ธ.พ. 1.1
ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน)
รายการย่ อแสดงสินทรัพย์ และหนีส! นิ
(ไม่ ได้ ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
ณ วันที+ 31 มีนาคม 2562
สินทรัพย์

(หน่ วย : พันบาท)
หนีส! นิ

423,822
13,444,009
197,815
70,422,526

เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุนสุทธิ
(มีภาระผูกพัน 1,418,792 พันบาท)
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ
เงินให้ สินเชือแก่ลกู หนี :สุทธิ
ดอกเบี :ยค้ างรับ
ภาระของลูกค้ าจากการรับรอง
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

4,554,874
107,565,810
334,507
669,048

104,815,145
58,700,192
32,470
392,800
4,986,175
1,720,610
170,647,392

เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนี :สินจ่ายคืนเมือทวงถาม
ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์
หนี :สินทางการเงินทีกําหนดให้ แสดงด้ วยมูลค่ายุตธิ รรม
หนี :สินตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารหนี :ทีออกและเงินกู้ยืม
ภาระของธนาคารจากการรับรอง
หนี :สินอืน
รวมหนีส! นิ
ส่ วนของเจ้ าของ

134,348 ส่วนของทุน1/
1,743,550 องค์ประกอบอืนของส่วนของเจ้ าของ
กําไร (ขาดทุน) สะสม
รวมส่ วนของเจ้ าของ
199,490,309
รวมหนีส! นิ และส่ วนของเจ้ าของ

ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ
สินทรัพย์อืนสุทธิ

รวมสินทรัพย์

Non-Performing Loan 2/ (net) ประจําไตรมาส สิ :นสุดวันที 31 มีนาคม 2562
(ร้ อยละ 0.30 ของเงินให้ สินเชือรวมหลังหักเงินสํารองค่าเผือหนี :สงสัยจะสูญของเงินให้ สินเชือด้ อยคุณภาพ)
เงินสํารองสําหรับลูกหนี :ทีต้ องกันตามเกณฑ์ที ธปท. กําหนด ประจําไตรมาส สิ :นสุดวันที 31 มีนาคม 2562
เงินสํารองสําหรับลูกหนี :ทีมีอยู่ ประจําไตรมาส สิ :นสุดวันที 31 มีนาคม 2562
เงินให้ สินเชือแก่บคุ คลหรือกิจการทีเกียวข้ องกัน
เงินให้ สินเชือแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ทีเกียวข้ องกัน
เงินให้ สินเชือแก่บคุ คลหรือกิจการทีเกียวข้ องกันซึงเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้ างหนี :
เงินกองทุนตามกฎหมาย

20,132,094
148,157
8,562,666
28,842,917
199,490,309
369,785
942,963
4,107,785
5,203,960
34,925,802

(ร้ อยละ 18.03 ของเงินกองทุนทังสิ
: :นต่อสินทรัพย์เสียง)
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิม เพือรองรับการให้ สินเชือฯ แก่กลุ่มลูกหนี :รายใหญ่

32,894,330

(ร้ อยละ 16.98 ของเงินกองทุนทังสิ
: :นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิมต่อสินทรัพย์เสียง)
สินทรัพย์และหนี :สินทีเปลียนแปลงในช่วงไตรมาส สิ :นสุดวันที 31 มีนาคม 2562 ซึงเป็ นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทําผิด
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา . . . . .

-

หนี :สินทีอาจเกิดขึ :นในภายหน้ า
การรับอาวัลตัวU เงินและการคํ :าประกันการกู้ยืมเงิน
ภาระตามตัวU แลกเงินค่าสินค้ าเข้ าทียังไม่ครบกําหนด
เล็ตเตอร์ ออฟเครดิต

5,941,101
96,630
281,182

ภาระผูกพันอืน

41,909,156

1/

ส่วนของทุน หมายถึง ทุนทีออกและชําระแล้ ว ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื :อหุ้น ส่วนเกิน (ตํากว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื :อคืน หักด้ วยหุ้นทุนซื :อคืน

2/

Non-Performing Loans (gross) ประจําไตรมาส สิ :นสุดวันที 31 มีนาคม 2562
(ร้ อยละ 0.70 ของเงินให้ สินเชือรวมก่อนหักเงินสํารองค่าเผือหนี :สงสัยจะสูญ)

865,883

ช่ องทางการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี+ยวกับการดํารงเงินกองทุน
สําหรับธนาคารพาณิชย์ (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้ วย
สําหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้ วย
การเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับการดํารงเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชย์)
หลักเกณฑ์การกํากับแบบรวมกลุ่ม)
ช่องทางทีเปิ ดเผยข้ อมูล : www.icbcthai.com
วันทีทีเปิ ดเผยข้ อมูล : 25 ตุลาคม 2561
ข้ อมูล ณ วันที : 30 มิถนุ ายน 2561

ช่องทางทีเปิ ดเผยข้ อมูล : www.icbcthai.com
วันทีทีเปิ ดเผยข้ อมูล : 25 ตุลาคม 2561
ข้ อมูล ณ วันที : 30 มิถนุ ายน 2561
ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี :สินนี :ครบถ้ วนถูกต้ องตามความเป็ นจริง

นายสม พิศาลโสภณ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่

นางสุนทรี ธรรมรัชพิมล
ผู้อํานวยการอาวุโสฝ่ ายบัญชี
วันที 19 เมษายน 2562

