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ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ 
งบการเงินรวม

2563 2562 2561 2560 2559
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 270,330 251,731 228,826 207,845 191,274
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ (ล้านบาท) 159,089 149,085 138,254 132,175 130,096
เงินรับฝาก (ล้านบาท) 147,046 129,820 102,139 100,349 92,024
ก�าไรสุทธิหลังภาษี (ล้านบาท) 2,385 2,145 1,912 1,811 1,519
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (ร้อยละ) 17.36 17.00 16.90 14.74 16.55
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท) 15.09 14.19 13.15 12.42 11.65
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (Gross NPLs) ต่อเงินให้สินเชื่อรวม (ร้อยละ) 0.78 0.56 1.18 1.34 1.43
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ (ร้อยละ) 435.17 709.12 444.41 382.93 294.14

Fitch Ratings AAA(tha)  
ส�าหรับอันดับเครดิตในประเทศระยะยาวเป็นปีที่ 9 ติดต่อกัน
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STRONG 

แข็งแกร่ง มั่นคงกว่า ด้วยอันดับเครดิตในประเทศระยะยาวระดับสูงสุดที่ AAA (tha)  
จากฟิทช์ เรทติ้งส์ ปีที่ 9 ติดต่อกัน และพลังสนับสนุนจากไอซีบีซี ธนาคารชั้นน�าระดับโลก 
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INNOVATIVE 

ด้วยเทคโนโลยีทางการเงินที่ทันสมัย  
เราจึงส่งมอบบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัยขั้นสูง 
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CUSTOMER – CENTRIC

เข้าใจและใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อน�าเสนอบริการที่เป็นเลิศ  
และตรงความต้องการของลูกค้า
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เกี่ยวกับเรา
ความเป็นมา

 ธนาคารจดทะเบยีนเมือ่วนัที ่26 สงิหาคม 2512 และได้รับอนญุาต
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2516 
ให้ประกอบธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ และเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเริ่มซื้อขายตั้งแต่วันที่ 22 
พฤศจิกายน 2521 และ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2547 กระทรวงการคลัง
ได้ให้ความเห็นชอบแผนการควบรวมกิจการของบริษัทเงินทุน 
สนิเอเซยี จ�ากัด (มหาชน) และบริษทัเงินทนุ บัวหลวง จ�ากดั เพือ่ด�าเนนิการ
จัดตั้งธนาคารพาณิชย์ โดยบริษัทเงินทุน สินเอเซีย จ�ากัด (มหาชน) 
ได้ด�าเนินการจัดตั้งและเปิดด�าเนินการธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ
ภายใต้ชื่อ ธนาคารสินเอเซีย จ�ากัด (มหาชน) ตั้งแต่วันท่ี 23 
ธันวาคม 2548

 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 กระทรวงการคลังได้ผ่อนผันให้
ธนาคารมผีูถ้อืหุน้ผูไ้ม่มสีญัชาติไทยได้เกนิกว่าร้อยละ 49 ของจ�านวนหุน้
ทีมี่สทิธอิอกเสยีงและจ�าหน่ายได้แล้วทัง้หมด โดยธนาคารอนิดัสเตรยีล 
แอนด์ คอมเมอร์เชียล แบงก์ ออฟ ไชนา ลิมิเต็ด (Industrial and 
Commercial Bank of China Limited หรือ “ICBC”) ซึ่งเป็นธนาคาร
ที่ก่อต้ังข้ึนในสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ท�าค�าเสนอหุ ้นทั้งหมด
จากผู้ถือหุ้นของธนาคารสินเอเซีย จ�ากัด (มหาชน) ก�าหนดระยะเวลา
รับซื้อหุ้นตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2553 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2553 และ
ได้รับการตอบรับค�าเสนอซื้อจากผู ้ถือหุ ้นคิดเป็นร้อยละ 97.24 
ของจ�านวนหุ ้นที่มีสิทธิออกเสียงและจ�าหน่ายได ้แล ้วทั้งหมด
ของธนาคาร ส่งผลให้ ICBC มีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตั้งแต่วันที่ 
21 เมษายน 2553 และได้ด�าเนินการจดทะเบียนเปลีย่นชือ่จากธนาคาร
สินเอเซีย จ�ากัด (มหาชน) เป็นธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ�ากัด (มหาชน) 
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2553 

 วันที่ 21 ธันวาคม 2553 กระทรวงการคลังได้ผ่อนผันให้ธนาคาร
มีผูถื้อหุน้ไม่มสีญัชาตไิทยเพิม่เป็นร้อยละ 100 ของจ�านวนหุน้ท่ีมสีทิธิ
ออกเสียงและจ�าหน่ายได้แล้วทัง้หมดจากการท�าค�าเสนอซ้ือหุน้ธนาคาร

ต่อผู้ถือหุ้นรายย่อย เพ่ือขอถอนหุ้นธนาคารออกจากการเป็นหลัก

ทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ICBC จึงได้ท�า

ค�าเสนอซือ้หลกัทรพัย์จากผูถ้อืหุน้รายย่อยอกีครัง้หนึง่ ส่งผลให้ ICBC 

มีสัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารเพิ่มเป็นร้อยละ 97.70 ของจ�านวนหุ้น

ท่ีมีสิทธิออกเสียงจ�าหน่ายได้แล้วท้ังหมด และตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยได้สั่งเพิกถอนหลักทรัพย์ของธนาคารจากการเป็น

หลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2554

 ในปี 2557 ธนาคารยงัประสบความส�าเรจ็ในการเพิม่ทุนอกีจ�านวน 

5,945 ล้านบาท เพือ่เพิม่เงนิกองทุนของธนาคารและรองรบัการขยาย

ธรุกจิในด้านต่างๆ ของธนาคารในอนาคต ส่งผลให้สดัส่วนในการถอืหุน้

ของ ICBC ในธนาคารเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 97.86

 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 ธนาคารได้รับการแต่งตั้งจากธนาคาร

กลางแห่งสาธารณรฐัประชาชนจนี ให้เป็นธนาคารเพือ่การช�าระดลุเงิน

หยวนในประเทศไทย (The RMB Clearing Bank in Thailand) ซึ่งเป็น

ธนาคารพาณชิย์เพยีงแห่งเดยีวในประเทศไทยที่ได้รบัการแต่งตัง้ และ

นับเป็นโอกาสส�าคัญของธนาคารในการสนับสนุนและส่งเสริมการค้า

การลงทนุ รวมถงึการท�าธรุกรรมทางการเงนิสกลุเงนิหยวนในรปูแบบ

ต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับบทบาทของสกุลเงินหยวนท่ีจะเพ่ิมมากขึ้น

บนเวทีการค้าและการเงินระหว่างประเทศในอนาคต 

 ธนาคารมีเป้าหมายที่จะเป็นธนาคารชั้นน�าของไทยในการ

ให้บริการทางการเงินระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่าง

ประเทศไทยและจีน การท่ีธนาคารเป็นส่วนหน่ึงของกลุ ่ม ICBC 

จะท�าให้ลูกค้าของธนาคารสามารถเข้าถึงการให้บริการผ่านเครือข่าย

ของกลุ่ม ICBC ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศจีน รวมท้ังมี

เครือข่ายในต่างประเทศทีค่รอบคลมุท่ัวโลก โดย ณ สิน้เดอืนกรกฎาคม

ปี 2563 กลุ่ม ICBC มีสาขา และจุดให้บริการในประเทศจีนทั้งสิ้น 

16,607 แห่ง และมีส�านักงานสาขาในต่างประเทศจ�านวน 425 แห่ง 
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ครอบคลุม 49 ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ ICBC ยังมีธนาคารตัวแทน
ต่างประเทศ (Correspondent Banks) จ�านวน 1,442 แห่ง ใน 143 ประเทศ
ทั่วโลกอีกด้วย

 ปัจจุบันธนาคารมีบริษัทย่อย 3 แห่ง คือ บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี 
(ไทย) จ�ากัด ซึ่งธนาคารถือหุ้นร้อยละ 99.99 ให้บริการธุรกิจเช่าซื้อ
และให้เช่าแบบลีสซ่ิง Sky High Li Leasing Designated Activity 
Company Limited และ บริษัท ไอซีบีซี (ไทย) อินชัวรันส์ 
โบรกเกอร์ จ�ากัด

 ในปี 2563 ธนาคารได้ด�าเนินกิจการในประเทศไทยมาครบ 10 ปี 
ถือเป็นความส�าเร็จข้ันหน่ึง ธนาคารมีการพัฒนาด้านการออก

ผลติภณัฑ์และบรกิารอย่างต่อเนือ่งเพือ่ให้ครอบคลมุความต้องการของ

ลูกค้ายิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารได้เริ่มให้บริการธุรกิจรายย่อย 

อาทิ บัตรเครดิต บัตรเดบิต อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง โมบายแบงก์กิ้ง 

บริการโอนเงินหยวนไปจีนภายใน 1 วัน เป็นต้น ณ ปัจจุบนั ธนาคาร

มีสาขาจ�านวนทั้งสิ้น 21 สาขา

 นอกจากนี้ ธนาคารมีความภูมิใจท่ีได้รับการจัดอันดับเครดิต

จากฟิทช์ เรทต้ิงส์ ท่ี ‘AAA(tha)’ ส�าหรับอันดับเครดิตภายในประเทศ

ระยะยาว และ ‘F1+(tha)’ ส�าหรับเครดิตภายในประเทศระยะสั้น 

แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพเป็นปีที่ 9 ติดต่อกัน
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เครือข่ายธนาคาร

 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ�ากัด (มหาชน) หรือ ICBC (Thai) เป็น
หนึ่งในกลุ่มธนาคาร Industrial and Commercial Bank of China 
Limited หรือ ICBC ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน 
มีรฐับาลจนีถอืหุน้กว่า 70% และเป็นธนาคารทีมี่เงนิกองทนุขัน้ท่ี 1 สงู
ที่สุด* ทั้งยังมีสินทรัพย์รวม (Total Assets) รวม ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 
2563 อยูท่ีป่ระมาณ 33 ล้านล้านหยวน หรอื ประมาณ 149 ล้านล้านบาท 
ซึ่งสูงกว่าสินทรัพย์รวมของธนาคารพาณิชย์ไทยทั้งระบบถึง 7 เท่า** 
แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง และสถานะทางการเงินที่มั่นคง 

 ด้วยเครือข่ายที่เข้มแข็งครอบคลุม 6 ทวีปทั่วโลก เราจึงสามารถ
เชือ่มโยงธรุกจิให้ก้าวไกลท่ัวโลก และเอือ้ประโยชน์ให้ลกูค้าของธนาคาร 
ไอซีบีซี (ไทย) สามารถท�าธุรกรรมที่หลากหลายได้สะดวกยิ่งขึ้น 

 นอกจากนี ้ICBC ยงัได้รบัการแต่งตัง้จากส�านกังานเพือ่การพฒันา
ระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (สกรศ) ให้เป็นผูใ้ห้การสนบัสนนุ
ทางการเงิน และเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับนักลงทุนจีนที่มีความ
สนใจจะเข้ามาลงทุนในพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก หรือ EEC อีกด้วย 

ลูกค้านิติบุคคล  8.5 ล้านราย
ลูกค้าบุคคล  664 ล้านราย
สาขาในประเทศจีน  16,607 สาขา
สาขาต่างประเทศ  425 สาขาครอบคลุม 49 ประเทศ
ธนาคารตัวแทนต่างประเทศ (Correspondent Banks) 1,442 แห่งทัว่โลก 
ครอบคลุม 143 ประเทศ

* The Banker, July 2020
** สนิทรพัย์รวมของธนาคารพาณชิย์ท้ังระบบในประเทศไทย ณ ส้ินปี 2563 รวมท้ังสิน้ 23 ล้านล้านบาท  
ข้อมลูจากรายงานฐานะทางการเงนิของธนาคารพาณชิย์ทัง้ระบบ จากเวบ็ไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย
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ผลิตภัณฑ์และบริการ

ธนาคารพร้อมตอบสนองความต้องการทางการเงินทุกรูปแบบแก่ลูกค้าบุคคลและลูกค้านิติบุคคล  
ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย ทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มธนาคารไอซีบีซี  

ธนาคารพาณิชย์ที่มีเครือข่ายใหญ่ที่สุดในประเทศจีนและครอบคลุมทุกทวีปทั่วโลก  
ท�าให้ธนาคารสามารถยกระดับการให้บริการเชื่อมโยงทั่วโลก ได้สะดวกและรวดเร็ว 
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บริการเงินฝาก

 ธนาคารให้บริการรบัฝากเงนิ โดยรับฝากจากลกูค้ากลุม่ต่างๆ ได้แก่ 
บคุคลธรรมดา นติิบคุคลท่ัวไป นติบิคุคลที่ไม่แสวงหาก�าไร หน่วยงาน
ราชการ สถาบนัการเงนิประเภทต่างๆ เป็นต้น โดยมีบรกิารเงนิฝาก ดงันี้

1.	 เงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป สะดวกในการฝาก ถอน โดยไม่จ�ากัด
จ�านวนเงินและจ�านวนครั้ง

2.	 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	Hi-Speed	Savings มอบความคุ้มค่า
แก่ลกูค้าบคุคลธรรมดาและนติบิคุคลด้วยดอกเบีย้ทีส่งูกว่าบญัชอีอมทรพัย์
ทั่วไป ทั้งยังไม่จ�ากัดจ�านวนเงินและจ�านวนครั้งในการฝากหรือถอน

3.	 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	Gold	Savings	(ส�าหรับลูกค้าบุคคล)	
เงินฝากออมทรัพย์ที่ให้ดอกเบ้ียสูงแบบเงินฝากประจ�า ทั้งยังมอบ
ความคล่องตัวในการฝากหรือถอนแบบบัญชีออมทรัพย์

4.	 บัญชีเงินฝากพื้นฐาน บัญชีออมทรัพย์เพื่อการออมเงิน ส�าหรับ
ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่หมดอายุ หรือผู้มีสัญชาติไทยท่ี
มีอายุ 65 ปีขึน้ไป สะดวกในการฝาก ถอน เหมอืนกบัออมทรพัย์ทัว่ไป 
ทัง้ยงัได้รบัสทิธิยกเว้นค่าธรรมเนยีมรักษาบัญช ีค่าธรรมเนียมแรกเข้า
และค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเดบิต

5.	 เงินฝากกระแสรายวันทั่วไป เงินฝากกระแสรายวันที่ไม่ได้รับ
ดอกเบีย้ แต่เพ่ิมความคล่องตัวในการท�าธรุกจิ ด้วยการสัง่จ่ายผ่านเชค็
โดยไม่จ�ากดัจ�านวนเงนิ และลกูค้าสามารถตรวจสอบการท�ารายการได้
จาก Statement ที่ธนาคารจัดส่งให้ทุกเดือน

6.	 เงินฝากกระแสรายวันพิเศษ	Super	Cheque บัญชีกระแสรายวัน
ที่ให้ดอกเบี้ยในอัตราสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป โดยคิดดอกเบี้ย
เป็นรายวัน และธนาคารจะโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีลูกค้าในเดือน
มิถุนายนและธันวาคม 

7.	 บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ	(Foreign	Currency	Deposit)	 
รับฝากทั้งประเภทออมทรัพย์และประจ�าตั้งแต่ 1 ถึง 12 เดือน โดย
รับฝากเงินตราต่างประเทศรวม 9 สกุลเงินหลัก ได้แก่ ดอลลาร์สหรัฐ 
ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง เยนญี่ปุ ่น ดอลลาร์สิงคโปร์ ดอลลาร์ฮ่องกง 
ดอลลาร์นิวซีแลนด์ ดอลลาร์ออสเตรเลีย และ หยวน 

8.	 เงนิฝากประจ�าประเภทสมดุคูฝ่าก	(Fixed	Deposit	with	Passbook)	
ให้ลูกค้ารับดอกเบี้ยตามก�าหนด โดยมีระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 ถึง 
48 เดือน พร้อมรับสมุดคู่ฝากเป็นหลักฐาน โดยสามารถใช้สมุดคู่ฝาก
เพียงเล่มเดียวส�าหรับระยะเวลาการฝากที่หลากหลาย

9.	 เงินฝากประเภทใบรับเงินฝาก	(Deposit	Receipts) อีกทางเลือก
หนึ่งในการออมเงินที่ให้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์
ทั่วไป ลูกค้าสามารถเลือกระยะเวลาฝากได้หลากหลาย โดยรับฝาก
ทั้งแบบเผื่อเรียก (On Call) และแบบประจ�าตั้งแต่ 1 ถึง 48 เดือน

10.	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	Online	Deposit บัญชีเงินฝากออนไลน์
รูปแบบใหม่ที่ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีและฝากเงินได้ด้วยตนเอง 
ตรวจสอบรายละเอียดบัญชีได้ตลอด 24 ชั่วโมง สะดวก ปลอดภัย 
พร้อมรับดอกเบี้ยพิเศษสุด

11.	เงินฝากประจ�าปลอดภาษี บญัชเีงนิฝากประจ�า ประเภท 24 เดอืน
และ 36 เดอืน ที่ให้ลกูค้าออมเงนิเป็นประจ�าทกุเดอืน รบัอตัราดอกเบีย้
พิเศษเมอืครบก�าหนดระยะเวลาฝาก โดยไม่เสยีภาษีรายได้จากดอกเบีย้

12.	บัญชีเงินฝากประจ�า	Online	Deposit บญัชเีงนิฝากประจ�าออนไลน์
ท่ีลูกค้าสามารถเปิดบัญชีโดยเลือกระยะเวลาการฝากได้ด้วยตนเอง 
และสามารถท�าธรุกรรมต่างๆ ผ่านบรกิารไอซบีซีอีนิเทอร์เนต็แบงก์ก้ิง
หรือโมบายแบงก์กิ้ง ได้ตลอด 24 ช.ม.
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บริการบัตรธนาคาร

 ธนาคารมุ ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างต่อเนื่อง
เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ลูกค้าบุคคล ช่วยเสริมความคล่องตัวและ
สะดวกสบายในการท�าธุรกรรมหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการ
ฝาก ถอน หรือโอนเงิน ทั้งในประเทศไทยและทุกทวีปทั่วโลก

1.	 บัตรเดบิตธนาคารไอซีบีซี	 ( ไทย) บัตรเดบิตสองสกุลเงิน 
UnionPay - TPN และบัตรเดบิต VISA มทีัง้บริการฝาก ถอน โอนเงนิ 
และเพ่ือการใช้จ่ายต่างๆ สามารถใช้ได้ท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศ

	 •	บตัรเดบติสองสกลุเงนิ	UnionPay	-	TPN เพิม่ความสะดวกสบาย
ในการท�าธุรกรรม เลือกฝากได้ทั้งเงินหยวนและเงินบาทตาม
ต้องการ สามารถฝากเงินหยวนในประเทศไทย และถอนเงนิหยวน
ในประเทศจีน ลดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อมีรายการ
ใช้จ่ายผ่านบัตรในประเทศจีน โดยรายการทีเ่กดิขึน้ในประเทศจนี 
จะเรยีกถกูเกบ็เงนิเป็นเงนิหยวน หากเงนิหยวนในบัญชไีม่เพียงพอ 
ระบบจะเปลี่ยนเงินบาทในบัญชีเป็นสกุลเงินหยวนให้อัตโนมัติ 
ส่วนรายการในประเทศไทยจะถกูเรยีกเกบ็ช�าระยอดเป็นสกุลเงนิบาท 
และหากเงินสกุลเงินบาทไม่เพียงพอ ระบบก็จะเปลี่ยนเงินหยวนใน
บญัชเีป็นเงนิบาทให้อตัโนมตั ิทัง้นี ้ลกูค้าสามารถใช้จ่าย ณ ร้านค้า หรอื 
ถอนเงินสดได้ที่เครื่องเอทีเอ็มที่มีสัญลักษณ์ UnionPay ทั่วโลก

	 •	บัตรเดบิต	VISA ลูกค้าสามารถถอนเงินได้ท่ีเคร่ืองเอทีเอ็มท่ีมี
สัญลักษณ์ VISA และใช้จ่าย ณ ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ VISA ได้
ทุกแห่งทั่วโลก โดยจะถูกเรียกเก็บเงินเป็นสกุลเงินบาท

2.	 บตัรเครดติธนาคารไอซบีซี	ี(ไทย)	บตัรเครดติสองสกุลเงนิ UnionPay 
และบตัรเครดติ VISA ให้บริการหลากหลายรูปแบบ เพือ่การใช้จ่าย โอน 
และถอนเงนิสด ทัง้ยงัให้ลกูค้าใช้จ่ายคล่องตวัด้วยระยะเวลาปลอดดอกเบ้ีย
สงูสดุ 56 วนั บตัรเครดิตธนาคารไอซบีซี ี(ไทย) ได้รบัการยอมรบัอย่าง
กว้างขวางทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ ทัง้ยังมอบสทิธพิเิศษชัน้น�า
จากร้านค้าและบริการมากมายทั่วโลก

	 •	บัตรเครดิตสองสกุลเงิน	UnionPay บตัรเดยีวทีส่ามารถใช้ท�าธรุกรรม
ได้ทัง้เงนิบาทและเงินหยวนส�าหรับรายการทีเ่กดิข้ึนในประเทศจนี 
จะเรยีกเกบ็เงินเป็นเงนิหยวนเพือ่ลดความเสีย่งด้านอัตราแลกเปลีย่น 

	 •	บัตรเครดิต	VISA อ�านวยความสะดวกในการใช้จ่ายที่ร้านค้าและ
เบิกถอนเงินสดที่เครื่องเอทีเอ็มด้วยเครือข่ายของ VISA ทั่วโลก 
จะถูกเรียกเก็บเงินเป็นสกุลเงินบาท

	 •	บัตรเครดิต	VISA	Global	Travel บัตรเครดิต 3 สกุลเงินในบัตรเดียว 
ได้แก่ สกุลเงินบาท ดอลลาร์สหรัฐ และยูโร ลดค่าใช้จ่ายอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ไม่มีค่าความเสี่ยงจากการ
แปลงสกุลเงินดังกล่าว 

ช่องทางการให้บริการ
 ธนาคารน�าเสนอช่องทางการให้บรกิารท่ีหลากหลาย เพือ่เพิม่ความ
สะดวกสบายในการท�าธุรกรรมและบริหารจัดการบัญชีแก่ลูกค้า ดังนี้

1.	 บริการไอซีบีซีอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งส�าหรับลูกค้านิติบุคคล 
ลูกค้าสามารถท�าธรุกรรมผ่านระบบอนิเทอร์เนต็จากส�านกังานได้อย่าง
ง่ายดายและปลอดภัยสูงสุดด้วยอุปกรณ์ e-Password Token รวมถึง
การใช้รหัสลับเพื่อการล็อกอินในการบริหารบัญชี สามารถโอนเงิน
ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ โอนเงินแบบครั้งละหลายรายการ 
และบริหารการจ่ายเงินเดือนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และตรงเวลา

2.	 บริการไอซีบีซีอินเทอร ์ เน็ตแบงก ์กิ้ งส�าหรับลูกค ้าบุคคล 
อ�านวยความสะดวกยิง่ขึน้ด้วยธรุกรรมการเงนิผ่านอนิเทอร์เนต็ ลกูค้า
สามารถบรหิารบญัช ีด้านเงนิฝากประจ�า บรกิารโอนเงนิทัง้ภายในและ
ภายนอกประเทศ บรกิารแจ้งเตือนการเปลีย่นแปลงยอดบญัชเีงนิฝาก 
บรกิารบตัรเครดติ บรกิารช�าระค่าสนิค้าและบรกิาร บรกิารเตมิเงนิเข้า
กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ และบริการอื่นๆ ที่ใช้ง่าย ซึ่งมั่นใจได้ใน
ความสะดวก ปลอดภัย ทุกที่ ทุกเวลา
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3.	 บริการไอซีบีซีโมบายแบงก์ก้ิง อ�านวยความสะดวกลูกค้าในการ
จดัการบัญชหีรอืท�ารายการต่างๆผ่านโทรศัพท์มือถอืด้วยแอปพลเิคชนั
ไอซีบีซีโมบายแบงก์กิ้ง และเข้าใช้งานด้วยบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
ของไอซบีซีีอนิเทอร์เนต็แบงก์กิง้ส�าหรับลกูค้าบุคคล นอกจากนัน้ลกูค้า
ยังสามารถท�ารายการได้รวดเร็วขึ้นผ่านการสแกน QR Code ด้วย
ฟังก์ชันการใช้งานของโทรศัพท์มือถือ

4.	 บัตร	ICBC	E-zy	Card ยกระดับความสะดวกในการฝากเงนิส�าหรบั
ลูกค้าบุคคล และนิติบุคคล เพียงมีบัตร ICBC E-zy Card ก็สามารถ
ฝากเงินและเช็คได้ผ่านบริการ Bill Payment ณ สาขาของธนาคารที่
ร่วมให้บริการทั่วประเทศ (ธนาคารกรุงเทพและธนาคารกสิกรไทย) 

บริการร้านค้ารับบัตร (POS TERMINAL)

 บริการเครื่องรับบัตร (POS Terminal) อ�านวยความสะดวกให้แก่
ร้านค้าและผูป้ระกอบการทีเ่ป็นนิติบุคคล โดยให้บริการรับช�าระค่าสนิค้า
และบริการด้วยบัตรเดบิต บัตรเครดิต ประเภทวีซ่า ยูเนี่ยนเพย์ และ
มาสเตอร์การ์ด รวมถึงบัตรประเภทวีซ่าและยูเนี่ยนเพย์ในบัตรเดียว 
ซึ่งมีเฉพาะในประเทศจีน เพื่อความสะดวก รวดเร็วและมีระบบความ
ปลอดภยัสงู โดยธนาคารจะโอนเงนิเข้าบัญชร้ีานค้าและผูป้ระกอบการ
ในวันถัดไป 

บริการร้านค้า WECHAT และ ALIPAY

 บริการรับช�าระด้วย WeChat และ Alipay เป็นบริการรับช�าระค่า
สินค้า/บริการ เพ่ือเพิ่มความสะดวกให้แก่ร้านค้าและผู้ประกอบการ
ทัง้ท่ีเป็นนติบิคุคลและบคุคลธรรมดาในการให้บรกิารแก่กลุม่ลกูค้าชาวจนี
ที่ช�าระค่าสินค้า/บริการผ่านแอปพลิเคชัน WeChat และ Alipay 
โดยเฉพาะ มีความสะดวก รวดเรว็ ปลอดภยั โดยลกูค้าชาวจนีจะช�าระ
เป็นสกุลเงินหยวน ส่วนร้านค้าและผู้ประกอบการจะได้รับเงินโอนเข้า
บัญชีในวันถัดไปเป็นสกุลเงินบาท

เครื่องเอทีเอ็ม

 จัดการเรื่องการเงินและบริหารบัญชีท่ีเครื่องเอทีเอ็มได้อย่าง
รวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งการถอนเงิน โอนเงิน ตรวจสอบยอดเงิน
คงเหลอืในบญัชี เปลีย่นรหัสบตัรเดบติไอซบีซี ี(ไทย) และช�าระค่าบตัร
เครดิตไอซีบีซี (ไทย) 

CASH MANAGEMENT

 ธนาคารพร้อมให้บริการ Cash Management เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าในด้านการบริหารเงินเต็มประสิทธิภาพ 
เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยยิ่งขึ้น ดังนี้

1.	 บริการโอนเงินระหว ่างบัญชีอัตโนมัติ	 (Auto	 Sweeping) 
บริการที่ช่วยโอนเงินอัตโนมัติจากบัญชีออมทรัพย์ไปยังบัญชีกระแส
รายวันเมื่อเงินในบัญชีกระแสรายวันมีไม่เพียงพอ 

2.	 บริการแจ้งความเคลื่อนไหวของบัญชี	(ICBC	Balance	Change	
Alert) บริการแจ้งเตือนทุกการเปลี่ยนแปลงของยอดบัญชีผ่านทาง 
SMS/อีเมล ให้ลูกค้าทราบความเคลื่อนไหวของบัญชีทุกที่ ทุกเวลา 
ครอบคลุมบัญชีออมทรัพย์และบัญชีกระแสรายวันทุกประเภท 
โดยสามารถเลือกรับข้อมูลเป็นภาษาไทย จีน หรืออังกฤษ

3.	 บริการโอนเงินเพื่อจ่ายเงินเดือนพนักงาน  อ�านวยความสะดวก
ให้ธรุกจิทุกขนาด ให้ก�าหนดวันจ่ายเงนิเดอืนและโอนเงนิเดอืนเข้าบญัชี
ของพนักงานตามค�าสั่ง โดยไม่ต้องท�ารายการท่ีธนาคาร และลูกค้า
สามารถส่งค�าสั่งจ่ายเงินเดือนเป็นเงินหยวน โดยธนาคารจะใช้อัตรา
แลกเปลี่ยนของธนาคารเพ่ือท�าการตัดบัญชีเงินบาทของบริษัท และ
โอนเงนิบาทเข้าบญัชีของพนกังานก่อนท�าการแลกเปลีย่นเงนิบาทเป็น
เงินหยวนเข้าบัญชีสกุลเงินหยวนของพนักงาน

4.	 บริการช�าระสินค้า	(	Direct	Credit) ให้การช�าระสินค้าเป็นเรื่องง่าย 
โดยลูกค้าสามารถโอนเงินช�าระค่าสินค้าและบริการแก่ผู้รับเงินได้
หลายรายในค�าสั่งเดียวท่ัวประเทศ ตรงตามก�าหนดเวลา โดยไม่ต้อง
ท�ารายการท่ีธนาคาร และธนาคารจะจัดส่งใบยืนยันการท�ารายการ 
(Credit Advice) ให้แก่ลูกค้าเพื่อส่งมอบให้ผู้รับเงินต่อไป 
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5.	 บริการ	Global	Cash	Management บริการ Cash Management 
ระหว่าง ICBC Group ท่ีให้สิทธิ์กับบริษัทแม่ สามารถบริหารจัดการ
บัญชี ซึ่งเป็นบริษัทลูกได้ เช่น เรียกดูยอดเงินในบัญชี หรือสั่งโอนเงิน
จากบัญชีของบริษัทลูกไปยังบัญชีอื่น

6.	 บริการ	Direct	Debit	ช�าระค่าภาษีกรมศุลกากร เป็นบริการรับ
ช�าระค่าภาษีกรมศุลกากรออนไลน์ให้กับผู้น�าเข้าหรือส่งออกสินค้า 
โดยการช�าระค่าภาษีดังกล่าวสามารถท�าผ่านตัวแทนโดยท�าการ
เลือกหักจากบัญชีของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ซ่ึงง่าย รวดเร็วและ
สะดวกสบาย

7.	 บริการ	Smart	Account	Management บริการท่ีสามารถให้
ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีย่อย 14 หลัก ภายใต้บัญชีหลักเพ่ือให้
สามารถระบุและจัดการเงินเข้าบัญชีของผู้ช�าระเงินได้อย่างแม่นย�า 
โดยที่ผู้ใช้บริการสามารถท�าใหก้ารตรวจสอบเงนิรับช�าระเป็นเรื่องง่าย 
ช่วยให้ประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายและเวลา

8.	บริการ	Smart	Fund	Transfer บริการการช�าระเงินข ้าม
พรมแดนส�าหรับนักเรียนจีนที่ต้องการช�าระค่าเล่าเรียน ค่าแรกเข้า 
หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆให้กับโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 
ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งหรือโมบายแบงก์กิ้งของธนาคาร
ไอซีบีซี (จีน)

บริการสกุลเงินหยวน

 ธนาคารให้บริการสกุลเงินหยวนครบวงจรส�าหรับลูกค้าบุคคล
ธรรมดาและนิติบุคคล มุ่งบริการเพื่อให้การด�าเนินธุรกิจ การลงทุน 
และการท�าธรุกรรมระหว่างประเทศไทยและจีนเป็นเร่ืองสะดวก รวดเรว็ 
และคุ้มค่า

1.	 บัญชีเงินฝากสกุลเงินหยวน ให้บรกิารทัง้บญัชเีงนิฝากออมทรพัย์

และบญัชเีงนิฝากประจ�า เพ่ือเตมิเตม็ประสทิธภิาพการจดัการเงนิหยวน 

โดยช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน และ

มดีอกเบีย้เป็นผลตอบแทน ท้ังยงัอ�านวยความสะดวกด้วยบรกิารช�าระ

เงินหยวนให้ผู้รับเงินในประเทศจีนตามที่ได้รับการอนุมัติจากธนาคาร

กลางแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (People’s Bank of China)

2.	 บรกิารด้านเงนิหยวน	ธนาคารให้บรกิารด้านเงนิหยวนทีห่ลากหลาย

ภายใต้กลุ ่มธนาคารไอซีบีซี ซึ่งให้บริการด้านธุรกรรมเงินหยวน

มากที่สุดทั่วโลกผ่านเครือข่ายที่ครอบคลุมโดยเฉพาะในประเทศจีน 

ลกูค้าสามารถฝากและถอนเงนิเป็นธนบตัรเงนิหยวนได้จากบญัชเีงนิฝาก

สกุลเงินหยวน หรือน�าธนบัตรเงินหยวนมาท�าธุรกรรมโอนเงินไป

ประเทศจีนได้ผ่านทุกสาขาของธนาคาร หรือใช้บริการแลกเปล่ียน

ธนบัตรเงินหยวน โดยรับอัตราแลกเปลี่ยนที่น่าพึงพอใจ

ผลิตภัณฑ์ประกัน

  เพือ่ให้ผลติภัณฑ์ของธนาคารมคีวามหลากหลายและตอบโจทย์

ได้ทุกความต้องการของลูกค้าธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออม 

ความคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณ 

รวมถงึสิทธใินการลดหย่อนภาษี ทางธนาคาร ในฐานะนายหน้าประกนัชีวิต 

จึงได้มีการน�าเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันต่างๆ ให้ลูกค้าได้เลือกสรร 

ทัง้ผลติภณัฑ์ประกนัชวีติ และประกนัวนิาศภยั โดยมผู้ีเช่ียวชาญประจ�า

สาขาให้ค�าปรกึษา เพือ่แนะน�าผลิตภณัฑ์ทีเ่หมาะสมกบัลกูค้ามากท่ีสดุ

บริการโอนเงินระหว่างประเทศ

 บรกิารรบัและส่งเงนิโอนระหว่างประเทศที่โดดเด่นด้วยการโอนเงนิ

ผ่านเครือข่ายของกลุ่มธนาคารไอซีบีซี และบริการโอนเงินหยวนไป

ประเทศจีนที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ครอบคลุมหลากหลาย

ประเทศทั่วโลก
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1.	 บริการเงินโอน	ICBC	Express บริการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
ไอซบีซีีในต่างประเทศผ่านเครอืข่ายของกลุม่ธนาคารไอซบีซี ีเงนิโอน
เข้าบัญชีภายในวันเดียวกัน ค่าธรรมเนียมต�่า พร้อมแลกเปลี่ยนเงิน
ตราต่างประเทศในอัตราพิเศษ สามารถโอนเงินสกุล USD และ EUR 
ได้ผ่านทางบรกิารไอซบีซีอีนิเทอร์เน็ตแบงก์กิง้ และโอนเงินสกลุ USD, 
HKD, JPY, EUR และ CHF ได้ที่ทุกเคาน์เตอร์สาขาธนาคาร 

2.	 บริการโอนเงินหยวนไปประเทศจีน ใช้อตัราแลกเปลีย่นเงนิหยวน 
ณ วนัทีท่�ารายการในการค�านวณ ท�าให้ผูรั้บโอนได้รับเงนิหยวนโอนเข้า
บัญชีเป็นจ�านวนเงินที่แน่นอน ลดความเสี่ยงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน 
และผูร้บัเงนิได้รบัการยกเว้นค่าธรรมเนยีมปลายทาง กรณทีีบ่ญัชผีูรั้บโอน
เป็นบัญชีของธนาคารไอซีบีซีในประเทศจีน สามารถรับเงินได้ภายใน
วันเดียวกัน นอกจากนี้ ยังสามารถโอนเงินไปยังธนาคารปลายทางอื่น
ได้อย่างสะดวกรวดเร็วอีกด้วย

3.	 บริการโอนเงินหยวน	Personal	CNY	Cross-Border บริการรับ
และส่งเงินหยวนโดยตรง ระหว่างประเทศไทยและมณฑลกวางตุ้ง
ในประเทศจีนส�าหรับลูกค้าบุคคล โดยผู้รับเงินจะมีสัญชาติใดก็ได้ 
ใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารทุกสาขา ทั้งในประเทศไทย และ
ในมณฑลกวางตุ้ง (ยกเว้นเมืองเซินเจิ้น)

4.	 บริการโอนเงินหยวน	Corporate	CNY	Cross-Border บริการ
โอนเงนิส�าหรบัลูกค้านติบิคุคลโดยเฉพาะเพือ่การโอนเงนิไปยงัประเทศ
จีนได้โดยตรง โดยไม่ต้องแปลงสกุลเงินเหมือนที่ผ่านมา

5.	 บริการโอนเงินระหว่างประเทศ	โอนเงนิผ่านระบบสวิฟท์ไปยงัผูร้บั
ในต่างประเทศทั่วโลก ใช้บริการได้ทั้งที่เคาน์เตอร์สาขาธนาคาร หรือ
ทางบริการไอซีบีซีอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง

บริการสินเชื่อ

 ธนาคารพร้อมให้บรกิารด้านสนิเชือ่ครบวงจรส�าหรับธรุกจิทัง้ขนาดย่อม 
ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ด้วยความมุ่งมั่นในการส่งเสริมให้ลูกค้า
สามารถด�าเนนิธุรกจิได้อย่างราบร่ืน เสริมศักยภาพในการเติบโตต่อไป
ในอนาคตอย่างมัน่คง ท้ังยังมบีรกิารสนิเช่ือส�าหรบัลกูค้าบคุคล เพือ่เพิม่
ความคล่องตัวให้กับธุรกิจมากยิ่งขึ้น โดยมีบริการต่างๆ ดังนี้

1.	 บริการสินเช่ือธุรกิจส�าหรับลูกค้านิติบุคคลขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่ ผลิตภัณฑ์และบริการสินเชื่อส�าหรับธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่ เพ่ือตอบสนองความต้องการของธรุกิจในรูปแบบต่าง ๆ  ท้ังเพือ่
การเสริมสภาพคล่องของธุรกิจ การสนับสนุนการขยายตัวและ
การลงทนุของธุรกจิ การปรบัโครงสร้างทางการเงนิ ตลอดจนการส่งเสรมิ
ธุรกรรมเพื่อการค้าทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

2.	 บริการสินเ ช่ือธุรกิจส�าหรับลูกค ้านิติบุคคลขนาดเล็กและ
ขนาดย่อม	(SME) บรกิารจดัแพก็เกจวงเงนิสนิเชือ่ตามความต้องการ
และความเหมาะสมของธรุกจิ SME แต่ละราย พร้อมสรรพด้วยผลติภณัฑ์
และบรกิารท่ีหลากหลาย ท้ังสนิเชือ่ระยะสัน้ ระยะยาว วงเงินหมนุเวยีน 
สนิเชือ่เงนิกู้อเนกประสงค์ ตลอดจนวงเงนิสนิเชือ่เพ่ือธุรกรรมต่างประเทศ

3.	 บริการสินเชื่อเพื่อ	SME	แบบมีหลักประกัน ส�าหรับผู้ประกอบการ 
SME ทีต้่องการเงนิทนุหมุนเวยีน หรอืเพือ่เสรมิความก้าวหน้าของธรุกจิ 
เพียงใช้หลักทรัพย์ของธุรกิจเป็นหลักประกัน ให้สินเชื่อวงเงินสูงสุด
ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าหลักประกัน 

4.	 สนิเชือ่ทีม่เีงนิฝากในต่างประเทศเป็นหลกัประกนั หากลกูค้ามบีญัชี
เงินฝากกับสาขาหรือธนาคารในเครือของกลุ ่มธนาคารไอซีบีซี
ในต่างประเทศ (ไม่จ�ากัดสกุลเงินฝาก) สามารถใช้บัญชีดังกล่าว
เป็นหลกัประกัน เพือ่รับวงเงนิสนิเชือ่สงูถึงร้อยละ 95 ของจ�านวนเงนิฝาก
ในต่างประเทศที่น�ามาเป็นหลักประกัน

5.	 สนิเชือ่ลกูหนีก้ารค้า/ธุรกจิแฟ็กเตอรงิ ช่วยเพิม่สภาพคล่องแก่ธรุกจิ 
ส�าหรับลูกค้าท่ีด�าเนินธุรกิจโดยมีการรับช�าระเงินค่าสินค้าตาม
เครดิตเทอมท่ีผู้ซ้ือก�าหนด หากสินค้าหรือบริการของลูกค้าถูกจัดส่ง
และมีใบเรยีกเกบ็เงนิทีร่อการจ่ายช�าระเงนิจากผูป้ระกอบการหลกัตาม
ระยะเวลาการช�าระเงินที่ตกลงไว้ ก็สามารถน�าใบเรียกเก็บเงินลูกหน้ี
การค้ามาเปลี่ยนเป็นสินเชื่อกับธนาคาร เพื่อน�าไปใช้ด�าเนินธุรกิจต่อ
ได้ทันที โดยให้วงเงินสงูถงึร้อยละ 80 ของใบเรยีกเกบ็เงินลกูหนีก้ารค้า

6.	 สินเชื่ออเนกประสงค์สินทรัพย์แลกเงิน ตอบโจทย์ความต้องการ
ทางการเงินท่ีหลากหลาย โดยลูกค้าสามารถน�าสินทรัพย์ท่ีมีอยู่ เช่น 
บ้าน ที่ดิน อาคารพาณิชย์ มาเปลี่ยนเป็นเงินกู้อเนกประสงค์เพื่อใช้
จ่ายตามความต้องการ รับวงเงินสูงสุดร้อยละ 70 ของราคาประเมิน 
แต่ไม่เกิน 15 ล้านบาท 
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7.	 สินเชื่อที่อยู่อาศัยส�าหรับชาวต่างชาติ สินเชื่อเพื่อสนับสนุนการ
ซื้อที่อยู่อาศัยในประเทศไทยส�าหรับชาวจีน ที่มีใบอนุญาตท�างาน 
รับวงเงินสูงสุดร้อยละ 70 ของราคาซ้ือขายหลักทรัพย์หรือราคา
ประเมิน พร้อมระยะเวลาผ่อนช�าระสูงสุด 15 ปี

8.	 สินเชื่อเพื่อธุรกิจอพาร์ทเมนท์ ส�าหรับผู ้ประกอบการธุรกิจ
อพาร์ทเมนท์ทีต้่องการเปลีย่นอพาร์ทเมนท์ให้เป็นเงนิทนุ เพ่ือน�าเงนิก้อน
ไปช�าระคืนภาระหนี้เดิม หรือเพ่ือเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ 
ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซม ตกแต่ง และปรับปรุงสถานประกอบกิจการ 
รับวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 10-50 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนยาวถึง 15 ปี 
และดอกเบี้ยต�่า พร้อมรับวงเงินส�ารองพิเศษ สูงสุดไม่เกิน 2.5 
ล้านบาทต่อครั้ง

9.	 สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อเพื่อคนอยากมีบ้าน และตอบโจทย์
ความต้องการที่หลากหลาย ส�าหรับลูกค้าบุคคล ผู้มีสัญชาติไทย อายุ
ตั้งแต่ 20-60 ปี อัตราดอกเบี้ยต�่า และสามารถเลือกอัตราดอกเบี้ยได้
เองทัง้แบบคงทีแ่ละลอยตัว พร้อมระยะเวลาผ่อนช�าระนานสงูสดุถึง 30 ปี 
(อายุผู้กู้รวมระยะเวลากู้ไม่เกิน 65 ปี) 

 ในการให้บรกิารแก่ลกูค้ากลุม่ต่างๆ ธนาคารมีรูปแบบบรกิารสินเชือ่
ที่หลากหลาย เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละประเภท 
โดยจ�าแนกประเภทของการให้สินเชื่อ ดังนี้

1.	สนิเชือ่เงนิทนุหมนุเวยีน เป็นประเภทเงนิกูร้ะยะสัน้ เพ่ือเสรมิสภาพ
คล่องและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนส�าหรับธุรกิจ 
 • วงเงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft)
 • ตั๋วสัญญาใช้เงิน
 • เงินกู้ระยะสั้น ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

2.	สนิเชือ่เพือ่การลงทนุ เป็นประเภทเงินกูร้ะยะยาว 1 ปีขึน้ไป ส�าหรบั
สนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจ เช่น การซื้อเครื่องจักร การซื้อที่ดิน 
การขยายโรงงาน การออกผลติภณัฑ์ใหม่ การปรบัโครงสร้างทางการเงนิ
 • เงินกู้ระยะกลาง ตั้งแต่ 1-3 ปี
 • เงินกู้ระยะยาว 3 ปีขึ้นไป
 • สินเชื่อโครงการ (Project Financing)
 • เงินกู้ร่วมหลายสถาบัน (Syndicated Loan)

3.	 สินเช่ือเพื่อการค้าภายในประเทศและระหว่างประเทศ เป็นบริการ
เพื่อสนับสนุนธุรกิจเพื่อการค้าภายในประเทศและธุรกิจการน�าเข้า
และส่งออก 
 • เลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C)
 • สินเชื่อเพื่อการน�าเข้า (Trust Receipt)
 • เล็ตเตอร์ออฟเครดิตภายในประเทศ  

(Domestic Letter of Credit: DLC)
 • สินเชื่อเพื่อช�าระเจ้าหนี้การค้าภายในประเทศ  

(Local Trust Receipt)
 • ตั๋วเรียกเก็บบิลเงินค่าสินค้าน�าเข้า  

(Import Bills for Collection)
 • การออกหนังสือค�้าประกันให้กับบริษัทเจ้าของเรือ  

(Shipping Guarantee)
 • ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการส่งออก  

(Export Bills Negotiation/Purchase)
 • ปริวรรตเงินตราต่างประแทศ ซื้อขายเงินตราต่างประเทศ 

และ Hedging

4.	 อาวัลและการค�้าประกัน
 • การรับอาวัลตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตั๋วแลกเงิน
 • หนังสือค�้าประกันเพื่อการประมูลงาน (Bid Bond)
 • หนังสือค�้าประกันการปฏิบัติตามสัญญา (Performance Bond)
 • หนังสือค�้าประกันเงินรับล่วงหน้า (Advance Payment Bond)
 • หนังสือค�้าประกันผลงาน (Retention Bond)
 • หนังสือค�้าประกันเพื่อการซ่อมบ�ารุง (Maintenance Bond)
 • หนังสือค�้าประกันการซื้อสินค้า (Purchase Bond)

บริการธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

 ธนาคารให้บริการด้านธุรกิจการค้าระหว่างประเทศทั้งด้านการส่ง
ออก การน�าเข้า และการออกหนังสือค�้าประกันระหว่างประเทศในทุก
ประเภทธรุกจิและกลุม่อุตสาหกรรม ด้วยเครอืข่ายธนาคารตวัแทนทีมี่
อยูท่ัว่โลก ช่วยเพิม่ความคล่องตัวให้การตดิต่อ การท�าธรุกจิระหว่างประเทศ
ของลูกค้าด�าเนินไปได้อย่างราบรื่น
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1.	 เลตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อการน�าเข้า ส�าหรับผูน้�าเข้าทีต้่องการเปิด 
L/C เพื่อช�าระเงินแก่ผู้ส่งออก ธนาคารจะท�าการเปิด L/C แก่ผู้ส่งออก
ตามใบค�าขอของลกูค้า และเมือ่ได้รบัเอกสารทางการค้าทีถ่กูต้องและ
ครบถ้วนจากธนาคารผู้ส่งออกแล้ว ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จะด�าเนนิการ
รบัรองการช�าระเงนิ (หรอืช�าระเงนิ) ไปยงัธนาคารผูส่้งออก ด้วยบรกิาร
ที่รวดเร็วผ่านเครือข่ายของกลุ่มธนาคารไอซีบีซีทั่วโลก โดยสามารถ
เลือกประเภทของ L/C ได้ตามที่ต้องการ ดังนี้

 • L/C ที่สามารถโอนได้ 
 • L/C ฉบับที่สองที่มี L/C ฉบับแรกรองรับการเปิด
 • L/C ที่มีการช�าระเงินทันที
 • L/C ที่มีการช�าระเงินตามเวลาที่ก�าหนด
 • L/C ที่ก�าหนดให้ผู้ขายสินค้าน�าตั๋วเงินพร้อมเอกสารประกอบ

ไปขึ้นเงินกับธนาคาร 
 • L/C ที่มีการก�าหนดเวลาในการช�าระเงิน

2.	 ทรัสต์รีซีท	 บริการช�าระเงินค่าสินค้าโดยธนาคารไอซีบีซี (ไทย) 
เป็นผู้ด�าเนินการแทนภายใต้ L/C เพื่อการน�าเข้า หรือภายใต้เงื่อนไข
การช�าระเงนิสดเมือ่มกีารส่งมอบสนิค้า หรอืโอนเงนิค่าสนิค้า ช่วยเติมเต็ม
ความต้องการเงินสดระยะสั้น ทั้งยังเพิ่มความน่าเชื่อถือแก่ธุรกิจ
โดยคู่ค้าจะได้รับช�าระเงินอย่างฉับไว

3.	 การเรียกเก็บเงินค่าสินค้าน�าเข้าตามต๋ัวเรียกเก็บ บริการแจ้ง
เอกสารเพ่ือเรียกเก็บเงินค่าสินค้าน�าเข้าซึ่งผู้ส่งออกในต่างประเทศ
ส่งมาเรยีกเก็บโดยผ่านธนาคารของผูส่้งออกในต่างประเทศให้ผูน้�าเข้า
ทราบตามเงือ่นไขในการซือ้ขายที่ได้ตกลงกนัระหว่างผูน้�าเข้าและผูส่้ง
ออกในต่างประเทศ

4.	 การออกหนังสือค�้าประกันให้กับบริษัทเจ้าของเรือหรือตัวแทน
เจ้าของเรือเพื่อรับสินค้า ธนาคารให้บริการออกหนังสือค�้าประกันให้
กับผู้น�าเข้าเพื่อน�าไปยื่นต่อบริษัทเรือ ในกรณีที่ผู้น�าเข้าซื้อสินค้าจาก
ต่างประเทศและสินค้าได้มาถึงท่าเรือเรียบร้อยแล้ว แต่เอกสารการค้า 
(Shipping Document) ยงัมาไม่ถงึธนาคาร ทัง้นี ้เพือ่ช่วยลดค่าใช้จ่าย
ในการเก็บรักษาสินค้าของผู้น�าเข้าไว้ที่ท่าเรือ

5.	 เลตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อการส่งออก ส�าหรับผู้ส่งออกท่ีต้องการ
ความมั่นใจในการช�าระเงินบนความน่าเชื่อถือของธนาคารผู้เปิด L/C 
จากผู้ซื้อ หรือผู้ที่ต้องการสินเชื่อจากเลตเตอร์ออฟเครดิต รวมถึงผู้ที่
ต้องการใช้บริการธุรกิจการค้าต่างประเทศของธนาคาร เช่น สินเช่ือ
เพื่อการส่งออก การรับซื้อตั๋วสินค้าออก การรับซื้อลดตั๋วสินค้าออก 

6.	 บริการรับซ้ือ/รับซ้ือลดต๋ัวส่งออกภายใต้	L/C บรกิารรบัซือ้/ซือ้ลด
เอกสารสินค้าออกจากผู้ส่งออกให้ได้รับเงินทันทีหลังจากส่งสินค้า
ลงเรือแล้วเพ่ือช่วยให้ผู้ส่งออกสามารถน�าเงินไปใช้ด�าเนินธุรกิจได้
อย่างคล่องตัวมากขึ้น

7.	 สินเชื่อเพื่อการส่งออกภายใต้แพ็กกิ้งเครดิต บริการสินเชื่อก่อน
การส่งออกส�าหรับผู้ส่งออก ในการจัดหาวัตถุดิบเพ่ือการผลิตสินค้า
ตามค�าสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทคู่ค้าในต่างประเทศ ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่ม
สภาพคล่องแก่ลูกค้าให้ด�าเนินธุรกิจได้

8.	 บริการโอนเงินระหว่างประเทศ บริการโอนเงินระหว่างประเทศ 
ช่วยให้การรับหรือส่งเงินโอนเพื่อช�าระค่าสินค้า เงินทุน เงินปันผล 
ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม เพื่อการศึกษา หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ
ผ่านทาง สวฟิท์ เป็นไปอย่างรวดเรว็ ปลอดภยั ด้วยเครอืข่ายของกลุม่
ธนาคารไอซีบีซีที่มีอยู่ทั่วโลก 

บริการโอนเงินผ่านบาทเนต 

 บริการโอนเงินจ�านวนมากไปยังบัญชีเงินฝากของผู้รับโอนท่ีมีอยู่
กบัธนาคารอืน่ภายในประเทศไทย ทีผู่ร้บัโอนสามารถรบัเงนิได้ภายใน
วันที่ท�าการโอน และสามารถใช้บริการได้จากทุกสาขาของธนาคาร
ทั่วประเทศไทย 

บริการพร้อมเพย์

1.	 บริการโอนเงินพร้อมเพย์ ส�าหรับการโอนเงินเข้าบัญชีต่างๆ ด้วย
หมายเลขพร้อมเพย์ ซ่ึงรวมไปถึงหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือ
หมายเลขบัตรประชาชน

2.	 บริการโอนเงินทันที	ส�าหรับการโอนเงินของลูกค้าบุคคลธรรมดา 
และนิติบุคคลในการโอนเงินไปยังบัญชีต่างธนาคาร
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3.	 บริการช�าระค่าสินค้าและบริการ ส�าหรับช�าระค่าสนิค้าและบรกิาร
ผ่านเครือข่ายพร้อมเพย์ให้ส�าหรับร้านค้าต่างๆที่อยู่ในเครือข่าย

4.	 บริการเติมเงินกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์พร้อมเพย์ ส�าหรับการ
เติมเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายพร้อมเพย์

บริการธนาคารช�าระดุลเงินหยวนในประเทศไทย

 ในฐานะที่ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ�ากัด (มหาชน) ได้รับแต่งตั้ง 
จากธนาคารกลางแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ให้เป็นธนาคารช�าระดุลเงินหยวนในประเทศไทย (“RMB 
Clearing Bank in Thailand”) ธนาคารจึงมีความพร้อมที่จะให้บริการ
ธุรกรรมเงินหยวนอย่างครอบคลุม โดยมีผลิตภัณฑ์และบริการเงิน
หยวนที่มีคุณภาพและหลากหลาย สามารถน�าเสนอให้กับลูกค้าของ
ธนาคารได้อย่างมัน่ใจ ด้วยเครอืข่าย ICBC ทีแ่ขง็แกร่งและครอบคลมุ
ไปทั่วโลก ธนาคารจึงได้รับความไว้วางใจให้เป็นธนาคารแห่งแรกที่
ให้การสนับสนุนธุรกรรมเงินหยวนในประเทศไทย

1.	 บริการเคลียริ่งเงินหยวน ธนาคารให้บริการช�าระและส่งมอบ
เงินหยวนแก่คู่ค้าในประเทศจีน (Cross-Border RMB) และเงินหยวน
นอกประเทศจีน (Offshore RMB) ให้กับธนาคารสมาชิก

2.	 บริการบัญชีเงินฝาก	(Nostro)	ธนาคารให้บริการเปิดบญัชเีงนิฝาก 
Nostro ส�าหรับธนาคารสมาชิก

3.	 บริการเงินฝากประจ�าสกุลเงินหยวน ธนาคารให้บริการเงินฝาก
ประจ�าสกุลเงินหยวน โดยมีระยะเวลาฝากยาวถึง 12 เดือน เพ่ือช่วย
ธนาคารสมาชิกเพิ่มรายได้จากเงินคงเหลือในบัญชีเคลียริ่ง

4.	 บริการแลกเปลี่ยนธนบัตรเงินหยวน ธนาคารให้บรกิารแลกเปลีย่น
ธนบตัรเงนิหยวน แก่ธนาคารสมาชิก ซ่ึงรวมถงึบริการรบัฝาก ถอน และ
แลกเปล่ียนธนบตัรเงนิหยวน พร้อมทัง้รับเปลีย่นธนบตัรท่ีเสยีหายด้วย

5.	 บริการเบิกเงินเกินบัญชี ธนาคารให้บริการเบิกเงินเกินบัญชี 
ทั้งแบบระหว่างวัน (Intraday) และแบบข้ามคืน (Overnight) ให้กับ
บัญชีเคลียริ่งของธนาคารสมาชิก

6.	 บริการจัดการทางการเงิน ธนาคารสามารถเข้าถึงตลาดแลก
เปลีย่นเงนิหยวนในประเทศจนีได้โดยตรง จงึสามารถให้บรกิารจดัการ
ทางการเงนิ (Position Squaring) ส�าหรบัการซือ้ และ การขายเงนิหยวน 
ที่เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ และธุรกิจระหว่างประเทศอื่นๆ 
ที่ได้รับการอนุมัติโดยธนาคารกลางแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

7.	 บริการเสริมสภาพคล่องส�าหรับบัญชีเงินหยวน ธนาคารให้บรกิาร
เสริมสภาพคล่องแก่บัญชีเงินหยวนของธนาคารสมาชิกได้โดยผ่าน
ตลาดการเงินนอกประเทศจีน (Offshore Money Market) ในการ
แลกเปล่ียนเงินสกุลหยวน ตลอดจนการให้เงินกู้แบบมีหลักทรัพย์
ค�้าประกัน (Offshore RMB-FX Swap and Collateralized Financing) 
นอกจากนี้ยังช่วยให้ธนาคารสมาชิกมั่นใจว่าการด�าเนินงานด้านการ
ช�าระเงินจะเป็นไปอย่างราบรื่น

บริการซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ

 ธนาคารให้บรกิารซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศในหลายสกลุเงนิหลกั
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินหยวน รวมท้ังบริการให้ค�าแนะน�าและข้อมูล
ข่าวสารและทิศทางอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตรา 
เพื่อใช ้เป ็นข ้อมูลอ ้างอิงและประกอบการตัดสินใจของลูกค ้า 
โดยปัจจุบันผลิตภัณฑ์ที่ธนาคารให้บริการ ได้แก่
 • รายการซื้อขายทันที (Spot)
 • รายการซื้อขายล่วงหน้า (Forward)
 • รายการสวอป (Swap)

สินทรัพย์พร้อมขายเพื่อท่ีอยู่อาศัยและการลงทุน

 ธนาคารมอีสังหารมิทรพัย์พร้อมขายหลายประเภท เช่น ทีดิ่นเปล่า 
บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ และโรงงาน

 สามารถชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.icbcthai.com
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สาขาให้บริการ

กรุงเทพมหานครและภาคกลาง

สาขาส�านักงานใหญ่
เลขที่ 622 ชั้น L, เอ็มโพเรี่ยมทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท์ 0 2663 9009

สาขาบางขุนเทียน 
เลขที่ 438/4-6 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมด�า
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 ถนนสาทรใต ้
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 ต�าบลมหาชัย
อ�าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ 0 3481 1452-5
โทรสาร 0 3481 1456

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สาขาขอนแก่น
เลขที่ 4/6 ถนนกลางเมือง ต�าบลในเมือง  
อ�าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0 4324 2400, 0 4324 3507-9
โทรสาร 0 4324 3510

สาขาอุบลราชธานี
เลขที่ 88 ถนนชยางกูร ต�าบลในเมือง  
อ�าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 0 4524 2299, 0 4524 0639,  
0 4524 1699, 0 4524 1966
โทรสาร 0 4524 0988
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สาขาอุดรธานี
เลขที่ 104/5-6 ถนนอุดรดุษฎี ต�าบลหมากแข้ง  
อ�าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ 0 4234 3860-3
โทรสาร 0 4234 3030

สาขานครราชสีมา
เลขที่ 329/1-3 ถนนยมราช ต�าบลในเมือง  
อ�าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0 4426 9491-4
โทรสาร 0 4426 9495

ภาคเหนือ

สาขาเชียงใหม่
เลขที่ 5 ถนนท่าแพ ต�าบลช้างคลาน  
อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 0 5330 4752-5
โทรสาร 0 5330 4756

ภาคตะวันออก

สาขาศรีราชา
เลขที่ 138 ถนนสุขุมวิท ต�าบลศรีราชา  
อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 0 3315 7801-4
โทรสาร 0 3315 7806

สาขาระยอง
เลขที่ 360/23-25 ถนนสุขุมวิท ต�าบลเนินพระ  
อ�าเภอเมืองระยอง 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  
ต�าบลหนองปรือ อ�าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 0 3312 2861-5
โทรสาร 0 3312 2860

สาขาอมตะซิตี้	ระยอง
เลขที่ 7/34-35 ต�าบลบ่อวิน อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 0 3301 7411, 0 3301 7413, 0 3301 7415-7
โทรสาร 0 3301 7412

ภาคใต้

สาขาหาดใหญ่
เลขที่ 732 ถนนเพชรเกษม ต�าบลหาดใหญ่  
อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 0 7436 4567
โทรสาร 0 7436 4789

สาขาภูเก็ต
เลขที่ 2, 4 ซอย 7 ถนนพังงา ต�าบลตลาดใหญ่  
อ�าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 0 7621 8333, 0 7621 3381-3
โทรสาร 0 7621 3856

สาขาสุราษฎร์ธานี
เลขที่ 60/1-3 หมู่ที่ 2 ถนนศรีวิชัย ต�าบลมะขามเตี้ย  
อ�าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 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
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