
                                                    รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนีสิน  ธ.พ.1.1

               (ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

        ณ  วนัที   30  มิถุนายน  2564

สินทรัพย์ พนับาท                                                 หนีสิน พนับาท

เงินสด 12,480,251 เงินรบัฝาก 860,263,953

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 260,088,614 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 66,499,405

สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 6,304,894 หนีสินจ่ายคืนเมือทวงถาม 4,074,926

สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 9,712,807 หนีสินทางการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 435,536

เงินลงทุนสุทธิ 80,138,222 หนีสินอนุพนัธ์ 8,245,771

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมสุทธิ 161,624,883 ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้มื 75,510,800

เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนีและดอกเบียคา้งรับสุทธิ 688,614,579 หนีสินอืน 33,479,097

ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 3,012,013       รวมหนสิีน 1,048,509,488

ทีดิน อาคาร และอปุกรณ์สุทธิ 13,286,330

สินทรัพยอื์นสุทธิ 14,753,799                                     ส่วนของเจ้าของ

ส่วนของทุน 134,910,547

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจา้ของ 5,891,655

กาํไร (ขาดทุน) สะสม 60,704,702

      รวมส่วนของเจ้าของ 201,506,904

                      รวมสินทรัพย์ 1,250,016,392          รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 1,250,016,392

                                 พนับาท

Non-Performing Loans (gross)    ประจาํไตรมาส  สินสุดวนัที  30  มิถุนายน  2564 23,502,557

       (ร้อยละ  2.44 ของเงินใหสิ้นเชือรวมก่อนหกัเงินสาํรองค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน)

เงินสาํรองสาํหรับลูกหนีทีตอ้งกนัตามเกณฑที์ ธปท. กาํหนด ประจาํไตรมาส สินสุดวนัที 30  มิถุนายน  2564 32,740,805

เงินกองทุนตามกฏหมาย 246,593,062

       (ร้อยละ   29.34  ของเงินกองทุนทงัสินต่อสินทรัพยเ์สียง)

เงินกองทุนหลงัหกัเงินกองทุนส่วนเพิม เพือรองรับการใหสิ้นเชือฯ แก่กลุ่มลูกหนีรายใหญ่ 246,593,062

       (ร้อยละ   29.34  ของเงินกองทุนทงัสินหลงัหกัเงินกองทุนส่วนเพิมต่อสินทรัพยเ์สียง)

สินทรัพยแ์ละหนีสินทีเปลียนแปลงในช่วงไตรมาส สินสุดวนัที  30  มิถุนายน  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*  30  มิถนุายน  2564

สินทรัพย์    พนับาท หนี �สิน    พนับาท

เงินสด 3,607,570   เงินรับฝาก 464,568,736

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 10,609,343   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 115,287,502

สินทรัพย์ทางการเงินที*วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน 228,559                       หนี �สินจ่ายคืนเมื*อทวงถาม 1,488,742

สินทรัพย์อนุพนัธ์ 758,597   หนี �สินทางการเงินที*วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน -                             

เงินลงทุนสทุธิ 82,691,908   หนี �สินอนุพนัธ์ 807,769                     

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

เงินให้สินเชื*อแกล่กูหนี �และดอกเบี �ยค้างรับสทุธิ 619,137,483   หนี �สินอื*น 10,471,805

ทรัพย์สินรอการขายสทุธิ 2,849,966                รวมหนี �สิน 592,629,712

ที*ดิน อาคาร และอปุกรณ์ สทุธิ 9,227,939 สว่นของเจ้าของ

สินทรัพย์อื*นสทุธิ 20,552,392   สว่นของทุน 62,749,316

  องค์ประกอบอื*นของสว่นของเจ้าของ 3,224,363

  กําไร (ขาดทุน) สะสม 91,228,549

               รวมสว่นของเจ้าของ 157,202,228

รวมสินทรัพย์ 749,831,940 รวมหนี �สินและสว่นของเจ้าของ 749,831,940

                     พนับาท  

                                     Non -Performing Loans  (gross) ประจําไตรมาส สิ �นสดุวนัที* 30 มิถนุายน 2564 20,083,233                                  

                                            ( ร้อยละ 3.15 ของเงินให้สินเชื*อรวมกอ่นหกัเงินสํารองคา่เผื*อผลขาดทุนด้านเครดิตที*คาดวา่จะเกิดขึ �น )

                                     เงินสํารองสําหรับลกูหนี �ที*ต้องกนัตามเกณฑ์ที* ธปท.กําหนด ประจําไตรมาส สิ �นสดุวนัที* 30 มิถนุายน 2564 20,866,876                                  

                                     เงินกองทุนตามกฎหมาย 125,668,157                                

                                            ( ร้อยละ 21.86 ของเงินกองทุนทั �งสิ �นตอ่สินทรัพย์เสี*ยง )

                                     เงินกองทุนหลงัหกัเงินกองทุนสว่นเพิ*ม เพื*อรองรับการให้สินเชื*อฯ แกก่ลุม่ลกูหนี �รายใหญ่ 125,668,157                                

                                            ( ร้อยละ 21.86 ของเงินกองทุนทั �งสิ �นหลงัหกัเงินกองทุนสว่นเพิ*มตอ่สินทรัพย์เสี*ยง )

                                     สินทรัพย์และหนี �สินที*เปลี*ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ �นสดุวนัที* 30 มิถนุายน 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


