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ช่ือผลิตภัณฑ์    บญัชีเงินฝากเงินตราตา่งประเทศ  (Foreign Currency Deposit  : FCD) 

ประเภทผลิตภัณฑ์    ประเภทบญัชีที่ธนาคารรับฝากมี 2 ประเภท 
1. เงินฝากออมทรัพย์  ไม่ก าหนดระยะเวลา 
2. เงินฝากประจ า ระยะเวลาในการรับฝาก 1, 3, 6, 9 และ 12 เดือน 

ผู้มีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศ (Resident) 
สามารถเปิดบญัชี FCD ได้ 1 ประเภท  

ผู้มีถิ่นท่ีอยู่นอกประเทศ (Non – Resident : NR) 
สามารถเปิดบญัชี FCD ได้ 1 ประเภท  

1. บญัชีเงินฝากเงินตราตา่งประเทศ ส าหรับผู้ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ 
Foreign Currency Deposit for Resident (FCD-R) 

1. บญัชีเงินฝากเงินตราตา่งประเทศ ส าหรับผู้ มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ  
Foreign Currency Deposit for Non-Resident (FCD-NR) 

  

สกุลเงิน     สกลุเงินที่ให้บริการในปัจจบุนั มี   6  สกลุเงิน  (1 บญัชี ต่อ 1 สกลุเงิน)  ได้แก่   
1. USD (US Dollar)             4.   SGD (Singapore Dollar)  
2. GBP (British Pound)              5.  EUR (Euro) 
3. HKD (Hong Kong Dollar)       6.  JPY (Japanese Yen) 

จ านวนเงินเปิดบัญชีขัน้ต ่าและสูงสุด  ขัน้ต ่าเป็นไปตามแต่ละสกลุเงิน โดยไม่จ ากดัจ านวนเงินฝากสงูสดุ 

  บัญชีออมทรัพย์ บัญชีฝากประจ า 
จ านวนเงินเปิดบัญชีขัน้ต ่า USD 1,000 USD 1,000 

GBP 1,000 GBP 1,000 
HKD 10,000 HKD 10,000 
SGD 1,000 SGD 1,000 
EUR 1,000 EUR 1,000 

JPY 100,000 JPY 100,000  

ขัน้ต ่าในการฝากครัง้ต่อไป ไม่ก าหนด USD 1,000 
GBP 1,000 

HKD 10,000 
SGD 1,000 

  EUR 1,000 
  JPY 100,000 

 

การจ่ายดอกเบีย้  ทกุวนัที่ 30 มิถนุายน  
และ 31 ธันวาคม ของทกุปี 

- จ่ายดอกเบีย้เม่ือครบก าหนด  
(ระยะเวลาฝาก 12 เดือนขึน้ไปเลือกรับดอกเบีย้ราย 6 เดือนได้) 
- กรณีถอนก่อนก าหนด 
ระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน ไม่จ่าย 
ระยะเวลาฝากตัง้แต่ 3 เดือน จ่ายตามบญัชีออมทรัพย์ 
  

การต่ออายุบัญชี ไม่ก าหนด เม่ือครบก าหนดฝากเงิน ธนาคารจะตอ่อายบุญัชีโดยอตัโนมตัิตาม
ประเภทและระยะเวลาการฝากเดิม 

ผู้ฝากสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้จาก https://bank.kkpfg.com (เลือก > ดอกเบีย้ ค่าธรรมเนียม และอตัราแลกเปลี่ยน > อตัราดอกเบีย้ ค่าธรรมเนียม เงื่อนไขเงินฝากเงินตราต่างประเทศ) 
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อัตราดอกเบีย้                   

• ข้อมูลอตัราดอกเบีย้ต่อปี  ผู้ฝากสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลอตัราดอกเบีย้เงินฝากเงินตราต่างประเทศเพิ่มเติมได้จาก https://bank.kkpfg.com (เลือก > 
ดอกเบีย้ ค่าธรรมเนียมและอตัราแลกเปลี่ยน > อตัราดอกเบีย้ ค่าธรรมเนียม เงื่อนไขเงินฝากเงินตราต่างประเทศ > อตัราดอกเบีย้เงินตราต่างประเทศ)   

• ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์โดยจะประกาศให้ ผู้ฝากทราบลว่งหน้าตามหลกัเกณฑ์ที่ ธปท. ก าหนด 

 
ตัวอย่างการค านวณดอกเบีย้   สตูรการค านวณดอกเบีย้จ านวนดอกเบีย้ที่ได้รับ  =   เงินต้น  x  อตัราดอกเบีย้ต่อปี    x   ระยะเวลาที่ฝากจริง (วนั) 

            100                                   360  หรือ  365 

• เงินต้นและอตัราดอกเบีย้ต่อปี ค านวณตามสกลุเงินที่ฝาก 

• ฐานจ านวนวนัที่ใช้ในการค านวณดอกเบีย้เทียบเท่า 1 ปีขึน้อยู่กบัสกลุเงินที่ฝาก 
กรณีสกลุ USD,  EUR,  JPY   ใช้ฐาน 360 วนัต่อปี   
กรณีสกลุ GBP,  HKD,  SGD  ใช้ฐาน 365 วนัต่อปี 

• ธนาคารจะค านวณและหกัภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายจากดอกเบีย้เงินฝากตามหลกัเกณฑ์ที่กรมสรรพากรก าหนด 
เงื่อนไขหลัก  

• ผู้ฝากจะต้องเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพย์สกุลเงินบาทกบัธนาคาร และยินยอมให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากสกลุเงินบาทดงักล่าวเพื่อช าระค่าธรรมเนียม 

ค่าบริการ ราคา และค่าใช้จ่ายใด ๆ อนัเนื่องมาจากหรือที่เกี่ยวกับธุรกรรมใด ๆ ภายใต้บญัชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ  รวมถึงเพ่ือการด าเนินการใด ๆ ตาม

ระเบียบและวิธีปฏิบตัิของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่เกี่ยวกบับญัชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ     

• ตลอดระยะเวลาที่ผู้ฝากมีบญัชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศกบัธนาคาร ผู้ ฝากไม่สามารถปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพย์สกุลเงินบาทที่เปิดคู่กบับญัชีเงินฝากเงินตรา

ต่างประเทศได้   

• ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการรับเปิดบญัชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ให้เฉพาะกับลูกค้าที่ลงนามในเอกสารการเปิดบญัชี และมีเอกสารประกอบการเปิดบญัชี

ครบถ้วนตามที่ธนาคารก าหนดเท่านัน้ 

• บญัชีเงินฝากเงินตราตา่งประเทศไม่สามารถใช้บริการ KKP PromptPay (KKP พร้อมเพย์) ได้  
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เงื่อนไขการฝาก / ถอน / โอน   

บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ส าหรับผู้มีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศ Foreign Currency Deposit for Resident (FCD-R)  

ฝาก / รับโอน       วตัถปุระสงค ์
• เงินที่มีแหล่งเงินได้จากต่างประเทศ เช่น รับช าระค่าสินค้า ค่าบริการ เป็นต้น 
• เงินกู้จากต่างประเทศ 
• เงินตราต่างประเทศที่มาจากการซือ้ แลกเปลี่ยน หรือกู้ยืมจากธนาคารในประเทศ 
• รับโอนมาจากบญัชี FCD อ่ืนของตน หรือ บญัชี FCD ของ Resident อ่ืน หรือ NR รายอื่น 

เง่ือนไข 
• ฝากได้ไม่จ ากดัจ านวน และไม่ต้องยื่นหลกัฐานประกอบการท าธุรกรรม ทกุจ านวนเงิน  

ถอน / โอน วตัถปุระสงค ์
• ช าระภาระผกูพนัเงินตราต่างประเทศ  
• ช าระหนีส้กลุต่างประเทศ หรือเพ่ือช าระเงินจากธุรกรรมอนพุนัธ์ที่อ้างอิงตวัแปรต่างประเทศ 
• ถอนเพื่อฝาก/โอนเข้า FCD ของ NR หรือ FCD บญัชีอ่ืนของตนเอง หรือ บญัชี FCD ของ Resident อ่ืน  
• ถอนเพ่ือขายรับบาทกบัธนาคาร 

เง่ือนไข 
• กรณีถอนหรือโอนไปยงับญัชี FCD ของ Resident ถอนหรือโอนได้ไม่จ ากัดจ านวน และไม่ต้องยื่นหลกัฐานประกอบการ

ท าธุรกรรม ทกุจ านวนเงิน 
• กรณีถอนหรือโอนไปยงับญัชี FCD ของ NR หากธุรกรรมไม่เกิน 200,000 ดอลสาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าต้องแจ้ง

วตัถุประสงค์การท าธุรกรรม หากธุรกรรมตัง้แต่ 200,000 ดอลสาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าขึน้ไปต้องยื่นหลกัฐาน
ประกอบการท าธุรกรรมตามเง่ือนไขที่ ธปท. ก าหนด   

บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ส าหรับผู้มีถิ่นท่ีอยู่นอกประเทศ  Foreign Currency Deposit for Non-Resident (FCD-NR) 

ฝาก / รับโอน   วตัถปุระสงค์  

• รับเงินจากต่างประเทศ 

• รับโอนมาจากบญัชี FCD อ่ืนของตน หรือ NR รายอื่น 

• รับโอนมาจากบคุคลหรือนิตบิคุคลในประเทศ 

• เงินตราต่างประเทศที่มาจากการซือ้ แลกเปลี่ยน กบัธนาคาร 
เง่ือนไข 

• กรณีรับเงินจากแหล่งต่างประเทศ ฝากได้ไม่จ ากดัจ านวน  
• กรณีรับเงินจากแหล่งในประเทศ ต้องแสดงเอกสารหลกัฐานตามเง่ือนไขที่ ธปท. ก าหนด 

ถอน / โอน วตัถปุระสงค์  

• ถอนเพ่ือช าระหรือโอนเป็นสกลุเงินต่างประเทศ  

• ถอนเพ่ือขายรับบาทกบัธนาคาร 
เง่ือนไข 

• การถอนเพ่ือรับเป็นสกลุเงินบาท ต้องแสดงเอกสารประกอบตามเง่ือนไขที่ ธปท. ก าหนด 
วตัถปุระสงค์และเงื่อนไขการฝาก ถอน โอนในแต่ละประเภทบญัชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศเป็นการสรุปเบือ้งต้นโดยอ้างอิงประกาศเจ้าพนกังานควบคมุการแลกเปลี่ยนเงิน  
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เงื่อนไขอื่น /สิทธิประโยชน์  

• ปัจจบุนัธนาคารไม่อนญุาตให้ฝากหรือถอนเป็นเงินสดสกลุเงินต่างประเทศได้  

• สามารถถอนเงินจากบญัชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศได้ไม่จ ากดัจ านวนครัง้ 

• การฝากเงิน ถอนเงิน รวมถึงการท าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกบับญัชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ต้องเป็นไปตามกฎหมายควบคมุการแลกเปลี่ยนเงิน รวมถึงข้อก าหนด

และเง่ือนไขของบริการ โดยธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดและเง่ือนไขหรือรายงานข้อมลูธุรกรรมตามที่กฎหมายควบคมุการแลกเปลี่ยนเงิน

ก าหนดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

• กรณีการฝากเงินเข้าบญัชีด้วยเงินที่รับโอนจากต่างประเทศผู้ฝากเงินมีหน้าที่ต้องแจ้งแหล่งที่มาของเงินตราต่างประ เทศและรายงานการท าธุรกรรมตามเกณฑ์

ของธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด   กรณีการถอนเงินจากบัญชีผู้ฝากเงินมีหน้าที่ต้องถอนตามวตัถุประสงค์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด โดยธนาคาร

สงวนสิทธิในการเรียกเอกสารเพิ่มเติม และหากมีข้อสงสยัธนาคารแห่งประเทศไทยอาจจะติดต่อสอบถามผู้ฝากเ งินเกี่ยวกับรายละเอียดหรือ ขอหลกัฐานและ

เอกสารที่เกี่ยวข้องโดยตรงจากผู้ฝากเงินได้ 

ค่ารักษาบัญชี      

• ไม่คิดค่าธรรมเนียม   

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ      

• ค่าธรรมเนียมเงินโอนต่างประเทศ (Swift / Telex) 

• ค่าธรรมเนียมเงินโอนในประเทศ (ต่างธนาคาร) 

• ค่าธรรมเนียมการฝากถอนบญัชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ 

ผู้ฝากสามารถศึกษารายละเอียดเงื่อนไขและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ เพ่ิมเติมได้จาก https://bank.kkpfg.com  (เลือก > ดอกเบีย้ ค่าธรรมเนียม และ
อตัราแลกเปลี่ยน > อัตราดอกเบีย้ ค่าธรรมเนียม เงื่อนไขเงินฝากเงินตราต่างประเทศ  > ค่าธรรมเนียมการฝากถอนบญัชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ)  ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์โดยจะ
ประกาศให้ ผู้ฝากทราบล่วงหน้าตามหลกัเกณฑ์ที่ ธปท. ก าหนด  

ช่องทางในการติดต่อธนาคาร  

• KKP Contact Center  หมายเลขโทรศพัท์  02 165 5555  

• ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน)  เลขที่  209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ ถนนสขุมุวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

• https://bank.kkpfg.com  

ข้อควรระวัง 

• ระยะเวลาการโอนเงินเป็นไปตามเง่ือนไขที่ธนาคารก าหนด ซึง่อาจขึน้อยู่กบัจ านวนเงิน ความแตกต่างด้านเขตเวลา (Time Zone) และเวลาท าการของธนาคารใน
แต่ละประเทศ  

• ธนาคารขอสงวนสิทธิไม่ให้บริการ กรณีลูกค้าหรือผู้ ที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกรรมอยู่ในรายชื่อต้องห้าม เช่น  UN / THAILAND / OFAC / EU / HM(BOE) 
Sanction lists เป็นต้น 

• กรุณาศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) ฉบับนีก้่อนตัดสินใจใช้บริการผลิตภัณฑ์  หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถามจากพนักงาน
ธนาคารทนัที 

การคุ้มครองเงินฝาก  

• บญัชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ  (FCD)  ทกุประเภท ไม่ได้รับการคุ้มครองทัง้เงินต้นและดอกเบีย้จากสถาบนัคุ้มครองเงินฝาก  


