สิ นทรัพย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิ นสุทธิ
สิ ทธิ ในการเรี ยกคืนหลักทรัพย์
สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุนสุทธิ
(มีภาระผูกพัน
22,303,316
เงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมสุ ทธิ
เงินให้สินเชือแก่ลูกหนี สุทธิ
ดอกเบียค้างรับ
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง
ทรัพย์สินรอการขายสุ ทธิ
ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ
สิ นทรัพย์อืนสุทธิ

พันบาท)

รวมสิ นทรัพย์

รายการย่ อแสดงสิ นทรัพย์ และหนีสิ น
(ไม่ ได้ ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
ณ วันที 30 พฤศจิกายน 2562
พันบาท
หนีสิ น
10,939,974 เงิ นรับฝาก
161,252,172 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิ นสุทธิ
- หนีสิ นจ่ายคืนเมือทวงถาม
8,130,709 ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์
63,114,015 หนีสิ นทางการเงินทีกําหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
หนีสิ นตราสารอนุพนั ธ์
221,942 ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้ มื
654,840,505 ภาระของธนาคารจากการรับรอง
1,424,190 หนีสิ นอืน
รวมหนีสิ น
2,718,042
12,834,271
ส่ วนของเจ้ าของ
1/
9,421,759 ส่วนของทุน
องค์ประกอบอืนของส่วนของเจ้าของ
กําไร (ขาดทุน) สะสม
รวมส่ วนของเจ้าของ
924,897,579
รวมหนีสิ นและส่ วนของเจ้าของ

Non-Performing Loans 2/ (net) ประจําไตรมาส สิ นสุดวันที 30 กันยายน 2562
(ร้อยละ 1.20 ของเงินให้สินเชือรวมหลังหักเงินสํารองค่าเผือหนีสงสัยจะสูญของเงินให้สินเชือด้อยคุณภาพ)
เงิ นสํารองสําหรับลูกหนีทีต้องกันตามเกณฑ์ที ธปท. กําหนด ประจําไตรมาส สิ นสุดวันที 30 กันยายน 2562
เงิ นสํารองสําหรับลูกหนีทีมีอยู่ ประจําไตรมาส สิ นสุดวันที 30 กันยายน 2562
เงินให้สินเชือแก่บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
เงินให้สินเชือแก่บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ทีเกียวข้องกัน
เงินให้สินเชือแก่บุคคลหรื อกิจการทีกี ยวข้องกันซึ งเกิดจากการปรับปรุ งโครงสร้ างหนี
เงินกองทุนตามกฏหมาย
(ร้อยละ 26.78 ของเงินกองทุนทังสิ นต่อสิ นทรัพย์เสี ยง)
เงิ นกองทุนหลังหักเงิ นกองทุนส่ วนเพิม เพือรองรับการให้สินเชือฯ แก่กลุ่มลูกหนีรายใหญ่
(ร้อยละ 26.78 ของเงินกองทุนทังสิ นหลังหักเงินกองทุนส่ วนเพิมต่อสิ นทรัพย์เสี ยง)
สิ นทรัพย์และหนีสิ นทีเปลียนแปลงในช่วงไตรมาส สิ นสุดวันที 30 พฤศจิ กายน 2562 ซึ งเป็ นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทําผิด
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 มาตรา ...............
หนีสิ นทีอาจเกิ ดขึนในภายหน้า
การรับอาวัลตัวเงิ นและการคําประกันการกูย้ ืมเงิน
ภาระตามตัวแลกเงินค่าสิ นค้าเข้าทียังไม่ครบกําหนด
เล็ตเตอร์ ออฟเครดิต
ภาระผูกพันอืน
1/
ส่ วนของทุน หมายถึง ทุนทีออกและชําระแล้ว ใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะซื อหุ้น ส่วนเกิน (ตํากว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื อคืน หักด้วยหุ้นทุนซื อคืน
2/
Non-Performing Loans (gross) ประจําไตรมาส สิ นสุดวันที 30 กันยายน 2562
(ร้อยละ 2.52 ของเงินให้สินเชือรวมก่อนหักเงินสํารองค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ)

ธ.พ. 1.1

พันบาท
647,407,385
30,594,661
3,423,046
417,249
8,509,193
65,081,300
32,928,939
788,361,773

80,414,013
5,953,073
50,168,720
136,535,806
924,897,579
พันบาท
9,542,517
18,577,938
28,709,856
15,906,428
165,494,595
165,494,595

-

344,668
2,285,152
12,833,999
154,374,190
20,272,901

ช่ องทางการเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับการดํารงเงินกองทุน
สําหรับ ธนาคารพาณิ ชย์
สําหรับ กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(ตามประกาศธนาคารแห่ งประเทศไทยว่าด้วย
(ตามประกาศธนาคารแห่ งประเทศไทยว่าด้วย
การเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับการดํารงเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิ ชย์)
หลักเกณฑ์การกํากับแบบรวมกลุ่ม)
ช่องทางทีเปิ ดเผยข้อมูล เว็ปไซต์ของธนาคารทหารไทย https://www.tmbbank.com/ir/capital_ funds/pillar3 ช่องทางทีเปิ ดเผยข้อมูล เว็ปไซต์ของธนาคารทหารไทย https://www.tmbbank.com/ir/capital_ funds/pillar3
วันทีทีเปิ ดเผยข้อมูล
24 ตุลาคม 2562
วันทีทีเปิ ดเผยข้อมูล
24 ตุลาคม 2562
ข้อมูล ณ วันที
30 มิถุนายน 2562
ข้อมูล ณ วันที
30 มิถุนายน 2562
ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสิ นทรัพย์และหนี สิ นนีครบถ้วนถูกต้องตามความเป็ นจริ ง
…………….……….........................................
( นางสาววารี ธัญมงคลสวัสดิ )
ตําแหน่ง หัวหน้าบริ หารข้อมูลทางการเงินต่อทางการ

..........................................................................
( นางประภาศิริ โฆษิตธนากร )
ตําแหน่ง ประธานเจ้าหน้าทีบริ หารด้านการเงิน

