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 31 กรกฎาคม 2563

พันบาท
หนีสิ น
10,300,348 เงินรับฝาก
235,601,474 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
13,409,390 หนีสิ นจ่ายคืนเมือทวงถาม
11,844,302 หนีสิ นทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
70,158,179 หนีสิ นอนุพนั ธ์
168,151,759 ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้ มื
655,271,854 หนีสิ นอืน
3,059,069
รวมหนีสิน
13,479,264
16,590,822
ส่ วนของเจ้ าของ
ส่ วนของทุน
องค์ประกอบอืนของส่ วนของเจ้าของ
กําไร (ขาดทุน) สะสม
รวมส่ วนของเจ้ าของ
1,197,866,461
รวมหนีสินและส่ วนของเจ้ าของ

พันบาท
789,495,552
55,660,277
2,920,441
431,716
9,221,328
95,730,186
31,777,345
985,236,845

134,863,503
6,130,020
71,636,093
212,629,616
1,197,866,461

พันบาท
19,690,610

Non-Performing Loans (gross) ประจําไตรมาส สิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2563
(ร้อยละ 2.21 ของเงินให้สินเชื อรวมก่อนหักเงินสํารองค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิ ตทีคาดว่าจะเกิดขึน)
เงินสํารองสําหรับลูกหนี ทีต้องกันตามเกณฑ์ที ธปท. กําหนด ประจําไตรมาส สิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2563
เงินกองทุนตามกฏหมาย
(ร้อยละ 28.83 ของเงินกองทุนทังสิ นต่อสิ นทรัพย์เสี ยง)
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่ วนเพิม เพือรองรับการให้สินเชือฯ แก่กลุ่มลูกหนีรายใหญ่
(ร้อยละ 28.83 ของเงินกองทุนทังสิ นหลังหักเงินกองทุนส่ วนเพิมต่อสิ นทรัพย์เสี ยง)

24,518,482
237,545,808
237,545,808

สิ นทรัพย์และหนี สิ นทีเปลียนแปลงในช่วงไตรมาส สิ นสุ ดวันที 31 กรกฎาคม 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 วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
สินทรัพย์อนุพนั ธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมสุทธิ
เงินให้ สนิ เชื*อแก่ลกู หนีและดอกเบียค้ างรับสุทธิ
ทรัพย์สนิ รอการขายสุทธิ
ที*ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ
สินทรัพย์อื*นสุทธิ

รวมสินทรัพย์

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนีสิน
(ไม่ได้ ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
ณ วันที* 31 กรกฎาคม 2563
พันบาท
หนีสิน
8,550,219 เงินรับฝาก
74,365,801 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
10,680,681 หนีสินจ่ายคืนเมื*อทวงถาม
2,254,864 หนีสินทางการเงินที*วดั มูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
74,469,622 หนีสินอนุพนั ธ์
168,183 ตราสารหนีที*ออกและเงินกู้ยืม
675,868,951 หนีสินอื*น
2,445,551
รวมหนีสิน
10,837,407
ส่วนของเจ้ าของ
24,359,335 ส่วนของทุน
องค์ประกอบอื*นของส่วนของเจ้ าของ
กําไร (ขาดทุน) สะสม
รวมส่วนของเจ้ าของ
884,000,614
รวมหนีสินและส่วนของเจ้ าของ

พันบาท
643,858,779
66,754,768
1,389,096
1,974,673
5,158
22,923,425
736,905,899
62,749,316
3,242,595
81,102,804
147,094,715
884,000,614

พันบาท
19,096,094

Non -Performing Loans (gross) ประจําไตรมาส สินสุดวันที* 30 มิถนุ ายน 2563
( ร้ อยละ 2.43 ของเงินให้ สนิ เชื*อรวมก่อนหักเงินสํารองค่าเผื*อผลขาดทุนด้ านเครดิตที*คาดว่าจะเกิดขึน )
เงินสํารองสําหรับลูกหนีที*ต้องกันตามเกณฑ์ที* ธปท.กําหนด ประจําไตรมาส สินสุดวันที* 30 มิถนุ ายน 2563
เงินกองทุนตามกฎหมาย
( ร้ อยละ 19.75 ของเงินกองทุนทังสินต่อสินทรัพย์เสีย* ง )
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ*ม เพื*อรองรับการให้ สนิ เชื*อฯ แก่กลุม่ ลูกหนีรายใหญ่
( ร้ อยละ 19.75 ของเงินกองทุนทังสินหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ*มต่อสินทรัพย์เสีย* ง )
สินทรัพย์และหนีสินที*เปลีย* นแปลงในช่วงไตรมาส สินสุดวันที* 31 กรกฎาคม 2563
ซึง* เป็ นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทําผิด พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา

19,052,080
125,517,447
125,517,447

-

ช่องทางการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี*ยวกับการดํารงเงินกองทุน
สําหรับ ธนาคารพาณิชย์
สําหรับ กลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้ วย
(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้ วย
การเปิ ดเผยข้ อมูลการดํารงเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชย์)
การเปิ ดเผยข้ อมูลการดํารงเงินกองทุนสําหรับกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน)
ช่องทางการเปิ ดเผยข้ อมูล
www.thanachartbank.co.th
ช่องทางการเปิ ดเผยข้ อมูล
www.tmbbank.com
วันที*เปิ ดเผยข้ อมูล
28 เมษายน 2563
วันที*เปิ ดเผยข้ อมูล
28 เมษายน 2563
ข้ อมูล ณ วันที*
31 ธันวาคม 2562
ข้ อมูล ณ วันที*
31 ธันวาคม 2562
ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนีสินนีครบถ้ วนถูกต้ องตามความเป็ นจริ ง

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

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

