ธ.พ.1.1

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
รายการยอแสดงสินทรัพยและหนี้สิน 1/
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553
สินทรัพย

บาท

เงินสด
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนสุทธิ

หนี้สิน

12,487,497,891.25

เงินรับฝาก

58,953,604,497.41

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน

166,016,942,521.65

( มีภาระผูกพัน 26,597,180,020 บาท )

บาท
541,866,235,675.26
56,261,062,713.11

หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม

3,348,533,831.44

เงินกูยืม

เงินใหสินเชื่อ ( หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแลว )

547,293,182,200.66

ดอกเบี้ยคางรับ

945,205,656.41

ทรัพยสินรอการขายสุทธิ

ภาระของสถาบันการเงินจากการรับรอง

45,385,127,234.50
รวมหนี้สิน

771,628,647,608.70

83,841,147.40

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ สุทธิ

9,342,999,770.43

สินทรัพยอื่นสุทธิ

83,841,147.40

หนี้สินอื่น

12,076,560,834.27

ภาระของลูกคาจากการรับรอง

124,683,847,006.99

สวนของผูถือหุน
ทุนชําระแลว

31,686,937,199.69

13,331,540,030.00

( ทุนจดทะเบียน 13,331,540,030 บาท )
สํารองและกําไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร

16,063,388,290.36

สํารองอื่นและบัญชีกําไรขาดทุน

37,863,195,790.11

รวมสวนของผูถือหุน
รวมสินทรัพย

838,886,771,719.17

ภาระของลูกคาตามตั๋วเงินที่ยังไมครบกําหนด

1,554,132,892.62

รวม

67,258,124,110.47

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

838,886,771,719.17

ภาระของสถาบันการเงินตามตั๋วเงินที่ยังไมครบกําหนด

840,440,904,611.79

1,554,132,892.62

รวม

840,440,904,611.79
บาท

Non-Performing Loans

2/

15,596,064,082.56

(net) ประจําไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553

( รอยละ 2.60 ของเงินใหสินเชื่อรวมหลังหักเงินสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ )
เงินสํารองสําหรับลูกหนี้ที่ตองกันตามเกณฑที่ ธปท.กําหนด ประจําไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553

25,764,227,149.70

เงินสํารองสําหรับลูกหนี้ที่มีอยู

29,174,848,417.91

เงินใหสินเชื่อแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

8,968,056,623.06

เงินใหสินเชื่อแกบริษัทบริหารสินทรัพยที่เกี่ยวของกัน

-

เงินใหสินเชื่อแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้

5,266,033,805.20

เงินกูยืมสวนที่เปนผลจากการออกหุนบุริมสิทธิควบหุนกูดอยสิทธิ
ซึ่ง ธปท. อนุญาตใหนับรวมเปนเงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนตามกฎหมาย

-

3/

78,418,287,362.46

สินทรัพยและหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในชวงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553
ซึ่งเปนผลจากการจายคาปรับการกระทําผิด พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา

-

ภาระผูกพันในภายหนาที่สําคัญ
การรับอาวัลตั๋วเงินและการค้ําประกันการกูยืมเงิน

1,091,813,457.16

เล็ตเตอรออฟเครดิต

3,343,351,992.98

1/

รายการยอแสดงสินทรัพยและหนี้สินนี้ไมไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต

2/

Non-Performing Loans (gross) ประจําไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553

38,279,646,869.12

( รอยละ 6.16 ของเงินใหสินเชื่อรวมกอนหักเงินสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ )
3/

ตามหลักเกณฑการกํากับแบบรวมกลุมของธนาคารแหงประเทศไทย
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชย

ธ.พ.1.1 ของธนาคาร ธนชาต
ชองทางที่เปดเผยขอมูล

www.thanachartbank.co.th

ธ.พ.1.1 ของธนาคาร นครหลวงไทย
ชองทางที่เปดเผยขอมูล

www.scib.co.th

วันที่ที่เปดเผยขอมูล

30 เมษายน 2553

วันที่ที่เปดเผยขอมูล

30 เมษายน 2553

ขอมูล ณ วันที่

31 ธันวาคม 2552

ขอมูล ณ วันที่

31 ธันวาคม 2552

…………………………………….
( นายสมเจตน หมูศิริเลิศ )
กรรมการผูจัดการใหญ

ธ.พ.1.1

รายการยอแสดงสินทรัพยและหนี้สิน 1/
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553
สินทรัพย

บาท

เงินสด

หนี้สิน

2,713,373,369.47

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน

19,102,320,104.33

เงินลงทุนสุทธิ

131,061,889,070.56

( มีภาระผูกพัน 20,000,000.00 บาท )

บาท

เงินรับฝาก

258,763,428,957.39

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน

25,921,462,450.52

หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม

1,999,604,834.51

เงินกูยืม

เงินใหสินเชื่อ ( หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแลว )

286,774,605,466.16

ดอกเบี้ยคางรับ

269,319,180.31

ทรัพยสินรอการขายสุทธิ

605,628,132.43

ภาระของลูกคาจากการรับรอง

87,247,742,497.64

ภาระของสถาบันการเงินจากการรับรอง

6,903,003,973.74
รวมหนี้สิน

380,835,242,713.80

-

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ สุทธิ

1,759,472,084.67

สินทรัพยอื่นสุทธิ

2,933,879,325.54

-

หนี้สินอื่น
สวนของผูถือหุน
ทุนชําระแลว

55,136,649,030.00

( ทุนจดทะเบียน

59,346,192,720.00

บาท )

สํารองและกําไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร

5,711,965,424.17

สํารองอื่นและบัญชีกําไรขาดทุน

3,536,629,565.50

รวมสวนของผูถือหุน
รวมสินทรัพย

445,220,486,733.47

ภาระของลูกคาตามตั๋วเงินที่ยังไมครบกําหนด

261,306,018.25

รวม

64,385,244,019.67

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

445,220,486,733.47

ภาระของสถาบันการเงินตามตั๋วเงินที่ยังไมครบกําหนด

445,481,792,751.72

261,306,018.25

รวม

445,481,792,751.72
บาท

Non-Performing Loans

2/

1,512,038,995.39

(net) ประจําไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553

( รอยละ 0.51 ของเงินใหสินเชื่อรวมหลังหักเงินสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ )
เงินสํารองสําหรับลูกหนี้ที่ตองกันตามเกณฑที่ ธปท.กําหนด ประจําไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553

8,011,973,054.57

เงินสํารองสําหรับลูกหนี้ที่มีอยู

8,340,451,403.94

เงินใหสินเชื่อแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

10,513,028,795.84

เงินใหสินเชื่อแกบริษัทบริหารสินทรัพยที่เกี่ยวของกัน
เงินใหสินเชื่อแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้

98,475,246.66

เงินกูยืมสวนที่เปนผลจากการออกหุนบุริมสิทธิควบหุนกูดอยสิทธิ
ซึ่ง ธปท. อนุญาตใหนับรวมเปนเงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนตามกฎหมาย

86,257,521,773.00

สินทรัพยและหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในชวงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553
ซึ่งเปนผลจากการจายคาปรับการกระทําผิด พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา

-

ภาระผูกพันในภายหนาที่สําคัญ
การรับอาวัลตั๋วเงินและการค้ําประกันการกูยืมเงิน
เล็ตเตอรออฟเครดิต

298,256,160.10
1,021,994,278.21

1/

รายการยอแสดงสินทรัพยและหนี้สินนี้ไมไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต

2/

Non-Performing Loans (gross) ประจําไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553

8,283,432,157.55

( รอยละ 2.72 ของเงินใหสินเชื่อรวมกอนหักเงินสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ )
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชย
ชองทางที่เปดเผยขอมูล

www.thanachartbank.co.th

วันที่ที่เปดเผยขอมูล

30 เมษายน 2553

ขอมูล ณ วันที่

31 ธันวาคม 2552

…………………………………….

…………………………………….

( สมเจตน หมูศิริเลิศ )

( อนุวัติร เหลืองทวีกุล )

กรรมการรองกรรมการผูจัดการอาวุโส

รองกรรมการผูจัดการ

1/

รายการยอแสดงสินทรัพยและหนี้สิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553
สินทรัพย
เงินสด

ธ.พ.1.1

บาท

หนี้สิน

บาท

9,773,354,599.78 เงินรับฝาก

284,144,191,443.42

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน

45,953,697,974.78 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน

เงินลงทุนสุทธิ

73,333,421,882.33 หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม

( มีภาระผูกพัน 21,164,680,000.00 บาท )
เงินใหสินเชื่อ ( หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแลว )
ดอกเบี้ยคางรับ

37,564,682,941.93
1,348,928,996.93

เงินกูยืม

29,203,404,509.35

256,644,640,175.63 ภาระของสถาบันการเงินจากการรับรอง

83,841,147.40

641,424,622.77 หนี้สินอื่น

ทรัพยสินรอการขายสุทธิ

6,337,217,881.01

6,245,090,749.15

ภาระของลูกคาจากการรับรอง

83,841,147.40

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ สุทธิ

7,099,096,034.43

สินทรัพยอื่นสุทธิ

3,746,822,653.53

รวมหนี้สิน

358,682,266,920.04

สวนของผูถือหุน
ทุนชําระแลว

21,128,106,760.00

(ทุนจดทะเบียน 21,128,106,760.00 บาท )
สํารองและกําไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร

16,274,600,486.62

สํารองอื่นและบัญชีกําไรขาดทุน

7,436,415,673.14

รวมสวนของผูถือหุน
รวม สินทรัพย
ภาระของลูกคาตามตั๋วเงินที่ยังไมครบกําหนด
รวม

403,521,389,839.80

44,839,122,919.76

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

403,521,389,839.80

1,292,826,874.37 ภาระของสถาบันการเงินตามตั๋วเงินที่ยังไมครบกําหนด
404,814,216,714.17

1,292,826,874.37

รวม

404,814,216,714.17

บาท
Non-Performing Loans

2/

(net) ประจําไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553

12,948,339,818.50

(รอยละ 4.26 ของเงินใหสินเชื่อรวมหลังหักเงินสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ)
เงินสํารองสําหรับลูกหนี้ที่ตองกันตามเกณฑที่ ธปท. กําหนด ประจําไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553

14,158,611,078.78

เงินสํารองสําหรับลูกหนี้ที่มีอยู

17,065,553,997.62

เงินใหสินเชื่อแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

6,762,182,186.41

เงินใหสินเชื่อแกบริษัทบริหารสินทรัพยที่เกี่ยวของกัน
เงินใหสินเชื่อแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้

5,016,569,728.77

เงินกูยืมสวนที่เปนผลจากการออกหุนบุริมสิทธิควบหุนกูดอยสิทธิ
ซึ่ง ธปท. อนุญาตใหนับรวมเปนเงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนตามกฏหมาย

50,766,003,946.03

สินทรัพยและหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในชวงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553
ซึ่งเปนผลจากการจายคาปรับการกระทําผิด พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551
มาตรา 125

206,250.00

ภาระผูกพันในภายหนาที่สําคัญ
การรับอาวัลตั๋วเงินและการค้ําประกันการกูยืมเงิน
เล็ตเตอรออฟเครดิต

783,557,297.06
2,321,357,714.77

1/

รายการยอแสดงสินทรัพยและหนี้สินนี้ไมไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต

2/

Non-Performing Loans (gross) ประจําไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553

25,463,663,222.29

(รอยละ 8.05 ของเงินใหสินเชื่อรวมกอนหักเงินสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุน ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย
เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชย
ชองทางที่เปดเผยขอมูล

Website ของธนาคาร ที่ http://www.scib.co.th/th/business/default.asp?KeyRef=Pillar3

วันที่ที่เปดเผยขอมูล

30 เมษายน 2553

ขอมูล ณ วันที่

31 ธันวาคม 2552

………………………….
( นางเพ็ญจันทร

วีระวุฒิ )

ผูจัดการฝายการบัญชี

………………………..
(นายชัยวัฒน อุทัยวรรณ)
ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ

