
 

 
 

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ตารางอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ร้อยละต่อปี) 
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่  9 พฤษภาคม 2556 

 

ประเภทเงินฝาก 
ประเภทลูกค้า 

บุคคล นิติบุคคล นิติบุคคลที่ไม่ 
ราชการ สถาบัน 

ผู้มีถ่ินฐานอยู่นอกประเทศ 
ธรรมดา ทั่วไป แสวงหาก าไร บุคคลธรรมดา นิติบุคคล 

 
1. ประเภทกระแสรายวัน       

  
  

  
    

  1.1 กระแสรายวันทั่วไป    0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  1.2 กระแสรายวันพิเศษ     (Super Cheque)          
  วงเงิน 0 - 10,000,000 บาท 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 - - 
               ต้ังแต่   10,000,001 บาท 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 - - 
            
2. ประเภทสมุดคู่ฝากออมทรัพย์         
  2.1 ออมทรัพย์ทั่วไป    0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.000 0.000 
  พนักงาน  ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธนาคาร 1.500 0.000 0.000 0.000 0.000 - - 
  2.2 ออมทรัพย์พิเศษ  (Hi-Speed Savings)              
   วงเงิน 0 - 10,000,000 บาท 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 - - 
               ต้ังแต่   10,000,001 บาท 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 - - 

 

2.3      ออมทรัพย์พิเศษ           ICBC (Thai) Gold Savings 
              ส่วนที่ไม่เกิน 10,000 บาท 
              ต้ังแต่ 10,000 บาทแต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท 
              ส่วนที่เกิน 10,000,000 บาทข้ึนไป 
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3. ประเภทสมุดคู่ฝากประจ า/ ใบรับเงินฝาก        
  3.1 ประเภทเผื่อเรียก  (เฉพาะใบรับเงินฝาก)        
   วงเงิน 0 - 9, 999, 999 บาท 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 - - 
    10,000,000 - 30,000,000 บาท 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 - - 
    ต้ังแต่ 30,000,001 บาท 2.125 2.125 2.125 2.125 2.125 - - 
            
 3.2 ประเภทเงินฝากประจ า        
  1  เดือน  (เฉพาะใบรับเงินฝาก)        
   วงเงิน 0 - 9, 999, 999 บาท 2.125 2.125 2.125 2.125 2.125 - - 
    10,000,000 - 30,000,000 บาท 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 - - 
    ต้ังแต่ 30,000,001 บาท 2.375 2.375 2.375 2.375 2.375 - - 
            
  3  เดือน         
   วงเงิน 0 - 9, 999, 999 บาท 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 - - 
    10,000,000 - 30,000,000 บาท 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 - - 
    ต้ังแต่ 30,000,001 บาท 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 - - 
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 6  เดือน         

   วงเงิน 0 - 9, 999, 999 บาท 2.850 2.850 2.850 2.850 2.850 2.500 2.500 
    10,000,000 - 30,000,000 บาท 2.850 2.850 2.850 2.850 2.850 2.500 2.500 
    ต้ังแต่ 30,000,001 บาท 2.850 2.850 2.850 2.850 2.850 2.500 2.500 
            

  12  เดือน         
   วงเงิน 0 - 9, 999, 999 บาท 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 2.750 2.750 

    10,000,000 - 30,000,000 บาท 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 2.750 2.750 

    ต้ังแต่ 30,000,001 บาท 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 2.750 2.750 

            

  18  เดือน         
   วงเงิน 0 - 9, 999, 999 บาท 3.125 3.125 3.125 3.125 3.000 2.875 2.875 

    10,000,000 - 30,000,000 บาท 3.125 3.125 3.125 3.125 3.000 2.875 2.875 

    ต้ังแต่ 30,000,001 บาท 3.125 3.125 3.125 3.125 3.000 2.875 2.875 

            

  24  เดือน         
   วงเงิน 0 - 9, 999, 999 บาท 3.250 3.250 3.250 3.250 3.125 3.000 3.000 

    10,000,000 - 30,000,000 บาท 3.250 3.250 3.250 3.250 3.125 3.000 3.000 

    ต้ังแต่ 30,000,001 บาท 3.250 3.250 3.250 3.250 3.125 3.000 3.000 

            

  36  เดือน – 48 เดือน         
   วงเงิน 0 - 9, 999, 999 บาท 3.250 3.250 3.250 3.250 3.250 3.000 3.000 

    10,000,000 - 30,000,000 บาท 3.250 3.250 3.250 3.250 3.250 3.000 3.000 

    ต้ังแต่ 30,000,001 บาท 3.250 3.250 3.250 3.250 3.250 3.000 3.000 

                         เงินฝากประจ าพิเศษ ระยะเวลาฝาก 8 เดือน      
                         งาน Money Expo 2013  

                                      วงเงิน            100,000 -      1,000,000 บาท            
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หมายเหตุ    "   -  "  หมายถึง  ไม่รับฝาก 

                                                                                                      ผู้มีอ านาจลงนาม  
(นายอภิชาติ  เกษมกุลศิริ) 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 
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เงื่อนไขต่าง ๆ ในการจ่ายดอกเบ้ีย 

1. ประเภทต่าง ๆ ของลูกค้า            
1.1 บุคคลธรรมดา            
1.2 นิติบุคคลทั่วไป  หมายถึง   บริษัทจ ากัด   บริษัทมหาชนจ ากัด   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด   ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล   กิจการร่วมค้าที่ป็นนิติบุคคล  
 บริษัทประกันภัย  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  โรงพยาบาล 
1.3 นิติบุคคลที่ไม่แสวงหาก าไร  หมายถึง   มูลนิธิ   สมาคม   วัด   โบสถ์   สภากาชาดไทย   องค์การกุศลที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาก าไร   

สถาบันการศึกษา 
1.4 ราชการ  หมายถึง   หน่วยงานราชการ   รัฐวิสาหกิจ    องค์กรของรัฐ    องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น   รัฐวิสาหกิจที่ด าเนินการในรูปบริษัทจ ากัด   
 เป็นต้น 
1.5 สถาบัน หมายถึง  กองทุน   กองทุนรวม   กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ   กองทุนส่วนบุคคล   กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการกองทุนประกันสังคม   

ส านักงานประกันสังคม บริษัทบริหารสินทรัพย์ บริษัทประกันชีวิต สหกรณ์ออมทรัพย์ ชุมนุมสหกรณ์     
1.6 สถาบันการเงิน   หมายถึง   ธนาคารพาณิชย์   ธนาคารออมสิน   ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร    ธนาคารอาคารสงเคราะห์  ธนาคาร

อิสลามแห่งประเทศไทย   ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง-ประเทศไทย บริษัท
เงินทุน บริษัทหลักทรัพย์  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน   สถาบันคุ้มครอง-เงินฝาก  บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน โรงรับจ าน า สาขาของธนาคารต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทย สถาบันการเงินต่างประเทศ  

1.7  ผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ 
2. เง่ือนไขและการจ่ายดอกเบี้ยส าหรับบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน             
     2.1 บัญชีเงินฝากกระแสรายวันทั่วไป           
   2.1.1 จ านวนเงินเปิดบัญชีข้ันต่ าไม่น้อยกว่า 10,000 บาท (หน่ึงหมื่นบาทถ้วน)  และยอดคงเหลือเฉลี่ยทั้งเดือนไม่น้อยกว่า 1,000 บาท  
    (หน่ึงพันบาทถ้วน)         
   2.1.2  พนักงานธนาคารและบริษัทในเครือ  ได้รับยกเว้นเง่ือนไขตามข้อ 2.1.1       
 2.2 บัญชีเงินฝากกระแสรายวันพิเศษ           
   2.2.1 จ านวนเงินเปิดบัญชีข้ันต่ าไม่น้อยกว่า 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  และยอดคงเหลือเฉลี่ยทั้งเดือนไม่น้อยกว่า 5,000 บาท  
    (ห้าพันบาทถ้วน) 
   2.2.2 ลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป และนิติบุคคลที่ไม่แสวงหาก าไร สามารถมีบัญชีกระแสรายวันพิเศษ (Super Cheque) 
    ได้ท่านละ 1 บัญชี ทั้งน้ียกเว้น ลูกค้าที่มีการเปิดบัญชีประเภทน้ีก่อนประกาศน้ีมีผลบังคับใช้  
   2.2.3 ธนาคารจะค านวณดอกเบี้ยเป็นรายวันส าหรับบัญชีเงินฝากกระแสรายวันพิเศษตามอัตราดอกเบี้ยส าหรับผู้ฝากแต่ละประเภท และเง่ือนไขที่ธนาคาร

ประกาศ  โดยจะจ่ายในเดือนมิถุนายน และ เดือนธันวาคมของทุกปี      
   2.2.4 บัญชีเงินฝากกระแสรายวันพิเศษน้ีมิได้มีไว้เพ่ือให้บริการการใช้วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้าได้รับจากธนาคาร    
   2.2.5 ในกรณีที่ธนาคารยินยอมให้ลูกค้าใช้บริการเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันประเภทน้ีเป็นจ านวนเงินมากกว่า 
    ยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชี ลูกค้าตกลงให้ถือว่าค าขอเปิดบัญชีเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืม และให้ลูกค้าตกลงช าระหน้ีที่เกิดข้ึน 
    ดังกล่าวให้เสร็จสิ้นครบถ้วนภายในเวลาที่ธนาคารก าหนด  หรือ  ยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิหักเงินในบัญชีเงินฝากทุกประเภทที่ลูกค้ามี  
    อยู่กับธนาคารเพ่ือช าระหน้ีดังกล่าวทั้งหมดได้ทันทีโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบและไม่ต้องรอให้เงินฝากในบัญชีเงินฝากน้ัน ๆ   
    ครบก าหนดก่อน 
   2.2.6 ธนาคารขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการบัญชีเงินฝากประเภทน้ีในเวลาใดก็ตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยธนาคารจะประกาศ 
    หรือ แจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน 
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3. เง่ือนไขและการจ่ายดอกเบี้ยส าหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์  
       ธนาคารจะค านวณดอกเบี้ยเป็นรายวันส าหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตามอัตราดอกเบี้ย ส าหรับผู้ฝากแต่ละประเภท และ เง่ือนไขที่ธนาคารประกาศ 
       โดยจะจ่ายในเดือนมิถุนายน และ เดือนธันวาคม ของทุกปี           
 3.1 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป  
   3.1.1 จ านวนเงินเปิดบัญชีข้ันต่ าไม่น้อยกว่า 1,000 บาท (หน่ึงพันบาทถ้วน) และยอดคงเหลือเฉลี่ยทั้งเดือนไม่น้อยกว่า 1,000 บาท  
    (หน่ึงพันบาทถ้วน) 
   3.1.2 พนักงานธนาคาร และบริษัทในเครือ ได้รับยกเว้นเง่ือนไขตามข้อ 3.1.1 
 3.2 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  ( Hi-Speed Savings)    
   3.2.1 จ านวนเงินเปิดบัญชีข้ันต่ าไม่น้อยกว่า 10,000 บาท (หน่ึงหมื่นบาทถ้วน) และยอดคงเหลือเฉลี่ยทั้งเดือนไม่น้อยกว่า 5,000 บาท  
    (ห้าพันบาทถ้วน) 

3.2.2 ลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป และนิติบุคคลที่ไม่แสวงหาก าไร สามารถมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  
 (Hi-Speed Savings)ได้ท่านละ 1 บัญชี ทั้งน้ียกเว้น ลูกค้าที่มีการเปิดบัญชีประเภทน้ีก่อนประกาศน้ีมีผลบังคับใช้ 

           3.3  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ICBC (Thai) Gold Savings 
     3.3.1  จ านวนเงินเปิดบัญชีข้ันต่ าไม่น้อยกว่า 10,000 บาท (หน่ึงหมื่นบาทถ้วน) และยอดคงเหลือเฉลี่ยทั้งเดือนไม่น้อยกว่า 5,000 บาท 
    (ห้าพันบาทถ้วน) 
   3.3.2   รับฝากเฉพาะลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาเท่าน้ัน ไม่สามารถเปิดบัญชีร่วมทุกประเภท (เพ่ือ,โดย,และ,หรือ) และบัญชีคณะบุคคล 
   3.3.3   เปิดบัญชีได้ท่านละ 1 บัญชีเท่าน้ัน 
4. เง่ือนไขและการจ่ายดอกเบี้ยส าหรับบัญชีเงินฝากประจ าประเภทสมุดคู่ฝาก    
 4.1 วงเงินฝากข้ันต่ า 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) และฝากเพ่ิมข้ันต่ าคร้ังละ 10,000 บาท (หน่ึงหมื่นบาทถ้วน)  
 4.2 เงินฝากประจ าที่ธนาคารยินยอมให้ถอนเงินก่อนวันครบก าหนด  ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามจ านวนวันที่ฝากจริงในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี 
  หรือไม่เกินกว่าอัตราที่ธนาคารสัญญาไว้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร  ทั้งน้ีธนาคารขอสงวนสิทธิที่จะยินยอมช าระคืนเงินก่อนวันครบก าหนด   
 4.3 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามระยะเวลาการฝากและวงเงินที่ได้ประกาศไว้  ในกรณีที่เงินฝากมีก าหนดระยะเวลาแตกต่างจากระยะเวลาที่  
  ก าหนดไว้ในประกาศ   ธนาคารจะพิจารณาจ่ายดอกเบี้ยไม่น้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ก าหนดส าหรับระยะเวลาการฝากที่สั้นของช่วงระยะเวลา  
  ดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารจะก าหนดให้จะไม่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ก าหนดส าหรับระยะเวลาการฝากที่ยาวกว่าของ  
  ช่วงระยะเวลาดังที่กล่าว ตามที่ธนาคารเห็นสมควร  
 4.4 กรณีลูกค้าประสงค์จะรับดอกเบี้ยเป็นรายงวด  จะต้องมียอดเงินในการฝากไม่ต่ ากว่าคร้ังละ 500,000 บาท ( ห้าแสนบาทถ้วน) และ 
  ธนาคารสงวนสิทธิในการพิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยลงร้อยละ 0.25 ต่อปีจากอัตราที่ธนาคารประกาศไว้  
5. เง่ือนไขและการจ่ายดอกเบี้ยส าหรับใบรับเงินฝาก   
 5.1 วงเงินฝากข้ันต่ า   
   5.1.1 บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ไม่แสวงผลก าไร  50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
   5.1.2 นิติบุคคลทั่วไป 100,000 บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน) 
 5.2 กรณีลูกค้าประสงค์จะรับดอกเบี้ยเป็นรายงวด   จะต้องมียอดเงินในการฝากไม่ต่ ากว่าฉบับหรือคร้ังละ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)  
  และธนาคารสงวนสิทธิในการพิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยลงร้อยละ 0.25 ต่อปีจากอัตราที่ธนาคารประกาศไว้  

5.3 เงินฝากประจ าที่ธนาคารยินยอมให้ถอนเงินก่อนวันครบก าหนด  ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามจ านวนวันที่ฝากจริงในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี 
  หรือไม่เกินกว่าอัตราที่ธนาคารสัญญาไว้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร  ทั้งน้ีธนาคารขอสงวนสิทธิที่จะช าระคืนเงินก่อนวันครบก าหนด          

5.4 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามระยะเวลาการฝากและวงเงินที่ได้ประกาศไว้ ในกรณีที่เงินฝากมีก าหนดระยะเวลาแตกต่างจากระยะเวลาที่ก าหนด  
  ไว้ในประกาศ  ธนาคารจะพิจารณาจ่ายดอกเบี้ยไม่น้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ก าหนดส าหรับระยะเวลาการฝากที่สั้นของช่วงระยะเวลาดังกล่าว  

  แต่อย่างไรก็ตาม   อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารจะก าหนดให้จะไม่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ก าหนดส าหรับระยะเวลาการฝากที่ยาวกว่าของช่วง  
 ระยะเวลาดังที่กล่าวตามที่ธนาคารเห็นสมควร 

6. เง่ือนไขและการจ่ายดอกเบี้ยส าหรับเงินฝากประจ าพิเศษงาน   Money Expo 2013 
      6.1 จ านวนเงินฝากข้ันต่ า 100,000 บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน) รับฝากสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท (หน่ึงล้านบาทถ้วน) ต่อบัญชี 
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    6.2   รับฝากเฉพาะลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาเท่าน้ัน  ไม่สามารถเปิดบัญชีร่วมทุกประเภท ( เพ่ือ , โดย , และ , หรือ )  และบัญชีคณะบุคคล 
    6.3   เปิดบัญชีได้ท่านละ 1 บัญชีเท่าน้ัน โดยเป็นบัญชีเงินฝากประจ าประเภทสมุดคู่ฝาก หรือ ประเภทใบรับเงินฝาก 
    6.4   สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้ามาจองสิทธิ์ที่บูธธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ภายในงาน Money Expo 2013 ระหว่างวันที่ 9 – 12 พฤษภาคม 2556 และแสดงสิทธิ์ 
            เพ่ือเปิดบัญชีที่สาขาของธนาคารต้ังแต่ วันที่ 13 – 31 พฤษภาคม 2556 ยกเว้น พนักงานธนาคารได้รับสิทธิ์เพ่ือเปิดบัญชีน้ีโดยไม่ต้องแสดงเอกสารสิทธิ์ 
    6.5   ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน โดยโอนเงินดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่เปิดไว้กับธนาคาร  
    6.6   เมื่อครบก าหนดระยะเวลาฝาก ถ้าผู้ฝากไม่มีค าสั่งใดๆ มายังธนาคาร ให้ถือว่าผู้ฝากตกลงฝากเงินกับธนาคารต่อไปเป็นประเภทเงินฝากประจ า 3 เดือน  
            โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยและเง่ือนไขตามประกาศธนาคารในขณะน้ัน  
    6.7   กรณีถอนเงินก่อนครบก าหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยที่อัตรา 0.50% ต่อปี โดยค านวณตามระยะเวลาที่ฝากจริง และถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 
            หากดอกเบี้ยที่ได้รับไปแล้วเกินกว่าดอกเบี้ยที่ผู้ฝากมีสิทธิ์ได้รับ ส าหรับการถอนก่อนครบก าหนด ธนาคารจะหักเงินจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร  
            และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายคืนภาษีดอกเบี้ยที่ถูกหัก ณ ที่จ่าย ผู้ฝากจะต้องติดต่อขอคืนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากกรมสรรพากรด้วยตนเอง 
    6.8   กรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ที่เปิดในงาน Money Expo 2013 น้ีก่อน 6 เดือนนับแต่วันที่เปิดบัญชี ผู้ฝากจะต้องช าระค่าธรรมเนียม 
            ในการปิดบัญชี 100 บาท (ต่อบัญชี) 
    6.9   ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ให้ถอนเงินฝากประจ าบางส่วนโดยไม่ต้องแสดงเหตุผลใดๆ  
    6.10 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขและ/หรือระยะเวลารับฝากเงิน หรือ ปิดรับการรับเงินฝากตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 
    6.11 เง่ือนไขอื่นๆเป็นไปตามเง่ือนไขต่างๆในการจ่ายดอกเบี้ยที่ธนาคารประกาศก าหนด      
7.    ธนาคารสงวนสิทธิที่จะก าหนดอัตราดอกเบี้ยส าหรับเงินฝากทุกประเภทที่ใช้เป็นประกันการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดของบุคคลใดๆ แตกต่าง 
    จากอัตราดอกเบี้ยทั่วไปที่ธนาคารประกาศก าหนดได้           
8. พนักงานธนาคาร  และบริษัทในเครือจะได้รับดอกเบี้ยเพ่ิมข้ึนจากอัตราที่ประกาศร้อยละ 0.25 ต่อปี  ส าหรับเงินฝากในใบรับเงินฝากและบัญชีเงินฝาก 
     ประจ าแบบมีสมุดคู่ฝาก  ทั้งน้ีจะพิจารณาให้เฉพาะบัญชีช่ือพนักงานเท่าน้ัน  ไม่รวมบัญชีช่ือร่วมและบัญชีกลุ่มลูกค้า    
9.   ธนาคารอาจจะก าหนดอัตราดอกเบี้ยโดยนับรวมยอดเงินฝาก   ต๋ัวแลกเงิน  รวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  ยกเว้นเงินฝากประเภทกระแสรายวันและออมทรัพย์ 
 ที่ใช้สมุดคู่ฝากของลูกค้าคนเดียวกัน หรือกลุ่มลูกค้าเดียวกันรวมกัน ทั้งน้ี กลุ่มลูกค้าเดียวกันหมายถึง ลูกค้าที่เป็นเครือญาติของลูกค้ารายใหญ่ รวมถึง 
  ผู้ดูแลจัดสรรเงินของลูกค้าในกลุ่มเดียวกัน  หรือกลุ่มบริษัทในเครือ  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบัญชีจัดสรรขององค์กร หรือลูกค้าบัญชีร่วมที่มีช่ือ  
 บัญชีสัมพันธ์กัน 
10. ในวันที่ท ารายการฝากเงิน ธนาคารอาจก าหนดอัตราดอกเบี้ยโดยใช้อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารได้ตกลงไว้ล่วงหน้าไม่เกิน 4 วันท าการ  
11. ธนาคารสงวนสิทธิที่จะพิจารณาก าหนดอัตราดอกเบี้ยมากกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารประกาศได้ ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี   
12. ดอกเบี้ยเงินฝากที่ลูกค้าได้รับ  จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายก าหนด ยกเว้นในกรณีที่ได้รับยกเว้นภาษีตามที่กฏหมายก าหนด   
13. สูตรในการค านวณดอกเบี้ย  เป็นดังน้ี  
  จ านวนดอกเบี้ยที่ได้รับ         =  เงินต้น  x  อัตราดอกเบี้ย  x  ระยะเวลาที่ฝากจริง                 
                                                          100                         365   
14. ธนาคารสงวนสิทธิในการพิจารณาแก้ไข  เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย  และ/หรือเปลี่ยนแปลง  หรือเพ่ิมเติมเง่ือนไขส าหรับบัญชีเงินฝากประเภทต่าง ๆ  
 และต๋ัวแลกเงินจากที่ประกาศ ให้สอดคล้อง  เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ   หรือสถานการณ์ในแต่ละขณะรวมทั้งขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลพินิจใน  
 การรับฝากเงินในบางกรณี      
15. การให้บริการด้านเงินฝากประเภทต่าง ๆ ที่มีค่าธรรมเนียม  ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกี่ยวข้อง  จะอยู่ภายใต้ประกาศอัตราค่าบริการและเบี้ยปรับ 
 ที่เกี่ยวเน่ืองกับเงินฝาก  เงินให้สินเช่ือ   และบริการอื่น ๆ ของธนาคาร      
16. อัตราดอกเบี้ยที่ประกาศมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ประกาศมีผลจนกว่าธนาคารจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง      
17.  เงินฝากในบัญชีเงินฝากจะได้รับการประกันเงินต้นและดอกเบี้ยจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ตามจ านวนและระยะเวลาที่คุ้มครองตามที่ก าหนดใน กฎหมายว่า

ด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ยกเว้นเงินฝากในบัญชีของผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ (Non Resident Baht Account) ซึ่งเป็นประเภทบัญชีพิเศษที่เปิดเพ่ือท ารายการ
เฉพาะตามพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก  

18. ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าที่ของธนาคารได้ 
 
                                                                                         ผู้มีอ านาจลงนาม      

(นายอภิชาติ  เกษมกุลศิริ) 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
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