
        ธ.พ.1.1

                                              รายการยอแสดงสินทรัพยและหน้ีสิน
                                               (ไมไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต)

                                              ณ  วันท่ี  29 กุมภาพันธ  2555
สินทรัพย พันบาท หน้ีสิน พันบาท

 เงินสด 10,457,987   เงินรับฝาก 445,953,308
 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 67,770,336   รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 59,297,645
 สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย -                                       หน้ีสินจายคืนเมื่อทวงถาม 2,899,405
 สินทรัพยตราสารอนุพันธ 1,900,245   ภาระในการสงคืนหลักทรัพย -                                        
 เงินลงทุนสุทธิ 151,102,330   หน้ีสินทางการเงินท่ีกําหนดใหแสดงดวยมูลคายุติธรรม -                                        
     ( มีภาระผูกพัน 6,975,300 พันบาท )   หน้ีสินตราสารอนุพันธ 627,346
 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมสุทธิ 1,707,856   ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยืม 253,355,946
 เงินใหสินเชื่อแกลูกหน้ีสุทธิ 614,575,220   ภาระของธนาคารจากการรับรอง 85,195
 ดอกเบี้ยคางรับ 1,052,030   หน้ีสินอื่น 62,505,258
 ภาระของลูกคาจากการรับรอง 85,195                รวมหน้ีสิน 824,724,103
 ทรัพยสินรอการขายสุทธิ 11,172,708
 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ สุทธิ 8,755,311 สวนของเจาของ
 สินทรัพยอื่นสุทธิ 32,179,317   สวนของทุน 1/ 15,009,684

  องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ 39,077,456
  กําไร(ขาดทุน)สะสม 21,947,292
               รวมสวนของเจาของ 76,034,432

                                                  รวมสินทรัพย 900,758,535                                      รวมหน้ีสินและสวนของเจาของ 900,758,535
                              พันบาท

                    Non-Performing Loans 2/ (net) ประจําไตรมาส สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 18,633,297                            
                           ( รอยละ  2.84  ของเงินใหสินเชื่อรวมหลังหักเงินสํารองคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ )
                    เงินสํารองสําหรับลูกหน้ีท่ีตองกันตามเกณฑท่ี ธปท.กําหนด ประจําไตรมาส สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 27,407,718                            
                    เงินสํารองสําหรับลูกหน้ีท่ีมีอยู ประจําไตรมาส สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 27,836,183                            
                    เงินใหสินเชื่อแกบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 11,579,527                            
                    เงินใหสินเชื่อแกบริษัทบริหารสินทรัพยท่ีเก่ียวของกัน -                                         
                    เงินใหสินเชื่อแกบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสรางหน้ี 39,776                                   

                    เงินกองทุนตามกฎหมาย  3/ 84,658,401                            
                           ( รอยละ 12.41 ของเงินกองทุนท้ังสิ้นตอสินทรัพยเสี่ยง )
                     สินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปลี่ยนแปลงในชวงไตรมาส สิ้นสุดวันท่ี 29 กุมภาพันธ 2555
                            ซึ่งเปนผลจากการจายคาปรับการกระทําผิด พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา -                                         
                    หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา 54,570,692                            
                             การรับอาวัลตั๋วเงินและการค้ําประกันการกูยืมเงิน 819,768                                 
                             ภาระตามตั๋วแลกเงินคาสินคาเขาท่ียังไมครบกําหนด 891,511                                 
                             เล็ตเตอรออฟเครดิต 2,710,229                              
                             ภาระผูกพันอื่น 50,149,184                            
                 1/ สวนของทุน หมายถึง ทุนท่ีออกและชําระแลว ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน สวนเกิน(สวนต่ํา)มูลคาหุน สวนเกินทุนหุนทุนซื้อคืน หักดวยหุนทุนซื้อคืน
                 2/ Non-Performing Loans (gross) ประจําไตรมาส สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 40,188,456                            
                           ( รอยละ 5.94 ของเงินใหสินเชื่อรวมกอนหักเงินสํารองคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ )
                 3/ ตามหลักเกณฑการกํากับแบบรวมกลุมของธนาคารแหงประเทศไทย

                                          สําหรับ ธนาคารพาณิชย                                                                                                            สําหรับ กลุมธุรกิจทางการเงิน
                         (ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวย                                                                         (ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวย
         การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการดํารงเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชย)                                                           หลักเกณฑการกํากับแบบรวมกลุม)
                            ธนาคารธนชาต
                   ชองทางท่ีเปดเผยขอมูล  www.thanachartbank.co.th  ชองทางท่ีเปดเผยขอมูล www.thanachart.co.th  
                     วันท่ีท่ีเปดเผยขอมูล  27 ตุลาคม 2554  วันท่ีท่ีเปดเผยขอมูล  27 ตุลาคม 2554  
                         ขอมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2554  ขอมูล ณ วันท่ี  30 มิถุนายน 2554  

 …………………………………….
( นายสมเจตน  หมูศิริเลิศ )
 รองกรรมการผูจัดการใหญ

                                             บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

             ชองทางการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการดํารงเงินกองทุน

ขอรับรองวารายการยอแสดงสินทรัพยและหน้ีสินน้ีครบถวนถูกตองตามความเปนจริง



        ธ.พ.1.1

        รายการยอแสดงสินทรัพยและหน้ีสิน

      (ไมไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต)
      ณ  วันท่ี  29 กุมภาพันธ  2555

สินทรัพย    พันบาท หน้ีสิน    พันบาท
เงินสด 10,456,963   เงินรับฝาก 481,386,574
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 67,899,838   รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 57,570,282
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย -                                       หน้ีสินจายคืนเมื่อทวงถาม 2,899,405
สินทรัพยตราสารอนุพันธ 1,893,087   ภาระในการสงคืนหลักทรัพย -                                        
เงินลงทุนสุทธิ 111,145,184   หน้ีสินทางการเงินท่ีกําหนดใหแสดงดวยมูลคายุติธรรม -                                        
     ( มีภาระผูกพัน  22,000  พันบาท )   หน้ีสินตราสารอนุพันธ 627,346
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมสุทธิ 40,841,867   ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยืม 246,805,426
เงินใหสินเชื่อแกลูกหน้ีสุทธิ 606,704,278   ภาระของธนาคารจากการรับรอง 85,195
ดอกเบี้ยคางรับ 994,855   หน้ีสินอื่น 19,566,001
ภาระของลูกคาจากการรับรอง 85,195                                              รวมหน้ีสิน 808,940,229
ทรัพยสินรอการขายสุทธิ 3,642,229 สวนของเจาของ
ท่ีดนิ อาคาร และอุปกรณ สุทธิ 8,308,449   สวนของทุน1/ 57,237,343
สินทรัพยอื่นสุทธิ 27,338,537   องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ 253,111

  กําไร (ขาดทุน) สะสม 12,879,799
               รวมสวนของเจาของ 70,370,253

รวมสินทรัพย 879,310,482 รวมหน้ีสินและสวนของเจาของ 879,310,482

                     พันบาท  

                                     Non-Performing Loans 2/ (net) ประจําไตรมาส สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 9,419,893                              
                                            ( รอยละ 1.45 ของเงินใหสินเชื่อรวมหลังหักเงินสํารองคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ )
                                     เงินสํารองสําหรับลูกหน้ีท่ีตองกันตามเกณฑท่ี ธปท.กําหนด ประจําไตรมาส สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 12,927,190                            
                                     เงินสํารองสําหรับลูกหน้ีท่ีมีอยู ประจําไตรมาส สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 13,310,779                            
                                     เงินใหสินเชื่อแกบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 17,410,850                            
                                     เงินใหสินเชื่อแกบริษัทบริหารสินทรัพยท่ีเก่ียวของกัน 9,002,000                              
                                     เงินใหสินเชื่อแกบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสรางหน้ี 39,776                                   
                                     เงินกองทุนตามกฎหมาย 91,113,926                            
                                            ( รอยละ 13.71 ของเงินกองทุนท้ังสิ้นตอสินทรัพยเสี่ยง )
                                     สินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปลี่ยนแปลงในชวงไตรมาส สิ้นสุดวันท่ี 29 กุมภาพันธ  2555
                                            ซึ่งเปนผลจากการจายคาปรับการกระทําผิด พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา -                                         
                                     หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา 54,546,696                            
                                            การรับอาวัลตั๋วเงินและการค้ําประกันการกูยืมเงิน 819,768                                 
                                            ภาระตามตั๋วแลกเงินคาสินคาเขาท่ียังไมครบกําหนด 891,511                                 
                                            เล็ตเตอรออฟเครดิต 2,710,229                              
                                            ภาระผูกพันอื่น 50,125,188                            

                                  1/ สวนของทุน หมายถึง ทุนท่ีออกและชําระแลว ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน สวนเกิน (ต่ํากวา) มูลคาหุน สวนเกินทุนหุนทุนซื้อคืน หักดวยหุนทุนซื้อคืน

                                  2/ Non-Performing Loans (gross) ประจําไตรมาส สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 17,989,247                            
                                            ( รอยละ 2.74 ของเงินใหสินเชื่อรวมกอนหักเงินสํารองคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ )

ชองทางการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการดํารงเงินกองทุน

สําหรับ ธนาคารพาณิชย      สําหรับ กลุมธุรกิจทางการเงิน
(ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวย      (ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวย

การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการดํารงเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชย)      หลักเกณฑการกํากับแบบรวมกลุม)
                                ชองทางท่ีเปดเผยขอมูล       www.thanachartbank.co.th                                      ชองทางท่ีเปดเผยขอมูล       www.thanachart.co.th
                                วันท่ีท่ีเปดเผยขอมูล            27 ตุลาคม 2554                                      วันท่ีท่ีเปดเผยขอมูล      27 ตุลาคม 2554         
                                ขอมูล ณ วันท่ี                     30 มิถุนายน 2554                                      ขอมูล ณ วันท่ี               30 มิถุนายน 2554       

ขอรับรองวารายการยอแสดงสินทรัพยและหน้ีสินน้ีครบถวนถูกตองตามความเปนจริง

 …………………………………….  …………………………………….
( สมเจตน  หมูศิริเลิศ )  ( อนุวัติร  เหลืองทวีกุล )

 ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ  รองกรรมการผูจัดการ


