
        ธ.พ.1.1

                                              รายการยอแสดงสินทรัพยและหน้ีสิน
                                               (ไมไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต)

                                              ณ  วันท่ี  31 สิงหาคม  2555
สินทรัพย พันบาท หน้ีสิน พันบาท

 เงินสด 11,372,170   เงินรับฝาก 635,218,744
 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 71,812,307   รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 68,128,569
 สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย -                                       หน้ีสินจายคืนเมื่อทวงถาม 3,031,786
 สินทรัพยตราสารอนุพันธ 1,592,347   ภาระในการสงคืนหลักทรัพย -                                        
 เงินลงทุนสุทธิ 143,768,078   หน้ีสินทางการเงินท่ีกําหนดใหแสดงดวยมูลคายุติธรรม -                                        
     ( มีภาระผูกพัน 7,736,800 พันบาท )   หน้ีสินตราสารอนุพันธ 1,048,051
 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมสุทธิ 1,800,296   ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยืม 106,558,685
 เงินใหสินเชื่อแกลูกหน้ีสุทธิ 670,853,866   ภาระของธนาคารจากการรับรอง 57,225
 ดอกเบี้ยคางรับ 1,082,940   หน้ีสินอื่น 56,963,743
 ภาระของลูกคาจากการรับรอง 57,225                รวมหน้ีสิน 871,006,803
 ทรัพยสินรอการขายสุทธิ 10,203,593
 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ สุทธิ 8,499,289 สวนของเจาของ
 สินทรัพยอื่นสุทธิ 30,927,754   สวนของทุน 1/ 15,009,684

  องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ 41,363,029
  กําไร(ขาดทุน)สะสม 24,590,349
               รวมสวนของเจาของ 80,963,062

                                                  รวมสินทรัพย 951,969,865                                      รวมหน้ีสินและสวนของเจาของ 951,969,865
                              พันบาท

                    Non-Performing Loans 2/ (net) ประจําไตรมาส สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 18,289,901                            
                           ( รอยละ  2.65  ของเงินใหสินเชื่อรวมหลังหักเงินสํารองคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ )
                    เงินสํารองสําหรับลูกหน้ีท่ีตองกันตามเกณฑท่ี ธปท.กําหนด ประจําไตรมาส สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 20,549,841                            
                    เงินสํารองสําหรับลูกหน้ีท่ีมีอยู ประจําไตรมาส สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 25,000,935                            
                    เงินใหสินเชื่อแกบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 8,879,511                              
                    เงินใหสินเชื่อแกบริษัทบริหารสินทรัพยท่ีเก่ียวของกัน -                                         
                    เงินใหสินเชื่อแกบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสรางหน้ี 164                                        

                    เงินกองทุนตามกฎหมาย  3/ 90,587,110                            
                           ( รอยละ 13.05 ของเงินกองทุนท้ังสิ้นตอสินทรัพยเสี่ยง )
                     สินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปลี่ยนแปลงในชวงไตรมาส สิ้นสุดวันท่ี 31 สิงหาคม 2555
                            ซึ่งเปนผลจากการจายคาปรับการกระทําผิด พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา -                                         
                    หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา 57,410,485                            
                             การรับอาวัลตั๋วเงินและการค้ําประกันการกูยืมเงิน 589,157                                 
                             ภาระตามตั๋วแลกเงินคาสินคาเขาท่ียังไมครบกําหนด 978,150                                 
                             เล็ตเตอรออฟเครดิต 3,165,332                              
                             ภาระผูกพันอื่น 52,677,846                            
                 1/ สวนของทุน หมายถึง ทุนท่ีออกและชําระแลว ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน สวนเกิน(สวนต่ํา)มูลคาหุน สวนเกินทุนหุนทุนซื้อคืน หักดวยหุนทุนซื้อคืน
                 2/ Non-Performing Loans (gross) ประจําไตรมาส สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 35,885,536                            
                           ( รอยละ 5.07 ของเงินใหสินเชื่อรวมกอนหักเงินสํารองคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ )
                 3/ ตามหลักเกณฑการกํากับแบบรวมกลุมของธนาคารแหงประเทศไทย

                                          สําหรับ ธนาคารพาณิชย                                                                                                            สําหรับ กลุมธุรกิจทางการเงิน
                         (ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวย                                                                         (ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวย
         การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการดํารงเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชย)                                                           หลักเกณฑการกํากับแบบรวมกลุม)
                            ธนาคารธนชาต
                   ชองทางท่ีเปดเผยขอมูล  www.thanachartbank.co.th  ชองทางท่ีเปดเผยขอมูล www.thanachart.co.th  
                     วันท่ีท่ีเปดเผยขอมูล  26 เมษายน 2555  วันท่ีท่ีเปดเผยขอมูล  26 เมษายน 2555  
                         ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554  ขอมูล ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2554  

        ………………………………  ………………………………
         ( นายสมเจตน  หมูศิริเลิศ ) ( นายทวีศักดิ์  ศักดิ์ศิริลาภ )
        รองกรรมการผูจัดการใหญ  กรรมการ

                                             บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

             ชองทางการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการดํารงเงินกองทุน

ขอรับรองวารายการยอแสดงสินทรัพยและหน้ีสินน้ีครบถวนถูกตองตามความเปนจริง



        ธ.พ.1.1

        รายการยอแสดงสินทรัพยและหน้ีสิน

      (ไมไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต)
      ณ  วันท่ี  31 สิงหาคม  2555

สินทรัพย    พันบาท หน้ีสิน    พันบาท
เงินสด 11,370,940   เงินรับฝาก 638,705,721
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 66,160,402   รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 63,723,102
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย -                                       หน้ีสินจายคืนเมื่อทวงถาม 3,031,786
สินทรัพยตราสารอนุพันธ 1,592,362   ภาระในการสงคืนหลักทรัพย -                                        
เงินลงทุนสทุธิ 101,976,468   หน้ีสินทางการเงินท่ีกําหนดใหแสดงดวยมูลคายุติธรรม -                                        
     ( มีภาระผูกพัน  22,000  พันบาท )   หน้ีสินตราสารอนุพันธ 1,047,342
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมสุทธิ 10,165,667   ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยืม 91,158,377
เงินใหสินเชื่อแกลูกหน้ีสุทธิ 652,459,444   ภาระของธนาคารจากการรับรอง 57,225
ดอกเบี้ยคางรับ 1,023,293   หน้ีสินอื่น 14,528,639
ภาระของลูกคาจากการรับรอง 57,225                                              รวมหน้ีสิน 812,252,192
ทรัพยสินรอการขายสุทธิ 3,410,448 สวนของเจาของ
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ สุทธิ 8,082,779   สวนของทุน1/ 57,237,343
สินทรัพยอื่นสุทธิ 27,671,708   องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ 675,450

   กําไร (ขาดทุน) สะสม 13,805,751
               รวมสวนของเจาของ 71,718,544

รวมสินทรัพย 883,970,736 รวมหน้ีสินและสวนของเจาของ 883,970,736

                     พันบาท  

                                     Non-Performing Loans 2/ (net) ประจําไตรมาส สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 10,718,858                            
                                            ( รอยละ 1.59 ของเงินใหสินเชื่อรวมหลังหักเงินสํารองคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ )
                                     เงินสํารองสําหรับลูกหน้ีท่ีตองกันตามเกณฑท่ี ธปท.กําหนด ประจําไตรมาส สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 11,184,217                            
                                     เงินสํารองสําหรับลูกหน้ีท่ีมีอยู ประจําไตรมาส สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 14,979,471                            
                                     เงินใหสินเชื่อแกบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 10,523,197                            
                                     เงินใหสินเชื่อแกบริษัทบริหารสินทรัพยท่ีเก่ียวของกัน 6,857,000                              
                                     เงินใหสินเชื่อแกบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสรางหน้ี 164                                        
                                     เงินกองทุนตามกฎหมาย 98,289,628                            
                                            ( รอยละ 14.68 ของเงินกองทุนท้ังสิ้นตอสินทรัพยเสี่ยง )
                                     สินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปลี่ยนแปลงในชวงไตรมาส สิ้นสุดวันท่ี 31 สิงหาคม 2555
                                            ซึ่งเปนผลจากการจายคาปรับการกระทําผิด พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา -                                         
                                     หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา 57,376,579                            
                                            การรับอาวัลตั๋วเงินและการค้ําประกันการกูยืมเงิน 589,157                                 
                                            ภาระตามตั๋วแลกเงินคาสินคาเขาท่ียังไมครบกําหนด 978,150                                 
                                            เล็ตเตอรออฟเครดิต 3,165,332                              
                                            ภาระผูกพันอื่น 52,643,940                            

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

                                  2/ Non-Performing Loans (gross) ประจําไตรมาส สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 20,078,394                            
                                            ( รอยละ 2.94 ของเงินใหสินเชื่อรวมกอนหักเงินสํารองคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ )

ชองทางการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการดํารงเงินกองทุน

สําหรับ ธนาคารพาณิชย      สําหรับ กลุมธุรกิจทางการเงิน
(ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวย      (ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวย

การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการดํารงเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชย)      หลักเกณฑการกํากับแบบรวมกลุม)
                                ชองทางท่ีเปดเผยขอมูล       www.thanachartbank.co.th                                      ชองทางท่ีเปดเผยขอมูล       www.thanachart.co.th
                                วันท่ีท่ีเปดเผยขอมูล            26 เมษายน 2555                                      วันท่ีท่ีเปดเผยขอมูล      26 เมษายน 2555
                                ขอมูล ณ วันท่ี                     31 ธันวาคม  2554                                      ขอมูล ณ วันท่ี               31 ธันวาคม  2554       

ขอรับรองวารายการยอแสดงสินทรัพยและหน้ีสินน้ีครบถวนถูกตองตามความเปนจริง

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

 ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ  รองกรรมการผูจัดการ


