ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที. 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

30 มิถุนายน
พ.ศ. 2561
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
บาท

30 มิถุนายน
พ.ศ. 2561
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
บาท

สิ นทรัพย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุ ทธิ
สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน
เงินลงทุนสุ ทธิ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยสุ ทธิ
เงินให้สินเชื,อแก่ลูกหนี/และดอกเบี/ยค้างรับ
เงินให้สินเชื,อแก่ลูกหนี/
ดอกเบี/ยค้างรับ

1,402,303,235
5,945,523,645
34,160,044,288
78,384,156,456
-

1,591,188,651
18,167,812,758
21,278,460,920
44,059,846,768
-

1,399,484,177
5,892,468,439
34,160,044,288
78,384,156,456
2,208,315,115

1,588,987,409
18,099,695,389
21,278,460,920
44,059,846,768
1,708,315,115

221,717,716,722
485,825,001

218,058,207,223
516,911,663

207,237,215,771
489,587,551

205,242,484,739
522,709,406

รวมเงินให้สินเชื,อแก่ลูกหนี/และดอกเบี/ยค้างรับ
หัก รายได้รอตัดบัญชี
หัก ค่าเผือ, หนี/สงสัยจะสู ญ
หัก ค่าเผือ, การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี/

222,203,541,723
(7,466,005,508)
(11,332,580,877)
(57,946,944)

218,575,118,886 207,726,803,322
(7,036,133,482)
(1,767,908)
(9,869,265,119) (10,445,803,082)
(105,673,656)
(57,946,944)

205,765,194,145
(8,651,407)
(9,256,336,052)
(105,673,656)

รวมเงินให้สินเชื,อแก่ลูกหนี/และดอกเบี/ยค้างรับสุ ทธิ

203,347,008,394

201,564,046,629

197,221,285,388

196,394,533,030

157,543,218
1,014,574,694
3,539,825,391
366,398,220
1,379,940,864
11,626,881,600

581,413,868
1,033,943,008
3,588,378,733
370,043,208
1,372,672,738
6,995,795,275

157,543,218
885,143,262
3,480,723,049
360,717,861
952,198,974
11,400,422,251

581,413,868
888,480,141
3,529,189,193
364,943,160
1,023,345,737
6,789,804,499

341,324,200,005

300,603,602,556

336,502,502,478

296,307,015,229

ภาระของลูกค้าจากการรับรอง
ทรัพย์สินรอการขายสุ ทธิ
ที,ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุ ทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์อื,นสุ ทธิ
รวมสิ นทรัพย์

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที. 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

30 มิถุนายน
พ.ศ. 2561
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
บาท

30 มิถุนายน
พ.ศ. 2561
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
บาท

เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุ ทธิ
หนี/สินจ่ายคืนเมื,อทวงถาม
หนี/สินทางการเงินที,กาํ หนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
หนี/สินตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน
ตราสารหนี/ที,ออกและเงินกูย้ มื
ภาระของธนาคารจากการรับรอง
ประมาณการหนี/สิน
หนี/สินอื,น

175,761,011,635
31,791,634,635
509,817,790
29,661,216,305
33,779,965,468
23,822,554,755
157,543,218
2,005,552,988
10,627,542,240

177,400,677,986
15,648,105,797
254,663,261
23,103,810,514
19,965,010,587
19,933,103,726
581,413,868
1,946,444,925
8,718,523,191

175,886,569,344
31,791,634,635
509,817,790
29,661,216,305
33,779,965,468
21,822,554,755
157,543,218
1,908,647,068
9,823,140,419

177,702,506,611
15,648,105,797
254,663,261
23,103,810,514
19,965,010,587
17,933,103,726
581,413,868
1,855,519,989
7,938,994,106

รวมหนีส0 ิ น

308,116,839,034

267,551,753,855

305,341,089,002

264,983,128,459

15,140,113,804

15,140,113,804

15,140,113,804

15,140,113,804

15,140,113,804
8,465,413,222
1,303,597,097

15,140,113,804
8,465,413,222
1,534,848,299

15,140,113,804
8,465,413,222
1,327,589,715

15,140,113,804
8,465,413,222
1,558,840,917

(42,753,751)

(42,753,751)

-

-

401,400,000
7,939,590,599

398,680,000
7,555,547,127

401,400,000
5,826,896,735

398,680,000
5,760,838,827

33,207,360,971

33,051,848,701

31,161,413,476

31,323,886,770

341,324,200,005

300,603,602,556

336,502,502,478

296,307,015,229

หนีส0 ิ นและส่ วนของเจ้ าของ
หนีส0 ิ น

ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 30,280,227,607 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท
ทุนที,ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 30,280,227,607 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
องค์ประกอบอื,นของส่ วนของเจ้าของ
ส่ วนเกินจากการเปลี,ยนแปลงส่ วนได้เสี ย
ของธนาคารในบริ ษทั ย่อย
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนีส0 ิ นและส่ วนของเจ้ าของ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ0นสุ ดวันที. 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

3,744,273,925
(1,104,444,066)

3,612,078,373
(1,097,734,828)

3,016,459,563
(1,093,077,846)

3,002,318,660
(1,090,836,854)

2,639,829,859
586,169,309
(73,237,363)

2,514,343,545
520,174,129
(49,795,602)

1,923,381,717
410,911,035
(71,617,173)

1,911,481,806
360,159,579
(55,994,681)

512,931,946

470,378,527

339,293,862

304,164,898

(64,243,274)

958,192,631

(64,243,274)

958,192,631

218,513,234
2,775,934
103,310,953

(858,756,128)
37,556,917
131,547,437

218,513,234
2,775,934
33,875,844

(858,756,128)
37,556,917
44,723,714

รวมรายได้ จากการดําเนินงาน

3,413,118,652

3,253,262,929

2,453,597,317

2,397,363,838

ค่ าใช้ จ่ายจากการดําเนินงานอืน. ๆ
ค่าใช้จ่ายเกี,ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายเกี,ยวกับอาคารสถานที,และอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
อื,นๆ

1,068,514,750
3,491,700
277,626,975
99,990,455
491,051,149

971,287,036
3,201,200
263,304,813
108,282,232
325,647,053

917,286,628
3,407,700
244,707,985
94,143,780
262,732,803

819,229,510
3,117,200
230,911,964
102,497,993
114,643,641

รวมค่ าใช้ จ่ายจากการดําเนินงานอืน. ๆ

1,940,675,029

1,671,722,334

1,522,278,896

1,270,400,308

หนี/สูญ หนี/สงสัยจะสู ญ และขาดทุนจากการด้อยค่า

1,223,855,560

1,145,811,144

873,428,838

968,679,337

กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้

248,588,063
(57,357,390)

435,729,451
(79,093,660)

57,889,583
(19,233,097)

158,284,193
(21,355,778)

กําไรสุ ทธิสําหรับงวด

191,230,673

356,635,791

38,656,486

136,928,415

รายได้ดอกเบี/ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี/ย
รายได้ ดอกเบีย0 สุ ทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริ การ
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการสุ ทธิ
(ขาดทุน) กําไรสุ ทธิจากธุรกรรมเพื,อค้า
และปริ วรรตเงินตราต่างประเทศ
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิจากหนี/สินทางการเงิน
ที,กาํ หนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
กําไรสุ ทธิจากเงินลงทุน
รายได้จากการดําเนินงานอื,นๆ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ0นสุ ดวันที. 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561
งบการเงินรวม

(ขาดทุน) กําไรเบ็ดเสร็จอืน.
รายการทีจ. ะถูกจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ใน
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
(ขาดทุน) กําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ, ขาย
กําไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินจากการดําเนินงาน
ในต่างประเทศ
กําไรจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพนั ธ์
สําหรับการป้ องกันความเสี, ยงในกระแสเงินสด
ภาษีเงินได้ที,เกี,ยวกับรายการที,จะถูกจัดประเภท
รายการใหม่ไปยังกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รวมรายการทีจ. ะถูกจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ใน
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

(278,826,995)

229,135,174

(278,826,995)

229,135,174

7,296,465

(6,905,052)

7,296,465

(6,905,052)

64,684,655

61,448,356

64,684,655

61,448,356

12,325,307

(58,116,706)

12,325,307

(58,116,706)

(194,520,568)

225,561,772

(194,520,568)

225,561,772

รายการทีจ. ะไม่ ถูกจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ใน
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การเปลี,ยนแปลงในส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้ที,เกี,ยวกับรายการที,จะไม่ถูกจัดประเภท
รายการใหม่ไปยังกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง

-

-

-

-

-

-

-

-

รวมรายการทีจ. ะไม่ ถูกจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ใน
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

-

-

-

-

(194,520,568)

225,561,772

(194,520,568)

225,561,772

(3,289,895)

582,197,563

(155,864,082)

362,490,187

รวม (ขาดทุน) กําไรเบ็ดเสร็จอืน.
(ขาดทุน) กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ0นสุ ดวันที. 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

191,230,673
-

356,635,791
-

38,656,486
-

136,928,415
-

191,230,673

356,635,791

38,656,486

136,928,415

(3,289,895)
-

582,197,563
-

(155,864,082)
-

362,490,187
-

(3,289,895)

582,197,563

(155,864,082)

362,490,187

0.01

0.01

0.00

0.01

30,280,227,607

26,153,221,343

30,280,227,607

26,153,221,343

การแบ่ งปันกําไรสุ ทธิ
ส่ วนที,เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของธนาคาร
ส่ วนที,เป็ นของส่ วนได้เสี ยที,ไม่มีอาํ นาจควบคุม

การแบ่ งปัน (ขาดทุน) กําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที,เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของธนาคาร
ส่ วนที,เป็ นของส่ วนได้เสี ยที,ไม่มีอาํ นาจควบคุม

กําไรต่ อหุ้นสํ าหรับกําไรส่ วนทีเ. ป็ น
ของผู้ถือหุ้นของธนาคาร
กําไรต่อหุน้ ขั/นพื/นฐาน (บาทต่อหุน้ )
จํานวนหุน้ สามัญที,ถวั เฉลี,ยถ่วงนํ/าหนัก (หุน้ )

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ0นสุ ดวันที. 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

7,362,303,690
(2,126,893,408)

7,226,593,062
(2,249,634,183)

5,920,457,023
(2,103,860,537)

6,048,278,074
(2,242,941,178)

5,235,410,282
1,129,475,059
(141,877,496)

4,976,958,879
988,886,297
(91,117,766)

3,816,596,486
769,654,576
(135,641,977)

3,805,336,896
672,352,606
(105,738,234)

987,597,563

897,768,531

634,012,599

566,614,372

(7,729,417)

1,326,098,087

(7,729,417)

1,326,098,087

354,818,614
20,994,587
204,234,436

(1,085,729,117)
40,713,866
227,327,555

354,818,614
20,994,587
65,034,364

(1,085,729,117)
40,713,866
132,086,168

รวมรายได้ จากการดําเนินงาน

6,795,326,065

6,383,137,801

4,883,727,233

4,785,120,272

ค่ าใช้ จ่ายจากการดําเนินงานอืน. ๆ
ค่าใช้จ่ายเกี,ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายเกี,ยวกับอาคารสถานที,และอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
อื,นๆ

2,149,216,678
6,736,900
542,884,585
200,237,392
974,926,919

1,990,530,798
6,502,200
534,812,153
213,536,950
673,632,657

1,843,931,883
6,568,900
477,692,782
188,233,792
503,005,496

1,677,967,255
6,334,200
469,104,626
202,040,697
350,898,312

รวมค่ าใช้ จ่ายจากการดําเนินงานอืน. ๆ

3,874,002,474

3,419,014,758

3,019,432,853

2,706,345,090

หนี/สูญ หนี/สงสัยจะสู ญ และขาดทุนจากการด้อยค่า

2,398,982,029

2,375,933,297

1,739,610,416

2,068,119,241

กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้

522,341,562
(162,226,546)

588,189,746
(110,348,361)

124,683,964
(82,554,512)

10,655,941
6,930,777

กําไรสุ ทธิสําหรับงวด

360,115,016

477,841,385

42,129,452

17,586,718

รายได้ดอกเบี/ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี/ย
รายได้ ดอกเบีย0 สุ ทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริ การ
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการสุ ทธิ
(ขาดทุน) กําไรสุ ทธิจากธุรกรรมเพื,อค้า
และปริ วรรตเงินตราต่างประเทศ
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิจากหนี/สินทางการเงิน
ที,กาํ หนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
กําไรสุ ทธิจากเงินลงทุน
รายได้จากการดําเนินงานอื,นๆ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ0นสุ ดวันที. 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561
งบการเงินรวม

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน.
รายการทีจ. ะถูกจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ใน
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
(ขาดทุน) กําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ, ขาย
กําไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินจากการดําเนินงาน
ในต่างประเทศ
กําไรจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพนั ธ์
สําหรับการป้ องกันความเสี, ยงในกระแสเงินสด
ภาษีเงินได้ที,เกี,ยวกับรายการที,จะถูกจัดประเภท
รายการใหม่ไปยังกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รวมรายการทีจ. ะถูกจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ใน
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

(274,239,205)

321,908,561

(274,239,205)

321,908,561

1,625,495

(21,106,098)

1,625,495

(21,106,098)

56,603,215

92,021,417

56,603,215

92,021,417

11,407,749

(82,785,996)

11,407,749

(82,785,996)

(204,602,746)

310,037,884

(204,602,746)

310,037,884

รายการทีจ. ะไม่ ถูกจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ใน
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การเปลี,ยนแปลงในส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้ที,เกี,ยวกับรายการที,จะไม่ถูกจัดประเภท
รายการใหม่ไปยังกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง

-

-

-

-

-

-

-

-

รวมรายการทีจ. ะไม่ ถูกจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ใน
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

-

-

-

-

(204,602,746)

310,037,884

(204,602,746)

310,037,884

155,512,270

787,879,269

(162,473,294)

327,624,602

รวม (ขาดทุน) กําไรเบ็ดเสร็จอืน.
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ0นสุ ดวันที. 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

360,115,016
-

477,841,385
-

42,129,452
-

17,586,718
-

360,115,016

477,841,385

42,129,452

17,586,718

155,512,270
-

787,879,269
-

(162,473,294)
-

327,624,602
-

155,512,270

787,879,269

(162,473,294)

327,624,602

0.01

0.02

0.00

0.00

30,280,227,607

26,153,221,343

30,280,227,607

26,153,221,343

การแบ่ งปันกําไรสุ ทธิ
ส่ วนที,เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของธนาคาร
ส่ วนที,เป็ นของส่ วนได้เสี ยที,ไม่มีอาํ นาจควบคุม

การแบ่ งปันกําไร (ขาดทุน ) เบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที,เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของธนาคาร
ส่ วนที,เป็ นของส่ วนได้เสี ยที,ไม่มีอาํ นาจควบคุม

กําไรต่ อหุ้นสํ าหรับกําไรส่ วนทีเ. ป็ น
ของผู้ถือหุ้นของธนาคาร
กําไรต่อหุน้ ขั/นพื/นฐาน (บาทต่อหุน้ )
จํานวนหุน้ สามัญที,ถวั เฉลี,ยถ่วงนํ/าหนัก (หุน้ )

