
                                                    รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนีสิน  ธ.พ.1.1

               (ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

        ณ  วนัที   31  พฤษภาคม  2564

สินทรัพย์ พนับาท                                                 หนีสิน พนับาท

เงินสด 13,425,999 เงินรบัฝาก 860,233,032

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 225,290,922 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 52,031,398

สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 4,910,488 หนีสินจ่ายคืนเมือทวงถาม 4,257,671

สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 7,830,725 หนีสินทางการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 434,762

เงินลงทุนสุทธิ 89,449,309 หนีสินอนุพนัธ์ 6,272,434

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมสุทธิ 158,851,758 ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้มื 74,867,243

เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนีและดอกเบียคา้งรับสุทธิ 702,688,466 หนีสินอืน 35,045,672

ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 3,141,477       รวมหนสิีน 1,033,142,212

ทีดิน อาคาร และอปุกรณ์สุทธิ 13,297,590

สินทรัพยอื์นสุทธิ 14,015,001                                     ส่วนของเจ้าของ

ส่วนของทุน 134,910,547

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจา้ของ 6,010,108

กาํไร (ขาดทุน) สะสม 58,838,868

      รวมส่วนของเจ้าของ 199,759,523

                      รวมสินทรัพย์ 1,232,901,735          รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 1,232,901,735

                                 พนับาท

Non-Performing Loans (gross)    ประจาํไตรมาส  สินสุดวนัที  31  มีนาคม  2564 24,512,460

       (ร้อยละ  2.59 ของเงินใหสิ้นเชือรวมก่อนหกัเงินสาํรองค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน)

เงินสาํรองสาํหรับลูกหนีทีตอ้งกนัตามเกณฑที์ ธปท. กาํหนด ประจาํไตรมาส สินสุดวนัที 31  มีนาคม  2564 31,422,551

เงินกองทุนตามกฏหมาย 244,032,590

       (ร้อยละ   29.35  ของเงินกองทุนทงัสินต่อสินทรัพยเ์สียง)

เงินกองทุนหลงัหกัเงินกองทุนส่วนเพิม เพือรองรับการใหสิ้นเชือฯ แก่กลุ่มลูกหนีรายใหญ่ 244,032,590

       (ร้อยละ   29.35  ของเงินกองทุนทงัสินหลงัหกัเงินกองทุนส่วนเพิมต่อสินทรัพยเ์สียง)

สินทรัพยแ์ละหนีสินทีเปลียนแปลงในช่วงไตรมาส สินสุดวนัที  31  พฤษภาคม  2564  ซึงเป็นผลจากการจ่ายค่าปรบัการกระทาํผิด 

     พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบนัการเงิน  พ.ศ.2551 มาตรา ............... -                                                   

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกยีวกบัการดํารงเงนิกองทุน

สาํหรบั ธนาคารพาณิชย์                        สาํหรับ กลุ่มธุรกิจทางการเงิน

(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยวา่ดว้ย                  (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยวา่ดว้ย

                            การเปิดเผยขอ้มูลการดาํรงเงินกองทุนสาํหรับธนาคารพาณิชย)์             การเปิดเผยขอ้มูลการดาํรงเงินกองทุนสาํหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน)

ช่องทางการเปิดเผยขอ้มูล  https://www.ttbbank.com/th/ir/financial - information/pillar3 ช่องทางการเปิดเผยขอ้มูล  https://www.ttbbank.com/th/ir/financial - information/pillar3

วนัทีเปิดเผยขอ้มูล 29  เมษายน  2564 วนัทีเปิดเผยขอ้มูล 29  เมษายน  2564

ขอ้มูล ณ วนัที 31  ธนัวาคม  2563  ขอ้มูล ณ วนัที 31  ธนัวาคม  2563

ขอรับรองวา่รายการยอ่แสดงสินทรัพยแ์ละหนีสินนีครบถว้นถูกตอ้งตามความเป็นจริง

 …………….……….........................................                                         ..........................................................................

(  นางสาววารี ธญัมงคลสวสัดิ )                                                      ( นางประภาศิริ  โฆษิตธนากร )

ตาํแหน่ง  หวัหนา้บริหารขอ้มูลทางการเงินต่อทางการ                                    ตาํแหน่ง   ประธานเจา้หนา้ทีบริหารดา้นการเงิน



        ธ.พ.1.1

        รายการยอ่แสดงสินทรัพย์และหนี �สิน

      (ไมไ่ด้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาต)

      ณ  วนัที*  31  พฤษภาคม  2564

สินทรัพย์    พนับาท หนี �สิน    พนับาท

เงินสด 3,902,520   เงินรับฝาก 493,129,181

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 37,218,465   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 109,152,618

สินทรัพย์ทางการเงินที*วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน 3,693,451                    หนี �สินจ่ายคืนเมื*อทวงถาม 1,560,996

สินทรัพย์อนุพนัธ์ 842,319   หนี �สินทางการเงินที*วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน -                             

เงินลงทุนสทุธิ 68,590,401   หนี �สินอนุพนัธ์ 703,582                     

เงินลงทุนในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมสทุธิ 168,183   ตราสารหนี �ที*ออกและเงินกู้ ยืม 5,158

เงินให้สินเชื*อแกล่กูหนี �และดอกเบี �ยค้างรับสทุธิ 624,109,855   หนี �สินอื*น 12,187,219

ทรัพย์สินรอการขายสทุธิ 2,842,948                รวมหนี �สิน 616,738,754

ที*ดิน อาคาร และอปุกรณ์ สทุธิ 9,322,852 สว่นของเจ้าของ

สินทรัพย์อื*นสทุธิ 21,341,243   สว่นของทุน 62,749,316

  องค์ประกอบอื*นของสว่นของเจ้าของ 3,299,063

  กําไร (ขาดทุน) สะสม 89,245,104

               รวมสว่นของเจ้าของ 155,293,483

รวมสินทรัพย์ 772,032,237 รวมหนี �สินและสว่นของเจ้าของ 772,032,237

                     พนับาท  

                                     Non -Performing Loans  (gross) ประจําไตรมาส สิ �นสดุวนัที* 31 มีนาคม 2564 18,904,285                                  

                                            ( ร้อยละ 2.66 ของเงินให้สินเชื*อรวมกอ่นหกัเงินสํารองคา่เผื*อผลขาดทุนด้านเครดิตที*คาดวา่จะเกิดขึ �น )

                                     เงินสํารองสําหรับลกูหนี �ที*ต้องกนัตามเกณฑ์ที* ธปท.กําหนด ประจําไตรมาส สิ �นสดุวนัที* 31 มีนาคม 2564 20,284,091                                  

                                     เงินกองทุนตามกฎหมาย 126,024,187                                

                                            ( ร้อยละ 21.61 ของเงินกองทุนทั �งสิ �นตอ่สินทรัพย์เสี*ยง )

                                     เงินกองทุนหลงัหกัเงินกองทุนสว่นเพิ*ม เพื*อรองรับการให้สินเชื*อฯ แกก่ลุม่ลกูหนี �รายใหญ่ 126,024,187                                

                                            ( ร้อยละ 21.61 ของเงินกองทุนทั �งสิ �นหลงัหกัเงินกองทุนสว่นเพิ*มตอ่สินทรัพย์เสี*ยง )

                                     สินทรัพย์และหนี �สินที*เปลี*ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ �นสดุวนัที* 31 พฤษภาคม 2564

                                            ซึ*งเป็นผลจากการจ่ายคา่ปรับการกระทําผิด พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา -                                               

                                           ช่องทางการเปิดเผยข้อมลูเกี*ยวกบัการดํารงเงินกองทุน

สําหรับ ธนาคารพาณิชย์      สําหรับ กลุม่ธุรกิจทางการเงิน

(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยวา่ด้วย      (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยวา่ด้วย
การเปิดเผยข้อมลูการดํารงเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชย์) การเปิดเผยข้อมลูการดํารงเงินกองทุนสําหรับกลุม่ธุรกิจทางการเงิน)

                                ช่องทางการเปิดเผยข้อมลู     www.thanachartbank.co.th                                      ช่องทางการเปิดเผยข้อมลู     www.ttbbank.com

                                วนัที*เปิดเผยข้อมลู                29 เมษายน 2564                                      วนัที*เปิดเผยข้อมลู                29 เมษายน 2564

                                ข้อมลู ณ วนัที*                      31 ธนัวาคม 2563                                      ข้อมลู ณ วนัที*                      31 ธนัวาคม 2563

   ขอรับรองวา่รายการยอ่แสดงสินทรัพย์และหนี �สินนี �ครบถ้วนถกูต้องตามความเป็นจริง

 …………………………………….  …………………………………….

( ประพนัธ์   อนุพงษ์องอาจ )   ( ประภาศิริ โฆษิตธนากร )

ประธานเจ้าหน้าที*บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ


