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

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

สินทรัพย์

หนี ส้ ิน

พันบาท

เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สิทธิในการเรี ยกคืนหลักทรัพย์
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุนสุทธิ
(มีภาระผูกพัน 30,738,672 พันบาท)
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ
เงินให้ สินเชื่อแก่ลกู หนี ้สุทธิ
ดอกเบี ้ยค้ างรับ
ภาระของลูกค้ าจากการรับรอง
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
ทีด่ ิน อาคาร และอุปกรณ์สทุ ธิ
สินทรัพย์อื่นสุทธิ
รวมสินทรั พย์

พันบาท

64,536,162
562,408,999
37,974,100
57,158,759
205,903,723

เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนี ้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์
หนี ้สินทางการเงินทีก่ าหนดให้ แสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรม
หนี ้สินตราสารอนุพนั ธ์
10,697,950 ตราสารหนี ้ทีอ่ อกและเงินกู้ยืม
1,730,489,362 ภาระของธนาคารจากการรับรอง
3,031,461 หนี ้สินอื่น
รวมหนีส้ ิน
167,532
35,452,207
ส่ วนของเจ้ าของ
1/
24,323,499 ส่วนของทุน
20,614,163 องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ าของ
กาไร (ขาดทุน) สะสม

2,082,291,001
185,212,019
5,452,906
38,069,811
53,234,729
65,699,477
167,532
49,765,989
2,479,893,464
92,838,774
15,138,780
164,886,899
272,864,453
2,752,757,917

รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ

2,752,757,917

พันบาท

41,532,260

2/

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

(ร้ อยละ 1.78 ของเงินให้ สนิ เชื่อรวมหลังหักเงินสารองค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญของเงินให้ สนิ เชื่อด้ อยคุณภาพ)
เงินสารองสาหรับลูกหนี ้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท.กาหนด ประจาไตรมาส สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
เงินสารองสาหรับลูกหนี ้ที่มีอยู่ ประจาไตรมาส สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
เงินให้ สนิ เชื่อแก่บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินให้ สนิ เชื่อแก่บริ ษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินให้ สนิ เชื่อแก่บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้ างหนี ้
เงินกองทุนตามกฎหมาย
(ร้ อยละ 17.60 ของเงินกองทุนทังสิ
้ ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้ สนิ เชื่อฯ แก่กลุม่ ลูกหนี ้รายใหญ่
(ร้ อยละ 17.60 ของเงินกองทุนทังสิ
้ ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)
สินทรัพย์และหนี ้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2561 ซึ่งเป็ นผลจากการจ่ายค่าปรับ
การกระทาผิดพ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 มาตรา ………………..

87,557,108
121,376,374
45,651,884
26,179
329,097,177
329,097,177
-

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

12,350,800
4,895,636
43,606,388
328,898,033

1/

ส่วนของทุนหมายถึง ทุนที่ออกและชาระแล้ ว ใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้น ส่วนเกิน(ต่ากว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซือ้ คืน หักด้ วยหุ้นทุนซื ้อคืน

2/

Non-Performing Loans (gross) ประจาไตรมาส สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(ร้ อยละ 4.14 ของเงินให้ สนิ เชื่อรวมก่อนหักเงินสารองค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ)

98,637,386

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 ผู้บริ หารสายงาน
สายงานบริ หารการเงิน

(นายผยง ศรีวณิช)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

