ธ.พ.1.1
รายการย่ อแสดงสินทรัพย์ และหนีสิน
(ไม่ ได้ ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที 31 มกราคม 2560

สินทรัพย์

หนีสิน

พันบาท

เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สิทธิในการเรี ยกคืนหลักทรัพย์
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุนสุทธิ
(มีภาระผูกพัน 47,887,184 พันบาท)
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมสุทธิ
เงินให้ สินเชื-อแก่ลกู หนี *สุทธิ
ดอกเบี *ยค้ างรับ
ภาระของลูกค้ าจากการรับรอง
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
ที-ดิน อาคาร และอุปกรณ์สทุ ธิ
สินทรัพย์อื-นสุทธิ
รวมสินทรั พย์

พันบาท

55,963,447
560,789,562
43,970,000
24,865,919
212,054,027

เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนี *สินจ่ายคืนเมื-อทวงถาม
ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์
หนี *สินทางการเงินที-กําหนดให้ แสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรม
หนี *สินตราสารอนุพนั ธ์
10,664,593 ตราสารหนี *ที-ออกและเงินกู้ยืม
1,734,943,544 ภาระของธนาคารจากการรับรอง
3,085,123 หนี *สินอื-น
รวมหนีสิน
49,432
34,218,827
ส่ วนของเจ้ าของ
1/
25,162,944 ส่วนของทุน
20,928,804 องค์ประกอบอื-นของส่วนของเจ้ าของ
กําไร (ขาดทุน) สะสม

2,054,843,502
210,803,000
5,791,892
43,970,000
25,093,374
78,464,679
49,432
43,912,914
2,462,928,793
92,838,774
13,686,404
157,242,251
263,767,429
2,726,696,222

รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนีสินและส่ วนของเจ้ าของ

2,726,696,222

พันบาท

39,591,504

2/

Non-Performing Loans (net) ประจําไตรมาส สิ *นสุดวันที- 31 ธันวาคม 2559

(ร้ อยละ 1.81 ของเงินให้ สินเชื-อรวมหลังหักเงินสํารองค่าเผื-อหนี *สงสัยจะสูญของเงินให้ สินเชื-อด้ อยคุณภาพ)
เงินสํารองสําหรับลูกหนี *ที-ต้องกันตามเกณฑ์ที- ธปท.กําหนด ประจําไตรมาส สิ *นสุดวันที- 31 ธันวาคม 2559
เงินสํารองสําหรับลูกหนี *ที-มีอยู่ ประจําไตรมาส สิ *นสุดวันที- 31 ธันวาคม 2559
เงินให้ สินเชื-อแก่บคุ คลหรื อกิจการที-เกี-ยวข้ องกัน
เงินให้ สินเชื-อแก่บริ ษัทบริ หารสินทรัพย์ที-เกี-ยวข้ องกัน
เงินให้ สินเชื-อแก่บคุ คลหรื อกิจการที-เกี-ยวข้ องกันซึง- เกิดจากการปรับปรุงโครงสร้ างหนี *
เงินกองทุนตามกฎหมาย
(ร้ อยละ 16.93 ของเงินกองทุนทังสิ
* *นต่อสินทรัพย์เสี-ยง)
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ-ม เพื-อรองรับการให้ สินเชื-อฯ แก่กลุม่ ลูกหนี *รายใหญ่
(ร้ อยละ 16.93 ของเงินกองทุนทังสิ
* *นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ-มต่อสินทรัพย์เสี-ยง)
สินทรัพย์และหนี *สินที-เปลี-ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ *นสุดวันที- 31 มกราคม 2560 ซึง- เป็ นผลจากการจ่ายค่าปรับ
การกระทําผิดพ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 มาตรา ………………..

85,053,005
105,273,207
45,964,846
105,862
315,682,765
315,682,765
-

หนี *สินที-อาจเกิดขึ *นในภายหน้ า
การรับอาวัลตัวW เงินและการคํ *าประกันการกู้ยืมเงิน
ภาระตามตัวW แลกเงินค่าสินค้ าเข้ าที-ยงั ไม่ครบกําหนด
เลตเตอร์ ออฟเครดิต
ภาระผูกพันอื-น

8,246,842
5,053,734
35,714,768
319,017,228

1/

ส่วนของทุนหมายถึง ทุนที-ออกและชําระแล้ ว ใบสําคัญแสดงสิทธิที-จะซื *อหุ้น ส่วนเกิน(ตํ-ากว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื *อคืน หักด้ วยหุ้นทุนซื *อคืน

2/

Non-Performing Loans (gross) ประจําไตรมาส สิ *นสุดวันที- 31 ธันวาคม 2559
(ร้ อยละ 3.89 ของเงินให้ สินเชื-อรวมก่อนหักเงินสํารองค่าเผื-อหนี *สงสัยจะสูญ)

86,785,958

ช่ องทางการเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับการดํารงเงินกองทุน
สําหรับธนาคารพาณิชย์
(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้ วย
การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี-ยวกับการดํารงเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชย์)
ช่องทางที-เปิ ดเผยข้ อมูล www.ktb.co.th>นักลงทุนสัมพันธ์ >ข้ อมูลทางการเงิน>การเปิ ดเผยข้ อมูลตามเกณฑ์ Basel
วันที-ที-เปิ ดเผยข้ อมูล
วันที- 31 ตุลาคม 2559
ข้ อมูล ณ
วันที- 30 มิถุนายน 2559

สําหรับ กลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้ วย
หลักเกณฑ์การกํากับแบบรวมกลุม่ )

ช่องทางที-เปิ ดเผยข้ อมูล www.ktb.co.th>นักลงทุนสัมพันธ์ >ข้ อมูลทางการเงิน>การเปิ ดเผยข้ อมูลตามเกณฑ์ Basel
วันที-ที-เปิ ดเผยข้ อมูล
วันที- 31 ตุลาคม 2559
ข้ อมูล ณ
วันที- 30 มิถุนายน 2559

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี *สินนี *ครบถ้ วนถูกต้ องตามความเป็ นจริ ง

.......................................................................

..................................................................

(นางวลัยรั ตน์ เลิศอําพรไพศาล)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ อาวุโส ผู้บริหารสายงาน

(นายผยง ศรี วณิช)
กรรมการผู้ จดั การใหญ่

