ธ.พ. 1.1

ธนาคาร ทิสโก้ จําก ัด (มหาชน)
รายการย่อแสดงสินทร ัพย์และหนีสิน
(ไม่ได้ผา
่ นการตรวจสอบโดยผูส
้ อบบ ัญชีร ับอนุญาต)
ณ ว ันที( 30 เมษายน 2557
สินทร ัพย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุนสุทธิ
(มีภาระผูกพัน 1,840 พันบาท)
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ
! แก่ลก
เงินให ้สินเชือ
ู หนีสุทธิ
ดอกเบียค ้างรับ
ภาระของลูกค ้าจากการรับรอง
ิ รอการขายสุทธิ
ทรัพย์สน
ทีด
! น
ิ อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ

พันบาท
1,109,908
29,141,218
29,965
14,959,079

พันบาท
234,954,581
11,795,066
357,169
3,685
40,517,619
6,118,748
293,746,868

หนีสิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนีสินจ่ายคืนเมือ
! ทวงถาม
ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์
หนีสินทางการเงินทีก
! าํ หนดให ้แสดงด ้วยมูลค่ายุตธิ รรม
หนีสินตราสารอนุพันธ์
ตราสารหนีทีอ
! อกและเงินกู ้ยืม
266,185,399 ภาระของธนาคารจากการรับรอง
429,764 หนีสินอืน
!
รวมหนีสิน
154,128
749,746
ส่วนของเจ้าของ
1/
ส่
ว
นของทุ
น
1,539,320
องค์ประกอบอืน
! ของส่วนของเจ ้าของ
กําไร (ขาดทุน) สะสม
รวมส่วนของเจ้าของ
314,298,527
รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ

สินทรัพย์อน
ื! สุทธิ

รวมสินทร ัพย์

9,312,451
268,351
10,970,857
20,551,659
314,298,527
พันบาท

Non-Performing Loan2/ (net) ประจําไตรมาส สินสุดวันที! 31 มีนาคม 2557

3,214,983

! รวมหลังหักเงินสํารองค่าเผือ
! ด ้อยคุณภาพ)
(ร ้อยละ 1.08 ของเงินให ้สินเชือ
! หนีสงสัยจะสูญของเงินให ้สินเชือ

เงินสํารองสําหรับลูกหนีทีต
! ้องกันตามเกณฑ์ท ี! ธปท. กําหนด ประจําไตรมาส สินสุดวันที! 31 มีนาคม 2557
3,275,886
เงินสํารองสําหรับลูกหนีทีม
! อ
ี ยู่ ประจําไตรมาส สินสุดวันที! 31 มีนาคม 2557
5,933,238
! แก่บค
เงินให ้สินเชือ
ุ คลหรือกิจการทีเ! กีย
! วข ้องกัน
7,094
! แก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ทเี! กีย
เงินให ้สินเชือ
! วข ้องกัน
! แก่บค
เงินให ้สินเชือ
ุ คลหรือกิจการทีเ! กีย
! วข ้องกันซึง! เกิดจากการปรับปรุงโครงสร ้างหนี
เงินกองทุนตามกฎหมาย
28,259,519
! ง)
(ร ้อยละ 14.98 ของเงินกองทุนทังสินต่อสินทรัพย์เสีย
สินทรัพย์และหนีสินทีเ! ปลีย
! นแปลงในช่วงไตรมาส สินสุดวันที! 30 เมษายน 2557 ซึง! เป็ นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทําผิด
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา . . . . .
หนีสินทีอ
! าจเกิดขึนในภายหน ้า
การรับอาวัลตัว8 เงินและการคําประกันการกู ้ยืมเงิน
ภาระตามตัว8 แลกเงินค่าสินค ้าเข ้าทีย
! งั ไม่ครบกําหนด
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
ภาระผูกพันอืน
!
1/

824,894
195,885
629,009

ส่วนของทุน หมายถึง ทุนทีอ
! อกและชําระแล ้ว ใบสําคัญแสดงสิทธิทจ
ี! ะซือหุ ้น ส่วนเกิน (ตํา! กว่า) มูลค่าหุ ้น ส่วนเกินทุนหุ ้นทุนซือคืน หักด ้วยหุ ้นทุนซือคืน

Non-Performing Loans (gross) ประจําไตรมาส สินสุดวันที! 31 มีนาคม 2557
! รวมก่อนหักเงินสํารองค่าเผือ
(ร ้อยละ 1.54 ของเงินให ้สินเชือ
! หนีสงสัยจะสูญ)
2/

4,603,918

ช่องทางการเปิ ดเผยข้อมูลเกีย
( วก ับการดํารงเงินกองทุน
สําหรับธนาคารพาณิชย์
สําหรับกลุม
่ ธุรกิจทางการเงิน
(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด ้วย
(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด ้วย
การเปิ ดเผยข ้อมูลเกีย
! วกับการดํารงเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชย์)
หลักเกณฑ์การกํากับแบบรวมกลุม
่ )
ช่องทางทีเ! ปิ ดเผยข ้อมูล Website ของธนาคารฯ
ช่องทางทีเ! ปิ ดเผยข ้อมูล Website ของบริษัททิสโก ้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
วันทีท
! เี! ปิ ดเผยข ้อมูล
30 เมษายน 2557
วันทีท
! เี! ปิ ดเผยข ้อมูล
30 เมษายน 2557
ข ้อมูล ณ วันที!
31 ธันวาคม 2556
ข ้อมูล ณ วันที!
31 ธันวาคม 2556
ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนีสินนีครบถ ้วนถูกต ้องตามความเป็ นจริง

...............................................................................
(นาย สุทัศน์ เรืองมานะมงคล)
กรรมการผู ้จัดการใหญ่

...............................................................................
(นาย ชาตรี จันทรงาม)
! ง
ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการใหญ่ สายควบคุมการเงินและบริหารความเสีย

