PUBLIC

#

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาก ัด (มหาชน)
้ ปร ับทีเ่ กีย
ตารางที่ 3 อ ัตราค่าบริการต่างๆ เบีย
่ วเนือ
่ งก ับเงินฝากและค่าบริการอืน
่ ๆ
(สาหร ับลูกค้านิต ิบุคคล)
เริม
่ ใช้ว ันที่ 20 สิงหาคม 2563

ค่าธรรมเนียมธนาคารของลูกค้าองค์กรและสถาบ ันขนาดใหญ่
ประเภท
ค่าบริการต่างๆ ทีเ่ กีย
่ วเนือ
่ งก ับเงินฝาก
จานวนเงินฝากขนต
ั้ า่ เพือ
่ เปิ ดบ ัญชี :
+ สาหร ับบ ัญชีเงินฝากประเภทออมทร ัพย์
+ สาหร ับบ ัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายว ัน
+ สาหร ับบ ัญชีเงินฝากประเภทฝากประจา
ค่าธรรมเนียมเพือ
่ ร ักษาบ ัญชีสาหร ับผูม
้ ถ
ี น
ิ่ ทีอ
่ ยูใ่ นประเทศ:
+ สาหร ับลูกค้าผูม
้ ถ
ี น
ิ่ ทีอ
่ ยูใ่ นประเทศ
(ในกรณีทย
ี่ อดเงินฝากเฉลีย
่ ต่อเดือนตากว่า 100,000 บาทต่อบ ัญชี)

อ ัตราค่าบริการ

หมายเหตุ

100,000 บาท
100,000 บาท
ไม่กาหนดขัน
้ ตา่

2,500 บาท ต่อบัญชี ต่อเดือน

ในกรณีท ี่ ยอดเงินเฉลีย
่ ต่อเดือนน ้อยกว่า
100,000 บาทสาหรับบัญชีประเภท
กระแสรายวันและยอดเงินเฉลีย
่ น ้อยกว่า
1,000,000 บาทสาหรับบัญชีประเภท
ออมทรัพย์

ค่าธรรมเนียมเพือ
่ ร ักษาบ ัญชีสาหร ับผูม
้ ถ
ี น
ิ่ ทีอ
่ ยูน
่ อกประเทศ(เงินบาท):
+ สาหร ับบ ัญชีเงินบาทของลูกค้าผูม
้ ถ
ี น
ิ่ ทีอ
่ ยูน
่ อกประเทศ
ธุรกรรมเงินตราต่างประเทศทีเ่ ป็นเงินสด ผ่านเคาน์เตอร์ทส
ี่ าขา:
+ ฝากเงินสดสกุลเงินตราต่างประเทศ เพือ
่ เข้าบ ัญชีในสกุลเงินเดียวก ัน
+ ถอนเงินสดสกุลเงินตราต่างประเทศ ออกจากบ ัญชีในสกุลเงินเดียวก ัน
ค่าธรรมเนียมอืน
่ ๆ:

+ ค่าธรรมเนียมการร ักษาบ ัญชีสาหร ับบ ัญชีทไี่ ม่เคลือ
่ นไหว

+ บริการน ับเหรียญกษาปณ์

20,000 บาท ต่อบัญชี ต่อเดือน
ค่าธรรมเนียม 1% ของยอดเงินฝาก
ค่าธรรมเนียม 2% ของยอดเงินถอน

100 บาท/ บัญชี/ เดือน

บัญชีกระแสรายวัน/ ออมทรัพย์ ทีไ่ ม่มก
ี าร
เคลือ
่ นไหวเป็ นเวลาติดต่อกันเกิน 1 ปี และมี
ยอดคงเหลือเฉลีย
่ ตา่ กว่า 100,000 บาท
ยกเว ้นบัญชีวงเงินเบิกเกินบัญชีหรือ
บัญชี ZBA

ค่าธรรมเนียม 2% ของยอดเหรียญกษาปณ์จานวน รวมถึง การแลกเพือ
่ เข ้าบัญชีหรือไม่เข ้า
501 บาทขึน
้ ไป
บัญชี และ/หรือกรณีทใี่ ช ้ธนบัตรแลกเพือ
่
(ขัน
้ ตา่ 40 บาท)
ขอรับเหรียญกษาปณ์

การโอนเงินภายในประเทศ
่ั
่ั
การทาคาสงโอนเงิ
นล่วงหน้าตามคาสงของลู
กค้า (Standing Order)
+ โอนเงินเข้าบ ัญชีธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) โดยการเครดิตเข้าบ ัญชี

+ โอนเงินเข้าบ ัญชีธนาคารอืน
่ ๆ โดยการออกเช็ ค

ค่าธรรมเนียม 200 บาท สาหรับการทาคาสัง่ โอน
เงินล่วงหน ้าตามคาสัง่ ของลูกค ้า/
การเปลีย
่ นแปลงคาสัง่
บวก ค่าโอน 20 บาท/ รายการโอน
ค่าธรรมเนียม 200 บาท สาหรับการทาคาสัง่ โอน
เงินล่วงหน ้าตามคาสัง่ ของลูกค ้า/
การเปลีย
่ นแปลงคาสัง่
บวก ค่าโอน 30 บาท/ รายการโอน

การโอนเงินผ่านระบบ SMART Credit (Media Clearing)
+ การโอนเงินภายในว ันทาการถ ัดไป (SMART Credit - Next Day)

+ การโอนเงินภายในว ันทาการเดียวก ัน (SMART Credit - Same Day)

12 บาท/ รายการ สาหรับการโอน
ตัง้ แต่ 0 - 2,000,000 บาท

โอนได ้ไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อรายการ
โดยไม่จากัดจานวนรายการต่อวันต่อหนึง่
บัญชีผู ้รับโอน

20 บาท / รายการ สาหรับการโอน
ตัง้ แต่ 0 - 100,000 บาท
75 บาท / รายการ สาหรับการโอน
ตัง้ แต่ 100,001 - 500,000 บาท
200 บาท / รายการ สาหรับการโอน
ตัง้ แต่ 500,001 - 2,000,000 บาท

โอนได ้ไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อรายการ
โดยไม่จากัดจานวนรายการต่อวันต่อหนึง่
บัญชีผู ้รับโอน

่ั
+ ค่าธรรมเนียมสาหร ับการยกเลิกคาสงโอนเงิ
นผ่านระบบ
SMART Credit

200 บาท/ รายการ

+ การโอนเงินธนาคารเดียวก ัน (Inhouse Direct Credit)

12 บาท/ รายการ สาหรับการโอน
ตัง้ แต่ 0 - 2,000,000 บาท

โอนได ้ไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อรายการ
โดยไม่จากัดจานวนรายการต่อวันต่อหนึง่
บัญชีผู ้รับโอน

+ การโอนเงินภายในว ันทาการถ ัดไป (Next Day)

10 บาท / รายการ สาหรับการโอน
ตัง้ แต่ 0 - 2,000,000 บาท

โอนได ้ไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อรายการ
โดยไม่จากัดจานวนรายการต่อวันต่อหนึง่
บัญชีผู ้รับโอน

+ การโอนเงินภายในว ันทาการเดียวก ัน (Same Day)

15 บาท/ รายการ สาหรับการโอน
ตัง้ แต่ 0 - 2,000,000 บาท

โอนได ้ไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อรายการ
โดยไม่จากัดจานวนรายการต่อวันต่อหนึง่
บัญชีผู ้รับโอน

การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
+ การโอนเงินครงละหลายรายการแบบ
ั้
Batch

่ั
+ ค่าธรรมเนียมสาหร ับการยกเลิกคาสงโอนเงิ
นผ่านระบบ
พร้อมเพย์
+ การโอนเงินครงละหนึ
ั้
ง่ รายการแบบ On-line (Real-time)
+ การโอนเงินไปย ังปลายทางพร้อมเพย์ (หมายเลขประจาต ัวผูเ้ สียภาษี หรือ
หมายเลขโทรศ ัพท์)

+ การโอนเงินไปย ังปลายทางหมายเลขบ ัญชี

200 บาท/ รายการ

15 บาท/ รายการ สาหรับการโอน
ตัง้ แต่ 0 - 2,000,000 บาท

โอนได ้ไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อรายการ
โดยไม่จากัดจานวนรายการต่อวันต่อหนึง่
บัญชีผู ้รับโอน

25 บาท/ รายการ สาหรับการโอน
ตัง้ แต่ 0 - 20,000 บาท
35 บาท/ รายการ สาหรับการโอน
ตัง้ แต่ 20,001 - 2,000,000 บาท

โอนได ้ไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อรายการ
โดยไม่จากัดจานวนรายการต่อวันต่อหนึง่
บัญชีผู ้รับโอน

PUBLIC

#

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาก ัด (มหาชน)
้ ปร ับทีเ่ กีย
ตารางที่ 3 อ ัตราค่าบริการต่างๆ เบีย
่ วเนือ
่ งก ับเงินฝากและค่าบริการอืน
่ ๆ
(สาหร ับลูกค้านิต ิบุคคล)
เริม
่ ใช้ว ันที่ 20 สิงหาคม 2563

ค่าธรรมเนียมธนาคารของลูกค้าองค์กรและสถาบ ันขนาดใหญ่
ประเภท

อ ัตราค่าบริการ

การโอนเงินผ่านระบบ BAHTNET
+ การโอนเงินไปย ัง บ ัญชีของผูร้ ับโอน ทีเ่ ปิ ดอยูก
่ ับธนาคารผูร้ ับ
- การโอนภายในเขตกรุงเทพฯ/ ปริมณฑล

150 บาท (ฝั่ งผู ้สัง่ โอน)/
100 บาท (ฝั่ งผู ้รับโอน)

- การโอนจากเขตกรุงเทพฯ/ ปริมณฑล ไปย ัง เขตต่างจ ังหว ัด
หรือ การโอนจากเขตต่างจ ังหว ัด ไปย ัง เขตต่างจ ังหว ัด

150 บาท (ฝั่ งผู ้สัง่ โอน)/
100 บาท(ฝั่ งผู ้รับโอน) บวกค่าธรรมเนียมการโอน
เงินต่างจังหวัด
ในอัตราหมืน
่ ละ 10 บาท ขัน
้ ตา่ หรือเศษของหมืน
่
คิด 10 บาท
สูงสุดไม่เกิน 750 บาท / รายการโอน

- การโอนจากเขตต่างจ ังหว ัด ไปย ัง เขตกรุงเทพฯ/ ปริมณฑล

150 บาท (ฝั่ งผู ้สัง่ โอน)
บวกค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างจังหวัด
ในอัตราหมืน
่ ละ 10 บาท
ขัน
้ ตา่ หรือเศษของหมืน
่ คิด 10 บาท
สูงสุดไม่เกิน 750 บาท/ รายการโอน/
100 บาท (ฝั่ งผู ้รับโอน)

+ การโอนเงินไปย ัง บ ัญชีของสถาบ ันต่างๆ ทีเ่ ปิ ดอยูก
่ ับ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เช่น กรมสรรพากร, กรมศุลกากร, ฯลฯ
- การโอนจากเขตกรุงเทพฯ/ ปริมณฑล ไปย ัง บ ัญชีธปท.

- การโอนจากเขตต่างจ ังหว ัด ไปย ัง บ ัญชีธปท.

150 บาท (เฉพาะ ฝั่ งผู ้สัง่ โอน)
150 บาท (เฉพาะ ฝั่ งผู ้สัง่ โอน) บวกค่าธรรมเนียม
การโอนเงินต่างจังหวัด
ในอัตราหมืน
่ ละ 10 บาท
ขัน
้ ตา่ หรือเศษของหมืน
่ คิด 10 บาท
สูงสุดไม่เกิน 750 บาท/ รายการโอน

+ การโอนเงินของลูกค้าเป็นบริษ ัทเงินทุน บริษ ัทเงินทุนหล ักทร ัพย์ หรือสถาบ ัน
ราชการ โอนเงินจากบ ัญชีทเี่ ปิ ดไว้ก ับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ไปย ัง บ ัญชี
ของลูกค้าผูร้ ับโอนทีเ่ ปิ ดไว้ก ับธนาคารต่างๆ
- การโอนจากบ ัญชีธปท. ไปย ังเขตกรุงเทพฯ/ ปริมณฑล

- การโอนจากบ ัญชีธปท. ไปย ังเขตต่างจ ังหว ัด

100 บาท (เฉพาะ ฝั่ งผู ้รับโอน)
100 บาท (เฉพาะ ฝั่ งผู ้รับโอน) บวกค่าธรรมเนียม
การโอนเงินต่างจังหวัด
ในอัตราหมืน
่ ละ 10 บาท ขัน
้ ตา่ หรือเศษของหมืน
่
คิด 10 บาท
สูงสุดไม่เกิน 750 บาท/ รายการโอน

การโอนเงินอืน
่ ๆ
- การโอนเงินเพือ
่ ชาระภาษีก ับกรมสรรพสามิต

15 บาท / รายการ

- การโอนเงินสมทบกองทุนประก ันส ังคม

15 บาท / รายการ

การโอนเงินระหว่างประเทศ (Telegraphic Transfer)
การโอนเงินไปต่างประเทศ (Outward Remittance):
+ การโอนออกจากบ ัญชีเงินบาท ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
(ต ัดจากบ ัญชีสกุลเงินบาท)

- โอนเงินออกเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

- โอนเงินออกเป็นสกุลเงินบาท

ค่าโทรเลข 1,000 บาท
่ 500 บาท
บวก ค่าคอมมิชชัน
บวก ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บ
จากธนาคารในต่างประเทศ
ตามทีเ่ รียกเก็บจริง
โดยเรียกเก็บขัน
้ ตา่ ก่อน 500 บาท
ค่าโทรเลข 1,000 บาท
่ 500 บาท
บวก ค่าคอมมิชชัน
บวก ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากธนาคาร
ในต่างประเทศตามทีเ่ รียกเก็บจริง
โดยเรียกเก็บขัน
้ ตา่ ก่อน 500 บาท
บวก ค่า Com. In Lieu 0.25% ของยอดเงินโอน
(ขัน
้ ตา่ 500 บาท)

+ การโอนออกจากบ ัญชีเงินตราต่างประเทศ
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ต ัดจากบ ัญชีสกุลเงินตราต่างประเทศ)

- โอนเงินออกเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

ค่าโทรเลข 1,000 บาท
่ 500 บาท
บวก ค่าคอมมิชชัน
บวก ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากธนาคาร
ในต่างประเทศตามทีเ่ รียกเก็บจริง
โดยเรียกเก็บขัน
้ ตา่ ก่อน 500 บาท
บวก ค่า Com. In Lieu 0.25% ของยอดเงินโอน
(ขัน
้ ตา่ 500 บาท)

หมายเหตุ

PUBLIC

#

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาก ัด (มหาชน)
้ ปร ับทีเ่ กีย
ตารางที่ 3 อ ัตราค่าบริการต่างๆ เบีย
่ วเนือ
่ งก ับเงินฝากและค่าบริการอืน
่ ๆ
เริม
่ ใช้ว ันที่ 20 สิงหาคม 2563
ค่าธรรมเนียมธนาคารของลูกค้าองค์กรและสถาบ ันขนาดใหญ่
ประเภท
อ ัตราค่าบริการ
่ ั วยรูปแบบกระดาษ (ต ัด
+ การโอนออกจากบ ัญชีเงินบาท ผ่านแบบฟอร์มคาสงด้
จากบ ัญชีสกุลเงินบาท)
ค่าโทรเลข 1,000 บาท
่ 500 บาท
บวก ค่าคอมมิชชัน
บวก ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากธนาคาร
- โอนเงินออกเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
ในต่างประเทศ ตามทีเ่ รียกเก็บจริง
โดยเรียกเก็บขัน
้ ตา่ ก่อน 500 บาท
ค่าโทรเลข 1,000 บาท
่ 500 บาท
บวก ค่าคอมมิชชัน
บวก ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากธนาคารใน
ต่างประเทศ ตามทีเ่ รียกเก็บจริง
- โอนเงินออกเป็นสกุลเงินบาท
โดยเรียกเก็บขัน
้ ตา่ ก่อน 500 บาท
บวก ค่า Com. In Lieu 0.25% ของยอดเงินโอน
(ขัน
้ ตา่ 500 บาท)
่ ั วยรูปแบบ
+ การโอนออกจากบ ัญชีเงินตราต่างประเทศ ผ่านแบบฟอร์มคาสงด้
กระดาษ (ต ัดจากบ ัญชีสกุลเงินตราต่างประเทศ)

- โอนเงินออกเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

+ การยกเลิกรายการ
+ การเปลีย
่ นแปลงรายการการโอน
+ การติดตามผล

หมายเหตุ

ค่าโทรเลข 1,000 บาท
่ 500 บาท
บวก ค่าคอมมิชชัน
บวก ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากธนาคาร
ในต่างประเทศตามทีเ่ รียกเก็บจริง
โดยเรียกเก็บขัน
้ ตา่ ก่อน 500 บาท
บวกค่าCom. In Lieu 0.25% ของยอดเงินโอน
(ขัน
้ ตา่ USD 12.50)
ค่า SWIFT 500 บาท บวก
ค่าใช ้จ่ายตามจริงอืน
่ (ถ ้ามี)
ค่า SWIFT 500 บาท บวก
ค่าใช ้จ่ายตามจริงอืน
่ (ถ ้ามี)
ค่า SWIFT 500 บาท บวก
ค่าใช ้จ่ายตามจริงอืน
่ (ถ ้ามี)

การร ับเงินโอนเข้าจากต่างประเทศ (Inward Remittance) :
+ เงินโอนเข้า เพือ
่ เข้าบ ัญชีธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
- เงินร ับโอนเข้าบ ัญชีสกุลเงินตราต่างประเทศ
- เงินร ับโอนเข้าบ ัญชีสกุลเงินบาท
+ เงินโอนเข้า เพือ
่ เข้าบ ัญชีธนาคารอืน
่
- เงินโอนเข้าเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ เพือ
่ เข้าบ ัญชีธนาคารอืน
่ เป็นเงิน
สกุลบาท
- เงินโอนเข้าเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ เพือ
่ เข้าบ ัญชีธนาคารอืน
่ เป็นเงินสกุล
เงินตราต่างประเทศ
- เงินโอนเข้าเป็นสกุลเงินบาท เพือ
่ เข้าบ ัญชีธนาคารอืน
่ เป็นเงินสกุลบาท
+ การทารายการโดยมีผลย้อนหล ัง (Back Valuation)
+ การยกเลิกรายการ
+ การเปลีย
่ นแปลงรายการการโอน
+ การติดตามผล
เช็ ค & ดราฟท์ สกุลเงินบาท

ค่า Com. In Lieu 0.25% ของยอดเงินโอน
(ขัน
้ ตา่ USD 15.00 หรือเทียบเท่า)
่ 250 บาท
ค่าคอมมิชชัน
่ 500 บาท
ค่าคอมมิชชัน
(ขัน
้ ตา่ USD 12.50 หรือเทียบเท่า)
ค่าโทรเลข 1,100 บาท
บวก ค่า Com. In Lieu 0.125%
ของยอดเงินโอน
(ขัน
้ ตา่ USD 20 หรือเทียบเท่า)
่ 800 บาท
ค่าคอมมิชชัน
ไม่คด
ิ ค่าธรรมเนียม ในกรณีทไี่ ม่มด
ี อกเบีย
้
ค่า SWIFT USD 20.00
ไม่คด
ิ ค่าธรรมเนียม
ไม่คด
ิ ค่าธรรมเนียม

+ แคชเชียร์เช็ ค

20 บาท/ ฉบับ

ไม่จากัดจานวนเงิน

+ สมุดเช็ ค

750 บาท/ เล่ม

15 บาท/ ฉบับ มีจานวน 50 ฉบับต่อ 1 เล่ม

+ เช็ คคืน

0.25% ของมูลค่าเช็ค หรือ 250 บาท/ ฉบับ
แล ้วแต่มล
ู ค่าใดสูงกว่า

+ อาย ัดเช็ ค

200 บาท/ ฉบับ

+ ค่าสิง่ พิมพ์ออกจากระบบการจ ัดเก็บภาพเช็ ค

100 บาท/เช็ค

่ ั ายหน่วยงานภาคร ัฐ (ร ับทีธ
+ พิมพ์เช็ คด่วนสงจ่
่ นาคารแสตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ถนน
สาทร)

100 บาท/ ฉบับ

การนาฝาก/ เรียกเก็บเช็ ค สกุลเงินบาท
+ การเรียกเก็บเช็ คกรุงเทพฯ และปริมณฑล
+ การเรียกเก็บเช็ คต่างจ ังหว ัด

5 บาท/ ฉบับ
0.10% ของมูลค่าเช็ค ขัน
้ ตา่ 10 บาท

เช็ ค & ดราฟท์ สกุลเงินตราต่างประเทศ
+ การออกดราฟท์ โดยต ัดเงินจากบ ัญชีสกุลเงินบาท
่ ั ายไปทีธ
+ การออกดราฟท์ โดยต ัดเงินจากบ ัญชีสกุลเงินบาท เพือ
่ สงจ่
่ นาคารใน
ประเทศออสเตรเลีย

+ การออกดราฟท์ โดยต ัดเงินจากบ ัญชีสกุลเงินตราต่างประเทศ

่ 100 บาท บวก
ค่าคอมมิชชัน
ค่าอากรสแตมป์ 3 บาท
่ 100 บาท บวก
ค่าคอมมิชชัน
ค่าอากรสแตมป์ 3 บาท บวก
ค่าธรรมเนียม 100 บาท / ฉบับ
่ 100 บาท บวก
ค่าคอมมิชชัน
ค่าอากรสแตมป์ 3 บาท บวก
ค่า Com. In Lieu 0.25% ของยอดเงินโอน
(ขัน
้ ตา่ USD 12.50 หรือเทียบเท่า)

สิง่ พิมพ์ 1 ชุดมี 2 แผ่น ประกอบด ้วยภาพ
ด ้านหน ้าเช็ค และด ้านหลังเช็ค

PUBLIC

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาก ัด (มหาชน)
้ ปร ับทีเ่ กีย
ตารางที่ 3 อ ัตราค่าบริการต่างๆ เบีย
่ วเนือ
่ งก ับเงินฝากและค่าบริการอืน
่ ๆ
เริม
่ ใช้ว ันที่ 20 สิงหาคม 2563
ค่าธรรมเนียมธนาคารของลูกค้าองค์กรและสถาบ ันขนาดใหญ่
ประเภท
อ ัตราค่าบริการ
#

หมายเหตุ

การนาฝาก/ เรียกเก็บเช็ ค สกุลเงินตราต่างประเทศ
(มีผลบ ังค ับใช้ตงแต่
ั้
ว ันที่ 15 พฤศจิกายน 2557)
+ การเรียกเก็บเข้าบ ัญชีเงินสกุลบาท

- ยอดเงินเรียกเก็บจนถึง USD 50,000 หรือเทียบเท่า

USD 35 บวก ค่าอากรสแตมป์ 3 บาท

- ยอดเงินเรียกเก็บมากกว่า USD 50,000

USD 55 บวก ค่าอากรสแตมป์ 3 บาท

นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมข ้างต ้น
ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บอืน
่ ๆจาก
Correspondent Bank (ถ ้ามี) จะอยูใ่ นส่วน
ความรับผิดชอบของลูกค ้า เช่น
ค่าธรรมเนียม EUR 25 สาหรับการขึน
้ เช็ค/
ดร๊าฟของสกุลเงินยูโร
นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมข ้างต ้น
ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บอืน
่ ๆจาก
Correspondent Bank (ถ ้ามี) จะอยูใ่ นส่วน
ความรับผิดชอบของลูกค ้า เช่น
ค่าธรรมเนียม EUR 25 สาหรับการขึน
้ เช็ค/
ดร๊าฟของสกุลเงินยูโร

+ การเรียกเก็บเข้าบ ัญชีเงินตราต่างประเทศ

- ยอดเงินเรียกเก็บจนถึง USD 50,000 หรือเทียบเท่า

- ยอดเงินเรียกเก็บมากกว่า USD 50,000

+ เช็ ค/ ดราฟท์ คืน
+ การตรวจสอบรายการการนาฝาก/เรียกเก็บ เช็ คสกุลเงินตราต่างประเทศ
+ คาขอแก้ไขรายการเรียกเก็บเข้าบ ัญชีเงินตราต่างประเทศ
บริการร ับวางบิล
+ ค่าธรรมเนียมบริการร ับวางบิล
ค่าบริการสาหร ับบ ัญชีเงินบาทของลูกค้าผูม
้ ถ
ี น
ิ่ ทีอ
่ ยูน
่ อกประเทศ

USD 35 บวก ค่า Com. In Lieu 0.125%
ของยอดเงิน
บวก ค่าอากรสแตมป์ 3 บาท

นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมข ้างต ้น
ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บอืน
่ ๆจาก
Correspondent Bank (ถ ้ามี) จะอยูใ่ นส่วน
ความรับผิดชอบของลูกค ้า เช่น
ค่าธรรมเนียม EUR 25 สาหรับการขึน
้ เช็ค/
ดร๊าฟของสกุลเงินยูโร

USD 55 บวก ค่า Com. In Lieu 0.125%
ของยอดเงิน
บวก ค่าอากรสแตมป์ 3 บาท

นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมข ้างต ้น
ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บอืน
่ ๆจาก
Correspondent Bank (ถ ้ามี) จะอยูใ่ นส่วน
ความรับผิดชอบของลูกค ้า เช่น
ค่าธรรมเนียม EUR 25 สาหรับการขึน
้ เช็ค/
ดร๊าฟของสกุลเงินยูโร

USD 15 หรือเทียบเท่า
USD 50 หรือเทียบเท่า
200 บาท/ รายการ
20 บาท/ รายการ

+ การตรวจสอบรายการ

1,000 บาท/ รายการ

ค่าตรวจสอบรายการสาหรับลูกค ้าผู ้มีถน
ิ่ ที่
อยูน
่ อกประเทศในกรณีโอนเงินเข ้าหรือ
ออกจากบัญชีเงินบาทของลูกค ้าผู ้มีถน
ิ่ ที่
อยูน
่ อกประเทศนั น
้

+ การตรวจสอบรายการ

ค่า Com. In Lieu 0.125% ของยอดเงิน

ค่าตรวจสอบรายการสาหรับลูกค ้าผู ้มีถน
ิ่ ที่
อยูใ่ นประเทศ ในกรณีโอนเงินเข ้าบัญชีเงิน
บาทของลูกค ้าผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูน
่ อกประเทศ

การบริการใบแจ้งยอดรายการ และเอกสารอืน
่ ๆ
+ ค่าบริการ MT940/950
+ ค่าบริการ MT942
+ ค่าบริการ MT900/910
+ การออกหน ังสือร ับรองเงินฝาก(การออกรายการเดินบ ัญชีเงินฝาก)
+ การออกหน ังสือร ับรองเงินโอนเข้าหรือออกบ ัญชี
+ การออกหน ังสือยืนย ันยอดเงินฝาก และ/หรือภาระหนี้ แก่บริษ ัท
ผูต
้ รวจสอบบ ัญชีของลูกค้า
+ การออกหน ังสือร ับรองเงินฝาก/หน ังสือร ับรองสถานะทางการเงิน
+ การออกสมุดคูฝ
่ ากหรือใบร ับฝากประจาฉบ ับใหม่ กรณีสญ
ู หายหรือ
ถูกล ักขโมย
+ การจ ัดส่งใบแจ้งยอดรายการธนาคาร (Bank Statement) หรือเอกสาร
อืน
่ ๆของลูกค้าทีธ
่ นาคารต้องจ ัดส่งให้ย ังทีอ
่ ยูท
่ ล
ี่ ก
ู ค้าแจ้งไว้ในต่างประเทศ
+ การร้องขอให้คน
้ หาเอกสาร/การขอสาเนาเอกสารใดๆทีเ่ ก็บเข้าคล ังเอกสารแล้ว
การพิมพ์ใบแจ้งยอดรายการธนาคาร (Bank Statement)
บ ัญชีกระแสรายว ัน/ ออมทร ัพย์ กรณีลก
ู ค้าร้องขอเพิม
่ เติมจากทีธ
่ นาคารจ ัดส่งให้
+ ช่วงระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน หล ังจากว ันทีใ่ นใบแจ้งยอดรายการธนาคาร
+ ช่วงระยะเวลาเกิน 6 เดือน หล ังจากว ันทีใ่ นใบแจ้งยอดรายการธนาคาร

1,000 บาท / เดือน
3,000 บาท / เดือน
1,000 บาท / เดือน
500 บาท / ฉบับ
500 บาท / ฉบับ
200 บาท / ฉบับ
100 บาท / ฉบับ
100 บาท / เล่ม หรือ ฉบับ
คิดค่าธรรมเนียมตามค่าใช ้จ่ายทีเ่ กิดขึน
้ จริง
(ขัน
้ ตา่ 200 บาท/ ครัง้ )
500 บาท/ รายการ

(ขึน
้ อยูก
่ ับคาสัง่ ลูกค ้า)
20 บาท/ แผ่น
20 บาท/ แผ่น บวก ค่าพาหนะ 500 บาท (ถ ้ามี)

การบริการเกีย
่ วก ับการให้บริการดูแลผลประโยชน์ของคูส
่ ัญญา
ค่าบริการการให้บริการดูแลผลประโยชน์ของคูส
่ ัญญา
้ ขายอส ังหาริมทร ัพย์ของคูส
ทีม
่ ใิ ช่การซือ
่ ัญญา

ค่าบริการของสัญญาผู ้ดูแลผลประโยชน์
ั ญา
ให ้เป็ นไปตามทีอ
่ ัตราทีธ
่ นาคารและคูส
่ ญ
ตกลงกัน

การบริการบริหารเงินสดแบบเหมาจ่าย
ค่าธรรมเนียมขนต
ั้ า่ รายเดือน

ค่าพาหนะสาหรับกรณีทเี่ อกสารนั น
้ ได ้ถูก
เก็บเข ้าคลังเอกสารแล ้ว

3,000 บาท/ เดือน
(สูงสุดไม่เกิน10,000 บาท/ เดือน)
โดยเป็ นไปตามทีอ
่ ัตราทีธ
่ นาคารและ
ลูกค ้าตกลงกัน

ค่าพาหนะสาหรับกรณีทเี่ อกสารนั น
้ ได ้ถูก
เก็บเข ้าคลังเอกสารแล ้ว

PUBLIC

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาก ัด (มหาชน)
้ ปร ับทีเ่ กีย
ตารางที่ 3 อ ัตราค่าบริการต่างๆ เบีย
่ วเนือ
่ งก ับเงินฝากและค่าบริการอืน
่ ๆ
เริม
่ ใช้ว ันที่ 20 สิงหาคม 2563
ค่าธรรมเนียมธนาคารของลูกค้าองค์กรและสถาบ ันขนาดใหญ่
ประเภท
อ ัตราค่าบริการ
การบริการบริหารสภาพคล่อง (Liquidity Management)
Cross Bank Sweeping
5,000 บาท
+ ค่าธรรมเนียมการให้บริการต่อรายบ ัญชี (คิดครงเดี
ั้ ยว ในการติดตงระบบ)
ั้
3,000 บาท/ เดือน/ รายบัญชี
+ ค่าธรรมเนียมการให้บริการรายเดือนต่อรายบ ัญชี
การบริการผลิตภ ัณฑ์ Virtual Account
10,000 บาท / รายลูกค ้า
+ ค่าธรรมเนียมการให้บริการต่อรายลูกค้า (คิดครงเดี
ั้ ยวในการติดตงระบบ)
ั้
#

+ ค่าธรรมเนียมการให้บริการรายเดือนต่อรายลูกค้า
+ ค่าธรรมเนียมการให้บริการรายรายการ
บริการร ับชาระ:
+ ค่าธรรมเนียมการร ับชาระ Special Deposit Slip
+ ค่าธรรมเนียมการร ับชาระผ่านการห ักบ ัญชีอ ัตโนม ัติ Direct Debit
+ ค่าธรรมเนียม Lockbox (ต่อใบแจ้งหนี้ ข้อมูลไม่เกิน 4 fields)
การบริการผลิตภ ัณฑ์ Straight2Bank (S2B)

หมายเหตุ

5,000 บาท / เดือน / รายลูกค ้า
10 บาท / รายการ
45 บาท + 0.1% ของจานวนเงินทีม
่ ากกว่า
100,000 บาท / รายการ
0.1% ( ขัน
้ ตา่ 40 บาท / รายการ + รายเดือน
3,000 บาท / เดือน)
5 บาท / รายการ

+ ค่าธรรมเนียมในการติดตงระบบ
ั้
Straight2Bank

1,500 บาท / ครัง้

+ ค่าอุปกรณ์ Vasco สาหร ับการอนุม ัติรายการ
+ ค่าธรรมเนียมการฝึ กสอนใช้ระบบ
+ ค่าธรรมเนียมรายงานการทาธุรกรรม และรายงานอืน
่ ๆ
+ ค่าธรรมเนียมการใช้ระบบ Straight2Bank เพือ
่ เรียกดูรายงานเท่านน
ั้
+ ค่าธรรมเนียมการใช้งานระบบ InfoManager

้
2,500 บาท / ชิน
2,500 บาท / ครัง้
500 บาท / เดือน
500 บาท / เดือน
500 บาท / เดือน

5,000 บาท / ครัง้ กรณีท ี่ เป็ นการติดตัง้
แบบ Host-2-Host

ประกาศนีม
้ ผ
ี ลบังคับใช ้ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน) สานั กงานใหญ่ และ สาขาสาทร ตัง้ แต่วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เป็ นต ้นไป
จนกว่าจะมีการประกาศแก ้ไขเปลีย
่ นแปลงเป็ นประการอืน
่

ผู ้มีอานาจลงนาม _______________________________________________
ั )
(พรรณแข นันทวิสย
หัวหน ้าสายงานบริหารธุรกรรมทางการเงิน
ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2563

