ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เรื่อง ตารางอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ (รอยละตอป)
เริ่มใชตั้งแตวันที่ 5 มิถุนายน 2558
ประเภทลู กคา
สกุล เงิน

ประเภทเงินฝาก

ผูมีถิ่ นที่ อ ยูในประเทศ
บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล

ก. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
USD
(US Dollar) 1. เงินฝากกระแสรายวัน
2. เงินฝากกระแสรายวัน JVS
(เฉพาะบัญชีเงินฝากของลู ก คาบุคคลธรรมดา และนิติบุค คลที่รับโอนจาก ธนาคารแหง

ผูมีถิ่ นที่ อ ยูนอกประเทศ
บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล
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โตเกี ยว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จํากั ด สาขากรุงเทพฯ)

3. เงินฝากกระแสรายวัน Krungsri Global
ข. บัญชีเงินฝากกระแสรายวันพิ เศษ
บัญชีเ งินฝากกระแสรายวันพิเ ศษ 1
ค. บัญชีเงินฝากออมทรัพ ย
1. เงินฝากออมทรัพย
2. เงินฝากออมทรัพย JVS
(เฉพาะบัญชีเงินฝากของลู ก คาบุคคลธรรมดา และนิติบุค คลที่รับโอนจาก ธนาคารแหง
โตเกี ยว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จํากั ด สาขากรุงเทพฯ)

3. เงินฝากออมทรัพย Krungsri Global
ง. บัญชีเงินฝากออมทรัพยพิ เศษ
บัญชีเ งินฝากออมทรัพยพิเ ศษ 1
จ. บัญชีเงินฝากประจํา
1. เงินฝากประจํา ประเภทเงินฝากรายสัปดาห
ระยะเวลาฝาก 1 สัปดาห
ระยะเวลาฝาก 2 สัปดาห
ระยะเวลาฝาก 3 สัปดาห
2. เงินฝากประจํา
ระยะเวลาฝาก 1 เดือน
ระยะเวลาฝาก 3 เดือน
ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
ระยะเวลาฝาก 9 เดือน
ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
3. เงินฝากประจํา JVS ประเภทเงินฝากตามจํานวนวัน
(เฉพาะบัญชีเ งินฝากของลูกคาบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลที่รับโอนจาก ธนาคารแหง
โตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเ อฟเจ จํากัด สาขากรุงเทพฯ)

ระยะเวลาฝาก 1 - 30 วัน
ระยะเวลาฝาก 31 - 90 วัน
ระยะเวลาฝาก 91 - 180 วัน
ระยะเวลาฝาก 181 - 366 วัน

หนา 1 / 25

ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เรื่อง ตารางอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ (รอยละตอป)
เริ่มใชตั้งแตวันที่ 5 มิถุนายน 2558

ประเภทลู กคา
สกุล เงิน

ประเภทเงินฝาก

ผูมีถิ่ นที่ อ ยูในประเทศ
บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล

ผูมีถิ่ นที่ อ ยูนอกประเทศ
บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล

4. เงินฝากประจํา JVS
(เฉพาะบัญชีเ งินฝากของลูกคาบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลที่รับโอนจาก ธนาคารแหง
โตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเ อฟเจ จํากัด สาขากรุงเทพฯ)

ระยะเวลาฝาก 1 เดือน
ระยะเวลาฝาก 3 เดือน
ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
ระยะเวลาฝาก 9 เดือน
ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
5. เงินฝากประจํา Krungsri Global ประเภทเงินฝากตามจํานวนวัน
ระยะเวลาฝาก 1 - 30 วัน
ระยะเวลาฝาก 31 - 90 วัน
ระยะเวลาฝาก 91 - 180 วัน
ระยะเวลาฝาก 181 - 366 วัน
6. เงินฝากประจํา Krungsri Global
ระยะเวลาฝาก 1 เดือน
ระยะเวลาฝาก 3 เดือน
ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
ระยะเวลาฝาก 9 เดือน
ระยะเวลาฝาก 12 เดือน

หนา 2 / 25
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ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เรื่อง ตารางอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ (รอยละตอป)
เริ่มใชตั้งแตวันที่ 5 มิถุนายน 2558
ประเภทลู กคา
สกุล เงิน
EUR
(Euro)

ประเภทเงินฝาก

ผูมีถิ่ นที่ อ ยูในประเทศ
บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล

ก. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
1. เงินฝากกระแสรายวัน
2. เงินฝากกระแสรายวัน JVS
(เฉพาะบัญชีเงินฝากของลู ก คาบุคคลธรรมดา และนิติบุค คลที่รับโอนจาก ธนาคารแหง

ผูมีถิ่ นที่ อ ยูนอกประเทศ
บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล
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โตเกี ยว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จํากั ด สาขากรุงเทพฯ)

3. เงินฝากกระแสรายวัน Krungsri Global
ข. บัญชีเงินฝากออมทรัพ ย
1. เงินฝากออมทรัพย
2. เงินฝากออมทรัพย JVS
(เฉพาะบัญชีเงินฝากของลู ก คาบุคคลธรรมดา และนิติบุค คลที่รับโอนจาก ธนาคารแหง
โตเกี ยว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จํากั ด สาขากรุงเทพฯ)

3. เงินฝากออมทรัพย Krungsri Global
ค. บัญชีเงินฝากประจํา
1. เงินฝากประจํา ประเภทเงินฝากรายสัปดาห
ระยะเวลาฝาก 1 สัปดาห
ระยะเวลาฝาก 2 สัปดาห
ระยะเวลาฝาก 3 สัปดาห
2. เงินฝากประจํา
ระยะเวลาฝาก 1 เดือน
ระยะเวลาฝาก 3 เดือน
ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
ระยะเวลาฝาก 9 เดือน
ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
3. เงินฝากประจํา JVS ประเภทเงินฝากตามจํานวนวัน
(เฉพาะบัญชีเ งินฝากของลูกคาบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลที่รับโอนจาก ธนาคารแหง
โตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเ อฟเจ จํากัด สาขากรุงเทพฯ)

ระยะเวลาฝาก 1 - 30 วัน
ระยะเวลาฝาก 31 - 90 วัน
ระยะเวลาฝาก 91 - 180 วัน
ระยะเวลาฝาก 181 - 366 วัน

หนา 3 / 25

ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เรื่อง ตารางอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ (รอยละตอป)
เริ่มใชตั้งแตวันที่ 5 มิถุนายน 2558
ประเภทลู กคา
สกุล เงิน

ประเภทเงินฝาก

ผูมีถิ่ นที่ อ ยูในประเทศ
บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล

ผูมีถิ่ นที่ อ ยูนอกประเทศ
บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล

4. เงินฝากประจํา JVS
(เฉพาะบัญชีเ งินฝากของลูกคาบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลที่รับโอนจาก ธนาคารแหง
โตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเ อฟเจ จํากัด สาขากรุงเทพฯ)

ระยะเวลาฝาก 1 เดือน
ระยะเวลาฝาก 3 เดือน
ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
ระยะเวลาฝาก 9 เดือน
ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
5. เงินฝากประจํา Krungsri Global ประเภทเงินฝากตามจํานวนวัน
ระยะเวลาฝาก 1 - 30 วัน
ระยะเวลาฝาก 31 - 90 วัน
ระยะเวลาฝาก 91 - 180 วัน
ระยะเวลาฝาก 181 - 366 วัน
6. เงินฝากประจํา Krungsri Global
ระยะเวลาฝาก 1 เดือน
ระยะเวลาฝาก 3 เดือน
ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
ระยะเวลาฝาก 9 เดือน
ระยะเวลาฝาก 12 เดือน

หนา 4 / 25
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ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เรื่อง ตารางอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ (รอยละตอป)
เริ่มใชตั้งแตวันที่ 5 มิถุนายน 2558

ประเภทลู กคา
สกุล เงิน

ประเภทเงินฝาก

ผูมีถิ่ นที่ อ ยูในประเทศ
บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล

ผูมีถิ่ นที่ อ ยูนอกประเทศ
บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล

JPY

ก. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
(Japanese Yen) 1. เงินฝากกระแสรายวัน
2. เงินฝากกระแสรายวัน JVS
(เฉพาะบัญชีเงินฝากของลู ก คาบุคคลธรรมดา และนิติบุค คลที่รับโอนจาก ธนาคารแหง
โตเกี ยว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จํากั ด สาขากรุงเทพฯ)

3. เงินฝากกระแสรายวัน Krungsri Global
ข. บัญชีเงินฝากออมทรัพ ย
1. เงินฝากออมทรัพย
2. เงินฝากออมทรัพย JVS
(เฉพาะบัญชีเงินฝากของลู ก คาบุคคลธรรมดา และนิติบุค คลที่รับโอนจาก ธนาคารแหง
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โตเกี ยว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จํากั ด สาขากรุงเทพฯ)

3. เงินฝากออมทรัพย Krungsri Global
ค. บัญชีเงินฝากประจํา
1. เงินฝากประจํา ประเภทเงินฝากรายสัปดาห
ระยะเวลาฝาก 1 สัปดาห
ระยะเวลาฝาก 2 สัปดาห
ระยะเวลาฝาก 3 สัปดาห
2. เงินฝากประจํา
ระยะเวลาฝาก 1 เดือน
ระยะเวลาฝาก 3 เดือน
ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
ระยะเวลาฝาก 9 เดือน
ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
3. เงินฝากประจํา JVS ประเภทเงินฝากตามจํานวนวัน
(เฉพาะบัญชีเ งินฝากของลูกคาบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลที่รับโอนจาก ธนาคารแหง
โตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเ อฟเจ จํากัด สาขากรุงเทพฯ)

ระยะเวลาฝาก 1 - 30 วัน
ระยะเวลาฝาก 31 - 90 วัน
ระยะเวลาฝาก 91 - 180 วัน
ระยะเวลาฝาก 181 - 366 วัน

หนา 5 / 25

ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เรื่อง ตารางอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ (รอยละตอป)
เริ่มใชตั้งแตวันที่ 5 มิถุนายน 2558
ประเภทลู กคา
สกุล เงิน

ประเภทเงินฝาก

ผูมีถิ่ นที่ อ ยูในประเทศ
บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล

ผูมีถิ่ นที่ อ ยูนอกประเทศ
บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล

4. เงินฝากประจํา JVS
(เฉพาะบัญชีเ งินฝากของลูกคาบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลที่รับโอนจาก ธนาคารแหง
โตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเ อฟเจ จํากัด สาขากรุงเทพฯ)

ระยะเวลาฝาก 1 เดือน
ระยะเวลาฝาก 3 เดือน
ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
ระยะเวลาฝาก 9 เดือน
ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
5. เงินฝากประจํา Krungsri Global ประเภทเงินฝากตามจํานวนวัน
ระยะเวลาฝาก 1 - 30 วัน
ระยะเวลาฝาก 31 - 90 วัน
ระยะเวลาฝาก 91 - 180 วัน
ระยะเวลาฝาก 181 - 366 วัน
6. เงินฝากประจํา Krungsri Global
ระยะเวลาฝาก 1 เดือน
ระยะเวลาฝาก 3 เดือน
ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
ระยะเวลาฝาก 9 เดือน
ระยะเวลาฝาก 12 เดือน

หนา 6 / 25
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ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เรื่อง ตารางอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ (รอยละตอป)
เริ่มใชตั้งแตวันที่ 5 มิถุนายน 2558

ประเภทลู กคา
สกุล เงิน
GBP

ประเภทเงินฝาก

ผูมีถิ่ นที่ อ ยูในประเทศ
บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล

ผูมีถิ่ นที่ อ ยูนอกประเทศ
บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล

ก. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

(British Pound) 1. เงินฝากกระแสรายวัน
2. เงินฝากกระแสรายวัน JVS
(เฉพาะบัญชีเงินฝากของลู ก คาบุคคลธรรมดา และนิติบุค คลที่รับโอนจาก ธนาคารแหง
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0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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0.00
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0.10

0.10
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0.10

-

0.10

-

0.10

-

-

-

-

0.30
0.40
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0.30
0.40
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0.60
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โตเกี ยว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จํากั ด สาขากรุงเทพฯ)

3. เงินฝากกระแสรายวัน Krungsri Global
ข. บัญชีเงินฝากออมทรัพ ย
1. เงินฝากออมทรัพย
2. เงินฝากออมทรัพย JVS
(เฉพาะบัญชีเงินฝากของลู ก คาบุคคลธรรมดา และนิติบุค คลที่รับโอนจาก ธนาคารแหง
โตเกี ยว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จํากั ด สาขากรุงเทพฯ)

3. เงินฝากออมทรัพย Krungsri Global
ค. บัญชีเงินฝากประจํา
1. เงินฝากประจํา ประเภทเงินฝากรายสัปดาห
ระยะเวลาฝาก 1 สัปดาห
ระยะเวลาฝาก 2 สัปดาห
ระยะเวลาฝาก 3 สัปดาห
2. เงินฝากประจํา
ระยะเวลาฝาก 1 เดือน
ระยะเวลาฝาก 3 เดือน
ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
ระยะเวลาฝาก 9 เดือน
ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
3. เงินฝากประจํา JVS ประเภทเงินฝากตามจํานวนวัน
(เฉพาะบัญชีเ งินฝากของลูกคาบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลที่รับโอนจาก ธนาคารแหง
โตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเ อฟเจ จํากัด สาขากรุงเทพฯ)

ระยะเวลาฝาก 1 - 30 วัน
ระยะเวลาฝาก 31 - 90 วัน
ระยะเวลาฝาก 91 - 180 วัน
ระยะเวลาฝาก 181 - 366 วัน

หนา 7 / 25

ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เรื่อง ตารางอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ (รอยละตอป)
เริ่มใชตั้งแตวันที่ 5 มิถุนายน 2558

ประเภทลู กคา
สกุล เงิน

ประเภทเงินฝาก

ผูมีถิ่ นที่ อ ยูในประเทศ
บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล

ผูมีถิ่ นที่ อ ยูนอกประเทศ
บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล

4. เงินฝากประจํา JVS
(เฉพาะบัญชีเ งินฝากของลูกคาบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลที่รับโอนจาก ธนาคารแหง
โตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเ อฟเจ จํากัด สาขากรุงเทพฯ)

ระยะเวลาฝาก 1 เดือน
ระยะเวลาฝาก 3 เดือน
ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
ระยะเวลาฝาก 9 เดือน
ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
5. เงินฝากประจํา Krungsri Global ประเภทเงินฝากตามจํานวนวัน
ระยะเวลาฝาก 1 - 30 วัน
ระยะเวลาฝาก 31 - 90 วัน
ระยะเวลาฝาก 91 - 180 วัน
ระยะเวลาฝาก 181 - 366 วัน
6. เงินฝากประจํา Krungsri Global
ระยะเวลาฝาก 1 เดือน
ระยะเวลาฝาก 3 เดือน
ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
ระยะเวลาฝาก 9 เดือน
ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
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ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เรื่อง ตารางอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ (รอยละตอป)
เริ่มใชตั้งแตวันที่ 5 มิถุนายน 2558
ประเภทลู กคา
สกุล เงิน

ประเภทเงินฝาก

ผูมีถิ่ นที่ อ ยูในประเทศ
บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล

AUD
ก. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
(Australian 1. เงินฝากกระแสรายวัน
Dollar) 2. เงินฝากกระแสรายวัน JVS
(เฉพาะบัญชีเงินฝากของลู ก คาบุคคลธรรมดา และนิติบุค คลที่รับโอนจาก ธนาคารแหง
โตเกี ยว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จํากั ด สาขากรุงเทพฯ)

3. เงินฝากกระแสรายวัน Krungsri Global
ข. บัญชีเงินฝากออมทรัพ ย
1. เงินฝากออมทรัพย
2. เงินฝากออมทรัพย JVS
(เฉพาะบัญชีเงินฝากของลู ก คาบุคคลธรรมดา และนิติบุค คลที่รับโอนจาก ธนาคารแหง

ผูมีถิ่ นที่ อ ยูนอกประเทศ
บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล
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2.25
2.35
2.45
2.55

2.25
2.35
2.45
2.55

โตเกี ยว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จํากั ด สาขากรุงเทพฯ)

3. เงินฝากออมทรัพย Krungsri Global
ค. บัญชีเงินฝากประจํา
1. เงินฝากประจํา ประเภทเงินฝากรายสัปดาห
ระยะเวลาฝาก 1 สัปดาห
ระยะเวลาฝาก 2 สัปดาห
ระยะเวลาฝาก 3 สัปดาห
2. เงินฝากประจํา
ระยะเวลาฝาก 1 เดือน
ระยะเวลาฝาก 3 เดือน
ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
ระยะเวลาฝาก 9 เดือน
ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
3. เงินฝากประจํา JVS ประเภทเงินฝากตามจํานวนวัน
(เฉพาะบัญชีเ งินฝากของลูกคาบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลที่รับโอนจาก ธนาคารแหง
โตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเ อฟเจ จํากัด สาขากรุงเทพฯ)

ระยะเวลาฝาก 1 - 30 วัน
ระยะเวลาฝาก 31 - 90 วัน
ระยะเวลาฝาก 91 - 180 วัน
ระยะเวลาฝาก 181 - 366 วัน

หนา 9 / 25

ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เรื่อง ตารางอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ (รอยละตอป)
เริ่มใชตั้งแตวันที่ 5 มิถุนายน 2558
ประเภทลู กคา
สกุล เงิน

ประเภทเงินฝาก

ผูมีถิ่ นที่ อ ยูในประเทศ
บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล

ผูมีถิ่ นที่ อ ยูนอกประเทศ
บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล

4. เงินฝากประจํา JVS
(เฉพาะบัญชีเ งินฝากของลูกคาบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลที่รับโอนจาก ธนาคารแหง
โตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเ อฟเจ จํากัด สาขากรุงเทพฯ)

ระยะเวลาฝาก 1 เดือน
ระยะเวลาฝาก 3 เดือน
ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
ระยะเวลาฝาก 9 เดือน
ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
5. เงินฝากประจํา Krungsri Global ประเภทเงินฝากตามจํานวนวัน
ระยะเวลาฝาก 1 - 30 วัน
ระยะเวลาฝาก 31 - 90 วัน
ระยะเวลาฝาก 91 - 180 วัน
ระยะเวลาฝาก 181 - 366 วัน
6. เงินฝากประจํา Krungsri Global
ระยะเวลาฝาก 1 เดือน
ระยะเวลาฝาก 3 เดือน
ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
ระยะเวลาฝาก 9 เดือน
ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
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ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เรื่อง ตารางอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ (รอยละตอป)
เริ่มใชตั้งแตวันที่ 5 มิถุนายน 2558
ประเภทลู กคา
สกุล เงิน
SGD
(Singapore
Dollar)

ประเภทเงินฝาก

ผูมีถิ่ นที่ อ ยูในประเทศ
บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล

ผูมีถิ่ นที่ อ ยูนอกประเทศ
บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล

ก. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
1. เงินฝากกระแสรายวัน
2. เงินฝากกระแสรายวัน JVS
(เฉพาะบัญชีเงินฝากของลู ก คาบุคคลธรรมดา และนิติบุค คลที่รับโอนจาก ธนาคารแหง
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0.10
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0.10
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โตเกี ยว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จํากั ด สาขากรุงเทพฯ)

3. เงินฝากกระแสรายวัน Krungsri Global
ข. บัญชีเงินฝากออมทรัพ ย
1. เงินฝากออมทรัพย
2. เงินฝากออมทรัพย JVS
(เฉพาะบัญชีเงินฝากของลู ก คาบุคคลธรรมดา และนิติบุค คลที่รับโอนจาก ธนาคารแหง
โตเกี ยว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จํากั ด สาขากรุงเทพฯ)

3. เงินฝากออมทรัพย Krungsri Global
ค. บัญชีเงินฝากประจํา
1. เงินฝากประจํา ประเภทเงินฝากรายสัปดาห
ระยะเวลาฝาก 1 สัปดาห
ระยะเวลาฝาก 2 สัปดาห
ระยะเวลาฝาก 3 สัปดาห
2. เงินฝากประจํา
ระยะเวลาฝาก 1 เดือน
ระยะเวลาฝาก 3 เดือน
ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
ระยะเวลาฝาก 9 เดือน
ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
3. เงินฝากประจํา JVS ประเภทเงินฝากตามจํานวนวัน
(เฉพาะบัญชีเ งินฝากของลูกคาบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลที่รับโอนจาก ธนาคารแหง
โตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเ อฟเจ จํากัด สาขากรุงเทพฯ)

ระยะเวลาฝาก 1 - 30 วัน
ระยะเวลาฝาก 31 - 90 วัน
ระยะเวลาฝาก 91 - 180 วัน
ระยะเวลาฝาก 181 - 366 วัน

หนา 11 / 25

ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เรื่อง ตารางอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ (รอยละตอป)
เริ่มใชตั้งแตวันที่ 5 มิถุนายน 2558
ประเภทลู กคา
สกุล เงิน

ประเภทเงินฝาก

ผูมีถิ่ นที่ อ ยูในประเทศ
บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล

ผูมีถิ่ นที่ อ ยูนอกประเทศ
บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล

4. เงินฝากประจํา JVS
(เฉพาะบัญชีเ งินฝากของลูกคาบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลที่รับโอนจาก ธนาคารแหง
โตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเ อฟเจ จํากัด สาขากรุงเทพฯ)

ระยะเวลาฝาก 1 เดือน
ระยะเวลาฝาก 3 เดือน
ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
ระยะเวลาฝาก 9 เดือน
ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
5. เงินฝากประจํา Krungsri Global ประเภทเงินฝากตามจํานวนวัน
ระยะเวลาฝาก 1 - 30 วัน
ระยะเวลาฝาก 31 - 90 วัน
ระยะเวลาฝาก 91 - 180 วัน
ระยะเวลาฝาก 181 - 366 วัน
6. เงินฝากประจํา Krungsri Global
ระยะเวลาฝาก 1 เดือน
ระยะเวลาฝาก 3 เดือน
ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
ระยะเวลาฝาก 9 เดือน
ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
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ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เรื่อง ตารางอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ (รอยละตอป)
เริ่มใชตั้งแตวันที่ 5 มิถุนายน 2558
ประเภทลู กคา
สกุล เงิน

ประเภทเงินฝาก

ผูมีถิ่ นที่ อ ยูในประเทศ
บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล

ก. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
CNY
(Chinese Yuan/ 1. เงินฝากกระแสรายวัน
Renminbi) 2. เงินฝากกระแสรายวัน JVS
(เฉพาะบัญชีเงินฝากของลู ก คาบุคคลธรรมดา และนิติบุค คลที่รับโอนจาก ธนาคารแหง

ผูมีถิ่ นที่ อ ยูนอกประเทศ
บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล
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-

-

-

-
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0.15
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1.25
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โตเกี ยว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จํากั ด สาขากรุงเทพฯ)

3. เงินฝากกระแสรายวัน Krungsri Global
ข. บัญชีเงินฝากออมทรัพ ย
1. เงินฝากออมทรัพย
2. เงินฝากออมทรัพย JVS
(เฉพาะบัญชีเงินฝากของลู ก คาบุคคลธรรมดา และนิติบุค คลที่รับโอนจาก ธนาคารแหง
โตเกี ยว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จํากั ด สาขากรุงเทพฯ)

3. เงินฝากออมทรัพย Krungsri Global
ค. บัญชีเงินฝากประจํา
1. เงินฝากประจํา ประเภทเงินฝากรายสัปดาห
ระยะเวลาฝาก 1 สัปดาห
ระยะเวลาฝาก 2 สัปดาห
ระยะเวลาฝาก 3 สัปดาห
2. เงินฝากประจํา
ระยะเวลาฝาก 1 เดือน
ระยะเวลาฝาก 3 เดือน
ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
ระยะเวลาฝาก 9 เดือน
ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
3. เงินฝากประจํา JVS ประเภทเงินฝากตามจํานวนวัน
(เฉพาะบัญชีเ งินฝากของลูกคาบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลที่รับโอนจาก ธนาคารแหง
โตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเ อฟเจ จํากัด สาขากรุงเทพฯ)

ระยะเวลาฝาก 1 - 30 วัน
ระยะเวลาฝาก 31 - 90 วัน
ระยะเวลาฝาก 91 - 180 วัน
ระยะเวลาฝาก 181 - 366 วัน
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ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เรื่อง ตารางอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ (รอยละตอป)
เริ่มใชตั้งแตวันที่ 5 มิถุนายน 2558
ประเภทลู กคา
สกุล เงิน

ประเภทเงินฝาก

ผูมีถิ่ นที่ อ ยูในประเทศ
บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล

ผูมีถิ่ นที่ อ ยูนอกประเทศ
บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล

4. เงินฝากประจํา JVS
(เฉพาะบัญชีเ งินฝากของลูกคาบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลที่รับโอนจาก ธนาคารแหง
โตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเ อฟเจ จํากัด สาขากรุงเทพฯ)

ระยะเวลาฝาก 1 เดือน
ระยะเวลาฝาก 3 เดือน
ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
ระยะเวลาฝาก 9 เดือน
ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
5. เงินฝากประจํา Krungsri Global ประเภทเงินฝากตามจํานวนวัน
ระยะเวลาฝาก 1 - 30 วัน
ระยะเวลาฝาก 31 - 90 วัน
ระยะเวลาฝาก 91 - 180 วัน
ระยะเวลาฝาก 181 - 366 วัน
6. เงินฝากประจํา Krungsri Global
ระยะเวลาฝาก 1 เดือน
ระยะเวลาฝาก 3 เดือน
ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
ระยะเวลาฝาก 9 เดือน
ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
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-

-

-

-

-

1.25
1.35
1.45
1.55

-

1.25
1.35
1.45
1.55

-

-

-

-

ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เรื่อง ตารางอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ (รอยละตอป)
เริ่มใชตั้งแตวันที่ 5 มิถุนายน 2558
ประเภทลู กคา
สกุล เงิน

ประเภทเงินฝาก

CHF
1. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
(Swiss Franc) 2. บัญชีเงินฝากออมทรัพ ย
3. บัญชีเงินฝากประจํา
1. เงินฝากประจํา ประเภทเงินฝากรายสัปดาห
ระยะเวลาฝาก 1 สัปดาห
ระยะเวลาฝาก 2 สัปดาห
ระยะเวลาฝาก 3 สัปดาห
2. เงินฝากประจํา
ระยะเวลาฝาก 1 เดือน
ระยะเวลาฝาก 3 เดือน
ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
ระยะเวลาฝาก 9 เดือน
ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
HKD
1. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
(Hong Kong 2. บัญชีเงินฝากออมทรัพ ย
Dollar) 3. บัญชีเงินฝากประจํา
1. เงินฝากประจํา ประเภทเงินฝากรายสัปดาห
ระยะเวลาฝาก 1 สัปดาห
ระยะเวลาฝาก 2 สัปดาห
ระยะเวลาฝาก 3 สัปดาห
2. เงินฝากประจํา
ระยะเวลาฝาก 1 เดือน
ระยะเวลาฝาก 3 เดือน
ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
ระยะเวลาฝาก 9 เดือน
ระยะเวลาฝาก 12 เดือน

ผูมีถิ่ นที่ อ ยูในประเทศ
บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล
0.00
0.00
0.00
0.00
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ผูมีถิ่ นที่ อ ยูนอกประเทศ
บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล
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
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
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-

-

-

-

0.10
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0.40

0.10
0.25
0.00
0.00
0.40

ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เรื่อง ตารางอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ (รอยละตอป)
เริ่มใชตั้งแตวันที่ 5 มิถุนายน 2558
ประเภทลู กคา
สกุล เงิน
DKK

ประเภทเงินฝาก
1. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

ผูมีถิ่ นที่ อ ยูในประเทศ
บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล
0.00
0.00

(Danish Krone) 2. บัญชีเงินฝากออมทรัพย
3. บัญชีเงินฝากประจํา
1. เงินฝากประจํา ประเภทเงินฝากรายสัปดาห
ระยะเวลาฝาก 1 สัปดาห
ระยะเวลาฝาก 2 สัปดาห
ระยะเวลาฝาก 3 สัปดาห
2. เงินฝากประจํา
ระยะเวลาฝาก 1 เดือน
ระยะเวลาฝาก 3 เดือน
ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
ระยะเวลาฝาก 9 เดือน
ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
NOK
1. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
(Norwegian 2. บัญชีเงินฝากออมทรัพย
Kroner) 3. บัญชีเงินฝากประจํา
1. เงินฝากประจํา ประเภทเงินฝากรายสัปดาห
ระยะเวลาฝาก 1 สัปดาห
ระยะเวลาฝาก 2 สัปดาห
ระยะเวลาฝาก 3 สัปดาห
2. เงินฝากประจํา
ระยะเวลาฝาก 1 เดือน
ระยะเวลาฝาก 3 เดือน
ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
ระยะเวลาฝาก 9 เดือน
ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
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ผูมีถิ่ นที่ อ ยูนอกประเทศ
บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล
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-

-
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0.00
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0.00
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0.00
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ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เรื่อง ตารางอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ (รอยละตอป)
เริ่มใชตั้งแตวันที่ 5 มิถุนายน 2558
ประเภทลู กคา
สกุล เงิน
SEK
(Swedish
Krona)

ประเภทเงินฝาก
1. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

ผูมีถิ่ นที่ อ ยูในประเทศ
บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล
0.00
0.00

2. บัญชีเงินฝากออมทรัพย
3. บัญชีเงินฝากประจํา
1. เงินฝากประจํา ประเภทเงินฝากรายสัปดาห
ระยะเวลาฝาก 1 สัปดาห
ระยะเวลาฝาก 2 สัปดาห
ระยะเวลาฝาก 3 สัปดาห
2. เงินฝากประจํา
ระยะเวลาฝาก 1 เดือน
ระยะเวลาฝาก 3 เดือน
ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
ระยะเวลาฝาก 9 เดือน
ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
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ผูมีถิ่ นที่ อ ยูนอกประเทศ
บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล
0.00
0.00
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-

-

-

-

0.00
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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 ธนาคารแหงโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จํากัด
สาขากรุงเทพฯ)
1.1 ลูกคาบุคคลธรรมดา
1.1.1 ไมอนุญาตสําหรับการเปดบัญชีใหม
1.1.2 การปดบัญชีตองทําที่สาขากรุงเทพฯ สาทร ในวันและเวลาทําการเทานั้น
1.1.3 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและวิธีการใหบริการโดยไมจําเปนตองแจงใหทราบ
ลวงหนา
1.2 ลูกคานิติบุคคล
1.2.1 ไมอนุญาตสําหรับการเปดบัญชีใหม
1.2.2 การทําธุรกรรมตางๆ เกี่ยวกับบัญชี และการปดบัญชี ทําไดเฉพาะที่สาขากรุงเทพฯ สาทร ในวันและเวลาทํา
การเทานั้น
1.2.3 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและวิธีการใหบริการโดยไมจําเปนตองแจงใหทราบ
ลวงหนา
3. เงินฝากกระแสรายวัน Krungsri Global
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

เฉพาะลูกคานิติบุคคล
เปดบัญชีไดเฉพาะสกุลเงิน USD, EUR, JPY, GBP, AUD, SGD, และ CNY
จํานวนเงินฝากในการเปดบัญชีขั้นต่ํา 2,000 ดอลลารสหรัฐ หรือเทียบเทา
การเปดบัญชี และการทําธุรกรรมตางๆ เกี่ยวกับบัญชี รวมถึงการปดบัญชี ทําไดเฉพาะที่สาขากรุงเทพฯ สาทร ในวัน
และเวลาทําการเทานั้น
3.5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและวิธีการใหบริการโดยไมจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา
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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 ทําไดเฉพาะที่สาขากรุงเทพฯ สาทร 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
วันทําการสุดทายของเดือนมิถนุ ายน และเดือนธันวาคม (หลังหักภาษี ณ ที่จาย)
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 ที่รับโอนจากธนาคารแหงโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ
จํากัด 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 การปดบัญชีตองทําที่สาขากรุงเทพฯ สาทร ในวันและเวลาทําการเทานั้น
2.1.4 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและวิธีการใหบริการโดยไมจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา
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2.2 ลูกคานิติบุคคล
2.2.1 ไมอนุญาตสําหรับการเปดบัญชีใหม
2.2.2 ธนาคารจะคํานวณดอกเบี้ยตามจํานวนเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวัน และจายดอกเบี้ย ใหปละ 2 ครั้ง ในเดือน
มิถุนายน และเดือนธันวาคม (หลังหักภาษี ณ ที่จาย)
2.2.3 การทําธุรกรรมตางๆ เกี่ยวกับบัญชี และการปดบัญชี ทําไดเฉพาะที่สาขากรุงเทพฯ สาทร ในวันและเวลาทํา
การเทานั้น
2.2.4 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและวิธีการใหบริการโดยไมจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา
3. เงินฝากออมทรัพย Krungsri Global
3.1 เฉพาะลูกคานิติบุคคล
3.2 เปดบัญชีไดเฉพาะสกุลเงิน USD, EUR, JPY, GBP, AUD, SGD, และ CNY
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 ทําไดเฉพาะที่สาขากรุงเทพฯ สาทร ใน
วันและเวลาทําการเทานั้น
3.6 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 ทําไดเฉพาะที่สาขากรุงเทพฯ สาทร ในวันและเวลาทําการเทานั้น
1.7 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและวิธีการใหบริการโดยไมจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา
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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
1.3 เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะโอนเงินดอกเบี้ยหลังหักภาษี ณ ที่จายเขาบัญชีเงินฝากประจํา
ดังกลาวขางตน
1.4 เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการฝาก ถาไมมีการถอนเงินหรือมีคําสั่งเปนอยางอื่น ใหถือวาตกลงตออายุการฝากและมี
อายุการฝากเทากับระยะเวลาการฝากเดิม โดยมีเงื่อนไขการฝากเงินและอัตราดอกเบี้ย ตามประกาศของธนาคารที่
ใชบังคับอยู ณ วันที่ตออายุการฝากนั้น
1.5 หากเปนการถอนเงินที่ไดฝากไวกอนวันครบกําหนด ธนาคารจะไมจา ยดอกเบี้ย
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
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2.6 การปดบัญชีตองทําที่สาขาที่เปดบัญชีเทานั้น
2.7 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและวิธีการใหบริการโดยไมจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา
3. เงินฝากประจํา JVS ประเภทเงินฝากตามจํานวนวัน
(เฉพาะบัญชีเงินฝากของลูกคาบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ที่รับโอนจาก ธนาคารแหงโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จํากัด
สาขากรุงเทพฯ)
3.1 ไมอนุญาตสําหรับการเปดบัญชีใหม
3.2 เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะโอนดอกเบี้ยหลังหักภาษี ณ ที่จายเขาบัญชีเงินฝาก ซึ่งไดแจงเปน
ลายลักษณอักษรไวกับธนาคาร
3.3 เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการฝาก ถาไมมีการถอนเงินหรือมีคําสั่งเปนอยางอื่น
3.3.1 สําหรับลูกคาบุคคลธรรมดาใหถือวาตกลงตออายุการฝากเปนเงินฝากประจําประเภทเงินฝากรายสัปดาห
และมีอายุการฝากเทากับ 1 สัปดาห โดยมีเงื่อนไขการฝากเงินและอัตราดอกเบี้ย ตามประกาศของธนาคาร
ที่ใชบังคับอยู ณ วันตออายุการฝากนั้น
3.3.2 สําหรับลูกคานิติบุคคล ใหถือวาตกลงตออายุการฝากเปนเงินฝากประจํา Krungsri Global ประเภทเงิน
ฝากตามจํานวนวัน และมีอายุการฝากเทากับระยะเวลาการฝากเดิม เวนแตบัญชีที่มีระยะเวลาการฝาก
มากกวา 366 วัน ใหถือวาตกลงตออายุการฝากเปนเงินฝากประจํา Krungsri Global ประเภทเงินฝากตาม
จํานวนวัน และมีอายุการฝากเทากับ 366 วัน โดยมีเงื่อนไขการฝากเงินและอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของ
ธนาคารที่ใชบังคับอยู ณ วันที่ตออายุการฝากนั้น
3.4 กรณีถอนเงินกอนครบกําหนดตองถอนทั้งจํานวนของแตละยอดการฝาก โดย
3.4.1 หากเปนการถอนเงินที่ไดฝากไวไมเกิน 3 เดือน นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะไมจายดอกเบี้ย และผูฝากเงิน
จะไดรับเงินตน หลังจากหักดอกเบี้ย (รวมหักภาษี ณ ที่จาย) ที่ไดรับไปแลวกอนหนานั้น ทั้งนี้ ผูฝากเงิน
สามารถขอคืนเงินภาษี หัก ณ ที่จายดังกลาวไดจากกรมสรรพากร
3.4.2 หากเปนการถอนเงินฝากที่ไดฝากไวตั้งแต 3 เดือนขึ้นไป นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะจายดอกเบี้ยโดย
คํานวณในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย ณ วันที่ฝากของยอดเงินฝากนั้น ตามจํานวนวันที่ฝากจริง และผูฝาก
เงินจะไดรับเงินตนและดอกเบี้ยที่คํานวณไดขางตน หลังจากหักดอกเบี้ย (รวมหักภาษี ณ ที่จาย) ที่ไดรับไป
แลวกอนหนานั้น ทั้งนี้ ผูฝากเงินสามารถขอคืนเงินภาษีหัก ณ ที่จายดังกลาวไดจากกรมสรรพากร
3.5 การทําธุรกรรมตางๆ เกี่ยวกับบัญชี และการปดบัญชี ทําไดเฉพาะที่สาขากรุงเทพฯ สาทร ในวันและเวลาทําการ
เทานั้น
3.6 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและวิธีการใหบริการโดยไมจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา
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4. เงินฝากประจํา JVS
(เฉพาะบัญชีเงินฝากของลูกคาบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ที่รับโอนจาก ธนาคารแหงโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จํากัด
สาขากรุงเทพฯ)
4.1 ไมอนุญาตสําหรับการเปดบัญชีใหม
4.2 เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะโอนดอกเบี้ยหลังหักภาษี ณ ที่จาย เขาบัญชีเงินฝาก ซึ่งไดแจงเปน
ลายลักษณอักษรไวกับธนาคาร
4.3 เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการฝาก ถาไมมีการถอนเงินหรือมีคําสั่งเปนอยางอื่น สําหรับลูกคาบุคคลธรรมดา ใหถือ
วาตกลงตออายุการฝากเปนเงินฝากประจํา และมีอายุการฝากเทากับระยะเวลาการฝากเดิม สําหรับลูกคานิติ
บุคคลใหถือวาตกลงตออายุการฝากเปนเงินฝากประจํา Krungsri Global และมีอายุการฝากเทากับระยะเวลาการ
ฝากเดิม โดยมีเงื่อนไขการฝากเงินและอัตราดอกเบี้ย ตามประกาศของธนาคารที่ใชบังคับอยู ณ วันที่ตออายุการ
ฝากนั้น
4.4 กรณีถอนเงินกอนครบกําหนดตองถอนทั้งจํานวนของแตละยอดการฝาก โดย
4.4.1 หากเปนการถอนเงินที่ไดฝากไวไมเกิน 3 เดือน นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะไมจายดอกเบี้ย และผูฝาก
เงินจะไดรับเงินตน หลังจากหักดอกเบี้ย (รวมหักภาษี ณ ที่จาย) ที่ไดรับไปแลวกอนหนานั้น ทั้งนี้ ผูฝาก
เงินสามารถขอคืนเงินภาษี หัก ณ ที่จายดังกลาวไดจากกรมสรรพากร
4.4.2 หากเปนการถอนเงินฝากที่ไดฝากไวตั้งแต 3 เดือนขึ้นไป นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะจายดอกเบี้ยโดย
คํานวณในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย ณ วันที่ฝากของยอดเงินฝากนั้น ตามจํานวนวันที่ฝากจริง และผู
ฝากเงินจะไดรับเงินตนและดอกเบี้ยที่คํานวณไดขางตน หลังจากหักดอกเบี้ย (รวมหักภาษี ณ ที่จาย) ที่
ไดรับไปแลวกอนหนานั้น ทั้งนี้ ผูฝากเงินสามารถขอคืนเงินภาษีหัก ณ ที่จายดังกลาวไดจาก
กรมสรรพากร
4.5 การทําธุรกรรมตางๆ เกี่ยวกับบัญชี และการปดบัญชี ทําไดเฉพาะที่สาขากรุงเทพฯ สาทร ในวันและเวลาทําการ
เทานั้น
4.6 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและวิธีการใหบริการโดยไมจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา
5. บัญชีเงินฝากประจํา Krungsri Global ประเภทเงินฝากตามจํานวนวัน
5.1. เฉพาะลูกคานิติบุคคล
5.2. เปดบัญชีไดเฉพาะสกุลเงิน USD, EUR, JPY, GBP, AUD, SGD, และ CNY
5.3. จํานวนเงินฝากในการเปดบัญชีครั้งแรกและการฝากเงินในครั้งตอไปทุกครั้ง ตองไมนอยกวา 10,000 ดอลลารสหรัฐ
หรือเทียบเทา
5.4. เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะโอนดอกเบี้ยหลังหักภาษี ณ ที่จาย เขาบัญชีเงินฝาก ซึ่งไดแจงเปน
ลายลักษณอักษรไวกับธนาคาร
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5.5. เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการฝาก ถาไมมีการถอนเงินหรือมีคําสั่งเปนอยางอื่น ใหถือวาตกลงตออายุการฝากและ
มีอายุการฝากเทากับระยะเวลาการฝากเดิม โดยมีเงื่อนไขการฝากเงินและอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร
ที่ใชบังคับอยู ณ วันตออายุการฝากนั้น
5.6. กรณีถอนเงินกอนครบกําหนดตองถอนทั้งจํานวนของแตละยอดการฝาก โดย
5.6.1. หากเปนการถอนเงินที่ไดฝากไวไมเกิน 3 เดือน นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะไมจายดอกเบี้ย และผูฝากเงินจะ
ไดรับเงินตน หลังจากหักดอกเบี้ย (รวมหักภาษี ณ ที่จาย) ที่ไดรับไปแลวกอนหนานั้น ทั้งนี้ ผูฝากเงินสามารถ
ขอคืนเงินภาษี หัก ณ ที่จายดังกลาวไดจากกรมสรรพากร
5.6.2. หากเปนการถอนเงินฝากที่ไดฝากไวตั้งแต 3 เดือนขึ้นไป นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะจายดอกเบี้ยโดยคํานวณ
ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย ณ วันที่ฝากของยอดเงินฝากนั้น ตามจํานวนวันที่ฝากจริง และผูฝากเงิน
จะไดรับเงินตนและดอกเบี้ยที่คํานวณไดขางตน หลังจากหักดอกเบี้ย (รวมหักภาษี ณ ที่จาย) ที่ไดรับไปแลว
กอนหนานั้น ทั้งนี้ ผูฝากเงินสามารถขอคืนเงินภาษีหัก ณ ที่จายดังกลาวไดจากกรมสรรพากร
5.7. การเปดบัญชี และการทําธุรกรรมตางๆ เกี่ยวกับบัญชี รวมถึงการปดบัญชี ทําไดเฉพาะที่สาขากรุงเทพฯ สาทร ในวัน
และเวลาทําการเทานั้น
5.8. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและวิธีการใหบริการโดยไมจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา
6. บัญชีเงินฝากประจํา Krungsri Global
6.1. เฉพาะลูกคานิติบุคคล
6.2. เปดบัญชีไดเฉพาะสกุลเงิน USD, EUR, JPY, GBP, AUD, SGD, และ CNY
6.3. จํานวนเงินฝากในการเปดบัญชีครั้งแรกและการฝากเงินในครั้งตอไปทุกครั้ง ตองไมนอยกวา 5,000 ดอลลารสหรัฐ
หรือเทียบเทา
6.4. เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะโอนดอกเบี้ยหลังหักภาษี ณ ที่จายเขาบัญชีเงินฝาก ซึ่งไดแจงเปน
ลายลักษณอักษรไวกับธนาคาร
6.5. เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการฝาก ถาไมมีการถอนเงินหรือมีคําสั่งเปนอยางอื่น ใหถือวาตกลงตออายุการฝากโดย
มีอายุการฝากเทากับระยะเวลาการฝากเดิม โดยมีเงื่อนไขการฝากเงินและอัตราดอกเบี้ย ตามประกาศของธนาคาร
ที่ใชบังคับอยู ณ วันที่ตออายุการฝากนั้น
6.6. กรณีถอนเงินกอนครบกําหนดตองถอนทั้งจํานวนของแตละยอดการฝาก โดย
6.6.1. หากเปนการถอนเงินที่ไดฝากไวไมเกิน 3 เดือน นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะไมจายดอกเบี้ย และผูฝากเงินจะ
ไดรับเงินตน หลังจากหักดอกเบี้ย (รวมหักภาษี ณ ที่จาย) ที่ไดรับไปแลวกอนหนานั้น ทั้งนี้ ผูฝากเงินสามารถ
ขอคืนเงินภาษี หัก ณ ที่จายดังกลาวไดจากกรมสรรพากร
6.6.2. หากเปนการถอนเงินฝากที่ไดฝากไวตั้งแต 3 เดือนขึ้นไป นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะจายดอกเบี้ยโดยคํานวณ
ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย ณ วันที่ฝากของยอดเงินฝากนั้น ตามจํานวนวันที่ฝากจริง และผูฝากเงิน
จะไดรับเงินตนและดอกเบี้ยที่คํานวณไดขางตน หลังจากหักดอกเบี้ย (รวมหักภาษี ณ ที่จาย) ที่ไดรับไปแลว
กอนหนานั้น ทั้งนี้ ผูฝากเงินสามารถขอคืนเงินภาษีหัก ณ ที่จายดังกลาวไดจากกรมสรรพากร
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6.7. การเปดบัญชี และการทําธุรกรรมต
ก างๆ เกี่ยยวกับบัญชี รวมมถึงการปดบัญชี
ญ ทําไดเฉพาะะที่สาขากรุงเทพพฯ สาทร
ในวันและเวลาทําการเทานัน้
6.8. ธนาคารขอสงงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงืงื่อนไขและวิธีการใหบริการโดยยไมจําเปนตองงแจงใหทราบลวงหนา
เงื่อนไขอือื่นๆ
1. เงินฝาากประจําทุกปรระเภท ที่ฝากอยยูกับธนาคารกออนวันที่ประกาศฉบับนี้ใชบังคัับ ธนาคารจะจจายดอกเบี้ยเงินฝากใหใน
อัตราเดิมตอไปจนกววาจะครบกําหนนดระยะเวลากาารฝาก เวนแตลูกคาบางรายทีที่มีขอตกลงกับบธนาคาร ใหใชอัตราดอกเบี้ย
เงินฝาากขึ้นลงตามปรระกาศของธนาาคาร
2. ธนาคารอาจพิจารณ
ณาอัตราดอกเบียเงิ
ย้ นฝากพิเศษษใหแกลูกคารายใหญ เปนรายยกรณีโดยธนาคคารอาจจะพิจารณายื
า
ดหยุน
ไดตามมสภาวะตลาด
3. กรณีฝฝากเงินดวยเช็ค ใหถือวาธนาคคารไดรับเงินฝาากเสร็จสมบูรณ
ณตอเมื่อเช็คนันสามารถเรี
น้
ยกเเก็บเงินไดครบถถวน
4. กรณีววัันครบกําหนดจจายคืนเงินฝากกที่ตองจายคืนเเมื่อสิ้นระยะเวลลาที่กําหนดตรงงกับวันหยุดทํา การของธนาคาาร และมีการ
ถอนเงิงินในวันทําการรแรกตอจากวันหยุ
น ดทําการนัน้ ธนาคารจะจายดอกเบี้ยสําหรั
ห บวันหยุดทําาการนั้นดวยตามหลักเกณฑที่
ธนาคารแหงประเทศศไทยกําหนด
น
จารณาแและเปลี่ยนแปลลงเงื่อนไขและออัตราดอกเบี้ยเงิงินฝากที่กําหนนดดังกลาวขางตตน ตามความ
5. ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการพิ
เ ่อใหสอดคลองกั
อ บภาวะเศรษษฐกิจการเงินในแต
ใ ละขณะไดด
เหมาะะสม และ/หรือเพื
6. ฐานจํานวนวันที่ใชในการคํ
น านวนดออกเบี้ย เทียบเททาสกุลอื่น 1 ป ขึ้นอยูกับสกุลเงินที่ฝาก ดังนี ้
6.1 เงินปอนดอังกฤฤษ (GBP) ดอลลลาร สิงคโปร((SGD) ดอลลารรฮองกง(HKD) ใชฐาน 365 วันั ตอป
6.2 เงินตราตางประเทศสกุลอื่นๆ ใชฐาน 360 วั นตอป
แ กรณี)
7. การคําานวณดอกเบี้ย โดยมีสูตรการคํานวณดอกเเบี้ย ดังนี้ (แลวแต
จํานววนดอกเบี้ยที่ไดรับ = เงินตน x อัตราดอกกเบี้ยตอป x ระยะเวลาที
ร
่ฝากกจริง
1100
360
จํานนวนดอกเบี้ยทีได
ไ่ รับ = เงินตน x อัตราดออกเบี้ยตอป x ระยะเวลาที่ฝากจริ
า ง
365
100
ล
ใหเปนไปตามหลักเกกณฑที่กรมสรรรพากรกําหนด
8. สิทธิ์ในนการไดรับยกเววนภาษีหัก ณ ที่จายจากดอกเบีบี้ยเงินฝากแตละประเภท
9. การฝาากเงินในบัญชีเงิ
เ ินฝากเงินตราตางประเทศ จะะไมไดรับการคุมครองทั

้งเงินตนและดอกเบี้ยจจากสถาบันคุมครองเงิ
ม
นฝาก
10. ธนาคารใหบริการรับฝากเงิ
บ
นตราตางประเทศทุ
า
กสาขาทั่วประเทศศ (ยกเวนสาขานราธิวาส)

ผูมีอํานาจจลงนาม ......................................................................................
(นางงเจนิส แร แวน เอ็กเคอเรน)
ประธธานเจาหนาที่กลลุมสนับสนุน
ประกาศศ ณ วันที่ 4 มิ ถุนายน 2558
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