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ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) 
ตารางที่ 4  ข้อมูลอัตราดอกเบีย้บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ 

เริ่มใช้ต้ังแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 
 หน่วย : ร้อยละต่อปี 

สกุลเงิน ประเภทเงินฝาก 

ประเภทลูกค้า 

ผู้มีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศ ผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ 

บุคคลธรรมดา นิติบุคคล บุคคลธรรมดา นิติบุคคล 

USD 
(US Dollar) 

1. กระแสรายวัน - - - - 

2. ออมทรัพย์ 1.00% 1.00% - 0.25% 

3. ประจ า 
    

   1 เดือน 2.00% 1.90% - 0.25% 

   3 เดือน 2.50% 2.30% - 0.35% 

   6 เดือน 2.80% 2.45% - 0.50% 

   9 เดือน 2.90% 2.55% - 0.60% 

   12 เดือน 3.00% 2.70% - 0.70% 

4. ประจ าพิเศษ     

6 เดือน 4.48% 4.48% - - 

EUR 
(Euro) 

1. กระแสรายวัน - - - - 

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. กระแสรายวัน - - - - 

2. ออมทรัพย์ 0.005% 0.005% - - 

3. ประจ า 
    

   1 เดือน 0.02% 0.01% - - 

   3 เดือน 0.02% 0.01% - - 

   6 เดือน 0.02% 0.01% - - 
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สกุลเงิน ประเภทเงินฝาก 

ประเภทลูกค้า 

ผู้มีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศ ผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ 

บุคคลธรรมดา นิติบุคคล บุคคลธรรมดา นิติบุคคล 

   9 เดือน 0.02% 0.01% - - 

   12 เดือน 0.02% 0.01% - - 

GBP 
(British Pound) 

1. กระแสรายวัน - - - - 

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. กระแสรายวัน - - - - 

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. กระแสรายวัน - - - - 

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% - - 

   หมายเหตุ :   “ - ”  หมายถึง  ไม่ให้บริการ 
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ความหมายของประเภทลูกค้า และเงื่อนไขต่าง ๆ ในการฝากเงินและจ่ายดอกเบีย้ 

1. ความหมายของประเภทลูกค้า 

1.1 บุคคลธรรมดา หมายถึง บุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคลท่ีมีสัญชาติไทย  

1.2 นิติบุคคล หมายถึง 

1.2.1 นิติบุคคลท่ัวไป หมายถึง บริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน นิติบุคคลอาคารชุด สหกรณ์ ท่ีจด

ทะเบียนจัดตัง้ตามกฎหมาย (ยกเว้นสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน) และนิติบุคคลอื่นท่ีจดทะเบียนจัดตัง้ตามกฎหมายไทย  

1.2.2 นิติบุคคลท่ีไม่แสวงหาก าไร หมายถึง นิติบุคคลท่ีไม่มวัีตถุประสงค์เพื่อหาก าไร เช่น มูลนิธิ วัด สมาคม สภากาชาดไทย สถาบันการศึกษา เป็นต้น 

1.2.3 นิติบุคคลพิเศษ หมายถึง หน่วยงานราชการ บริษัทประกันวินาศภัย กองทุนทดแทนความเสียหาย และนิติบุคคลซึ่งมีจ านวนสินทรัพย์ ตั ้งแ ต่ 

10,000,000,000 บาท และให้หมายความรวมถึงกิจการในเครือของนิติบุคคลดังกล่าวด้วย 

1.2.4 หน่วยงานราชการ หมายถึง หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีมีกฎหมายเฉพาะให้จัดตัง้ขึน้ เช่น กระทรวง ทบวง กรมของรัฐบาลไทย เทศบาล องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น องค์กรของรัฐ องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจท่ีมิใช่สถาบัน บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด  

1.2.5 กองทุน หมายถึง กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ กองทุนส ารองเลีย้งชีพ กองทุนส่วนบุคคล กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน และ

กองทุนรวมต่างๆ ท่ีจัดตัง้ตามกฎหมายไทย 

1.2.6 สถาบัน หมายถึง ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ท่ีจัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ บริษัทเงินทุน 

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  นิติบุคคลท่ีประกอบธุรกิจด้วยบัตรเครดิต  นิติบุคคลท่ีประกอบธุรกิจการ

ให้เช่าแบบลีสซิ่ง บริษัทประกันชีวิต บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย บริษัทบริหารสินทรัพย์ และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม  

1.3 ผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ (Non-Resident) หมายถึง นิติบุคคล หรือบุคคลท่ีไม่ได้มีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย 

1.3.1  นิติบุคคล ได้แก่ กิจการ สถาบัน กองทุน บริษัท หรือสถาบันการเงินท่ีอยู่นอกประเทศไทย  

1.3.2     องค์กรของรัฐบาลต่างประเทศท่ีตัง้อยู่นอกประเทศไทย 

1.3.3     ส านักงานสาขาและตัวแทนของนิติบุคคลซึ่งตัง้อยู่นอกประเทศไทย 

1.3.4     บุคคลธรรมดาท่ีไม่มีสัญชาติไทย  

2. เงื่อนไขส าหรับการฝากเงินในบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์และเงินฝากประจ า 

2.1 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศให้เฉพาะลูกค้าของสายตลาดการเงิน (Financial Markets)  สายธนบดีธนกิจ (Priority 

Banking) ของธนาคารเฉพาะลูกค้า PB1 และ Platinum   และลูกค้าของฝ่ายท่ีปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล (Private Wealth Management) ของบริษัท

หลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) เท่านัน้ เว้นแต่ธนาคารจะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อก าหนดและเงื่อนไขของบัญชีเงินฝากเ งินตรา

ต่างประเทศในแต่ละประเภทเป็นการเฉพาะ 

2.2 บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit Account) ประเภทออมทรัพย์   

2.2.1 ธนาคารให้บริการเฉพาะสกุลเงิน USD, EUR, JPY, GBP, HKD, SGD  

2.2.2 จ านวนเงินเปิดบัญชีขัน้ต ่า 

      สกุลเงิน USD, GBP, SGD, EUR : 1,000  

      สกุลเงิน HKD : 10,000  

      สกุลเงิน JPY : 100,000  
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2.2.3 ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้เงินฝากปีละ 2 ครัง้ ณ วันสิน้เดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี  โดยธนาคารจะค านวณดอกเบีย้ตามอัตราท่ีระบุไ ว้ใน

ตารางด้านหน้านีเ้ป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิน้วัน ตามวิธีการค านวณดอกเบีย้ท่ีระบุด้านท้ายของประกาศนี้ 

2.2.4 ผู้ฝากรับทราบและตกลงว่าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศไม่สามารถสมัครใช้บริการด้านการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์บางประเภทของ

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

2.2.5 การฝากเงิน ถอนเงิน รวมถึงการท าธุรกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ต้องเป็นไปตามกฎหมายควบคุมการแลกเปล่ียนเงิน 

รวมถึงข้อก าหนดและเงื่อนไขของบริการ  โดยธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงข้อก าหนดและเงื่อนไขหรือรายงานข้อมูลธุรกรรมตาม ท่ี

กฎหมายควบคุมการแลกเปล่ียนเงินก าหนดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

2.2.6 กรณีท่ีมีการปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ผู้ฝากตกลงให้ธนาคารด าเนินการโอนเงินคงเหลือในบัญชีไปยังบัญชีเงินฝากอื่นใดของผู้ฝากท่ีมี

อยู่กับธนาคารตามท่ีผู้ฝากแจ้งไว้หรือด าเนินการตามวิธีการอื่นใดท่ีธนาคารก าหนด 

2.2.7 ผู้ฝากตกลงรับทราบว่า ผู้ฝากจะต้องมีบัญชีสกุลบาทคู่กับบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ เพื่อช าระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอันเน่ืองมาจาก 

หรือท่ีเกี่ยวกับธุรกรรม ใดๆ ภายใต้บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ หรือหน้าท่ีการช าระหนี้ใดๆ ท่ีมีกับธนาคารจากบัญชีเงินฝากเงิ นตรา

ต่างประเทศ รวมถึงการด าเนินการใดๆ ตามระเบียบและวิธีปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศโดยผู้

ฝากตกลงให้ธนาคารมีสิทธิหักเงินจากบัญชีดังกล่าวได้ 

2.2.8 กรณีท่ีมีการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศส าหรับการท าธุรกรรมใด ๆ ภายใต้บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ กระบวนการในการแลกเปล่ียน

เงินตราอัตราแลกเปล่ียนเงินตราและค่าธรรมเนียมท่ีเกี่ยวข้องจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีธนาคารก าหนด  

2.2.9 ผู้ฝากรับทราบและยอมรับว่าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ เป็นผลิตภัณฑ์เงินฝากท่ีไม่ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก  

2.3 บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Time Deposit Account) ประเภทฝากประจ า    

2.3.1 ธนาคารให้บริการเฉพาะสกุลเงิน USD, EUR, JPY, GBP, HKD, SGD 

2.3.2 จ านวนเงินเปิดบัญชีขัน้ต ่าและขัน้ต ่าในการฝากครัง้ต่อไปต่อรายการ 

      สกุลเงิน USD, GBP, SGD, EUR : 1,000  

      สกุลเงิน HKD : 10,000  

      สกุลเงิน JPY : 100,000  

2.3.3 ในกรณีท่ีผู้ฝากถอนเงินก่อนครบก าหนด ผู้ฝากจะต้องถอนเต็มจ านวนของยอดฝากแ ต่ละรายการ โดยหากมีระยะเวลาฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน 

ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบีย้  และหากมีระยะเวลาฝากตัง้แต่ 3 เดือนขึน้ไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้จากยอดเงินฝากดังกล่าว ส าหรับระยะเวลาท่ี

ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบีย้ออมทรัพย์ ณ วันฝาก 

2.3.4 ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภทออมทรัพย์ของธนาคาร เพื่อรับโอนดอกเบีย้ท่ีเกิดขึน้ 

2.3.5 ผู้ฝากจะได้รับดอกเบีย้จากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามอัตราท่ีระบุไว้ในตารางท่ี 4 ด้านหน้านี ้ โดยเงินฝากท่ีมีระยะเวลาฝากตัง้แต่ 12 เดือนขึน้

ไป ผู้ฝากสามารถเลือกรับดอกเบีย้เป็นราย 6 เดือน หรือรับดอกเบีย้เมื่อครบก าหนดฝากเงินก็ได้ โดยก าหนดเงื่อนไขการรับดอกเบีย้และวิธีการรับ

ดอกเบีย้ในค าขอเปิดบัญชี หรือใบน าฝาก หรือเอกสารอื่นใดตามท่ีธนาคารก าหนด แล้วแต่กรณี นับตัง้แต่วันฝากเงินแต่ละรายการ โดยธนาคารจะ

ค านวณดอกเบีย้ตามวิธีการค านวณดอกเบีย้ท่ีระบุด้านท้ายของประกาศฉบับนี ้  

2.3.6 เมื่อครบก าหนดฝากเงิน หากผู้ฝากมิได้ถอนเงินฝากรายการนัน้ ๆ ให้ถือว่าผู้ฝากประสงค์จะฝากเงินรายการนัน้กับธนาคารต่อไป ตามประเภทและ

ระยะเวลาการฝากเดิม เว้นแต่ธนาคารจะก าหนดเป็นอย่างอื่น โดยแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้า  
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2.3.7 ผู้ฝากรับทราบและตกลงว่าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศไม่สามารถสมัครใช้บริการด้านการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์บางประเภทของ

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

2.3.8 การฝากเงิน ถอนเงิน รวมถึงการท าธุรกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ต้องเป็นไปตามกฎหมายควบคุมการแลกเปล่ียนเงิน 

รวมถึงข้อก าหนดและเงื่อนไขของบริการ  โดยธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงข้อก าหนดและเงื่อนไขหรือรายงานข้อมูลธุรกรรมตาม ท่ี

กฎหมายควบคุมการแลกเปล่ียนเงินก าหนดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

2.3.9 กรณีท่ีมีการปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ผู้ฝากตกลงให้ธนาคารด าเนินการโอนเงินคงเหลือในบัญชีไปยังบัญชีเงินฝากอื่นใดของผู้ฝากท่ีมี

อยู่กับธนาคารตามท่ีผู้ฝากแจ้งไว้หรือด าเนินการตามวิธีการอื่นใดท่ีธนาคารก าหนด 

2.3.10 ผู้ฝากตกลงรับทราบว่า ผู้ฝากจะต้องมีบัญชีสกุลบาทคู่กับบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ เพื่อช าระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอันเน่ืองมาจาก 

หรือท่ีเกี่ยวกับธุรกรรม ใดๆ ภายใต้บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ หรือหน้าท่ีการช าระหนี้ใดๆ ท่ีมีกับธนาคารจากบัญชีเงินฝากเงิ นตรา

ต่างประเทศ รวมถึงการด าเนินการใดๆ ตามระเบียบและวิธีปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศโดยผู้

ฝากตกลงให้ธนาคารมีสิทธิหักเงินจากบัญชีดังกล่าวได้ 

2.3.11 กรณีท่ีมีการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศส าหรับการท าธุรกรรมใด ๆ ภายใต้บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ กระบวนการในการแลกเปล่ียน

เงินตราอัตราแลกเปล่ียนเงินตราและค่าธรรมเนียมท่ีเกี่ยวข้องจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีธนาคารก าหนด 

2.3.12 ผู้ฝากรับทราบและยอมรับว่าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ เป็นผลิตภัณฑ์เงินฝากท่ีไม่ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 

2.4 บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Time Deposit Account) ประเภทฝากประจ าพิเศษระยะเวลา 6 เดือน  

2.4.1 ธนาคารให้บริการเฉพาะสกุลเงิน USD 

2.4.2 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปิดบัญชีและรับฝากเงินประเภทนีเ้ฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศ และลูกค้านิติบุคคลผู้มีถิ่นท่ีอยู่ ใน

ประเทศเท่านัน้ (ไม่รวมลูกค้านิติบุคคลประเภทกองทุน สถาบัน และบริษัทประกันวินาศภัย)  

2.4.3 จ านวนเงินเปิดบัญชีขัน้ต ่าและขัน้ต ่าในการฝากครัง้ต่อไปจะต้องฝากจ านวนไม่น้อยกว่า 1,000 USD ต่อรายการ 

2.4.4 ระยะเวลารับฝากตัง้แต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2566 หรือจนกว่ายอดเงินฝากรวมครบ 200 ล้าน USD 

2.4.5 ในกรณีท่ีผู้ฝากถอนเงินก่อนครบก าหนด ผู้ฝากจะต้องถอนเต็มจ านวนของยอดฝากแ ต่ละรายการ โดยหากมีระยะเวลาฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน 

ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบีย้  และหากมีระยะเวลาฝากตัง้แต่ 3 เดือนขึน้ไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้จากยอดเงินฝากดังกล่าว ส าหรับระยะเวลาท่ี

ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบีย้ออมทรัพย์ ณ วันฝาก 

2.4.6 ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภทออมทรัพย์ของธนาคาร เพื่อรับโอนดอกเบีย้ท่ีเกิดขึน้ 

2.4.7 ผู้ฝากจะได้รับดอกเบีย้จากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามอัตราท่ีระบุไว้ในตารางท่ี 4 ด้านหน้านีเ้มื่อครบก าหนดฝากเงิน ตามวิธีการรับดอกเบีย้ท่ี

ระบุไว้ในค าขอเปิดบัญชี หรือ ใบน าฝาก หรือ เอกสารอื่นใดตามท่ีธนาคารก าหนด แล้วแต่กรณี นับตัง้แต่วันฝากเงินแต่ละรายการ โดยธนาคารจะ

ค านวณดอกเบีย้ตามวิธีการค านวณดอกเบีย้ท่ีระบุด้านท้ายของประกาศฉบับนี ้  

2.4.8 เมื่อครบก าหนดฝากเงิน หากผู้ฝากมิได้ถอนเงินฝากรายการนัน้ๆ ให้ถือว่าผู้ฝากประสงค์จะฝากเงินรายการนัน้กับธนาคารต่อไป โดยธนาคารจะ

ท าการฝากเงินรายการดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากประจ าระยะเวลาการฝาก 6 เดือน ซึ่งผู้ฝากจะได้รับดอกเบีย้เท่ากับอัตราดอกเบีย้เงินฝากประจ า 

6 เดือน ท่ีธนาคารประกาศใช้อยู่ในขณะนัน้  

2.4.9 ผู้ฝากรับทราบและตกลงว่าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศไม่สามารถสมัครใช้บริการด้านการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์บางประเภทของ

ธนาคารได้ เช่น บริการ KKP พร้อมเพย์ (KKP PromptPay) บริการ KKP e-Banking เป็นต้น  
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2.4.10 การฝากเงิน ถอนเงิน รวมถึงการท าธุรกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ต้องเป็นไปตามกฎหมายควบคุมการแลกเปล่ียนเงิน 

รวมถึงข้อก าหนดและเงื่อนไขของบริการ  โดยธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงข้อก าหนดและเงื่อนไขหรือรายงานข้อมูลธุรกรรมตาม ท่ี

กฎหมายควบคุมการแลกเปล่ียนเงินก าหนดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

2.4.11 กรณีท่ีมีการปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ผู้ฝากตกลงให้ธนาคารด าเนินการโอนเงินคงเหลือในบัญชีไปยังบัญชีเงินฝากอื่นใดของผู้ฝากท่ีมี

อยู่กับธนาคารตามท่ีผู้ฝากแจ้งไว้หรือด าเนินการตามวิธีการอื่นใดท่ีธนาคารก าหนด 

2.4.12 ผู้ฝากตกลงรับทราบว่า ผู้ฝากจะต้องมีบัญชีสกุลบาทคู่กับบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ เพื่อช าระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอันเน่ืองมาจาก 

หรือท่ีเกี่ยวกับธุรกรรม ใดๆ ภายใต้บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ หรือหน้าท่ีการช าระหนี้ใดๆ ท่ีมีกับธนาคารจากบัญชีเงินฝากเงิ นตรา

ต่างประเทศ รวมถึงการด าเนินการใดๆ ตามระเบียบและวิธีปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศโดยผู้

ฝากตกลงให้ธนาคารมีสิทธิหักเงินจากบัญชีดังกล่าวได้ 

2.4.13 กรณีท่ีมีการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศส าหรับการท าธุรกรรมใด ๆ ภายใต้บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ กระบวนการในการแลกเปล่ียน

เงินตราอัตราแลกเปล่ียนเงินตราและค่าธรรมเนียมท่ีเกี่ยวข้องจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีธนาคารก าหนด 

2.4.14 ผู้ฝากรับทราบและยอมรับว่าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ เป็นผลิตภัณฑ์เงินฝากท่ีไม่ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก  
 

3 เงื่อนไขอื่น ๆ 

3.1 ธนาคารอาจพิจารณาจ่ายดอกเบี ้ยเงินฝากเพิ่มให้แก่ผู้ฝากได้ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากมูลค่าทางธุรกิจท่ีผู้ฝากมีหรือจะมีกับธนาคา ร หรือ

บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคารหรือความต้องการระดมเงินฝากของธนาคารในแต่ละช่วงเวลา แต่ทัง้นี ้จะไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปีจากอัตราดอกเบี ้ย

เงินฝากท่ีธนาคารประกาศก าหนดจ่ายให้แก่ผู้ฝากท่ีจัดอยู่ในประเภทลูกค้าเดียวกัน รวมทัง้มีประเภทเงินฝาก วงเงินฝากและระยะเวลาการฝาก เดีย วกัน 

ตามท่ีระบุไว้ในตารางดอกเบีย้เงินฝากเงินตราต่างประเทศข้างต้นนี ้

3.2 ส าหรับเงินฝากจากลูกค้านิติบุคคลประเภทกองทุนตามข้อ 1.2.5 ลูกค้านิติบุคคลประเภทสถาบันตามข้อ 1.2.6 และบริษัทประกันวินาศภัย ธนาคาร ขอ                

สงวนสิทธ์ิไม่จ่ายดอกเบีย้ตามตารางข้างต้น หรือไม่จ่ายดอกเบีย้หรือพิจารณาก าหนดอัตราดอกเบีย้และเงื่อนไขอื่น ๆ เป็นรายกรณี ตามท่ีได้รับอนุมัติจาก

ผู้มีอ านาจของธนาคาร  

3.3 ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบีย้เงินฝากและเงื่อนไขท่ีก าหนดทุกประเภทตามความเหมาะสม และ/หรือ เพื่อให้สอดคล้องกับ

ภาวะเศรษฐกิจ การเงินในแต่ละขณะได้ 

3.4 ธนาคารจะค านวณและหักภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่ายจากดอกเบีย้เงินฝากแต่ละประเภท ตามหลักเกณฑ์ท่ีกรมสรรพากรก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการค านวณดอกเบีย้ 

1. จ านวนดอกเบีย้ท่ีได้รับ   =   เงินต้น  x  อัตราดอกเบีย้ต่อปี    x   ระยะเวลาท่ีฝากจริง (วัน) 

                                                                   100                                   360  หรือ  365 

ฐานจ านวนวันท่ีใช้ในการค านวณดอกเบีย้เทียบเท่า 1 ปีขึน้ไปอยู่กับสกุลเงินท่ีฝาก       USD  EUR   JPY   ใช้ฐาน 360 วันต่อปี 

                                                                                                                              GBP  HKD  SGD  ใช้ฐาน 365 วันต่อปี 
   

2. ธนาคารจะค านวณดอกเบีย้เงินฝากทุกประเภทตาม ท่ีระบุไว้ข้างต้น จากยอดเงินคงเหลือในบัญชี ณ สิน้วันทุกวัน และจะจ่ายดอกเบีย้เงินฝากท่ี

ค านวณ ณ สิน้วันทุกวันดังกล่าว ให้แก่ผู้ฝากตามก าหนดเวลาและเงื่อนไขของบัญชีเงินฝากแต่ละประเภท 



 

หน้า 7 / 7 

 

 

3.5 กรณีการฝากเงินเข้าบัญชีด้วยเงินท่ีรับโอนจากต่างประเทศผู้ฝากเงินมีหน้าท่ีต้องแจ้งแหล่งท่ีมาของเงินตราต่างประเทศและรายงานการท าธุรกรรมตาม

เกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด   กรณีการถอนเงินจากบัญชีผู้ฝากเงินมีหน้าท่ีต้องถอนตามวัตถุประสงค์ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 

โดยธนาคารสงวนสิทธิในการเรียกเอกสารเพิ่มเติม และหากมีข้อสงสัยธนาคารแห่งประเทศไทยอาจจะติดต่อสอบถามผู้ฝากเงินเกี่ยวกับรายละเอียดหรือ  

ขอหลักฐานและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงจากผู้ฝากเงินได้ 
 

4 รายชื่อสาขาธนาคารท่ีให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ  

4.1   สาขาอโศก 4.9    สาขาพหลโยธิน เพลส 

4.2   สาขาอาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ 4.10  สาขาสุขสวัสด์ิ 

4.3   สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ 4.11  สาขาสมุทรปราการ 

4.4   สาขาเยาวราช  4.12  สาขานครราชสิมา 

4.5   สาขาทองหล่อ 4.13  สาขาเชียงใหม่ 

4.6   สาขาสีลม 4.14  สาขาขอนแก่น 

4.7   สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 4.15  สาขาชลบุรี 

4.8   สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์  

 

                                       
                                                                                    

                                                                                                                                                                          ผู้มีอ านาจลงนาม 

                                                                                                                                                              
                                ( นาย ปรีชา  เตชรุ่งชัยกุล ) 
                   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

                                                                                                                                      ประกาศ ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2566 


