
        ธ.พ.1.1

                                              รายการยอแสดงสินทรัพยและหน้ีสิน
                                               (ไมไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต)

                                              ณ  วันท่ี  30 มิถุนายน  2556
สินทรัพย พันบาท หน้ีสิน พันบาท

 เงินสด 12,493,321   เงินรับฝาก 702,545,301
 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 59,074,061   รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 68,887,551
 สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย -                                       หน้ีสินจายคืนเมื่อทวงถาม 3,600,630
 สินทรัพยตราสารอนุพันธ 3,436,904   ภาระในการสงคืนหลักทรัพย -                                        
 เงินลงทุนสุทธิ 133,760,356   หน้ีสินทางการเงินท่ีกําหนดใหแสดงดวยมูลคายุติธรรม -                                        
     ( มีภาระผูกพัน 3,610,885 พันบาท )   หน้ีสินตราสารอนุพันธ 3,634,302
 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมสุทธิ 2,198,668   ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยืม 107,529,544
 เงินใหสินเชื่อแกลูกหน้ีสุทธิ 757,741,415   ภาระของธนาคารจากการรับรอง 35,738
 ดอกเบี้ยคางรับ 942,674   หน้ีสินอื่น 47,885,880
 ภาระของลูกคาจากการรับรอง 35,738                รวมหน้ีสิน 934,118,946
 ทรัพยสินรอการขายสุทธิ 9,190,471
 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ สุทธิ 7,955,284 สวนของเจาของ
 สินทรัพยอื่นสุทธิ 37,615,630   สวนของทุน 1/ 11,611,229

  องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ 1,716,920
  กําไร(ขาดทุน)สะสม 31,556,794
  สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 45,440,633
               รวมสวนของเจาของ 90,325,576

                                                  รวมสินทรัพย 1,024,444,522                                      รวมหน้ีสินและสวนของเจาของ 1,024,444,522

                              พันบาท
                    Non-Performing Loans 2/ (net) ประจําไตรมาส สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2556 19,277,029                            
                           ( รอยละ  2.40  ของเงินใหสินเชื่อรวมหลังหักเงินสํารองคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ )
                    เงินสํารองสําหรับลูกหน้ีท่ีตองกันตามเกณฑท่ี ธปท.กําหนด ประจําไตรมาส สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2556 24,669,785                            
                    เงินสํารองสําหรับลูกหน้ีท่ีมีอยู ประจําไตรมาส สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2556 31,166,293                            
                    เงินใหสินเชื่อแกบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 5,796,054                              
                    เงินใหสินเชื่อแกบริษัทบริหารสินทรัพยท่ีเก่ียวของกัน -                                         
                    เงินใหสินเชื่อแกบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสรางหน้ี 466,528                                 

                    เงินกองทุนตามกฎหมาย  3/ 99,849,599                            
                           ( รอยละ 12.84 ของเงินกองทุนท้ังสิ้นตอสินทรัพยเสี่ยง )
                     สินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปลี่ยนแปลงในชวงไตรมาส สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2556
                            ซึ่งเปนผลจากการจายคาปรับการกระทําผิด พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา -                                         
                    หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา 58,366,395                            
                             การรับอาวัลตั๋วเงินและการค้ําประกันการกูยืมเงิน 473,051                                 
                             ภาระตามตั๋วแลกเงินคาสินคาเขาท่ียังไมครบกําหนด 873,285                                 
                             เล็ตเตอรออฟเครดิต 4,306,864                              
                             ภาระผูกพันอื่น 52,713,195                            
                 1/ สวนของทุน หมายถึง ทุนท่ีออกและชําระแลว ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน สวนเกิน(สวนต่ํา)มูลคาหุน สวนเกินทุนหุนทุนซื้อคืน หักดวยหุนทุนซื้อคืน
                 2/ Non-Performing Loans (gross) ประจําไตรมาส สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2556 36,614,550                            
                           ( รอยละ 4.45 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  30 มิถุนายน 2556

สินทรัพย    พันบาท หน้ีสิน    พันบาท
เงินสด 12,492,035   เงินรับฝาก 705,350,015
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 55,237,135   รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 60,167,809
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย -                                       หน้ีสินจายคืนเมื่อทวงถาม 3,600,630
สินทรัพยตราสารอนุพันธ 3,436,827   ภาระในการสงคืนหลักทรัพย -                                        
เงินลงทุนสุทธิ 115,607,529   หน้ีสินทางการเงินท่ีกําหนดใหแสดงดวยมูลคายุติธรรม -                                        
     ( มีภาระผูกพัน  22,000  พันบาท )   หน้ีสินตราสารอนุพันธ 3,632,059
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมสุทธิ 9,505,400   ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยืม 87,485,644
เงินใหสินเชื่อแกลูกหน้ีสุทธิ 729,060,263   ภาระของธนาคารจากการรับรอง 35,738
ดอกเบี้ยคางรับ 910,013   หน้ีสินอื่น 22,480,678
ภาระของลูกคาจากการรับรอง 35,738                                              รวมหน้ีสิน 882,752,573
ทรัพยสินรอการขายสุทธิ 2,947,731 สวนของเจาของ
ท่ีดนิ อาคาร และอุปกรณ สุทธิ 7,674,318   สวนของทุน1/ 57,237,343
สินทรัพยอื่นสุทธิ 31,003,317   องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ 308,814

  กําไร (ขาดทุน) สะสม 27,611,576
               รวมสวนของเจาของ 85,157,733

รวมสินทรัพย 967,910,306 รวมหน้ีสินและสวนของเจาของ 967,910,306

                     พันบาท  

                                     Non-Performing Loans 2/ (net) ประจําไตรมาส สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2556 13,166,454                            
                                            ( รอยละ 1.70 ของเงินใหสินเชื่อรวมหลังหักเงินสํารองคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ )
                                     เงินสํารองสําหรับลูกหน้ีท่ีตองกันตามเกณฑท่ี ธปท.กําหนด ประจําไตรมาส สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2556 15,607,692                            
                                     เงินสํารองสําหรับลูกหน้ีท่ีมีอยู ประจําไตรมาส สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2556 21,284,028                            
                                     เงินใหสินเชื่อแกบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 7,142,570                              
                                     เงินใหสินเชื่อแกบริษัทบริหารสินทรัพยท่ีเก่ียวของกัน 5,699,000                              
                                     เงินใหสินเชื่อแกบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสรางหน้ี -                                         
                                     เงินกองทุนตามกฎหมาย 103,748,570                          
                                            ( รอยละ 13.88 ของเงินกองทุนท้ังสิ้นตอสินทรัพยเสี่ยง )
                                     สินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปลี่ยนแปลงในชวงไตรมาส สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2556
                                            ซึ่งเปนผลจากการจายคาปรับการกระทําผิด พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา -                                         
                                     หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา 58,314,485                            
                                            การรับอาวัลตั๋วเงินและการค้ําประกันการกูยืมเงิน 473,051                                 
                                            ภาระตามตั๋วแลกเงินคาสินคาเขาท่ียังไมครบกําหนด 873,285                                 
                                            เล็ตเตอรออฟเครดิต 4,306,864                              
                                            ภาระผูกพันอื่น 52,661,285                            

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

                                  2/ Non-Performing Loans (gross) ประจําไตรมาส สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2556 22,564,933                            
                                            ( รอยละ 2.88 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


