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STRIVE TO
IMPROVE :
พัฒนาประสิทธิภาพในการทำางานอยู่เสมอ
เพื่อนำาเสนอบริการที่ดีเยี่ยมแก่ลูกค้า 

INNOVATIVE
IDEAS :
รู้ทันการเปลี่ยนแปลงของตลาดเพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้ทันสมัยอยู่เสมอ

EXCELLENCE IN 
SERVICE :
เข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างถ่องแท้ 
เพื่อการนำาเสนอทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด 
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ข้อมูลที่สำ�คัญ 
2557 2556 2555 2554 2553

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 194,887 176,714 129,614 91,011 73,372

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี (ล้านบาท) 146,875 137,943 106,504 67,552 54,704

เงินรับฝาก รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน และเงินกู้ยืม     
(ล้านบาท) 168,181 156,938 111,711 73,776 56,592

กำาไรก่อนภาษีเงินได้ (ล้านบาท) 1,486 1,260 687 1,107 784

เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง 17.60 12.61 14.05 18.61 21.19

มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท) 10.36 10.18 9.59 9.17 8.66

ร้อยละของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ ต่อเงินให้สินเชื่อรวม  
(สุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจากสูญ) 0.93 1.18 1.45 1.80 4.10

Fitch Ratings AAA (tha) สำ�หรับอันดับเครดิตในประเทศระยะย�วเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน
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ธนาคารจดทะเบียนเมือ่วันที ่26 สงิหาคม 2512 และไดร้บัอนญุาต
จากกระทรวงการคลงัเมือ่วนัที ่26 ตลุาคม 2516 ใหป้ระกอบธรุกจิเงนิทนุ 
และธุรกิจหลักทรัพย์ และได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย โดยเริ่มซื้อขายตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2521

 เมือ่วนัที ่24 ธนัวาคม 2547 กระทรวงการคลงัไดใ้ห้ความเห็นชอบ
แผนการควบรวมกิจการของบริษัทเงินทุน สินเอเซีย จำากัด  (มหาชน) 
และบรษัิทเงนิทนุ บัวหลวง จำากดั เพือ่ดำาเนินการจดัตัง้ธนาคารพาณชิย ์
โดยบริษัทเงินทุน สินเอเซีย จำากัด (มหาชน) ได้ดำาเนินการจัดตั้งและ
เปดิดำาเนนิการธนาคารพาณิชยเ์ตม็รูปแบบภายใตช้ือ่ธนาคารสนิเอเซีย 
จำากัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2548

 เม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 ธนาคารได้รับการผ่อนผันจาก
กระทรวงการคลังให้มีผู้ถือหุ้นผู้ไม่มีสัญชาติไทยได้เกินกว่าร้อยละ 
49 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและจำาหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดย
ธนาคารอนิดสัเตรียล แอนด ์คอมเมอร์เชยีล แบงค ์ออฟ ไชนา ลมิิเตด็ 
(Industrial and Commercial Bank of China Limited หรือ “ICBC”) 
ซึ่งเป็นธนาคารที่ก่อตั้งขึ้นในสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ทำาคำาเสนอ
ขอซือ้หุน้ทัง้หมดจากผูถ้อืหุน้ของธนาคาร กำาหนดระยะเวลารบัซือ้หุ้น
ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2553 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2553 และได้รับการ
ตอบรับคำาเสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 97.24 ของจำานวนหุ้น 
ที่มีสิทธิออกเสียงและจำาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร ส่งผลให้ 
ICBC มีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคารนับตั้งแต่วันที่  
21 เมษายน 2553

 วันที่ 8 กรกฎาคม 2553 ธนาคารได้ดำาเนินการจดทะเบียนเปลี่ยน
ชื่อจากธนาคารสินเอเซีย จำากัด (มหาชน) เป็นธนาคารไอซีบีซี (ไทย) 
จำากัด (มหาชน)

วันที่ 21 ธันวาคม 2553 กระทรวงการคลังได้ผ่อนผันให้ธนาคารมี 
ผู้ถือหุ้นไม่มีสัญชาติไทยเพิ่มเป็นร้อยละ 100 ของจำานวนหุ้นที่มี
สิทธิออกเสียงและจำาหน่ายได้แล้วทั้งหมดจากการทำาคำาเสนอซื้อหุ้น
ธนาคารต่อผู้ถือหุ้นรายย่อย เพื่อขอถอนหุ้นธนาคารออกจากการเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ICBC จึง
ได้ทำาคำาเสนอซื้อหลักทรัพย์จากผู้ถือหุ้นรายย่อยอีกครั้งหนึ่ง ส่งผลให้ 
ICBC มสีดัสว่นการถือหุ้นในธนาคารเพิม่เปน็รอ้ยละ 97.70 ของจำานวน
หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงจำาหน่ายได้แล้วทั้งหมด และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยได้สั่งเพิกถอนหลักทรัพย์ของธนาคารจากการเป็น 
หลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2554

คว�มเป็นม�และพัฒน�ก�รสำ�คัญ

เกี่ยวกับเร�
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 ในปี 2557 ธนาคารยังประสบความสำาเร็จในการเพิ่มทุนอีก 
จำานวน 5,945 ล้านบาท เพื่อเพิ่มเงินกองทุนของธนาคารและรองรับ
การขยายธุรกิจในด้านต่างๆ ของธนาคารในอนาคต ส่งผลให้สัดส่วน 
ในการถือหุ้นของ ICBC ในธนาคารเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 97.86

 ธนาคารมเีปา้หมายท่ีจะเป็นธนาคารช้ันนำาของไทยในการให้บรกิาร 
ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างประเทศไทย
และจีน การเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ICBC จะทำาให้ลูกค้าของธนาคาร
สามารถเข้าถึงการให้บริการผ่านเครือข่ายของกลุ่ม ICBC ที่มีการ
เติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศจีน รวมทั้งมีเครือข่ายในต่างประเทศที่
ครอบคลุมทั่วโลก 

ปัจจุบันธนาคารให้บริการด้านธนาคารพาณิชย์ ขณะที่บริการ
ทางการเงินอื่นๆ จะให้บริการผ่านบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของ
ธนาคารคือ บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่
ธนาคารถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 ใหบ้รกิารธรุกิจเชา่ซือ้และใหเ้ชา่แบบลสีซิง่ 
นอกจากน้ี ธนาคารยังมีการให้บริการด้านหลักทรัพย์ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ 
ฟินันเซีย ไซรัส จำากัด (มหาชน) ซึ่งธนาคารถือหุ้นอยู่ร้อยละ 23.56 

นอกจากนี้ ธนาคารยังคงได้รับการจัดอันดับเครดิตในประเทศ 
ระยะยาวในระดับสูงสุดที่ AAA (tha) จากบริษัทฟิทช์ เรทติ้ง บริษัท 
จัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินชั้นนำาของโลก 3 ปีต่อเนื่องกัน 
ซึ่งย้ำาให้เห็นถึงความแข็งแกร่งด้านการเงินของธนาคาร
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ไอซีบีซี (ไทย) หนึ่งในกลุ่มธนาคารไอซีบีซี (ธนาคารอินดัสเตรียล 
แอนด ์คอมเมอรเ์ชยีล แบงค ์ออฟ ไชนา ลมิเิตด็) ธนาคารที่ใหญท่ีส่ดุ 
ในโลกในด้านสินทรัพย์รวม(1) และเงินกองทุนขั้นที่ 1 สูงที่สุด(2) และ 
ด้วยเครือข่ายที่เข้มแข็งครอบคลุม 6 ทวีปทั่วโลกของไอซีบีซี จะช่วย 
ให้ลูกค้าของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) สามารถทำาธุรกรรมท่ีหลากหลาย 
ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ลูกค้าบุคคล 5.18   ล้านราย
ลูกค้านิติบุคคล 457      ล้านราย
สาขาในประเทศจีน 17,167 สาขา
สาขาต่างประเทศ 331 สาขา ครอบคลมุ 40 ประเทศ
ธนาคารตัวแทนต่างประเทศ 
(Correspondent Banks) 1,978   แห่งทั่วโลก
  ครอบคลุม 146 ประเทศ

(1) Forbes, December 2014
(2) The Banker’s Top 1000 World Banks by Tier 1 ranking for 2014

เครือข่ายธน�ค�ร
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ผลิตภัณฑแ์ละบริก�ร

 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) พร้อมตอบสนองความต้องการทางการเงินทุกรูปแบบแก่ลูกค้าบุคคลและลูกค้านิติบุคคล  
ด้วยผลิตภณัฑ์และบรกิารทีห่ลากหลาย ทัง้ยงัไดร้ับการสนบัสนนุจากกลุม่ธนาคารไอซบีซีี ธนาคารพาณิชยท์ีม่เีครอืขา่ยใหญท่ีสุ่ดในประเทศจีน
และครอบคลุมทุกทวีปทั่วโลก ทำาให้ธนาคารสามารถยกระดับการให้บริการเชื่อมโยงทั่วโลกได้สะดวกและรวดเร็ว  

58-03-119_001-020 ICBC_Thai New25-3_Y-Coated+Un coated.indd   8 3/25/15   7:11 PM



9

6.	 บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ	(Foreign	Currency	Deposit)	- 
รบัฝากทัง้ประเภทออมทรพัยแ์ละประจำาตัง้แต่ 1 ถงึ 12 เดอืน โดย
รบัฝากเงนิตราตา่งประเทศรวม 9 สกลุเงนิหลกั ไดแ้ก ่ดอลลารส์หรฐั 
ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง เยนญี่ปุ่น ดอลลาร์สิงคโปร์ ดอลลาร์ฮ่องกง 
ดอลลาร์นิวซีแลนด์ ดอลลาร์ออสเตรเลีย และหยวน 

7.	 เงนิฝากประจำาประเภทสมดุคูฝ่าก	(Fixed	Deposit	with	Passbook)	-  
ให้ลกูคา้รบัดอกเบีย้ตามกำาหนด โดยมรีะยะเวลาฝากตัง้แต ่3 ถงึ 48 
เดือน พร้อมรับสมุดคู่ฝากเป็นหลักฐาน โดยสามารถใช้สมุดคู่ฝาก
เพียงเล่มเดียวสำาหรับระยะเวลาการฝากที่หลากหลาย

8.	 เงนิฝากประเภทใบรับเงนิฝาก	(Deposit	Receipts)		-		อกีทางเลอืกหนึง่
ในการออมเงินท่ีให้ดอกเบ้ียในอัตราท่ีสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์ 
ทัว่ไป ลกูคา้สามารถเลอืกระยะเวลาฝากไดห้ลากหลาย โดยรบัฝาก
ทั้งแบบเผื่อเรียก (On Call) และแบบประจำาตั้งแต่ 1 ถึง 48 เดือน

9.	 เงินฝากประจำา	Step	Up	-	 ใบรับเงินฝากประจำา 13 เดือน ที่ให้ 
อัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้นแบบขั้นบันได และจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน

บริก�รบัตรธน�ค�ร

ธนาคารมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างต่อเน่ืองเพื่อ
อำานวยความสะดวกแก่ลูกค้าบุคคล ช่วยเสริมความคล่องตัวและ 
สะดวกสบายในการทำาธรุกรรมหลากหลายรปูแบบ ไมว่า่จะเป็นการฝาก 
ถอน หรือโอนเงินทั้งในประเทศไทยและทุกทวีปทั่วโลก  

บริก�รเงินฝ�ก

 ธนาคารให้บริการรับฝากเงิน โดยรับฝากจากลูกค้ากลุ่มต่างๆ 
ได้แก่ บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลท่ีไม่แสวงหากำาไร 
หนว่ยงานราชการ สถาบันการเงนิประเภทตา่งๆ เปน็ตน้  โดยมบีรกิาร
เงินฝาก ดังนี้ 

1.	 เงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป	-	สะดวกในการฝาก ถอน โดยไม่จำากัด
จำานวนเงินและจำานวนครั้ง

2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	Hi-Speed	Savings	-	มอบความคุ้มค่า 
แก่ลูกค้าบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลด้วยดอกเบี้ยที่สูงกว่าบัญชี 
ออมทรัพย์ท่ัวไป ท้ังยังไม่จำากัดจำานวนเงินและจำานวนคร้ังในการฝาก 
หรือถอน

3.	 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	Gold	Savings	(สำาหรับลูกค้าบุคคล)	-	 
เงินฝากออมทรัพย์ที่ให้ดอกเบี้ยสูงแบบเงินฝากประจำา ทั้งยังมอบ
ความคล่องตัวในการฝากหรือถอนแบบบัญชีออมทรัพย์

4.	 เงินฝากกระแสรายวันทั่วไป	-	 เงินฝากกระแสรายวันที่ไม่ได้รับ
ดอกเบ้ีย แต่เพ่ิมความคล่องตัวในการทำาธุรกิจด้วยการส่ังจ่าย
ผ่านเช็คโดยไม่จำากัดจำานวนเงิน และลูกค้าสามารถตรวจสอบ 
การทำารายการได้จาก Statement ที่ธนาคารจัดส่งให้ทุกเดือน

5.	 เงินฝากกระแสรายวันพิเศษ	Super	Cheque	-	บัญชีกระแสรายวัน 
ที่ให้ดอกเบี้ยในอัตราสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป โดยคิด
ดอกเบี้ยเป็นรายวัน และธนาคารจะโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีลูกค้าใน
เดือนมิถุนายนและธันวาคม 
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 1.	 บัตรเดบิตธนาคารไอซีบีซี	บัตรเดบิตสองสกุลเงิน UnionPay 
และบตัรเดบติ VISA มทีัง้บริการฝาก ถอน โอนเงนิ และเพือ่การใช้จา่ย 
ต่างๆ สามารถใช้ได้ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

 •	 บัตรเดบิตสองสกุลเงิน	UnionPay	-	 เพิ่มความสะดวกสบาย 
ในการทำาธุรกรรม เลือกฝากได้ท้ังเงินหยวนและเงินบาทตามต้องการ 
สามารถฝากเงินหยวนในประเทศไทย และถอนเงินหยวนในประเทศจีน 
เพ่ือลดความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียน โดยรายการท่ีเกิดข้ึนท่ีประเทศจีน 
จะเรยีกเกบ็เงนิเปน็เงนิหยวน หากเงนิหยวนในบัญชไีมเ่พยีงพอ ระบบ 
จะเปล่ียนเงินบาทในบัญชีให้เป็นสกุลเงินหยวนโดยอัตโนมัติ ส่วนรายการ 
ทีป่ระเทศไทยจะเรียกเกบ็ชำาระยอดเปน็สกลุเงนิบาท และหากเงนิสกุล
เงนิบาทไมเ่พยีงพอ ระบบกจ็ะเปลีย่นเงนิหยวนในบัญชีเปน็เงนิบาทโดย
อัตโนมัติ ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถใช้จ่าย ณ ร้านค้า หรือ ถอนเงินสดได้ที่
เครือ่งเอทเีอม็ทีม่สีญัลกัษณ ์ UnionPay มากกว่า 150 ประเทศทัว่โลก

 • บตัรเดบติ	VISA	-	ลกูคา้สามารถถอนเงนิไดท้ีเ่ครือ่งเอทีเอ็มท่ีมี 
สัญลักษณ์ VISA และใช้จ่าย ณ ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ VISA ได้ทุกแห่ง
ทั่วโลก โดยจะเรียกเก็บเงินเป็นสกุลเงินบาท 

	 2.	บตัรเครดติธนาคารไอซบีซี	ี	บตัรเครดติสองสกลุเงนิ UnionPay 
และบัตรเครดิต VISA ให้บริการหลากหลายรูปแบบ เพ่ือการใช้จ่าย 
โอน และถอนเงนิสด ทัง้ยงัใหล้กูคา้ใชจ้า่ยคลอ่งตวัดว้ยระยะเวลาปลอด
ดอกเบีย้สงูสดุ 56 วนั บตัรเครดติธนาคารไอซบีซีไีดร้บัการยอมรบัอยา่ง
กว้างขวางท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศ ท้ังยังมอบสิทธิพิเศษ 
ชั้นนำาจากร้านค้าและบริการมากมายทั่วโลก 

 • บัตรเครดิตสองสกุลเงิน	UnionPay	-	บัตรเดียวท่ีสามารถใช้ทำา 
ธุรกรรมได้ท้ังเงินบาทและเงินหยวน สำาหรับรายการท่ีเกิดข้ึนในประเทศจีน 
จะเรียกเก็บเงินเป็นเงินหยวนเพื่อลดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 

	 •	 บัตรเครดิต	VISA	-	 อำานวยความสะดวกในการใช้จ่ายด้วย 
เครอืขา่ยรา้นคา้กวา่ 10 ลา้นแหง่ และเครือ่งเอทเีอม็กวา่ 2 ล้านเครือ่ง
ทั่วโลก โดยทุกการใช้จ่าย จะเรียกเก็บเงินเป็นสกุลเงินบาท
 
ช่องท�งก�รให้บริก�ร

ธนาคารนำาเสนอช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย เพื่อเพิ่ม 
ความสะดวกสบายในการทำาธุรกรรมและการบริหารจัดการบัญชีแก่ลูกค้า 
ดังน้ี

1.	บริการไอซีบีซีอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งสำาหรับลูกค้านิติบุคคล	- 
ลกูคา้สามารถทำาธรุกรรมผา่นระบบอนิเทอรเ์นต็จากสำานกังานไดอ้ยา่ง
ง่ายดายและปลอดภัยสูงสุดด้วยอุปกรณ์ USB Shield รวมถึงการใช้
รหัสลับเพื่อการล็อกอินในการบริหารบัญชี สามารถโอนเงินทั้งภายใน
ประเทศและตา่งประเทศ โอนเงนิแบบครัง้ละหลายรายการ และบรหิาร
การจ่ายเงินเดือนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และตรงเวลา

2.	บริการไอซีบีซีอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งสำาหรับลูกค้าบุคคล	 -	
อำานวยความสะดวกยิ่งขึ้นด้วยธุรกรรมการเงินผ่านอินเทอร์เน็ต ลูกค้า
สามารถบริหารบญัช ี ดา้นเงนิฝากประจำา บรกิารโอนเงนิทัง้ภายในและ
ภายนอกประเทศ บริการแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงยอดบัญชีเงินฝาก 
บริการบัตรเครดิต และบริการอื่นๆ ที่ใช้ได้ง่าย และมั่นใจได้ในความ
สะดวก ปลอดภัย ทุกที่ ทุกเวลา
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3.	บัตร	ICBC	E-zy	Card	-	ยกระดับความสะดวกในการฝากเงิน 
สำาหรับลูกค้าบุคคล เพียงมีบัตร ICBC E-zy Card ก็สามารถฝากเงิน
และเช็คได้ผ่านบริการ Bill Payment ณ สาขาของธนาคารที่ร่วมให้
บรกิารทัว่ประเทศ (ธนาคารกรุงเทพและธนาคารกสกิรไทย) โดยไมเ่สยี 
ค่าธรรมเนียม 
 
บริก�รเครื่องรูดบัตร  (POS)

บริการสำาหรับร้านค้าและผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล สามารถ
ใหบ้รกิารทัง้บัตรเดบิต บตัรเครดติประเภทวีซา่และยูเนีย่นเพย ์รวมถงึ 
บัตรที่เป็นวีซ่าและยูเนี่ยนเพย์ในบัตรเดียวซึ่งมีเฉพาะในประเทศจีน 
สะดวก รวดเรว็ และมรีะบบความปลอดภยัสงูในการรบัชำาระเงนิคา่สนิคา้ 
และบริการ และโอนเงินเข้าบัญชีร้านค้าและผู้ประกอบการในวันถัดไป 

Cash Management

ธนาคารพร้อมให้บริการ Cash Management เพื่อตอบสนอง 
ความต้องการของลูกค้าในด้านการบริหารเงินเต็มประสิทธิภาพ เพ่ิม
ความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยยิ่งขึ้น ดังนี้

1.	บริการ	Auto	Sweeping	-	บริการที่ช่วยโอนเงินอัตโนมัติจาก 
บญัชอีอมทรัพย์ไปยงับัญชีกระแสรายวัน เมือ่เงนิในบญัชกีระแสรายวนั 
มีไม่เพียงพอ 

2.	บริการ	ICBC	Balance	Change	Alert	-	บริการแจ้งเตือนทุก 
การเปลี่ยนแปลงของยอดบัญชีผ่านทาง SMS/อีเมล ให้ลูกค้าทราบ
ความเคลื่อนไหวของบัญชี ทุกที่ ทุกเวลา ครอบคลุมบัญชีออมทรัพย์
และบัญชีกระแสรายวันทุกประเภท โดยสามารถเลือกรับข้อมูลเป็น
ภาษาไทย จีน หรืออังกฤษ

3.	บริการโอนเงินเพือ่จ่ายเงินเดือนพนักงาน	-	อำานวยความสะดวก 
ใหธ้รุกจิทกุขนาด ใหก้ำาหนดวนัจา่ยเงนิเดอืนและโอนเงนิเดือนเขา้บญัชี
ของพนักงานตามคำาสั่งโดยไม่ต้องทำารายการที่ธนาคาร และลูกค้า

สามารถส่งคำาสั่งจ่ายเงินเดือนเป็นเงินหยวน โดยธนาคารจะใช้อัตรา
แลกเปลี่ยนของธนาคารเพ่ือทำาการตัดบัญชีเงินบาทของบริษัท และ
โอนเงนิบาทเขา้บญัชขีองพนกังานก่อนทำาการแลกเปลีย่นเงินบาทเปน็
เงินหยวนเข้าบัญชีสกุลเงินหยวนของพนักงาน

4.	บริการ	Direct	Credit	 -	ให้การชำาระสินค้าเป็นเรื่องง่าย โดย
ลกูคา้สามารถโอนเงนิชำาระคา่สนิคา้และบรกิารแกผู่รั้บเงนิไดห้ลายราย
ในคำาสัง่เดยีวท่ัวประเทศตรงตามกำาหนดเวลา โดยไมต่อ้งทำารายการที่
ธนาคาร และธนาคารจะจัดส่งใบยืนยันการทำารายการ Credit Advice 
ให้แก่ลูกค้าเพื่อส่งมอบให้ผู้รับเงินต่อไป 

5.	บริการ	Global	Cash	Management	 -	 บริการท่ีให้สิทธิ์กับ 
บริษัทแม่ของลูกค้าซ่ึงอยู่ในประเทศจีน สามารถบริหารจัดการบัญชี
ลูกค้า ซึ่งเป็นบริษัทลูกได้ เช่น เรียกดูยอด Account Balance หรือ
โอนเงินไปยังบริษัทลูกบัญชีอื่น
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บริก�รสกุลเงินหยวน

ธนาคารให้บริการสกุลเงินหยวนครบวงจรสำาหรับลูกค้าบุคคล
ธรรมดาและนิติบุคคล มุ่งบริการเพื่อให้การดำาเนินธุรกิจ การลงทุน 
และการทำาธุรกรรมระหวา่งประเทศไทยและจีนเป็นเร่ืองสะดวก รวดเรว็  
และคุ้มค่า

1.	บัญชีเงินฝากสกุลเงินหยวน	-	 ให้บริการทั้งบัญชีเงินฝาก 
ออมทรัพย์และบัญชีเงินฝากประจำา เพ่ือเติมเต็มประสิทธิภาพการจัดการ 
เงนิหยวน โดยชว่ยลดความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น 
และมีดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทน ทั้งยังอำานวยความสะดวกด้วยบริการ
ชำาระเงินหยวนให้ผู้รับเงินในประเทศจีนตามที่ได้รับการอนุมัติจาก
ธนาคารกลางแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (People’s Bank of China)

2.	 บริการด้านเงินหยวน	-	 ธนาคารให้บริการด้านเงินหยวนท่ี 
หลากหลายภายใต้กลุ่มธนาคารไอซีบีซี ซ่ึงให้บริการด้านธุรกรรมเงิน
หยวนมากท่ีสุดท่ัวโลกผ่านเครือข่ายท่ีครอบคลุมโดยเฉพาะในประเทศจีน 
ลูกค้าสามารถฝากและถอนเงินเป็นธนบัตรเงินหยวนได้จากบัญชีเงินฝาก 
สกุลเงินหยวน หรือนำาธนบัตรเงินหยวนมาทำาธุรกรรมโอนเงินไป 
ประเทศจีนได้ผ่านทุกสาขาของธนาคาร หรือใช้บริการแลกเปลี่ยน
ธนบัตรเงินหยวน โดยรับอัตราแลกเปลี่ยนที่น่าพึงพอใจ

ผลิตภัณฑ์ประกัน

เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์ของธนาคารมีความหลากหลายและตอบโจทย์ได้ 
ทุกความต้องการของลูกค้าธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการออม ความคุ้มครอง 
ชีวิตและทรัพย์สิน การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณ รวมถึงสิทธิ
ในการลดหย่อนภาษี ทางธนาคารในฐานะนายหน้าประกันชีวิต จึงได้ 
มีการนำาเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันต่างๆ ให้ลูกค้าได้เลือกสรร ทั้ง 
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและประกันวินาศภัยโดยมีผู้เช่ียวชาญประจำาสาขา 
ให้คำาปรึกษา เพื่อแนะนำาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับลูกค้ามากที่สุด

บริก�รโอนเงินระหว่�งประเทศ

บรกิารรับและส่งเงนิโอนระหวา่งประเทศท่ีโดดเดน่ดว้ยการโอนเงนิ 
ผ่านเครือข่ายของกลุ่มธนาคารไอซีบีซี และบริการโอนเงินหยวนไป
ประเทศจีนที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ครอบคลุมหลากหลาย
ประเทศทั่วโลก

1.	บริการเงินโอน	ICBC	Express	-	 บริการโอนเงินเข้าบัญชี 
ธนาคารไอซีบีซีในต่างประเทศผ่านเครือข่ายของกลุ่มธนาคารไอซีบีซี 
เงนิโอนเขา้บญัชภีายในวนัเดยีวกนั คา่ธรรมเนยีมต่ำา พรอ้มแลกเปลีย่น
เงินตราต่างประเทศในอัตราพิเศษ สามารถโอนเงินสกุล USD และ 
EUR ไดผ้า่นทางบรกิารไอซบีซีอีนิเทอร์เนต็แบงกก์ิง้ และโอนเงนิสกลุ 
USD, HKD, JPY, EUR และ CHF ได้ที่ทุกเคาน์เตอร์สาขาธนาคาร

2.	บริการโอนเงินหยวนไปประเทศจีน	-	 ใช้อัตราแลกเปลี่ยน 
เงินหยวน ณ วันที่ทำารายการในการคำานวณ  ทำาให้ผู้รับโอนได้รับเงิน
หยวนโอนเขา้บญัชเีปน็จำานวนเงนิท่ีแนน่อน ลดความเสีย่งในเรือ่งอตัรา
แลกเปลีย่น และผูรั้บเงนิไดร้บัการยกเวน้คา่ธรรมเนยีมปลายทาง กรณี
ท่ีบัญชีผู้รับโอนเป็นบัญชีของธนาคารไอซีบีซีในประเทศจีน สามารถ 
รบัเงนิไดภ้ายในวนัเดยีวกนั นอกจากนี ้ยงัสามารถโอนเงนิไปยังธนาคาร 
ปลายทางอื่นได้อย่างสะดวกรวดเร็วอีกด้วย
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3.	บริการโอนเงินหยวน	Personal	CNY	Cross-Border	-	บริการ 
รับและส่งเงินหยวนโดยตรงระหว่างประเทศไทยและมณฑลกวางตุ้ง 
ในประเทศจีนสำาหรับลูกค้าบุคคล โดยผู้รับเงินจะมีสัญชาติใดก็ได้  
ใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารทุกสาขาท้ังในประเทศไทยและใน
มณฑลกวางตุ้ง (ยกเว้นเมืองเซินเจิ้น)

4.	บริการโอนเงินหยวน	Corporate	CNY	Cross-Border	-	บรกิาร 
โอนเงนิสำาหรับลกูคา้นิตบุิคคลโดยเฉพาะเพ่ือการโอนเงนิไปยงัประเทศ
จีนได้โดยตรง โดยไม่ต้องแปลงสกุลเงินเหมือนที่ผ่านมา

5.	บริการโอนเงินระหวา่งประเทศ 	-	โอนเงนิผา่นระบบสวฟิท์ไปยงั 
ผู้รับในต่างประเทศทั่วโลก ใช้บริการได้ทั้งที่เคาน์เตอร์สาขาธนาคาร 
หรือทางบริการไอซีบีซีอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง

บริก�รสินเชื่อ

 ธนาคารพร้อมให้บริการด้านสินเช่ือครบวงจรสำาหรับธุรกิจท้ังขนาดย่อม 
ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ด้วยความมุ่งมั่นในการส่งเสริมให้ลูกค้า
สามารถดำาเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น เสริมศักยภาพในการเติบโต 
ต่อไปในอนาคตอย่างมั่นคง ทั้งยังมีบริการสินเชื่อสำาหรับลูกค้าบุคคล 
เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับธุรกิจมากยิ่งขึ้น โดยมีบริการต่างๆ ดังนี้
  

1.	บริการสินเชื่อธุรกิจสำาหรับลูกค้านิติบุคคลขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่	-	 ผลิตภัณฑ์และบริการสินเชื่อสำาหรับธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดใหญ ่เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของธรุกิจในรปูแบบตา่งๆ   
ท้ังเพือ่การเสรมิสภาพคลอ่งของธรุกจิ  การสนบัสนนุการขยายตวัและ
การลงทุนของธรุกิจ  การปรับโครงสร้างทางการเงนิ  ตลอดจนการสง่เสรมิ 
ธุรกรรมเพื่อการค้าทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ  

2.	บริการสินเชื่อธุรกิจสำาหรับลูกค้านิติบุคคลขนาดเล็กและ 
ขนาดยอ่ม	(SME)	-	บรกิารจดัแพก็เกจวงเงนิสนิเชือ่ตามความตอ้งการ 
และความเหมาะสมของธุรกิจ SME แต่ละราย พร้อมสรรพด้วย
ผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย ทั้งสินเช่ือระยะสั้น ระยะยาว 
วงเงินหมุนเวียน สินเชื่อเงินกู้อเนกประสงค์ ตลอดจนวงเงินสินเช่ือ
เพื่อธุรกรรมต่างประเทศ

3.	บริการสินเชื่อเพื่อ	SME	 แบบมีหลักประกัน	 -	 สำาหรับ 
ผู้ประกอบการ SME ที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียน หรือเพื่อเสริมความ
ก้าวหน้าของธุรกิจ เพียงใช้หลักทรัพย์ของธุรกิจเป็นหลักประกัน ให้ 
สินเชื่อวงเงินสูงสุดถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าหลักประกัน 

4.	สนิเชือ่ท่ีมเีงนิฝากในตา่งประเทศเปน็หลกัประกนั	-	หากลกูคา้
มีบัญชีเงินฝากกับสาขาหรือธนาคารในเครือของกลุ่มธนาคารไอซีบีซี
ในต่างประเทศ (ไม่จำากัดสกุลเงินฝาก) สามารถใช้บัญชีดังกล่าวเป็น 
หลักประกัน เพื่อรับวงเงินสินเชื่อสูงถึง ร้อยละ 95 ของจำานวนเงินฝาก
ในต่างประเทศที่นำามาเป็นหลักประกัน
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5.	Account	Receivable	Financing	-	ช่วยเพ่ิมสภาพคล่องแก่ธุรกิจ 
สำาหรับลูกค้าที่ดำาเนินธุรกิจ โดยมีการรับชำาระเงินค่าสินค้าตามเครดิต
เทอมที่ผู้ซื้อกำาหนด หากสินค้าหรือบริการของลูกค้าถูกจัดส่งและมี
ใบเรียกเก็บเงินที่รอการจ่ายชำาระเงินจากผู้ประกอบการหลักตามระยะ
เวลาการชำาระเงนิทีต่กลงไว้ กส็ามารถนำาใบเรยีกเกบ็เงนิลกูหนีก้ารคา้
มาเปลี่ยนเป็นสินเชื่อกับธนาคาร เพื่อนำาไปใช้ดำาเนินธุรกิจต่อได้ทันที 
โดยให้วงเงินสูงถึงร้อยละ 80 ของใบเรียกเก็บเงินลูกหนี้การค้า

6.	 สินเช่ืออเนกประสงค์สินทรัพย์แลกเงิน	-	ตอบโจทย์ความต้องการ 
ทางการเงินที่หลากหลาย โดยลูกค้าสามารถนำาสินทรัพย์ที่มีอยู่ เช่น 
บ้าน ที่ดิน อาคารพาณิชย์ มาเปลี่ยนเป็นเงินกู้อเนกประสงค์เพื่อใช้
จ่ายตามความต้องการ  รับวงเงินสูงสุดร้อยละ 70 ของราคาประเมิน 
แต่ไม่เกิน 15 ล้านบาท 

7.	สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำาหรับชาวต่างชาติ	-	สินเชื่อเพื่อสนับสนุน
การลงทุนหรือการซ้ือที่อยู่อาศัยในประเทศไทยสำาหรับชาวต่างชาติ  
(Non-resident) รบัวงเงนิสงูสดุร้อยละ 50 ของราคาซ้ือขายหลกัทรพัย์
หรือราคาประเมิน พร้อมระยะเวลาผ่อนชำาระสูงสุด 15 ปี

8.	สินเชื่อเพื่อธุรกิจอพาร์ทเมนท์	-	 สำาหรับผู้ประกอบการธุรกิจ 
อพาร์ทเมนท์ที่ต้องการเปลี่ยนอพาร์ทเมนท์ให้เป็นเงินทุน ตอบโจทย์
ได้ทุกความต้องการ ทั้งนำาเงินก้อนไปชำาระคืนภาระหนี้เดิม หรือเพื่อ
เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซม ตกแต่ง 
และปรับปรุงสถานประกอบกิจการ รับวงเงินสินเชื่อสูงถึง 50 ล้านบาท 
ระยะเวลาผ่อนยาวถึง 15 ปี และดอกเบี้ยต่ำา

ในการใหบ้รกิารแกล่กูคา้กลุม่ตา่งๆ ธนาคารมรีปูแบบบรกิารสนิเชือ่ 
ที่หลากหลาย เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละประเภท 
โดยจำาแนกประเภทของการให้สินเชื่อ ดังนี้

1.	สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน เป็นประเภทเงินกู้ระยะสั้น เพื่อเสริม
สภาพคล่องและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำาหรับธุรกิจ  

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

2.	 สินเชื่อเพื่อการลงทุน เป็นประเภทเงินกู้ระยะยาว 1 ปีขึ้นไป 
สำาหรับสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจ เช่น การซ้ือเครื่องจักร  
การซื้อท่ีดิน การขยายโรงงาน การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การปรับ
โครงสร้างทางการเงิน

• เงินกู้ระยะกลางตั้งแต่ 1-3 ปี
• เงินกู้ระยะยาว 3 ปีขึ้นไป
• สินเชื่อโครงการ (Project Financing)
• เงินกู้ร่วมหลายสถาบัน (Syndicate Loan)

3.	สนิเชือ่เพือ่การคา้ภายในประเทศและระหว่างประเทศ เปน็บรกิาร
เพื่อสนับสนุนธุรกิจเพื่อการค้าภายในประเทศ และธุรกิจการนำาเข้า 
และส่งออก 

• เลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C)
• สินเชื่อเพื่อการนำาเข้า (Trust Receipt)
• เล็ตเตอร์ออฟเครดิตภายในประเทศ (Domestic Letter of  
 Credit: DLC)
• สินเชื่อเพ่ือชำาระเจ้าหน้ีการค้าภายในประเทศ (Local Trust  
 Receipt)
• ตัว๋เรยีกเกบ็บิลเงนิคา่สนิคา้นำาเขา้ (Import Bills for Collection)
• การออกหนงัสอืค้ำาประกนัให้กบับรษัิทเจา้ของเรอื (Shipping  
 Guarantee)
• ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการส่งออก (Export Bills Negotiation/ 
 Purchase)
• ปริวรรตเงินตราต่างประเทศ ซื้อขายเงินตราต่างประเทศ และ 
  Hedging

4.		อาวัลและการคำ้าประกัน
• การรับอาวัลตั๋วสัญญาใช้เงินหรือตั๋วแลกเงิน
• หนังสือค้ำาประกันเพื่อการประมูลงาน (Bid Bond)
• หนงัสอืค้ำาประกนัการปฏบิตัติามสญัญา (Performance Bond)
• หนังสือค้ำาประกันเงินรับล่วงหน้า (Advance Payment Bond)
• หนังสือค้ำาประกันผลงาน (Retention Bond)
• หนังสือค้ำาประกันเพื่อการซ่อมบำารุง (Maintenance Bond)
• หนังสือค้ำาประกันการซื้อสินค้า (Purchase Bond)
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บริก�รธุรกิจก�รค้�ระหว่�งประเทศ

ธนาคารให้บริการด้านธุรกิจการค้าระหว่างประเทศท้ังด้านการส่งออก 
การนำาเข้า และการออกหนังสือค้ำาประกันระหว่างประเทศในทุก
ประเภทธุรกิจและกลุ่มอุตสาหกรรม ด้วยเครือข่ายธนาคารตัวแทนที่
มีอยู่ทั่วโลก ช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้การติดต่อ การทำาธุรกิจระหว่าง
ประเทศของลูกค้าดำาเนินไปได้อย่างราบรื่น

1.	เลต็เตอร์ออฟเครดิตเพือ่การนำาเขา้	-	สำาหรบัผูน้ำาเขา้ท่ีตอ้งการ
เปิด L/C เพื่อชำาระเงินแก่ผู้ส่งออก ธนาคารจะทำาการเปิด L/C แก่ 
ผู้ส่งออกตามใบคำาขอของลูกค้า และเม่ือได้รับเอกสารทางการค้า 
ทีถ่กูต้องและครบถว้นจากธนาคารผูส้ง่ออกแลว้ ธนาคารไอซบีซี ี(ไทย)  
จะดำาเนินการรับรองการชำาระเงนิ (หรือชำาระเงนิ) ไปยงัธนาคารผู้สง่ออก 
ด้วยบริการที่รวดเร็วผ่านเครือข่ายของกลุ่มธนาคารไอซีบีซีทั่วโลก 
โดยสามารถเลือกประเภทของ L/C ได้ตามที่ต้องการ ดังนี้

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

  ไปขึ้นเงินกับธนาคาร 
• L/C ที่มีการกำาหนดเวลาในการชำาระเงิน

2.	ทรัสต์รีซีท	-	 บริการชำาระเงินค่าสินค้าโดยธนาคารไอซีบีซี 
(ไทย) เป็นผู้ดำาเนินการแทนภายใต้ L/C เพื่อการนำาเข้า หรือภายใต้
เงื่อนไขการชำาระเงินสดเมื่อมีการส่งมอบสินค้า หรือโอนเงินค่าสินค้า 
ช่วยเติมเต็มความต้องการเงินสดระยะสั้น ทั้งยังเพิ่มความน่าเช่ือถือ
แก่ธุรกิจโดยคู่ค้าจะได้รับชำาระเงินอย่างฉับไว

3.	การเรยีกเกบ็เงนิคา่สนิคา้นำาเขา้ตามตัว๋เรยีกเกบ็	-	บรกิารแจง้
เอกสารเพื่อเรียกเก็บเงินค่าสินค้านำาเข้าซึ่งผู้ส่งออกในต่างประเทศ 
สง่มาเรยีกเกบ็โดยผ่านธนาคารของผูส้ง่ออกในตา่งประเทศใหผู้น้ำาเขา้ 
ทราบตามเงื่อนไขในการซื้อขายที่ได้ตกลงกันระหว่างผู้นำาเข้าและ 
ผู้ส่งออกในต่างประเทศ

4.	การออกหนังสือคำ้าประกันใหก้ับบริษัทเจา้ของเรือหรือตัวแทน
เจ้าของเรือเพื่อรับสินค้า	-	ธนาคารให้บริการออกหนังสือค้ำาประกันให้ 
กับผู้นำาเข้าเพ่ือนำาไปยื่นต่อบริษัทเรือ ในกรณีที่ผู้นำาเข้าซื้อสินค้าจาก
ตา่งประเทศ และสนิคา้ไดม้าถงึท่าเรือเรยีบรอ้ยแลว้ แตเ่อกสารการคา้ 
(Shipping Document) ยังมาไมถ่งึธนาคาร ทัง้นี ้เพือ่ชว่ยลดคา่ใชจ้า่ย
ในการเก็บรักษาสินค้าของผู้นำาเข้าไว้ที่ท่าเรือ

5.	เล็ตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อการส่งออก	 -	 สำาหรับผู้ส่งออกท่ี
ต้องการความมั่นใจในการชำาระเงินบนความน่าเชื่อถือของธนาคาร 
ผู้เปิด L/C จากผู้ซื้อ หรือผู้ที่ต้องการสินเชื่อจากเล็ตเตอร์ออฟเครดิต 
รวมถึงผู้ที่ต้องการใช้บริการธุรกิจการค้าต่างประเทศของธนาคาร  
เช่น สินเชื่อเพื่อการส่งออก การรับซื้อตั๋วสินค้าออก การรับซื้อลดตั๋ว
สินค้าออก 

6.	บริการรับซ้ือ/รับซ้ือลดต๋ัวส่งออกภายใต้	L/C	-	บริการรับซ้ือ / ซ้ือลด 
เอกสารสินค้าออกจากผู้ส่งออกให้ได้รับเงินทันทีหลังจากส่งสินค้าลง
เรือแล้ว เพื่อช่วยให้ผู้ส่งออกสามารถนำาเงินไปใช้ดำาเนินธุรกิจได้อย่าง
คล่องตัวมากขึ้น

7.	สินเชื่อเพื่อการส่งออกภายใต้แพ็กกิ้งเครดิต	-	บริการสินเชื่อ 
กอ่นการสง่ออกสำาหรบัผูส้ง่ออก ในการจดัหาวตัถดุบิเพือ่การผลิตสนิคา้ 
ตามคำาสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทคู่ค้าในต่างประเทศ ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่ม
สภาพคล่องแก่ลูกค้าในการดำาเนินธุรกิจ
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8.	บรกิารโอนเงินระหว่างประเทศ	-	บริการโอนเงนิระหวา่งประเทศ 
ช่วยให้การรับหรือส่งเงินโอนเพื่อชำาระค่าสินค้า เงินทุน เงินปันผล  
ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม  เพื่อการศึกษา หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ
ผ่านทาง สวิฟท์ เป็นไปอย่างรวดเร็ว ปลอดภัย ด้วยเครือข่ายของ 
กลุ่มธนาคารไอซีบีซีที่มีอยู่ทั่วโลก 

บริก�รซื้อข�ยเงินตร�ต่�งประเทศ 

ธนาคารให้บริการซ้ือขายเงินตราต่างประเทศในหลายสกุลเงิน
หลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินหยวน รวมทั้งบริการให้คำาแนะนำาและ
ข้อมูลข่าวสารและทิศทางอัตราดอกเบ้ียและอัตราแลกเปลี่ยนของ
เงินตรา เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงและประกอบการตัดสินใจของลูกค้า  
โดยปัจจุบันผลิตภัณฑ์ที่ธนาคารให้บริการ ได้แก่ 
•  รายการซื้อขายทันที (Spot) 
•  รายการซื้อขายล่วงหน้า (Forward) 
•  รายการสวอป (Swap)

บริก�รโอนเงินผ่�นบ�ทเนต 

บริการโอนเงินจำานวนมากไปยังบัญชีเงินฝากของผู้รับโอนท่ีมีอยู่
กับธนาคารอื่นภายในประเทศไทย ที่ผู้รับโอนสามารถรับเงินได้ภายใน
วันที่ทำาการโอน และสามารถใช้บริการได้จากทุกสาขาของธนาคาร 
ทั่วประเทศไทย 

บริก�รธน�ค�รชำ�ระดุลเงินหยวนในประเทศไทย

ในฐานะที่ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด (มหาชน) ได้รับแต่งตั้ง
จากธนาคารกลางแหง่สาธารณรัฐประชาชนจนี ใหเ้ป็นธนาคารชำาระดลุ 
เงนิหยวนในประเทศไทย (“RMB Clearing Bank in Thailand”) ธนาคาร
จึงมีความพร้อมที่จะให้บริการธุรกรรมเงินหยวนอย่างครอบคลุม โดย
มผีลติภณัฑ์และบริการเงนิหยวนทีม่คีณุภาพและหลากหลาย สามารถ
นำาเสนอให้กับลูกค้าของธนาคารได้อย่างมั่นใจ ด้วยเครือข่าย ICBC  
ที่แข็งแกร่งและครอบคลุมไปทั่วโลก ธนาคารจึงได้รับความไว้วางใจ 
ให้เป็นธนาคารแห่งแรกที่ ให้การสนับสนุนธุรกรรมเงินหยวนใน
ประเทศไทย

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

2.	บริการบัญชีเงินฝาก	Nostro	- ธนาคารให้บริการเปิดบัญชี 
เงินฝาก Nostro สำาหรับธนาคารสมาชิก

3.	บรกิารเงนิฝากประจำาสกลุเงนิหยวน	- ธนาคารให้บรกิารเงนิฝาก 
ประจำาสกุลเงินหยวน โดยมีระยะเวลาฝากยาวถึง 12 เดือน เพื่อช่วย
ธนาคารสมาชิกเพิ่มรายได้จากเงินคงเหลือในบัญชีเคลียริ่ง

4.	บริการแลกเปลี่ยนธนบัตรเงินหยวน	- ธนาคารให้บริการแลก
เปลี่ยนธนบัตรเงินหยวน แก่ธนาคารสมาชิก ซึ่งรวมถึงบริการรับฝาก 
ถอน และแลกเปลี่ยนธนบัตรเงินหยวน พร้อมท้ังรับเปลี่ยนธนบัตรที่
เสียหายด้วย

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

6.	บริการจัดการทางการเงิน	- ธนาคารสามารถเข้าถึงตลาดแลก 
เปล่ียนเงินหยวนในประเทศจีนได้โดยตรง จึงสามารถช่วยธนาคารสมาชิก 
ซื้อเงินหยวนเป็นทุนสำารอง (RMB Reserve Fund) ทั้งยังให้บริการ
จัดการทางการเงิน (Position Squaring) สำาหรับการซื้อ และการขาย
เงนิหยวน ท่ีเกีย่วกบัการคา้ระหวา่งประเทศ และธรุกจิระหวา่งประเทศ 
อื่นๆ ที่ได้รับการอนุมัติโดยธนาคารกลางแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

7.	บริการเสริมสภาพคล่องสำาหรับบัญชีเงินหยวน	- ธนาคารให้
บริการเสริมสภาพคล่องแก่บัญชีเงินหยวนของธนาคารสมาชิกได้โดย
ผ่านตลาดการเงินนอกประเทศจีน (Offshore Money Market) ใน
การแลกเปลี่ยนเงินสกุลหยวน ตลอดจนการให้เงินกู้แบบมีหลักทรัพย์ 
ค้ำาประกัน (Offshore RMB-FX Swap and Collateralized Financing) 
นอกจากนี้ยังช่วยให้ธนาคารสมาชิกมั่นใจว่าการดำาเนินงานด้านการ
ชำาระเงินจะเป็นไปอย่างราบรื่น

สินทรัพย์พร้อมขายเพื่อที่อยู่อาศัยและการลงทุน 
www.icbcthai.com
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กรุงเทพมหานครและภาคกลาง

สาขาสำานักงานใหญ่ 
ชั้น 12 เอ็มโพเรี่ยมทาวเวอร์ เลขที่ 622 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์  0 2663 9999      
โทรสาร   0 2663 9888

สาขาถนนบางขุนเทียน 
เลขที่ 90, 92, 94, 96 ถนนบางขุนเทียน แขวงบางบอน เขตบางบอน
 กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์  0 2899 8275-6, 0 2899 8278-9
โทรสาร   0 2899 8280

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

สาขาศรีนครินทร์ 
เลขที่ 990, 992 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง   
 กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 0 2752 6804
โทรสาร   0 2752 6808

สาขาให้บริก�ร

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

สาขาลาดพร้าว 
เลขที่ 2308 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท์  0 2931 8420 
โทรสาร 0 2932 8421

สาขาสาทร 
เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้นที่ 1 ถนนสาทรใต้  
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท์ 0 2677 4415-6 
โทรสาร   0 2677 4420

สาขารัชดาภิเษก 
เลขที่ 213 อาคารโมเดิร์นบาธ ชั้นที่ 1 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2693 8870-4
โทรสาร 0 2693 8869

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

สาขาขอนแก่น 
เลขที่ 4/6 ถนนกลางเมือง ตำาบลในเมือง อำาเภอเมือง
 จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์  0 4324 2400, 0 4324 3507-9
โทรสาร 0 4324 3510

 สาขาอุบลราชธานี 
เลขที่ 88 ถนนชยางกูร ตำาบลในเมือง อำาเภอเมือง
 จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 0 4524 2299, 0 4524 0639, 
  0 4524 1699,  0 4524 1966 
โทรสาร  0 4524 0988

สาขาอุดรธานี
เลขที่ 105/5-6 ถนนอุดรดุษฎี ตำาบลหมากแข้ง อำาเภอเมือง
 จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์  0 4234 3860-3
โทรสาร 0 4234 3030

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

ภาคเหนือ

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

ภาคตะวันออก

สาขาศรีราชา 
เลขที่ 138 ถนนสุขุมวิท ตำาบลศรีราชา อำาเภอศรีราชา
 จังหวัดชลบุรี 20110
โทรศัพท์  0 3877 3483-4, 0 3877 3498-9
โทรสาร  0 3877 3559

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

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 อำาเภอเมือง
 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

58-03-119_001-020 ICBC_Thai New25-3_Y-Coated+Un coated.indd   18 3/25/15   7:11 PM



58-03-119_001-020 ICBC_Thai New25-3_Y-Coated+Un coated.indd   19 3/25/15   7:11 PM



www.icbcthai.com

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