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รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้ สิน Summary Statement of Assets and Liabilities
(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต) (Has not been audited by a certified public account)
ณ วันที่

31 กรกฎาคม 2562 AS AT

31 July 2019

พันบาท

สินทรัพย์ (ASSETS)

15,753

Cash

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

2,045,196

Interbank and money market items, net

สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์

พันบาท

หนี้ สิน (LIABILITIES)

Thousand Baht

เงินสด

-

Claims on securities

Thousand Baht

เงินรับฝาก

175,559,795

Deposits

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

9,551,098

Interbank and money market items, net

หนี้สนิ จ่ายคืนเมือ่ ทวงถาม

616,445

Liabilities payable on demand

สินทรัพย์ตราสารอนุ พนั ธ์

10,096,816

ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์

-

หนี้สนิ ทางการเงินทีก่ าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุตธิ รรม

-

Liabilities to deliver securities

Derivatives assets

เงินลงทุนสุทธิ

145,787,325

Financial liabilities designated at fair value through profit or loss

Investments, net

(มีภาระผูกพัน

-

(with obligations Thousand Baht

หนี้สนิ ตราสารอนุ พนั ธ์

พันบาท)

11,469,121

Derivatives liabilities

)

เงินลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมสุทธิ

-

Investments in subsidiaries and associates, net

ตราสารหนี้ทอ่ี อกและเงินกูย้ มื

9,500,000

Debts issued and borrowings

เงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนี้สุทธิ

231,634,888

Loans to customers, net

ภาระของธนาคารจากการรับรอง

-

Bank's liabilities under acceptances

ดอกเบีย้ ค้างรับ

840,250

Accrued interest receivables

ภาระของลูกค้าจากการรับรอง

-

Customers' liabilities under acceptances

ทรัพย์สนิ รอการขายสุทธิ

หนี้สนิ อืน่

6,333,455

Other liabilities

รวมหนี้สนิ

213,029,914

Total liabilities

-

Properties foreclosed, net

ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ

222,697

Premises and equipment, net

สินทรัพย์อน่ื สุทธิ

543,166

Other assets, net

ส่วนของสานักงานใหญ่และสาขาอืน่ ทีเ่ ป็นนิตบิ ุคคลเดียวกัน
HEAD OFFICE AND OTHER BRANCHES OF THE SAME JURISTIC PERSON'S EQUITY

89,562,487

เงินทุนสุทธิเพื่อดารงสินทรัพย์ตามกฏหมาย
Funds to be maintained as assets under the Act

37,808,962

บัญชีกบั สานักงานใหญ่และสาขาอืน่ ทีเ่ ป็ นนิตบิ ุคคลเดียวกัน-สุทธิ
Accounts with head office and other branches of the same juristic person, net
องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของสานักงานใหญ่และสาขาอืน่ ทีเ่ ป็ นนิตบิ ุคคลเดียวกัน

(1,886)

Other reserves

กาไร (ขาดทุน) สะสม

50,786,614

Retained earnings

รวมส่วนของสานักงานใหญ่และสาขาอืน่ ทีเ่ ป็นนิตบิ ุคคลเดียวกัน

178,156,177

Total Head office and other branches of the same juristic person's equity

รวมสินทรัพย์
Total Assets

391,186,091

รวมหนี้สนิ และส่วนของสานักงานใหญ่และสาขาอืน่ ทีเ่ ป็ นนิตบิ ุคคลเดียวกัน
Total Liabilities and Head office and other branches of the same juristic person's equity

391,186,091

พันบาท
(Thousand Baht)

Non-Performing Loans1/ (net) as of
ประจาไตรมาส สิน้ สุดวันที่ สิน้ สุด 30 มิถุนายน 2562
30 June 2019
(Quarterly)
( ร้อยละ
0.00
ของเงินให้สนิ เชือ่ รวมหลังหักเงินสารองค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สนิ เชือ่ ด้อยคุณภาพ)
0.00
percents of total loans after allowance for doubtful accounts of Non-Performing Loans)
(
เงินสารองสาหรับลูกหนี้ทต่ี ้องกันตามเกณฑ์ท่ี ธปท.กาหนด ประจาไตรมาส สิน้ สุดวันที่
30 มิถุนายน 2562
Required provisioning for loan loss, as of
30 June 2019
(Quarterly)
เงินสารองสาหรับลูกหนี้ทม่ี อี ยูป่ ระจาไตรมาส สิน้ สุดวันที่
30 มิถุนายน 2562
Actual provisioning for loan loss, as of
30 June 2019
(Quarterly)
เงินให้สนิ เชือ่ แก่บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน

-

2,601,903
2,653,995
8,361,556

Loans to related parties

เงินให้สนิ เชือ่ แก่บริษทั บริหารสินทรัพย์ทเ่ี กีย่ วข้องกัน

-

เงินให้สนิ เชือ่ แก่บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันซึง่ เกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

-

Loans to related asset management companies
Loans to related parties due to debt restructuring

เงินกองทุนตามกฏหมาย

92,495,897

Regulatory capital
้ ต่อสินทรัพย์เสีย่ ง )
( ร้ อยละ 31.14 ของเงินกองทุนทัง้ สิน
(Capital adequacy ratio =
percents)
31.14

เงินกองทุนหลังหักกองทุนส่วนเพิม่ เพื่อรองรับการให้สนิ เชือ่ ฯ แก่กลุม่ ลูกหนี้รายใหญ่
92,495,897

Regulatory capital after deducting capital add -on arising from Single Lending Limit
( ร้ อยละ 31.14 ของเงินกองทุนทัง้ สิน
้ หลังหักเงินกองทุนส่วนเพิม่ ต่อสินทรัพย์เสีย่ ง)

(Regulatory capital ratio after deducting capital add-on arising from Single Lending Limit =
31.14 percents)
สินทรัพย์และหนี้สนิ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงในช่วงไตรมาส สิน้ สุดวันที่
31 กรกฎาคม 2562
ซึง่ เป็ นผลจากการจ่ายค่าปรับ
การกระทาผิด พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 มาตรา……
31 July 2019 due to fine from violating
Changes in assets and liabilities this quarter as of
the Financial Institution Business Act B.E.2551, Section ………..
หนี้สนิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ในภายหน้า

36,333,618

Contingent liabilities

การรับอาวัลตั ๋วเงินและการค้าประกันการกูย้ มื เงิน

-

Aval s to bills and guarantees of loans

ภาระตามตั ๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าทีย่ งั ไม่ครบกาหนด

932,894

Liabilities under unmatured import bills

เล็ตเตอร์ออฟเครดิต

2,426,202

Letters of credit

ภาระผูกพันอืน่

32,974,522

Other contingencies

30 June 2019
(Quarterly) ประจาไตรมาส สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
0.08
ของเงินให้สนิ เชือ่ รวมก่อนหักเงินสารองค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ )
percents of total loans before allowance for doubtful accounts of Non-Performing Loans)
ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับการดารงเงินกองทุน
Channel of capital maintenance information disclosure
สาหรับธนาคารพาณิชย์
For commercial banks
(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

1/ Non-Performing Loans (gross) as of

204,547

( ร้อยละ
0.08
(

( Under the Notification of the Bank of Thailand

การเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับการดารงเงินกองทุนสาหรับธนาคารพาณิชย์)
Re: Public disclosure of Capital Maintenance for Commercial Banks)

ช่องทางทีเ่ ปิดเผยข้อมูล

https://www.smbc.co.jp/asia/thailand/

Location of disclosure

วันทีท่ เ่ี ปิดเผยข้อมูล

18 กรกฎาคม 2562

( 18 July 2019 )

31 มีนาคม 2562

( 31 March 2019 )

Date of disclosure

ข้อมูล ณ วันที่
Information as of

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สนิ นี้ครบถ้วนถูกต้องตามความจริง
We certify that this Summary Statement of Assets and Liabilities is completely, correctly and truly presented
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION
Bangkok Branch

SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION
Bangkok Branch

(

MS.CHIRALUCK PATTANAKARN

Accounting Manager

)

(

MR.YUICHI NISHIMURA

Executive Officer, Country Head of Thailand
General Manager of Bangkok Branch

)

