ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เรื่อง ตารางอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ (รอยละตอป)
เริ่มใชตั้งแตวันที่ 26 กุมภาพันธ 2562
สกุล เงิน

ประเภทลูกค้ า
ผู้มถี ิ นทีอยู่ในประเทศ
ผู้มถี ิ นทีอยู่นอกประเทศ
บุคคลธรรมดา
นิติบคุ คล
บุคคลธรรมดา
นิติบคุ คล

ประเภทเงินฝาก

USD
ก. บัญชี เงินฝากกระแสรายวัน
(US Dollar) 1. เงินฝากกระแสรายวัน
2. เงินฝากกระแสรายวัน JVS
(เฉพาะบัญชเี งินฝากของลูก ค้าบุคคลธรรมดา และนิต ิบคุ คลทีรั บโอนจาก MUFG Bank, Ltd.
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สาขากรุ งเทพฯ)

3. เงินฝากกระแสรายวัน Krungsri Global
ข. บัญชี เงินฝากกระแสรายวันพิเศษ
บัญชีเ งินฝากกระแสรายวันพิเ ศษ 1
ค. บัญชี เงินฝากออมทรั พ ย์
1. เงินฝากออมทรัพย์
2. เงินฝากออมทรัพย์ JVS
(เฉพาะบัญชเี งินฝากของลูก ค้าบุคคลธรรมดา และนิต ิบคุ คลทีรั บโอนจาก MUFG Bank, Ltd.
สาขากรุ งเทพฯ)

3. เงินฝากออมทรัพย์ Krungsri Global
ง. บัญชี เงินฝากออมทรั พ ย์ พ ิเศษ
บัญชีเ งินฝากออมทรัพย์พิเ ศษ 1
จ. บัญชี เงินฝากประจํ า
1. เงินฝากประจํา ประเภทเงินฝากรายสัปดาห์
ระยะเวลาฝาก 1 สัปดาห์
ระยะเวลาฝาก 2 สัปดาห์
ระยะเวลาฝาก 3 สัปดาห์
2. เงินฝากประจํา
ระยะเวลาฝาก 1 เดือน
ระยะเวลาฝาก 3 เดือน
ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
ระยะเวลาฝาก 9 เดือน
ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
3. เงินฝากประจํา Krungsri Global ประเภทเงินฝากตามจํา นวนวัน
ระยะเวลาฝาก 1 - 30 วัน
ระยะเวลาฝาก 31 - 90 วัน
ระยะเวลาฝาก 91 - 180 วัน
ระยะเวลาฝาก 181 - 366 วัน
4. เงินฝากประจํา Krungsri Global
ระยะเวลาฝาก 1 เดือน
ระยะเวลาฝาก 3 เดือน
ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
ระยะเวลาฝาก 9 เดือน
ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
หมายเหตุ : “ - ” หมายถึง ไมรับฝาก

หนา 1 / 19

ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เรื่อง ตารางอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ (รอยละตอป)
เริ่มใชตั้งแตวันที่ 26 กุมภาพันธ 2562
ประเภทลูกค้ า
สกุล เงิน
EUR
(Euro)

ประเภทเงินฝาก

ผู้มถี ิ นทีอยู่ในประเทศ
บุคคลธรรมดา
นิติบคุ คล

ก. บัญชี เงินฝากกระแสรายวัน
1. เงินฝากกระแสรายวัน
2. เงินฝากกระแสรายวัน JVS
(เฉพาะบัญชีเงินฝากของลูก ค้าบุคคลธรรมดา และนิติบคุ คลทีรั บโอนจาก MUFG Bank, Ltd.

ผู้มถี ิ นทีอยู่นอกประเทศ
บุคคลธรรมดา
นิติบคุ คล
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สาขากรุ งเทพฯ)

3. เงินฝากกระแสรายวัน Krungsri Global
ข. บัญชี เงินฝากออมทรั พ ย์
1. เงินฝากออมทรัพย์
2. เงินฝากออมทรัพย์ JVS
(เฉพาะบัญชีเงินฝากของลูก ค้าบุคคลธรรมดา และนิติบคุ คลทีรั บโอนจาก MUFG Bank, Ltd.
สาขากรุ งเทพฯ)

3. เงินฝากออมทรัพย์ Krungsri Global
ค. บัญชี เงินฝากประจํ า
1. เงินฝากประจํา ประเภทเงินฝากรายสัปดาห์
ระยะเวลาฝาก 1 สัปดาห์
ระยะเวลาฝาก 2 สัปดาห์
ระยะเวลาฝาก 3 สัปดาห์
2. เงินฝากประจํา
ระยะเวลาฝาก 1 เดือน
ระยะเวลาฝาก 3 เดือน
ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
ระยะเวลาฝาก 9 เดือน
ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
3. เงินฝากประจํา Krungsri Global ประเภทเงินฝากตามจํานวนวัน
ระยะเวลาฝาก 1 - 30 วัน
ระยะเวลาฝาก 31 - 90 วัน
ระยะเวลาฝาก 91 - 180 วัน
ระยะเวลาฝาก 181 - 366 วัน
4. เงินฝากประจํา Krungsri Global
ระยะเวลาฝาก 1 เดือน
ระยะเวลาฝาก 3 เดือน
ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
ระยะเวลาฝาก 9 เดือน
ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
หมายเหตุ : “ - ” หมายถึง ไมรับฝาก

หนา 2 / 19

ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เรื่อง ตารางอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ (รอยละตอป)
เริ่มใชตั้งแตวันที่ 26 กุมภาพันธ 2562
ประเภทลูกค้ า
สกุล เงิน

ประเภทเงินฝาก

ผู้มถี ิ นทีอยู่ในประเทศ
บุคคลธรรมดา
นิติบคุ คล

ผู้มถี ิ นทีอยู่นอกประเทศ
บุคคลธรรมดา
นิติบคุ คล

JPY

ก. บัญชี เงินฝากกระแสรายวัน
(Japanese Yen) 1. เงินฝากกระแสรายวัน
2. เงินฝากกระแสรายวัน JVS
(เฉพาะบัญชีเงินฝากของลูก ค้าบุคคลธรรมดา และนิติบคุ คลทีรั บโอนจาก MUFG Bank, Ltd.
สาขากรุ งเทพฯ)

3. เงินฝากกระแสรายวัน Krungsri Global
ข. บัญชี เงินฝากออมทรั พ ย์
1. เงินฝากออมทรัพย์
2. เงินฝากออมทรัพย์ JVS
(เฉพาะบัญชีเงินฝากของลูก ค้าบุคคลธรรมดา และนิติบคุ คลทีรั บโอนจาก MUFG Bank, Ltd.
สาขากรุ งเทพฯ)

3. เงินฝากออมทรัพย์ Krungsri Global
ค. บัญชี เงินฝากประจํ า
1. เงินฝากประจํา ประเภทเงินฝากรายสัปดาห์
ระยะเวลาฝาก 1 สัปดาห์
ระยะเวลาฝาก 2 สัปดาห์
ระยะเวลาฝาก 3 สัปดาห์
2. เงินฝากประจํา
ระยะเวลาฝาก 1 เดือน
ระยะเวลาฝาก 3 เดือน
ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
ระยะเวลาฝาก 9 เดือน
ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
3. เงินฝากประจํา Krungsri Global ประเภทเงินฝากตามจํานวนวัน
ระยะเวลาฝาก 1 - 30 วัน
ระยะเวลาฝาก 31 - 90 วัน
ระยะเวลาฝาก 91 - 180 วัน
ระยะเวลาฝาก 181 - 366 วัน
4. เงินฝากประจํา Krungsri Global
ระยะเวลาฝาก 1 เดือน
ระยะเวลาฝาก 3 เดือน
ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
ระยะเวลาฝาก 9 เดือน
ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
หมายเหตุ : “ - ” หมายถึง ไมรับฝาก
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ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เรื่อง ตารางอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ (รอยละตอป)
เริ่มใชตั้งแตวันที่ 26 กุมภาพันธ 2562
ประเภทลูกค้ า
สกุล เงิน
GBP

ประเภทเงินฝาก

ผู้มถี ิ นทีอยู่ในประเทศ
บุคคลธรรมดา
นิติบคุ คล

ผู้มถี ิ นทีอยู่นอกประเทศ
บุคคลธรรมดา
นิติบคุ คล

ก. บัญชี เงินฝากกระแสรายวัน

(British Pound) 1. เงินฝากกระแสรายวัน
2. เงินฝากกระแสรายวัน JVS
(เฉพาะบัญชีเงินฝากของลูก ค้าบุคคลธรรมดา และนิติบคุ คลทีรั บโอนจาก MUFG Bank, Ltd.
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สาขากรุ งเทพฯ)

3. เงินฝากกระแสรายวัน Krungsri Global
ข. บัญชี เงินฝากออมทรั พ ย์
1. เงินฝากออมทรัพย์
2. เงินฝากออมทรัพย์ JVS
(เฉพาะบัญชีเงินฝากของลูก ค้าบุคคลธรรมดา และนิติบคุ คลทีรั บโอนจาก MUFG Bank, Ltd.
สาขากรุ งเทพฯ)

3. เงินฝากออมทรัพย์ Krungsri Global
ค. บัญชี เงินฝากประจํ า
1. เงินฝากประจํา ประเภทเงินฝากรายสัปดาห์
ระยะเวลาฝาก 1 สัปดาห์
ระยะเวลาฝาก 2 สัปดาห์
ระยะเวลาฝาก 3 สัปดาห์
2. เงินฝากประจํา
ระยะเวลาฝาก 1 เดือน
ระยะเวลาฝาก 3 เดือน
ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
ระยะเวลาฝาก 9 เดือน
ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
3. เงินฝากประจํา Krungsri Global ประเภทเงินฝากตามจํา นวนวัน
ระยะเวลาฝาก 1 - 30 วัน
ระยะเวลาฝาก 31 - 90 วัน
ระยะเวลาฝาก 91 - 180 วัน
ระยะเวลาฝาก 181 - 366 วัน
4. เงินฝากประจํา Krungsri Global
ระยะเวลาฝาก 1 เดือน
ระยะเวลาฝาก 3 เดือน
ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
ระยะเวลาฝาก 9 เดือน
ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
หมายเหตุ : “ - ” หมายถึง ไมรับฝาก
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ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เรื่อง ตารางอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ (รอยละตอป)
เริ่มใชตั้งแตวันที่ 26 กุมภาพันธ 2562
ประเภทลูกค้ า
สกุล เงิน

ประเภทเงินฝาก

ผู้มถี ิ นทีอยู่ในประเทศ
บุคคลธรรมดา
นิติบคุ คล

AUD
ก. บัญชี เงินฝากกระแสรายวัน
(Australian 1. เงินฝากกระแสรายวัน
Dollar) 2. เงินฝากกระแสรายวัน JVS
(เฉพาะบัญชีเงินฝากของลูก ค้าบุคคลธรรมดา และนิติบคุ คลทีรั บโอนจาก MUFG Bank, Ltd.

ผู้มถี ิ นทีอยู่นอกประเทศ
บุคคลธรรมดา
นิติบคุ คล
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สาขากรุ งเทพฯ)

3. เงินฝากกระแสรายวัน Krungsri Global
ข. บัญชี เงินฝากออมทรั พ ย์
1. เงินฝากออมทรัพย์
2. เงินฝากออมทรัพย์ JVS
(เฉพาะบัญชีเงินฝากของลูก ค้าบุคคลธรรมดา และนิติบคุ คลทีรั บโอนจาก MUFG Bank, Ltd.
สาขากรุ งเทพฯ)

3. เงินฝากออมทรัพย์ Krungsri Global
ค. บัญชี เงินฝากประจํ า
1. เงินฝากประจํา ประเภทเงินฝากรายสัปดาห์
ระยะเวลาฝาก 1 สัปดาห์
ระยะเวลาฝาก 2 สัปดาห์
ระยะเวลาฝาก 3 สัปดาห์
2. เงินฝากประจํา
ระยะเวลาฝาก 1 เดือน
ระยะเวลาฝาก 3 เดือน
ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
ระยะเวลาฝาก 9 เดือน
ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
3. เงินฝากประจํา Krungsri Global ประเภทเงินฝากตามจํานวนวัน
ระยะเวลาฝาก 1 - 30 วัน
ระยะเวลาฝาก 31 - 90 วัน
ระยะเวลาฝาก 91 - 180 วัน
ระยะเวลาฝาก 181 - 366 วัน
4. เงินฝากประจํา Krungsri Global
ระยะเวลาฝาก 1 เดือน
ระยะเวลาฝาก 3 เดือน
ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
ระยะเวลาฝาก 9 เดือน
ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
หมายเหตุ : “ - ” หมายถึง ไมรับฝาก

หนา 5 / 19

ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เรื่อง ตารางอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ (รอยละตอป)
เริ่มใชตั้งแตวันที่ 26 กุมภาพันธ 2562
ประเภทลูกค้ า
สกุล เงิน
SGD
(Singapore
Dollar)

ประเภทเงินฝาก

ผู้มถี ิ นทีอยู่ในประเทศ
บุคคลธรรมดา
นิติบคุ คล

ผู้มถี ิ นทีอยู่นอกประเทศ
บุคคลธรรมดา
นิติบคุ คล

ก. บัญชี เงินฝากกระแสรายวัน
1. เงินฝากกระแสรายวัน
2. เงินฝากกระแสรายวัน JVS
(เฉพาะบัญชีเงินฝากของลูก ค้าบุคคลธรรมดา และนิติบคุ คลทีรั บโอนจาก MUFG Bank, Ltd.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

0.00

-

0.00

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

-

0.10

-

0.10

-

-

-

-

0.00
0.00
0.20
0.20
0.20

0.00
0.00
0.20
0.20
0.20

0.00
0.00
0.20
0.20
0.20

0.00
0.00
0.20
0.20
0.20

-

0.10
0.10
0.15
0.20

-

0.10
0.10
0.15
0.20

-

-

-

-

สาขากรุ งเทพฯ)

3. เงินฝากกระแสรายวัน Krungsri Global
ข. บัญชี เงินฝากออมทรั พ ย์
1. เงินฝากออมทรัพย์
2. เงินฝากออมทรัพย์ JVS
(เฉพาะบัญชีเงินฝากของลูก ค้าบุคคลธรรมดา และนิติบคุ คลทีรั บโอนจาก MUFG Bank, Ltd.
สาขากรุ งเทพฯ)

3. เงินฝากออมทรัพย์ Krungsri Global
ค. บัญชี เงินฝากประจํ า
1. เงินฝากประจํา ประเภทเงินฝากรายสัปดาห์
ระยะเวลาฝาก 1 สัปดาห์
ระยะเวลาฝาก 2 สัปดาห์
ระยะเวลาฝาก 3 สัปดาห์
2. เงินฝากประจํา
ระยะเวลาฝาก 1 เดือน
ระยะเวลาฝาก 3 เดือน
ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
ระยะเวลาฝาก 9 เดือน
ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
3. เงินฝากประจํา Krungsri Global ประเภทเงินฝากตามจํานวนวัน
ระยะเวลาฝาก 1 - 30 วัน
ระยะเวลาฝาก 31 - 90 วัน
ระยะเวลาฝาก 91 - 180 วัน
ระยะเวลาฝาก 181 - 366 วัน
4. เงินฝากประจํา Krungsri Global
ระยะเวลาฝาก 1 เดือน
ระยะเวลาฝาก 3 เดือน
ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
ระยะเวลาฝาก 9 เดือน
ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
หมายเหตุ : “ - ” หมายถึง ไมรับฝาก
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ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เรื่อง ตารางอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ (รอยละตอป)
เริ่มใชตั้งแตวันที่ 26 กุมภาพันธ 2562
ประเภทลูกค้ า
สกุล เงิน

ประเภทเงินฝาก

ผู้มถี ิ นทีอยู่ในประเทศ
บุคคลธรรมดา
นิติบคุ คล

ก. บัญชี เงินฝากกระแสรายวัน
CNY
(Chinese Yuan/ 1. เงินฝากกระแสรายวัน
Renminbi) 2. เงินฝากกระแสรายวัน JVS
(เฉพาะบัญชีเงินฝากของลูก ค้าบุคคลธรรมดา และนิติบคุ คลทีรั บโอนจาก MUFG Bank, Ltd.

ผู้มถี ิ นทีอยู่นอกประเทศ
บุคคลธรรมดา
นิติบคุ คล

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

0.00

-

0.00

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

-

0.10

-

0.10

-

-

-

-

0.10
0.15
0.15
0.20
0.30

0.10
0.15
0.15
0.20
0.30

0.10
0.15
0.15
0.20
0.30

0.10
0.15
0.15
0.20
0.30

-

1.25
1.35
1.45
1.55

-

1.25
1.35
1.45
1.55

-

-

-

-

สาขากรุ งเทพฯ)

3. เงินฝากกระแสรายวัน Krungsri Global
ข. บัญชี เงินฝากออมทรั พ ย์
1. เงินฝากออมทรัพย์
2. เงินฝากออมทรัพย์ JVS
(เฉพาะบัญชีเงินฝากของลูก ค้าบุคคลธรรมดา และนิติบคุ คลทีรั บโอนจาก MUFG Bank, Ltd.
สาขากรุ งเทพฯ)

3. เงินฝากออมทรัพย์ Krungsri Global
ค. บัญชี เงินฝากประจํ า
1. เงินฝากประจํา ประเภทเงินฝากรายสัปดาห์
ระยะเวลาฝาก 1 สัปดาห์
ระยะเวลาฝาก 2 สัปดาห์
ระยะเวลาฝาก 3 สัปดาห์
2. เงินฝากประจํา
ระยะเวลาฝาก 1 เดือน
ระยะเวลาฝาก 3 เดือน
ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
ระยะเวลาฝาก 9 เดือน
ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
3. เงินฝากประจํา Krungsri Global ประเภทเงินฝากตามจํานวนวัน
ระยะเวลาฝาก 1 - 30 วัน
ระยะเวลาฝาก 31 - 90 วัน
ระยะเวลาฝาก 91 - 180 วัน
ระยะเวลาฝาก 181 - 366 วัน
4. เงินฝากประจํา Krungsri Global
ระยะเวลาฝาก 1 เดือน
ระยะเวลาฝาก 3 เดือน
ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
ระยะเวลาฝาก 9 เดือน
ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
หมายเหตุ : “ - ” หมายถึง ไมรับฝาก
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ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เรื่อง ตารางอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ (รอยละตอป)
เริ่มใชตั้งแตวันที่ 26 กุมภาพันธ 2562
ประเภทลูกค้ า
สกุล เงิน

ประเภทเงินฝาก

CHF
1. บัญชี เงินฝากกระแสรายวัน
(Swiss Franc) 2. บัญชี เงินฝากออมทรั พย์
3. บัญชี เงินฝากประจํ า
1. เงินฝากประจํา ประเภทเงินฝากรายสัปดาห์
ระยะเวลาฝาก 1 สัปดาห์
ระยะเวลาฝาก 2 สัปดาห์
ระยะเวลาฝาก 3 สัปดาห์
2. เงินฝากประจํา
ระยะเวลาฝาก 1 เดือน
ระยะเวลาฝาก 3 เดือน
ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
ระยะเวลาฝาก 9 เดือน
ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
HKD
1. บัญชี เงินฝากกระแสรายวัน
(Hong Kong 2. บัญชี เงินฝากออมทรั พย์
Dollar) 3. บัญชี เงินฝากประจํ า
1. เงินฝากประจํา ประเภทเงินฝากรายสัปดาห์
ระยะเวลาฝาก 1 สัปดาห์
ระยะเวลาฝาก 2 สัปดาห์
ระยะเวลาฝาก 3 สัปดาห์
2. เงินฝากประจํา
ระยะเวลาฝาก 1 เดือน
ระยะเวลาฝาก 3 เดือน
ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
ระยะเวลาฝาก 9 เดือน
ระยะเวลาฝาก 12 เดือน

ผู้มถี ิ นทีอยู่ในประเทศ
บุคคลธรรมดา
นิติบคุ คล
0.00
0.00
0.00
0.00

หมายเหตุ : “ - ” หมายถึง ไมรับฝาก
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ผู้มถี ิ นทีอยู่นอกประเทศ
บุคคลธรรมดา
นิติบคุ คล
0.00
0.00
0.00
0.00

-

-

-

-

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-

-

-

-

0.10
0.25
0.00
0.00
0.40

0.10
0.25
0.00
0.00
0.40

0.10
0.25
0.00
0.00
0.40

0.10
0.25
0.00
0.00
0.40

ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เรื่อง ตารางอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ (รอยละตอป)
เริ่มใชตั้งแตวันที่ 26 กุมภาพันธ 2562
ประเภทลูกค้ า
สกุล เงิน
DKK

ประเภทเงินฝาก
1. บัญชี เงินฝากกระแสรายวัน

ผู้มถี ิ นทีอยู่ในประเทศ
บุคคลธรรมดา
นิติบคุ คล
0.00
0.00

(Danish Krone) 2. บัญชี เงินฝากออมทรั พ ย์

NOK
(Norwegian
Kroner)

SEK
(Swedish
Krona)

3. บัญชี เงินฝากประจํ า
1. เงินฝากประจํา ประเภทเงินฝากรายสัปดาห์
ระยะเวลาฝาก 1 สัปดาห์
ระยะเวลาฝาก 2 สัปดาห์
ระยะเวลาฝาก 3 สัปดาห์
2. เงินฝากประจํา
ระยะเวลาฝาก 1 เดือน
ระยะเวลาฝาก 3 เดือน
ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
ระยะเวลาฝาก 9 เดือน
ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
1. บัญชี เงินฝากกระแสรายวัน
2. บัญชี เงินฝากออมทรั พ ย์
3. บัญชี เงินฝากประจํ า
1. เงินฝากประจํา ประเภทเงินฝากรายสัปดาห์
ระยะเวลาฝาก 1 สัปดาห์
ระยะเวลาฝาก 2 สัปดาห์
ระยะเวลาฝาก 3 สัปดาห์
2. เงินฝากประจํา
ระยะเวลาฝาก 1 เดือน
ระยะเวลาฝาก 3 เดือน
ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
ระยะเวลาฝาก 9 เดือน
ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
1. บัญชี เงินฝากกระแสรายวัน
2. บัญชี เงินฝากออมทรั พ ย์
3. บัญชี เงินฝากประจํ า
1. เงินฝากประจํา ประเภทเงินฝากรายสัปดาห์
ระยะเวลาฝาก 1 สัปดาห์
ระยะเวลาฝาก 2 สัปดาห์
ระยะเวลาฝาก 3 สัปดาห์
2. เงินฝากประจํา
ระยะเวลาฝาก 1 เดือน
ระยะเวลาฝาก 3 เดือน
ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
ระยะเวลาฝาก 9 เดือน
ระยะเวลาฝาก 12 เดือน

หมายเหตุ : “ - ” หมายถึง ไมรับฝาก
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ผู้มถี ิ นทีอยู่นอกประเทศ
บุคคลธรรมดา
นิติบคุ คล
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

-

-

-

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-

-

-

-

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

-

-

-

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เรื่อง ตารางอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ (รอยละตอป)
เริ่มใชตั้งแตวันที่ 26 กุมภาพันธ 2562
ประเภทลูกค้ า
สกุล เงิน

ประเภทเงินฝาก

ผู้มถี ิ นทีอยู่ในประเทศ
บุคคลธรรมดา
นิติบคุ คล

MYR
ก. บัญชี เงินฝากกระแสรายวัน
(Malaysian 1. เงินฝากกระแสรายวัน
Ringgit) 2. เงินฝากกระแสรายวัน Krungsri Global
ข. บัญชี เงินฝากออมทรั พ ย์
1. เงินฝากออมทรัพย์
2. เงินฝากออมทรัพย์ Krungsri Global
ค. บัญชี เงินฝากประจํ า
1. เงินฝากประจํา ประเภทเงินฝากรายสัปดาห์
ระยะเวลาฝาก 1 สัปดาห์
ระยะเวลาฝาก 2 สัปดาห์
ระยะเวลาฝาก 3 สัปดาห์
2. เงินฝากประจํา
ระยะเวลาฝาก 1 เดือน
ระยะเวลาฝาก 3 เดือน
ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
ระยะเวลาฝาก 9 เดือน
ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
3. เงินฝากประจํา Krungsri Global ประเภทเงินฝากตามจํา นวนวัน
ระยะเวลาฝาก 1 - 30 วัน
ระยะเวลาฝาก 31 - 90 วัน
ระยะเวลาฝาก 91 - 180 วัน
ระยะเวลาฝาก 181 - 366 วัน
4. เงินฝากประจํา Krungsri Global
ระยะเวลาฝาก 1 เดือน
ระยะเวลาฝาก 3 เดือน
ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
ระยะเวลาฝาก 9 เดือน
ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
หมายเหตุ : “ - ” หมายถึง ไมรับฝาก

หนา 10 / 19

ผู้มถี ิ นทีอยู่นอกประเทศ
บุคคลธรรมดา
นิติบคุ คล
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-
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-
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-

-

-

-

-

-

ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เรื่อง ตารางอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ (รอยละตอป)
เริ่มใชตั้งแตวันที่ 26 กุมภาพันธ 2562
ประเภทลูกค้ า
สกุล เงิน

ประเภทเงินฝาก

ผู้มถี ิ นทีอยู่ในประเทศ
บุคคลธรรมดา
นิติบคุ คล

ก. บัญชี เงินฝากกระแสรายวัน
IDR
(Indonesian 1. เงินฝากกระแสรายวัน
Rupiah) 2. เงินฝากกระแสรายวัน Krungsri Global
ข. บัญชี เงินฝากออมทรั พ ย์
1. เงินฝากออมทรัพย์
2. เงินฝากออมทรัพย์ Krungsri Global
ค. บัญชี เงินฝากประจํ า
1. เงินฝากประจํา ประเภทเงินฝากรายสัปดาห์
ระยะเวลาฝาก 1 สัปดาห์
ระยะเวลาฝาก 2 สัปดาห์
ระยะเวลาฝาก 3 สัปดาห์
2. เงินฝากประจํา
ระยะเวลาฝาก 1 เดือน
ระยะเวลาฝาก 3 เดือน
ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
ระยะเวลาฝาก 9 เดือน
ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
3. เงินฝากประจํา Krungsri Global ประเภทเงินฝากตามจํา นวนวัน
ระยะเวลาฝาก 1 - 30 วัน
ระยะเวลาฝาก 31 - 90 วัน
ระยะเวลาฝาก 91 - 180 วัน
ระยะเวลาฝาก 181 - 366 วัน
4. เงินฝากประจํา Krungsri Global
ระยะเวลาฝาก 1 เดือน
ระยะเวลาฝาก 3 เดือน
ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
ระยะเวลาฝาก 9 เดือน
ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
หมายเหตุ : “ - ” หมายถึง ไมรับฝาก
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ผู้มถี ิ นทีอยู่นอกประเทศ
บุคคลธรรมดา
นิติบคุ คล
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หมายเหตุ
กลุม ก. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
1 เงินฝากกระแสรายวัน
1.1 เปดบัญชีไดเฉพาะสกุลเงิน USD, EUR, JPY, GBP, CHF, AUD, SGD, HKD, DKK, NOK, SEK และ CNY
1.2 จํานวนเงินฝากในการเปดบัญชีขั้นต่ํา 2,000 ดอลลารสหรัฐ หรือเทียบเทา
1.3 สําหรับผูฝากชาวตางชาติที่บัญชีมียอดเงินฝากเฉลี่ยตอเดือนในเดือนใดต่ํากวา 500 ดอลลารสหรัฐหรือเทียบเทา
และบัญชีไมมีการเคลื่อนไหวติดตอกัน 90 วัน ธนาคารจะคิดคาธรรมเนียม 10 ดอลลารสหรัฐ หรือเทียบเทาตอเดือน
โดยธนาคารจะทําการหักเงินจากบัญชีในเดือนถัดไป
1.4 การปดบัญชีตองทําที่สาขาที่เปดบัญชีเทานั้น
1.5 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและวิธีการใหบริการโดยไมจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา
2 เงินฝากกระแสรายวัน JVS
(เฉพาะบัญชีเงินฝากของลูกคาบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลที่รับโอนจาก MUFG Bank, Ltd. สาขากรุงเทพฯ)
2.1 ลูกคาบุคคลธรรมดา
2.1.1 ไมอนุญาตสําหรับการเปดบัญชีใหม
2.1.2 การปดบัญชีตองทําที่สาขากรุงเทพ ตนสน ในวันและเวลาทําการเทานั้น
2.1.3 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและวิธีการใหบริการโดยไมจําเปนตองแจงใหทราบ
ลวงหนา
2.2 ลูกคานิติบุคคล
2.2.1 ไมอนุญาตสําหรับการเปดบัญชีใหม
2.2.2 การทําธุรกรรมตางๆ เกี่ยวกับบัญชี และการปดบัญชี ทําไดเฉพาะที่สาขากรุงเทพ ตนสน ในวันและเวลา
ทําการเทานั้น
2.2.3 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและวิธีการใหบริการโดยไมจําเปนตองแจงใหทราบ
ลวงหนา
3 เงินฝากกระแสรายวัน Krungsri Global
3.1
3.2
3.3
3.4

เฉพาะลูกคานิติบุคคล
เปดบัญชีไดเฉพาะสกุลเงิน USD, EUR, JPY, GBP, AUD, SGD, CNY , MYR และ IDR
จํานวนเงินฝากในการเปดบัญชีขั้นต่ํา 2,000 ดอลลารสหรัฐ หรือเทียบเทา
การเปดบัญชี และการทําธุรกรรมตางๆ เกี่ยวกับบัญชี รวมถึงการปดบัญชี ทําไดเฉพาะที่สาขากรุงเทพ ตนสน
ในวันและเวลาทําการเทานั้น
3.5 ธนาคารไมรับทําธุรกรรมฝาก และถอนเงินดวยธนบัตรในสกุลเงิน MYR และ IDR
3.6 บัญชีสกุลเงิน MYR และ IDR ใหบริการเฉพาะลูกคานิติบุคคลที่มีถิ่นที่อยูในประเทศ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
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3.6.1

บัญชีสกุลเงิน MYR มีเงื่อนไขดังนี้
- นิติบุคคลที่มีถิ่นที่อยูในประเทศ ที่ตองการเปดบัญชีเงินฝาก MYR จะตองมีภาระหรือรายไดคาสินคา
หรือ บริการ กับนิติบุคคลในประเทศมาเลเซีย หรือการลงทุนโดยตรงในประเทศมาเลเซีย
- ลูกคาจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดในเรื่อง ฝาก/ถอน/โอน/การตออายุเงินฝาก และหลักเกณฑอื่น ๆ
ที่ออกโดยธนาคารแหงประเทศไทยและธนาคารกลางประเทศมาเลเซีย
3.6.2 บัญชีสกุลเงิน IDR มีเงื่อนไขดังนี้
- นิติบุคคลที่มีถิ่นที่อยูในประเทศ ที่ตองการเปดบัญชีเงินฝาก IDR จะตองมีภาระหรือรายไดคาสินคา
หรือ บริการ กับนิติบุคคลในประเทศอินโดนีเซีย
- ลูกคาจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดในเรื่อง ฝาก/ถอน/โอน/การตออายุเงินฝาก และหลักเกณฑอื่น ๆ
ที่ออกโดยธนาคารแหงประเทศไทยและธนาคารกลางประเทศอินโดนีเซีย
3.7 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและวิธีการใหบริการโดยไมจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา
กลุม ข. เงินฝากกระแสรายวันพิเศษ
1. เงินฝากกระแสรายวันพิเศษ 1 (เปดบัญชีใหมไดถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558)
1.1 เฉพาะลูกคาบุคคลธรรมดาสัญชาติญี่ปุนที่เปนเจาหนาที่ทางการฑูตและครู ซึ่งเดินทางไปปฏิบัติงานประจําที่
ประเทศพมา และประเทศบังคลาเทศ
1.2 เปดบัญชีไดเฉพาะสกุลเงินดอลลารสหรัฐ
1.3 จํานวนเงินฝากในการเปดบัญชีขั้นต่ํา 2,000 ดอลลารสหรัฐ
1.4 ธนาคารจะคิดคาธรรมเนียม 10 ดอลลารสหรัฐ ตอเดือน โดยธนาคารจะทําการหักเงินจากบัญชีในเดือนถัดไป
1.5 การเปดบัญชี และการปดบัญชี ทําไดเฉพาะที่สาขากรุงเทพ ตนสน ในวันและเวลาทําการเทานั้น
1.6 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและวิธีการใหบริการโดยไมจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา
กลุม ค. บัญชีเงินฝากออมทรัพย
1. เงินฝากออมทรัพย
1.1 เปดบัญชีไดเฉพาะสกุลเงิน USD, EUR, JPY, GBP, CHF, AUD, SGD, HKD, DKK, NOK, SEK และ CNY
1.2 สําหรับลูกคาบุคคลธรรมดา จํานวนเงินฝากในการเปดบัญชีขั้นต่ํา 500 ดอลลารสหรัฐ หรือเทียบเทา และสําหรับ
ลูกคานิติบุคคล จํานวนเงินฝากในการเปดบัญชีขั้นต่ํา 5,000 ดอลลารสหรัฐ หรือเทียบเทา
1.3 ธนาคารจะคํานวณดอกเบี้ยตามจํานวนเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวัน และจายดอกเบี้ย ใหปละ 2 ครั้ง ในวันทําการกอน
วันทําการสุดทายของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม (หลังหักภาษี ณ ที่จาย) เวนแตไดมีการตกลงกับ
ธนาคารไวเปนอยางอื่น

หนา 13 / 19

1.4 สําหรับผูฝากชาวตางชาติที่บัญชีมียอดเงินฝากเฉลี่ยตอเดือนในเดือนใดต่ํากวา 500 ดอลลารสหรัฐ หรือเทียบเทา
(สําหรับลูกคาบุคคลธรรมดา) และมียอดเงินฝากเฉลี่ยตอเดือนในเดือนใดต่ํากวา 5,000 ดอลลารสหรัฐหรือเทียบเทา
(สําหรับลูกคานิติบุคคล) และบัญชีไมมีการเคลื่อนไหวติดตอกัน 90 วัน ธนาคารจะคิดคาธรรมเนียม 10 ดอลลาร
สหรัฐ หรือเทียบเทาตอเดือน โดยธนาคารจะทําการหักเงินจากบัญชีในเดือนถัดไป
1.5 การปดบัญชีตองทําที่สาขาที่เปดบัญชีเทานั้น
1.6 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและวิธีการใหบริการโดยไมจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา
2. เงินฝากออมทรัพย JVS
(เฉพาะบัญชีเงินฝากของลูกคาบุคคลธรรมดา และลูกคานิติบุคคล ที่รับโอนจาก MUFG Bank, Ltd. สาขากรุงเทพฯ)
2.1 ลูกคาบุคคลธรรมดา
2.1.1 ไมอนุญาตสําหรับการเปดบัญชีใหม
2.1.2 ธนาคารจะคํานวณดอกเบี้ยตามจํานวนเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวัน และจายดอกเบี้ย ใหปละ 2 ครั้ง ในเดือน
มิถุนายน และเดือนธันวาคม (หลังหักภาษี ณ ที่จาย)
2.1.3 การปดบัญชีตองทําที่สาขากรุงเทพ ตนสน ในวันและเวลาทําการเทานั้น
2.1.4 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและวิธีการใหบริการโดยไมจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา
2.2 ลูกคานิติบุคคล
2.2.1 ไมอนุญาตสําหรับการเปดบัญชีใหม
2.2.2 ธนาคารจะคํานวณดอกเบี้ยตามจํานวนเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวัน และจายดอกเบี้ย ใหปละ 2 ครั้ง ในวันที่
18 ของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม (หลังหักภาษี ณ ที่จาย)
2.2.3 การทําธุรกรรมตางๆ เกี่ยวกับบัญชี และการปดบัญชี ทําไดเฉพาะที่สาขากรุงเทพ ตนสน ในวันและเวลา
ทําการเทานั้น
2.2.4 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและวิธีการใหบริการโดยไมจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา
3. เงินฝากออมทรัพย Krungsri Global
3.1 เฉพาะลูกคานิติบุคคล
3.2 เปดบัญชีไดเฉพาะสกุลเงิน USD, EUR, JPY, GBP, AUD, SGD, CNY, MYR และ IDR
3.3 จํานวนเงินฝากในการเปดบัญชีขั้นต่ํา 5,000 ดอลลารสหรัฐ หรือเทียบเทา
3.4 ธนาคารจะคํานวณดอกเบี้ยตามจํานวนเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวัน และจายดอกเบี้ย ใหปละ 2 ครั้ง ในวันที่ 18 ของ
เดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม (หลังหักภาษี ณ ที่จาย)
3.5 การเปดบัญชี และการทําธุรกรรมตางๆ เกี่ยวกับบัญชี รวมถึงการปดบัญชี ทําไดเฉพาะที่สาขากรุงเทพ ตนสน
ในวันและเวลาทําการเทานั้น
3.6 ธนาคารไมรับทําธุรกรรมฝาก และถอนเงินดวยธนบัตรในสกุลเงิน MYR และ IDR
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3.7 บัญชีสกุลเงิน MYR และ IDR ใหบริการเฉพาะลูกคานิติบุคคลที่มีถิ่นที่อยูในประเทศ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
3.7.1 บัญชีสกุลเงิน MYR มีเงื่อนไขดังนี้
-

นิติบุคคลที่มีถิ่นที่อยูในประเทศ ที่ตองการเปดบัญชีเงินฝาก MYR จะตองมีภาระหรือรายไดคาสินคา
หรือ บริการ กับนิติบุคคลในประเทศมาเลเซีย หรือการลงทุนโดยตรงในประเทศมาเลเซีย

-

ลูกคาจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดในเรื่อง ฝาก/ถอน/โอน/การตออายุเงินฝาก และหลักเกณฑอื่น ๆ
ที่ออกโดยธนาคารแหงประเทศไทยและธนาคารกลางประเทศมาเลเซีย

3.7.2 บัญชีสกุลเงิน IDR มีเงื่อนไขดังนี้
-

นิติบุคคลที่มีถิ่นที่อยูในประเทศ ที่ตองการเปดบัญชีเงินฝาก IDR จะตองมีภาระหรือรายไดคาสินคา
หรือ บริการ กับนิติบุคคลในประเทศอินโดนีเซีย

-

ลูกคาจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดในเรื่อง ฝาก/ถอน/โอน/การตออายุเงินฝาก และหลักเกณฑอื่น ๆ
ที่ออกโดยธนาคารแหงประเทศไทยและธนาคารกลางประเทศอินโดนีเซีย

3.8 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและวิธีการใหบริการโดยไมจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา
กลุม ง. บัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษ
1. เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 1 (เปดบัญชีใหมไดถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558)
1.1 เฉพาะลูกคาบุคคลธรรมดาสัญชาติญี่ปุนที่เปนเจาหนาที่ทางการฑูตและครู ซึ่งเดินทางไปปฏิบัติงานประจําที่
ประเทศพมา และประเทศบังคลาเทศ
1.2 เปดบัญชีไดเฉพาะสกุลเงินดอลลารสหรัฐ
1.3 จํานวนเงินฝากในการเปดบัญชีขั้นต่ํา 500 ดอลลารสหรัฐ
1.4 ธนาคารจะคิดคาธรรมเนียม 10 ดอลลารสหรัฐ ตอเดือน โดยธนาคารจะทําการหักเงินจากบัญชีในเดือนถัดไป
1.5 ธนาคารจะคํานวณดอกเบี้ยตามจํานวนเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวัน และจายดอกเบี้ย ใหปละ 2 ครั้ง ในวันทําการ
กอนวันทําการสุดทายของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม (หลังหักภาษี ณ ที่จาย) เวนแตไดมีการตกลงกับ
ธนาคารไวเปนอยางอื่น
1.6 การเปดบัญชี และการปดบัญชี ทําไดเฉพาะที่สาขากรุงเทพ ตนสน ในวันและเวลาทําการเทานั้น
1.7 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและวิธีการใหบริการโดยไมจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา
กลุม จ. บัญชีเงินฝากประจํา
1. เงินฝากประจํา ประเภทเงินฝากรายสัปดาห
1.1 เปดบัญชีไดเฉพาะสกุลเงิน USD, EUR, JPY, GBP, CHF, AUD, SGD, HKD, DKK, NOK, SEK และ CNY
1.2 จํานวนเงินฝากในการเปดบัญชีครั้งแรกและการฝากเงินในครั้งตอไปทุกครั้ง
1.2.1 ลูกคาบุคคลธรรมดา
ไมนอยกวา 500,000 ดอลลารสหรัฐ หรือเทียบเทา
1.2.2 ลูกคานิติบุคคล
ไมนอยกวา 3,000,000 ดอลลารสหรัฐ หรือเทียบเทา
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1.3 เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะโอนเงินดอกเบี้ยหลังหักภาษี ณ ที่จายเขาบัญชีเงินฝากประจํา
ดังกลาวขางตน
1.4 เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการฝาก ถาไมมีการถอนเงินหรือมีคําสั่งเปนอยางอื่น ใหถือวาตกลงตออายุการฝากและมี
อายุการฝากเทากับระยะเวลาการฝากเดิม โดยมีเงื่อนไขการฝากเงินและอัตราดอกเบี้ย ตามประกาศของธนาคารที่
ใชบังคับอยู ณ วันที่ตออายุการฝากนั้น
1.5 หากเปนการถอนเงินที่ไดฝากไวกอนวันครบกําหนด ธนาคารจะไมจายดอกเบี้ย
1.6 การปดบัญชีตองทําที่สาขาที่เปดบัญชีเทานั้น
1.7 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและวิธีการใหบริการโดยไมจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา
2. เงินฝากประจํา
2.1 เปดบัญชีไดเฉพาะสกุลเงิน ไดแก USD, EUR, JPY, GBP, CHF, AUD, SGD, HKD, DKK, NOK, SEK และ
CNY
2.2 จํานวนเงินฝากในการเปดบัญชีครั้งแรกตองไมนอยกวา 5,000 ดอลลารสหรัฐ หรือเทียบเทา รับฝากรายการตอไป
ครั้งละไมนอยกวา 2,000 ดอลลารสหรัฐ หรือเทียบเทา
2.3 เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะโอนเงินดอกเบี้ยหลังหักภาษี ณ ที่จายเขาบัญชีเงินฝากประจํา
ดังกลาวขางตน
2.4 เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการฝาก ถาไมมีการถอนเงินหรือมีคําสั่งเปนอยางอื่น ใหถือวาตกลงตออายุการฝากและ
มีอายุการฝากเทากับระยะเวลาการฝากเดิม โดยใหมีเงื่อนไขการฝากเงินและอัตราดอกเบี้ย ตามประกาศของ
ธนาคารที่ใชบังคับอยู ณ วันที่ตออายุการฝากนั้น
2.5 กรณีถอนเงินกอนครบกําหนดตองถอนทั้งจํานวนของแตละยอดการฝาก โดย
2.5.1 หากเปนการถอนเงินที่ไดฝากไวไมเกิน 1 เดือน นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะไมจายดอกเบี้ย และผูฝากเงิน
จะไดรับเงินตน หลังจากหักดอกเบี้ย (รวมหักภาษี ณ ที่จาย) ที่ไดรับไปแลวกอนหนานั้น ทั้งนี้ ผูฝากเงิน
สามารถขอคืนเงินภาษี หัก ณ ที่จายดังกลาวไดจากกรมสรรพากร
2.5.2 หากเปนการถอนเงินฝากที่ไดฝากไวตั้งแต 1 เดือนขึ้นไป นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะจายดอกเบี้ยโดย
คํานวณในอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากออมทรัพย ณ วันที่ฝากของยอดเงินฝากนั้น ตามจํานวนวันที่ฝากจริง
และผูฝากเงินจะไดรับเงินตนและดอกเบี้ยที่คํานวณไดขางตน หลังจากหักดอกเบี้ย (รวมหักภาษี ณ ที่จาย)
ที่ไดรับไปแลวกอนหนานั้น ทั้งนี้ ผูฝากเงินสามารถขอคืนเงินภาษีหัก ณ ที่จายดังกลาวไดจากกรมสรรพากร
2.6 การปดบัญชีตองทําที่สาขาที่เปดบัญชีเทานั้น
2.7 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและวิธีการใหบริการโดยไมจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา
3. บัญชีเงินฝากประจํา Krungsri Global ประเภทเงินฝากตามจํานวนวัน
3.1 เฉพาะลูกคานิติบุคคล
3.2 เปดบัญชีไดเฉพาะสกุลเงิน USD, EUR, JPY, GBP, AUD, SGD, และ CNY
3.3 จํานวนเงินฝากในการเปดบัญชีครั้งแรกและการฝากเงินในครั้งตอไปทุกครั้ง ตองไมนอยกวา 10,000 ดอลลารสหรัฐ
หรือเทียบเทา
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3.4 เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะโอนดอกเบี้ยหลังหักภาษี ณ ที่จาย เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพย หรือ
บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ซึ่งไดแจงเปนลายลักษณอักษรไวกับธนาคาร
3.5 เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการฝาก ถาไมมีการถอนเงินหรือมีคําสั่งเปนอยางอื่น ใหถือวาตกลงตออายุการฝากและ
มีอายุการฝากเทากับระยะเวลาการฝากเดิม โดยมีเงื่อนไขการฝากเงินและอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร
ที่ใชบังคับอยู ณ วันตออายุการฝากนั้น
3.6 กรณีถอนเงินกอนครบกําหนดตองถอนทั้งจํานวนของแตละยอดการฝาก โดย
3.6.1 หากเปนการถอนเงินที่ไดฝากไวไมเกิน 3 เดือน นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะไมจายดอกเบี้ย และผูฝากเงินจะ
ไดรับเงินตน หลังจากหักดอกเบี้ย (รวมหักภาษี ณ ที่จาย) ที่ไดรับไปแลวกอนหนานั้น ทั้งนี้ ผูฝากเงินสามารถ
ขอคืนเงินภาษี หัก ณ ที่จายดังกลาวไดจากกรมสรรพากร
3.6.2 หากเปนการถอนเงินฝากที่ไดฝากไวตั้งแต 3 เดือนขึ้นไป นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะจายดอกเบี้ยโดย
คํานวณในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย ณ วันที่ฝากของยอดเงินฝากนั้น ตามจํานวนวันที่ฝากจริง
และผูฝากเงินจะไดรับเงินตนและดอกเบี้ยที่คํานวณไดขางตน หลังจากหักดอกเบี้ย (รวมหักภาษี ณ ที่จาย)
ที่ไดรับไปแลวกอนหนานั้น ทั้งนี้ ผูฝากเงินสามารถขอคืนเงินภาษีหัก ณ ที่จายดังกลาวไดจากกรมสรรพากร
3.7 การเปดบัญชี และการทําธุรกรรมตางๆ เกี่ยวกับบัญชี รวมถึงการปดบัญชี ทําไดเฉพาะที่สาขากรุงเทพ ตนสน ในวัน
และเวลาทําการเทานั้น
3.8 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและวิธีการใหบริการโดยไมจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา
4. บัญชีเงินฝากประจํา Krungsri Global
4.1 เฉพาะลูกคานิติบุคคล
4.2 เปดบัญชีไดเฉพาะสกุลเงิน USD, EUR, JPY, GBP, AUD, SGD, และ CNY
4.3 จํานวนเงินฝากในการเปดบัญชีครั้งแรกและการฝากเงินในครั้งตอไปทุกครั้ง ตองไมนอยกวา 5,000 ดอลลารสหรัฐ
หรือเทียบเทา
4.4 เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะโอนดอกเบี้ยหลังหักภาษี ณ ที่จายเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพย หรือ
บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ซึ่งไดแจงเปนลายลักษณอักษรไวกับธนาคาร
4.5 เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการฝาก ถาไมมีการถอนเงินหรือมีคําสั่งเปนอยางอื่น ใหถือวาตกลงตออายุการฝากโดย
มีอายุการฝากเทากับระยะเวลาการฝากเดิม โดยมีเงื่อนไขการฝากเงินและอัตราดอกเบี้ย ตามประกาศของ
ธนาคารที่ใชบังคับอยู ณ วันที่ตออายุการฝากนั้น
4.6 กรณีถอนเงินกอนครบกําหนดตองถอนทั้งจํานวนของแตละยอดการฝาก โดย
4.6.1 หากเปนการถอนเงินที่ไดฝากไวไมเกิน 3 เดือน นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะไมจายดอกเบี้ย และผูฝากเงิน
จะไดรับเงินตน หลังจากหักดอกเบี้ย (รวมหักภาษี ณ ที่จาย) ที่ไดรับไปแลวกอนหนานั้น ทั้งนี้ ผูฝากเงิน
สามารถขอคืนเงินภาษี หัก ณ ที่จายดังกลาวไดจากกรมสรรพากร
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4.6.2 หากเปนการถอนเงินฝากที่ไดฝากไวตั้งแต 3 เดือนขึ้นไป นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะจายดอกเบี้ยโดย
คํานวณในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย ณ วันที่ฝากของยอดเงินฝากนั้น ตามจํานวนวันที่ฝากจริง
และผูฝากเงินจะไดรับเงินตนและดอกเบี้ยที่คํานวณไดขางตน หลังจากหักดอกเบี้ย (รวมหักภาษี ณ ที่จาย)
ที่ไดรับไปแลวกอนหนานั้น ทั้งนี้ ผูฝากเงินสามารถขอคืนเงินภาษีหัก ณ ที่จายดังกลาวไดจากกรมสรรพากร
4.7 การเปดบัญชี และการทําธุรกรรมตางๆ เกี่ยวกับบัญชี รวมถึงการปดบัญชี ทําไดเฉพาะที่สาขากรุงเทพ ตนสน
ในวันและเวลาทําการเทานั้น
4.8 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและวิธีการใหบริการโดยไมจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา
เงื่อนไขอื่นๆ
1. เงินฝากประจําทุกประเภท ที่ฝากอยูกับธนาคารกอนวันที่ประกาศฉบับนี้ใชบังคับ ธนาคารจะจายดอกเบี้ยเงินฝากใหใน
อัตราเดิมตอไปจนกวาจะครบกําหนดระยะเวลาการฝาก เวนแตลูกคาบางรายที่มีขอตกลงกับธนาคาร ใหใชอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากขึ้นลงตามประกาศของธนาคาร
2. ธนาคารอาจพิจารณาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากพิเศษใหแกลูกคารายใหญ เปนรายกรณีโดยธนาคารอาจจะพิจารณายืดหยุน
ไดตามสภาวะตลาด
3. กรณีฝากเงินดวยเช็ค ใหถือวาธนาคารไดรับเงินฝากเสร็จสมบูรณตอเมื่อเช็คนั้นสามารถเรียกเก็บเงินไดครบถวน
4. กรณีวันครบกําหนดจายคืนเงินฝากที่ตองจายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่กําหนดตรงกับวันหยุดทําการของธนาคาร และมีการ
ถอนเงินในวันทําการแรกตอจากวันหยุดทําการนั้น ธนาคารจะจายดอกเบี้ยสําหรับวันหยุดทําการนั้นดวยตามหลักเกณฑ
ที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด
5. ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่กําหนดดังกลาวขางตน ตามความ
เหมาะสม และ/หรือเพื่อใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจการเงินในแตละขณะได
6. ฐานจํานวนวันที่ใชในการคํานวณดอกเบี้ย เทียบเทาสกุลอื่น 1 ป ขึ้นอยูกับสกุลเงินที่ฝาก ดังนี้
6.1 เงินปอนดอังกฤษ (GBP) ดอลลาร สิงคโปร (SGD) ดอลลารฮองกง (HKD) ริงกิตมาเลเซีย (MYR)
ใชฐาน 365 วันตอป
6.2 เงินตราตางประเทศสกุลอื่นๆ ใชฐาน 360 วันตอป
7. การคํานวณดอกเบี้ย โดยมีสูตรการคํานวณดอกเบี้ย ดังนี้ (แลวแตกรณี)
จํานวนดอกเบี้ยที่ไดรับ = เงินตน x อัตราดอกเบี้ยตอป x ระยะเวลาที่ฝากจริง
100
360
จํานวนดอกเบี้ยที่ไดรับ = เงินตน x อัตราดอกเบี้ยตอป x ระยะเวลาที่ฝากจริง
100
365
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8. สิทธิ์ในการไดรับยกเวนภาษีหัก ณ ที่จายจากดอกเบี้ยเงินฝากแตละประเภท ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กรมสรรพากรกําหนด
9. การฝากเงินในบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ จะไมไดรับการคุมครองทั้งเงินตนและดอกเบี้ยจากสถาบันคุมครองเงินฝาก
10. ธนาคารใหบริการรับฝากเงินตราตางประเทศทุกสาขาทั่วประเทศ (ยกเวนสาขานราธิวาส)

ผูมีอํานาจลงนาม ...................................................................................
(นายโรหิท คันนา)
ประธานคณะเจาหนาที่ดานกลยุทธและวางแผนธุรกิจองคกร
ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ 2562
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