
        ธ.พ.1.1

        รายการย่อแสดงสนิทรัพย์และหนี �สนิ
    (ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

      บริษัท ทุนธนชาต จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

    (ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
      ณ  วันที,  30  มิถุนายน  2562

สนิทรัพย์ พนับาท หนี �สนิ พนับาท
 เงนิสด 8,759,607   เงนิรับฝาก 724,522,939
 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธิ 89,535,232   รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 80,597,333
 สทิธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์ -                            หนี �สนิจ่ายคืนเมื,อทวงถาม 1,873,732
 สนิทรัพย์ตราสารอนุพนัธ์ 3,815,208   ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์ -                          
 เงนิลงทุนสุทธิ 175,885,792   หนี �สนิทางการเงนิที,กาํหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุตธิรรม -                          
     ( มีภาระผูกพนั 1,983,734 พนับาท )   หนี �สนิตราสารอนุพนัธ์ 2,969,192
 เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ 3,256,129   ตราสารหนี �ที,ออกและเงนิกู้ยืม 79,128,214 เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ 3,256,129   ตราสารหนี �ที,ออกและเงนิกู้ยืม 79,128,214
 เงนิให้สนิเชื,อแก่ลูกหนี �สุทธิ 746,626,169   ภาระของธนาคารจากการรับรอง 944
 ดอกเบี �ยค้างรับ 635,358   หนี �สนิอื,น 44,000,325
 ภาระของลูกค้าจากการรับรอง 944                รวมหนี �สนิ 933,092,679
 ทรัพย์สนิรอการขายสุทธิ 5,755,865
 ที,ดนิ อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 10,899,623   ส่วนของทุน 1/ 12,716,978
 สนิทรัพย์อื,นสุทธิ 33,355,450   องค์ประกอบอื,นของส่วนของเจ้าของ 4,339,000

  กาํไร(ขาดทุน)สะสม 52,535,927
  ส่วนได้เสียที,ไม่มีอาํนาจควบคุม 75,840,793

ส่วนของเจ้าของ

  ส่วนได้เสียที,ไม่มีอาํนาจควบคุม 75,840,793
               รวมส่วนของเจ้าของ 145,432,698

รวมสนิทรัพย์ 1,078,525,377 รวมหนี �สนิและส่วนของเจ้าของ 1,078,525,377

พนับาท

                         Non-Performing Loans 2/ (net) ประจาํไตรมาส สิ �นสุดวันที, 30 มิถุนายน  2562 10,673,861       

                                ( ร้อยละ 1.27 ของเงนิให้สนิเชื,อรวมหลังหกัเงนิสาํรองค่าเผื,อหนี �สงสัยจะสูญของเงนิให้สนิเชื,อด้อยคุณภาพ )
                         เงนิสาํรองสาํหรับลูกหนี �ที,ต้องกันตามเกณฑ์ที, ธปท.กาํหนด ประจาํไตรมาส สิ �นสุดวันที, 30 มิถุนายน 2562 16,573,993       
                         เงนิสาํรองสาํหรับลูกหนี �ที,มีอยู่  ประจาํไตรมาส สิ �นสุดวันที, 30 มิถุนายน 2562 23,723,998                                เงนิสาํรองสาํหรับลูกหนี �ที,มีอยู่  ประจาํไตรมาส สิ �นสุดวันที, 30 มิถุนายน 2562 23,723,998       
                         เงนิให้สนิเชื,อแก่บุคคลหรือกจิการที,เกี,ยวข้องกัน 6,678,489         
                         เงนิให้สนิเชื,อแก่บริษัทบริหารสนิทรัพย์ที,เกี,ยวข้องกัน -                  
                         เงนิให้สนิเชื,อแก่บุคคลหรือกจิการที,เกี,ยวข้องกันซึ,งเกดิจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี � -                  

                         เงนิกองทุนตามกฎหมาย  3/ 121,879,475      
                                ( ร้อยละ 15.16 ของเงนิกองทุนทั �งสิ �นต่อสนิทรัพย์เสี,ยง )
                         เงนิกองทุนหลังหกัเงนิกองทุนส่วนเพิ,ม เพื,อรองรับการให้สนิเชื,อฯ แก่กลุ่มลูกหนี �รายใหญ่ 121,879,475      
                                ( ร้อยละ 15.16 ของเงนิกองทุนทั �งสิ �นหลังหกัเงนิกองทุนส่วนเพิ,มต่อสนิทรัพย์เสี,ยง )
                         สนิทรัพย์และหนี �สนิที,เปลี,ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ �นสุดวันที, 30 มิถุนายน 2562                         สนิทรัพย์และหนี �สนิที,เปลี,ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ �นสุดวันที, 30 มิถุนายน 2562
                                 ซึ,งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทาํผดิ พ.ร.บ.ธุรกจิสถาบันการเงนิ พ.ศ. 2551 มาตรา -                  
                         หนี �สนิที,อาจเกดิขึ �นในภายหน้า 46,647,429       
                                 การรับอาวัลตัWวเงนิและการคํ �าประกันการกู้ยืมเงนิ 2,529,414         
                                 ภาระตามตัWวแลกเงนิค่าสนิค้าเข้าที,ยังไม่ครบกาํหนด 149,891           
                                 เลต็เตอร์ออฟเครดติ 450,522           
                                 ภาระผูกพนัอื,น 43,517,602       

                      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, 30 มิถุนายน 2562 20,298,970       
                                ( ร้อยละ 2.40 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 


