
ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคารระหว่างกาล  

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต

เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จํากดั (มหาชน) 

ขา้พเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย จํากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และข้อมูลทางการเงนิ
เฉพาะธนาคารระหว่างกาลของธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จํากดั (มหาชน) ซึ�งประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิ

เฉพาะธนาคาร ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็เฉพาะธนาคารสาํหรบังวดสามเดอืนและ
เก้าเดอืนสิ�นสุดวนัเดยีวกนั และงบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะธนาคาร 

รวมถึงงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะธนาคารสําหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุประกอบข้อมูล
ทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ�งผู้บรหิารของธนาคารเป็นผู้รบัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิ

เฉพาะธนาคารระหว่างกาลนี�ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 34 เรื�อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล และหลักเกณฑ์ของธนาคาร 
แห่งประเทศไทยที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัทําและนําเสนอรายงานทางการเงนิตามที�เปิดเผยในหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลขอ้ 2

ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี�ยวกับข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะธนาคารระหว่างกาลดังกล่าว
จากผลการสอบทานของขา้พเจ้า 

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต
ของกจิการ” การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถามบุคลากรซึ�งส่วนใหญ่เป็นผูร้บัผดิชอบด้านการเงนิ

และบญัช ีและการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื�น การสอบทานนี�มขีอบเขตจํากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี
ทําให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเชื�อมั �นว่าจะพบเรื�องที�มีนัยสําคญัทั �งหมดซึ�งอาจจะพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั �นข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดง

ความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลที�สอบทานได้

ข้อสรปุ 

ขา้พเจ้าไม่พบสิ�งที�เป็นเหตุใหเ้ชื�อว่าขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะธนาคารระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัทําขึ�นตามมาตรฐาน
การบญัชี ฉบบัที� 34 เรื�อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล และหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที�เกี�ยวข้องกบัการจดัทําและ

นําเสนอรายงานทางการเงนิตามที�เปิดเผยในหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลขอ้ 2 ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

ข้อมูลและเหตุการณ์ที�เน้น

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลขอ้ 2 ที�อธบิายถงึนโยบายการบญัชเีกี�ยวกบัการนําแนวปฎิบตัทิางบญัชี
ตามแนวทางการให้ความช่วยเหลอืลูกหนี�ที�ไดร้บัผลกระทบจากโรคตดิเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 ที�ออกโดยสภาวชิาชพีบญัชมีาถือปฏบิตัสิาํหรบัรอบ

ระยะเวลารายงานสิ�นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถงึวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2566 ทั �งนี� ขอ้สรุปของขา้พเจา้ไม่ได้
เปลี�ยนแปลงไปเนื�องจากเรื�องที�ขา้พเจา้ใหข้อ้สงัเกตนี�

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั

บุญเลิศ  กมลชนกกลุ

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที� 5339

กรุงเทพมหานคร 
11 พฤศจกิายน พ.ศ. 2565 



(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัย์

เงนิสด 857,997 818,441 857,541 817,779

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิสทุธิ 6 28,431,317 9,455,816 28,234,867 9,261,644

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม

ผา่นกาํไรหรอืขาดทนุ 7 21,783,140 31,302,996 21,783,140 31,302,996

สนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 8 123,625,725 46,418,711 123,625,725 46,418,711

เงนิลงทนุสทุธิ 9 94,964,348 74,281,241 94,962,348 74,279,241

เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ยสทุธิ 10 - - 2,895,421 2,904,441

เงนิใหส้นิเชื�อแก่ลกูหนี�และดอกเบี�ยคา้งรบัสทุธิ 11, 12 220,554,446 207,848,614 214,948,880 202,709,336

ทรพัยส์นิรอการขายสทุธิ 1,279,934 1,158,138 1,060,739 1,004,249

ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์สทุธิ 3,612,965 3,726,818 3,530,299 3,654,670

สนิทรพัยส์ทิธกิารใชส้ทุธิ 199,825 207,527 150,348 165,336

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนสทุธิ 960,794 965,308 921,181 917,575

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี 2,337,556 1,356,191 1,742,106 769,150

เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 34,218,120 13,660,011 34,218,120 13,660,011

ลกูหนี�จากการขายสนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่

ยตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทนุและเงนิลงทนุ 4,918,647 5,805,943 4,918,647 5,805,943

สนิทรพัยอ์ื�นสทุธิ 2,574,302 1,508,116 2,146,904 1,208,125

รวมสินทรพัย์ 540,319,116 398,513,871 535,996,266 394,879,207

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี�

กรรมการ _________________________________________________    กรรมการ _________________________________________________

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคารข้อมลูทางการเงินรวม

2



(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ

หนี�สิน

เงนิรบัฝาก 214,268,321 182,167,495 214,887,294 182,778,838

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงนิ 56,958,444 55,396,711 56,958,444 55,396,711

หนี�สนิจ่ายคนืเมื�อทวงถาม 375,413 432,383 375,413 432,383

หนี�สนิทางการเงนิที�วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม

ผา่นกาํไรหรอืขาดทนุ 13 15,291,617 17,743,843 15,291,617 17,743,843

หนี�สนิตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 8 115,313,862 42,707,622 115,313,862 42,707,622

ตราสารหนี�ที�ออกและเงนิกูย้มื 14 35,893,875 29,466,009 35,893,875 29,466,009

หนี�สนิตามสญัญาเชา่ 204,274 211,554 154,037 168,574

ประมาณการหนี�สนิ 15 2,475,334 2,640,424 2,308,095 2,490,520

เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 45,352,426 14,885,571 45,352,426 14,885,571

เจา้หนี�จากการซื�อสนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่

ยตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทนุและเงนิลงทนุ 5,646,472 5,456,623 5,646,472 5,456,623

หนี�สนิอื�น 3,889,924 4,002,771 3,175,489 3,294,044

รวมหนี�สิน 495,669,962 355,111,006 495,357,024 354,820,738

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี�

ข้อมลูทางการเงินรวม

3



(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทนุเรอืนหุน้ 16

ทนุจดทะเบยีน

หุน้สามญั 34,822,261,748 หุน้ 

   มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 17,411,131 17,411,131 17,411,131 17,411,131

ทนุที�ออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 34,822,261,748 หุน้ 

   มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 17,411,131 17,411,131 17,411,131 17,411,131

สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั 10,145,966 10,145,966 10,145,966 10,145,966

องคป์ระกอบอื�นของสว่นของเจา้ของ (174,637) 1,100,843 (148,421) 1,127,059

สว่นเกนิจากการเปลี�ยนแปลงสว่นไดเ้สยี

ของธนาคารในบรษิทัยอ่ย (42,754) (42,754) - -

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 18 684,201 574,030 684,201 574,030

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 16,625,247 14,213,649 12,546,365 10,800,283

รวมส่วนของเจ้าของ 44,649,154 43,402,865 40,639,242 40,058,469

รวมหนี�สินและส่วนของเจ้าของ 540,319,116 398,513,871 535,996,266 394,879,207

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี�

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)

ข้อมลูทางการเงินรวม

4



งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ�นสดุวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดด้อกเบี�ย 3,269,862 3,123,849 2,590,251 2,362,113

คา่ใชจ้า่ยดอกเบี�ย (854,014) (639,484) (853,784) (638,974)

รายได้ดอกเบี�ยสทุธิ 2,415,848 2,484,365 1,736,467 1,723,139

รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิาร 445,330 464,752 292,972 289,643

คา่ใชจ้า่ยคา่ธรรมเนียมและบรกิาร (146,641) (159,725) (83,203) (98,814)

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสทุธิ 298,689 305,027 209,769 190,829

กาํไรสทุธจิากเครื�องมอืทางการเงนิ

   ที�วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 535,641 357,314 535,641 357,314

กาํไรสทุธจิากเงนิลงทุน 33,501 103,257 36,793 103,257

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื�นๆ 320,000 296,857 246,864 189,002

รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 3,603,679 3,546,820 2,765,534 2,563,541

ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอื�นๆ

  คา่ใชจ้า่ยเกี�ยวกบัพนกังาน 1,021,109 1,039,735 861,553 875,348

  คา่ตอบแทนกรรมการ 5,046 5,002 4,530 4,930

  คา่ใชจ้า่ยเกี�ยวกบัอาคารสถานที�และอุปกรณ์ 242,057 209,039 195,305 162,249

  คา่ภาษอีากร 75,952 68,889 75,560 68,546

  อื�นๆ 598,001 551,632 335,130 260,174

รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอื�นๆ 1,942,165 1,874,297 1,472,078 1,371,247

ผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดวา่จะเกดิขึ�น 775,767 770,652 503,174 430,598

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 885,747 901,871 790,282 761,696

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ (189,775) (148,489) (170,056) (120,131)

กาํไรสทุธิสาํหรบังวด 695,972 753,382 620,226 641,565

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี�

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร

5



งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ�นสดุวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น

รายการที�จะถกูจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูคา่เงนิลงทุนในตราสารหนี�

  ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น 36,623 (262,201) 36,623 (262,201)

ขาดทุนจากการวดัมลูคา่ยตุธิรรมเครื�องมอืที�ใช้

   สาํหรบัการป้องกนัความเสี�ยงในกระแสเงนิสด (135,237) (91,661) (135,237) (91,661)

กาํไรจากการแปลงคา่งบการเงนิ

   จากการดาํเนินงานในต่างประเทศ 276 979 276 979

ภาษเีงนิไดท้ี�เกี�ยวกบัรายการที�จะถกูจดัประเภท

   รายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (95,749) 41,673 (95,749) 41,673

รวมรายการที�จะถกูจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (194,087) (311,210) (194,087) (311,210)

รายการที�ไม่ถกูจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

(ขาดทุน) กาํไรจากเงนิลงทุนในตราสารทุนที�กาํหนดให้

  วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น (2,379) 22,662 (2,379) 22,662

ขาดทุนจากหนี�สนิทางการเงนิที�กาํหนดใหว้ดัมลูคา่ดว้ย

  มลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุนอนัเนื�องมาจาก

  ความเสี�ยงดา้นเครดติ (42,626) (71,271) (42,626) (71,271)

ภาษเีงนิไดท้ี�เกี�ยวกบัรายการที�ไมถ่กูจดัประเภท

   รายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (338) (541) (338) (541)

รวมรายการที�ไม่ถกูจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (45,343) (49,150) (45,343) (49,150)

รวมขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น (239,430) (360,360) (239,430) (360,360)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 456,542 393,022 380,796 281,205

การแบง่ปันกาํไรสทุธิ

สว่นที�เป็นของผูถ้อืหุน้ของธนาคาร 695,972 753,382 620,226 641,565

สว่นที�เป็นของสว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีาํนาจควบคุม - - - -

695,972 753,382 620,226 641,565

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นที�เป็นของผูถ้อืหุน้ของธนาคาร 456,542 393,022 380,796 281,205

สว่นที�เป็นของสว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีาํนาจควบคุม - - - -

456,542 393,022 380,796 281,205

กาํไรต่อหุ้นสาํหรบักาํไรส่วนที�เป็นของผูถื้อหุ้นของธนาคาร

กาํไรต่อหุน้ข ั �นพื�นฐาน (บาทต่อหุน้) 0.02 0.02 0.02 0.02

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

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี�

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร
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งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสดุวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดด้อกเบี�ย 20 9,199,744 9,643,247 7,089,798 7,139,961

คา่ใชจ้า่ยดอกเบี�ย 21 (2,119,224) (2,076,921) (2,118,606) (2,076,109)

รายได้ดอกเบี�ยสทุธิ 7,080,520 7,566,326 4,971,192 5,063,852

รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิาร 1,589,687 1,431,410 896,318 1,008,194

คา่ใชจ้า่ยคา่ธรรมเนียมและบรกิาร (441,581) (455,862) (275,581) (294,262)

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสทุธิ 22 1,148,106 975,548 620,737 713,932

กาํไรสทุธจิากเครื�องมอืทางการเงนิ

   ที�วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 23 2,184,760 928,837 2,184,760 928,837

(ขาดทุน) กาํไรสทุธจิากเงนิลงทุน 24 (839,641) 324,131 (836,349) 324,131

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื�นๆ 25 1,135,635 952,588 855,292 648,276

รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 10,709,380 10,747,430 7,795,632 7,679,028

ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอื�นๆ

  คา่ใชจ้า่ยเกี�ยวกบัพนกังาน 3,271,229 3,200,273 2,762,388 2,715,495

  คา่ตอบแทนกรรมการ 14,742 11,531 14,090 11,315

  คา่ใชจ้า่ยเกี�ยวกบัอาคารสถานที�และอุปกรณ์ 681,199 669,916 546,291 541,257

  คา่ภาษอีากร 224,952 219,388 222,572 216,825

  อื�นๆ 1,504,141 1,826,987 836,874 908,900

รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอื�นๆ 5,696,263 5,928,095 4,382,215 4,393,792

ผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดวา่จะเกดิขึ�น 26 1,485,007 2,722,770 717,553 1,577,210

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 3,528,110 2,096,565 2,695,864 1,708,026

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ (716,632) (388,415) (549,902) (309,974)

กาํไรสทุธิสาํหรบังวด 2,811,478 1,708,150 2,145,962 1,398,052

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี�

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร

7



งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสดุวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น

รายการที�จะถกูจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ขาดทุนจากการวดัมลูคา่เงนิลงทุนในตราสารหนี�

  ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น (1,279,644) (706,427) (1,279,644) (706,427)

ขาดทุนจากการวดัมลูคา่ยตุธิรรมเครื�องมอืที�ใช้

   สาํหรบัการป้องกนัความเสี�ยงในกระแสเงนิสด (119,349) (86,577) (119,349) (86,577)

(ขาดทุน) กาํไรจากการแปลงคา่งบการเงนิ

   จากการดาํเนินงานในต่างประเทศ (18,892) 6,275 (18,892) 6,275

ภาษเีงนิไดท้ี�เกี�ยวกบัรายการที�จะถกูจดัประเภท

   รายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 280,183 127,924 280,183 127,924

รวมรายการที�จะถกูจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (1,137,702) (658,805) (1,137,702) (658,805)

รายการที�ไม่ถกูจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

(ขาดทุน) กาํไรจากเงนิลงทุนในตราสารทุนที�กาํหนดให้

  วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น (8,154) 30,434 (8,154) 30,434

ขาดทุนจากหนี�สนิทางการเงนิที�กาํหนดใหว้ดัมลูคา่ดว้ย

  มลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุนอนัเนื�องมาจาก

  ความเสี�ยงดา้นเครดติ (71,144) (380,915) (71,144) (380,915)

ภาษเีงนิไดท้ี�เกี�ยวกบัรายการที�ไมถ่กูจดัประเภท

   รายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 34 (1,614) 34 (1,614)

รวมรายการที�ไม่ถกูจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (79,264) (352,095) (79,264) (352,095)

รวมขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น (1,216,966) (1,010,900) (1,216,966) (1,010,900)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 1,594,512 697,250 928,996 387,152

การแบง่ปันกาํไรสทุธิ

สว่นที�เป็นของผูถ้อืหุน้ของธนาคาร 2,811,478 1,708,150 2,145,962 1,398,052

สว่นที�เป็นของสว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีาํนาจควบคุม - - - -

2,811,478 1,708,150 2,145,962 1,398,052

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นที�เป็นของผูถ้อืหุน้ของธนาคาร 1,594,512 697,250 928,996 387,152

สว่นที�เป็นของสว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีาํนาจควบคุม - - - -

1,594,512 697,250 928,996 387,152

กาํไรต่อหุ้นสาํหรบักาํไรส่วนที�เป็นของผูถื้อหุ้นของธนาคาร

กาํไรต่อหุน้ข ั �นพื�นฐาน (บาทต่อหุน้) 0.08 0.05 0.06 0.04

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

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี�

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร

ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)
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ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

 (ขาดทนุ) กาํไร

(ขาดทนุ) กาํไรจากการ กาํไร (ขาดทนุ) จาก (ขาดทนุ) กาํไร (ขาดทนุ) กาํไรจาก จากหนี�สินทางการเงินที�

วดัมลูค่าเงินลงทนุใน การวดัมลูค่ายุติธรรม  จากการแปลงค่า เงินลงทนุในตราสารทนุที� กาํหนดให้วดัมลูค่าด้วย การวดัมลูค่าใหม่ ภาษีเงินได้เกี�ยวกบั รวม ส่วนเกินจากการ

ส่วนเกินทนุ ตราสารหนี�ด้วยมลูค่า เครื�องมือที�ใช้สาํหรบั งบการเงินจาก กาํหนดให้วดัมลูค่าด้วย มลูค่ายุติธรรมผ่านกาํไร ของภาระผกูพนั องคป์ระกอบของ องคป์ระกอบ เปลี�ยนแปลงส่วน

ทนุที�ออก ส่วนเกิน จากการตีราคา ยุติธรรมผ่านกาํไร การป้องกนัความเสี�ยง การดาํเนินงาน มลูค่ายุติธรรมผ่านกาํไร หรือขาดทนุอนัเนื�องมาจาก ผลประโยชน์หลงั (ขาดทนุ) กาํไร อื�นของส่วน ได้เสียของธนาคาร สาํรองตาม รวมส่วนของ

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

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 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

เงนิปันผลจ่าย 17 - - - - - - - - - - - - - (348,223) (348,223)

(ขาดทุน) กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - (1,279,644) (119,349) (18,892) (8,154) (71,144) - 280,217 (1,216,966) - - 2,811,478 1,594,512

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

โอนไปกาํไรสะสม - - (70,358) - - - (2,228) - - 14,072 (58,514) - - 58,514 -

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 17,411,131 10,145,966 2,390,878 (1,566,436) 12,333 (48,777) (196,957) (512,637) (106,142) (146,899) (174,637) (42,754) 684,201 16,625,247 44,649,154

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

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

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

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

โอนไปกาํไรสะสม - - (9,864) - - - - - - 1,973 (7,891) - - 7,891 -

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

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี�

ข้อมูลทางการเงินรวม

ส่วนของเจ้าของ

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ

9



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

(ขาดทนุ) กาํไรจากการ กาํไร (ขาดทนุ) (ขาดทนุ) กาํไร (ขาดทนุ) กาํไรจาก (ขาดทนุ) กาํไรจากหนี�สิน

การวดัมลูค่าเงินลงทนุ จากการวดัมลูค่า  จากการแปลง เงินลงทนุในตราสารทนุที� ทางการเงินที�กาํหนดให้วดั การวดัมลูค่าใหม่ ภาษีเงินได้เกี�ยวกบั

ส่วนเกินทนุ ในตราสารหนี�ด้วยมลูค่า ยุติธรรมเครื�องมือที�ใช้ ค่างบการเงิน กาํหนดให้วดัมลูค่าด้วย มลูค่าด้วยมลูค่ายุติธรรม ของภาระผกูพนั องคป์ระกอบของ รวมองคป์ระกอบ

ทนุที�ออก ส่วนเกิน จากการตีราคา ยุติธรรมผ่านกาํไร สาํหรบัการป้องกนั จากการดาํเนินงาน มลูค่ายุติธรรมผ่านกาํไร ผ่านกาํไรหรือขาดทนุอื�นเนื�อง ผลประโยชน์หลงั (ขาดทนุ) กาํไร อื�นของส่วนของ สาํรองตาม รวมส่วนของ

และชาํระแล้ว มลูค่าหุ้นสามญั สินทรพัย์ ขาดทนุเบด็เสรจ็อื�น ความเสี�ยงในกระแสเงินสด ในต่างประเทศ ขาดทนุเบด็เสรจ็อื�น มาจากความเสี�ยงด้านเครดิต ออกจากงาน เบด็เสรจ็อื�น เจ้าของ กฎหมาย กาํไรสะสม เจ้าของ

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 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

เงนิปันผลจ่าย 17 - - - - - - - - - - - - (348,223) (348,223)

(ขาดทุน) กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - (1,279,644) (119,349) (18,892) (8,154) (71,144) - 280,217 (1,216,966) - 2,145,962 928,996

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

โอนไปกาํไรสะสม - - (70,358) - - - (2,228) - - 14,072 (58,514) - 58,514 -

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 17,411,131 10,145,966 2,390,878 (1,566,436) 12,333 (48,777) (196,957) (512,637) (73,372) (153,453) (148,421) 684,201 12,546,365 40,639,242

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

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

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

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

โอนไปกาํไรสะสม - - (9,864) - - - - - - 1,973 (7,891) - 7,891 -

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

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี�

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร
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ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสดุวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 3,528,110 2,096,565 2,695,864 1,708,026

รายการปรบักระทบกําไรก่อนภาษเีงนิไดเ้ป็น

   เงนิสดรบั (จ่าย) จากกจิกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสื�อมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 517,320 514,942 449,724 450,688

   ผลขาดทนุดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น 26 1,485,007 2,722,770 717,553 1,577,210

   ผลประโยชน์ของพนกังานที�จ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 39,740 26,286 39,740 26,286

   สาํรองจากการประมาณการหนี�สนิ 114,307 147,842 99,948 133,686

   ขาดทนุจากการดอ้ยค่าทรพัยส์นิรอการขายและสนิทรพัยอ์ื�น 492,527 770,214 1,124 25,097

   กําไรจากอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ

      ของตราสารหนี�ที�ออกและเงนิกูย้มืและตราสารอนุพนัธ์ (3,210,472) (2,573,616) (3,210,472) (2,573,616)

   ขาดทนุที�ยงัไมเ่กดิขึ�นจรงิจากการปรบัมลูค่าสนิทรพัยท์างการเงนิ

      ที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทนุ 2,790,786 2,267,400 2,790,786 2,267,400

   ขาดทนุ (กําไร) จากการขายเงนิลงทนุ 839,641 (324,131) 836,349 (324,131)

   กําไรจากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (21,949) (7,603) (21,949) (7,603)

   ขาดทนุจากการตดัจาํหน่ายอาคาร อุปกรณ์และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 487 91,445 487 91,266

   กําไรจากการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขและยกเลกิสญัญาเช่า (622) (854) (632) (852)

   กําไรจากหนี�สนิทางการเงนิที�กําหนดใหแ้สดงดว้ยมลูค่ายตุธิรรม (1,247,492) (657,178) (1,247,492) (657,178)

   ดอกเบี�ยรบั 20 (9,199,744) (9,643,247) (7,089,798) (7,139,961)

   เงนิปันผลรบั 25 (9,694) (9,995) (9,694) (9,995)

   ค่าใชจ้่ายดอกเบี�ย 21 2,119,224 2,076,921 2,118,606 2,076,109

ขาดทุนจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงใน

   สินทรพัยแ์ละหนี�สินดาํเนินงาน (1,762,824) (2,502,239) (1,829,856) (2,357,568)

สินทรพัยด์าํเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง

   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ (18,969,001) (1,944,876) (18,966,723) (1,828,414)

   สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทนุ 7,861,458 (16,958,768) 7,861,458 (16,958,768)

   เงนิใหส้นิเชื�อแก่ลกูหนี� (16,542,749) 5,450,567 (13,229,632) 8,967,662

   ทรพัยส์นิรอการขาย 1,792,521 1,753,237 265,610 (4,357)

   เงนิวางหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ (20,558,109) (9,474,100) (20,558,109) (9,474,100)

   สนิทรพัยอ์ื�น (1,001,637) (330,866) (874,792) (284,117)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี�

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร
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ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสดุวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนี�สินดาํเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

   เงนิรบัฝาก 32,100,827 5,763,678 32,108,456 6,141,241

   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 1,561,733 5,324,605 1,561,733 5,324,605

   หนี�สนิจ่ายคนืเมื�อทวงถาม (56,971) 53,017 (56,971) 53,017

   ประมาณการหนี�สนิ (75,823) (130,742) (77,553) (130,743)

   เงนิรบัหลกัประกนัของตราสารอนุพนัธ์ 30,466,854 6,169,846 30,466,854 6,169,846

   หนี�สนิอื�น (48,695) 1,962,557 (73,261) 1,836,340

เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 14,767,584 (4,864,084) 16,597,214 (2,545,356)

   ดอกเบี�ยรบั 7,962,593 8,466,207 5,856,927 5,911,013

   ดอกเบี�ยจ่าย (1,997,997) (2,486,989) (1,997,985) (2,486,984)

   ภาษจี่าย (1,474,803) (653,708) (1,280,254) (489,141)

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 19,257,377 461,426 19,175,902 389,532

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดจ่ายในการซื�อเงนิลงทนุในตราสารหนี�ที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุธิรรม

    ผา่นกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื�น (57,837,290) (33,543,190) (57,837,290) (33,543,190)

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายและไถ่ถอนเงนิลงทนุในตราสารหนี�ที�วดัมลูค่าดว้ย

    มลูค่ายตุธิรรมผา่นกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื�น 46,875,755 29,661,434 46,875,755 29,661,434

เงนิสดจ่ายในการซื�อเงนิลงทนุในตราสารหนี�ที�วดัมลูค่าดว้ยราคาทนุตดัจาํหน่าย (15,373,457) (2,339,523) (15,373,457) (2,339,523)

เงนิสดรบัจากการไถ่ถอนเงนิลงทนุในตราสารหนี�ที�วดัมลูค่าดว้ยราคาทนุตดัจาํหน่าย 2,438,000 556,950 2,438,000 556,950

เงนิสดจ่ายในการซื�อเงนิลงทนุในตราสารทนุที�กําหนดใหว้ดัมลูค่า

    ดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทนุ - (400) - (400)

เงนิสดรบัจากการลดทนุเงนิลงทนุในตราสารทนุที�กําหนดใหว้ดัมลูค่า

    ดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทนุ 46,406 - 46,406 -

เงนิสดรบัจากการลดทนุเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย - - 12,312 28,874

เงนิสดจ่ายจากการซื�ออาคารและอุปกรณ์ (89,258) (71,021) (52,706) (69,107)

เงนิสดรบัจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 23,671 10,480 23,106 10,480

เงนิสดจ่ายซื�อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (225,272) (275,685) (220,100) (262,970)

เงนิปันผลรบั 25 9,694 9,995 9,694 9,995

ดอกเบี�ยรบั 1,091,735 837,192 1,091,714 837,171

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (23,040,016) (5,153,768) (22,986,566) (5,110,286)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี�

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร

12



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสดุวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบัจากหนี�สนิทางการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุธิรรม

   ผา่นกําไรหรอืขาดทนุและการกูย้มืเงนิ 28,607,872 27,317,917 28,607,872 27,317,917

เงนิสดจ่ายจากหนี�สนิทางการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุธิรรม

   ผา่นกําไรหรอืขาดทนุและการกูย้มืเงนิ (24,331,334) (22,459,821) (24,331,334) (22,459,821)

เงนิปันผลจ่าย 17 (348,223) (174,111) (348,223) (174,111)

เงนิสดจ่ายชาํระหนี�สนิตามสญัญาเช่า (87,226) (90,399) (58,995) (61,949)

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 3,841,089 4,593,586 3,869,320 4,622,036

(กําไร) ขาดทนุจากการแปลงค่างบการเงนิจากการดาํเนินงานในต่างประเทศ (18,894) 6,271 (18,894) 6,271

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สทุธิ 39,556 (92,485) 39,762 (92,447)

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายงวด 857,997 826,109 857,541 825,243

ข้อมลูเพิ�มเติมประกอบกระแสเงินสด 

รายการที�มใิช่เงนิสด

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

   ตดัจาํหน่ายสว่นเกนิหรอืสว่นลดอตัราดอกเบี�ย 179,699 327,595 179,699 327,595

   ลกูหนี�จากการขายเงนิลงทนุ 209,568 100,293 209,568 100,293

   เจา้หนี�จากการซื�อเงนิลงทนุ 100,000 112,106 100,000 112,106

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี�

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะธนาคาร
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1 ข้อมูลทั �วไป

ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จํากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) เป็นบรษิทัมหาชนจํากดั ซึ�งจดัตั �งขึ�นในประเทศไทยและเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย โดยเริ�มประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ตั �งแต่วนัที� 8 มนีาคม พ.ศ. 2492 และมทีี�อยู่ตามที�ได้จดทะเบียน เลขที� 44 ถนนหลงัสวน 

แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 

ธนาคารเป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เพื�อวตัถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจงึเรยีกรวมธนาคารและบรษิัทย่อย
ว่ากลุ่มกจิการ โดยธนาคารม ีCIMB Bank Berhad เป็นบรษิทัใหญ่ และมบีรษิทั CIMB Group Holdings Berhad เป็นบรษิทัใหญ่ของกลุ่มบรษิทั 

CIMB ซึ�งบรษิทัดงักล่าวจดัตั �งในประเทศมาเลเซยี

บริษัทย่อยทั �งหมดจัดตั �งเป็นบริษัทจํากัดตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการในประเทศไทย โดยดําเนินธุรกิจหลักทางด้านธุรกิจให้เช่าซื�อ
ธุรกจิใหเ้ช่าสนิทรพัยแ์บบลสิซิ�ง และธุรกจิตดิตามหนี�

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะธนาคารระหว่างกาลนี�ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการธนาคารเมื�อวนัที� 11 พฤศจกิายน พ.ศ. 2565 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะธนาคารระหว่างกาลที�นําเสนอนี�ไดม้กีารสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

2 เกณฑก์ารจดัทาํข้อมูลทางการเงิน

ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลได้จดัทําขึ�นตามมาตรฐานการบญัชไีทย ฉบบัที� 34 เรื�อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ขอ้มลูทางการเงนิหลกั 

(คอื งบแสดงฐานะการเงนิ งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจา้ของ และงบกระแสเงนิสด) ได้นําเสนอในรูปแบบที�สอดคลอ้งกบั
รูปแบบของงบการเงนิประจําปี ซึ�งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที� 1 เรื�อง การนําเสนองบการเงนิ นอกจากนี�รูปแบบการนําเสนอ

งบการเงนิไดจ้ดัทําขึ�นตามขอ้กําหนดของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ที� สนส. 21/2561 เรื�อง “การจดัทําและการประกาศงบการเงนิ
ของธนาคารพาณิชย์และบรษิัทโฮลดิ�งที�เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ” ลงวนัที� 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ส่วนหมายเหตุประกอบข้อมูล 

ทางการเงนิระหว่างกาลจดัทําเป็นแบบย่อ กลุ่มกิจการได้เปิดเผยหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิเพิ�มเติมตามข้อกําหนดในประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี�ออกภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี�ควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิสาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคารระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ�นจากข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลภาษาไทย 

ที�จดัทําตามกฎหมาย ในกรณีที�มเีนื�อความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามแตกต่างกนั ใหใ้ชข้อ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั

นโยบายการบญัชทีี�ใช้ในการจดัทําข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีี�ใช้ในการจดัทํางบการเงนิสําหรบั
ปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ยกเว้นเรื�องการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรุงมาถือปฏิบตัิดังที�กล่าวในหมายเหตุ

ประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลขอ้ 2.1 
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2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรงุและแนวปฏิบติัทางการบญัชี ที�มีผลบงัคบัใช้สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีในหรือ

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

ก) การปฏิรูปอัตราดอกเบี�ยอ้างอิงระยะที�  2 (การปรับปรุงระยะที�  2) มีการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

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

(TFRS 16) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที�  4 (TFRS 4) แนวปฏิบติัทางการบญัชีสําหรบัธุรกิจประกันภัย 

กําหนดมาตรการผ่อนปรนสําหรบัรายการที�อาจได้รบัผลกระทบจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี�ยอ้างอิง รวมถึงผลกระทบจากการ
เปลี�ยนแปลงกระแสเงนิสด หรอืผลกระทบต่อความสมัพันธ์ของการป้องกันความเสี�ยงที�อาจจะเกิดขึ�นเมื�อมีการเปลี�ยนอตัรา

ดอกเบี�ยอา้งองิ

มาตรการผ่อนปรนที�สาํคญัของการปรบัปรุงระยะที� 2  ไดแ้ก่
 มกีารปรบัปรุง TFRS 4, TFRS 9, และ TFRS 16 โดยเมื�อมกีารเปลี�ยนแปลงเกณฑ์ในการกําหนดกระแสเงนิสดตามสญัญา

ของสนิทรพัย์ทางการเงนิหรอืหนี�สนิทางการเงนิ (รวมถึงหนี�สนิตามสญัญาเช่า) ซึ�งเป็นผลโดยตรงจากการปฏิรูปอัตรา
ดอกเบี�ยอา้งองิและเกณฑ์ใหม่ที�ใชใ้นการกําหนดกระแสเงนิสดตามสญัญาเทยีบเท่ากบัเกณฑ์เดมิในเชงิเศรษฐกจิ กจิการจะ

ไม่ตอ้งรบัรูผ้ลกําไรหรอืขาดทุนจากการเปลี�ยนแปลงดงักล่าวในงบกําไรขาดทุนทนัท ีทั �งนี� กจิการที�เป็นผูเ้ช่าตาม TFRS 16
ที�มกีารเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขของสญัญาเช่าเนื�องจากการเปลี�ยนเกณฑ์การกําหนดค่าเช่าจ่ายในอนาคตเนื�องจากการปฏริูป

อตัราดอกเบี�ยอา้งองิ กใ็หถ้อืปฏบิตัติามวธิปีฏบิตัขิา้งต้นดว้ย 
 มกีารปรบัปรุง TFRS 9 โดยผ่อนปรนให้กจิการยงัสามารถใช้การบญัชีป้องกนัความเสี�ยงสําหรบัรายการส่วนใหญ่ต่อไปได ้

กรณีที�ความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเสี�ยงไดร้บัผลกระทบจากการปฏริปูอตัราดอกเบี�ยอา้งองิ ทั �งนี� กจิการยงัคงตอ้งรบัรู้
ส่วนของความไม่มปีระสทิธผิล 

TFRS 7 ไดกํ้าหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบั

• ลกัษณะและระดบัของความเสี�ยงต่อกจิการจากการปฏริปูอตัราดอกเบี�ยอา้งองิ

• กลุ่มกจิการมกีารบรหิารจดัการความเสี�ยงเหล่านั �นอย่างไร

• ความคบืหน้าของแผนในการเปลี�ยนไปใช้อตัราดอกเบี�ยอ้างอิงอื�น และวธิกีารบรหิารจดัการการเปลี�ยนแปลงดงักล่าวของ
กลุ่มกจิการในช่วงการเปลี�ยนแปลง

ธนาคารมคีวามสมัพนัธ์ของการบญัชเีพื�อป้องกนัความเสี�ยงซึ�งอา้งองิถงึอตัราดอกเบี�ย IBOR โดยมอีตัราดอกเบี�ยอ้างอิงที�สําคญั
ที�สุด ได้แก่ USD LIBOR และ THBFIX 

ความเสี�ยงของธนาคารได้รบัผลกระทบโดยตรงจากการปฏิรูปอตัราดอกเบี�ยอ้างอิงจากการป้องกนัความเสี�ยงในกระแสเงนิสด

ของเครื�องมอืทางการเงนิ ความสมัพนัธ์ของการป้องกนัความเสี�ยงถูกกําหนดโดยใช้สญัญาแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศและ
อตัราดอกเบี�ย เพื�อเปลี�ยนแปลงกระแสเงนิสดของ USD LIBOR และ THBFIX ซึ�งเป็นอตัราดอกเบี�ยอ้างอิงในปัจจุบัน ข้อมูลเพิ�มเติม

เกี�ยวกบัความเสี�ยงที�ธนาคารไดร้บัจากการปฏริูปอตัราดอกเบี�ยแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลขอ้ 8 
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ข) แนวปฏิบติัทางการบญัชี เรื�อง แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหนี�ที�ได้รบัผลกระทบจากโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019

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

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

แนวทางการใหค้วามช่วยเหลอืลูกหนี�ที�สาํคญั ได้แก่ ขอ้ผ่อนปรนเกี�ยวกบัการจดัลําดบัชั �นลูกหนี�สาํหรบัการคาํนวณ ECL กรณีที�มี
การปรบัปรุงโครงสรา้งหนี� การปรบัปรุงอตัราดอกเบี�ยที�แท้จรงิ (EIR) สําหรบัหนี�ที�มกีารปรบัโครงสรา้ง ขอ้ผ่อนปรนเกี�ยวกบัการ

คํานวณ ECL สาํหรบัวงเงนิที�ยงัไม่ไดเ้บกิใช ้(unused credit line) เป็นต้น 

กลุ่มกิจการเลือกที�จะนําแนวปฎิบตัิทางบญัชีดังกล่าวมาถือปฏิบตัิ โดยในกรณีที�กลุ่มกิจการมกีารปรบัปรุงโครงสร้างหนี�ให้กบั
ลูกหนี�เงนิให้สนิเชื�อทําให้อตัราดอกเบี�ยที�แท้จรงิ (EIR) เดมิไม่สะท้อนประมาณการกระแสเงนิสดที�จะได้รบัจากสินเชื�อนั้นแล้ว 

กลุ่มกิจการจะใช้ EIR ใหม่เป็นอตัราคดิคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของสนิเชื�อที�ปรบัปรุงโครงสรา้งหนี� นอกจากนี�กลุ่มกจิการยงัปฎิบตัิ
ตามแนวทางการจดัชั �นลูกหนี�ตามแนวปฎบิตัทิางบญัชดีงักล่าว

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรุงที�มีผลบงัคบัใช้สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีในหรือหลงัวนัที� � มกราคม พ.ศ. 2566

ที�เกี�ยวข้องและมีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ

กลุ่มกจิการไม่ไดนํ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�มกีารปรบัปรุงใหม่ดงัต่อไปนี�มาถอืปฏบิตักิ่อนวนับงัคบัใช ้ 

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

ที�ไดร้บัจากการขายชิ�นงานที�ผลติในระหว่างการเตรยีมความพรอ้มของที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ใหอ้ยู่ในสถานที�และสภาพที�พรอ้ม

จะใชง้านไดต้ามความประสงคข์องฝ่ายบรหิารไปหกัตน้ทุนของรายการที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์

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

ได้อธบิายใหช้ดัเจนว่าในการพจิารณาว่าสญัญาเป็นสญัญาที�สรา้งภาระ ตน้ทุนการปฏบิตัคิรบตามสญัญาประกอบดว้ยตน้ทุนส่วน
เพิ�มที�เกี�ยวขอ้งในการปฏบิตัติามสญัญาและการปันส่วนต้นทุนอื�นที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงในการปฏบิตัติามสญัญา นอกจากนี�กจิการ

ตอ้งรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที�เกดิขึ�นจากสนิทรพัยท์ี�ใชใ้นการปฏบิตัติามสญัญาก่อนที�จะตั �งประมาณการหนี�สนิแยกต่างหาก
สําหรบัสญัญาที�สรา้งภาระ

ค) การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที�  9 เรื�อง เครื�องมือทางการเงิน ได้อธิบายให้ชัดเจนเกี�ยวกับ

การพจิารณาการตดัรายการหนี�สนิทางการเงนิด้วยวธิทีดสอบรอ้ยละ 10 โดยใหร้วมเฉพาะค่าธรรมเนียมที�เกดิระหว่างผูกู้้ยมืและ
ผูใ้หกู้ย้มื 

อย่างไรกต็าม ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการอยู่ระหว่างการประมาณจํานวนเงนิของผลกระทบที�สมเหตุสมผล

3 การประมาณการ 

ในการจดัทําข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล ผู้บรหิารจะใช้ดุลยพินิจที�มีนัยสําคญัในการนํานโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการและแหล่งที�มา

ของขอ้มูลที�สําคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการที�มอียู่มาใช้เช่นเดยีวกบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารสําหรบัปีสิ�นสุด
วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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4 การเสนอข้อมูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลทางการเงนิที�เกี�ยวกบัผลการดําเนินงานของกลุ่มกิจการได้รบัการสอบทานอย่างสมํ�าเสมอโดยผู้บรหิารของกลุ่มกิจการ มีการจําแนก

ตามส่วนงานสรุปไดด้งันี�

ภาครายย่อย 

ภาครายย่อย ให้บริการทางการเงินกับประชาชนทั �วไปและลูกค้าพาณิชย์ธนกิจ ซึ�งได้แก่ บริการด้านช่องทางการจําหน่ายและกระจายสินค้า 
แก่ผูบ้รโิภค และการใหบ้รกิารทางการเงนิแก่ลูกคา้รายย่อยและลูกคา้ส่วนบุคคล 

ภาคธุรกจิ 

ภาคธุรกจิประกอบไปดว้ยสายวาณิชธนกจิ สายบรรษทัธุรกจิ และสายบรหิารเงนิและการตลาด 

- สายวาณิชธนกจิ เป็นการใหบ้รกิารดา้นที�ปรกึษาทางการเงนิ ธุรกรรมในตลาดตราสารทุนและการบรหิารจดัการสนิทรพัย์

- สายบรรษัทธุรกิจ และสายบรหิารเงนิและการตลาด เป็นบรกิารทางด้านการให้สนิเชื�อภาคธุรกิจเชิงพาณิชย์ การบรกิารทางด้านการรบัฝากเงนิ 

การบรหิารธุรกรรมทางการเงนิ การบรหิารเงนิและการตลาด 

อื�น ๆ 

อื�น ๆ เป็นฝ่ายที�รบัผิดชอบดูแลการดําเนินงานของระบบงานส่วนกลาง และส่วนสนับสนุน รวมถึงศูนย์ต้นทุน ส่วนที�ไม่แสวงผลกําไรและธุรกิจอื�น
ซึ�งไม่มสีาระสาํคญัต่อกลุ่มกจิการ 

ในส่วนของขอ้มูลทางการเงนิที�เกี�ยวกบัฐานะการเงนิของกลุ่มกิจการซึ�งได้รบัการสอบทานอย่างสมํ�าเสมอโดยผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการ มกีารจําแนก

ตามส่วนงานสรุปไดด้งันี�

ภาคธุรกจิธนาคาร 

ภาคธุรกจิธนาคาร ไดแ้ก่ การประกอบกจิการของธนาคารของธนาคาร ซไีอเอม็บไีทย จํากดั (มหาชน) 

ภาคธุรกจิใหเ้ช่าซื�อ

ภาคธุรกจิให้เช่าซื�อ ประกอบด้วยบรษิัทย่อย 2 แห่ง ได้แก่ บรษิัท ซีไอเอ็มบ ีไทย ออโต้ จํากดั และบรษิัท เวลิด์ลสี จํากัด ซึ�งประกอบธุรกิจให้เช่า/ 
เช่าซื�อรถยนต์ และใหเ้ช่าซื�อและจําหน่ายรถจกัรยานยนต์ ตามลําดบั 

อื�นๆ

อื�นๆ ได้แก่ บรษิัท ซีท ีคอลล์ จํากัด ซึ�งประกอบธุรกจิติดตามหนี� ซึ�งขณะนี�ได้จดทะเบียนชําระบัญชีเสรจ็สิ�นแล้วกบักระทรวงพาณิชย์ เมื�อวนัที�

29 กนัยายน พ.ศ. 2565 
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ขอ้มูลทางการเงนิในข้อมูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลจําแนกตามส่วนงาน ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ

สาํหรบังวดเกา้เดอืนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 เป็นดงันี�

ข้อมูลทางการเงินรวม

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

ภาครายย่อย ภาคธรุกิจ อื�นๆ

รายการ

ตดับญัชี

ข้อมูลทาง

การเงินรวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

รายไดด้อกเบี�ยสุทธจิากลูกคา้ภายนอก 4,901 1,575 605 - 7,081
รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธิ 863 305 (20) - 1,148

รายไดอ้ื�น 1,401 804 362 (87) 2,480
ค่าใชจ้่ายจากการดําเนินงานอื�นๆ (4,258) (1,243) (278) 83 (5,696)

ผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น (1,749) (53) 293 24 (1,485)
ภาษเีงนิได้ (235) (282) (200) - (717)

   กําไรสุทธสิาํหรบังวด 923 1,106 762 20 2,811

ข้อมูลทางการเงินรวม

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

ภาครายย่อย ภาคธรุกิจ อื�นๆ

รายการ

ตดับญัชี

ข้อมูลทาง

การเงินรวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

รายไดด้อกเบี�ยสุทธจิากลูกคา้ภายนอก 5,515 1,376 675 - 7,566
รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธิ 779 212 (15) - 976

รายไดอ้ื�น 1,273 825 157 (50) 2,205
ค่าใชจ้่ายจากการดําเนินงานอื�นๆ (4,470) (1,196) (313) 51 (5,928)

ผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น (2,681) 2 (87) 43 (2,723)
ภาษเีงนิได้ (77) (226) (85) - (388)

   กําไรสุทธสิาํหรบังวด 339 993 332 44 1,708
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ธรุกิจธนาคาร ธรุกิจให้เช่าซื�อ ธรุกิจอื�น รายการตดับญัชี ข้อมูลทางการเงินรวม

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 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 535,996 394,879 35,108 33,960 - 13 (30,785) (30,338) 540,319 398,514
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ(สนิทรพัย)์ 28,235 9,262 815 793 - 13 (619) (612) 28,431 9,456

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม
ผ่านกําไรหรอืขาดทุน 21,783 31,303 - - - - - - 21,783 31,303

เงนิลงทุนสุทธิ 94,962 74,279 2 2 - - - - 94,964 74,281
เงนิใหส้นิเชื�อแก่ลูกหนี�และดอกเบี�ยคา้งรบัสุทธิ 214,949 202,709 32,789 31,924 - - (27,184) (26,784) 220,554 207,849

เงนิรบัฝาก 214,887 182,779 - - - - (619) (612) 214,268 182,167
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ (หนี�สนิ) 56,958 55,397 27,290 26,865 - - (27,290) (26,865) 56,958 55,397

หนี�สนิทางการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่าน 
กําไรหรอืขาดทุน 15,292 17,744 - - - - - - 15,292 17,744

ตราสารหนี�ที�ออกและเงนิกูย้มื 35,894 29,466 - - - - - - 35,894 29,466
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5 มูลค่ายุติธรรม

5.1 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม

เครื�องมอืทางการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมจําแนกตามวธิกีารประมาณมลูค่า ความแตกต่างของระดบัขอ้มลูสามารถแสดงไดด้งันี�

 ขอ้มลูระดบัที� 1 : มูลค่ายุติธรรมของเครื�องมอืทางการเงนิอ้างอิงจากราคาเสนอซื�อปัจจุบนั/ราคาปิดที�อ้างองิจากตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย/สมาคมตลาดตราสารหนี�ไทย

 ขอ้มลูระดบัที� 2 : มูลค่ายุติธรรมของเครื�องมอืทางการเงนิวดัมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมนิมูลค่าซึ�งใช้ข้อมูลที�สามารถสงัเกต 
ไดอ้ย่างมนีัยสาํคญัและอา้งองิจากประมาณการของกจิการเองมาใชน้้อยที�สุดเท่าที�เป็นไปได้

 ขอ้มลูระดบัที� 3 : มูลค่ายุติธรรมของเครื�องมอืทางการเงนิวดัมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซึ�งไม่ได้มาจากข้อมูลที�สงัเกตได้
ในตลาด 

ตารางต่อไปนี�แสดงถึงสินทรพัย์และหนี�สินทางการเงนิที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 และ 31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2564 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

30 กนัยายน พ.ศ. 2565

ข้อมูลระดบัที� 1 ข้อมูลระดบัที� 2 ข้อมูลระดบัที� 3 รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรพัย์

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่า
      ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน - 21,783 - 21,783

เงนิลงทุนในตราสารหนี�ที�วดัมลูค่า
      ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น - 58,133 - 58,133

เงนิลงทุนในตราสารทุนที�กําหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ย
      มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น 15 - 38 53

   สนิทรพัยอ์นุพนัธ์ - 123,626 - 123,626

รวมสนิทรพัย์ 15 203,542 38 203,595

หนี�สิน

หนี�สนิทางการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่า
      ยุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน - 15,292 - 15,292

หนี�สนิอนุพนัธ์ - 115,314 - 115,314

รวมหนี�สนิ - 130,606 - 130,606
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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

ข้อมูลระดบัที� 1 ข้อมูลระดบัที� 2 ข้อมูลระดบัที� 3 รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรพัย์

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่า

      ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน - 31,303 - 31,303
เงนิลงทุนในตราสารหนี�ที�วดัมลูค่า

      ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น - 50,322 - 50,322
เงนิลงทุนในตราสารทุนที�กําหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ย

มลูค่ายุตธิรรมผ่านกาไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น 59 - 48 107
สนิทรพัยอ์นุพนัธ์ - 46,419 - 46,419

รวมสนิทรพัย์ 59 128,044 48 128,151

หนี�สิน

หนี�สนิทางการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่า
ยุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน - 17,744 - 17,744

หนี�สนิอนุพนัธ์ - 42,708 - 42,708

รวมหนี�สนิ - 60,452 - 60,452

5.2 เทคนิคการประเมินมูลค่าสาํหรบัการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบัที� 2

สนิทรพัย์ทางการเงนิที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน และเงนิลงทุนในตราสารหนี�ที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่าน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น ซึ�งมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดบัที� 2 วดัมูลค่ายุติธรรมโดยใช้วธิีคิดลดกระแสเงนิสด โดยคิดลดกระแสเงนิตาม

สญัญาด้วยอตัราผลตอบแทนเสนอซื�อถวัเฉลี�ยหรอือตัราผลตอบแทนยุตธิรรมตลอดอายุสญัญาของตราสารหนี�รุ่นนั �นๆที�เผยแพร่โดย
สมาคมตลาดตราสารหนี�ไทย

ตราสารอนุพนัธ์เพื�อคา้ ตราสารอนุพนัธท์ี�ใชส้าํหรบัการบญัชป้ีองกนัความสี�ยง และหนี�สนิทางการเงนิที�กําหนดใหแ้สดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรม 

ซึ�งมลูค่ายุตธิรรมอยู่ในระดบัที� 2 ได้แก่ สญัญาซื�อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย หุน้กูท้ี�มอีนุพนัธ์แฝง 
และตั �วแลกเงนิแบบ accreting ที�มีอนุพันธ์แฝง สญัญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า วดัมูลค่ายุติธรรมโดยอ้างอิงจากอัตรา

แลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศซึ�งมกีารเสนอซื�อขายกนัในตลาดที�มสีภาพคล่อง สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย หุ้นกู้ที�มอีนุพนัธ์แฝง 
และตั �วแลกเงนิแบบ accreting ที�มอีนุพนัธแ์ฝง วดัมลูค่ายุตธิรรมโดยอา้งองิจากอตัราดอกเบี�ยล่วงหน้าซึ�งไดม้าจากเส้นอตัราผลตอบแทน 

(yield curve) ที�สงัเกตได้ การคดิลดไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่อมลูค่ายุตธิรรมของตราสารอนุพนัธซ์ึ�งมลูค่ายุตธิรรมอยู่ในระดบัที� 2
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5.3 การวดัมูลค่ายุติธรรมซึ�งใช้ข้อมูลที�ไม่สามารถสงัเกตได้อย่างมีสาระสาํคญั (ข้อมูลระดบัที� 3)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

เงินลงทุนในตราสารทุนที�กาํหนดให้วดัมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น

30 กนัยายน พ.ศ. 2565 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

ล้านบาท ล้านบาท

ยอดตน้งวด 49 26
(ขาดทุน) กําไรที�รบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น (11) 24

ขายระหว่างงวด - (1)

ยอดปลายงวด 38 49

กลุ่มกิจการวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที�กําหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ�งอยู่ในระดับที� 3 โดยใช้เทคนิค 
การเทยีบเคยีงมลูค่าของบรษิทัที�จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึ�งกลุ่มกจิการพจิารณาแลว้เหน็ว่ามสีถานะทางการเงนิ

ที�เทยีบเคยีงกบัตราสารทุนดงักล่าว

6 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรพัย)์

ข้อมูลทางการเงินรวม

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

ล้านบาท ล้านบาท

ในประเทศ : 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 2,775 1,225
ธนาคารพาณิชย์ 632 185

สถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ 19 10
สถาบนัการเงนิอื�น 8,902 3,601

   รวม 12,328 5,021
บวก  ดอกเบี�ยคา้งรบั 8 2

หกั  ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น - -

รวมในประเทศสุทธิ 12,336 5,023

ต่างประเทศ : 

เงนิสกุลดอลลารส์หรฐัฯ 15,487 3,547

เงนิเยน 52 51
เงนิยโูร 148 217

เงนิสกุลอื�น 407 617

   รวม 16,094 4,432

บวก  ดอกเบี�ยคา้งรบั 1 1
หกั  ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น - -

รวมต่างประเทศ 16,095 4,433

   รวมในประเทศและต่างประเทศสุทธิ 28,431 9,456
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ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

ล้านบาท ล้านบาท

ในประเทศ : 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 2,775 1,225

ธนาคารพาณิชย์ 455 1
สถาบนัการเงนิอื�น 8,902 3,601

รวม 12,132 4,827
บวก ดอกเบี�ยคา้งรบั 8 2

หกั  ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น - -

รวมในประเทศสุทธิ 12,140 4,829

ต่างประเทศ : 

เงนิสกุลดอลลารส์หรฐัฯ 15,487 3,547

เงนิเยน 52 51
เงนิยโูร 148 217

เงนิสกุลอื�น 407 617

รวม 16,094 4,432

บวก  ดอกเบี�ยคา้งรบั 1 1
หกั  ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น - -

รวมต่างประเทศ 16,095 4,433

   รวมในประเทศและต่างประเทศสุทธิ 28,235 9,262

7 สินทรพัยท์างการเงินที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน

7.1 สินทรพัยท์างการเงินเพื�อค้า

ข้อมูลทางการเงินรวม และ 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม

ล้านบาท ล้านบาท

หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 8,606 13,018
ตราสารหนี�ภาคเอกชน 3,540 3,854

   รวม 12,146 16,872
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7.2 สินทรพัยท์างการเงินที�กาํหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน

ข้อมูลทางการเงินรวม และ 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร

31 กนัยายน 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม

ล้านบาท ล้านบาท

หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 9,637 14,431

8 ตราสารอนุพนัธ์

8.1 ตราสารอนุพนัธ์เพื�อค้า 

มลูค่ายุตธิรรมและจํานวนเงนิตามสญัญาแบ่งตามประเภทความเสี�ยง

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร

30 กนัยายน พ.ศ. 2565 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม

จาํนวนเงิน จาํนวนเงิน

สินทรพัย์ หนี�สิน ตามสญัญา สินทรพัย์ หนี�สิน ตามสญัญา

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

อตัราแลกเปลี�ยน 88,834 89,102 2,492,919 28,125 28,338 1,973,243

อตัราดอกเบี�ย 26,879 23,502 2,810,669 15,831 12,751 2,080,172
อื�นๆ 3,775 69 37,844 1,557 1,142 39,248

รวม 119,488 112,673 5,341,432 45,513 42,231 4,092,663
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8.2 ตราสารอนุพนัธ์เพื�อการป้องกนัความเสี�ยง

8.2.1 การป้องกนัความเสี�ยงในมูลค่ายุติธรรม

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร

30 กนัยายน พ.ศ. 2565 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม

จาํนวนเงิน จาํนวนเงิน

ตามสญัญาที� ตามสญัญาที�

ได้รบัผลกระทบ ได้รบัผลกระทบ

จาํนวนเงิน จากการปฏิรปู จาํนวนเงิน จากการปฏิรปู

สินทรพัย์ หนี�สิน ตามสญัญา อตัราดอกเบี�ย สินทรพัย์ หนี�สิน ตามสญัญา อตัราดอกเบี�ย

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

อตัราดอกเบี�ย 821 5 15,620 - 56 44 15,075 -

   รวม 821 5 15,620 - 56 44 15,075 -

การป้องกนัความเสี�ยงในมูลค่ายุตธิรรมเป็นการป้องกนัความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์ทางการเงนิ
และหนี�สนิทางการเงนิ อนัเนื�องมาจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี�ยในตลาด ธนาคารใช้สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย

ในการป้องกนัความเสี�ยงด้านอตัราดอกเบี�ยของพนัธบตัร ธนาคารรบัรู้กําไรหรอืขาดทุนจากการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุตธิรรม
ของตราสารอนุพนัธเ์พื�อการป้องกนัความเสี�ยงและรายการที�มกีารป้องกนัความเสี�ยงในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

8.2.2 การป้องกนัความเสี�ยงในกระแสเงินสด

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร

30 กนัยายน พ.ศ. 2565 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม

จาํนวนเงิน จาํนวนเงิน

ตามสญัญาที� ตามสญัญาที�

ได้รบัผลกระทบ ได้รบัผลกระทบ

จาํนวนเงิน จากการปฏิรปู จาํนวนเงิน จากการปฏิรปู

สินทรพัย์ หนี�สิน ตามสญัญา อตัราดอกเบี�ย สินทรพัย์ หนี�สิน ตามสญัญา อตัราดอกเบี�ย

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

อตัราแลกเปลี�ยน 3,294 2,608 34,962 34,962 818 433 33,520 33,520

อตัราดอกเบี�ย 23 28 19,650 - 32 - 2,450 -

   รวม 3,317 2,636 54,612 34,962 850 433 35,970 33,520

การป้องกนัความเสี�ยงกระแสเงนิสดใช้ในการป้องกนัความเสี�ยงอนัเกดิจากความผนัผวนของกระแสเงนิสดในอนาคตที�เกี�ยวขอ้ง
กบัการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศและอตัราดอกเบี�ยของสนิทรพัยท์างการเงนิและหนี�สนิทางการเงนิ 

ธนาคารป้องกันความเสี�ยงกระแสเงนิสดของเงินให้สินเชื�อ ตั �วแลกเงินอนุพันธ์ Credit Linked Note และหุ้นกู้ด้อยสิทธิจาก 
ความเสี�ยงดา้นอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศและความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี�ย โดยทํารายการสญัญาแลกเปลี�ยนเงนิตรา

ต่างประเทศและอตัราดอกเบี�ย และสญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ยกบั CIMB Bank Berhad และกจิการอื�น
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9 เงินลงทุนสุทธิ

ข้อมูลทางการเงินรวม

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

ราคาทุนตดัจาํหน่าย ราคาทุนตดัจาํหน่าย

ล้านบาท ล้านบาท

เงินลงทุนในตราสารหนี�ที�วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจาํหน่าย

หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 36,778 23,852

ตราสารหนี�ภาคเอกชน 1 1

รวม 36,779 23,853
หกั ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น (1) (1)

   รวม 36,778 23,852

มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม

ล้านบาท ล้านบาท

เงินลงทุนในตราสารหนี�ที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น

หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 49,491 44,567
ตราสารหนี�ภาคเอกชน 8,642 5,755

   รวม 58,133 50,322
หกั ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น - -

   รวม 58,133 50,322

ข้อมูลทางการเงินรวม

30 กนัยายน พ.ศ. 2565 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

มูลค่ายุติธรรม เงินปันผลรบั มูลค่ายุติธรรม เงินปันผลรบั

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

เงินลงทุนในตราสารทุนที�กาํหนดให้วดัมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น

ตราสารทุนที�อยู่ในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 15 2 59 4
ตราสารทุนที�ไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 38 8 48 8

   รวม 53 10 107 12

รวมเงนิลงทุนสุทธิ 94,964 10 74,281 12
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ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

ราคาทุนตดัจาํหน่าย ราคาทุนตดัจาํหน่าย

ล้านบาท ล้านบาท

เงินลงทุนในตราสารหนี�ที�วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจาํหน่าย

หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 36,776 23,850

ตราสารหนี�ภาคเอกชน 1 1

   รวม 36,777 23,851
หกั  ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น (1) (1)

   รวม 36,776 23,850

มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม

ล้านบาท ล้านบาท

เงินลงทุนในตราสารหนี�ที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น

หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 49,491 44,567

ตราสารหนี�ภาคเอกชน 8,642 5,755

   รวม 58,133 50,322

หกั  ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น - -

   รวม 58,133 50,322

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร

30 กนัยายน พ.ศ. 2565 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

มูลค่ายุติธรรม เงินปันผลรบั มูลค่ายุติธรรม เงินปันผลรบั

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

เงินลงทุนในตราสารทุนที�กาํหนดให้วดัมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น

ตราสารทุนที�อยู่ในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 15 2 59 4
ตราสารทุนที�ไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 38 8 48 8

   รวม 53 10 107 12

   รวมเงนิลงทุนสุทธิ 94,962 10 74,279 12

ณ วนัที� 30 กันยายน พ.ศ. 2565 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการมีเงนิลงทุนที�นําไปวางเป็นหลักประกันตามที�กล่าวในหมายเหตุ

ประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลขอ้ 28 
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10 เงินลงทุนในบริษทัย่อยสุทธิ

ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะธนาคาร 

สดัส่วนการถือหุ้น วิธีราคาทุน

ประเภท 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

ชื�อบริษทั ประเภทธรุกิจ ที�ลงทุน ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท

บริษทัย่อย - ที�รวมอยู่ในข้อมูลทางการเงินรวม

บรษิทั ซีไอเอม็บ ีไทย ออโต ้จํากดั ใหเ้ช่า/เช่าซื�อรถยนต์ หุน้สามญั 99.99 99.99 2,328 2,328

บรษิทั เวลิดล์สี จํากดั ใหเ้ช่าซื�อและจําหน่าย

รถจกัรยานยนต์ หุน้สามญั 99.99 99.99 567 567

บรษิทั ซีท ีคอลล ์จํากดั ตดิตามหนี� หุน้สามญั - 99.99 - 9

   เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยสุทธิ 2,895 2,904

บรษิทัย่อยดงักล่าวขา้งตน้ไดร้วมอยู่ในการจดัทํางบการเงนิรวมของกลุ่มกจิการ สดัส่วนของสทิธใินการออกเสยีงในบรษิทัย่อยที�ถอืโดยบรษิทัใหญ่

ไม่แตกต่างจากสดัส่วนที�ถอืหุน้สามญั เนื�องจากบรษิทัย่อยไม่ไดม้กีารออกหุน้ประเภทอื�นนอกเหนือจากหุน้สามญั

เมื�อวนัที� 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 บรษิัท ซีที คอลล์ จํากดั ได้มกีารจดทะเบียนลดทุนกบักรมพฒันาธุรกิจการค้า จากทุนจดทะเบียนจํานวน  
39 ล้านบาท ให้คงเหลือ 10 ล้านบาท ด้วยการลดมูลค่าหุ้นจากเดิมราคามูลค่าหุ้นละ 100 บาท ให้เหลือมูลค่าหุ้นละ 25 บาท จํานวนทั �งหมด 

385,000 หุ้น ตามมติอนุมตัขิองที�ประชุมผู้ถือหุ้น เมื�อวนัที� 30 เมษายน พ.ศ. 2564 ซึ�งบรษิัทได้คืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจํานวน 29 ล้านบาท 
ต่อมาเมื�อวนัที� 31 สงิหาคม พ.ศ. 2564 ที�ประชุมวสิามญัผู้ถอืหุ้น ครั �งที� 01/2564 ได้มมีติอนุมตัใิหเ้ลกิบรษิทัและแต่งตั �งผูชํ้าระบญัชขีองบรษิัท  

ซึ�งบรษิทัไดจ้ดทะเบยีนเลกิบรษิทักบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ในวนัเดยีวกนั

เมื�อวนัที� 29 กนัยายน พ.ศ. 2565 บรษิทั ซีท ีคอลล์ จํากัด ซึ�งเป็นบรษิทัย่อยของธนาคาร ได้จดทะเบยีนเสรจ็การชําระบัญช ีและจ่ายคนืทุนให้แก่ธนาคาร
เรยีบรอ้ยแลว้ในวนัเดยีวกนั 

11 เงินให้สินเชื�อแก่ลูกหนี�และดอกเบี�ยค้างรบัสุทธิ

11.1 จาํแนกตามประเภทสินเชื�อ

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร

30 กนัยายน

พ.ศ. 2565

31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564

30 กนัยายน

พ.ศ. 2565

31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

เงนิเบกิเกนิบญัชี 3,872 4,400 3,872 4,400

เงนิใหกู้ย้มื 167,431 160,256 167,507 160,980
ตั �วเงนิ 18,279 13,669 45,469 39,784

ลูกหนี�ตามสญัญาเช่าซื�อ 34,515 33,535 - -
อื�น ๆ 24 34 24 34

รวมเงนิใหส้นิเชื�อแก่ลูกหนี� 224,121 211,894 216,872 205,198

บวก ดอกเบี�ยคา้งรบัและรายไดด้อกเบี�ยที�ยงัไม่ถงึกําหนดชําระ 4,560 4,295 4,553 4,292

รวมเงนิใหส้นิเชื�อแก่ลูกหนี�และดอกเบี�ยคา้งรบั 228,681 216,189 221,425 209,490

หกั  ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น (หมายเหตุ 12) (8,127) (8,340) (6,476) (6,781)

เงนิใหส้นิเชื�อแก่ลูกหนี�และดอกเบี�ยคา้งรบัสุทธิ 220,554 207,849 214,949 202,709
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11.2 จาํแนกตามประเภทการจดัชั �น

กลุ่มกจิการสามารถจําแนกสนิเชื�อตามประเภทการจดัชั �นได้ดงัต่อไปนี�

ลูกหนี�และเงินให้สินเชื�อของกลุ่มกิจการ

ข้อมูลทางการเงินรวม

เงินให้สินเชื�อและดอกเบี�ยค้างรบั

30 กนัยายน พ.ศ. 2565 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

ล้านบาท ล้านบาท

สนิทรพัยท์างการเงนิที�ไม่มกีารเพิ�มขึ�นอย่างมนีัยสาํคญัของความเสี�ยงดา้นเครดติ 203,237 188,770
สนิทรพัยท์างการเงนิที�มกีารเพิ�มขึ�นอย่างมนีัยสาํคญัของความเสี�ยงดา้นเครดติ 17,153 19,000

สนิทรพัยท์างการเงนิที�ดอ้ยค่าดา้นเครดติ  8,236 8,361
สนิทรพัยท์างการเงนิที�มกีารดอ้ยค่าดา้นเครดติเมื�อซื�อหรอืเมื�อเกดิรายการ 55 58

รวม 228,681 216,189

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร

เงินให้สินเชื�อและดอกเบี�ยค้างรบั

30 กนัยายน พ.ศ. 2565 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

ล้านบาท ล้านบาท

สนิทรพัยท์างการเงนิที�ไม่มกีารเพิ�มขึ�นอย่างมนีัยสาํคญัของความเสี�ยงดา้นเครดติ 201,363 187,124

สนิทรพัยท์างการเงนิที�มกีารเพิ�มขึ�นอย่างมนีัยสาํคญัของความเสี�ยงดา้นเครดติ 12,233 14,278
สนิทรพัยท์างการเงนิที�ดอ้ยค่าดา้นเครดติ 7,774 8,030

สนิทรพัยท์างการเงนิที�มกีารดอ้ยค่าดา้นเครดติเมื�อซื�อหรอืเมื�อเกดิรายการ 55 58

   รวม 221,425 209,490

11.3 สินทรพัยท์างการเงินที�ด้อยค่าด้านเครดิต

ณ วนัที� 30 กันยายน พ.ศ. 2565 และวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการมสีินทรพัย์ทางการเงนิที�ด้อยค่าด้านเครดิตตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงนิฉบบัที� 9 โดยไม่รวมดอกเบี�ยคา้งรบั ดงันี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร

30 กนัยายน

พ.ศ. 2565

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564

30 กนัยายน

พ.ศ. 2565

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สนิทรพัยท์างการเงนิที�ดอ้ยค่าดา้นเครดติ  

ก่อนหกัค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติที�  
คาดว่าจะเกดิขึ�น 7,829 7,923 7,393 7,612
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11.4 ลูกหนี�ตามสญัญาเช่าซื�อและสญัญาเช่าทางการเงิน

ณ วันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2565 บริษัทย่อยมีลูกหนี�ภายใต้สัญญาเช่าซื�อและสัญญาเช่าทางการเงินจํานวน 32,756 ล้านบาท  
(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 31,891 ล้านบาท) ซึ�งส่วนใหญ่เป็นสญัญาเช่าซื�อและเช่าทางการเงนิสําหรบัรถยนต์ และรถจกัรยานยนต์

โดยมอีายุของสญัญาระหว่าง 3 ถงึ 7 ปี และส่วนใหญ่คดิดอกเบี�ยในอตัรารอ้ยละคงที�ตามที�ระบุในสญัญา

ข้อมูลทางการเงินรวม

30 กนัยายน พ.ศ. 2565

จาํนวนเงินที�ถึงกาํหนดชาํระจ่ายตามสญัญาเช่า

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ผลรวมของเงนิลงทุนขั �นตน้ทั �งสิ�นตามสญัญาเช่า 11,600 28,184 2,384 42,168

หกั  รายไดท้างการเงนิรอการรบัรู้ (2,901) (4,614) (138) (7,653)

มลูค่าปัจจุบนัของจํานวนเงนิขั �นตํ�า
ที�ลูกหนี�ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า 8,699 23,570 2,246 34,515

หกั  ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น (1,759)

ลูกหนี�ภายใตส้ญัญาเช่าซื�อและสญัญาเช่าทางการเงนิสุทธิ 32,756

ข้อมูลทางการเงินรวม

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

จาํนวนเงินที�ถึงกาํหนดชาํระจ่ายตามสญัญาเช่า

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ผลรวมของเงนิลงทุนขั �นตน้ทั �งสิ�นตามสญัญาเช่า 11,382 27,956 1,776 41,114
หกั รายไดท้างการเงนิรอการรบัรู้ (2,885) (4,568) (126) (7,579)

มลูค่าปัจจุบนัของจํานวนเงนิขั �นตํ�า
ที�ลูกหนี�ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า 8,497 23,388 1,650 33,535

หกั  ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น (1,644)

ลูกหนี�ภายใตส้ญัญาเช่าซื�อและสญัญาเช่าทางการเงนิสุทธิ 31,891
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12 ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น

ข้อมูลทางการเงินรวม

30 กนัยายน พ.ศ. 2565 

สินทรพัย์

สินทรพัยท์างการเงิน สินทรพัยท์างการเงิน สินทรพัย์ ทางการเงิน

ที�ไม่มีการเพิ�มขึ�น ที�มีการเพิ�มขึ�น ทางการเงิน ที�มีการด้อยค่า

อย่างมีนัยสาํคญัของ อย่างมีนัยสาํคญัของ ที�มีการด้อยค่า ด้านเครดิตเมื�อซื�อ สาํรอง

ความเสี�ยงด้านเครดิต ความเสี�ยงด้านเครดิต ด้านเครดิต หรือเมื�อเกิดรายการ ส่วนเกิน รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2565 1,488 1,890 3,389 24 1,549 8,340

การเปลี�ยนแปลงที�เกดิจาก

การเปลี�ยนการจดัชั �น 98 (561) 463 - - -

การเปลี�ยนแปลงที�เกดิจากการวดัมลูค่า

ค่าเผื�อผลขาดทุนใหม่ (450) 999 1,425 - - 1,974

สนิทรพัยท์างการเงนิใหม่ที�ซื�อหรอืได้มา 423 40 4 - - 467

สนิทรพัยท์างการเงนิที�ถูกตดัรายการ (115) (259) (314) - - (688)

ส่วนที�ตดัออกจากบญัช ี - (4) (1,077) (2) - (1,083)

ขายสนิทรพัยท์างการเงนิที�มกีารดอ้ยค่า

   ดา้นเครดติ - - (883) - - (883)

ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 1,444 2,105 3,007 22 1,549 8,127

ข้อมูลทางการเงินรวม

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

สินทรพัย์

สินทรพัยท์างการเงิน สินทรพัยท์างการเงิน สินทรพัย์ ทางการเงิน

ที�ไม่มีการเพิ�มขึ�น ที�มีการเพิ�มขึ�น ทางการเงิน ที�มีการด้อยค่า

อย่างมีนัยสาํคญัของ อย่างมีนัยสาํคญัของ ที�มีการด้อยค่า ด้านเครดิตเมื�อซื�อ สาํรอง

ความเสี�ยงด้านเครดิต ความเสี�ยงด้านเครดิต ด้านเครดิต หรือเมื�อเกิดรายการ ส่วนเกิน รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 1,891 1,482 3,491 24 2,065 8,953

การเปลี�ยนแปลงที�เกดิจาก

การเปลี�ยนการจดัชั �น 297 (916) 619 - - -

การเปลี�ยนแปลงที�เกดิจากการวดัมลูค่า

ค่าเผื�อผลขาดทุนใหม่ (897) 1,652 3,222 - - 3,977

สนิทรพัยท์างการเงนิใหม่ที�ซื�อหรอืได้มา 396 57 2 - - 455

สนิทรพัยท์างการเงนิที�ถูกตดัรายการ (195) (380) (259) - - (834)

ส่วนที�ตดัออกจากบญัช ี - (2) (2,208) - - (2,210)

ทยอยลดสํารองส่วนเกนิ - - - - (516) (516)

ขายสนิทรพัยท์างการเงนิที�มกีารดอ้ยค่า

  ด้านเครดติ (4) (3) (1,478) - - (1,485)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 1,488 1,890 3,389 24 1,549 8,340
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ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร

30 กนัยายน พ.ศ. 2565 

สินทรพัย์

สินทรพัยท์างการเงิน สินทรพัยท์างการเงิน สินทรพัย์ ทางการเงิน

ที�ไม่มีการเพิ�มขึ�น ที�มีการเพิ�มขึ�น ทางการเงิน ที�มีการด้อยค่า

อย่างมีนัยสาํคญัของ อย่างมีนัยสาํคญัของ ที�มีการด้อยค่า ด้านเครดิตเมื�อซื�อ สาํรอง

ความเสี�ยงด้านเครดิต ความเสี�ยงด้านเครดิต ด้านเครดิต หรือเมื�อเกิดรายการ ส่วนเกิน รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2565 928 1,115 3,257 24 1,457 6,781

การเปลี�ยนแปลงที�เกดิจาก

การเปลี�ยนการจดัชั �น 62 (336) 274 - - -

การเปลี�ยนแปลงที�เกดิจากการวดัมลูค่า

ค่าเผื�อผลขาดทุนใหม่ (232) 438 616 - - 822

สนิทรพัยท์างการเงนิใหม่ที�ซื�อหรอืได้มา 300 32 4 - - 336

สนิทรพัยท์างการเงนิที�ถูกตดัรายการ (95) (38) (39) - - (172)

ส่วนที�ตดัออกจากบญัช ี - (4) (402) (2) - (408)

ขายสนิทรพัยท์างการเงนิที�มกีารดอ้ยค่า

   ดา้นเครดติ - - (883) - - (883)

ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 963 1,207 2,827 22 1,457 6,476

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

สินทรพัย์

สินทรพัยท์างการเงิน สินทรพัยท์างการเงิน สินทรพัย์ ทางการเงิน

ที�ไม่มีการเพิ�มขึ�น ที�มีการเพิ�มขึ�น ทางการเงิน ที�มีการด้อยค่า

อย่างมีนัยสาํคญัของ อย่างมีนัยสาํคญัของ ที�มีการด้อยค่า ด้านเครดิตเมื�อซื�อ สาํรอง

ความเสี�ยงด้านเครดิต ความเสี�ยงด้านเครดิต ด้านเครดิต หรือเมื�อเกิดรายการ ส่วนเกิน รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 1,060 708 3,332 24 1,943 7,067

การเปลี�ยนแปลงที�เกดิจาก

การเปลี�ยนการจดัชั �น 228 (608) 380 - - -

การเปลี�ยนแปลงที�เกดิจากการวดัมลูค่า

ค่าเผื�อผลขาดทุนใหม่ (475) 1,034 2,272 - - 2,831

สนิทรพัยท์างการเงนิใหม่ที�ซื�อหรอืได้มา 290 49 2 - - 341

สนิทรพัยท์างการเงนิที�ถูกตดัรายการ (171) (63) (85) - - (319)

ส่วนที�ตดัออกจากบญัช ี - (2) (1,166) - - (1,168)

ทยอยลดสํารองส่วนเกนิ - - - - (486) (486)

ขายสนิทรพัยท์างการเงนิที�มกีารดอ้ยค่า

   ดา้นเครดติ (4) (3) (1,478) - - (1,485)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 928 1,115 3,257 24 1,457 6,781

กลุ่มกจิการทยอยรบัรูผ้ลกระทบส่วนเกนิสะสมค่าเผื�อผลขาดทุนจากการด้อยค่าจากการเปลี�ยนแปลง ณ วนัแรกที�ถอืปฏบิตัใินกําไรหรอืขาดทุน
ตามวธิเีสน้ตรงเป็นระยะเวลา 5 ปีนับจากวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 อย่างไรกต็ามกลุ่มกจิการอาจนําสํารองส่วนเกนิดงักล่าวมาใชเ้พิ�มไดห้ากมี

เหตุการณ์ที�ส่งผลใหม้กีารตั �งสาํรองเพิ�มขึ�นตามที�ระบุในหนังสอืแจง้ธนาคารแห่งประเทศไทย

ตั �งแต่วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิการไม่ไดทํ้าการทยอยลดเงนิสาํรองส่วนเกนิดงักล่าว เพื�อใหก้ลุ่มกจิการมเีงนิสาํรองเพิ�มเตมิเพื�อรองรบั

ความเสียหายที�อาจเกิดขึ�นในอนาคตจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 โดยอ้างอิงประกาศ ธปท.ที� สนส. 23/2561
เรื�อง หลกัเกณฑ์การจดัชั �นและการกนัเงนิสํารองของสถาบนัการเงนิ วนัที� 31 ตุลาคม 2561 ขอ้ 5.8 สถาบนัการเงนิสามารถจดัชั �นหรอืกนัเงนิสํารอง

สนิทรพัยแ์ละภาระผกูพนัทางการเงนิ หรอืตดัสนิทรพัยอ์อกจากบญัช ีโดยใชเ้กณฑท์ี�เขม้งวดกว่าหลกัเกณฑท์ี�ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดได้
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13 หนี�สินทางการเงินที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน

ข้อมูลทางการเงินรวมและ

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร

30 กนัยายน

พ.ศ. 2565

31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564

ล้านบาท ล้านบาท

ตั �วแลกเงนิ 15,292 17,744

   รวม 15,292 17,744

ข้อมูลทางการเงินรวมและ

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร

30 กนัยายน

พ.ศ. 2565

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564

ล้านบาท ล้านบาท

ผลสะสมของการเปลี�ยนแปลงในมลูค่ายุตธิรรมที�เป็นผลจาก
การเปลี�ยนแปลงความเสี�ยงดา้นเครดติของหนี�สนิที�รบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น 513 441

ส่วนต่างระหว่างมลูค่าตามบญัชแีละมลูค่าตามสญัญาที�จะต้องจ่ายชําระเมื�อครบกําหนด 1,820 2,922

ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 หนี�สนิทางการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน สรุปไดด้งันี�

 ธนาคารไดอ้อกตั �วแลกเงนิแบบ accreting ที�มอีนุพนัธแ์ฝง (accreting structured bills of exchange) ซึ�งอนุพนัธ์แฝงคอืสญัญาแลกเปลี�ยน
อตัราดอกเบี�ย มอีายุระหว่าง 10 - 23 ปี (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 3 - 23 ปี) ธนาคารชําระดอกเบี�ยในอตัราระหว่างรอ้ยละ 1.78 - 5.18 ต่อปี 

(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 1.78 - 5.18 ต่อปี) ชําระดอกเบี�ยครั �งเดียว ณ วนัครบกําหนดไถ่ถอน โดยธนาคารได้ทํารายการสญัญา
แลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย กบักจิการอื�นเพื�อป้องกนัความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี�ย

ในระหว่างงวดธนาคารได้มีการทยอยเปลี�ยนแปลงอัตราดอกเบี�ยอ้างอิงจาก THBFIX เป็น THOR สําหรบัตั �วแลกเงนิแบบ accreting

ที�มีอนุพนัธ์แฝง เนื�องจากอัตราดอกเบี�ยอ้างอิง THBFIX จะถูกยกเลิกในปี พ.ศ.2565 การเปลี�ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบที�เป็น
สาระสาํคญัต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลสาํหรบังวดสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ.2565 
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14 ตราสารหนี�ที�ออกและเงินกู้ยืม

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

30 กนัยายน พ.ศ. 2565 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

หุ้นกู้

หุน้กูร้ะยะสั �นครบกําหนดปี พ.ศ. 2565
อตัราดอกเบี�ยรอ้ยละ 0.55 - 0.90 ต่อปี 12,422 - 12,422 7,010 - 7,010

หุน้กูร้ะยะสั �นครบกําหนดปี พ.ศ. 2566
อตัราดอกเบี�ยรอ้ยละ 0.90 - 1.15 ต่อปี 1,135 - 1,135 - - -

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ

ตราสารหนี�ดอ้ยสทิธ ิมลูค่าตราไว ้390 ลา้นรงิกติ 
ครบกําหนดปี พ.ศ. 2571 อตัราดอกเบี�ยรอ้ยละ 5.20 ต่อปี - 3,188 3,188 - 3,126 3,126

ตราสารหนี�ดอ้ยสทิธ ิมลูค่าตราไว ้550 ลา้นรงิกติ 
ครบกําหนดปี พ.ศ. 2572 อตัราดอกเบี�ยรอ้ยละ 4.15 ต่อปี - 4,497 4,497 - 4,408 4,408

ตราสารหนี�ดอ้ยสทิธ ิมลูค่าตราไว ้660 ลา้นรงิกติ 

   ครบกําหนดปี พ.ศ. 2574 อตัราดอกเบี�ยรอ้ยละ 3.95 ต่อปี - 5,396 5,396 - 5,289 5,289

หุ้นกู้ที�มอีนุพนัธ์แฝง

หุน้กูท้ี�มอีนุพนัธแ์ฝง 3,282 42 3,324 3,522 668 4,190

16,839 13,123 29,962 10,532 13,491 24,023

ตั �วแลกเงินที�มีอนุพนัธ์แฝง

ตั �วแลกเงนิที�มอีนุพนัธแ์ฝง 1,800 4,132 5,932 1,800 3,643 5,443

1,800 4,132 5,932 1,800 3,643 5,443

รวม 18,639 17,255 35,894 12,332 17,134 29,466

(ก) วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 ธนาคารมีหุ้นกู้ระยะสั �น จํานวน 13,557 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 : 7,010 ล้านบาท) อตัราดอกเบี�ย

ระหว่างรอ้ยละ 0.65 - 1.15 ต่อปี (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : อตัราดอกเบี�ยระหว่างรอ้ยละ 0.55 - 0.70 ต่อปี) ชําระดอกเบี�ยเมื�อครบกําหนด 
หุน้กู้ระยะสั �นมอีายุระหว่าง 3 - 8 เดอืน (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : อายุระหว่าง 4 - 9 เดือน) ครบกําหนดในระหว่างเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2565 

ถงึเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : เดอืนกุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 ถงึเดอืนมถุินายน พ.ศ. 2565) 

(ข) ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 ธนาคารมหุีน้กูด้อ้ยสทิธ ิจํานวน 13,081 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 12,823 ลา้นบาท) ดงันี�

 เมื�อวนัที� 29 มนีาคม พ.ศ. 2561 ธนาคารได้ออกหุน้กู้ดอ้ยสทิธจิํานวน 390 ล้านเหรยีญรงิกิตมาเลเซยี ตามโครงการหุน้กู้ด้อยสทิธิ
เพื�อนับเป็นเงินกองทุนขั �นที� 2 เพื�อขายให้กับผู้ลงทุนในต่างประเทศ จํานวน 3,900,000 หน่วย ราคาเสนอขาย หน่วยละ 100 

เหรยีญรงิกิตมาเลเซยี อตัราดอกเบี�ยร้อยละ 5.20 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ ชําระดอกเบี�ยทุกหกเดือน หุ้นกู้มอีายุ 10 ปี ครบกําหนด  
ในปี พ.ศ. 2571 ธนาคารมสีทิธิไถ่ถอนก่อนวนัครบกําหนดหลังจากวนัครบรอบ 5 ปี โดยธนาคารได้รบัอนุญาตจากธนาคารแห่ง

ประเทศไทยเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามหนังสอืที� ฝกก. 221/2561 ใหส้ามารถนับหุน้กูด้อ้ยสทิธดิงักล่าวเขา้เป็นเงนิกองทุนชั �นที� 2
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 เมื�อวนัที� 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ธนาคารไดอ้อกหุน้กู้ดอ้ยสทิธจิํานวน 550 ลา้นเหรยีญรงิกติมาเลเซยี ตามโครงการหุน้กู้ดอ้ยสทิธิ

เพื�อนับเป็นเงนิกองทุนขั �นที� 2 เพื�อขายให้กบัผู้ลงทุนในต่างประเทศ จํานวน 5,500,000 หน่วย ราคาเสนอขาย หน่วยละ 100 เหรยีญ 
รงิกิตมาเลเซยี อตัราดอกเบี�ยรอ้ยละ 4.15 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ ชําระดอกเบี�ยทุกหกเดอืน หุน้กู้มอีายุ 10 ปี ครบกําหนด ในปี พ.ศ. 2572 

ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนวนัครบกําหนดหลังจากวนัครบรอบ 5 ปี โดยธนาคารได้รบัอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
เป็นลายลกัษณ์อกัษรตามหนังสอืที� ฝกก. 527/2562 ใหส้ามารถนับหุน้กู้ดอ้ยสทิธดิงักล่าวเขา้เป็นเงนิกองทุนชั �นที� 2

 วนัที� 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ธนาคารไดอ้อกหุน้กูด้้อยสทิธจํิานวน 660 ล้านเหรยีญรงิกติมาเลเซยีเพื�อนับเป็นเงนิกองทุนขั �นที� 2

จํานวน 6,600,000 หน่วย ราคาหน่วยละ 100 เหรยีญรงิกติมาเลเซยี อตัราดอกเบี�ยรอ้ยละ 3.90 ต่อปี ตลอดอายุหุน้กู ้ชําระดอกเบี�ย
ทุกหกเดือน หุ้นกู้มอีายุ 10 ปี ครบกําหนด ในปี พ.ศ. 2574 ธนาคารมสีทิธิไถ่ถอนก่อนวนัครบกําหนดหลงัจากวนัครบรอบ 5 ปี  

โดยธนาคารได้รบัอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามหนังสอืที� ฝนส1. 81/2564 ใหส้ามารถนับหุ้นกู้
ดอ้ยสทิธดิงักล่าวเขา้เป็นเงนิกองทุนชั �นที� 2

(ค) ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 ธนาคารมหุีน้กูท้ี�มอีนุพนัธแ์ฝง จํานวน 3,324 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 4,190 ลา้นบาท) ดงันี�

 ธนาคารมีหุ้นกู้อนุพันธ์ (Maxi X-Change) จํานวน 1,311 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 : 1,438 ล้านบาท) มีอายุ 1 - 4 เดือน  

(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 3 เดือน) นับจากวนัที�ออกหุ้นกู้ โดยให้ผลตอบแทน ณ วนัครบกําหนดอายุ ตามการเคลื�อนไหวของปัจจัย
อา้งองิ 

 ธนาคารมหุีน้กู้ที�มอีนุพนัธ์แฝงที�อ้างองิกบัหน่วยลงทุน ประเภท Fund Link Note จํานวน 1 ล้านเหรยีญสหรฐั หรอืเทยีบเท่า 42 ล้านบาท

และที�เป็นเงนิบาท จํานวน 856 ล้านบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : จํานวน 548 ล้านบาท) อายุ 3 ปี (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 3 ปี) 
อตัราผลตอบแทนจะขึ�นอยู่กบัการเคลื�อนไหวของราคาของหน่วยลงทุนของกองทุน

 ธนาคารมหีุน้กู้ที�มอีนุพนัธแ์ฝงที�อา้งองิกบัดชันีหลกัทรพัย ์(Equity Shark Fin Bull Structured Debenture) จํานวน 1,115 ลา้นบาท 

(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : จํานวน 1,536 ลา้นบาท) ผูถ้อืหุน้กูท้ี�มอีนุพนัธแ์ฝงจะได้รบัชําระคนืเงนิตน้เมื�อครบกําหนดอายุตามที�ระบุ
ไว ้(Scheduled Maturity Date) โดยการชําระเงนิดงักล่าวขึ�นอยู่กบัความเคลื�อนไหวของระดบัของดชันีหลกัทรพัยอ์า้งองิ 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ธนาคารมหุี้นกู้ที�มอีนุพนัธ์แฝงอ้างอิงกบัเหตุการณ์ที�มผีลต่อความสามารถในการชําระหนี�ของ
บริษัทอ้างอิง (credit linked note (CLN)) จํานวน 20 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 668 ล้านบาท อายุ 3 ปี ผู้ถือ CLN  

จะได้รบัดอกเบี�ยและจํานวนเงนิไถ่ถอนในวนัที�ครบกําหนดตามเงื�อนไขที�ระบุในสญัญา โดยต้องไม่มเีหตุการณ์ตามที�ระบุไว้ใน
สญัญาเกดิขึ�นกบักจิการอา้งองิ

(ง) ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 ธนาคารมตีั �วแลกเงนิอนุพนัธ์ที�อ้างองิกบัเหตุการณ์ที�มผีลต่อความสามารถในการชําระหนี�ของบรษิัท

อา้งองิ credit linked bill of exchange (CLN) จํานวน 5,932 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : จํานวน 5,443 ลา้นบาท) ดงันี�

 ธนาคารมี CLN จํานวน 1,800 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 : จํานวน 1,800 ล้านบาท) อายุ 10 ปี ผู้ถือ CLN จะได้ร ับ
ดอกเบี�ยทั �งหมดในวนัที�ชําระดอกเบี�ยและจะได้รบัจํานวนเงนิไถ่ถอนในวนัที�ครบกําหนด โดยต้องไม่มเีหตุการณ์ตามที�ระบุไวใ้น

สญัญาเกดิขึ�นกบักจิการอ้างอิง ธนาคารชําระดอกเบี�ยในอตัราระหว่างรอ้ยละ 3.75 - 4.01 ต่อปี (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 
3.75 - 4.01 ต่อปี) ชําระดอกเบี�ยทุก 6 เดอืน 

 ธนาคารม ีCLN จํานวน 109 ล้านเหรยีญสหรฐั หรอืเทยีบเท่า 4,132 ล้านบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : จํานวน 109 ล้านเหรยีญสหรฐั 

หรอืเทียบเท่า 3,643 ล้านบาท) อายุระหว่าง 8 - 15 ปี (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 8 - 15 ปี) ผูถ้ ือ CLN จะได้รบัดอกเบี�ยและจํานวนเงนิ
ไถ่ถอนในวันที�ครบกําหนดตามเงื�อนไขที�ระบุในสัญญา โดยต้องไม่มีเหตุการณ์ตามที�ระบุไว้ในสัญญาเกิดขึ�นกับกิจการอ้างอิง 

ธนาคารชําระดอกเบี�ยในอตัราระหว่าง 6M LIBOR + 1.6597% - 6M LIBOR + 2.3925% ต่อปี ชําระดอกเบี�ยทุก 6 เดอืน 
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15 ประมาณการหนี�สิน

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�นของภาระผกูพนั

วงเงนิสนิเชื�อ และสญัญาคํ�าประกนัทางการเงนิ 764 968 770 975
ประมาณการผลขาดทุนที�อาจเกดิขึ�นจากคดฟ้ีองรอ้ง 18 26 13 26

ประมาณการหนี�สนิผลประโยชน์ของพนักงาน 1,676 1,628 1,512 1,475
ประมาณการหนี�สนิค่ารื�อถอน 17 18 13 15

รวมประมาณการหนี�สนิ 2,475 2,640 2,308 2,491

16 ทุนเรือนหุ้น 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร

30 กนัยายน พ.ศ. 2565 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

จาํนวนหุ้น จาํนวนเงิน จาํนวนหุ้น จาํนวนเงิน

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

ทุนที�ออกและชาํระแล้ว

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 เงินปันผลจ่าย

เมื�อวนัที� 12 เมษายน พ.ศ. 2565 ที�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปีได้มมีตใิหจ้่ายเงนิปันผลประจําปี พ.ศ. 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.01 บาท 
จํานวน 34,822,261,748 หุ น้  รวมเป็นจํานวนเงนิ  348 ล้านบาท ซึ �งธนาคารได ้จ ่ายเงนิปันผลดงักล ่าวใหก้บัผู ถ้ อื หุ น้แล ้วเมื �อวนัที� 

10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

18 สาํรองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ธนาคารจะต้องจัดสรรเงนิสํารองอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปีหลังจาก 

หกัขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าสํารองดงักล่าวมจีํานวนเท่ากบัร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยสํารองดงักล่าวไม่สามารถนํามาจ่าย 
เงนิปันผลได้

ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 ธนาคารมทุีนสาํรองตามกฎหมายรวมทั �งสิ�น 684 ลา้นบาท (วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 574 ล้านบาท) 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)
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19 เงินกองทุนที�ต้องดาํรงไว้ตามกฎหมาย

วตัถุประสงค์ของกลุ่มกจิการในการบรหิารทุน คอืการดํารงไวซ้ึ�งความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนื�องและการดํารงเงนิกองทุนตามกฎหมาย

ตามพระราชบญัญตัธุิรกจิสถาบนัการเงนิ พ.ศ. 2551 ซึ�งประกอบดว้ย

อตัราส่วน อตัราส่วน

30 กนัยายน เงินกองทุน 31 ธนัวาคม เงินกองทุน

พ.ศ. 2565 ต่อสินทรพัยเ์สี�ยง พ.ศ. 2564 ต่อสินทรพัยเ์สี�ยง

เงินกองทุนสาํหรบักลุ่มธรุกิจทางการเงิน ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

เงนิกองทุนชั �นที� 1

ทุนชําระแลว้ 17,411 17,411
ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 10,146 10,146

เงนิสาํรองตามกฎหมาย 684 574
กําไรสุทธคิงเหลอืจากการจดัสรร 15,911 12,700

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจา้ของ (197) 1,032
รายการหกัจากกองทุนชั �นที� 1 (2,881) (2,070)

รวมเงนิกองทุนชั �นที� 1 41,074 14.96 39,793 16.34

เงนิกองทุนชั �นที� 2
หุน้กูด้อ้ยสทิธริะยะยาว 12,388 12,388

เงนิสาํรองสาํหรบัสนิทรพัยจ์ดัชั �นปกติ 2,557 2,246

รวมเงนิกองทุนชั �นที� 2 14,945 5.44 14,634 6.01

รวมเงนิกองทุนตามกฎหมาย 56,019 20.40 54,427 22.35



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)
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อตัราส่วน อตัราส่วน

30 กนัยายน เงินกองทุน 31 ธนัวาคม เงินกองทุน

พ.ศ. 2565 ต่อสินทรพัยเ์สี�ยง พ.ศ. 2564 ต่อสินทรพัยเ์สี�ยง

เงินกองทุนสาํหรบัธนาคาร ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

เงนิกองทุนชั �นที� 1
ทุนชําระแลว้ 17,411 17,411

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 10,146 10,146
เงนิสาํรองตามกฎหมาย 684 574

กําไรสุทธคิงเหลอืจากการจดัสรร 11,908 10,095
องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจา้ของ (155) 1,075

รายการหกัจากกองทุนชั �นที� 1 (2,219) (1,409)

รวมเงนิกองทุนชั �นที� 1 37,775 13.91 37,892 15.70

เงนิกองทุนชั �นที� 2

หุน้กูด้อ้ยสทิธริะยะยาว 12,388 12,388
เงนิสาํรองสาํหรบัสนิทรพัยจ์ดัชั �นปกติ 2,621 2,321

รวมเงนิกองทุนชั �นที� 2 15,009 5.52 14,709 6.10

รวมเงนิกองทุนตามกฎหมาย 52,784 19.43 52,601 21.80

ณ วันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2565 เงนิกองทุนหลังหกัเงนิกองทุนส่วนเพิ�ม เพื�อรองรบัการให้สินเชื�อแก่กลุ่มลูกหนี�รายใหญ่ของธนาคาร มีจํานวน  
52,784 ล้านบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 52,601 ลา้นบาท) 

ธนาคารดํารงเงินกองทุนและสินทรพัย์สภาพคล่องเพื�อรองรบัสถาณการณ์ด้านสภาพคล่องที�มีความรุนแรงตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร
แห่งประเทศไทย เกี�ยวกบัการกํากับดูแลเงนิกองทุนภายใต้หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และการกํากับดูแลเงนิกองทุนภายใต้

หลกัเกณฑ ์Basel III ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)
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20 รายได้ดอกเบี�ย

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสุด สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสุด

วนัที� 30 กนัยายน วนัที� 30 กนัยายน 

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

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 55 12 55 12

เงนิลงทุนและธุรกรรมเพื�อคา้ 301 263 301 263
เงนิลงทุนในตราสารหนี� 1,140 778 1,140 778

เงนิใหส้นิเชื�อ 5,034 5,454 5,488 6,052
การใหเ้ช่าซื�อและสญัญาเช่าการเงนิ 2,551 3,101 - -

อื�นๆ 119 35 106 35

รายไดด้อกเบี�ย 9,200 9,643 7,090 7,140

21 ค่าใช้จ่ายดอกเบี�ย

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสุด สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสุด

วนัที� 30 กนัยายน วนัที� 30 กนัยายน

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

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

เงนิรบัฝาก 870 1,043 870 1,043
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 178 158 178 158

เงนินําส่งสถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก 16 16 16 16
เงนินําส่งกองทุนฟื�นฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิ 428 408 428 408

ตราสารหนี�ที�ออก
- หุน้กูด้อ้ยสทิธิ 330 355 330 355

- ตั �วแลกเงนิที�มอีนุพนัธแ์ฝง 51 43 51 43
- หุน้กูท้ี�มอีนุพนัธแ์ฝง 33 16 33 16

   - หุน้กู้ 57 9 57 9
อื�นๆ 156 29 156 28

ค่าใชจ้่ายดอกเบี�ย 2,119 2,077 2,119 2,076



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)
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22 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสุด สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสุด

วนัที� 30 กนัยายน วนัที� 30 กนัยายน 

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

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

รายได้ค่าธรรมเนียมและบรกิาร 
การรบัรอง รบัอาวลั และการคํ�าประกนั 40 39 40 39

รายได้ค่าธรรมเนียมบตัรเอทเีอม็ 9 12 9 12
รายได้จากการเป็นนายหน้าขายประกนั 1,044 919 443 619

รายได้ค่าธรรมเนียมในการจดัจําหน่ายหลกัทรพัย์ 264 189 264 189
รายได้ค่าธรรมเนียมในการตดิตามทวงถามหนี� 33 34 - -

รายได้ค่าธรรมเนียมจากการชําระค่าสนิคา้และบรกิาร 52 61 20 7
อื�นๆ 148 177 120 142

   รายได้ค่าธรรมเนียมและบรกิาร 1,590 1,431 896 1,008

ค่าใชจ้่ายค่าธรรมเนียมและบรกิาร 
ค่าธรรมเนียมในการตดิตามหนี� (316) (285) (153) (149)

ค่าธรรมเนียมตูเ้อทเีอม็ (16) (20) (16) (20)
ค่าธรรมเนียมนายหน้า (68) (72) (68) (72)
อื�นๆ (42) (78) (38) (53)

   ค่าใชจ้่ายค่าธรรมเนียมและบรกิาร (442) (455) (275) (294)

รายได้ค่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธิ 1,148 976 621 714



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)
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23 กาํไรสุทธิจากเครื�องมือทางการเงินที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน

ข้อมูลทางการเงินรวมและ

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

ล้านบาท ล้านบาท

กําไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพื�อคา้และปรวิรรตเงนิตราต่างประเทศ

เงนิตราต่างประเทศและตราสารอนุพนัธด์า้นอตัราแลกเปลี�ยน 25 1,071
ตราสารอนุพนัธด์า้นอตัราดอกเบี�ย 1,105 (829)

ตราสารหนี� 2,404 1,878
ตราสารทุน 19 6

อื�นๆ 33 29

กําไรสุทธจิากธุรกรรมเพื�อคา้และปรวิรรตเงนิตราต่างประเทศ 3,586 2,155

(ขาดทุน) กําไรจากเครื�องมอืทางการเงนิที�กําหนดใหแ้สดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรม
ผ่านกําไรหรอืขาดทุน

การเปลี�ยนแปลงในมลูค่ายุตธิรรมสุทธิ
เงนิลงทุนในตราสารหนี� (2,524) (1,815)

ตั �วแลกเงนิ 1,397 1,297
หุน้กู ้ - 76

ขาดทุนสุทธจิากการตดัรายการ รวมถงึดอกเบี�ยรบัและดอกเบี�ยจ่าย
เฉพาะส่วนที�ไม่รวมในการเปลี�ยนแปลงในมลูค่ายุตธิรรมสุทธิ (188) (789)

ขาดทุนจากเครื�องมอืทางการเงนิที�กําหนดใหแ้สดงดว้ยมลูค่ายุตธิรรม (1,315) (1,231)

(ขาดทุน) กําไรจากการบญัชป้ีองกนัความเสี�ยง (86) 5

   รวม 2,185 929



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)
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24 (ขาดทุน) กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน

ข้อมูลทางการเงินรวม

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

ล้านบาท ล้านบาท

(ขาดทุน) กําไรจากการตดัรายการ 

เงนิลงทุนที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น (840) 324

(ขาดทุน) กําไรสุทธจิากเงนิลงทุน (840) 324

ข้อมูลการเงินเฉพาะธนาคาร

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

ล้านบาท ล้านบาท

(ขาดทุน) กําไรจากการตดัรายการ

เงนิลงทุนที�วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น (840) 324
กําไรจากการจําหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 4 -

(ขาดทุน) กําไรสุทธจิากเงนิลงทุน (836) 324

25 รายได้จากการดาํเนินงานอื�นๆ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสุด

วนัที� 30 กนัยายน

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสุด

วนัที� 30 กนัยายน

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

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

กําไรจากการขายที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 22 8 22 8
กําไรจากการขายทรพัยส์นิรอการขาย 107 36 58 -

หนี�สงสยัจะสญูรบัคนื 848 859 534 542
รายไดร้บัจากเงนิปันผล 10 10 10 10

รายไดอ้ื�น 149 40 231 88

รายไดจ้ากการดําเนินงานอื�นๆ 1,136 953 855 648



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)
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26 ผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสุด

วนัที� 30 กนัยายน 

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสุด

วนัที� 30 กนัยายน 

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

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

เงนิลงทุนในตราสารหนี�ที�วดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม 
ผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น 2 2 2 2

(กําไร) ขาดทุน จากการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขสญัญาใหม่ (65) 183 (65) (6)
เงนิใหส้นิเชื�อแก่ลูกหนี�และดอกเบี�ยคา้งรบั 1,753 2,532 986 1,573

ภาระผูกพนัวงเงนิสนิเชื�อและสญัญาคํ�าประกนัทางการเงนิ (205) 6 (205) 8

ผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น 1,485 2,723 718 1,577

27 ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ระหว่างกาลรบัรูด้้วยประมาณการของฝ่ายบรหิารโดยใช้อตัราภาษีเดียวกันกบัอตัราภาษีเงนิได้ถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักทั �งปีที�คาดว่า
จะเกิดขึ�น โดยประมาณการอัตราภาษีเงินได้ถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักสําหรบัปีที�ใช้สําหรบังวดระหว่างกาลเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กันยายน พ.ศ. 2565  
ของกลุ่มกิจการและธนาคารคือ อัตราร้อยละ 20 ต่อปี และ ร้อยละ 20 ต่อปี เปรียบเทียบกับประมาณการอัตราภาษีเงินได้ที� ใช้ใน
งวดระหว่างกาลเกา้เดอืนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 ของกลุ่มกจิการและธนาคารคอื อตัรารอ้ยละ 19 ต่อปี และ รอ้ยละ 18 ต่อปี 

28 ทรพัยสิ์นที�ติดภาระผกูพนั

ทรพัยสิ์นที�ใช้เป็นหลกัประกนั

กลุ่มกจิการไดนํ้าเงนิลงทุนในพนัธบตัรรฐับาลและพนัธบตัรรฐัวสิาหกจิไปวางเป็นหลกัประกนัในเรื�องดงัต่อไปนี�

ข้อมูลทางการเงินรวม

30 กนัยายน

พ.ศ. 2565

31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564

ล้านบาท ล้านบาท

สําหรบัหลกัทรพัยข์ายโดยมสีญัญาซื�อคนื 23,730 25,730
สําหรบัการใช้ไฟฟ้า 6 7

สําหรบัธุรกจินายหน้าขายประกนั 2 2

   รวม 23,738 25,739

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร

30 กนัยายน

พ.ศ. 2565

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564

ล้านบาท ล้านบาท

สําหรบัหลกัทรพัยข์ายโดยมสีญัญาซื�อคนื 23,730 25,730

สําหรบัการใช้ไฟฟ้า 6 7

   รวม 23,736 25,737



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)
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29 ภาระผกูพนัและหนี�สินที�อาจจะเกิดขึ�น

29.1 ภาระผกูพนั 

ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการมภีาระผกูพนัที�มสีาระสาํคญัดงันี�

ข้อมูลทางการเงินรวม

30 กนัยายน พ.ศ. 2565 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

เงินบาท

เงินตรา

ต่างประเทศ รวม เงินบาท

เงินตรา

ต่างประเทศ รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

การรบัอาวลัตั �วเงิน :

การรบัอาวลัตั �วเงนิ - - - 8 - 8

ภาระตามตั �วแลกเงินคา่

สินค้าเขา้ที�ยงัไม่ครบกาํหนด 

ภาระตามตั �วแลกเงนิค่าสนิคา้เขา้
ที�ยงัไม่ครบกําหนด - 133 133 - 653 653

เลต็เตอรอ์อฟเครดิต :

เลต็เตอรอ์อฟเครดติ - 690 690 2 1,124 1,126

ภาระผกูพนัอื�น :

สญัญาแลกเปลี�ยนเงนิตรา
   ต่างประเทศทนัทแีละลว่งหน้า 

- สญัญาซื�อ - 1,019,380 1,019,380 - 771,743 771,743
- สญัญาขาย - 945,617 945,617 - 704,536 704,536

สญัญาแลกเปลี�ยนเงนิตรา
ต่างประเทศและอตัราดอกเบี�ย

- สญัญาซื�อ - 293,883 293,883 - 275,384 275,384
- สญัญาขาย - 268,693 268,693 - 255,063 255,063
สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย

- รบัอตัราดอกเบี�ยคงที� 919,633 389,318 1,308,951 744,411 185,408 929,819
- รบัอตัราดอกเบี�ยลอยตวั 991,437 559,329 1,550,766 884,599 298,201 1,182,800
สญัญาสทิธซิื�อขายเงนิตราต่างประเทศ
- ขายสทิธทิี�จะขาย - 4 4 - 4 4
- ซื�อสทิธทิี�จะซื�อ - 34 34 - 34 34
- ซื�อสทิธทิี�จะขาย - 271 271 - - -
อนุพนัธด์า้นเครดติ 
- สญัญาซื�อ 1,800 4,132 5,932 1,800 4,311 6,111

- สญัญาขาย 1,800 4,132 5,932 1,800 4,311 6,111



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)
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ข้อมูลทางการเงินรวม

30 กนัยายน พ.ศ. 2565 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

เงินบาท

เงินตรา

ต่างประเทศ รวม เงินบาท

เงินตรา

ต่างประเทศ รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ตราสารสทิธทิี�อา้งองิหน่วยลงทุนของกองทุน

- สญัญาซื�อ - 977 977 - 409 409

- สญัญาขาย - 977 977 - 409 409

อนุพนัธ์ดา้นตราสารทุน

- สญัญาซื�อ 544 405 949 767 359 1,126
- สญัญาขาย 544 405 949 767 359 1,126
อนุพนัธด์้านตราสารหนี� (Bond Forward)

- สญัญาขาย 22,128 - 22,128 23,956 - 23,956
วงเงนิเบกิเกนิบญัชทีี�ลูกคา้

   ยงัไม่ไดถ้อน 12,128 - 12,128 13,043 - 13,043
วงเงนิสนิเชื�อที�ยงัไม่ไดเ้บกิใช้ 11,595 798 12,393 8,942 2 8,944
การคํ�าประกนัอื�น 7,404 434 7,838 7,919 1,062 8,981

ภาระผกูพนัอื�น 1,969,013 3,488,789 5,457,802 1,688,004 2,501,595 4,189,599
.

รวมภาระผกูพนั 1,969,013 3,489,612 5,458,625 1,688,014 2,503,372 4,191,386

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร

30 กนัยายน พ.ศ. 2565 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

เงินบาท

เงินตรา

ต่างประเทศ รวม เงินบาท

เงินตรา

ต่างประเทศ รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

การรบัอาวลัตั �วเงิน :

การรบัอาวลัตั �วเงนิ - - - 8 - 8

ภาระตามตั �วแลกเงินคา่สินค้าเข้า

ที�ยงัไม่ครบกาํหนด :

ภาระตามตั �วแลกเงนิค่าสนิคา้เขา้
ที�ยงัไม่ครบกําหนด - 133 133 - 653 653

เลต็เตอรอ์อฟเครดิต :

เลต็เตอรอ์อฟเครดติ - 690 690 2 1,124 1,126



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)
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ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร

30 กนัยายน พ.ศ. 2565 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

เงินบาท

เงินตรา

ต่างประเทศ รวม เงินบาท

เงินตรา

ต่างประเทศ รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ภาระผกูพนัอื�น :

สญัญาแลกเปลี�ยนเงนิตรา

   ต่างประเทศทนัทแีละลว่งหน้า 

- สญัญาซื�อ - 1,019,380 1,019,380 - 771,743 771,743

- สญัญาขาย - 945,617 945,617 - 704,536 704,536

สญัญาแลกเปลี�ยนเงนิตรา

ต่างประเทศและอตัราดอกเบี�ย

- สญัญาซื�อ - 293,883 293,883 - 275,384 275,384

- สญัญาขาย - 268,693 268,693 - 255,063 255,063

สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย

- รบัอตัราดอกเบี�ยคงที� 919,633 389,318 1,308,951 744,411 185,408 929,819

- รบัอตัราดอกเบี�ยลอยตวั 991,437 559,329 1,550,766 884,599 298,201 1,182,800

สญัญาสทิธซิื�อขายเงนิตราต่างประเทศ

- ขายสทิธทิี�จะขาย - 4 4 - 4 4

- ซื�อสทิธทิี�จะซื�อ - 34 34 - 34 34

- ซื�อสทิธทิี�จะขาย - 271 271 - - -

อนุพนัธด์า้นเครดติ 

- สญัญาซื�อ 1,800 4,132 5,932 1,800 4,311 6,111

- สญัญาขาย 1,800 4,132 5,932 1,800 4,311 6,111

ตราสารสทิธทิี�อา้งองิหน่วยลงทุน

  ของกองทุน 

- สญัญาซื�อ - 977 977 - 409 409

- สญัญาขาย - 977 977 - 409 409

อนุพนัธด์า้นตราสารทุน 

- สญัญาซื�อ 544 405 949 767 359 1,126

- สญัญาขาย 544 405 949 767 359 1,126

อนุพนัธด์า้นตราสารหนี� (Bond Forward)

- สญัญาขาย 22,128 - 22,128 23,956 - 23,956

วงเงนิเบกิเกนิบญัชทีี�ลูกคา้

   ยงัไม่ไดถ้อน 12,128 - 12,128 13,043 - 13,043

วงเงนิสนิเชื�อที�ยงัไม่ไดเ้บกิใช้ 21,650 798 22,448 18,947 2 18,949

การคํ�าประกนัอื�น 7,404 434 7,838 7,919 1,062 8,981

ภาระผกูพนัอื�น 1,979,068 3,488,789 5,467,857 1,698,009 2,501,595 4,199,604
.

   รวมภาระผกูพนั 1,979,068 3,489,612 5,468,680 1,698,019 2,503,372 4,201,391



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)
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29.2 หนี�สินที�อาจจะเกิดขึ�น

ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิการและธนาคารมหีนี�สนิที�อาจเกดิขึ�นจากการถูกฟ้องคดใีนศาลในฐานะจําเลย เป็นทุนทรพัยร์วม
จํานวน 310 ล้านบาท และ 301 ลา้นบาท ตามลําดบั (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 310 ลา้นบาท และ 310 ลา้นบาท ตามลําดบั) อนัเป็นไป

ตามการดําเนินธุรกจิตามปกตขิองกลุ่มกิจการและธนาคาร ฝ่ายบรหิารของกลุ่มกจิการและธนาคารได้รบัรูป้ระมาณการผลขาดทุนที�อาจ
เกดิขึ�นไวอ้ย่างเหมาะสมแลว้ และเชื�อว่าเมื�อคดสีิ�นสุดจะไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่อกลุ่มกจิการและธนาคาร

29.3 ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าระยะยาว  

ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการมภีาระผูกพนัตามสญัญาเช่าระยะยาวโดยสามารถสรุป 

ไดด้งัต่อไปนี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

ระยะเวลาเช่า ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ไม่เกนิ 3 ปี 78 96 60 73

รวม 78 96 60 73

29.4 ภาระผกูพนัอื�น

ณ วนัที� 30 กันยายน พ.ศ. 2565 และวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการมีภาระผูกพนั ที�กลุ่มกิจการได้เข้าทําสญัญาติดตั �งและ

พฒันาระบบคอมพวิเตอรก์บับรษิทัหลายแห่ง คงเหลอืมูลค่าที�ทางกลุ่มกจิการจะต้องจ่ายภายใต้สญัญาดงักล่าวเป็นจํานวน 146 ลา้นบาท 
และ 21 ลา้นบาท ตามลําดบั 



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
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30 รายการธรุกิจกบักิจการ/บุคคลที�เกี�ยวข้องกนั

กจิการหรอืบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกัน หมายถึง บุคคลหรอืกิจการที�ควบคุมหรอืถูกควบคุมโดยธนาคารและบรษิัทย่อยไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรอืทางอ้อม

หรอือยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกนักบัธนาคารและบรษิทัย่อย รวมถงึบรษิัทที�ทําหน้าที�ถอืหุน้ บรษิัทย่อย และกจิการที�เป็นบรษิัทย่อยในเครอื
เดยีวกนั นอกจากนี�บุคคลหรอืกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถงึบรษิทัร่วมและบุคคลซึ�งถอืหุน้ที�มสีทิธอิอกเสยีงไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้มและ

มอีทิธพิลอย่างเป็นสาระสําคญักบัธนาคารและบรษิทัย่อย ผู้บรหิารสําคญั กรรมการหรอืพนักงานของธนาคารและบรษิัทย่อย ตลอดทั �งสมาชิก
ในครอบครวัที�ใกลช้ดิกบับุคคลดงักล่าว และกจิการที�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลเหล่านั �น

ในการพจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลหรอืกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนักบัธนาคารและบรษิัทย่อยแต่ละรายการธนาคารและบรษิัทย่อยคํานึงถึง

เนื�อหาของความสมัพนัธม์ากกว่ารปูแบบทางกฎหมาย

ในระหว่างงวด กลุ่มกิจการมีรายการธุรกิจที�สําคญักับบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื�อนไขทางการค้าและ 
เกณฑต์ามสญัญาที�ตกลงร่วมกนัระหว่างธนาคารและบรษิทัเหล่านั �น ซึ�งรายการที�มสีาระสาํคญัสามารถสรุปไดด้งันี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร

สาํหรบังวดสามเดือนสิ�นสุด สาํหรบังวดสามเดือนสิ�นสุด

วนัที� 30 กนัยายน วนัที� 30 กนัยายน

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

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

บริษทัย่อย

รายได้ : 

ดอกเบี�ยรบั - - 157 182
ค่าธรรมเนียมรบั - - 38 12
กําไรจากการจําหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - - 4 -

บริษทัใหญ่

รายได้ : 
ดอกเบี�ยรบั 3 - 3 -

ค่าธรรมเนียมรบั 1 - 1 -
ค่าใชจ่้าย : 

ดอกเบี�ยจ่าย 104 116 104 116
ค่าธรรมเนียมจ่าย 53 32 53 32

ค่าใชจ่้ายอื�น 2 (1) 2 (1)

บริษทัภายใต้การควบคมุเดียวกนั

รายได้ :

ค่าธรรมเนียมรบั 2 16 2 16
ค่าใชจ่้าย :

ดอกเบี�ยจ่าย 1 - 1 -
ค่าธรรมเนียมจ่าย 1 7 1 7

กิจการร่วมค้าของกลุ่มบริษทัใหญ่

รายได ้:
ค่าธรรมเนียมรบั 53 73 53 73

ค่าใชจ่้าย :

ค่าใชจ้่ายเกี�ยวกบัอาคาร สถานที�และอุปกรณ์ (2) (2) (2) (2)



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
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ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสุด สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสุด

วนัที� 30 กนัยายน วนัที� 30 กนัยายน 

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

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

บริษทัย่อย

รายได้ :

ดอกเบี�ยรบั - - 455 599
ค่าธรรมเนียมรบั - - 83 51
กําไรจากการจําหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - - 4 -

บริษทัใหญ่

รายได้ : 

ดอกเบี�ยรบั 4 - 4 -
ค่าธรรมเนียมรบั 3 7 3 7

ค่าใชจ่้าย : 
ดอกเบี�ยจ่าย 299 344 299 344

ค่าธรรมเนียมจ่าย 132 99 132 99
ค่าใชจ่้ายอื�น 7 11 7 11

เงนิปันผลจ่าย 330 - 330 -

บริษทัภายใต้การควบคมุเดียวกนั

รายได้ : 
ดอกเบี�ยรบั 1 - 1 -

ค่าธรรมเนียมรบั 7 22 7 22
ค่าใชจ่้าย :

ดอกเบี�ยจ่าย 2 1 2 1
ค่าธรรมเนียมจ่าย 2 11 2 11

กิจการร่วมค้าของกลุ่มบริษทัใหญ่

รายได ้: 
   ค่าธรรมเนียมรบั 189 271 189 271

ค่าใชจ่้าย : 
ดอกเบี�ยจ่าย 1 1 1 1

   ค่าธรรมเนียมจ่าย - 1 - 1
ค่าใชจ้่ายเกี�ยวกบัอาคาร สถานที�และอุปกรณ์ (7) (5) (7) (5)



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
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ยอดคงคา้งของรายการธุรกจิที�สาํคญั ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 มดีงันี�

ข้อมูลทางการเงินรวม

30 กนัยายน พ.ศ. 2565 

รายการระหว่าง รายการระหว่าง

ธนาคารและ ธนาคารและ

เงินให้สินเชื�อ ตลาดเงิน ตลาดเงิน

คงค้าง (สินทรพัย์) ภาระผกูพนั สินทรพัยอ์ื�น เงินรบัฝาก (หนี� สิน) เงินกู้ยืม หนี�สินอื�น

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

บริษทัใหญ่

CIMB Bank Berhad - 11,512 3 1,270 - 126 12,092 1,428

- 11,512 3 1,270 - 126 12,092 1,428

บริษทัภายใต้การควบคุมเดียวกัน

CIMB Bank Plc, Cambodia - 314 - - - 111 - -

CIMB Bank (Vietnam) Limited - 985 - - - - - -
CIMB Islamic Bank Bhd - - - - - 1 - -
iCIMB (MSC) Sdn Bhd - - - - - - - 60

PT Bank CIMB Niaga Tbk - 3 - - - 3 - -
บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์สาทร จํากดั - - - 2 936 - - 4

- 1,302 - 2 936 115 - 64

กิจการร่วมค้าของกลุ่มบริษทัใหญ่

บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จํากดั - - - - 369 1 - 1
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนพรนิซิเพลิ จํากดั - - - 11 936 - - 2

- - - 11 1,305 1 - 3

บุคคลหรือกิจการอื�นที�เกี�ยวข้องกนั 28 - 660 - 4,206 - - 1

28 - 660 - 4,206 - - 1

ข้อมูลทางการเงินรวม

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

รายการระหว่าง รายการระหว่าง

ธนาคารและ ธนาคารและ

เงินให้สินเชื�อ ตลาดเงิน ตลาดเงิน

คงค้าง (สินทรพัย)์ ภาระผกูพนั สินทรพัยอ์ื�น เงินรบัฝาก (หนี� สิน) เงินกู้ยืม หนี�สินอื�น

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

บริษทัใหญ่

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

- 212 3 1,442 - 210 9,363 895

บริษทัภายใต้การควบคมุเดียวกนั

CIMB Bank Plc, Cambodia - 256 - - - 29 - -

CIMB Islamic Bank Bhd - - - - - 2 - -
iCIMB (MSC) Sdn Bhd - - - - - - - 27
PT Bank CIMB Niaga Tbk - 2 - - - 22 - -

บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์สาทร จํากดั - - - 1 797 - - 8

- 258 - 1 797 53 - 35

กิจการร่วมค้าของกลุ่มบริษทัใหญ่

บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซีไอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จํากดั - - - - 734 3 - -
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนพรนิซเิพลิ จํากดั - - - 20 830 - - 2

- - - 20 1,564 3 - 2

บุคคลหรือกิจการอื�นที�เกี�ยวข้องกนั 537 - 877 - 445 - - 1

537 - 877 - 445 - - 1
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ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร

30 กนัยายน พ.ศ. 2565 

เงินให้สินเชื�อ

คงค้าง

รายการระหว่าง

ธนาคารและ

ตลาดเงิน 

(สินทรพัย)์ ภาระผกูพนั สินทรพัยอ์ื�น เงินรบัฝาก

รายการระหว่าง

ธนาคารและ

ตลาดเงิน 

(หนี� สิน) เงินกู้ยืม หนี�สินอื�น

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

บริษทัย่อยที�ถือหุ้นโดยธนาคารโดยตรง

บรษิทั ซไีอเอม็บ ีไทย ออโต ้จํากดั 27,252 - - 30 240 - - -

บรษิทั เวลิดล์สี จํากดั 40 - - 34 379 - - -

27,292 - - 64 619 - - -

บริษทัใหญ่

CIMB Bank Berhad - 11,512 3 1,270 - 126 12,092 1,428

- 11,512 3 1,270 - 126 12,092 1,428

บริษทัภายใต้การควบคมุเดียวกนั

CIMB Bank Plc, Cambodia - 314 - - - 111 - -
CIMB Bank (Vietnam) Limited - 985 - - - - - -
CIMB Islamic Bank Bhd - - - - - 1 - -
iCIMB (MSC) Sdn Bhd - - - - - - - 60
PT Bank CIMB Niaga Tbk - 3 - - - 3 - -
บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์สาทร จํากดั  - - - 2 936 - - 4

- 1,302 - 2 936 115 - 64

กิจการร่วมค้าของกลุ่มบริษทัใหญ่

บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซีไอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จํากดั - - - - 369 1 - 1

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนพรนิซเิพลิ จํากดั - - - 11 936 - - 2

- - - 11 1,305 1 - 3

บุคคลหรือกิจการอื�นที�เกี�ยวข้องกนั 28 - 660 - 4,206 - - 1

28 - 660 - 4,206 - - 1
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ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

รายการระหว่าง รายการระหว่าง

ธนาคารและ ธนาคารและ

เงินให้สินเชื�อ ตลาดเงิน ตลาดเงิน

คงค้าง (สินทรพัย์) ภาระผกูพนั สินทรพัยอ์ื�น เงินรบัฝาก (หนี� สิน) เงินกู้ยืม หนี�สินอื�น

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

บริษทัย่อยที�ถือหุ้นโดยธนาคารโดยตรง

บรษิทั ซไีอเอม็บ ีไทย ออโต ้จํากดั 26,128 - - 6 243 - - -

บรษิทั เวลิดล์สี จํากดั 740 - - 7 355 - - -
บรษิทั ซที ีคอลล์ จํากดั - - - - 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 จํากดั - - - 1 797 - - 8

- 258 - 1 797 53 - 35

กิจการร่วมค้าของกลุ่มบริษทัใหญ่

บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จํากดั - - - - 734 3 - -
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนพรนิซเิพลิ จํากดั - - - 20 830 - - 2

- - - 20 1,564 3 - 2

บุคคลหรือกิจการอื�นที�เกี�ยวข้องกนั 531 - 877 - 442 - - 1

531 - 877 - 442 - - 1



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)
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ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการและธนาคารมภีาระผูกพนัจากสญัญาอนุพนัธ์ทางการเงนิกบักิจการ 

ที�เกี�ยวขอ้งกนัดงันี�

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร

30 กนัยายน พ.ศ. 2565

เงินบาท

เงินตรา

ต่างประเทศ รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

บริษทัใหญ่

สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย
- รบัอตัราดอกเบี�ยคงที� 7,535 1,024 8,559

- รบัอตัราดอกเบี�ยลอยตวั 6,550 3,897 10,447
สญัญาแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศทนัทแีละลว่งหน้า

- สญัญาซื�อ - 3,632 3,632
- สญัญาขาย - 1,607 1,607

สญัญาแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศและอตัราดอกเบี�ย
- สญัญาซื�อ - 13,882 13,882

อนุพนัธด์า้นเครดติ 
- สญัญาขาย 1,800 4,132 5,932

กิจการร่วมค้าของกลุ่มบริษทัใหญ่

สญัญาแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศทนัทแีละลว่งหน้า
- สญัญาซื�อ - 1 1

- สญัญาขาย - 2 2
อนุพนัธด์า้นตราสารทุน 

- สญัญาซื�อ 544 - 544



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 

55

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

เงินบาท

เงินตรา

ต่างประเทศ รวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

บริษทัใหญ่

สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย
- รบัอตัราดอกเบี�ยคงที� 24,250 1,470 25,720

- รบัอตัราดอกเบี�ยลอยตวั 8,190 5,247 13,437
สญัญาแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศทนัทแีละลว่งหน้า

- สญัญาซื�อ - 13,529 13,529
สญัญาแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศและอตัราดอกเบี�ย
- สญัญาซื�อ - 6,702 6,702
- สญัญาขาย - 581 581

อนุพนัธด์า้นเครดติ 
- สญัญาขาย 1,800 4,311 6,111

กิจการร่วมค้าของกลุ่มบริษทัใหญ่

สญัญาแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศทนัทแีละลว่งหน้า
- สญัญาขาย - 2 2

อนุพนัธด์า้นตราสารทุน 
- สญัญาซื�อ 767 - 767

ผลประโยชน์ที�จ่ายแก่กรรมการและผู้มีอาํนาจในการจดัการ

สาํหรบังวดสามเดอืนและเกา้เดอืนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 ค่าตอบแทนที�จ่ายใหก้รรมการและผูบ้รหิารสาํคญั มดีงันี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร

สาํหรบังวดสามเดือนสิ�นสุด

วนัที� 30 กนัยายน

สาํหรบังวดสามเดือนสิ�นสุด

วนัที� 30 กนัยายน

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

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ผลประโยชน์ระยะสั �น 99 93 95 90

ผลประโยชน์ระยะยาวอื�นๆ 5 5 5 5
ผลประโยชน์ของพนักงานที�จ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์

   จากแผนการใหหุ้น้ทุน 14 11 14 11

ผลประโยชน์ที�จ่ายแก่กรรมการและผูม้อีํานาจในการจดัการ 118 109 114 106



ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 

56

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะธนาคาร

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสุด

วนัที� 30 กนัยายน 

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ�นสุด

วนัที� 30 กนัยายน 

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

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ผลประโยชน์ระยะสั �น 415 367 394 358
ผลประโยชน์ระยะยาวอื�นๆ 15 16 14 15

ผลประโยชน์ของพนักงานที�จ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์
   จากแผนการใหหุ้น้ทุน 40 26 40 26

ผลประโยชน์ที�จ่ายแก่กรรมการและผูม้อีํานาจในการจดัการ 470 409 448 399

ผลประโยชน์อื�นที�จ่ายแก่กรรมการและผู้มีอาํนาจในการจดัการ

ธนาคารไม่มีการจ่ายผลประโยชน์อื�นแก่กรรมการและผู้บรหิาร นอกเหนือจากผลประโยชน์ที�พึงจ่ายตามปกติ ซึ�งได้แก่ เบี�ยประชุมกรรมการ 
บําเหน็จกรรมการ (ถา้ม)ี ภาษเีงนิได ้เงนิเดอืนและโบนัส (ถา้ม)ี และผลประโยชน์ของพนักงานที�จ่ายโดยใหหุ้น้เป็นเกณฑ์

31 เหตุการณ์สาํคญัระหว่างงวดที�รายงาน

เมื�อตน้ปี พ.ศ. 2564 ได้เกดิการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื�อไวรสัโคโรน่า 2019 (“การระบาดของ COVID-19”) เริ�มมคีวามรุนแรงและส่งผลกระทบ

ต่อภาคธุรกจิ ลูกคา้ของธนาคาร และประชาชนทั �วไปในวงกว้าง ทั �งนี�ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกแนวทางในการให้ความช่วยเหลอืลูกหนี�
ที�ได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์ที�ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยและมาตรการการให้ความช่วยเหลือลูกหนี�เพิ�มเติมในช่วงสถานการณ์ 

การระบาดของ COVID-19 กบัสถาบนัการเงนิ สถาบนัการเงนิเฉพาะกจิและผูใ้หบ้รกิารทางการเงนิอื�น รวมถงึรฐับาลไดม้กีารประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินจากการระบาดของ COVID-19 

ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิการไดใ้หก้ารช่วยเหลือลูกหนี�ตามมาตรการช่วยเหลอืของธนาคารแห่งประเทศไทย เช่น ขยายระยะเวลา

การผ่อนชําระ ลดอตัราดอกเบี�ย หรอื ปรบัปรุงโครงสรา้งหนี� ใหเ้หมาะสมตามสถานะของลูกหนี� ซึ�งการช่วยเหลอืดงักล่าวถอืเป็นการแกไ้ขสญัญา
ส่งผลให้กลุ่มกิจการรบัรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นเพิ�มขึ�น ทั �งนี�กลุ่มกิจการได้ให้การช่วยเหลือลูกหนี� คดิเป็นสดัส่วนประมาณ

รอ้ยละ 18.55 ของยอดสนิเชื�อรวมของกลุ่มกจิการ โดยการช่วยเหลอืสําหรบัลูกคา้สนิเชื�อรายย่อยคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 14.59 ของยอดสนิเชื�อ
รวมของกลุ่มกจิการ และสาํหรบัลูกคา้สนิเชื�อธุรกจิคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 3.96 ของยอดสนิเชื�อรวมของกลุ่มกจิการ


