
        ธ.พ.1.1

                                              รายการยอแสดงสินทรัพยและหน้ีสิน
                                               (ไมไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต)

                                              ณ  วันท่ี  30 กันยายน  2556
สินทรัพย พันบาท หน้ีสิน พันบาท

 เงินสด 12,605,851   เงินรับฝาก 702,333,783
 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 54,770,091   รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 81,457,892
 สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย -                                       หน้ีสินจายคืนเมื่อทวงถาม 2,636,144
 สินทรัพยตราสารอนุพันธ 2,603,921   ภาระในการสงคืนหลักทรัพย -                                        
 เงินลงทุนสุทธิ 147,659,278   หน้ีสินทางการเงินท่ีกําหนดใหแสดงดวยมูลคายุติธรรม -                                        
     ( มีภาระผูกพัน 3,973,923 พันบาท )   หน้ีสินตราสารอนุพันธ 3,237,042
 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมสุทธิ 2,443,949   ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยืม 102,803,743
 เงินใหสินเชื่อแกลูกหน้ีสุทธิ 756,864,334   ภาระของธนาคารจากการรับรอง 20,394
 ดอกเบี้ยคางรับ 933,770   หน้ีสินอื่น 42,349,600
 ภาระของลูกคาจากการรับรอง 20,394                รวมหน้ีสิน 934,838,598
 ทรัพยสินรอการขายสุทธิ 9,111,573 สวนของเจาของ
 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ สุทธิ 7,843,466   สวนของทุน 1/ 11,611,229
 สินทรัพยอื่นสุทธิ 32,435,231   องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ 1,649,202

  กําไร(ขาดทุน)สะสม 32,494,156
  สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 46,698,673
               รวมสวนของเจาของ 92,453,260

                                                  รวมสินทรัพย 1,027,291,858                                      รวมหน้ีสินและสวนของเจาของ 1,027,291,858

                              พันบาท
                    Non-Performing Loans 2/ (net) ประจําไตรมาส สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2556 19,287,962                            
                           ( รอยละ  2.41  ของเงินใหสินเชื่อรวมหลังหักเงินสํารองคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ )
                    เงินสํารองสําหรับลูกหน้ีท่ีตองกันตามเกณฑท่ี ธปท.กําหนด ประจําไตรมาส สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2556 24,841,249                            
                    เงินสํารองสําหรับลูกหน้ีท่ีมีอยู ประจําไตรมาส สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2556 31,491,635                            
                    เงินใหสินเชื่อแกบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 7,859,059                              
                    เงินใหสินเชื่อแกบริษัทบริหารสินทรัพยท่ีเก่ียวของกัน -                                         
                    เงินใหสินเชื่อแกบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสรางหน้ี 466,528                                 

                    เงินกองทุนตามกฎหมาย  3/ 108,722,025                          
                           ( รอยละ 14.06 ของเงินกองทุนท้ังสิ้นตอสินทรัพยเสี่ยง )
                     สินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปลี่ยนแปลงในชวงไตรมาส สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2556
                            ซึ่งเปนผลจากการจายคาปรับการกระทําผิด พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา -                                         
                    หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา 57,651,241                            
                             การรับอาวัลตั๋วเงินและการค้ําประกันการกูยืมเงิน 497,800                                 
                             ภาระตามตั๋วแลกเงินคาสินคาเขาท่ียังไมครบกําหนด 635,778                                 
                             เล็ตเตอรออฟเครดิต 4,040,722                              
                             ภาระผูกพันอื่น 52,476,941                            
                 1/ สวนของทุน หมายถึง ทุนท่ีออกและชําระแลว ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน สวนเกิน(สวนต่ํา)มูลคาหุน สวนเกินทุนหุนทุนซื้อคืน หักดวยหุนทุนซื้อคืน
                 2/ Non-Performing Loans (gross) ประจําไตรมาส สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2556 37,337,457                            
                           ( รอยละ 4.56 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 กันยายน 2556

สินทรัพย    พันบาท หน้ีสิน    พันบาท
เงินสด 12,604,503   เงินรับฝาก 704,801,770
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 52,406,844   รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 72,418,758
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย -                                       หน้ีสินจายคืนเมื่อทวงถาม 2,636,144
สินทรัพยตราสารอนุพันธ 2,621,721   ภาระในการสงคืนหลักทรัพย -                                        
เงินลงทุนสทุธิ 125,987,135   หน้ีสินทางการเงินท่ีกําหนดใหแสดงดวยมูลคายุติธรรม -                                        
     ( มีภาระผูกพัน  289,099  พันบาท )   หน้ีสินตราสารอนุพันธ 3,195,112
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมสุทธิ 9,505,400   ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยืม 80,162,943
เงินใหสินเชื่อแกลูกหน้ีสุทธิ 727,441,405   ภาระของธนาคารจากการรับรอง 20,394
ดอกเบี้ยคางรับ 902,069   หน้ีสินอื่น 20,028,051
ภาระของลูกคาจากการรับรอง 20,394                                              รวมหน้ีสิน 883,263,172
ทรัพยสินรอการขายสุทธิ 3,074,812 สวนของเจาของ
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ สุทธิ 7,569,682   สวนของทุน1/ 57,237,343
สินทรัพยอื่นสุทธิ 27,843,425   องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ 222,151

  กําไร (ขาดทุน) สะสม 29,254,724
               รวมสวนของเจาของ 86,714,218

รวมสินทรัพย 969,977,390 รวมหน้ีสินและสวนของเจาของ 969,977,390

                     พันบาท  

                                     Non-Performing Loans 2/ (net) ประจําไตรมาส สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2556 13,463,887                            
                                            ( รอยละ 1.75 ของเงินใหสินเชื่อรวมหลังหักเงินสํารองคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ )  
                                     เงินสํารองสําหรับลูกหน้ีท่ีตองกันตามเกณฑท่ี ธปท.กําหนด ประจําไตรมาส สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2556 15,900,713                            
                                     เงินสํารองสําหรับลูกหน้ีท่ีมีอยู ประจําไตรมาส สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2556 21,664,557                            
                                     เงินใหสินเชื่อแกบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 10,505,254                            
                                     เงินใหสินเชื่อแกบริษัทบริหารสินทรัพยท่ีเก่ียวของกัน 5,434,000                              
                                     เงินใหสินเชื่อแกบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสรางหน้ี -                                         
                                     เงินกองทุนตามกฎหมาย 112,296,931                          
                                            ( รอยละ 15.08 ของเงินกองทุนท้ังสิ้นตอสินทรัพยเสี่ยง )
                                     สินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปลี่ยนแปลงในชวงไตรมาส สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2556
                                            ซึ่งเปนผลจากการจายคาปรับการกระทําผิด พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา -                                         
                                     หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา 57,506,273
                                            การรับอาวัลตั๋วเงินและการค้ําประกันการกูยืมเงิน 497,800
                                            ภาระตามตั๋วแลกเงินคาสินคาเขาท่ียังไมครบกําหนด 635,778
                                            เล็ตเตอรออฟเครดิต 4,040,722
                                            ภาระผูกพันอื่น 52,331,973

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

                                  2/ Non-Performing Loans (gross) ประจําไตรมาส สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2556 23,699,930                            
                                            ( รอยละ 3.03 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


