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              รายการย่อแสดงสินทรพัยแ์ละหนี� สิน Summary Statement of Assets and Liabilities C.B.1.2
            (ไม่ไดผ่้านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต) (Has not been audited by a certified public account)

      สินทรพัย ์(ASSETS) พนับาท        หนี� สิน (LIABILITIES) พนับาท

เงนิสด เงนิรบัฝาก

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธิ รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ

สินทรพัย์ทางการเงนิที!วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน หนี+สินจ่ายคืนเมื!อทวงถาม

สินทรพัย์ตราสารอนุพนัธ์ หนี+สินทางการเงนิที!วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน

เงนิลงทุนสุทธิ หนี+สินอนุพนัธ์

เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมสุทธิ ตราสารหนี+ที!ออกและเงนิกู้ยมื

เงนิให้สินเชื!อแก่ลูกหนี+และดอกเบี+ยค้างรบัสุทธิ หนี+สินอื!น

ทรพัย์สินรอการขายสุทธิ รวมหนี+สิน

ที!ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ

สินทรพัย์อื!นสุทธิ ส่วนของสํานักงานใหญ่และสาขาอื!นที!เป็นนิติบุคคลเดียวกนั
Other assets - net HEAD OFFICE AND OTHER BRANCHES OF THE SAME JURISTIC PERSON'S EQUITY

เงนิทุนสุทธิเพื!อดํารงสินทรพัย์ตามกฏหมาย 99,276,904               

บญัชกีบัสํานักงานใหญ่และสาขาอื!นที!เป็นนิติบุคคลเดียวกนั-สุทธิ 38,875,754               

องค์ประกอบอื!นของส่วนของสํานักงานใหญ่และสาขาอื!นที!เป็นนิติบุคคลเดียวกนั

กําไร (ขาดทุน) สะสม

รวมส่วนของสํานักงานใหญ่และสาขาอื!นที!เป็นนิติบุคคลเดียวกนั

รวมสินทรพัย์ รวมหนี+สินและส่วนของสํานักงานใหญ่และสาขาอื!นที!เป็นนิติบุคคลเดียวกนั
Total Assets Total Liabilities and head office and other branches of the same juristic person's equity

DIFF A/L

Non-Performing Loans (gross) for the quarter ended 31 มีนาคม 2566
( ร้อยละ 0.44 ของเงนิให้สินเชื!อรวมก่อนหกัเงนิสํารองค่าเผื!อผลขาดทุนด้านเครดิตที!คาดว่าจะเกิดขึ+น )

0.44 percents of total loans before deducting allowance for expected credit losses )
เงนิสํารองสําหรบัลูกหนี+ที!ต้องกนัตามเกณฑ์ที! ธปท.กําหนด ประจําไตรมาส สิ+นสุดวนัที!

31 March 2023
เงนิกองทุนตามกฏหมาย

28.93   ของเงนิกองทุนทั +งสิ+นต่อสินทรพัย์เสี!ยง )
28.93 (percents) ratio of total capital to risk weighted assets )

เงนิกองทุนหลังหกัเงนิกองทุนส่วนเพิ!ม เพื!อรองรบัการให้สินเชื!อฯ แก่กลุ่มลูกหนี+รายใหญ่

28.93   ของเงนิกองทุนทั +งสิ+นหลังหกัเงนิกองทุนส่วนเพิ!มต่อสินทรพัย์เสี!ยง)
28.93 (percents) ratio of total capital after deducting capital add-ons to risk weighted assets )

สินทรพัย์และหนี+สินที!เปลี!ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ+นสุดวนัที! ซึ!งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรบั
การกระทําผดิ พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบนัการเงนิ พ.ศ.2551 มาตรา……

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี!ยวกบัการดํารงเงนิกองทุน

       (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

   การเปิดเผยข้อมูลการดํารงเงนิกองทุนสําหรบัธนาคารพาณิชย์)

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

วนัที!เปิดเผยข้อมูล 20 ธันวาคม 2565 20 December  2022 )

ข้อมูล ณ วนัที! 30 กนัยายน 2565 30 September  2022 )

        ขอรบัรองว่ารายการย่อแสดงสินทรพัย์และหนี+สินนี+ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

( MS.CHIRALUCK PATTANAKARN ) ( )
 Accounting Manager Country Head of Thailand

General Manager of Bangkok Branch

1,491,495                

784,191                    

277,954,724              

68,822,009                

(141,404)                    

231,100                    

-                            

Allowance for debtors as precribed by the BOT for the quarter ended

30 April 2023

257,818,141              

79,083,283               3,340,102                  

139,979,788             13,537,883                

-                            

14,638,357               

681,342                     

-                             

484,787,987              

-                             

2,577,256                  

206,833,263              

30 April 202330 เมษายน 2566

-                            

2,031,508                

250,071,268             

-                            

31 มีนาคม 2566

-                           

99,148,989              

99,148,989              

31 March 2023

484,787,987             

30 เมษายน 2566

ประจําไตรมาส สิ+นสุดวนัที!

AS AT

(

พนับาท

(Thousand Baht)

Re: Disclosure Requirement on Capital Adequacy for Commercial Banks)

Channels for disclosure of Information on capital requirement

Channel for disclosure

Date of disclosure

Information as of 

Cash

the Financial Institution  Business Act B.E.2551 (2008), Section ………..

Liability payable on demand

Deposits 

Other liabilities

Interbank and money market items - net

Premises and equipment - net

Investments - net 

Interbank and money market items 

Loans to customers and accured interest receivables - net

Properties for sales - net

Funds brought in to maintain assets under the Act

Other components of equity of head office and other branches of the same juristic person

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

Retained earnings

Accounts with head office and other branches of the same juristic person - net

(   

(

Thousand Baht Thousand Baht

Financial assets measured at fair value through profit or loss

Derivatives assets

Derivatives Liabilities

Financial liabilities measured at fair value through profit or loss 

Debt issued and borrowing

Regulatory capital
( รอ้ยละ

( under the Notification of the Bank of Thailand     

We hereby certify that this Summary Statement of Assets and Liabilities is completely, correctly and truly presented

Bangkok Branch
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION

Capital after deducting capital add-ons for loans to large exposures

( รอ้ยละ

Investments in subsidiaries and associates - net

Bangkok Branch
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION

MR.TAKASHI  TOYADA

ณ วนัที!

Total Liabilities

(

(

Change in assets and liabilities during the quarter ended                                  resulting from penalties for violation of

Bangkok Branch


