
        ธ.พ.1.1

                                              รายการยอแสดงสินทรัพยและหน้ีสิน
                                               (ไมไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต)

                                              ณ  วันท่ี  31 พฤษภาคม  2556
สินทรัพย พันบาท หน้ีสิน พันบาท

 เงินสด 12,317,044   เงินรับฝาก 692,676,723
 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 52,315,866   รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 78,457,325
 สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย -                                       หน้ีสินจายคืนเมื่อทวงถาม 2,859,765
 สินทรัพยตราสารอนุพันธ 2,540,008   ภาระในการสงคืนหลักทรัพย -                                        
 เงินลงทุนสุทธิ 141,925,784   หน้ีสินทางการเงินท่ีกําหนดใหแสดงดวยมูลคายุติธรรม -                                        
     ( มีภาระผูกพัน 3,501,570 พันบาท )   หน้ีสินตราสารอนุพันธ 2,016,706
 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมสุทธิ 2,193,133   ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยืม 106,905,382
 เงินใหสินเชื่อแกลูกหน้ีสุทธิ 752,189,258   ภาระของธนาคารจากการรับรอง 39,393
 ดอกเบี้ยคางรับ 1,011,265   หน้ีสินอื่น 48,129,248
 ภาระของลูกคาจากการรับรอง 39,393                รวมหน้ีสิน 931,084,542
 ทรัพยสินรอการขายสุทธิ 9,395,251
 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ สุทธิ 7,965,552 สวนของเจาของ
 สินทรัพยอื่นสุทธิ 39,191,717   สวนของทุน 1/ 11,611,228

  องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ 2,053,843
  กําไร(ขาดทุน)สะสม 30,992,072
  สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 45,342,586
               รวมสวนของเจาของ 89,999,729

                                                  รวมสินทรัพย 1,021,084,271                                      รวมหน้ีสินและสวนของเจาของ 1,021,084,271

                              พันบาท
                    Non-Performing Loans 2/ (net) ประจําไตรมาส สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2556 16,208,649                            
                           ( รอยละ  2.08  ของเงินใหสินเชื่อรวมหลังหักเงินสํารองคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ )
                    เงินสํารองสําหรับลูกหน้ีท่ีตองกันตามเกณฑท่ี ธปท.กําหนด ประจําไตรมาส สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2556 20,552,421                            
                    เงินสํารองสําหรับลูกหน้ีท่ีมีอยู ประจําไตรมาส สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2556 25,709,876                            
                    เงินใหสินเชื่อแกบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 6,360,089                              
                    เงินใหสินเชื่อแกบริษัทบริหารสินทรัพยท่ีเก่ียวของกัน -                                         
                    เงินใหสินเชื่อแกบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสรางหน้ี 466,528                                 

                    เงินกองทุนตามกฎหมาย  3/ 95,892,559                            
                           ( รอยละ 12.45 ของเงินกองทุนท้ังสิ้นตอสินทรัพยเสี่ยง )
                     สินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปลี่ยนแปลงในชวงไตรมาส สิ้นสุดวันท่ี 31 พฤษภาคม 2556
                            ซึ่งเปนผลจากการจายคาปรับการกระทําผิด พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา -                                         
                    หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา 58,949,057                            
                             การรับอาวัลตั๋วเงินและการค้ําประกันการกูยืมเงิน 471,774                                 
                             ภาระตามตั๋วแลกเงินคาสินคาเขาท่ียังไมครบกําหนด 889,257                                 
                             เล็ตเตอรออฟเครดิต 4,185,053                              
                             ภาระผูกพันอื่น 53,402,973                            
                 1/ สวนของทุน หมายถึง ทุนท่ีออกและชําระแลว ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน สวนเกิน(สวนต่ํา)มูลคาหุน สวนเกินทุนหุนทุนซื้อคืน หักดวยหุนทุนซื้อคืน
                 2/ Non-Performing Loans (gross) ประจําไตรมาส สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2556 33,583,715                            
                           ( รอยละ 4.22 ของเงินใหสินเชื่อรวมกอนหักเงินสํารองคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ )
                 3/ ตามหลักเกณฑการกํากับแบบรวมกลุมของธนาคารแหงประเทศไทย (Basel II)

                                          สําหรับ ธนาคารพาณิชย                                                                                                            สําหรับ กลุมธุรกิจทางการเงิน
                         (ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวย                                                                         (ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวย
         การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการดํารงเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชย)                                                           หลักเกณฑการกํากับแบบรวมกลุม)
                            ธนาคารธนชาต
                   ชองทางท่ีเปดเผยขอมูล  www.thanachartbank.co.th  ชองทางท่ีเปดเผยขอมูล www.thanachart.co.th  
                     วันท่ีท่ีเปดเผยขอมูล 24 เมษายน 2556  วันท่ีท่ีเปดเผยขอมูล 24 เมษายน 2556  
                         ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555  ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555  

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

                                             บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

             ชองทางการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการดํารงเงินกองทุน

ขอรับรองวารายการยอแสดงสินทรัพยและหน้ีสินน้ีครบถวนถูกตองตามความเปนจริง



        ธ.พ.1.1

        รายการยอแสดงสินทรัพยและหน้ีสิน

      (ไมไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต)
      ณ  วันท่ี  31  พฤษภาคม  2556

สินทรัพย    พันบาท หน้ีสิน    พันบาท
เงินสด 12,314,423   เงินรับฝาก 695,072,953
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 48,126,929   รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 69,953,131
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย -                                       หน้ีสินจายคืนเมื่อทวงถาม 2,859,765
สินทรัพยตราสารอนุพันธ 2,540,073   ภาระในการสงคืนหลักทรัพย -                                        
เงินลงทุนสุทธิ 124,159,751   หน้ีสินทางการเงินท่ีกําหนดใหแสดงดวยมูลคายุติธรรม -                                        
     ( มีภาระผูกพัน  22,000  พันบาท )   หน้ีสินตราสารอนุพันธ 2,015,528
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมสุทธิ 9,505,400   ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยืม 88,878,482
เงินใหสินเชื่อแกลูกหน้ีสุทธิ 724,962,225   ภาระของธนาคารจากการรับรอง 39,393
ดอกเบี้ยคางรับ 977,324   หน้ีสินอื่น 22,648,834
ภาระของลูกคาจากการรับรอง 39,393                                              รวมหน้ีสิน 881,468,086
ทรัพยสินรอการขายสุทธิ 3,026,030 สวนของเจาของ
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ สุทธิ 7,682,589   สวนของทุน1/ 57,237,343
สินทรัพยอื่นสุทธิ 33,218,335   องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ 872,047

  กําไร (ขาดทุน) สะสม 26,974,996
               รวมสวนของเจาของ 85,084,386

รวมสินทรัพย 966,552,472 รวมหน้ีสินและสวนของเจาของ 966,552,472

                     พันบาท  

                                     Non-Performing Loans 2/ (net) ประจําไตรมาส สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2556 9,693,343                              
                                            ( รอยละ 1.29 ของเงินใหสินเชื่อรวมหลังหักเงินสํารองคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ )
                                     เงินสํารองสําหรับลูกหน้ีท่ีตองกันตามเกณฑท่ี ธปท.กําหนด ประจําไตรมาส สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2556 11,798,782                            
                                     เงินสํารองสําหรับลูกหน้ีท่ีมีอยู ประจําไตรมาส สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2556 16,119,506                            
                                     เงินใหสินเชื่อแกบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 9,205,735                              
                                     เงินใหสินเชื่อแกบริษัทบริหารสินทรัพยท่ีเก่ียวของกัน 5,759,000                              
                                     เงินใหสินเชื่อแกบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสรางหน้ี -                                         
                                     เงินกองทุนตามกฎหมาย 99,138,538                            
                                            ( รอยละ 13.35 ของเงินกองทุนท้ังสิ้นตอสินทรัพยเสี่ยง )
                                     สินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปลี่ยนแปลงในชวงไตรมาส สิ้นสุดวันท่ี 31 พฤษภาคม 2556
                                            ซึ่งเปนผลจากการจายคาปรับการกระทําผิด พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา -                                         
                                     หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา 58,845,694                            
                                            การรับอาวัลตั๋วเงินและการค้ําประกันการกูยืมเงิน 471,774                                 
                                            ภาระตามตั๋วแลกเงินคาสินคาเขาท่ียังไมครบกําหนด 889,257                                 
                                            เล็ตเตอรออฟเครดิต 4,185,053                              
                                            ภาระผูกพันอื่น 53,299,610                            

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

                                  2/ Non-Performing Loans (gross) ประจําไตรมาส สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2556 19,419,546                            
                                            ( รอยละ 2.55 ของเงินใหสินเชื่อรวมกอนหักเงินสํารองคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ )

ชองทางการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการดํารงเงินกองทุน

สําหรับ ธนาคารพาณิชย      สําหรับ กลุมธุรกิจทางการเงิน
(ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวย      (ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวย

การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการดํารงเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชย)      หลักเกณฑการกํากับแบบรวมกลุม)
                                ชองทางท่ีเปดเผยขอมูล       www.thanachartbank.co.th                                      ชองทางท่ีเปดเผยขอมูล       www.thanachart.co.th
                                วันท่ีท่ีเปดเผยขอมูล            24 เมษายน 2556                                      วันท่ีท่ีเปดเผยขอมูล      24 เมษายน 2556
                                ขอมูล ณ วันท่ี                     31 ธันวาคม  2555                                      ขอมูล ณ วันท่ี               31 ธันวาคม  2555       

ขอรับรองวารายการยอแสดงสินทรัพยและหน้ีสินน้ีครบถวนถูกตองตามความเปนจริง

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

 ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ  รองกรรมการผูจัดการ


