รายการย่อแสดงสิ นทรั พย์และหนีสิ น
(ไม่ ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2563

สิ นทรัพย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สิ นทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์อนุพนั ธ์
เงินลงทุนสุ ทธิ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมสุทธิ
เงินให้สินเชือแก่ลูกหนีและดอกเบียค้างรับสุ ทธิ
ทรัพย์สินรอการขายสุ ทธิ
ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ
สิ นทรัพย์อืนสุ ทธิ

พันบาท
หนีสิน
9,716,085 เงินรับฝาก
227,719,490 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
9,837,327 หนีสิ นจ่ายคืนเมือทวงถาม
9,378,181 หนีสิ นทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
72,102,763 หนีสิ นอนุ พนั ธ์
168,151,759 ตราสารหนี ทีออกและเงินกูย้ มื
653,250,713 หนีสิ นอืน
2,980,829
รวมหนีสิ น
13,467,112
15,659,515
ส่ วนของเจ้ าของ
ส่ วนของทุน
องค์ประกอบอืนของส่ วนของเจ้าของ
กําไร (ขาดทุน) สะสม
รวมส่ วนของเจ้ าของ
1,182,263,774
รวมหนีสินและส่ วนของเจ้ าของ

รวมสิ นทรัพย์

พันบาท
780,097,078
51,180,370
3,268,437
430,172
9,559,617
93,165,896
31,552,361
969,253,931

134,863,503
6,144,658
72,001,682
213,009,843
1,182,263,774

พันบาท
19,690,610

Non-Performing Loans (gross) ประจําไตรมาส สิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2563
(ร้อยละ 2.21 ของเงินให้สินเชือรวมก่อนหักเงินสํารองค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน)
เงินสํารองสําหรับลูกหนีทีต้องกันตามเกณฑ์ที ธปท. กําหนด ประจําไตรมาส สิ นสุดวันที 30 มิถุนายน 2563
เงินกองทุนตามกฏหมาย
(ร้อยละ 29.25 ของเงินกองทุนทังสิ นต่อสินทรัพย์เสี ยง)
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิม เพือรองรับการให้สินเชือฯ แก่กลุ่มลูกหนีรายใหญ่
(ร้อยละ 29.25 ของเงินกองทุนทังสิ นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิมต่อสิ นทรัพย์เสี ยง)

24,518,482
237,586,637
237,586,637

สิ นทรัพย์และหนี สิ นทีเปลียนแปลงในช่วงไตรมาส สิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2563 ซึ งเป็ นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทําผิด
พ.ร.บ. ธุ รกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 มาตรา ...............

-

ช่ องทางการเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับการดํารงเงินกองทุน
สําหรับ ธนาคารพาณิชย์
(ตามประกาศธนาคารแห่ งประเทศไทยว่าด้วย
การเปิ ดเผยข้อมูลการดํารงเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชย์)

สําหรับ กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(ตามประกาศธนาคารแห่ งประเทศไทยว่าด้วย
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 ประธานเจ้าหน้าทีบริ 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 มิถนุ ายน 2563
พันบาท
หนีสิน
8,358,128 เงินรับฝาก
94,314,672 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
9,582,636 หนีสินจ่ายคืนเมื*อทวงถาม
2,724,140 หนีสินทางการเงินที*วดั มูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน
60,886,495 หนีสินอนุพนั ธ์
168,183 ตราสารหนีที*ออกและเงินกู้ยืม
685,126,269 หนีสินอื*น
1,962,326
รวมหนีสิน
11,398,843
ส่วนของเจ้ าของ
25,458,203 ส่วนของทุน
องค์ประกอบอื*นของส่วนของเจ้ าของ
กําไร (ขาดทุน) สะสม
รวมส่วนของเจ้ าของ
899,979,895
รวมหนีสินและส่วนของเจ้ าของ

พันบาท
662,562,971
58,918,158
1,677,929
2,113,280
5,158
28,684,135
753,961,631
62,749,316
3,297,710
79,971,238
146,018,264
899,979,895

พันบาท
19,096,094

Non -Performing Loans (gross) ประจําไตรมาส สินสุดวันที* 30 มิถนุ ายน 2563
( ร้ อยละ 2.43 ของเงินให้ สินเชื*อรวมก่อนหักเงินสํารองค่าเผื*อผลขาดทุนด้ านเครดิตที*คาดว่าจะเกิดขึน )
เงินสํารองสําหรับลูกหนีที*ต้องกันตามเกณฑ์ที* ธปท.กําหนด ประจําไตรมาส สินสุดวันที* 30 มิถนุ ายน 2563
เงินกองทุนตามกฎหมาย
( ร้ อยละ 19.44 ของเงินกองทุนทังสินต่อสินทรัพย์เสี*ยง )
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ*ม เพื*อรองรับการให้ สินเชื*อฯ แก่กลุม่ ลูกหนีรายใหญ่
( ร้ อยละ 19.44 ของเงินกองทุนทังสินหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ*มต่อสินทรัพย์เสี*ยง )
สินทรัพย์และหนีสินที*เปลี*ยนแปลงในช่วงไตรมาส สินสุดวันที* 30 มิถนุ ายน 2563
ซึง* เป็ นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทําผิด พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา

19,052,080
125,249,259
125,249,259

-

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

…………………………………….
( ประภาศิริ โฆษิตธนากร )
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ

