ธ.พ.1.1
รายการย่ อแสดงสินทรัพย์ และหนี ส้ ิน
(ไม่ ได้ ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุ ญาต)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

สินทรัพย์

หนีส้ ิน

พันบาท

เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สิทธิในการเรี ยกคืนหลักทรัพย์
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุนสุทธิ
(มีภาระผูกพัน 17,298,503 พันบาท)
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้สุทธิ
ดอกเบี ้ยค้ างรับ
ภาระของลูกค้ าจากการรับรอง
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
ทีด่ ิน อาคาร และอุปกรณ์สทุ ธิ
สินทรัพย์อื่นสุทธิ
รวมสินทรั พย์

พันบาท

70,052,639
505,954,060
64,907,300
37,658,354
185,276,122

เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนี ้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์
หนี ้สินทางการเงินทีก่ าหนดให้ แสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรม
หนี ้สินตราสารอนุพนั ธ์
10,697,855 ตราสารหนี ้ทีอ่ อกและเงินกู้ยืม
1,780,606,272 ภาระของธนาคารจากการรับรอง
3,415,436 หนี ้สินอื่น
รวมหนีส้ ิน
198,460
34,698,558
ส่ วนของเจ้ าของ
1/
24,257,139 ส่วนของทุน
19,315,620 องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ าของ
กาไร (ขาดทุน) สะสม

2,035,747,781
197,337,464
4,604,034
65,112,586
34,310,684
67,274,342
198,460
52,734,849
2,457,320,200
92,838,774
14,022,269
172,856,572
279,717,615
2,737,037,815

รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ

2,737,037,815

พันบาท
2/

43,896,351

Non-Performing Loans (net) ประจาไตรมาส สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2561
(ร้ อยละ 1.90 ของเงินให้ สนิ เชื่อรวมหลังหักเงินสารองค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญของเงินให้ สนิ เชื่อด้ อยคุณภาพ)
เงินสารองสาหรับลูกหนี ้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท.กาหนด ประจาไตรมาส สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2561
เงินสารองสาหรับลูกหนี ้ที่มีอยู่ ประจาไตรมาส สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2561
เงินให้ สนิ เชื่อแก่บคุ คลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินให้ สนิ เชื่อแก่บริ ษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินให้ สนิ เชื่อแก่บคุ คลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้ างหนี ้
เงินกองทุนตามกฎหมาย
(ร้ อยละ 17.90 ของเงินกองทุนทังสิ
้ ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้ สนิ เชื่อฯ แก่กลุม่ ลูกหนี ้รายใหญ่
(ร้ อยละ 17.90 ของเงินกองทุนทังสิ
้ ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)
สินทรัพย์และหนี ้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็ นผลจากการจ่ายค่าปรับ
การกระทาผิดพ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 มาตรา ………………..

85,149,088
130,948,078
47,619,318
9,310,027
329,153,032
329,153,032
-

หนี ้สินที่อาจเกิดขึ ้นในภายหน้ า
การรับอาวัลตัว๋ เงินและการค ้าประกันการกู้ยืมเงิน
ภาระตามตัว๋ แลกเงินค่าสินค้ าเข้ าที่ยงั ไม่ครบกาหนด
เลตเตอร์ ออฟเครดิต
ภาระผูกพันอื่น
1/

2/

13,726,925
5,006,125
51,217,154
319,093,205

ส่วนของทุนหมายถึง ทุนที่ออกและชาระแล้ ว ใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้น ส่วนเกิน(ต่ากว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซือ้ คืน หักด้ วยหุ้นทุนซือ้ คืน
106,131,219
Non-Performing Loans (gross) ประจาไตรมาส สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2561
(ร้ อยละ 4.47 ของเงินให้ สนิ เชื่อรวมก่อนหักเงินสารองค่าเผื่อหนี ้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 30 เมษายน 2561
ข้ อมูล ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 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 30 เมษายน 2561
ข้ อมูล ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี ้สินนี ้ครบถ้ วนถูกต้ องตามความเป็ นจริ ง

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

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

(นางสาวภูร์ ิ พรรณ เจริญสุข)
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริ หารสายงาน
สายงานบริหารการเงิน

(นายผยง ศรีวณิช)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

