บ ัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศทีม
่ แ
ี หล่งเงินจากในประเทศหรือต่างประเทศ
(Domestic Funds Foreign Currency Deposit -DFCD) และ
(Domestic Funds Special Foreign Currency Deposit -DSFCD)
สรุปคุณสมบ ัติสาค ัญ
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศทีม
่ แ
ี หล่งเงินจากในประเทศหรือต่างประเทศ ประเภท DFCD และ DSFCD แตกต่างกันเพียงเล็กน ้อย
ในรายละเอียดเกีย
่ วกับยอดเงินรวมสูงสุดทีฝ
่ ากในบัญชีและข ้อกาหนดในการแสดงหลักฐานแจ ้งภาระค่าใช ้จ่ายทีต
่ ้องชาระเงินตรา
ต่างประเทศในอนาคต

ประเภท
บ ัญชี
DFCD

แหล่งทีม
่ า
ของเงิน
มาจากต่าง
ประเทศหรือใน
ประเทศ เช่น
 รายได ้จาก
การส่งออก
 รับเงินกู ้จาก
ต่างประเทศ
 เงิน
ช่วยเหลือ
ครอบครัว
หรือให ้เป็ น
ของขวัญ
รายได้เงินบาท
จากเงินฝากหรือ
เงินกู ้

DSFCD

เงือ
่ นไขการฝากเงิน
ยอดเงินรวมสูงสุด
แสดงหล ักฐานภาระ
ทีฝ
่ ากได้ในบ ัญชี
้ า่ ย
ค่าใชจ
(รวมทุกสกุลเงิน
ต่างประเทศ
ทุกบ ัญชีและทุก
ในอนาคต
ธนาคาร)
แสดงหลักฐานภาระ
ไม่จากัดจานวน
ค่าใช ้จ่ายในอนาคต
เช่น
 เอกสารยืนยัน
การศึกษาของ
บุตรหลานใน
ต่างประเทศ
 สัญญาเงินกู ้จาก
ต่างประเทศ
 ใบเรียกเก็บเงิน
หรือตั๋วสินค ้า
จากต่างประเทศ

ไม่ต ้องแสดง
หลักฐานใดๆ

5 ล ้านดอลลาร์สหรัฐฯ
หรือสกุลเงินอืน
่ เทียบเท่า

เงือ
่ นไขการถอนเงิน
เมือ
่ ถอนร ับบาท
ไม่ต ้องแสดง
หลักฐานใดๆ

เมือ
่ ถอนหรือโอนเงินใน
สกุลเงินต่างประเทศ



ระบุวัตถุประสงค์
ของธุรกรรมลงใน
ใบคาขอใช ้บริการ
แสดงหลักฐานภาระ
ค่าใช ้จ่ายให ้แก่
บุคคลในต่าง
ประเทศ เช่น
ใบเรียกเก็บเงินหรือ
สัญญาเงินกู ้

ไม่ต ้องแสดง
หลักฐานใดๆ

รายละเอียดบ ัญชี

สกุลเงินที่
ร ับฝาก

้
การจ่ายดอกเบีย





บ ัญชีกระแสรายว ัน
ดอลลาร์สหรัฐฯ (USD)
ยูโร (EUR)
ปอนด์สเตอร์ลงิ (GBP)

ไม่มด
ี อกเบีย
้

บ ัญชีเงินฝากสะสมทร ัพย์
บ ัญชีเงินฝากประจา
ดอลลาร์สหรัฐฯ (USD)
หยวน (CNY)
ยูโร (EUR)
ปอนด์สเตอร์ลงิ (GBP)
เยน (JPY)
ดอลลาร์สงิ คโปร์ (SGD)
่ งกง (HKD)
ดอลลาร์ฮอ
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)
ดอลลาร์นวิ ซีแลนด์ (NZD)
ฟรังก์สวิส (CHF)
ดอลลาร์แคนาดา (CAD)
โครนเดนมาร์ก (DKK)
โครนนอร์เวย์ (NOK)
โครนสวีเดน (SEK)
ริงกิตมาเลเซีย (MYR) เปิ ดได ้เฉพาะบุคคลไทยประเภท DFCD
รูเปี ยอินโดนีเซีย (IDR) เปิ ดได ้เฉพาะบุคคลไทยประเภท DFCD
จ่ายเข ้าบัญชีปีละ 2 ครัง้
 จ่ายตามเวลาทีค
่ รบกาหนดการ
เดือนมิถน
ุ ายน และธันวาคม
ฝากเงิน 1, 3, 6, 9 และ 12

จ่ายดอกเบีย
้ ตามอัตราดอกเบีย
้
เดือน
เงินฝากเงินตราต่างประเทศ
 จ่ายดอกเบีย
้ ตามอัตราดอกเบีย
้
ประจาวันทีธ่ นาคารกาหนด
เงินฝากเงินตราต่างประเทศ)
ประเภทประจาทีธ
่ นาคารกาหนด
ณ วันฝากเงิน
 กรณีถอนก่อนกาหนด
- ระยะเวลาฝากไม่ถงึ 3 เดือน
ไม่จ่ายดอกเบีย
้
- ระยะเวลาฝากตัง้ แต่ 3 เดือน
จ่ายดอกเบีย
้ เท่ากับอัตรา
ดอกเบีย
้ บัญชีเงินฝาก
เงินตราต่างประเทศสะสม
ทรัพย์ ณ วันฝากเงิน


















การห ักภาษี
้ ณ ทีจ
ดอกเบีย
่ า่ ย
การฝากเงิน

บ ัญชีกระแสรายว ัน
ไม่เสียภาษี








บ ัญชีเงินฝากสะสมทร ัพย์
15% (กรณีได ้รับดอกเบีย
้ เกิน 20,000
บาทต่อปี )
คาสั่งโอนเงินจากต่างประเทศผ่าน SWIFT หรือ Telex
ธนบัตรต่างประเทศ
เช็คและดร๊าฟท์
เช็คเดินทางต่างประเทศ
ตั๋วสินค ้าออก (ทีเ่ รียกเก็บเงินจากต่างประเทศได ้แล ้ว)
้ เงินตราต่างประเทศเพือ
นาเงินบาทมาซือ
่ ฝากเข ้าบัญชี

บ ัญชีเงินฝากประจา
15%

เงือ
่ นไขการฝากเงิน


การถอนเงิน




ฝากเงินได ้ทีส
่ าขาทีเ่ ปิ ดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศไว ้เท่านัน
้ (สาหรับบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
สานักงานใหญ่สามารถใช ้บริการผ่านสาขาใดก็ได ้ทีเ่ ปิ ดให ้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ)
การฝากด ้วยธนบัตรต่างประเทศ ฝากได ้ไม่เกินวันละ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือสกุลเงินอืน
่ เทียบเท่า
ลูกค ้าต ้องกรอก “หนังสือรับรองยอดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ” กรณีดังนี้
้ เงินตราต่างประเทศเพือ
o การนาเงินบาทมาซือ
่ ฝากเข ้าบัญชี ประเภท DSFCD
o การฝากด ้วยธนบัตรต่างประเทศเข ้าบัญชีประเภท DSFCD








คาสั่งโอนเงินไปต่างประเทศผ่าน SWIFT หรือ Telex
ธนบัตรต่างประเทศ
เช็คและดร๊าฟท์
เช็คเดินทางต่างประเทศ
ตั๋วสินค ้าเข ้า
เงินบาท

เงือ
่ นไขการถอนเงิน



การโอนเงิน
ระหว่างบ ัญชี

ไม่มส
ี มุดเช็คสาหรับบัญชีกระแสรายวัน
ถอนเงินได ้ทีส
่ าขาทีเ่ ปิ ดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศไว ้เท่านัน
้ (สาหรับบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
สานักงานใหญ่สามารถใช ้บริการผ่านสาขาใดก็ได ้ทีใ่ ห ้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ)
กรุณาแจ ้งธนาคารล่วงหน ้า เมือ
่ ต ้องการถอนเงินเป็ นธนบัตรต่างประเทศ

ื่ เจ ้าของเดียวกันเท่านัน
สามารถโอนเงินระหว่างบัญชีทม
ี่ ช
ี อ
้

หมายเหตุ: ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลีย
่ นแปลงข ้อกาหนดและเงือ
่ นไขของบริการโดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
กรุณาตรวจสอบข ้อกาหนดและเงือ
่ นไขทัง้ หมดก่อนใช ้บริการ

