
              (ฉบับแก้ไขปรับปรุง)

439,540 102,142,131

11,403,230 61,542,069

- 119,157

284,525 - 

74,178,297 - 

312,553

4,554,874 4,985,815

106,306,406 - 

287,615 2,238,192

- 171,339,917

669,048 

139,211 ส่วนของทนุ1/ 20,132,094

1,439,676 องค์ประกอบอื นของส่วนของเจ้าของ 105,580

กําไร (ขาดทนุ) สะสม 8,124,831

28,362,505

199,702,422 199,702,422

Non-Performing Loan2/ (net) ประจําไตรมาส สิ :นสดุวนัที  31  ธันวาคม 2561 366,290 

    (ร้อยละ 0.31 ของเงินให้สินเชื อรวมหลงัหกัเงินสํารองคา่เผื อหนี :สงสยัจะสญูของเงินให้สินเชื อด้อยคณุภาพ)

เงินสํารองสําหรับลกูหนี :ที ต้องกนัตามเกณฑ์ที  ธปท. กําหนด ประจําไตรมาส สิ :นสดุวนัที  31 ธันวาคม 2561 889,840 

เงินสํารองสําหรับลกูหนี :ที มีอยู่ ประจําไตรมาส สิ :นสดุวนัที  31 ธันวาคม 2561 4,187,714 

เงินให้สินเชื อแก่บคุคลหรือกิจการที เกี ยวข้องกนั 5,696,148 

เงินให้สินเชื อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที เกี ยวข้องกนั - 

เงินให้สินเชื อแก่บคุคลหรือกิจการที เกี ยวข้องกนัซึ งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี : - 

เงินกองทนุตามกฎหมาย 34,757,577 

       (ร้อยละ 18.51  ของเงินกองทนุทั :งสิ :นตอ่สินทรัพย์เสี ยง)

เงินกองทนุหลงัหกัเงินกองทนุส่วนเพิ ม เพื อรองรับการให้สินเชื อฯ แก่กลุ่มลกูหนี :รายใหญ่ 32,723,792 

       (ร้อยละ 17.43  ของเงินกองทนุทั :งสิ :นหลงัหกัเงินกองทนุส่วนเพิ มตอ่สินทรัพย์เสี ยง)

สินทรัพย์และหนี :สินที เปลี ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ :นสดุวนัที  31 ธันวาคม 2561  ซึ งเป็นผลจากการจ่ายคา่ปรับการกระทําผิด

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

หนี :สินที อาจเกิดขึ :นในภายหน้า

   การรับอาวลัตัUวเงินและการคํ :าประกนัการกู้ ยืมเงิน 5,896,869 

   ภาระตามตัUวแลกเงินคา่สินค้าเข้าที ยงัไม่ครบกําหนด 90,020 

   เล็ตเตอร์ออฟเครดติ 111,696 

   ภาระผกูพนัอื น 39,183,630 

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

 2/ Non-Performing Loans (gross) ประจําไตรมาส สิ :นสดุวนัที  31 ธันวาคม 2561 869,181 

(ร้อยละ 0.73  ของเงินให้สินเชื อรวมก่อนหกัเงินสํารองคา่เผื อหนี :สงสยัจะสญู)

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่

วนัที   2 เมษายน 2562

      ข้อมลู ณ  วนัที  : 30  มิถนุายน  2561       ข้อมลู ณ วนัที  : 30  มิถนุายน  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 : 25  ตลุาคม  2561       วนัที ที เปิดเผยข้อมลู : 25  ตลุาคม  2561

ที ดนิ อาคาร และอปุกรณ์ สทุธิ

สินทรัพย์อื นสทุธิ

   รวมส่วนของเจ้าของ

      รวมสนิทรัพย์       รวมหนี +สนิและส่วนของเจ้าของ

ช่องทางการเปิดเผยข้อมลูเกี2ยวกบัการดาํรงเงนิกองทุน

ดอกเบี :ยค้างรับ หนี :สินอื น

ภาระของลกูค้าจากการรับรอง    รวมหนี +สนิ

ทรัพย์สินรอการขายสทุธิ ส่วนของเจ้าของ

(มีภาระผกูพนั  1,436,324  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 วนัที2  31 ธันวาคม 2561                                                     (หน่วย : พนับาท)


