ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด ( มหาชน )
เรื่อง ตารางอัตราคาธรรมเนียมการฝาก-ถอนบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ
เริ่มใชตั้งแตวันที่ 2 กรกฎาคม 2563
สกุลเงิน

Commission-in-lieu

คาธรรมเนียม
เงินโอนตางประเทศ
(SWIFT / Telex)

ตราสารการเงินตางประเทศ
(Drafts, Cheques, Money
orders)

%

การฝาก
การถอน

ธนบัตรตางประเทศ
(Banknotes)

โอนระหวางบัญชี (Transfer)
USD เจาของบัญชีเดียวกัน
ตั๋วสินคาออก

0.25%

1,000 บาท

0.25%

500 บาท

ไมคิดคาธรรมเนียม
ไมกําหนดขั้นสูงสุด
หมายเหตุ (5)
ไมกําหนดขั้นสูงสุด
หมายเหตุ

500 บาท

การถอน

ไมใหบริการ

ไมใหบริการ

1% (2)

500 บาท

การถอน

1% (2)

500 บาท

1.50%

500 บาท

ไมใหบริการ
ไมกําหนดขั้นสูงสุด

0.25%

การฝาก

(5)

ไมคิดคาธรรมเนียม

ไมใหบริการ

การฝาก

ธนบัตรใหม
ตางเจาของบัญชี

ไมคิดคาธรรมเนียม ไมคิดคาธรรมเนียม

ไมใหบริการ

คาธรรมเนียมอื่น

ขั้นสูง

ไมคิดคาธรรมเนียม ไมคิดคาธรรมเนียม

การถอน
โอนระหวางบัญชี (Transfer)

ขั้นต่ํา

การฝาก

การถอน
เช็คเดินทางตางประเทศ
(Traveler Cheque)

ของจํานวนเงิน

หมายเหตุ (5)
ไมใหบริการ
ไมกําหนดขั้นสูงสุด
หมายเหตุ (5)
ไมกําหนดขั้นสูงสุด
หมายเหตุ (5)
ไมกําหนดขั้นสูงสุด
(5)

การฝาก

0.25%

1,000 บาท

หมายเหตุ
ไมกําหนดขั้นสูงสุด

การถอน

0.25%

1,000 บาท

หมายเหตุ (5)

การฝาก
การถอน

ไมคิดคาธรรมเนียม ไมคิดคาธรรมเนียม

ไมคิดคาธรรมเนียม
ไมกําหนดขั้นสูงสุด

การฝาก

0.25%

1,000 บาท

การถอน

0.25%

1,000 บาท

เงินกูเงินตราตางประเทศ

การฝาก

0.25%

1,000 บาท

หมายเหตุ (5)
ไมกําหนดขั้นสูงสุด

(FCY Loans)
ฝากเงินบาทเขาบัญชี ชนิด
FCD/DFCD/DSFCD
ถอนรับเงินบาท
(Convert to Baht)

การถอน

0.25%

1,000 บาท

หมายเหตุ (5)

(Export Bills)
ตั๋วสินคาเขา
(Import Bills)

หมายเหตุ (5)
ไมกําหนดขั้นสูงสุด

0.25% ของยอดฝาก / ขั้นต่ํา 200 บาท / ขั้นสูง 500 บาท
คาสงคําสั่งทาง SWIFT 500 บาท ตอฉบับ ( หมายเหตุ (1))
ฝาก-เรียกเก็บเช็ค แบบ Cash Letter คาธรรมเนียม 200 บาท
บวก อากร 3 บาทตอฉบับ
ฝาก-เรียกเก็บเช็ค แบบ Collection Letter คาธรรมเนียม USD10
และ อากร 3 บาทตอฉบับ
ไมใหบริการ
คาธรรมเนียมเช็คเดินทาง 150 บาท บวก อากร 3 บาทตอฉบับ
ไมใหบริการ
หมายเหตุ (4)
หมายเหตุ (4)
กรณีการถอน USD Clean Banknotes (6)
หมายเหตุ (4)

หมายเหตุ (4)
หมายเหตุ (4)
หมายเหตุ (3)
หมายเหตุ (3)
หมายเหตุ (3)

ไมคิดคาธรรมเนียม ไมคิดคาธรรมเนียม

ไมคิดคาธรรมเนียม

คาธรรมเนียมฝาก-ถอนขามเขตตามอัตราที่ธนาคารประกาศ(ถามี)

การถอน ไมคิดคาธรรมเนียม ไมคิดคาธรรมเนียม

ไมคิดคาธรรมเนียม

คาธรรมเนียมฝาก-ถอนขามเขตตามอัตราที่ธนาคารประกาศ(ถามี)

การฝาก

คาธรรมเนียม หมายถึง อัตราคา Commission-in-lieu บวก คาธรรมเนียมอื่น
1. ถาประสงคใหผูรับปลายทางรับเงินเต็มจํานวนที่โอน บวกเพิ่ม คาธรรมเนียมธนาคารในตางประเทศ ตามแตสกุลเงินที่โอน ดังนี้
USD และสกุลอื่น = 800 บาท, สกุล EUR / GBP = 1,200 บาท, สกุล JPY = 0.05% ของจํานวนเงินที่โอน หรือขั้นต่ํา JPY 5,000

หมายเหตุ
สําหรับสกุลเงิน USD

2. อัตราคาธรรมเนียมนี้มีผลเริ่มใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 หลังจากนี้คิด 2% ขั้นต่ํา 1,000 บาท
3. ทั้งนี้ ยังไมรวมคาธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวของกับบริการดาน ตั๋วสินคาออก(Packing Credit, Foreign Bill Discount) หรือ ตั๋วสินคาเขา หรือ FCY Loans
4. ทั้งนี้ ยังไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ที่เกี่ยวของกับชนิดของเงินที่ทํารายการขางตน บวก คาธรรมเนียมฝาก-ถอนขามเขตตามอัตราที่ธนาคารประกาศ (ถามี)
และธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะใหถอนธนบัตรเทาที่สาขามีสํารองไวจําหนาย
5. อัตราคาธรรมเนียมสูงสุดเรียกเก็บตามจํานวนจริงที่คํานวณได
6. USD Clean Banknotes คือ ธนบัตรตางประเทศสกุล USD ที่เปนธนบัตรออกใหม ใหบริการเฉพาะสาขากรุงเทพ ตนสน
ชนิดปจจัยที่ถอน : เชน รับธนบัตร, ดราฟทตางประเทศ หรือ โอนเงินออกไปตางประเทศ , ชําระคาสินคานําเขา และถอนแลกบาท

หนา 1/3

ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด ( มหาชน )
เรื่อง ตารางอัตราคาธรรมเนียมการฝาก-ถอนบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ
เริ่มใชตั้งแตวันที่ 2 กรกฎาคม 2563
ตารางอัตราคาธรรมเนียมการฝาก -ถอนบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ ( ตอ )

สกุลเงิน

Commission-in-lieu

คาธรรมเนียม

EUR เงินโอนตางประเทศ
(SWIFT / Telex)
JPY
ตราสารการเงินตางประเทศ
GBP
(Drafts, Cheques, Money
orders)
AUD

การฝาก
การถอน

SGD
ธนบัตรตางประเทศ
HKD (Bank Notes)
โอนระหวางบัญชี (Transfer)
SEK ตางเจาของบัญชี
โอนระหวางบัญชี (Transfer)
NOK เจาของบัญชีเดียวกัน
ตั๋วสินคาออก
DKK (Export Bills)
ตั๋วสินคาเขา

0.50%

1,000 บาท

0.50%

500 บาท

ขั้นสูง
ไมคิดคาธรรมเนียม
ไมกําหนดขั้นสูงสุด
หมายเหตุ (5)
ไมกําหนดขั้นสูงสุด
หมายเหตุ

การฝาก
ไมคิดคาธรรมเนียม ไมคิดคาธรรมเนียม
การถอน

CHF เช็คเดินทางตางประเทศ
(Traveler Cheque)

ขั้นต่ํา
ของจํานวนเงิน
ไมคิดคาธรรมเนียม ไมคิดคาธรรมเนียม

%

ไมใหบริการ

(5)

ไมคิดคาธรรมเนียม

ไมใหบริการ

ไมใหบริการ
ไมกําหนดขั้นสูงสุด

การฝาก

0.50%

500 บาท

การถอน
การฝาก

ไมใหบริการ
1% (2)

ไมใหบริการ
500 บาท

การถอน

1% (2)

500 บาท

หมายเหตุ (5)
ไมใหบริการ
ไมกําหนดขั้นสูงสุด

การฝาก

0.50%

1,000 บาท

หมายเหตุ (5)
ไมกําหนดขั้นสูงสุด

การถอน

0.50%

1,000 บาท

หมายเหตุ (5)

การฝาก
การถอน

ไมคิดคาธรรมเนียม ไมคิดคาธรรมเนียม

การฝาก

0.50%

1,000 บาท

การถอน

0.50%

1,000 บาท

ไมคิดคาธรรมเนียม
ไมกําหนดขั้นสูงสุด
หมายเหตุ (5)
ไมกําหนดขั้นสูงสุด

เงินกูเงินตราตางประเทศ

การฝาก

0.50%

1,000 บาท

หมายเหตุ (5)
ไมกําหนดขั้นสูงสุด

(FCY Loans)
ฝากเงินบาทเขาบัญชี ชนิด
FCD/DFCD/DSFCD
ถอนรับเงินบาท
(Convert to Baht)

การถอน

0.50%

1,000 บาท

หมายเหตุ (5)

CNY (Import Bills)

คาธรรมเนียมอื่น
0.25% ของยอดฝาก / ขั้นต่ํา 200 บาท / ขั้นสูง 500 บาท
คาสงคําสั่งทาง SWIFT 500 บาท ตอฉบับ ( หมายเหตุ

(1)

)

ฝาก-เรียกเก็บเช็ค แบบ Cash Letter คาธรรมเนียม 200 บาท
บวก อากร 3 บาทตอฉบับ
ฝาก-เรียกเก็บเช็ค แบบ Collection Letter คาธรรมเนียม USD10
หรือเทียบเทาสกุลที่เปดบัญชี และ อากร 3 บาทตอฉบับ
ไมใหบริการ
คาธรรมเนียมเช็คเดินทาง 150 บาท บวก อากร 3 บาทตอฉบับ (1)
ไมใหบริการ
หมายเหตุ (4)
หมายเหตุ (4)
หมายเหตุ (4)
หมายเหตุ (3)
หมายเหตุ (3)
หมายเหตุ (3)

ไมคิดคาธรรมเนียม ไมคิดคาธรรมเนียม

ไมคิดคาธรรมเนียม

คาธรรมเนียมฝาก-ถอนขามเขตตามอัตราที่ธนาคารประกาศ(ถามี)

การถอน ไมคิดคาธรรมเนียม ไมคิดคาธรรมเนียม

ไมคิดคาธรรมเนียม

คาธรรมเนียมฝาก-ถอนขามเขตตามอัตราที่ธนาคารประกาศ(ถามี)

การฝาก

คาธรรมเนียม หมายถึง อัตราคา Commission-in-lieu บวก คาธรรมเนียมอื่น

หมายเหตุ
สําหรับสกุลเงิน

1. ถาประสงคใหผูรับปลายทางรับเงินเต็มจํานวนที่โอน บวกเพิ่ม คาธรรมเนียมธนาคารในตางประเทศ ตามแตสกุลเงินที่โอน ดังนี้
USD และสกุลอื่น = 800 บาท, สกุล EUR / GBP = 1,200 บาท, สกุล JPY = 0.05% ของจํานวนเงินที่โอน หรือขั้นต่ํา JPY 5,000

EUR JPY GBP AUD

2. อัตราคาธรรมเนียมนี้มีผลเริ่มใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 หลังจากนี้คิด 2% ขั้นต่ํา 1,000 บาท

CHF SGD HKD SEK

3. ทั้งนี้ ยังไมรวมคาธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวของกับบริการดาน ตั๋วสินคาออก(Packing Credit, Foreign Bill Discount) หรือ ตั๋วสินคาเขา หรือ FCY Loans
4. ทั้งนี้ ยังไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ที่เกี่ยวของกับชนิดของเงินที่ทํารายการขางตน บวก คาธรรมเนียมฝาก-ถอนขามเขตตามอัตราที่ธนาคารประกาศ (ถามี)

NOK DKK CNY

และธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะใหถอนธนบัตรเทาที่สาขามีสํารองไวจําหนาย
5. อัตราคาธรรมเนียมสูงสุดเรียกเก็บตามจํานวนจริงที่คํานวณได
ชนิดปจจัยที่ถอน : เชน รับธนบัตร, ดราฟทตางประเทศ หรือ โอนเงินออกไปตางประเทศ , ชําระคาสินคานําเขา และ ถอนแลกบาท

หนา 2/3

ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด ( มหาชน )
เรื่อง ตารางอัตราคาธรรมเนียมการฝาก-ถอนบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ
เริ่มใชตั้งแตวันที่ 2 กรกฎาคม 2563
ตารางอัตราคาธรรมเนียมการฝาก -ถอนบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ ( ตอ )

สกุลเงิน

MYR เงินโอนตางประเทศ
IDR

Commission-in-lieu

คาธรรมเนียม
(SWIFT / Telex)
ตราสารการเงินตางประเทศ
(Drafts, Cheques, Money
orders)
เช็คเดินทางตางประเทศ
(Traveler Cheque)
ธนบัตรตางประเทศ
(Bank Notes)
โอนระหวางบัญชี (Transfer)
ตางเจาของบัญชี
โอนระหวางบัญชี (Transfer)
เจาของบัญชีเดียวกัน
ตั๋วสินคาออก
(Export Bills)
ตั๋วสินคาเขา
(Import Bills)
เงินกูเงินตราตางประเทศ

%

การฝาก

ของจํานวนเงิน

ขั้นต่ํา

ขั้นสูง

ไมคิดคาธรรมเนียม ไมคิดคาธรรมเนียม

ไมคิดคาธรรมเนียม
ไมกําหนดขั้นสูงสุด

คาธรรมเนียมอื่น
0.25% ของยอดฝาก / ขั้นต่ํา 200 บาท / ขั้นสูง 500 บาท

การถอน

0.50%

1,000 บาท

การฝาก

ไมใหบริการ

ไมใหบริการ

ไมใหบริการ

ไมใหบริการ

การถอน

ไมใหบริการ

ไมใหบริการ

ไมใหบริการ

ไมใหบริการ

ไมใหบริการ
ไมใหบริการ
ไมใหบริการ
ไมใหบริการ
ไมกําหนดขั้นสูงสุด

ไมใหบริการ
ไมใหบริการ

การฝาก
ไมใหบริการ
ไมใหบริการ
ไมใหบริการ
ไมใหบริการ
การถอน
ไมใหบริการ
ไมใหบริการ
การฝาก
ไมใหบริการ
ไมใหบริการ
การถอน
การฝาก
0.50%
1,000 บาท
0.50%
1,000 บาท
การถอน
การฝาก
ไมคิดคาธรรมเนียม ไมคิดคาธรรมเนียม
การถอน
การฝาก

0.50%

1,000 บาท

การถอน

0.50%

1,000 บาท

หมายเหตุ (4)

หมายเหตุ (4)
ไมคิดคาธรรมเนียม
ไมกําหนดขั้นสูงสุด
หมายเหตุ (4)
ไมกําหนดขั้นสูงสุด

คาสงคําสั่งทาง SWIFT 500 บาท ตอฉบับ ( หมายเหตุ

(1)

)

ไมใหบริการ
หมายเหตุ (3)
หมายเหตุ (3)
หมายเหตุ (2)
หมายเหตุ (2)

การฝาก

0.50%

1,000 บาท

หมายเหตุ (4)
ไมกําหนดขั้นสูงสุด

(FCY Loans)

การถอน

0.50%

1,000 บาท

หมายเหตุ (4)

ฝากเงินบาทเขาบัญชี

การฝาก

ไมคิดคาธรรมเนียม ไมคิดคาธรรมเนียม

ไมคิดคาธรรมเนียม

คาธรรมเนียมฝาก-ถอนขามเขตตามอัตราที่ธนาคารประกาศ(ถามี)

ถอนรับเงินบาท
(Convert to Baht)

การถอน ไมคิดคาธรรมเนียม ไมคิดคาธรรมเนียม

ไมคิดคาธรรมเนียม

คาธรรมเนียมฝาก-ถอนขามเขตตามอัตราที่ธนาคารประกาศ(ถามี)

หมายเหตุ (2)

คาธรรมเนียม หมายถึง อัตราคา Commission-in-lieu บวก คาธรรมเนียมอื่น
หมายเหตุ
สําหรับสกุลเงิน
MYR IDR

1. ถาประสงคใหผูรับปลายทางรับเงินเต็มจํานวนที่โอน บวกเพิ่ม คาธรรมเนียมธนาคารในตางประเทศ ตามแตสกุลเงินที่โอน ดังนี้
USD และสกุลอื่น = 800 บาท, สกุล EUR / GBP = 1,200 บาท, สกุล JPY = 0.05% ของจํานวนเงินที่โอน หรือขั้นต่ํา JPY 5,000
2. ทั้งนี้ ยังไมรวมคาธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวของกับบริการดาน ตั๋วสินคาออก(Packing Credit, Foreign Bill Discount) หรือ ตั๋วสินคาเขา หรือ FCY Loans
3. ทั้งนี้ ยังไมรวมคาธรรมเนียมอื่น ที่เกี่ยวของกับชนิดของเงินที่ทํารายการขางตน บวก คาธรรมเนียมฝาก-ถอนขามเขตตามอัตราที่ธนาคารประกาศ (ถามี)
4. อัตราคาธรรมเนียมสูงสุดเรียกเก็บตามจํานวนจริงที่คํานวณได
5. MYR และ IDR ใหบริการเฉพาะลูกคานิติบุคคลไทย การเปดบัญชี และการทําธุรกรรมตางๆ เกี่ยวกับบัญชี รวมถึงการปดบัญชี ทําไดเฉพาะที่
สาขากรุงเทพ ตนสน ในวันและเวลาทําการเทานั้น
6. ธนาคารไมรับทําธุรกรรมฝาก และถอนเงินดวยธนบัตรในสกุลเงิน MYR และ IDR
7. เงื่อนไขบัญชีเงินฝากสกุลเงินมาเลเซียริงกิต (MYR):
7.1 บัญชีสกุลเงิน MYR มีวัตถุประสงคเพื่อรองรับการชําระหรือมีรายไดจากคาสินคาหรือบริการ กับนิติบุคคลใน ประเทศมาเลเซีย
หรือการลงทุนโดยตรงในประเทศมาเลเซีย เทานั้น
7.2 ลูกคาจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดในเรื่อง ฝาก/ถอน/โอน/การตออายุเงินฝาก และหลักเกณฑอื่น ๆ ที่ออกโดยธนาคารแหงประเทศไทย
และธนาคารกลางประเทศมาเลเซีย
8. เงื่อนไขการเปดบัญชีเงินฝากสกุลเงินรูเปยรอินโดนีเซีย(IDR):
8.1 บัญชีสกุลเงิน IDR มีวัตถุประสงคเพื่อรองรับการชําระหรือมีรายไดจากคาสินคาหรือบริการ กับนิติบุคคลใน ประเทศอินโดนีเซีย เทานั้น
8.2 ลูกคาจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดในเรื่อง ฝาก/ถอน/โอน/การตออายุเงินฝาก และหลักเกณฑอื่น ๆ ที่ออกโดยธนาคารแหงประเทศไทย
และธนาคารกลางประเทศอินโดนีเซีย

ผูมีอํานาจลงนาม.........................................................
(นายไพโรจน ชื่นครุฑ)
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