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2564 2563 2562 2561 2560
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 302,799 270,330 251,731 228,826 207,845

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ (ล้านบาท) 158,744 159,089 149,085 138,254 132,175

เงินรับฝาก (ล้านบาท) 158,928 147,046 129,820 102,139 100,349

กำาไรสุทธิหลังภาษี (ล้านบาท) 2,652 2,385 2,145 1,912 1,811

เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (ร้อยละ) 18.08 17.36 17.00 16.90 14.74

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (Gross NPLs) ต่อเงินให้สินเชื่อรวม (ร้อยละ) 0.42 0.78 0.56 1.18 1.34

ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อสินเช่ือด้อยคุณภาพ (ร้อยละ) 772.18 435.17 709.12 444.41 382.93

Fitch Ratings AAA(tha) สำ�หรับอันดับเครดิตในประเทศระยะย�วเป็นปีที่ 10 ติดต่อกัน

ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ
งบการเงินรวม
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แข็งแกร่ง ม่ันคงกว่า ด้วยอันดับเครดิตในประเทศระยะยาวระดับสูงสุดท่ี AAA(tha) จากฟิทช์ เรทต้ิงส์  
เป็นปีท่ี 10 ต่อเน่ืองกัน และพลังสนับสนุนจากกลุ่ม ICBC ธนาคารช้ันนำาระดับโลก 

RELIABLE 
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เราให้ความสำาคัญกับการดำาเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ   
เพื่อมุ่งสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนในสังคมไทย 

SUSTAINABLE GROWTH
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เรายึดมั่นในหน้าที่และความรับผิดชอบเสมอมา  
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและนำาเสนอบริการที่ดีที่สุด 

COMMITMENT 
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ความเป็นมา

ธนาคารจดทะเบียนเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2512 และได้รับอนุญาต
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเม่ือวันท่ี 26 ตุลาคม 2516  
ให้ประกอบธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ และเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเร่ิมซ้ือขายตั้งแต่วันท่ี 22 
พฤศจิกายน 2521 และ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2547 กระทรวงการคลัง 
ได้ให้ความเห็นชอบแผนการควบรวมกิจการของบริษัทเงินทุน  

สนิเอเซีย จำากดั (มหาชน) และบรษัิทเงนิทุน บัวหลวง จำากดั เพือ่ดำาเนนิการ 
จัดตั้งธนาคารพาณิชย์ โดยบริษัทเงินทุน สินเอเซีย จำากัด (มหาชน)  
ได้ดำาเนินการจัดต้ังและเปิดดำาเนินการธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบภายใต้ 
ชื่อ ธนาคารสินเอเซีย จำากัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2548

เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2553 กระทรวงการคลังได้ผ่อนผันให้
ธนาคารมีผูถ้อืหุ้นผูไ้มม่สีญัชาตไิทยไดเ้กนิกวา่รอ้ยละ 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 

เกี่ยวกับเรา
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ตั้งแต่วันท่ี 9 มีนาคม 2553 ถึงวันท่ี 16 เมษายน 2553 และได้รับ 
การตอบรบัคำาเสนอซ้ือจากผูถ้อืหุ้นคดิเป็นร้อยละ 97.24 ของจำานวนหุ้น 
ท่ีมีสิทธิออกเสียงและจำาหน่ายได้แล้วท้ังหมดของธนาคาร ส่งผลให้ 
ICBC มีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตั้งแต่วันท่ี 21 เมษายน 2553  
และได้ดำาเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนช่ือจากธนาคารสินเอเซีย จำากัด 
(มหาชน) เป็นธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) เม่ือวันท่ี 8 
กรกฎาคม 2553

   
วันที่ 21 ธันวาคม 2553 กระทรวงการคลังได้ผ่อนผันให้ธนาคาร

มีผู้ถือหุ้นไม่มีสัญชาติไทยเพิ่มเป็นร้อยละ 100 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสยีงและจำาหนา่ยไดแ้ลว้ท้ังหมดจากการทำาคำาเสนอซ้ือหุ้นธนาคาร
ตอ่ผูถ้อืหุ้นรายย่อย เพ่ือขอถอนหุ้นธนาคารออกจากการเป็นหลกัทรพัย์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ICBC จงึไดท้ำาคำาเสนอ
ซ้ือหลกัทรพัย์จากผูถ้อืหุ้นรายยอ่ยอีกคร้ังหนึง่ สง่ผลให้ ICBC มสีดัสว่น
การถือหุ้นในธนาคารเพิ่มเป็นร้อยละ 97.70 ของจำานวนหุ้นท่ีมีสิทธิ 
ออกเสยีงจำาหนา่ยไดแ้ลว้ท้ังหมด และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไดส้ัง่เพกิถอนหลกัทรัพย์ของธนาคารจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน
ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2554

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

เมือ่วนัท่ี 6 มกราคม 2558 ธนาคารไดร้บัการแตง่ตัง้จากธนาคารกลาง 
แห่งสาธารรัฐประชาชนจีนให้เป็นธนาคารเพื่อการชำาระดุลเงินหยวน 
ในประเทศไทย (The RMB Clearing Bank in Thailand) ซ่ึงเป็น 
ธนาคารพาณิชย์เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการแต่งตั้ง    

ธนาคารมีเป้าหมายท่ีจะเป็นธนาคารช้ันนำาของไทยในการให้บรกิาร
ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิงระหว่างประเทศไทย
และจีน การท่ีธนาคารเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม ICBC จะทำาให้ลูกค้า 
ของธนาคารสามารถเข้าถึงการให้บริการผ่านเครือข่ายของกลุ่ม ICBC  
ท่ีมีการเติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศจีน รวมท้ังมีเครือข่ายในต่างประเทศ 
ท่ีครอบคลุมท่ัวโลก โดย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2564 กลุ่ม ICBC  
มสีาขาและจดุให้บรกิารในประเทศจนีท้ังสิน้ 16,653 แห่ง และมสีำานกังาน

สาขาในต่างประเทศจำานวน 426 แห่ง ครอบคลุม 49 ประเทศทั่วโลก 
นอกจากนี้ ICBC ยังมีธนาคารตัวแทนต่างประเทศ (Correspondent 
Banks) จำานวน 1,440 แห่ง ใน 142 ประเทศทั่วโลกอีกด้วย

ปัจจุบันธนาคารมีบริษัทย่อย 3 แห่ง คือ บริษัท ลีสซ่ิงไอซีบีซี (ไทย) จำากัด  
ซ่ึงธนาคารถอืหุ้นรอ้ยละ 99.99 ให้บรกิารธรุกจิเชา่ซ้ือและให้เช่าแบบลสีซ่ิง  
Sky High Li Designated Activity Company Limited และบริษัท  
ไอซีบีซี (ไทย) อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำากัด และมีบริษัทร่วม 1 แห่ง  
คือ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำากัด (มหาชน) ธนาคารถือหุ้น
ร้อยละ 10 ให้บริการด้านธุรกิจหลักทรัพย์

กว่า 12 ปีท่ีดำาเนินงานในประเทศไทย ธนาคารมีการพัฒนา 
ด้านการออกผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครอบคลุม 
ความต้องการของลูกค้ายิ่งข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารได้เริ่มให้
บริการธุรกิจรายย่อย เช่น บัตรเครดิต บัตรเดบิต อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง  
โมบายแบงก์กิ้ง บริการโอนเงินหยวนไปจีนภายใน 1 วัน เป็นต้น  
ณ ปัจจุบัน ธนาคารมีสาขาจำานวนทั้งสิ้น 21 สาขา

นอกจากนี้ ธนาคารมีความภูมิใจท่ีได้รับการเป็นธนาคารชำาระดุล 
เงินหยวนในประเทศไทย และได้รับการจัดอันดับเครดิตจาก 
ฟทิช ์เรทติง้ส ์ท่ี ‘AAA(tha)’ สำาหรบัอันดบัเครดติภายในประเทศระยะยาว 
เป็นปีที่ 10 ติดต่อกัน ซึ่งย้ำาให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของธนาคาร
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*The Banker, 2021

ธนาคารไอซีบซี ี(ไทย) จำากัด (มหาชน) หรือ ICBC (Thai) เป็นหนึ่ง
ในกลุ่มธนาคาร Industrial and Commercial Bank of China Limited 
หรอื ICBC ซ่ึงเป็นธนาคารพาณชิย์ท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศจนี มรีฐับาลจนี 
ถือหุ้นกว่าร้อยละ 70 และเป็นธนาคารที่มีเงินกองทุนขั้นที่ 1 สูงที่สุด*  
ทั้งยังมีสินทรัพย์รวม (Total Assets) รวม ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2564  
อยู่ที่ 35 ล้านล้านหยวน หรือประมาณ 175 ล้านล้านบาท แสดงให้เห็น 
ถึงความแข็งแกร่งและสถานะทางการเงินที่มั่นคง 

ด้วยเครือข่ายที่เข้มแข็งครอบคลุม 6 ทวีปทั่วโลก เราจึงสามารถ
เช่ือมโยงธรุกจิให้กา้วไกลท่ัวโลก และเอ้ือประโยชน์ให้ลกูคา้ของธนาคาร 
ไอซีบีซี (ไทย) สามารถทำาธุรกรรมที่หลากหลายได้สะดวกยิ่งขึ้น 

นอกจากน้ี ICBC ยังได้รับการแต่งตั้งจากสำานักงานเพื่อการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ.) ให้เป็นผู้ให้การสนับสนุน
ทางการเงนิ และเป็นท่ีปรกึษาทางการเงนิให้กบันกัลงทุนจนีท่ีมคีวามสนใจ 
จะเข้ามาลงทุนในพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  
หรือ EEC อีกด้วย   

ลูกค้านิติบุคคล  9.20  ล้านราย
ลูกค้าบุคคล  690  ล้านราย
สาขาในประเทศจีน  16,653  สาขา
สาขาต่างประเทศ   426  สาขา ครอบคลุม 49 ประเทศ
ธนาคารตัวแทนต่างประเทศ  1,440  แห่งทั่วโลก
(Correspondent Banks)     ครอบคลุม 142 ประเทศ
  

เครือข่ายธนาคาร
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ธนาคารพร้อมตอบสนองความต้องการทางการเงินทุกรูปแบบ 
แก่ลูกค้าบุคคลและลูกค้านิติบุคคล ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการท่ีหลากหลาย     
ท้ังยังได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มธนาคารไอซีบีซี ธนาคารพาณิชย์ท่ีมี
เครือข่ายใหญ่ท่ีสุดในประเทศจีนและครอบคลุมทุกทวีปท่ัวโลก ทำาให้
ธนาคารสามารถยกระดับการให้บริการเช่ือมโยงท่ัวโลก ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 

ผลิตภัณฑ์และบริการ  

บริการเงินฝาก

ธนาคารให้บริการรับฝากเงิน โดยรับฝากจากลูกค้ากลุ่มต่างๆ เช่น 
บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำาไร หน่วยงาน
ราชการ สถาบันการเงนิประเภทตา่งๆ เป็นตน้  โดยมีบริการเงนิฝาก ดงันี ้

1.	เงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป สะดวกในการฝาก ถอน โดยไม่จำากัด
จำานวนเงินและจำานวนครั้ง

2.	เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	Hi-Speed	Savings มอบความคุ้มค่า
แก่ลูกค้าบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลด้วยดอกเบ้ียท่ีสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์
ท่ัวไป ท้ังยังไม่จำากัดจำานวนเงินและจำานวนคร้ังในการฝากหรือถอน

3.	เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	Gold	Savings	(สำาหรับลูกค้าบุคคล)  
เงินฝากออมทรัพย์ท่ีให้ดอกเบ้ียสูงแบบเงินฝากประจำา ท้ังยังมอบ 
ความคล่องตัวในการฝากหรือถอนแบบบัญชีออมทรัพย์

4.	บัญชีเงินฝากพื้นฐาน บัญชีออมทรัพย์เพื่อการออมเงินสำาหรับ
ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่ียังไม่หมดอายุหรือผู้มีสัญชาติไทยท่ีมีอายุ 
65 ปีขึ้นไป สะดวกในการฝาก ถอน เหมือนกับออมทรัพย์ทั่วไป ทั้งยัง
ได้รับสิทธิยกเว้นค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และ 
ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเดบิต

5.	เงินฝากกระแสรายวันท่ัวไป เงินฝากกระแสรายวันท่ีไม่ได้รับ
ดอกเบ้ีย แต่เพิ่มความคล่องตัวในการทำาธุรกิจด้วยการสั่งจ่ายผ่านเช็ค
โดยไม่จำากัดจำานวนเงิน และลูกค้าสามารถตรวจสอบการทำารายการได้
จาก Statement ที่ธนาคารจัดส่งให้ทุกเดือน

6.	เงนิฝากกระแสรายวนัพเิศษ	Super	Cheque บัญชีกระแสรายวนั 
ท่ีให้ดอกเบ้ียในอัตราสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์ท่ัวไป โดยคิดดอกเบ้ีย
เป็นรายวนั และธนาคารจะโอนดอกเบ้ียเข้าบัญชีลกูคา้ในเดอืนมิถนุายน
และธันวาคม 

7.	บัญชีเงนิฝากเงนิตราตา่งประเทศ	(Foreign	Currency	Deposit)  
รับฝากท้ังประเภทออมทรัพย์และประจำาต้ังแต่ 1 ถึง 12 เดือน โดยรับฝากเงิน 
ตราต่างประเทศรวม 9 สกุลเงินหลัก ได้แก่ ดอลลาร์สหรัฐ ยูโร 
ปอนด์สเตอร์ลิง เยนญี่ ปุ่น ดอลลาร์สิงคโปร์ ดอลลาร์ ฮ่องกง  
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 
ตรวจสอบรายละเอียดบัญชีได้ตลอด 24 ช่ัวโมง สะดวก ปลอดภัย  
พร้อมรับดอกเบี้ยพิเศษสุด ทั้งลูกค้าบุคคลและนิติบุคคล
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11.	 เงินฝากประจำาปลอดภาษี บัญชีเงินฝากประจำา ประเภท 24 
เดือน และ 36 เดือน ที่ให้ลูกค้าออมเงินเป็นประจำาทุกเดือน รับอัตรา
ดอกเบ้ียพิเศษเม่ือครบกำาหนดระยะเวลาฝากโดยไม่เสียภาษีรายได้ 
จากดอกเบี้ย

12.	 บัญชีเงินฝากประจำา	Online	Deposit บัญชีเงินฝากประจำา
ออนไลน์ท่ีลูกค้าสามารถเปิดบัญชีโดยเลือกระยะเวลาการฝากได้ด้วย
ตนเอง และสามารถทำาธุรกรรมต่างๆ ผ่านบริการไอซีบีซีอินเทอร์เน็ต
แบงก์กิ้งหรือโมบายแบงก์กิ้งได้ตลอด 24 ชั่วโมง

บริการบัตรธนาคาร

ธนาคารมุ่งม่ันพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างต่อเนื่องเพ่ือ
อำานวยความสะดวกแก่ลูกค้าบุคคล ช่วยเสริมความคล่องตัวและสะดวก
สบายในการทำาธุรกรรมหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการฝาก ถอน 
หรือโอนเงินทั้งในประเทศไทยและทุกทวีปทั่วโลก

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

•	 บัตรเดบิตยูเนีย่นเพย์โกลบอล	เพ่ิมความสะดวกสบายในการทำา
ธรุกรรม เลอืกฝากไดท้ั้งเงนิหยวนและเงนิบาทตามตอ้งการ สามารถฝาก
เงนิหยวนในประเทศไทย และถอนเงนิหยวนในประเทศจนี ลดความเสีย่ง
ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเม่ือมีรายการใช้จ่ายผ่านบัตรในประเทศจีน โดย
รายการท่ีเกิดข้ึนในประเทศจีนจะถูกเรียกเก็บเงินเป็นเงินหยวน หาก
เงินหยวนในบัญชีไม่เพียงพอ ระบบจะเปลี่ยนเงินบาทในบัญชีเป็นสกุล
เงินหยวนให้อัตโนมัติ ส่วนรายการในประเทศไทยจะถูกเรียกเก็บชำาระ
ยอดเป็นสกุลเงินบาท และหากเงินสกุลเงินบาทไม่เพียงพอ ระบบก็จะ
เปลี่ยนเงินหยวนในบัญชีเป็นเงินบาทให้อัตโนมัติ ท้ังนี้ ลูกค้าสามารถ 
ใช้จ่าย ณ ร้านค้า หรือถอนเงินสดได้ท่ีเครื่องเอทีเอ็มท่ีมีสัญลักษณ์  
UnionPay ทั่วโลก

•	 บัตรเดบิตยูเนี่ยนเพย์กิเลน เพิ่มศักยภาพในการทำารายการ
ผ่านเครื่องเอทีเอ็มได้คล่องตัวมากกว่าบัตรประเภทอื่นๆ การออกแบบ 
หน้าบัตรมีต้นกำาเนิดมาจากลวดลายมงคลจีนโบราณ ตัวกิเลนถือเป็น
สัตว์นำาโชค และน้ำาเต้าเป็นสัญลักษณ์ของ “โชคลาภ” ส่งเสริมให้มีความ
เจริญรุ่งเรืองในหน้าท่ีการงานและเกิดความรักสามัคคีกันในครอบครัว 

สำาหรบัลกูคา้บรกิารเงนิเดอืนไอซีบีซีสามารถเปิดใช้งานบัตรไดโ้ดยไมมี่
ค่าธรรมเนียมบัตรรายปี

•	 บัตรเดบิตยูเนี่ยนเพย์นักเรียน มีบริการหลากหลายรูปแบบ 
ท้ังฝาก ถอน โอนเงิน และเพ่ือการใช้จ่ายต่างๆ สามารถใช้ได้ท้ังใน
ประเทศไทยและในต่างประเทศ สำาหรับลูกค้าที่เป็นนักเรียน นักศึกษา
สามารถเปิดใช้งานบัตรได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมบัตรรายปี

•	 บัตรเดบิต	VISA ลูกค้าสามารถถอนเงินได้ที่เครื่องเอทีเอ็มที่มี
สัญลักษณ์ VISA และใช้จ่าย ณ ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ VISA ได้ทุกแห่ง
ทั่วโลก โดยจะถูกเรียกเก็บเงินเป็นสกุลเงินบาท

2.	บัตรเครดิตธนาคารไอซีบีซี	 (ไทย) บัตรเครดิตสองสกุลเงิน 
UnionPay และบัตรเครดิต VISA ให้บริการหลากหลายรูปแบบ เพื่อ
การใช้จา่ย โอน และถอนเงนิสด ท้ังยังให้ลกูคา้ใช้จา่ยคลอ่งตวัดว้ยระยะ
เวลาปลอดดอกเบ้ียสูงสุด 56 วัน บัตรเครดิตธนาคารไอซีบีซี (ไทย)  
ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศ  
ทั้งยังมอบสิทธิพิเศษชั้นนำาจากร้านค้าและบริการมากมายทั่วโลก

•	 บัตรเครดิตสองสกุลเงิน	UnionPay บัตรเดียวท่ีสามารถใช้
ทำาธุรกรรมได้้ท้ังเงินบาทและเงินหยวน สำาหรับรายการท่ีเกิดข้ึนใน 
ประเทศจีนจะเรียกเก็บเงินเป็นเงินหยวนเพื่อลดความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยน 

•	 บัตรเครดิต	VISA อำานวยความสะดวกในการใช้จ่ายท่ีร้านค้า
และเบิกถอนเงินสดท่ีเคร่ืองเอทีเอ็มด้วยเครือข่ายของ VISA ท่ัวโลก 
จะถูกเรียกเก็บเงินเป็นสกุลเงินบาท



11

•	 บัตรเครดิต	VISA	Global	Travel บัตรเครดิต 3 สกุลเงิน 
ในบัตรเดยีว ไดแ้ก ่สกลุเงนิบาท ดอลลารส์หรฐั และยูโร ลดคา่ใช้จา่ยอัตรา
แลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ไม่มีคา่ความเสีย่งจากการแปลงสกลุเงนิ 
ดังกล่าว

•	 บัตรเครดิต	Horoscope	 ยูเนี่ยนเพย์	 (แพลทินัม) บัตรเดียว
สะดวกในการบริหารจัดการเงินทุกการใช้จ่ายทั้งในและต่างประเทศ จะ
เรียกเก็บเงินเป็นสกุลเงินบาท โดยไม่มีค่าความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียน 

- รับคะแนนสะสมง่ายๆ เท่ายอดใช้จ่ายผ่านบัตร 1 บาท เท่ากับ 
1 ICBC Everyday Rewards 

- คะแนนสะสม X2 เอาใจสายเดินทาง ไม่ว่าจะบินเท่ียวไทย
หรือไปเที่ยวนอก 

- ผ่อนจ่ายสบายด้วยดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือน 
- อิ่มจุใจ สบายกระเป๋า กับเครดิตเงินคืน 4% เมื่อมียอดใช้จ่าย  

ณ รา้นอาหารผา่นบัตรเครดติตัง้แต ่1,000 บาทข้ึนไป/เซลลส์ลปิ (จำากดั
การให้เครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 100 บาท/หมายเลขบัตร/เดือน) 

- ไกลแค่ไหนก็ไม่ต้องกลัวเปลืองน้ำามัน รับเครดิตเงินคืน 5% 
เมื่อเติมน้ำามันท่ีสถานีบริการน้ำามันตั้งแต่ 800 บาทข้ึนไป/เซลล์สลิป 
(จำากดัการให้เครดติเงนิคนืสงูสดุไมเ่กนิ 100 บาท/หมายเลขบัตร/เดอืน) 

- เปล่ียนทุกการใช้จ่ายให้เป็นของขวัญในเดือนเกิดกับคะแนนสะสม  
5 เท่า เมื่อซื้อสินค้าผ่านบัตรเครดิต

ช่องทางการให้บริการ

 ธนาคารนำาเสนอช่องทางการให้บรกิารท่ีหลากหลาย เพือ่เพิม่ความ
สะดวกสบายในการทำาธุรกรรมและบริหารจัดการบัญชีแก่ลูกค้า ดังนี้

1.	บริการไอซีบีซีอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งสำาหรับลูกค้านิติบุคคล 
ลูกค้าสามารถทำาธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตจากสำานักงานได้อย่าง
ง่ายดายและปลอดภัยสูงสุดด้วยอุปกรณ์ e-Password Token รวมถึง 
การใช้รหัสลับเพื่อการล็อกอินในการบริหารบัญชี สามารถโอนเงิน 
ท้ังภายในประเทศและตา่งประเทศ โอนเงนิแบบคร้ังละหลายรายการ และ
บริหารการจ่ายเงินเดือนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และตรงเวลา 

2.	บรกิารไอซีบีซีอนิเทอรเ์นต็แบงกก์ิง้สำาหรับลกูคา้บุคคล อำานวย
ความสะดวกยิ่งขึ้นด้วยธุรกรรมการเงินผ่านอินเทอร์เน็ต ลูกค้าสามารถ

บริหารบัญชีด้านเงินฝากประจำา บริการโอนเงินทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ บริการแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงยอดบัญชีเงินฝาก บริการ 
บัตรเครดติ บรกิารชำาระคา่สนิคา้และบรกิาร บรกิารเตมิเงนิเขา้กระเป๋าเงนิ 
อิเล็กทรอนิกส์ และบริการอ่ืนๆ ท่ีใช้ง่าย ซ่ึงม่ันใจได้ในความสะดวก 
ปลอดภัย ทุกที่ ทุกเวลา

3.	บริการไอซีบีซีโมบายแบงก์กิ้ง อำานวยความสะดวกลูกค้า 
ในการจัดการบัญชีหรือทำารายการต่างๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือด้วย
แอปพลิเคชันไอซีบีซีโมบายแบงก์กิ้ง และเข้าใช้งานด้วยบัญชี 
ผู้ใช้งานและรหัสผ่านของไอซีบีซีอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งสำาหรับลูกค้า
บุคคล นอกจากนั้น ลูกค้ายังสามารถทำารายการได้รวดเร็วข้ึนผ่าน 
การสแกน QR Code ด้วยฟังก์ชันการใช้งานของโทรศัพท์มือถือ 

4.	บัตร	ICBC	E-zy	Card ยกระดับความสะดวกในการฝากเงิน
สำาหรบัลกูคา้บุคคลและนติบุิคคล เพยีงมบัีตร ICBC E-zy Card กส็ามารถ 
ฝากเงินและเช็คได้ผ่านบริการ Bill Payment ณ สาขาของธนาคาร 
ที่ร่วมให้บริการทั่วประเทศ (ธนาคารกรุงเทพและธนาคารกสิกรไทย) 

  
บริการร้านค้ารับบัตร  (POS Terminal)

 บริการเครื่องรับบัตร (POS Terminal) อำานวยความสะดวกให้แก่ 
รา้นคา้และผูป้ระกอบการท่ีเป็นนติบุิคคล โดยให้บรกิารรบัชำาระคา่สนิคา้
และบริการด้วยบัตรเดบิต บัตรเครดิต ประเภทวีซ่า ยูเนี่ยนเพย์ และ
มาสเตอร์การ์ด รวมถึงบัตรประเภทวีซ่าและยูเนี่ยนเพย์ในบัตรเดียว 
ซ่ึงมีเฉพาะในประเทศจีน เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และมีระบบ 
ความปลอดภัยสูง โดยธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีร้านค้าและผู้ประกอบการ 
ในวันถัดไป 

บริการร้านค้า WeChat  และ Alipay

บริการรับชำาระด้วย WeChat และ Alipay เป็นบริการรับชำาระ 
ค่าสินค้า/บริการ เพ่ือเพ่ิมความสะดวกให้แก่ร้านค้าและผู้ประกอบการ
ท้ังท่ีเป็นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาในการให้บริการแก่กลุ่มลูกค้า 
ชาวจีนที่ชำาระค่าสินค้า/บริการผ่านแอปพลิเคชัน WeChat และ Alipay 
โดยเฉพาะ มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย โดยลูกค้าชาวจีนจะชำาระ 
เป็นสกุลเงินหยวน ส่วนร้านค้าและผู้ประกอบการจะได้รับเงินโอน 
เข้าบัญชีในวันถัดไปเป็นสกุลเงินบาท
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เครื่องเอทีเอ็ม 

จดัการเรือ่งการเงนิและบริหารบัญชีท่ีเคร่ืองเอทีเอ็มไดอ้ย่างรวดเรว็
ตลอด 24 ช่ัวโมง ท้ังการถอนเงนิ โอนเงนิ ตรวจสอบยอดเงนิคงเหลอืในบัญช ี 
เปล่ียนรหัสบัตรเดบิตไอซีบีซี (ไทย) และชำาระค่าบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) 

Cash Management

ธนาคารพร้อมให้บริการ Cash Management เพ่ือตอบสนอง 
ความต้องการของลูกค้าในด้านการบริหารเงินเต็มประสิทธิภาพ  
เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยยิ่งขึ้น ดังนี้

1.	บริการโอนเงินระหว่างบัญชีอัตโนมัติ	(Auto	Sweeping)	บริการ
ท่ีช่วยโอนเงินอัตโนมัติจากบัญชีออมทรัพย์ไปยังบัญชีกระแสรายวัน 
เมื่อเงินในบัญชีกระแสรายวันมีไม่เพียงพอ 

2.	บริการแจ้งความเคลื่อนไหวของบัญชี	 (ICBC	Balance	
Change	Alert) บริการแจ้งเตือนทุกการเปลี่ยนแปลงของยอดบัญชี 
ผ่านทาง SMS/อีเมล ให้ลูกค้าทราบความเคลื่อนไหวของบัญชีทุกท่ี  
ทุกเวลา ครอบคลุมบัญชีออมทรัพย์และบัญชีกระแสรายวันทุกประเภท 
โดยสามารถเลือกรับข้อมูลเป็นภาษาไทย จีน หรืออังกฤษ

3.	บริการโอนเงินเพื่อจ่ายเงินเดือนพนักงาน อำานวยความสะดวก
ให้ธรุกจิทุกขนาด ให้กำาหนดวนัจา่ยเงนิเดอืนและโอนเงนิเดอืนเขา้บัญช ี
ของพนักงานตามคำาสั่งโดยไม่ต้องทำารายการท่ีธนาคาร และลูกค้า
สามารถส่งคำาสั่งจ่ายเงินเดือนเป็นเงินหยวน โดยธนาคารจะใช้อัตรา 
แลกเปลี่ยนของธนาคารเพ่ือทำาการตัดบัญชีเงินบาทของบริษัท และ 
โอนเงินบาทเข้าบัญชีของพนักงานก่อนทำาการแลกเปลี่ยนเงินบาท 
เป็นเงินหยวนเข้าบัญชีสกุลเงินหยวนของพนักงาน

4.	บรกิารชำาระสนิคา้	(Direct	Credit) ให้การชำาระสนิคา้เป็นเรือ่งงา่ย  
โดยลูกค้าสามารถโอนเงินชำาระค่าสินค้าและบริการแก่ผู้รับเงินได้ 
หลายรายในคำาสั่งเดียวทั่วประเทศ ตรงตามกำาหนดเวลา โดยไม่ต้องทำา
รายการที่ธนาคาร และธนาคารจะจัดส่งใบยืนยันการทำารายการ (Credit 
Advice) ให้แก่ลูกค้าเพื่อส่งมอบให้ผู้รับเงินต่อไป 

5.	บรกิาร	Global	Cash	Management บรกิาร Cash Management 
ระหวา่ง ICBC Group ท่ีให้สทิธกิบับรษัิทแมส่ามารถบรหิารจดัการบัญชี 
ซ่ึงเป็นบรษัิทลกูได ้เช่น เรยีกดยูอดเงนิในบัญชี หรอืสัง่โอนเงนิจากบัญชี
ของบริษัทลูกไปยังบัญชีอื่น

6.	บรกิารจดัสง่รายการเดนิบัญชีผา่นระบบ	SWIFT	MT940 บรกิาร
ส่งรายงานทางการเงินและข้อมูลเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากและ 
กระแสรายวันของลูกค้าธนาคารผ่าน SWIFT Message MT940 ไปยัง
สถาบันการเงินปลายทางหรือสมาชิกของเครือข่ายระบบ SWIFT 

7.	บริการ	Direct	Debit	 ชำาระค่าภาษีกรมศุลกากร เป็นบริการ 
รับชำาระค่าภาษีกรมศุลกากรออนไลน์ให้กับผู้นำาเข้าหรือส่งออกสินค้า 
โดยการชำาระค่าภาษีดังกล่าวสามารถทำาผ่านตัวแทนโดยทำาการเลือก 
หักจากบัญชีของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ซ่ึงงา่ย รวดเรว็ และสะดวกสบาย 

8.	บรกิาร	Smart	Account	Management บรกิารท่ีให้ลกูคา้สามารถ
เปิดบัญชยีอ่ย 14 หลกั ภายใตบ้ญัชีหลกั เพือ่ให้สามารถระบุและจดัการ
เงินเข้าบัญชีของผู้ชำาระเงินได้อย่างแม่นยำา โดยท่ีผู้ใช้บริการสามารถ 
ทำาให้การตรวจสอบเงินรับชำาระเป็นเรื่องง่าย ช่วยให้ประหยัดท้ัง 
ค่าใช้จ่ายและเวลา

9.	บรกิาร	Smart	Fund	Transfer บรกิารการชำาระเงนิข้ามพรมแดน 
สำาหรบันกัเรยีนจนีท่ีตอ้งการชำาระคา่เลา่เรยีน คา่แรกเข้า หรอืคา่ใช้จา่ย 
อ่ืนๆ ให้กับโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยในประเทศไทยผ่านช่องทาง 
อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งหรือโมบายแบงก์กิ้งของธนาคารไอซีบีซี (จีน)

 
บริการสกุลเงินหยวน

ธนาคารให้บริการสกุลเงินหยวนครบวงจรสำาหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา
และนิติบุคคล มุ่งบริการเพ่ือให้การดำาเนินธุรกิจ การลงทุน และการทำา
ธุรกรรมระหว่างประเทศไทยและจีนเป็นเร่ืองสะดวก รวดเร็ว และคุ้มค่า

1.	บัญชีเงินฝากสกุลเงินหยวน ให้บริการท้ังบัญชีเงินฝาก 
ออมทรพัย์และบัญชีเงนิฝากประจำา เพือ่เตมิเตม็ประสทิธภิาพการจัดการ
เงนิหยวน โดยช่วยลดความเสีย่งจากความผนัผวนของอัตราแลกเปลีย่น 
และมีดอกเบ้ียเป็นผลตอบแทน ท้ังยังอำานวยความสะดวกด้วยบริการ
ชำาระเงินหยวนให้ผู้รับเงินในประเทศจีนตามท่ีได้รับการอนุมัติจาก
ธนาคารกลางแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (People’s Bank of China)
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2.	บริการด้านเงินหยวน ธนาคารให้บริการด้านเงินหยวน 
ท่ีหลากหลายภายใต้กลุ่มธนาคารไอซีบีซี ซ่ึงให้บริการด้านธุรกรรม 
เงินหยวนมากท่ีสุดท่ัวโลกผ่านเครือข่ายท่ีครอบคลุมโดยเฉพาะ 
ในประเทศจีน ลูกค้าสามารถฝากและถอนเงินเป็นธนบัตรเงินหยวน 
ได้จากบัญชีเงินฝากสกุลเงินหยวน หรือนำาธนบัตรเงินหยวนมาทำา
ธรุกรรมโอนเงนิไปประเทศจนีไดผ้า่นทุกสาขาของธนาคาร หรอืใช้บรกิาร
แลกเปลี่ยนธนบัตรเงินหยวนโดยรับอัตราแลกเปลี่ยนที่น่าพึงพอใจ

ผลิตภัณฑ์ประกัน

เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของธนาคารมีความหลากหลายและตอบโจทย์ 
ได้ทุกความต้องการของลูกค้าธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออม  
ความคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณ รวมถึง 
สิทธิในการลดหย่อนภาษี ทางธนาคารในฐานะนายหน้าประกันชีวิต  
จึงได้มีการนำาเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันต่างๆ ให้ลูกค้าได้เลือกสรร 
ทั้งผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและประกันวินาศภัย โดยมีผู้เชี่ยวชาญประจำา
สาขาให้คำาปรึกษา เพื่อแนะนำาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับลูกค้ามากที่สุด

บริการโอนเงินระหว่างประเทศ

บรกิารรบัและสง่เงนิโอนระหวา่งประเทศท่ีโดดเดน่ดว้ยการโอนเงนิ 
ผ่านเครือข่ายของกลุ่มธนาคารไอซีบีซี และบริการโอนเงินหยวนไปประเทศจีน 
ที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ครอบคลุมหลากหลายประเทศทั่วโลก

1.	บริการเงินโอน	ICBC	Express บริการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
ไอซีบีซีในต่างประเทศผ่านเครือข่ายของกลุ่มธนาคารไอซีบีซี เงินโอน 
เข้าบัญชีภายในวันเดียวกัน ค่าธรรมเนียมต่ำา พร้อมแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตา่งประเทศในอัตราพิเศษ สามารถโอนเงนิสกลุ USD และ EUR ไดผ้า่น
ทางบริการไอซีบีซีอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง และโอนเงินสกุล USD, HKD, 
JPY, EUR และ CHF ได้ที่ทุกเคาน์เตอร์สาขาธนาคาร 

2.	บริการโอนเงินหยวนไปประเทศจีน ใช้อัตราแลกเปลี่ยน 
เงนิหยวน ณ วันท่ีทำารายการในการคำานวณ ทำาให้ผู้รับโอนไดร้บัเงนิหยวน 
โอนเข้าบัญชีเป็นจำานวนเงินท่ีแน่นอน ลดความเสี่ยงในเร่ืองอัตรา 
แลกเปลี่ยน และผู้รับเงินได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมปลายทาง กรณี

ท่ีบัญชีผู้รับโอนเป็นบัญชีของธนาคารไอซีบีซีในประเทศจีนสามารถ 
รบัเงนิไดภ้ายในวนัเดยีวกนั นอกจากนี ้ยังสามารถโอนเงนิไปยังธนาคาร
ปลายทางอื่นได้อย่างสะดวกรวดเร็วอีกด้วย 

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

4.	บริการโอนเงินหยวน	Personal	CNY	Salary	Remittance 
บริการส่งเงินหยวนโดยตรงจากประเทศไทยไปประเทศจีนสำาหรับลูกค้า
บุคคลท่ีเป็นชาวจีนทำางานในประเทศไทย โดยแหล่งท่ีมาของเงินโอน 
เป็นรายได้จากการทำางาน ผู้รับโอนได้รับเงินหยวนเป็นจำานวนเงิน 
ท่ีแนน่อน และไมเ่สยีคา่ธรรมเนยีมในการรบัเงนิ ใช้บรกิารไดท่ี้เคานเ์ตอร์
ธนาคารทุกสาขา

5.	บริการโอนเงินหยวน	Corporate	CNY	Cross-Border บริการ
โอนเงนิสำาหรบัลกูคา้นติบุิคคลโดยเฉพาะ เพือ่การโอนเงนิไปยังประเทศ
จีนได้โดยตรงโดยไม่ต้องแปลงสกุลเงินเหมือนที่ผ่านมา

6.	บริการโอนเงินระหว่างประเทศ โอนเงินผ่านระบบสวิฟท์ไปยัง
ผู้รับในต่างประเทศท่ัวโลก ใช้บริการได้ท้ังท่ีเคาน์เตอร์สาขาธนาคาร 
หรือทางบริการไอซีบีซีอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง
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บริการสินเชื่อ

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

1.	บริการสินเช่ือธุรกิจสำาหรับลูกค้านิติบุคคลขนาดกลางและ 
ขนาดใหญ่ ผลิตภัณฑ์และบริการสินเช่ือสำาหรับธุรกิจขนาดกลาง 
และขนาดใหญ่ เพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจในรูปแบบต่างๆ   
ท้ังเพื่อการเสริมสภาพคล่องของธุรกิจ การสนับสนุนการขยายตัวและ
การลงทุนของธรุกจิ การปรับโครงสร้างทางการเงนิ ตลอดจนการสง่เสรมิ
ธุรกรรมเพื่อการค้าทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ  

2.	บริการสินเชื่อธุรกิจสำาหรับลูกค้านิติบุคคลขนาดเล็กและ 
ขนาดย่อม	(SME) บรกิารจดัแพก็เกจวงเงนิสนิเช่ือตามความตอ้งการและ
ความเหมาะสมของธรุกจิ SME แตล่ะราย พรอ้มสรรพด้วยผลติภณัฑ์และ
บรกิารท่ีหลากหลาย ท้ังสนิเช่ือระยะสัน้ ระยะยาว วงเงนิหมุนเวยีน สนิเช่ือ 
เงินกู้อเนกประสงค์ ตลอดจนวงเงินสินเชื่อเพื่อธุรกรรมต่างประเทศ

3.	บรกิารสนิเช่ือเพือ่	SME	แบบมหีลกัประกนั สำาหรบัผูป้ระกอบการ  
SME ท่ีตอ้งการเงนิทุนหมุนเวียน หรอืเพ่ือเสริมความกา้วหนา้ของธรุกจิ  
เพียงใช้หลักทรัพย์ของธุรกิจเป็นหลักประกัน ให้สินเช่ือวงเงินสูงสุดถึง
ร้อยละ 100 ของมูลค่าหลักประกัน 

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

5.	สินเช่ือลูกหนี้การค้า/ธุรกิจแฟ็กเตอริง ช่วยเพิ่มสภาพคล่อง 
แก่ธุรกิจสำาหรับลูกค้าท่ีดำาเนินธุรกิจ โดยมีการรับชำาระเงินค่าสินค้า 
ตามเครดิตเทอมท่ีผู้ซ้ือกำาหนด หากสินค้าหรือบริการของลูกค้าถูก 
จดัสง่และมีใบเรยีกเกบ็เงนิท่ีรอการจา่ยชำาระเงนิจากผูป้ระกอบการหลกั
ตามระยะเวลาการชำาระเงนิท่ีตกลงไว ้กส็ามารถนำาใบเรยีกเกบ็เงนิลกูหนี ้
การค้ามาเปล่ียนเป็นสินเช่ือกับธนาคาร เพ่ือนำาไปใช้ดำาเนินธุรกิจต่อได้ 
ทันที โดยให้วงเงินสูงถึงร้อยละ 80 ของใบเรียกเก็บเงินลูกหนี้การค้า

6.	สนิเช่ืออเนกประสงคส์นิทรพัย์แลกเงนิ ตอบโจทย์ความตอ้งการ
ทางการเงินท่ีหลากหลาย โดยลูกค้าสามารถนำาสินทรัพย์ท่ีมีอยู่ เช่น 
บ้าน ที่ดิน อาคารพาณิชย์ มาเปลี่ยนเป็นเงินกู้อเนกประสงค์เพื่อใช้จ่าย 
ตามความต้องการ รับวงเงินสูงสุดร้อยละ 70 ของราคาประเมิน  
แต่ไม่เกิน 15 ล้านบาท 

7.	สินเช่ือท่ีอยู่อาศัยสำาหรับชาวต่างชาติ สินเชื่อเพื่อสนับสนุน
การลงทุนหรือการซ้ือท่ีอยู่อาศัยในประเทศไทยสำาหรับชาวต่างชาติ  
(Non-resident) รับวงเงินสูงสุดร้อยละ 50 ของราคาซื้อขายหลักทรัพย์
หรือราคาประเมินพร้อมระยะเวลาผ่อนชำาระสูงสุด 10 ปี 

8.	สินเชื่อเพื่อธุรกิจอพาร์ทเมนท์ สำาหรับผู้ประกอบการธุรกิจ 
อพาร์ทเมนท์ท่ีต้องการเปล่ียนอพาร์ทเมนท์ให้เป็นเงินทุน เพ่ือนำาเงินก้อน 
ไปชำาระคนืภาระหนีเ้ดมิ หรอืเพือ่เพิม่เงนิทุนหมุนเวยีนของกจิการ ไม่วา่ 
จะเป็นการซ่อมแซม ตกแตง่ และปรบัปรงุสถานประกอบกจิการ รบัวงเงนิ 
สนิเช่ือตัง้แต ่10-50 ลา้นบาท ระยะเวลาผอ่นยาวถงึ 15 ปี และดอกเบ้ียต่ำา  
พร้อมรับวงเงินสำารองพิเศษสูงสุดไม่เกิน 2.5 ล้านบาทต่อครั้ง

9.	สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศัย สินเช่ือเพื่อคนอยากมีบ้าน และ 
ตอบโจทย์ความตอ้งการท่ีหลากหลายสำาหรบัลกูคา้บุคคล ผูมี้สญัชาตไิทย  
อายุตั้งแต่ 20-60 ปี อัตราดอกเบี้ยต่ำา และสามารถเลือกอัตราดอกเบี้ย
ได้เองท้ังแบบคงท่ีและลอยตัว พร้อมระยะเวลาผ่อนชำาระนานสูงสุด 
ถึง 30 ปี (อายุผู้กู้รวมระยะเวลากู้ไม่เกิน 65 ปี) 
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ในการให้บรกิารแกล่กูคา้กลุม่ตา่งๆ ธนาคารมีรปูแบบบรกิารสนิเช่ือ
ที่หลากหลาย เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละประเภท โดย
จำาแนกประเภทของการให้สินเชื่อ ดังนี้

1.	สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน เป็นประเภทเงินกู้ระยะสั้น เพื่อเสริม
สภาพคล่องและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำาหรับธุรกิจ    

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

2.	 สินเช่ือเพ่ือการลงทุน เป็นประเภทเงินกู้ระยะยาว 1 ปีข้ึนไป  
สำาหรับสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจ เช่น การซ้ือเคร่ืองจักร การซ้ือท่ีดิน  
การขยายโรงงาน การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การปรับโครงสร้างทางการเงิน

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

3.	สินเชื่อเพื่อการค้าภายในประเทศและระหว่างประเทศ เป็น
บริการเพือ่สนบัสนนุธรุกจิเพ่ือการคา้ภายในประเทศและธรุกจิการนำาเข้า 
และส่งออก 

 • เลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C)
 • สินเชื่อเพื่อการนำาเข้า (Trust Receipt)
 • เลตเตอร์ออฟเครดิตภายในประเทศ 
  (Domestic Letter of Credit: DLC)
 • สินเชื่อเพื่อชำาระเจ้าหนี้การค้าภายในประเทศ 
  (Local Trust Receipt)
 • ต๋ัวเรียกเก็บบิลเงินค่าสินค้านำาเข้า (Import Bills for Collection)
 • การออกหนังสือค้ำาประกันให้กับบริษัทเจ้าของเรือ  

   (Shipping Guarantee)
 • 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 และการออกหนังสือค้ำาประกันระหว่างประเทศในทุกประเภท
ธุรกิจและกลุ่มอุตสาหกรรม ด้วยเครือข่ายธนาคารตัวแทนท่ีมีอยู่ท่ัวโลก 
ช่วยเพ่ิมความคล่องตัวให้การติดต่อ การทำาธุรกิจระหว่างประเทศของลูกค้า
ดำาเนินไปได้อย่างราบร่ืน

1.	เลตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อการนำาเข้า สำาหรับผู้นำาเข้าท่ีต้องการ
เปิด L/C เพือ่ชำาระเงนิแกผู่ส้ง่ออก ธนาคารจะทำาการเปิด L/C แกผู่ส้ง่ออก 
ตามใบคำาขอของลูกค้า และเม่ือได้รับเอกสารทางการค้าท่ีถูกต้องและ
ครบถว้นจากธนาคารผูส้ง่ออกแลว้ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จะดำาเนนิการ 
รับรองการชำาระเงิน หรือชำาระเงินไปยังธนาคารผู้ส่งออก ด้วยบริการ 
ท่ีรวดเร็วผ่านเครือข่ายของกลุ่มธนาคารไอซีบีซีท่ัวโลก โดยสามารถ
เลือกประเภทของ L/C ได้ตามที่ต้องการ ดังนี้

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

   ไปขึ้นเงินกับธนาคาร 
 •  L/C ที่มีการกำาหนดเวลาในการชำาระเงิน  

นอกจากนี้ ธนาคารยังมีบริการเปิด L/C ผ่านช่องทาง Internet 
Banking (Online L/C) ทำาให้สามารถซ้ือสินค้าและบริการจาก 
ต่างประเทศได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยที่ลูกค้าไม่ต้อง
เดินทางมาย่ืนเอกสารท่ีธนาคาร เป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย 
ของลูกค้า ท้ังยังสามารถได้รับแจ้งผลการเปิด L/C ได้ทันทีหลังจาก 
ที่ธนาคารดำาเนินการเปิด L/C แล้วเสร็จ
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2.	ทรัสต์รีซีท บริการชำาระเงินค่าสินค้าโดยธนาคารไอซีบีซี (ไทย) 
เป็นผู้ดำาเนินการแทนภายใต้ L/C เพื่อการนำาเข้าหรือภายใต้เงื่อนไข 
การชำาระเงิน เมื่อมีการส่งมอบสินค้าหรือโอนเงินชำาระค่าสินค้า  
ช่วยเสริมสภาพคล่องเงินทุนระยะสั้น ท้ังยังเพิ่มความน่าเช่ือถือให้กับ
ธุรกิจ โดยคู่ค้าจะได้รับการชำาระเงินอย่างรวดเร็ว

3.	การเรียกเก็บเงินค่าสินค้านำาเข้าตามตั๋วเรียกเก็บ บริการแจ้ง
ผู้นำาเข้าเมื่อได้รับเอกสารเรียกเก็บเงินค่าสินค้าจากต่างประเทศ ซ่ึง 
ผูส้ง่ออกในตา่งประเทศสง่มาเรียกเกบ็ผา่นธนาคาร เพือ่ให้ผูน้ำาเข้าทราบ
ตามเงื่อนไขในการซื้อขายที่ได้ตกลงกันระหว่างผู้นำาเข้าและผู้ส่งออก

4.	การออกหนังสือค้ำาประกันให้กับบริษัทเจ้าของเรือหรือตัวแทน
เพื่อรับสินค้า ธนาคารให้บริการออกหนังสือค้ำาประกันให้กับผู้นำาเข้า
เพื่อนำาไปยื่นต่อบริษัทเรือ ในกรณีท่ีผู้นำาเข้าซ้ือสินค้าจากต่างประเทศ
และสินค้าได้มาถึงท่าเรือเรียบร้อยแล้ว แต่เอกสารการค้า (Shipping 
Document) ยังมาไม่ถึงธนาคาร ทั้งนี้ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเก็บ
รักษาสินค้าของผู้นำาเข้าที่ท่าเรือ

5.	เลตเตอรอ์อฟเครดติเพือ่การสง่ออก  สำาหรับผูส้ง่ออกท่ีตอ้งการ
ความม่ันใจในการชำาระเงนิบนความนา่เช่ือถอืของธนาคารผูเ้ปิด L/C จาก
ผู้ซือ้ หรือผู้ทีต่้องการสินเชือ่จาก L/C รวมถึงผู้ทีต่้องการใชบ้ริการธุรกิจ
การค้าต่างประเทศของธนาคาร เช่น สินเชื่อเพื่อการส่งออก การรับซื้อ
ตั๋วสินค้าออก การรับซ้ือลดตั๋วสินค้าออก ท้ังนี้ ธนาคารยังให้บริการ 
การแจ้ง L/C เข้าจากต่างประเทศ (L/C Advice) หรือการขอแก้ไข L/C 
(L/C Amendment) ผ่านช่องทาง Online (Online L/C Advice) ทำาให้ 
ผู้ส่งออกได้รับแจ้งข้อมูลใน L/C หรือการขอแก้ไข L/C จากธนาคาร 
ผู้ซื้อได้ทันที เมื่อใช้บริการ Internet Banking กับธนาคาร

6.	ตั๋วส่งออกเรียกเก็บการชำาระเงินภายใต้เอกสารเรียกเก็บแบบ
ชำาระเงินทันที	 (D/P)	 และการชำาระเงินแบบมีระยะเวลาในการชำาระ	
(D/A) ธนาคารดำาเนินการเรียกเก็บเงินตามเงื่อนไขการชำาระเงินที่ตกลง
กันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายไปยังธนาคารของผู้ซื้อในต่างประเทศ

7.	บรกิารรบัซ้ือ/รบัซ้ือลดตัว๋สง่ออกภายใต	้L/C บรกิารรบัซือ้/รบัซ้ือ 
ลดเอกสารส่งออกจากผู้ส่งออกให้ได้รับเงินทันทีหลังจากส่งสินค้า เพื่อ
ช่วยเสรมิสภาพคลอ่งให้ผูส้ง่ออกสามารถนำาเงนิไปใช้ในการดำาเนนิธรุกจิ
ได้คล่องตัวมากขึ้น

8.	สินเช่ือเพ่ือการส่งออกภายใต้แพ็กกิ้งเครดิต บริการสินเช่ือ 
เพ่ือการส่งออกสำาหรับผู้ส่งออกในการจัดหาวัตถุดิบเพ่ือการผลิตสินค้า 
ตามคำาสั่งซ้ือสินค้าจากบริษัทคู่ค้าในต่างประเทศ ซ่ึงเป็นการช่วยเพ่ิม 
สภาพคล่องแก่ลูกค้าให้ดำาเนินธุรกิจได้ โดยสามารถใช้เอกสารประกอบ
ในการยื่นขอสินเชื่อภายใต้ L/C ใบคำาสั่งซื้อจากผู้ซื้อต่างประเทศ 

9.	บริการโอนเงินระหว่างประเทศ บริการโอนเงินระหว่างประเทศ 
ช่วยให้การรับหรือส่งเงินโอนเพ่ือชำาระค่าสินค้า เงินทุน เงินปันผล  
ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม เพ่ือการศึกษา หรือเพ่ือวัตถุประสงค์
อื่นๆ ผ่านทางสวิฟท์เป็นไปอย่างรวดเร็ว ปลอดภัย ด้วยเครือข่ายของ 
กลุ่มธนาคารไอซีบีซีที่มีอยู่ทั่วโลก

บริการโอนเงินผ่านบาทเนต 

บริการโอนเงินจำานวนมากไปยังบัญชีเงินฝากของผู้รับโอนท่ีมีอยู่
กับธนาคารอ่ืนภายในประเทศไทย ท่ีผู้รับโอนสามารถรับเงินได้ภายใน 
วันท่ีทำาการโอน และสามารถใช้บริการได้จากทุกสาขาของธนาคาร 
ทั่วประเทศไทย

บริการพร้อมเพย์

1.	บรกิารโอนเงนิพรอ้มเพย ์ สำาหรับการโอนเงินเข้าบัญชีต่างๆ ด้วย
หมายเลขพร้อมเพย์ ซ่ึงรวมไปถึงหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือหมายเลข
บัตรประชาชน

2.	บริการโอนเงินทันที สำาหรับการโอนเงินของลูกค้าบุคคลธรรมดา 
และนิติบุคคลในการโอนเงินไปยังบัญชีต่างธนาคาร 
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3.	บรกิารชำาระคา่สนิคา้และบริการ สำาหรับชำาระค่าสินค้าและบริการ
ผ่านเครือข่ายพร้อมเพย์สำาหรับร้านค้าต่างๆ ท่ีอยู่ในเครือข่าย

4.	บริการเติมเงินกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์พร้อมเพย์ สำาหรับ 
การเติมเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายพร้อมเพย์

5.	บริการพร้อมเพย์	QR	Payment ลูกค้าสามารถสร้าง QR Code 
เพ่ือรับชำาระเงิน หรือสแกน QR Code เพ่ือโอนเงินหรือชำาระเงินผ่าน 
โมบายแอปพลิเคชัน

บริการธนาคารชำาระดุลเงินหยวนในประเทศไทย

ในฐานะที่ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) ได้รับแต่งตั้งจาก
ธนาคารกลางแห่งสาธารณรฐัประชาชนจนีและธนาคารแห่งประเทศไทย 
ให้เป็นธนาคารชำาระดุลเงินหยวนในประเทศไทย (“RMB Clearing Bank 
in Thailand”) ธนาคารจึงมีความพร้อมที่จะให้บริการธุรกรรมเงินหยวน
อย่างครอบคลุม โดยมีผลิตภัณฑ์และบริการเงินหยวนท่ีมีคุณภาพและ
หลากหลาย สามารถนำาเสนอให้กับลูกค้าของธนาคารได้อย่างมั่นใจ 
ด้วยเครือข่าย ICBC ท่ีแข็งแกร่งและครอบคลุมไปท่ัวโลก ธนาคารจึง
ได้รับความไว้วางใจให้เป็นธนาคารแห่งแรกท่ีให้การสนับสนุนธุรกรรม
เงินหยวนในประเทศไทย

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

2.	บริการบัญชีเงินฝาก	(Nostro) ธนาคารให้บริการเปิดบัญชี 
เงินฝาก Nostro สำาหรับธนาคารสมาชิก

3.	บริการเงินฝากประจำาสกุลเงินหยวน ธนาคารให้บริการเงินฝาก
ประจำาสกุลเงินหยวน โดยมีระยะเวลาฝากยาวถึง 12 เดือน เพื่อช่วย
ธนาคารสมาชิกเพิ่มรายได้จากเงินคงเหลือในบัญชีเคลียริ่ง

4.	บริการแลกเปลี่ยนธนบัตรเงินหยวน ธนาคารให้บริการ 
แลกเปลี่ยนธนบัตรเงินหยวนแก่ธนาคารสมาชิก ซ่ึงรวมถึงบริการ 
รับฝาก ถอน และแลกเปลี่ยนธนบัตรเงินหยวน พร้อมท้ังรับเปลี่ยน
ธนบัตรที่เสียหายด้วย

5.	บริการเบิกเงินเกินบัญชี ธนาคารให้บริการเบิกเงินเกินบัญชี  
ท้ังแบบระหวา่งวนั (Intraday) และแบบขา้มคนื (Overnight) ให้กบับัญชี
เคลียริ่งของธนาคารสมาชิก

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

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

บริการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

ธนาคารให้บรกิารซ้ือขายเงนิตราตา่งประเทศในหลายสกลุเงนิหลกั
โดยเฉพาะอย่างย่ิงเงินหยวน รวมท้ังบริการให้คำาแนะนำาและข้อมูล
ข่าวสารและทิศทางอัตราดอกเบ้ียและอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตรา  
เพือ่ใช้เป็นข้อมลูอ้างองิและประกอบการตดัสนิใจของลกูคา้ โดยปัจจบัุน
ผลิตภัณฑ์ที่ธนาคารให้บริการ ได้แก่ 

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

สินทรัพย์พร้อมขายเพื่อที่อยู่อาศัยและการลงทุน

ธนาคารมีอสงัหารมิทรพัยพ์รอ้มขายหลายประเภท เช่น ท่ีดนิเปลา่ 
บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ และโรงงาน

สามารถศึกษาชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.icbcthai.com



18

สาขาให้บริการ
กรุงเทพมหานครและภาคกลาง

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

สาขาถนนบางขุนเทียน 
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 2112-5
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

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
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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 5 ถนนท่าแพ ตำาบลช้างคลาน
อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
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 7/34-35 หมู่ที่ 3 ตำาบลบ่อวิน อำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
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 
เลขที่ 60/1-3 หมู่ที่ 2 ถนนศรีวิชัย ตำาบลมะขามเตี้ย
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




