
        ธ.พ.1.1

        รายการย่อแสดงสนิทรัพย์และหนี �สนิ
    (ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

      บริษัท ทุนธนชาต จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

    (ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
      ณ  วันที,  31  พฤษภาคม  2562

สนิทรัพย์ พนับาท หนี �สนิ พนับาท
 เงนิสด 9,300,611   เงนิรับฝาก 721,223,089
 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธิ 79,530,648   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 74,487,247
 สทิธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์ -                            หนี �สนิจ่ายคืนเมื,อทวงถาม 1,349,877
 สนิทรัพย์ตราสารอนุพนัธ์ 2,363,761   ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์ -                          
 เงนิลงทุนสุทธิ 171,249,217   หนี �สนิทางการเงนิที,กาํหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุตธิรรม -                          
     ( มีภาระผูกพนั 2,023,734 พนับาท )   หนี �สนิตราสารอนุพนัธ์ 2,061,838
 เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ 3,242,556   ตราสารหนี �ที,ออกและเงนิกู้ยืม 72,196,433 เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ 3,242,556   ตราสารหนี �ที,ออกและเงนิกู้ยืม 72,196,433
 เงนิให้สนิเชื,อแก่ลูกหนี �สุทธิ 745,184,816   ภาระของธนาคารจากการรับรอง 944
 ดอกเบี �ยค้างรับ 665,402   หนี �สนิอื,น 47,944,887
 ภาระของลูกค้าจากการรับรอง 944                รวมหนี �สนิ 919,264,315
 ทรัพย์สนิรอการขายสุทธิ 5,805,091
 ที,ดนิ อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 10,953,380   ส่วนของทุน 1/ 12,716,978
 สนิทรัพย์อื,นสุทธิ 34,473,562   องค์ประกอบอื,นของส่วนของเจ้าของ 4,100,118

  กาํไร(ขาดทุน)สะสม 51,744,939
  ส่วนได้เสียที,ไม่มีอาํนาจควบคุม 74,943,638

ส่วนของเจ้าของ

  ส่วนได้เสียที,ไม่มีอาํนาจควบคุม 74,943,638
               รวมส่วนของเจ้าของ 143,505,673

รวมสนิทรัพย์ 1,062,769,988 รวมหนี �สนิและส่วนของเจ้าของ 1,062,769,988

พนับาท

                         Non-Performing Loans 2/ (net) ประจาํไตรมาส สิ �นสุดวันที, 31 มีนาคม  2562 10,245,372       

                                ( ร้อยละ 1.21 ของเงนิให้สนิเชื,อรวมหลังหกัเงนิสาํรองค่าเผื,อหนี �สงสัยจะสูญของเงนิให้สนิเชื,อด้อยคุณภาพ )
                         เงนิสาํรองสาํหรับลูกหนี �ที,ต้องกันตามเกณฑ์ที, ธปท.กาํหนด ประจาํไตรมาส สิ �นสุดวันที, 31 มีนาคม 2562 16,088,938       
                         เงนิสาํรองสาํหรับลูกหนี �ที,มีอยู่  ประจาํไตรมาส สิ �นสุดวันที, 31 มีนาคม 2562 24,146,583                                เงนิสาํรองสาํหรับลูกหนี �ที,มีอยู่  ประจาํไตรมาส สิ �นสุดวันที, 31 มีนาคม 2562 24,146,583       
                         เงนิให้สนิเชื,อแก่บุคคลหรือกจิการที,เกี,ยวข้องกัน 6,779,856         
                         เงนิให้สนิเชื,อแก่บริษัทบริหารสนิทรัพย์ที,เกี,ยวข้องกัน -                  
                         เงนิให้สนิเชื,อแก่บุคคลหรือกจิการที,เกี,ยวข้องกันซึ,งเกดิจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี � -                  

                         เงนิกองทุนตามกฎหมาย  3/ 126,773,519      
                                ( ร้อยละ 15.86 ของเงนิกองทุนทั �งสิ �นต่อสนิทรัพย์เสี,ยง )
                         เงนิกองทุนหลังหกัเงนิกองทุนส่วนเพิ,ม เพื,อรองรับการให้สนิเชื,อฯ แก่กลุ่มลูกหนี �รายใหญ่ 126,773,519      
                                ( ร้อยละ 15.86 ของเงนิกองทุนทั �งสิ �นหลังหกัเงนิกองทุนส่วนเพิ,มต่อสนิทรัพย์เสี,ยง )
                         สนิทรัพย์และหนี �สนิที,เปลี,ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ �นสุดวันที, 31 พฤษภาคม 2562                         สนิทรัพย์และหนี �สนิที,เปลี,ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ �นสุดวันที, 31 พฤษภาคม 2562
                                 ซึ,งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทาํผดิ พ.ร.บ.ธุรกจิสถาบันการเงนิ พ.ศ. 2551 มาตรา -                  
                         หนี �สนิที,อาจเกดิขึ �นในภายหน้า 47,199,761       
                                 การรับอาวัลตัXวเงนิและการคํ �าประกันการกู้ยืมเงนิ 2,551,475         
                                 ภาระตามตัXวแลกเงนิค่าสนิค้าเข้าที,ยังไม่ครบกาํหนด 432,028           
                                 เลต็เตอร์ออฟเครดติ 605,397           
                                 ภาระผูกพนัอื,น 43,610,861       

                      1/ ส่วนของทุน หมายถงึ ทุนที,ออกและชาํระแล้ว ใบสาํคัญแสดงสทิธิที,จะซื �อหุ้น ส่วนเกนิ(ตํ,ากว่า)มูลค่าหุ้น ส่วนเกนิทุนหุ้นทุนซื �อคืน หกัด้วยหุ้นทุนซื �อคืน                       ส่วนของทุน หมายถงึ ทุนที,ออกและชาํระแล้ว ใบสาํคัญแสดงสทิธิที,จะซื �อหุ้น ส่วนเกนิ(ตํ,ากว่า)มูลค่าหุ้น ส่วนเกนิทุนหุ้นทุนซื �อคืน หกัด้วยหุ้นทุนซื �อคืน

                      2/ Non-Performing Loans (gross) ประจาํไตรมาส สิ �นสุดวันที, 31 มีนาคม 2562 19,590,915       
                                ( ร้อยละ 2.28 ของเงนิให้สนิเชื,อรวมก่อนหกัเงนิสาํรองค่าเผื,อหนี �สงสัยจะสูญ )

                      3/ ตามหลักเกณฑ์การกาํกับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย (Basel III)

                                                         สาํหรับ ธนาคารพาณิชย์                                                                                สาํหรับ กลุ่มธุรกจิทางการเงนิ
                                            (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย                                                       (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

               ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี,ยวกับการดาํรงเงนิกองทุน

                                            (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย                                                       (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
                           การเปิดเผยข้อมูลเกี,ยวกับการดาํรงเงนิกองทุนสาํหรับธนาคารพาณิชย์)                                            หลักเกณฑ์การกาํกับแบบรวมกลุ่ม)

                                              ธนาคารธนชาต
                                      ช่องทางที,เปิดเผยข้อมูล            www.thanachartbank.co.th                                  ช่องทางที,เปิดเผยข้อมูล          www.thanachart.co.th
                                      วันที,ที,เปิดเผยข้อมูล                 18 เมษายน 2562                                  วันที,ที,เปิดเผยข้อมูล               18 เมษายน 2562
                                      ข้อมูล ณ วันที,                        31 ธันวาคม 2561                                  ข้อมูล ณ วันที,                      31 ธันวาคม 2561

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสนิทรัพย์และหนี �สนินี �ครบถ้วนถกูต้องตามความเป็นจริง

 …………………………………….  …………………………………….

( นายสมเจตน์  หมู่ศิริเลศิ ) ( นายกาํธร  ตนัตศิิริวัฒน์ )

 กรรมการผู้จัดการใหญ่  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 


