยนแปลงของผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นตลอดอายุ เป็นผลกําไรหรอืขาดทุนจากการด้อยค่าในกําไรหรอื

ขาดทุน โดยกลุ่มกจิการจะรบัรูก้ารเปลี�ยนแปลงในทางที�ดีขึ�นของผลขาดทุนด้านเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�นตลอดอายุเป็นผลกําไร
จากการดอ้ยค่า แมว้่าผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�นตลอดอายุดงักล่าวเป็นจํานวนเงนิที�น้อยกว่าผลขาดทุนด้านเครดติ

ที�คาดว่าจะเกดิขึ�นซึ�งเคยรวมในกระแสเงนิสดที�ประมาณการ ณ การรบัรูร้ายการเมื�อเริ�มแรก

(ข) มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน

ในการประเมนิมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ ฝ่ายบรหิารได้ใช้ดุลยพนิิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสาร

อนุพนัธ์ทางการเงนิ โดยคํานวณตามหลกัเกณฑ์การประเมนิมูลค่าที�เป็นที�ยอมรบักนัทั �วไป ซึ�งตวัแปรที�ใช้ในการคํานวณมาจากการ
เทยีบเคยีงกบัตวัแปรที�มอียู่ในตลาด โดยคาํนึงถงึอายุของตราสาร อตัราดอกเบี�ย ขอ้มูลความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร อตัราความผนัผวน

ของตลาด เป็นต้น 

(ค) การด้อยค่าของเงินลงทุน

เงนิลงทุนได้ถูกทบทวนการด้อยค่าเมื�อมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์บ่งชี�ว่า ราคาตามบญัชอีาจตํ�ากว่ามูลค่าที�คาดว่าจะได้รบัคนื ในการ
พจิารณาผลต่อรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ซึ�งฝ่ายบรหิารเหน็ว่าประมาณการดงักล่าวสมเหตุผล

(ง) ค่าเผื�อการด้อยค่าของทรพัยสิ์นรอการขาย

กลุ่มกจิการประเมนิค่าเผื�อการด้อยค่าของทรพัย์สนิรอการขายเมื�อพบว่ามูลค่าที�คาดว่าจะได้รบัคนืของทรพัย์สนิมมีูลค่าลดลงน้อยกว่า

มูลค่าตามบัญชี ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนจากการด้อยค่าโดยพจิารณาจากราคาประเมินล่าสุดของ
ทรพัยส์นิ ประเภทและคุณลกัษณะของทรพัยส์นิ อย่างไรกต็าม การใชป้ระมาณการและขอ้สมมตฐิานที�แตกต่างกนัอาจมผีลต่อค่าเผื�อการ

ดอ้ยค่าได ้ดงันั �น การปรบัปรุงค่าเผื�อการดอ้ยค่าอาจมขีึ�นในอนาคต

(จ) อาคาร อปุกรณ์ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน

ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการของอายุการใช้งานและมูลค่าซากสําหรบั อาคาร อุปกรณ์ และสินทรพัย์ไม่มีตัวตนของกลุ่มกิจการ  

โดยฝ่ายบรหิารจะมกีารทบทวนค่าเสื�อมราคาเมื�ออายุการใช้งานและมลูค่าซากมคีวามแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรอืมี
การตดัจําหน่ายสนิทรพัยท์ี�เสื�อมสภาพหรอืไม่ไดใ้ชง้านโดยการขายหรอืเลกิใช้

(ฉ) ประมาณการหนี�สินผลประโยชน์บาํเหน็จพนักงาน

กลุ่มกจิการมขีอ้ผกูมดัในการใหผ้ลประโยชน์แก่พนักงานหลงัเกษยีณอายุและประมาณการหนี�สนิผลประโยชน์ของพนักงาน มลูค่าปัจจุบนั

ของหนี�สนิผลประโยชน์พนักงานไดถู้กรบัรูร้ายการในงบแสดงฐานะการเงนิ โดยการคาํนวณมูลค่ายุตธิรรมของประมาณการกระแสเงนิสด
ที�ตอ้งจ่ายในอนาคตดว้ยอตัราคดิลด สมมตฐิานที�ใชใ้นการประเมนิค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานสุทธปิระจําปีไดร้วมถงึเงนิเดอืน จํานวน

ปีที�พนักงานทํางานใหก้ลุ่มกจิการ ซึ�งจะได้รบัเมื�อสิ�นสุดการทํางานและอตัราดอกเบี�ย การเปลี�ยนแปลงในอตัราเหล่านี�มผีลต่อประมาณ
การค่าใชจ้่ายที�เกี�ยวขอ้งกบัผลประโยชน์พนักงาน
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5 การจดัประเภทสินทรพัยท์างการเงินและหนี�สินทางการเงิน

ตารางต่อไปนี�แสดงการวเิคราะหม์ลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์และหนี�สนิทางการเงนิโดยแบ่งตามประเภทในงบแสดงฐานะการเงนิ

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2565 

กาํหนดให้

กาํหนดให้ วดัมูลค่าดว้ย วดัมูลค่าดว้ย

วดัมูลค่าด้วย วดัมูลค่าดว้ย มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม ผ่านกาํไรหรือ ผ่านกาํไรหรือ

ผ่านกาํไรหรือ ผ่านกาํไรหรือ ขาดทุน ขาดทุน ต้นทุนตดั

ขาดทุน ขาดทุน เบด็เสรจ็อื�น เบด็เสรจ็อื�น จาํหน่าย รวม

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรพัยท์างการเงิน

เงนิสด - - - - 920 920

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธิ - - - - 20,715 20,715

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่า

   ยุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน 12,471 9,892 - - - 22,363

สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 80,284 - - - - 80,284

เงนิลงทุนสุทธิ - - 68,724 51 36,301 105,076

เงนิใหส้นิเชื�อแก่ลูกหนี�และดอกเบี�ยคา้งรบัสุทธิ - - - - 231,840 231,840

เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ - - - - 16,241 16,241

ลูกหนี�จากการขายสนิทรพัยท์างการเงนิ

ที�วดัมลูค่าดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม

   ผ่านกําไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - - - - 9,040 9,040

สนิทรพัยอ์ื�น - - - - 910 910

   รวมสนิทรพัยท์างการเงนิ 92,755 9,892 68,724 51 315,967 487,389

หนี�สินทางการเงิน 

เงนิรบัฝาก - - - - 236,694 236,694

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ - - - - 46,907 46,907

หนี�สนิจ่ายคนืเมื�อทวงถาม - - - - 172 172

หนี�สนิทางการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ย

   มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน - 21,161 - - - 21,161

หนี�สนิตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ 76,847 - - - - 76,847

ตราสารหนี�ที�ออกและเงนิกูย้มื - - - - 20,820 20,820

หนี�สนิตามสญัญาเช่า - - - - 191 191

เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ - - - - 29,708 29,708

เจา้หนี�จากการซื�อสนิทรพัยท์างการเงนิ

ที�วดัมลูค่าดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม

   ผ่านกําไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - - - - 10,567 10,567

หนี�สนิอื�น - - - - 506 506

รวมหนี�สนิทางการเงนิ 76,847 21,161 - - 345,565 443,573



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

84

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2564 

กาํหนดให้

กาํหนดให้ วดัมูลค่าดว้ย วดัมูลค่าดว้ย

วดัมูลค่าด้วย วดัมูลค่าดว้ย มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม ผ่านกาํไรหรือ ผ่านกาํไรหรือ

ผ่านกาํไรหรือ ผ่านกาํไรหรือ ขาดทุน ขาดทุน ต้นทุนตดั

ขาดทุน ขาดทุน เบด็เสรจ็อื�น เบด็เสรจ็อื�น จาํหน่าย รวม

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรพัยท์างการเงิน 

เงนิสด - - - - 818 818

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธิ - - - - 9,456 9,456

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่า

   ยุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน 16,872 14,431 - - - 31,303

สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 46,419 - - - - 46,419

เงนิลงทุนสุทธิ - - 50,322 107 23,852 74,281

เงนิใหส้นิเชื�อแก่ลูกหนี�และดอกเบี�ยคา้งรบัสุทธิ - - - - 207,849 207,849

เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ - - - - 13,660 13,660

ลูกหนี�จากการขายสนิทรพัยท์างการเงนิ

ที�วดัมลูค่าดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม

   ผ่านกําไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - - - - 5,806 5,806

สนิทรพัยอ์ื�น - - - - 968 968

   รวมสนิทรพัยท์างการเงนิ 63,291 14,431 50,322 107 262,409 390,560

หนี�สินทางการเงิน 

เงนิรบัฝาก - - - - 182,167 182,167

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ - - - - 55,397 55,397

หนี�สนิจ่ายคนืเมื�อทวงถาม - - - - 432 432

หนี�สนิทางการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ย

   มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน - 17,744 - - - 17,744

หนี�สนิตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ 42,708 - - - - 42,708

ตราสารหนี�ที�ออกและเงนิกูย้มื - - - - 29,466 29,466

หนี�สนิตามสญัญาเช่า - - - - 212 212

เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ - - - - 14,886 14,886

เจา้หนี�จากการซื�อสนิทรพัยท์างการเงนิ

ที�วดัมลูค่าดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม

   ผ่านกําไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - - - - 5,457 5,457

หนี�สนิอื�น - - - - 396 396

รวมหนี�สนิทางการเงนิ 42,708 17,744 - - 288,413 348,865



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2565 

กาํหนดให้

กาํหนดให้ วดัมูลค่าดว้ย วดัมูลค่าดว้ย

วดัมูลค่าด้วย วดัมูลค่าดว้ย มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม ผ่านกาํไรหรือ ผ่านกาํไรหรือ

ผ่านกาํไรหรือ ผ่านกาํไรหรือ ขาดทุน ขาดทุน ต้นทุนตดั

ขาดทุน ขาดทุน เบด็เสรจ็อื�น เบด็เสรจ็อื�น จาํหน่าย รวม

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรพัยท์างการเงิน

เงนิสด - - - - 920 920

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธิ - - - - 20,411 20,411

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่า

ยุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน 12,471 9,892 - - - 22,363

สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 80,284 - - - - 80,284

เงนิลงทุนสุทธิ - - 68,724 51 36,299 105,074

เงนิใหส้นิเชื�อแก่ลูกหนี�และดอกเบี�ยคา้งรบัสุทธิ - - - - 226,408 226,408

เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ - - - - 16,241 16,241

ลูกหนี�จากการขายสนิทรพัยท์างการเงนิ

ที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม

ผ่านกําไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - - - - 9,040 9,040

สนิทรพัยอ์ื�น - - - - 752 752

รวมสนิทรพัยท์างการเงนิ 92,755 9,892 68,724 51 310,071 481,493

หนี�สินทางการเงิน 

เงนิรบัฝาก - - - - 237,434 237,434

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ - - - - 46,907 46,907

หนี�สนิจ่ายคนืเมื�อทวงถาม - - - - 172 172

หนี�สนิทางการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ย

มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน - 21,161 - - - 21,161

หนี�สนิตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ 76,847 - - - - 76,847

ตราสารหนี�ที�ออกและเงนิกูย้มื - - - - 20,820 20,820

หนี�สนิตามสญัญาเช่า - - - - 146 146

เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ - - - - 29,708 29,708

เจา้หนี�จากการซื�อสนิทรพัยท์างการเงนิ

ที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม

ผ่านกําไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - - - - 10,567 10,567

หนี�สนิอื�น - - - - 506 506

รวมหนี�สนิทางการเงนิ 76,847 21,161 - - 346,260 444,268



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2564 

กาํหนดให้

กาํหนดให้ วดัมูลค่าดว้ย วดัมูลค่าดว้ย

วดัมูลค่าด้วย วดัมูลค่าดว้ย มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม ผ่านกาํไรหรือ ผ่านกาํไรหรือ

ผ่านกาํไรหรือ ผ่านกาํไรหรือ ขาดทุน ขาดทุน ต้นทุนตดั

ขาดทุน ขาดทุน เบด็เสรจ็อื�น เบด็เสรจ็อื�น จาํหน่าย รวม

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรพัยท์างการเงิน

เงนิสด - - - - 818 818

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธิ - - - - 9,262 9,262

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่า

ยุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน 16,872 14,431 - - - 31,303

สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 46,419 - - - - 46,419

เงนิลงทุนสุทธิ - - 50,322 107 23,850 74,279

เงนิใหส้นิเชื�อแก่ลูกหนี�และดอกเบี�ยคา้งรบัสุทธิ - - - - 202,709 202,709

เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ - - - - 13,660 13,660

ลูกหนี�จากการขายสนิทรพัยท์างการเงนิ

ที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม

ผ่านกําไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - - - - 5,806 5,806

สนิทรพัยอ์ื�น - - - - 808 808

รวมสนิทรพัยท์างการเงนิ 63,291 14,431 50,322 107 256,913 385,064

หนี�สินทางการเงิน 

เงนิรบัฝาก - - - - 182,779 182,779

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ - - - - 55,397 55,397

หนี�สนิจ่ายคนืเมื�อทวงถาม - - - - 432 432

หนี�สนิทางการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ย

มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน - 17,744 - - - 17,744

หนี�สนิตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ 42,708 - - - - 42,708

ตราสารหนี�ที�ออกและเงนิกูย้มื - - - - 29,466 29,466

หนี�สนิตามสญัญาเช่า - - - - 169 169

เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ - - - - 14,886 14,886

เจา้หนี�จากการซื�อสนิทรพัยท์างการเงนิ

ที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม

ผ่านกําไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - - - - 5,457 5,457

หนี�สนิอื�น - - - - 396 396

รวมหนี�สนิทางการเงนิ 42,708 17,744 - - 288,982 349,434



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
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6 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรพัย)์

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

ล้านบาท ล้านบาท

ในประเทศ :

ธนาคารแห่งประเทศไทย 3,011 1,225

ธนาคารพาณิชย์ 1,249 185
สถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ 23 10
สถาบนัการเงนิอื�น 5,912 3,601

   รวมในประเทศ 10,195 5,021
บวก ดอกเบี�ยคา้งรบั 2 2

หกั ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น - -

   รวมในประเทศสุทธิ 10,197 5,023

ต่างประเทศ : 

เงนิสกุลดอลลารส์หรฐัฯ 10,019 3,547
เงนิเยน 64 51
เงนิยโูร 13 217
เงนิสกุลอื�น 381 617

   รวมต่างประเทศ 10,477 4,432
บวก  ดอกเบี�ยคา้งรบั 41 1
หกั ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น - -

   รวมต่างประเทศสุทธิ 10,518 4,433

   รวมในประเทศและต่างประเทศสุทธิ 20,715 9,456



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

ล้านบาท ล้านบาท

ในประเทศ : 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 3,011 1,225

ธนาคารพาณิชย์ 968 1
สถาบนัการเงนิอื�น 5,912 3,601

   รวมในประเทศ 9,891 4,827
บวก  ดอกเบี�ยคา้งรบั 2 2

หกั   ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น - -

   รวมในประเทศสุทธิ 9,893 4,829

ต่างประเทศ : 

เงนิสกุลดอลลารส์หรฐัฯ 10,019 3,547

เงนิเยน 64 51
เงนิยโูร 13 217
เงนิสกุลอื�น 381 617

   รวมต่างประเทศ 10,477 4,432

บวก  ดอกเบี�ยคา้งรบั 41 1
หกั ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น - -

รวมต่างประเทศสุทธิ 10,518 4,433

   รวมในประเทศและต่างประเทศสุทธิ 20,411 9,262

7 สินทรพัยท์างการเงินที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน

7.1 สินทรพัยท์างการเงินเพื�อค้า

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม

ล้านบาท ล้านบาท

หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 9,049 13,018

ตราสารหนี�ภาคเอกชน 3,422 3,854

รวม 12,471 16,872



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
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7.2 สินทรพัยท์างการเงินที�กาํหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม

ล้านบาท ล้านบาท

หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 9,892 14,431

8 ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน

8.1 ตราสารอนุพนัธ์เพื�อค้า 

มลูค่ายุตธิรรมและจํานวนเงนิตามสญัญาแบ่งตามประเภทความเสี�ยง

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม

จาํนวนเงิน จาํนวนเงิน

สินทรพัย์ หนี�สิน ตามสญัญา สินทรพัย์ หนี�สิน ตามสญัญา

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

อตัราแลกเปลี�ยน 52,540 55,454 2,343,991 28,125 28,338 1,973,243

อตัราดอกเบี�ย 23,312 19,282 2,956,830 15,831 12,751 2,080,172
อื�นๆ 2,442 329 35,843 1,557 1,142 39,248

รวม 78,294 75,065 5,336,664 45,513 42,231 4,092,663



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
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8.2 ตราสารอนุพนัธ์เพื�อการป้องกนัความเสี�ยง

8.2.1 การป้องกนัความเสี�ยงในมูลค่ายุติธรรม

จํานวนเงนิที�เกี�ยวขอ้งกบัรายการที�กําหนดเป็นเครื�องมอืป้องกนัความเสี�ยงและความไม่มปีระสทิธผิลของการป้องกนัความเสี�ยง 
มดีงันี�

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2565

มูลค่ายุติธรรม

จาํนวนเงิน

การเปลี�ยนแปลงในมูลค่า

ยุติธรรมซึ�งใช้เป็นเกณฑ์

ในการรบัรู้ความไม่มี

ประสิทธิผลของ

ความไม่มี

ประสิทธิผลของ

การป้องกนัความ

เสี�ยงที�ได้รบัรู้ใน

สินทรพัย์ หนี�สิน ตามสญัญา การป้องกนัความเสี�ยง กาํไรหรือขาดทนุ

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

อตัราดอกเบี�ย 215 161 19,170 (1) (85)

   รวม 215 161 19,170 (1) (85)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2564 

มูลค่ายุติธรรม

จาํนวนเงิน

การเปลี�ยนแปลงในมูลค่า

ยุติธรรมซึ�งใช้เป็นเกณฑ์

ในการรบัรู้ความไม่มี

ประสิทธิผลของ

ความไม่มี

ประสิทธิผลของ

การป้องกนัความ

เสี�ยงที�ได้รบัรู้ใน

สินทรพัย์ หนี�สิน ตามสญัญา การป้องกนัความเสี�ยง กาํไรหรือขาดทนุ

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

อตัราดอกเบี�ย 56 44 15,075 22 15

   รวม 56 44 15,075 22 15



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

91

จํานวนเงนิที�เกี�ยวขอ้งกบัรายการที�กําหนดเป็นเครื�องมอืป้องกนัความเสี�ยง มดีงันี�

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2565 

จาํนวนเงินตามสญัญา

ผลสะสมของการ

เปลี�ยนแปลงในมูลค่า

ยุติธรรมของรายการที�มีการ

ป้องกนัความเสี�ยงซึ�งรวมอยู่

ในมูลค่าตามบญัชี

ของรายการที�มีการป้องกนั

ความเสี�ยง

รายการใน

งบแสดงฐานะ

การเงินที�รวม

รายการที�มี

การป้องกนั

ความเสี�ยง 

การเปลี�ยนแปลง

ในมูลค่ายุติธรรม

ซึ�งใช้เป็นเกณฑ์

ในการรบัรู้ความ

ไม่มีประสิทธิผล

ของการป้องกนั

ความเสี�ยงสินทรพัย์ หนี�สิน สินทรพัย์ หนี�สิน

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

รายการที�มีการป้องกนัความเสี�ยง

THB fixed rate bonds 19,897 - 62 - เงนิลงทุนสุทธิ 69

รวม 19,897 - 62 - 69

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2564 

จาํนวนเงินตามสญัญา

ผลสะสมของการ

เปลี�ยนแปลงในมูลค่า

ยุติธรรมของรายการที�มีการ

ป้องกนัความเสี�ยงซึ�งรวมอยู่

ในมูลค่าตามบญัชี

ของรายการที�มีการป้องกนั

ความเสี�ยง

รายการใน

งบแสดงฐานะ

การเงินที�รวม

รายการที�มี

การป้องกนั

ความเสี�ยง 

การเปลี�ยนแปลง

ในมูลค่ายุติธรรม

ซึ�งใช้เป็นเกณฑ์

ในการรบัรู้ความ

ไม่มีประสิทธิผล

ของการป้องกนั

ความเสี�ยงสินทรพัย์ หนี�สิน สินทรพัย์ หนี�สิน

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

รายการที�มีการป้องกนัความเสี�ยง

THB fixed rate bonds 11,509 - (7) - เงนิลงทุนสุทธิ (7)

รวม 11,509 - (7) - (7)

การป้องกนัความเสี�ยงในมูลค่ายุตธิรรมเป็นการป้องกนัความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์ทางการเงนิ
และหนี�สนิทางการเงนิ อนัเนื�องมาจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี�ยในตลาด ธนาคารใช้สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย

ในการป้องกนัความเสี�ยงด้านอตัราดอกเบี�ยของพนัธบตัร ธนาคารรบัรูกํ้าไรหรอืขาดทุนจากการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของตราสารอนุพนัธเ์พื�อการป้องกนัความเสี�ยงและรายการที�มกีารป้องกนัความเสี�ยงในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็
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8.2.2 การป้องกนัความเสี�ยงในกระแสเงินสด

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2565

มูลค่ายุติธรรม จาํนวนเงิน

การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม

ซึ�งใช้เป็นเกณฑ์ในการรบัรู้ความไม่

มีประสิทธิผลของการ

เงินสาํรองสาํหรบัการ

ป้องกนัความเสี�ยงในกระแส

ต้นทุนของมูลค่าเงินสาํรอง

สาํหรบัการป้องกนั

สินทรพัย์ หนี�สิน ตามสญัญา ป้องกนัความเสี�ยง เงินสด ความเสี�ยง

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

อตัราแลกเปลี�ยน 1,697 1,621 32,362 55 317 (274)

อตัราดอกเบี�ย 78 - 21,200 (19) 50 -

รวม 1,775 1,621 53,562 36 367 (274)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2564

มูลค่ายุติธรรม จาํนวนเงิน

การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม

ซึ�งใช้เป็นเกณฑ์ในการรบัรู้ความไม่

มีประสิทธิผลของการ

เงินสาํรองสาํหรบัการ

ป้องกนัความเสี�ยงในกระแส

ต้นทุนของมูลค่าเงินสํารอง

สาํหรบัการป้องกนั

สินทรพัย์ หนี�สิน ตามสญัญา ป้องกนัความเสี�ยง เงินสด ความเสี�ยง

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

อตัราแลกเปลี�ยน 818 433 33,520 137 156 (56)

อตัราดอกเบี�ย 32 - 2,450 30 32 -

รวม 850 433 35,970 167 188 (56)

ตารางต่อไปนี�แสดงรายการกระทบยอดเงินสํารองสําหรบัการป้องกันความเสี�ยงที�รบัรู้ในส่วนของเจ้าของ ซึ�งเกี�ยวข้องกับ
ความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเสี�ยงในกระแสเงนิสด

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

เงินสาํรองสาํหรบัการป้องกนัความเสี�ยงในกระแสเงินสด

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

ล้านบาท ล้านบาท

ยอดยกมาตน้ปี 132 298
การเปลี�ยนแปลงในมลูค่ายุตธิรรมส่วนที�มปีระสทิธผิล 178 (228)
ตน้ทุนของมลูคา่เงนิสาํรองสาํหรบัการป้องกนัความเสี�ยง (217) 62

ยอดยกมาปลายปี 93 132

การป้องกนัความเสี�ยงกระแสเงนิสดใชใ้นการป้องกนัความเสี�ยงอนัเกดิจากความผนัผวนของกระแสเงนิสดในอนาคตที�เกี�ยวขอ้ง

กบัการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศและอตัราดอกเบี�ยของสนิทรพัย์ทางการเงนิและหนี�สนิทางการเงนิ 
ธนาคารป้องกนัความเสี�ยงกระแสเงนิสดของเงนิใหส้นิเชื�อ พนัธบตัร ตั �วแลกเงนิอนุพนัธ์ Credit Linked Note และหุน้กู้ดอ้ยสทิธิ

จากความเสี�ยงด้านอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศและความเสี�ยงด้านอตัราดอกเบี�ย โดยทํารายการสญัญาแลกเปลี�ยน
เงนิตราต่างประเทศและอตัราดอกเบี�ย และสญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ยกบั CIMB Bank Berhad และกจิการอื�น
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9 เงินลงทุนสุทธิ

9.1 จาํแนกตามประเภทของเงินลงทุน

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

ราคาทุนตดัจาํหน่าย ราคาทุนตดัจาํหน่าย

ล้านบาท ล้านบาท

เงินลงทุนในตราสารหนี�ที�วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจาํหน่าย

หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 36,301 23,852

ตราสารหนี�ภาคเอกชน 1 1

   รวม 36,302 23,853
หกั ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น (1) (1)

   รวม 36,301 23,852

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม

ล้านบาท ล้านบาท

เงินลงทุนในตราสารหนี�ที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น

หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 56,636 44,567
ตราสารหนี�ภาคเอกชนในประเทศ 9,349 5,755

ตราสารหนี�ภาคเอกชนต่างประเทศ 2,739 -

   รวม 68,724 50,322
หกั  ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น - -

   รวม 68,724 50,322

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

มูลค่ายุติธรรม เงินปันผลรบั มูลค่ายุติธรรม เงินปันผลรบั

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

เงินลงทุนในตราสารทุนที�กาํหนดให้วดัมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น

ตราสารทุนที�อยู่ในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 14 1 59 4

ตราสารทุนที�ไมอ่ยู่ในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 37 12 48 8

รวม 51 13 107 12

   รวมเงนิลงทุนสุทธิ 105,076 13 74,281 12
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

ราคาทุนตดัจาํหน่าย ราคาทุนตดัจาํหน่าย

ล้านบาท ล้านบาท

เงินลงทุนในตราสารหนี�ที�วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจาํหน่าย

หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 36,299 23,850

ตราสารหนี�ภาคเอกชน 1 1

รวม 36,300 23,851

หกั ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น (1) (1)

รวม 36,299 23,850

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม

ล้านบาท ล้านบาท

เงินลงทุนในตราสารหนี�ที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น

หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 56,636 44,567
ตราสารหนี�ภาคเอกชนในประเทศ 9,349 5,755
ตราสารหนี�ภาคเอกชนต่างประเทศ 2,739 -

   รวม 68,724 50,322
หกั ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น - -

   รวม 68,724 50,322

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

มูลค่ายุติธรรม เงินปันผลรบั มูลค่ายุติธรรม เงินปันผลรบั

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

เงินลงทุนในตราสารทุนที�กาํหนดให้วดัมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น

ตราสารทุนที�อยู่ในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 14 1 59 4

ตราสารทุนที�ไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 37 12 48 8

รวม 51 13 107 12

   รวมเงนิลงทุนสุทธิ 105,074 13 74,279 12

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 ธนาคารมีเงินลงทุนที�นําไปวางเป็นหลักประกันตามที�กล่าวในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงนิขอ้ 42 
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เงนิลงทุนในตราสารทุนที�กําหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นที�ถูกตดัรายการ สําหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 สรุปดงันี�

งบการเงินรวมงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2565

มูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัที�มีการ

ตดัรายการ เงินปันผลรบั

กาํไรสะสมจาก

การตดัรายการ

เหตุผลใน

การตดั

รายการล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

เงนิลงทุนในตราสารทุนที�กําหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุธิรรม
ผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นที�ถูกตดัรายการ 46 - 2 ขาย

รวม 46 - 2

งบการเงินรวมงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2564

มูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัที�มีการ

ตดัรายการ เงินปันผลรบั

ขาดทุนสะสม

จากการตดั

รายการ

เหตุผลใน

การตดั

รายการล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

เงนิลงทุนในตราสารทุนที�กําหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุธิรรม

ผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นที�ถูกตดัรายการ 1 - (6) ขาย

รวม 1 - (6)

9.2 เงินลงทุนในกิจการที�กลุ่มกิจการถือหุ้นตั �งแต่ร้อยละ 10 ขึ�นไป

เงนิลงทุนในตราสารทุนที�กําหนดใหว้ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นที�กลุ่มกจิการถอืหุน้ตั �งแต่รอ้ยละ 10 ขึ�นไป
ของทุนชําระแลว้แต่ไม่เขา้ขา่ยเป็นเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม สามารถจําแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมไดด้งัต่อไปนี�

งบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

ล้านบาท ล้านบาท

ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์ 1 1
ธุรกจิสาธารณูปโภคและบรกิาร 17 17

ธุรกจิการธนาคารและการเงนิ 4 4

รวม 22 22
หกั ค่าเผื�อการปรบัมลูค่า (22) (22)

เงนิลงทุนในกจิการที�กลุ่มกจิการถอืหุน้ตั �งแตร่อ้ยละ 10 ขึ�นไปสุทธิ - -
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9.3 เงินลงทุนในบริษทัที�มีปัญหาเกี�ยวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการมเีงนิลงทุนในบรษิทัที�มปัีญหาเกี�ยวกบัฐานะการเงนิและผลการดําเนินงาน
โดยสามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี� 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

มูลค่า ค่าเผื�อการ ราคาตาม มูลค่า ค่าเผื�อการ ราคาตาม

จาํนวน ราคาทุน ปรบัมูลค่า บญัชี จาํนวน ราคาทุน ปรบัมูลค่า บญัชี

บริษทั ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท บริษทั ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

บรษิทัที�มปัีญหาเกี�ยวกบั
การดํารงอยู่ของกจิการและ/ 

หรอืมปัีญหาเกี�ยวกบัฐานะ

การเงนิและผลดําเนินงาน 49 35 (33) 2 49 35 (33) 2

ตราสารหนี�ที�ผดินัดชําระ 18 1 (1) - 18 1 (1) -

67 36 (34) 2 67 36 (34) 2

10 เงินลงทุนในบริษทัย่อยสุทธิ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

สดัส่วนการถือหุ้น วิธีราคาทุน

ประเภทหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

บริษทั ประเภทธรุกิจ ที�ลงทุน ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท

บริษัทย่อย - ที�รวมอยู่ในงบการเงินรวม

บรษิทั ซีไอเอม็บ ีไทย ออโต้ จํากดั ใหเ้ช่า/เช่าซื�อรถยนต์ หุน้สามญั 99.99 99.99 2,328 2,328

บรษิทั เวลิดล์สี จํากดั ใหเ้ช่าซื�อและจําหน่าย

รถจกัรยานยนต์ หุน้สามญั 99.99 99.99 567 567
บรษิทั ซีท ีคอลล ์จํากดั ตดิตามหนี� หุน้สามญั - 99.99 - 9

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยสุทธิ 2,895 2,904

บริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้นได้รวมอยู่ ในการจัดทํางบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ สัดส่วนของสิทธิในการออกเสียงในบริษัทย่อยที�
ถอืโดยบรษิทัใหญ่ไม่แตกต่างจากสดัส่วนที�ถอืหุน้สามญั เนื�องจากบรษิทัย่อยไม่ไดม้กีารออกหุน้ประเภทอื�นนอกเหนือจากหุน้สามญั

เมื�อวนัที� 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 บรษิัท ซีที คอลล์ จํากดั ได้มกีารจดทะเบียนลดทุนกบักรมพฒันาธุรกจิการคา้ จากทุนจดทะเบยีนจํานวน  

39 ล้านบาท ให้คงเหลือ 10 ล้านบาท ด้วยการลดมูลค่าหุน้จากเดิมราคามูลค่าหุน้ละ 100 บาท ให้เหลือมูลค่าหุ้นละ 25 บาท จํานวนทั �งหมด 
385,000 หุ้น ตามมติอนุมตัิของที�ประชุมผูถ้อืหุน้ เมื�อวนัที� 30 เมษายน พ.ศ. 2564 ซึ�งบรษิัทได้คนืทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เป็นจํานวน 29 ล้านบาท 

ต่อมาเมื�อวนัที� 31 สงิหาคม พ.ศ. 2564 ที�ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครั �งที� 01/2564 ได้มมีติอนุมตัใิหเ้ลกิบรษิทัและแต่งตั �งผู้ชําระบญัชขีองบรษิัท 
ซึ�งบริษัทได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์แล้วในวันเดียวกัน เมื�อว ันที� 29 กันยายน พ.ศ. 2565 บริษัท ซีที คอลล์ จํากัด  

ไดจ้ดทะเบยีนเสรจ็การชําระบญัช ีและจ่ายคนืทุนใหแ้ก่ธนาคารเรยีบรอ้ยแลว้ในวนัเดยีวกนั 
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11 เงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี�และดอกเบี�ยค้างรบัสุทธิ

11.1 จาํแนกตามประเภทสินเชื�อ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

เงนิเบกิเกนิบญัชี 3,816 4,400 3,816 4,400

เงนิใหกู้ย้มื 175,469 160,256 175,444 160,980
ตั �วเงนิ 21,213 13,669 48,803 39,784

ลูกหนี�ตามสญัญาเช่าซื�อ 34,730 33,535 - -
อื�นๆ 29 34 29 34

รวมเงนิใหส้นิเชื�อแก่ลูกหนี� 235,257 211,894 228,092 205,198
บวก ดอกเบี�ยคา้งรบัและรายไดด้อกเบี�ย

ที�ยงัไม่ถงึกําหนดชําระ 4,780 4,295 4,774 4,292

รวมเงนิใหส้นิเชื�อแก่ลูกหนี�และดอกเบี�ยคา้งรบั 240,037 216,189 232,866 209,490
หกั ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น 

  (หมายเหตุ 12) (8,197) (8,340) (6,458) (6,781)

เงนิใหส้นิเชื�อแก่ลูกหนี�และดอกเบี�ยคา้งรบัสุทธิ 231,840 207,849 226,408 202,709

11.2 จาํแนกตามถิ�นที�อยู่ของลูกหนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ในประเทศ 234,475 211,697 227,310 205,001

ต่างประเทศ 782 197 782 197

   รวม 235,257 211,894 228,092 205,198
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11.3 จาํแนกตามประเภทการจดัชั �น

กลุ่มกจิการสามารถจําแนกสนิเชื�อตามประเภทการจดัชั �นไดด้งัต่อไปนี�

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

เงินให้สินเชื�อและดอกเบี�ยค้างรบั

ล้านบาท ล้านบาท

สนิทรพัยท์างการเงนิที�ไม่มกีารเพิ�มขึ�นอย่างมนีัยสาํคญัของความเสี�ยงดา้นเครดติ 215,064 188,770
สนิทรพัยท์างการเงนิที�มกีารเพิ�มขึ�นอย่างมนีัยสาํคญัของความเสี�ยงดา้นเครดติ 16,677 19,000
สนิทรพัยท์างการเงนิที�ดอ้ยค่าดา้นเครดติ 8,249 8,361

สนิทรพัยท์างการเงนิที�มกีารดอ้ยค่าดา้นเครดติเมื�อซื�อหรอืเมื�อเกดิรายการ 47 58

รวม 240,037 216,189

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

เงินให้สินเชื�อและดอกเบี�ยค้างรบั

ล้านบาท ล้านบาท

สนิทรพัยท์างการเงนิที�ไม่มกีารเพิ�มขึ�นอย่างมนีัยสาํคญัของความเสี�ยงดา้นเครดติ 213,514 187,124

สนิทรพัยท์างการเงนิที�มกีารเพิ�มขึ�นอย่างมนีัยสาํคญัของความเสี�ยงดา้นเครดติ 11,563 14,278
สนิทรพัยท์างการเงนิที�ดอ้ยค่าดา้นเครดติ 7,742 8,030

สนิทรพัยท์างการเงนิที�มกีารดอ้ยค่าดา้นเครดติเมื�อซื�อหรอืเมื�อเกดิรายการ 47 58

   รวม 232,866 209,490

11.4 สินทรพัยท์างการเงินที�ด้อยค่าด้านเครดิต

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการมสีนิทรพัยท์างการเงนิที�ดอ้ยค่าด้านเครดติซึ�งคํานวณตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิฉบบัที� 9 โดยไม่รวมดอกเบี�ยคา้งรบั ดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สนิทรพัยท์างการเงนิที�ดอ้ยค่าดา้นเครดติ 
ก่อนหกัค่าเผื�อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 7,803 7,923 7,321 7,612
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11.5 ลูกหนี�ตามสญัญาเช่าซื�อและสญัญาเช่าทางการเงิน

บรษิัทย่อยมลูีกหนี�ภายใต้สญัญาเช่าซื�อและสญัญาเช่าทางการเงนิ ซึ�งส่วนใหญ่เป็นสญัญาเช่าซื�อและเช่าทางการเงนิสําหรบัรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์ โดยมอีายุของสญัญาระหว่าง 3 ถงึ 7 ปี และส่วนใหญ่คดิดอกเบี�ยในอตัรารอ้ยละคงที�ตามที�ระบุในสญัญา

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2565 

จาํนวนเงินที�ถึงกาํหนดชาํระจ่ายตามสญัญาเช่า

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ผลรวมของเงนิลงทุนขั �นตน้ทั �งสิ�นตามสญัญาเช่า 11,514 28,361 2,563 42,438
หกั รายไดท้างการเงนิรอการรบัรู้ (2,891) (4,674) (143) (7,708)

มลูค่าปัจจุบนัของจํานวนเงนิขั �นตํ�า
ที�ลูกหนี�ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า 8,623 23,687 2,420 34,730

หกั  ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น (1,837)

ลูกหนี�ภายใตส้ญัญาเช่าซื�อและสญัญาเช่าทางการเงนิสุทธิ 32,893

งบการเงินรวม

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

จาํนวนเงินที�ถึงกาํหนดชาํระจ่ายตามสญัญาเช่า

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ผลรวมของเงนิลงทุนขั �นตน้ทั �งสิ�นตามสญัญาเช่า 11,382 27,956 1,776 41,114

หกั  รายไดท้างการเงนิรอการรบัรู้ (2,885) (4,568) (126) (7,579)

มลูค่าปัจจุบนัของจํานวนเงนิขั �นตํ�า

ที�ลูกหนี�ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า 8,497 23,388 1,650 33,535
หกั  ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น (1,644)

ลูกหนี�ภายใตส้ญัญาเช่าซื�อและสญัญาเช่าทางการเงนิสุทธิ 31,891



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
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11.6 การเปลี�ยนแปลงของมูลค่าตามบญัชีของเงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี�

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2565 

สินทรพัย์ทางการเงิน สินทรพัย์ทางการเงิน สินทรพัย์ทางการเงิน

ที�ไม่มีการเพิ�มขึ�น ที�มีการเพิ�มขึ�น สินทรพัย์ทางการเงิน ที�มีการด้อยค่า

อย่างมีนัยสาํคญัของ อย่างมีนัยสาํคญัของ ที�มีการด้อยค่า ด้านเครดิตเมื�อซื�อ

ความเสี�ยงด้านเครดิต ความเสี�ยงด้านเครดิต ด้านเครดิต หรือเมื�อเกิดรายการ รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2565 188,770 19,000 8,361 58 216,189

การเปลี�ยนแปลงที�เกดิจาก

การเปลี�ยนการจดัชั �น (7,250) 2,923 4,327 - -
สนิทรพัยท์างการเงนิใหม่ที�ซื�อหรอืได้มา 124,184 6,764 13 - 130,961

สนิทรพัยท์างการเงนิที�ถูกตดัรายการ (62,031) (8,931) (609) - (71,571)

ส่วนที�ตดัออกจากบญัช ี - (5) (1,626) (10) (1,641)

การเปลี�ยนแปลงที�เกดิจากการรบัชําระ

และการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขใหม่ (28,609) (3,074) (938) (1) (32,622)

ขายสนิทรพัยท์างการเงนิที�มกีารดอ้ยค่า

ดา้นเครดติ - - (1,279) - (1,279)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 215,064 16,677 8,249 47 240,037

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2564 

สินทรพัย์ทางการเงิน สินทรพัย์ทางการเงิน สินทรพัย์ทางการเงิน

ที�ไม่มีการเพิ�มขึ�น ที�มีการเพิ�มขึ�น สินทรพัย์ทางการเงิน ที�มีการด้อยค่า

อย่างมีนัยสาํคญัของ อย่างมีนัยสาํคญัของ ที�มีการด้อยค่า ด้านเครดิตเมื�อซื�อ

ความเสี�ยงด้านเครดิต ความเสี�ยงด้านเครดิต ด้านเครดิต หรือเมื�อเกิดรายการ รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 200,367 19,213 11,159 58 230,797

การเปลี�ยนแปลงที�เกดิจาก

การเปลี�ยนการจดัชั �น (10,341) 6,233 4,108 - -

สนิทรพัยท์างการเงนิใหม่ที�ซื�อหรอืได้มา 105,747 5,625 2 - 111,374

สนิทรพัยท์างการเงนิที�ถูกตดัรายการ (84,411) (10,392) (791) - (95,594)

ส่วนที�ตดัออกจากบญัช ี - (2) (2,208) - (2,210)

การเปลี�ยนแปลงที�เกดิจากการรบัชําระ

และการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขใหม่ (22,581) (1,668) (796) - (25,045)

ขายสนิทรพัยท์างการเงนิที�มกีารดอ้ยค่า

ดา้นเครดติ (11) (9) (3,113) - (3,133)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 188,770 19,000 8,361 58 216,189



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2565 

สินทรพัย์ทางการเงิน สินทรพัย์ทางการเงิน สินทรพัย์ทางการเงิน

ที�ไม่มีการเพิ�มขึ�น ที�มีการเพิ�มขึ�น สินทรพัย์ทางการเงิน ที�มีการด้อยค่า

อย่างมีนัยสาํคญัของ อย่างมีนัยสาํคญัของ ที�มีการด้อยค่า ด้านเครดิตเมื�อซื�อ

ความเสี�ยงด้านเครดิต ความเสี�ยงด้านเครดิต ด้านเครดิต หรือเมื�อเกิดรายการ รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2565 187,124 14,278 8,030 58 209,490

การเปลี�ยนแปลงที�เกดิจาก

การเปลี�ยนการจดัชั �น (2,482) (352) 2,834 - -

สนิทรพัยท์างการเงนิใหม่ที�ซื�อหรอืได้มา 109,850 6,675 13 - 116,538

สนิทรพัยท์างการเงนิที�ถูกตดัรายการ (60,096) (7,164) (354) - (67,614)

ส่วนที�ตดัออกจากบญัช ี - (5) (662) (10) (677)

การเปลี�ยนแปลงที�เกดิจากการรบัชําระ

   และการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขใหม่ (20,882) (1,869) (840) (1) (23,592)

ขายสนิทรพัยท์างการเงนิที�มกีารดอ้ยค่า

ดา้นเครดติ   - - (1,279) - (1,279)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 213,514 11,563 7,742 47 232,866

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2564 

สินทรพัย์ทางการเงิน สินทรพัย์ทางการเงิน สินทรพัย์ทางการเงิน

ที�ไม่มีการเพิ�มขึ�น ที�มีการเพิ�มขึ�น สินทรพัย์ทางการเงิน ที�มีการด้อยค่า

อย่างมีนัยสาํคญัของ อย่างมีนัยสาํคญัของ ที�มีการด้อยค่า ด้านเครดิตเมื�อซื�อ

ความเสี�ยงด้านเครดิต ความเสี�ยงด้านเครดิต ด้านเครดิต หรือเมื�อเกิดรายการ รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 198,709 15,113 10,763 58 224,643

การเปลี�ยนแปลงที�เกดิจาก

การเปลี�ยนการจดัชั �น (5,612) 2,918 2,694 - -

สนิทรพัยท์างการเงนิใหม่ที�ซื�อหรอืได้มา 91,507 5,559 2 - 97,068

สนิทรพัยท์างการเงนิที�ถูกตดัรายการ (76,728) (8,504) (518) - (85,750)

ส่วนที�ตดัออกจากบญัช ี - (2) (1,165) - (1,167)

การเปลี�ยนแปลงที�เกดิจากการรบัชําระ

   และการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขใหม่ (20,741) (797) (633) - (22,171)

ขายสนิทรพัยท์างการเงนิที�มกีารดอ้ยค่า

ดา้นเครดติ            (11) (9) (3,113) - (3,133)

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



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
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12 ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2565 

สินทรพัย์

ทางการเงิน

สินทรพัยท์างการเงิน สินทรพัยท์างการเงิน สินทรพัย์ ที�มีการด้อยค่า

ที�ไม่มีการเพิ�มขึ�น ที�มีการเพิ�มขึ�น ทางการเงิน ด้านเครดิตเมื�อซื�อ

อย่างมีนัยสาํคญัของ อย่างมีนัยสาํคญัของ ที�มีการด้อยค่า หรือเมื�อเกิด สาํรอง

ความเสี�ยงด้านเครดิต ความเสี�ยงด้านเครดิต ด้านเครดิต รายการ ส่วนเกิน รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2565 1,488 1,890 3,389 24 1,549 8,340
การเปลี�ยนแปลงที�เกดิจาก

การเปลี�ยนการจดัชั �น 111 (728) 617 - - -

การเปลี�ยนแปลงที�เกดิจากการวดัมูลค่า

ค่าเผื�อผลขาดทุนใหม่ (558) 1,290 1,993 - - 2,725
สนิทรพัยท์างการเงนิใหม่ที�ซื�อหรอืไดม้า 569 55 5 - - 629

สนิทรพัยท์างการเงนิที�ถูกตดัรายการ (165) (371) (437) - - (973)

ส่วนที�ตดัออกจากบญัช ี - (5) (1,626) (10) - (1,641)

ขายสนิทรพัยท์างการเงนิที�มกีารดอ้ยค่า
  ดา้นเครดติ - - (883) - - (883)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 1,445 2,131 3,058 14 1,549 8,197

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2564 

สินทรพัย์

ทางการเงิน

สินทรพัยท์างการเงิน สินทรพัยท์างการเงิน สินทรพัย์ ที�มีการด้อยค่า

ที�ไม่มีการเพิ�มขึ�น ที�มีการเพิ�มขึ�น ทางการเงิน ด้านเครดิตเมื�อซื�อ

อย่างมีนัยสาํคญัของ อย่างมีนัยสาํคญัของ ที�มีการด้อยค่า หรือเมื�อเกิด สาํรอง

ความเสี�ยงด้านเครดิต ความเสี�ยงด้านเครดิต ด้านเครดิต รายการ ส่วนเกิน รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 1,891 1,482 3,491 24 2,065 8,953

การเปลี�ยนแปลงที�เกดิจาก

การเปลี�ยนการจดัชั �น 297 (916) 619 - - -

การเปลี�ยนแปลงที�เกดิจากการวดัมูลค่า

ค่าเผื�อผลขาดทุนใหม่ (897) 1,652 3,222 - - 3,977

สนิทรพัยท์างการเงนิใหม่ที�ซื�อหรอืไดม้า 396 57 2 - - 455
สนิทรพัยท์างการเงนิที�ถูกตดัรายการ (195) (380) (259) - - (834)

ส่วนที�ตดัออกจากบญัช ี - (2) (2,208) - - (2,210)

ทยอยลดสาํรองส่วนเกนิ - - - - (516) (516)

ขายสนิทรพัยท์างการเงนิที�มกีารดอ้ยค่า
  ดา้นเครดติ (4) (3) (1,478) - - (1,485)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 1,488 1,890 3,389 24 1,549 8,340



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2565 

สินทรพัย์

ทางการเงิน

สินทรพัยท์างการเงิน สินทรพัยท์างการเงิน สินทรพัย์ ที�มีการด้อยค่า

ที�ไม่มีการเพิ�มขึ�น ที�มีการเพิ�มขึ�น ทางการเงิน ด้านเครดิตเมื�อซื�อ

อย่างมีนัยสาํคญัของ อย่างมีนัยสาํคญัของ ที�มีการด้อยค่า หรือเมื�อเกิด สาํรอง

ความเสี�ยงด้านเครดิต ความเสี�ยงด้านเครดิต ด้านเครดิต รายการ ส่วนเกิน รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2565 928 1,115 3,257 24 1,457 6,781

การเปลี�ยนแปลงที�เกดิจาก
การเปลี�ยนการจดัชั �น 71 (419) 346 - - (2)

การเปลี�ยนแปลงที�เกดิจากการวดัมลูค่า

ค่าเผื�อผลขาดทุนใหม่ (336) 512 852 - - 1,028

สนิทรพัยท์างการเงนิใหม่ที�ซื�อหรอืไดม้า 407 44 5 - - 456
สนิทรพัยท์างการเงนิที�ถูกตดัรายการ (138) (52) (55) - - (245)

ส่วนที�ตดัออกจากบญัช ี - (5) (662) (10) - (677)

ขายสนิทรพัยท์างการเงนิที�มกีารดอ้ยค่า

   ดา้นเครดติ - - (883) - - (883)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 932 1,195 2,860 14 1,457 6,458

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2564 

สินทรพัย์

ทางการเงิน

สินทรพัยท์างการเงิน สินทรพัยท์างการเงิน สินทรพัย์ ที�มีการด้อยค่า

ที�ไม่มีการเพิ�มขึ�น ที�มีการเพิ�มขึ�น ทางการเงิน ด้านเครดิตเมื�อซื�อ

อย่างมีนัยสาํคญัของ อย่างมีนัยสาํคญัของ ที�มีการด้อยค่า หรือเมื�อเกิด สาํรอง

ความเสี�ยงด้านเครดิต ความเสี�ยงด้านเครดิต ด้านเครดิต รายการ ส่วนเกิน รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 1,060 708 3,332 24 1,943 7,067

การเปลี�ยนแปลงที�เกดิจาก
การเปลี�ยนการจดัชั �น 228 (608) 380 - - -

การเปลี�ยนแปลงที�เกดิจากการวดัมลูค่า

ค่าเผื�อผลขาดทุนใหม่ (475) 1,034 2,272 - - 2,831

สนิทรพัยท์างการเงนิใหม่ที�ซื�อหรอืไดม้า 290 49 2 - - 341
สนิทรพัยท์างการเงนิที�ถูกตดัรายการ (171) (63) (85) - - (319)

ส่วนที�ตดัออกจากบญัช ี - (2) (1,166) - - (1,168)

ทยอยลดสาํรองส่วนเกนิ - - - - (486) (486)

ขายสนิทรพัยท์างการเงนิที�มกีารดอ้ยค่า
   ดา้นเครดติ (4) (3) (1,478) - - (1,485)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 928 1,115 3,257 24 1,457 6,781

กลุ่มกจิการทยอยรบัรู้ผลกระทบส่วนเกนิสะสมค่าเผื�อผลขาดทุนจากการด้อยค่าจากการเปลี�ยนแปลง ณ วนัแรกที�ถอืปฏบิตัใินกําไรหรอืขาดทุน
ตามวธิเีสน้ตรงเป็นระยะเวลา 5 ปีนับจากวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 อย่างไรกต็ามกลุ่มกจิการอาจนําสํารองส่วนเกนิดงักล่าวมาใช้เพิ�มได้หากมี

เหตุการณ์ที�ส่งผลใหม้กีารตั �งสาํรองเพิ�มขึ�นตามที�ระบุในหนังสอืแจง้ธนาคารแห่งประเทศไทย

ตั �งแต่วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิการไม่ไดทํ้าการทยอยลดเงนิสํารองส่วนเกนิดงักล่าว เพื�อใหก้ลุ่มกจิการมเีงนิสาํรองเพิ�มเตมิเพื�อรองรบั

ความเสียหายที�อาจเกิดขึ�นในอนาคตจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 โดยอ้างอิงประกาศ ธปท.ที� สนส. 23/2561
เรื�อง หลกัเกณฑ์การจดัชั �นและการกนัเงนิสํารองของสถาบนัการเงนิ วนัที� 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ขอ้ 5.8 สถาบนัการเงนิสามารถจดัชั �นหรอืกนัเงนิ

สาํรองสนิทรพัย์และภาระผูกพนัทางการเงนิ หรอืตดัสนิทรพัยอ์อกจากบญัช ีโดยใชเ้กณฑท์ี�เข้มงวดกว่าหลกัเกณฑ์ที�ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
ได้



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
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13 ทรพัยสิ์นรอการขายสุทธิ

ทรพัย์สินรอการขาย ได้แก่ ทรพัย์สินที�ได้มาจากลูกหนี�ที�มีการปรับโครงสร้างหนี�หรือจากการประมูลซื�อจากการขายทอดตลาดของสินทรัพย์

ที�ลูกหนี�ไดจํ้านองไว้

งบการเงินรวม

วนัที� 

1 มกราคม

วนัที� 

31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2565 เพิ�มขึ�น จาํหน่าย พ.ศ. 2565

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ทรพัยส์นิที�ได้จากการชําระหนี�
   อสงัหารมิทรพัย ์- ประเมนิโดยผูป้ระเมนิภายนอก 871 327 (199) 999

   สงัหารมิทรพัย์ 227 2,293 (2,139) 381

รวม 1,098 2,620 (2,338) 1,380

อื�นๆ 206 - (76) 130

รวมทรพัยส์นิรอการขาย 1,304 2,620 (2,414) 1,510
หกั ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (146) (776) 665 (257)

รวมทรพัยส์นิรอการขายสุทธิ 1,158 1,844 (1,749) 1,253

งบการเงินรวม

วนัที� 

1 มกราคม

วนัที� 

31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564 เพิ�มขึ�น จาํหน่าย พ.ศ. 2564

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ทรพัยส์นิที�ได้จากการชําระหนี�
   อสงัหารมิทรพัย ์- ประเมนิโดยผูป้ระเมนิภายนอก 805 72 (6) 871

   สงัหารมิทรพัย์ 278 2,417 (2,468) 227

รวม 1,083 2,489 (2,474) 1,098
อื�นๆ 159 86 (39) 206

รวมทรพัยส์นิรอการขาย 1,242 2,575 (2,513) 1,304
หกั  ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (160) (919) 933 (146)

รวมทรพัยส์นิรอการขายสุทธิ 1,082 1,656 (1,580) 1,158



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

วนัที�

 1 มกราคม

วนัที� 

31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2565 เพิ�มขึ�น จาํหน่าย พ.ศ. 2565

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ทรพัยส์นิที�ได้จากการชําระหนี�
   อสงัหารมิทรพัย ์- ประเมนิโดยผูป้ระเมนิภายนอก 871 327 (199) 999

รวม 871 327 (199) 999

อื�นๆ 206 - (76) 130

รวมทรพัยส์นิรอการขาย 1,077 327 (275) 1,129

หกั  ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (73) (59) 8 (124)

รวมทรพัยส์นิรอการขายสุทธิ 1,004 268 (267) 1,005

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

วนัที� 

1 มกราคม

วนัที� 

31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564 เพิ�มขึ�น จาํหน่าย พ.ศ. 2564

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ทรพัยส์นิที�ได้จากการชําระหนี�
อสงัหารมิทรพัย ์- ประเมนิโดยผูป้ระเมนิภายนอก 805 72 (6) 871

รวม 805 72 (6) 871
อื�นๆ 159 86 (39) 206

รวมทรพัยส์นิรอการขาย 964 158 (45) 1,077

หกั  ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (55) (19) 1 (73)

รวมทรพัยส์นิรอการขายสุทธิ 909 139 (44) 1,004

ธนาคารพจิารณาค่าเผื�อการด้อยค่าของทรพัย์สนิรอการขายโดยอ้างองิจากราคาประเมนิ ซึ�งธนาคารได้จดัใหม้กีารประเมนิหรอืทบทวนมูลค่า
ยุตธิรรมของทรพัย์สนิรอการขายเป็นประจําทุกปีตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตามราคาที�จะขายทรพัย์สนิ
ดงักล่าวได้จรงิอาจแตกต่างจากราคาประเมนิดงักล่าว นอกจากนั �น ธนาคารมขี้อจํากดัในเรื�องระยะเวลาในการถอืครองทรพัย์สนิรอการขายที�
กําหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ทั �งนี� หากธนาคารไม่สามารถจําหน่ายทรพัย์สนิรอการขายภายในระยะเวลาที�กําหนด ธนาคารจะต้องกนั

สาํรองเพิ�มเตมิตามเกณฑท์ี�กําหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย ฝ่ายบรหิารของธนาคารเชื�อว่ามลูค่าที�แสดงในบญัชเีหมาะสมกบัสถานการณ์และ
แผนการขายทรพัยส์นิรอการขายในปัจจุบนั 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
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14 ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 

งบการเงินรวม

ราคาทนุ/ราคาประเมิน ค่าเสื�อมราคาสะสม

ณ วนัที� โอนไป ณ วนัที� ณ วนัที� โอนไป ณ วนัที�

1 มกราคม โอนเข้า/ ทรพัยสิ์น จาํหน่าย/ 31 ธนัวาคม 1 มกราคม (เพิ�มขึ�น)/ โอน (เข้า)/ ทรพัยสิ์น จาํหน่าย/ 31 ธนัวาคม มูลค่าสุทธิ

พ.ศ. 2565 เพิ�มขึ�น  (ออก) รอการขาย ตดัจาํหน่าย พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 ลดลง ออก รอการขาย ตดัจาํหน่าย พ.ศ. 2565 ตามบญัชี

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

ที�ดนิ
ราคาทุนเดมิ 368 - - - - 368 - - - - - - 368
ส่วนที�ตรีาคาเพิ�ม 2,120 - - - - 2,120 - - - - - - 2,120

(ตรีาคาล่าสุดในปี พ.ศ. 2564)
อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร

ราคาทุนเดมิ 2,034 7 11 - (26) 2,026 (1,452) (70) - - 24 (1,498) 528

ส่วนที�ตรีาคาเพิ�ม 750 - - - - 750 (548) (17) - - - (565) 185
(ตรีาคาล่าสุดในปี พ.ศ. 2564)

ส่วนที�ตรีาคาลด
ยานพาหนะ 140 27 - - (54) 113 (107) (16) - - 54 (69) 44
อุปกรณ์ 1,858 77 12 - (207) 1,740 (1,441) (167) - - 194 (1,414) 326
สนิทรพัย์ระหว่างตดิตั �งและก่อสร้าง 5 46 (19) - - 32 - - - - - - 32
ผลต่างจากอตัราแลกเปลี�ยน (5) (6) - - - (11) 5 6 - - - 11 -

รวม 7,270 151 4 - (287) 7,138 (3,543) (264) - - 272 (3,535) 3,603



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
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งบการเงินรวม

ราคาทนุ/ราคาประเมิน ค่าเสื�อมราคาสะสม

ณ วนัที� โอนไป ณ วนัที� ณ วนัที� โอนไป ณ วนัที�

1 มกราคม โอนเข้า/ ทรพัยสิ์น จาํหน่าย/ 31 ธนัวาคม 1 มกราคม (เพิ�มขึ�น)/ โอน (เข้า)/ ทรพัยสิ์น จาํหน่าย/ 31 ธนัวาคม มูลค่าสุทธิ

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

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

ที�ดนิ
ราคาทุนเดมิ 412 - - (44) - 368 - - - - - - 368
ส่วนที�ตรีาคาเพิ�ม 1,568 601 - (49) - 2,120 - - - - - - 2,120

(ตรีาคาล่าสุดในปี พ.ศ. 2564)

ส่วนที�ตรีาคาลด (18) - - 18 - - - - - - - - -
(ตรีาคาล่าสุดในปี พ.ศ. 2564)

อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร
ราคาทุนเดมิ 2,084 13 28 (45) (46) 2,034 (1,440) (77) (15) 43 37 (1,452) 582
ส่วนที�ตรีาคาเพิ�ม 1,079 (303) - (26) - 750 (906) 341 - 17 - (548) 202

(ตรีาคาล่าสุดในปี พ.ศ. 2564)
ส่วนที�ตรีาคาลด (14) 14 - - - - 9 (9) - - - - -

(ตรีาคาล่าสุดในปี พ.ศ. 2564) 
ยานพาหนะ 158 14 - - (32) 140 (116) (21) - - 30 (107) 33
อุปกรณ์ 1,874 83 31 (13) (117) 1,858 (1,424) (161) 17 13 114 (1,441) 417
สนิทรพัย์ระหว่างตดิตั �งและก่อสร้าง - 66 (61) - - 5 - - - - - - 5
ผลต่างจากอตัราแลกเปลี�ยน (4) (1) - - - (5) 4 1 - - - 5 -

รวม 7,139 487 (2) (159) (195) 7,270 (3,873) 74 2 73 181 (3,543) 3,727



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ราคาทนุ/ราคาประเมิน ค่าเสื�อมราคาสะสม

ณ วนัที� โอนไป ณ วนัที� ณ วนัที� โอนไป ณ วนัที�

1 มกราคม โอนเข้า/ ทรพัยสิ์น จาํหน่าย/ 31 ธนัวาคม 1 มกราคม (เพิ�มขึ�น)/ โอน (เข้า)/ ทรพัยสิ์น จาํหน่าย/ 31 ธนัวาคม มูลค่าสุทธิ

พ.ศ. 2565 เพิ�มขึ�น (ออก) รอการขาย ตดัจาํหน่าย พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 ลดลง ออก รอการขาย ตดัจาํหน่าย พ.ศ. 2565 ตามบญัชี

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

ที�ดนิ
ราคาทุนเดมิ 368 - - - - 368 - - - - - - 368
ส่วนที�ตรีาคาเพิ�ม 2,120 - - - - 2,120 - - - - - - 2,120

(ตรีาคาลา่สดุในปี พ.ศ. 2564) 
อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร

ราคาทุนเดมิ 2,034 7 11 - (26) 2,026 (1,452) (70) - - 24 (1,498) 528
ส่วนที�ตรีาคาเพิ�ม 750 - - - - 750 (548) (17) - - - (565) 185
(ตรีาคาลา่สดุในปี พ.ศ. 2564) 

ยานพาหนะ 119 22 - - (46) 95 (87) (14) - - 44 (57) 38
อุปกรณ์ 1,629 28 12 - (189) 1,480 (1,283) (135) - - 179 (1,239) 241

สนิทรพัย์ระหว่างตดิตั �งและก่อสร้าง 5 46 (19) - - 32 - - - - - - 32
ผลต่างจากอตัราแลกเปลี�ยน (5) (6) - - - (11) 5 6 - - - 11 -

รวม 7,020 97 4 - (261) 6,860 (3,365) (230) - - 247 (3,348) 3,512



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ราคาทนุ/ราคาประเมิน ค่าเสื�อมราคาสะสม

ณ วนัที� โอนไป ณ วนัที� ณ วนัที� โอนไป ณ วนัที�

1 มกราคม โอนเข้า/ ทรพัยสิ์น จาํหน่าย/ 31 ธนัวาคม 1 มกราคม (เพิ�มขึ�น)/ โอน (เข้า)/ ทรพัยสิ์น จาํหน่าย/ 31 ธนัวาคม มูลค่าสุทธิ

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

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

ที�ดนิ
ราคาทุนเดมิ 412 - - (44) - 368 - - - - - - 368
ส่วนที�ตรีาคาเพิ�ม 1,568 601 - (49) - 2,120 - - - - - - 2,120

(ตรีาคาลา่สดุในปี พ.ศ. 2564) 
ส่วนที�ตรีาคาลด (18) - - 18 - - - - - - - - -
(ตรีาคาลา่สดุในปี พ.ศ. 2564) 

อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร
ราคาทุนเดมิ 2,084 13 28 (45) (46) 2,034 (1,440) (77) (15) 43 37 (1,452) 582
ส่วนที�ตรีาคาเพิ�ม 1,079 (303) - (26) - 750 (906) 341 - 17 - (548) 202
(ตรีาคาลา่สดุในปี พ.ศ. 2564) 

ส่วนที�ตรีาคาลด (14) 14 - - - - 9 (9) - - - - -
(ตรีาคาลา่สดุในปี พ.ศ. 2564) 

ยานพาหนะ 134 14 - - (29) 119 (95) (18) - - 26 (87) 32
อุปกรณ์ 1,634 60 33 (13) (85) 1,629 (1,262) (134) 15 13 85 (1,283) 346
สนิทรพัย์ระหว่างตดิตั �งและก่อสร้าง - 66 (61) - - 5 - - - - - - 5
ผลต่างจากอตัราแลกเปลี�ยน (4) (1) - - - (5) 4 1 - - - 5 -

รวม 6,875 464 - (159) (160) 7,020 (3,690) 104 - 73 148 (3,365) 3,655



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
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15 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้สุทธิ

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 มลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

อสงัหารมิทรพัย์ 113 150 72 111

อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิค 70 54 70 54
ยานพาหนะ 4 4 - -

รวม 187 208 142 165

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัสินทรพัยสิ์ทธิการใช้

อสงัหารมิทรพัย์ 91 101 58 66
อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิค 19 15 19 15

ยานพาหนะ 3 2 - -

รวม 113 118 77 81

การเพิ�มขึ�นของสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ระหว่างปี 113 43 69 26

กระแสเงนิสดจ่ายทั �งหมดของสญัญาเช่า (116) (120) (79) (82)



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
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16 สินทรพัยที์�ไม่มีตวัตนสุทธิ

งบการเงินรวม

รายจ่ายในการพฒันาและ

ปรบัปรุงระบบงานและระบบ

ระบบงาน ระบบ

คอมพิวเตอร ์และ

คอมพิวเตอร ์- อยู่ระหว่างพฒันา ค่าซอฟท์แวรค์อมพิวเตอร์ รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 

ราคาทุน 79 2,582 2,661
หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม - (1,552) (1,552)

หกั  ค่าเผื�อการดอ้ยค่าสะสม - (139) (139)

ราคาตามบญัช ี- สุทธิ 79 891 970

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธิ 79 891 970
การซื�อเพิ�มขึ�น 252 124 376

โอน (ออก)/ เขา้  (207) 207 -
ตดัรายการ - (82) (82)

การตดัจําหน่าย - (294) (294)
การดอ้ยค่า - (5) (5)

ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธิ 124 841 965

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

ราคาทุน 124 2,510 2,634

หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม - (1,664) (1,664)
หกั ค่าเผื�อการดอ้ยค่าสะสม - (5) (5)

ราคาตามบญัช ี- สุทธิ 124 841 965

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธิ 124 841 965
การซื�อเพิ�มขึ�น 228 87 315

โอน (ออก)/ เขา้ (282) 278 (4)
ตดัรายการ - (9) (9)

การตดัจําหน่าย - (310) (310)

ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธิ 70 887 957

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

ราคาทุน 70 2,792 2,862

หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม - (1,900) (1,900)
หกั ค่าเผื�อการดอ้ยค่าสะสม - (5) (5)

ราคาตามบญัช ี- สุทธิ 70 887 957



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

รายจ่ายในการพฒันาและ

ปรบัปรุงระบบงานและระบบ

ระบบงาน ระบบ

คอมพิวเตอร์ และค่า

คอมพิวเตอร ์- อยู่ระหว่างพฒันา ซอฟท์แวรค์อมพิวเตอร์ รวม 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564

ราคาทุน 79 2,493 2,572
หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม - (1,512) (1,512)

หกั  ค่าเผื�อการดอ้ยค่าสะสม - (139) (139)

ราคาตามบญัช ี- สุทธิ 79 842 921

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธิ 79 842 921
การซื�อเพิ�มขึ�น 252 109 361

โอน (ออก)/ เขา้ (207) 207 -
ตดัรายการ - (82) (82)

การตดัจําหน่าย - (277) (277)
การดอ้ยค่า - (5) (5)

ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธิ 124 794 918

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

ราคาทุน 124 2,405 2,529
หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม - (1,606) (1,606)

หกั  ค่าเผื�อการดอ้ยค่าสะสม - (5) (5)

ราคาตามบญัช ี- สุทธิ 124 794 918

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธิ 124 794 918
การซื�อเพิ�มขึ�น 228 80 308

โอน (ออก)/ เขา้ (282) 278 (4)
ตดัรายการ - (9) (9)

การตดัจําหน่าย - (292) (292)

ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธิ 70 851 921

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

ราคาทุน 70 2,738 2,808
หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม - (1,882) (1,882)

หกั  ค่าเผื�อการดอ้ยค่าสะสม - (5) (5)

ราคาตามบญัช ี- สุทธิ 70 851 921



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
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17 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี

สนิทรพัย์และหนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 2,319 1,931 1,673 1,312

หนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี (618) (575) (580) (543)

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สุทธิ 1,701 1,356 1,093 769

รายการเคลื�อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีาํหรบัปีมดีงันี�

งบการเงินรวม

ประมาณการ

หนี�สิน

ค่าเผื�อการ

ด้อยค่าทรพัย์

สินรอการขาย

ค่าเผื�อผลขาดทุน

ด้านเครดิตที�

คาดว่าจะเกิดขึ�น 

รายได้

รอตดับญัชี อื�นๆ รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2565 528 33 883 92 395 1,931
(ลด) เพิ�มในกําไรหรอืขาดทุน (39) 23 99 (17) 359 425
ภาษ ี(ลด) เพิ�มในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น (32) - - - (5) (37)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 457 56 982 75 749 2,319

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564  407 32 922 66 197 1,624
เพิ�ม (ลด) ในกําไรหรอืขาดทุน 128 1 (39) 26 139 255
ภาษ ี(ลด) เพิ�มในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น (7) - - - 59 52

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 528 33 883 92 395 1,931

งบการเงินรวม

กาํไรจาก กาํไรจาก

มูลค่ายุติธรรม การตีราคา

ของเงินลงทุน สินทรพัยเ์พิ�ม อื�นๆ รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2565 16 492 67 575

เพิ�ม (ลด) ในกําไรหรอืขาดทุน 45 (15) 21 51
ภาษเีพิ�มในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น - - (8) (8)

ณ วนั ที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 61 477 80 618

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564  516 371 103 990
ลดในกําไรหรอืขาดทุน (391) (10) (3) (404)

ภาษ ี(ลด) เพิ�มในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น (109) 131 (33) (11)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 16 492 67 575



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ประมาณการ

หนี�สิน

ค่าเผื�อการ

ด้อยค่าทรพัย์

สินรอการขาย

ค่าเผื�อผลขาดทุน

ด้านเครดิตที�

คาดว่าจะเกิดขึ�น 

รายได้

รอตดับญัชี อื�นๆ รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2565 498 19 491 91 213 1,312
(ลด) เพิ�มในกําไรหรอืขาดทุน (37) 10 76 (16) 363 396
ภาษี (ลด) เพิ�มในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น (30) - - - (5) (35)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 431 29 567 75 571 1,673

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564  373 12 460 66 11 922
เพิ�มในกําไรหรอืขาดทุน 126 7 31 25 142 331
ภาษ ี(ลด) เพิ�มในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น (1) - - - 60 59

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 498 19 491 91 213 1,312

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

กาํไรจาก กาํไรจาก

มูลค่ายุติธรรม การตีราคา

ของเงินลงทุน สินทรพัยเ์พิ�ม อื�นๆ รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2565 16 492 35 543

เพิ�ม (ลด) ในกําไรหรอืขาดทุน  45 (15) 15 45
ภาษเีพิ�มในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น - - (8) (8)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 61 477 42 580

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 516 371 65 952

(ลด) เพิ�มในกําไรหรอืขาดทุน  (391) (10) 3 (398)
ภาษี (ลด) เพิ�มในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น (109) 131 (33) (11)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 16 492 35 543



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
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18 สินทรพัยอื์�นสุทธิ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ดอกเบี�ยและเงนิปันผลคา้งรบั 365 244 365 263

สนิทรพัยอ์ื�นระหว่างรอโอนบญัชี 182 99 260 99
ค่านายหน้าคา้งรบั 142 176 14 23

ภาษหีกั ณ ที�จ่าย 40 43 40 43
เงนิมดัจํา 96 100 73 84

ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 210 178 194 164
ลูกหนี�จากการขายสนิเชื�อดอ้ยคุณภาพ 238 389 238 389

ค่าใชจ้่ายจากเงนิใหกู้ย้มืพนักงานรอตดับญัชี 113 116 113 116
เงนิทดรองจ่ายเพื�อลูกคา้ 34 34 34 34

อื�นๆ 203 187 109 51

รวม 1,623 1,566 1,440 1,266

หกั  ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น (18) (58) (18) (58)

สนิทรพัยอ์ื�นสุทธิ 1,605 1,508 1,422 1,208

19 เงินรบัฝาก

19.1 จาํแนกตามประเภทเงินรบัฝาก

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

จ่ายคนืเมื�อทวงถาม 4,906 7,323 5,007 7,324

ออมทรพัย์ 117,518 90,904 118,157 91,515
จ่ายคนืเมื�อสิ�นระยะเวลา 113,850 83,389 113,850 83,389

บตัรเงนิฝาก 420 551 420 551

   รวม 236,694 182,167 237,434 182,779



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
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19.2 จาํแนกตามสกลุเงินและถิ�นที�อยู่ของผู้ฝาก

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

ในประเทศ

ล้านบาท

ต่างประเทศ

ล้านบาท

รวม

ล้านบาท

ในประเทศ

ล้านบาท

ต่างประเทศ

ล้านบาท

รวม

ล้านบาท

เงนิบาท 219,264 1,625 220,889 177,407 1,547 178,954
เงนิดอลลารส์หรฐัฯ 15,135 301 15,436 2,467 390 2,857

เงนิสกุลอื�น 363 6 369 289 67 356

   รวม 234,762 1,932 236,694 180,163 2,004 182,167

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

ในประเทศ

ล้านบาท

ต่างประเทศ

ล้านบาท

รวม

ล้านบาท

ในประเทศ

ล้านบาท

ต่างประเทศ

ล้านบาท

รวม

ล้านบาท

เงนิบาท 220,004 1,625 221,629 178,019 1,547 179,566
เงนิดอลลารส์หรฐัฯ 15,135 301 15,436 2,467 390 2,857

เงนิสกุลอื�น 363 6 369 289 67 356

   รวม 235,502 1,932 237,434 180,775 2,004 182,779

20 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี�สิน)

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

ล้านบาท ล้านบาท

ในประเทศ :

ธนาคารแห่งประเทศไทย 313 601
ธนาคารพาณิชย์ 19,512 28,728

สถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ 11 37
บรษิทัเงนิทุน บรษิทัเงนิทุนหลกัทรพัย ์และบรษิทัหลกัทรพัย์ 21,470 16,551

สถาบนัการเงนิอื�น 4,508 2,861

รวมในประเทศ 45,814 48,778

ต่างประเทศ :

เงนิสกุลดอลลารส์หรฐัฯ 438 729

เงนิสกุลอื�น 655 5,890

รวมต่างประเทศ 1,093 6,619

รวมในประเทศและต่างประเทศ 46,907 55,397
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21 หนี�สินทางการเงินที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

ล้านบาท ล้านบาท

หุน้กู้ 5,151 -

ตั �วแลกเงนิ 16,010 17,744

   รวม 21,161 17,744

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

ล้านบาท ล้านบาท

ผลสะสมของการเปลี�ยนแปลงในมลูค่ายุตธิรรมที�เป็นผลจาก
การเปลี�ยนแปลงความเสี�ยงดา้นเครดติของหนี�สนิที�รบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น 639 441

ส่วนต่างระหว่างมลูค่าตามบญัชแีละมลูค่าตามสญัญาที�จะตอ้งจ่ายชําระเมื�อครบกําหนด 2,278 2,922

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 หนี�สนิทางการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน สรุปไดด้งันี�

 ธนาคารไดอ้อกหุน้กูท้ี�มอีนุพนัธ์แฝง (Maxi V-Plus THOR Inverse Floater Structured Debenture) อายุ 2 ปี ที�ใหผ้ลตอบแทนที�แปรผกผนั
กบัระดบัปัจจยัอา้งองิ (อตัราดอกเบี�ย Thai Overnight Repurchase Rate - THOR) โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี�ยใหปี้ละ 4 ครั �งและจะชําระ

คนืเงนิตน้เต็มจํานวนเมื�อวนัครบกําหนดอายุ

 ธนาคารไดอ้อกตั �วแลกเงนิแบบ accreting ที�มอีนุพนัธ์แฝง (accreting structured bills of exchange) ซึ�งอนุพนัธ์แฝงคอืสญัญาแลกเปลี�ยน

อตัราดอกเบี�ย มอีายุระหว่าง 10 - 23 ปี (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 3 - 23 ปี) ธนาคารชําระดอกเบี�ยในอตัราระหว่างรอ้ยละ 1.78 - 5.18 ต่อปี  
(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 1.78 - 5.18 ต่อปี) ชําระดอกเบี�ยครั �งเดยีว ณ วนัครบกําหนดไถ่ถอน โดยธนาคารได้ทํารายการสญัญา

แลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย กบักจิการอื�นเพื�อป้องกนัความเสี�ยงด้านอตัราดอกเบี�ย

ในระหว่างปี ธนาคารได้มีการทยอยเปลี�ยนแปลงอัตราดอกเบี�ยอ้างอิงจาก THBFIX เป็น THOR สําหรบัตั �วแลกเงินแบบ accreting
ที�มีอนุพันธ์แฝง เนื�องจากอัตราดอกเบี�ยอ้างอิง THBFIX จะถูกยกเลิกในปี พ.ศ.2565 การเปลี�ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบที�เป็น

สาระสาํคญัต่องบการเงนิสาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ.2565 
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22 ตราสารหนี�ที�ออกและเงินกู้ยืม

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

หุ้นกู้

หุน้กูร้ะยะสั �นครบกําหนดปี พ.ศ. 2565 อตัราดอกเบี�ยรอ้ยละ 0.55 ต่อปี - - - 800 - 800
หุน้กูร้ะยะสั �นครบกําหนดปี พ.ศ. 2565 อตัราดอกเบี�ยรอ้ยละ 0.70 ต่อปี - - - 6,210 - 6,210
หุน้กูร้ะยะสั �นครบกําหนดปี พ.ศ. 2566 อตัราดอกเบี�ยรอ้ยละ 0.90 - 1.15
   ต่อปี 1,135 - 1,135 - - -

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ

ตราสารหนี�ดอ้ยสทิธ ิมลูค่าตราไว ้390 ลา้นรงิกติ 
   ครบกําหนดปี พ.ศ. 2571 อตัราดอกเบี�ยรอ้ยละ 5.20 ต่อปี - 3,054 3,054 - 3,126 3,126

ตราสารหนี�ดอ้ยสทิธ ิมลูค่าตราไว ้550 ลา้นรงิกติ 
   ครบกําหนดปี พ.ศ. 2572 อตัราดอกเบี�ยรอ้ยละ 4.15 ต่อปี - 4,307 4,307 - 4,408 4,408
ตราสารหนี�ดอ้ยสทิธ ิมลูค่าตราไว ้660 ลา้นรงิกติ
   ครบกําหนดปี พ.ศ. 2574 อตัราดอกเบี�ยรอ้ยละ 3.95 ต่อปี - 5,168 5,168 - 5,289 5,289

หุ้นกู้ที�มีอนุพนัธ์แฝง

หุน้กูท้ี�มอีนุพนัธแ์ฝง 1,551 38 1,589 3,522 668 4,190

2,686 12,567 15,253 10,532 13,491 24,023

ตั �วแลกเงินที�มีอนุพนัธ์แฝง

ตั �วแลกเงนิที�มอีนุพนัธแ์ฝง 1,800 3,767 5,567 1,800 3,643 5,443

1,800 3,767 5,567 1,800 3,643 5,443

รวม 4,486 16,334 20,820 12,332 17,134 29,466

(ก) วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 ธนาคารได้ออกหุน้กู้ระยะสั �น จํานวน 1,135 ล้านบาท (พ.ศ. 2564 : 7,010 ล้านบาท) อตัราดอกเบี�ยระหว่าง
รอ้ยละ 0.90 - 1.15 ต่อปี (พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 0.55 - 0.70 ต่อปี) ชําระดอกเบี�ยเมื�อครบกําหนด หุน้กู้ระยะสั �นมอีายุระหว่าง 3 - 8 เดือน 

(พ.ศ. 2564 : 4 - 9 เดอืน) ครบกําหนดในระหว่างเดอืนมกราคม พ.ศ. 2566 ถงึเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 (พ.ศ. 2564 : ในระหว่างเดอืน
กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 ถงึเดอืนมถุินายน พ.ศ. 2565) 
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(ข) วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 ธนาคารมหีุน้กูด้อ้ยสทิธ ิจํานวน 12,529 ลา้นบาท (พ.ศ. 2564 : 12,823 ลา้นบาท) ดงันี�

 เมื�อวนัที� 29 มนีาคม พ.ศ. 2561 ธนาคารได้ออกหุน้กู้ด้อยสทิธิจํานวน 390 ล้านเหรยีญรงิกติมาเลเซยี ตามโครงการหุน้กู้ด้อยสิทธิ
เพื�อนับเป็นเงนิกองทุนขั �นที� 2 เพื�อขายให้กบัผูล้งทุนในต่างประเทศ จํานวน 3,900,000 หน่วย ราคาเสนอขาย หน่วยละ 100 
เหรยีญรงิกติมาเลเซยี อตัราดอกเบี�ยรอ้ยละ 5.20 ต่อปี ตลอดอายุหุน้กู ้ชําระดอกเบี�ยทุก 6 เดอืน หุน้กูม้อีายุ 10 ปี ครบกําหนด 

ในปี พ.ศ. 2571 ธนาคารมสีทิธไิถ่ถอนก่อนวนัครบกําหนดหลงัจากวนัครบรอบ 5 ปี โดยธนาคารไดร้บัอนุญาตจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามหนังสอืที� ฝกก. 221/2561 ใหส้ามารถนับหุน้กูด้อ้ยสทิธดิงักล่าวเขา้เป็นเงนิกองทุนชั �นที� 2

 เมื�อวนัที� 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ธนาคารได้ออกหุน้กู้ด้อยสทิธจิํานวน 550 ล้านเหรยีญรงิกติมาเลเซยี ตามโครงการหุน้กู้ด้อยสทิธิ
เพื�อนับเป็นเงินกองทุนขั �นที� 2 เพื�อขายให้กบัผู้ลงทุนในต่างประเทศ ราคาเสนอขายหน่วยละ 100 เหรยีญรงิกิตมาเลเซีย จํานวน 

5,500,000 หน่วย อตัราดอกเบี�ยรอ้ยละ 4.15 ต่อปี ตลอดอายุหุน้กู ้ชําระดอกเบี�ยทุก 6 เดอืน หุน้กูม้อีายุ 10 ปี ครบกําหนด ในปี 
พ.ศ. 2572 ธนาคารมสีทิธิไถ่ถอนก่อนวนัครบกําหนดหลังจากวนัครบรอบ 5 ปี โดยธนาคารได้รบัอนุญาตจากธนาคารแห่ง

ประเทศไทยเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามหนังสอืที� ฝกก. 527/2562 ใหส้ามารถนับหุน้กูด้อ้ยสทิธดิงักล่าวเขา้เป็นเงนิกองทุนชั �นที� 2

 วนัที� 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ธนาคารไดอ้อกหุน้กูด้อ้ยสทิธจิํานวน 660 ลา้นเหรยีญรงิกติมาเลเซยีเพื�อนับเป็นเงนิกองทุนขั �นที� 
2 จํานวน 6,600,000 หน่วย ราคาหน่วยละ 100 เหรยีญรงิกติมาเลเซยี อตัราดอกเบี�ยรอ้ยละ 3.90 ต่อปี ตลอดอายุหุน้กู้ ชําระ

ดอกเบี�ยทุก 6 เดือน หุ้นกู้มอีายุ 10 ปี ครบกําหนด ในปี พ.ศ. 2574 ธนาคารมสีทิธิไถ่ถอนก่อนวนัครบกําหนดหลังจากวนั
ครบรอบ 5 ปี โดยธนาคารได้รบัอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นลายลักษณ์อกัษรตามหนังสือที� ฝนส1. 81/2564

ใหส้ามารถนับหุน้กูด้อ้ยสทิธดิงักล่าวเขา้เป็นเงนิกองทุนชั �นที� 2

(ค) วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 ธนาคารมหุีน้กูท้ี�มอีนุพนัธแ์ฝง จํานวน 1,589 ลา้นบาท (พ.ศ. 2564 : 4,190 ลา้นบาท) ดงันี�

 ธนาคารมีหุ้น กู้ที�มีอ นุพันธ์แฝง (Maxi  X-Change)  จํานวน 356 ล้านบาท (พ.ศ.  2564 : 1,438 ล้านบาท) มีอายุ   
1 - 4 เดอืน (พ.ศ. 2564 : 3 เดอืน) นับจากวนัที�ออกหุน้กู้ โดยให้ผลตอบแทน ณ วนัครบกําหนดอายุ ตามการเคลื�อนไหวของปัจจยั

อา้งองิ 

 ธนาคารมหุี้นกู้ที�มอีนุพนัธ์แฝงที�อ้างองิกบัหน่วยลงทุน ประเภท Fund Link Note จํานวน 1 ล้านเหรยีญสหรฐั หรอืเทียบเท่า  
38 ล้านบาทและที� เ ป็นเงินบาท จํานวน 841 ล้านบาท (พ.ศ. 2564 : เป็นเงินบาทจํ านวน 548 ล้านบาท) อายุ 3 ปี  
(พ.ศ. 2564 : 3 ปี) อตัราผลตอบแทนจะขึ�นอยู่กบัการเคลื�อนไหวของราคาของหน่วยลงทุนของกองทุน

 ธนาคารมหุี้นกู้ที�มอีนุพนัธ์แฝงที�อ้างอิงกับดชันีหลักทรพัย์ (Equity Shark Fin Bull Structured Debenture) จํานวน 354 ล้านบาท  
(พ.ศ. 2564 : จํานวน 1,536 ลา้นบาท) ผูถ้อืหุน้กูท้ี�มอีนุพนัธ์แฝงจะไดร้บัชําระคนืเงนิต้นเมื�อครบกําหนดอายุตามที�ระบุไว้ (Scheduled
Maturity Date) โดยการชําระเงนิดงักล่าวขึ�นอยู่กบัความเคลื�อนไหวของระดบัของดชันีหลกัทรพัยอ์า้งองิ

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ธนาคารมหีุน้กู้ที�มอีนุพนัธ์แฝงอ้างองิกบัเหตุการณ์ที�มผีลต่อความสามารถในการชําระหนี�ของ
บริษัทอ้างอิง (credit linked note (CLN)) จํานวน 20 ล้านเหรยีญสหรฐั หรอืเทียบเท่า 668 ล้านบาท อายุ 3 ปี ผู้ถือ CLN  
จะได้รบัดอกเบี�ยและจํานวนเงนิไถ่ถอนในวนัที�ครบกําหนดตามเงื�อนไขที�ระบุในสญัญา โดยต้องไม่มเีหตุการณ์ตามที�ระบุไว้ใน

สญัญาเกดิขึ�นกบักจิการอา้งองิ
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(ง) ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 ธนาคารมตีั �วแลกเงนิอนุพนัธแ์ฝงที�อา้งองิกบัเหตุการณ์ที�มผีลต่อความสามารถในการชําระหนี�ของบรษิทั

อา้งองิ credit linked bill of exchange (CLN) จํานวน 5,567 ลา้นบาท (พ.ศ. 2564 : จํานวน 5,443 ลา้นบาท) ดงันี�

 ธนาคารออก CLN จํานวน 1,800 ลา้นบาท (พ.ศ. 2564 : จํานวน 1,800 ลา้นบาท) อายุ 10 ปี ผูถ้อื CLN จะไดร้บัดอกเบี�ยทั �งหมดใน
วนัที�ชําระดอกเบี�ยและจะไดร้บัจํานวนเงนิไถ่ถอนในวนัที�ครบกําหนด โดยตอ้งไม่มเีหตุการณ์ตามที�ระบุไวใ้นสญัญาเกดิขึ�นกบักิจการ

อ้างองิ ธนาคารชําระดอกเบี�ยในอตัราระหว่างรอ้ยละ 3.75 ถงึรอ้ยละ 4.01 ต่อปี (พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 3.75 ถงึรอ้ยละ 4.01 ต่อปี) 
ชําระดอกเบี�ยทุก 6 เดอืน 

 ธนาคารออก CLN จํานวน 109 ล้านเหรยีญสหรฐั หรอืเทยีบเท่า 3,767 ล้านบาท (พ.ศ. 2564 : จํานวน 109 ล้านเหรยีญสหรฐั 
หรอืเทยีบเท่า 3,643 ล้านบาท) อายุระหว่าง 8 ถงึ 15 ปี ผู้ถอื CLN จะได้รบัดอกเบี�ยและจํานวนเงนิไถ่ถอนในวนัที�ครบกําหนด

ตามเงื�อนไขที�ระบุในสญัญา โดยต้องไม่มเีหตุการณ์ตามที�ระบุไวใ้นสญัญาเกดิขึ�นกบักิจการอ้างองิ ธนาคารชําระดอกเบี�ยในอตัรา
ระหว่าง 6M LIBOR + 1.6597% ถงึ 6M LIBOR + 2.3925% ต่อปี ชําระดอกเบี�ยทุก 6 เดอืน 

23 ประมาณการหนี�สิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�นของภาระ

ผกูพนัวงเงนิสนิเชื�อ และสญัญาคํ�าประกนัทางการเงนิ 743 968 748 975
ประมาณการผลขาดทุนที�อาจเกดิขึ�นจากคดฟ้ีองรอ้ง 21 26 16 26

ประมาณการหนี�สนิผลประโยชน์ของพนักงาน 1,505 1,628 1,379 1,475
ประมาณการหนี�สนิที�เกดิขึ�นจากค่ารื�อถอน 16 18 12 15

รวมประมาณการหนี�สนิ 2,285 2,640 2,155 2,491

ประมาณการหนี�สนิผลประโยชน์พนักงาน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

มลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัจากผลประโยชน์ของพนักงาน 1,505 1,628 1,379 1,475
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การเคลื�อนไหวของประมาณการหนี�สนิผลประโยชน์ของพนักงาน มดีงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ยอดยกมาตน้ปี 1,628 1,805 1,475 1,635
ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 128 157 113 139

ผลต่างจากการจ่ายชําระผลประโยชน์พนักงาน (20) (1) - (1)
ตน้ทุนดอกเบี�ย 34 30 31 27

การปรบัปรุงอื�น ๆ (5) - 3 -
การวดัมลูค่าใหม่ : 

(กําไร) ขาดทุนที�เกดิจากการเปลี�ยนแปลงของ
    - สมมตฐิานทางการเงนิ (126) (220) (112) (191)

    - ประสบการณ์ (36) 4 (38) 7
หกั  ผลประโยชน์บําเหน็จพนักงานจา่ยในระหว่างปี (98) (147) (93) (141)

    ยอดคงเหลอืปลายปี 1,505 1,628 1,379 1,475

ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนักงานที�รบัรูใ้นงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ มดีงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 128 157 113 139

ผลต่างจากการจ่ายชําระผลประโยชน์พนักงาน (20) (1) - (1)
ตน้ทุนดอกเบี�ย 34 30 31 27

การเปลี�ยนแปลงที�เกดิจากการโอนยา้ยเขา้ (ออก) (5) - 3 -

   รวม 137 186 147 165
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สมมตฐิานที�สาํคญัตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัที�ใชใ้นการคาํนวณ สรุปไดด้งันี�

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

อตัราคดิลด รอ้ยละ 3.60 รอ้ยละ 2.40

อตัราการขึ�นเงนิเดอืน รอ้ยละ 5.00 รอ้ยละ 5.00
อตัราการตายกอ่นเกษยีณอายุ รอ้ยละ 75.00 รอ้ยละ 75.00

ของ Thai Mortality Ordinary Table 2017 ของ Thai Mortality Ordinary Table 2017
อตัราการทุพพลภาพ รอ้ยละ 10.00 รอ้ยละ 10.00

ของอตัราการตายก่อนเกษยีณอายุ
(the pre-retirement mortality rate)

ของอตัราการตายก่อนเกษยีณอายุ
(the pre-retirement mortality rate)

อตัราการถอนเงนิก่อนเกษยีณอายุ พนักงานที�มสีทิธไิดร้บัเงนิบําเหน็จ: รอ้ยละ 
2.865 ของ Thai Withdrawal Table

พนักงานที�มสีทิธไิดร้บัเงนิบําเหน็จ: รอ้ยละ 
2.865 ของ Thai Withdrawal Table

พนักงานอื�น (นอกจากคนที�มสีทิธไิดร้บัเงนิ
บําเหน็จ): รอ้ยละ 75 ของ Thai Withdrawal

Table

พนักงานอื�น (นอกจากคนที�มสีทิธไิดร้บัเงนิ
บําเหน็จ): รอ้ยละ 75 ของ Thai Withdrawal

Table
เกษยีณอายุ อายุ 60 ปี อายุ 60 ปี

การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวของขอ้สมมตฐิานหลกัในการคํานวณ 

งบการเงินรวม

ผลกระทบต่อภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไว้

การเปลี�ยนแปลงในข้อสมมติ การเพิ�มขึ�นของขอ้สมมติ การลดลงของข้อสมมติ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

อตัราคดิลดเฉลี�ย รอ้ยละ 0.5 รอ้ยละ 0.5 ลดลง
ร้อยละ 3.21

ลดลง
รอ้ยละ 3.63

เพิ�มขึ�น 
รอ้ยละ 3.42

เพิ�มขึ�น 
รอ้ยละ 3.87

อตัราการเพิ�มขึ�นของเงนิเดอืนเฉลี�ย รอ้ยละ 1.0 รอ้ยละ 1.0 เพิ�มขึ�น 
ร้อยละ 7.47

เพิ�มขึ�น 
รอ้ยละ 8.35

ลดลง 
รอ้ยละ 6.71

ลดลง 
รอ้ยละ 7.44

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ผลกระทบต่อภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไว้

การเปลี�ยนแปลงในข้อสมมติ การเพิ�มขึ�นของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

อตัราคดิลดเฉลี�ย รอ้ยละ 0.5 รอ้ยละ 0.5 ลดลง
รอ้ยละ 3.11

ลดลง
รอ้ยละ 3.49

เพิ�มขึ�น 
รอ้ยละ 3.31

เพิ�มขึ�น 
รอ้ยละ 3.72

อตัราการเพิ�มขึ�นของเงนิเดอืนเฉลี�ย รอ้ยละ 1.0 รอ้ยละ 1.0 เพิ�มขึ�น 
รอ้ยละ 7.25

เพิ�มขึ�น 
รอ้ยละ 8.03

ลดลง 
รอ้ยละ 6.53

ลดลง 
รอ้ยละ 7.19

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี�อ้างอิงจากการเปลี�ยนแปลงข้อสมมติ ขณะที�ให้ข้อสมมติอื�นคงที� ในทางปฏิบัติสถานการณ์ดังกล่าว
ยากที�จะเกิดขึ�น และการเปลี�ยนแปลงในข้อสมมติอาจมคีวามสมัพนัธ์กนั ในการคํานวณการวเิคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผูกพนัผลประโยชน์

ที�กําหนดไวท้ี�มผีลต่อการเปลี�ยนแปลงในขอ้สมมตหิลกัได้ใช้วธิเีดยีวกบัการคํานวณภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานที�รบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ
(มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์ที�กําหนดไว้คํานวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit

Method) ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน)

วธิกีารและประเภทของขอ้สมมตทิี�ใชใ้นการจดัทําการวเิคราะหค์วามอ่อนไหวไม่ไดเ้ปลี�ยนแปลงจากงวดก่อน 
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ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 ระยะเวลาถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์คอื 8.31 ปี (วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 9.64 ปี) 

การวเิคราะหก์ารครบกําหนดของการจ่ายชําระผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอายุที�ไม่มกีารคดิลด

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2565

น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอายุ 160 485 1,318 1,963

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2564

น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอายุ 143 463 1,368 1,974

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2565

น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอายุ 147 457 1,179 1,783

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2564 

น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอายุ 136 433 1,206 1,775



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

124

24 หนี�สินอื�น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

หนี�สนิอื�นระหว่างรอการโอนบญัชี 1,695 911 1,695 911

ดอกเบี�ยคา้งจ่าย 506 396 506 396
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,600 1,438 1,461 1,280

ภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคลคา้งจ่าย 109 502 38 398
ภาษหีกั ณ ที�จ่ายรอนําส่ง 61 48 56 42
ภาษขีายรอนําส่ง 77 89 14 13
รายไดร้อการรบัรูจ้ากสญัญาประกนัภยั 116 236 62 158

อื�นๆ 419 383 70 96

รวม 4,583 4,003 3,902 3,294

เงนิรบัล่วงหน้าจากธุรกรรมอเิลก็ทรอนิกส์

ตามประกาศธปท.ที� สนช. 7/2561 ลงวนัที� 16 เมษายน พ.ศ. 2561 เรื�อง หลกัเกณฑก์ารประกอบธุรกจิบรกิารเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์และตามประกาศ
ที� สนช. 2/2562 ลงวนัที� 20 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 เรื�อง หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจบรกิารโอนเงนิด้วยวธิีการทางอเิล็กทรอนิกส์ กําหนดให้

ธนาคารเปิดเผยเงินรบัล่วงหน้าจากธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ทั �งนี� ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ธนาคารมีเงินรบัล่วงหน้าจากธุรกรรม
อเิลก็ทรอนิกส์ดงักล่าว ซึ�งแสดงเป็นส่วนหนึ�งของหนี�สนิอื�น จํานวนเงนิ 657,661 บาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : ไม่ม)ี

25 การหกักลบสินทรพัยท์างการเงินและหนี�สินทางการเงิน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2565

ผลกระทบของสิทธิในการหกักลบ

ต่องบแสดงฐานะการเงิน มูลค่าที�เกี�ยวข้องที�ไม่ได้ถกูนํามาหกักลบ

มูลค่าขั �นต้น

มูลค่าที�นํามา

หกักลบในงบ

แสดงฐานะ

การเงิน

มูลคา่สุทธิที�

แสดงในงบ

แสดงฐานะ

การเงิน

มูลคา่ที�อยู่ภายใต้

ข้อตกลงหลกัของ

การหกักลบ

มูลคา่

หลกัประกนั

ทางการเงินที�

เกี�ยวข้อง มูลคา่สุทธิ

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรพัย์ทางการเงิน

ธุรกรรมซื�อหลกัทรพัยโ์ดยมสีญัญาว่าจะขายคนื 5,764 - 5,764 - (5,463) 301

สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 80,284 - 80,284 (48,017) (23,930) 8,337

รวม 86,048 - 86,048 (48,017) (29,393) 8,638

หนี�สินทางการเงิน

ธุรกรรมขายหลกัทรพัยโ์ดยมสีญัญาว่าจะซื�อคนื (19,612) - (19,612) 19,605 - (7)

หนี�สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ (76,847) - (76,847) 48,018 14,290 (14,539)

รวม (96,459) - (96,459) 67,623 14,290 (14,546)
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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2564 

ผลกระทบของสิทธิในการหกักลบต่องบแสดง

ฐานะการเงิน มูลค่าที�เกี�ยวขอ้งที�ไม่ได้ถกูนํามาหกักลบ

มูลค่าขั �นต้น

มูลค่าที�นํามา

หกักลบในงบ

แสดงฐานะ

การเงิน

มูลคา่สุทธิที�

แสดงในงบ

แสดงฐานะ

การเงิน

มูลค่าที�อยู่ภายใต้

ข้อตกลงหลกัของ

การหกักลบ

มูลคา่

หลกัประกนั

ทางการเงินที�

เกี�ยวข้อง มูลคา่สุทธิ

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรพัย์ทางการเงิน

ธุรกรรมซื�อหลกัทรพัยโ์ดยมสีญัญาว่าจะขายคนื 3,603 - 3,603 - (3,454) 149
สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 46,419 - 46,419 (26,595) (11,427) 8,397

รวม 50,022 - 50,022 (26,595) (14,881) 8,546

หนี�สินทางการเงิน

ธุรกรรมขายหลกัทรพัยโ์ดยมสีญัญาว่าจะซื�อคนื (26,222) - (26,222) 25,566 - (656)
หนี�สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ (42,708) - (42,708) 26,595 11,589 (4,524)

รวม (68,930) - (68,930) 52,161 11,589 (5,180)

สญัญาการหกักลบ - ที�ยงัไม่ไดถู้กนํามาหกักลบในงบการเงนิ 

- ตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ

ธนาคารมสีญัญากบัคู่คา้ในสญัญาอนุพนัธ์เกี�ยวกบั ขอ้ตกลงหลกัของ ISDA ซึ�งกําหนดใหใ้นสถานการณ์ที�เกี�ยวขอ้งกบัเครดติที�กําหนดไว ้
เช่น การผดินัดชําระ จํานวนสุทธดิ้านรบัหรอืด้านจ่ายชําระในสกุลเงนิเดยีวกนักบัคู่สญัญาดงักล่าว จะกลายเป็นจํานวนที�จะต้องรบัชําระ

หรอืจ่ายชําระสุทธแิละสญัญาอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งจะถูกยกเลกิไป เนื�องจากรายการดงักล่าวไม่ถอืเป็นสทิธติามกฎหมาย ณ ปัจจุบนัในการรบั
หรอืจ่ายชําระสุทธ ิกลุ่มกจิการจงึไดแ้สดงรายการดงักล่าวแยกต่างหากกนัในงบแสดงฐานะการเงนิ 

- ธุรกรรมซื�อคนื 

ธนาคารมสีญัญากบัคู่คา้ในสญัญาธุรกรรมซื�อ/ขายหลกัทรพัยโ์ดยมสีญัญาว่าจะขาย/ซื�อคนืเกี�ยวกบัสญัญามาตรฐาน TBMA/ISMA GMRA
กําหนดใหม้กีารโอนกรรมสทิธิ �ของหลกัประกนัจากผู้กู้ไปยงัผู้ใหกู้้ในวนัเริ�มสญัญา หากเกดิการผดินัดชําระหนี� ผูใ้หกู้้ไม่ต้องดําเนินการ 

เพื�อบงัคบัหลกัประกนัจากผูกู้้ แต่สามารถยดึหลกัประกนัดงักล่าวไวไ้ด้เลย แต่เนื�องจากรายการดงักล่าวมเีนื�อหาเป็นการกู้ยมืที�มหีลกัประกนั 
ธนาคารจงึไดแ้สดงรายการดงักล่าวแยกต่างหากกนัในงบการเงนิ  
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26 ทุนเรือนหุ้น 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

จาํนวนหุ้น จาํนวนเงิน จาํนวนหุ้น จาํนวนเงิน

ล้านหุ้น ล้านบาท ล้านหุ้น ล้านบาท

ทุนจดทะเบียน

ณ วนัตน้ปี - หุน้สามญั 34,822 17,411 34,822 17,411
การออกหุน้ใหม่ - - - -

ณ วนัปลายปี 34,822 17,411 34,822 17,411

ทุนที�ออกและชาํระแล้ว

ณ วนัตน้ปี - หุน้สามญั 34,822 17,411 34,822 17,411
การออกหุน้ใหม่ - - - -

ณ วนัปลายปี 34,822 17,411 34,822 17,411

27 เงินปันผลจ่าย

เมื�อวนัที� 12 เมษายน พ.ศ. 2565 ที�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปีได้มมีตใิหจ้่ายเงนิปันผลประจําปี พ.ศ. 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.01 บาท จํานวน 
34,822,261,748 หุน้ รวมเป็นจํานวนเงนิ 348 ล้านบาท ซึ�งธนาคารไดจ้่ายเงนิปันผลดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหุน้แลว้เมื�อวนัที� 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

เมื�อวนัที� 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ธนาคารมกีารจ่ายเงนิปันผลจากผลการดําเนินงานปี 2563 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.005 บาท รวมเป็น

จํานวนเงนิ 174 ลา้นบาท ตามมตอินุมตัขิองที�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปีเมื�อวนัที� 12 เมษายน พ.ศ. 2564 

28 สาํรองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 ธนาคารจะตอ้งจดัสรรเงนิสาํรองอย่างน้อยรอ้ยละ 5 ของกําไรสุทธปิระจําปีหลงัจากหกัขาดทุน
สะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าสาํรองดงักล่าวมจีํานวนเท่ากบัรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน โดยสาํรองดงักล่าวไม่สามารถนํามาจ่ายเงนิปันผลได้

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 ธนาคารมทุีนสาํรองตามกฎหมายรวมทั �งสิ�น 684 ลา้นบาท (พ.ศ. 2564 : 574 ลา้นบาท) 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565

127

29 เงินกองทุนที�ต้องดาํรงไว้ตามกฎหมาย

วตัถุประสงค์ของกลุ่มกจิการในการบรหิารทุน คอื การดํารงไวซ้ึ�งความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนื�องและการดํารงเงนิกองทุนตามกฎหมาย

ตามพระราชบญัญตัธุิรกจิสถาบนัการเงนิ พ.ศ. 2551 ซึ�งประกอบดว้ย

อตัราส่วน อตัราส่วน

เงินกองทุน เงินกองทุน

พ.ศ. 2565 ต่อสินทรพัยเ์สี�ยง พ.ศ. 2564 ต่อสินทรพัยเ์สี�ยง

เงินกองทุนสาํหรบักลุ่มธรุกิจทางการเงิน ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

เงนิกองทุนชั �นที� 1

ทุนชําระแลว้ 17,411 17,411
ส่วนเกนิกว่ามลูค่าหุน้สามญั 10,146 10,146

เงนิสาํรองตามกฎหมาย 684 574
กําไรสุทธคิงเหลอืจากการจดัสรร 15,911 12,700

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ 771 1,032
รายการหกัจากกองทุนชั �นที� 1 (2,092) (2,070)

รวมเงนิกองทุนชั �นที� 1 42,830 16.19 39,793 16.34

เงนิกองทุนชั �นที� 2

หุน้กูด้อ้ยสทิธริะยะยาว 12,388 12,388
เงนิสาํรองสาํหรบัสนิทรพัยจ์ดัชั �นปกติ 2,523 2,246

รวมเงนิกองทุนชั �นที� 2 14,911 5.64 14,634 6.01

รวมเงนิกองทุนตามกฎหมาย 57,741 21.82 54,427 22.35

อตัราส่วน อตัราส่วน

เงินกองทุน เงินกองทุน

พ.ศ. 2565 ต่อสินทรพัยเ์สี�ยง พ.ศ. 2564 ต่อสินทรพัยเ์สี�ยง

เงินกองทุนสาํหรบัธนาคาร ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

เงนิกองทุนชั �นที� 1

ทุนชําระแลว้ 17,411 17,411
ส่วนเกนิกว่ามลูค่าหุน้สามญั 10,146 10,146

เงนิสาํรองตามกฎหมาย 684 574
กําไรสุทธคิงเหลอืจากการจดัสรร 11,908 10,095

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ 813 1,075
รายการหกัจากกองทุนชั �นที� 1 (1,448) (1,409)

รวมเงนิกองทุนชั �นที� 1 39,514 15.07 37,892 15.70

เงนิกองทุนชั �นที� 2

หุน้กูด้อ้ยสทิธริะยะยาว 12,388 12,388
เงนิสาํรองสาํหรบัสนิทรพัยจ์ดัชั �นปกติ 2,591 2,321

รวมเงนิกองทุนชั �นที� 2 14,979 5.71 14,709 6.10

รวมเงนิกองทุนตามกฎหมาย 54,493 20.78 52,601 21.80
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ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 เงนิกองทุนหลังหกัเงนิกองทุนส่วนเพิ�ม เพื�อรองรบัการให้สนิเชื�อแก่กลุ่มลูกหนี�รายใหญ่ของธนาคาร มจีํานวน 

54,493 ลา้นบาท (พ.ศ. 2564 : จํานวน 52,601 ลา้นบาท) 

ธนาคารดํารงเงินกองทุนและสินทรพัย์สภาพคล่องเพื�อรองรับสถาณการณ์ด้านสภาพคล่องที�มีความรุนแรงตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร
แห่งประเทศไทย เกี�ยวกบัการกํากับดูแลเงนิกองทุนภายใต้หลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และการกํากบัดูแลเงินกองทุนภายใต้

หลกัเกณฑ์ Basel III ซึ�งจะเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกบัการดํารงเงนิกองทุน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  
เรื�องการเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกบัการดํารงเงนิกองทุนสําหรบัธนาคารพาณิชย์เรื�องหลกัเกณฑ์การกํากบัแบบรวมกลุ่ม และการเปิดเผยข้อมูลการ

ดํารงสนิทรพัยส์ภาพคล่องเพื�อรองรบัสถานการณ์ที�มคีวามรุนแรงทาง www.cimbthai.com ภายใน 4 เดอืนนับตั �งแต่วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงนิ

30 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

แผนจงูใจระยะยาว (Long Term Incentive Plan, “LTIP”) 

LTIP เป็นแผนจูงใจระยะยาว ซึ�งเริ�มใน เดอืนมถิุนายน พ.ศ. 2564 ดําเนินการโดย CIMB Group Holdings Berhad  โดยจะมอบหุน้สามญัและสทิธซิื�อ

หุ้นให้แก่พนักงานที�มีสิทธิของ CIMB Group Holdings Berhad  และบริษัทในเครือรวมถึงพนักงานของธนาคาร สิทธิในการเข้าร่วมแผน LTIP  
จะขึ�นอยู่กบัดุลยพนิิจของคณะกรรมการ LTIP ของ CIMB Group Holdings Berhad หุน้และสทิธซิื�อหุน้ที�ไดร้บั จะเป็นไปตามขั �นตอนตามวนัที�กําหนด

ไวล้่วงหน้า โดยขึ�นอยู่กบัเงื�อนไขการจา้งงานและผลการปฏบิตังิานที�ต่อเนื�อง 

มลูค่ายุตธิรรมถวัเฉลี�ยของหุน้สามญัและสทิธซิื�อหุน้ที�ใหใ้นระหว่างปีเท่ากบั 5.36 เหรยีญรงิกติมาเลเซยีต่อหุน้และ 0.75 เหรยีญรงิกติมาเลเซยีต่อสทิธิ
ซื�อหุน้ (พ.ศ. 2564 : 4.65 เหรยีญรงิกติมาเลเซยีต่อหุน้และ 0.45 เหรยีญรงิกติมาเลเซยีต่อสทิธซิื�อหุน้)

แผนการให้หุ้นทุน (Equity Ownership Plan, “EOP”) 

EOP เป็นแผนการให้หุ้นทุนแก่พนักงานของธนาคารซึ�งเริ�มในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 โดยธนาคารจะให้หุ้นสามญัของ CIMB Group Holdings 
Berhad บรษิทัใหญ่ของกลุ่มกจิการ CIMB แก่พนักงานที�เขา้เงื�อนไข 

ผูม้สีทิธติาม EOP จะต้องได้รบัการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนของ CIMB Group Holdings Berhad และหุน้จะถูกส่งมอบให้กบั

พนักงานตามวนัที�กําหนดโดยพนักงานยงัคงเป็นพนักงานของธนาคารอยู่

หากมกีารเลิกจ้างพนักงานที�ไม่ใช่การเกษียณอายุ ทุพพลภาพ หรอืการตาย หุ้นคงเหลือที�ยงัไม่ได้จดัสรรแก่พนักงานจะถูกจําหน่ายในราคาตลาด 
รายได้จากการขายจะถูกส่งกลบัไปยงัธนาคาร ถา้มกีารเกษยีณอายุ ทุพพลภาพ หรอืการตายของพนักงานที�มหีุน้คงเหลอืยงัไม่ได้จดัสรร หุน้ตามสทิธิ

จะถูกจดัสรรแก่พนักงานหรอืผูไ้ดร้บัผลประโยชน์ที�กําหนดในวนัที�มกีารเกษยีณอายุ ทุพพลภาพ หรอืตาย

มูลค่ายุติธรรมถัวเฉลี�ยของการให้หุ้นทุนในระหว่างปี ซึ�งถูกซื�อในช่วงเวลาที�กําหนดก่อนหน้าเพื�อให้แก่พนักงานที�เข้าเงื�อนไขตามแผนการ
ใหหุ้น้ทุนเท่ากบั 5.07 เหรยีญรงิกติมาเลเซยีต่อหุน้ (พ.ศ. 2564 : 4.20 เหรยีญรงิกติมาเลเซยีต่อหุน้) 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
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การเปลี�ยนแปลง/เคลื�อนไหวของจํานวนสทิธซิื�อหุน้ตามแผนจูงใจระยะยาวและราคาใชส้ทิธถิวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักที�เกี�ยวขอ้ง มดีงันี�

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

จาํนวนสิทธิซื�อหุ้น จาํนวนสิทธิซื�อหุ้น

พนัหน่วย พนัหน่วย

ยอดคงเหลอืตน้ปี 17,803 -

ใหส้ทิธเิพิ�มระหว่างปี 697 18,348

สิ�นสุดระยะเวลาใชส้ทิธ/ิ รบิคนืระหว่างปี - (545)

ยอดคงเหลอืปลายปี 18,500 17,803

ราคาใชส้ทิธซิื�อหุน้ถวัเฉลี�ย (เหรยีญรงิกติมาเลเซยีต่อหุน้) 5.63 4.96

การเปลี�ยนแปลง/เคลื�อนไหวของจํานวนหุน้สามญัตามแผนการใหหุ้น้ทุนและแผนจูงใจระยะยาว มดีงันี�

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

จาํนวนหุ้นสามญั จาํนวนหุ้นสามญั

พนัหน่วย พนัหน่วย

ยอดคงเหลอืตน้ปี 2,054 1,429

ใหส้ทิธเิพิ�มระหว่างปี 368 1,636
ใชส้ทิธริะหว่างปี (558) (1,011)

   ยอดคงเหลอืปลายปี 1,864 2,054

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 ธนาคารมค่ีาใชจ้่ายสําหรบัการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์จํานวน 53 ลา้นบาท (พ.ศ. 2564 : 41 ลา้นบาท) 

และธนาคารมสีาํรองการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑจ์ํานวน 73 ลา้นบาท (พ.ศ. 2564 : 43 ลา้นบาท) 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
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31 ฐานะและผลการดาํเนินงานที�สาํคญัจาํแนกตามธรุกรรมในประเทศและต่างประเทศ

31.1 ฐานะจาํแนกตามประเภทธรุกรรม 

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

ธรุกรรม ธรุกรรม ธรุกรรม ธรุกรรม
ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สนิทรพัยร์วม 495,498 287 495,785 398,163 351 398,514
รายการระหว่างธนาคาร

และตลาดเงนิสุทธ ิ(สนิทรพัย)์ 20,431 284 20,715 9,109 347 9,456
สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูคา่ดว้ย

มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน 22,363 - 22,363 31,303 - 31,303
สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 80,284 - 80,284 46,419 - 46,419
เงนิลงทุนสุทธิ 105,076 - 105,076 74,281 - 74,281
เงนิใหส้นิเชื�อแก่ลกูหนี�และ

ดอกเบี�ยคา้งรบัสุทธิ 231,840 - 231,840 207,849 - 207,849
เงนิรบัฝาก 236,694 - 236,694 182,165 2 182,167
รายการระหว่างธนาคาร

และตลาดเงนิ (หนี�สนิ) 46,907 - 46,907 55,397 - 55,397
หนี�สนิทางการเงนิที�วดัมลูค่า

ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่าน
กําไรหรอืขาดทุน 21,161 - 21,161 17,744 - 17,744

หนี�สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 76,847 - 76,847 42,708 - 42,708
ตราสารหนี�ที�ออกและเงนิกูย้มื 20,820 - 20,820 29,466 - 29,466

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

ธรุกรรม ธรุกรรม ธรุกรรม ธรุกรรม
ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สนิทรพัยร์วม 491,442 287 491,729 394,528 351 394,879
รายการระหว่างธนาคาร

และตลาดเงนิสุทธ ิ(สนิทรพัย)์ 20,127 284 20,411 8,915 347 9,262
สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ย

มลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทุน 22,363 - 22,363 31,303 - 31,303
สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 80,284 - 80,284 46,419 - 46,419
เงนิลงทุนสุทธิ 105,074 - 105,074 74,279 - 74,279
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยสุทธิ 2,895 - 2,895 2,904 - 2,904
เงนิใหส้นิเชื�อแก่ลกูหนี�และ

ดอกเบี�ยคา้งรบัสุทธิ 226,408 - 226,408 202,709 - 202,709
เงนิรบัฝาก 237,434 - 237,434 182,777 2 182,779
รายการระหว่างธนาคาร

และตลาดเงนิ (หนี�สนิ) 46,907 - 46,907 55,397 - 55,397
หนี�สนิทางการเงนิที�วดัมลูคา่

ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่าน
กําไรหรอืขาดทุน 21,161 - 21,161 17,744 - 17,744

หนี�สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 76,847 - 76,847 42,708 - 42,708
ตราสารหนี�ที�ออกและเงนิกูย้มื 20,820 - 20,820 29,466 - 29,466



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
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31.2 ผลการดาํเนินงานจาํแนกตามประเภทธรุกรรม 

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

ธุรกรรม ธุรกรรม ธุรกรรม ธุรกรรม

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

รายไดด้อกเบี�ย 12,856 - 12,856 12,645 - 12,645

ค่าใชจ่้ายดอกเบี�ย (3,252) - (3,252) (2,694) - (2,694)

รายไดด้อกเบี�ยสุทธิ 9,604 - 9,604 9,951 - 9,951
รายไดค่้าธรรมเนยีมและบรกิารสุทธิ 1,453 - 1,453 1,406 - 1,406
รายไดจ้ากการดําเนนิงานอื�นๆ 2,545 (1) 2,544 2,805 (2) 2,803
ค่าใชจ่้ายจากการดําเนินงานอื�นๆ (7,842) (9) (7,851) (7,841) (10) (7,851)

ผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น (2,094) - (2,094) (3,457) - (3,457)

   กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้ 3,666 (10) 3,656 2,864 (12) 2,852

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

ธุรกรรม ธุรกรรม ธุรกรรม ธุรกรรม

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

รายไดด้อกเบี�ย 10,110 - 10,110 9,387 - 9,387
ค่าใชจ่้ายดอกเบี�ย (3,251) - (3,251) (2,693) - (2,693)

รายไดด้อกเบี�ยสุทธิ 6,859 - 6,859 6,694 - 6,694
รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธิ 857 - 857 921 - 921

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื�นๆ 2,220 (2) 2,218 2,366 (2) 2,364
ค่าใชจ่้ายจากการดําเนินงานอื�นๆ (6,053) (9) (6,062) (5,841) (10) (5,851)
ผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น (949) - (949) (2,536) - (2,536)

   กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้ 2,934 (11) 2,923 1,604 (12) 1,592



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
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32 รายได้ดอกเบี�ย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 192 18 191 17

เงนิลงทุนและธุรกรรมเพื�อคา้ 421 360 421 360
เงนิลงทุนในตราสารหนี� 1,624 1,048 1,624 1,048

เงนิใหส้นิเชื�อ 7,003 7,166 7,630 7,917
การใหเ้ช่าซื�อและสญัญาเช่าการเงนิ 3,354 4,008 - -

อื�นๆ 262 45 244 45

รายไดด้อกเบี�ย 12,856 12,645 10,110 9,387

33 ค่าใช้จ่ายดอกเบี�ย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

เงนิรบัฝาก 1,402 1,299 1,402 1,299

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 286 206 286 206
เงนินําส่งสถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก 22 20 22 20

เงนินําส่งกองทุนฟื�นฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิ 578 545 578 545
ตราสารหนี�ที�ออก

- หุน้กูด้อ้ยสทิธิ 440 466 440 466
- ตั �วแลกเงนิที�มอีนุพนัธแ์ฝง 75 58 75 58

- หุน้กูท้ี�มอีนุพนัธแ์ฝง 40 26 40 26
- หุน้กู้ 69 31 69 31

อื�นๆ 340 43 339 42

ค่าใชจ้่ายดอกเบี�ย 3,252 2,694 3,251 2,693



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
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34 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

รายไดค่้าธรรมเนียมและบรกิาร

การรบัรอง รบัอาวลั และการคํ�าประกนั 51 53 51 53
รายไดค้่าธรรมเนียมบตัรเอทเีอม็ 12 15 12 15

รายไดจ้ากการเป็นนายหน้าขายประกนั 1,337 1,331 634 795
รายไดค้่าธรรมเนียมในการจดัจําหน่ายหลกัทรพัย์ 331 261 331 261

รายไดค้่าธรรมเนียมในการตดิตามทวงถามหนี� 44 45 - -
รายไดค้่าธรรมเนียมจากการชําระค่าสนิคา้และบรกิาร 70 77 32 11

อื�นๆ 216 241 177 187

รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร 2,061 2,023 1,237 1,322

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบรกิาร

ค่าธรรมเนียมในการตดิตามหนี� (205) (208) (205) (208)
ค่าธรรมเนียมตูเ้อทเีอม็ (22) (26) (22) (26)

ค่าธรรมเนียมนายหน้า (99) (101) (99) (101)
อื�นๆ (282) (282) (54) (66)

ค่าใชจ้่ายค่าธรรมเนียมและบรกิาร (608) (617) (380) (401)

รายไดค่้าธรรมเนียมและบรกิารสุทธิ 1,453 1,406 857 921



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
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35 กาํไรสุทธิจากเครื�องมือทางการเงินที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

ล้านบาท ล้านบาท

กําไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพื�อคา้และปรวิรรตเงนิตราต่างประเทศ

เงนิตราต่างประเทศและตราสารอนุพนัธด์า้นอตัราแลกเปลี�ยน (1,281) 1,128
ตราสารอนุพนัธด์า้นอตัราดอกเบี�ย 2,728 (710)

ตราสารหนี� 1,856 2,407
ตราสารทุน 19 9

อื�นๆ 8 26

กําไรสุทธจิากธุรกรรมเพื�อคา้และปรวิรรตเงนิตราต่างประเทศ 3,330 2,860

ขาดทุนจากเครื�องมอืทางการเงนิที�กําหนดใหแ้สดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรม
การเปลี�ยนแปลงในมลูค่ายุตธิรรมสุทธิ

เงนิลงทุนในตราสารหนี� (1,698) (2,334)
ตั �วแลกเงนิ 793 1,417

  หุน้กู ้ - 76
ขาดทุนสุทธจิากการตดัรายการ รวมถงึดอกเบี�ยคา้งรบัและดอกเบี�ยคา้งจ่าย

เฉพาะส่วนที�ไม่รวมในการเปลี�ยนแปลงในมลูค่ายุตธิรรมสุทธิ (258) (882)

ขาดทุนจากเครื�องมอืทางการเงนิที�กําหนดใหแ้สดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรม (1,163) (1,723)

กําไรขาดทุนจากการบญัชป้ีองกนัความเสี�ยง (83) 14

รวม 2,084 1,151

36 (ขาดทุน) กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

ล้านบาท ล้านบาท

(ขาดทุน) กําไรจากการตดัรายการ 

เงนิลงทุนที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น  (951) 322

(ขาดทุน) กําไรสุทธจิากเงนิลงทุน (951) 322

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

ล้านบาท ล้านบาท

(ขาดทุน) กําไรจากการตดัรายการ 

เงนิลงทุนที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น  (951) 322
กําไรจากการจําหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 3 -

(ขาดทุน) กําไรสุทธจิากเงนิลงทุน (948) 322
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37 รายได้จากการดาํเนินงานอื�นๆ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

กําไรจากการขายที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 25 10 25 10

กําไรจากการขายทรพัยส์นิรอการขาย 82 86 59 10
หนี�สงสยัจะสญูรบัคนื 1,121 1,168 697 735

รายไดร้บัจากเงนิปันผล 13 12 13 12
รายไดอ้ื�น 168 54 287 124

รายไดจ้ากการดําเนินงานอื�นๆ 1,409 1,330 1,081 891

38 ผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

(กําไร) ขาดทุนจากการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขสญัญาใหม่ (63) 216 (65) 8

เงนิใหส้นิเชื�อแก่ลูกหนี�และดอกเบี�ยคา้งรบั 2,381 3,082 1,239 2,366
ภาระผูกพนัวงเงนิสนิเชื�อและสญัญาคํ�าประกนัทางการเงนิ (226) 158 (227) 161

อื�นๆ 2 1 2 1

ผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น 2,094 3,457 949 2,536

39 ภาษีเงินได้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั : 
ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนัสาํหรบักําไรทางภาษสีาํหรบัปี 1,112 1,070 945 887

การปรบัปรุงจากงวดก่อน 7 - 4 -

รวมภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั 1,119 1,070 949 887

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี: 
เพิ�มในสนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชี (425) (255) (396) (331)

ลด (เพิ�ม) ในหนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 51 (403) 45 (398)

รวมภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี (374) (658) (351) (729)

รวมค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได้ 745 412 598 158
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ภาษเีงนิไดส้าํหรบักําไรก่อนหกัภาษขีองกลุ่มกจิการมยีอดจํานวนเงนิที�แตกต่างจากการคาํนวณกําไรทางบญัช ีโดยมรีายละเอยีดดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

กําไรก่อนภาษี 3,656 2,852 2,923 1,592

ภาษคีาํนวณจากอตัราภาษรีอ้ยละ 20  731 570 585 318

ผลกระทบ : 
รายไดท้ี�ไม่ตอ้งเสยีภาษี (2) (2) (3) (2)

ค่าใชจ้่ายที�ไม่สามารถหกัภาษี 12 15 12 13
การปรบัปรุงอื�น 4 2 4 2

การรบัรูส้นิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชทีี�ไม่ไดร้บัรู้ - (173) - (173)

รวมค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได้ 745 412 598 158

อตัราภาษเีงนิไดถ้วัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก (รอ้ยละ) 20.4 14.4 20.5 9.9

ภาษเีงนิไดท้ี� (เพิ�ม) ลดที�เกี�ยวขอ้งกบัองคป์ระกอบในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นมดีงันี�

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

ก่อนภาษี ภาษี (เพิ�ม) ลด หลงัภาษี ก่อนภาษี ภาษี (เพิ�ม) ลด หลงัภาษี

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

กําไร (ขาดทุน) จากมลูค่ายุตธิรรม : 

เงนิลงทุนในตราสารหนี� 25 (5) 20 (840) 170 (670)
เงนิลงทุนในตราสารทุน (10) - (10) 30 (1) 29

ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาสนิทรพัย์ - - - 653 (131) 522
การป้องกนัความเสี�ยงกระแสเงนิสด (39) 8 (31) (166) 33 (133)
การวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนั
   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 162 (32) 130 216 (7) 209

กําไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื�น 138 (29) 109 (107) 64 (43)

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั 1,119 1,070

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี (374) (658)

745 412
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

ก่อนภาษี ภาษี (เพิ�ม) ลด หลงัภาษี ก่อนภาษี ภาษี (เพิ�ม) ลด หลงัภาษี

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

กําไร (ขาดทุน) จากมลูค่ายุตธิรรม : 

เงนิลงทุนในตราสารหนี� 25 (5) 20 (840) 170 (670)
เงนิลงทุนในตราสารทุน (10) - (10) 30 (1) 29

ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาสนิทรพัย์ - - - 653 (131) 522
การป้องกนัความเสี�ยงกระแสเงนิสด (39) 8 (31) (166) 33 (133)

การวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนั 
   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 150 (30) 120 184 (1) 183

กําไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื�น 126 (27) 99 (139) 70 (69)

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั 949 887

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี (351) (729)

598 158

นอกจากนี� ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 จํานวน 15 ลา้นบาท (พ.ศ. 2564 : 9.7 ลา้นบาท) ไดถู้กโอนมาจาก
ส่วนเกินทุนอื�นไปยงักําไรสะสม โดยการโอนนี�เกิดจากภาษีเงนิได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างกนัระหว่างค่าเสื�อมราคาจรงิและค่าเสื�อมราคาที�

คาํนวณจากราคาทุนเดมิของอาคารและการตมีลูค่าเพิ�มของที�ดนิ

40 กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ

กลุ่มกจิการและพนักงานไดร้่วมกนัจดทะเบยีนจดัตั �งกองทุนสาํรองเลี�ยงชพีตามพระราชบญัญตักิองทุนสาํรองเลี�ยงชพี พ.ศ. 2530 ซึ�งประกอบดว้ย
เงนิที�พนักงานสมทบเขา้กองทุนในอตัรารอ้ยละ 3 - 15 ของเงนิเดอืนพนักงาน และเงนิที�ธนาคารและบรษิทัย่อยจ่ายสมทบใหใ้นอตัรารอ้ยละ 5

และจ่ายให้พนักงานในกรณีที�ออกจากงานตามเงื�อนไขที�ระบุไว้ในข้อบงัคบักองทุนสํารองเลี�ยงชีพ กองทุนสํารองเลี�ยงชีพนี�บรหิารโดยบรษิทั
หลักทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซิเพลิ จํากดั และจะถูกจ่ายใหก้บัพนักงานในกรณีที�ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนดงักล่าว สําหรบัปี
สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิการและธนาคารได้จ่ายเงนิสมทบเขา้กองทุนเป็นจํานวนประมาณ 124 ล้านบาท และ 107 ล้านบาท 
ตามลําดบั (พ.ศ. 2564 : 131 ลา้นบาท และ 113 ลา้นบาท ตามลําดบั) 

41 กาํไรต่อหุ้น 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

กาํไรต่อหุ้นขั �นพื�นฐาน

จากการดําเนินงานต่อเนื�องที�เป็นของ
   ผูถ้อืหุน้สามญัของธนาคาร (ล้านบาท) 3,033 2,441 2,447 1,434

จํานวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก
ที�ใชใ้นการคาํนวณกําไรต่อหุน้ขั �นพื�นฐาน (ลา้นหุน้) 34,822 34,822 34,822 34,822

รวมกําไรต่อหุน้ข ั �นพื�นฐานส่วนที�เป็นของ

   ผูถ้อืหุน้สามญัของธนาคาร (บาทตอ่หุน้) 0.09 0.07 0.07 0.04

ธนาคารไม่มกีารออกหุน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลดในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 
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42 ทรพัยสิ์นที�ติดภาระผกูพนั

ทรพัยสิ์นที�ใช้เป็นหลกัประกนั

กลุ่มกจิการไดนํ้าเงนิลงทุนในพนัธบตัรรฐับาลและพนัธบตัรรฐัวสิาหกจิไปวางเป็นหลกัประกนัในเรื�องดงัต่อไปนี�

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

ล้านบาท ล้านบาท

สาํหรบัหลกัทรพัยข์ายโดยมสีญัญาซื�อคนื 19,731 25,730
สาํหรบัการใชไ้ฟฟ้า 6 7

สาํหรบัธุรกจินายหน้าขายประกนั 2 2

รวม 19,739 25,739

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

ล้านบาท ล้านบาท

สาํหรบัหลกัทรพัยข์ายโดยมสีญัญาซื�อคนื 19,731 25,730

สาํหรบัการใชไ้ฟฟ้า 6 7

รวม 19,737 25,737
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43 ภาระผกูพนัและหนี�สินที�อาจจะเกิดขึ�น

43.1 ภาระผกูพนั

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 ธนาคารมภีาระผกูพนัที�มสีาระสาํคญัดงันี�

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

เงินบาท

เงินตรา

ต่างประเทศ รวม เงินบาท

เงินตรา

ต่างประเทศ รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

การรบัอาวลัตั �วเงิน :

การรบัอาวลัตั �วเงนิ 250 - 250 8 - 8

ภาระตามตั �วแลกเงินค่า

สินค้าเข้าที�ยงัไม่ครบกาํหนด :

ภาระตามตั �วแลกเงนิค่าสนิคา้เขา้

ที�ยงัไม่ครบกําหนด - 208 208 - 653 653

เลต็เตอรอ์อฟเครดิต :

เลต็เตอรอ์อฟเครดติ - 417 417 2 1,124 1,126

ภาระผกูพนัอื�น :

สญัญาแลกเปลี�ยนเงนิตรา

ต่างประเทศทนัทแีละล่วงหน้า 

- สญัญาซื�อ - 941,951 941,951 - 771,743 771,743

- สญัญาขาย - 859,513 859,513 - 704,536 704,536
สญัญาแลกเปลี�ยนเงนิตรา

ต่างประเทศและอตัราดอกเบี�ย

- สญัญาซื�อ - 295,639 295,639 - 275,384 275,384

- สญัญาขาย - 278,980 278,980 - 255,063 255,063
สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย

- รบัอตัราดอกเบี�ยคงที� 963,168 412,198 1,375,366 744,411 185,408 929,819

- รบัอตัราดอกเบี�ยลอยตวั 1,062,060 577,881 1,639,941 884,599 298,201 1,182,800

สญัญาสิทธิด้านอตัราดอกเบี�ย

- สญัญาซื�อ 800 - 800 - - -

สญัญาสทิธซิื�อขายเงนิตรา

ต่างประเทศ 
- ขายสทิธทิี�จะขาย - - - - 4 4

- ซื�อสทิธทิี�จะซื�อ - - - - 34 34

- ซื�อสทิธทิี�จะขาย - 270 270 - - -
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งบการเงินรวม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

เงินบาท

เงินตรา

ต่างประเทศ รวม เงินบาท

เงินตรา

ต่างประเทศ รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

อนุพนัธด์า้นเครดติ 

- สญัญาซื�อ 1,800 3,767 5,567 1,800 4,311 6,111
- สญัญาขาย 1,800 3,767 5,567 1,800 4,311 6,111

ตราสารสทิธทิี�อา้งองิหน่วยลงทุน

  ของกองทุน 

- สญัญาซื�อ - 884 884 - 409 409

- สญัญาขาย - 884 884 - 409 409

อนุพนัธด์า้นตราสารทุน 

- สญัญาซื�อ 170 367 537 767 359 1,126

- สญัญาขาย 170 367 537 767 359 1,126
อนุพนัธด์า้นตราสารหนี� (Bond Forward)

- สญัญาซื�อ - - - - - -

- สญัญาขาย 21,868 - 21,868 23,956 - 23,956

วงเงนิเบกิเกนิบญัชทีี�ลูกคา้

   ยงัไม่ได้ถอน 11,973 - 11,973 13,043 - 13,043

วงเงนิสนิเชื�อที�ยงัไม่ไดเ้บกิใช้ 13,351 565 13,916 8,942 2 8,944

การคํ�าประกนัอื�น 6,861 147 7,008 7,919 1,062 8,981

ภาระผูกพนัอื�น 2,084,021 3,377,180 5,461,201 1,688,004 2,501,595 4,189,599
.

รวมภาระผูกพนั 2,084,271 3,377,805 5,462,076 1,688,014 2,503,372 4,191,386
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

เงินบาท

เงินตรา

ต่างประเทศ รวม เงินบาท

เงินตรา

ต่างประเทศ รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

การรบัอาวลัตั �วเงินและการคํ�าประกนั

การกู้ยืมเงิน :

การรบัอาวลัตั �วเงนิและการคํ�าประกนัการ 

   กูย้มืเงนิ 250 - 250 8 - 8

ภาระตามตั �วแลกเงินค่า

สินค้าเข้าที�ยงัไม่ครบกาํหนด :

ภาระตามตั �วแลกเงนิค่าสนิคา้เขา้

ที�ยงัไม่ครบกําหนด - 208 208 - 653 653

เลต็เตอรอ์อฟเครดิต :

เลต็เตอรอ์อฟเครดติ - 417 417 2 1,124 1,126

ภาระผกูพนัอื�น :

สญัญาแลกเปลี�ยนเงนิตรา

   ต่างประเทศทนัทแีละล่วงหน้า 
- สญัญาซื�อ - 941,951 941,951 - 771,743 771,743

- สญัญาขาย - 859,513 859,513 - 704,536 704,536

สญัญาแลกเปลี�ยนเงนิตรา

ต่างประเทศและอตัราดอกเบี�ย
- สญัญาซื�อ - 295,639 295,639 - 275,384 275,384

- สญัญาขาย - 278,980 278,980 - 255,063 255,063

สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย

- รบัอตัราดอกเบี�ยคงที� 963,168 412,198 1,375,366 744,411 185,408 929,819

- รบัอตัราดอกเบี�ยลอยตวั 1,062,060 577,881 1,639,941 884,599 298,201 1,182,800

สญัญาสิทธิด้านอตัราดอกเบี�ย

- สญัญาซื�อ 800 - 800 - - -
สญัญาสทิธซิื�อขายเงนิตรา

   ต่างประเทศ 

- ขายสทิธทิี�จะขาย - - - - 4 4

- ซื�อสทิธทิี�จะซื�อ - - - - 34 34
- ซื�อสทิธทิี�จะขาย - 270 270 - - -
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

เงินบาท

เงินตรา

ต่างประเทศ รวม เงินบาท

เงินตรา

ต่างประเทศ รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

อนุพนัธด์า้นเครดติ 

- สญัญาซื�อ 1,800 3,767 5,567 1,800 4,311 6,111

- สญัญาขาย 1,800 3,767 5,567 1,800 4,311 6,111
ตราสารสทิธทิี�อา้งองิหน่วยลงทุน

  ของกองทุน 

- สญัญาซื�อ - 884 884 - 409 409

- สญัญาขาย - 884 884 - 409 409

อนุพนัธด์า้นตราสารทุน 
- สญัญาซื�อ 170 367 537 767 359 1,126

- สญัญาขาย 170 367 537 767 359 1,126

อนุพนัธด์า้นตราสารหนี� (Bond Forward)
- สญัญาซื�อ - - - - - -

- สญัญาขาย 21,868 - 21,868 23,956 - 23,956

วงเงนิเบกิเกนิบญัชทีี�ลูกคา้

   ยงัไม่ได้ถอน 11,973 - 11,973 13,043 - 13,043

วงเงนิสนิเชื�อที�ยงัไม่ไดเ้บกิใช้ 23,356 565 23,921 18,947 2 18,949
การคํ�าประกนัอื�น 6,861 147 7,008 7,919 1,062 8,981

ภาระผูกพนัอื�น 2,094,026 3,377,180 5,471,206 1,698,009 2,501,595 4,199,604
.

รวมภาระผูกพนั 2,094,276 3,377,805 5,472,081 1,698,019 2,503,372 4,201,391

43.2 หนี�สินที�อาจจะเกิดขึ�น

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิการและธนาคารมหีนี�สนิที�อาจเกดิขึ�นจากการถูกฟ้องคดใีนศาลในฐานะจําเลย เป็นทุนทรพัยร์วม

จํานวน 230 ล้านบาท และ 221 ล้านบาท ตามลําดบั (พ.ศ. 2564 : 310 ล้านบาท และ 310 ล้านบาท ตามลําดบั) อนัเป็นไปตามการ
ดําเนินธุรกจิตามปกตขิองกลุ่มกจิการและธนาคาร ฝ่ายบรหิารของกลุ่มกจิการและธนาคารได้รบัรูป้ระมาณการผลขาดทุนที�อาจเกดิขึ�นไว้

อย่างเหมาะสมแลว้ และเชื�อว่าเมื�อคดสีิ�นสุดจะไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่อกลุ่มกจิการและธนาคาร

43.3 ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าระยะยาว  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการมภีาระผกูพนัตามสญัญาเช่าระยะยาวโดยสามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

ระยะเวลาเช่า ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ไม่เกนิ 3 ปี 83 96 57 73

รวม 83 96 57 73

43.4 ภาระผกูพนัอื�น

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการมภีาระผกูพนั ที�กลุ่มกจิการไดเ้ขา้ทําสญัญาตดิตั �งและพฒันาระบบคอมพวิเตอร์

กบับรษิทัหลายแห่ง คงเหลอืมลูค่าที�ทางกลุ่มกจิการจะตอ้งจ่ายภายใตส้ญัญาดงักล่าวเป็นจํานวน 44 ลา้นบาท และ 21 ลา้นบาท ตามลําดบั 
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44 รายการธรุกิจกบักิจการ/ บุคคลที�เกี�ยวข้องกนั

กจิการหรอืบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั หมายถงึ บุคคลหรอืกจิการที�ควบคุมหรอืถูกควบคุมโดยธนาคารและบรษิทัย่อยไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรอืทางอ้อม

หรอือยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนักบัธนาคารและบรษิทัย่อย รวมถึงบรษิทัที�ทําหน้าที�ถอืหุน้ บรษิัทย่อย และกิจการที�เป็นบรษิัทย่อยในเครอื
เดยีวกนั นอกจากนี�บุคคลหรอืกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถงึบรษิทัร่วมและบุคคลซึ�งถอืหุน้ที�มสีทิธอิอกเสยีงไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้มและ

มอีทิธพิลอย่างเป็นสาระสําคญักบัธนาคารและบรษิทัย่อย ผูบ้รหิารสาํคญั กรรมการหรอืพนักงานของธนาคารและบรษิทัย่อย ตลอดทั �งสมาชกิใน
ครอบครวัที�ใกลช้ดิกบับุคคลดงักล่าว และกจิการที�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลเหล่านั �น

ในการพจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลหรอืกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนักบัธนาคารและบรษิทัย่อยแต่ละรายการธนาคารและบรษิทัย่อยคํานึงถึง

เนื�อหาของความสมัพนัธม์ากกว่ารปูแบบทางกฎหมาย

ในระหว่างปี กลุ่มกจิการมรีายการธุรกจิที�สําคญักบับุคคลหรอืกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั รายการธุรกจิดงักล่าวเป็นไปตามเงื�อนไขทางการคา้และเกณฑ์
ตามสญัญาที�ตกลงร่วมกนัระหว่างธนาคารและบรษิทัเหล่านั �น ซึ�งรายการที�มสีาระสําคญัสามารถสรุปไดด้งันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

บริษทัย่อย

รายได ้: 

ดอกเบี�ยรบั - - 628 752
ค่าธรรมเนียมรบั - - 120 73

กําไรจากการจําหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - - 3 -

ค่าใชจ้่าย : 

ค่าใชจ้่ายเกี�ยวกบัอาคาร สถานที�และอุปกรณ์ - - (1) -

บริษทัใหญ่

รายได ้:

ดอกเบี�ยรบั 98 - 98 -

ค่าธรรมเนียมรบั 3 7 3 7

ค่าใชจ้่าย : 

ดอกเบี�ยจ่าย 366 425 366 425
ค่าธรรมเนียมจ่าย 184 150 184 150

ค่าใชจ้่ายอื�น 7 14 7 14

เงนิปันผลจ่าย 330 - 330 -

บริษทัภายใต้การควบคมุเดียวกนั

รายได ้:

ดอกเบี�ยรบั 1 - 1 -
ค่าธรรมเนียมรบั 13 26 13 26

ค่าใชจ้่าย : 

ดอกเบี�ยจ่าย 3 2 3 2

ค่าธรรมเนียมจ่าย 4 14 4 14

กิจการร่วมค้าของกลุ่มบริษทัใหญ่

รายได ้: 
ค่าธรรมเนียมรบั 238 359 238 359

ค่าใชจ้่าย : 

ดอกเบี�ยจ่าย 2 3 2 3

ค่าธรรมเนียมจ่าย - 1 - 1
ค่าใชจ้่ายเกี�ยวกบัอาคาร สถานที�และอุปกรณ์ (9) (8) (9) (8)
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ยอดคงคา้งของรายการธุรกจิที�สาํคญั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 มดีงันี�

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2565

รายการ

ระหว่าง

รายการ

ระหว่าง

ธนาคารและ ธนาคารและ

เงินให้สินเชื�อ ตลาดเงิน ตลาดเงิน

คงค้าง (สินทรพัย)์ ภาระผกูพนั สินทรพัยอื์�น เงินรบัฝาก (หนี�สิน) เงินกู้ยืม หนี�สินอื�น

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

บริษทัใหญ่

CIMB Bank Berhad - 5,077 3 2,539 - 9,225 - 663

- 5,077 3 2,539 - 9,225 - 663

บริษทัภายใต้การควบคมุเดยีวกนั

CIMB Bank Plc, Cambodia - 189 - - - 65 - -
CIMB Islamic Bank Bhd - - - - - 1 - -
CIMB Niaga - - - 7 - - - -

iCIMB (MSC) Sdn Bhd - - - - - - - 66
PT Bank CIMB Niaga Tbk - 3 - - - 13 - -
บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์สาทร จํากดั - - - 1 975 - - 4

- 192 - 8 975 79 - 70

กิจการร่วมค้าของกลุ่มบริษทัใหญ่

บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จํากดั - - - 33 - 199 - -

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนพรนิซเิพลิ จํากดั - - - 10 - 789 - 2

- - - 43 - 988 - 2

บุคคลหรือกิจการอื�นที�เกี�ยวข้องกนั 28 - 591 - 1,771 - - 2

28 - 591 - 1,771 - - 2

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2564

รายการ

ระหว่าง

รายการ

ระหว่าง

ธนาคารและ ธนาคารและ

เงินให้สินเชื�อ ตลาดเงิน ตลาดเงิน

คงค้าง (สินทรพัย)์ ภาระผกูพนั สินทรพัยอื์�น เงินรบัฝาก (หนี�สิน) เงินกู้ยืม หนี�สินอื�น

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

บริษทัใหญ่

CIMB Bank Berhad - 212 3 1,442 - 9,573 - 895

- 212 3 1,442 - 9,573 - 895

บริษทัภายใต้การควบคมุเดยีวกนั

CIMB Bank Plc, Cambodia - 256 - - - 29 - -
CIMB Islamic Bank Bhd - - - - - 2 - -
iCIMB (MSC) Sdn Bhd - - - - - - - 27
PT Bank CIMB Niaga Tbk - 2 - - - 22 - -

บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์สาทร จํากดั - - - 1 797 - - 8

- 258 - 1 797 53 - 35

กิจการร่วมค้าของกลุ่มบริษทัใหญ่

บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จํากดั - - - - - 737 - -

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนพรนิซเิพลิ จํากดั - - - 20 - 830 - 2

- - - 20 - 1,567 - 2

บุคคลหรือกิจการอื�นที�เกี�ยวข้องกนั 537 - 877 - 445 - - 1

537 - 877 - 445 - - 1
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

พ.ศ. 2565

เงินให้สินเชื�อ

คงค้าง

รายการระหว่าง

ธนาคารและ

ตลาดเงิน 

(สินทรพัย)์ ภาระผกูพนั สินทรพัยอื์�น เงินรบัฝาก

รายการระหว่าง

ธนาคารและ

ตลาดเงิน 

(หนี�สิน) เงินกู้ยืม หนี�สินอื�น

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

บริษทัย่อยที�ถือหุ้นโดยธนาคารโดยตรง

บรษิทั ซไีอเอม็บ ีไทย ออโต้ จํากดั 27,554 - - 37 202 - - -
บรษิทั เวลิด์ลสี จํากดั 40 - - 42 537 - - -

27,594 - - 79 739 - - -

บริษทัใหญ่

CIMB Bank Berhad - 5,077 3 2,539 - 9,225 - 663

- 5,077 3 2,539 - 9,225 - 663

บริษทัภายใต้การควบคมุเดียวกนั

CIMB Bank Plc, Cambodia - 189 - - - 65 - -
CIMB Islamic Bank Bhd - - - - - 1 - -
CIMB Niaga - - - 7 - - - -

iCIMB (MSC) Sdn Bhd - - - - - - - 66
PT Bank CIMB Niaga Tbk - 3 - - - 13 - -
บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์สาทร จํากดั - - - 1 975 - - 4

- 192 - 8 975 79 - 70

กิจการร่วมค้าของกลุ่มบริษทัใหญ่

บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จํากดั - - - 33 - 199 - -

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนพรนิซเิพลิ จํากดั - - - 10 - 789 - 2

- - - 43 - 988 - 2

บุคคลหรือกิจการอื�นที�เกี�ยวข้องกนั 28 - 591 - 1,771 - - 2

28 - 591 - 1,771 - - 2

งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

พ.ศ. 2564

เงินให้สินเชื�อ

คงค้าง

รายการระหว่าง

ธนาคารและ

ตลาดเงิน 

(สินทรพัย)์ ภาระผกูพนั สินทรพัยอื์�น เงินรบัฝาก

รายการระหว่าง

ธนาคารและ

ตลาดเงิน 

(หนี�สิน) เงินกู้ยืม หนี�สินอื�น

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

บริษทัย่อยที�ถือหุ้นโดยธนาคารโดยตรง

บรษิทั ซไีอเอม็บ ีไทย ออโต้ จํากดั 26,128 - - 6 243 - - -
บรษิทั เวลิด์ลสี จํากดั 740 - - 7 355 - - -

บรษิทั ซที ีคอลล์ จํากดั - - - - 13 - - -

26,868 - - 13 611 - - -

บริษทัใหญ่

CIMB Bank Berhad - 212 3 1,442 - 9,573 - 895

- 212 3 1,442 - 9,573 - 895

บริษทัภายใต้การควบคมุเดียวกนั

CIMB Bank Plc, Cambodia - 256 - - - 29 - -
CIMB Islamic Bank Bhd - - - - - 2 - -
iCIMB (MSC) Sdn Bhd - - - - - - - 27
PT Bank CIMB Niaga Tbk - 2 - - - 22 - -

บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์สาทร จํากดั - - - 1 797 - - 8

- 258 - 1 797 53 - 35

กิจการร่วมค้าของกลุ่มบริษทัใหญ่

บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จํากดั - - - - - 737 - -
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนพรนิซเิพลิ จํากดั - - - 20 - 830 - 2

- - - 20 - 1,567 - 2

บุคคลหรือกิจการอื�นที�เกี�ยวข้องกนั 531 - 877 - 442 - - 1

531 - 877 - 442 - - 1
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ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 และพ.ศ. 2564 ธนาคารมภีาระผกูพนัจากสญัญาอนุพนัธท์างการเงนิกบักจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัดงันี�

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2565

เงินบาท

เงินตรา

ต่างประเทศ รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

บริษทัใหญ่

สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย
- รบัอตัราดอกเบี�ยคงที� 6,750 933 7,683

- รบัอตัราดอกเบี�ยลอยตวั 6,540 3,553 10,093
สญัญาแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศทนัทแีละลว่งหน้า

- สญัญาซื�อ - 5,932 5,932
- สญัญาขาย - 661 661

สญัญาแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศและอตัราดอกเบี�ย
- สญัญาซื�อ - 12,529 12,529

อนุพนัธด์า้นเครดติ 
- สญัญาขาย 1,800 3,767 5,567

กิจการร่วมค้าของกลุ่มบริษทัใหญ่

สญัญาแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศทนัทแีละลว่งหน้า
- สญัญาขาย - 3 3

อนุพนัธด์า้นตราสารทุน 
- สญัญาซื�อ 170 - 170
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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2564

เงินบาท

เงินตรา

ต่างประเทศ รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

บริษทัใหญ่

สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย

- รบัอตัราดอกเบี�ยคงที� 24,250 1,470 25,720
- รบัอตัราดอกเบี�ยลอยตวั 8,190 5,247 13,437

สญัญาแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศทนัทแีละลว่งหน้า 
- สญัญาซื�อ - 13,529 13,529

สญัญาแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศและอตัราดอกเบี�ย
- สญัญาซื�อ - 6,702 6,702

- สญัญาขาย - 581 581
อนุพนัธด์า้นเครดติ 

- สญัญาขาย 1,800 4,311 6,111

กิจการร่วมค้าของกลุ่มบริษทัใหญ่

สญัญาแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศทนัทแีละลว่งหน้า

- สญัญาขาย - 2 2
อนุพนัธด์า้นตราสารทุน 

- สญัญาซื�อ 767 - 767

ผลประโยชน์ที�จ่ายแก่กรรมการและผู้มีอาํนาจในการจดัการ

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 ค่าตอบแทนที�จ่ายใหก้รรมการและผูบ้รหิารสาํคญั มดีงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ผลประโยชน์ระยะสั �น 512 463 487 451

ผลประโยชน์ระยะยาวอื�นๆ 20 21 19 20
ผลประโยชน์ของพนักงานที�จ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 54 41 54 41

ผลประโยชน์ที�จ่ายแก่กรรมการและผูม้อีํานาจในการจดัการ 586 525 560 512
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ผลประโยชน์ของพนักงานที�จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์มีรายละเอียดดงัต่อไปนี�

งบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

พนัหน่วย พนัหน่วย

แผนจงูใจระยะยาว

หุน้ของบรษิทั CIMB Group Holdings Berhad 151 1,332
สทิธซิื�อหุน้ของบรษิทั CIMB Group Holdings Berhad 697 18,348

แผนการให้หุ้นทุน

หุน้ของบรษิทั CIMB Group Holdings Berhad  217 304

ผลประโยชน์อื�นที�จ่ายแก่กรรมการและผู้มีอาํนาจในการจดัการ

ธนาคารไม่มกีารจ่ายผลประโยชน์อื�นแก่กรรมการและผู้บรหิาร นอกเหนือจากผลประโยชน์ที�พึงจ่ายตามปกติ ซึ�งได้แก่ เบี�ยประชุมกรรมการ 
บําเหน็จกรรมการ (ถา้ม)ี ภาษเีงนิได ้เงนิเดอืนและโบนัส (ถา้ม)ี และผลประโยชน์ของพนักงานที�จ่ายโดยใหหุ้น้เป็นเกณฑ์

45 การเสนอข้อมูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน

ขอ้มูลทางการเงนิที�เกี�ยวกบัผลการดําเนินงานของกลุ่มกจิการไดร้บัการสอบทานอย่างสมํ�าเสมอโดยผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการ มกีารจําแนกตามส่วนงาน

สรุปไดด้งันี�

ภาครายย่อย 

ภาครายย่อย ให้บริการทางการเงินกับประชาชนทั �วไปและลูกค้าพาณิชย์ธนกิจ ซึ�งได้แก่ บริการด้านช่องทางการจําหน่ายและกระจายสินค้า
แก่ผูบ้รโิภคและการใหบ้รกิารทางการเงนิแก่ลูกคา้รายย่อย ลูกคา้ส่วนบุคคล 

ภาคธุรกจิ 

ภาคธุรกจิประกอบไปดว้ยสายวาณิชธนกจิ สายบรรษทัธุรกจิ และสายบรหิารเงนิและการตลาด 

- สายวาณิชธนกจิ เป็นการใหบ้รกิารดา้นที�ปรกึษาทางการเงนิ ธุรกรรมในตลาดตราสารทุนและการบรหิารจดัการสนิทรพัย์

- สายบรรษทัธุรกจิ และสายบรกิารเงนิและการตลาด เป็นบรกิารทางด้านการใหส้นิเชื�อภาคธุรกจิเชงิพาณิชย์ การบรกิารทางด้านการรบัฝากเงนิ 

การบรหิารธุรกรรมทางการเงนิ การบรหิารเงนิและการตลาด 

อื�นๆ

อื�น ๆ เป็นฝ่ายที�รบัผดิชอบดูแลการดําเนินงานของระบบงานส่วนกลาง และส่วนสนับสนุน ศูนย์ต้นทุน และส่วนที�ไม่แสวงผลกําไรและธุรกจิอื�นซึ�ง
ไม่เป็นสาระสาํคญัต่อกลุ่มกจิการ 

ในส่วนของขอ้มูลทางการเงนิที�เกี�ยวกบัฐานะการเงนิของกลุ่มกิจการซึ�งได้รบัการสอบทานอย่างสมํ�าเสมอโดยผู้บรหิารของกลุ่มกิจการ มกีารจําแนก

ตามส่วนงานสรุปไดด้งันี�
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ภาคธุรกจิธนาคาร 

ภาคธุรกจิธนาคาร ไดแ้ก่ การประกอบกจิการของธนาคารของธนาคาร ซไีอเอม็บไีทย จํากดั (มหาชน) 

ภาคธุรกจิใหเ้ช่าซื�อ

ภาคธุรกจิใหเ้ช่าซื�อ ประกอบด้วยบรษิทัย่อย 2 แห่ง ได้แก่ บรษิทั ซไีอเอม็บ ีไทย ออโต้ จํากดั และบรษิทั เวลิด์ลสี จํากดั ซึ�งประกอบธุรกจิให้เช่า/ 

เช่าซื�อรถยนต์ และใหเ้ช่าซื�อและจําหน่ายรถจกัรยานยนต์ ตามลําดบั 

อื�นๆ

อื�นๆ ได้แก่ บรษิัท ซีที คอลล์ จํากดั ซึ�งประกอบธุรกิจติดตามหนี� ซึ�งขณะนี�ได้จดทะเบียนชําระบญัชีเสร็จสิ�นแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ เมื�อวนัที�
29 กนัยายน พ.ศ. 2565 

ขอ้มูลทางการเงนิในงบการเงนิรวมจําแนกตามส่วนงาน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 เป็นดงันี�

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2565

ภาครายย่อย ภาคธรุกิจ อื�นๆ

รายการ

ตดับญัชี

งบการเงิน

รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

รายไดด้อกเบี�ยสุทธจิากลูกคา้ภายนอก 6,435 2,204 966 - 9,605
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ค่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธิ 1,121 392 (60) - 1,453
รายไดจ้ากการดําเนินงานอื�นๆ 1,693 805 168 (123) 2,543
ค่าใชจ้่ายจากการดําเนินงานอื�นๆ (4,350) (1,010) (2,611) 120 (7,851)
ผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น (2,434) (14) 341 13 (2,094)
ภาษเีงนิได้ (502) (485) 242 - (745)

กําไร (ขาดทุน) สุทธสิาํหรบัปี 1,963 1,892 (954) 10 2,911

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2564

ภาครายย่อย ภาคธรุกิจ อื�นๆ

รายการ

ตดับญัชี

งบการเงิน

รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

รายไดด้อกเบี�ยสุทธจิากลูกคา้ภายนอก 7,234 1,842 875 - 9,951
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ค่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธิ 1,186 262 (42) - 1,406
รายไดจ้ากการดําเนินงานอื�นๆ 1,731 1,015 131 (73) 2,804
ค่าใชจ้่ายจากการดําเนินงานอื�นๆ (5,964) (1,609) (351) 73 (7,851)
ผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น (2,679) (573) (255) 50 (3,457)
ภาษเีงนิได้ (218) (135) (59) - (412)
   กําไรสุทธสิาํหรบัปี 1,290 802 299 50 2,441
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ธรุกิจธนาคาร ธรุกิจให้เช่าซื�อ ธรุกิจอื�น รายการตดับญัชี งบการเงินรวม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สนิทรพัยร์วม 491,729 394,879 35,294 33,960 - 13 (31,238) (30,338) 495,785 398,514

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ(สนิทรพัย)์ 20,411 9,262 1,044 793 - 13 (740) (612) 20,715 9,456
สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม

ผ่านกําไรหรอืขาดทุน 22,363 31,303 - - - - - - 22,363 31,303
เงนิลงทุนสุทธิ 105,074 74,279 2 2 - - - - 105,076 74,281
เงนิใหส้นิเชื�อแก่ลูกหนี�และดอกเบี�ยคา้งรบัสุทธิ 226,408 202,709 32,929 31,924 - - (27,497) (26,784) 231,840 207,849
เงนิรบัฝาก 237,434 182,779 - - - - (740) (612) 236,694 182,167

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ (หนี�สนิ) 46,907 55,397 27,590 26,865 - - (27,590) (26,865) 46,907 55,397
หนี�สนิทางการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่าน

กําไรหรอืขาดทุน 21,161 17,744 - - - - - - 21,161 17,744
ตราสารหนี�ที�ออกและเงนิกูย้มื 20,820 29,466 - - - - - - 20,820 29,466



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
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46 มูลค่ายุติธรรม

46.1 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม

เครื�องมอืทางการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมจําแนกตามวธิกีารประมาณมลูค่า ความแตกต่างของระดบัขอ้มลูสามารถแสดงไดด้งันี�

 ขอ้มลูระดบัที� 1 : มูลค่ายุตธิรรมของเครื�องมอืทางการเงนิอ้างองิจากราคาเสนอซื�อปัจจุบนั/ราคาปิดที�อ้างอิงจากตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย/สมาคมตลาดตราสารหนี�ไทย

 ขอ้มลูระดบัที� 2 : มูลค่ายุติธรรมของเครื�องมอืทางการเงนิวดัมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมนิมูลค่าซึ�งใช้ข้อมูลที�สามารถสงัเกต
ไดอ้ย่างมนีัยสาํคญัและอา้งองิจากประมาณการของกจิการเองมาใชน้้อยที�สุดเท่าที�เป็นไปได้

 ขอ้มลูระดบัที� 3 : มูลค่ายุติธรรมของเครื�องมอืทางการเงนิวดัมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมนิมูลค่าซึ�งไม่ได้มาจากข้อมูลที�สงัเกตได้
ในตลาด 

ตารางต่อไปนี�แสดงถงึสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2565

ข้อมูลระดบัที� 1 ข้อมูลระดบัที� 2 ข้อมูลระดบัที� 3 รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรพัย์

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่า

   ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน - 22,363 - 22,363
เงนิลงทุนในตราสารหนี�ที�วดัมลูค่า

ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น - 68,724 - 68,724
เงนิลงทุนในตราสารทุนที�กําหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ย

มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น 14 - 37 51
สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ - 80,284 - 80,284

รวมสนิทรพัย์ 14 171,371 37 171,422

หนี�สิน

หนี�สนิทางการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยมลูคา่

   ยุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน - 21,161 - 21,161
หนี�สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ - 76,847 - 76,847

รวมหนี�สนิ - 98,008 - 98,008



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2564

ข้อมูลระดบัที� 1 ข้อมูลระดบัที� 2 ข้อมูลระดบัที� 3 รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรพัย์

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่า

   ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน - 31,303 - 31,303
เงนิลงทุนในตราสารหนี�ที�วดัมลูค่า

ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น - 50,322 - 50,322
เงนิลงทุนในตราสารทุนที�กําหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ย

มลูค่ายุตธิรรมผ่านกาไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น 59 - 48 107
สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิ - 46,419 - 46,419

รวมสนิทรพัย์ 59 128,044 48 128,151

หนี�สิน

หนี�สนิทางการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยมลูคา่
ยุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน - 17,744 - 17,744

หนี�สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ - 42,708 - 42,708

รวมหนี�สนิ - 60,452 - 60,452

ตารางต่อไปนี�แสดงถึงสนิทรพัย์และหนี�สนิทางการเงนิที�ไม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมซึ�งมมีูลค่ายุตธิรรม วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 
และ พ.ศ. 2564 

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2565

ข้อมูลระดบัที� 1 ข้อมูลระดบัที� 2 ข้อมูลระดบัที� 3 รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรพัย์
เงนิสด 920 - - 920
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธิ 14,572 6,143 - 20,715
เงนิลงทุนในตราสารหนี�ที�วดัมลูค่าดว้ย

ราคาทุนตดัจําหน่าย - 36,507 - 36,507
เงนิใหส้นิเชื�อแก่ลูกหนี�และดอกเบี�ยคา้งรบัสุทธิ - 230,244 - 230,244
เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ - 16,241 - 16,241
ลูกหนี�จากการขายสนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าด้วย

มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - 9,040 - 9,040
สนิทรพัยอ์ื�น - 836 - 836

รวมสนิทรพัย์ 15,492 299,011 - 314,503

หนี�สิน
เงนิรบัฝาก - 236,963 - 236,963
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ - 46,907 - 46,907
หนี�สนิจ่ายคนืเมื�อทวงถาม - 172 - 172
ตราสารหนี�ที�ออกและเงนิกูย้มื - 20,613 - 20,613
หนี�สนิตามสญัญาเช่า - 191 - 191
เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ - 29,708 - 29,708
เจา้หนี�จากการซื�อสนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ย

มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - 10,567 - 10,567
รวมหนี�สนิ - 345,121 - 345,121



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
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งบการเงินรวม
พ.ศ. 2564

ข้อมูลระดบัที� 1 ข้อมูลระดบัที� 2 ข้อมูลระดบัที� 3 รวม
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรพัย์
เงนิสด 818 - - 818
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธิ 5,581 3,875 - 9,456
เงนิลงทุนในตราสารหนี�ที�วดัมลูค่าดว้ย

ราคาทุนตดัจําหน่าย - 24,470 - 24,470
เงนิใหส้นิเชื�อแก่ลูกหนี�และดอกเบี�ยคา้งรบัสุทธิ - 206,326 - 206,326
เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ - 13,660 - 13,660
ลูกหนี�จากการขายสนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าด้วย

มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - 5,806 - 5,806
สนิทรพัยอ์ื�น - 1,105 - 1,105

รวมสนิทรพัย์ 6,399 255,242 - 261,641

หนี�สิน
เงนิรบัฝาก - 182,179 - 182,179
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ - 55,397 - 55,397
หนี�สนิจ่ายคนืเมื�อทวงถาม - 432 - 432
ตราสารหนี�ที�ออกและเงนิกูย้มื - 29,488 - 29,488
หนี�สนิตามสญัญาเช่า - 212 - 212
เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ - 14,886 - 14,886
เจา้หนี�จากการซื�อสนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ย

มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - 5,457 - 5,457
รวมหนี�สนิ - 288,051 - 288,051



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2565
ข้อมูลระดบัที� 1 ข้อมูลระดบัที� 2 ข้อมูลระดบัที� 3 รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรพัย์
เงนิสด 920 - - 920

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธิ 14,268 6,143 - 20,411

เงนิลงทุนในตราสารหนี�ที�วดัมลูค่าดว้ย

ราคาทุนตดัจําหน่าย - 36,505 - 36,505

เงนิใหส้นิเชื�อแก่ลูกหนี�และดอกเบี�ยคา้งรบัสุทธิ - 225,115 - 225,115

เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ - 16,241 - 16,241

ลูกหนี�จากการขายสนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ย

มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - 9,040 - 9,040

สนิทรพัยอ์ื�น - 747 - 747

รวมสนิทรพัย์ 15,188 293,791 - 308,979

หนี�สิน
เงนิรบัฝาก - 237,703 - 237,703

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ - 46,907 - 46,907

หนี�สนิจ่ายคนืเมื�อทวงถาม - 172 - 172

ตราสารหนี�ที�ออกและเงนิกูย้มื - 20,613 - 20,613

หนี�สนิตามสญัญาเช่า - 146 - 146

เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ - 29,708 - 29,708

เจ้าหนี�จากการซื�อสนิทรพัย์ทางการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ย
มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - 10,567 - 10,567

รวมหนี�สนิ - 345,816 - 345,816



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2564
ข้อมูลระดบัที� 1 ข้อมูลระดบัที� 2 ข้อมูลระดบัที� 3 รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรพัย์
เงนิสด 818 - - 818

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธิ 5,387 3,875 - 9,262

เงนิลงทุนในตราสารหนี�ที�วดัมลูค่าดว้ย

ราคาทุนตดัจําหน่าย - 24,468 - 24,468

เงนิใหส้นิเชื�อแก่ลูกหนี�และดอกเบี�ยคา้งรบัสุทธิ - 201,327 - 201,327

เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ - 13,660 - 13,660

ลูกหนี�จากการขายสนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ย

มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - 5,806 - 5,806

สนิทรพัยอ์ื�น - 805 - 805

รวมสนิทรพัย์ 6,205 249,941 - 256,146

หนี�สิน
เงนิรบัฝาก - 182,790 - 182,790

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ - 55,397 - 55,397

หนี�สนิจ่ายคนืเมื�อทวงถาม - 432 - 432

ตราสารหนี�ที�ออกและเงนิกูย้มื - 29,488 - 29,488

หนี�สนิตามสญัญาเช่า - 169 - 169

เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ - 14,886 - 14,886

เจ้าหนี�จากการซื�อสนิทรพัย์ทางการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ย
มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน - 5,457 - 5,457

รวมหนี�สนิ - 288,619 - 288,619

วธิกีารและขอ้สมมตฐิานที�กลุ่มกจิการไดใ้ชใ้นการประมาณมลูค่ายุตธิรรมของเครื�องมอืทางการเงนิตามที�ไดเ้ปิดเผยมดีงันี�

เงินสดและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรพัย)์

มลูค่ายุตธิรรมของเงนิสดและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ (สนิทรพัย)์ ถอืตามจํานวนเงนิที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิ

เงินลงทุนในตราสารหนี�ที�วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจาํหน่าย

มลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารหนี�ที�วดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่ายจะถูกแสดงดว้ยราคาตลาดหรอืราคาที�สามารถสงัเกตไดจ้าก

ตลาด หากไม่พบกลุ่มกจิการจะบนัทึกด้วยประมาณการกระแสเงนิสดที�คาดว่าจะได้รบัคนืในอนาคต คดิลดด้วยอตัราดอกเบี�ยตลาดที�
ปรบัปรุงดว้ยอตัราความเสี�ยงของแต่ละกจิการแลว้
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เงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี�และดอกเบี�ยค้างรบัสุทธิ

มลูค่ายุตธิรรมของเงนิใหส้นิเชื�อที�มอีตัราดอกเบี�ยปรบัตามอตัราตลาดประมาณตามมลูค่าตามบญัชี

มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สนิเชื�อที�มอีตัราดอกเบี�ยคงที�ของสนิทรพัย์ทางการเงนิที�ไม่มกีารเพิ�มขึ�นอย่างมนีัยสําคญัของความเสี�ยงด้าน
เครดติหรอืสนิทรพัย์ทางการเงนิที�มกีารเพิ�มขึ�นอย่างมนีัยสําคญัของความเสี�ยงด้านเครดติ คํานวณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสด 

คดิลดดว้ยอตัราดอกเบี�ยของเงนิใหส้นิเชื�อในตลาด ที�มลีกัษณะคลา้ยกนั

มลูค่ายุตธิรรมของเงนิใหส้นิเชื�อที�มอีตัราดอกเบี�ยคงที�ของสนิทรพัยท์างการเงนิที�ดอ้ยค่าดา้นเครดติ ประมาณตามมลูค่าตามบญัชี

สินทรพัยอื์�น

สินทรพัย์อื�น - ลูกหนี�ตั �วสญัญาใช้เงิน มูลค่ายุติธรรมคํานวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด คิดลดด้วยอัตราดอกเบี�ยที�แท้จริงของ 

เงนิใหส้นิเชื�อที�มลีกัษณะคล้ายกนั เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ ลูกหนี�จากการขายสนิทรพัย์ทางการเงนิที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน  มลูค่ายุตธิรรมถอืตามจํานวนเงนิที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิ

เงินรบัฝาก

มูลค่ายุตธิรรมของเงนิรบัฝากที�ครบกําหนดภายใน 1 ปี ถอืตามจํานวนเงนิที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิ ส่วนเงนิรบัฝากที�ครบกําหนด
ตั �งแต่ 1 ปีเป็นตน้ไป จะวดัมลูค่ายุตธิรรมดว้ยการคดิลดของกระแสเงนิสดดว้ยอตัราดอกเบี�ยในตลาดที�มลีกัษณะใกลเ้คยีงกนั

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (หนี�สิน) 

มลูค่ายุตธิรรมของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ (หนี�สนิ) ถอืตามจํานวนเงนิที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิ 

หนี�สินจ่ายคืนเมื�อทวงถาม

มูลค่ายุติธรรมของหนี�สนิจ่ายคนืเมื�อทวงถามถือตามจํานวนเงนิที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิ

ตราสารหนี�ที�ออกและเงินกู้ยืม

ตราสารหนี�ที�ออกและเงนิกู้ยมื แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณจากราคาซื�อ-ขายในตลาด หรอืราคาทุนตดัจําหน่าย 

หนี�สินตามสญัญาเช่า

มูลค่ายุติธรรมของหนี�สนิตามสญัญาเช่าถือตามจํานวนเงนิที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิ

หนี�สินอื�น

หนี�สนิอื�น - เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์  เจ้าหนี�จากการซื�อสนิทรพัย์ทางการเงนิที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร
หรอืขาดทุนและเงนิลงทุน  มูลค่ายุติธรรมถือตามจํานวนเงนิที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
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46.2 เทคนิคการประเมินมูลค่าสาํหรบัการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบัที� 2

สนิทรพัย์ทางการเงนิที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน และเงนิลงทุนในตราสารหนี�ที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่าน
กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น ซึ�งมลูค่ายุตธิรรมอยู่ในระดบัที� 2 วดัมลูค่ายุตธิรรมโดยใชว้ธิคีดิลดกระแสเงนิสด ซึ�งเป็นการคดิลดกระแสเงนิสด

ตามสญัญาโดยใช้อตัราคดิลงที�คํานวณจากขอ้มูลที�สงัเกตได้จากตลาดของอตัราที�มกีารเสนอซื�อขายกนัในตลาดที�มสีภาพคล่องสําหรบั
ตราสารหนี�ของผูอ้อกตราสารนั �น

ตราสารอนุพนัธ์เพื�อคา้ ตราสารอนุพนัธท์ี�ใชส้าํหรบัการบญัชป้ีองกนัความสี�ยง และหนี�สนิทางการเงนิที�กําหนดใหแ้สดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรม 

ซึ�งมลูค่ายุตธิรรมอยู่ในระดบัที� 2 ไดแ้ก่ สญัญาซื�อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย หุน้กูท้ี�มอีนุพนัธ์แฝง 
และตั �วแลกเงินแบบ accreting ที�มีอนุพันธ์แฝง สญัญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า วดัมูลค่ายุติธรรมโดยอ้างอิงจากอตัรา

แลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศซึ�งมกีารเสนอซื�อขายกนัในตลาดที�มสีภาพคล่อง สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย หุน้กู้ที�มอีนุพนัธ์แฝง 
และตั �วแลกเงนิแบบ accreting ที�มอีนุพนัธแ์ฝง วดัมลูค่ายุตธิรรมโดยอา้งองิจากอตัราดอกเบี�ยล่วงหน้าซึ�งได้มาจากเสน้อตัราผลตอบแทน 

(yield curve) ที�สงัเกตได้ การคดิลดไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่อมลูค่ายุตธิรรมของตราสารอนุพนัธซ์ึ�งมลูค่ายุตธิรรมอยู่ในระดบัที� 2

46.3 การวดัมูลค่ายุติธรรมซึ�งใช้ข้อมูลที�ไม่สามารถสงัเกตได้อย่างมีสาระสาํคญั (ข้อมูลระดบัที� 3)

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

เงินลงทุนในตราสารทุนที�กาํหนดให้วดั

มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

ล้านบาท ล้านบาท

ยอดตน้ปี  48 26
กําไร (ขาดทุน) ที�รบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น (11) 23

ขายระหว่างปี - (1)

ยอดปลายปี 37 48

กลุ่มกิจการวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที�กําหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ�งอยู่ในระดับที� 3 โดยใช้เทคนิค 
การเทยีบเคยีงมลูค่าของบรษิทัที�จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ�งกลุ่มกจิการพจิารณาแล้วเหน็ว่ามสีถานะทางการเงนิ

ที�เทยีบเคยีงกบัตราสารทุนดงักล่าว 

ตารางต่อไปนี�แสดง สรุปขอ้มลูเชงิปรมิาณของขอ้มูลที�ไม่สามารถสงัเกตไดท้ี�มสีาระสาํคญัที�ใชใ้นการจดัมูลค่ายุตธิรรมที�เป็นขอ้มลูระดบั 3 

มูลค่ายุติธรรม ช่วงของขอ้มูล 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 ข้อมูลที�ไม่สามารถ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

ล้านบาท ล้านบาท สงัเกตได้ ล้านบาท ล้านบาท

เงนิลงทุนในตราสารทุนที�กําหนดให้วดัมลูค่า

ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื�น 37 48 มลูค่าสนิทรพัยสุ์ทธิ 0.00 - 24 0.00 - 22
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ตารางต่อไปนี�แสดง ความสมัพนัธข์องขอ้มลูที�ไม่สามารถสงัเกตไดก้บัมลูค่ายุตธิรรม

การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม

ข้อมูลที�ไม่ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

สามารถ การ การเพิ�มขึ�นของ การลดลงของ การเพิ�มขึ�นของ การลดลงของ

สงัเกตได้ เคลื�อนไหว สมมติฐาน สมมติฐาน สมมติฐาน สมมติฐาน

เงนิลงทุนในตราสารทุนที�

กําหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่า

ยุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื�น

มลูค่าสนิทรพัย์
สุทธิ รอ้ยละ 0.50

เพิ�มขึ�น รอ้ยละ 
0.50

ลดลง รอ้ยละ 
0.50

เพิ�มขึ�น รอ้ยละ 
0.50

ลดลง รอ้ยละ 
0.50

47 เหตุการณ์สาํคญัระหว่างงวดที�รายงาน

เมื�อต้นปี พ.ศ. 2564 ได้เกดิการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื�อไวรสัโคโรน่า 2019 (“COVID-19”) เริ�มมคีวามรุนแรงและส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ 
ลูกคา้ของธนาคาร และประชาชนทั �วไปในวงกวา้ง ทั �งนี�ธนาคารแห่งประเทศไทยไดอ้อกแนวทางในการใหค้วามช่วยเหลอืลูกหนี�ที�ไดร้บัผลกระทบ

จากสถานการณ์ที�ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิไทยและมาตรการการใหค้วามช่วยเหลอืลูกหนี�เพิ�มเตมิในช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID-19
กบัสถาบนัการเงนิ สถาบนัการเงนิเฉพาะกจิและผูใ้หบ้รกิารทางการเงนิอื�น รวมถงึรฐับาลไดม้กีารประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจากการระบาดของ 

COVID-19

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิการไดใ้หก้ารช่วยเหลอืลูกหนี�ตามมาตรการช่วยเหลอืของธนาคารแห่งประเทศไทย เช่น ขยายระยะเวลา
การผ่อนชําระ ลดอตัราดอกเบี�ย หรอื ปรบัปรุงโครงสรา้งหนี� ใหเ้หมาะสมตามสถานะของลูกหนี� ซึ�งการช่วยเหลอืดงักล่าวถอืเป็นการแกไ้ขสญัญา

ส่งผลใหก้ลุ่มกจิการรบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�นเพิ�มขึ�น ทั �งนี�กลุ่มกจิการไดใ้หก้ารช่วยเหลอืลูกหนี� คดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 14.62
(พ.ศ. 2564 : ร้อยละ 25.41) ของยอดสินเชื�อรวมของกลุ่มกิจการ โดยการช่วยเหลือสําหรบัลูกค้าสินเชื�อรายย่อยคิดเป็นประมาณร้อยละ 11.59

(พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 18.24) ของยอดสนิเชื�อรวมของกลุ่มกิจการ และสําหรบัลูกคา้สนิเชื�อธุรกจิคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 3.03 (พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 7.17)  
ของยอดสนิเชื�อรวมของกลุ่มกจิการ


