สิ นทรั พย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุ ทธิ
สิ นทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์อนุพนั ธ์
เงินลงทุนสุ ทธิ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมสุ ทธิ
เงินให้สินเชือแก่ลูกหนี และดอกเบี ยค้างรับสุ ทธิ
ทรัพย์สินรอการขายสุ ทธิ
ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ
สิ นทรัพย์อืนสุ ทธิ

รวมสินทรัพย์

รายการย่อแสดงสิ นทรัพย์ และหนี สิ น
(ไม่ ได้ ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
ณ วันที 30 เมษายน 2563

พันบาท
หนีสิ น
12,274,356 เงินรับฝาก
188,316,099 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
6,744,727 หนีสิ นจ่ายคืนเมือทวงถาม
10,520,048 หนีสิ นทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
68,782,706 หนีสิ นอนุพนั ธ์
168,151,759 ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้ มื
643,677,822 หนีสิ นอืน
2,740,885
รวมหนีสิน
13,897,041
17,459,949
ส่ วนของเจ้ าของ
ส่ วนของทุน
องค์ประกอบอืนของส่ วนของเจ้าของ
กําไร (ขาดทุน) สะสม
รวมส่ วนของเจ้ าของ
1,132,565,392
รวมหนีสิ นและส่ วนของเจ้ าของ

พันบาท
736,517,624
40,617,414
2,712,261
427,284
10,375,160
94,777,114
34,460,384
919,887,241

134,863,502
6,219,764
71,594,885
212,678,151
1,132,565,392

พันบาท
21,522,986

Non-Performing Loans (gross) ประจําไตรมาส สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2563
(ร้อยละ 2.59 ของเงินให้สินเชื อรวมก่อนหักเงินสํารองค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิ ตทีคาดว่าจะเกิดขึน)
เงินสํารองสําหรับลูกหนี ทีต้องกันตามเกณฑ์ที ธปท. กําหนด ประจําไตรมาส สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2563
เงินกองทุนตามกฏหมาย
(ร้อยละ 29.04 ของเงินกองทุนทังสิ นต่อสิ นทรัพย์เสี ยง)
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่ วนเพิม เพือรองรับการให้สินเชือฯ แก่กลุ่มลูกหนีรายใหญ่
(ร้อยละ 29.04 ของเงินกองทุนทังสิ นหลังหักเงินกองทุนส่ วนเพิมต่อสิ นทรัพย์เสี ยง)

25,759,671
236,931,848
236,931,848

สิ นทรัพย์และหนี สิ นทีเปลียนแปลงในช่วงไตรมาส สิ นสุ ดวันที 30 เมษายน 2563 ซึ งเป็ นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทําผิด
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 มาตรา ...............

-

ช่ องทางการเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับการดํารงเงินกองทุน
สําหรับ ธนาคารพาณิ ชย์
สําหรับ กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(ตามประกาศธนาคารแห่ งประเทศไทยว่าด้วย
(ตามประกาศธนาคารแห่ งประเทศไทยว่าด้วย
การเปิ ดเผยข้อมูลการดํารงเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิ ชย์)
การเปิ ดเผยข้อมูลการดํารงเงินกองทุนสําหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน)
ช่องทางการเปิ ดเผยข้อมูล

เว็ปไซต์ของธนาคารทหารไทย https://www.tmbbank.com/ir/capital_ funds/pillar3

ช่องทางการเปิ ดเผยข้อมูล

เว็ปไซต์ของธนาคารทหารไทย https://www.tmbbank.com/ir/capital_ funds/pillar3

วันทีเปิ ดเผยข้อมูล
ข้อมูล ณ วันที

28 เมษายน 2563
31 ธันวาคม 2562

วันทีเปิ ดเผยข้อมูล
ข้อมูล ณ วันที

28 เมษายน 2563
31 ธันวาคม 2562

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสิ นทรัพย์และหนี สิ นนีครบถ้วนถูกต้องตามความเป็ นจริ ง

…………….……….........................................
( นางสาววารี ธัญมงคลสวัสดิ )
ตําแหน่ง หัวหน้าบริ หารข้อมูลทางการเงินต่อทางการ

..........................................................................
( นางประภาศิริ โฆษิตธนากร )
ตําแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที บริ หารด้านการเงิน

ธ.พ.1.1

สินทรัพย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ทางการเงินที*วดั มูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์อนุพนั ธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ
เงินให้ สินเชื*อแก่ลกู หนีและดอกเบียค้ างรับสุทธิ
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
ที*ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ
สินทรัพย์อื*นสุทธิ

รวมสินทรัพย์

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนีสิน
(ไม่ได้ ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
ณ วันที* 30 เมษายน 2563
พันบาท
หนีสิน
9,043,804 เงินรับฝาก
101,876,017 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
10,888,652 หนีสินจ่ายคืนเมื*อทวงถาม
3,287,607 หนีสินทางการเงินที*วดั มูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน
90,022,671 หนีสินอนุพนั ธ์
168,183 ตราสารหนีที*ออกและเงินกู้ยืม
694,462,336 หนีสินอื*น
2,175,454
รวมหนีสิน
11,831,530
ส่วนของเจ้ าของ
25,641,369 ส่วนของทุน
องค์ประกอบอื*นของส่วนของเจ้ าของ
กําไร (ขาดทุน) สะสม
รวมส่วนของเจ้ าของ
949,397,623
รวมหนีสินและส่วนของเจ้ าของ

พันบาท
697,891,146
70,613,119
1,345,548
3,343,681
7,005,158
24,962,432
805,161,084
62,749,316
3,577,804
77,909,419
144,236,539
949,397,623

พันบาท
22,631,021

Non -Performing Loans (gross) ประจําไตรมาส สินสุดวันที* 31 มีนาคม 2563
( ร้ อยละ 2.86 ของเงินให้ สินเชื*อรวมก่อนหักเงินสํารองค่าเผื*อผลขาดทุนด้ านเครดิตที*คาดว่าจะเกิดขึน )
เงินสํารองสําหรับลูกหนีที*ต้องกันตามเกณฑ์ที* ธปท.กําหนด ประจําไตรมาส สินสุดวันที* 31 มีนาคม 2563
เงินกองทุนตามกฎหมาย
( ร้ อยละ 20.16 ของเงินกองทุนทังสินต่อสินทรัพย์เสี*ยง )
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ*ม เพื*อรองรับการให้ สินเชื*อฯ แก่กลุม่ ลูกหนีรายใหญ่
( ร้ อยละ 20.16 ของเงินกองทุนทังสินหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ*มต่อสินทรัพย์เสี*ยง )
สินทรัพย์และหนีสินที*เปลี*ยนแปลงในช่วงไตรมาส สินสุดวันที* 30 เมษายน 2563
ซึง* เป็ นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทําผิด พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา

20,648,372
133,023,621
133,023,621

-

ช่องทางการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี*ยวกับการดํารงเงินกองทุน
สําหรับ ธนาคารพาณิชย์
(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้ วย
การเปิ ดเผยข้ อมูลการดํารงเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชย์)
ช่องทางการเปิ ดเผยข้ อมูล
www.thanachartbank.co.th
วันที*เปิ ดเผยข้ อมูล
28 เมษายน 2563
ข้ อมูล ณ วันที*
31 ธันวาคม 2562

สําหรับ กลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้ วย
การเปิ ดเผยข้ อมูลการดํารงเงินกองทุนสําหรับกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน)
ช่องทางการเปิ ดเผยข้ อมูล
www.tmbbank.com
วันที*เปิ ดเผยข้ อมูล
28 เมษายน 2563
ข้ อมูล ณ วันที*
31 ธันวาคม 2562

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนีสินนีครบถ้ วนถูกต้ องตามความเป็ นจริง

…………………………………….
( ประพันธ์ อนุพงษ์ องอาจ )
ประธานเจ้ าหน้ าที*บริหารและกรรมการผู้จดั การใหญ่

…………………………………….
( อัมพร ไม้ วิเศษ )
รองผู้อํานวยการ บัญชี

