รายการย่ อแสดงสิ นทรัพย์ และหนีสิน
(ไม่ ได้ ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
ณ วันที* 31 ธันวาคม 2561
พันบาท
หนีสิน
15,231,053 เงินรับฝาก
113,522,391 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุ ทธิ
- หนี+สินจ่ายคืนเมื.อทวงถาม
7,916,452 ภาระในการส่ งคืนหลักทรัพย์
73,476,629 หนี+สินทางการเงินที.กาํ หนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
หนี+สินตราสารอนุพนั ธ์
221,942 ตราสารหนี+ที.ออกและเงินกูย้ มื
652,713,888 ภาระของธนาคารจากการรับรอง
1,308,437 หนี+สินอื.น
รวมหนีสิน
2,613,771
11,876,236
ส่ วนของเจ้ าของ
1/
9,270,679 ส่ วนของทุน
องค์ประกอบอื.นของส่ วนของเจ้าของ
กําไร (ขาดทุน) สะสม
รวมส่ วนของเจ้ าของ
888,151,478
รวมหนีสินและส่ วนของเจ้ าของ

สิ นทรัพย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุ ทธิ
สิ ทธิในการเรี ยกคืนหลักทรัพย์
สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุนสุ ทธิ
(มีภาระผูกพัน
17,500,092 พันบาท)
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมสุ ทธิ
เงินให้สินเชื.อแก่ลูกหนี+สุทธิ
ดอกเบี+ยค้างรับ
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง
ทรัพย์สินรอการขายสุ ทธิ
ที.ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุ ทธิ
สิ นทรัพย์อื.นสุ ทธิ

รวมสิ นทรัพย์

ธ.พ. 1.1

พันบาท
649,574,715
64,266,589
3,504,740
396,560
7,327,950
35,124,014
32,715,150
792,909,718

42,062,895
4,810,560
48,368,305
95,241,760
888,151,478
พันบาท
8,696,379

Non-Performing Loans 2/ (net) ประจําไตรมาส สิ+ นสุ ดวันที. 31 ธันวาคม 2561
(ร้อยละ 1.12 ของเงินให้สินเชื.อรวมหลังหักเงินสํารองค่าเผือ. หนี+สงสัยจะสู ญของเงินให้สินเชื.อด้อยคุณภาพ)
เงินสํารองสําหรับลูกหนี+ที.ตอ้ งกันตามเกณฑ์ที. ธปท. กําหนด ประจําไตรมาส สิ+ นสุ ดวันที. 31 ธันวาคม 2561
เงินสํารองสําหรับลูกหนี+ที.มีอยู่ ประจําไตรมาส สิ+ นสุ ดวันที. 31 ธันวาคม 2561
เงินให้สินเชื.อแก่บุคคลหรื อกิจการที.เกี.ยวข้องกัน
เงินให้สินเชื.อแก่บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ที.เกี.ยวข้องกัน
เงินให้สินเชื.อแก่บุคคลหรื อกิจการที.กี.ยวข้องกันซึ. งเกิดจากการปรับปรุ งโครงสร้างหนี+
เงินกองทุนตามกฏหมาย
(ร้อยละ 17.46 ของเงินกองทุนทั+งสิ+ นต่อสิ นทรัพย์เสี. ยง)
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่ วนเพิม. เพื.อรองรับการให้สินเชื.อฯ แก่กลุ่มลูกหนี+รายใหญ่
(ร้อยละ 17.46 ของเงินกองทุนทั+งสิ+ นหลังหักเงินกองทุนส่ วนเพิม. ต่อสิ นทรัพย์เสี. ยง)
สิ นทรัพย์และหนี+สินที.เปลี.ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ+ นสุ ดวันที. 31 ธันวาคม 2561 ซึ. งเป็ นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทําผิด
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 มาตรา 60, 71

20,688,641
33,187,411
14,383,930
109,223,942
109,223,942

4,903

หนี+สินที.อาจเกิดขึ+นในภายหน้า
การรับอาวัลตัวV เงินและการคํ+าประกันการกูย้ มื เงิน
ภาระตามตัวV แลกเงินค่าสิ นค้าเข้าที.ยงั ไม่ครบกําหนด
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
ภาระผูกพันอื.น
1/
ส่ วนของทุน หมายถึง ทุนที.ออกและชําระแล้ว ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที.จะซื+ อหุ ้น ส่ วนเกิน (ตํ.ากว่า) มูลค่าหุ ้น ส่ วนเกินทุนหุ ้นทุนซื+ อคืน หักด้วยหุ ้นทุนซื+ อคืน
2/
Non-Performing Loans (gross) ประจําไตรมาส สิ+ นสุ ดวันที. 31 ธันวาคม 2561
(ร้อยละ 2.76 ของเงินให้สินเชื.อรวมก่อนหักเงินสํารองค่าเผือ. หนี+สงสัยจะสู ญ)

318,693
2,722,006
15,771,508
184,540,435
21,673,517

ช่ องทางการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี1ยวกับการดํารงเงินกองทุน
สําหรับ ธนาคารพาณิชย์
(ตามประกาศธนาคารแห่ งประเทศไทยว่าด้วย
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี.ยวกับการดํารงเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชย์)
ช่องทางที.เปิ ดเผยข้อมูล เว็ปไซต์ของธนาคารทหารไทย https://www.tmbbank.com/ir/capital_ funds/pillar3
วันที.ที.เปิ ดเผยข้อมูล
26 ตุลาคม 2561
ข้อมูล ณ วันที.
30 มิถุนายน 2561

สําหรับ กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(ตามประกาศธนาคารแห่ งประเทศไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การกํากับแบบรวมกลุ่ม)
ช่องทางที.เปิ ดเผยข้อมูล เว็ปไซต์ของธนาคารทหารไทย https://www.tmbbank.com/ir/capital_ funds/pillar3
วันที.ที.เปิ ดเผยข้อมูล
26 ตุลาคม 2561
ข้อมูล ณ วันที.
30 มิถุนายน 2561

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสิ นทรัพย์และหนี+สินนี+ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็ นจริ ง
…………….……….........................................
( นางสาววารี ธัญมงคลสวัสดิe )
ตําแหน่ง หัวหน้าบริ หารข้อมูลทางการเงินต่อทางการ

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

