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***ผลิตภัณฑ์ซับซ้อนต้องมอบ Sales Sheet ให้ลูกค้า 

ผลิตภัณฑ์เงนิฝากธนาคารไอซีบีซี (ไทย) 

เงนิฝากออมทรัพย์ 

บัญชีออมทรัพย์พิเศษ    
 Hi-Speed Savings 

บัญชีออมทรัพย์ทั่วไป 

บัญชีออมทรัพย์พิเศษ    
Gold Savings *** 

บัญชีออมทรัพย์  
  Online Deposit *** 

บัญชีเงนิฝากพืน้ฐาน  
Basic Banking  Account *** 

บัญชีออมทรัพย์  
Green Savings*** 

เงนิฝากประจ า 

บัญชีเงนิฝากประจ า
ประเภทสมุดคู่ฝาก 

บัญชีเงนิฝากประจ า   
ปลอดภาษี *** 

บัญชีเงนิฝากประจ า     
Online Deposit ***  

เงนิฝากประเภทใบรับเงนิฝาก 

ประเภทเผื่อเรียก         
(On Call) 

ประเภทเงนิฝากประจ า 
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A. เงนิฝากออมทรัพย์ 

1. บัญชีออมทรัพย์ทั่วไป 
 

ล าดับ ชื่อผลิตภณัฑ์ 
 
บัญชีออมทรัพย์ทั่วไป 
 

1 สิทธิประโยชน์ 
 ฝาก-ถอนไมจ่ ากดัจ านวนเงินและจ านวนครัง้ 
 ฝากผา่น BBL และ Kbank ด้วยบตัร E-zy Card ฟรีทัว่ประเทศ (ขัน้ต ่า 10,000บาท) 

2 
อัตราดอกเบีย้ต่อปี 
(% ต่อปี) 

0.350%* ณ วนัท่ี 20 มิ.ย. 2565 
(*อตัราดอกเบีย้อาจเปลีย่นแปลงได้ดขู้อมลูอตัราดอกเบีย้ลา่สดุได้ที่ www.icbcthai.com) 

3 ระยะเวลาการจ่าย
ดอกเบีย้ 

 ค านวณดอกเบีย้รายวนั 
 โอนเข้าบญัชีปีละ 2 ครัง้ ภายในเดือนมิถนุายน – ธนัวาคม 

4 จ านวนเงนิเปิดบัญชี
ขัน้ต ่า 

1,000 บาท 

5 ค่ารักษาบัญช ี
 50 บาท ตอ่เดือน เมื่อบญัชีไมเ่คลือ่นไหวติดตอ่กนัมากกวา่ 12 เดอืน และมียอดเงินคงเหลอื
เฉลีย่ตอ่เดือนต ่ากวา่ 1,000 บาท 

6 เงื่อนไข - 

7 ข้อควรระวัง 

 การฝาก-ถอนข้ามเขตเคลยีร่ิงจะมีคา่ธรรมเนียม หมื่นละ 10 บาท ต ่าสดุ 10 บาท สงูสดุ 
1,000 บาท และคา่คูส่าย 20 บาท 

 ดอกเบีย้รับรวมทกุบญัชี ทกุธนาคารเกิน 20,000 บาทตอ่ปี หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 15% 
 สมดุคูฝ่ากสญูหาย ออกสมดุเลม่ใหม ่คิดคา่ธรรมเนียม 100 บาท/ครัง้/บญัชี 
 ธนาคารขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะระงบัการท าธุรกรรมชัว่คราวจนกวา่จะได้รับการตดิตอ่จาก

เจ้าของบญัชี ในกรณีบญัชีไมม่ีรายการเคลือ่นไหวติดตอ่กนัมากกวา่ 12 เดือน หรือข้อมลู
เอกสารแสดงตนที่แสดงไว้กบัธนาคารหมดอาย ุโดยธนาคารจะมกีารแจ้งเตือนลว่งหน้า 

8 ช่องทางในการตดิต่อ ICBC (Thai) Call Center 0 2629 5588 หรือที่สาขาของธนาคารหรือ www.icbcthai.com 
9 อื่นๆ - 
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2. บัญชีออมทรัพย์พิเศษ Hi-Speed Savings 
 

ล าดับ ชื่อผลิตภณัฑ์ 
 
บัญชีออมทรัพย์พิเศษ Hi-Speed Savings  
 

1 สิทธิประโยชน์ 
 ฝาก-ถอนไมจ่ ากดัจ านวนเงินและจ านวนครัง้ 
 ได้รับอตัราดอกเบีย้สงูกวา่บญัชีออมทรัพย์ทัว่ไป 
 ฝากผา่น BBL และ Kbank ด้วยบตัร E-zy Card ฟรีทัว่ประเทศ (ขัน้ต ่า10,000 บาท) 

2 
อัตราดอกเบีย้ต่อปี 
(% ต่อปี) 

0.350% - 0.450% * ณ วนัท่ี 20 มิ.ย. 2565 
(*อตัราดอกเบีย้อาจเปลีย่นแปลงได้ดขู้อมลูอตัราดอกเบีย้ลา่สดุได้ที่ www.icbcthai.com) 

3 รายละเอียดอัตรา
ดอกเบีย้ (% ต่อปี) 

น้อยกวา่  10,000,000 บาท              0.450% 
ตัง้แต ่     10,000,000 บาท ขึน้ไป     0.350% 

4 ระยะเวลาการจ่าย
ดอกเบีย้ 

 ค านวณดอกเบีย้รายวนั 
 โอนเข้าบญัชีปีละ 2 ครัง้ ภายในเดือนมิถนุายน – ธนัวาคม 

5 จ านวนเงนิเปิดบัญชี
ขัน้ต ่า 

10,000 บาท 

6 ค่ารักษาบัญช ี
50 บาท ตอ่เดือน เมื่อบญัชีไมเ่คลือ่นไหวติดตอ่กนัมากกวา่ 12 เดอืน และมียอดเงินคงเหลอื
เฉลีย่ตอ่เดือนต ่ากวา่ 5,000 บาท 

7 เงื่อนไข เปิดบญัชีได้ทา่นละ 1 บญัชีเทา่นัน้ 

8 ข้อควรระวัง 

 การฝาก-ถอนข้ามเขตเคลยีร่ิงจะมีคา่ธรรมเนียม หมื่นละ 10 บาท ต ่าสดุ 10 บาท สงูสดุ 
1,000 บาท และคา่คูส่าย 20 บาท 

 ดอกเบีย้รับรวมทกุบญัชี ทกุธนาคารเกิน 20,000 บาทตอ่ปี หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 15% 
 สมดุคูฝ่ากสญูหาย ออกสมดุเลม่ใหม ่คิดคา่ธรรมเนียม100 บาท/ครัง้/ตอ่บญัชี 
 ธนาคารขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะระงบัการท าธุรกรรมชัว่คราวจนกวา่จะได้รับการตดิตอ่จาก

เจ้าของบญัชี ในกรณีบญัชีไมม่ีรายการเคลือ่นไหวติดตอ่กนัมากกวา่ 12 เดือน หรือข้อมลู
เอกสารแสดงตนที่แสดงไว้กบัธนาคารหมดอาย ุโดยธนาคารจะมกีารแจ้งเตือนลว่งหน้า 

9 ช่องทางในการตดิต่อ ICBC (Thai) Call Center 0 2629 5588 หรือที่สาขาของธนาคารหรือ www.icbcthai.com 
10 อื่นๆ - 
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3. บัญชีออมทรัพย์พิเศษ Gold Savings 
 

ล าดับ ชื่อผลิตภณัฑ์ 
 
บัญชีออมทรัพย์พิเศษ Gold Savings  
 

1 สิทธิประโยชน์ 
 ฝาก-ถอนไมจ่ ากดัจ านวนเงินและจ านวนครัง้ 
 ได้รับอตัราดอกเบีย้สงูกวา่บญัชีออมทรัพย์ทัว่ไป และ Hi-Speed Savings 
 ฝากผา่น BBL และ Kbank ด้วยบตัร E-zy Card ฟรีทัว่ประเทศ (ขัน้ต ่า 10,000 บาท) 

2 
อัตราดอกเบีย้ต่อปี 
(% ต่อปี) 

0.350% - 1.000%* ณ วนัท่ี 20 มิ.ย. 2565 
(*อตัราดอกเบีย้อาจเปลีย่นแปลงได้ดขู้อมลูอตัราดอกเบีย้ลา่สดุได้ที่ www.icbcthai.com) 

3 รายละเอียดอัตรา
ดอกเบีย้ (% ต่อปี) 

สว่นท่ีไมเ่กิน 10,000,000 บาท      1.000% 
สว่นท่ีเกิน 10,000,000 บาท          0.350% 

4 ระยะเวลาการจ่าย
ดอกเบีย้ 

 ค านวณดอกเบีย้รายวนั 
 โอนเข้าบญัชีปีละ 2 ครัง้ ภายในเดือนมิถนุายน - ธนัวาคม 

5 จ านวนเงนิเปิดบัญชี
ขัน้ต ่า 

10,000 บาท 

6 ค่ารักษาบัญช ี
50 บาท ตอ่เดือน เมื่อบญัชีไมเ่คลือ่นไหวติดตอ่กนัมากกวา่ 12 เดอืน และมียอดเงินคงเหลอื
เฉลีย่ตอ่เดือนต ่ากวา่ 5,000 บาท 

7 เงื่อนไข 
 เปิดได้ในนามของบคุคลเทา่นัน้ 
 เปิดได้ทา่นละ 1 บญัชีเทา่นัน้ 
 ไมรั่บเปิดบญัชีประเภท "เพื่อ" "โดย" "บญัชีร่วม" "บญัชีคณะบคุคล" 

8 ข้อควรระวัง 

 การฝาก-ถอนข้ามเขตเคลยีร่ิงจะมีคา่ธรรมเนียม หมื่นละ 10 บาท ต ่าสดุ 10 บาท สงูสดุ 
1,000 บาท และคา่คูส่าย 20 บาท 

 ดอกเบีย้รับรวมทกุบญัชี ทกุธนาคารเกิน 20,000 บาทตอ่ปี หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 15% 
 สมดุคูฝ่ากสญูหาย ออกสมดุเลม่ใหม ่คิดคา่ธรรมเนียม 100 บาท/ครัง้/บญัชี 
 ธนาคารขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะระงบัการท าธุรกรรมชัว่คราวจนกวา่จะได้รับการตดิตอ่จาก

เจ้าของบญัชี ในกรณีบญัชีไมม่ีรายการเคลือ่นไหวติดตอ่กนัมากกวา่ 12 เดือน หรือข้อมลู
เอกสารแสดงตนที่แสดงไว้กบัธนาคารหมดอาย ุโดยธนาคารจะมกีารแจ้งเตือนลว่งหน้า 

9 ช่องทางในการตดิต่อ ICBC (Thai) Call Center 0 2629 5588 หรือที่สาขาของธนาคารหรือ www.icbcthai.com 
10 อื่นๆ สง่มอบ Sales Sheet 
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4. บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ Online Deposit ส าหรับลูกค้าบุคคล 
 

ล าดับ ชื่อผลิตภณัฑ์ 
 
บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ Online Deposit ส าหรับลูกค้าบุคคล 
 

1 สิทธิประโยชน์ 
 ฝาก-ถอนไมจ่ ากดัจ านวนเงินและจ านวนครัง้ 
 ได้รับอตัราดอกเบีย้สงูกวา่บญัชีออมทรัพย์ทกุประเภท 

2 
อัตราดอกเบีย้ต่อปี 
(% ต่อปี) 

1.100%* ณ วนัท่ี 20 มิ.ย. 2565 
(*อตัราดอกเบีย้อาจเปลีย่นแปลงได้ดขู้อมลูอตัราดอกเบีย้ลา่สดุได้ที่ www.icbcthai.com) 

3 ระยะเวลาการจ่าย
ดอกเบีย้ 

 ค านวณดอกเบีย้รายวนั 
 โอนเข้าบญัชีปีละ 2 ครัง้ ภายในเดือนมิถนุายน - ธนัวาคม 

4 จ านวนเงนิเปิดบัญชี
ขัน้ต ่า 

ไมก่ าหนดจ านวนเงินขัน้ต ่า แตต้่องมากกวา่ศนูย์บาท 

5 ค่ารักษาบัญช ี ไมม่ี (ไมจ่ ากดัจ านวนเงินคงเหลอืขัน้ต ่า) 

6 เงื่อนไข 

 เปิดบญัชีได้ทา่นละ 1 บญัชีเทา่นัน้ 
 ไมรั่บเปิดบญัชีประเภท "เพื่อ" "โดย" "บญัชีร่วม" "บญัชีคณะบคุคล" 
 การเปิดบญัชี การฝาก-ถอนเงิน ต้องท าผา่นบริการไอซีบซีีอินเทอร์เน็ตแบงก์กิง้ หรือบริการ

โมบายแบงก์กิง้เทา่นัน้ 

7 ข้อควรระวัง 

 ดอกเบีย้รับรวมทกุบญัชี ทกุธนาคาร เกิน 20,000 บาทตอ่ปี หกัภาษี ณ ท่ีจา่ย15% 
 ธนาคารขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะระงบัการท าธุรกรรมชัว่คราวจนกวา่จะได้รับการตดิตอ่จาก         

เจ้าของบญัชี ในกรณีข้อมลูเอกสารแสดงตนที่แสดงไว้กบัธนาคารหมดอาย ุโดยธนาคารจะ
มีการแจ้งเตือนลว่งหน้า 

8 ช่องทางในการตดิต่อ ICBC (Thai) Call Center 0 2629 5588 หรือที่สาขาของธนาคารหรือ www.icbcthai.com 
9 อื่นๆ สง่มอบ Sales Sheet 
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5. บัญชีเงนิฝากพืน้ฐาน (Basic Banking Account) 
 

ล าดับ ชื่อผลิตภณัฑ์ 
 
บัญชีเงนิฝากพืน้ฐาน (Basic Banking  Account) 
 

1 สิทธิประโยชน์  ฝาก-ถอนไมจ่ ากดัจ านวนเงินและจ านวนครัง้ 

2 
อัตราดอกเบีย้ต่อปี 
(% ต่อปี) 

0.350%* ณ วนัท่ี 20 มิ.ย. 2565 
(*อตัราดอกเบีย้อาจเปลีย่นแปลงได้ดขู้อมลูอตัราดอกเบีย้ลา่สดุได้ที่ www.icbcthai.com) 

3 ระยะเวลาการจ่าย
ดอกเบีย้ 

 ค านวณดอกเบีย้รายวนั 
 โอนเข้าบญัชีปีละ 2 ครัง้ ภายในเดือนมิถนุายน - ธนัวาคม 

4 จ านวนเงนิเปิดบัญชี
ขัน้ต ่า 

ไมก่ าหนดจ านวนเงินขัน้ต ่าในการเปิดบญัชี 

5 ค่ารักษาบัญช ี ไมม่ี (ตลอดระยะเวลาที่มีสถานะเป็นบญัชีเงินฝากพืน้ฐาน) 

6 เงื่อนไข 

 บญัชีเปิดได้เฉพาะผู้ ถือบตัรสวสัดิการแหง่รัฐที่ยงัไมห่มดอาย ุหรือผู้มีสญัชาติไทยอาย ุ65 
ปีขึน้ไป 

 เปิดได้ทา่นละ 1 บญัชี 
 ไมรั่บเปิดบญัชีประเภท เพื่อ โดย บญัชีร่วม คณะบคุคล 

7 ข้อควรระวัง 

 การฝาก-ถอนข้ามเขตเคลยีร่ิงจะมีคา่ธรรมเนียม หมื่นละ 10 บาท ต ่าสดุ 10 บาท สงูสดุ 
1,000 บาท และคา่คูส่าย 20 บาท 

 ดอกเบีย้รับรวมทกุบญัชี ทกุธนาคารเกิน 20,000 บาทตอ่ปี หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 15% 
 การใช้บตัรเดบิตจะมีคา่ธรรมเนยีมตามประกาศของธนาคาร 
 การถกูปรับสถานะเป็นบญัชีออมทรัพย์ทัว่ไป 
 ธนาคารขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะระงบัการท าธุรกรรมชัว่คราวจนกวา่จะได้รับการตดิตอ่จาก         

เจ้าของบญัชี ในกรณีข้อมลูเอกสารแสดงตนที่แสดงไว้กบัธนาคารหมดอาย ุโดยธนาคารจะ
มีการแจ้งเตือนลว่งหน้า 

8 ช่องทางในการตดิต่อ ICBC (Thai) Call Center 0 2629 5588 หรือที่สาขาของธนาคารหรือ www.icbcthai.com 
9 อื่นๆ สง่มอบ Sales Sheet 
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6. บัญชีออมทรัพย์ Green Savings 
 

ล าดับ ชื่อผลิตภณัฑ์ 
 
บัญชีออมทรัพย์ Green Savings  
 

1 สิทธิประโยชน์ 
 ฝาก-ถอนไมจ่ ากดัจ านวนเงินและจ านวนครัง้ 
 ได้รับอตัราดอกเบีย้สงูกวา่บญัชีออมทรัพย์ทัว่ไป 
 ได้รับการยกเว้นคา่ธรรมเนียมการขอรายการเคลือ่นไหวบญัชี (Account Statement) 

2 
อัตราดอกเบีย้ต่อปี 
(% ต่อปี) 

0.450* ณ วนัท่ี 20 มิ.ย. 2565 
(*อตัราดอกเบีย้อาจเปลีย่นแปลงได้ดขู้อมลูอตัราดอกเบีย้ลา่สดุได้ที่ www.icbcthai.com) 

3 รายละเอียดอัตรา
ดอกเบีย้ (% ต่อปี) 

0.450 %  ส าหรับทกุยอดเงินฝาก 

4 ระยะเวลาการจ่าย
ดอกเบีย้ 

 ค านวณดอกเบีย้รายวนั 
 โอนเข้าบญัชีปีละ 2 ครัง้ ภายในเดือนมิถนุายน - ธนัวาคม 

5 จ านวนเงนิเปิดบัญชี
ขัน้ต ่า 

ไมก่ าหนดจ านวนเงินขัน้ต ่าในการเปิดบญัชี 

6 ค่ารักษาบัญช ี
50 บาท ตอ่เดือน เมื่อบญัชีไมเ่คลือ่นไหวติดตอ่กนัมากกวา่ 12 เดอืน และมียอดเงินคงเหลอื
เฉลีย่ตอ่เดือนต ่ากวา่ 1,000 บาท 

7 เงื่อนไข 

 เป็นบญัชีเงินฝากออมทรัพย์แบบไมม่ีสมดุคูฝ่าก 
 เปิดได้ในนามของบคุคลเทา่นัน้ 
 เปิดได้ทา่นละ 2 บญัชี 
 ไมรั่บเปิดบญัชีประเภท "เพื่อ" "โดย" "บญัชีร่วม" "บญัชีคณะบคุคล" 
   ลกูค้าจะต้องสมคัรใช้บริการ Personnel Internet ผา่นเว็บไซด์ หรือผา่น Mobile Banking 

Application ของธนาคาร เพื่อใช้ส าหรับดรูายการเคลือ่นไหวของบญัชี 
 ลกูค้าจะต้องสมคัรใช้บริการบตัรเดบิต 

8 ข้อควรระวัง 

 การฝาก-ถอนข้ามเขตเคลยีร่ิงจะมีคา่ธรรมเนียม หมื่นละ 10 บาท ต ่าสดุ 10 บาท สงูสดุ 
1,000 บาท และคา่คูส่าย 20 บาท 

 ดอกเบีย้รับรวมทกุบญัชี ทกุธนาคารเกิน 20,000 บาทตอ่ปี หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 15% 
 ธนาคารขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะระงบัการท าธุรกรรมชัว่คราวจนกวา่จะได้รับการตดิตอ่จาก

เจ้าของบญัชี ในกรณีบญัชีไมม่ีรายการเคลือ่นไหวติดตอ่กนัมากกวา่ 12 เดือน หรือข้อมลู
เอกสารแสดงตนที่แสดงไว้กบัธนาคารหมดอาย ุโดยธนาคารจะมกีารแจ้งเตือนลว่งหน้า 

9 ช่องทางในการตดิต่อ ICBC (Thai) Call Center 0 2629 5588 หรือที่สาขาของธนาคารหรือ www.icbcthai.com 
10 อื่นๆ สง่มอบ Sales Sheet 
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B. เงนิฝากประจ า 

1. บัญชีเงนิฝากประจ า ประเภทสมุดคู่ฝาก 
 

ล าดับ ชื่อผลิตภณัฑ์ 
 
บัญชีเงนิฝากประจ า ประเภทสมุดคู่ฝาก 
 

1 สิทธิประโยชน์ เงินฝากตามก าหนดระยะเวลาที่มีอตัราดอกเบีย้สงูกวา่เงินฝากบญัชีออมทรัพย์ทัว่ไป 

2 
อัตราดอกเบีย้ต่อปี 
(% ต่อปี) 

0.700% - 1.050%*ณ วนัท่ี 20 มิ.ย. 2565 
(*อตัราดอกเบีย้อาจเปลีย่นแปลงได้ดขู้อมลูอตัราดอกเบีย้ลา่สดุได้ที่ www.icbcthai.com) 

3 รายละเอียดอัตรา
ดอกเบีย้ (% ต่อปี) 

1. ประเภท 3 เดือน             0.700% 
2. ประเภท 6 เดือน             0.800% 
3. ประเภท 12 เดือน           0.950%  
4. ประเภท 18 เดือน           0.950% 
5. ประเภท 24 เดือน           1.000% 
6. ประเภท 36-48 เดือน      1.050% 

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

5 จ านวนเงนิเปิดบัญชี
ขัน้ต ่า 

 50,000 บาท   และฝากเพิ่มขัน้ต า่ครัง้ละ 10,000 บาท 
 กรณีต้องการรับดอกเบีย้เป็นรายงวด จะต้องมียอดเงินในการฝากไมต่ ่ากวา่ครัง้ละ 

500,000 บาท และมีระยะเวลาการฝากตัง้แต ่6 เดือนขึน้ไป 

6 อัตราดอกเบีย้กรณี
ถอนก่อนก าหนด 

กรณีถอนเงินก่อนวนัครบก าหนดธนาคารจะจา่ยดอกเบีย้ตามจ านวนวนัท่ีฝากจริงในอตัรา 
0.20% ตอ่ปี 

7 
การต่ออายุบัญชี เมื่อ
ครบก าหนด
ระยะเวลาการฝาก 

หากไมไ่ด้รับค าสัง่ใดๆจากลกูค้า ธนาคารจะตอ่อายใุนก าหนดระยะเวลาเดิม โดยได้รับ
ดอกเบีย้ตามประกาศของธนาคาร 

8 ค่ารักษาบัญช ี ไมม่ี 
9 เงื่อนไข - 

10 ข้อควรระวัง 

 ไมส่ามารถถอนตา่งสาขา 
 ไมส่ามารถถอนเงินบางสว่นได้ 
 ลกูค้าจะถกูหกัภาษีเงินได้ ณ ท่ีจา่ย 15% 
 ธนาคารขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะระงบัการท าธุรกรรมชัว่คราวจนกวา่จะได้รับการตดิตอ่จาก         

เจ้าของบญัชี ในกรณีข้อมลูเอกสารแสดงตนที่แสดงไว้กบัธนาคารหมดอาย ุโดยธนาคาร
จะมีการแจ้งเตือนลว่งหน้า 

11 ช่องทางในการตดิต่อ ICBC (Thai) Call Center 0 2629 5588 หรือที่สาขาของธนาคารหรือ www.icbcthai.com 
12 อื่นๆ - 
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2. บัญชีเงนิฝากประจ าปลอดภาษี (Tax Free Fixed Deposit) 
 

ล า
ดับ ชื่อผลิตภณัฑ์ 

 
บัญชีเงนิฝากประจ าปลอดภาษี (Tax Free Fixed Deposit) 
 

1 สิทธิประโยชน์ 
ฝากเงินเข้าบญัชีด้วยจ านวนเงินท่ีเทา่กนัทกุเดือนจนครบก าหนด ได้รับการยกเว้นไมต้่องเสยีภาษี
ดอกเบีย้เงินฝาก หกั ณ ที่จ่าย 

2 
อัตราดอกเบีย้ต่อปี 
(% ต่อปี) 

1.750% - 1.900%*ณ วนัท่ี 20 มิ.ย. 2565 
(*อตัราดอกเบีย้อาจเปลีย่นแปลงได้ดขู้อมลูอตัราดอกเบีย้ลา่สดุได้ที่ www.icbcthai.com) 

3 รายละเอียดอัตรา
ดอกเบีย้ (% ต่อปี) 

 ระยะเวลาฝาก 24 เดือน : 1.750%  
 ระยะเวลาฝาก 36 เดือน : 1.900% 

4 ระยะเวลาฝาก 24 เดือน และ 36 เดือน 

5 จ านวนเงนิเปิด
บัญชีขัน้ต ่า 

เปิดบญัชีเงินฝากขัน้ต า่ 1,000 บาท สงูสดุไมเ่กิน 25,000บาท 
ระยะเวลา 
การฝาก 

จ านวนเงนิ(ส าหรับการฝากแต่ละครัง้)* 
ขัน้ต ่า  (บาท) สูงสุด  (บาท) 

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

*โดยจ านวนเงินฝากต้องเป็นจ านวนเตม็หลกั 500 บาทเทา่นัน้ 

6 อัตราดอกเบีย้กรณี
ผิดเงื่อนไขการฝาก 

 กรณีลกูค้าขาดการน าฝากเงินเกิน 2 ครัง้ จะถือวา่ผิดเง่ือนไข ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ตาม
จ านวนวนัท่ีฝากจริง นบัจากวนัท่ีเปิดบญัชี ในอตัราดอกเบีย้เงินฝากออมทรัพย์ทัว่ไปตาม
ประกาศธนาคาร ณ วนัท่ีท าการเปิดบญัชี และจะหกัภาษี ณ ท่ีจา่ย 15% 

 สามารถขาดการน าฝากได้ไมเ่กิน 2 ครัง้ โดยฝากตอ่จนครบก าหนด ลกูค้ายงัคงได้รับอตัรา
ดอกเบีย้พิเศษ และสทิธ์ิการยกเว้นภาษี 

7 อัตราดอกเบีย้กรณี
ถอนก่อนก าหนด 

 ฝากไมถ่ึง 3 เดือนนบัจากวนัเปิดบญัชี ธนาคารจะไมจ่่ายดอกเบีย้ 
 ฝากตัง้แต ่3 เดือนขึน้ไป จะได้รับอตัราดอกเบีย้เงินฝากออมทรัพย์ทัว่ไปตามระยะเวลาที่ฝาก

จริง และจะหกัภาษี ณ ท่ีจา่ย 15% 

8 

การต่ออายุบัญชี 
เมื่อครบก าหนด
ระยะเวลาการฝาก 

ถ้าผู้ฝากไมม่ีค าสัง่ใดมายงัธนาคารธนาคารจะตอ่อายกุารฝากแบบไมม่ีก าหนดระยะเวลา ประเภท
จ่ายคืนเมื่อทวงถามโดยได้รับดอกเบีย้ออมทรัพย์ทัว่ไปตามประกาศธนาคาร ณ วนัท่ีตอ่อายกุาร
ฝาก ตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง นบัตัง้แตว่นัท่ีครบก าหนดระยะเวลาการฝาก พร้อมหกัภาษี ณ ท่ี
จ่าย 15% 

9 ค่ารักษาบัญช ี ไมม่ี 
10 เงื่อนไข - 

11 ข้อควรระวัง 

 ฝากให้ครบตามข้อก าหนด 
 ไมส่ามารถถอนเงินบางสว่นได้ 
 ดอกเบีย้รับของบญัชีออมทรัพย์ทีใ่ช้หกับญัชี รวมทกุบญัชี ทกุธนาคารเกิน 20,000 บาทตอ่ปี 

หกัภาษี ณ ท่ีจา่ย 15% 
 ธนาคารขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะระงบัการท าธุรกรรมชัว่คราวจนกวา่จะได้รับการตดิตอ่จาก         

เจ้าของบญัชี ในกรณีข้อมลูเอกสารแสดงตนที่แสดงไว้กบัธนาคารหมดอาย ุโดยธนาคารจะมี
การแจ้งเตือนลว่งหน้า 

12 ช่องทางในการ
ติดต่อ 

ICBC (Thai) Call Center 0 2629 5588 หรือที่สาขาของธนาคารหรือ www.icbcthai.com 

13 อื่นๆ สง่มอบ Sales Sheet 
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3. บัญชีเงนิฝากประจ า Online Deposit ส าหรับลูกค้าบุคคล 
 

ล าดับ ชื่อผลิตภณัฑ์ 
 
บัญชีเงนิฝากประจ า Online Deposit ส าหรับลูกค้าบุคคล  
 

1 สิทธิประโยชน์ ได้รับอตัราดอกเบีย้เงินฝากสงูกวา่ประเภทท่ีมีสมดุคูฝ่าก 

2 
อัตราดอกเบีย้ต่อปี 
(% ต่อปี) 

0.750% - 1.100%* ณ วนัท่ี 20 มิ.ย. 2565 
(*อตัราดอกเบีย้อาจเปลีย่นแปลงได้ดขู้อมลูอตัราดอกเบีย้ลา่สดุได้ที่ www.icbcthai.com) 

3 รายละเอียดอัตรา
ดอกเบีย้ (% ต่อปี) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะเวลาการฝากเงนิ อัตราดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี)* 
3 เดือน 0.750 
6 เดือน 0.850 
12 เดือน 1.000 
18 เดือน 1.000 
24 เดือน 1.050 

36-48 เดือน 1.100 

4 ระยะเวลาฝาก 3-48 เดือน 

5 จ านวนเงนิเปิดบัญชี
ขัน้ต ่า 

ไมก่ าหนดจ านวนเงินขัน้ต ่า แตต้่องมากกวา่ศนูย์บาท 

6 อัตราดอกเบีย้กรณี
ผิดเงื่อนไขการฝาก 

กรณีถอนเงินก่อนวนัครบก าหนดธนาคารจะจา่ยดอกเบีย้ตามจ านวนวนัท่ีฝากจริงในอตัรา 
0.20% ตอ่ปี 

7 
การต่ออายุบัญชี เมื่อ
ครบก าหนด
ระยะเวลาการฝาก 

เลอืกตอ่อายกุารฝากตามระยะเวลาในตารางข้างต้น โดยได้รับดอกเบีย้ตามประกาศธนาคารท่ี
ใช้บงัคบัอยู ่ณ วนัท่ีตอ่อายเุงินฝากนัน้หรือเลอืกโอนเงินฝากทัง้จ านวนกลบัเข้าบญัชีออม
ทรัพย์  

8 ค่ารักษาบัญช ี ไมม่ี 
9 เงื่อนไข - 

10 ข้อควรระวัง 

 หกัภาษี ณ ท่ีจา่ย 15% 
 ธนาคารขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะระงบัการท าธุรกรรมชัว่คราวจนกวา่จะได้รับการตดิตอ่จาก         

เจ้าของบญัชี ในกรณีข้อมลูเอกสารแสดงตนที่แสดงไว้กบัธนาคารหมดอาย ุโดยธนาคาร
จะมีการแจ้งเตือนลว่งหน้า 

11 ช่องทางในการตดิต่อ ICBC (Thai) Call Center 0 2629 5588 หรือที่สาขาของธนาคารหรือ www.icbcthai.com 
12 อื่นๆ สง่มอบ Sales Sheet 
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C. ใบรับเงนิฝาก 

1. ใบรับเงนิฝาก ประเภทเผ่ือเรียก (On Call) 

ล าดับ ชื่อผลิตภณัฑ์ 
 
ใบรับเงนิฝาก ประเภทเผ่ือเรียก (On Call) 
 

1 สิทธิประโยชน์ สามารถถอนได้ตลอดเวลา ได้อตัราดอกเบีย้ตามหน้าตัว๋ 

2 
อัตราดอกเบีย้ต่อปี 
(% ต่อปี) 

0.350% - 0.450% * ณ วนัท่ี 20 มิ.ย. 2565 
(*อตัราดอกเบีย้อาจเปลีย่นแปลงได้ดขู้อมลูอตัราดอกเบีย้ลา่สดุได้ที่ www.icbcthai.com) 

3 รายละเอียดอัตรา
ดอกเบีย้ (% ต่อปี) 

น้อยกวา่  10,000,000 บาท              0.450% 
ตัง้แต ่     10,000,000 บาทขึน้ไป      0.350% 

4 ระยะเวลาการจ่าย
ดอกเบีย้ 

ไมก่ าหนดระยะเวลาฝาก 

5 จ านวนเงนิเปิดบัญชี
ขัน้ต ่า 

50,000 บาท 

6 ค่ารักษาบัญช ี ไมม่ี 
7 เงื่อนไข - 

8 ข้อควรระวัง 

 ห้ามถอนตา่งสาขา 
 เสยีภาษีหกั ณ ที่จ่าย 15% 
 ธนาคารขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะระงบัการท าธุรกรรมชัว่คราวจนกวา่จะได้รับการตดิตอ่จาก         

เจ้าของบญัชี ในกรณีข้อมลูเอกสารแสดงตนที่แสดงไว้กบัธนาคารหมดอาย ุโดยธนาคาร
จะมีการแจ้งเตือนลว่งหน้า 

9 ช่องทางในการตดิต่อ ICBC (Thai) Call Center 0 2629 5588 หรือที่สาขาของธนาคารหรือ www.icbcthai.com 
10 อื่นๆ - 
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2. ใบรับเงนิฝาก ประเภทเงนิฝากประจ า 
 

ล าดับ ชื่อผลิตภณัฑ์ 
 
ใบรับเงนิฝาก ประเภทเงนิฝากประจ า 
 

1 สิทธิประโยชน์ เงินฝากตามก าหนดระยะเวลาที่มีอตัราดอกเบีย้สงูกวา่เงินฝากบญัชีออมทรัพย์ทัว่ไป 

2 
อัตราดอกเบีย้ต่อปี 
(% ต่อปี) 

0.350% - 1.050%* ณ วนัท่ี 20 มิ.ย. 2565 
(*อตัราดอกเบีย้อาจเปลีย่นแปลงได้ดขู้อมลูอตัราดอกเบีย้ลา่สดุได้ที่ www.icbcthai.com) 

3 รายละเอียดอัตรา
ดอกเบีย้ (% ต่อปี) 

1. ประเภท 1 เดือน              
 น้อยกวา่ 10,000,000 บาท          0.450% 
 ตัง้แต ่    10,000,000 บาทขึน้ไป  0.350% 

2. ประเภท 3 เดือน             0.700% 
3. ประเภท 6 เดือน             0.800%  
4. ประเภท 12 เดือน           0.950%  
5. ประเภท 18 เดือน           0.950%  
6. ประเภท 24 เดือน           1.000% 
7. ประเภท 36-48 เดือน      1.050% 

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

5 จ านวนเงนิเปิดบัญชี
ขัน้ต ่า 

 50,000 บาท 
 รับดอกเบีย้เป็นรายงวด จะต้องมยีอดเงินในการฝากไมต่ ่ากวา่ครัง้ละ 500,000 บาท และ

ฝากตัง้แต ่6 เดือนขึน้ไป 

6 อัตราดอกเบีย้กรณี
ผิดเงื่อนไขการฝาก 

กรณีถอนเงินก่อนวนัครบก าหนดธนาคารจะจา่ยดอกเบีย้ตามจ านวนวนัท่ีฝากจริงในอตัรา 
0.20% ตอ่ปี 

7 
การต่ออายุบัญชี เมื่อ
ครบก าหนด
ระยะเวลาการฝาก 

ถ้าลกูค้าไมม่คี าสัง่ใดมายงัธนาคาร ธนาคารจะจา่ยดอกเบีย้ในสว่นท่ีเกินระยะเวลาการฝากใน
อตัรา 0.20% ตอ่ปี ตามจ านวนวนัท่ีฝากจริงนบัตัง้แตว่นัท่ีครบก าหนด 

8 ค่ารักษาบัญช ี ไมม่ี 
9 เงื่อนไข - 

10 ข้อควรระวัง 

 ห้ามถอนตา่งสาขา 
 เสยีภาษีหกั ณ ที่จ่าย 15% 
 ธนาคารขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะระงบัการท าธุรกรรมชัว่คราวจนกวา่จะได้รับการตดิตอ่จาก         

เจ้าของบญัชี ในกรณีข้อมลูเอกสารแสดงตนที่แสดงไว้กบัธนาคารหมดอาย ุโดยธนาคาร
จะมีการแจ้งเตือนลว่งหน้า 

11 ช่องทางในการตดิต่อ ICBC (Thai) Call Center 0 2629 5588 หรือที่สาขาของธนาคารหรือ www.icbcthai.com 
12 อื่นๆ - 
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