สิ นทรัพย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุ ทธิ
สิ ทธิ ในการเรี ยกคืนหลักทรัพย์
สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุนสุ ทธิ
(มีภาระผูกพัน
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

-

พันบาท)

รวมสิ นทรัพย์

รายการย่ อแสดงสิ นทรัพย์ และหนีสิน
(ไม่ ได้ ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี รับอนุญาต)
ณ วันที* 31 ตุลาคม 2559
พันบาท
หนีสิน
14,074,190 เงินรับฝาก
97,367,158 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุ ทธิ
12,225,200 หนี)สินจ่ายคืนเมื,อทวงถาม
8,444,438 ภาระในการส่ งคืนหลักทรัพย์
58,879,937 หนี)สินทางการเงินที,กาํ หนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
หนี)สินตราสารอนุพนั ธ์
3,331,428 ตราสารหนี)ที,ออกและเงินกูย้ มื
572,202,954 ภาระของธนาคารจากการรับรอง
1,005,799 หนี)สินอื,น
6,475 รวมหนีสิน
1,412,534
12,050,725
ส่ วนของเจ้ าของ
1/
18,249,195 ส่ วนของทุน
องค์ประกอบอื,นของส่ วนของเจ้าของ
กําไร (ขาดทุน) สะสม
รวมส่ วนของเจ้ าของ
799,250,033
รวมหนีสินและส่ วนของเจ้ าของ

Non-Performing Loans 2/ (net) ประจําไตรมาส สิ) นสุ ดวันที, 30 กันยายน 2559
(ร้อยละ 1.13 ของเงินให้สินเชื,อรวมหลังหักเงินสํารองค่าเผื,อหนี)สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื,อด้อยคุณภาพ)
เงินสํารองสําหรับลูกหนี)ที,ตอ้ งกันตามเกณฑ์ที, ธปท. กําหนด ประจําไตรมาส สิ) นสุ ดวันที, 30 กันยายน 2559
เงินสํารองสําหรับลูกหนี)ที,มีอยู่ ประจําไตรมาส สิ) นสุ ดวันที, 30 กันยายน 2559
เงินให้สินเชื,อแก่บุคคลหรื อกิจการที,เกี,ยวข้องกัน
เงินให้สินเชื,อแก่บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ที,เกี,ยวข้องกัน
เงินให้สินเชื,อแก่บุคคลหรื อกิจการที,กี,ยวข้องกันซึ, งเกิดจากการปรับปรุ งโครงสร้างหนี)
เงินกองทุนตามกฏหมาย
(ร้อยละ 18.06 ของเงินกองทุนทั)งสิ) นต่อสิ นทรัพย์เสี, ยง)
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่ วนเพิม, เพื,อรองรับการให้สินเชื,อฯ แก่กลุ่มลูกหนี)รายใหญ่
(ร้อยละ 18.06 ของเงินกองทุนทั)งสิ) นหลังหักเงินกองทุนส่ วนเพิม, ต่อสิ นทรัพย์เสี, ยง)
สิ นทรัพย์และหนี)สินที,เปลี,ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ) นสุ ดวันที, 31 ตุลาคม 2559 ซึ, งเป็ นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทําผิด
พ.ร.บ. ธุ รกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 มาตรา …………………
หนี)สินที,อาจเกิดขึ)นในภายหน้า
การรับอาวัลตัวW เงินและการคํ)าประกันการกูย้ มื เงิน
ภาระตามตัวW แลกเงินค่าสิ นค้าเข้าที,ยงั ไม่ครบกําหนด
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
ภาระผูกพันอื,น
1/
ส่ วนของทุน หมายถึง ทุนที,ออกและชําระแล้ว ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที,จะซื) อหุน้ ส่ วนเกิน (ตํ,ากว่า) มูลค่าหุน้ ส่ วนเกินทุนหุน้ ทุนซื) อคืน หักด้วยหุน้ ทุนซื) อคืน
2/
Non-Performing Loans (gross) ประจําไตรมาส สิ) นสุ ดวันที, 30 กันยายน 2559
(ร้อยละ 2.50 ของเงินให้สินเชื,อรวมก่อนหักเงินสํารองค่าเผื,อหนี)สงสัยจะสูญ)

ธ.พ. 1.1

พันบาท
595,980,266
33,991,509
3,740,940
12,225,200
369,701
8,871,179
39,861,572
6,475
22,943,335
717,990,177

41,942,408
5,329,052
33,988,396
81,259,856
799,250,033
พันบาท
7,751,361
15,524,378
24,965,070
19,340,085
2,967
105,996,519
105,996,519

-

1,527,227
2,393,975
26,999,626
181,251,662
17,417,482

ช่ องทางการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี1ยวกับการดํารงเงินกองทุน
สําหรับ ธนาคารพาณิ ชย์
สําหรับ กลุ่มธุ รกิจทางการเงิน
(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี,ยวกับการดํารงเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิ ชย์)
หลักเกณฑ์การกํากับแบบรวมกลุ่ม)
ช่องทางที,เปิ ดเผยข้อมูล เว็ปไซต์ของธนาคารทหารไทย https://www.tmbbank.com/ir/capital funds/basel3 ช่องทางที,เปิ ดเผยข้อมูล เว็ปไซต์ของธนาคารทหารไทย https://www.tmbbank.com/ir/capital funds/basel3
วันที,ที,เปิ ดเผยข้อมูล
21 ตุลาคม 2559
วันที,ที,เปิ ดเผยข้อมูล 21 ตุลาคม 2559
ข้อมูล ณ วันที,
30 มิถุนายน 2559
ข้อมูล ณ วันที,
30 มิถุนายน 2559
ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสิ นทรัพย์และหนี)สินนี)ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็ นจริ ง
…………….……….........................................
( นางสาวชิโนรส กรี ธาดํารงเดช )
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที,บริ หารศูนย์ขอ้ มูลรายงานกํากับธนาคาร

..........................................................................
( นายถนอมศักดิd โชติกประกาย )
ตําแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที,บริ หารด้านการเงิน

