
 

 
 
 

 
 
 

ตวัอยา่งใบแจง้ยอดบญัชบีตัรเครดติประจ าเดอืนกนัยายน 2017 

วันทีส่รปุยอด วันทีค่รบก ำหนดช ำระ ยอดทีต่อ้งช ำระทัง้หมด ยอดขัน้ต ่ำทีต่อ้งช ำระ 

30/09/2017 25/10/2017 2,520.65 500.00 

 

วันทีบ่ันทกึ วันทีใ่ชบ้ัตร รำยละเอยีดรำยกำร จ ำนวนเงนิเรยีกเก็บ 

08/09/2017 08/09/2017 PURCHASE PEKING RESTAURA 0739667 

BANGK 

THB 2,000.00 

10/09/2017 10/09/2017 CASH WITHDRAWAL S846B172C273 (A) THB 500.00 (1) 

10/09/2017 10/09/2017 CASH WITHDRAWAL FEE S846B172C273 THB 15.00 

10/09/2017 10/09/2017 VAT THB 1.05 

30/09/2017 30/09/2017 INTEREST-WITHDRAWAL (B) THB 4.60 

 

อตัราดอกเบีย้จากการช าระคา่สนิคา้/บรกิารและเบกิเงนิสดลว่งหนา้ 16% ตอ่ปี หรอื 0.0438% ตอ่วนั 
สตูรค ำนวณดอกเบีย้ = (จ ำนวนเงนิคำ่สนิคำ้/บรกิำรและเบกิเงนิสดลว่งหนำ้× อัตรำดอกบีย้ตอ่วัน × จ ำนวนวัน) 
 

 
วธิคี านวณดอกเบีย้กรณีเบกิถอนเงนิสด (B) 

วันทีเ่ร ิม่ ถงึวันที ่ จ ำนวนวัน จ ำนวนเงนิ กำรค ำนวณดอกเบีย้ ดอกเบีย้ 

10/09/2017 30/09/2017 21 500.00 500.00×0.0438%×21 4.60 

(1) หมายเหต ุในกรณีนี้มกีำรเบกิถอนเงนิจ ำนวน 500 บำท ซึง่เป็นกำรเบกิถอนเงนิสดลว่งหนำ้ อัตรำดอกเบีย้จงึ
เทำ่กับ 4.60 บำท (อัตรำดอกเบีย้เบกิถอนเงนิสดลว่งหนำ้คอื 0.0438% ตอ่วัน) 
 

วธิคี ำนวณดอกเบีย้ (ส ำหรับรอบบญัชถีดัไป)  
 

กรณี 1   ตวัอยำ่งใบแจง้ยอดบญัชบีตัรเครดติประจ ำเดอืนตลุำคม 2017 
(กรณีช ำระขัน้ต ่ำจ ำนวน 500 บำท) 

วันทีส่รปุยอด วันทีค่รบก ำหนดช ำระ ยอดทีต่อ้งช ำระทัง้หมด ยอดขัน้ต ่ำทีต่อ้งช ำระ 

31/10/2017 25/11/2017  2,073.27 (2)   500.00 

 

วันทีบ่ันทกึ วันทีใ่ชบ้ัตร รำยละเอยีดรำยกำร จ ำนวนเงนิเรยีกเก็บ 

25/10/2017 25/10/2017 PAYMENT 11 FL. EMPORIUM TOWER THB 500.00  

31/10/2017 31/10/2017 INTEREST (C) THB 52.62 

 
การค านวณดอกเบีย้ (C) ดงันี ้

วันทีเ่ร ิม่ ถงึวันที ่ จ ำนวนวัน จ ำนวนเงนิ กำรค ำนวณดอกเบีย้ ดอกเบีย้ 

08/09/2017 31/10/2017 54 2,000.00 2,000.00×0.0438%×54 47.30 

01/10/2017 24/10/2017 24 500.00 500.00×0.0438%×24 5.26 

25/10/2017 31/10/2017 7 20.65(3) 20.65×0.0438%×7 0.06 

รวมดอกเบีย้เรยีกเก็บทัง้ส ิน้ 52.62 

(2) ยอดทีต่อ้งช ำระทัง้หมด = 2,520.65 บำท – 500.00 บำท + 52.62 บำท = 2,073.27 บำท   
(3) 20.65 บำท = 500 บำท – 15.00 บำท – 1.05 บำท – 4.60 บำท – 500.00 บำท 

 
 

กรณี 2   ตวัอยำ่งใบแจง้ยอดบญัชบีตัรเครดติประจ ำเดอืนตลุำคม 2017  
(กรณีช ำระ 300 บำท ซึง่นอ้ยกวำ่จ ำนวนทีต่อ้งช ำระขัน้ต ่ำ คอื 500 บำท) 

วันทีส่รปุยอด วันทีค่รบก ำหนดช ำระ ยอดทีต่อ้งช ำระทัง้หมด ยอดขัน้ต ่ำทีต่อ้งช ำระ 

31/10/2017 25/11/2017 2,273.89(4) 500.00 

 

วันทีบ่ันทกึ วันทีใ่ชบ้ัตร รำยละเอยีดรำยกำร จ ำนวนเงนิเรยีกเก็บ 

25/10/2017 25/10/2017 PAYMENT 11 FL. EMPORIUM TOWER THB 300.00 

31/10/2017 31/10/2017 INTEREST (E) THB 53.24 

 
 
การค านวณดอกเบีย้ (E) ดงันี ้ 

วันทีเ่ร ิม่ ถงึวันที ่ จ ำนวนวัน จ ำนวนเงนิ กำรค ำนวณดอกเบีย้ ดอกเบีย้ 

08/09/2017 31/10/2017 54 2,000.00 2,000.00×0.0438%×54 47.30 

01/10/2017 24/10/2017 24 500.00 500.00×0.0438%×24 5.26 

25/10/2017 31/10/2017 7 220.65(5) 220.65×0.0438%×7 0.68 

รวมดอกเบีย้เรยีกเก็บทัง้ส ิน้ 53.24 

 
(4) ยอดทีต่อ้งช ำระทัง้หมด = 2,520.65 บำท – 300.00 บำท + 53.24 บำท = 2,273.89 บำท  
 
(5) 220.65 บำท = 300.00 บำท – 15.00 บำท – 1.05 บำท – 4.60 บำท – 500.00 บำท 
 
 

  หมายเหต ุ
  - อตัรำคำ่ธรรมเนยีม/คำ่ปรับและคำ่บรกิำรตำ่งๆใหเ้ป็นไปตำมประกำศของธนำคำร 
  - ส ำหรับกำรซือ้สนิคำ้/บรกิำร ธนำคำรจะเริม่คดิดอกเบีย้นับตัง้แตว่นัทีบ่นัทกึรำยกำร
จนถงึวนัทีช่ ำระเงนิคนื 
  - ส ำหรับกำรเบกิเงนิสดลว่งหนำ้ ธนำคำรจะเริม่คดิดอกเบีย้นับตัง้แตว่นัทีเ่บกิเงนิสด
จนถงึวนัทีช่ ำระเงนิคนื 
  - ดอกเบีย้จำกกำรเบกิเงนิสดลว่งหนำ้จะไมม่รีะยะเวลำปลอดดอกเบีย้ 
 
 
 

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Example of Credit Card statement in September 2017 

Statement  Date Payment Due Date Total Statement Balance Total Minimum Payment 

30/09/2017 25/10/2017 2,520.65 500.00 

 

Post Date Trans. Date Transaction Description Posted Amount 

08/09/2017 08/09/2017 PURCHASE PEKING RESTAURA 0739667 

BANGK 

THB 2,000.00 

10/09/2017 10/09/2017 CASH WITHDRAWAL S846B172C273 (A) THB 500.00 (1) 

10/09/2017 10/09/2017 CASH WITHDRAWAL FEE S846B172C273 THB 15.00 

10/09/2017 10/09/2017 VAT THB 1.05 

30/09/2017 30/09/2017 INTEREST-WITHDRAWAL (B) THB 4.60 

 

Purchase and Cash Advance interest Rate 16% per year (or 0.0438% per day) 
Interest Calculation Formula = (Purchase and Cash Advance Amount ×interest rate per day × No. of 
days) 

 
Interest-Withdrawal (B) Calculation  

From To No. of days Amount Interest Calculation Interest 

10/09/2017 30/09/2017 21 500.00 500.00×0.0438%×21 4.60 

 (1) Remark: The cash withdrawal THB 500 amount (A) is accounted as cash advance, According to the 
cash advance interest rate 0.0438% per day, the interest of the amount is THB 4.60 
 

 Interest Calculation (Next Statement)  
 

 Case 1: Credit Card statement in October 2017 
(Customer pays minimum amount THB 500) 

Statement Date Payment Due Date Total Statement Balance Total Minimum Payment 

31/10/2017 25/11/2017 2,073.27(2)  500.00 

 

Post Date Trans. Date Transaction Description Posted Amount 

25/10/2017 25/10/2017 PAYMENT 11 FL. EMPORIUM TOWER THB 500.00 

31/10/2017 31/10/2017 INTEREST (C) THB 52.62 

    
The Interest (C) calculated as follows 

From To No. of days Amount Interest Calculation Interest 

08/09/2017 31/10/2017 54 2,000.00 2,000.00×0.0438%×54 47.30 

01/10/2017 24/10/2017 24 500.00 500.00×0.0438%×24 5.26 

25/10/2017 31/10/2017 7 20.65(3) 20.65×0.0438%×7 0.06 

Total Interest 52.62 

(2) Total Statement Balance = THB 2,520.65 – THB 500.00 + THB 52.62 = THB 2,073.27   
(3) THB 20.65 = THB 500.00 – THB 15.00 – THB 1.05 – THB 4.60 – THB 500.00 
 
 

Case 2: Credit Card statement in October 2017  
(Customer pays THB 300, less than minimum amount THB 500) 

Statement Date Payment Due Date Total Statement Balance Total Minimum Payment 

31/10/2017 25/11/2017 2,273.89(4) 500.00 

 

Post Date Trans. Date Transaction Description Posted Amount 

25/10/2017 25/10/2017 PAYMENT 11 FL. EMPORIUM TOWER THB 300.00 

31/10/2017 31/10/2017 INTEREST (E) THB 53.24 

 
 
The Interest (E) calculated as follows 

From To No. of days Amount Interest Calculation Interest 

08/09/2017 31/10/2017 54 2,000.00 2000.00×0.0438%×54 47.30 

01/10/2017 24/10/2017 24 500.00 500.00×0.0438%×24 5.26 

25/10/2017 31/10/2017 7 220.65(5) 220.65×0.0438%×7 0.68 

Total Interest 53.24 

 

(4)  Total Statement Balance = THB 2,520.65 - THB 300.00 + THB 53.24 = THB 2,273.89 
 
(5)  THB 220.65 = THB 300.00 - THB 15.00 - THB 1.05 - THB 4.60 - THB 500.00 
 
 

Remarks: 
- Fee and charge rate are subject to change according to the Bank notices. 
- Interest on Purchase amount is calculated from Posting Date until 
repayment date. 
- Interest on Cash Advance amount is calculated from Withdrawal Date until 
repayment date. 
- No interest free period for cash advance usage. 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

ตวัอยำ่งกำรค ำนวณดอกเบีย้จำกกำรช ำระคนืขัน้ต ำ่/ช ำระคนืบำงสว่น/ไมไ่ดช้ ำระ 

 
Example of interest calculation for minimum payment, partial payment, or unpaid 

 



 

 
 
 

 
 

1. ช ำระดว้ยวธิหีักบัญชเีงนิฝำกอัตโนมัตจิำกบัญชอีอมทรัพยห์รอืบัญชกีระแสรำยวัน หรอืบัตร 

เดบติของธนำคำรไอซบีซี ี(ไทย)  โดยทำงธนำคำรจะเรยีกเก็บยอดทีค่รบก ำหนดช ำระบัตร
เครดติในกำรหักบัญชอีอมทรัพยห์รอืบัญชกีระแสรำยวันหรอืบัตรเดบติอัตโนมัติ ตำมที่เซ็น

ยนิยอมกำรหักบัญชบีัตรเครดติใหแ้กธ่นำคำร โปรดน ำเงนิเขำ้บัญชกี่อนครบก ำหนดช ำระ 1 วัน
ท ำกำร 

2. กรณีช ำระผำ่นโลตัสและโลตัส เอ็กซเ์พรส ช ำระผ่ำนเคำน์เตอร/์เอทเีอ็ม/อเิล็กทรอนกิสแ์บงก์

กิง้ของธนำคำรกสกิรไทยหรอืธนำคำรกรงุเทพ โปรดช ำระลว่งหนำ้อยำ่งนอ้ย 1 วันท ำกำร ก่อน
ถงึวนัครบก ำหนดช ำระทีแ่จง้ไวใ้นใบแจง้ยอด 

3. กรณีช ำระดว้ยเช็ค โปรดสัง่จ่ำยในนำม “ธนำคำรไอซบีซี ี(ไทย) จ ำกัด (มหำชน)” เพือ่ช ำระ
บัตรเครดติหมำยเลข (ระบุหมำยเลขบัตร) ตำมดว้ยชือ่-นำมสกุลของผูถ้อืบัตร ขดีคร่อม “A/C 

Payee Only” และขดีฆำ่ “หรอืผูถ้อื” และแนบใบแจง้ยอดพรอ้มเช็ค ทำงธนำคำรจะด ำเนนิกำร
หักช ำระบัญชบีัตรเครดติของทำ่นเมือ่เรยีกเก็บเงนิตำมเชค็ไดแ้ลว้เทำ่นัน้  

4. กรณีช ำระดว้ยเช็คต่ำงธนำคำร โปรดช ำระล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 4 วันท ำกำร ก่อนถงึวันครบ

ก ำหนดช ำระ เพือ่หลกีเลีย่งกำรผดินัดช ำระและดอกเบีย้ทีอ่ำจเกดิขึน้  
5. กรณีทีต่อ้งกำรช ำระเป็นสกุลเงนิต่ำงประเทศ สำมำรถช ำระไดท้ีเ่คำน์เตอรส์ำขำของธนำคำร

ไอซบีซี ี(ไทย) หรอืช ำระผำ่นไอซบีซี ี(ไทย) อเิล็กทรอนกิสแ์บงกก์ิง้สว่นบคุคลเทำ่นัน้ 
6. ธนำคำรไอซบีซี ี (ไทย) ไม่รับผดิชอบในควำมเสยีหำยหรอืดอกเบีย้ทีเ่กดิขึน้เนื่องจำกควำม

ผดิพลำดเกีย่วกับอัตรำแลกเปลีย่นเงนิตรำเมือ่ท ำกำรช ำระเงนิ 
 
 

 
 
 

 
 
 

1. ผูถ้ือบัตรที่ใชจ้่ำยผ่ำนบัตรเครดติของของธนำคำรไอซีบีซ ี (ไทย) (ซึง่ต่อไปนี้ เรียกว่ำ 
“ธนำคำร”) ทกุประเภท ทกุ 1 บำท รับคะแนนสะสม 1 คะแนน โดยคะแนนจะถูกสะสมในบัญชี

โดยอัตโนมัตแิละจะปรำกฏอยูใ่นใบแจง้ยอดบัญชบีัตรเครดติประจ ำทกุเดอืน คะแนนสะสมไม่มี

วนัหมดอำย ุ
2. ผูถ้อืบัตรเครดติ 2 สกุลเงนิ UnionPay เมือ่ใชจ้่ำยผ่ำนบัตรเป็นเงนิหยวน ทุก 1 หยวน รับ

คะแนนสะสม 5 คะแนน  
3. ผูถ้อืบัตรเครดติ VISA Global Travel เมื่อใชจ้่ำยผ่ำนบัตร ทุก 1 บำทรับคะแนนสะสม 1 

คะแนน หรือทุก 1 ดอลล่ำร์รับคะแนนสะสม 30 คะแนนหรือ ทุก 1 ยูโรรับคะแนนสะสม 40 

คะแนน  
4. คะแนนสะสมจะถูกค ำนวณจำกกำรใชจ้่ำยผ่ำนบัตรเครดติของผูถ้ือบัตร จำกกำรซือ้สนิคำ้/ 

บรกิำรทัง้ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ โดยจะตอ้งเป็นประเภทรำ้นคำ้ภำยใตเ้งื่อนไขที่
ธนำคำรก ำหนด (อำ้งองิจำก Merchant Category Code “MCC” ตำมระบบของ VISA หรอื 
UnionPay) และขอสงวนสทิธิย์กเวน้กำรใหค้ะแนนสะสมในรำยกำรเบกิถอนเงนิสด ค่ำปรับหรอื

ค่ำธรรมเนียมทุกประเภท ดอกเบีย้ทีเ่กดิจำกกำรใชบ้ัตร กำรซือ้กองทุนรวม และรำยกำรทีถู่ก
ยกเลกิหรอืทีม่กีำรคนืเงนิในภำยหลัง (กรุณำสอบถำมประเภทรำ้นคำ้ ที ่ ICBC (Thai) Call 

Center โทร. 0-2629-5588)  
5. รำยกำรใชจ้่ำยผ่ำนบัตรเสรมิ จะถูกน ำมำค ำนวณคะแนนสะสม โดยคะแนนสะสมจะปรำกฎ

รวมอยูใ่นใบแจง้ยอดบัญชขีองบัตรหลัก  

 
 
 
 
 
 
1. ผูถ้อืบัตรสำมำรถใชค้ะแนนสะสมเพือ่แลกของก ำนัลจำกธนำคำรผำ่น 6 ชอ่งทำง ดังนี ้ 

1.1 ทำงไปรษณีย ์   

ธนำคำรไอซบีซี ี(ไทย) จ ำกัด มหำชน  
        622 เอ็มโพเรีย่ม ทำวเวอร ์ชัน้ 11 (Call Center บัตรเครดติ)  
        ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110  

1.2 ทำงโทรสำร หมำยเลข 0-2663-9300  
1.3 บรกิำรธนำคำรทำงอนิเทอร์เน็ต (สงวนสทิธเ์ฉพำะผูถ้ือบัตรที่เปิดบัญชเีงนิฝำกและ

ลงทะเบยีนสมัครใชบ้รกิำรธนำคำรทำงอนิเทอรเ์น็ตกับธนำคำรเทำ่นัน้)  
1.4 ทำงอเีมล ์info@th.icbc.com.cn 
1.5 ทำง Mobile Banking ธนำคำรไอซบีซี ี(ไทย) 

1.6 ทำง Call Center หมำยเลข 0-2629-5588 
2. ส ำหรับกำรแลกของก ำนัลผ่ำนชอ่งทำงไปรษณีย/์โทรสำร และอเีมล ์ผูถ้อืบัตรสำมำรถดำวน์

โหลดแบบฟอรม์แลกของก ำนัลไดท้ี ่www.icbcthai.com กรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นแลว้จัดสง่มำ
ทีธ่นำคำรตำมชอ่งทำงดังกลำ่ว  

3. ผูถ้อืบัตรสำมำรถเลอืกใชค้ะแนนสะสมแลกรับของก ำนัลได ้2 วธิ ีไดแ้ก ่ 

3.1 ผูถ้อืบัตรสำมำรถใชค้ะแนนทีไ่ดร้ับจำกกำรสะสม แลกรับของก ำนัลโดยไม่เสยีค่ำใชจ้่ำย
ใดๆ  

3.2 ใชค้ะแนนสะสมพรอ้มเพิม่เงนิบำงสว่นตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ  
4 กรณีผูถ้อืบัตรใชค้ะแนนสะสมพรอ้มเพิม่เงนิบำงสว่นตำมขอ้ 3.2 ธนำคำรจะเรยีกเก็บเงนิผ่ำน

บัตรเครดติของท่ำนโดยจะแจง้ใหท้รำบในใบแจง้ยอดบัญช ี และหำกในวันทีธ่นำคำรไดร้ับ
แบบฟอรม์กำรแลกของก ำนัลจำกทำ่น ปรำกฎวำ่ทำ่นมวีงเงนิคงเหลอืในบัญชไีมเ่พยีงพอหรอืมี
กำรยกเลกิบัตร ธนำคำรขอสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลกิรำยกำรแลกของก ำนัลนัน้ๆ  

5 ธนำคำรขอสงวนสทิธิก์ำรแลกของก ำนัลเฉพำะผูถ้อืบัตรหลักเทำ่นัน้ 
6 ส ำหรับกำรแลกบัตรก ำนัลหอ้งพัก/โรงแรม ตั๋วเครื่องบนิ แพ็กเกจทัวร์ ผูถ้ือบัตรจะตอ้ง

ตรวจสอบก ำหนดกำรเขำ้พักกับบรษัิทผูใ้หบ้รกิำร เพือ่ส ำรองหอ้งพัก/ทีน่ั่งและรับรหัสกำรจอง
จำกบรษัิทผูใ้หบ้รกิำร กอ่นท ำกำรสง่แบบฟอรม์แลกของก ำนัลมำทีธ่นำคำร ทัง้นีไ้มร่วมถงึภำษี
สนำมบนิ ภำษีน ้ำมัน และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆทีผู่ใ้หบ้รกิำรไดร้ะบไุว ้ 

7 ธนำคำรขอสงวนสทิธิใ์นกำรไม่รับเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดหรอืยกเลกิกำรแลกของก ำนัลใดๆ
ภำยหลังทีไ่ดร้ับแบบฟอรม์แลกของก ำนัล  

8 คะแนนสะสม ICBC Everyday Rewards ไมส่ำมำรถแลกหรอืเปลีย่นเป็นเงนิสด หรอืโอนสทิธิ์
ใหผู้อ้ ืน่ได ้ 

9 ขอ้ตกลงและเงือ่นไขกำรใหบ้รกิำรเป็นไปตำมทีธ่นำคำรก ำหนด 

 
 

 
 

 
 
 

1. Auto payment by direct debit from ICBC (Thai) savings or current account or 

debit card. The Bank will deduct total amount of credit card statement 
balance from ICBC (Thai) savings or current account or debit card according 

to consent provided to the Bank. Please ensure that your ICBC (Thai) savings 
or current account has sufficient balance for Auto payment at least 1 working 
day before the payment due date. 

2. In case of payment at Lotus and Lotus express, Counters/ATMs/Electronic 
Banking of KBank or Bangkok Bank, please make the payment at least 1 

working day before the payment due date.  
3. In case of payment is made by cheque, please pay to “Industrial and 

Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited” for credit card 
number (specify card number) / cardholder’s name, cross “A/C Payee Only” 
and cross out “or Bearer”. Please enclose the cheque with pay-in slip. The 

Bank will process the payment only when the cheque is cleared.  
4. In case of payment is made by cheque of any other banks, please make the 

payment at least 4 working days before the payment due date to avoid 
overdue payment or interest charge that may occur.  

5. For foreign currency outstanding balance, Cardholder can make the 

repayment only at ICBC (Thai) counter, ICBC (Thai) Personal Internet 
Banking and ICBC (Thai) Mobile Banking. 

6. The Bank shall not be responsible for any damages or interest caused by any 
mistake relating to exchange rate when making the payment. 
 

 
 

 

1. Cardholder of credit card issued by Industrial and Commercial Bank of China 

(Thai), (hereinafter referred to as the “Bank”) is eligible to receive 1 point for 

every 1 Baht spending. Point will be accumulated in the account automatically 

and showed in credit card billing statement every month, and point has no 

expiry date.  

2. For cardholder of multi-currency UnionPay credit card: every 1 RMB spending 
gets 5 points. 

3. For cardholder of VISA Global Travel credit card: every 1 Baht spending gets 

1 point or every 1 USD spending gets 30 points or every 1 Euro spending gets 
40 points.  

4. Point is calculated from cardholder’s spending on goods/services domestically 
and abroad. However, the merchant offering products/services must fall 
under the terms and conditions determined by the Bank (reference to the 

terms of Merchant Category Code “MCC” for VISA or UnionPay system). The 
point collection is with the exception of cash advances, all fees and penalties, 

interest, purchase of investment in funds/LTF/RMF, and cancellations and 
returns transaction. (Please check the valid MCC at ICBC (Thai) Call Center 
Tel. 0-2629-5588)  

5. The calculation of point from supplementary cards will be shown in the 
primary credit card’s billing statement.  

 
 

 
1. Cardholder can redeem reward point through 6 channels:  

1.1 Via mail reward point redemption form to the Bank:  
Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited  
622 Emporium Tower, 11th Floor (Call Center – Credit Card) Sukhumvit 

Road, Khlong Ton, Khlong Toei, Bangkok 10110  
1.2 Via Fax at 0-2663-9300  

1.3 Via Internet Banking (Only Cardholder who has ICBC (Thai) savings 
account and ICBC (Thai) Personal Internet Banking account only. 

1.4 Via E-mail info@th.icbc.com.cn 

1.5 Via ICBC (Thai) Mobile Banking  
1.6 Via Call Center at  0-2629-5588 

2. Reward point redemption form can be downloaded at www.icbcthai.com. 
Cardholder must complete the form and send to the Bank via mail / fax or E-

mail. 
3. Cardholder may choose either one of two methods of redemption below:  

3.1 Using full point for redemption of the merchandise.  

3.2 Using partial point and pay the amount for redemption of the 
merchandise.  

4. In case of using partial point for redemption under section 3.2, an additional 
payment will be charged to the cardholder’s credit card, such amount will be 
shown in the billing statement. In case of the Bank found that the cardholder 

has insufficient point or the credit card is cancelled, the Bank reserves the 
right to cancel the redemption.  

5. Only primary cardholders are eligible for the redemption.  
6. In case of redemption for hotel voucher, air ticket, or package tour, the 

cardholder is required to contact relevant establishments for advance 

reservation and confirm the service before submitting the redemption form. 
The redemption does not include fuel surcharges and airport tax, these 

charges depend on the requirements of the airline/service provider.  
7. Once the Bank receives the redemption form, the point redemption cannot be 

cancelled, amended nor exchanged.  
8. ICBC Everyday Rewards point cannot be exchanged into cash or transferred 

to other cardholders.  

9. Terms and conditions are subjected to ICBC (Thai) regulations. 
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Payment Channel 

 

กำรสะสมคะแนนในรำยกำร “ICBC Everyday Rewards” Point collection with “ICBC Everyday Rewards” 

กำรแลกของรำงวลั  “ICBC Everyday Rewards”  “ICBC Everyday Rewards” Point Redemption 
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