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

ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

สินทรั พย์

หนีส้ ิน

พันบาท

เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สิทธิในการเรี ยกคืนหลักทรัพย์
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุนสุทธิ
(มีภาระผูกพัน 61,026,114 พันบาท)
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมสุทธิ
เงินให้ สนิ เชื่อแก่ลกู หนี ้สุทธิ
ดอกเบี ้ยค้ างรับ
ภาระของลูกค้ าจากการรับรอง
ทรัพย์สนิ รอการขายสุทธิ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สทุ ธิ
สินทรัพย์อื่นสุทธิ
รวมสินทรั พย์

พันบาท

68,249,253
494,939,001
16,382,400
27,160,877
215,550,663

เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนี ้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์
หนี ้สินทางการเงินที่กาหนดให้ แสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรม
หนี ้สินตราสารอนุพนั ธ์
10,664,593 ตราสารหนี ้ที่ออกและเงินกู้ยมื
1,740,276,430 ภาระของธนาคารจากการรับรอง
5,221,485 หนี ้สินอื่น
รวมหนีส้ ิน
59,192
36,736,099
ส่ วนของเจ้ าของ
1/
24,940,602 ส่วนของทุน
19,686,847 องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ าของ
กาไร (ขาดทุน) สะสม

2,019,072,687
193,744,012
6,352,040
16,382,400
26,031,961
72,937,935
59,192
66,023,537
2,400,603,764
92,838,774
13,245,516
153,179,388
259,263,678
2,659,867,442

รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ

2,659,867,442

พันบาท

42,416,219

2/

Non-Performing Loans (net) ประจาไตรมาส สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

(ร้ อยละ 1.94 ของเงินให้ สินเชือ่ รวมหลังหักเงินสารองค่าเผือ่ หนี ้สงสัยจะสูญของเงินให้ สินเชือ่ ด้ อยคุณภาพ)
เงินสารองสาหรับลูกหนี ้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท.กาหนด ประจาไตรมาส สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560
เงินสารองสาหรับลูกหนี ้ที่มีอยู่ ประจาไตรมาส สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560
เงินให้ สินเชือ่ แก่บคุ คลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินให้ สินเชือ่ แก่บริ ษัทบริ หารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินให้ สินเชือ่ แก่บคุ คลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันซึง่ เกิดจากการปรับปรุงโครงสร้ างหนี ้
เงินกองทุนตามกฎหมาย
(ร้ อยละ 16.79 ของเงินกองทุนทั ้งสิ ้นต่อสินทรัพย์เสีย่ ง)
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้ สินเชือ่ ฯ แก่กลุม่ ลูกหนี ้รายใหญ่
(ร้ อยละ 16.79 ของเงินกองทุนทั ้งสิ ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสีย่ ง)
สินทรัพย์และหนี ้สินที่เปลีย่ นแปลงในช่วงไตรมาส สิ ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2560 ซึง่ เป็ นผลจากการจ่ายค่าปรับ
การกระทาผิดพ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 มาตรา ………………..

86,092,354
108,726,409
48,756,425
57,409
313,221,631
313,221,631
-

หนี ้สินที่อาจเกิดขึ ้นในภายหน้ า
การรับอาวัลตัว๋ เงินและการค ้าประกันการกู้ยืมเงิน
ภาระตามตัว๋ แลกเงินค่าสินค้ าเข้ าที่ยงั ไม่ครบกาหนด
เลตเตอร์ ออฟเครดิต
ภาระผูกพันอืน่

6,579,801
5,327,689
34,386,539
331,311,414

1/

ส่วนของทุนหมายถึง ทุนที่ออกและชาระแล้ ว ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น ส่วนเกิน(ต่ากว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื ้อคืน หักด้ วยหุ้นทุนซื ้อคืน

2/

Non-Performing Loans (gross) ประจาไตรมาส สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560
(ร้ อยละ 4.28 ของเงินให้ สินเชือ่ รวมก่อนหักเงินสารองค่าเผือ่ หนี ้สงสัยจะสูญ)

95,881,113

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 2559
ข้ อมูล ณ
วันที่ 30 มิถนุ ายน 2559

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 2559
ข้ อมูล ณ
วันที่ 30 มิถนุ ายน 2559

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี ้สินนี ้ครบถ้ วนถูกต้ องตามความเป็ นจริ ง

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

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

(นางวลัยรั ตน์ เลิศอาพรไพศาล)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ อาวุโส ผู้บริ หารสายงาน
สายงานบริ หารการเงิน

(นายผยง ศรีวณิช)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

