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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สินทรัพย์

หนี ส้ ิน

พันบาท

เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สิทธิในการเรี ยกคืนหลักทรัพย์
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุนสุทธิ
(มีภาระผูกพัน 515,105 พันบาท)
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้สุทธิ
ดอกเบี ้ยค้ างรับ
ภาระของลูกค้ าจากการรับรอง
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
ทีด่ ิน อาคาร และอุปกรณ์สทุ ธิ
สินทรัพย์อื่นสุทธิ
รวมสินทรั พย์

พันบาท

68,661,544
371,763,700
33,595,200
36,231,033
223,228,712

เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนี ้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์
หนี ้สินทางการเงินทีก่ าหนดให้ แสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรม
หนี ้สินตราสารอนุพนั ธ์
10,697,855 ตราสารหนี ้ทีอ่ อกและเงินกู้ยืม
1,823,362,012 ภาระของธนาคารจากการรับรอง
4,877,860 หนี ้สินอื่น
รวมหนีส้ ิน
208,030
35,912,796
ส่ วนของเจ้ าของ
1/
24,592,840 ส่วนของทุน
23,049,792 องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ าของ
กาไร (ขาดทุน) สะสม
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ

2,656,181,374

2,042,947,825
151,999,937
5,579,659
33,595,200
32,345,613
50,521,110
208,030
51,478,822
2,368,676,196
92,838,774
14,970,218
179,696,186
287,505,178
2,656,181,374

พันบาท
2/

43,942,966

Non-Performing Loans (net) ประจาไตรมาส สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(ร้ อยละ 1.98 ของเงินให้ สนิ เชื่อรวมหลังหักเงินสารองค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญของเงินให้ สนิ เชื่อด้ อยคุณภาพ)
เงินสารองสาหรับลูกหนี ้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท.กาหนด ประจาไตรมาส สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
เงินสารองสาหรับลูกหนี ้ที่มีอยู่ ประจาไตรมาส สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
เงินให้ สนิ เชื่อแก่บคุ คลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินให้ สนิ เชื่อแก่บริ ษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินให้ สนิ เชื่อแก่บคุ คลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้ างหนี ้
เงินกองทุนตามกฎหมาย
(Capital adequacy ratio = 18.19 percents)
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้ สนิ เชื่อฯ แก่กลุม่ ลูกหนี ้รายใหญ่
(Regulatory capital ratio after deducting capital add-on arising from Single Lending Limit = 18.19 percents)
สินทรัพย์และหนี ้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็ นผลจากการจ่ายค่าปรับ
การกระทาผิดพ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 มาตรา ……..36..…..
หนี ้สินที่อาจเกิดขึ ้นในภายหน้ า
การรับอาวัลตัว๋ เงินและการค ้าประกันการกู้ยืมเงิน
ภาระตามตัว๋ แลกเงินค่าสินค้ าเข้ าที่ยงั ไม่ครบกาหนด
เลตเตอร์ ออฟเครดิต
ภาระผูกพันอื่น
1/

2/

69,922,525
127,703,921
44,771,392
8,949,191
344,871,420
344,871,420
3,540
13,777,718
5,626,470
54,990,068
327,435,517

ส่วนของทุนหมายถึง ทุนที่ออกและชาระแล้ ว ใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้น ส่วนเกิน(ต่ากว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื ้อคืน หักด้ วยหุ้นทุนซือ้ คืน
102,367,480
Non-Performing Loans (gross) ประจาไตรมาส สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(ร้ อยละ 4.50 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 31 ตุลาคม 2561
ข้ อมูล ณ
วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561

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 2561
ข้ อมูล ณ
วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี ้สินนี ้ครบถ้ วนถูกต้ องตามความเป็ นจริ ง

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

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

(นางสาวภูร์ ิ พรรณ เจริญสุข)
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริ หารสายงาน
สายงานบริ หารการเงิน

(นายผยง ศรีวณิช)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

