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(กรุณาอา่นตารางการเปิดเผยขอ้มลูผลติภัณฑฉ์บบันีแ้ละควร
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ตดัสนิใจซือ้หรอืใชบ้รกิารผลติภัณฑ)์ 

ธนำคำรซติีแ้บงก ์

  บญัชเีงนิสดส ำหรบักำรลงทุนตำ่งประเทศ 

  15 กนัยำยน 2560 

1 ผลติภณัฑน์ีค้อือะไร   

บญัชเีงนิสดส าหรับการลงทนุตา่งประเทศ เป็นบัญชเีงนิฝากออมทรัพยส์กลุเงนิตราตา่งประเทศ ส าหรับลกูคา้ทีต่อ้งการ
ใชบ้รกิารลงทนุในตา่งประเทศกบัธนาคารซติีแ้บงก ์

2. ผลติภณัฑน์ีม้ลีกัษณะส ำคญัอะไรบำ้ง   

   - จ านวนเงนิฝากขัน้ต า่: ไมม่จี านวนเงนิฝากขัน้ต า่  

   - ส าหรับ ผลติภัณฑน์ี้จะแบง่ออกเป็น 2 ประเภทดงัตอ่ไปนี้ 

                + บญัชเีงนิสดส าหรับการลงทนุตา่งประเทศ (แหลง่ทีม่าของเงนิ ภายในประเทศ): น าเสนอตอ่บคุคลผูม้ี
ถิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศเทา่นัน้ ธนาคารซติีแ้บงกม์ขีอ้จ ากัดในการถอืครองเงนิตราตา่งประเทศของลกูคา้ โดยอนุญาตให ้

ลกูคา้น าเงนิฝากเขา้บญัชเีงนิสดส าหรับการลงทนุตา่งประเทศก็ตอ่เมือ่ไดรั้บการจัดสรรวงเงนิลงทนุจาก กลต. เทา่นัน้ 
และยอดรวมทกุสกลุ และทกุบัญชสีกลุเงนิตา่งประเทศ ทีม่กีับทกุธนาคารรวมกนัไมเ่กนิ 4.5 ลา้นดอลลารส์หรัฐอเมรกิา

หรอืเทยีบเทา่ตามอัตราตลาด 
 

                + บญัชเีงนิสดส าหรับการลงทนุตา่งประเทศ (แหลง่ทีม่าของเงนิ ภายนอกประเทศ): น าเสนอตอ่บคุคลผูม้ี

ถิน่ทีอ่ยูน่อกประเทศเทา่นัน้ ไม่จ ากัดยอดเงนิฝาก 
 

   - อตัราดอกเบีย้ ตอ่ปี: ไมม่ดีอกเบีย้ 
 

3. ผลติภณัฑน์ีม้คีำ่บรกิำรอะไรบำ้ง   

 - คา่ธรรมเนยีมการ ฝาก ดว้ยธนบตัรเงนิตราตา่งประเทศ: N/A 

 - คา่ธรรมเนยีมการ ถอน และรับเป็นธนบตัรเงนิตราตา่งประเทศภายใตว้ตัถุประสงคเ์พือ่การเดนิทางไปตา่งประเทศ

เทา่นัน้: N/A 
   - คา่ธรรมเนยีม ถอน/ฝากเป็นเงนิสกลุบาท: N/A 

   - คา่ธรรมเนยีมในการรักษาบัญช ีสาหรับบัญชทีีม่ยีอดคงเหลอืต า่กวา่ทีก่ าหนด: ไมเ่รยีกเก็บ 

 

4. ผลติภณัฑน์ีม้ขีอ้ก ำหนดและอำจท ำใหท้ำ่นมภีำระหนำ้ทีอ่ะไรบำ้ง 

   - สทิธใินการหักกลบหนี ้: สถาบนัการเงนิมสีทิธใินการหักเงนิจากบญัชเีงนิฝากของทา่น เพือ่ช าระหนีค้งคา้งทีท่า่นมี

อยูก่ับสถาบนัการเงนิ 
   - ทา่นมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศทีแ่ตกตา่งกนัไปในแตล่ะชว่งเวลา 

   - บญัชเีงนิสดส าหรับการลงทนุตา่งประเทศ เป็นบัญชเีพือ่ใชร้่วมกบับรกิารลงทนุในตา่งประเทศกบัธนาคารซติีแ้บงก์

เทา่นัน้ ลกูคา้จะสามารถฝากเงนิเขา้บญัชเีงนิสดส าหรับการลงทนุตา่งประเทศก็ตอ่เมือ่ไดรั้บการจัดสรรวงเงนิลงทนุจาก 
กลต.  

   - บญัชเีงนิสดส าหรับการลงทนุตา่งประเทศ ไม่สามารถขายใหแ้กบ่คุคลอเมรกินั 
   - บญัชเีงนิสดส าหรับการลงทนุตา่งประเทศตอ้งเป็นบญัชเีดีย่ว ไมส่ามารถเปิดเป็นบญัชรี่วมได ้

   - ลกูคา้สามารถเปิดบญัชเีงนิสดส าหรับการลงทนุตา่งประเทศได ้1 บญัช ีตอ่ 1 สกลุเงนิ 

   - ลกูคา้สามารถฝากเงนิเขา้บญัชเีงนิสดส าหรับการลงทนุตา่งประเทศ โดยการโอนเงนิจากบญัชอีอมทรัพยอ์ืน่ๆ ที่
เปิดในนามของลกูคา้เอง หรอืเป็นชือ่หลกัในกรณีบญัชรี่วม ทีม่กีบัธนาคารซติีแ้บงก ์ 

   - ส าหรับบคุคลทีม่ถี ิน่ทีอ่ยูใ่นประเทส ลกูคา้สามารถถอนเงนิจากบญัชเีงนิสดส าหรับการลงทนุตา่งประเทศ 
(แหลง่ทีม่าของเงนิ ภายในประเทศ) โดยการโอนเงนิไปยังบัญชเีงนิฝากสกลุเงนิตา่งประเทศ (ประเภท แหลง่ทีม่าของ

เงนิ ภายในประเทศ) หรอืโอนเป็นเงนิสกลุบาท ไปยังบัญชอีอมทรัพยท์ีเ่ปิดในนามของลกูคา้เอง หรอืเป็นชือ่หลกัใน



กรณีบญัชรี่วม ทีม่กีบัธนาคารซติีแ้บงก ์

   - ส าหรับบคุคลทีม่ถี ิน่ทีอ่ยูน่อกประเทส ลกูคา้สามารถถอนเงนิจากบญัชเีงนิสดส าหรับการลงทนุตา่งประเทศ 
(แหลง่ทีม่าของเงนิ ภายนอกประเทศ) โดยการโอนเงนิไปยังบญัชเีงนิฝากสกลุเงนิตา่งประเทศ (ประเภท แหลง่ทีม่า

ของเงนิ ภายนอกประเทศ) หรอืโอนเป็นเงนิสกลุบาท ไปยังบัญชอีอมทรัพยท์ีเ่ปิดในนามของลกูคา้เอง หรอืเป็นชือ่
หลกัในกรณีบญัชรี่วม ทีม่กีบัธนาคารซติีแ้บงก ์

   - ลกูคา้สามารถสง่ค าสัง่โอนเงนิใหก้บัธนาคารผา่น (i) แบบฟอรม์กระดาษทีส่าขาธนาคารซติีแ้บงก ์(ii) ผา่น

โทรศพัทท์ีม่กีารบนัทกึเสยีงสนทนา หรอื (iii) ชอ่งทางอืน่ๆ ทีธ่นาคารประกาศใหล้กูคา้รับทราบ 
   - ทา่นมภีาระทีต่อ้งปฎบิตัติามกฎหมายตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ การควบคมุการแลกเปลีย่นเงนิของธนาคารแหง่

ประเทศไทย การลงทนุในตา่งประเทศของ กลต. และกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ เป็นตน้ รวมไปถงึ
เงือ่นไขและขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งของธนาคารซติีแ้บงก ์

   - ในกรณีทีไ่มเ่ป็นไปตามเงือ่นไขธนาคารดงัทีก่ลา่วขา้งตน้ ธนาคารมสีทิธใินการปฏเิสธ หรอืยกเลกิการใชง้านบญัช ี
ปฏเิสธการท ารายฝาก/ถอน/โอน หักเงนิจากบญัชเีงนิสดส าหรับการลงทนุในตา่งประเทศ เพือ่โอนไปยังบญัชอีืน่ของ

ลกูคา้ทีม่กีบัธนาคารตามความเหมาะสม รวมไปถงึการระงับ หรอืยกเลกิบัญชทีัง้หมดของลกูคา้ทีม่กีบัธนาคาร 

 

5. อะไรจะเกดิขึน้หำกทำ่นถอนเงนิกอ่นครบก ำหนด 

บญัชเีงนิสดส าหรับการลงทนุตา่งประเทศเป็นบัญชปีระเภทจา่ยคนืเมือ่ทวงถามหรอืเบกิถอน ไมม่เีงือ่นไขเกีย่วกบัการ
ครบก าหนดของบญัช ี

 

6. ทำ่นมทีำงเลอืกอะไรบำ้งเมือ่เงนิฝำกจ ำนวนนีค้รบก ำหนด 

บญัชเีงนิสดส าหรับการลงทนุตา่งประเทศเป็นบัญชปีระเภทจา่ยคนืเมือ่ทวงถามหรอืเบกิถอน ไมม่เีงือ่นไขเกีย่วกบัการ
ครบก าหนดของบญัช ี

 

7. ผลติภณัฑน์ีม้คีวำมเสีย่งทีส่ ำคญัอะไรบำ้ง 

   - บญัชเีงนิฝากออมทรัพยส์กลุเงนิตราตา่งประเทศไม่ไดรั้บความคุม้ครองตามพระราชบัญญัตสิถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก 

   - ทา่นมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศทีอ่าจท าใหเ้งนิตน้ของทา่น เมือ่เทยีบกับสกลุเงนิบาท

อาจลดลงหรอืเพิม่ขึน้ไดใ้นบางชว่งเวลา 
   - การลงทนุมคีวามเสีย่ง ผูล้งทนุควรศกึษาขอ้มลูกอ่นการตัดสนิใจลงทนุ การลงทนุไมใ่ชภ่าระหนีห้รอืภาระค ้าประกนั

ของธนาคารฯ ไมใ่ชเ่ป็นการฝากเงนิกบัธนาคารฯ การลงทนุมคีวามเสีย่ง รวมทัง้มคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะสญูเสยีเงนิลงทนุ 
ราคาของหน่วยลงทนุอาจขึน้หรอืลงได ้ผลการด าเนนิงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันผลการด าเนนิงานในอนาคต หน่วย

ลงทนุไมส่ามารถขายใหแ้กบ่คุคลอเมรกินั 

   - ผูล้งทนุทีล่งทนุในผลติภัณฑใ์นสกลุเงนิตา่งประเทศ ควรรับทราบถงึความเสีย่งจากความผันผวนอัตราแลกเปลีย่นที่
อาจท าใหท้า่นสญูเสยีเงนิตน้เมือ่มกีารแปลงสกลุเงนิกลบัมาเป็นสกลุเงนิในประเทศ อาจมกีารควบคมุอตัราแลกเปลีย่น

ส าหรับบางสกลุเงนิเป็นครัง้คราว ผูล้งทนุควรพจิารณาวา่การลงทนุในสกลุเงนิตา่งประเทศนัน้เหมาะสมกับตนหรอืไม ่
ทัง้นีค้วรค านงึถงึวตัถุประสงคใ์นการลงทนุ สถานภาพทางการเงนิ และระดับความเสยีงทีผู่ล้งทนุยอมรับได ้ผลติภัณฑ์

การลงทนุไม่สามารถขายใหแ้กบ่คุคลอเมรกินัและอาจไมม่ขีายในทกุเขตอ านาจรัฐ เอกสารฉบบันี้ไมใ่ชก่ารเผยแพร่
ขอ้มลู หรอืการท าค าเสนอชกัชวน โดยบคุคลใดบคุคลหนึง่ในเขตอ านาจรัฐใดๆ ทีซ่ ึง่การเผยแพร่ขอ้มลู หรอืการท าค า

เสนอเชน่วา่นัน้ไม่ไดรั้บอนุญาตใหก้ระท า หรอืไดก้ระท าตอ่บคุคลใดทัง้ทีก่ฎหมายหา้มมใิหก้ระท าการเชน่นัน้ตอ่บคุคล

นัน้  เงือ่นไขของการลงทนุในผลติภัณฑท์างการลงทนุเป็นไปตามทีก่ าหนด ผูล้งทนุตอ้งกรอกแบบฟอรม์ทีม่าพรอ้มกบั
หนังสอืชีช้วนทกุครัง้เมือ่ตอ้งการซือ้ผลติภัณฑก์ารลงทนุ ทา่นสามารถตดิตอ่ขอรับหนังสอืชีช้วนไดท้ีธ่นาคารซติีแ้บงก์

สาขากรุงเทพมหานคร ผลติภัณฑท์างการเงนิ และบรกิารทางธนาคารทัง้หมดเป็นไปตามขอ้ก าหนดและเงือ่นไข 
รวมทัง้ขอ้จ ากดัความรับผดิของธนาคารฯ 

   - ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงนโยบายของทางการทีเ่กีย่วขอ้งกบักฎหมายควบคมุการแลกเปลีย่นเงนิ และการ

ลงทนุในตา่งประเทศ 
 

8. ทำ่นควรท ำอยำ่งไร หำกรำยละเอยีดในกำรตดิตอ่ของทำ่นเปลีย่นแปลง 

   - ทา่นควรแจง้สถาบนัการเงนิทนัท ีเพือ่ใหก้ารสือ่สารขอ้มูลกบัทา่นเป็นไปอยา่งรวดเร็ว ผ่านชอ่งทางตอ่ไปนี้ 

                 + แจง้ไดท้ี ่www.citibank.co.th โดยแจง้ความจ านงผ่านชอ่งทางทีก่ าหนดไวใ้นเวปไซต ์, ตดิตอ่ ซติี้

โฟนแบงกก์ิง้ หมายเลข 1588  
                 + ตดิตอ่ที ่ธนาคารซติีแ้บงก ์สาขากรุงเทพมหานคร (อโศก)  เลขที ่399 อาคารอนิเตอรเ์ชนจ ์21 ถนน

สขุมุวทิ แขวงคลองเตยเหนอื เขตวฒันา กรุงเทพฯ โทร 02-788-2000 



                 + ธนาคารซติีแ้บงก ์สาขาเดอะครสิตลั เลขที ่213, 215 ศนูยก์ารคา้เดอะครสิตลั Phase 3 อาคารI หอ้ง

เลขที ่301 ถนนประดษิฐม์นูธรรม แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-078-7444 

                 + ธนาคารซติีแ้บงก ์สาขาเซ็นทรัลเวลิด ์ชัน้ 4 โซน Beacon เลขที ่999/9 เซ็นทรัลเวลิด ์ถนนพระราม1 
แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 โทร 02-677-4999 

9. ทำ่นสำมำรถหำรำยละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัผลติภณัฑน์ีห้รอืตดิตอ่กบัสถำบนักำรเงนิไดอ้ยำ่งไร 

   - หากทา่นมขีอ้สงสยัหรอืแจง้ขอ้รอ้งเรยีน ทา่นสามารถเขา้ไปดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดผ้่านชอ่งทางตอ่ไปนี้ 

                 + แจง้ไดท้ี ่www.citibank.co.th โดยแจง้ความจ านงผ่านชอ่งทางทีก่ าหนดไวใ้นเวปไซต ์, ตดิตอ่ ซติี้

โฟนแบงกก์ิง้ หมายเลข 1588  

                 + ตดิตอ่ที ่ธนาคารซติีแ้บงก ์สาขากรุงเทพมหานคร (อโศก)  เลขที ่399 อาคารอนิเตอรเ์ชนจ ์21 ถนน
สขุมุวทิ แขวงคลองเตยเหนอื เขตวฒันา กรุงเทพฯ โทร 02-788-2000 

                 + ธนาคารซติีแ้บงก ์สาขาเดอะครสิตลั เลขที ่213, 215 ศนูยก์ารคา้เดอะครสิตลั Phase 3 อาคารI หอ้ง
เลขที ่301 ถนนประดษิฐม์นูธรรม แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-078-7444 

                 + ธนาคารซติีแ้บงก ์สาขาเซ็นทรัลเวลิด ์ชัน้ 4 โซน Beacon เลขที ่999/9 เซ็นทรัลเวลิด ์ถนนพระราม1 

แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 โทร 02-677-4999 

 

10. ทำงเลอืกอืน่ในกลุม่ผลติภณัฑเ์งนิฝำก 

  - บญัชเีงนิฝากออมทรัพยส์กลุเงนิตา่งประเทศ 

ค ำเตอืน :  เงนิฝำกนีไ้มไ่ดร้บัควำมคุม้ครองจำกสถำบนัคุม้ครองเงนิฝำกตำมจ ำนวนทีก่ ำหนดไวใ้นกฎหมำย 

ขอ้มูลในเอกสำรฉบบันี ้มผีลใชบ้งัคบัไดจ้นกวำ่จะมกีำรเปลีย่นแปลง เชน่ อตัรำดอกเบีย้ หรอืเง ือ่นไขตำ่งๆ 

รวมไปถงึกฏหมำยและขอ้ก ำหนดตำ่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเช่น ธนำคำรแหง่ประเทศไทย กลต. และกฎหมำยป้องกนั

และปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ เป็นตน้ 
 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ :ไมม่ ี

 


