
ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคารระหว่างกาล  
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 

เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจ้าได้สอบทานขอ้มูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และขอ้มูลทางการเงนิ
เฉพาะธนาคารระหวา่งกาลของธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) ซึง่ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิ
เฉพาะธนาคาร ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะธนาคาร งบแสดงการเปลีย่นแปลง
ส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะธนาคาร และงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะ
ธนาคารส าหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผู้บรหิารของธนาคารเป็น
ผูร้บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะธนาคารระหวา่งกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34
เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล และหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัท าและน าเสนอรายงานทางการเงนิ
ตามที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลข้อ 2 ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูล 
ทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะธนาคารระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต
ของกจิการ” การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถามบุคลากรซึง่ส่วนใหญ่เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิ
และบญัช ีและการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น การสอบทานนี้มขีอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี
ท าให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องที่มนีัยส าคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะพบได้จากการตรวจสอบ ดงันัน้ข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดง
ความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลทีส่อบทานได ้ 
 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจ้าไม่พบสิง่ที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคารระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัท าขึ้นตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล และหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับ 
การจดัท าและน าเสนอรายงานทางการเงนิตามทีเ่ปิดเผยในหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลขอ้ 2 ในสาระส าคญัจากการสอบทาน
ของขา้พเจา้ 
 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 

ขา้พเจ้าขอให้สงัเกตหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลข้อ 2 ที่อธิบายถึงนโยบายการบญัชีเกี่ยวกบัการน าข้อยกเว้นจาก
มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ทีอ่อกโดยสภาวชิาชพี
บญัชมีาถอืปฏบิตัสิ าหรบัรอบระยะเวลารายงานสิน้สุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2566 
ทัง้นี้ ขอ้สรุปของขา้พเจา้ไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงไปเนื่องจากเรือ่งทีข่า้พเจา้ใหข้อ้สงัเกตนี้ 
 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 

บญุเลิศ  กมลชนกกลุ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5339 
กรุงเทพมหานคร 
12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 



(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัย์

เงนิสด 843,838 818,441 843,100 817,779

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธิ 6 10,949,860 9,455,816 10,669,560 9,261,644

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม

ผ่านก าไรหรอืขาดทุน 7 29,713,971 31,302,996 29,713,971 31,302,996

สนิทรพัยอ์นุพนัธ์ 8 40,257,846 46,418,711 40,257,846 46,418,711

เงนิลงทุนสุทธิ 9 88,235,179 74,281,241 88,233,179 74,279,241

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยสุทธิ 10 - - 2,904,441 2,904,441

เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้และดอกเบี้ยคา้งรบัสุทธิ 11, 12 210,922,399 207,848,614 205,625,752 202,709,336

ทรพัยส์นิรอการขายสุทธิ 1,019,554 1,158,138 840,018 1,004,249

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 3,693,106 3,726,818 3,615,174 3,654,670

สนิทรพัยส์ทิธกิารใชสุ้ทธิ 174,118 207,527 135,919 165,336

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนสุทธิ 954,484 965,308 909,652 917,575

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี 1,767,319 1,356,191 1,180,006 769,150

เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 9,542,020 13,660,011 9,542,020 13,660,011

ลกูหนี้จากการขายสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่า

ยุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน 8,061,453 5,805,943 8,061,453 5,805,943

สนิทรพัยอ์ื่นสุทธิ 2,120,321 1,508,116 1,728,217 1,208,125

รวมสินทรพัย์ 408,255,468 398,513,871 404,260,308 394,879,207

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

กรรมการ _________________________________________________    กรรมการ _________________________________________________

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคารข้อมลูทางการเงินรวม
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(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

หน้ีสิน

เงนิรบัฝาก 195,497,362 182,167,495 196,080,924 182,778,838

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 53,073,230 55,396,711 53,073,230 55,396,711

หนี้สนิจ่ายคนืเมือ่ทวงถาม 415,891 432,383 415,891 432,383

หนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม

ผ่านก าไรหรอืขาดทุน 13 16,639,181 17,743,843 16,639,181 17,743,843

หนี้สนิอนุพนัธ์ 8 33,891,204 42,707,622 33,891,204 42,707,622

ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื 14 31,633,430 29,466,009 31,633,430 29,466,009

หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 177,920 211,554 138,927 168,574

ประมาณการหนี้สนิ 15 2,440,726 2,640,424 2,287,540 2,490,520

เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 15,090,749 14,885,571 15,090,749 14,885,571

เจา้หนี้จากการซื้อสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่า

ยุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุนและเงนิลงทุน 10,167,107 5,456,623 10,167,107 5,456,623

หนี้สนิอื่น 5,246,013 4,002,771 4,499,487 3,294,044

รวมหน้ีสิน 364,272,813 355,111,006 363,917,670 354,820,738

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม
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(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้ 16
ทุนจดทะเบยีน

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

ทุนทีอ่อกและช าระแลว้

หุน้สามญั 34,822,261,748 หุน้ 

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

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

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ 603,957 1,100,843 630,173 1,127,059

ส่วนเกนิจากการเปลีย่นแปลงส่วนไดเ้สยี

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

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 17 574,030 574,030 574,030 574,030

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 15,290,325 14,213,649 11,581,338 10,800,283

รวมส่วนของเจ้าของ 43,982,655 43,402,865 40,342,638 40,058,469

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 408,255,468 398,513,871 404,260,308 394,879,207

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน)

ข้อมลูทางการเงินรวม

4



งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

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

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

รายไดด้อกเบีย้ 19 2,899,717 3,212,300 2,169,814 2,358,101

ค่าใชจ่้ายดอกเบีย้ 20 (588,545) (748,272) (588,337) (748,061)

รำยได้ดอกเบีย้สุทธิ 2,311,172 2,464,028 1,581,477 1,610,040

รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร 560,683 510,075 311,528 419,330

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบรกิาร (177,230) (99,951) (123,905) (91,111)

รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิ 21 383,453 410,124 187,623 328,219

ก าไรสุทธจิากเครือ่งมอืทางการเงนิ

   ทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 22 453,558 178,347 453,558 178,347

(ขาดทุน) ก าไรสุทธจิากเงนิลงทุน 23 (93,187) 135,328 (93,187) 135,328

รายไดจ้ากการด าเนินงานอืน่ๆ 429,111 322,704 311,479 228,276

รวมรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน 3,484,107 3,510,531 2,440,950 2,480,210

ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอ่ืนๆ

  ค่าใชจ่้ายเกีย่วกบัพนกังาน 1,101,100 1,095,949 937,843 944,866

  ค่าตอบแทนกรรมการ 4,902 3,299 4,830 3,227

  ค่าใชจ่้ายเกีย่วกบัอาคารสถานทีแ่ละอุปกรณ์ 208,213 230,980 165,067 185,884

  ค่าภาษอีากร 73,573 107,348 72,106 105,633

  อืน่ๆ 401,485 643,370 208,471 297,056

รวมค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินงำนอ่ืนๆ 1,789,273 2,080,946 1,388,317 1,536,666

ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ 24 364,118 1,012,029 91,463 694,407

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 1,330,716 417,556 961,170 249,137

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได้ 25 (269,675) (76,237) (195,750) (42,242)

ก ำไรสุทธิส ำหรบังวด 1,061,041 341,319 765,420 206,895

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ธนำคำร ซีไอเอม็บี ไทย จ ำกดั (มหำชน)

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะธนำคำร
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งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ (ต่อ)
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

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

ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสรจ็อ่ืน
รำยกำรท่ีจะถกูจดัประเภทรำยกำรใหม่เข้ำไปไว้ใน
   ก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั
ขาดทุนจากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนในตราสารหนี้
  ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ (590,130) (713,059) (590,130) (713,059)
ขาดทุนจากการวดัมลูค่ายุตธิรรมเครือ่งมอืทีใ่ช้
   ส าหรบัการป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงนิสด (48,553) (35,988) (48,553) (35,988)
(ขาดทุน) ก าไรจากการแปลงค่างบการเงนิ
   จากการด าเนินงานในต่างประเทศ (4,727) 3,583 (4,727) 3,583
ภาษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วกบัรายการทีจ่ะถูกจดัประเภท
   รายการใหม่เขา้ไปไวใ้นก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 183,027 117,807 183,027 117,807

รวมรำยกำรท่ีจะถกูจดัประเภทรำยกำรใหม่เข้ำไปไว้ใน
   ก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั (460,383) (627,657) (460,383) (627,657)

รำยกำรท่ีไม่ถกูจดัประเภทรำยกำรใหม่เข้ำไปไว้ใน
   ก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั
(ขาดทุน) ก าไรจากเงนิลงทุนในตราสารทุนทีก่ าหนดให้
  วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ (7,979) 15,965 (7,979) 15,965
ขาดทุนจากหนี้สนิทางการเงนิทีก่ าหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ย
  มลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุนอนัเนื่องมาจาก
  ความเสีย่งดา้นเครดติ (13,578) (78,839) (13,578) (78,839)
ภาษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วกบัรายการทีไ่ม่ถูกจดัประเภท
   รายการใหม่เขา้ไปไวใ้นก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 689 (459) 689 (459)

รวมรำยกำรท่ีไม่ถกูจดัประเภทรำยกำรใหม่เข้ำไปไว้ใน
   ก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั (20,868) (63,333) (20,868) (63,333)

รวมขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน (481,251) (690,990) (481,251) (690,990)

ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด 579,790 (349,671) 284,169 (484,095)

กำรแบง่ปันก ำไรสุทธิ

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของธนาคาร 1,061,041 341,319 765,420 206,895
ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม - - - -

1,061,041 341,319 765,420 206,895

กำรแบง่ปันก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสรจ็รวม

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของธนาคาร 579,790 (349,671) 284,169 (484,095)
ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม - - - -

579,790 (349,671) 284,169 (484,095)

ก ำไรต่อหุ้นส ำหรบัก ำไรส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นของธนำคำร

ก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุน้) 0.03                  0.01                  0.02                  0.01                  

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

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะธนำคำร

ธนำคำร ซีไอเอม็บี ไทย จ ำกดั (มหำชน)
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ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

(ขาดทุน) ก าไร  (ขาดทุน) ก าไร

 จากการวดั ก าไร (ขาดทุน) จาก (ขาดทุน) ก าไร (ขาดทุน) ก าไรจาก จากหน้ีสินทางการเงิน

มูลค่าเงินลงทุนใน การวดัมูลค่ายติุธรรม  จากการแปลงค่า เงินลงทุนในตราสารทุนท่ี ท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าด้วย การวดัมูลค่าใหม่ ภาษีเงินได้เก่ียวกบั ส่วนเกินจากการ

ส่วนเกินทุน ตราสารหน้ีด้วยมูลค่า เคร่ืองมือท่ีใช้ส าหรบั งบการเงินจาก ก าหนดให้วดัมูลค่าด้วย มูลค่ายติุธรรมผ่านก าไร ของภาระผกูพนั องคป์ระกอบของ รวมองคป์ระกอบ เปล่ียนแปลงส่วน

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

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2565 17,411,131 10,145,966 2,461,236 (286,792) 131,682 (29,885) (186,575) (441,493) (106,142) (441,188) 1,100,843 (42,754) 574,030 14,213,649 43,402,865

(ขาดทุน) ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด - - - (590,130) (48,553) (4,727) (7,979) (13,578) - 183,716 (481,251) - - 1,061,041 579,790

โอนไปก าไรสะสม - - (19,543) - - - - - - 3,908 (15,635) - - 15,635 -

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 17,411,131 10,145,966 2,441,693 (876,922) 83,129 (34,612) (194,554) (455,071) (106,142) (253,564) 603,957 (42,754) 574,030 15,290,325 43,982,655

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

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

โอนไปก าไรสะสม - - (3,345) - - - - - - 669 (2,676) - - 2,676 -

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

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม

ส่วนของเจา้ของ

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ
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ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ต่อ)

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

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

การวดัมูลค่าเงินลงทุน การวดัมูลค่ายติุธรรม  จากการแปลง เงินลงทุนในตราสารทุนท่ี ทางการเงินท่ีก าหนดให้วดั การวดัมูลค่าใหม่ ภาษีเงินได้เก่ียวกบั             

ส่วนเกินทุน ในตราสารหน้ีด้วยมูลค่า เคร่ืองมือท่ีใช้ส าหรบั ค่างบการเงิน ก าหนดให้วดัมูลค่าด้วย มูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรม ของภาระผกูพนั องคป์ระกอบของ รวมองคป์ระกอบ

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

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2565 17,411,131 10,145,966 2,461,236 (286,792) 131,682 (29,885) (186,575) (441,493) (73,372) (447,742) 1,127,059 574,030 10,800,283 40,058,469

(ขาดทุน) ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด - - - (590,130) (48,553) (4,727) (7,979) (13,578) - 183,716 (481,251) - 765,420 284,169

โอนไปก าไรสะสม - - (19,543) - - - - - - 3,908 (15,635) - 15,635 -

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 17,411,131 10,145,966 2,441,693 (876,922) 83,129 (34,612) (194,554) (455,071) (73,372) (260,118) 630,173 574,030 11,581,338 40,342,638

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

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด - - - (713,059) (35,988) 3,583 15,965 (78,839) - 117,348 (690,990) - 206,895 (484,095)

โอนไปก าไรสะสม - - (3,345) - - - - - - 669 (2,676) - 2,676 -

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

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร
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ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก ำไรก่อนภำษเีงนิได้ 1,330,716 417,556 961,170 249,137
รำยกำรปรบักระทบก ำไรก่อนภำษเีงนิไดเ้ป็น

   เงนิสดรบั (จ่ำย) จำกกจิกรรมด ำเนนิงำน

   ค่ำเสือ่มรำคำและรำยจ่ำยตดับญัชี 168,821 176,420 147,105 155,605
   ผลขำดทนุดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ 24 364,118 1,012,029 91,463 694,407
   ผลประโยชน์ของพนกังำนทีจ่่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 13,334 7,746 13,334 7,746

   ส ำรองจำกกำรประมำณกำรหนี้สนิ 34,273 61,108 29,487 55,327
   ขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำทรพัยส์นิรอกำรขำย 141,750 257,689 34 -
   ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ

     ของตรำสำรหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มืและตรำสำรอนุพนัธ์ (2,750,461) (488,325) (2,750,461) (488,325)
   ขำดทนุทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิจำกกำรปรบัมลูค่ำสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ

      ทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผำ่นก ำไรหรอืขำดทนุ 1,492,705 2,160,649 1,492,705 2,160,649

   ขำดทนุ (ก ำไร) จำกกำรขำยเงนิลงทนุ 23 93,187 (135,328) 93,187 (135,328)

   ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยอำคำรและอุปกรณ์ (11,601) (4,144) (11,601) (4,144)

   ขำดทนุจำกกำรตดัจ ำหน่ำยอำคำรและอุปกรณ์และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 851 904 479 724

   ก ำไรจำกกำรเปลีย่นแปลงเงือ่นไขและยกเลกิสญัญำเชำ่ (556) (323) (573) (323)

   ก ำไรจำกหนี้สนิทำงกำรเงนิทีก่ ำหนดใหแ้สดงดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม (448,498) (703,612) (448,498) (703,612)
   ดอกเบี้ยรบั 19 (2,899,717) (3,212,300) (2,169,814) (2,358,101)
   เงนิปันผลรบั (1,485) (2,339) (1,485) (2,339)

   ค่ำใชจ่้ำยดอกเบี้ย 20 588,545 748,272 588,337 748,061

(ขาดทนุ) ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน

   สินทรพัยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน (1,884,018) 296,002 (1,965,131) 379,484

สินทรพัยด์ าเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง

   รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงนิ (1,493,862) (955,461) (1,407,735) (950,262)
   สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผำ่นก ำไรหรอืขำดทนุ 975,370 (3,539,701) 975,370 (3,539,701)

   เงนิใหส้นิเชือ่แก่ลกูหนี้ (4,028,595) 6,305,732 (2,964,131) 7,273,284
   ทรพัยส์นิรอกำรขำย 584,480 550,306 164,231 (1,058)

   เงนิวำงหลกัประกนัของตรำสำรอนุพนัธ์ 4,117,991 1,689,595 4,117,991 1,689,595

   สนิทรพัยอ์ืน่ (262,078) (66,723) (172,439) 30,142

หมำยเหตุประกอบขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลนี้
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ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ต่อ)

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)

   เงนิรบัฝำก 13,329,868 (5,638,778) 13,302,086 (5,300,598)

   รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงนิ (2,323,482) 6,073,298 (2,323,482) 6,073,298
   หนี้สนิจ่ำยคนืเมือ่ทวงถำม (16,492) 171,701 (16,492) 171,701
   ประมำณกำรหนี้สนิ (24,434) (80,147) (23,043) (80,147)

   เงนิรบัหลกัประกนัของตรำสำรอนุพนัธ์ 205,177 (4,631,862) 205,177 (4,631,862)
   หนี้สนิอืน่ 927,508 1,553,072 963,903 1,521,185

เงินสดได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 10,107,433 1,727,034 10,856,305 2,635,061

   ดอกเบี้ยรบั 2,325,778 2,733,975 1,549,219 1,815,528
   ดอกเบี้ยจ่ำย (551,019) (1,196,736) (551,019) (1,196,796)
   ภำษจ่ีำย (25,890) (15,081) (23,460) (14,719)

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 11,856,302 3,249,192 11,831,045 3,239,074

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงนิสดจ่ำยในกำรซือ้เงนิลงทนุในตรำสำรหนี้ทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม
    ผำ่นก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อืน่ (20,629,128) (13,966,903) (20,629,128) (13,966,903)
เงนิสดรบัจำกกำรจ ำหน่ำยและไถ่ถอนเงนิลงทนุในตรำสำรหนี้ทีว่ดัมลูค่ำดว้ย

    มลูค่ำยุตธิรรมผำ่นก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อืน่ 10,115,977 10,228,905 10,115,977 10,228,905
เงนิสดจ่ำยในกำรซือ้เงนิลงทนุในตรำสำรหนี้ทีว่ดัมลูค่ำดว้ยรำคำทนุตดัจ ำหน่ำย (3,948,737) (50,999) (3,948,737) (50,999)

เงนิสดรบัจำกกำรไถ่ถอนเงนิลงทนุในตรำสำรหนี้ทีว่ดัมลูค่ำดว้ย
   รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย 1,000,000 304,300 1,000,000 304,300
เงนิสดจ่ำยจำกกำรซือ้อำคำรและอุปกรณ์ (32,354) (7,248) (17,980) (6,758)

เงนิสดรบัจำกกำรขำยอำคำรและอุปกรณ์ 11,602 5,654 11,602 5,654
เงนิสดจ่ำยซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (64,919) (55,523) (63,487) (55,253)
เงนิปันผลรบั 1,485 2,339 1,485 2,339

ดอกเบี้ยรบั 137,535 222,772 137,535 222,772

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (13,408,539) (3,316,703) (13,392,733) (3,315,943)

หมำยเหตุประกอบขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร
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ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ต่อ)

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบัจำกหนี้สนิทำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม

    ผำ่นก ำไรหรอืขำดทนุและกำรกูย้มืเงนิ 10,988,238 3,103,849 10,988,238 3,103,849
เงนิสดจ่ำยจำกหนี้สนิทำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม

   ผำ่นก ำไรหรอืขำดทนุและกำรกูย้มืเงนิ (9,377,337) (3,098,046) (9,377,337) (3,098,046)
เงนิสดจ่ำยช ำระหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ (28,542) (30,345) (19,167) (20,966)

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 1,582,359 (24,542) 1,591,734 (15,163)

(ก ำไร) ขำดทนุจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิจำกกำรด ำเนนิงำนในต่ำงประเทศ (4,725) 3,581 (4,725) 3,581

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ 25,397 (88,472) 25,321 (88,451)

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสด ณ วนัตน้งวด 818,441 918,594 817,779 917,690

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายงวด 843,838 830,122 843,100 829,239

ข้อมลูเพ่ิมเติมประกอบกระแสเงินสด 

รำยกำรทีม่ใิชเ่งนิสด
   ตดัจ ำหน่ำยส่วนเกนิหรอืส่วนลดอตัรำดอกเบี้ย 89,029 48,354 89,029 48,354
   ลกูหนี้จำกกำรขำยเงนิลงทนุ 690,490 (156,200) 690,490 (156,200)

   เจำ้หนี้จำกกำรซือ้เงนิลงทนุ 2,239,324 895,246 2,239,324 895,246

หมำยเหตุประกอบขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลนี้
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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) เป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย โดยเริม่ประกอบกจิการธนาคารพาณิชยต์ัง้แต่วนัที่ 8 มนีาคม พ.ศ. 2492 และมทีี่อยู่ตามที่ได้จดทะเบยีน เลขที่ 44 ถนนหลงัสวน 
แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 
 
ธนาคารเป็นบรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เพื่อวตัถุประสงค์ในการรายงานขอ้มูลจงึเรยีกรวมธนาคารและบรษิัทย่อย  
วา่กลุ่มกจิการ โดยธนาคารม ีCIMB Bank Berhad เป็นบรษิทัใหญ่ และมบีรษิทั CIMB Group Holdings Berhad เป็นบรษิทัใหญ่ของกลุ่มบรษิทั 
CIMB ซึง่บรษิทัดงักล่าวจดัตัง้ในประเทศมาเลเซยี 
 
บรษิัทย่อยทัง้หมดจดัตัง้เป็นบรษิทัจ ากดัตามกฎหมายไทยและประกอบกจิการในประเทศไทย โดยด าเนินธุรกจิหลกัทางดา้นธุรกจิใหเ้ช่าซื้อ ธุรกจิ 
ใหเ้ช่าสนิทรพัยแ์บบลสิซิง่ และธุรกจิตดิตามหนี้ 
 
ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะธนาคารระหวา่งกาลนี้ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการธนาคารเมือ่วนัที ่12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 
ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะธนาคารระหวา่งกาลทีน่ าเสนอนี้ไดม้กีารสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 เกณฑก์ารจดัท าข้อมูลทางการเงิน 

 
ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชไีทย ฉบบัที ่34 เรือ่ง การรายงานทางการเงนิระหวา่งกาล ขอ้มลูทางการเงนิหลกั 
(คอื งบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของ และงบกระแสเงนิสด) ไดน้ าเสนอในรูปแบบทีส่อดคลอ้งกบั
รูปแบบของงบการเงนิประจ าปี ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัที่ 1 เรื่อง การน าเสนองบการเงนิ นอกจากนี้รูปแบบการน าเสนอ 
งบการเงนิไดจ้ดัท าขึน้ตามขอ้ก าหนดของประกาศธนาคารแหง่ประเทศไทย (“ธปท.”) ที ่สนส. 21/2561 เรือ่ง “การจดัท าและการประกาศงบการเงนิ
ของธนาคารพาณิชย์และบรษิัทโฮลดิ้งที่เป็นบรษิัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ” ลงวนัที่  31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ส่วนหมายเหตุประกอบข้อมูล 
ทางการเงนิระหว่างกาลจดัท าเป็นแบบย่อ กลุ่มกิจการได้เปิดเผยหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิเพิม่เติมตามข้อก าหนดในประกาศของ
ธนาคารแหง่ประเทศไทยและคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีอ่อกภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้ควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 
ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคารระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษจดัท าขึ้นจากข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลภาษาไทย 
ทีจ่ดัท าตามกฎหมาย ในกรณีทีม่เีนื้อความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามแตกต่างกนั ใหใ้ชข้อ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 
นโยบายการบญัชทีี่ใช้ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีี่ใช้ในการจดัท างบการเงนิส าหรบั  
ปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ยกเวน้เรื่องการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงมาถือปฏบิตัิดงัที่กล่าว  
ในหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลขอ้ 2.1 
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2.1  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมาถือปฏิบติัส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี  

1 มกราคม พ.ศ. 2565 ท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส าคญัต่อกลุ่มกิจการ 
 

ก) การปฏิรปูอตัราดอกเบีย้อ้างอิงระยะท่ี 2 (การปรบัปรงุระยะท่ี 2) มีการปรบัปรงุมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 
(TFRS 9) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 (TFRS 7) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 (TFRS 16) 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 (TFRS 4) แนวปฏิบติัทางการบญัชีเร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินและการเปิดเผย
ข้อมูลส าหรบัธุรกิจประกนัภยั ก าหนดมาตรการผ่อนปรนส าหรบัรายการที่อาจได้รบัผลกระทบจากการปฏริูปอตัราดอกเบี้ย
อ้างอิง รวมถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกระแสเงนิสด หรอืผลกระทบต่อความสมัพนัธ์ของการป้องกนัความเสี่ยงที่อาจจะ
เกดิขึน้เมือ่มกีารเปลีย่นอตัราดอกเบีย้อา้งองิ  
 
มาตรการผอ่นปรนทีส่ าคญัของการปรบัปรุงระยะที ่2  ไดแ้ก่ 
• เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ในการก าหนดกระแสเงนิสดตามสญัญาของสินทรพัย์ทางการเงนิหรอืหนี้สนิทางการเงนิ

(รวมถึงหนี้สนิตามสญัญาเช่า) ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการปฏริูปอตัราดอกเบี้ยอ้างอิงและ เกณฑ์ใหม่ที่ใช้ในการก าหนด
กระแสเงนิสดตามสญัญาเทยีบเท่ากบัเกณฑ์เดมิในเชงิเศรษฐกิจ กลุ่มกจิการจะไม่ต้องรบัรูผ้ลก าไรหรอืขาดทุนจากการ
เปลีย่นแปลงดงักล่าวในงบก าไรขาดทุนทนัท ีทัง้นี้ กลุ่มกจิการทีเ่ป็นผูเ้ช่าตาม TFRS 16 ทีม่กีารเปลีย่นแปลงเงื่อนไขของ
สญัญาเช่าเนื่องจากการเปลี่ยนเกณฑ์การก าหนดค่าเช่าจ่ายในอนาคตเนื่องจากการปฏริูปอตัราดอกเบี้ยอ้ างอิง ก็ให้ถือ
ปฏบิตัติามวธิปีฏบิตัขิา้งตน้ดว้ย 

• ผ่อนปรนให้กลุ่มกจิการยงัสามารถใช้การบญัชป้ีองกนัความเสีย่งตาม TFRS 9 ส าหรบัรายการส่วนใหญ่ต่อไปได้ กรณีที่
ความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเสีย่งไดร้บัผลกระทบจากการปฏริปูอตัราดอกเบีย้อา้งองิ ทัง้นี้ กลุ่มกจิการยงัคงตอ้งรบัรู้
ส่วนของความไมม่ปีระสทิธผิล 

 
TFRS 7 ไดก้ าหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั 
• ลกัษณะและระดบัของความเสีย่งต่อกจิการจากการปฏริปูอตัราดอกเบีย้อา้งองิ 
• กลุ่มกจิการมกีารบรหิารจดัการความเสีย่งเหล่านัน้อยา่งไร 
• ความคบืหน้าของแผนในการเปลีย่นไปใช้อตัราดอกเบี้ยอา้งองิอื่น และวธิกีารบรหิารจดัการการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวของ

กลุ่มกจิการในช่วงการเปลีย่นแปลง 
 
ธนาคารมคีวามสมัพนัธข์องการบญัชเีพื่อป้องกนัความเสีย่งซึง่อา้งองิถงึอตัราดอกเบีย้ IBOR โดยมอีตัราดอกเบี้ยอา้งองิทีส่ าคญั
ทีสุ่ด ไดแ้ก่ USD LIBOR และ THBFIX 
 
ความเสีย่งของธนาคารได้รบัผลกระทบโดยตรงจากการปฏริูปอตัราดอกเบี้ยอ้างองิจากการป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงนิสด  
ของเครื่องมอืทางการเงนิ ความสมัพนัธ์ของการป้องกนัความเสีย่งถูกก าหนดโดยใชส้ญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศและ
อตัราดอกเบี้ย เพื่อเปลี่ยนแปลงกระแสเงนิสดของ USD LIBOR และ THBFIX ซึ่งเป็นอตัราดอกเบี้ยอ้างอิงในปัจจุบนั ขอ้มูลเพิม่เติม
เกีย่วกบัความเสีย่งทีธ่นาคารไดร้บัจากการปฏริปูอตัราดอกเบีย้แสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลขอ้ 8 
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ข) แนวปฏิบติัทางการบญัชี เรื่อง แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีได้รบัผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 

 

กลุ่มกจิการทีใ่หค้วามช่วยเหลอืลูกหนี้ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 สามารถเลอืกน าแนวปฏบิตัดิงักล่าวที่
ออกโดยสภาวชิาชพีบญัชตีามแนวทางในหนังสอืเวยีนของธนาคารแห่งประเทศไทยที ่ฝนส2.ว. 802/2564 เรื่องแนวทางการให้
ความช่วยเหลอืลูกหนี้ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (มาตรการแกห้นี้อย่างยัง่ยนื) วนัที ่3 กนัยายน พ.ศ. 2564 
มาถอืปฏบิตัสิ าหรบัการใหค้วามช่วยเหลอืลูกหนี้ดงักล่าวระหว่าง วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2566 
แนวทางการใหค้วามช่วยเหลอืลกูหนี้ทีส่ าคญั ไดแ้ก่ ขอ้ผ่อนปรนเกีย่วกบัการจดัล าดบัชัน้ลกูหนี้ส าหรบัการค านวณ ECL กรณีทีม่ี
การปรบัปรุงโครงสรา้งหนี้ การปรบัปรุงอตัราดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิ (EIR) ส าหรบัหนี้ทีม่กีารปรบัโครงสรา้ง ขอ้ผ่อนปรนเกี่ยวกบัการ
ค านวณ ECL ส าหรบัวงเงนิทีย่งัไม่ไดเ้บกิใช ้(unused credit line) เป็นตน้ 
 

กลุ่มกิจการเลอืกที่จะน าแนวปฎิบตัทิางบญัชีดงักล่าวมาถือปฏบิตัิ โดยในกรณีที่กลุ่มกจิการมกีารปรบัปรุงโครงสรา้งหนี้ให้กบั
ลูกหนี้เงนิให้สนิเชื่อท าให้อตัราดอกเบี้ยที่แท้จรงิ (EIR) เดมิไม่สะท้อนประมาณการกระแสเงนิสดที่จะได้รบัจากสนิเชื่อนั้นแล้ว 
กลุ่มกจิการจะใช ้EIR ใหม่เป็นอตัราคดิค านวณมลูค่าปัจจุบนัของสนิเชื่อทีป่รบัปรุงโครงสรา้งหนี้ นอกจากนี้กลุ่มกจิการยงัปฎบิตัิ
ตามแนวทางการจดัชัน้ลกูหนี้ตามแนวปฎบิตัทิางบญัชดีงักล่าว 
 

3 การประมาณการ 
 

ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล ผูบ้รหิารต้องใช้ดุลยพนิิจ การประมาณการและขอ้สมมตทิี่มผีลกระทบต่อการน านโยบายการบญัชมีาใช้ 
และจ านวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ รายไดแ้ละคา่ใชจ้่าย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 
 

ในการจดัท าข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล ผู้บรหิารจะใช้ดุลยพินิจที่มีนัยส าคญัในการน านโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการและแหล่งที่มา  
ของขอ้มูลที่ส าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการที่มอียู่มาใช้เช่นเดยีวกบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารส าหรบัปีสิ้นสุด
วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 

4 การเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 

ขอ้มูลทางการเงนิทีเ่กี่ยวกบัผลการด าเนินงานของกลุ่มกจิการไดร้บัการสอบทานอย่างสม ่าเสมอโดยผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการ มกีารจ าแนกตาม
ส่วนงานสรุปไดด้งันี้ 
 

ภาครายยอ่ย 
ภาครายย่อย ให้บริการทางการเงนิกับประชาชนทัว่ไปและลูกค้าพาณิชย์ธนกิจ ซึ่งได้แก่ บริการด้านช่องทางการจ าหน่ายและกระจายสินค้า  
แก่ผูบ้รโิภค และการใหบ้รกิารทางการเงนิแก่ลกูคา้รายยอ่ยและลกูคา้ส่วนบุคคล 
 

ภาคธุรกจิ 
ภาคธุรกจิประกอบไปดว้ยสายวาณิชธนกจิ สายบรรษทัธุรกจิ และสายบรหิารเงนิและการตลาด 
- สายวาณิชธนกจิ เป็นการใหบ้รกิารดา้นทีป่รกึษาทางการเงนิ ธุรกรรมในตลาดตราสารทุนและการบรหิารจดัการสนิทรพัย ์
- สายบรรษทัธุรกจิ และสายบรหิารเงนิและการตลาด เป็นบรกิารทางดา้นการใหส้นิเชื่อภาคธุรกจิเชงิพาณิชย ์การบรกิารทางดา้นการรบัฝากเงนิ 

การบรหิารธุรกรรมทางการเงนิ การบรหิารเงนิและการตลาด 
 

อื่น ๆ 
อื่น ๆ เป็นฝ่ายที่รบัผดิชอบดูแลการด าเนินงานของระบบงานส่วนกลาง และส่วนสนับสนุน รวมถึงศูนย์ต้นทุน ส่วนที่ไม่แสวงผลก าไรและธุรกิจอื่น 
ซึง่ไม่มสีาระส าคญัต่อกลุ่มกจิการ 
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ในส่วนของขอ้มูลทางการเงนิทีเ่กี่ยวกบัฐานะการเงนิของกลุ่มกจิการซึ่งไดร้บัการสอบทานอย่างสม ่าเสมอโดยผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการ มกีารจ าแนก
ตามสว่นงานสรุปไดด้งันี้ 
 
ภาคธุรกจิธนาคาร 
ภาคธุรกจิธนาคาร ไดแ้ก่ การประกอบกจิการของธนาคารของธนาคาร ซไีอเอม็บไีทย จ ากดั (มหาชน) 
 
ภาคธุรกจิใหเ้ช่าซือ้ 
ภาคธุรกจิใหเ้ช่าซื้อ ประกอบด้วยบรษิทัย่อย 2 แห่ง ได้แก่ บรษิทั ซไีอเอม็บ ีไทย ออโต้ จ ากดั และบรษิทั เวลิด์ลสี จ ากดั ซึ่งประกอบธุรกจิใหเ้ช่า/ 
เช่าซือ้รถยนต ์และใหเ้ช่าซือ้และจ าหน่ายรถจกัรยานยนต์ ตามล าดบั 
 
อื่นๆ 
อื่นๆ ไดแ้ก่ บรษิทั ซที ีคอลล ์จ ากดั ซึง่ประกอบธุรกจิตดิตามหนี้ ซึง่ในขณะนี้บรษิทัอยูใ่นระหวา่งการช าระบญัช ี
 
ขอ้มลูทางการเงนิในงบการเงนิรวมระหว่างกาลจ าแนกตามส่วนงาน ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และส าหรบังวดสามเดอืน
สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 เป็นดงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

 ภาครายย่อย ภาคธรุกิจ อ่ืนๆ 
รายการ 
ตดับญัชี 

ข้อมูล 
ทางการเงินรวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      

รายไดด้อกเบีย้สทุธจิากลกูคา้ภายนอก 1,672 442 197 - 2,311 
รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิารสทุธ ิ 314 78  (9) - 383 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่นๆ 458 263 92 (23) 790 
คา่ใชจ้่ายจากการด าเนินงานอื่นๆ (1,324) (405) (83) 23 (1,789) 
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (642) (34) 311 1 (364) 
ภาษเีงนิได ้ (97) (70) (103) - (270) 
  ก าไรสุทธสิ าหรบังวด 381 274 405 1 1,061 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

 ภาครายย่อย ภาคธรุกิจ อ่ืนๆ 
รายการ 
ตดับญัชี 

ข้อมูลทาง 
การเงินรวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      

รายไดด้อกเบีย้สทุธจิากลกูคา้ภายนอก 1,884 400 180 - 2,464 
รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิารสทุธ ิ 316 96  (2) - 410 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่นๆ 400 199 46 (9) 636 
คา่ใชจ้่ายจากการด าเนินงานอื่นๆ (1,550) (449) (92) 10 (2,081) 
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (907) 55 (178) 18 (1,012) 
ภาษเีงนิได ้ (26) (55) 5 - (76) 
   ก าไร (ขาดทุน) สุทธสิ าหรบังวด 117 246 (41) 19 341 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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 ธรุกิจธนาคาร ธรุกิจให้เช่าซ้ือ ธรุกิจอ่ืน รายการตดับญัชี ข้อมูลทางการเงินรวม 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 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 404,260 394,879 34,154 33,960 13 13 (30,172) (30,338) 408,255 398,514 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิสทุธ ิ(สนิทรพัย)์ 10,670 9,262 851 793 13 13 (584) (612) 10,950 9,456 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม           
   ผ่านก าไรหรอืขาดทุน 29,714 31,303 - - - - - - 29,714 31,303 
เงนิลงทุนสทุธ ิ 88,233 74,279 2 2 - - - - 88,235 74,281 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลกูหนี้และดอกเบีย้คา้งรบัสทุธ ิ 205,626 202,709 31,927 31,924 - - (26,631) (26,784) 210,922 207,849 
เงนิรบัฝาก 196,081 182,779 - - - - (584) (612) 195,497 182,167 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ (หนี้สนิ) 53,073 55,397 26,665 26,865 - - (26,665) (26,865) 53,073 55,397 
หนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่น           
   ก าไรหรอืขาดทุน 16,639 17,744 - - - - - - 16,639 17,744 
ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูย้มื 31,633 29,466 - - - - - - 31,633 29,466 
 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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5 มูลค่ายติุธรรม 

 
5.1 การประมาณการมูลค่ายติุธรรม 

 
เครือ่งมอืทางการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมจ าแนกตามวธิกีารประมาณมลูคา่ ความแตกต่างของระดบัขอ้มลูสามารถแสดงไดด้งันี้ 
 
• ขอ้มลูระดบัที ่1 :  มูลค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิอ้างองิจากราคาเสนอซื้อปัจจุบนั/ราคาปิดที่อา้งองิจากตลาดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทย/สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

• ขอ้มลูระดบัที ่2 :  มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมอืทางการเงนิวดัมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมนิมูลค่าซึ่งใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกต 
ไดอ้ยา่งมนียัส าคญัและอา้งองิจากประมาณการของกจิการเองมาใชน้้อยทีสุ่ดเท่าทีเ่ป็นไปได้ 

• ขอ้มลูระดบัที ่3 :  มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมอืทางการเงนิวดัมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมนิมูลค่าซึ่งไม่ได้มาจากขอ้มูลที่สงัเกตได้ 
ในตลาด 

 
ตารางต่อไปนี้แสดงถงึสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
สินทรพัย ์     
   สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่     
      ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน - 29,714 - 29,714 
   เงนิลงทุนในตราสารหนี้ทีว่ดัมลูคา่     
      ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น - 60,538 - 60,538 
   เงนิลงทุนในตราสารทุนทีก่ าหนดใหว้ดัมลูคา่ดว้ย     
      มลูคา่ยุตธิรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 55 - 44 99 
   สนิทรพัยอ์นุพนัธ ์ - 40,258 - 40,258 
รวมสนิทรพัย ์ 55 130,510 44 130,609 
     
หน้ีสิน     
   หนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่     
      ยุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน - 16,639 - 16,639 
   หนี้สนิอนุพนัธ ์ - 33,891 - 33,891 
รวมหนี้สนิ - 50,530 - 50,530 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
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 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
สินทรพัย ์     
   สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่     
      ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน - 31,303 - 31,303 
   เงนิลงทุนในตราสารหนี้ทีว่ดัมลูคา่     
      ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น - 50,322 - 50,322 
   เงนิลงทุนในตราสารทุนทีก่ าหนดใหว้ดัมลูคา่ดว้ย     
      มลูคา่ยุตธิรรมผา่นกาไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 59 - 48 107 
   สนิทรพัยอ์นุพนัธ ์ - 46,419 - 46,419 
รวมสนิทรพัย ์ 59 128,044 48 128,151 
     
หน้ีสิน     
   หนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่     
      ยุตธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน - 17,744 - 17,744 
   หนี้สนิอนุพนัธ ์ - 42,708 - 42,708 
รวมหนี้สนิ - 60,452 - 60,452 

 
5.2 เทคนิคการประเมินมูลค่าส าหรบัการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบัท่ี 2 

 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน และเงนิลงทุนในตราสารหนี้ทีว่ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่า น
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น ซึ่งมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดบัที่ 2 วดัมูลค่ายุติธรรมโดยใช้วธิคีดิลดกระแสเงนิสด โดยคดิลดกระแสเงนิตาม
สญัญาด้วยอตัราผลตอบแทนเสนอซื้อถวัเฉลี่ยหรอือตัราผลตอบแทนยุติธรรมตลอดอายุสญัญาของตราสารหนี้รุ่นนัน้ๆที่เผยแพร่โดย
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
 
ตราสารอนุพนัธเ์พื่อคา้ ตราสารอนุพนัธท์ีใ่ชส้ าหรบัการบญัชป้ีองกนัความสีย่ง และหนี้สนิทางการเงนิทีก่ าหนดใหแ้สดงดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม 
ซึง่มลูค่ายุตธิรรมอยู่ในระดบัที ่2 ไดแ้ก่ สญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ หุน้กูท้ีม่อีนุพนัธ์แฝง 
และตัว๋แลกเงนิแบบ accreting ที่มีอนุพนัธ์แฝง สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า วดัมูลค่ายุติธรรมโดยอ้างอิงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศซึ่งมกีารเสนอซื้อขายกนัในตลาดที่มสีภาพคล่อง สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบี้ย หุน้กู้ทีม่อีนุพนัธ์แฝง 
และตัว๋แลกเงนิแบบ accreting ทีม่อีนุพนัธแ์ฝง วดัมลูค่ายุตธิรรมโดยอา้งองิจากอตัราดอกเบีย้ล่วงหน้าซึง่ไดม้าจากเสน้อตัราผลตอบแทน 
(yield curve) ทีส่งัเกตได ้การคดิลดไม่มผีลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อมลูคา่ยุตธิรรมของตราสารอนุพนัธซ์ึง่มลูคา่ยุตธิรรมอยูใ่นระดบัที ่2 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
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5.3 การวดัมูลค่ายติุธรรมซ่ึงใช้ข้อมูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได้อย่างมีสาระส าคญั (ข้อมูลระดบัท่ี 3)  
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าด้วย
มูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน 

 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ยอดตน้งวด 49 26 
(ขาดทุน) ก าไรทีร่บัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (5) 24 
ขายระหวา่งงวด - (1) 
ยอดปลายงวด 44 49 
 
กลุ่มกิจการวดัมูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุนในตราสารทุนที่ก าหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่งอยู่ในระดบัที่ 3 โดยใช้เทคนิค 
การเทยีบเคยีงมลูค่าของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึง่กลุ่มกจิการพจิารณาแลว้เหน็ว่ามสีถานะทางการเงนิ
ทีเ่ทยีบเคยีงกบัตราสารทุนดงักล่าว 
 

6 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสทุธิ (สินทรพัย)์ 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   
ในประเทศ :   
ธนาคารแหง่ประเทศไทยและกองทุนเพือ่การฟ้ืนฟูฯ 1,806 1,225 
ธนาคารพาณิชย ์ 257 185 
สถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ 24 10 
สถาบนัการเงนิอื่น 4,948 3,601 
   รวม 7,035 5,021 
บวก ดอกเบีย้คา้งรบั 2 2 
หกั คา่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ - - 
   รวมในประเทศสุทธ ิ 7,037 5,023 
   
ต่างประเทศ :   
เงนิสกุลดอลลารส์หรฐัฯ 3,355 3,547 
เงนิเยน 21 51 
เงนิยโูร 137 217 
เงนิสกุลอื่น 399 617 
   รวม 3,912 4,432 
บวก ดอกเบีย้คา้งรบั 1 1 
   รวมต่างประเทศ 3,913 4,433 
   

   รวมในประเทศและต่างประเทศสทุธ ิ 10,950 9,456 
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 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   
ในประเทศ :   
ธนาคารแหง่ประเทศไทยและกองทุนเพือ่การฟ้ืนฟูฯ 1,806 1,225 
ธนาคารพาณิชย ์ 1 1 
สถาบนัการเงนิอื่น 4,948 3,601 
   รวม 6,755 4,827 
บวก  ดอกเบีย้คา้งรบั 2 2 
หกั   คา่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ - - 
   รวมในประเทศสุทธ ิ 6,757 4,829 
   
ต่างประเทศ :   
เงนิสกุลดอลลารส์หรฐัฯ 3,355 3,547 
เงนิเยน 21 51 
เงนิยโูร 137 217 
เงนิสกุลอื่น 399 617 
   รวม 3,912 4,432 
บวก  ดอกเบีย้คา้งรบั 1 1 
   รวมต่างประเทศ 3,913 4,433 
   

   รวมในประเทศและต่างประเทศสทุธ ิ 10,670 9,262 
 

7 สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

 
7.1 สินทรพัยท์างการเงินเพ่ือค้า 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม และ  
ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   
หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 11,988 13,018 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 4,817 3,854 
   รวม 16,805 16,872 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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7.2 สินทรพัยท์างการเงินท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม และ  

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม  
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   
หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 12,909 14,431 

 
8 ตราสารอนุพนัธ์ 

 
8.1 ตราสารอนุพนัธเ์พ่ือค้า  

 
มลูคา่ยุตธิรรมและจ านวนเงนิตามสญัญาแบ่งตามประเภทความเสีย่ง 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม 
   จ านวนเงิน   จ านวนเงิน 
 สินทรพัย ์ หน้ีสิน ตามสญัญา สินทรพัย ์ หน้ีสิน ตามสญัญา 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       
อตัราแลกเปลีย่น 20,757 20,091 2,125,946 28,125 28,338 1,973,243 
อตัราดอกเบีย้ 15,793 12,631 2,051,203 15,831 12,751 2,080,172 
อื่นๆ 2,515 448 38,693 1,557 1,142 39,248 
   รวม 39,065 33,170 4,215,842 45,513 42,231 4,092,663 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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8.2 ตราสารอนุพนัธเ์พ่ือการป้องกนัความเส่ียง 

 
8.2.1 การป้องกนัความเส่ียงในมูลค่ายติุธรรม 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม 
    จ านวนเงิน    จ านวนเงิน 
    ตามสญัญาท่ี    ตามสญัญาท่ี 
    ได้รบัผลกระทบ    ได้รบัผลกระทบ 
   จ านวนเงิน จากการปฏิรปู   จ านวนเงิน จากการปฏิรปู 
 สินทรพัย ์ หน้ีสิน ตามสญัญา อตัราดอกเบีย้ สินทรพัย ์ หน้ีสิน ตามสญัญา อตัราดอกเบีย้ 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
         
อตัราดอกเบีย้ 337 43 20,859 - 56 44 15,075 - 
   รวม 337 43 20,859 - 56 44 15,075 - 

 
การป้องกนัความเสีย่งในมูลค่ายุตธิรรมเป็นการป้องกนัความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิ
และหนี้สนิทางการเงนิ อนัเนื่องมาจากการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบี้ยในตลาด ธนาคารใชส้ญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบี้ย  
ในการป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบี้ยของพนัธบตัร ธนาคารรบัรูก้ าไรหรอืขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุตธิรรม
ของตราสารอนุพนัธเ์พือ่การป้องกนัความเสีย่งและรายการทีม่กีารป้องกนัความเสีย่งในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
 

8.2.2 การป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม 
    จ านวนเงิน    จ านวนเงิน 
    ตามสญัญาท่ี    ตามสญัญาท่ี 
    ได้รบัผลกระทบ    ได้รบัผลกระทบ 
   จ านวนเงิน จากการปฏิรปู   จ านวนเงิน จากการปฏิรปู 
 สินทรพัย ์ หน้ีสิน ตามสญัญา อตัราดอกเบีย้ สินทรพัย ์ หน้ีสิน ตามสญัญา อตัราดอกเบีย้ 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
         
อตัราแลกเปลีย่น 833 678 32,987 32,987 818 433 33,520 33,520 
อตัราดอกเบีย้ 23 - 2,450 - 32 - 2,450 - 
   รวม 856 678 35,437 32,987 850 433 35,970 33,520 

 
การป้องกนัความเสีย่งกระแสเงนิสดใชใ้นการป้องกนัความเสีย่งอนัเกดิจากความผนัผวนของกระแสเงนิสดในอนาคตทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศและอตัราดอกเบีย้ของสนิทรพัยท์างการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิ 
ธนาคารป้องกันความเสี่ยงกระแสเงนิสดของเงนิให้สินเชื่อ ตัว๋แลกเงนิอนุพนัธ์ Credit Linked Note และหุ้นกู้ด้อยสทิธิจาก 
ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศและความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ โดยท ารายการสญัญาแลกเปลีย่นเงนิตรา
ต่างประเทศและอตัราดอกเบีย้ และสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้กบั CIMB Bank Berhad และกจิการอื่น 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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9 เงินลงทุนสทุธิ 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ราคาทุนตดัจ าหน่าย ราคาทุนตดัจ าหน่าย 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย   
หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 27,598 23,852 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 1 1 
   รวม 27,599 23,853 
หกั  คา่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (1) (1) 
   รวม 27,598 23,852 
 
 มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน   
หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 52,782 44,567 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 7,756 5,755 
   รวม 60,538 50,322 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 มูลค่ายติุธรรม เงินปันผลรบั มูลค่ายติุธรรม เงินปันผลรบั 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าด้วย 
   มูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน     
ตราสารทุนทีอ่ยูใ่นความตอ้งการของตลาดในประเทศ 55 1 59 4 
ตราสารทุนทีไ่มอ่ยูใ่นความตอ้งการของตลาดในประเทศ 44 - 48 8 
   รวม 99 1 107 12 
     
   รวมเงนิลงทุนสุทธ ิ 88,235 1 74,281 12 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ราคาทุนตดัจ าหน่าย ราคาทุนตดัจ าหน่าย 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย   
หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 27,596 23,850 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 1 1 
   รวม 27,597 23,851 
หกั  คา่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (1) (1) 
   รวม 27,596 23,850 
 
 มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน   
หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 52,782 44,567 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 7,756 5,755 
   รวม 60,538 50,322 
 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 มูลค่ายติุธรรม เงินปันผลรบั มูลค่ายติุธรรม เงินปันผลรบั 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าด้วย 
   มูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน     
ตราสารทุนทีอ่ยูใ่นความตอ้งการของตลาดในประเทศ 55 1 59 4 
ตราสารทุนทีไ่มอ่ยูใ่นความตอ้งการของตลาดในประเทศ 44 - 48 8 
   รวม 99 1 107 12 
     
   รวมเงนิลงทุนสุทธ ิ 88,233 1 74,279 12 
 
ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการมเีงนิลงทุนทีน่ าไปวางเป็นหลกัประกนัตามทีก่ล่าวในหมายเหตุประกอบ
ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลขอ้ 26 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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10 เงินลงทุนในบริษทัย่อยสทุธิ 

 

    
ข้อมูลทางการเงิน 
เฉพาะธนาคาร 

   สดัส่วนการถือหุ้น วิธีราคาทุน 
  ประเภท 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
  หลกัทรพัย ์ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ ท่ีลงทุน ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท 
       
บริษทัย่อย - ท่ีรวมอยู่ในข้อมูลทางการเงินรวม       
บรษิทั ซไีอเอม็บ ีไทย ออโต ้จ ากดั ใหเ้ช่า/เช่าซือ้รถยนต ์ หุน้สามญั 99.99 99.99 2,328 2,328 
บรษิทั เวลิดล์สี จ ากดั ใหเ้ช่าซือ้และจ าหน่าย      
 รถจกัรยานยนต ์ หุน้สามญั 99.99 99.99 567 567 
บรษิทั ซที ีคอลล ์จ ากดั ตดิตามหนี้ หุน้สามญั 99.99 99.99 9 9 
   เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ยสุทธ ิ     2,904 2,904 

 
บรษิัทย่อยดังกล่าวข้างต้นได้รวมอยู่ในการจัดท างบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ สดัส่วนของสิทธิในการออกเสียงในบริษัทย่อยที่ถือโดยบริษัทใหญ่ 
ไม่แตกต่างจากสดัส่วนทีถ่อืหุน้สามญั เนื่องจากบรษิทัยอ่ยไม่ไดม้กีารออกหุน้ประเภทอื่นนอกเหนือจากหุน้สามญั 
 

11 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบีย้ค้างรบัสทุธิ 

 
11.1 จ าแนกตามประเภทสินเช่ือ 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2565 
31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564 

31 มีนาคม 
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
เงนิเบกิเกนิบญัช ี 4,171 4,400 4,171 4,400 
เงนิใหกู้ย้มื 161,875 160,230 162,475 160,980 
ตัว๋เงนิ 15,299 13,669 41,364 39,784 
ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าซือ้  33,629 33,535 - - 
อื่น ๆ 59 60 34 34 
   รวมเงนิใหส้นิเชื่อแก่ลกูหนี้ 215,033 211,894 208,044 205,198 
บวก ดอกเบีย้คา้งรบัและรายไดด้อกเบีย้ทีย่งัไม่ถงึก าหนดช าระ 4,504 4,295 4,548 4,292 
   รวมเงนิใหส้นิเชื่อแก่ลกูหนี้และดอกเบีย้คา้งรบั 219,537 216,189 212,592 209,490 
หกั  คา่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (หมายเหตุ 12) (8,615) (8,340) (6,966) (6,781) 
    เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลกูหนี้และดอกเบีย้คา้งรบัสุทธ ิ 210,922 207,849 205,626 202,709 
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11.2 จ าแนกตามประเภทการจดัชัน้ 

 
กลุ่มกจิการสามารถจ าแนกสนิเชื่อตามประเภทการจดัชัน้ไดด้งัต่อไปนี้ 
 
ลูกหน้ีและเงินให้สินเช่ือของกลุ่มกิจการ 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 เงินให้สินเช่ือและ

ดอกเบีย้ค้างรบั 
เงินให้สินเช่ือและ
ดอกเบีย้ค้างรบั 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   
สนิทรพัยท์างการเงนิทีไ่มม่กีารเพิม่ขึน้อยา่งมนียัส าคญัของความเสีย่งดา้นเครดติ  192,359 188,770 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีม่กีารเพิม่ขึน้อยา่งมนียัส าคญัของความเสีย่งดา้นเครดติ  18,275 19,000 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีด่อ้ยคา่ดา้นเครดติ  8,845 8,361 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีม่กีารดอ้ยคา่ดา้นเครดติเมือ่ซือ้หรอืเมือ่เกดิรายการ 58 58 
   รวม 219,537 216,189 

 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 เงินให้สินเช่ือและ

ดอกเบีย้ค้างรบั 
เงินให้สินเช่ือและ
ดอกเบีย้ค้างรบั 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   
สนิทรพัยท์างการเงนิทีไ่มม่กีารเพิม่ขึน้อยา่งมนียัส าคญัของความเสีย่งดา้นเครดติ  190,435 187,124 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีม่กีารเพิม่ขึน้อยา่งมนียัส าคญัของความเสีย่งดา้นเครดติ  13,650 14,278 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีด่อ้ยคา่ดา้นเครดติ  8,449 8,030 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีม่กีารดอ้ยคา่ดา้นเครดติเมือ่ซือ้หรอืเมือ่เกดิรายการ  58 58 
   รวม 212,592 209,490 
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11.3 สินทรพัยท์างการเงินท่ีด้อยค่าด้านเครดิต 

 
ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการมสีนิทรพัยท์างการเงนิทีด่อ้ยค่าดา้นเครดติตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิฉบบัที ่9 โดยไม่รวมดอกเบีย้คา้งรบั ดงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
31 มีนาคม  
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2564 

31 มีนาคม  
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2564 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

สนิทรพัยท์างการเงนิทีด่อ้ยคา่ดา้นเครดติ   
   ก่อนหกัคา่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติที ่  
   คาดวา่จะเกดิขึน้ 8,374 7,923 8,000 7,612 

 
11.4 ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือและสญัญาเช่าทางการเงิน 

 
ณ วันที่  31 มีนาคม พ.ศ. 2565 บริษัทย่อยมีลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงินจ านวน  31,895 ล้านบาท  
(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 31,891 ลา้นบาท) ซึง่ส่วนใหญ่เป็นสญัญาเช่าซื้อและเช่าทางการเงนิส าหรบัรถยนต ์และรถจกัรยานยนต์โดยมี
อายุของสญัญาระหวา่ง 3 ถงึ 7 ปี และสว่นใหญ่คดิดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละคงทีต่ามทีร่ะบุในสญัญา 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
 จ านวนเงินท่ีถึงก าหนดช าระจ่ายตามสญัญาเช่า 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ผลรวมของเงนิลงทุนขัน้ตน้ทัง้สิน้ตามสญัญาเช่า 11,537 27,733 1,849 41,119 
หกั  รายไดท้างการเงนิรอการรบัรู ้ (2,876) (4,494) (120) (7,490) 
มลูคา่ปัจจุบนัของจ านวนเงนิขัน้ต ่า     
   ทีล่กูหนี้ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า 8,661 23,239 1,729 33,629 
หกั  คา่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้    (1,734) 
ลกูหนี้ภายใตส้ญัญาเช่าซือ้และสญัญาเช่าทางการเงนิสทุธ ิ    31,895 
 

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

ผลรวมของเงนิลงทุนขัน้ตน้ทัง้สิน้ตามสญัญาเช่า 11,382 27,956 1,776 41,114 
หกั  รายไดท้างการเงนิรอการรบัรู ้ (2,885) (4,568) (126) (7,579) 
มลูคา่ปัจจุบนัของจ านวนเงนิขัน้ต ่า     
   ทีล่กูหนี้ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า 8,497 23,388 1,650 33,535 
หกั  คา่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้    (1,644) 
ลกูหนี้ภายใตส้ญัญาเช่าซือ้และสญัญาเช่าทางการเงนิสุทธ ิ    31,891 
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12 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

    สินทรพัย ์   
 สินทรพัยท์างการเงิน สินทรพัยท์างการเงิน สินทรพัย ์ ทางการเงิน   
 ท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้น ท่ีมีการเพ่ิมขึ้น ทางการเงิน ท่ีมีการด้อยค่า   
 อย่างมีนัยส าคญัของ อย่างมีนัยส าคญัของ ท่ีมีการด้อยค่า ด้านเครดิตเมื่อซ้ือ ส ารอง  
 ความเส่ียงด้านเครดิต ความเส่ียงด้านเครดิต ด้านเครดิต หรือเมื่อเกิดรายการ 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 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจาก       
   การเปลีย่นการจดัชัน้ 52 (239) 187 - - - 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการวดัมลูคา่       
   คา่เผือ่ผลขาดทนุใหม ่ (199) 386 468 - - 655 
สนิทรพัยท์างการเงนิใหมท่ีซ่ือ้หรอืไดม้า 137 14 - - - 151 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีถู่กตดัรายการ  (27) (73) (91) - - (191) 
สว่นทีต่ดัออกจากบญัช ี - (1) (339) - - (340) 
ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 1,451 1,977 3,614 24 1,549 8,615 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

    สินทรพัย ์   
 สินทรพัยท์างการเงิน สินทรพัยท์างการเงิน สินทรพัย ์ ทางการเงิน   
 ท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้น ท่ีมีการเพ่ิมขึ้น ทางการเงิน ท่ีมีการด้อยค่า   
 อย่างมีนัยส าคญัของ อย่างมีนัยส าคญัของ ท่ีมีการด้อยค่า ด้านเครดิตเมื่อซ้ือ ส ารอง  
 ความเส่ียงด้านเครดิต ความเส่ียงด้านเครดิต ด้านเครดิต หรือเมื่อเกิดรายการ ส่วนเกิน รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 1,891 1,482 3,491 24 2,065 8,953 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจาก       
   การเปลีย่นการจดัชัน้ 297 (916) 619 - - - 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการวดัมลูคา่       
   คา่เผือ่ผลขาดทนุใหม ่ (897) 1,652 3,222 - - 3,977 
สนิทรพัยท์างการเงนิใหมท่ีซ่ือ้หรอืไดม้า 396 57 2 - - 455 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีถู่กตดัรายการ  (195) (380) (259) - - (834) 
สว่นทีต่ดัออกจากบญัช ี - (2) (2,208) - - (2,210) 
ทยอยลดส ารองสว่นเกนิ - - - - (516) (516) 
ขายสนิทรพัยท์างการเงนิทีม่กีารดอ้ยคา่       
  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 จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

30 

 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

    สินทรพัย ์   
 สินทรพัยท์างการเงิน สินทรพัยท์างการเงิน สินทรพัย ์ ทางการเงิน   
 ท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้น ท่ีมีการเพ่ิมขึ้น ทางการเงิน ท่ีมีการด้อยค่า   
 อย่างมีนัยส าคญัของ อย่างมีนัยส าคญัของ ท่ีมีการด้อยค่า ด้านเครดิตเมื่อซ้ือ ส ารอง  
 ความเส่ียงด้านเครดิต ความเส่ียงด้านเครดิต ด้านเครดิต หรือเมื่อเกิดรายการ 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 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจาก       
   การเปลีย่นการจดัชัน้ 27 (155) 128 - - - 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการวดัมลูคา่       
   คา่เผือ่ผลขาดทนุใหม ่ (112) 147 243 - - 278 
สนิทรพัยท์างการเงนิใหมท่ีซ่ือ้หรอืไดม้า 97 12 - - - 109 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีถู่กตดัรายการ  (21) (11) (13) - - (45) 
สว่นทีต่ดัออกจากบญัช ี - (1) (156) - - (157) 
ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 919 1,107 3,459 24 1,457 6,966 
 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

    สินทรพัย ์   
 สินทรพัยท์างการเงิน สินทรพัยท์างการเงิน สินทรพัย ์ ทางการเงิน   
 ท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้น ท่ีมีการเพ่ิมขึ้น ทางการเงิน ท่ีมีการด้อยค่า   
 อย่างมีนัยส าคญัของ อย่างมีนัยส าคญัของ ท่ีมีการด้อยค่า ด้านเครดิตเมื่อซ้ือ ส ารอง  
 ความเส่ียงด้านเครดิต ความเส่ียงด้านเครดิต ด้านเครดิต หรือเมื่อเกิดรายการ ส่วนเกิน รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 1,060 708 3,332 24 1,943 7,067 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจาก       
   การเปลีย่นการจดัชัน้ 228 (608) 380 - - - 
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการวดัมลูคา่       
   คา่เผือ่ผลขาดทนุใหม ่ (475) 1,034 2,272 - - 2,831 
สนิทรพัยท์างการเงนิใหมท่ีซ่ือ้หรอืไดม้า 290 49 2 - - 341 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีถู่กตดัรายการ  (171) (63) (85) - - (319) 
สว่นทีต่ดัออกจากบญัช ี - (2) (1,166) - - (1,168) 
ทยอยลดส ารองสว่นเกนิ - - - - (486) (486) 
ขายสนิทรพัยท์างการเงนิทีม่กีารดอ้ยคา่       
   ดา้นเครดติ (4) (3) (1,478) - - (1,485) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 928 1,115 3,257 24 1,457 6,781 
 

กลุ่มกจิการทยอยรบัรูผ้ลกระทบส่วนเกนิสะสมค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าจากการเปลีย่นแปลง ณ วนัแรกทีถ่อืปฏบิตัใินก าไรหรอืขาดทุน
ตามวธิเีสน้ตรงเป็นระยะเวลา 5 ปีนับจากวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 อย่างไรกต็ามกลุ่มกจิการอาจน าส ารองส่วนเกนิดงักล่าวมาใชเ้พิม่ไดห้ากมี
เหตุการณ์ทีส่่งผลใหม้กีารตัง้ส ารองเพิม่ขึน้ตามทีร่ะบุในหนงัสอืแจง้ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิการไม่ไดท้ าการทยอยลดเงนิส ารองส่วนเกนิดงักล่าว เพื่อใหก้ลุ่มกจิการมเีงนิส ารองเพิม่เตมิเพือ่รองรบั
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 โดยอ้างอิงประกาศ ธปท.ที่ สนส. 23/2561  
เรื่อง หลกัเกณฑก์ารจดัชัน้และการกนัเงนิส ารองของสถาบนัการเงนิ วนัที ่31 ตุลาคม 2561 ขอ้ 5.8 สถาบนัการเงนิสามารถจดัชัน้หรอืกนัเงนิส ารอง
สนิทรพัยแ์ละภาระผกูพนัทางการเงนิ หรอืตดัสนิทรพัยอ์อกจากบญัช ีโดยใชเ้กณฑท์ีเ่ขม้งวดกวา่หลกัเกณฑท์ีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยก าหนดได้ 
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13 หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

 

 
ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
31 มีนาคม 
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2564 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   
ตัว๋แลกเงนิ 16,639 17,744 
   รวม 16,639 17,744 
 

 
ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
31 มีนาคม 
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2564 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   
ผลสะสมของการเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยุตธิรรมทีเ่ป็นผลจาก   
   การเปลีย่นแปลงความเสีย่งดา้นเครดติของหนี้สนิทีร่บัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 455 441 
ส่วนต่างระหวา่งมลูคา่ตามบญัชแีละมลูคา่ตามสญัญาทีจ่ะตอ้งจ่ายช าระเมือ่ครบก าหนด 2,434 2,922 
 
ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 หนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน สรุปไดด้งันี้ 
 
• ธนาคารไดอ้อกตัว๋แลกเงนิแบบ accreting ทีม่อีนุพนัธแ์ฝง (accreting structured bills of exchange) ซึง่อนุพนัธแ์ฝงคอืสญัญาแลกเปลีย่น

อตัราดอกเบี้ย มอีายุระหว่าง 3 - 23 ปี ธนาคารช าระดอกเบี้ยในอตัราระหว่างร้อยละ 1.78 - ร้อยละ 5.18 ต่อปี ช าระดอกเบี้ยครัง้เดียว  
ณ วนัครบก าหนดไถ่ถอน โดยธนาคารไดท้ ารายการสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ กบักจิการอื่นเพือ่ป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ 

 
ในระหว่างงวดธนาคารได้มกีารทยอยเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงจาก THBFIX เป็น THOR ส าหรบัตัว๋แลกเงนิแบบ accreting  
ที่มีอนุพนัธ์แฝง เนื่ องจากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THBFIX จะถูกยกเลิกในปี พ.ศ.2565 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบที่เป็น
สาระส าคญัต่อขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลส าหรบังวดสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ.2565 
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14 ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
หุ้นกู้       
หุน้กูร้ะยะสัน้  
   ครบก าหนดปี พ.ศ. 2565 อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 0.55 - 0.70 ต่อปี 8,600 - 8,600 7,010 - 7,010 

       
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ       
ตราสารหนี้ดอ้ยสทิธ ิมลูคา่ตราไว ้390 ลา้นรงิกติ       
   ครบก าหนดปี พ.ศ. 2571 อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 5.20 ต่อปี - 3,090 3,090 - 3,126 3,126 
ตราสารหนี้ดอ้ยสทิธ ิมลูคา่ตราไว ้550 ลา้นรงิกติ       
   ครบก าหนดปี พ.ศ. 2572 อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 4.15 ต่อปี - 4,358 4,358 - 4,408 4,408 
ตราสารหนี้ดอ้ยสทิธ ิมลูคา่ตราไว ้660 ลา้นรงิกติ       
   ครบก าหนดปี พ.ศ. 2574 อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 3.90 ต่อปี - 5,230 5,230 - 5,289 5,289 
       
หุ้นกู้ท่ีมีอนุพนัธ์แฝง       
หุน้กูท้ีม่อีนุพนัธแ์ฝง 4,260 666 4,926 3,522 668 4,190 
 12,860 13,344 26,204 10,532 13,491 24,023 
       
ตัว๋แลกเงินท่ีมีอนุพนัธแ์ฝง       
ตัว๋แลกเงนิทีม่อีนุพนัธแ์ฝง 1,800 3,629 5,429 1,800 3,643 5,443 
 1,800 3,629 5,429 1,800 3,643 5,443 
รวม 14,660 16,973 31,633 12,332 17,134 29,466 

 
(ก) วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 ธนาคารมหีุ้นกู้ระยะสัน้ จ านวน 8,600 ล้านบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 7,010 ล้านบาท) อตัราดอกเบี้ย

ระหว่างรอ้ยละ 0.55 - 0.70 ต่อปี (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : อตัราดอกเบี้ยระหว่างรอ้ยละ 0.55 - 0.70 ต่อปี) ช าระดอกเบี้ยเมื่อครบก าหนด 
หุน้กูร้ะยะสัน้มอีายุระหว่าง 3 - 9 เดอืน (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : อายุระหวา่ง 4 - 9 เดอืน) ครบก าหนดในระหว่างเดอืนเมษายน พ.ศ. 2565 
ถงึเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2565 (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : เดอืนกุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 ถงึเดอืนมถิุนายน พ.ศ. 2565) 

 
(ข) ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 ธนาคารมหีุน้กูด้อ้ยสทิธ ิจ านวน 12,678 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 12,823 ลา้นบาท) ดงันี้ 

 
• เมื่อวนัที ่29 มนีาคม พ.ศ. 2561 ธนาคารไดอ้อกหุน้กู้ดอ้ยสทิธจิ านวน 390 ลา้นเหรยีญรงิกติมาเลเซยี ตามโครงการหุน้กูด้อ้ยสทิธิ

เพื่อนับเป็นเงนิกองทุนขัน้ที่ 2 เพื่อขายให้กับผู้ลงทุนในต่างประเทศ จ านวน 3,900,000 หน่วย ราคาเสนอขาย หน่วยละ 100 
เหรยีญรงิกติมาเลเซยี อตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 5.20 ต่อปี ตลอดอายุหุน้กู้ ช าระดอกเบี้ยทุกหกเดอืน หุน้กู้มอีายุ 10 ปี ครบก าหนด  
ในปี พ.ศ. 2571 ธนาคารมสีทิธไิถ่ถอนก่อนวนัครบก าหนดหลงัจากวนัครบรอบ 5 ปี โดยธนาคารได้รบัอนุญาตจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามหนงัสอืที ่ฝกก. 221/2561 ใหส้ามารถนบัหุน้กูด้อ้ยสทิธดิงักล่าวเขา้เป็นเงนิกองทุนชัน้ที ่2 

 
• เมือ่วนัที ่8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ธนาคารไดอ้อกหุน้กูด้อ้ยสทิธจิ านวน 550 ลา้นเหรยีญรงิกติมาเลเซยี ตามโครงการหุน้กูด้อ้ยสทิธิ

เพื่อนับเป็นเงินกองทุนขัน้ที่  2 เพื่อขายให้กับผู้ลงทุนในต่างประเทศ ราคาเสนอขาย หน่วยละ 100 เหรียญริงกิตมาเลเซีย  
จ านวน 5,500,000 หน่วย อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 4.15 ต่อปี ตลอดอายุหุน้กู ้ช าระดอกเบีย้ทุกหกเดอืน หุน้กูม้อีายุ 10 ปี ครบก าหนด 
ในปี พ.ศ. 2572 ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนวนัครบก าหนดหลังจากวนัครบรอบ 5 ปี โดยธนาคารได้รบัอนุญาตจากธนาคาร 
แหง่ประเทศไทยเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามหนงัสอืที ่ฝกก. 527/2562 ใหส้ามารถนบัหุน้กูด้อ้ยสทิธดิงักล่าวเขา้เป็นเงนิกองทุนชัน้ที ่2 
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• วนัที ่12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ธนาคารไดอ้อกหุน้กูด้อ้ยสทิธจิ านวน 660 ลา้นเหรยีญรงิกติมาเลเซยีเพื่อนับเป็นเงนิกองทุนขัน้ที ่2 

จ านวน 6,600,000 หน่วย ราคาหน่วยละ 100 เหรยีญรงิกติมาเลเซยี อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 3.90 ต่อปี ตลอดอายุหุน้กู ้ช าระดอกเบีย้
ทุกหกเดอืน หุ้นกู้มอีายุ 10 ปี ครบก าหนด ในปี พ.ศ. 2574 ธนาคารมสีทิธไิถ่ถอนก่อนวนัครบก าหนดหลงัจากวนัครบรอบ 5 ปี  
โดยธนาคารได้รบัอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามหนังสอืที่ ฝนส1. 81/2564 ให้สามารถนับหุ้นกู้ 
ดอ้ยสทิธดิงักล่าวเขา้เป็นเงนิกองทุนชัน้ที ่2 

 
(ค) ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 ธนาคารมหีุน้กูท้ีม่อีนุพนัธแ์ฝง จ านวน 4,926 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 4,190 ลา้นบาท) ดงันี้ 
 

• ธนาคารมีหุ้นกู้อนุพันธ์ (Maxi X-Change) จ านวน 2,205 ล้านบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 1,438 ล้านบาท) มีอายุ 1 - 5 เดือน  
(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 3 เดอืน) นับจากวนัที่ออกหุ้นกู้ โดยให้ผลตอบแทน ณ วนัครบก าหนดอายุ ตามการเคลื่อนไหวของปัจจยั
อา้งองิ 
 

• ธนาคารมีหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่อ้างอิงกับหน่วยลงทุน ประเภท Fund Link Note ที่เป็นเงินบาท จ านวน 515 ล้านบาท  
(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : จ านวน 548 ล้านบาท) อายุ 3 ปี (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 :  3 ปี) อัตราผลตอบแทนจะขึ้นอยู่กับ 
การเคลื่อนไหวของราคาของหน่วยลงทุนของกองทุน 

 
• ธนาคารมหีุ้นกู้ที่มอีนุพนัธ์แฝงอ้างอิงกบัเหตุการณ์ที่มผีลต่อความสามารถในการช าระหนี้ของบรษิัทอ้างอิง credit linked note 

(CLN) จ านวน 20 ล้านเหรยีญสหรฐั หรอืเทยีบเท่า 666 ล้านบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : จ านวน 20 ล้านเหรยีญสหรฐั หรอื
เทียบเท่า 668 ล้านบาท) อายุ 3 ปี ผู้ถือ CLN จะได้รบัดอกเบี้ยและจ านวนเงนิไถ่ถอนในวนัที่ครบก าหนดตามเงื่อนไขที่ระบุใน
สญัญา โดยตอ้งไม่มเีหตุการณ์ตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญาเกดิขึน้กบักจิการอา้งองิ 

 
• ธนาคารมหีุน้กูท้ีม่อีนุพนัธแ์ฝงทีอ่า้งองิกบัดชันีหลกัทรพัย ์(Equity Shark Fin Bull Structured Debenture) จ านวน 1,540 ลา้นบาท 

(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : จ านวน 1,536 ลา้นบาท) ผูถ้อืหุน้กู้ทีม่อีนุพนัธแ์ฝงจะไดร้บัช าระคนืเงนิต้นเมื่อครบก าหนดอายุตามทีร่ะบุไว้ 
(Scheduled Maturity Date) โดยการช าระเงนิดงักล่าวขึน้อยูก่บัความเคลื่อนไหวของระดบัของดชันีหลกัทรพัยอ์า้งองิ 

 
(ง) ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 ธนาคารมตีัว๋แลกเงนิอนุพนัธ์ที่อ้างอิงกบัเหตุการณ์ที่มผีลต่อความสามารถในการช าระหนี้ของบรษิัท

อา้งองิ credit linked bill of exchange (CLN) จ านวน 5,429 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : จ านวน 5,443 ลา้นบาท) ดงันี้ 
 

• ธนาคารมี CLN จ านวน 1,800 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 : จ านวน 1,800 ล้านบาท) อายุ 10 ปี ผู้ถือ CLN จะได้รบั
ดอกเบี้ยทัง้หมดในวนัที่ช าระดอกเบี้ยและจะได้รบัจ านวนเงนิไถ่ถอนในวนัที่ครบก าหนด โดยต้องไม่มเีหตุการณ์ตามที่ระบุไวใ้น
สญัญาเกดิขึน้กบักจิการอา้งองิ ธนาคารช าระดอกเบีย้ในอตัราระหว่างรอ้ยละ 3.75 ถงึ รอ้ยละ 4.01 ต่อปี (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 
รอ้ยละ 3.75 ถงึรอ้ยละ 4.01 ต่อปี) ช าระดอกเบีย้ทุก 6 เดอืน 
 

• ธนาคารม ีCLN จ านวน 109 ลา้นเหรยีญสหรฐั หรอืเทยีบเท่า 3,629 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : จ านวน 109 ลา้นเหรยีญ
สหรฐั หรอืเทยีบเท่า 3,643 ลา้นบาท) อายุระหวา่ง 8 ถงึ 15 ปี (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 8 ถงึ 15 ปี) ผูถ้อื CLN จะไดร้บัดอกเบี้ย
และจ านวนเงนิไถ่ถอนในวนัที่ครบก าหนดตามเงื่อนไขที่ระบุในสญัญา โดยต้องไม่มเีหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในสญัญาเกิดขึ้นกบั
กจิการอา้งองิ ธนาคารช าระดอกเบี้ยในอตัราระหว่าง 6M LIBOR + 1.6597% ถงึ 6M LIBOR + 2.3925% ต่อปี (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 6M 
LIBOR + 1.6597% ถงึ 6M LIBOR + 2.3925% ต่อปี) ช าระดอกเบีย้ทุก 6 เดอืน 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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15 ประมาณการหน้ีสิน 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

คา่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ของภาระผกูพนั 
   วงเงนิสนิเชื่อ และสญัญาค ้าประกนัทางการเงนิ 759 968 766 975 
ประมาณการผลขาดทุนทีอ่าจเกดิขึน้จากคดฟ้ีองรอ้ง 18 26 18 26 
ประมาณการหนี้สนิผลประโยชน์ของพนกังาน 1,647 1,628 1,491 1,475 
ประมาณการหนี้สนิคา่รือ้ถอน 17 18 13 15 
    รวมประมาณการหนี้สนิ 2,441 2,640 2,288 2,491 
 

16 ทุนเรือนหุ้น 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 จ านวนหุ้น จ านวนเงิน จ านวนหุ้น จ านวนเงิน 
 ล้านหุ้น ล้านบาท ล้านหุ้น ล้านบาท 
ทุนจดทะเบียน     
ณ วนัตน้งวด/ปี - หุน้สามญั 34,822 17,411 34,822 17,411 
การออกหุน้ใหม่ - - - - 
ณ วนัปลายงวด/ปี 34,822 17,411 34,822 17,411 
     

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

17 ส ารองตามกฎหมาย 

 
ตามพระราชบัญญัติบรษิัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ธนาคารจะต้องจัดสรรเงินส ารองอย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลังจาก 
หกัขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าส ารองดงักล่าวมจี านวนเท่ากบัร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยส ารองดงักล่าวไม่สามารถน ามาจ่าย 
เงนิปันผลได ้
 
ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 ธนาคารมทีุนส ารองตามกฎหมายรวมทัง้สิน้ 574 ลา้นบาท (วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 574 ลา้นบาท) 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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18 เงินกองทุนท่ีต้องด ารงไว้ตามกฎหมาย 

 
วตัถุประสงคข์องกลุ่มกจิการในการบรหิารทุน คอืการด ารงไวซ้ึ่งความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและการด ารงเงนิกองทุนตามกฎหมาย
ตามพระราชบญัญตัธิุรกจิสถาบนัการเงนิ พ.ศ. 2551 ซึง่ประกอบดว้ย 
 
  อตัราส่วน  อตัราส่วน 
 31 มีนาคม เงินกองทุน 31 ธนัวาคม เงินกองทุน 
 พ.ศ. 2565 ต่อสินทรพัยเ์ส่ียง พ.ศ. 2564 ต่อสินทรพัยเ์ส่ียง 
เงินกองทุนส าหรบักลุ่มธรุกิจทางการเงิน ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
     

เงนิกองทุนชัน้ที ่1     
ทุนช าระแลว้  17,411  17,411  
ส่วนเกนิมลูคา่หุน้สามญั 10,146  10,146  
เงนิส ารองตามกฎหมาย 574  574  
ก าไรสทุธคิงเหลอืจากการจดัสรร 12,700  12,700  
องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของ 547  1,032  
รายการหกัจากกองทุนชัน้ที ่1 (2,418)  (2,070)  
   รวมเงนิกองทุนชัน้ที ่1 38,960 15.91 39,793 16.34 
     
เงนิกองทุนชัน้ที ่2     
หุน้กูด้อ้ยสทิธริะยะยาว 12,388  12,388  
เงนิส ารองส าหรบัสนิทรพัยจ์ดัชัน้ปกต ิ 2,280  2,246  
   รวมเงนิกองทุนชัน้ที ่2 14,668 5.99 14,634 6.01 
     
   รวมเงนิกองทุนตามกฎหมาย 53,628 21.90 54,427 22.35 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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  อตัราส่วน  อตัราส่วน 
 31 มีนาคม เงินกองทุน 31 ธนัวาคม เงินกองทุน 
 พ.ศ. 2565 ต่อสินทรพัยเ์ส่ียง พ.ศ. 2564 ต่อสินทรพัยเ์ส่ียง 
เงินกองทุนส าหรบัธนาคาร ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
     

เงนิกองทุนชัน้ที ่1     
ทุนช าระแลว้  17,411  17,411  
ส่วนเกนิมลูคา่หุน้สามญั 10,146  10,146  
เงนิส ารองตามกฎหมาย 574  574  
ก าไรสทุธคิงเหลอืจากการจดัสรร 10,095  10,095  
องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของ 590  1,075  
รายการหกัจากกองทุนชัน้ที ่1 (1,760)  (1,409)  
   รวมเงนิกองทุนชัน้ที ่1 37,056 15.29 37,892 15.70 

     
เงนิกองทุนชัน้ที ่2     
หุน้กูด้อ้ยสทิธริะยะยาว 12,388  12,388  
เงนิส ารองส าหรบัสนิทรพัยจ์ดัชัน้ปกต ิ 2,350  2,321  
   รวมเงนิกองทุนชัน้ที ่2 14,738 6.08 14,709 6.10 

     
   รวมเงนิกองทุนตามกฎหมาย 51,794 21.37 52,601 21.80 
 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 เงนิกองทุนหลงัหกัเงนิกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรบัการให้สินเชื่อแก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ของธนาคาร มีจ านวน  
51,794 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 52,601 ลา้นบาท) 
 
ธนาคารด ารงเงินกองทุนและสินทรพัย์สภาพคล่องเพื่อรองรบัสถาณการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรงตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร  
แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการก ากับดูแลเงนิกองทุนภายใต้หลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และการก ากบัดูแลเงนิกองทุนภายใต้
หลกัเกณฑ ์Basel III ตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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19 รายได้ดอกเบีย้ 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ 
 วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 9 3 9 3 
เงนิลงทุนและธุรกรรมเพือ่คา้ 90 80 90 80 
เงนิลงทุนในตราสารหนี้ 315 259 315 259 
เงนิใหส้นิเชื่อ 1,602 1,789 1,751 2,006 
การใหเ้ช่าซือ้และสญัญาเช่าการเงนิ 875 1,069 - - 
อื่นๆ 9 12 5 10 
   รายไดด้อกเบีย้ 2,900 3,212 2,170 2,358 
 

20 ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ 
 วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
เงนิรบัฝาก 236 404 236 404 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 56 56 56 56 
เงนิน าสง่สถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก 5 5 5 5 
เงนิน าสง่กองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิ 134 133 134 133 
ตราสารหนี้ทีอ่อก     
   - หุน้กูด้อ้ยสทิธ ิ 108 121 108 121 
   - ตัว๋แลกเงนิทีม่อีนุพนัธแ์ฝง 15 14 15 14 
   - หุน้กูท้ีม่อีนุพนัธแ์ฝง 10 6 10 6 
   - หุน้กู ้ 13 2 13 2 
อื่นๆ 11 7 11 7 
   คา่ใชจ้่ายดอกเบีย้ 588 748 588 748 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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21 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสทุธิ 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ 
 วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
รายไดค้า่ธรรมเนยีมและบรกิาร     
การรบัรอง รบัอาวลั และการค ้าประกนั 13 13 13 13 
รายไดค้า่ธรรมเนียมบตัรเอทเีอม็ 3 4 3 4 
รายไดจ้ากการเป็นนายหน้าขายประกนั 371 327 153 271 
รายไดค้า่ธรรมเนียมจดัการ - - - - 
รายไดค้า่ธรรมเนียมในการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์ 103 83 103 83 
รายไดค้า่ธรรมเนียมในการตดิตามทวงถามหนี้ 11 12 - - 
รายไดค้า่ธรรมเนียมจากการช าระคา่สนิคา้และบรกิาร 17 17 5 - 
อื่นๆ 43 54 35 48 

        รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิาร 561 510 312 419 
     
คา่ใชจ้่ายคา่ธรรมเนียมและบรกิาร     
คา่ธรรมเนียมในการตดิตามหนี้ (83) (48) (83) (48) 
คา่ธรรมเนียมตูเ้อทเีอม็ (5) (6) (5) (6) 
อื่นๆ (90) (46) (36) (37) 
คา่ใชจ้่ายคา่ธรรมเนียมและบรกิาร (178) (100) (124) (91) 

     
รายไดค้า่ธรรมเนยีมและบรกิารสุทธ ิ 383 410 188 328 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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22 ก าไรสทุธิจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

 

 
ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ก าไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพือ่คา้และปรวิรรตเงนิตราต่างประเทศ   
เงนิตราต่างประเทศและตราสารอนุพนัธด์า้นอตัราแลกเปลีย่น 102 553 
ตราสารอนุพนัธด์า้นอตัราดอกเบีย้ 31 (1,065) 
ตราสารหนี้ 1,156 1,708 
ตราสารทุน 2 1 
อื่น ๆ (1) 10 

ก าไรสทุธจิากธุรกรรมเพือ่คา้และปรวิรรตเงนิตราต่างประเทศ 1,290 1,207 
   

(ขาดทุน) ก าไรจากเครือ่งมอืทางการเงนิทีก่ าหนดใหแ้สดงดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม   
ผ่านก าไรหรอืขาดทุน   
การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยุตธิรรมสทุธ ิ   
เงนิลงทุนในตราสารหนี้ (1,326) (1,813) 
ตัว๋แลกเงนิ 502 699 
หุน้กู ้ - 138 

ขาดทุนสุทธจิากการตดัรายการ รวมถงึดอกเบีย้รบัและดอกเบีย้จ่าย   
เฉพาะสว่นทีไ่มร่วมในการเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยุตธิรรมสทุธ ิ (45) (53) 

ขาดทุนจากเครือ่งมอืทางการเงนิทีก่ าหนดใหแ้สดงดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม (869) (1,029) 
   

ก าไรจากการบญัชป้ีองกนัความเสีย่ง 33 - 
   

   รวม 454 178 
 

23 (ขาดทุน) ก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 

 

 
ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

ข้อมูลการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ล้านบาท ล้านบาท 

   
(ขาดทุน) ก าไรจากการตดัรายการ   
   เงนิลงทุนทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (93) 135 
(ขาดทุน) ก าไรสุทธจิากเงนิลงทุน (93) 135 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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24 ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ

วนัท่ี 31 มีนาคม 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ

วนัท่ี 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
ขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงเงือ่นไขสญัญาใหม่ (43) (32) (43) (53) 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลกูหนี้และดอกเบีย้คา้งรบั 615 1,057 342 758 
ภาระผกูพนัวงเงนิสนิเชื่อและสญัญาค ้าประกนัทางการเงนิ (209) (1) (209) 1 
อื่นๆ 1 (12) 1 (12) 
   ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ 364 1,012 91 694 
 

25 ภาษีเงินได้ 

 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดร้ะหว่างกาลรบัรูด้ว้ยประมาณการของฝ่ายบรหิารโดยใชอ้ตัราภาษเีดยีวกนักบัอตัราภาษเีงนิไดถ้วัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักทัง้ปีทีค่าดว่าจะ
เกดิขึน้ โดยประมาณการอตัราภาษเีงนิไดถ้วัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัส าหรบัปีทีใ่ชส้ าหรบังวดระหว่างกาลสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 ของกลุ่ม
กจิการและธนาคารคอื อตัรารอ้ยละ 20 ต่อปี และ รอ้ยละ 20 ต่อปี เปรยีบเทยีบกบัประมาณการอตัราภาษเีงนิไดท้ีใ่ชใ้นงวดระหวา่งกาลสามเดอืน
สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 ของกลุ่มกจิการและธนาคารคอื อตัรารอ้ยละ 18 ต่อปี และรอ้ยละ 17 ต่อปี 
 

26 ทรพัยสิ์นท่ีติดภาระผกูพนั 

 
ทรพัยสิ์นท่ีใช้เป็นหลกัประกนั 
 
กลุ่มกจิการไดน้ าเงนิลงทุนในพนัธบตัรรฐับาลและพนัธบตัรรฐัวสิาหกจิไปวางเป็นหลกัประกนัในเรือ่งดงัต่อไปนี้ 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 
31 มีนาคม 
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2564 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ส าหรบัหลกัทรพัยข์ายโดยมสีญัญาซือ้คนื 30,101 25,730 
ส าหรบัการใชไ้ฟฟ้า 7 7 
ส าหรบัธุรกจินายหน้าขายประกนั 2 2 
   รวม 30,110 25,739 
 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
31 มีนาคม 
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2564 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ส าหรบัหลกัทรพัยข์ายโดยมสีญัญาซือ้คนื 30,101 25,730 
ส าหรบัการใชไ้ฟฟ้า 7 7 
   รวม 30,108 25,737 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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27 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึน้ 

 
27.1 ภาระผกูพนั 

 
ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการมภีาระผกูพนัทีม่สีาระส าคญัดงันี้ 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 เงินบาท 
เงินตรา 

ต่างประเทศ รวม เงินบาท 
เงินตรา 

ต่างประเทศ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

การรบัอาวลัตัว๋เงิน :       
การรบัอาวลัตัว๋เงนิ - - - 8 - 8 
       

ภาระตามตัว๋แลกเงินค่า       
   สินค้าเข้าท่ียงัไม่ครบก าหนด        
ภาระตามตัว๋แลกเงนิคา่สนิคา้เขา้       
   ทีย่งัไมค่รบก าหนด - 282 282 - 653 653 
       

เลต็เตอรอ์อฟเครดิต :       
เลต็เตอรอ์อฟเครดติ - 979 979 2 1,124 1,126 
       

ภาระผกูพนัอ่ืน :       
สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตรา       
   ต่างประเทศทนัทแีละล่วงหน้า       
- สญัญาซือ้ - 858,101 858,101 - 771,743 771,743 
- สญัญาขาย - 795,079 795,079 - 704,536 704,536 
สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตรา       
   ต่างประเทศและอตัราดอกเบีย้       
- สญัญาซือ้ - 278,475 278,475 - 275,384 275,384 
- สญัญาขาย - 226,632 226,632 - 255,063 255,063 
สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้       
- รบัอตัราดอกเบีย้คงที ่ 695,650 194,867 890,517 744,411 185,408 929,819 
- รบัอตัราดอกเบีย้ลอยตวั 869,154 329,137 1,198,291 884,599 298,201 1,182,800 
สญัญาสทิธซิือ้ขายเงนิตราต่างประเทศ       
- ขายสทิธทิีจ่ะซือ้ - 333 333 - - - 
- ขายสทิธทิีจ่ะขาย - 6 6 - 4 4 
- ซือ้สทิธทิีจ่ะซือ้ - 107 107 - 34 34 
- ซือ้สทิธทิีจ่ะขาย - 200 200 - - - 
อนุพนัธด์า้นเครดติ       
- สญัญาซือ้ 1,800 4,295 6,095 1,800 4,311 6,111 
- สญัญาขาย 1,800 4,295 6,095 1,800 4,311 6,111 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 เงินบาท 
เงินตรา 

ต่างประเทศ รวม เงินบาท 
เงินตรา 

ต่างประเทศ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       
ตราสารสทิธทิีอ่า้งองิหน่วยลงทุนของกองทุน       
- สญัญาซือ้ - 344 344 - 409 409 
- สญัญาขาย - 344 344 - 409 409 
อนุพนัธด์า้นตราสารทุน       
- สญัญาซือ้ 767 356 1,123 767 359 1,126 
- สญัญาขาย 767 356 1,123 767 359 1,126 
อนุพนัธด์า้นตราสารหนี้ (Bond Forward)       
- สญัญาซือ้ 300 - 300 - - - 
- สญัญาขาย 23,270 - 23,270 23,956 - 23,956 
วงเงนิเบกิเกนิบญัชทีีล่กูคา้       
   ยงัไมไ่ดถ้อน 12,717 - 12,717 13,043 - 13,043 
วงเงนิสนิเชื่อทีย่งัไม่ไดเ้บกิใช ้ 12,080 650 12,730 8,942 2 8,944 
การค ้าประกนัอื่น 7,439 377 7,816 7,919 1,062 8,981 
   ภาระผกูพนัอื่น 1,625,744 2,693,954 4,319,698 1,688,004 2,501,595 4,189,599 
.       
   รวมภาระผกูพนั 1,625,744 2,695,215 4,320,959 1,688,014 2,503,372 4,191,386 

 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 เงินบาท 
เงินตรา 

ต่างประเทศ รวม เงินบาท 
เงินตรา 

ต่างประเทศ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       
การรบัอาวลัตัว๋เงิน :       
การรบัอาวลัตัว๋เงนิ - - - 8 - 8 
       
ภาระตามตัว๋แลกเงินค่าสินค้าเข้า       
   ท่ียงัไม่ครบก าหนด :       
ภาระตามตัว๋แลกเงนิคา่สนิคา้เขา้       
   ทีย่งัไมค่รบก าหนด - 282 282 - 653 653 
       
เลต็เตอรอ์อฟเครดิต :       
เลต็เตอรอ์อฟเครดติ - 979 979 2 1,124 1,126 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 เงินบาท 
เงินตรา 

ต่างประเทศ รวม เงินบาท 
เงินตรา 

ต่างประเทศ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ภาระผกูพนัอ่ืน :       
สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตรา       
   ต่างประเทศทนัทแีละล่วงหน้า       
- สญัญาซือ้ - 858,101 858,101 - 771,743 771,743 
- สญัญาขาย - 795,079 795,079 - 704,536 704,536 
สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตรา       
   ต่างประเทศและอตัราดอกเบีย้       
- สญัญาซือ้ - 278,475 278,475 - 275,384 275,384 
- สญัญาขาย - 226,632 226,632 - 255,063 255,063 
สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้       
- รบัอตัราดอกเบีย้คงที ่ 695,650 194,867 890,517 744,411 185,408 929,819 
- รบัอตัราดอกเบีย้ลอยตวั 869,154 329,137 1,198,291 884,599 298,201 1,182,800 
สญัญาสทิธซิือ้ขายเงนิตรา       
   ต่างประเทศ       
- ขายสทิธทิีจ่ะซือ้ - 333 333 - - - 
- ขายสทิธทิีจ่ะขาย - 6 6 - 4 4 
- ซือ้สทิธทิีจ่ะซือ้ - 107 107 - 34 34 
- ซือ้สทิธทิีจ่ะขาย - 200 200 - - - 
อนุพนัธด์า้นเครดติ       
- สญัญาซือ้ 1,800 4,295 6,095 1,800 4,311 6,111 
- สญัญาขาย 1,800 4,295 6,095 1,800 4,311 6,111 
ตราสารสทิธทิีอ่า้งองิหน่วยลงทุน       
  ของกองทุน       
- สญัญาซือ้ - 344 344 - 409 409 
- สญัญาขาย - 344 344 - 409 409 
อนุพนัธด์า้นตราสารทุน       
- สญัญาซือ้ 767 356 1,123 767 359 1,126 
- สญัญาขาย 767 356 1,123 767 359 1,126 
อนุพนัธด์า้นตราสารหนี้ (Bond Forward)       
- สญัญาซือ้ 300 - 300 - - - 
- สญัญาขาย 23,270 - 23,270 23,956 - 23,956 
วงเงนิเบกิเกนิบญัชทีีล่กูคา้       
   ยงัไมไ่ดถ้อน 12,717 - 12,717 13,043 - 13,043 
วงเงนิสนิเชื่อทีย่งัไม่ไดเ้บกิใช ้ 22,135 650 22,785 18,947 2 18,949 
การค ้าประกนัอื่น 7,439 377 7,816 7,919 1,062 8,981 
   ภาระผกูพนัอื่น 1,635,799 2,693,954 4,329,753 1,698,009 2,501,595 4,199,604 
.       
   รวมภาระผกูพนั 1,635,799 2,695,215 4,331,014 1,698,019 2,502,372 4,201,391 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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27.2 หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึน้ 

 
ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการมหีนี้สนิที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องคดีในศาลในฐานะจ าเลย  
ซึง่ส่วนใหญ่จะเป็นคดลีะเมดิฟ้องเรยีกรอ้งคา่เสยีหาย ซึง่ฝ่ายบรหิารเชื่อวา่เมื่อคดสีิน้สุดจะไม่มผีลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อกลุ่มกจิการ 
สรุปไดด้งัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวมและ 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ทุนทรพัยใ์นคดทีีก่ลุ่มกจิการถูกฟ้องในฐานะจ าเลยโดยตรง 34 184 
ทุนทรพัยใ์นคดทีีก่ลุ่มกจิการถูกฟ้องในฐานะจ าเลยรว่ม   
   - ทุนทรพัยเ์ฉพาะสว่นในคดทีีส่ามารถระบุไดว้า่เป็นสว่นของกลุ่มกจิการ 305 305 
   - ทุนทรพัยใ์นคดทีีไ่มส่ามารถระบุไดว้า่เป็นสว่นของกลุ่มกจิการ 119 119 
   รวม 458 608 
 
ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 ในจ านวนดงักล่าวขา้งตน้ มคีดคีวามทีศ่าลชัน้ตน้พพิากษาใหธ้นาคารแพค้ดตี่อโจทก์ในคดทีีธ่นาคารถูกฟ้อง
ในฐานะจ าเลยร่วมเป็นจ านวนทุนทรพัย์ 160 ล้านบาท อย่างไรก็ตามธนาคารอยู่ระหว่างการยื่นอุทธรณ์ (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 :  
160 ลา้นบาท) ซึ่งธนาคารไดร้บัรูป้ระมาณการผลขาดทุนทีอ่าจเกดิขึน้จากคดฟ้ีองรอ้งจ านวนรวม 18 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 
26 ลา้นบาท) ซึง่ฝ่ายบรหิารเชื่อวา่ ประมาณการหนี้สนิดงักล่าวเพยีงพอทีจ่ะรองรบัผลขาดทุนทีอ่าจเกดิขึน้จากคดฟ้ีองรอ้งขา้งตน้  

 
27.3 ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าระยะยาว  

 
ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการมภีาระผูกพนัตามสญัญาเช่าระยะยาวโดยสามารถสรุป 
ไดด้งัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

ระยะเวลาเช่า ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ไมเ่กนิ 3 ปี 85 96 62 73 
   รวม 85 96 62 73 
 

27.4 ภาระผกูพนัอ่ืน 
 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการมีภาระผูกพนั ที่กลุ่มกิจการได้เข้าท าสญัญาติดตัง้และ 
พฒันาระบบคอมพวิเตอรก์บับรษิทัหลายแห่ง คงเหลอืมลูค่าทีท่างกลุ่มกจิการจะต้องจ่ายภายใต้สญัญาดงักล่าวเป็นจ านวน 173 ลา้นบาท 
และ 21 ลา้นบาท ตามล าดบั 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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28 รายการธรุกิจกบักิจการ/บคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
กจิการหรอืบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกนั หมายถงึ บุคคลหรอืกจิการทีค่วบคุมหรอืถูกควบคุมโดยธนาคารและบรษิทัย่อยไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 
หรอือยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนักบัธนาคารและบรษิัทย่อย รวมถงึบรษิัทที่ท าหน้าที่ถือหุ้น บรษิัทย่อย และกจิการที่เป็นบรษิัทย่อยใน เครอื
เดยีวกนั นอกจากนี้บุคคลหรอืกจิการที่เกีย่วขอ้งกนัยงัหมายรวมถงึบรษิทัร่วมและบุคคลซึง่ถอืหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้มและ
มอีทิธพิลอย่างเป็นสาระส าคญักบัธนาคารและบรษิทัย่อย ผูบ้รหิารส าคญั กรรมการหรอืพนักงานของธนาคารและบรษิทัย่อย ตลอดทัง้สมาชกิ  
ในครอบครวัทีใ่กลช้ดิกบับุคคลดงักล่าว และกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลเหล่านัน้ 
 
ในการพจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลหรอืกจิการที่เกี่ยวขอ้งกนักบัธนาคารและบรษิัทย่อยแต่ละรายการธนาคารและบรษิทัย่อยค านึงถึง
เนื้อหาของความสมัพนัธม์ากกวา่รปูแบบทางกฎหมาย 
 
ในระหว่างงวด กลุ่มกิจการมรีายการธุรกิจที่ส าคัญกบับุคคลหรอืกิจการที่เกี่ยวข้องกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและ 
เกณฑต์ามสญัญาทีต่กลงรว่มกนัระหวา่งธนาคารและบรษิทัเหล่านัน้ ซึง่รายการทีม่สีาระส าคญัสามารถสรุปไดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ 
 วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
บริษทัย่อย     
รายได ้:     
ดอกเบีย้รบั - - 149 217 
คา่ธรรมเนียมรบั - - 23 10 

บริษทัใหญ่     
คา่ใชจ้่าย :     

ดอกเบีย้จ่าย 97 109 97 109 
คา่ธรรมเนียมจ่าย 35 47 35 47 
คา่ใชจ้่ายอื่น 2 4 2 4 

     
บริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั     
รายได ้:     
คา่ธรรมเนียมรบั 2 2 2 2 

คา่ใชจ้่าย :     
คา่ธรรมเนียมจ่าย 1 2 1 2 
     

กิจการร่วมค้าของกลุ่มบริษทัใหญ่     
รายได ้:     
คา่ธรรมเนียมรบั 67 165 67 165 

คา่ใชจ้่าย :     
คา่ใชจ้่ายเกีย่วกบัอาคาร สถานทีแ่ละอุปกรณ์ (2) (1) (2) (1) 

 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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ยอดคงคา้งของรายการธุรกจิทีส่ าคญั ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 

 ข้อมลูทางการเงินรวม 
 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

  รายการระหว่าง    รายการระหว่าง   
  ธนาคารและ    ธนาคารและ   
 เงินให้สินเช่ือ ตลาดเงิน    ตลาดเงิน   
 คงค้าง (สินทรพัย)์ ภาระผกูพนั สินทรพัยอ่ื์น เงินรบัฝาก (หน้ีสิน) เงินกู้ยืม หน้ีสินอ่ืน 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
         
บริษทัใหญ่         
CIMB Bank Berhad - 261 3 3,050 - 67 9,539 1,915 
 - 261 3 3,050 - 67 9,539 1,915 
         
บริษทัภายใต้การควบคมุเดียวกนั         
CIMB Bank Plc, Cambodia - 300 - - - 18 - - 
CIMB Bank (Vietnam) Limited - 333 - - - 333 - - 
iCIMB (MSC) Sdn Bhd - - - - - - - 37 
CIMB Islamic Bank Berhad - - - - - 1 - - 
PT Bank CIMB Niaga Tbk - 2 - - - 3 - - 
บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์สาทร จ ากดั - - - 2 862 - - 5 
 - 635 - 2 862 355 - 42 
         
กิจการร่วมค้าของกลุ่มบริษทัใหญ่         
บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั - - - 3 624 3 - - 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนพรนิซเิพลิ จ ากดั - - - 15 843 - - 2 
 - - - 18 1,467 3 - 2 
         
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกนั 537 - 960 - 2,191 - - 1 
 537 - 960 - 2,191 - - 1 

 
 ข้อมลูทางการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
  รายการระหว่าง    รายการระหว่าง   
  ธนาคารและ    ธนาคารและ   
 เงินให้สินเช่ือ ตลาดเงิน    ตลาดเงิน   
 คงค้าง (สินทรพัย)์ ภาระผกูพนั สินทรพัยอ่ื์น เงินรบัฝาก (หน้ีสิน) เงินกู้ยืม หน้ีสินอ่ืน 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
บริษทัใหญ่         
CIMB Bank Berhad - 212 3 1,442 - 210 9,363 895 
 - 212 3 1,442 - 210 9,363 895 
บริษทัภายใต้การควบคมุเดียวกนั         
CIMB Bank Plc, Cambodia - 256 - - - 29 - - 
CIMB Islamic Bank Bhd - - - - - 2 - - 
iCIMB (MSC) Sdn Bhd - - - - - - - 27 
PT Bank CIMB Niaga Tbk - 2 - - - 22 - - 
บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์สาทร จ ากดั - - - 1 797 - - 8 
 - 258 - 1 797 53 - 35 
         
กิจการร่วมค้าของกลุ่มบริษทัใหญ่         
บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั - - - - 734 3 - - 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนพรนิซเิพลิ จ ากดั - - - 20 830 - - 2 
 - - - 20 1,564 3 - 2 
           
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกนั 537 - 877 - 445 - - 1 
 537 - 877 - 445 - - 1 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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 ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

 

 
 

เงินให้สินเช่ือ 
คงค้าง 

รายการระหว่าง 
ธนาคารและ 

ตลาดเงิน  
(สินทรพัย)์ 

 
 
 

ภาระผกูพนั 

 
 
 

สินทรพัยอ่ื์น 

 
 
 

เงินรบัฝาก 

รายการระหว่าง
ธนาคารและ 

ตลาดเงิน  
(หน้ีสิน) 

 
 
 

เงินกู้ยืม 

 
 
 

หน้ีสินอ่ืน 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
         

บริษทัย่อยท่ีถือหุ้นโดยธนาคารโดยตรง         
บรษิทั ซไีอเอม็บ ีไทย ออโต ้จ ากดั 25,975 - - 12 99 - - - 
บรษิทั เวลิดล์สี จ ากดั 741 - - 22 472 - - - 
บรษิทั ซที ีคอลล ์จ ากดั - - - - 13 - - - 
 26,716 - - 34 584 - - - 
         

บริษทัใหญ่         
CIMB Bank Berhad - 261 3 3,050 - 67 9,539 1,915 
 - 261 3 3,050 - 67 9,539 1,915 
         

บริษทัภายใต้การควบคมุเดียวกนั         
CIMB Bank Plc, Cambodia - 300 - - - 18 - - 
CIMB Bank (Vietnam) Limited - 333 - - - 333 - - 
iCIMB (MSC) Sdn Bhd - - - - - - - 37 
CIMB Islamic Bank Berhad - - - - - 1 - - 
PT Bank CIMB Niaga Tbk - 2 - - - 3 - - 
บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์สาทร จ ากดั - - - 2 862 - - 5 
 - 635 - 2 862 355 - 42 
         
กิจการร่วมค้าของกลุ่มบริษทัใหญ่         
บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั - - - 3 624 3 - - 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนพรนิซเิพลิ จ ากดั - - - 15 843 - - 2 
 - - - 18 1,467 3 - 2 
         
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกนั 532 - 960 - 2,186 - - 1 
 532 - 960 - 2,186 - - 1 
 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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 ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
  รายการระหว่าง    รายการระหว่าง   
  ธนาคารและ    ธนาคารและ   
 เงินให้สินเช่ือ ตลาดเงิน    ตลาดเงิน   
 คงค้าง (สินทรพัย)์ ภาระผกูพนั สินทรพัยอ่ื์น เงินรบัฝาก (หน้ีสิน) เงินกู้ยืม หน้ีสินอ่ืน 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
บริษทัย่อยท่ีถือหุ้นโดยธนาคารโดยตรง         
บรษิทั ซไีอเอม็บ ีไทย ออโต ้จ ากดั 26,128 - - 6 243 - - - 
บรษิทั เวลิดล์สี จ ากดั 740 - - 7 355 - - - 
บรษิทั ซที ีคอลล ์จ ากดั - - - - 13 - - - 
 26,868 - - 13 611 - - - 
         

บริษทัใหญ่         
CIMB Bank Berhad - 212 3 1,442 - 210 9,363 895 
 - 212 3 1,442 - 210 9,363 895 
         

บริษทัภายใต้การควบคมุเดียวกนั         
CIMB Bank Plc, Cambodia - 256 - - - 29 - - 
CIMB ISLAMIC Bank Berhad - - - - - 2 - - 
iCIMB (MSC) Sdn Bhd - - - - - - - 27 
PT Bank CIMB Niaga Tbk - 2 - - - 22 - - 
บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์สาทร จ ากดั - - - 1 797 - - 8 
 - 258 - 1 797 53 - 35 
กิจการร่วมค้าของกลุ่มบริษทัใหญ่         
บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั - - - - 734 3 - - 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนพรนิซเิพลิ จ ากดั - - - 20 830 - - 2 

 - - - 20 1,564 3 - 2 
         

บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกนั 531 - 877 - 442 - - 1 
 531 - 877 - 442 - - 1 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการและธนาคารมภีาระผูกพนัจากสญัญาอนุพนัธ์ทางการเงนิกบักิจการ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกนัดงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

 เงินบาท 
เงินตรา 

ต่างประเทศ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
บริษทัใหญ่    
สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้    
- รบัอตัราดอกเบีย้คงที ่ 14,395 1,465 15,860 
- รบัอตัราดอกเบีย้ลอยตวั 7,000 3,563 10,563 
สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศทนัทแีละล่วงหน้า    
- สญัญาซือ้ - 13,381 13,381 
สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศและอตัราดอกเบีย้    
- สญัญาซือ้ - 5,133 5,133 
- สญัญาขาย - 487 487 
อนุพนัธด์า้นเครดติ    
- สญัญาขาย 1,800 4,295 6,095 
    
กิจการร่วมค้าของกลุ่มบริษทัใหญ่    
สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศทนัทแีละล่วงหน้า    
- สญัญาขาย - 100 100 
อนุพนัธด์า้นตราสารทุน    
- สญัญาซือ้ 767 - 767 
    



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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 ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 เงินบาท 
เงินตรา

ต่างประเทศ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

บริษทัใหญ่    
สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้    
- รบัอตัราดอกเบีย้คงที ่ 24,250 1,470 25,720 
- รบัอตัราดอกเบีย้ลอยตวั 8,190 5,247 13,437 
สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศทนัทแีละล่วงหน้า    
- สญัญาซือ้ - 13,529 13,529 
สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศและอตัราดอกเบีย้    
- สญัญาซือ้ - 6,702 6,702 
- สญัญาขาย - 581 581 
อนุพนัธด์า้นเครดติ    
- สญัญาขาย 1,800 4,311 6,111 
    

กิจการร่วมค้าของกลุ่มบริษทัใหญ่    
สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศทนัทแีละล่วงหน้า    
- สญัญาขาย - 2 2 
อนุพนัธด์า้นตราสารทุน    
- สญัญาซือ้ 767 - 767 

 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายแก่กรรมการและผู้มีอ านาจในการจดัการ 
 
ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 คา่ตอบแทนทีจ่่ายใหก้รรมการและผูบ้รหิารส าคญั มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 มีนาคม 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
ผลประโยชน์ระยะสัน้ 216 175 206 173 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น ๆ 5 5 5 5 
ผลประโยชน์ของพนกังานทีจ่่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์     
   จากแผนการใหหุ้น้ทุน 13 8 13 8 
ผลประโยชน์ทีจ่่ายแก่กรรมการและผูม้อี านาจในการจดัการ 234 188 224 186 
 
ผลประโยชน์อ่ืนท่ีจ่ายแก่กรรมการและผู้มีอ านาจในการจดัการ 
 
ธนาคารไม่มกีารจ่ายผลประโยชน์อื่นแก่กรรมการและผู้บรหิาร นอกเหนือจากผลประโยชน์ที่พงึจ่ายตามปกติ ซึ่งได้แก่ เบี้ยประชุมกรรมการ 
บ าเหน็จกรรมการ (ถา้ม)ี ภาษเีงนิได ้เงนิเดอืนและโบนสั (ถา้ม)ี และผลประโยชน์ของพนกังานทีจ่่ายโดยใหหุ้น้เป็นเกณฑ์ 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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29 เหตกุารณ์ส าคญัระหว่างงวดท่ีรายงาน 

 
เมื่อตน้ปี พ.ศ. 2563 ไดเ้กดิการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (“การระบาดของ COVID-19”) เริม่มคีวามรุนแรงและส่งผลกระทบ
ต่อภาคธุรกจิ ลูกคา้ของธนาคาร และประชาชนทัว่ไปในวงกวา้ง ทัง้นี้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกแนวทางในการให้ความช่วยเหลอืลูกหนี้  
ที่ได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยและมาตรการการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้เพิ่มเติมในช่วงสถานการณ์  
การระบาดของ COVID-19 กบัสถาบนัการเงนิ สถาบนัการเงนิเฉพาะกจิและผูใ้หบ้รกิารทางการเงนิอื่น รวมถงึรฐับาลไดม้กีารประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินจากการระบาดของ COVID-19 
 
ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิการไดใ้หก้ารช่วยเหลอืลูกหนี้ตามมาตรการช่วยเหลอืของธนาคารแห่งประเทศไทย เช่น ขยายระยะเวลา
การผ่อนช าระ ลดอตัราดอกเบีย้ หรอื ปรบัปรุงโครงสรา้งหนี้ ใหเ้หมาะสมตามสถานะของลูกหนี้ ซึง่การช่วยเหลอืดงักล่าวถอืเป็นการแกไ้ขสัญญา
ส่งผลให้กลุ่มกิจการรบัรู้ผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น ทัง้นี้กลุ่มกิจการได้ให้การช่วยเหลอืลูกหนี้ คดิเป็นสดัส่วนประมาณ  
รอ้ยละ 22.57 ของยอดสนิเชื่อรวมของกลุ่มกจิการ โดยการช่วยเหลอืส าหรบัลูกคา้สนิเชื่อรายย่อยคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 17.40 ของยอดสนิเชื่อ 
รวมของกลุ่มกจิการ และส าหรบัลกูคา้สนิเชื่อธุรกจิคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 5.17 ของยอดสนิเชื่อรวมของกลุ่มกจิการ 
 

30 เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในรายงาน 

 
เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2565 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลประจ าปี พ.ศ. 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท จ านวน 
34,822,261,748 หุน้ รวมเป็นจ านวนเงนิ 348,222,618 บาท ซึง่ธนาคารไดจ้่ายเงนิปันผลดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหุน้แลว้เมือ่วนัที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 
 


