Money Transfer
Instruction via

1

E-Mail

Fax

คำ�สั่งโอนเงินผาน
Date / วันที่

Transfer from /

For Branch

Account Name

สาขาเจาของบัญชี

FCD

Account Type

โอนจาก

NRBS for Securities

NRBA for Other Purpose

เอ็ฟซีดี

เพื่อวัตถุประสงคทั่วไป

ออมทรัพย
Current A /C / กระแสรายวัน

ประจำ�
Others / อื่นๆ

Savings A /C /

Time A /C /

M, D /

Account No.

เดือน, วัน Item No. / รายการที่
Currency

เลขที่บัญชีี

ชื่อบัญชี

เพื่อธุรกรรมหลักทรัพย

สกุลเงิน

Machine Print

2

Deposit to

Krungsri

FCD/

Bahtnet (

NRBA/

NRBA/

NRBS/

NRBS/

Charges Our-Remitter/

Deduct Foreign Bank Charges via SWIFT From :
Remitter /

Deduct Bank Charges From :
Bank Name

Address

A/C No.

Currency

SWIFT (

*Resident Baht

Overseas A /C /

FCD Inter Bank)

*Resident Baht Inter Bank)
Charges Share-Beneficiary.

Bene ficiary
A/C Name

Term (Time A/C)

M/D

* Transfer from NRBA/NRBS to Resident Baht Account for an amount of at least 1 million baht, please provide ID Card No. and Card type of Resident Baht Account (Juristic person must show document for withdrawal up to 5 MB)

กรณีโอนระหว่างบัญชี

NRBA/NRBS

กับบัญชี

Resident Baht

จำ�นวนเงินตัง้ แต 1 ลานบาท โปรดระบุเลขทีบ่ ตั รและประเภทบัตรของเจาของบัญชี Resident Baht (นิตบิ คุ คลถอนเงินตัง้ แต 5 ลานบาทตองมีหลักฐานการใชจา ยเงินบาท)

*ID. No. of Resident Baht Account

เลขประจำ�ตัวของเจ้าของบัญชี Resident Baht

3
4

Thai ID Card (324001)
บัตรประชาชน

Juristic Registered

ทะเบียนนิติบุคคล

Amount (Letter)				

(324004)

(324002)
หนังสือเดินทาง

Passport

SWIFT Code

สวิฟทโคด

(324008)

Amount (Numeric)

จำ�นวนเงิน (ตัวอักษร)				
จำ�นวนเงิน (ตัวเลข)
- FCD / NRBA (โปรดระบุวัตถุประสงค์) Please fill in the purpose :
- NRBS Please select the purpose below (ถอนบัญชี NRBS ตองเรียกหลักฐานใชจายเงินบาท และเลือกวัตถุประสงคการใชจายเงินบาทตามหลักฐาน)
Listed in Market Flag
Customer Investment
Term Range
YTD Accumulated
318077 Equity-Debt Instrument / Derivatives Investment
(NRBS) ลงทุนในหลักทรัพย-ตราสาร / อนุพันธทางการเงิน

318092 Thai Loan (Repayment to Resident)

ชำ�ระคืนเงินกู้แก่ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศผู้ให้กู้ยืม

318161 Transfer to NRBS for Derivatives
(NRBS) โอนไปเขาบัญชี NRBS อื่น เพื่อธุรกรรม Derivatives
318154 Export of Foreign Currency
เพื่อซื้อเงินตราตางประเทศสงออก

Account Owner’s Signature

ลายมือชื่อเจาของบัญชี

Y = list , N = Non-list

Listed in Market Flag

Customer Investment

Term Range

318162 Transfer to NRBS for Equity Instrument
(NRBS) โอนเขาบัญชี NRBS เพือ
่ ซือ้ ตราสารทุน
from Thai Baht account to buy
318155 Transfer
foreign currency for deposit into FCD account
โอนเงินจากบัญชีบาทเพื่อซื้อเงินตราต่างประเทศฝากบัญชี FCD

Other instructions

/ คำ�สั่งเพิ่มเติม

YTD Accumulated

318163

Transfer to NRBS for Debt Instrument
่ ซือ้ ตราสารหนี้
(NRBS) โอนเขาบัญชี NRBS เพือ

318143 Conversion FCD A/C to THB account
ถอนเพือ่ โอนเข้าบัญชีบาท

For Bank Use Only

Teller

/ เจ้าหน้าที่ผูทำ�รายการ

/ สำ�หรับเจาหนาที่ธนาคาร
Authorized / ผูรับมอบอำ�นาจ

(แบบฟอร์มนี้ใช้เฉพาะลูกค้าที่เซ็นข้อตกลงและได้รับอนุมัติจากธนาคารแล้วเท่านั้น)

This form is applicable to only customers who have signed an agreement and have been approved by the Bank
Terms and conditions
ขอกำ�หนดและเงื่อนไข
• The Money Transfer Instruction shall be sent to e-mail address: fx-fcd@krungsri.com or other e-mail address that
• ใหสงคำ�สั่งโอนเงินมาที่ E-mail : fx-fcd@krungsri.com หรือที่ธนาคารจะแจงใหทราบ (หากมีการเปลี่ยนแปลง) หรือ FAX มาที่
will be notified by the Bank, or faxed to 66 2683 1650 only. After the submission, you can contact the Bank at
Tel. 66 2296 5483 or 66 2296 5124 to confirm that the Bank has received and processed your instruction.
โทรสาร 66 2683 1650 เทานั้น และสามารถโทรศัพทตดิ ตอธนาคาร โทร. 66 2296 5483 หรือ 66 2296 5124 เพือ่ ใหแนใจวาธนาคาร
• The Bank reserves the right not to execute any money transfer transaction of which the amount is USD 50,000
ไดรบั คำ�สัง่ และโอนเงินใหทา นได
or above, or its equivalent or which do not comply with Bank of Thailand’s Exchange Control Regulation or the
•
ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะไมทำ�รายการโอนเงินกรณีที่รายการโอนเงินมีจำ�นวนตั้งแต่ USD 50,000 หรือเทียบเท่าต่อรายการหรือขัดตอ
Bank’s rules.
ระเบียบควบคุมการแลกเปลีย่ นเงินทีธ่ นาคารแหงประเทศไทยกำ�หนด หรือหลักเกณฑที่ธนาคารกำ�หนด
• The Bank will execute the money transfer transaction only the instruction which contains complete information
and is sent from the user’s e-mail address registered with the Bank under the FAX Indemnity Agreement or
• ธนาคารจะโอนเงินใหตามคำ�สั่งที่มีขอมูลครบถวน และเฉพาะจาก User E-mail ที่เจาของบัญชีไดลงทะเบียนไวกับธนาคาร หรือ
which is sent to the facsimile number specified by the Bank.
เฉพาะที่ไดรับจากเครื่องโทรสารหมายเลขที่ธนาคารกำ�หนดหรือแจงใหทราบเทานั้น
• The Bank will execute the money transfer transaction only within the Bank’s working hours and may refuse to
•
ธนาคารจะทำ�รายการโอนใหเฉพาะเวลาทำ�การของธนาคารเทานัน้ และธนาคารสามารถปฏิเสธการทำ�รายการไดทนั ทีทล่ี ายมือชือ่ ไมตรง
execute any transaction when the signature on the instruction deviates from the provided signature or when
ตามที่ใหไวกับธนาคาร หรือมีความสงสัยในคำ�สั่ง หรือขอมูลที่ปรากฏบนใบคำ�สั่งไมชัดเจนจนไมสามารถทำ�รายการได
there is any doubt in the instruction or when the information is not clear.
• The Bank will apply the exchange rate specified by the Bank for any money transfer between an FCD account
• การโอนเงินระหว่างบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศกับบัญชีเงินบาท ธนาคารจะใช้อตั ราแลกเปลีย่ นตามทีธ่ นาคารกำ�หนด ส่วนกรณี
and a Baht account. As regards money transfer of USD 20,000 or above, or its equivalent, the account owner
จำ�นวนเงินตัง้ แต่ USD20,000 หรือเทียบเท่า เจ้าของบัญชีตอ้ งระบุอตั ราแลกเปลีย่ นทีต่ กลงกับห้องค้าเงินของธนาคารในคำ�สัง่ โอนเงิน
must specify in the money transfer instruction form the exchange rate as agreed upon with the treasury dealing
กรณีมิได้ระบุอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารจะเป็นผู้กำ�หนดอัตราแลกเปลี่ยนสำ�หรับรายการนั้น โดยจะแสดงไว้ในใบเสร็จรับเงินและใน
room of the Bank. Otherwise, the Bank will determine the rate for that transaction in the cash receipt and the
Statement ของรายการนัน้ ทัง้ นี้ เจ้าของบัญชีรบั ว่าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ต่อธนาคารอันเกิดจากส่วนต่างของอัตราแลกเปลีย่ น
transaction statement. In such case, the account owner agrees not claim for any compensation from the Bank
for the differential between the rates specified by the Bank.
ในการทำ�รายการ ทีธ่ นาคารเป็นผูก้ �ำ หนด
• Any money transfer amount between FCD accounts of different currencies (Cross Currency), the Bank will
•
การโอนเงินระหวางบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศตางสกุลเงิน (Cross Currency) ทุกจำ�นวน ธนาคารจะใชอัตราแลกเปลี่ยน
apply the exchange rate as per the rules specified by the Bank and the account owner acknowledges that any
ตามหลักเกณฑและวิธกี ารทีธ่ นาคารกำ�หนดเทานัน้ และเจาของบัญชีรบั ทราบวาการโอนเงินระหวางบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ
fee for transfer under different names will be charged at the rate specified by the Bank.
คนละ ชื่อบัญชี ธนาคารจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมในอัตราที่ธนาคารประกาศ
• The money transfer from/to any FCD time deposit account the account owner shall select the items of deposits
or any tenor from which he/she would like the Bank to debit the money to. Otherwise, the Bank reserves the
• สำ�หรับการโอนบัญชีเงินฝากประจำ�เงินตราตางประเทศ เจาของบัญชีตอ งเลือกลำ�ดับรายการทีป่ ระสงคใหธนาคารหักบัญชีหรือระยะเวลาฝาก
right to select the items to transfer on behalf of the account owner as deemed appropriate.
ที่ตองการโอนเขาบัญชี หากเจาของบัญชีไมกำ�หนดธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะเปนผูดำ�เนินการแทนเจาของบัญชีของตามที่เห็นสมควร
• The Bank will execute money transfer through any electronic instruction only within the Bank’s working hours
•
รายการโอนเงินตามคำ�สัง่ ทางอิเล็กทรอนิกสใดๆ ธนาคารจะดำ�เนินการใหเฉพาะภายในเวลาเปดทำ�การของธนาคาร และภายในเวลาที่
and within the Bank specified time period (Cut off time) for each type of service or transaction. The instruction
ธนาคารกำ�หนด (Cut off time) สำ�หรับแตละประเภทบริการหรือรายการนั้นๆ รายการที่ธนาคารไดรับหลังเวลาที่ธนาคารกำ�หนด
received after the Bank’s working hours will be executed on the following business day. As for transactions
which involve exchange rate, the Bank will apply the exchange rate as per the rules and methods specified by
ธนาคารจะทำ�รายการใหในวันทำ�การถัดไปและสำ�หรับรายการที่มีอัตราแลกเปลี่ยนเขามาเกี่ยวของ ธนาคารจะใชอัตราแลกเปลี่ยน
the Bank.
ตามหลักเกณฑที่ธนาคารกำ�หนด
For any money transfer transactions that require to obtain any evidences or additional information required by
สำ
�
หรั
บกรณีรายการโอนเงินทีต่ อ งเรียกหลักฐานหรือขอมูลเพิม่ เติมเพือ่ รายงานตามวัตถุประสงคและหลักเกณฑทธ่ี นาคารแหงประเทศไทยกำ�หนด
Bank of Thailand regulation, the account owner accepts that the Bank will excute the money transfer only after
เจาของบัญชียอมรับวาธนาคารจะโอนเงินใหหลังจากเจาของบัญชีไดจดั สงหลักฐานหรือใหขอ มูลเพิม่ เติมตามทีธ่ นาคารรองขอแลวเทานัน้
the account owner has provided all the additional evidence or information as required by the Bank.

Overseas Form (E-mail / Fax)

Instruction for Money Transfer

