
424,624 128,123,128

31,553,413 52,712,556

- 28,562

311,929 - 

69,584,429 - 

715,086

4,250,000 4,986,905

109,389,906 - 

160,239 1,908,385

- 188,474,622

649,669 

121,009 ส่วนของทนุ1/ 20,081,600

1,842,681 องค์ประกอบอื นของส่วนของเจ้าของ 319,979

กําไร (ขาดทนุ) สะสม 9,411,698

29,813,277

218,287,899 218,287,899

Non-Performing Loan2/ (net) ประจําไตรมาส สิ :นสดุวนัที  30 กนัยายน 2562 143,710 

    (ร้อยละ 0.10 ของเงินให้สินเชื อรวมหลงัหกัเงินสํารองคา่เผื อหนี :สงสยัจะสญูของเงินให้สินเชื อด้อยคณุภาพ)

เงินสํารองสําหรับลกูหนี :ที ต้องกนัตามเกณฑ์ที  ธปท. กําหนด ประจําไตรมาส สิ :นสดุวนัที  30 กนัยายน 2562 975,488 

เงินสํารองสําหรับลกูหนี :ที มีอยู่ ประจําไตรมาส สิ :นสดุวนัที  30 กนัยายน 2562 3,749,849 

เงินให้สินเชื อแก่บคุคลหรือกิจการที เกี ยวข้องกนั 4,583,140 

เงินให้สินเชื อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที เกี ยวข้องกนั - 

เงินให้สินเชื อแก่บคุคลหรือกิจการที เกี ยวข้องกนัซึ งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี : - 

เงินกองทนุตามกฎหมาย 36,310,512 

       (ร้อยละ 18.90  ของเงินกองทนุทั :งสิ :นตอ่สินทรัพย์เสี ยง)

เงินกองทนุหลงัหกัเงินกองทนุส่วนเพิ ม เพื อรองรับการให้สินเชื อฯ แก่กลุ่มลกูหนี :รายใหญ่ 34,298,079 

       (ร้อยละ 17.85 ของเงินกองทนุทั :งสิ :นหลงัหกัเงินกองทนุส่วนเพิ มตอ่สินทรัพย์เสี ยง)

สินทรัพย์และหนี :สินที เปลี ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ :นสดุวนัที  30 กนัยายน 2562  ซึ งเป็นผลจากการจ่ายคา่ปรับการกระทําผิด

   พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา . . . . . - 

หนี :สินที อาจเกิดขึ :นในภายหน้า

   การรับอาวลัตัUวเงินและการคํ :าประกนัการกู้ ยืมเงิน 1,014,186 

   ภาระตามตัUวแลกเงินคา่สินค้าเข้าที ยงัไม่ครบกําหนด 63,899 

   เล็ตเตอร์ออฟเครดติ 166,176 

   ภาระผกูพนัอื น 43,558,383 

 1/ ส่วนของทนุ หมายถึง ทนุที ออกและชําระแล้ว ใบสําคญัแสดงสิทธิที จะซื :อหุ้น ส่วนเกิน (ตํ ากวา่) มลูคา่หุ้น ส่วนเกินทนุหุ้นทนุซื :อคนื หกัด้วยหุ้นทนุซื :อคนื

 2/ Non-Performing Loans (gross) ประจําไตรมาส สิ :นสดุวนัที  30 กนัยายน 2562 404,527 

(ร้อยละ 0.28  ของเงินให้สินเชื อรวมก่อนหกัเงินสํารองคา่เผื อหนี :สงสยัจะสญู)

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้อํานวยการอาวโุส

วนัที   21  ตลุาคม  2562

      ข้อมลู ณ  วนัที  : 31  ธันวาคม  2561       ข้อมลู ณ วนัที  : 31  ธันวาคม  2561

ขอรับรองวา่รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี :สินนี :ครบถ้วนถกูต้องตามความเป็นจริง

นายจื :อเซิ :ง สวู่ นางสนุทรี  ธรรมรัชพิมล

สําหรับธนาคารพาณิชย์ (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยวา่ด้วย

การเปิดเผยข้อมลูเกี ยวกบัการดาํรงเงินกองทนุสําหรับธนาคารพาณิชย์)

   สําหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยวา่ด้วย

หลกัเกณฑ์การกํากบัแบบรวมกลุ่ม)

      ช่องทางที เปิดเผยข้อมลู : www.icbcthai.com       ช่องทางที เปิดเผยข้อมลู : www.icbcthai.com

      วนัที ที เปิดเผยข้อมลู : 26  เมษายน  2562       วนัที ที เปิดเผยข้อมลู : 26  เมษายน  2562

ที ดนิ อาคาร และอปุกรณ์ สทุธิ

สินทรัพย์อื นสทุธิ

   รวมส่วนของเจ้าของ

      รวมสนิทรัพย์       รวมหนี  สนิและส่วนของเจ้าของ

ช่องทางการเปิดเผยข้อมลูเกี*ยวกบัการดาํรงเงนิกองทุน

ดอกเบี :ยค้างรับ หนี :สินอื น

ภาระของลกูค้าจากการรับรอง    รวมหนี  สนิ

ทรัพย์สินรอการขายสทุธิ ส่วนของเจ้าของ

(มีภาระผกูพนั 1,565,671 พนับาท) หนี :สินตราสารอนพุนัธ์

เงินลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสทุธิ ตราสารหนี :ที ออกและเงินกู้ ยืม

เงินให้สินเชื อแก่ลกูหนี :สทุธิ ภาระของธนาคารจากการรับรอง

สิทธิในการเรียกคนืหลกัทรัพย์ หนี :สินจ่ายคนืเมื อทวงถาม

สินทรัพย์ตราสารอนพุนัธ์ ภาระในการส่งคนืหลกัทรัพย์

เงินลงทนุสทุธิ หนี :สินทางการเงินที กําหนดให้แสดงด้วยมลูคา่ยตุธิรรม

สนิทรัพย์ หนี  สนิ

เงินสด เงินรับฝาก

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ

ธ.พ. 1.1

ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จํากดั (มหาชน)

รายการย่อแสดงสนิทรัพย์และหนี  สนิ

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

                                                                              ณ วนัที*  30  กนัยายน  2562                                           (หน่วย : พนับาท)


