
หน้า 1/4                                                                       Version4/2020_DEC 
 

 

ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงนิฝากเงนิตราต่างประเทศ (FCD) 

1. ในข้อตกลงฉบบันีค้ ำว่ำ “บญัชีเงินฝำก” หมำยถึง บญัชีเงินฝำกเงินตรำต่ำงประเทศ ประเภทออมทรัพย์ บญัชีเงินฝำกกระแสรำยวนั บญัชีเงินฝำกประจ ำ ซึง่
ธนำคำรก ำหนดไว้แล้วในขณะนีแ้ละ/หรือท่ีจะมีขึน้ต่อไปในภำยหน้ำ  

2. ประเภทบญัชีเงินฝำก ส ำหรับบญัชีเงินฝำกเงินตรำตำ่งประเทศ  
2.1 บญัชีเงินฝำกส ำหรับบคุคล/นิตบิุคคลผู้ มีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศ สำมำรถฝำกเงินจำกแหล่งที่มำจำกต่ำงประเทศหรือซือ้เงินตรำต่ำงประเทศฝำก

เข้ำบญัชี FCD ได้ และสำมำรถรับโอนจำกบญัชี FCD ของบุคคล/นิติบุคคลผู้ มีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศรำยอ่ืนได้ โดยไม่จ ำกดัวงเงินและไม่ต้อง
แสดงหลกัฐำนเอกสำร  

2.2 บัญชีเงินฝำกส ำหรับบุคคล/นิติบุคคลผู้ มีถิ่นท่ีอยู่นอกประเทศ สำมำรถฝำกเงินจำกแหล่งท่ีมำจำกต่ำงประเทศ เช่น เงินโอนเข้ำจำก
ต่ำงประเทศ ตัว๋เงินต่ำงประเทศ รับช ำระค่ำสินค้ำและบริกำร และรับเงินเดือนจำกต่ำงประเทศ เป็นต้น โดยให้น ำฝำกได้ไม่จ ำกัดจ ำนวน
ตำมท่ีผู้ฝำกขอน ำฝำก ทัง้นี ้กรณีต้องกำรน ำเงินบำทมำซือ้เงินตรำต่ำงประเทศเพ่ือฝำกเข้ำบญัชี จะต้องแสดงเอกสำรหลกัฐำนแหล่งที่มำของ
เงินบำท เช่น หนงัสือรับรองเงินเดือน หลกัฐำนแสดงรำยได้ในประเทศไทย เป็นต้น 

3. กรณีน ำฝำกด้วยธนบตัรต่ำงประเทศ ผู้ฝำกท่ีเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลไทย หำกผู้ฝำกมียอดรวมกำรฝำกธนบตัรต่ำงประเทศในแตล่ะวนั ทกุสกลุและทกุบญัชีท่ี
ผู้ ฝำกมีกับธนำคำรในประเทศไทย มีจ ำนวนรวมกัน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เกิน 15,000 ดอลล่ำร์สหรัฐอเมริกำหรือสกุลอ่ืนเทียบเท่ำ หรือตำมท่ีธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยก ำหนด ผู้ฝำกต้องส ำแดงเอกสำรหลกัฐำนแหล่งท่ีมำของเงินนัน้ให้แก่ธนำคำร  

4. กำรเปิดบญัชีเงินฝำก ผู้ฝำกต้องแสดงเอกสำรแสดงตนตำมท่ีธนำคำรก ำหนดให้ครบถ้วนและให้ข้อมลูหรือกรอกรำยกำรในค ำขอเปิดบญัชีเงินฝำก ระบเุง่ือนไข
กำรลงนำมสัง่จ่ำย และให้ตวัอย่ำงลำยมือช่ือไว้กบัธนำคำร โดยผู้ฝำกจะต้องไม่ใช้นำมแฝงหรือปกปิดช่ือจริงในกำรเปิดบญัชีเงินฝำก  

5. ในกำรฝำก หรือถอนเงินตลอดจนกำรท ำธุรกรรมต่ำงๆกับบญัชีเงินฝำกเงินตรำต่ำงประเทศ ผู้ฝำกต้อง ได้รับทรำบและปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์และวิธี
ปฏิบตัเิก่ียวกบักำรแลกเปล่ียนเงิน และกฎหมำยอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตำมท่ีธนำคำรแหง่ประเทศไทย และหน่วยงำนทำงกำรก ำหนด 

6. กำรถอนเงินต้องเป็นไปตำมเง่ือนไขของบญัชีท่ีให้ไว้กบัธนำคำร และต้องปฏิบตัิตำมเง่ือนไขของธนำคำรในแต่ละธุรกรรมหำกค ำสัง่ถอนเงินรำยกำรใด 
หรือหลำยรำยกำรเกินกว่ำยอดเงินคงเหลือในบญัชี  ธนำคำรสำมำรถยกเลิกค ำสัง่หรือเลือก ด ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสมโดยไม่ระบุวนัเวลำตำม
ค ำสัง่ 

7. กรณีกำรถอนเงินจำกบญัชีเงินฝำกประจ ำทัง้จ ำนวน หรือบำงส่วนก่อนครบระยะเวลำ ธนำคำรจะคิดเบีย้ปรับจำกกรณีดงักล่ำวตำมท่ีธนำคำรก ำหนด 
ธนำคำรจะด ำเนินกำรฝำกเงินต้นพร้อมดอกเบีย้เม่ือครบระยะเวลำ ตำมระยะเวลำกำรฝำกเดิม และอตัรำดอกเบีย้ตำมที่ธนำคำรก ำหนดโดยอตัโนมตัิ 
ยกเว้นลกูค้ำแจ้งควำมประสงค์ขอเปล่ียนแปลงแก่ธนำคำรล่วงหน้ำ 2 วนัก่อนครบระยะเวลำ 

8. อัตรำดอกเบีย้เงินฝำก ค่ำบริกำร และอัตรำค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ เป็นไปตำมประกำศอตัรำดอกเบีย้บญัชีเงินฝำกเงินตรำต่ำงประเทศ ประกำศอัตรำ
ค่ำธรรมเนียมกำรฝำกถอนบญัชีเงินฝำกเงินตรำต่ำงประเทศ และประกำศเง่ือนไขและค่ำธรรมเนียม ท่ีเก่ียวกับกำรใช้บริกำรบญัชีเงินฝำกเงินตรำ
ตำ่งประเทศ รวมทัง้ประกำศอตัรำดอกเบีย้ ส่วนลด คำ่บริกำรตำ่งๆ และเบีย้ปรับของธนำคำร 

9. ธนำคำรสงวนสิทธิในกำรเปล่ียนแปลงและเรียกเก็บค่ำบริกำร อตัรำค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ส ำหรับผลิตภณัฑ์เงินฝำกตำมท่ีธนำคำรก ำหนด โดย
ธนำคำรจะปิดประกำศให้ผู้ฝำกทรำบ ณ ท่ีท ำกำรสำขำของธนำคำรและผู้ฝำกตกลงยินยอมให้ธนำคำรหกัเงินค่ำธรรมเนียม และค่ำใช้จ่ำยดงักล่ำวจำกบญัชี
ทกุประเภทของผู้ฝำกท่ีมีอยู่กบัธนำคำรได้ทนัทีตำมวธีิกำรท่ีธนำคำรก ำหนด  

10. กำรเปล่ียนแปลงข้อมลูส่วนตวั ลำยมือช่ือ ท่ีอยู่ หรือเง่ือนไข ต้องแจ้งให้ธนำคำรทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษรตำมแบบฟอร์มท่ีธนำคำรก ำหนด พร้อม
ส ำเนำเอกสำรท่ีเก่ียวข้องและตวัอย่ำงลำยมือช่ือ ท่ีอยู่ หรือเง่ือนไข ท่ีต้องกำรเปล่ียนแปลง  

11. บญัชีเงินฝำกเงินตรำตำ่งประเทศไม่ได้รับควำมคุ้มครองทัง้เงินต้นและดอกเบีย้จำกสถำบนัคุ้มครองเงินฝำก 
12. ในกรณีท่ีมีกฎหมำย ประกำศ หรือระเบียบของทำงรำชกำร ก ำหนดให้ธนำคำรต้องเปิดเผยข้อมูล  หรือธุรกรรมกำรเงินของผู้ ฝำกหรือลูกค้ำของ

ผู้ ใช้บริกำรรำยหนึ่งรำยใด หรือหลำยรำยต่อเจ้ำหน้ำท่ีหรือหน่วยงำนของรัฐ เม่ือธนำคำรได้รับกำรร้องขอผู้ฝำกตกลงยินยอมให้ธนำคำรเปิดเผยข้อมลู 
และ/หรือจดัท ำรำยกำรเก่ียวกบักำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินของผู้ใช้บริกำรตอ่เจ้ำหน้ำท่ีหรือหน่วยงำนของรัฐได้ทกุประกำร  

13. กำรเปิดบญัชีเงินฝำก และกำรฝำกเงินเพิ่มเตมิทกุครัง้ ต้องเป็นจ ำนวนเงินไม่ต ่ำกวำ่ท่ีธนำคำรก ำหนด 
14. ธนำคำรจะมอบสมดุคูฝ่ำกหรือใบรับฝำกให้แก่ผู้ฝำก ผู้ฝำกจะโอนเปล่ียนมือ แก้ไข หรือฉีกแผ่นใดแผ่นหนึ่งไม่ได้ และต้องเก็บรักษำไว้ในท่ีปลอดภยัมิ

ให้สูญหำยหรือตกไปอยู่ในควำมครอบครองของผู้ อ่ืนโดยมิได้รับอนญุำตจำกผู้ฝำก ถ้ำช ำรุดหรือสูญหำยจะต้องรีบแจ้งให้ธนำคำรทรำบโดยแจ้งอำยดั
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ได้ทกุสำขำหรือท่ี Call Center โทร. 0-2111-1111 ในกรณีท่ีสมดุคู่ฝำกสญูหำยให้แสดงหลกัฐำนกำรแจ้งควำมเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำของธนำคำร
ด้วย 

15. ผู้ฝำกยินยอมให้ธนำคำรจ่ำยดอกเบีย้ในอตัรำ ระยะเวลำ และวิธีกำรท่ีธนำคำรประกำศก ำหนดไว้ในแต่ละขณะส ำหรับเงินฝำกแต่ละประเภทรวมทัง้
ยอมให้ธนำคำรมีสิทธิเปล่ียนแปลงอตัรำดอกเบีย้เงินฝำกทกุประเภทได้ โดยธนำคำรจะปิดประกำศกำรก ำหนดหรือเปล่ียนแปลงอตัรำดอกเบีย้ไว้ในท่ี
เปิดเผย ณ ส ำนกังำนใหญ่และส ำนกังำนสำขำของธนำคำรแตล่ะแหง่ท่ีให้บริกำรและผ่ำนทำงเวบ็ไซต์ (Website) ของธนำคำร (www.krungthai.com) 
และเม่ือธนำคำรประกำศเปล่ียนแปลงอตัรำดอกเบีย้ดงักล่ำวแล้ว ผู้ฝำกตกลงให้ถืออตัรำดอกเบีย้ท่ีธนำคำรประกำศเปล่ียนแปลงใช้บงัคบักบัเ งินฝำก
ของผู้ฝำกท่ีได้ฝำกไว้ทนัที และยอมรับดอกเบีย้ตำมอัตรำท่ีได้เปล่ียนแปลงนัน้ ทัง้นี ้ไม่ต้องน ำสมุดคู่ฝำกหรือใบรับฝำกมำให้ธนำคำรจดแจ้งกำร
เปล่ียนแปลงอตัรำดอกเบีย้อีก 

16. กำรเขียนข้อควำมต่ำง ๆ ลงในเอกสำรเก่ียวกบักำรฝำกหรือถอนเงินนัน้ ผู้ฝำกจะต้องเขียนด้วยปำกกำหรือหมึกท่ีลบออกไม่ได้ด้วยวิธีกำรใด ๆ ก็ตำม 
มิฉะนัน้ธนำคำรจะไม่รับผิดชอบตอ่ควำมเสียหำยท่ีเกิดขึน้ 

17. ทกุครัง้ที่ฝำกหรือถอน ผู้ฝำกต้องแสดงหลกัฐำนตอ่เจ้ำหน้ำท่ีผู้ มีอ ำนำจลงนำมของสำขำ เพ่ือลงรำยกำรฝำกหรือถอนแล้วตรวจสอบจ ำนวนเงินท่ีน ำฝำก
หรือถอนและยอดคงเหลือให้ถกูต้อง ถ้ำปรำกฎวำ่ผิดพลำดให้แจ้งธนำคำรทรำบเพ่ือแก้ไขทนัที 

18. ยอดเงินคงเหลือในสมดุคู่ฝำกหรือใบรับฝำก ยงัถือไม่ได้ว่ำถูกต้อง จนกว่ำจะได้ตรวจสอบตรงกบับญัชีของธนำคำร ทัง้นี ้ผู้ฝำกควรน ำสมดุคู่ฝำก มำ
ปรับรำยกำรอย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครัง้ โดยสำมำรถท ำรำยกำรได้ทกุสำขำ  

19. กรณีบญัชีเงินฝำกออมทรัพย์ หำกผู้ฝำกท ำธุรกรรมโดยไม่ใช้สมดุคู่ฝำก อำทิเช่น กำรท ำรำยกำรฝำกโดยไม่ใช้สมดุคู่ฝำก มีจ ำนวนรำยกำรรวมกนัเกิน
กว่ำ 20 รำยกำร เม่ือผู้ฝำกน ำสมุดคู่ฝำกมำปรับรำยกำร (Update Passbook) ธนำคำรจะรวมรำยกำรให้เหลือเป็นรำยกำรยอดรวมด้ำนเดบิตและ
เครดิตอย่ำงละรำยกำร  และหำกผู้ ฝำกประสงค์ขอรำยละเอียดรำยกำรยอดรวมนัน้  จะต้องติดต่อให้สำขำออกรำยกำรเคล่ือนไหวทำงกำรเงิน 
(Statement) 

20. ดอกเบีย้ท่ีผู้ฝำกได้รับไปก่อนแล้ว  หำกเกินกว่ำดอกเบีย้ท่ีพึงได้รับ  ผู้ฝำกยินยอมให้ธนำคำรปรับปรุงรำยกำรบญัชีหรือจ ำนวนเงินในบัญชีเงินฝำกให้
ถกูต้องตำมควำมเป็นจริงได้ทนัที 

21. กรณีดอกเบีย้เงินฝำกออมทรัพย์ท่ีไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเพ่ือกำรยกเว้นภำษีเงินได้ ส ำหรับดอกเบีย้เงินฝำกท่ีต้องจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม
ประเภทออมทรัพย์ ตำมประกำศอธิบดีกรมสรรพำกร ธนำคำรมีหน้ำท่ีหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำยจำกดอกเบีย้ของบญัชีเงินฝำกนัน้เพ่ือน ำส่งให้แก่กรมสรรพำกร 
แตห่ำกจ ำนวนดอกเบีย้เงินฝำกดงักล่ำวมีไม่เพียงพอ ผู้ฝำกตกลงยินยอมให้ธนำคำรหกัภำษีส่วนท่ีขำดจำกยอดเงินท่ีฝำกอยู่กบัธนำคำรได้ 

22. กรณีเงินฝำกประจ ำท่ีธนำคำรท ำกำรจ่ำยดอกเบีย้ทุกงวดตำมท่ีธนำคำรก ำหนดให้แก่ผู้ฝำก  และธนำคำรได้หกัภำษี ณ ท่ีจ่ำยของดอกเบีย้เงินฝำก
ดงักล่ำวน ำส่งกรมสรรพำกรไปแล้ว  หำกผู้ฝำกถอนเงินก่อนครบก ำหนดระยะเวลำกำรฝำก  ธนำคำรจะท ำกำรคิดค ำนวณภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำยของ
ดอกเบีย้เงินฝำกท่ีผู้ฝำกได้รับจำกธนำคำรใหม่  หำกปรำกฎว่ำ ยอดรวมของภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำยของดอกเบีย้เงินฝำกดงักล่ำวมีจ ำนวนน้อยกว่ำยอดรวม
ภำษีท่ีธนำคำรได้หกัภำษี ณ ท่ีจ่ำย  เพ่ือน ำส่งกรมสรรพำกรทกุครัง้ท่ีมีกำรจ่ำยดอกเบีย้ให้แก่ผู้ฝำก  ผู้ฝำกตกลงและยอมรับว่ำกำรหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำย
ของธนำคำรดงักล่ำวนัน้เป็นกำรปฏิบตัติำมกฎหมำย  ผู้ฝำกตกลงที่จะไม่เรียกร้องเงินคำ่ภำษีจ ำนวนท่ีหกัไว้เกินดงักล่ำวคืนจำกธนำคำร 

23. เงินฝำกประจ ำท่ีครบก ำหนดระยะเวลำตำมข้อตกลง ผู้ฝำกยินยอมให้ธนำคำรน ำดอกเบีย้ท่ีพงึได้รับเข้ำบญัชีเงินฝำกประจ ำสมทบกบัต้นเงินฝำกประจ ำ
ท่ียังคงเหลืออยู่ในบัญชีรวมเป็นต้นเงินฝำกประจ ำในกำรคิดดอกเบีย้ครัง้ต่อไปได้ ตำมอัตรำดอกเบีย้ส ำหรับเงินฝำกประจ ำท่ีมีผลใช้บงัคั บอยู่ใน
ขณะนัน้ โดยมีก ำหนดระยะเวลำกำรฝำกเช่นเดียวกนักบัท่ีผู้ฝำกแจ้งควำมประสงค์ไว้ตำมข้อตกลงเดมิ และตกลงยินยอมให้น ำข้อตกลงและเง่ือนไขข้อ 
23. มำใช้ด้วย เว้นแต่จะมีกำรตกลงเง่ือนไขพิเศษไว้เป็นประกำรอ่ืนหรือยินยอมให้ธนำคำรโอนต้นเงินท่ีครบก ำหนดไปยงับญัชีคู่โอนท่ีผู้ฝำก แจ้งควำม
ประสงค์ไว้กบัธนำคำรตำมข้อก ำหนดและเง่ือนไขส ำหรับเงินฝำกประจ ำแตล่ะประเภท  

24. หำกธนำคำรมีกำรน ำเงินเข้ำบญัชีของผู้ฝำกไม่ว่ำจะโดยวิธีกำรใดก็ตำม ซึง่เป็นกำรน ำเข้ำผิดบญัชีโดยผู้ฝำกไม่มีสิทธิในเงินจ ำนวนนัน้ ผู้ ฝำกตกลง
ยินยอมให้ธนำคำรหกัเงินจำกบญัชีของผู้ฝำกได้ทนัที อย่ำงไรก็ตำม ภำยหลงักำรท ำรำยกำรดงักล่ำวแล้วธนำคำรจะแจ้งให้ผู้ฝำกทรำบ และหำกเงินใน
บญัชีของผู้ฝำกไม่มีให้หกั หรือมีไม่เพียงพอให้หกัคืนได้ครบถ้วน ผู้ฝำกยินยอมชดใช้เงินจ ำนวนดงักล่ำวคืนจนครบถ้วนทนัทีท่ีได้รับแจ้งจำกธนำคำร 

25. ในกำรเบิกถอนเงินต่ำงสำขำ ผู้ฝำกจะต้องมำเบิกถอนเงินด้วยตนเองพร้อมทัง้แสดงบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือเอกสำรแสดงตนตำมท่ีธนำคำร
ก ำหนดตอ่เจ้ำหน้ำท่ีของธนำคำร 

26. กำรถอนเงินโดยกำรมอบฉนัทะ ต้องด ำเนินกำรถอนเงินท่ีสำขำเจ้ำของบญัชีเท่ำนัน้ โดยผู้ รับมอบฉนัทะต้องแสดงบตัรประจ ำตวัประชำชนหรือเอกสำร
แสดงตนของผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ รวมทัง้เอกสำรหลกัฐำนตำมที่ธนำคำรก ำหนดตอ่เจ้ำหน้ำท่ีธนำคำร 

27. ธนำคำรจะเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมรักษำบญัชีเงินฝำกตำมอตัรำท่ีธนำคำรประกำศ  ในกรณีท่ียอดคงเหลือในบญัชีต ่ำกวำ่ท่ีก ำหนด   



หน้า 3/4                                                                       Version4/2020_DEC 
 

28. ผู้ฝำกยินยอมให้ธนำคำรคิดค่ำธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้องกบับญัชีเงินฝำกออมทรัพย์ และ/หรือบญัชีเงินฝำกกระแสรำยวนัและ/หรือเงินฝำกประจ ำในอตัรำ
และหลกัเกณฑ์ท่ีธนำคำรประกำศ 

29. ผู้ฝำกยินยอมให้ธนำคำรมีสิทธิเพิ่มเติม และ/หรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในกำรให้บริกำรของธนำคำร รวมทัง้ หลกัเกณฑ์ อตัรำค่ำธรรมเนียม และ/หรือ
คำ่ใช้จ่ำยต่ำง ๆ ในกำรใช้บริกำรของธนำคำรได้ตำมท่ีธนำคำรจะเห็นสมควร โดยธนำคำรจะปิดประกำศให้ผู้ฝำกทรำบในท่ีเปิดเผย ณ ส ำนกังำนใหญ่
และส ำนกังำนสำขำของธนำคำรแตล่ะแห่งที่ให้บริกำร และผ่ำนทำงเวบ็ไซต์ (Website) ของธนำคำร  (www.krungthai.com)  และ/หรือ ด้วยวธีิกำรอ่ืน
ใดท่ีธนำคำรจะก ำหนดเพิ่มเตมิ ทัง้นี ้กรณีกำรแก้ไข และ/หรือเปล่ียนแปลงดงักล่ำวส่งผลกระทบต่อกำรใช้บริกำรของผู้ฝำก ธนำคำรอำจแจ้งผู้ฝำกเงิน
ทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วนัก่อนด ำเนินกำร ผ่ำนช่องทำงอ่ืนเพิ่มเตมิตำมควำมเหมำะสม  เช่น SMS หรือจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เป็นต้น 

30. เอกสำรหรือหนงัสือใดของธนำคำรท่ีส่งไปยงัท่ีอยู่ หรือสถำนท่ีท ำงำน หรือสถำนท่ีติดต่อได้ หรือทำง e-mail address หรือทำงหมำยเลขโทรศพัท์ ซึง่
ระบไุว้ในค ำขอเปิดบญัชี หรือท่ีผู้ฝำกได้แจ้งไว้กบัธนำคำร ผู้ฝำกยินยอมให้ถือวำ่ธนำคำรได้ส่งให้เรียบร้อยและโดยชอบแล้ว 

31. เม่ือธนำคำรทรำบวำ่ผู้ฝำกถงึแก่กรรม ธนำคำรจะระงบักำรจ่ำยเงินของผู้ฝำกทนัที ผู้ รับมรดกหรือผู้จดักำรมรดกของผู้ฝำกมีสิทธิท่ีจะรับเงินฝำกคืน โดย
น ำสมดุคูฝ่ำกหรือใบรับฝำกและหลกัฐำนตำ่ง ๆ ท่ีธนำคำรต้องกำรมำพิสจูน์จนเป็นท่ีพอใจแก่ธนำคำร ธนำคำรจงึจะพิจำรณำจ่ำยเงินคืนให้ 

32. ในกรณีท่ีผู้ฝำกมีมำกกว่ำหนึ่งรำย ผู้ฝำกร่วมแต่ละรำยต่ำงมีสิทธิถอนเงินได้ไม่ว่ำจะถอนทัง้หมดหรือบำงส่วน เว้นแต่ได้ระบุไว้เป็นอย่ำงอ่ืนในเง่ือนไข
กำรจ่ำยเงินหรือตำมท่ีธนำคำรจะเห็นสมควร   ในกรณีท่ีมีปัญหำข้อโต้แย้งระหว่ำงผู้ฝำกร่วมแต่ละรำย ธนำคำรจะสันนิษฐำนไว้ก่อนว่ำ ผู้ ฝำกร่วม       
แตล่ะรำยมีสิทธิเรียกร้องเงินในบญัชีเงินฝำกจำกธนำคำรได้คนละเทำ่ๆ กนั 

33. ในกรณีท่ีผู้ ฝำกร่วมรำยใดรำยหนึ่งเป็นบุคคลธรรมดำและผู้ฝำกร่วมรำยนัน้ถึงแก่กรรม    ธนำคำรจะพิจำรณำเอกสำรหลกัฐำนต่ำง ๆ ประกอบกำร
จ่ำยเงินฝำกให้แก่ผู้ฝำกร่วม และ/หรือผู้ รับมรดก และ/หรือผู้จดักำรมรดกของผู้ฝำกร่วมรำยท่ีถึงแก่กรรมนัน้ (แล้วแต่กรณี)   อนึ่ง ในกำรจ่ำยเงินให้แก่     
ผู้ฝำกร่วม และ/หรือผู้ รับมรดก และ/หรือผู้จดักำรมรดกของผู้ฝำกร่วมรำยท่ีถงึแก่กรรมนัน้ ผู้ฝำกร่วมตกลงยินยอมให้ธนำคำรถือว่ำผู้ฝำกร่วมแตล่ะรำย
มีสิทธิเรียกร้องเงินในบญัชีเงินฝำกในสดัส่วนท่ีเท่ำ ๆ กนั   และธนำคำรจะจ่ำยเงินให้แก่ผู้ฝำกร่วม และ/หรือผู้ รับมรดก และ/หรือผู้จดักำรมรดกของ        
ผู้ฝำกร่วมรำยท่ีถงึแก่กรรม เฉพำะส่วนท่ีผู้ฝำกร่วมรำยนัน้มีสิทธิได้รับเทำ่นัน้ 

34. ในกรณีท่ีผู้ ฝำก และ/หรือผู้ฝำกร่วมรำยใดรำยหนึ่งมีหนีส้ินใด ๆ ค้ำงช ำระอยู่กับธนำคำร  ผู้ ฝำกและผู้ฝำกร่วมตกลงยินยอมให้ธนำคำรหกัเงินฝำก    
จำกบญัชีเงินฝำกของผู้ฝำก และ/หรือผู้ฝำกร่วมไม่วำ่ทัง้หมดหรือบำงส่วน เพ่ือช ำระหนีท่ี้ผู้ฝำก และ/หรือผู้ฝำกร่วมค้ำงช ำระอยู่กบัธนำคำรได้ทนัที 

35. กรณีท่ีผู้ ฝำกเปิดบญัชีเงินฝำกโดยใช้ช่ือตนเองเป็นเจ้ำของบญัชีแต่เพียงผู้ เดียว หรือโดยใช้ช่ือบญัชีแตกต่ำงไปจำกช่ือเจ้ำของบญัชี เช่น กำรใช้ช่ือ
เจ้ำของบญัชีร่วมกบับุคคลอ่ืนหรือกำรฝำกเพ่ือบุคคลอ่ืน เป็นต้น แม้ว่ำเง่ือนไขกำรสัง่จ่ำยจะระบุว่ำมีอ ำนำจสัง่จ่ำยแต่เพียงผู้ เดีย วหรือสัง่จ่ำยร่วมกบั
บุคคลอ่ืนหรือคนหนึ่งคนใดมีอ ำนำจสัง่จ่ำยหรือเง่ือนไขกำรสัง่จ่ำยอ่ืน ๆ ก็ตำม ผู้ฝำกตกลงยินยอมให้ธนำคำรถือว่ำสิทธิเรียกร้องเงินในบญัชีเงินฝำก
นัน้เป็นสิทธิของผู้ฝำกซึง่เป็นเจ้ำของบญัชีแตเ่พียงผู้ เดียว 

36. ผู้ฝำกตกลงท่ีจะไม่น ำบญัชีเงินฝำกไปก่อภำระผูกพันใด ๆ กับบุคคล หรือนิติบุคคล หรือสถำบนักำรเงินอ่ืน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียงกำรโอนสิทธิ
เรียกร้องในบญัชีเงินฝำก และ/หรือสิทธิในกำรรับเงินฝำก ไม่วำ่ทัง้จ ำนวนหรือบำงส่วน เว้นแตจ่ะได้รับควำมยินยอมเป็นหนงัสือจำกธนำคำรก่อน 

37. ผู้ฝำกตกลงว่ำ ธนำคำรมีสิทธิระงบักำรให้บริกำรฝำก และ/หรือถอนเงินในบญัชีเงินฝำก และ/หรือปิดบญัชีเงินฝำกของผู้ฝำกเม่ือใดก็ได้ หำกธนำคำร
เห็นว่ำบญัชีเงินฝำกใดมีเหตอุนัควรสงสยัได้ว่ำบญัชีเงินฝำกหรือธุรกรรมทำงกำรเงินของผู้ฝำก หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ฝำก หรือลูกค้ ำของผู้ฝำกรำยใด
รำยหนึ่ง เป็นบญัชีหรือมีธุรกรรมทำงกำรเงินท่ีเก่ียวข้องกบักำรด ำเนินกำรท่ีทจุริต หรือผิดกฎหมำย หรือถูกใช้ในกิจกรรมท่ีไม่ถูกต้องตำมกฎหมำย ซึง่
รวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียงธุรกรรมท่ีเก่ียวกบักำรฟอกเงิน หรือกำรสนบัสนนุทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย โดยผู้ฝำกตกลงจะไม่เรียกร้องค่ำเ สียหำยใดๆ 
จำกธนำคำรส ำหรับกำรด ำเนินกำรในกรณีดงักล่ำวทัง้สิน้ 

38. ผู้ฝำกตกลงยินยอมให้ธนำคำรเก็บรวบรวม ใช้ข้อมลูส่วนบคุคล ซึง่รวมถงึแตไ่ม่จ ำกดัเพียง ข้อมลูเก่ียวกบับญัชีเงินฝำก สินเช่ือธุรกรรมตำ่งๆ ข้อมลูส่วน
บุคคลต่ำงๆ ของผู้ฝำก ข้อมลูทำงกำรเงิน และ/หรือข้อมลูใด ๆ ของผู้ฝำกท่ีได้ให้ไว้หรือมีอยู่กบัธนำคำรหรือท่ีธนำคำรได้รับหรือเข้ำถึงได้จำกแหล่งอ่ืน 
หรือข้อมลูอ่ืนใดตำมท่ีหน่วยงำนหรือคณะกรรมกำรท่ีมีอ ำนำจตำมกฎหมำยประกำศก ำหนด ซึง่ต่อไปนีจ้ะเรียกว่ำ “ข้อมลู” รวมทัง้ให้ธนำคำรส่ง โอน 
และ/หรือเปิดเผยข้อมูลของผู้ฝำกให้แก่บริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภำยนอกของธนำคำร สถำบนักำรเงิน 
หน่วยงำนรำชกำร ผู้ รับโอนสิทธิเรียกร้อง และ/หรือนิติบุคคลใด ๆ ท่ีธนำคำรเป็นคู่สญัญำหรือมีควำมสมัพนัธ์ด้วย ทัง้ในประเทศไทยและต่ ำงประเทศ 
โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือกำรบริหำรจดักำรธุรกิจของธนำคำร เช่น กำรวเิครำะห์ข้อมลู กำรให้และ/หรือปรับปรุงบริกำรหรือผลิตภณัฑ์ต่ำง ๆ ของธนำคำร 
กำรท่ีธนำคำรจ้ำงหรือมอบหมำยให้บุคคลอ่ืนด ำเนินกำรแทน ไม่ว่ำงำนเก่ียวกบัเทคโนโลยีสำรสนเทศ งำนติดต่อส่ือสำร งำนติดตำมทวงถำม เป็น ต้น 
ไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วน รวมถึงเพ่ือปฏิบตัิตำมกฎหมำยหรือระเบียบของประเทศใด ๆ ท่ีใช้บงัคบักบัธนำคำร โดยผู้ฝำกรับทรำบว่ำ ผู้ฝำกสำมำรถ
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ติดต่อธนำคำรผ่ำนช่องทำง Call Center โทร.0-2111-1111 หรือสำขำของธนำคำร ทัง้นี ้ช่องทำงติดต่อธนำคำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลง เพิ่มขึน้ หรือ
ลดลงได้ในอนำคต โดยธนำคำรจะได้แจ้งให้ทรำบทำงเว็บไซต์ (Website) ของธนำคำร (www.krungthai.com) 
 
ข้อก ำหนดและเง่ือนไขกำรเปิดบญัชี FCD ส ำหรับบริกำร PromptPay International 
(ก)   กำรใช้บริกำรรับเงินโอนจำกต่ำงประเทศของผู้ขอใช้บริกำร ผู้ขอใช้บริกำรตกลงให้ธนำคำรด ำเนินกำรเปิดเผยข้อมลูช่ือบญัชี เลขท่ีบัญชี และ/หรือ
ข้อมลูอื่นใดของผู้ขอใช้บริกำรไปยงัผู้ โอนเงินและผู้ให้บริกำรโอนเงินในตำ่งประเทศ เพ่ือวตัถปุระสงค์ในกำรปฏิบตัติำมกฎหมำยและ/หรือกฎเกณฑ์ใดๆ 
ท่ีมีผลบงัคบัใช้กบัผู้ ให้บริกำรโอนเงินและเพ่ือกำรตรวจสอบในควำมถูกต้องในกำรท ำธุรกรรม     
(ข) กำรใช้บริกำรโอนเงินไปต่ำงประเทศของผู้ขอใช้บริกำร ผู้ขอใช้บริกำรตกลงให้ธนำคำรด ำเนินกำรเปิดเผยข้อมลูช่ือบญัชี เลขท่ีบญัชี และ/หรือข้อมลู
อ่ืนใดของผู้ขอใช้บริกำรไปยงัผู้ รับเงินโอนและผู้ให้บริกำรรับเงินโอนในต่ำงประเทศ เพ่ือวตัถุประสงค์ในกำรปฏิบตัติำมกฎหมำยและ/หรือกฎเกณฑ์ใดๆ 
ท่ีมีผลบงัคบัใช้กบัผู้ ให้บริกำรรับเงินโอนและเพ่ือกำรตรวจสอบในควำมถกูต้องในกำรท ำธุรกรรม 

ทัง้นี ้ ในกำรโอนเงินไปต่ำงประเทศ ผู้ ขอใช้บริกำรตกลงและยอมรับว่ำ ผู้ ขอใช้บริกำรจะโอนเงินไปต่ำงประเทศตำมสกุลเงินต่ำงประเทศ
ตำมที่ธนำคำรก ำหนด และหำกจะต้องแลกเปล่ียนจำกเงินสกลุบำทเป็นเงินสกลุต่ำงประเทศเพ่ือกำรโอนไปต่ำงประเทศดงักล่ำว ผู้ขอใช้บริกำรตกลงจะ
แลกเปล่ียนเงินดงักล่ำวโดยใช้อตัรำแลกเปล่ียนเงินตำมท่ีธนำคำรก ำหนด และให้ถือว่ำข้อก ำหนดและเง่ือนไขนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเง่ือนไข
ของกำรใช้บริกำรเงินฝำกออมทรัพย์และ/หรือกระแสรำยวันและ/หรือผลิตภัณฑ์หรือบริกำรอ่ืนท่ีเก่ียวข้องท่ีผู้ ขอใช้บริกำรมีอยู่กับธนำคำ รด้วย  
นอกจำกนี ้ผู้ ใช้บริกำรตกลงวำ่ ในกรณีท่ีผู้ขอใช้บริกำรมีสญัชำตไิทย จะไม่โอนเงินจำกประเทศไทยเข้ำบญัชีตนเองในต่ำงประเทศ         
 

 
ข้ำพเจ้ำได้รับทรำบข้อตกลงและเง่ือนไขกำรเปิดบญัชีเงินฝำกเงินตรำต่ำงประเทศฉบบันีโ้ดยตลอดแล้วเพ่ือเป็นหลกัฐำน ข้ำพเจ้ำจึงขอลงลำย มือช่ือไว้ข้ำง
ท้ำยนี ้
 
ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปิดบัญชีและไม่คืนเอกสารประกอบการเปิดบัญชี 
   

ลงช่ือ .................................................................................................................................ผู้ขอเปิดบญัชี 
 

 
“ธนำคำรขอสงวนสทิธิในกำรเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและข้อตกลงของผลติภณัฑ์เงินฝำกได้ตำมแตจ่ะเหน็สมควร”   
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