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Fitch Ratings AAA(tha) สำ�หรับอันดับเครดิตในประเทศระยะย�วเป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน

2562 2561 2560 2559 2558
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 251,731 228,826 207,845 191,274 183,029

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี (ล้านบาท) 155,814 146,054 139,330 135,866 135,883

เงินรับฝาก (ล้านบาท) 129,820 102,139 100,349 92,024 86,195

กำาไรสุทธิหลังภาษี (ล้านบาท) 2,145 1,912 1,811 1,519 1,335

เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (ร้อยละ) 17.00 16.90 14.74 16.55 17.85

มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท) 14.19 13.15 12.42 11.65 10.87

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (Gross NPLs) ต่อเงินให้สินเชื่อรวม (ร้อยละ) 0.56 1.18 1.34 1.43 1.56

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ (ร้อยละ) 709.12 444.41 382.93 294.14 189.50

ข้อมูลที่สำ�คัญ



แข็งแกร่ง มั่นคงกว่า ด้วยอันดับเครดิตในประเทศระยะยาวระดับสูงสุดที่ AAA(tha) 
จากฟิทช์ เรทติ้งส์ ซึ่งเป็นอันดับเครดิตที่สูงสุดภายในประเทศ 8 ปีต่อเนื่องกัน 

RELIABLE 



ด้วยพลังสนับสนุนจากกลุ่มธนาคาร ICBC ธนาคารชั้นนำาระดับโลกที่มีเครือข่ายที่เข้มแข็งทั่วโลก 
เราพร้อมให้บริการและคำาปรึกษา เพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตก้าวไกลกว่าที่เคย

GLOBAL NETWORK



ด้วยความชำานาญและประสบการณ์ในการดำาเนินธุรกิจธนาคาร เราจึงมุ่งมั่น  
และไม่หยุดที่จะพัฒนาประสิทธิภาพในการทำางาน เพื่อนำาเสนอบริการทางการเงินที่ดีที่สุด

EXCELLENCE
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เกี่ยวกับเร�
ความเป็นมา

ธนาคารจดทะเบียนเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2512 และได้รับอนุญาต
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเม่ือวันท่ี 26 ตุลาคม 2516  
ให้ประกอบธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ และเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเริ่มซ้ือขายตั้งแต่วันท่ี  
22 พฤศจิกายน 2521 และ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2547 กระทรวง 
การคลังได้ให้ความเห็นชอบแผนการควบรวมกิจการของบริษัทเงินทุน 
สนิเอเซีย จำากดั (มหาชน) และบรษัิทเงนิทุน บัวหลวง จำากดั เพือ่ดำาเนนิการ 
จัดตั้งธนาคารพาณิชย์ โดยบริษัทเงินทุน สินเอเซีย จำากัด (มหาชน)  
ได้ดำาเนินการจัดตั้งและเปิดดำาเนินการธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ 
ภายใต้ช่ือ ธนาคารสินเอเซีย จำากัด (มหาชน)  ต้ังแต่วันท่ี 23 ธันวาคม 2548

เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2553 กระทรวงการคลังได้ผ่อนผันให้
ธนาคารมีผูถ้อืหุ้นผูไ้ม่มสีญัชาตไิทยได้เกนิกว่าร้อยละ 49  ของจำานวนหุ้น
ที่มีสิทธิออกเสียงและจำาหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยธนาคารอินดัสเตรียล  
แอนด์ คอมเมอร์เชียล แบงก์ ออฟ ไชนา ลิมิเต็ด (Industrial and 
Commercial Bank of China Limited หรือ “ICBC”) ซึ่งเป็นธนาคาร
ท่ีก่อตั้งข้ึนในสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ทำาคำาเสนอหุ้นท้ังหมดจาก 
ผูถ้อืหุ้นของธนาคารสนิเอเซีย จำากดั (มหาชน) กำาหนดระยะเวลารบัซ้ือหุ้น 
ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2553  ถึงวันที่ 16 เมษายน 2553 และได้รับการ
ตอบรับคำาเสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 97.24 ของจำานวนหุ้นที่มี
สทิธอิอกเสยีงและจำาหนา่ยไดแ้ลว้ท้ังหมดของธนาคาร สง่ผลให้ ICBC มี
สถานะเป็นผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ตัง้แตว่นัที ่21 เมษายน 2553 และไดด้ำาเนนิ
การจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจากธนาคารสินเอเซีย จำากัด (มหาชน) เป็น
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2553

   
วันที่ 21 ธันวาคม 2553 กระทรวงการคลังได้ผ่อนผันให้ธนาคาร

มีผู้ถือหุ้นไม่มีสัญชาติไทยเพิ่มเป็นร้อยละ 100 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสยีงและจำาหนา่ยไดแ้ลว้ท้ังหมดจากการทำาคำาเสนอซ้ือหุ้นธนาคาร
ตอ่ผูถื้อหุ้นรายย่อย เพือ่ขอถอนหุ้นธนาคารออกจากการเป็นหลกัทรพัย์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ICBC จงึไดท้ำาคำาเสนอ

ซ้ือหลกัทรพัย์จากผูถ้อืหุ้นรายยอ่ยอีกครัง้หนึง่ สง่ผลให้ ICBC มสีดัสว่น
การถือหุ้นในธนาคารเพิ่มเป็นร้อยละ 97.70 ของจำานวนหุ้นท่ีมีสิทธิ 
ออกเสยีงจำาหนา่ยไดแ้ลว้ท้ังหมด และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
ไดส้ัง่เพิกถอนหลกัทรพัย์ของธนาคารจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน
ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2554

ในปี 2557 ธนาคารยังประสบความสำาเร็จในการเพิ่มทุนอีกจำานวน 
5,945 ล้านบาท เพื่อเพิ่มเงินกองทุนของธนาคารและรองรับการขยาย
ธุรกิจในด้านต่างๆ ของธนาคารในอนาคต ส่งผลให้สัดส่วนในการถือหุ้น
ของ ICBC ในธนาคารเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 97.86

เมือ่วันท่ี 6 มกราคม 2558 ธนาคารไดร้บัการแตง่ตัง้จากธนาคารกลาง 
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนให้เป็นธนาคารเพื่อการชำาระดุลเงินหยวน 
ในประเทศไทย (The RMB Clearing Bank in Thailand) ซ่ึงเป็น
ธนาคารพาณิชย์เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยท่ีได้รับการแต่งตั้ง และ
นับเป็นโอกาสสำาคัญของธนาคารในการสนับสนุนและส่งเสริมการค้า 
การลงทุน  รวมถึงการทำาธุรกรรมทางการเงินสกุลเงินหยวนในรูปแบบต่างๆ  
ซ่ึงสอดคล้องกับบทบาทของสกุลเงินหยวนท่ีจะเพิ่มมากข้ึนบนเวที 
การค้าและการเงินระหว่างประเทศในอนาคต  

 
ธนาคารมีเป้าหมายท่ีจะเป็นธนาคารช้ันนำาของไทยในการให้บรกิาร 

ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิงระหว่างประเทศไทย 
และจีน การท่ีธนาคารเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ICBC จะทำาให้ลูกค้า 
ของธนาคารสามารถเข้าถึงการให้บริการผ่านเครือข่ายของกลุ่ม ICBC  
ท่ีมีการเติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศจีน รวมท้ังมีเครือข่ายในต่างประเทศ 
ท่ีครอบคลุมท่ัวโลก โดย ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2562 กลุ่ม ICBC  
มสีาขาและจดุให้บรกิารในประเทศจนีท้ังสิน้ 15,973 แห่ง และมสีำานกังาน
สาขาในต่างประเทศจำานวน 428 แห่ง ครอบคลุม 47 ประเทศทั่วโลก 
นอกจากนี้ ICBC ยังมีธนาคารตัวแทนต่างประเทศ (Correspondent 
Banks) จำานวน 1,496 แห่ง ใน 145 ประเทศทั่วโลกอีกด้วย

ปัจจุบันธนาคารมีบริษัทย่อยหนึ่งแห่ง คือ บริษัท ลีสซ่ิงไอซีบีซี 
(ไทย) จำากัด ซ่ึงธนาคารถือหุ้นร้อยละ 99.99 ให้บริการธุรกิจเช่าซ้ือ
และให้เช่าแบบลีสซิ่ง
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กว่า 11 ปีท่ีดำาเนินงานในประเทศไทย ธนาคารมีการพัฒนา 
ด้านการออกผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครอบคลุม 
ความตอ้งการของลกูคา้ย่ิงข้ึน โดยเฉพาะอย่างย่ิงธนาคารไดเ้ริม่ให้บรกิาร 
ธุรกิจรายย่อย เช่น บัตรเครดิต บัตรเดบิต อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง  
โมบายแบงกก์ิง้ บรกิารพรอ้มเพย์ บริการโอนเงนิหยวนไปจนีภายใน 1 วนั  
เป็นต้น ณ ปัจจุบัน ธนาคารมีสาขาจำานวนทั้งสิ้น  21 สาขา

นอกจากนี้ ธนาคารมีความภูมิใจท่ีได้รับการเป็นธนาคารชำาระดุล 
เงนิหยวนในประเทศไทย และไดร้บัการจดัอันดบัเครดติจากฟทิช์ เรทติง้ส ์ 
ท่ี ‘AAA(tha)’ สำาหรับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว และ 
‘F1+(tha)’ สำาหรับเครดิตภายในประเทศระยะสั้น แนวโน้มเครดิต 
มีเสถียรภาพเป็นปีที่แปดติดต่อกัน
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เครือข่�ยธน�ค�ร

*The Banker, July 2019
**สินทรัพย์รวมของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบในประเทศไทย ณ สิ้นปี 2562 รวมทั้งส้ิน 20 ล้านล้านบาท    
ที่มา : ข้อมูลจากรายงานฐานะทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบจากเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) หรือ ICBC (Thai) เป็นหนึ่ง
ในกลุ่มธนาคาร Industrial and Commercial Bank of China Limited 
หรอื ICBC ซ่ึงเป็นธนาคารพาณชิย์ท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศจนี มรีฐับาลจนี 
ถือหุ้นกว่าร้อยละ 70 และเป็นธนาคารที่มีเงินกองทุนขั้นที่ 1 สูงที่สุด*  
ท้ังยังมีสินทรัพย์รวม (Total Assets) ณ สิ้นปี 2562 อยู่ท่ี 4,465 
Billion USD หรือประมาณ 141 ล้านล้านบาท ซึ่งสูงกว่าสินทรัพย์รวม 
ของธนาคารพาณิชย์ไทยท้ังระบบถึง 7 เท่า** แสดงให้เห็นถึง 
ความแข็งแกร่งและสถานะทางการเงินที่มั่นคง 

ด้วยเครือข่ายท่ีเข้มแข็งครอบคลุม 6 ทวีปท่ัวโลก เราจึงสามารถ 
เช่ือมโยงธรุกจิให้กา้วไกลท่ัวโลก และเอ้ือประโยชน์ให้ลกูคา้ของธนาคาร 
ไอซีบีซี (ไทย) สามารถทำาธุรกรรมที่หลากหลายได้สะดวกยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ ICBC ยังได้รับการแต่งตั้งจากสำานักงานเพ่ือการพัฒนา 
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ.) ให้เป็นผู้ให้การสนับสนุน 
ทางการเงนิ และเป็นท่ีปรกึษาทางการเงนิให้กบันกัลงทุนจนีท่ีมคีวามสนใจ 
จะเข้ามาลงทุนในพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  
หรือ EEC อีกด้วย

ลูกค้านิติบุคคล  7.63  ล้านราย
ลูกค้าบุคคล  627  ล้านราย
สาขาในประเทศจีน  15,973  สาขา
สาขาต่างประเทศ   428  สาขา ครอบคลุม 47 ประเทศ
ธนาคารตัวแทนต่างประเทศ (Correspondent Banks) 1,496  แห่งท่ัวโลก  
ครอบคลุม 145 ประเทศ
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ผลิตภัณฑ์และบริก�ร

ธนาคารพร้อมตอบสนองความต้องการทางการเงินทุกรูปแบบแก่ลูกค้าบุคคลและลูกค้านิติบุคคล ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการท่ีหลากหลาย  
ทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มธนาคารไอซีบีซี ธนาคารพาณิชย์ที่มีเครือข่ายใหญ่ที่สุดในประเทศจีนและครอบคลุมทุกทวีปทั่วโลก ทำาให้ธนาคาร
สามารถยกระดับการให้บริการเชื่อมโยงทั่วโลกได้สะดวกและรวดเร็ว 
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5.	เงินฝากกระแสรายวันท่ัวไป: เงินฝากกระแสรายวันท่ีไม่ได้รับ
ดอกเบ้ีย แต่เพิ่มความคล่องตัวในการทำาธุรกิจด้วยการสั่งจ่ายผ่านเช็ค
โดยไม่จำากัดจำานวนเงิน และลูกค้าสามารถตรวจสอบการทำารายการได้
จาก Statement ที่ธนาคารจัดส่งให้ทุกเดือน

6.	เงินฝากกระแสรายวันพิเศษ	Super	Cheque: บัญชีกระแส
รายวันท่ีให้ดอกเบ้ียในอัตราสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์ท่ัวไปโดยคิด
ดอกเบ้ียเป็นรายวัน และธนาคารจะโอนดอกเบ้ียเข้าบัญชีลูกค้าใน 
เดือนมิถุนายนและธันวาคม 

7.	บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ	 (Foreign	Currency	 
Deposit): รบัฝากท้ังประเภทออมทรพัย์และประจำาตัง้แต ่1 ถงึ 12 เดอืน  
โดยรบัฝากเงนิตราตา่งประเทศรวม 9 สกลุเงนิหลกั ไดแ้ก ่ดอลลารส์หรฐั  
ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง เยนญี่ปุ่น ดอลลาร์สิงคโปร์ ดอลลาร์ฮ่องกง  
ดอลลาร์นิวซีแลนด์ ดอลลาร์ออสเตรเลีย และหยวน 

8.	เงินฝากประจำาประเภทสมุดคู่ฝาก	 (Fixed	Deposit	with	
Passbook): ให้ลูกค้ารับดอกเบ้ียตามกำาหนด โดยมีระยะเวลาฝาก 
ตั้งแต่ 3 ถึง 48 เดือน พร้อมรับสมุดคู่ฝากเป็นหลักฐาน โดยสามารถใช้
สมุดคู่ฝากเพียงเล่มเดียวสำาหรับระยะเวลาการฝากที่หลากหลาย

9.	เงนิฝากประเภทใบรบัเงนิฝาก	(Deposit	Receipts): อีกทางเลอืก
หนึ่งในการออมเงินท่ีให้ดอกเบ้ียในอัตราท่ีสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์ 
ท่ัวไป ลูกค้าสามารถเลือกระยะเวลาฝากได้หลากหลาย โดยรับฝาก 
ทั้งแบบเผื่อเรียก (On Call) และแบบประจำาตั้งแต่ 1 ถึง 48 เดือน

10.	บัญชีเงนิฝากออมทรพัย์	Online	Deposit: บัญชีเงนิฝากออนไลน ์
รูปแบบใหม่ท่ีลูกค้าสามารถเปิดบัญชีและฝากเงินได้ด้วยตนเอง ตรวจสอบ 
รายละเอียดบัญชีได้ตลอด 24 ช่ัวโมง สะดวก ปลอดภัย พร้อมรับ
ดอกเบี้ยพิเศษสุด

11.	เงนิฝากประจำาปลอดภาษี: บัญชีเงนิฝากประจำา ประเภท  24 เดอืน  
และ 36 เดือน ที่ให้ลูกค้าออมเงินเป็นประจำาทุกเดือน รับอัตราดอกเบี้ย
พิเศษเมื่อครบกำาหนดระยะเวลาฝากโดยไม่เสียภาษีรายได้จากดอกเบี้ย

บริการเงินฝาก

ธนาคารให้บรกิารรบัฝากเงนิ โดยรับฝากจากลกูคา้กลุม่ตา่งๆ ไดแ้ก ่
บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำาไร หน่วยงาน
ราชการ และสถาบันการเงินประเภทต่างๆ โดยมีบริการเงินฝาก ดังนี้  

1.	เงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป: สะดวกในการฝาก ถอน โดยไม่จำากัด
จำานวนเงินและจำานวนครั้ง

2.	เงนิฝากออมทรพัยพ์เิศษ		Hi-Speed	Savings: มอบความคุม้คา่ 
แก่ลูกค้าบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลด้วยดอกเบ้ียท่ีสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ 
ทั่วไป ทั้งยังไม่จำากัดจำานวนเงินและจำานวนครั้งในการฝากหรือถอน

 
 3.	 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ		Gold	Savings	(สำาหรับลูกค้าบุคคล):  
เงินฝากออมทรัพย์ท่ีให้ดอกเบ้ียสูงแบบเงินฝากประจำา ท้ังยังมอบ 
ความคล่องตัวในการฝากหรือถอนแบบบัญชีออมทรัพย์

4.	บัญชีเงินฝากพื้นฐาน: บัญชีออมทรัพย์เพื่อการออมเงินสำาหรับ
ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่ียังไม่หมดอายุหรือผู้มีสัญชาติไทยท่ีมีอายุ 
65 ปีขึ้นไป สะดวกในการฝาก ถอน เหมือนกับออมทรัพย์ทั่วไป ทั้ง
ยังได้รับสิทธิยกเว้นค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
และค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเดบิต
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12.	บัญชีเงินฝากประจำา	Online	Deposit: บัญชีเงินฝากประจำา
ออนไลน์ท่ีลูกค้าสามารถเปิดบัญชีโดยเลือกระยะเวลาการฝากได้ด้วย
ตนเอง และสามารถทำาธุรกรรมต่างๆ ผ่านบริการไอซีบีซีอินเทอร์เน็ต
แบงก์กิ้งหรือโมบายแบงก์กิ้งได้ตลอด 24 ชั่วโมง

บริการบัตรธนาคาร

ธนาคารมุ่งม่ันพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างต่อเนื่อง 
เพื่ออำานวยความสะดวกแก่ลูกค้าบุคคล ช่วยเสริมความคล่องตัว 
และสะดวกสบายในการทำาธุรกรรมหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น 
การฝาก ถอน หรือโอนเงินทั้งในประเทศไทยและทุกทวีปทั่วโลก

1.	บัตรเดบิตธนาคารไอซีบีซี	 (ไทย): บัตรเดบิตสองสกุลเงิน 
UnionPay-TPN และบัตรเดบิต VISA มีทั้งบริการฝาก ถอน โอนเงิน 
และเพือ่การใชจ้า่ยตา่งๆ สามารถใช้ไดท้ั้งในประเทศไทยและตา่งประเทศ

•	 บัตรเดบิตสองสกลุเงนิ	UnionPay-TPN:	เพ่ิมความสะดวกสบาย
ในการทำาธุรกรรม เลือกฝากได้ท้ังเงินหยวนและเงินบาทตามต้องการ 
สามารถฝากเงินหยวนในประเทศไทย และถอนเงินหยวนในประเทศจีน  
ลดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อมีรายการใช้จ่ายผ่านบัตรใน
ประเทศจีน โดยรายการท่ีเกิดข้ึนในประเทศจีนจะถูกเรียกเก็บเงินเป็น
เงินหยวน หากเงินหยวนในบัญชีไม่เพียงพอ ระบบจะเปลี่ยนเงินบาท
ในบัญชีเป็นสกุลเงินหยวนให้อัตโนมัติ ส่วนรายการท่ีประเทศไทยจะ 
ถูกเรียกเก็บชำาระยอดเป็นสกุลเงินบาท และหากเงินสกุลเงินบาทไม่ 
เพียงพอ ระบบก็จะเปลี่ยนเงินหยวนในบัญชีเป็นเงินบาทให้อัตโนมัติ 
ท้ังนี ้ลกูค้าสามารถใช้จา่ย ณ รา้นคา้ หรือถอนเงนิสดไดท่ี้เครือ่งเอทีเอม็ 
ที่มีสัญลักษณ์ UnionPay ทั่วโลก

•	 บัตรเดบิต	VISA: ลูกค้าสามารถถอนเงินได้ท่ีเครื่องเอทีเอ็ม 
ท่ีมีสัญลักษณ์ VISA และใช้จ่าย ณ ร้านค้าท่ีมีสัญลักษณ์ VISA ได้ 
ทุกแห่งทั่วโลกโดยจะถูกเรียกเก็บเงินเป็นสกุลเงินบาท

2.	บัตรเครดิตธนาคารไอซีบีซี	 (ไทย): บัตรเครดิตสองสกุลเงิน 
UnionPay และบัตรเครดิต VISA ให้บริการหลากหลายรูปแบบ เพื่อ 
การใช้จ่าย โอน และถอนเงินสด ท้ังยังให้ลูกค้าใช้จ่ายคล่องตัวด้วย 
ระยะเวลาปลอดดอกเบ้ียสงูสดุ 56 วนั บัตรเครดติธนาคารไอซีบีซี (ไทย)  
ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศ  
ทั้งยังมอบสิทธิพิเศษชั้นนำาจากร้านค้าและบริการมากมายทั่วโลก 

 
 •	 บัตรเครดิตสองสกุลเงิน	UnionPay: บัตรเดียวท่ีสามารถใช้ 
ทำาธุรกรรมได้ท้ังเงินบาทและเงินหยวนสำาหรับรายการท่ีเกิดข้ึนใน
ประเทศจีน จะเรียกเก็บเงินเป็นเงินหยวนเพื่อลดความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยน 

•	 บัตรเครดิต	VISA: อำานวยความสะดวกในการใช้จ่ายท่ีร้านค้า 
และเบิกถอนเงินสดท่ีเคร่ืองเอทีเอ็มด้วยเครือข่ายของ VISA ท่ัวโลก  
จะถูกเรียกเก็บเงินเป็นสกุลเงินบาท

•	 บัตรเครดิต	VISA	Global	Travel: บัตรเครดิต 3 สกุลเงิน 
ในบัตรเดียว ได้แก่ สกุลเงินบาท ดอลลาร์สหรัฐ และยูโร ลดค่าใช้จ่าย
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ไม่มีค่าความเสี่ยงจากการแปลง
สกุลเงินดังกล่าว   

ช่องทางการให้บริการ

ธนาคารนำาเสนอช่องทางการให้บริการท่ีหลากหลาย เพ่ือเพ่ิม 
ความสะดวกสบายในการทำาธุรกรรมและบริหารจัดการบัญชีแก่ลูกค้า ดังน้ี

1.	บริการไอซีบีซีอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งสำาหรับลูกค้านิติบุคคล: 
ลูกค้าสามารถทำาธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตจากสำานักงานได้อย่าง
ง่ายดายและปลอดภัยสูงสุดด้วยอุปกรณ์ USB Shield รวมถึงการใช้ 
รหัสลับเพ่ือการล็อกอินในการบริหารบัญชี สามารถโอนเงินท้ังภายใน
ประเทศและต่างประเทศ โอนเงินแบบครั้งละหลายรายการ และบริหาร
การจ่ายเงินเดือนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และตรงเวลา
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2.	บริการไอซีบีซีอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งสำาหรับลูกค้าบุคคล:	
อำานวยความสะดวกย่ิงขึ้นด้วยธุรกรรมการเงินผ่านอินเทอร์เน็ต ลูกค้า 
สามารถบริหารบัญชีด้านเงินฝากประจำา บริการโอนเงินท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศ บริการแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงยอดบัญชีเงินฝาก 
บริการบัตรเครดิต บริการชำาระค่าสินค้าและบริการ และบริการอื่นๆ ที่
ใช้ง่าย ซึ่งมั่นใจได้ในความสะดวก ปลอดภัย ทุกที่ ทุกเวลา

3.	บริการไอซีบีซีโมบายแบงก์กิ้ง: อำานวยความสะดวกลูกค้าใน 
การจัดการบัญชีหรือทำารายการต่างๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยแอปพลิเคชัน 
ไอซีบีซีโมบายแบงกก์ิง้ และเข้าใช้งานดว้ยบัญชีผูใ้ช้งานและรหัสผา่นของ 
ไอซีบีซีอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งสำาหรับลูกค้าบุคคล

4.	บัตร	ICBC	E-zy	Card: ยกระดับความสะดวกในการฝากเงิน 
สำาหรับลูกค้าบุคคลและนิติบุคคล เพียงมีบัตร ICBC E-zy Card  
ก็สามารถฝากเงินและเช็คได้ผ่านบริการ Bill Payment ณ สาขา 
ของธนาคารท่ีร่วมให้บริการท่ัวประเทศ (ธนาคารกรุงเทพและธนาคาร
กสิกรไทย) 

  

บรกิารรา้นคา้รับบัตร (POS Terminal)

บริการร้านค้ารับบัตร (POS Terminal) อำานวยความสะดวกให้แก่ 
รา้นคา้และผูป้ระกอบการท่ีเป็นนติบุิคคล โดยให้บริการชำาระคา่สนิคา้และ
บริการด้วยบัตรเดบิต บัตรเครดิต ประเภทวีซ่าและยูเนี่ยนเพย์ รวมถึง 
บัตรท่ีเป็นวีซ่าและยูเนี่ยนเพย์ในบัตรเดียวท่ีมีเฉพาะในประเทศจีน  
ซ่ึงสะดวก รวดเรว็ และมีระบบความปลอดภยัสงู อีกท้ังธนาคารจะโอนเงนิ 
เข้าบัญชีร้านค้าและผู้ประกอบการในวันถัดไป  

บริการร้านค้า WeChat

บริการร้านค้า WeChat เป็นบริการรับชำาระค่าสินค้า/บริการ 
เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ร้านค้าและผู้ประกอบการในการให้บริการ 
กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ซื้อสินค้า/บริการผ่านแอปพลิเคชัน WeChat  
โดยเฉพาะ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย โดยนักท่องเที่ยวชาวจีนจะชำาระ
เป็นสกุลเงินหยวน ส่วนร้านค้าและผู้ประกอบการจะได้รับเงินโอนเข้า
บัญชีในวันถัดไปเป็นสกุลเงินบาท

เครื่องเอทีเอ็ม

จดัการเรือ่งการเงนิและบรหิารบัญชีท่ีเครือ่งเอทีเอ็มไดอ้ย่างรวดเรว็
ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งการถอนเงิน โอนเงิน ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ 
ในบัญชี เปลี่ยนรหัสบัตรเดบิตธนาคารไอซีบีซี (ไทย) และชำาระ 
ค่าบัตรเครดิตธนาคารไอซีบีซี (ไทย)

Cash Management

ธนาคารพร้อมให้บริการ Cash Management เพื่อตอบสนอง 
ความต้องการของลูกค้าในด้านการบริหารเงินเต็มประสิทธิภาพ เพิ่ม
ความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยยิ่งขึ้น ดังนี้

1.	บริการโอนเงินระหว่างบัญชีอัตโนมัติ	 (Auto	Sweeping): 
บริการท่ี ช่วยโอนเงินอัตโนมัติจากบัญชีออมทรัพย์ ไปยังบัญชี 
กระแสรายวันเมื่อเงินในบัญชีกระแสรายวันมีไม่เพียงพอ 

2.	บริการแจ้งความเคลื่อนไหวของบัญชี	 (ICBC	Balance	
Change	Alert): บริการแจ้งเตือนทุกการเปลี่ยนแปลงของยอดบัญชี
ผ่านทาง SMS/อีเมล ให้ลูกค้าทราบความเคลื่อนไหวของบัญชีทุกท่ี 
ทุกเวลา ครอบคลุมบัญชีออมทรัพย์และบัญชีกระแสรายวันทุกประเภท  
โดยสามารถเลือกรับข้อมูลเป็นภาษาไทย จีน หรืออังกฤษ
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3.	บริการโอนเงินเพื่อจ่ายเงินเดือนพนักงาน: อำานวยความสะดวก
ให้ธุรกจิทุกขนาด ให้กำาหนดวนัจา่ยเงนิเดอืนและโอนเงนิเดอืนเขา้บัญชี
ของพนักงานตามคำาสั่งโดยไม่ต้องทำารายการท่ีธนาคาร และลูกค้า
สามารถส่งคำาสั่งจ่ายเงินเดือนเป็นเงินหยวน โดยธนาคารจะใช้อัตรา 
แลกเปลี่ยนของธนาคารเพ่ือทำาการตัดบัญชีเงินบาทของบริษัท และ 
โอนเงินบาทเข้าบัญชีของพนักงานก่อนทำาการแลกเปลี่ยนเงินบาท 
เป็นเงินหยวนเข้าบัญชีสกุลเงินหยวนของพนักงาน

4.	บรกิารชำาระสนิคา้	(Direct	Credit): ให้การชำาระสนิคา้เป็นเรือ่งงา่ย  
โดยลูกค้าสามารถโอนเงินชำาระค่าสินค้าและบริการแก่ผู้รับเงินได้ 
หลายรายในคำาสั่งเดียวท่ัวประเทศตรงตามกำาหนดเวลา โดยไม่ต้องทำา
รายการที่ธนาคาร และธนาคารจะจัดส่งใบยืนยันการทำารายการ (Credit 
Advice) ให้แก่ลูกค้าเพื่อส่งมอบให้ผู้รับเงินต่อไป 

5.	บรกิาร	Global	Cash	Management: บริการ Cash Management 
ระหวา่ง ICBC Group ท่ีให้สทิธกิบับรษัิทแมส่ามารถบรหิารจดัการบัญชี 
ซ่ึงเป็นบรษัิทลกูได ้เช่น เรียกดยูอดเงนิในบัญชี หรอืสัง่โอนเงนิจากบัญชี
ของบริษัทลูกไปยังบัญชีอื่น

 

บริการสกุลเงินหยวน

ธนาคารให้บริการสกุลเงินหยวนครบวงจรสำาหรับลูกค้าบุคคล
ธรรมดาและนิติบุคคล มุ่งบริการเพื่อให้การดำาเนินธุรกิจ การลงทุน 
และการทำาธุรกรรมระหว่างประเทศไทยและจีนเป็นเรื่องสะดวก รวดเร็ว  
และคุ้มค่า

1.	บัญชีเงินฝากสกุลเงินหยวน: ให้บริการท้ังบัญชีเงินฝาก 
ออมทรัพย์และบัญชีเงินฝากประจำา เพ่ือเติมเต็มประสิทธิภาพ 
การจดัการเงนิหยวน โดยช่วยลดความเสีย่งจากความผนัผวนของอัตรา 
แลกเปลี่ยน และมีดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทน ทั้งยังอำานวยความสะดวก 
ดว้ยบรกิารชำาระเงนิหยวนให้ผูร้บัเงนิในประเทศจนีตามท่ีไดร้บัการอนมัุต ิ
จากธนาคารกลางแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (People’s Bank of China)

2.	บริการด้านเงินหยวน: ธนาคารให้บริการด้านเงินหยวนท่ี 
หลากหลายภายใต้กลุ่มธนาคารไอซีบีซี ซ่ึงให้บริการด้านธุรกรรม 
เงินหยวนมากท่ีสุดท่ัวโลกผ่านเครือข่ายท่ีครอบคลุมโดยเฉพาะใน
ประเทศจีน ลูกค้าสามารถฝากและถอนเงินเป็นธนบัตรเงินหยวนได้
จากบัญชีเงนิฝากสกลุเงนิหยวน หรอืนำาธนบัตรเงนิหยวนมาทำาธรุกรรม
โอนเงินไปประเทศจีนได้ผ่านทุกสาขาของธนาคาร หรือใช้บริการ 
แลกเปลี่ยนธนบัตรเงินหยวนโดยรับอัตราแลกเปลี่ยนที่น่าพึงพอใจ

ผลิตภัณฑ์ประกัน

เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของธนาคารมีความหลากหลายและตอบโจทย์ 
ได้ทุกความต้องการของลูกค้าธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออม  
ความคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณ  
รวมถงึสิทธิในการลดหย่อนภาษี ทางธนาคารในฐานะนายหน้าประกันชีวิต  
จึงได้มีการนำาเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันต่างๆ ให้ลูกค้าได้เลือกสรร  
ท้ังผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและประกันวินาศภัย โดยมีผู้เชี่ยวชาญ
ประจำาสาขาให้คำาปรึกษา เพื่อแนะนำาผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะสมกับลูกค้า 
มากที่สุด

บริการโอนเงินระหว่างประเทศ

บรกิารรบัและสง่เงนิโอนระหวา่งประเทศท่ีโดดเดน่ดว้ยการโอนเงนิ 
ผ่านเครือข่ายของกลุ่มธนาคารไอซีบีซี และบริการโอนเงินหยวน 
ไปประเทศจีนที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ครอบคลุมหลากหลาย
ประเทศทั่วโลก

1.	บริการเงินโอน	 ICBC	Express: บริการโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารไอซีบีซีในต่างประเทศผ่านเครือข่ายของกลุ่มธนาคารไอซีบีซี  
เงินโอนเขา้บญัชีภายในวันเดียวกัน ค่าธรรมเนียมต่ำา พร้อมแลกเปลี่ยน 
เงินตราต่างประเทศในอัตราพิเศษ สามารถโอนเงินสกุล USD และ 
EUR ได้ผ่านทางบริการไอซีบีซีอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง และโอนเงินสกุล  
USD, HKD, JPY, EUR และ CHF ได้ที่ทุกเคาน์เตอร์สาขาธนาคาร 
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2.	บริการโอนเงินหยวนไปประเทศจีน: ใช้อัตราแลกเปลี่ยน 
เงนิหยวน ณ วันท่ีทำารายการในการคำานวณ ทำาให้ผู้รับโอนไดรั้บเงนิหยวน 
โอนเข้าบัญชีเป็นจำานวนเงินท่ีแน่นอน ลดความเสี่ยงในเรื่องอัตรา 
แลกเปลี่ยน และผู้รับเงินได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมปลายทาง กรณี
ท่ีบัญชีผู้รับโอนเป็นบัญชีของธนาคารไอซีบีซีในประเทศจีนสามารถ 
รบัเงนิไดภ้ายในวนัเดยีวกนั นอกจากน้ี ยังสามารถโอนเงนิไปยังธนาคาร
ปลายทางอื่นได้อย่างสะดวกรวดเร็วอีกด้วย

3.	บริการโอนเงินหยวน	Personal	CNY	Cross-Border:	 บริการ
รับและส่งเงินหยวนโดยตรงระหว่างประเทศไทยและมณฑลกวางตุ้ง 
ในประเทศจีนสำาหรับลูกค้าบุคคล โดยผู้รับเงินจะมีสัญชาติใดก็ได้  
ใช้บริการได้ท่ีเคาน์เตอร์ธนาคารทุกสาขาท้ังในประเทศไทยและใน 
มณฑลกวางตุ้ง (ยกเว้นเมืองเซินเจิ้น)

4.	บริการโอนเงินหยวน	Corporate	CNY	Cross-Border:	บริการ
โอนเงินสำาหรับลูกค้านิติบุคคลโดยเฉพาะ เพื่อการโอนเงินไปยัง 
ประเทศจีนได้โดยตรงโดยไม่ต้องแปลงสกุลเงินเหมือนที่ผ่านมา

5.	บริการโอนเงินระหว่างประเทศ: โอนเงินผ่านระบบสวิฟท์ไปยัง 
ผู้รับในต่างประเทศท่ัวโลก ใช้บริการได้ท้ังท่ีเคาน์เตอร์สาขาธนาคาร  
หรือทางบริการไอซีบีซีอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง

บริการสินเชื่อ

ธนาคารพร้อมให้บริการด้านสินเช่ือครบวงจรสำาหรับธุรกิจท้ัง
ขนาดย่อม ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ด้วยความมุ่งมั่นในการส่งเสริม 
ให้ลกูค้าสามารถดำาเนนิธรุกจิไดอ้ย่างราบร่ืน เสริมศกัยภาพในการเตบิโต
ต่อไปในอนาคตอย่างม่ันคง ท้ังยังมีบริการสินเชื่อสำาหรับลูกค้าบุคคล 
เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับธุรกิจมากยิ่งขึ้น โดยมีบริการต่างๆ ดังนี้

1.	บริการสินเช่ือธุรกิจสำาหรับลูกค้านิติบุคคลขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่: ผลิตภัณฑ์และบริการสินเช่ือสำาหรับธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่ เพ่ือตอบสนองความต้องการของธุรกิจในรูปแบบต่างๆ   
ท้ังเพื่อการเสริมสภาพคล่องของธุรกิจ การสนับสนุนการขยายตัวและ 
การลงทุนของธรุกจิ  การปรบัโครงสรา้งทางการเงนิ  ตลอดจนการสง่เสรมิ 
ธุรกรรมเพื่อการค้าทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ  

2.	บริการสินเชื่อธุรกิจสำาหรับลูกค้านิติบุคคลขนาดเล็กและ 
ขนาดย่อม	(SME):	 บริการจัดแพ็กเกจวงเงินสินเชื่อตามความต้องการ
และความเหมาะสมของธุรกิจ SME แต่ละราย พร้อมสรรพด้วย
ผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย ทั้งสินเชื่อระยะสั้น ระยะยาว วงเงิน
หมนุเวียน สนิเชือ่เงนิกูอ้เนกประสงค ์ตลอดจนวงเงนิสนิเช่ือเพือ่ธรุกรรม
ต่างประเทศ

3.	บริการสินเ ช่ือเพื่อ	 SME	 แบบมีหลักประกัน: สำาหรับ 
ผู้ประกอบการ SME ท่ีต้องการเงินทุนหมุนเวียน หรือเพ่ือเสริม 
ความก้าวหน้าของธุรกิจ เพียงใช้หลักทรัพย์ของธุรกิจเป็นหลักประกัน 
ให้สินเชื่อวงเงินสูงสุดถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าหลักประกัน 

4.	สินเช่ือท่ีมีเงินฝากในต่างประเทศเป็นหลักประกัน: หากลูกค้า 
มีบัญชีเงินฝากกับสาขาหรือธนาคารในเครือของกลุ่มธนาคารไอซีบีซี 
ในต่างประเทศ (ไม่จำากัดสกุลเงินฝาก) สามารถใช้บัญชีดังกล่าวเป็น 
หลักประกัน เพื่อรับวงเงินสินเชื่อสูงถึงร้อยละ 95 ของจำานวนเงินฝาก
ในต่างประเทศที่นำามาเป็นหลักประกัน

5.	Account	Receivable	Financing: ช่วยเพิ่มสภาพคล่องแก่
ธุรกิจ สำาหรับลูกค้าท่ีดำาเนินธุรกิจโดยมีการรับชำาระเงินค่าสินค้าตาม 
เครดิตเทอมท่ีผู้ซ้ือกำาหนด หากสินค้าหรือบริการของลูกค้าถูกจัดส่ง
และมีใบเรียกเก็บเงินท่ีรอการจ่ายชำาระเงินจากผู้ประกอบการหลักตาม 
ระยะเวลาการชำาระเงินท่ีตกลงไว้ ก็สามารถนำาใบเรียกเก็บเงินลูกหน้ีการค้า 
มาเปลี่ยนเป็นสินเชื่อกับธนาคาร เพื่อนำาไปใช้ดำาเนินธุรกิจต่อได้ทันที 
โดยให้วงเงินสูงถึงร้อยละ 80 ของใบเรียกเก็บเงินลูกหน้ีการค้า

6.	สนิเช่ืออเนกประสงคส์นิทรพัย์แลกเงนิ: ตอบโจทยค์วามตอ้งการ 
ทางการเงินท่ีหลากหลาย โดยลูกค้าสามารถนำาสินทรัพย์ท่ีมีอยู่ เช่น 
บ้าน ท่ีดิน อาคารพาณิชย์ มาเปลี่ยนเป็นเงินกู้อเนกประสงค์เพื่อ 
ใช้จ่ายตามความต้องการ รับวงเงินสูงสุดร้อยละ 70 ของราคาประเมิน 
แต่ไม่เกิน 15 ล้านบาท 

7.	บรกิารทางการเงนิเพือ่ท่ีอยู่อาศยัสำาหรบัชาวตา่งชาต:ิ ให้บรกิาร
ดา้นการเงนิเพือ่สนบัสนนุการลงทุนหรอืการซ้ือท่ีอยู่อาศยัในประเทศไทย
สำาหรับชาวต่างชาติ (Non-resident) รับวงเงินสูงสุดร้อยละ 70 ระหว่าง
ราคาซ้ือขายหลกัทรพัย์และราคาประเมิน แลว้แตอ่ย่างใดต่ำากวา่ พรอ้ม
ระยะเวลาผ่อนชำาระสูงสุด 15 ปี
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8.	สินเช่ือเพื่อธุรกิจอพาร์ทเมนท์: สำาหรับผู้ประกอบการธุรกิจ 
อพาร์ทเมนท์ท่ีต้องการเปล่ียนอพาร์ทเมนท์ให้เป็นเงินทุน เพ่ือนำาเงินก้อน 
ไปชำาระคืนภาระหน้ีเดิม หรือเพ่ือเพ่ิมเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ  
ไม่วา่จะเป็นการซ่อมแซม ตกแตง่ และปรับปรงุสถานประกอบกจิการ รบั
วงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 10-50 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนยาวถึง 15 ปี และ
ดอกเบ้ียต่ำา พร้อมรับวงเงินสำารองพิเศษสูงสุดไม่เกิน 2.5 ล้านบาทต่อคร้ัง

9.	สนิเช่ือเพือ่ท่ีอยู่อาศยั: สนิเช่ือเพ่ือคนอยากมีบ้าน และตอบโจทย์ 
ความต้องการท่ีหลากหลายสำาหรับลูกค้าบุคคล ผู้มีสัญชาติไทย  
อายุตั้งแต่ 20-60 ปี อัตราดอกเบี้ยต่ำา และสามารถเลือกอัตราดอกเบี้ย
ได้เองท้ังแบบคงท่ีและลอยตัว พร้อมระยะเวลาผ่อนชำาระนานสูงสุด 
ถึง 30 ปี (อายุผู้กู้รวมระยะเวลากู้ไม่เกิน 65 ปี)

ในการให้บรกิารแกล่กูคา้กลุม่ตา่งๆ ธนาคารมีรปูแบบบรกิารสนิเช่ือ 
ท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละประเภท  
โดยจำาแนกประเภทของการให้สินเชื่อ ดังนี้

1.	สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน เป็นประเภทเงินกู้ระยะสั้น เพื่อเสริม
สภาพคล่องและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำาหรับธุรกิจ    

 • วงเงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft)
 • ตั๋วสัญญาใช้เงิน
 • เงินกู้ระยะสั้น ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

2.	 สินเช่ือเพื่อการลงทุน เป็นประเภทเงินกู้ระยะยาว 1 ปีข้ึนไป 
สำาหรับสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจ เช่น การซื้อเครื่องจักร การซื้อ 
ท่ีดิน การขยายโรงงาน การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การปรับโครงสร้าง
ทางการเงิน

 • เงินกู้ระยะกลาง ตั้งแต่ 1-3 ปี
 • เงินกู้ระยะยาว 3 ปีขึ้นไป
 • สินเชื่อโครงการ (Project Financing)
 • เงินกู้ร่วมหลายสถาบัน (Syndicated Loan)

3. สินเช่ือเพื่อการค้าภายในประเทศและระหว่างประเทศ เป็น
บรกิารเพือ่สนบัสนนุธรุกจิเพือ่การคา้ภายในประเทศและธรุกจิการนำาเข้า 
และส่งออก 

 • เลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C)
 • สินเชื่อเพื่อการนำาเข้า (Trust Receipt)
 • เลตเตอร์ออฟเครดิตภายในประเทศ  

   (Domestic Letter of Credit: DLC)
 • สินเชื่อเพื่อชำาระเจ้าหนี้การค้าภายในประเทศ  

   (Local Trust Receipt)
 • ตั๋วเรียกเก็บบิลเงินค่าสินค้านำาเข้า  

   (Import Bills for Collection)
 • การออกหนังสือค้ำาประกันให้กับบริษัทเจ้าของเรือ  

   (Shipping Guarantee)
 • สินเชื่อเพื่อการส่งออก (Packing Credit)
 • ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการส่งออก  

   (Export Bills Negotiation/Purchase)
 • ปริวรรตเงินตราต่างประเทศ ซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ  

   และ Hedging

4.	อาวัลและการค้ำาประกัน
 • การรับอาวัลตั๋วสัญญาใช้เงินหรือตั๋วแลกเงิน
 • หนังสือค้ำาประกันเพื่อการประมูลงาน (Bid Bond)
 • หนังสือค้ำาประกันการปฏิบัติตามสัญญา (Performance Bond)
 • หนังสือค้ำาประกันเงินรับล่วงหน้า (Advance Payment Bond)
 • หนังสือค้ำาประกันผลงาน (Retention Bond)
 • หนังสือค้ำาประกันเพื่อการซ่อมบำารุง (Maintenance Bond)
 • หนังสือค้ำาประกันการซื้อสินค้า (Purchase Bond)

บริการธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

ธนาคารให้บริการด้านธุรกิจการค้าระหว่างประเทศท้ังด้านการส่งออก 
การนำาเข้า และการออกหนงัสอืค้ำาประกนัระหวา่งประเทศในทุกประเภท
ธรุกจิและกลุม่อตุสาหกรรม ดว้ยเครอืขา่ยธนาคารตวัแทนท่ีมีอยูท่ั่วโลก 
ช่วยเพ่ิมความคล่องตัวให้การติดต่อ การทำาธุรกิจระหว่างประเทศของ
ลูกค้าดำาเนินไปได้อย่างราบรื่น
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1.	เลตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อการนำาเข้า: สำาหรับผู้นำาเข้าที่ต้องการ
เปิด L/C เพื่อชำาระเงินแก่ผู้ส่งออก ธนาคารจะทำาการเปิด L/C แก่ 
ผู้ส่งออกตามใบคำาขอของลูกค้า และเมื่อได้รับเอกสารทางการค้าท่ี 
ถูกต้องและครบถ้วนจากธนาคารผู้ส่งออกแล้ว ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) 
จะดำาเนนิการรบัรองการชำาระเงนิ (หรอืชำาระเงนิ) ไปยังธนาคารผูส้ง่ออก  
ด้วยบริการที่รวดเร็วผ่านเครือข่ายของกลุ่มธนาคารไอซีบีซีทั่วโลก โดย
สามารถเลือกประเภทของ L/C ได้ตามที่ต้องการ ดังนี้

• L/C ที่สามารถโอนได้ 
• L/C ฉบับที่สองที่มี L/C ฉบับแรกรองรับการเปิด
• L/C ที่มีการชำาระเงินทันที
• L/C ที่มีการชำาระเงินตามเวลาที่กำาหนด
• L/C ที่กำาหนดให้ผู้ขายสินค้านำาตั๋วเงินพร้อมเอกสารประกอบ 

  ไปขึ้นเงินกับธนาคาร 
• L/C ที่มีการกำาหนดเวลาในการชำาระเงิน

2.	ทรัสต์รีซีท: บริการชำาระเงินค่าสินค้าโดยธนาคารไอซีบีซี (ไทย) 
เป็นผู้ดำาเนินการแทนภายใต้ L/C เพื่อการนำาเข้า หรือภายใต้เงื่อนไข 
การชำาระเงินสดเม่ือมีการส่งมอบสินค้า หรือโอนเงินค่าสินค้า ช่วยเติมเต็ม 
ความต้องการเงินสดระยะสั้น ท้ังยังเพิ่มความน่าเช่ือถือแก่ธุรกิจโดย 
คู่ค้าจะได้รับชำาระเงินอย่างฉับไว

3.	การเรียกเก็บเงินค่าสินค้านำาเข้าตามตั๋วเรียกเก็บ: บริการแจ้ง
เอกสารเพื่อเรียกเก็บเงินค่าสินค้านำาเข้า ซ่ึงผู้ส่งออกในต่างประเทศ 
ส่งมาเรียกเก็บโดยผ่านธนาคารของผู้ส่งออกในต่างประเทศให้ผู้นำาเข้า 
ทราบตามเง่ือนไขในการซ้ือขายท่ีได้ตกลงกันระหว่างผู้นำาเข้าและ 
ผู้ส่งออกในต่างประเทศ

4.	การออกหนังสือค้ำาประกันให้กับบริษัทเจ้าของเรือหรือตัวแทน
เจ้าของเรือเพ่ือรับสินค้า: ธนาคารให้บริการออกหนังสือค้ำาประกันให้
กับผู้นำาเข้าเพื่อนำาไปยื่นต่อบริษัทเรือ ในกรณีท่ีผู้นำาเข้าซ้ือสินค้าจาก
ต่างประเทศและสินค้าได้มาถึงท่าเรือเรียบร้อยแล้ว แต่เอกสารการค้า 
(Shipping Document) ยังมาไม่ถึงธนาคาร ทั้งนี้ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่าย
ในการเก็บรักษาสินค้าของผู้นำาเข้าไว้ที่ท่าเรือ

5.	เลตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อการส่งออก: สำาหรับผู้ส่งออกท่ี
ต้องการความม่ันใจในการชำาระเงินบนความน่าเช่ือถือของธนาคาร 
ผู้เปิด L/C จากผู้ซ้ือ หรือผู้ท่ีต้องการสินเช่ือจากเลตเตอร์ออฟเครดิต 
รวมถึงผู้ท่ีต้องการใช้บริการธุรกิจการค้าต่างประเทศของธนาคาร เช่น 
สินเช่ือเพ่ือการส่งออก การรับซ้ือต๋ัวสินค้าออก การรับซ้ือลดต๋ัวสินค้าออก 

6.	บริการรับซ้ือ/รับซ้ือลดตั๋วส่งออกภายใต้	L/C: บริการรับซ้ือ/  
ซ้ือลดเอกสารสินค้าออกจากผู้ส่งออกให้ได้รับเงินทันทีหลังจากส่ง 
สินค้าลงเรือแล้ว เพ่ือช่วยให้ผู้ส่งออกสามารถนำาเงินไปใช้ดำาเนินธุรกิจ
ได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น

7.	สินเช่ือเพื่อการส่งออกภายใต้แพ็กกิ้งเครดิต: บริการสินเช่ือ 
กอ่นการสง่ออกสำาหรบัผูส้ง่ออก ในการจดัหาวตัถดุบิเพือ่การผลติสนิคา้ 
ตามคำาสั่งซ้ือสินค้าจากบริษัทคู่ค้าในต่างประเทศ ซ่ึงเป็นการช่วยเพ่ิม
สภาพคล่องแก่ลูกค้าให้ดำาเนินธุรกิจได้

8.	บริการโอนเงินระหว่างประเทศ: บริการโอนเงินระหว่างประเทศ 
ช่วยให้การรับหรือส่งเงินโอนเพ่ือชำาระค่าสินค้า เงินทุน เงินปันผล  
ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม เพ่ือการศึกษา หรือเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนๆ 
ผ่านทางสวิฟท์เป็นไปอย่างรวดเร็ว ปลอดภัย ด้วยเครือข่ายของ 
กลุ่มธนาคารไอซีบีซีที่มีอยู่ทั่วโลก 

บริการโอนเงินผ่านบาทเนต

บริการโอนเงินจำานวนมากไปยังบัญชีเงินฝากของผู้รับโอนท่ีมีอยู่
กับธนาคารอ่ืนภายในประเทศไทยท่ีผู้รับโอนสามารถรับเงินได้ภายใน
วันท่ีทำาการโอน และสามารถใช้บริการได้จากทุกสาขาของธนาคาร 
ทั่วประเทศไทย

บริการพร้อมเพย์

1.	บริการโอนเงิน:	 สำาหรับการโอนเงินเข้าบัญชีต่างๆ และรับเงิน
ด้วยหมายเลขพร้อมเพย์ ซ่ึงรวมไปถึงหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือ
หมายเลขบัตรประชาชน
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2.	บริการชำาระค่าสินค้าและบริการ: สำาหรับชำาระค่าสินค้าและ
บรกิารผา่นเครอืขา่ยพรอ้มเพย์ให้สำาหรบัรา้นคา้ตา่งๆ ท่ีอยู่ในเครอืข่าย

บริการธนาคารชำาระดุลเงินหยวนในประเทศไทย

ในฐานะท่ีธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) ได้รับแต่งตั้ง 
จากธนาคารกลางแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและธนาคารแห่ง
ประเทศไทยให้เป็นธนาคารชำาระดุลเงินหยวนในประเทศไทย (RMB 
Clearing Bank in Thailand) ธนาคารจึงมีความพร้อมท่ีจะให้บริการ
ธรุกรรมเงนิหยวนอย่างครอบคลมุ โดยมผีลติภณัฑแ์ละบรกิารเงนิหยวน 
ท่ีมีคุณภาพและหลากหลาย สามารถนำาเสนอให้กับลูกค้าของธนาคาร
ไดอ้ย่างมัน่ใจ ดว้ยเครอืข่าย ICBC ท่ีแข็งแกรง่และครอบคลมุไปท่ัวโลก 
ธนาคารจงึไดร้บัความไวว้างใจให้เป็นธนาคารแห่งแรกท่ีให้การสนบัสนนุ
ธุรกรรมเงินหยวนในประเทศไทย

1.	บริการเคลียริ่งเงินหยวน: ธนาคารให้บริการชำาระและส่งมอบ 
เงินหยวนแก่คู่ค้าในประเทศจีน (Cross-Border RMB) และเงินหยวน
นอกประเทศจีน (Offshore RMB) ให้กับธนาคารสมาชิก

2.	บริการบัญชีเงินฝาก	(Nostro): ธนาคารให้บริการเปิดบัญชี 
เงินฝาก Nostro สำาหรับธนาคารสมาชิก

3.	บรกิารเงนิฝากประจำาสกลุเงนิหยวน: ธนาคารให้บรกิารเงนิฝาก 
ประจำาสกุลเงินหยวนโดยมีระยะเวลาฝากยาวถึง 12 เดือน เพ่ือช่วย
ธนาคารสมาชิกเพิ่มรายได้จากเงินคงเหลือในบัญชีเคลียริ่ง

4.	บริการแลกเปลี่ยนธนบัตรเงินหยวน: ธนาคารให้บริการ 
แลกเปลีย่นธนบัตรเงนิหยวนแกธ่นาคารสมาชิก ซ่ึงรวมถงึบรกิารรบัฝาก  
ถอน และแลกเปลี่ยนธนบัตรเงินหยวน พร้อมท้ังรับเปลี่ยนธนบัตร 
ที่เสียหายด้วย

5.	บริการเบิกเงินเกินบัญชี: ธนาคารให้บริการเบิกเงินเกินบัญชี  
ท้ังแบบระหวา่งวนั (Intraday) และแบบข้ามคนื (Overnight) ให้กบับัญชี
เคลียริ่งของธนาคารสมาชิก

6.	บริการจัดการทางการเงิน: ธนาคารสามารถเข้าถึงตลาด 
แลกเปลี่ยนเงินหยวนในประเทศจีนได้โดยตรง จึงสามารถให้บริการ
จัดการทางการเงิน (Position Squaring) สำาหรับการซ้ือและการขาย
เงินหยวนท่ีเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ และธุรกิจระหว่างประเทศ 
อื่นๆ ที่ได้รับการอนุมัติโดยธนาคารกลางแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

7.	บริการเสริมสภาพคล่องสำาหรับบัญชีเงินหยวน: ธนาคารให้
บริการเสริมสภาพคล่องแก่บัญชีเงินหยวนของธนาคารสมาชิกได้โดย
ผ่านตลาดการเงินนอกประเทศจีน (Offshore Money Market) ใน
การแลกเปลี่ยนเงินสกุลหยวน ตลอดจนการให้เงินกู้แบบมีหลักทรัพย์ 
ค้ำาประกัน (Offshore RMB-FX Swap and Collateralized Financing) 
นอกจากนี้ ยังช่วยให้ธนาคารสมาชิกม่ันใจว่าการดำาเนินงานด้าน 
การชำาระเงินจะเป็นไปอย่างราบรื่น

บริการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

ธนาคารให้บริการซื้อขายเงินตราต่างประเทศในหลายสกุลเงินหลัก  
โดยเฉพาะอย่างย่ิงเงินหยวน รวมท้ังบริการให้คำาแนะนำาและข้อมูล
ข่าวสารและทิศทางอัตราดอกเบ้ียและอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตรา  
เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูอา้งองิและประกอบการตดัสนิใจของลกูคา้ โดยปัจจุบัน
ผลิตภัณฑ์ที่ธนาคารให้บริการ ได้แก่ 

   •  รายการซื้อขายทันที (Spot) 
   •  รายการซื้อขายล่วงหน้า (Forward) 
 •  รายการสวอป (Swap)

สินทรัพยพ์ร้อมขายเพื่อที่อยู่อาศัยและการลงทุน

ธนาคารมีอสงัหารมิทรพัย์พรอ้มขายหลายประเภท เช่น ท่ีดนิเปลา่ 
บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ และโรงงาน 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : www.icbcthai.com
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สาขาให้บริการ

กรุงเทพมหานครและภาคกลาง

สาขาสำานักงานใหญ่ 
เลขที่ 622 ชั้น L, เอ็มโพเรี่ยมทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท          
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
 โทรศัพท์  0 2663 9009

สาขาบางขุนเทียน 
เลขที่ 438/4-6 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำา 
 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
 โทรศัพท์  0 2013 7385-8 
 โทรสาร  0 2013 7384 

สาขาวิภาวดีรังสิต-ดอนเมือง 
เลขที่ 161/2-5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
 กรุงเทพมหานคร 10210
 โทรศัพท์  0 2996 9902-5
 โทรสาร   0 2996 9906

สาขาเพชรเกษม 
เลขที่ 79/15-18 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู  
เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
 โทรศัพท์  0 2812 4514-7
 โทรสาร   0 2812 4507

สาขาเยาวราช 
เลขที่ 259 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ 
กรุงเทพมหานคร 10100
 โทรศัพท์  0 2623 2112
โทรสาร    0 2623 2116

สาขาลาดพร้าว 
เลขที่ 2308 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 10310
 โทรศัพท์  0 2931 8416-20
โทรสาร    0 2931 8421

สาขาสาทร 
เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้นที่ 1 ถนนสาทรใต้  
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 โทรศัพท์  0 2677 4415-19, 0 2677 3933-34, 0 2677 3938-39
โทรสาร    0 2677 4420

สาขารัชดาภิเษก 
เลขที่ 99/21-25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง  
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2118 3560
โทรสาร 0 2118 2857

สาขาสมุทรสาคร 
เลขที่ 930/42 ส และ 930/42 ห ถนนเอกชัย ตำาบลมหาชัย  
อำาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
 โทรศัพท์   0 3481 1452-5
โทรสาร    0 3481 1456

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สาขาขอนแก่น 
เลขที่ 4/6 ถนนกลางเมือง ตำาบลในเมือง อำาเภอเมืองขอนแก่น
 จังหวัดขอนแก่น 40000
 โทรศัพท์  0 4324 2400, 0 4324 3507-9
 โทรสาร  0 4324 3510
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สาขาอุบลราชธานี 
เลขที่ 88 ถนนชยางกูร ตำาบลในเมือง อำาเภอเมืองอุบลราชธานี
 จังหวัดอุบลราชธานี 34000
 โทรศัพท์   0 4524 2299, 0 4524 0639, 0 4524 1699,  0 4524 1966
 โทรสาร    0 4524 0988

สาขาอุดรธานี
เลขที่ 104/5-6 ถนนอุดรดุษฎี ตำาบลหมากแข้ง อำาเภอเมืองอุดรธานี
 จังหวัดอุดรธานี 41000
 โทรศัพท์   0 4234 3860-3
 โทรสาร    0 4234 3030

สาขานครราชสีมา 
เลขที่ 329/1-3 ถนนยมราช ตำาบลในเมือง อำาเภอเมืองนครราชสีมา
 จังหวัดนครราชสีมา 30000
 โทรศัพท์   0 4426 9491-4
 โทรสาร    0 4426 9495

ภาคเหนือ

สาขาเชียงใหม่ 
เลขที่ 615/5 ถนนเจริญเมือง ตำาบลหนองป่าครั่ง อำาเภอเมืองเชียงใหม่ 
 จังหวัดเชียงใหม่ 50000
 โทรศัพท์   0 5330 4752-5
 โทรสาร    0 5330 4756

ภาคตะวันออก

สาขาศรีราชา 
เลขที่ 138 ถนนสุขุมวิท ตำาบลศรีราชา อำาเภอศรีราชา
 จังหวัดชลบุรี 20110
 โทรศัพท์   0 3315 7801-4
 โทรสาร    0 3315 7806

สาขาระยอง 
เลขที่ 360/23-25 ถนนสุขุมวิท ตำาบลเนินพระ อำาเภอเมืองระยอง
 จังหวัดระยอง 21000
 โทรศัพท์   0 3886 0456, 0 3886 0692, 0 3886 0819, 0 3886 0873
 โทรสาร    0 3886 0971

สาขาพัทยา 
เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 9 ศูนย์การค้า เดอะเบย์ พัทยา ตำาบลหนองปรือ
 อำาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
 โทรศัพท์   0 3312 2861-5
 โทรสาร    0 3312 2860

สาขาอมตะซิตี้ ระยอง
เลขที่ 9/31 หมู่ที่ 4 ตำาบลมาบยางพร อำาเภอปลวกแดง  
จังหวัดระยอง 21140
 โทรศัพท์   0 3301 7411, 0 3301 7413, 0 3301 7415-7
 โทรสาร    0 3301 7412

ภาคใต้

สาขาหาดใหญ่ 
เลขที่ 732 ถนนเพชรเกษม ตำาบลหาดใหญ่ อำาเภอหาดใหญ่
 จังหวัดสงขลา 90110
 โทรศัพท์   0 7436 4567
 โทรสาร   0 7436 4789

สาขาภูเก็ต 
เลขที่ 2, 4 ซอย 7 ถนนพังงา ตำาบลตลาดใหญ่ อำาเภอเมืองภูเก็ต
 จังหวัดภูเก็ต 83000
 โทรศัพท์   0 7621 8333, 0 7621 3381-3
 โทรสาร   0 7621 3856

สาขาสุราษฎร์ธานี 
เลขท่ี 60/1-3 หมู่ท่ี 2 ถนนศรีวิชัย ตำาบลมะขามเต้ีย อำาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  
 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
 โทรศัพท์  0 7726 4950
 โทรสาร   0 7726 4957

RMB	Clearing	Processing	Center Tel +66 2663 9229
ICBC	(Thai)	Call	Center	Tel +66 2629 5588



622 เอ็มโพเรี่ยม ทาวเวอร์ ชั้น L, 11-13  
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์ 0 2663 9999 โทรสาร 0 2663 9888

www.icbcthai.com


