ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที- 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

บาท

บาท

1,591,188,651

1,938,616,493

1,588,987,409

1,936,147,365

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุ ทธิ

18,167,812,758

8,527,657,244

18,099,695,389

8,463,665,047

สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน

21,278,460,920

21,235,341,272

21,278,460,920

21,235,341,272

เงินลงทุนสุ ทธิ

44,059,846,768

55,061,910,795

44,059,846,768

55,061,910,795

-

-

1,708,315,115

1,324,920,707

218,058,207,223

211,437,378,135

205,242,484,739

202,939,467,801

516,911,663

589,798,750

522,709,406

593,582,295

รวมเงินให้สินเชื,อแก่ลกู หนี/และดอกเบี/ยค้างรับ

218,575,118,886

212,027,176,885

205,765,194,145

203,533,050,096

หัก รายได้รอตัดบัญชี

(7,036,133,482)

(5,848,448,651)

(8,651,407)

(38,988,676)

หัก ค่าเผื,อหนี/สงสัยจะสู ญ

(9,869,265,119)

(9,793,289,246)

(9,256,336,051)

(9,666,516,204)

หัก ค่าเผื,อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี/

(105,673,656)

(45,259,015)

(105,673,657)

(45,259,015)

รวมเงินให้สินเชื,อแก่ลกู หนี/และดอกเบี/ยค้างรับสุ ทธิ

201,564,046,629

196,340,179,973

196,394,533,030

193,782,286,201

581,413,868

45,230,520

581,413,868

45,230,520

ทรัพย์สินรอการขายสุ ทธิ

1,033,943,008

1,285,079,244

888,480,141

1,195,702,862

ที,ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

3,588,378,733

3,670,638,674

3,529,189,193

3,609,493,321

370,043,208

368,387,320

364,943,160

363,158,838

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

1,372,672,738

1,289,224,887

1,023,345,737

1,075,692,045

สิ นทรัพย์อื,นสุ ทธิ

6,995,795,275

7,708,041,398

6,789,804,499

7,529,507,359

300,603,602,556

297,470,307,820

296,307,015,229

295,623,056,332

สิ นทรัพย์
เงินสด

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยสุ ทธิ
เงินให้สินเชื,อแก่ลกู หนี/และดอกเบี/ยค้างรับ
เงินให้สินเชื,อแก่ลกู หนี/
ดอกเบี/ยค้างรับ

ภาระของลูกค้าจากการรับรอง

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุ ทธิ

รวมสิ นทรัพย์

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที- 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

บาท

บาท

177,400,677,986

183,663,324,706

177,702,506,611

183,877,466,049

15,648,105,797

11,595,328,411

15,648,105,797

11,595,328,411

254,663,261

250,092,171

254,663,261

250,092,171

หนี/สินทางการเงินที,กาํ หนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม

23,103,810,514

18,873,674,513

23,103,810,514

18,873,674,513

หนี/สินตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน

19,965,010,587

21,381,015,668

19,965,010,587

21,381,015,668

ตราสารหนี/ที,ออกและเงินกูย้ มื

19,933,103,726

25,582,513,107

17,933,103,726

25,582,513,107

581,413,868

45,230,520

581,413,868

45,230,520

ประมาณการหนี/สิน

1,946,444,925

1,997,419,699

1,855,519,989

1,919,842,460

หนี/สินอื,น

8,718,523,191

7,376,288,614

7,938,994,106

6,809,617,409

รวมหนีส/ ิ น

267,551,753,855

270,764,887,409

264,983,128,459

270,334,780,308

หนีส/ ิ นและส่ วนของเจ้ าของ
หนีส/ ิ น
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุ ทธิ
หนี/สินจ่ายคืนเมื,อทวงถาม

ภาระของธนาคารจากการรับรอง

ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 30,280,227,607 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท

15,140,113,804

หุน้ สามัญ 24,774,731,679 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท

15,140,113,804
12,387,365,840

12,387,365,840

ทุนที,ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 30,280,227,607 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท

15,140,113,804

หุน้ สามัญ 24,774,731,679 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท

15,140,113,804
12,387,365,840

12,387,365,840

ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ

8,465,413,222

5,712,665,258

8,465,413,222

5,712,665,258

องค์ประกอบอื,นของส่ วนของเจ้าของ

1,534,848,299

1,094,080,196

1,558,840,917

1,115,382,330

(42,753,751)

(42,753,751)

-

-

398,680,000

397,800,000

398,680,000

397,800,000

ยังไม่ได้จดั สรร

7,555,547,127

7,156,262,868

5,760,838,827

5,675,062,596

รวมส่ วนของเจ้ าของ

33,051,848,701

26,705,420,411

31,323,886,770

25,288,276,024

300,603,602,556

297,470,307,820

296,307,015,229

295,623,056,332

ส่ วนเกินจากการเปลี,ยนแปลงส่ วนได้เสี ย
ของธนาคารในบริ ษทั ย่อย
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย

รวมหนีส/ ิ นและส่ วนของเจ้ าของ

-

-

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ/นสุ ดวันที- 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

บาท

บาท

รายได้ดอกเบี/ย

14,557,766,606

14,671,929,135

11,913,199,518

12,723,807,296

ค่าใช้จ่ายดอกเบี/ย

(4,355,322,725)

(4,806,163,382)

(4,325,189,459)

(4,806,998,270)

รายได้ ดอกเบีย/ สุ ทธิ

10,202,443,881

9,865,765,753

7,588,010,059

7,916,809,026

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การ

2,140,296,232

1,837,426,211

1,471,420,808

1,289,666,205

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริ การ

(195,842,620)

(201,845,300)

(223,841,719)

(238,708,889)

รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการสุ ทธิ

1,944,453,612

1,635,580,911

1,247,579,089

1,050,957,316

2,238,222,821

1,402,493,444

2,238,222,821

1,402,493,444

(1,733,886,254)

(810,387,742)

(1,733,886,254)

(810,387,742)

กําไรสุ ทธิ จากเงินลงทุน

107,353,927

482,570,051

490,748,334

482,570,051

รายได้จากการดําเนินงานอื,นๆ

396,161,195

352,086,453

233,222,081

329,240,877

รวมรายได้ จากการดําเนินงาน

13,154,749,182

12,928,108,870

10,063,896,130

10,371,682,972

4,068,397,712

3,857,722,186

3,444,686,567

3,302,361,160

12,792,000

12,598,400

12,456,000

12,262,400

1,099,266,367

1,279,866,016

968,630,735

1,150,024,878

420,692,273

461,092,983

397,448,867

441,485,090

2,011,806,859

1,812,232,818

1,295,179,030

1,259,456,059

รวมค่ าใช้ จ่ายจากการดําเนินงานอืน- ๆ

7,612,955,211

7,423,512,403

6,118,401,199

6,165,589,587

หนี/สูญ หนี/สงสัยจะสู ญ และขาดทุนจากการด้อยค่า

5,053,034,607

6,279,268,383

3,944,113,706

5,785,126,100

488,759,364

(774,671,916)

1,381,225

(1,579,032,715)

(103,861,136)

145,146,699

70,008,975

318,811,256

384,898,228

(629,525,217)

71,390,200

(1,260,221,459)

กําไรสุ ทธิ จากธุรกรรมเพื,อค้า
และปริ วรรตเงินตราต่างประเทศ
ขาดทุนสุ ทธิ จากหนี/สินทางการเงิน
ที,กาํ หนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม

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

กําไร (ขาดทุน) ก่ อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิสําหรับปี

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ/นสุ ดวันที- 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

บาท

บาท

467,099,324

(644,156,155)

467,099,324

(644,156,155)

(30,696,516)

(1,206,592)

(30,696,516)

(1,206,592)

62,042,015

58,446,328

62,042,015

58,446,328

(105,828,268)

117,141,965

(105,828,268)

117,141,965

392,616,555

(469,774,454)

392,616,555

(469,774,454)

-

1,078,204,826

-

1,078,204,826

79,271,973

(24,267,343)

82,635,079

(18,093,944)

(15,854,394)

(210,787,497)

(16,527,016)

(212,022,177)

63,417,579

843,149,986

66,108,063

848,088,705

รวมกําไรเบ็ดเสร็จอืน-

456,034,134

373,375,532

458,724,618

378,314,251

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

840,932,362

(256,149,685)

530,114,818

(881,907,208)

กําไรเบ็ดเสร็จอืนรายการที-จะถูกจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ใน
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื,อขาย
ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจากการดําเนินงาน
ในต่างประเทศ
กําไรจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพนั ธ์
สําหรับการป้ องกันความเสี, ยงในกระแสเงินสด
ภาษีเงินได้ที,เกี,ยวกับรายการที,จะถูกจัดประเภท
รายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รวมรายการที-จะถูกจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ใน
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รายการที-จะไม่ ถูกจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ใน
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การเปลี,ยนแปลงในส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์
หลังออกจากงาน
ภาษีเงินได้ที,เกี,ยวกับรายการที,จะไม่ถกู จัดประเภท
รายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รวมรายการที-จะไม่ ถูกจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ใน
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ/นสุ ดวันที- 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

บาท

บาท

384,898,228

(629,525,217)

71,390,200

(1,260,221,459)

-

-

-

-

384,898,228

(629,525,217)

71,390,200

(1,260,221,459)

840,932,362

(256,149,685)

530,114,818

(881,907,208)

-

-

-

-

840,932,362

(256,149,685)

530,114,818

(881,907,208)

0.01

(0.02)

0.00

(0.05)

28,233,684,776

25,333,286,323

28,233,684,776

25,333,286,323

การแบ่ งปัน กําไร (ขาดทุน) สุ 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

กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นสํ าหรับ
กําไรส่ วนที-เป็ นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขั/นพื/นฐาน (บาทต่อหุน้ )
จํานวนหุน้ สามัญที,ถวั เฉลี,ยถ่วงนํ/าหนัก (หุน้ )

