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ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) 
ตารางที่ 4  ข้อมูลอัตราดอกเบีย้บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ 

เร่ิมใช้ตัง้แต่วันที่ 1 กันยายน 2565 
 หน่วย : ร้อยละต่อปี 

สกุลเงิน ประเภทเงินฝาก 

ประเภทลูกค้า 

ผู้มีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศ ผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ 

บุคคลธรรมดา นิติบุคคล บุคคลธรรมดา นิติบุคคล 

USD 
(US Dollar) 

1. กระแสรายวนั - - - - 

2. ออมทรัพย์ 0.25% 0.25% - 0.25% 

3. ประจ า 
    

   1 เดือน 0.40% 0.30% - 0.25% 

   3 เดือน 0.80% 0.65% - 0.35% 

   6 เดือน 1.45% 0.90% - 0.50% 

   9 เดือน 1.60% 1.00% - 0.60% 

   12 เดือน 1.85% 1.10% - 0.70% 

4. ประจ าพิเศษ     

   6 เดือน 2.80% - - - 

   12 เดือน 3.00% - - - 

EUR 
(Euro) 

1. กระแสรายวนั - - - - 

2. ออมทรัพย์ 0.005% 0.005% - - 

3. ประจ า 
    

   1 เดือน 0.01% 0.005% - - 

   3 เดือน 0.01% 0.005% - - 

   6 เดือน 0.01% 0.005% - - 

   9 เดือน 0.01% 0.005% - - 

   12 เดือน 0.01% 0.005% - - 

JPY 
(Japanese Yen) 

1. กระแสรายวนั - - - - 

2. ออมทรัพย์ 0.005% 0.005% - - 

3. ประจ า 
    

   1 เดือน 0.02% 0.01% - - 

   3 เดือน 0.02% 0.01% - - 
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สกุลเงิน ประเภทเงินฝาก 

ประเภทลูกค้า 

ผู้มีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศ ผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ 

บุคคลธรรมดา นิติบุคคล บุคคลธรรมดา นิติบุคคล 

   6 เดือน 0.02% 0.01% - - 

   9 เดือน 0.02% 0.01% - - 

   12 เดือน 0.02% 0.01% - - 

GBP 
(British Pound) 

1. กระแสรายวนั - - - - 

2. ออมทรัพย์ 0.15% 0.15% - 0.15% 

3. ประจ า 
    

   1 เดือน 0.50% 0.45% - 0.20% 

   3 เดือน 0.65% 0.60% - 0.30% 

   6 เดือน 0.80% 0.75% - 0.50% 

   9 เดือน 0.90% 0.85% - 0.55% 

   12 เดือน 1.00% 0.95% - 0.60% 

HKD 
(Hong Kong 

Dollar) 

1. กระแสรายวนั - - - - 

2. ออมทรัพย์ 0.00% 0.00% - 0.00% 

3. ประจ า 
    

   1 เดือน 0.20% 0.15% - 0.10% 

   3 เดือน 0.30% 0.25% - 0.20% 

   6 เดือน 0.40% 0.35% - 0.25% 

   9 เดือน 0.45% 0.40% - 0.30% 

   12 เดือน 0.55% 0.50% - 0.35% 

SGD 
(Singapore 

Dollar) 

1. กระแสรายวนั - - - - 

2. ออมทรัพย์ 0.10% 0.10% - 0.10% 

3. ประจ า 
    

   1 เดือน 0.25% 0.20% - - 

   3 เดือน 0.25% 0.20% - - 

   6 เดือน 0.35% 0.30% - - 

   9 เดือน 0.35% 0.30% - - 

   12 เดือน 0.40% 0.35% - - 
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   หมายเหต ุ:   “ - ”  หมายถึง  ไม่ให้บริการ 
ความหมายของประเภทลูกค้า และเงื่อนไขต่าง ๆ ในการฝากเงินและจ่ายดอกเบีย้ 

1. ความหมายของประเภทลกูค้า 

1.1 บคุคลธรรมดา หมายถึง บคุคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามญั คณะบคุคลที่มีสญัชาติไทย  

1.2 นิติบคุคล หมายถึง 
1.2.1 นิติบุคคลทัว่ไป หมายถึง บริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้างหุ้นส่วนสามญัจดทะเบียน นิติบุคคลอาคารชุด สหกรณ์ ที่จด

ทะเบียนจดัตัง้ตามกฎหมาย (ยกเว้นสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยเูนี่ยน) และนิติบคุคลอ่ืนที่จดทะเบียนจดัตัง้ตามกฎหมายไทย 
1.2.2 นิติบคุคลที่ไม่แสวงหาก าไร หมายถึง นิติบคุคลที่ไม่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือหาก าไร เช่น มลูนิธิ วดั สมาคม สภากาชาดไทย สถาบนัการศกึษา เป็นต้น 
1.2.3 นิติบุคคลพิเศษ หมายถึง หน่วยงานราชการ บริษัทประกันวินาศภัย กองทุนทดแทนความเสียหาย และนิติบุคคลซึ่งมีจ านวนสินทรัพย์ตัง้แต่ 

10,000,000,000 บาท และให้หมายความรวมถึงกิจการในเครือของนิติบคุคลดงักล่าวด้วย 
1.2.4 หน่วยงานราชการ หมายถึง หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีกฎหมายเฉพาะให้จัดตัง้ขึน้ เช่น กระทรวง ทบวง กรมของรัฐบาลไทย เทศบาล องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น องค์กรของรัฐ องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจที่มิใช่สถาบนั บริษัทจ ากดั หรือบริษัทมหาชนจ ากดั 
1.2.5 กองทุน หมายถึง กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ กองทุนส ารองเลีย้งชีพ กองทุนส่วนบุคคล กองทุนประกันสงัคม กองทุนเงินทดแทน และ

กองทนุรวมต่างๆ ที่จดัตัง้ตามกฎหมายไทย 
1.2.6 สถาบนั หมายถึง ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ที่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ บริษัทเงินทนุ 

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทหลกัทรัพย์ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ  นิติบคุคลที่ประกอบธุรกิจด้วยบตัรเครดิต  นิติบคุคลที่ประกอบธุรกิจการ
ให้เช่าแบบลีสซิ่ง บริษัทประกนัชีวิต บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศยั บริษัทบริหารสินทรัพย์ และบรรษัทประกนัสินเช่ืออตุสาหกรรมขนาดย่อม 

1.3 ผู้ มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ (Non-Resident) หมายถึง นิติบคุคล หรือบคุคลที่ไม่ได้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ซึง่ประกอบด้วย 
1.3.1  นิติบคุคล ได้แก่ กิจการ สถาบนั กองทนุ บริษัท หรือสถาบนัการเงินที่อยู่นอกประเทศไทย 
1.3.2     องค์กรของรัฐบาลต่างประเทศที่ตัง้อยู่นอกประเทศไทย 
1.3.3     ส านกังานสาขาและตวัแทนของนิติบคุคลซึง่ตัง้อยู่นอกประเทศไทย 
1.3.4     บคุคลธรรมดาที่ไม่มีสญัชาติไทย  

2. เง่ือนไขส าหรับการฝากเงินในบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์และเงินฝากประจ า 

2.1 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศให้เฉพาะลูกค้าของสายตลาดการเงิน (Financial Markets)  สายธนบดีธนกิจ (Priority 
Banking) ของธนาคารเฉพาะลูกค้า PB1 แ ละ Platinum   และลูกค้าของฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบคุคล (Private Wealth Management) ของบริษัท
หลกัทรัพย์เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) เท่านัน้ 

2.2 บญัชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit Account) ประเภทออมทรัพย์   
2.2.1 ธนาคารให้บริการเฉพาะสกลุเงิน USD, EUR, JPY, GBP, HKD, SGD  
2.2.2 จ านวนเงินเปิดบญัชีขัน้ต ่า 

      สกลุเงิน USD, GBP, SGD, EUR : 1,000  
      สกลุเงิน HKD : 10,000  
      สกลุเงิน JPY : 100,000  

2.2.3 ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้เงินฝากปีละ 2 ครัง้ ณ วนัสิน้เดือนมิถนุายน และธันวาคมของทกุปี  โดยธนาคารจะค านวณดอกเบีย้ตามอตัราที่ระบุไว้ใน
ตารางด้านหน้านีเ้ป็นรายวนัจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิน้วนั ตามวิธีการค านวณดอกเบีย้ที่ระบดุ้านท้ายของประกาศนี  ้

2.2.4 ผู้ฝากรับทราบและตกลงว่าบญัชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศไม่สามารถสมคัรใช้บริการด้านการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์บางประเภทของ
ธนาคารได้ เช่น บริการ KKP พร้อมเพย์ (KKP PromptPay) บริการ KKP e-Banking เป็นต้น  
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2.2.5 การฝากเงิน ถอนเงิน รวมถึงการท าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกบับญัชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ต้องเป็นไปตามกฎหมายควบคมุการแลกเปลี่ยนเงิน 
รวมถึงข้อก าหนดและเงื่อนไขของบริการ โดยธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดและเง่ือนไขหรือรายงานข้อมูลธุรกรรมตามที่

กฎหมายควบคมุการแลกเปลี่ยนเงินก าหนดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
2.2.6 กรณีที่มีการปิดบญัชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ผู้ฝากตกลงให้ธนาคารด าเนินการโอนเงินคงเหลือในบญัชีไปยงับญัชีเงินฝากอ่ืนใดของผู้ฝากที่มี

อยู่กบัธนาคารตามที่ผู้ฝากแจ้งไว้หรือด าเนินการตามวิธีการอ่ืนใดที่ธนาคารก าหนด 
2.2.7 กรณีที่มีการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศส าหรับการท าธุรกรรมใด ๆ ภายใต้บญัชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ กระบวนการในการแลกเปลี่ยน

เงินตราอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ธนาคารก าหนด 
2.2.8 ผู้ฝากรับทราบและยอมรับว่าบญัชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ เป็นผลิตภณัฑ์เงินฝากที่ไม่ได้รับความคุ้มครองจากสถาบนัคุ้มครองเงินฝาก 

2.3 บญัชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Time Deposit Account) ประเภทฝากประจ า    
2.3.1 ธนาคารให้บริการเฉพาะสกลุเงิน USD, EUR, JPY, GBP, HKD, SGD 
2.3.2 จ านวนเงินเปิดบญัชีขัน้ต ่าและขัน้ต ่าในการฝากครัง้ต่อไปต่อรายการ 

      สกลุเงิน USD, GBP, SGD, EUR : 1,000  
      สกลุเงิน HKD : 10,000  
      สกลุเงิน JPY : 100,000  

2.3.3 ในกรณีที่ผู้ฝากถอนเงินก่อนครบก าหนด ผู้ฝากจะต้องถอนเต็มจ านวนของยอดฝากแต่ละรายการ โดยหากมีระยะเวลาฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน 
ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบีย้  และหากมีระยะเวลาฝากตัง้แต่ 3 เดือนขึน้ไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้จากยอดเงินฝากดงักล่าว ส าหรับระยะเวลาที่
ฝากไว้จริงในอตัราดอกเบีย้ออมทรัพย์ ณ วนัฝาก 

2.3.4 ผู้ฝากต้องมีบญัชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภทออมทรัพย์ของธนาคาร เพ่ือรับโอนดอกเบีย้ที่เกิดขึน้ 
2.3.5 ผู้ฝากจะได้รับดอกเบีย้จากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามอตัราที่ระบไุว้ในตารางที่ 4 ด้านหน้านี ้โดยเงินฝากที่มีระยะเวลาฝากตัง้แต่ 12 เดือนขึน้

ไป ผู้ฝากสามารถเลือกรับดอกเบีย้เป็นราย 6 เดือน หรือรับดอกเบีย้เม่ือครบก าหนดฝากเงินก็ได้ โดยก าหนดเง่ือนไขการรับดอกเบีย้และวิธีการรับ
ดอกเบีย้ในค าขอเปิดบญัชี หรือใบน าฝาก หรือเอกสารอื่นใดตามที่ธนาคารก าหนด แล้วแต่กรณี นบัตัง้แต่วนัฝากเงินแต่ละรายการ โดยธนาคารจะ
ค านวณดอกเบีย้ตามวิธีการค านวณดอกเบีย้ที่ระบดุ้านท้ายของประกาศฉบบันี ้ 

2.3.6 เม่ือครบก าหนดฝากเงิน หากผู้ฝากมิได้ถอนเงินฝากรายการนัน้ ๆ ให้ถือว่าผู้ฝากประสงค์จะฝากเงินรายการนัน้กบัธนาคารตอ่ไป ตามประเภทและ
ระยะเวลาการฝากเดิม เว้นแต่ธนาคารจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน โดยแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้า  

2.3.7 ผู้ฝากรับทราบและตกลงว่าบญัชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศไม่สามารถสมคัรใช้บริการด้านการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์บางประเภทของ
ธนาคารได้ เช่น บริการ KKP พร้อมเพย์ (KKP PromptPay) บริการ KKP e-Banking เป็นต้น  

2.3.8 การฝากเงิน ถอนเงิน รวมถึงการท าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกบับญัชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ต้องเป็นไปตามกฎหมายควบคมุการแลกเปลี่ยนเงิน 
รวมถึงข้อก าหนดและเงื่อนไขของบริการ โดยธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดและเง่ือนไขหรือรายงานข้อมูลธุรกรรมตามที่

กฎหมายควบคมุการแลกเปลี่ยนเงินก าหนดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
2.3.9 กรณีที่มีการปิดบญัชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ผู้ฝากตกลงให้ธนาคารด าเนินการโอนเงินคงเหลือในบญัชีไปยงับญัชีเงินฝากอ่ืนใดของผู้ฝากที่มี

อยู่กบัธนาคารตามที่ผู้ฝากแจ้งไว้หรือด าเนินการตามวิธีการอ่ืนใดที่ธนาคารก าหนด 
2.3.10 กรณีที่มีการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศส าหรับการท าธุรกรรมใด ๆ ภายใต้บญัชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ กระบวนการในการแลกเปลี่ยน

เงินตราอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ธนาคารก าหนด 
2.3.11 ผู้ฝากรับทราบและยอมรับว่าบญัชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ เป็นผลิตภณัฑ์เงินฝากที่ไม่ได้รับความคุ้มครองจากสถาบนัคุ้ มครองเงินฝาก 
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2.4 บญัชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Time Deposit Account) ประเภทฝากประจ าพิเศษระยะเวลา 6 เดือนและ 12 เดือน    
2.4.1 ธนาคารให้บริการเฉพาะสกลุเงิน USD 
2.4.2 จ านวนเงินเปิดบญัชีขัน้ต ่าและขัน้ต ่าในการฝากครัง้ต่อไปจะต้องฝากจ านวนไม่น้อยกว่า 1,000 USD ต่อรายการ 
2.4.3 ระยะเวลารับฝากตัง้แต่วนัที่ 1- 30 กนัยายน 2565 หรือจนกว่ายอดเงินฝากรวมครบ 200 ล้าน USD 
2.4.4 ในกรณีที่ผู้ฝากถอนเงินก่อนครบก าหนด ผู้ฝากจะต้องถอนเต็มจ านวนของยอดฝากแต่ละรายการ โดยหากมีระยะเวลาฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน 

ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบีย้  และหากมีระยะเวลาฝากตัง้แต่ 3 เดือนขึน้ไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้จากยอดเงินฝากดงักล่าว ส าหรับระยะเวลาที่
ฝากไว้จริงในอตัราดอกเบีย้ออมทรัพย์ ณ วนัฝาก 

2.4.5 ผู้ฝากต้องมีบญัชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภทออมทรัพย์ของธนาคาร เพ่ือรับโอนดอกเบีย้ที่เกิดขึน้ 
2.4.6 ผู้ฝากจะได้รับดอกเบีย้จากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามอตัราที่ระบไุว้ในตารางที่ 4 ด้านหน้านีเ้ม่ือครบก าหนดฝากเงิน ตามวิธีการรับดอกเบีย้ที่

ผู้ฝากระบุไว้ในค าขอเปิดบัญชี หรือ ใบน าฝาก หรือ เอกสารอ่ืนใดตามที่ธนาคารก าหนด  แล้วแต่กรณี นับตัง้แต่วนัฝากเงินแต่ละรายการ โดย
ธนาคารจะค านวณดอกเบีย้ตามวิธีการค านวณดอกเบีย้ที่ระบดุ้านท้ายของประกาศฉบบันี ้ 

2.4.7 เม่ือครบก าหนดฝากเงิน หากผู้ฝากมิได้ถอนเงินฝากรายการนัน้ ๆ ให้ถือว่าผู้ฝากประสงค์จะฝากเงินรายการนัน้กบัธนาคารตอ่ไป ตามประเภทและ
ระยะเวลาการฝากเดิม เว้นแต่ธนาคารจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้า  

2.4.8 ผู้ฝากรับทราบและตกลงว่าบญัชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศไม่สามารถสมคัรใช้บริการด้านการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์บางประเภทของ
ธนาคารได้ เช่น บริการ KKP พร้อมเพย์ (KKP PromptPay) บริการ KKP e-Banking เป็นต้น  

2.4.9 การฝากเงิน ถอนเงิน รวมถึงการท าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกบับญัชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ  ต้องเป็นไปตามกฎหมายควบคมุการแลกเปลี่ยนเงิน 
รวมถึงข้อก าหนดและเงื่อนไขของบริการ โดยธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดและเง่ือนไขหรือรายงานข้อมูลธุรกรรมตามที่

กฎหมายควบคมุการแลกเปลี่ยนเงินก าหนดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
2.4.10 กรณีที่มีการปิดบญัชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ผู้ฝากตกลงให้ธนาคารด าเนินการโอนเงินคงเหลือในบญัชีไปยงับญัชีเงินฝากอ่ืนใดของผู้ฝากที่มี

อยู่กบัธนาคารตามที่ผู้ฝากแจ้งไว้หรือด าเนินการตามวิธีการอ่ืนใดที่ธนาคารก าหนด 
2.4.11 กรณีที่มีการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศส าหรับการท าธุรกรรมใด ๆ ภายใต้บญัชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ กระบวนการในการแลกเปลี่ยน

เงินตราอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ธนาคารก าหนด 
2.4.12 ผู้ฝากรับทราบและยอมรับว่าบญัชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ เป็นผลิตภณัฑ์เงินฝากที่ไม่ได้รับความคุ้มครองจากสถาบนัคุ้มครองเงินฝาก 

 

3 เง่ือนไขอ่ืน ๆ 

3.1 ธนาคารอาจพิจารณาจ่ายดอกเบีย้เงินฝากเพิ่มให้แก่ผู้ฝากได้ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากมูลค่าทางธุรกิจที่ผู้ฝากมีหรือจะมี กับธนาคารหรือ
บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคารหรือความต้องการระดมเงินฝากของธนาคารในแต่ละช่วงเวลา แต่ทัง้นี ้จะไม่เกินร้อยละ 1 ต่อปี จากอตัราดอกเบีย้
เงินฝากที่ธนาคารประกาศก าหนดจ่ายให้แก่ผู้ฝากที่จัดอยู่ในประเภทลูกค้าเดียวกัน รวมทัง้มีประเภทเงินฝาก วงเงินฝากและระยะเวลาการฝากเดียวกนั 
ตามที่ระบไุว้ในตารางดอกเบีย้เงินฝากเงินตราต่างประเทศข้างต้นนี ้

3.2 ส าหรับเงินฝากจากลูกค้านิติบุคคลประเภทกองทุนตามข้อ 1.2.5 ลูกค้านิติบุคคลประเภทสถาบนัตามข้อ 1.2.6 และบริษัทประกันวินาศภัย ธนาคารขอ                
สงวนสิทธ์ิไม่จ่ายดอกเบีย้ตามตารางข้างต้น หรือไม่จ่ายดอกเบีย้หรือพิจารณาก าหนดอตัราดอกเบีย้และเงื่อนไขอ่ืน ๆ เป็นรายกรณี ตามที่ได้รับอนมุตัิจาก
ผู้ มีอ านาจของธนาคาร  

3.3 ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบีย้เงินฝากและเง่ือนไขที่ก าหนดทุกประเภทตามความเหมาะสม และ/หรือ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ภาวะเศรษฐกิจ การเงินในแต่ละขณะได้ 
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3.4 ธนาคารจะค านวณและหกัภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายจากดอกเบีย้เงินฝากแต่ละประเภท ตามหลกัเกณฑ์ที่กรมสรรพากรก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5 กรณีการฝากเงินเข้าบญัชีด้วยเงินที่รับโอนจากต่างประเทศผู้ฝากเงินมีหน้าที่ต้องแจ้งแหล่งที่มาของเงินตราต่างประเทศและรายงานการท าธุรกรรมตาม
เกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด   กรณีการถอนเงินจากบญัชีผู้ฝากเงินมีหน้าที่ต้องถอนตามวตัถุประสงค์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 
โดยธนาคารสงวนสิทธิในการเรียกเอกสารเพิ่มเติม และหากมีข้อสงสยัธนาคารแห่งประเทศไทยอาจจะติดต่อสอบถามผู้ฝากเงินเกี่ยวกบัรายละเอียดหรือ 
ขอหลกัฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยตรงจากผู้ฝากเงินได้ 

 
 

4 รายชื่อสาขาธนาคารที่ให้บริการบญัชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ  

4.1   สาขาอโศก 4.9    สาขาพหลโยธิน เพลส 

4.2   สาขาอาคารเมืองไทย-ภทัร คอมเพล็กซ์ 4.10  สาขาสขุสวสัดิ ์

4.3   สาขาเซ็นทรัลเวลิด ์ 4.11  สาขาสมทุรปราการ 

4.4   สาขาเยาวราช  4.12  สาขานครราชสิมา 

4.5   สาขาทองหล่อ 4.13  สาขาเชียงใหม่ 

4.6   สาขาสลีม 4.14  สาขาขอนแก่น 

4.7   สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 4.15  สาขาชลบรีุ 

4.8   สาขาเซ็นทรัลเฟสตวิลั อีสตว์ิลล ์  

 
                                       

                                                                                    

                                                                                                                              ผู้ มีอ านาจลงนาม   
                                ( นายปรีชา  เตชรุ่งชยักลุ ) 
                   รองกรรมการผู้จดัการใหญ ่

                                                                                                                                      ประกาศ ณ วนัที่ 31 สิงหาคม 2565 

วิธีการค านวณดอกเบีย้ 

1. จ านวนดอกเบีย้ที่ได้รับ   =   เงินต้น  x  อตัราดอกเบีย้ต่อปี    x   ระยะเวลาที่ฝากจริง (วนั) 
                                                                   100                                   360  หรือ  365 

ฐานจ านวนวนัที่ใช้ในการค านวณดอกเบีย้เทียบเท่า 1 ปีขึน้ไปอยู่กบัสกลุเงินที่ฝาก       USD  EUR   JPY   ใช้ฐาน 360 วนัต่อปี 
                                                                                                                              GBP  HKD  SGD  ใช้ฐาน 365 วนัต่อปี 
   

2. ธนาคารจะค านวณดอกเบีย้เงินฝากทุกประเภทตามที่ระบุไว้ข้างต้น จากยอดเงินคงเหลือในบญัชี ณ สิน้วนัทุกวนั และจะจ่ายดอกเบีย้เงินฝากที่
ค านวณ ณ สิน้วนัทกุวนัดงักล่าว ให้แก่ผู้ฝากตามก าหนดเวลาและเง่ือนไขของบญัชีเงินฝากแต่ละประเภท 


