
424,117 115,699,789

20,950,351 56,672,389

- 140,977

325,588 - 

69,613,472 - 

447,218

4,250,000 4,986,662

111,177,108 - 

224,025 1,956,639

- 179,903,674

653,509 

125,049 ส่วนของทนุ1/ 20,081,600

1,706,065 องค์ประกอบอื นของส่วนของเจ้าของ 291,473

กําไร (ขาดทนุ) สะสม 9,172,537

29,545,610

209,449,284 209,449,284

Non-Performing Loan2/ (net) ประจําไตรมาส สิ :นสดุวนัที  30 มิถนุายน 2562 145,519 

    (ร้อยละ 0.11 ของเงินให้สินเชื อรวมหลงัหกัเงินสํารองคา่เผื อหนี :สงสยัจะสญูของเงินให้สินเชื อด้อยคณุภาพ)

เงินสํารองสําหรับลกูหนี :ที ต้องกนัตามเกณฑ์ที  ธปท. กําหนด ประจําไตรมาส สิ :นสดุวนัที  30 มิถนุายน 2562 949,434 

เงินสํารองสําหรับลกูหนี :ที มีอยู่ ประจําไตรมาส สิ :นสดุวนัที  30 มิถนุายน 2562 3,739,937 

เงินให้สินเชื อแก่บคุคลหรือกิจการที เกี ยวข้องกนั 4,952,267 

เงินให้สินเชื อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที เกี ยวข้องกนั - 

เงินให้สินเชื อแก่บคุคลหรือกิจการที เกี ยวข้องกนัซึ งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี : - 

เงินกองทนุตามกฎหมาย 35,388,557 

       (ร้อยละ 18.42  ของเงินกองทนุทั :งสิ :นตอ่สินทรัพย์เสี ยง)

เงินกองทนุหลงัหกัเงินกองทนุส่วนเพิ ม เพื อรองรับการให้สินเชื อฯ แก่กลุ่มลกูหนี :รายใหญ่ 33,363,448 

       (ร้อยละ 17.37 ของเงินกองทนุทั :งสิ :นหลงัหกัเงินกองทนุส่วนเพิ มตอ่สินทรัพย์เสี ยง)

สินทรัพย์และหนี :สินที เปลี ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ :นสดุวนัที  31 กรกฎาคม 2562  ซึ งเป็นผลจากการจ่ายคา่ปรับการกระทําผิด

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

หนี :สินที อาจเกิดขึ :นในภายหน้า

   การรับอาวลัตัUวเงินและการคํ :าประกนัการกู้ ยืมเงิน 1,024,549 

   ภาระตามตัUวแลกเงินคา่สินค้าเข้าที ยงัไม่ครบกําหนด 95,726 

   เล็ตเตอร์ออฟเครดติ 449,547 

   ภาระผกูพนัอื น 43,376,918 

 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 มิถนุายน 2562 407,279 

(ร้อยละ 0.31  ของเงินให้สินเชื อรวมก่อนหกัเงินสํารองคา่เผื อหนี :สงสยัจะสญู)

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่

วนัที   21  สิงหาคม  2562

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

ขอรับรองวา่รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี :สินนี :ครบถ้วนถกูต้องตามความเป็นจริง

นายจื :อเซิ :ง สวู่ นายสม  พิศาลโสภณ

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  610,725  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,  31  กรกฎาคม  2562                                           (หน่วย : พนับาท)


