ธ.พ.1.1

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
รายการยอแสดงสินทรัพยและหนี้สิน

1/

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2553
สินทรัพย

บาท

เงินสด
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนสุทธิ

หนี้สิน

11,774,530,172.72

เงินรับฝาก

62,235,065,376.42

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน

159,512,591,807.71

( มีภาระผูกพัน 17,335,214,520 บาท )

บาท
523,259,396,072.61
66,341,210,485.41

หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม

2,420,587,062.16

เงินกูยืม

เงินใหสินเชื่อ ( หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแลว )

544,688,246,072.09

ดอกเบี้ยคางรับ

982,814,992.56

ทรัพยสินรอการขายสุทธิ

ภาระของสถาบันการเงินจากการรับรอง

45,348,096,385.33
รวมหนี้สิน

76,549,613.02

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ สุทธิ

9,314,495,549.90

สินทรัพยอื่นสุทธิ

32,198,529,392.26

76,549,613.02

หนี้สินอื่น

12,057,923,167.01

ภาระของลูกคาจากการรับรอง

127,190,382,742.15

764,636,222,360.68
สวนของผูถือหุน

ทุนชําระแลว

13,331,540,030.00

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

16,063,388,290.36

สํารองอื่นและบัญชีกําไรขาดทุน

38,809,595,462.65

รวมสวนของผูถือหุน
รวมสินทรัพย

832,840,746,143.69

ภาระของลูกคาตามตั๋วเงินที่ยังไมครบกําหนด

1,518,261,544.41

รวม

68,204,523,783.01

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

832,840,746,143.69

ภาระของสถาบันการเงินตามตั๋วเงินที่ยังไมครบกําหนด

834,359,007,688.10

1,518,261,544.41

รวม

834,359,007,688.10
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

8,784,875,863.41

เงินใหสินเชื่อแกบริษัทบริหารสินทรัพยที่เกี่ยวของกัน

-

เงินใหสินเชื่อแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้

5,264,694,248.17

เงินกูยืมสวนที่เปนผลจากการออกหุนบุริมสิทธิควบหุนกูดอยสิทธิ
ซึ่ง ธปท. อนุญาตใหนับรวมเปนเงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนตามกฎหมาย

-

3/

77,724,887,341.45

สินทรัพยและหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในชวงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2553
ซึ่งเปนผลจากการจายคาปรับการกระทําผิด พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา 125

-

ภาระผูกพันในภายหนาที่สําคัญ
การรับอาวัลตั๋วเงินและการค้ําประกันการกูยืมเงิน

794,908,862.63

เล็ตเตอรออฟเครดิต

2,854,288,780.80

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
ธ.พ.1.1 ของธนาคาร นครหลวงไทย
ชองทางที่เปดเผยขอมูล
www.thanachartbank.co.th
ชองทางที่เปดเผยขอมูล
www.scib.co.th
วันที่ที่เปดเผยขอมูล

30 เมษายน 2553

วันที่ที่เปดเผยขอมูล

28 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 31 กรกฎาคม 2553
สินทรัพย

บาท

เงินสด

หนี้สิน

3,059,310,574.13

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน

17,762,178,951.64

เงินลงทุนสุทธิ

129,918,973,721.24

( มีภาระผูกพัน 42,534,500.00 บาท )

บาท

เงินรับฝาก

244,460,854,749.17

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน

35,170,411,153.54

หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม

1,737,276,258.67

เงินกูยืม

เงินใหสินเชื่อ ( หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแลว )

287,600,762,798.48

ดอกเบี้ยคางรับ

273,912,495.14

ทรัพยสินรอการขายสุทธิ

562,886,569.86

ภาระของลูกคาจากการรับรอง

90,972,915,908.14

ภาระของสถาบันการเงินจากการรับรอง

6,948,395,941.89
รวมหนี้สิน

-

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ สุทธิ

1,732,670,319.36

สินทรัพยอื่นสุทธิ

3,243,625,673.42

-

หนี้สินอื่น

379,289,854,011.41
สวนของผูถือหุน

ทุนชําระแลว

55,136,649,030.00

( ทุนจดทะเบียน

59,346,192,720.00

บาท )

สํารองและกําไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร

5,711,965,424.17

สํารองอื่นและบัญชีกําไรขาดทุน

4,015,852,637.69

รวมสวนของผูถือหุน
รวมสินทรัพย

444,154,321,103.27

ภาระของลูกคาตามตั๋วเงินที่ยังไมครบกําหนด

247,389,574.60

รวม

64,864,467,091.86

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

444,154,321,103.27

ภาระของสถาบันการเงินตามตั๋วเงินที่ยังไมครบกําหนด

444,401,710,677.87

247,389,574.60

รวม

444,401,710,677.87
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

10,865,919,613.08

เงินใหสินเชื่อแกบริษัทบริหารสินทรัพยที่เกี่ยวของกัน
เงินใหสินเชื่อแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้

97,160,689.63

เงินกูยืมสวนที่เปนผลจากการออกหุนบุริมสิทธิควบหุนกูดอยสิทธิ
ซึ่ง ธปท. อนุญาตใหนับรวมเปนเงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนตามกฎหมาย

86,257,521,773.00

สินทรัพยและหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในชวงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2553
ซึ่งเปนผลจากการจายคาปรับการกระทําผิด พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา 125

-

ภาระผูกพันในภายหนาที่สําคัญ
การรับอาวัลตั๋วเงินและการค้ําประกันการกูยืมเงิน

298,479,235.10

เล็ตเตอรออฟเครดิต

948,583,457.19

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

…………………………………….

…………………………………….

( กอบศักดิ์ ดวงดี )

( อนุวัติร เหลืองทวีกุล )

กรรมการผูชวยกรรมการผูจัดการ

รองกรรมการผูจัดการ

รายการยอแสดงสินทรัพยและหนี้สิน1/
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2553
สินทรัพย

ธ.พ.1.1

บาท

เงินสด

หนี้สิน

บาท

8,714,061,869.34 เงินรับฝาก

279,745,212,164.37

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน

50,982,143,284.45 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน

เงินลงทุนสุทธิ

67,539,557,752.60 หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม

( มีภาระผูกพัน 18,415,180,000.00 บาท )
เงินใหสินเชื่อ ( หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแลว )

34,471,919,903.97
683,310,803.49

เงินกูยืม

32,480,255,971.64

253,192,160,955.40 ภาระของสถาบันการเงินจากการรับรอง

ดอกเบี้ยคางรับ

76,549,613.02

673,622,817.95 หนี้สินอื่น

ทรัพยสินรอการขายสุทธิ

5,779,739,463.49

6,243,255,617.95

ภาระของลูกคาจากการรับรอง

76,549,613.02

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ สุทธิ

7,109,174,251.39

สินทรัพยอื่นสุทธิ

3,793,121,164.44

รวมหนี้สิน

353,236,987,919.98

สวนของผูถือหุน
ทุนชําระแลว

21,128,106,760.00

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

16,274,600,486.62

สํารองอื่นและบัญชีกําไรขาดทุน

7,683,952,159.94

รวมสวนของผูถือหุน
รวม สินทรัพย

398,323,647,326.54

ภาระของลูกคาตามตั๋วเงินที่ยังไมครบกําหนด
รวม

45,086,659,406.56

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

398,323,647,326.54

1,270,871,969.81 ภาระของสถาบันการเงินตามตั๋วเงินที่ยังไมครบกําหนด
399,594,519,296.35

1,270,871,969.81

รวม

399,594,519,296.35

บาท
Non-Performing Loans

2/

(net) ประจําไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553

13,230,039,485.12

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

14,158,611,078.78

เงินสํารองสําหรับลูกหนี้ที่มีอยู

17,065,553,997.62

เงินใหสินเชื่อแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินใหสินเชื่อแกบริษัทบริหารสินทรัพยที่เกี่ยวของกัน
เงินใหสินเชื่อแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้

6,922,136,855.95
5,016,544,728.77

เงินกูยืมสวนที่เปนผลจากการออกหุนบุริมสิทธิควบหุนกูดอยสิทธิ
ซึ่ง ธปท. อนุญาตใหนับรวมเปนเงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนตามกฏหมาย

50,764,222,785.78

สินทรัพยและหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในชวงไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2553
ซึ่งเปนผลจากการจายคาปรับการกระทําผิด พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551
มาตรา 125

-

ภาระผูกพันในภายหนาที่สําคัญ
การรับอาวัลตั๋วเงินและการค้ําประกันการกูยืมเงิน
เล็ตเตอรออฟเครดิต

1/

รายการยอแสดงสินทรัพยและหนี้สินนี้ไมไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต

2/

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

857,557,582.99
1,905,705,323.61

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

28 เมษายน 2553

ขอมูล ณ วันที่

31 ธันวาคม 2552

………………………….
( นางเพ็ญจันทร

วีระวุฒิ )

ผูจัดการฝายการบัญชี

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

