ธ.พ.1.1
รายการย่ อแสดงสินทรั พย์ และหนีส้ ิน
(ไม่ ได้ ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

สินทรัพย์

หนีส้ ิน

พันบาท

เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุนสุทธิ
(มีภาระผูกพัน 35,506,349 พันบาท)
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้สุทธิ
ดอกเบี ้ยค้ างรับ
ภาระของลูกค้ าจากการรับรอง
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
ทีด่ ิน อาคาร และอุปกรณ์สทุ ธิ
สินทรัพย์อื่นสุทธิ

พันบาท

70,241,184
584,751,513
83,461,600
48,655,790
185,366,119

เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนี ้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์
หนี ้สินทางการเงินทีก่ าหนดให้ แสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรม
หนี ้สินตราสารอนุพนั ธ์
10,697,950 ตราสารหนี ้ทีอ่ อกและเงินกู้ยืม
1,737,243,753 ภาระของธนาคารจากการรับรอง
4,965,210 หนี ้สินอื่น
รวมหนีส้ ิน
200,415
34,893,158
ส่ วนของเจ้ าของ
1/
24,184,691 ส่วนของทุน
23,573,001 องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ าของ
กาไร (ขาดทุน) สะสม

รวมสินทรัพย์

2,035,413,959
246,299,947
11,646,804
84,462,934
44,692,309
65,759,425
200,415
45,197,933
2,533,673,726
92,838,774
14,289,733
167,432,151
274,560,658
2,808,234,384

รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ

2,808,234,384

พันบาท
2/

47,859,312

Non-Performing Loans (net) ประจาไตรมาส สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561
(ร้ อยละ 2.03 ของเงินให้ สินเชื่อรวมหลังหักเงินสารองค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญของเงินให้ สินเชื่อด้ อยคุณภาพ)
เงินสารองสาหรับลูกหนีท้ ี่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท.กาหนด ประจาไตรมาส สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561
เงินสารองสาหรับลูกหนีท้ ี่มีอยู่ ประจาไตรมาส สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561
เงินให้ สินเชื่อแก่บคุ คลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินให้ สินเชื่อแก่บริษทั บริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินให้ สินเชื่อแก่บคุ คลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันซึง่ เกิดจากการปรับปรุงโครงสร้ างหนี ้
เงินกองทุนตามกฎหมาย
(ร้ อยละ 17.72 ของเงินกองทุนทั ้งสิ ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้ สินเชื่อฯ แก่กลุ่มลูกหนี ้รายใหญ่
(ร้ อยละ 17.72 ของเงินกองทุนทั ้งสิ ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)
สินทรัพย์และหนี ้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 ซึง่ เป็ นผลจากการจ่ายค่าปรับ
การกระทาผิดพ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 มาตรา ………………..

83,850,037
124,449,755
38,774,617
9,759,417
327,961,950
327,961,950
-

หนีส้ ินที่อาจเกิดขึ ้นในภายหน้ า
การรับอาวัลตัว๋ เงินและการค ้าประกันการกู้ยืมเงิน
ภาระตามตัว๋ แลกเงินค่าสินค้ าเข้ าที่ยงั ไม่ครบกาหนด
เลตเตอร์ ออฟเครดิต
ภาระผูกพันอื่น
1/

2/

11,647,637
6,262,664
45,027,353
329,339,313

ส่วนของทุนหมายถึง ทุนที่ออกและชาระแล้ ว ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น ส่วนเกิน(ต่ากว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื ้อคืน หักด้ วยหุ้นทุนซื ้อคืน
103,402,915
Non-Performing Loans (gross) ประจาไตรมาส สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561
(ร้ อยละ 4.28 ของเงินให้ สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสารองค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ)
ช่ องทางการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการดารงเงินกองทุน
สาหรับธนาคารพาณิชย์
(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้ วย
การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการดารงเงินกองทุนสาหรับธนาคารพาณิชย์)

ช่องทางทีเ่ ปิ ดเผยข้ อมูล www.ktb.co.th>นักลงทุนสัมพันธ์ >ข้ อมูลทางการเงิน>การเปิ ดเผยข้ อมูลตามเกณฑ์ Basel
วันทีท่ เี่ ปิ ดเผยข้ อมูล
วันที่ 31 ตุลาคม 2560
ข้ อมูล ณ
วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560

สาหรับ กลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้ วย
หลักเกณฑ์การกากับแบบรวมกลุม่ )
ช่องทางทีเ่ ปิ ดเผยข้ อมูล www.ktb.co.th>นักลงทุนสัมพันธ์ >ข้ อมูลทางการเงิน>การเปิ ดเผยข้ อมูลตามเกณฑ์ Basel
วันทีท่ เี่ ปิ ดเผยข้ อมูล
วันที่ 31 ตุลาคม 2560
ข้ อมูล ณ
วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี ้สินนี ้ครบถ้ วนถูกต้ องตามความเป็ นจริ ง

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

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

(นางสาวภูร์ ิ พรรณ เจริญสุข)
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
สายงานบริหารการเงิน

(นายผยง ศรีวณิช)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

