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บัญชีเงินฝากประจํา Baht-Dollar   
 

(กรุณาศึกษารายละเอียดและเงื�อนไขของผลิตภณัฑใ์นเอกสารฉบบันี,โดยละเอียด ก่อนที�
ลูกคา้จะตดัสินใจซื,อหรือใชบ้ริการผลิตภณัฑ)์ 

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากดั (มหาชน) 
 

ขอ้มลูปรับปรุงล่าสุด: 21 มกราคม 2562 

ชื)อผลติภัณฑ์ บญัชีเงินฝากประจาํ Baht-Dollar  (Baht-Dollar Fixed Deposit Account) 

ประเภทผลติภัณฑ์ • บญัชีเงินฝากประจาํ 2 สกุลเงิน (ไทยบาท และดอลล่าร์สหรัฐ) ประเภทสมุดคู่ฝาก  
• ลูกคา้จะไดรั้บสมุดบญัชี 1 เล่มต่อ 1 เลขที�บญัชี เป็นบญัชีเงินฝากทั,งสกลุเงินไทยบาท และดอลล่าร์สหรัฐ 

ระยะเวลาฝาก เลือกไดท้ั,ง 6 เดือน และ 12 เดือน 

จํานวนเงินเปิดบัญชีขั3นตํ)าและ
สูงสุด (บาท ) 

• เปิดบญัชีเงินฝากขั,นตํ�า 1 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 500,000 บาท และจาํนวนเงินดอลล่าสหรัฐเทียบเท่า 
500,000 บาท (โดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ.วนัที�ฝากเงิน) 

• จาํนวนเงินฝากสูงสุดต่อบญัชีไม่เกิน 20 ลา้นบาท รวมทั,งสองสกลุเงิน 

อตัราดอกเบี3ยต่อปี (% ต่อปี) 1.85% - 2.30%* ขึ,นกบัระยะเวลาการฝาก 

• ระยะเวลาฝาก 6 เดือน อตัราดอกเบี,ย 1.85% ต่อปี 
• ระยะเวลาฝาก 12 เดือน อตัราดอกเบี,ย 2.30% ต่อปี 

(อตัราดอกเบี,ยอาจเปลี�ยนแปลงได ้ดูขอ้มลูอตัราดอกเบี,ยล่าสุดไดที้� www.icbcthai.com) 

ระยะเวลาจ่ายดอกเบี3ย จ่ายดอกเบี,ยเมื�อครบกาํหนดระยะเวลาฝาก โดยคาํนวณและจ่ายดอกเบี,ยตามยอดเงินฝากของสกุลเงินนั,นๆ 
ประเภทบัญชี คนไทย หรือผู้มีถิ)นที)อยู่ในประเทศ – เปิดบญัชีประเภทบญัชีเงินฝากที�มีแหล่งเงินไดจ้ากในประเทศ แบบไม่

มีภาระผกูพนั : Domestic Special Foreign Currency Deposit (DSFCD) 

ชาวต่างชาติ หรือผู้มีถิ)นที)อยู่นอกประเทศ (Non-resident) – เปิดบญัชีประเภทบญัชีเงินฝากที�มีแหล่งเงินได้
จากต่างประเทศ: Foreign Currency Deposit Account (FCD) 

เงื)อนไขการเปิดบัญชี • สาํหรับลูกคา้บุคคลธรรมดาเท่านั,น เปิดบญัชีไดท่้านละ 1 บญัชีเท่านั,น 
• ในวนัเปิดบญัชี  ผูเ้ปิดบญัชีตอ้งอายคุรบ 15 ปีบริบูรณ์  
• ไม่รับฝากบญัชี “เพื�อ” “โดย” บญัชีคณะบุคคล และบญัชีร่วมทุกชนิด (บญัชี “และ” “หรือ”) 

เงื)อนไขการฝาก/ ถอน/ โอน  
สิทธิประโยชน์และเงื)อนไขอื)น 

เงื)อนไขการฝาก 
• ในการฝากเงินแต่ละครั, ง ลูกคา้ตอ้งฝากเงินเป็นจาํนวนเท่ากนัทั,ง 2 สกุล (เมื�อเทียบเท่าเป็นจาํนวน

เงินบาท) เช่น ฝากเงินจาํนวน 2 ลา้นบาท จะถูกแบ่งเงินฝากเป็น เงินไทย 1 ลา้นบาท และเงินดอลล่า
สหรัฐอีก $31,250 (สมมุติ $1 = THB 32) 

• ฝากเพิ�มขั,นตํ�าครั, งละ 1 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 500,000 บาท และจาํนวนเงินดอลล่าสหรัฐเทียบเท่า 
500,000 บาท) 

เงื)อนไขการถอน-ปิดบัญชี 
• การถอนเงินนั,น ตอ้งถอนทั,งจาํนวน และทั,งสองสกุลเงินที�ฝากในคราวเดียวกนั หา้มทาํรายการถอน

เพียงบางส่วนหรือเฉพาะสกุลเงินใดสกุลหนึ�ง  
• ปิดบญัชีไดที้�สาขาที�ทาํการเปิดบญัชีเท่านั,น 

เงื)อนไขอื)นๆ  
• กรณีฝากเงินดว้ยเช็ค ธนาคารรับเฉพาะแคชเชียร์เช็คเท่านั,น 
• เงื�อนไขการฝาก-ถอนเงินและเอกสารที�เกี�ยวขอ้ง ใหเ้ป็นไปตามที�ธนาคารแห่งประเทศไทยกาํหนด  
• อตัราดอกเบี,ย อตัราแลกเปลี�ยนเงินสกุลต่างประเทศ เงื�อนไขการใชบ้ริการ ค่าธรรมเนียมที�เกี�ยวกบั

เงินฝาก ค่าธรรมเนียมชดเชยอตัราแลกเปลี�ยน (CILE) และค่าธรรมเนียมเงินโอนเขา้และออก 
เป็นไปตามที�ธนาคารกาํหนด โปรดดูรายละเอียดเพิ�มเติมจากประกาศธนาคารที�เวบ็ไซตแ์ละสาขา
ของธนาคารทั�วประเทศ 
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ขอ้มลูในเอกสารฉบบันี,  มีผลบงัคบัใชจ้นกวา่ธนาคารจะแจง้ใหลู้กคา้ทราบถึงการเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี,ย ค่าบริการ หรือเงื�อนไขของผลิตภณัฑ ์
ณ ที�ทาํการของสาขา และบนเวบ็ไซตข์องธนาคาร 

 

• กรณีผูฝ้ากเป็นบุคคลที�มีถิ�นที�อยูใ่นประเทศ และที�มาของเงินฝากเป็นแหล่งเงินจากในประเทศ  
ยอดเงินฝากเงินตราต่างประเทศรวมทุกบญัชีและทุกสกุลเงินของผูฝ้าก ณ สิ,นวนั ตอ้งเป็นไปตามที�
ธนาคารแห่งประเทศไทยกาํหนด 

• วนัที�ครบกาํหนดระยะเวลาการฝากเงิน หมายถึง วนัที�ครบกาํหนด 6 เดือนหรือ 12 เดือน นบัจาก
วนัที�ฝากเงินในแต่ละครั, ง โดยนบัวนัชนวนั เดือนชนเดือน กรณีที�วนัครบกาํหนดตรงกบัวนัหยดุทาํ
การของธนาคาร วนัครบกาํหนดจะเป็นวนัทาํการถดัไป 

• สิทธิn ในการไดรั้บยกเวน้ภาษีหรือการหกัภาษีดอกเบี,ยเงินฝาก ณ ที�จ่าย ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑที์�
กรมสรรพากรกาํหนด 

อตัราดอกเบี3ยกรณีผิดเงื)อนไข 
การฝาก 

กรณีถอนเงินฝากก่อนวนัครบกาํหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี,ย ตามระยะเวลาการฝากเงินจริง ในอตัรา
ดงัต่อไปนี,  
• สาํหรับสกุลเงินบาท จะจ่ายดอกเบี,ยในอตัราร้อยละ 0.50 ต่อปี   
• สาํหรับสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ จะจ่ายดอกเบี,ยในอตัราดอกเบี,ยเงินฝากออมทรัพยท์ั�วไปของสกุล

เงินดอลล่าร์สหรัฐตามประกาศธนาคาร ณ วนัที�ทาํการฝากเงิน 
ค่ารักษาบัญชี ไม่มี 

การต่ออายุบัญชี เมื)อครบกาํหนด
ระยะเวลาการฝาก 

จะไม่มีการต่ออายกุารฝาก โดยเมื�อครบกาํหนดระยะเวลาการฝากเงิน ถา้ลูกคา้ไม่มีคาํสั�งใดมายงัธนาคาร 
ธนาคารจะจ่ายดอกเบี,ยในส่วนที�เกินระยะเวลาการฝากในอตัราร้อยละ 0.50 ต่อปี (ทั,ง 2 สกุลเงิน)  ตาม
ระยะเวลาการฝากจริงนบัจากวนัที�ครบกาํหนด และหกัภาษีเงินได ้ณ ที�จ่าย 

สาขาที)รับเปิดบัญชี สามารถเปิดบญัชีไดที้�สาขาดงัต่อไปนี, เท่านั,น 
1. สาํนกังานใหญ่                       8. ลาดพร้าว 
2. บางขนุเทียน                           9. สาทร 
3. สมุทรสาคร                           10. รัชดาภิเษก 
4. วภิาวดี                                   11. ศรีราชา 
5. เพชรเกษม                             12. ระยอง 
6. ศรีนครินทร์                           13. อมตะ ซิตี,  ระยอง 
7. เยาวราช                                 14. พทัยา 

สาํหรับการฝากเงินเพิ�ม สามารถฝากเงินไดที้�ทุกสาขาธนาคารทั�วประเทศ 
ช่องทางในการติดต่อผู้ให้บริการ ติดต่อเจา้หนา้ที�บริการลูกคา้ที� Call Center 02-629-5588 หรือที�สาขาของธนาคาร หรือ www.icbcthai.com  
ข้อควรระวัง • การฝากเงินในบัญชีเงินตราต่างประเทศมีความเสี)ยงจากความผันผวนของอตัราแลกเปลี)ยนเงินตรา

ต่างประเทศ ซึ)งทําให้ผู้ฝากสามารถขาดทุนจากอัตราแลกเปลี)ยนได้   
• เงินฝากและดอกเบี,ยในบญัชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศไม่ได้รับความคุม้ครองตามกฎหมายวา่ดว้ย

สถาบนัคุม้ครองเงินฝาก 


