ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด ( มหาชน )
ตารางเงื่อนไขและคาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการใหบริการบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ
เริ่มใชตั้งแตวันที่ 2 กรกฎาคม 2563
สกุลเงิน

เงื่อนไข และคาธรรมเนียมอื่น ๆ

เงินฝากขั้นตน

ยอดเงินคงเหลือ
คาธรรมเนียมกรณียอด เฉลี่ยขั้นต่ํา
เงินคงเหลือเฉลี่ยต่ํากวา

ที่กําหนด (6)

คาธรรมเนียมรักษา
บัญชี

เงินฝากกระแสรายวัน
บุคคลธรรมดา
USD 2,000

เงินฝากออมทรัพย
บุคคลธรรมดา
USD 500

นิติบุคคล
USD 2,000

นิติบุคคล
USD 5,000

บุคคลธรรมดา
USD 500
นิติบุคคล

บุคคลธรรมดา
USD 500
นิติบุคคล

USD 500

USD 5,000

USD 10/เดือน

USD 10/เดือน

ระยะเวลา

คาธรรมเนียมกรณี

2 ป
2 ป
ไมเคลื่อนไหว
คาธรรมเนียม
ไมคิดคาธรรมเนียม ไมคิดคาธรรมเนียม
USD * คาธรรมเนียมบริการรายเดือน (10)
USD 10/เดือน
USD 10/เดือน
คาธรรมเนียมเช็คสกุล USD ที่ออกโดยธนาคารกรุงศรีฯ อัตรา ฉบับละ 15 บาท (หรือเทียบเทา)
บัญชีไมเคลื่อนไหว

(7)

เงินฝากประจํา

ประเภทเดือน

บุคคลธรรมดา USD 5,000
นิติบุคคล USD 5,000

ประเภทวัน

บุคคลธรรมดา USD 500,000
นิติบุคคล USD 3,000,000
Krungsri Global USD 10,000
ไมกําหนดยอดเฉลี่ย
ไมกําหนดยอดเฉลี่ย
ไมคิดคาธรรมเนียม
2 ป
ไมคิดคาธรรมเนียม
ไมคิดคาธรรมเนียม

(คาเช็คฉบับละ 12 บาท คาอากรเช็คฉบับละ 3 บาท) ใหบริการเฉพาะสาขากรุงเทพ ตนสน
คาธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คสกุล USD ที่ออกโดยธนาคารกรุงศรีฯ เรียกเก็บเช็คจากธนาคารตางประเทศ (USD Oversea Collection Cheque)
อัตรา ฉบับละ USD 25 (ไมวาจะเรียกเก็บเช็คไดหรือไมก็ตาม ) ใหบริการเฉพาะสาขากรุงเทพ ตนสน
** คาธรรมเนียมเช็คคืน กรณีเช็คสกุล USD ที่ออกโดยธนาคารกรุงศรีฯ ในประเทศเช็คสงเรียกเก็บจากธนาคารตางประเทศ
อัตรา 0.25% ของยอดเงิน ขั้นต่ํา 400 บาท (หรือเทียบเทา) ใหบริการเฉพาะสาขากรุงเทพ ตนสน (11)
คาธรรมเนียมกรณี Cheque/Draft คืน อัตราฉบับละ 200 บาท (หรือเทียบเทา)+ ดอกเบี้ย (ถามี ) กรณีลูกคาสงเช็คออกโดยธนาคารตางประเทศ
เรียกเก็บที่สาขาธนาคารกรุงศรีฯ ในประเทศ คาธรรมเนียมจะหักจากบัญชีผูขอขึ้นเงิน
หมายเหตุ สําหรับ สกุลเงิน USD:
1. คาธรรมเนียมของธนาคารในตางประเทศ ( Foreign Bank Charges ) กรณี cheque / draft คืน เรียกเก็บตามคาใชจายจริง
ที่ธนาคารในตางประเทศเรียกเก็บ
2. กรณีฝากประจําประเภทวัน เงินฝากแตละยอดตองไมต่ํากวาเงินฝากขั้นตน สวนเงินฝากประจําประเภทเดือนเงินฝากแตละยอดฝาก
ตองไมต่ํากวา USD2,000 หรือเทียบเทา และเงินฝากประจํายอดใดครบกําหนดผูฝากไมมาติดตอธนาคารในวันครบกําหนด
ระบบเงินฝากธนาคารจะทํารายการฝากยอดนั้นตอใหอัตโนมัติดวยอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ฝากตอ
3.ไมคิดคาธรรมเนียมในการเปดบัญชีเงินฝาก สวนการฝาก - ถอนคิดคาธรรมเนียม Commission in-lieu บวก คาธรรมเนียมอื่น
4. บัญชีเงินฝากนี้ ไมไดรับการคุมครองเงินตนและดอกเบี้ยจากสถาบันคุมครองเงินฝาก
5. ธนาคารใหบริการฝาก -ถอนเงินตราตางประเทศ ณ สาขาธนาคารในวันเสาร -อาทิตย และวันหยุดทําการ เฉพาะสาขาที่ธนาคารกําหนด
(ตรวจสอบไดที่ www.krungsri.com)
6. คาธรรมเนียมกรณียอดเงินคงเหลือเฉลี่ยต่ํากวาที่กําหนดของบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพยและกระแสรายวันของผูฝากตางชาติที่ไมมีการ
เคลื่อนไหวบัญชีติดตอกันไมนอยกวา 90 วันธนาคารเรียกเก็บคาธรรมเนียมรักษาบัญชีเงินฝาก USD10 หรือเทียบเทาตามสกุลเงินที่ฝากตอเดือน
(ไมรวมลูกคาประเภทบัญชีเงินฝาก ที่มีคาธรรมเนียมบริการรายเดือนตามเงื่อนไขขอ *10 และลูกคานิติบุคคลที่เปดบัญชีเงินฝาก
เงินตราตางประเทศประเภทบัญชี เงินฝากกระแสรายวัน JVS , เงินฝากออมทรัพย JVS และลูกคานิติบุคคล ประเภทบัญชี เงินฝากกระแสรายวัน
Krungsri Global , เงินฝากออมทรัพย Krungsri Global ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขากรุงเทพ ตนสน )
7. บัญชีเงินฝากที่ไมมีการเคลื่อนไหวติดตอกันไมนอยกวา 2 ป นับตั้งแตวันถัดจากวันที่มีการเคลื่อนไหวครั้งสุดทายธนาคารจะสงหนังสือแจง
เพื่อทราบโดยมีระยะเวลาหางกันคราวละ 1 ป ติดตอกันไมเกิน 3 ป
8. บัญชีเงินฝากที่ไมมีการเคลื่อนไหวนับจากวันที่มียอดคงเหลือในบัญชีเทากับศูนย ( 0.00 ) นานติดตอกัน 365 วัน ธนาคารสงวนสิทธิ์
ที่จะทําการปดบัญชีเงินฝากนั้นโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
9. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศในแตละสกุลเงินเปนไปตามที่ธนาคารกําหนด
*10. คาธรรมเนียมบริการรายเดือน ใหบริการสําหรับลูกคาประเภท เจาหนาที่ทูตชาวญี่ปุน และครูชาวญี่ปุนที่จะเดินทางไปปฏิบัติงานที่ประเทศพมา
และบังคลาเทศ ที่เปดบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศประเภท บัญชีเงินฝากกระแสรายวันพิเศษ 1 และบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษ 1
ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขากรุงเทพ ตนสน
**11. คาธรรมเนียมเช็คคืน กรณีเช็คสกุล USD ที่ออกโดยธนาคารกรุงศรีฯ วิธีการเรียกเก็บคาธรรมเนียม คาธรรมเนียมจะคิดคาบริการโดยหักจาก
บัญชีของผูออกเช็ค ถาบัญชีของลูกคาที่เงินในบัญชีมีไมเพียงพอสําหรับการเรียกเก็บคาธรรมเนียม USD เช็คคืนธนาคารจะเก็บจํานวนเทาที่มี
ในยอดเงินคงเหลือนั้น

หนา 1/3

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด ( มหาชน )
ตารางเงื่อนไขและคาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการใหบริการบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ
เริ่มใชตั้งแตวันที่ 2 กรกฎาคม 2563
สกุลเงิน
EUR
JPY
GBP
AUD
CHF
SGD
HKD
SEK
NOK

DKK
CNY

ตารางเงื่อนไขและคาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการใหบริการบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ( ตอ )
เงื่อนไข และคาธรรมเนียมอื่น ๆ
เงินฝากประจํา
เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากออมทรัพย
บุคคลธรรมดา
บุคคลธรรมดา
ประเภทเดือน
เทียบเทา
เทียบเทา
บุคคลธรรมดา เทียบเทา USD 5,000
USD 2,000
USD 500
นิติบุคคล เทียบเทา USD 5,000
นิติบุคคล
นิติบุคคล
เงินฝากขั้นตน ทุกสกุล
ประเภทวัน
เทียบเทา
เทียบเทา
บุคคลธรรมดา เทียบเทา USD 500,000
นิติบุคคล เทียบเทาUSD 3,000,000
USD 2,000
USD 5,000
Krungsri Global เทียบเทาUSD 10,000
บุคคลธรรมดา
บุคคลธรรมดา
ไมกําหนดยอดเฉลี่ย
ยอดเงินคงเหลือ เทียบเทา USD 500 เทียบเทา USD 500
คาธรรมเนียมกรณียอด เฉลี่ยขั้นต่ํา
นิติบุคคล
นิติบุคคล
ไมกําหนดยอดเฉลี่ย
เงินคงเหลือเฉลี่ยต่ํากวา
เทียบเทา USD 500 เทียบเทา USD 5,000
ที่กําหนด
คาธรรมเนียมรักษา
เทียบเทา
เทียบเทา
ไมคิดคาธรรมเนียม
บัญชี
USD 10/เดือน
USD 10/เดือน
ระยะเวลา
คาธรรมเนียมกรณี
2 ป
2 ป
2 ป
ไมเคลื่อนไหว
บัญชีไมเคลื่อนไหว
คาธรรมเนียม
ไมคิดคาธรรมเนียม ไมคิดคาธรรมเนียม
ไมคิดคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียมกรณี Cheque/Draft คืน อัตราฉบับละ 200 บาท (หรือเทียบเทา)+ ดอกเบี้ย (ถามี) กรณีลูกคาสงเช็คออกโดยธนาคารตางประเทศ
เรียกเก็บที่สาขาธนาคารกรุงศรีฯ ในประเทศ คาธรรมเนียมจะหักจากบัญชีผูขอขึ้นเงิน
หมายเหตุ สําหรับสกุลเงิน EUR JPY GBP AUD CHF SGD HKD SEK NOK DKK CNY
1. คาธรรมเนียมของธนาคารในตางประเทศ ( Foreign Bank Charges ) กรณี cheque / draft คืน เรียกเก็บตามคาใชจายจริง
ที่ธนาคารในตางประเทศเรียกเก็บ
2. กรณีฝากประจําประเภทวัน เงินฝากแตละยอดตองไมต่ํากวาเงินฝากขั้นตน สวนเงินฝากประจําประเภทเดือนเงินฝากแตละยอดฝาก
ตองไมต่ํากวา USD2,000 หรือเทียบเทา และเงินฝากประจํายอดใดครบกําหนดผูฝากไมมาติดตอธนาคารในวันครบกําหนด
ระบบเงินฝากธนาคารจะทํารายการฝากยอดนั้นตอใหอัตโนมัติดวยอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ฝากตอ
3.ไมคิดคาธรรมเนียมในการเปดบัญชีเงินฝาก สวนการฝาก - ถอนคิดคาธรรมเนียม Commission in-lieu บวก คาธรรมเนียมอื่น
4. บัญชีเงินฝากนี้ ไมไดรับการคุมครองเงินตนและดอกเบี้ยจากสถาบันคุมครองเงินฝาก
5. ธนาคารใหบริการฝาก -ถอนเงินตราตางประเทศ ณ สาขาธนาคารในวันเสาร -อาทิตย และวันหยุดทําการ เฉพาะสาขาที่ธนาคารกําหนด
(ตรวจสอบไดที่ www.krungsri.com)
6. คาธรรมเนียมกรณียอดเงินคงเหลือเฉลี่ยต่ํากวาที่กําหนดของบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพยและกระแสรายวันของผูฝากตางชาติที่ไมมีการ
เคลื่อนไหวบัญชีติดตอกันไมนอยกวา 90 วัน ธนาคารเรียกเก็บคาธรรมเนียมรักษาบัญชีเงินฝาก USD10 หรือเทียบเทาตามสกุลเงินที่ฝากตอเดือน
(ไมรวมลูกคานิติบุคคลที่เปดบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศประเภทบัญชี เงินฝากกระแสรายวัน JVS , เงินฝากออมทรัพย JVS และ
ลูกคานิติบุคคล ประเภทบัญชี เงินฝากกระแสรายวัน Krungsri Global , เงินฝากออมทรัพย Krungsri Global
ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขากรุงเทพ ตนสน)
7. บัญชีเงินฝากที่ไมมีการเคลื่อนไหวติดตอกันไมนอยกวา 2 ป นับตั้งแตวันถัดจากวันที่มีการเคลื่อนไหวครั้งสุดทายธนาคารจะสงหนังสือแจง
เพื่อทราบโดยมีระยะเวลาหางกันคราวละ 1 ป ติดตอกันไมเกิน 3 ป
8. บัญชีเงินฝากที่ไมมีการเคลื่อนไหวนับจากวันที่มียอดคงเหลือในบัญชีเทากับศูนย ( 0.00 ) นานติดตอกัน 365 วัน ธนาคารสงวนสิทธิ์
ที่จะทําการปดบัญชีเงินฝากนั้นโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
9. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศในแตละสกุลเงินเปนไปตามที่ธนาคารกําหนด

หนา 2/3

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด ( มหาชน )
ตารางเงื่อนไขและคาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการใหบริการบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ
เริ่มใชตั้งแตวันที่ 2 กรกฎาคม 2563
ตารางเงื่อนไขและคาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการใหบริการบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ( ตอ )
สกุลเงิน

เงื่อนไข และคาธรรมเนียมอื่น ๆ

บุคคลธรรมดา
ไมมีบริการ

MYR
IDR

เงินฝากออมทรัพย

เงินฝากกระแสรายวัน

เงินฝากขั้นตน ทุกสกุล

บุคคลธรรมดา
ไมมีบริการ
นิติบุคคล

นิติบุคคล

เทียบเทาUSD 2,000 เทียบเทา USD 5,000
ยอดเงินคงเหลือ
คาธรรมเนียมกรณียอด เฉลี่ยขั้นต่ํา
เงินคงเหลือเฉลี่ยต่ํากวา
ที่กําหนด

คาธรรมเนียมรักษา
บัญชี

คาธรรมเนียมกรณี
บัญชีไมเคลื่อนไหว

ระยะเวลา
ไมเคลื่อนไหว
คาธรรมเนียม

บุคคลธรรมดา

บุคคลธรรมดา

ไมมีบริการ

ไมมีบริการ

นิติบุคคล

นิติบุคคล

เทียบเทา USD 500

เทียบเทา USD 5,000

เงินฝากประจํา

ประเภทเดือน
ไมมีบริการ

ประเภทวัน
ไมมีบริการ
ไมมีบริการ
ไมมีบริการ

เทียบเทา

เทียบเทา

USD 10/เดือน

USD 10/เดือน

2 ป

2 ป

ไมมีบริการ

ไมคิดคาธรรมเนียม

ไมคิดคาธรรมเนียม

ไมมีบริการ

ไมมีบริการ

หมายเหตุ สําหรับสกุลเงิน MYR IDR:
1.ไมคิดคาธรรมเนียมในการเปดบัญชีเงินฝาก สวนการฝาก - ถอนคิดคาธรรมเนียม Commission in-lieu บวก คาธรรมเนียมอื่น
2. บัญชีเงินฝากนี้ ไมไดรับการคุมครองเงินตนและดอกเบี้ยจากสถาบันคุมครองเงินฝาก
3. คาธรรมเนียมกรณียอดเงินคงเหลือเฉลี่ยต่ํากวาที่กําหนดของบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพยและกระแสรายวันของผูฝากตางชาติที่ไมมีการ
เคลื่อนไหวบัญชีติดตอกันไมนอยกวา 90 วัน ธนาคารเรียกเก็บคาธรรมเนียมรักษาบัญชีเงินฝาก USD10 หรือเทียบเทาตามสกุลเงินที่ฝากตอเดือน
(ไมรวมลูกคานิติบุคคลที่เปดบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศประเภทบัญชี เงินฝากกระแสรายวัน JVS , เงินฝากออมทรัพย JVS และ
ลูกคานิติบุคคล ประเภทบัญชี เงินฝากกระแสรายวัน Krungsri Global , เงินฝากออมทรัพย Krungsri Global
ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขากรุงเทพ ตนสน )
4. บัญชีเงินฝากที่ไมมีการเคลื่อนไหวติดตอกันไมนอยกวา 2 ป นับตั้งแตวันถัดจากวันที่มีการเคลื่อนไหวครั้งสุดทายธนาคารจะสงหนังสือแจง
เพื่อทราบโดยมีระยะเวลาหางกันคราวละ 1 ป ติดตอกันไมเกิน 3 ป
5. บัญชีเงินฝากที่ไมมีการเคลื่อนไหวนับจากวันที่มียอดคงเหลือในบัญชีเทากับศูนย ( 0.00 ) นานติดตอกัน 365 วัน ธนาคารสงวนสิทธิ์
ที่จะทําการปดบัญชีเงินฝากนั้นโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
6. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศในแตละสกุลเงินเปนไปตามที่ธนาคารกําหนด
7. MYR และ IDR ใหบริการเฉพาะลูกคานิติบุคคลไทย การเปดบัญชี และการทําธุรกรรมตางๆ เกี่ยวกับบัญชี รวมถึงการปดบัญชี
ทําไดเฉพาะที่สาขากรุงเทพ ตนสน ในวันและเวลาทําการเทานั้น
8. ธนาคารไมรับทําธุรกรรมฝาก และถอนเงินดวยธนบัตรในสกุลเงิน MYR และ IDR
9. เงื่อนไขการเปดบัญชีเงินฝากสกุลเงินมาเลเซียริงกิต (MYR):
9.1 ผูมีถิ่นที่อยูในประเทศ ประเภทนิติบุคคล ที่ตองการเปดบัญชีเงินฝาก MYR จะตองมีภาระหรือรายไดคาสินคาหรือบริการ กับ
นิติบุคคลใน ประเทศมาเลเซีย หรือการลงทุนโดยตรงในประเทศมาเลเซีย
9.2 ลูกคาจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดในเรื่อง ฝาก/ถอน/โอน/การตออายุเงินฝาก และหลักเกณฑอื่น ๆ ที่ออกโดยธนาคารแหงประเทศไทย
และ ธนาคารกลางประเทศมาเลเซีย
10. เงื่อนไขการเปดบัญชีเงินฝากสกุลเงินรูเปยรอินโดนีเซีย (IDR):
10.1 ผูมีถิ่นที่อยูในประเทศ ประเภทนิติบุคคล ที่ตองการเปดบัญชีเงินฝาก IDR จะตองมีภาระหรือรายไดคาสินคาหรือบริการ
กับนิติบุคคลใน ประเทศอินโดนีเซีย
10.2 ลูกคาจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดในเรื่อง ฝาก/ถอน/โอน/การตออายุเงินฝาก และหลักเกณฑอื่น ๆ ที่ออกโดยธนาคารแหงประเทศไทย
และธนาคารกลางประเทศอินโดนีเซีย

ผูมีอํานาจลงนาม
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........................................................................
(นายไพโรจน ชื่นครุฑ)
ประธานคณะเจาหนาทีด่ านกลยุทธและวางแผนธุรกิจองคกร
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