ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
เรื่อง ตารางอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (ร้อยละต่อปี)
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562
สกุล เงิน

ประเภทลู กค้ า
ผู้มถี ิ่ นที่ อ ยู่ในประเทศ
ผู้มถี ิ่ นที่ อ ยู่นอกประเทศ
บุคคลธรรมดา
นิติบคุ คล
บุคคลธรรมดา
นิติบคุ คล

ประเภทเงินฝาก

USD
ก. บัญชี เงินฝากกระแสรายวัน
(US Dollar) 1. เงินฝากกระแสรายวัน
2. เงินฝากกระแสรายวัน JVS
(เฉพาะบัญชี เงินฝากของลู ก ค้าบุค คลธรรมดา และนิติบคุ คลทีร่ ับโอนจาก MUFG Bank, Ltd.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

0.00

-

0.00

-

-

0.00

-

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

-

0.01

-

0.01

-

-

0.01

-

0.10
0.10
0.10

0.10
0.10
0.10

0.10
0.10
0.10

0.10
0.10
0.10

0.10
0.20
0.30
0.40
0.40

0.10
0.20
0.30
0.40
0.40

0.10
0.20
0.30
0.40
0.40

0.10
0.20
0.30
0.40
0.40

-

0.10
0.20
0.30
0.40

-

0.10
0.20
0.30
0.40

-

-

-

-

สาขากรุ งเทพฯ)

3. เงินฝากกระแสรายวัน Krungsri Global
ข. บัญชี เงินฝากกระแสรายวันพิเศษ
บัญชีเ งินฝากกระแสรายวันพิเ ศษ 1
ค. บัญชี เงินฝากออมทรั พ ย์
1. เงินฝากออมทรัพย์
2. เงินฝากออมทรัพย์ JVS
(เฉพาะบัญชี เงินฝากของลู ก ค้าบุค คลธรรมดา และนิติบคุ คลทีร่ ับโอนจาก MUFG Bank, Ltd.
สาขากรุ งเทพฯ)

3. เงินฝากออมทรัพย์ Krungsri Global
ง. บัญชี เงินฝากออมทรั พ ย์ พิเศษ
บัญชีเ งินฝากออมทรัพย์พิเ ศษ 1
จ. บัญชี เงินฝากประจา
1. เงินฝากประจา ประเภทเงินฝากรายสัปดาห์
ระยะเวลาฝาก 1 สัปดาห์
ระยะเวลาฝาก 2 สัปดาห์
ระยะเวลาฝาก 3 สัปดาห์
2. เงินฝากประจา
ระยะเวลาฝาก 1 เดือน
ระยะเวลาฝาก 3 เดือน
ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
ระยะเวลาฝาก 9 เดือน
ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
3. เงินฝากประจา Krungsri Global ประเภทเงินฝากตามจานวนวัน
ระยะเวลาฝาก 1 - 30 วัน
ระยะเวลาฝาก 31 - 90 วัน
ระยะเวลาฝาก 91 - 180 วัน
ระยะเวลาฝาก 181 - 366 วัน
4. เงินฝากประจา Krungsri Global
ระยะเวลาฝาก 1 เดือน
ระยะเวลาฝาก 3 เดือน
ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
ระยะเวลาฝาก 9 เดือน
ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
หมายเหตุ : “ - ” หมายถึง ไม่รับฝาก

หน้า 1 / 19

ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
เรื่อง ตารางอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (ร้อยละต่อปี)
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562
ประเภทลู กค้ า
ประเภทเงินฝาก

สกุล เงิน
EUR
(Euro)

ผู้มถี ิ่ นที่อ ยู่ในประเทศ
นิติบคุ คล
บุคคลธรรมดา

ก. บัญชี เงินฝากกระแสรายวัน
1. เงินฝากกระแสรายวัน
2. เงินฝากกระแสรายวัน JVS
(เฉพาะบัญชี เงินฝากของลูก ค้าบุค คลธรรมดา และนิติบคุ คลทีร่ ับโอนจาก MUFG Bank, Ltd.

ผู้มถี ิ่ นที่อ ยู่นอกประเทศ
นิติบคุ คล
บุคคลธรรมดา
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สาขากรุ งเทพฯ)

3. เงินฝากกระแสรายวัน Krungsri Global
ข. บัญชี เงินฝากออมทรั พ ย์
1. เงินฝากออมทรัพย์
2. เงินฝากออมทรัพย์ JVS
(เฉพาะบัญชี เงินฝากของลูก ค้าบุค คลธรรมดา และนิติบคุ คลทีร่ ับโอนจาก MUFG Bank, Ltd.
สาขากรุ งเทพฯ)

3. เงินฝากออมทรัพย์ Krungsri Global
ค. บัญชี เงินฝากประจา
1. เงินฝากประจา ประเภทเงินฝากรายสัปดาห์
ระยะเวลาฝาก 1 สัปดาห์
ระยะเวลาฝาก 2 สัปดาห์
ระยะเวลาฝาก 3 สัปดาห์
2. เงินฝากประจา
ระยะเวลาฝาก 1 เดือน
ระยะเวลาฝาก 3 เดือน
ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
ระยะเวลาฝาก 9 เดือน
ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
3. เงินฝากประจา Krungsri Global ประเภทเงินฝากตามจานวนวัน
ระยะเวลาฝาก 1 - 30 วัน
ระยะเวลาฝาก 31 - 90 วัน
ระยะเวลาฝาก 91 - 180 วัน
ระยะเวลาฝาก 181 - 366 วัน
4. เงินฝากประจา Krungsri Global
ระยะเวลาฝาก 1 เดือน
ระยะเวลาฝาก 3 เดือน
ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
ระยะเวลาฝาก 9 เดือน
ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
หมายเหตุ : “ - ” หมายถึง ไม่รับฝาก
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ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
เรื่อง ตารางอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (ร้อยละต่อปี)
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562
ประเภทลู กค้ า
ประเภทเงินฝาก

สกุล เงิน

ผู้มถี ิ่ นที่อ ยู่ในประเทศ
นิติบคุ คล
บุคคลธรรมดา

ก. บัญชี เงินฝากกระแสรายวัน
(Japanese Yen) 1. เงินฝากกระแสรายวัน
2. เงินฝากกระแสรายวัน JVS

ผู้มถี ิ่ นที่อ ยู่นอกประเทศ
นิติบคุ คล
บุคคลธรรมดา

JPY

(เฉพาะบัญชี เงินฝากของลูก ค้าบุค คลธรรมดา และนิติบคุ คลทีร่ ับโอนจาก MUFG Bank, Ltd.
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สาขากรุ งเทพฯ)

3. เงินฝากกระแสรายวัน Krungsri Global
ข. บัญชี เงินฝากออมทรั พ ย์
1. เงินฝากออมทรัพย์
2. เงินฝากออมทรัพย์ JVS
(เฉพาะบัญชี เงินฝากของลูก ค้าบุค คลธรรมดา และนิติบคุ คลทีร่ ับโอนจาก MUFG Bank, Ltd.
สาขากรุ งเทพฯ)

3. เงินฝากออมทรัพย์ Krungsri Global
ค. บัญชี เงินฝากประจา
1. เงินฝากประจา ประเภทเงินฝากรายสัปดาห์
ระยะเวลาฝาก 1 สัปดาห์
ระยะเวลาฝาก 2 สัปดาห์
ระยะเวลาฝาก 3 สัปดาห์
2. เงินฝากประจา
ระยะเวลาฝาก 1 เดือน
ระยะเวลาฝาก 3 เดือน
ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
ระยะเวลาฝาก 9 เดือน
ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
3. เงินฝากประจา Krungsri Global ประเภทเงินฝากตามจานวนวัน
ระยะเวลาฝาก 1 - 30 วัน
ระยะเวลาฝาก 31 - 90 วัน
ระยะเวลาฝาก 91 - 180 วัน
ระยะเวลาฝาก 181 - 366 วัน
4. เงินฝากประจา Krungsri Global
ระยะเวลาฝาก 1 เดือน
ระยะเวลาฝาก 3 เดือน
ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
ระยะเวลาฝาก 9 เดือน
ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
หมายเหตุ : “ - ” หมายถึง ไม่รับฝาก

หน้า 3 / 19

ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
เรื่อง ตารางอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (ร้อยละต่อปี)
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562
ประเภทลู กค้ า
ประเภทเงินฝาก

สกุล เงิน
GBP

ผู้มถี ิ่ นที่อ ยู่ในประเทศ
นิติบคุ คล
บุคคลธรรมดา

ผู้มถี ิ่ นที่อ ยู่นอกประเทศ
นิติบคุ คล
บุคคลธรรมดา

ก. บัญชี เงินฝากกระแสรายวัน

(British Pound) 1. เงินฝากกระแสรายวัน
2. เงินฝากกระแสรายวัน JVS
(เฉพาะบัญชี เงินฝากของลูก ค้าบุค คลธรรมดา และนิติบคุ คลทีร่ ับโอนจาก MUFG Bank, Ltd.
สาขากรุ งเทพฯ)

3. เงินฝากกระแสรายวัน Krungsri Global
ข. บัญชี เงินฝากออมทรั พ ย์
1. เงินฝากออมทรัพย์
2. เงินฝากออมทรัพย์ JVS
(เฉพาะบัญชี เงินฝากของลูก ค้าบุค คลธรรมดา และนิติบคุ คลทีร่ ับโอนจาก MUFG Bank, Ltd.
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สาขากรุ งเทพฯ)

3. เงินฝากออมทรัพย์ Krungsri Global
ค. บัญชี เงินฝากประจา
1. เงินฝากประจา ประเภทเงินฝากรายสัปดาห์
ระยะเวลาฝาก 1 สัปดาห์
ระยะเวลาฝาก 2 สัปดาห์
ระยะเวลาฝาก 3 สัปดาห์
2. เงินฝากประจา
ระยะเวลาฝาก 1 เดือน
ระยะเวลาฝาก 3 เดือน
ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
ระยะเวลาฝาก 9 เดือน
ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
3. เงินฝากประจา Krungsri Global ประเภทเงินฝากตามจานวนวัน
ระยะเวลาฝาก 1 - 30 วัน
ระยะเวลาฝาก 31 - 90 วัน
ระยะเวลาฝาก 91 - 180 วัน
ระยะเวลาฝาก 181 - 366 วัน
4. เงินฝากประจา Krungsri Global
ระยะเวลาฝาก 1 เดือน
ระยะเวลาฝาก 3 เดือน
ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
ระยะเวลาฝาก 9 เดือน
ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
หมายเหตุ : “ - ” หมายถึง ไม่รับฝาก

หน้า 4 / 19

ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
เรื่อง ตารางอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (ร้อยละต่อปี)
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562
ประเภทลู กค้ า
ประเภทเงินฝาก

สกุล เงิน

ผู้มถี ิ่ นที่อ ยู่ในประเทศ
นิติบคุ คล
บุคคลธรรมดา

ก. บัญชี เงินฝากกระแสรายวัน
AUD
(Australian 1. เงินฝากกระแสรายวัน
Dollar) 2. เงินฝากกระแสรายวัน JVS
(เฉพาะบัญชี เงินฝากของลูก ค้าบุค คลธรรมดา และนิติบคุ คลทีร่ ับโอนจาก MUFG Bank, Ltd.
สาขากรุ งเทพฯ)

3. เงินฝากกระแสรายวัน Krungsri Global
ข. บัญชี เงินฝากออมทรั พ ย์
1. เงินฝากออมทรัพย์
2. เงินฝากออมทรัพย์ JVS
(เฉพาะบัญชี เงินฝากของลูก ค้าบุค คลธรรมดา และนิติบคุ คลทีร่ ับโอนจาก MUFG Bank, Ltd.

ผู้มถี ิ่ นที่อ ยู่นอกประเทศ
นิติบคุ คล
บุคคลธรรมดา
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สาขากรุ งเทพฯ)

3. เงินฝากออมทรัพย์ Krungsri Global
ค. บัญชี เงินฝากประจา
1. เงินฝากประจา ประเภทเงินฝากรายสัปดาห์
ระยะเวลาฝาก 1 สัปดาห์
ระยะเวลาฝาก 2 สัปดาห์
ระยะเวลาฝาก 3 สัปดาห์
2. เงินฝากประจา
ระยะเวลาฝาก 1 เดือน
ระยะเวลาฝาก 3 เดือน
ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
ระยะเวลาฝาก 9 เดือน
ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
3. เงินฝากประจา Krungsri Global ประเภทเงินฝากตามจานวนวัน
ระยะเวลาฝาก 1 - 30 วัน
ระยะเวลาฝาก 31 - 90 วัน
ระยะเวลาฝาก 91 - 180 วัน
ระยะเวลาฝาก 181 - 366 วัน
4. เงินฝากประจา Krungsri Global
ระยะเวลาฝาก 1 เดือน
ระยะเวลาฝาก 3 เดือน
ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
ระยะเวลาฝาก 9 เดือน
ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
หมายเหตุ : “ - ” หมายถึง ไม่รับฝาก
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ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
เรื่อง ตารางอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (ร้อยละต่อปี)
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562
ประเภทลู กค้ า
สกุล เงิน
SGD
(Singapore
Dollar)

ประเภทเงินฝาก

ผู้มถี ิ่ นที่อ ยู่ในประเทศ
บุคคลธรรมดา
นิติบคุ คล

ผู้มถี ิ่ นที่อ ยู่นอกประเทศ
บุคคลธรรมดา
นิติบคุ คล

ก. บัญชี เงินฝากกระแสรายวัน
1. เงินฝากกระแสรายวัน
2. เงินฝากกระแสรายวัน JVS
(เฉพาะบัญชี เงินฝากของลูก ค้าบุค คลธรรมดา และนิติบคุ คลทีร่ ั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
(เฉพาะบัญชี เงินฝากของลูก ค้าบุค คลธรรมดา และนิติบคุ คลทีร่ ับโอนจาก MUFG Bank, Ltd.
สาขากรุ งเทพฯ)

3. เงินฝากออมทรัพย์ Krungsri Global
ค. บัญชี เงินฝากประจา
1. เงินฝากประจา ประเภทเงินฝากรายสัปดาห์
ระยะเวลาฝาก 1 สัปดาห์
ระยะเวลาฝาก 2 สัปดาห์
ระยะเวลาฝาก 3 สัปดาห์
2. เงินฝากประจา
ระยะเวลาฝาก 1 เดือน
ระยะเวลาฝาก 3 เดือน
ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
ระยะเวลาฝาก 9 เดือน
ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
3. เงินฝากประจา Krungsri Global ประเภทเงินฝากตามจานวนวัน
ระยะเวลาฝาก 1 - 30 วัน
ระยะเวลาฝาก 31 - 90 วัน
ระยะเวลาฝาก 91 - 180 วัน
ระยะเวลาฝาก 181 - 366 วัน
4. เงินฝากประจา Krungsri Global
ระยะเวลาฝาก 1 เดือน
ระยะเวลาฝาก 3 เดือน
ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
ระยะเวลาฝาก 9 เดือน
ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
หมายเหตุ : “ - ” หมายถึง ไม่รับฝาก

หน้า 6 / 19

ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
เรื่อง ตารางอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (ร้อยละต่อปี)
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562
ประเภทลู กค้ า
สกุล เงิน

ประเภทเงินฝาก

ผู้มถี ิ่ นที่อ ยู่ในประเทศ
บุคคลธรรมดา
นิติบคุ คล

CNY
ก. บัญชี เงินฝากกระแสรายวัน
(Chinese Yuan/ 1. เงินฝากกระแสรายวัน
Renminbi) 2. เงินฝากกระแสรายวัน JVS
(เฉพาะบัญชี เงินฝากของลูก ค้าบุค คลธรรมดา และนิติบคุ คลทีร่ ับโอนจาก MUFG Bank, Ltd.

ผู้มถี ิ่ นที่อ ยู่นอกประเทศ
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
(เฉพาะบัญชี เงินฝากของลูก ค้าบุค คลธรรมดา และนิติบคุ คลทีร่ ับโอนจาก MUFG Bank, Ltd.
สาขากรุ งเทพฯ)

3. เงินฝากออมทรัพย์ Krungsri Global
ค. บัญชี เงินฝากประจา
1. เงินฝากประจา ประเภทเงินฝากรายสัปดาห์
ระยะเวลาฝาก 1 สัปดาห์
ระยะเวลาฝาก 2 สัปดาห์
ระยะเวลาฝาก 3 สัปดาห์
2. เงินฝากประจา
ระยะเวลาฝาก 1 เดือน
ระยะเวลาฝาก 3 เดือน
ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
ระยะเวลาฝาก 9 เดือน
ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
3. เงินฝากประจา Krungsri Global ประเภทเงินฝากตามจานวนวัน
ระยะเวลาฝาก 1 - 30 วัน
ระยะเวลาฝาก 31 - 90 วัน
ระยะเวลาฝาก 91 - 180 วัน
ระยะเวลาฝาก 181 - 366 วัน
4. เงินฝากประจา Krungsri Global
ระยะเวลาฝาก 1 เดือน
ระยะเวลาฝาก 3 เดือน
ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
ระยะเวลาฝาก 9 เดือน
ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
หมายเหตุ : “ - ” หมายถึง ไม่รับฝาก
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ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
เรื่อง ตารางอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (ร้อยละต่อปี)
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562
ประเภทลู กค้ า
สกุล เงิน

ประเภทเงินฝาก

CHF
1. บัญชี เงินฝากกระแสรายวัน
(Swiss Franc) 2. บัญชี เงินฝากออมทรั พ ย์
3. บัญชี เงินฝากประจา
1. เงินฝากประจา ประเภทเงินฝากรายสัปดาห์
ระยะเวลาฝาก 1 สัปดาห์
ระยะเวลาฝาก 2 สัปดาห์
ระยะเวลาฝาก 3 สัปดาห์
2. เงินฝากประจา
ระยะเวลาฝาก 1 เดือน
ระยะเวลาฝาก 3 เดือน
ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
ระยะเวลาฝาก 9 เดือน
ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
HKD
1. บัญชี เงินฝากกระแสรายวัน
(Hong Kong 2. บัญชี เงินฝากออมทรั พ ย์
Dollar) 3. บัญชี เงินฝากประจา
1. เงินฝากประจา ประเภทเงินฝากรายสัปดาห์
ระยะเวลาฝาก 1 สัปดาห์
ระยะเวลาฝาก 2 สัปดาห์
ระยะเวลาฝาก 3 สัปดาห์
2. เงินฝากประจา
ระยะเวลาฝาก 1 เดือน
ระยะเวลาฝาก 3 เดือน
ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
ระยะเวลาฝาก 9 เดือน
ระยะเวลาฝาก 12 เดือน

ผู้มถี ิ่ นที่อ ยู่ในประเทศ
บุคคลธรรมดา
นิติบคุ คล
0.00
0.00
0.00
0.00

หมายเหตุ : “ - ” หมายถึง ไม่รับฝาก
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ผู้มถี ิ่ นที่อ ยู่นอกประเทศ
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 จากัด (มหาชน)
เรื่อง ตารางอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (ร้อยละต่อปี)
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562
ประเภทลู กค้ า
สกุล เงิน
DKK

ประเภทเงินฝาก
1. บัญชี เงินฝากกระแสรายวัน

ผู้มถี ิ่ นที่ อ ยู่ในประเทศ
บุคคลธรรมดา
นิติบคุ คล
0.00
0.00

(Danish Krone) 2. บัญชี เงินฝากออมทรั พ ย์

NOK
(Norwegian
Kroner)

SEK
(Swedish
Krona)

3. บัญชี เงินฝากประจา
1. เงินฝากประจา ประเภทเงินฝากรายสัปดาห์
ระยะเวลาฝาก 1 สัปดาห์
ระยะเวลาฝาก 2 สัปดาห์
ระยะเวลาฝาก 3 สัปดาห์
2. เงินฝากประจา
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 เงินฝากประจา
1. เงินฝากประจา ประเภทเงินฝากรายสัปดาห์
ระยะเวลาฝาก 1 สัปดาห์
ระยะเวลาฝาก 2 สัปดาห์
ระยะเวลาฝาก 3 สัปดาห์
2. เงินฝากประจา
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 เงินฝากประจา
1. เงินฝากประจา ประเภทเงินฝากรายสัปดาห์
ระยะเวลาฝาก 1 สัปดาห์
ระยะเวลาฝาก 2 สัปดาห์
ระยะเวลาฝาก 3 สัปดาห์
2. เงินฝากประจา
ระยะเวลาฝาก 1 เดือน
ระยะเวลาฝาก 3 เดือน
ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
ระยะเวลาฝาก 9 เดือน
ระยะเวลาฝาก 12 เดือน

หมายเหตุ : “ - ” หมายถึง ไม่รับฝาก
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ผู้มถี ิ่ นที่ อ ยู่นอกประเทศ
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 จากัด (มหาชน)
เรื่อง ตารางอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (ร้อยละต่อปี)
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562
ประเภทลู กค้ า
สกุล เงิน

ประเภทเงินฝาก

ผู้มถี ิ่ นที่ อ ยู่ในประเทศ
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 เงินฝากประจา
1. เงินฝากประจา ประเภทเงินฝากรายสัปดาห์
ระยะเวลาฝาก 1 สัปดาห์
ระยะเวลาฝาก 2 สัปดาห์
ระยะเวลาฝาก 3 สัปดาห์
2. เงินฝากประจา
ระยะเวลาฝาก 1 เดือน
ระยะเวลาฝาก 3 เดือน
ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
ระยะเวลาฝาก 9 เดือน
ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
3. เงินฝากประจา Krungsri Global ประเภทเงินฝากตามจานวนวัน
ระยะเวลาฝาก 1 - 30 วัน
ระยะเวลาฝาก 31 - 90 วัน
ระยะเวลาฝาก 91 - 180 วัน
ระยะเวลาฝาก 181 - 366 วัน
4. เงินฝากประจา Krungsri Global
ระยะเวลาฝาก 1 เดือน
ระยะเวลาฝาก 3 เดือน
ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
ระยะเวลาฝาก 9 เดือน
ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
หมายเหตุ : “ - ” หมายถึง ไม่รับฝาก
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ผู้มถี ิ่ นที่ อ ยู่นอกประเทศ
บุคคลธรรมดา
นิติบคุ คล

-

0.00

-

-

-

0.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
เรื่อง ตารางอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (ร้อยละต่อปี)
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562
ประเภทลู กค้ า
สกุล เงิน

ประเภทเงินฝาก

ผู้มถี ิ่ นที่ อ ยู่ในประเทศ
บุคคลธรรมดา
นิติบคุ คล

IDR
ก. บัญชี เงินฝากกระแสรายวัน
(Indonesian 1. เงินฝากกระแสรายวัน
Rupiah) 2. เงินฝากกระแสรายวัน Krungsri Global
ข. บัญชี เงินฝากออมทรั พ ย์
1. เงินฝากออมทรัพย์
2. เงินฝากออมทรัพย์ Krungsri Global
ค. บัญชี เงินฝากประจา
1. เงินฝากประจา ประเภทเงินฝากรายสัปดาห์
ระยะเวลาฝาก 1 สัปดาห์
ระยะเวลาฝาก 2 สัปดาห์
ระยะเวลาฝาก 3 สัปดาห์
2. เงินฝากประจา
ระยะเวลาฝาก 1 เดือน
ระยะเวลาฝาก 3 เดือน
ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
ระยะเวลาฝาก 9 เดือน
ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
3. เงินฝากประจา Krungsri Global ประเภทเงินฝากตามจานวนวัน
ระยะเวลาฝาก 1 - 30 วัน
ระยะเวลาฝาก 31 - 90 วัน
ระยะเวลาฝาก 91 - 180 วัน
ระยะเวลาฝาก 181 - 366 วัน
4. เงินฝากประจา Krungsri Global
ระยะเวลาฝาก 1 เดือน
ระยะเวลาฝาก 3 เดือน
ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
ระยะเวลาฝาก 9 เดือน
ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
หมายเหตุ : “ - ” หมายถึง ไม่รับฝาก
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ผู้มถี ิ่ นที่ อ ยู่นอกประเทศ
บุคคลธรรมดา
นิติบคุ คล

-

0.00

-

-

-

0.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ
กลุ่ม ก. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
1 เงินฝากกระแสรายวัน
1.1 เปิดบัญชีได้เฉพาะสกุลเงิน USD, EUR, JPY, GBP, CHF, AUD, SGD, HKD, DKK, NOK, SEK และ CNY
1.2 จานวนเงินฝากในการเปิดบัญชีขนั้ ตา 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า
1.3 สาหรับผู้ฝากชาวต่างชาติทีบัญชีมียอดเงินฝากเฉลียต่อเดือนในเดือนใดตากว่า 500 ดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่า
และบัญชีไม่มีการเคลือนไหวติดต่อกัน 90 วัน ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียม 10 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่าต่อเดือน
โดยธนาคารจะทาการหักเงินจากบัญชีในเดือนถัดไป
1.4 การปิดบัญชีต้องทาทีสาขาทีเปิดบัญชีเท่านั้น
1.5 ธนาคารขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลียนแปลงเงือนไขและวิธีการให้บริการโดยไม่จาเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2 เงินฝากกระแสรายวัน JVS
(เฉพาะบัญชีเงินฝากของลูกค้าบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลทีรับโอนจาก MUFG Bank, Ltd. สาขากรุงเทพฯ)
2.1 ลูกค้าบุคคลธรรมดา
2.1.1 ไม่อนุญาตสาหรับการเปิดบัญชีใหม่
2.1.2 การปิดบัญชีต้องทาทีสาขากรุงเทพ ต้นสน ในวันและเวลาทาการเท่านั้น
2.1.3 ธนาคารขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลียนแปลงเงือนไขและวิธีการให้บริการโดยไม่จาเป็นต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า
2.2 ลูกค้านิติบคุ คล
2.2.1 ไม่อนุญาตสาหรับการเปิดบัญชีใหม่
2.2.2 การทาธุรกรรมต่างๆ เกียวกับบัญชี และการปิดบัญชี ทาได้เฉพาะทีสาขากรุงเทพ ต้นสน ในวันและเวลา
ทาการเท่านั้น
2.2.3 ธนาคารขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลียนแปลงเงือนไขและวิธีการให้บริการโดยไม่จาเป็นต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า
3 เงินฝากกระแสรายวัน Krungsri Global
3.1
3.2
3.3
3.4

เฉพาะลูกค้านิติบุคคล
เปิดบัญชีได้เฉพาะสกุลเงิน USD, EUR, JPY, GBP, AUD, SGD, CNY , MYR และ IDR
จานวนเงินฝากในการเปิดบัญชีขนั้ ตา 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า
การเปิดบัญชี และการทาธุรกรรมต่างๆ เกียวกับบัญชี รวมถึงการปิดบัญชี ทาได้เฉพาะทีสาขากรุงเทพ ต้นสน
ในวันและเวลาทาการเท่านั้น
3.5 ธนาคารไม่รับทาธุรกรรมฝาก และถอนเงินด้วยธนบัตรในสกุลเงิน MYR และ IDR
3.6 บัญชีสกุลเงิน MYR และ IDR ให้บริการเฉพาะลูกค้านิติบุคคลทีมีถินทีอยู่ในประเทศ โดยมีเงือนไข ดังนี้
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3.6.1

บัญชีสกุลเงิน MYR มีเงือนไขดังนี้
- นิติบุคคลทีมีถินทีอยู่ในประเทศ ทีต้องการเปิดบัญชีเงินฝาก MYR จะต้องมีภาระหรือรายได้ค่าสินค้า
หรือ บริการ กับนิติบุคคลในประเทศมาเลเซีย หรือการลงทุนโดยตรงในประเทศมาเลเซีย
- ลูกค้าจะต้องปฏิบัตติ ามข้อกาหนดในเรือง ฝาก/ถอน/โอน/การต่ออายุเงินฝาก และหลักเกณฑ์อืน ๆ
ทีออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารกลางประเทศมาเลเซีย
3.6.2 บัญชีสกุลเงิน IDR มีเงือนไขดังนี้
- นิติบุคคลทีมีถินทีอยู่ในประเทศ ทีต้องการเปิดบัญชีเงินฝาก IDR จะต้องมีภาระหรือรายได้ค่าสินค้า
หรือ บริการ กับนิติบุคคลในประเทศอินโดนีเซีย
- ลูกค้าจะต้องปฏิบัตติ ามข้อกาหนดในเรือง ฝาก/ถอน/โอน/การต่ออายุเงินฝาก และหลักเกณฑ์อืน ๆ
ทีออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารกลางประเทศอินโดนีเซีย
3.7 ธนาคารขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลียนแปลงเงือนไขและวิธีการให้บริการโดยไม่จาเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
กลุ่ม ข. เงินฝากกระแสรายวันพิเศษ
1. เงินฝากกระแสรายวันพิเศษ 1 (เปิดบัญชีใหม่ได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558)
1.1 เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาสัญชาติญีปุ่นทีเป็นเจ้าหน้าทีทางการฑูตและครู ซึงเดินทางไปปฏิบัติงานประจาที
ประเทศพม่า และประเทศบังคลาเทศ
1.2 เปิดบัญชีได้เฉพาะสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
1.3 จานวนเงินฝากในการเปิดบัญชีขนั้ ตา 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ
1.4 ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียม 10 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อเดือน โดยธนาคารจะทาการหักเงินจากบัญชีในเดือนถัดไป
1.5 การเปิดบัญชี และการปิดบัญชี ทาได้เฉพาะทีสาขากรุงเทพ ต้นสน ในวันและเวลาทาการเท่านั้น
1.6 ธนาคารขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลียนแปลงเงือนไขและวิธีการให้บริการโดยไม่จาเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
กลุ่ม ค. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
1. เงินฝากออมทรัพย์
1.1 เปิดบัญชีได้เฉพาะสกุลเงิน USD, EUR, JPY, GBP, CHF, AUD, SGD, HKD, DKK, NOK, SEK และ CNY
1.2 สาหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา จานวนเงินฝากในการเปิดบัญชีขั้นตา 500 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า และสาหรับ
ลูกค้านิติบคุ คล จานวนเงินฝากในการเปิดบัญชีขั้นตา 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า
1.3 ธนาคารจะคานวณดอกเบีย้ ตามจานวนเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวัน และจ่ายดอกเบี้ย ให้ปีละ 2 ครั้ง ในวันทาการก่อน
วันทาการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม (หลังหักภาษี ณ ทีจ่าย) เว้นแต่ได้มีการตกลงกับ
ธนาคารไว้เป็นอย่างอืน
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1.4 สาหรับผู้ฝากชาวต่างชาติทีบัญชีมียอดเงินฝากเฉลียต่อเดือนในเดือนใดตากว่า 500 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า
(สาหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา) และมียอดเงินฝากเฉลียต่อเดือนในเดือนใดตากว่า 5,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่า
(สาหรับลูกค้านิติบุคคล) และบัญชีไม่มีการเคลือนไหวติดต่อกัน 90 วัน ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียม 10 ดอลลาร์
สหรัฐ หรือเทียบเท่าต่อเดือน โดยธนาคารจะทาการหักเงินจากบัญชีในเดือนถัดไป
1.5 การปิดบัญชีต้องทาทีสาขาทีเปิดบัญชีเท่านั้น
1.6 ธนาคารขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลียนแปลงเงือนไขและวิธีการให้บริการโดยไม่จาเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. เงินฝากออมทรัพย์ JVS
(เฉพาะบัญชีเงินฝากของลูกค้าบุคคลธรรมดา และลูกค้านิติบุคคล ทีรับโอนจาก MUFG Bank, Ltd. สาขากรุงเทพฯ)
2.1 ลูกค้าบุคคลธรรมดา
2.1.1 ไม่อนุญาตสาหรับการเปิดบัญชีใหม่
2.1.2 ธนาคารจะคานวณดอกเบีย้ ตามจานวนเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวัน และจ่ายดอกเบี้ย ให้ปีละ 2 ครั้ง ในเดือน
มิถุนายน และเดือนธันวาคม (หลังหักภาษี ณ ทีจ่าย)
2.1.3 การปิดบัญชีต้องทาทีสาขากรุงเทพ ต้นสน ในวันและเวลาทาการเท่านั้น
2.1.4 ธนาคารขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลียนแปลงเงือนไขและวิธีการให้บริการโดยไม่จาเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2.2 ลูกค้านิติบคุ คล
2.2.1 ไม่อนุญาตสาหรับการเปิดบัญชีใหม่
2.2.2 ธนาคารจะคานวณดอกเบีย้ ตามจานวนเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวัน และจ่ายดอกเบี้ย ให้ปีละ 2 ครั้ง ในวันที
18 ของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม (หลังหักภาษี ณ ทีจ่าย)
2.2.3 การทาธุรกรรมต่างๆ เกียวกับบัญชี และการปิดบัญชี ทาได้เฉพาะทีสาขากรุงเทพ ต้นสน ในวันและเวลา
ทาการเท่านั้น
2.2.4 ธนาคารขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลียนแปลงเงือนไขและวิธีการให้บริการโดยไม่จาเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. เงินฝากออมทรัพย์ Krungsri Global
3.1 เฉพาะลูกค้านิติบุคคล
3.2 เปิดบัญชีได้เฉพาะสกุลเงิน USD, EUR, JPY, GBP, AUD, SGD, CNY, MYR และ IDR
3.3 จานวนเงินฝากในการเปิดบัญชีขนั้ ตา 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า
3.4 ธนาคารจะคานวณดอกเบีย้ ตามจานวนเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวัน และจ่ายดอกเบี้ย ให้ปีละ 2 ครั้ง ในวันที 18 ของ
เดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม (หลังหักภาษี ณ ทีจ่าย)
3.5 การเปิดบัญชี และการทาธุรกรรมต่างๆ เกียวกับบัญชี รวมถึงการปิดบัญชี ทาได้เฉพาะทีสาขากรุงเทพ ต้นสน
ในวันและเวลาทาการเท่านั้น
3.6 ธนาคารไม่รับทาธุรกรรมฝาก และถอนเงินด้วยธนบัตรในสกุลเงิน MYR และ IDR
หน้า 14 / 19

3.7 บัญชีสกุลเงิน MYR และ IDR ให้บริการเฉพาะลูกค้านิติบุคคลทีมีถินทีอยู่ในประเทศ โดยมีเงือนไข ดังนี้
3.7.1 บัญชีสกุลเงิน MYR มีเงือนไขดังนี้
-

นิติบุคคลทีมีถินทีอยู่ในประเทศ ทีต้องการเปิดบัญชีเงินฝาก MYR จะต้องมีภาระหรือรายได้ค่าสินค้า
หรือ บริการ กับนิติบุคคลในประเทศมาเลเซีย หรือการลงทุนโดยตรงในประเทศมาเลเซีย

-

ลูกค้าจะต้องปฏิบัตติ ามข้อกาหนดในเรือง ฝาก/ถอน/โอน/การต่ออายุเงินฝาก และหลักเกณฑ์อืน ๆ
ทีออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารกลางประเทศมาเลเซีย

3.7.2 บัญชีสกุลเงิน IDR มีเงือนไขดังนี้
-

นิติบุคคลทีมีถินทีอยู่ในประเทศ ทีต้องการเปิดบัญชีเงินฝาก IDR จะต้องมีภาระหรือรายได้ค่าสินค้า
หรือ บริการ กับนิติบุคคลในประเทศอินโดนีเซีย

-

ลูกค้าจะต้องปฏิบัตติ ามข้อกาหนดในเรือง ฝาก/ถอน/โอน/การต่ออายุเงินฝาก และหลักเกณฑ์อืน ๆ
ทีออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารกลางประเทศอินโดนีเซีย

3.8 ธนาคารขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลียนแปลงเงือนไขและวิธีการให้บริการโดยไม่จาเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
กลุ่ม ง. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
1. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 1 (เปิดบัญชีใหม่ได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558)
1.1 เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาสัญชาติญีปุ่นทีเป็นเจ้าหน้าทีทางการฑูตและครู ซึงเดินทางไปปฏิบัติงานประจาที
ประเทศพม่า และประเทศบังคลาเทศ
1.2 เปิดบัญชีได้เฉพาะสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
1.3 จานวนเงินฝากในการเปิดบัญชีขนั้ ตา 500 ดอลลาร์สหรัฐ
1.4 ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียม 10 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อเดือน โดยธนาคารจะทาการหักเงินจากบัญชีในเดือนถัดไป
1.5 ธนาคารจะคานวณดอกเบีย้ ตามจานวนเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวัน และจ่ายดอกเบี้ย ให้ปีละ 2 ครั้ง ในวันทาการ
ก่อนวันทาการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม (หลังหักภาษี ณ ทีจ่าย) เว้นแต่ได้มกี ารตกลงกับ
ธนาคารไว้เป็นอย่างอืน
1.6 การเปิดบัญชี และการปิดบัญชี ทาได้เฉพาะทีสาขากรุงเทพ ต้นสน ในวันและเวลาทาการเท่านั้น
1.7 ธนาคารขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลียนแปลงเงือนไขและวิธีการให้บริการโดยไม่จาเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
กลุ่ม จ. บัญชีเงินฝากประจา
1. เงินฝากประจา ประเภทเงินฝากรายสัปดาห์
1.1 เปิดบัญชีได้เฉพาะสกุลเงิน USD, EUR, JPY, GBP, CHF, AUD, SGD, HKD, DKK, NOK, SEK และ CNY
1.2 จานวนเงินฝากในการเปิดบัญชีครั้งแรกและการฝากเงินในครั้งต่อไปทุกครั้ง
1.2.1 ลูกค้าบุคคลธรรมดา
ไม่น้อยกว่า 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า
1.2.2 ลูกค้านิติบคุ คล
ไม่น้อยกว่า 3,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า
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1.3 เมือครบกาหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะโอนเงินดอกเบี้ยหลังหักภาษี ณ ทีจ่ายเข้าบัญชีเงินฝากประจา
ดังกล่าวข้างต้น
1.4 เมือครบกาหนดระยะเวลาการฝาก ถ้าไม่มีการถอนเงินหรือมีคาสังเป็นอย่างอืน ให้ถือว่าตกลงต่ออายุการฝากและมี
อายุการฝากเท่ากับระยะเวลาการฝากเดิม โดยมีเงือนไขการฝากเงินและอัตราดอกเบีย้ ตามประกาศของธนาคารที
ใช้บังคับอยู่ ณ วันทีต่ออายุการฝากนั้น
1.5 หากเป็นการถอนเงินทีได้ฝากไว้กอ่ นวันครบกาหนด ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบีย้
1.6 การปิดบัญชีต้องทาทีสาขาทีเปิดบัญชีเท่านั้น
1.7 ธนาคารขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลียนแปลงเงือนไขและวิธีการให้บริการโดยไม่จาเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. เงินฝากประจา
2.1 เปิดบัญชีได้เฉพาะสกุลเงิน ได้แก่ USD, EUR, JPY, GBP, CHF, AUD, SGD, HKD, DKK, NOK, SEK และ
CNY
2.2 จานวนเงินฝากในการเปิดบัญชีครั้งแรกต้องไม่น้อยกว่า 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า รับฝากรายการต่อไป
ครั้งละไม่น้อยกว่า 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า
2.3 เมือครบกาหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะโอนเงินดอกเบี้ยหลังหักภาษี ณ ทีจ่ายเข้าบัญชีเงินฝากประจา
ดังกล่าวข้างต้น
2.4 เมือครบกาหนดระยะเวลาการฝาก ถ้าไม่มกี ารถอนเงินหรือมีคาสังเป็นอย่างอืน ให้ถือว่าตกลงต่ออายุการฝากและ
มีอายุการฝากเท่ากับระยะเวลาการฝากเดิม โดยให้มีเงือนไขการฝากเงินและอัตราดอกเบีย้ ตามประกาศของ
ธนาคารทีใช้บงั คับอยู่ ณ วันทีต่ออายุการฝากนั้น
2.5 กรณีถอนเงินก่อนครบกาหนดต้องถอนทั้งจานวนของแต่ละยอดการฝาก โดย
2.5.1 หากเป็นการถอนเงินทีได้ฝากไว้ไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันทีฝาก ธนาคารจะไม่จา่ ยดอกเบีย้ และผู้ฝากเงิน
จะได้รับเงินต้น หลังจากหักดอกเบี้ย (รวมหักภาษี ณ ทีจ่าย) ทีได้รับไปแล้วก่อนหน้านั้น ทั้งนี้ ผู้ฝากเงิน
สามารถขอคืนเงินภาษี หัก ณ ทีจ่ายดังกล่าวได้จากกรมสรรพากร
2.5.2 หากเป็นการถอนเงินฝากทีได้ฝากไว้ตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป นับจากวันทีฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยโดย
คานวณในอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ณ วันทีฝากของยอดเงินฝากนั้น ตามจานวนวันทีฝากจริง
และผู้ฝากเงินจะได้รับเงินต้นและดอกเบี้ยทีคานวณได้ข้างต้น หลังจากหักดอกเบี้ย (รวมหักภาษี ณ ทีจ่าย)
ทีได้รับไปแล้วก่อนหน้านั้น ทั้งนี้ ผู้ฝากเงินสามารถขอคืนเงินภาษีหัก ณ ทีจ่ายดังกล่าวได้จากกรมสรรพากร
2.6 การปิดบัญชีต้องทาทีสาขาทีเปิดบัญชีเท่านั้น
2.7 ธนาคารขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลียนแปลงเงือนไขและวิธีการให้บริการโดยไม่จาเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. บัญชีเงินฝากประจา Krungsri Global ประเภทเงินฝากตามจานวนวัน
3.1 เฉพาะลูกค้านิติบุคคล
3.2 เปิดบัญชีได้เฉพาะสกุลเงิน USD, EUR, JPY, GBP, AUD, SGD, และ CNY
3.3 จานวนเงินฝากในการเปิดบัญชีครั้งแรกและการฝากเงินในครั้งต่อไปทุกครั้ง ต้องไม่น้อยกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ
หรือเทียบเท่า
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3.4 เมือครบกาหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะโอนดอกเบี้ยหลังหักภาษี ณ ทีจ่าย เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือ
บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ซึงได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไว้กับธนาคาร
3.5 เมือครบกาหนดระยะเวลาการฝาก ถ้าไม่มีการถอนเงินหรือมีคาสังเป็นอย่างอืน ให้ถือว่าตกลงต่ออายุการฝากและ
มีอายุการฝากเท่ากับระยะเวลาการฝากเดิม โดยมีเงือนไขการฝากเงินและอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร
ทีใช้บังคับอยู่ ณ วันต่ออายุการฝากนั้น
3.6 กรณีถอนเงินก่อนครบกาหนดต้องถอนทั้งจานวนของแต่ละยอดการฝาก โดย
3.6.1 หากเป็นการถอนเงินทีได้ฝากไว้ไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันทีฝาก ธนาคารจะไม่จา่ ยดอกเบีย้ และผู้ฝากเงินจะ
ได้รับเงินต้น หลังจากหักดอกเบีย้ (รวมหักภาษี ณ ทีจ่าย) ทีได้รับไปแล้วก่อนหน้านั้น ทั้งนี้ ผู้ฝากเงินสามารถ
ขอคืนเงินภาษี หัก ณ ทีจ่ายดังกล่าวได้จากกรมสรรพากร
3.6.2 หากเป็นการถอนเงินฝากทีได้ฝากไว้ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป นับจากวันทีฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยโดย
คานวณในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ณ วันทีฝากของยอดเงินฝากนั้น ตามจานวนวันทีฝากจริง
และผู้ฝากเงินจะได้รับเงินต้นและดอกเบี้ยทีคานวณได้ข้างต้น หลังจากหักดอกเบี้ย (รวมหักภาษี ณ ทีจ่าย)
ทีได้รับไปแล้วก่อนหน้านั้น ทั้งนี้ ผู้ฝากเงินสามารถขอคืนเงินภาษีหัก ณ ทีจ่ายดังกล่าวได้จากกรมสรรพากร
3.7 การเปิดบัญชี และการทาธุรกรรมต่างๆ เกียวกับบัญชี รวมถึงการปิดบัญชี ทาได้เฉพาะทีสาขากรุงเทพ ต้นสน ในวัน
และเวลาทาการเท่านั้น
3.8 ธนาคารขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลียนแปลงเงือนไขและวิธีการให้บริการโดยไม่จาเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. บัญชีเงินฝากประจา Krungsri Global
4.1 เฉพาะลูกค้านิติบุคคล
4.2 เปิดบัญชีได้เฉพาะสกุลเงิน USD, EUR, JPY, GBP, AUD, SGD, และ CNY
4.3 จานวนเงินฝากในการเปิดบัญชีครั้งแรกและการฝากเงินในครั้งต่อไปทุกครั้ง ต้องไม่น้อยกว่า 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ
หรือเทียบเท่า
4.4 เมือครบกาหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะโอนดอกเบี้ยหลังหักภาษี ณ ทีจ่ายเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือ
บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ซึงได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไว้กับธนาคาร
4.5 เมือครบกาหนดระยะเวลาการฝาก ถ้าไม่มีการถอนเงินหรือมีคาสังเป็นอย่างอืน ให้ถือว่าตกลงต่ออายุการฝากโดย
มีอายุการฝากเท่ากับระยะเวลาการฝากเดิม โดยมีเงือนไขการฝากเงินและอัตราดอกเบี้ย ตามประกาศของ
ธนาคารทีใช้บงั คับอยู่ ณ วันทีต่ออายุการฝากนั้น
4.6 กรณีถอนเงินก่อนครบกาหนดต้องถอนทั้งจานวนของแต่ละยอดการฝาก โดย
4.6.1 หากเป็นการถอนเงินทีได้ฝากไว้ไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันทีฝาก ธนาคารจะไม่จา่ ยดอกเบีย้ และผู้ฝากเงิน
จะได้รับเงินต้น หลังจากหักดอกเบี้ย (รวมหักภาษี ณ ทีจ่าย) ทีได้รับไปแล้วก่อนหน้านั้น ทั้งนี้ ผู้ฝากเงิน
สามารถขอคืนเงินภาษี หัก ณ ทีจ่ายดังกล่าวได้จากกรมสรรพากร
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4.6.2 หากเป็นการถอนเงินฝากทีได้ฝากไว้ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป นับจากวันทีฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยโดย
คานวณในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ณ วันทีฝากของยอดเงินฝากนั้น ตามจานวนวันทีฝากจริง
และผู้ฝากเงินจะได้รับเงินต้นและดอกเบี้ยทีคานวณได้ข้างต้น หลังจากหักดอกเบี้ย (รวมหักภาษี ณ ทีจ่าย)
ทีได้รับไปแล้วก่อนหน้านั้น ทั้งนี้ ผู้ฝากเงินสามารถขอคืนเงินภาษีหัก ณ ทีจ่ายดังกล่าวได้จากกรมสรรพากร
4.7 การเปิดบัญชี และการทาธุรกรรมต่างๆ เกียวกับบัญชี รวมถึงการปิดบัญชี ทาได้เฉพาะทีสาขากรุงเทพ ต้นสน
ในวันและเวลาทาการเท่านั้น
4.8 ธนาคารขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลียนแปลงเงือนไขและวิธีการให้บริการโดยไม่จาเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เงื่อนไขอืน่ ๆ
1. เงินฝากประจาทุกประเภท ทีฝากอยู่กับธนาคารก่อนวันทีประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากให้ใน
อัตราเดิมต่อไปจนกว่าจะครบกาหนดระยะเวลาการฝาก เว้นแต่ลกู ค้าบางรายทีมีข้อตกลงกับธนาคาร ให้ใช้อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากขึ้นลงตามประกาศของธนาคาร
2. ธนาคารอาจพิจารณาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากพิเศษให้แก่ลูกค้ารายใหญ่ เป็นรายกรณีโดยธนาคารอาจจะพิจารณายืดหยุ่น
ได้ตามสภาวะตลาด
3. กรณีฝากเงินด้วยเช็ค ให้ถือว่าธนาคารได้รับเงินฝากเสร็จสมบูรณ์ต่อเมือเช็คนั้นสามารถเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วน
4. กรณีวันครบกาหนดจ่ายคืนเงินฝากทีต้องจ่ายคืนเมือสิ้นระยะเวลาทีกาหนดตรงกับวันหยุดทาการของธนาคาร และมีการ
ถอนเงินในวันทาการแรกต่อจากวันหยุดทาการนั้น ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ สาหรับวันหยุดทาการนั้นด้วยตามหลักเกณฑ์
ทีธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
5. ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและเปลียนแปลงเงือนไขและอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทีกาหนดดังกล่าวข้างต้น ตามความ
เหมาะสม และ/หรือเพือให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจการเงินในแต่ละขณะได้
6. ฐานจานวนวันทีใช้ในการคานวณดอกเบีย้ เทียบเท่าสกุลอืน 1 ปี ขึ้นอยู่กับสกุลเงินทีฝาก ดังนี้
6.1 เงินปอนด์องั กฤษ (GBP) ดอลลาร์ สิงคโปร์ (SGD) ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD) ริงกิตมาเลเซีย (MYR)
ใช้ฐาน 365 วันต่อปี
6.2 เงินตราต่างประเทศสกุลอืนๆ ใช้ฐาน 360 วันต่อปี
7. การคานวณดอกเบีย้ โดยมีสูตรการคานวณดอกเบีย้ ดังนี้ (แล้วแต่กรณี)
จานวนดอกเบี้ยทีได้รับ = เงินต้น x อัตราดอกเบี้ยต่อปี x ระยะเวลาทีฝากจริง
100
360
จานวนดอกเบี้ยทีได้รับ = เงินต้น x อัตราดอกเบี้ยต่อปี x ระยะเวลาทีฝากจริง
100
365
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8. สิทธิใ์ นการได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ทีจ่ายจากดอกเบี้ยเงินฝากแต่ละประเภท ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีกรมสรรพากรกาหนด
9. การฝากเงินในบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ จะไม่ได้รับการคุ้มครองทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
10. ธนาคารให้บริการรับฝากเงินตราต่างประเทศทุกสาขาทัวประเทศ (ยกเว้นสาขานราธิวาส)

ผู้มีอานาจลงนาม ...................................................................................
(นายโรหิท คันนา)
ประธานคณะเจ้าหน้าทีด้านกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร
ประกาศ ณ วันที 9 สิงหาคม 2562
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