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E-Password Token อปุกรณ์เสรมิเพือ่ความปลอดภัยทีใ่ชเ้ทคโนโลยใีนการสรา้งรหัสทีใ่ชค้รัง้
เดยีวส าหรับธรุกรรมแตล่ะรายการ ซ ึง่ลกูคา้ตอ้งท าการตัง้รหัสยนืยันเพือ่เปิดการใชง้านอปุกรณ์ โดย
ขณะท ารายการ ลกูคา้ตอ้งบันทกึรหัสการท าธรุกรรมทีไ่ดจ้ากระบบอนิเทอรเ์น็ตแบงกก์ ิง้ เพือ่รับรหัส

การท าธรุกรรมจากอปุกรณ์ และน าไปบันทกึในระบบอนิเทอรเ์น็ตแบงกก์ ิง้เพือ่ใหธ้รุกรรมสมบรูณ์ 
 
 

แนะน ำกำรใช้งำน ICBC (Thai) Electronic Coder (E-Password Token) 

 
1. เปิดกำรใช้งำน 
•   เมื่อใช้งานครัง้แรกต้องท าการเปิดการใช้งานอปุกรณ์  Electronic Coder (E-Password Token) ก่อน 
•   เมื่อกดปุ่ มเปิด “    ” ค้างไว้ จะพบหน้าต่างตามรูป Fig.1 ให้ใส่รหสั 12 หลกัที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ธนาคารหลงัจาก   
      ลงทะเบียนการใช้งานเสร็จสมบูรณ์ เพื่อเปิดการใช้งานอปุกรณ์ในครัง้แรก 
•    ให้ใส่รหสัเปิดการใช้งานที่ถกูต้องที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ธนาคาร ไม่เช่นนัน้การเปิดการใช้งานอปุกรณ์จะไม่สมบูรณ์ 
•    ถ้าใส่รหสัไม่ถกูต้อง สามารถกดปุ่ มใด ๆ เพื่อกลบัไปยงัหน้าต่าง ตามรูป Fig.1 เพื่อใส่รหสัเปิดการใช้งานอปุกรณ์อีกครัง้ 
 
  
2. ก ำหนดรหัสเร่ิมกำรใช้งำนอุปกรณ์ 
•   เมื่อเปิดการใช้งานส าเร็จ จะปรากฎหน้าต่าง ส าหรับก าหนดรหสัเร่ิมการใช้งานอปุกรณ์ (รหัสนีจ้ะเป็นรหสัเปิดการใช้งานทุก 
     ครัง้ เมื่อต้องใช้อปุกรณ์ท ารายการบนระบบอินเทอร์เน็ตแบงก์กิง้) 
•   ตัง้รหสัเปิดใช้งาน 6 หลกั โดยบนัทกึรหัส 6 หลัก 2 ครัง้ เมื่อปรากฎหน้าต่างตามรูป Fig.2 และ Fig.3  
•   รหสัเร่ิมใช้งานอปุกรณ์ที่ท่านตัง้ทัง้สองครัง้ต้องเหมือนกนั ไม่เช่นนัน้การก าหนดรหัสจะไม่ถกูต้องสมบูรณ์  ถ้าการก าหนด 
     รหสัไม่สมบูรณ์  ท่านสามารถกดปุ่ มใด ๆ เพื่อท าการก าหนดรหสัใหม่อีกครัง้ 
 
   
 

2 

3. กำรรับเลขรหัสไดนำมิก (Dynamic Password) 

•    กดปุ่ ม “   “ ค้างไว้ เพื่อเปิดอปุกรณ์ จะพบหน้าต่างตามรูป Fig.4  ให้บนัทกึรหสัเร่ิมใช้งานอปุกรณ์ 6 หลักที่ก าหนดไว้  
      เมื่อใส่รหสัเร่ิมใช้งานอปุกรณ์ถูกต้องจะปรากฎตามรูป Fig.5 ให้บนัทกึรหสัที่ได้รับจากระบบอินเทอร์เน็ตแบงก์กิง้          
      (ดตูวัอย่าง) 
•    ถ้าใส่รหสัเปิดเคร่ืองไม่ถูกต้อง หน้าจอจะแสดงจ านวนครัง้ที่บันทกึผิดพลาดตามรูป Fig.6. สามารถกดปุ่ มใดๆ เพื่อกลบั 
      ไปสู่หน้าจอส าหรับใส่รหัสเร่ิมใช้งานอปุกรณ์  ถ้าใส่รหสัผิดพลาดติดต่อกนัจนครบ 6 ครัง้ (ตามข้อก าหนดของระบบ) 
      อปุกรณ์ Electronic Coder (E-Password Token) จะถกูล็อก ส าหรับการปลดล็อกให้ดขู้อ 6 การปลดล็อก 
 
 
 
 
ตวัอย่างหน้าจออินเตอร์เน็ตแบงค์กิง้ (รูปแบบขึน้อยู่กบัรายการที่ลกูค้าเลือกท า) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3 

•   ระบุเลขรหสัของรายการที่ได้จากระบบอินเตอร์เน็ตแบงค์กิง้ แล้วกดปุ่ ม “   “ ส าหรับบางรายการที่ไม่ต้อง   
     บนัทกึรหสัของรายการให้กดปุ่ ม “   “เพื่อรับรหสัได้ทนัที ถ้าจ านวนรหัสที่บนัทกึเกิน 12 หลกั ท่านสามารถใช้  
     ปุ่ ม“    “ และ “    “ เพื่อดเูล่ือนดขู้อมลูที่บนัทกึ เคร่ืองหมายลกูศรเล็กๆ ด้านบนซ้ายและขวาของหน้าจอ 
     อปุกรณ์ หมายถงึมีข้อมลูที่บนัทกึที่ไม่สามารถแสดงได้ในทิศทางที่ลกูศรชี ้ท่านสามารถกดปุ่ ม“   “เพื่อท าการ 
     ลบข้อมลูหลักสุดท้าย และกดปุ่ ม “   “ค้างไว้ เพื่อลบข้อมลูทัง้หมด 
•   การแสดงเลขรหสัแบบไดนามิก: เม่ือท่านบนัทกึข้อมลูทัง้หมดเรียบร้อยแล้ว อปุกรณ์จะแสดงเลขรหสัไดนามิก 
     โดยอตัโนมตัิ ตามรูป Fig.7 

 
 

•   ถ้าท่านต้องการเลขรหัสไดนามิกใหม่อีกครัง้ ให้กดปุ่ มตวัเลขใด ๆ อปุกรณ์จะปรากฎหน้าจอให้บนัทกึรหัส    
      รายการ 
 

4. กำรเปล่ียนแปลงรหัสเปิดกำรใช้งำนอุปกรณ์ 
•   เปิดการใช้งานอปุกรณ์ตามขัน้ตอนปกติ ระหว่างที่หน้าจอแสดงเลขรหัสไดนามิกให้กดปุ่ ม“   “ค้างไว้จนกว่า 
     ระบบจะแสดงภาพด้านล่าง เพื่อท าการบนัทกึเปลี่ยนแปลงรหสัเร่ิมการใช้งาน ให้ท าการบนัทึก 2 ครัง้ ถ้าการตัง้ 
     รหสัใหม่สมบูรณ์ระบบจะแสดงค าว่า “NewPINOK” 
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5. ปิดกำรใช้งำน 
•   อปุกรณ์จะปิดการใช้งานอตัโนมัติ เมื่อหยดุการท างานระยะเวลาหนึ่ง    
•    กดปุ่ ม“   “ เพื่อเปิดการใช้งาน 

6. กำรปลดล็อก 
    เมื่อใส่รหสัเปิดการใช้งานผิดพลาดติดต่อกนัครบ 6 ครัง้ (ตามข้อก าหนดของระบบ) จะท าให้อปุกรณ์ Electronic Coder     

    (E-Password Token) ล็อก อปุกรณ์จะแสดงสถานะล็อกและปรากฎรหสัปลดล็อกอตัโนมตัิ ตามรูป Fig.8. 

 
 

•   กำรปลดล็อกอัตโนมัติ 
                หลงัจากรหัสปลดล็อกอตัโนมัติหมดอาย ุElectronic Coder (E-Password Token) จะปลดล็อกอตัโนมัติใน    
                24 ชม. ซึง่รหสัส าหรับเปิดการใช้งานอปุกรณ์ยงัคงเหมือนเดิม ถ้าการปลดล็อกอตัโนมัติสะสมรวมกนั 6 ครัง้  
                การปลดล็อกอตัโนมตัิจะไม่สามารถด าเนินการได้ 

•   กำรปลดล็อก 
                ท่านสามารถน าเอกสารแสดงตนของท่านพร้อมสมดุเงินฝาก และอปุกรณ์ Electronic Coder (E-Password     

                Token) ติดต่อได้ที่สาขาของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ทกุสาขาเพื่อท าการปลดล็อกและก าหนดรหสัเร่ิมใช้งานใหม่  
                (ในกรณีที่ท่านลืมรหัสใช้งานเดิม)  
7. สัญญำณเตอืนเม่ือแบตเตอร่ีหมด 
    แบตเตอร่ีไอคอนทางด้านบนซ้ายจะกระพริบเตือนเม่ือแบตเตอร่ีใกล้หมด ตามรูป Fig.9 เม่ือปรากฎสญัญาณเตือน ให้ 
    ติดต่อสาขาของธนาคารเพื่อท าการเปลี่ยนอปุกรณ์ใหม่ภายใน 1 เดือน 
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อินเทอร์เน็ตแบงก์กิง้ส ำหรับลูกค้ำบุคคล 
1. ตัวอย่ำงกำรโอนเงินผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตแบงก์กิง้ส ำหรับลูกค้ำบุคคล 

•  เข้าไปที่เว็บไซด์ของทางธนาคารไอซีบีซี (ไทย) www.icbcthai.com เพื่อเข้าใช้งานธนาคารอินเทอร์เน็ตลกูค้า 
 บุคคล  
•  เลือกเมนโูอนเงินและบนัทกึข้อมลูรายละเอียดการโอนเงิน และกดปุ่ มเพื่อยืนยนัการท ารายการโอนเงิน ระบบจะ
แสดงหน้าจอเพื่อให้บนัทกึรหัสไดนามิก 
•  เปิดการใช้งานอปุกรณ์ (โดยใส่รหสัเปิดการใช้งานที่ท่านก าหนดไว้) เมื่อท่านเห็นหน้าจอที่ระบุให้ใส่รหสั กรุณา
บนัทกึรหสัที่ได้จากระบบอินเทอร์เน็ตแบงก์กิง้ แล้วกดปุ่ ม “    ” จะปรากฎรหสั 6 หลกัที่หน้าจออปุกรณ์ น ารหัส 6 
หลกับนัทกึในอินเทอร์เน็ตแบงก์กิง้ในช่องรหสัไดนามิก (dynamic password) ตามรูป Fig.10 บนัทกึรหสั 
verification code และกดปุ่ ม ยืนยนั 
•  เมื่อระบุ dynamic password ถกูต้อง รายการจะโอนเงินจะด าเนินการสมบูรณ์ 
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2. กำรปรับปรุง Electronic Coder (E-Password Token) 

•  การเบี่ยงเบนของนาฬิกาภายในตวัอปุกรณ์อาจเป็นสาเหตทุี่ท าให้เกิดการแจ้งรหัสไดนามิกไม่ถกูต้อง. ถ้าท่านพบ
ปัญหารหัสไดนามิกไม่ถกูต้องครัง้หรือสองครัง้ ให้ท่านท าการปรับปรุง Electronic Coder (E-Password Token)  

•  เลือก “บริการลูกค้า >  การจดัการเคร่ืองยืนยนัตวัตน > การปรับปรุงอปุกรณ์ Electronic Coder  จะพบรายละเอียด
ตามรูป Fig.11. 

 
 

 
 
 
 
•  เปิดการใช้งานอปุกรณ์และกดปุ่ ม “   “ เพื่อรับรหสัไดนามิกชุดแรก น ารหัสไดนามิกที่ได้รับจากอปุกรณ์บนัทึกลงใน
ช่องแรกของรูป Fig. 11 และรอรับรหสัไดนามิกชุดที่สองจากอปุกรณ์ เมื่อได้รับแล้วให้น ารหัสไดนามิกชดุที่สองบนัทกึลง
ในช่องที่สองของรูป Fig. 11 พร้อมใส่รหสัยืนยนั (verification code) และกดปุ่ ม ยืนยนั (Confirm) 
•  หลงัจากรหัสทัง้สองที่ได้รับจากอปุกรณ์ Electronic Coder (E-Password Token) ผ่านการยืนยนั เวลาของอปุกรณ์ 
Electronic Coder  (E-Password Token) ปรับปรุงเรียบร้อย ท่านสามารถใช้อปุกรณ์ท ารายการได้ตามปกติ 
 

โมบำยแบงค์กิง้ 
Electronic Coder (E-Password Token) สามารถใช้กบัโมบายแบงค์กิง้ได้  
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ค ำเตอืน 
 เก็บรักษำอุปกรณ์ E-Password Token และรหสัเปิดกำรใช้งำนอย่ำงเหมำะสมและปลอดภัย 
     อปุกรณ์ E-Password Token ของธนาคารไอซีบีซีเป็นอปุกรณ์ท่ีใช้ส าหรับการยืนยันตวัตนโดยการสร้างรหสัที่ใช้ครัง้เดียว         
     (dynamic password) เพื่อท าธรุกรรม และอปุกรณ์ E-Password Token เป็นอปุกรณ์ส าหรับท่านเท่านัน้ กรุณาเก็บรักษาตวั  
     อปุกรณ์และรหสัอย่างเหมาะสม ถ้าผู้ อ่ืนล่วงรู้รหสัจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงกับของบญัชีของท่าน ดงันัน้โปรดเพิ่มความระมดัระวงัในการ 
      ใช้อปุกรณ์เพื่อหลกัเลี่ยงธรุกรรมท่ีไมถ่กูต้อง 
 * กรุณาเก็บอปุกรณ์อย่างเหมาะสม ถ้าสญูหายกรุณาติดต่อ ไอซีบีซี (ไทย)  
 * ตัง้รหสัที่ไมง่่ายจนเกินไป และไมค่วรตัง้รหสัโดยใช้วนัเกิด, หมายเลขบตัรหรือหมายเลขของอปุกรณ์ E-Password Token     
                         และควรท าการเปลี่ยนรหสัอยู่เสมอ 
  * ไมเ่ปิดเผยรหสัให้กับผู้ อ่ืนไมว่่ากรณีใด ๆ 
 * อย่าเชื่อถือหรือไว้วางใจกับพฤติกรรมใดๆ ในการขอรหสัของท่านทางอีเมล  โทรศพัท์หรือข้อความ หากท่านมีข้อสงสยัใด ๆ    
                        กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลกูค้าของธนาคาร  
 ใช้ E-Password Token อย่ำงปลอดภัย 
      ข้อควรทราบเมือ่ใช้ E-Password Token 

  เลขรหสัรายการท่ีท่านบนัทึกลง E-Password Token แสดงถึงความตัง้ใจในการท ารายการของท่าน ดงันัน้โปรดตรวจสอบ  
       ข้อมลูก่อนท าการยืนยนั 
  โปรดตรวจสอบข้อมลูท่ีท่านบนัทึกลง E-Password Token นัน้ต้องสอดคล้องกับข้อมลูที่ระบบแจ้ง ไมเ่ช่นนัน้การท ารายการจะ 
       ไมส่ าเร็จ 

เข้ำใช้งำนเว็ปไซด์ที่ถูกต้อง 
     ท่านควรเข้าเว็บไซต์ (website) ของธนาคารโดยตรง ไมค่วรเข้าใช้งานจากเว็บไซด์อ่ืน ๆ หรือผ่านลิงค์ ธนาคารไม่มนีโยบายในการขอให้    
      ท่านเปลี่ยนรหสัหรือตรวจสอบข้อมลูทางโทรศพัท์ ทางอีเมล หรือส่งข้อความ  
     *Website: http://www.icbcthai.com 
     *Customer hotline 0 2629 5588 
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