
 
ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั มหาชน 

รายละเอยีดเกีย่วกบัอตัราดอกเบีย้ ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอืน่ทีธ่นาคารพาณิชย์อาจเรียกได้ในการประกอบธุรกจิบัตรเครดติ 

เร่ิมใช้ตั้งแต่วนัที ่16 พฤศจกิายน 2563 

1.     ดอกเบ้ีย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอ่ืนๆ 

               ดอกเบ้ีย 
           วนัท่ีเร่ิมคิดดอกเบ้ีย 
               ค่าปรับในการช าระหน้ีล่าชา้ 
               อตัราดอกเบ้ียเบิกถอนเงินสด 

           วนัท่ีเร่ิมคิดดอกเบ้ียการใชว้งเงินเบิกถอนเงินสดล่วงหนา้ 

 

16% ต่อปี 
ธนาคารคิดดอกเบ้ียโดยนบัจากวนัท่ีบนัทึกรายการ 

ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

16% ต่อปี 

คิดจากวนัท่ีท ารายการเบิกถอน 
2.     อตัราการผอ่นช าระคืนขั้นต ่า 5 % ของยอดเงินตามใบแจง้ยอดรายการเดือนล่าสุด หกัจ านวนเงินท่ีไดช้ าระแลว้ก่อนวนัครบก าหนด 

3.     ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด* 

               เบิกถอนในเครือข่าย ICBC ในประเทศจีน 

               เบิกถอนในเครือข่าย ICBC ในประเทศไทย 
           เบิกถอนในเครือข่าย ICBC ในประเทศอ่ืนๆ 

               เบิกถอนนอกเครือข่าย ICBC ในประเทศจีน 

               เบิกถอนนอกเครือข่าย ICBC ในประเทศไทย 
               เบิกถอนนอกเครือข่าย ICBC ในประเทศอ่ืนๆ 
*รายการเบิกถอนเงินสดนอกเครือข่าย ICBC ในประเทศไทยมีคา่ธรรมเนียม
การกดเงินตูต้่างธนาคารตามอตัราท่ีธนาคารเจา้ของตูก้  าหนด 

 

1 %ของจ านวนเงินสดท่ีเบิกถอน 

1 %ของจ านวนเงินสดท่ีเบิกถอน 

3 %ของจ านวนเงินสดท่ีเบิกถอน 

3 %ของจ านวนเงินสดท่ีเบิกถอน 

3 %ของจ านวนเงินสดท่ีเบิกถอน 

3 %ของจ านวนเงินสดท่ีเบิกถอน 

4.     ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน โอนไปยงับญัชีท่ีเปิดไวก้บั ICBC (Thai) 1 % ของจ านวนเงินท่ีโอน 
5.     ระยะเวลาการช าระคืนโดยปลอดดอกเบ้ีย หากช าระตามก าหนด สูงสุด      56       วนั  นบัจากวนัสรุปยอดรายการ 
6.     ค่าธรรมเนียมในการด าเนินงาน บตัรแพลทินมั บตัรทอง บตัรคลาสสิก 

บตัรหลกั บตัรเสริม บตัรหลกั บตัรเสริม บตัรหลกั บตัรเสริม 
              บตัรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) วซ่ีาและยเูน่ียนเพย ์
              - ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ (บาท)  
              - ค่าธรรมเนียมรายปี (บาท) 
              (ธนาคารยกเวน้ค่าธรรมเนียมรายปี 5 ปีแรก) 

 

 

 

ไม่มี 

4,000 

 

ไม่มี 

1,500 

 

ไม่มี 

1,000 

 

ไม่มี 

500 

 

ไม่มี 

500 

 

ไม่มี 

300 



 

6.     ค่าธรรมเนียมในการด าเนินงาน บตัรแพลทินมั บตัรทอง บตัรคลาสสิก 
บตัรหลกั บตัรเสริม บตัรหลกั บตัรเสริม บตัรหลกั บตัรเสริม 

              บตัรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) Horoscope ยเูน่ียนเพย ์
              - ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ (บาท)  
              - ค่าธรรมเนียมรายปี (บาท) 
              (ธนาคารยกเวน้ค่าธรรมเนียมรายปีปีแรก) 

 

ไม่มี 

3,000 

 

ไม่มี 

3,000 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

7.     ค่าธรรมเนียมในการช าระเงิน 

              7.1 ช าระโดยหกับญัชีท่ีเปิดไวก้บั ICBC (Thai) 

           7.2 ช าระโดยเงินสดท่ี ICBC (Thai) 

              7.3 ช าระโดยเช็คท่ี ICBC (Thai) 

              7.4 ช าระผา่นธนาคารทางอิเลค็ทรอนิกส์ของธนาคาร ICBC (Thai) 

              7.5 ช าระผา่นเคร่ือง ATM ของธนาคาร ICBC (Thai) 

              7.6 ช าระท่ีเคานเ์ตอร์ธนาคารกรุงเทพและธนาคารกสิกรไทย  
              7.7 ช าระผา่นธนาคารทางอิเลค็ทรอนิกส์ของธนาคารกรุงเทพและ 
                     ธนาคารกสิกรไทย  
              7.8 ช าระท่ีจุดบริการรับช าระเงินเทสโกโ้ลตสัทุกสาขา 

 

ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

 

คิดค่าบริการตามอตัราท่ีเทสโกโ้ลตสัก าหนด 
8.     ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบยอดเงิน 

          เครือข่าย ICBC ในประเทศจีน 

          เครือข่าย ICBC ในประเทศไทย 
          เครือข่าย ICBC ในประเทศอ่ืนๆ 

          นอกเครือข่าย ICBC ในประเทศจีน 

          นอกเครือข่าย ICBC ในประเทศไทย 
          นอกเครือข่าย ICBC ในประเทศอ่ืนๆ 

 

ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

20 บาทต่อรายการ 
4 หยวน หรือ 20 บาทต่อรายการ 

10 บาทต่อรายการ 
20 บาทต่อรายการ 

9.     ค่าธรรมเนียมการใชเ้งินเกินวงเงิน ไม่คิดค่าธรรมเนียม 
10.   ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีไม่สามารถหกัเงินจากบญัชีหรือกรณีท่ีเช็คไม่   
        สามารถข้ึนเงินได ้

ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

 
11.   ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจง้ยอดรายการ 100 บาท ต่อฉบบั/เดือน 
12.   ค่าธรรมเนียมในการขอส าเนาใบบนัทึกการขาย 100 บาท/ฉบบั   ส าหรับการใชจ่้ายในประเทศ 300 บาท/ฉบบั   ส าหรับการใชจ่้ายในต่างประเทศ 
13.   ค่าธรรมเนียมในการออกรหสั (PIN)ใหม่  ไม่คิดค่าธรรมเนียม 



 

14.   ค่าธรรมเนียมในการออกบตัรใหม่ 200 บาท/บตัร 
15.   ค่าติดตามทวงถามหน้ี ไม่คิดค่าธรรมเนียม 
16.   ค่าความเส่ียงจากการแปลงสกลุเงิน 

        ผูถื้อบตัรตกลงและยอมรับวา่ค่าใชจ่้ายทั้งหลายท่ีเกิดข้ึนจากการใชบ้ตัรเครดิต ซ่ึงรวมถึงการเบิกถอนเงินสดเป็นเงินตราสกลุต่างประเทศท่ีไม่ใช่เงินสกลุบาท จะถูกแปลงเป็นเงินสกลุบาทตามอตัราแลกเปล่ียน
ระหวา่งธนาคารท่ีประกาศโดยบริษทับตัรเครดิตท่ีธนาคารเป็นสมาชิกอยู ่ณ วนัท่ีธนาคารไดรั้บแจง้ยอดค่าใชจ่้ายหรือยอดเบิกถอนเงินสดดงักล่าว นอกจากน้ี ผูถื้อบตัรรับทราบและตกลงยนิยอมใหธ้นาคารเรียก
เก็บค่าความเส่ียงจากการแปลงสกลุเงินดงักล่าวจากผูถื้อบตัรตามอตัราท่ีก าหนดโดยธนาคาร ซ่ึงจะตอ้งไม่เกินร้อยละ 2 ของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนดงักล่าวเพ่ือเยยีวยาความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียนนั้น 
17.   ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสญัญาหลกัประกนัทางธุรกิจ 
        17.1 การจดทะเบียนสญัญาหลกัประกนัทางธุรกิจ 
        17.2 การแกไ้ขเพ่ิมจ านวนเงินท่ีตกลงใชท้รัพยสิ์นเป็นประกนั 

        17.3 การแกไ้ขลดจ านวนเงินท่ีตกลงใชท้รัพยสิ์นเป็นประกนั 

         
        17.4 การแกไ้ขรายการจดทะเบียนสญัญาหลกัประกนัทางธุรกิจ ยกเวน้   
                รายการจ านวนเงินท่ีใชเ้ป็นทรัพยห์ลกัประกนั 

        17.5 การยกเลิกการจดทะเบียนสญัญาหลกัประกนัทางธุรกิจ  
            (ในกรณีท่ีลูกคา้ยกเลิกบตัรเครดิต) 

        17.6 การยกเลิกการจดทะเบียนสญัญาหลกัประกนัทางธุรกิจ  
            (ในกรณีท่ีลูกคา้ผิดนดัช าระเกิน 90 วนั) 

 

     0.1% ของจ านวนเงินท่ีใชเ้ป็นทรัพยห์ลกัประกนั แต่ไม่เกิน 1,000 บาท และค่าบริการรับช าระ 15 บาท 
     0.1% ของจ านวนเงินท่ีใชเ้ป็นทรัพยห์ลกัประกนั เฉพาะส่วนท่ีเพ่ิม แต่ไม่เกิน 1,000 บาท และค่าบริการรับช าระ 15 บาท 

215 บาท/คร้ัง  (รวมค่าบริการรับช าระ 15 บาท ) 

 

215 บาท/คร้ัง  (รวมค่าบริการรับช าระ 15 บาท ) 
 

215 บาท/คร้ัง  (รวมค่าบริการรับช าระ 15 บาท ) 
 

215 บาท/คร้ัง  (รวมค่าบริการรับช าระ 15 บาท ) 

หมายเหตุ  

1)   ดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมต่างๆ อาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้ป็นคร้ังคราว โดยธนาคารจะแจง้ไปยงัผูถื้อบตัรล่วงหนา้ 30 วนั หรือในกรณีเร่งด่วน ธนาคารจะแจง้ไปยงัผูถื้อบตัรทางจดหมายหรือประกาศทาง
หนงัสือพิมพร์ายวนัฉบบัภาษาไทยท่ีเป็นท่ีรู้จกัล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั โดยจะมีผลบงัคบัใชต้ามขอ้ตกลงและเง่ือนไข 

2)   กรณีท่ีผูถื้อบตัรท ารายการเบิกถอนเงินสดผา่นเคร่ือง ATM ในต่างประเทศ ผูถื้อบตัรจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการท ารายการจากธนาคารเจา้ของเคร่ือง ATM 

3)   ค่าธรรมเนียมทุกรายการไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม         
4)   ธนาคารยกเวน้ค่าธรรมเนียมรายปี 3 ปีแรก และจะยกเวน้ค่าธรรมเนียมรายปีในปีต่อไป กรณีท่ีลูกคา้มียอดใชจ่้ายผา่นบตัรตามท่ีธนาคารก าหนด 

5)  ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสญัญาหลกัประกนัทางธุรกิจเป็นไปตามกฎกระทรวงท่ีกระทรวงพาณิชยแ์ละกระทรวงการคลงัเป็นผูก้  าหนด 
 


