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***ผลิตภัณฑ์ซับซ้อนต้องมอบ Sales Sheetให้ลูกค้า 

ผลิตภัณฑ์เงนิฝากธนาคารไอซีบีซี (ไทย)

เงนิฝากออมทรัพย์

บัญชีออมทรัพย์พิเศษ 
Hi-Speed Savings

บัญชีออมทรัพย์ทั=วไป

บัญชีออมทรัพย์พิเศษ 
Gold Savings ***

บัญชีออมทรัพย์ 
Online Deposit ***

บัญชีเงนิฝากพื Eนฐาน 
Basic Banking  Account ***

เงนิฝากประจาํ

บัญชีเงนิฝากประจาํ
ประเภทสมุดคู่ฝาก

บัญชีเงนิฝากประจาํ   
ปลอดภาษี ***

บัญชีเงนิฝากประจาํ 
Online Deposit ***

เงนิฝากประเภทใบรับเงนิฝาก

ประเภทเผื=อเรียก
(On Call)

ประเภทเงนิฝากประจาํ
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A. เงนิฝากออมทรัพย์ 

1. บัญชีออมทรัพย์ทั=วไป 
 

ลาํดับ ชื=อผลิตภณัฑ์ 
 
บัญชีออมทรัพย์ทั=วไป 
 

1 สิทธิประโยชน์ 
• ฝาก-ถอนไมจํ่ากดัจํานวนเงินและจํานวนครั )ง 
• ฝากผา่น BBL และ Kbank ด้วยบตัร E-zy Card ฟรีทั<วประเทศ (ขั )นตํ<า 10,000บาท) 

2 
อัตราดอกเบี Eยต่อปี 
(% ต่อปี) 

0.350%* ณ วนัที< 1 ส.ค. 63 
(*อตัราดอกเบี )ยอาจเปลี<ยนแปลงได้ดขู้อมลูอตัราดอกเบี )ยลา่สดุได้ที< www.icbcthai.com) 

3 ระยะเวลาการจ่าย
ดอกเบี Eย 

• คํานวณดอกเบี )ยรายวนั 
• โอนเข้าบญัชีปีละ 2 ครั )ง ภายในเดือนมิถนุายน – ธนัวาคม 

4 จาํนวนเงนิเปิดบัญชี
ขั Eนตํ=า 

1,000 บาท 

5 ค่ารักษาบัญช ี 100 บาท ตอ่เดือน เมื<อมยีอดเงินคงเหลอืโดยเฉลี<ยทั )งเดือนตํ<ากวา่ 1,000 บาท 
6 เงื=อนไข - 

7 ข้อควรระวัง 

• การฝาก-ถอนข้ามเขตเคลยีริ<งจะมีคา่ธรรมเนียม หมื<นละ 10 บาท ตํ<าสดุ 10 บาท สงูสดุ 
1,000 บาท และคา่คูส่าย 20 บาท 

• ดอกเบี )ยรับรวมทกุบญัชี ทกุธนาคารเกิน 20,000 บาทตอ่ปี หกัภาษี ณ ที<จ่าย 15% 
• สมดุคูฝ่ากสญูหาย ออกสมดุเลม่ใหม ่คิดคา่ธรรมเนียม 100 บาท/ครั )ง/บญัชี 

8 ช่องทางในการตดิต่อ ICBC (Thai) Call Center 0 2629 5588 หรือที<สาขาของธนาคารหรือ www.icbcthai.com 
9 อื=นๆ - 
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2. บัญชีออมทรัพย์พิเศษ Hi-Speed Savings 
 

ลาํดับ ชื=อผลิตภณัฑ์ 
 
บัญชีออมทรัพย์พิเศษ Hi-Speed Savings  
 

1 สิทธิประโยชน์ 
• ฝาก-ถอนไมจํ่ากดัจํานวนเงินและจํานวนครั )ง 
• ได้รับอตัราดอกเบี )ยสงูกวา่บญัชีออมทรัพย์ทั<วไป 
• ฝากผา่น BBL และ Kbank ด้วยบตัร E-zy Card ฟรีทั<วประเทศ (ขั )นตํ<า10,000 บาท) 

2 
อัตราดอกเบี Eยต่อปี 
(% ต่อปี) 

0.550%* ณ วนัที< 1 ส.ค. 63 
(*อตัราดอกเบี )ยอาจเปลี<ยนแปลงได้ดขู้อมลูอตัราดอกเบี )ยลา่สดุได้ที< www.icbcthai.com) 

3 ระยะเวลาการจ่าย
ดอกเบี Eย 

• คํานวณดอกเบี )ยรายวนั 
• โอนเข้าบญัชีปีละ 2 ครั )ง ภายในเดือนมิถนุายน – ธนัวาคม 

4 จาํนวนเงนิเปิดบัญชี
ขั Eนตํ=า 

10,000 บาท 

5 ค่ารักษาบัญช ี 100 บาท ตอ่เดือน เมื<อมยีอดเงินคงเหลอืโดยเฉลี<ยทั )งเดือนตํ<ากวา่ 5,000 บาท 
6 เงื=อนไข เปิดบญัชีได้ทา่นละ 1 บญัชีเทา่นั )น 

7 ข้อควรระวัง 

• การฝาก-ถอนข้ามเขตเคลยีริ<งจะมีคา่ธรรมเนียม หมื<นละ 10 บาท ตํ<าสดุ 10 บาท สงูสดุ 
1,000 บาท และคา่คูส่าย 20 บาท 

• ดอกเบี )ยรับรวมทกุบญัชี ทกุธนาคารเกิน 20,000 บาทตอ่ปี หกัภาษี ณ ที<จ่าย 15% 
• สมดุคูฝ่ากสญูหาย ออกสมดุเลม่ใหม ่คิดคา่ธรรมเนียม100 บาท/ครั )ง/ตอ่บญัชี 

8 ช่องทางในการตดิต่อ ICBC (Thai) Call Center 0 2629 5588 หรือที<สาขาของธนาคารหรือ www.icbcthai.com 
9 อื=นๆ - 
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3. บัญชีออมทรัพย์พิเศษ Gold Savings 
 

ลาํดับ ชื=อผลิตภณัฑ์ 
 
บัญชีออมทรัพย์พิเศษ Gold Savings  
 

1 สิทธิประโยชน์ 
• ฝาก-ถอนไมจํ่ากดัจํานวนเงินและจํานวนครั )ง 
• ได้รับอตัราดอกเบี )ยสงูกวา่บญัชีออมทรัพย์ทั<วไป และ Hi-Speed Savings 
• ฝากผา่น BBL และ Kbank ด้วยบตัร E-zy Card ฟรีทั<วประเทศ (ขั )นตํ<า 10,000 บาท) 

2 
อัตราดอกเบี Eยต่อปี 
(% ต่อปี) 

0.550% - 1.200%* ณ วนัที< 1 ส.ค. 63 
(*อตัราดอกเบี )ยอาจเปลี<ยนแปลงได้ดขู้อมลูอตัราดอกเบี )ยลา่สดุได้ที< www.icbcthai.com) 

3 รายละเอียดอัตรา
ดอกเบี Eย (% ต่อปี) 

สว่นที<ไมเ่กิน 10,000,000 บาท      1.200% 
สว่นที<เกิน 10,000,000 บาท          0.550% 

4 ระยะเวลาการจ่าย
ดอกเบี Eย 

• คํานวณดอกเบี )ยรายวนั 
• โอนเข้าบญัชีปีละ 2 ครั )ง ภายในเดอืนมิถนุายน - ธนัวาคม 

5 จาํนวนเงนิเปิดบัญชี
ขั Eนตํ=า 

10,000 บาท 

6 ค่ารักษาบัญช ี 100 บาท ตอ่เดือน เมื<อมยีอดเงินคงเหลอืโดยเฉลี<ยทั )งเดือนตํ<ากวา่ 5,000 บาท 

7 เงื=อนไข 
• เปิดได้ในนามของบคุคลเทา่นั )น 
• เปิดได้ทา่นละ 1 บญัชีเทา่นั )น 
• ไมรั่บเปิดบญัชีประเภท "เพื<อ" "โดย" "บญัชีร่วม" "บญัชีคณะบคุคล" 

8 ข้อควรระวัง 

• การฝาก-ถอนข้ามเขตเคลยีริ<งจะมีคา่ธรรมเนียม หมื<นละ 10 บาท ตํ<าสดุ 10 บาท สงูสดุ 
1,000 บาท และคา่คูส่าย 20 บาท 

• ดอกเบี )ยรับรวมทกุบญัชี ทกุธนาคารเกิน 20,000 บาทตอ่ปี หกัภาษี ณ ที<จ่าย 15% 
• สมดุคูฝ่ากสญูหาย ออกสมดุเลม่ใหม ่คิดคา่ธรรมเนียม 100 บาท/ครั )ง/บญัชี 

9 ช่องทางในการตดิต่อ ICBC (Thai) Call Center 0 2629 5588 หรือที<สาขาของธนาคารหรือ www.icbcthai.com 
10 อื=นๆ สง่มอบ Sales Sheet 
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4. บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ Online Deposit สาํหรับลูกค้าบุคคล 
 

ลาํดับ ชื=อผลิตภณัฑ์ 
 
บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ Online Deposit สาํหรับลูกค้าบุคคล 
 

1 สิทธิประโยชน์ 
• ฝาก-ถอนไมจํ่ากดัจํานวนเงินและจํานวนครั )ง 
• ได้รับอตัราดอกเบี )ยสงูกวา่บญัชีออมทรัพย์ทกุประเภท 

2 
อัตราดอกเบี Eยต่อปี 
(% ต่อปี) 

1.250%* ณ วนัที< 1 ส.ค. 63 
(*อตัราดอกเบี )ยอาจเปลี<ยนแปลงได้ดขู้อมลูอตัราดอกเบี )ยลา่สดุได้ที< www.icbcthai.com) 

3 ระยะเวลาการจ่าย
ดอกเบี Eย 

• คํานวณดอกเบี )ยรายวนั 
• โอนเข้าบญัชีปีละ 2 ครั )ง ภายในเดือนมิถนุายน - ธนัวาคม 

4 จาํนวนเงนิเปิดบัญชี
ขั Eนตํ=า 

ไมกํ่าหนดจํานวนเงินขั )นตํ<า แตต้่องมากกวา่ศนูย์บาท 

5 ค่ารักษาบัญช ี ไมม่ี (ไมจํ่ากดัจํานวนเงินคงเหลอืขั )นตํ<า) 

6 เงื=อนไข 

• เปิดบญัชีได้ทา่นละ 1 บญัชีเทา่นั )น 
• ไมรั่บเปิดบญัชีประเภท "เพื<อ" "โดย" "บญัชีร่วม" "บญัชีคณะบคุคล" 
• การเปิดบญัชี การฝาก-ถอนเงิน ต้องทําผา่นบริการไอซีบีซีอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ )ง หรือบริการ

โมบายแบงก์กิ )งเทา่นั )น 
7 ข้อควรระวัง • ดอกเบี )ยรับรวมทกุบญัชี ทกุธนาคาร เกิน 20,000 บาทตอ่ปี หกัภาษี ณ ที<จา่ย15% 
8 ช่องทางในการตดิต่อ ICBC (Thai) Call Center 0 2629 5588 หรือที<สาขาของธนาคารหรือ www.icbcthai.com 
9 อื=นๆ สง่มอบ Sales Sheet 
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5. บัญชีเงนิฝากพื Eนฐาน (Basic Banking Account) 
 

ลาํดับ ชื=อผลิตภณัฑ์ 
 
บัญชีเงนิฝากพื Eนฐาน (Basic Banking  Account) 
 

1 สิทธิประโยชน์ • ฝาก-ถอนไมจํ่ากดัจํานวนเงินและจํานวนครั )ง 

2 
อัตราดอกเบี Eยต่อปี 
(% ต่อปี) 

0.350%* ณ วนัที< 1 ส.ค. 63 
(*อตัราดอกเบี )ยอาจเปลี<ยนแปลงได้ดขู้อมลูอตัราดอกเบี )ยลา่สดุได้ที< www.icbcthai.com) 

3 ระยะเวลาการจ่าย
ดอกเบี Eย 

• คํานวณดอกเบี )ยรายวนั 
• โอนเข้าบญัชีปีละ 2 ครั )ง ภายในเดือนมิถนุายน - ธนัวาคม 

4 จาํนวนเงนิเปิดบัญชี
ขั Eนตํ=า 

ไมกํ่าหนดจํานวนเงินขั )นตํ<าในการเปิดบญัชี 

5 ค่ารักษาบัญช ี ไมม่ี (ตลอดระยะเวลาที<มีสถานะเป็นบญัชีเงินฝากพื )นฐาน) 

6 เงื=อนไข 

• บญัชีเปิดได้เฉพาะผู้ ถือบตัรสวสัดิการแหง่รัฐที<ยงัไมห่มดอาย ุหรือผู้มีสญัชาติไทยอาย ุ65 
ปีขึ )นไป 

• เปิดได้ทา่นละ 1 บญัชี 
• ไมรั่บเปิดบญัชีประเภท เพื<อ โดย บญัชีร่วม คณะบคุคล 

7 ข้อควรระวัง 

• การฝาก-ถอนข้ามเขตเคลยีริ<งจะมีคา่ธรรมเนียม หมื<นละ 10 บาท ตํ<าสดุ 10 บาท สงูสดุ 
1,000 บาท และคา่คูส่าย 20 บาท 

• ดอกเบี )ยรับรวมทกุบญัชี ทกุธนาคารเกิน 20,000 บาทตอ่ปี หกัภาษี ณ ที<จ่าย 15% 
• การใช้บตัรเดบิตจะมีคา่ธรรมเนียมตามประกาศของธนาคาร 
• การถกูปรับสถานะเป็นบญัชีออมทรัพย์ทั<วไป 

8 ช่องทางในการตดิต่อ ICBC (Thai) Call Center 0 2629 5588 หรือที<สาขาของธนาคารหรือ www.icbcthai.com 
9 อื=นๆ สง่มอบ Sales Sheet 
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B. เงนิฝากประจาํ 

1. บัญชีเงนิฝากประจาํ ประเภทสมุดคู่ฝาก 
 

ลาํดับ ชื=อผลิตภณัฑ์ 
 
บัญชีเงนิฝากประจาํ ประเภทสมุดคู่ฝาก 
 

1 สิทธิประโยชน์ เงินฝากตามกําหนดระยะเวลาที<มีอตัราดอกเบี )ยสงูกวา่เงินฝากบญัชีออมทรัพย์ทั<วไป 

2 
อัตราดอกเบี Eยต่อปี 
(% ต่อปี) 

0.900% - 1.200%*ณ วนัที< 1 ส.ค. 63 
(*อตัราดอกเบี )ยอาจเปลี<ยนแปลงได้ดขู้อมลูอตัราดอกเบี )ยลา่สดุได้ที< www.icbcthai.com) 

3 รายละเอียดอัตรา
ดอกเบี Eย (% ต่อปี) 

1. ประเภท 3 เดือน             0.900% 
2. ประเภท 6 เดือน             1.000% 
3. ประเภท 12 เดือน           1.100%  
4. ประเภท 18 เดือน           1.100% 
5. ประเภท 24 เดือน           1.150% 
6. ประเภท 36-48 เดือน      1.200% 

4 ระยะเวลาฝาก 3 เดือน, 6 เดือน, 12 เดือน, 18 เดือน, 24 เดือนและ 36-48 เดือน 

5 จาํนวนเงนิเปิดบัญชี
ขั Eนตํ=า 

• 50,000 บาท   และฝากเพิ<มขั )นตํ<าครั )งละ 10,000 บาท 
• กรณีต้องการรับดอกเบี )ยเป็นรายงวด จะต้องมียอดเงินในการฝากไมต่ํ<ากวา่ครั )งละ 

500,000 บาท และมีระยะเวลาการฝากตั )งแต ่6 เดือนขึ )นไป 

6 อัตราดอกเบี Eยกรณี
ถอนก่อนกาํหนด 

กรณีถอนเงินก่อนวนัครบกําหนดธนาคารจะจา่ยดอกเบี )ยตามจํานวนวนัที<ฝากจริงในอตัรา 
0.20% ตอ่ปี 

7 
การต่ออายุบัญชี เมื=อ
ครบกาํหนด
ระยะเวลาการฝาก 

หากไมไ่ด้รับคาํสั<งใดๆจากลกูค้า ธนาคารจะตอ่อายใุนกําหนดระยะเวลาเดิม โดยได้รับ
ดอกเบี )ยตามประกาศของธนาคาร 

8 ค่ารักษาบัญช ี ไมม่ี 
9 เงื=อนไข - 

10 ข้อควรระวัง 
• ไมส่ามารถถอนตา่งสาขา 
• ไมส่ามารถถอนเงินบางสว่นได้ 
• ลกูค้าจะถกูหกัภาษีเงินได้ ณ ที<จา่ย 15% 

11 ช่องทางในการตดิต่อ ICBC (Thai) Call Center 0 2629 5588 หรือที<สาขาของธนาคารหรือ www.icbcthai.com 
12 อื=นๆ - 
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2. บัญชีเงนิฝากประจาํปลอดภาษี (Tax Free Fixed Deposit) 
 

ลาํ
ดับ ชื=อผลิตภณัฑ์ 

 
บัญชีเงนิฝากประจาํปลอดภาษี (Tax Free Fixed Deposit) 
 

1 สิทธิประโยชน์ 
ฝากเงินเข้าบญัชีด้วยจํานวนเงินที<เทา่กนัทกุเดือนจนครบกําหนด ได้รับการยกเว้นไมต้่องเสยีภาษี
ดอกเบี )ยเงินฝาก หกั ณ ที<จ่าย 

2 
อัตราดอกเบี Eยต่อปี 
(% ต่อปี) 

1.900% - 2.050%*ณ วนัที< 1 ส.ค. 63 
(*อตัราดอกเบี )ยอาจเปลี<ยนแปลงได้ดขู้อมลูอตัราดอกเบี )ยลา่สดุได้ที< www.icbcthai.com) 

3 รายละเอียดอัตรา
ดอกเบี Eย (% ต่อปี) 

• ระยะเวลาฝาก 24 เดือน : 1.900%  
• ระยะเวลาฝาก 36 เดือน : 2.050% 

4 ระยะเวลาฝาก 24 เดือน และ 36 เดือน 

5 จาํนวนเงนิเปิด
บัญชีขั Eนตํ=า 

เปิดบญัชีเงินฝากขั )นตํ<า 1,000 บาท สงูสดุไมเ่กิน 25,000บาท 
ระยะเวลา 
การฝาก 

จาํนวนเงนิ(สาํหรับการฝากแต่ละครัEง)* 
ขั Eนตํ=า  (บาท) สูงสุด  (บาท) 

24 เดือน 1,000 25,000 
36 เดือน 1,000 16,500 

*โดยจํานวนเงินฝากต้องเป็นจํานวนเตม็หลกั 500 บาทเทา่นั )น 

6 อัตราดอกเบี Eยกรณี
ผิดเงื=อนไขการฝาก 

• กรณีลกูค้าขาดการนําฝากเงินเกิน 2 ครั )ง จะถือวา่ผิดเงื<อนไข ธนาคารจะจ่ายดอกเบี )ยตาม
จํานวนวนัที<ฝากจริง นบัจากวนัที<เปิดบญัชี ในอตัราดอกเบี )ยเงินฝากออมทรัพย์ทั<วไปตาม
ประกาศธนาคาร ณ วนัที<ทําการเปิดบญัชี และจะหกัภาษี ณ ที<จา่ย 15% 

• สามารถขาดการนําฝากได้ไมเ่กิน 2 ครั )ง โดยฝากตอ่จนครบกําหนด ลกูค้ายงัคงได้รับอตัรา
ดอกเบี )ยพิเศษ และสทิธิrการยกเว้นภาษี 

7 อัตราดอกเบี Eยกรณี
ถอนก่อนกาํหนด 

• ฝากไมถ่ึง 3 เดือนนบัจากวนัเปิดบญัชี ธนาคารจะไมจ่่ายดอกเบี )ย 
• ฝากตั )งแต ่3 เดือนขึ )นไป จะได้รับอตัราดอกเบี )ยเงินฝากออมทรัพย์ทั<วไปตามระยะเวลาที<ฝาก

จริง และจะหกัภาษี ณ ที<จา่ย 15% 

8 

การต่ออายุบัญชี 
เมื=อครบกาํหนด
ระยะเวลาการฝาก 

ถ้าผู้ฝากไมม่ีคําสั<งใดมายงัธนาคารธนาคารจะตอ่อายกุารฝากแบบไมม่ีกําหนดระยะเวลา ประเภท
จ่ายคืนเมื<อทวงถามโดยได้รับดอกเบี )ยออมทรัพย์ทั<วไปตามประกาศธนาคาร ณ วนัที<ตอ่อายกุาร
ฝาก ตามระยะเวลาที<ฝากไว้จริง นบัตั )งแตว่นัที<ครบกําหนดระยะเวลาการฝาก พร้อมหกัภาษี ณ ที<
จ่าย 15% 

9 ค่ารักษาบัญช ี ไมม่ี 
10 เงื=อนไข - 

11 ข้อควรระวัง 

• ฝากให้ครบตามข้อกําหนด 
• ไมส่ามารถถอนเงินบางสว่นได้ 
• ดอกเบี )ยรับของบญัชีออมทรัพย์ที<ใช้หกับญัชี รวมทกุบญัชี ทกุธนาคารเกิน 20,000 บาทตอ่ปี 

หกัภาษี ณ ที<จา่ย 15% 

12 ช่องทางในการ
ติดต่อ 

ICBC (Thai) Call Center 0 2629 5588 หรือที<สาขาของธนาคารหรือ www.icbcthai.com 

13 อื=นๆ สง่มอบ Sales Sheet 
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3. บัญชีเงนิฝากประจาํ Online Deposit สาํหรับลูกค้าบุคคล 

 

ลาํดับ ชื=อผลิตภณัฑ์ 
 
บัญชีเงนิฝากประจาํ Online Deposit สาํหรับลูกค้าบุคคล  
 

1 สิทธิประโยชน์ ได้รับอตัราดอกเบี )ยเงินฝากสงูกวา่ประเภทที<มีสมดุคูฝ่าก 

2 
อัตราดอกเบี Eยต่อปี 
(% ต่อปี) 

0.950% - 1.250%* ณ วนัที< 1 ส.ค. 63 
(*อตัราดอกเบี )ยอาจเปลี<ยนแปลงได้ดขู้อมลูอตัราดอกเบี )ยลา่สดุได้ที< www.icbcthai.com) 

3 รายละเอียดอัตรา
ดอกเบี Eย (% ต่อปี) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะเวลาการฝากเงนิ อัตราดอกเบี Eย (ร้อยละต่อปี)* 
3 เดือน 0.950 
6 เดือน 1.050 
12 เดือน 1.150 
18 เดือน 1.150 
24 เดือน 1.200 

36-48 เดือน 1.250 

4 ระยะเวลาฝาก 3-48 เดือน 

5 จาํนวนเงนิเปิดบัญชี
ขั Eนตํ=า 

ไมกํ่าหนดจํานวนเงินขั )นตํ<า แตต้่องมากกวา่ศนูย์บาท 

6 อัตราดอกเบี Eยกรณี
ผิดเงื=อนไขการฝาก 

กรณีถอนเงินก่อนวนัครบกําหนดธนาคารจะจา่ยดอกเบี )ยตามจํานวนวนัที<ฝากจริงในอตัรา 
0.20% ตอ่ปี 

7 
การต่ออายุบัญชี เมื=อ
ครบกาํหนด
ระยะเวลาการฝาก 

เลอืกตอ่อายกุารฝากตามระยะเวลาในตารางข้างต้น โดยได้รับดอกเบี )ยตามประกาศธนาคารที<
ใช้บงัคบัอยู ่ณ วนัที<ตอ่อายเุงินฝากนั )นหรือเลอืกโอนเงินฝากทั )งจํานวนกลบัเข้าบญัชีออม
ทรัพย์  

8 ค่ารักษาบัญช ี ไมม่ี 
9 เงื=อนไข - 
10 ข้อควรระวัง หกัภาษี ณ ที<จา่ย 15% 
11 ช่องทางในการตดิต่อ ICBC (Thai) Call Center 0 2629 5588 หรือที<สาขาของธนาคารหรือ www.icbcthai.com 
12 อื=นๆ สง่มอบ Sales Sheet 
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C. ใบรับเงนิฝาก 

1. ใบรับเงนิฝาก ประเภทเผื=อเรียก (On Call) 

ลาํดับ ชื=อผลิตภณัฑ์ 
 
ใบรับเงนิฝาก ประเภทเผื=อเรียก (On Call) 
 

1 สิทธิประโยชน์ สามารถถอนได้ตลอดเวลา ได้อตัราดอกเบี )ยตามหน้าตัsว 

2 
อัตราดอกเบี Eยต่อปี 
(% ต่อปี) 

0.550%* ณ วนัที< 1 ส.ค. 63 
(*อตัราดอกเบี )ยอาจเปลี<ยนแปลงได้ดขู้อมลูอตัราดอกเบี )ยลา่สดุได้ที< www.icbcthai.com) 

3 ระยะเวลาการจ่าย
ดอกเบี Eย 

ไมกํ่าหนดระยะเวลาฝาก 

4 จาํนวนเงนิเปิดบัญชี
ขั Eนตํ=า 

50,000 บาท 

5 ค่ารักษาบัญช ี ไมม่ี 
6 เงื=อนไข - 

7 ข้อควรระวัง 
• ห้ามถอนตา่งสาขา 
• เสยีภาษีหกั ณ ที<จ่าย 15% 

8 ช่องทางในการตดิต่อ ICBC (Thai) Call Center 0 2629 5588 หรือที<สาขาของธนาคารหรือ www.icbcthai.com 
9 อื=นๆ - 
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2. ใบรับเงนิฝาก ประเภทเงนิฝากประจาํ 
 

ลาํดับ ชื=อผลิตภณัฑ์ 
 
ใบรับเงนิฝาก ประเภทเงนิฝากประจาํ 
 

1 สิทธิประโยชน์ เงินฝากตามกําหนดระยะเวลาที<มีอตัราดอกเบี )ยสงูกวา่เงินฝากบญัชีออมทรัพย์ทั<วไป 

2 
อัตราดอกเบี Eยต่อปี 
(% ต่อปี) 

0.550% - 1.200%* ณ วนัที< 1 ส.ค. 63 
(*อตัราดอกเบี )ยอาจเปลี<ยนแปลงได้ดขู้อมลูอตัราดอกเบี )ยลา่สดุได้ที< www.icbcthai.com) 

3 รายละเอียดอัตรา
ดอกเบี Eย (% ต่อปี) 

1. ประเภท 1 เดือน             0.550% 
2. ประเภท 3 เดือน             0.900% 
3. ประเภท 6 เดือน             1.000%  
4. ประเภท 12 เดือน           1.100%  
5. ประเภท 18 เดือน           1.100%  
6. ประเภท 24 เดือน           1.150% 
7. ประเภท 36-48 เดือน      1.200% 

4 ระยะเวลาฝาก 1 เดือน, 3 เดือน, 6 เดือน, 12เดอืน, 18 เดือน, 24 เดือนและ 36-48 เดือน 

5 จาํนวนเงนิเปิดบัญชี
ขั Eนตํ=า 

• 50,000 บาท 
• รับดอกเบี )ยเป็นรายงวด จะต้องมยีอดเงินในการฝากไมต่ํ<ากวา่ครั )งละ 500,000 บาท และ

ฝากตั )งแต ่6 เดือนขึ )นไป 

6 อัตราดอกเบี Eยกรณี
ผิดเงื=อนไขการฝาก 

กรณีถอนเงินก่อนวนัครบกําหนดธนาคารจะจา่ยดอกเบี )ยตามจํานวนวนัที<ฝากจริงในอตัรา 
0.20% ตอ่ปี 

7 
การต่ออายุบัญชี เมื=อ
ครบกาํหนด
ระยะเวลาการฝาก 

ถ้าลกูค้าไมม่คีําสั<งใดมายงัธนาคาร ธนาคารจะจา่ยดอกเบี )ยในสว่นที<เกินระยะเวลาการฝากใน
อตัรา 0.20% ตอ่ปี ตามจํานวนวนัที<ฝากจริงนบัตั )งแตว่นัที<ครบกําหนด 

8 ค่ารักษาบัญช ี ไมม่ี 
9 เงื=อนไข - 

10 ข้อควรระวัง 
• ห้ามถอนตา่งสาขา 
• เสยีภาษีหกั ณ ที<จ่าย 15% 

11 ช่องทางในการตดิต่อ ICBC (Thai) Call Center 0 2629 5588 หรือที<สาขาของธนาคารหรือ www.icbcthai.com 
12 อื=นๆ - 

 

 

 


