ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ชย จำกัด (มหาชน)H䅐ากัด (มหาชน)H䅐䕇ด (มหาชน)
ตารางท 3 : อัตราค่าบริการตราคาบรกัด (มหาชน)H䅐䕇ารตาง ๆ เบ$ยปรบ ทเกัด (มหาชน)H䅐䕇ยวเน'อัตราค่าบริการงกัด (มหาชน)H䅐䕇บเงนฝากัด (มหาชน)H䅐䕇 เงนให*+นเช'อัตราค่าบริการ และคาบรกัด (มหาชน)H䅐䕇ารอัตราค่าบริการนๆ
'
เรมใช*ต$งแตวนท 1 พฤศจำกัด (มหาชน)H䅐กัด (มหาชน)H䅐䕇ายน 2557
ค. (7) คาบรกัด (มหาชน)H䅐䕇ารอัตราค่าบริการ'นๆ – กัด (มหาชน)H䅐䕇ล7มบรกัด (มหาชน)H䅐䕇ารบรหารเงนเพ'อัตราค่าบริการธ7รกัด (มหาชน)H䅐䕇จำกัด (มหาชน)H䅐
1. บรกัด (มหาชน)H䅐䕇ารรบชาระเงนคา+นค*าและบรกัด (มหาชน)H䅐䕇าร
(SCB Bill Payment)
1) ชาระผ่านในเขตสำนัานในเขต+านกัด (มหาชน)H䅐䕇หกัด (มหาชน)H䅐䕇บญชเดยวกัด (มหาชน)H䅐䕇น
2) ชาระผ่านในเขตสำนัานนอัตราค่าบริการกัด (มหาชน)H䅐䕇เขต+านกัด (มหาชน)H䅐䕇หกัด (มหาชน)H䅐䕇บญช *
3) คาบรกัด (มหาชน)H䅐䕇ารข*อัตราค่าบริการมHล

อัตราค่าบริการตราคาบรกัด (มหาชน)H䅐䕇าร

15 - 30 บาทตอัตราค่าบริการรายกัด (มหาชน)H䅐䕇าร **
30 - 40 บาทตอัตราค่าบริการรายกัด (มหาชน)H䅐䕇าร **
2,000 - 5,000 บาทตอัตราค่าบริการเด'อัตราค่าบริการน **

* กัด (มหาชน)H䅐䕇รณิชย์ จำกัด ชาระผ่านในเขตสำนัานนอัตราค่าบริการกัด (มหาชน)H䅐䕇เขต+านกัด (มหาชน)H䅐䕇หกัด (มหาชน)H䅐䕇บญช ชาระเกัด (มหาชน)H䅐䕇น 50,000 ** ขN$นอัตราค่าบริการยHกัด (มหาชน)H䅐䕇บข*อัตราค่าบริการตกัด (มหาชน)H䅐䕇ลงระหวางธนาคารและบรษัท օՌօpψ撾Μ撾Έ撾ʹ撾͘撾̀撾m.欨௲m嬴կ릸֫ἐÜ벴ท
บาทตอัตราค่าบริการรายกัด (มหาชน)H䅐䕇าร คด+วนทเกัด (มหาชน)H䅐䕇นเพมทอัตราค่าบริการตราร*อัตราค่าบริการยละ 0.1 โดย ผ่านในเขตสำนัH*รบชาระเงน
คาธรรมเนยมรวมท$ง+$นไมเกัด (มหาชน)H䅐䕇น 1,000 บาท
2. บรกัด (มหาชน)H䅐䕇ารชาระคา+นค*าและบรกัด (มหาชน)H䅐䕇ารโดยกัด (มหาชน)H䅐䕇ารหกัด (มหาชน)H䅐䕇บญชอัตราค่าบริการตโนมต
(SCB Direct Debit)
1) หกัด (มหาชน)H䅐䕇บญชในเขต+านกัด (มหาชน)H䅐䕇หกัด (มหาชน)H䅐䕇บญชเดยวกัด (มหาชน)H䅐䕇น
15 บาทตอัตราค่าบริการรายกัด (มหาชน)H䅐䕇าร
2) หกัด (มหาชน)H䅐䕇บญชนอัตราค่าบริการกัด (มหาชน)H䅐䕇เขต+านกัด (มหาชน)H䅐䕇หกัด (มหาชน)H䅐䕇บญช *
30 บาทตอัตราค่าบริการรายกัด (มหาชน)H䅐䕇าร
* กัด (มหาชน)H䅐䕇รณิชย์ จำกัด หกัด (มหาชน)H䅐䕇บญชนอัตราค่าบริการกัด (มหาชน)H䅐䕇เขต+านกัด (มหาชน)H䅐䕇หกัด (มหาชน)H䅐䕇บญช ชาระเกัด (มหาชน)H䅐䕇น 50,000
บาทตอัตราค่าบริการรายกัด (มหาชน)H䅐䕇าร คด+วนทเกัด (มหาชน)H䅐䕇นเพมอัตราค่าบริการกัด (มหาชน)H䅐䕇ในอัตราค่าบริการตราร*อัตราค่าบริการยละ 0.1
โดยคาธรรมเนยมรวมท$ง+$นไมเกัด (มหาชน)H䅐䕇น 1,000 บาท
3. บรกัด (มหาชน)H䅐䕇ารเรยกัด (มหาชน)H䅐䕇เกัด (มหาชน)H䅐䕇Tบเงน+ด (BCM Cash Service)
1) คาขนเงน

อัตราค่าบริการตราคาบรกัด (มหาชน)H䅐䕇ารจำกัด (มหาชน)H䅐ะถูกกำหนดตามลักษณะHกัด (มหาชน)H䅐䕇กัด (มหาชน)H䅐䕇าหนดตามลกัด (มหาชน)H䅐䕇ษัท օՌօpψ撾Μ撾Έ撾ʹ撾͘撾̀撾m.欨௲m嬴կ릸֫ἐÜ벴ณิชย์ จำกัด ะงาน
และปรมาณิชย์ จำกัด เงนขอัตราค่าบริการงลHกัด (มหาชน)H䅐䕇ค*า โดยให*ประ+านงาน
กัด (มหาชน)H䅐䕇บบรหารผ่านในเขตสำนัลตZณิชย์ จำกัด [เรยกัด (มหาชน)H䅐䕇เกัด (มหาชน)H䅐䕇Tบเพ'อัตราค่าบริการกัด (มหาชน)H䅐䕇าหนดราคา

2) คารบหร'อัตราค่าบริการแลกัด (มหาชน)H䅐䕇เหรยญ

คด 2% ขอัตราค่าบริการงมHลคาเหรยญ
(2,000 บาทแรกัด (มหาชน)H䅐䕇ไมคดคาบรกัด (มหาชน)H䅐䕇าร)

3) คานบเงน

0.03% ขอัตราค่าบริการงมHลคาเงน+ดทนาฝากัด (มหาชน)H䅐䕇

4) คาโอัตราค่าบริการนเงน

0.10% ขอัตราค่าบริการงเงนโอัตราค่าบริการน อัตราค่าบริการตราข$นตา 10 บาท

5) คาธรรมเนยมเชTคเรยกัด (มหาชน)H䅐䕇เกัด (มหาชน)H䅐䕇Tบ

0.1% ขอัตราค่าบริการงเงนหน*าเชTค ตอัตราค่าบริการเชTค 1 ฉบบ อัตราค่าบริการตรา
ข$นตา 10 บาท
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ค. (7) คาบรกัด (มหาชน)H䅐䕇ารอัตราค่าบริการ'นๆ – กัด (มหาชน)H䅐䕇ล7มบรกัด (มหาชน)H䅐䕇ารบรหารเงนเพ'อัตราค่าบริการธ7รกัด (มหาชน)H䅐䕇จำกัด (มหาชน)H䅐
4. บรกัด (มหาชน)H䅐䕇ารรบฝากัด (มหาชน)H䅐䕇เชTคเรยกัด (มหาชน)H䅐䕇เกัด (มหาชน)H䅐䕇Tบและเงน+ด (SCB Local
Collect)
1) เรยกัด (มหาชน)H䅐䕇เกัด (มหาชน)H䅐䕇Tบในเขตเดยวกัด (มหาชน)H䅐䕇น (Same Zone Cheque)
- เงน+ดหร'อัตราค่าบริการเชTคในเขตเคลยรงเดยวกัด (มหาชน)H䅐䕇บ+าขาท
เปดบญชรบชาระเงน
2) เรยกัด (มหาชน)H䅐䕇เกัด (มหาชน)H䅐䕇Tบข*ามเขต (Cross Zone Cheque)
- ฝากัด (มหาชน)H䅐䕇เงน+ด ณิชย์ จำกัด  +าขาตางจำกัด (มหาชน)H䅐งหวด
- ฝากัด (มหาชน)H䅐䕇เปTนเชTคเพ'อัตราค่าบริการเรยกัด (มหาชน)H䅐䕇เกัด (มหาชน)H䅐䕇Tบ
5. ผ่านในเขตสำนัลตZณิชย์ จำกัด [บตรเงน+ด (e-Purse Card)
1) คาธรรมเนยมบตร
- คาธรรมเนยมกัด (มหาชน)H䅐䕇ารอัตราค่าบริการอัตราค่าบริการกัด (มหาชน)H䅐䕇บตร
- คาธรรมเนยมกัด (มหาชน)H䅐䕇ารเตมเงนเข*าบตร
- คาธรรมเนยมกัด (มหาชน)H䅐䕇ารอัตราค่าบริการอัตราค่าบริการกัด (มหาชน)H䅐䕇บตรใหมทดแทน
กัด (มหาชน)H䅐䕇รณิชย์ จำกัด บตรหมดอัตราค่าบริการาย7
2) คาธรรมเนยมกัด (มหาชน)H䅐䕇ารทารายกัด (มหาชน)H䅐䕇าร
6. ผ่านในเขตสำนัลตZณิชย์ จำกัด [บตรเงน+ด (SCB Cash Card)
1) คาธรรมเนยมบตร
- คาธรรมเนยมแรกัด (มหาชน)H䅐䕇เข*า
- คาธรรมเนยมรายป ปแรกัด (มหาชน)H䅐䕇
- คาธรรมเนยมรายป ปตอัตราค่าบริการ ๆ ไป

อัตราค่าบริการตราคาบรกัด (มหาชน)H䅐䕇าร

ร*อัตราค่าบริการยละ 0.1 ขอัตราค่าบริการงเงนโอัตราค่าบริการน อัตราค่าบริการตราข$นตา 10 บาท

ร*อัตราค่าบริการยละ 0.1 ขอัตราค่าบริการงเงนโอัตราค่าบริการน อัตราค่าบริการตราข$นตา 10 บาท
ร*อัตราค่าบริการยละ 0.1 ขอัตราค่าบริการงเงนหน*าเชTค อัตราค่าบริการตราข$นตา
10 บาท

100-300 บาท
0-10 บาท
100-300 บาท

แล*วแตข*อัตราค่าบริการตกัด (มหาชน)H䅐䕇ลงรวมกัด (มหาชน)H䅐䕇บ
ร*านค*า

0.1% ขอัตราค่าบริการงยอัตราค่าบริการดกัด (มหาชน)H䅐䕇ารชาระ

100 บาท
200 บาท
200 บาท

หกัด (มหาชน)H䅐䕇จำกัด (มหาชน)H䅐ากัด (มหาชน)H䅐䕇บญชผ่านในเขตสำนัH*ถูกกำหนดตามลักษณะ'อัตราค่าบริการบตร

เรยกัด (มหาชน)H䅐䕇เกัด (มหาชน)H䅐䕇Tบตามคาบรกัด (มหาชน)H䅐䕇ารอัตราค่าบริการ'น ๆ - กัด (มหาชน)H䅐䕇ล7มบรกัด (มหาชน)H䅐䕇ารบตร
เอัตราค่าบริการทเอัตราค่าบริการTม บตรเดบต และเดบต พล+

3) คาธรรมเนยมกัด (มหาชน)H䅐䕇ารเตมเงนเข*าบตร

เรยกัด (มหาชน)H䅐䕇เกัด (มหาชน)H䅐䕇Tบตามคาบรกัด (มหาชน)H䅐䕇ารกัด (มหาชน)H䅐䕇ารโอัตราค่าบริการนเงนอัตราค่าบริการตโนมต
(SCB Payroll / SCB Direct Credit)

2) คาธรรมเนยมกัด (มหาชน)H䅐䕇ารทารายกัด (มหาชน)H䅐䕇าร
8. บรกัด (มหาชน)H䅐䕇ารอัตราค่าบริการอัตราค่าบริการกัด (มหาชน)H䅐䕇เชTคอัตราค่าบริการตโนมต (SCB Cheque Issuance)
1) ธนาคารจำกัด (มหาชน)H䅐ดพมพเชTคให*ผ่านในเขตสำนัH*รบเงน
2) ยกัด (มหาชน)H䅐䕇เลกัด (มหาชน)H䅐䕇เชTค

100 บาท
200 บาท
200 บาท

---

หกัด (มหาชน)H䅐䕇จำกัด (มหาชน)H䅐ากัด (มหาชน)H䅐䕇บญชบรษัท օՌօpψ撾Μ撾Έ撾ʹ撾͘撾̀撾m.欨௲m嬴կ릸֫ἐÜ벴ท เงน+ด หร'อัตราค่าบริการเชTค

2) คาธรรมเนยมกัด (มหาชน)H䅐䕇ารทารายกัด (มหาชน)H䅐䕇ารผ่านในเขตสำนัานเคร'อัตราค่าบริการง ATM

7. ผ่านในเขตสำนัลตZณิชย์ จำกัด [บตรชาระเงนธ7รกัด (มหาชน)H䅐䕇จำกัด (มหาชน)H䅐 (Exclusive Payment
Card)
1) คาธรรมเนยมบตร
- คาธรรมเนยมแรกัด (มหาชน)H䅐䕇เข*า
- คาธรรมเนยมรายป ปแรกัด (มหาชน)H䅐䕇
- คาธรรมเนยมรายป ปตอัตราค่าบริการ ๆ ไป
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หกัด (มหาชน)H䅐䕇จำกัด (มหาชน)H䅐ากัด (มหาชน)H䅐䕇บญชบรษัท օՌօpψ撾Μ撾Έ撾ʹ撾͘撾̀撾m.欨௲m嬴կ릸֫ἐÜ벴ท เงน+ด หร'อัตราค่าบริการเชTค

หกัด (มหาชน)H䅐䕇จำกัด (มหาชน)H䅐ากัด (มหาชน)H䅐䕇บญชผ่านในเขตสำนัถูกกำหนดตามลักษณะH* 'อัตราค่าบริการบตร

15-40 บาท / รายกัด (มหาชน)H䅐䕇าร
ฉบบละ 15 บาท
ฉบบละ 20 บาท

---

ค. (7) คาบรกัด (มหาชน)H䅐䕇ารอัตราค่าบริการ'นๆ – กัด (มหาชน)H䅐䕇ล7มบรกัด (มหาชน)H䅐䕇ารบรหารเงนเพ'อัตราค่าบริการธ7รกัด (มหาชน)H䅐䕇จำกัด (มหาชน)H䅐
9. บรกัด (มหาชน)H䅐䕇ารกัด (มหาชน)H䅐䕇ารโอัตราค่าบริการนเงนอัตราค่าบริการตโนมต (SCB Payroll / SCB Direct
Credit)
1) แบบ Batch (Next Day)
- บญชในเขตเดยวกัด (มหาชน)H䅐䕇น
- บญชนอัตราค่าบริการกัด (มหาชน)H䅐䕇เขต
2) แบบ Same Day
- บญชในเขตเดยวกัด (มหาชน)H䅐䕇น
- บญชนอัตราค่าบริการกัด (มหาชน)H䅐䕇เขต
** กัด (มหาชน)H䅐䕇รณิชย์ จำกัด นอัตราค่าบริการกัด (มหาชน)H䅐䕇เขตชาระเกัด (มหาชน)H䅐䕇น 50,000 บาท ตอัตราค่าบริการ รายกัด (มหาชน)H䅐䕇าร คด+วน
ทเกัด (มหาชน)H䅐䕇นเพมอัตราค่าบริการกัด (มหาชน)H䅐䕇ในอัตราค่าบริการตราร*อัตราค่าบริการยละ 0.1 โดยคาธรรมเนยมรวม
ท$ง+$นไมเกัด (มหาชน)H䅐䕇น 1,000 บาท

อัตราค่าบริการตราคาบรกัด (มหาชน)H䅐䕇าร
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15 บาท / รายกัด (มหาชน)H䅐䕇าร
30 บาท / รายกัด (มหาชน)H䅐䕇าร
50 บาท / รายกัด (มหาชน)H䅐䕇าร
50 บาท / รายกัด (มหาชน)H䅐䕇าร

10. บรกัด (มหาชน)H䅐䕇ารกัด (มหาชน)H䅐䕇ารโอัตราค่าบริการนเงนรายยอัตราค่าบริการยระหวางธนาคาร (SCB
SMART Credit)
1) ชวงเงนโอัตราค่าบริการนตอัตราค่าบริการรายกัด (มหาชน)H䅐䕇าร (แบบ Same Day)
- 0.01 – 100,000
- 100,000.01 – 500,000
- 500,000.01 – 2,000,000

20 บาท / รายกัด (มหาชน)H䅐䕇าร
75 บาท / รายกัด (มหาชน)H䅐䕇าร
200 บาท / รายกัด (มหาชน)H䅐䕇าร

2) ชวงเงนโอัตราค่าบริการนตอัตราค่าบริการรายกัด (มหาชน)H䅐䕇าร (แบบ Next Day)
- 0.01 – 2,000,000

12 บาท / รายกัด (มหาชน)H䅐䕇าร

11. บรกัด (มหาชน)H䅐䕇ารกัด (มหาชน)H䅐䕇ารโอัตราค่าบริการนเงนในประเทศข*ามธนาคาร (SCB
BAHTNET)
1) คาธรรมเนยมกัด (มหาชน)H䅐䕇ารโอัตราค่าบริการนเงนเพ'อัตราค่าบริการเข*าบญชธนาคารอัตราค่าบริการ'น ๆ
- นครหลวง – นครหลวง
ธนาคารต*นทางเรยกัด (มหาชน)H䅐䕇เกัด (มหาชน)H䅐䕇Tบ 150 บาท ,
ธนาคารปลายทางเรยกัด (มหาชน)H䅐䕇เกัด (มหาชน)H䅐䕇Tบ 100 บาท
- นครหลวง – ตางจำกัด (มหาชน)H䅐งหวด

ธนาคารต*นทางเรยกัด (มหาชน)H䅐䕇เกัด (มหาชน)H䅐䕇Tบ 150 บาท ,
ธนาคารปลายทางเรยกัด (มหาชน)H䅐䕇เกัด (มหาชน)H䅐䕇Tบ 100 บาท
รวมคาคH+ายหม'นละ 10 บาทแตไมเกัด (มหาชน)H䅐䕇น 750
บาท

- ตางจำกัด (มหาชน)H䅐งหวด – นครหลวง

ธนาคารต*นทางเรยกัด (มหาชน)H䅐䕇เกัด (มหาชน)H䅐䕇Tบ 150 บาท
รวมคาคH+ายหม'นละ 10 บาท แตไมเกัด (มหาชน)H䅐䕇น 750
บาท, ธนาคารปลายทางเรยกัด (มหาชน)H䅐䕇เกัด (มหาชน)H䅐䕇Tบ 100 บาท

- ตางจำกัด (มหาชน)H䅐งหวด – ตางจำกัด (มหาชน)H䅐งหวด

ธนาคารต*นทางเรยกัด (มหาชน)H䅐䕇เกัด (มหาชน)H䅐䕇Tบ 150 บาท ,
ธนาคารปลายทางเรยกัด (มหาชน)H䅐䕇เกัด (มหาชน)H䅐䕇Tบ 100 บาท รวมคา
คH+าย หม'นละ 10 บาท แตไมเกัด (มหาชน)H䅐䕇น 750 บาท

เง'อัตราค่าบริการนไขพเศษัท օՌօpψ撾Μ撾Έ撾ʹ撾͘撾̀撾m.欨௲m嬴կ릸֫ἐÜ벴: จำกัด (มหาชน)H䅐านวนเงน
โอัตราค่าบริการน+Hง+7ดตอัตราค่าบริการรายกัด (มหาชน)H䅐䕇าร
(Maximum Rate) ค'อัตราค่าบริการ
รายกัด (มหาชน)H䅐䕇ารละ 2,000,000 บาท

ท$งข*อัตราค่าบริการ 11.1) และ 11.2)
1. นครหลวง หมายถูกกำหนดตามลักษณะNง
กัด (มหาชน)H䅐䕇ร7งเทพมหานครและ
ปรมณิชย์ จำกัด [ล หมายถูกกำหนดตามลักษณะNงจำกัด (มหาชน)H䅐งหวด
นนทบ7ร, ปท7มธาน,
นครปฐม, +ม7ทรปรากัด (มหาชน)H䅐䕇าร
และ+ม7ทร+าคร
2. คาธรรมเนยมท$งธนาคาร
ต*นทางและปลายทางรวม
กัด (มหาชน)H䅐䕇นแล*วต*อัตราค่าบริการงไมเกัด (มหาชน)H䅐䕇น 1,000
บาท
3. Cut off time :
วนทากัด (มหาชน)H䅐䕇ารขอัตราค่าบริการงธนาคาร
เวลา 8.30 - 15.00 น.

ค. (7) คาบรกัด (มหาชน)H䅐䕇ารอัตราค่าบริการ'นๆ – กัด (มหาชน)H䅐䕇ล7มบรกัด (มหาชน)H䅐䕇ารบรหารเงนเพ'อัตราค่าบริการธ7รกัด (มหาชน)H䅐䕇จำกัด (มหาชน)H䅐
2) คาธรรมเนยมกัด (มหาชน)H䅐䕇ารโอัตราค่าบริการนเงนเข*าบญชขอัตราค่าบริการง+วนราชกัด (มหาชน)H䅐䕇าร
หร'อัตราค่าบริการ+ถูกกำหนดตามลักษณะาบนทเปดบญชอัตราค่าบริการยHกัด (มหาชน)H䅐䕇บธนาคารแหงประเทศ
ไทย เชน บรษัท օՌօpψ撾Μ撾Έ撾ʹ撾͘撾̀撾m.欨௲m嬴կ릸֫ἐÜ벴ทเงนท7น บรษัท օՌօpψ撾Μ撾Έ撾ʹ撾͘撾̀撾m.欨௲m嬴կ릸֫ἐÜ벴ทหลกัด (มหาชน)H䅐䕇ทรพย กัด (มหาชน)H䅐䕇รม
ศ7ลกัด (มหาชน)H䅐䕇ากัด (มหาชน)H䅐䕇ร ฯลฯ
- นครหลวง : บญชหนวยราชกัด (มหาชน)H䅐䕇าร / +ถูกกำหนดตามลักษณะาบน ทเปด
บญชกัด (มหาชน)H䅐䕇บ ธปท.
- ตางจำกัด (มหาชน)H䅐งหวด : บญชหนวยราชกัด (มหาชน)H䅐䕇าร / +ถูกกำหนดตามลักษณะาบน ทเปด
บญชกัด (มหาชน)H䅐䕇บ ธปท.

อัตราค่าบริการตราคาบรกัด (มหาชน)H䅐䕇าร

ธนาคารต*นทางเรยกัด (มหาชน)H䅐䕇เกัด (มหาชน)H䅐䕇Tบ 150 บาท ธนาคาร
ปลายทางไมเ+ยคาธรรมเนยม
ธนาคารต*นทางเรยกัด (มหาชน)H䅐䕇เกัด (มหาชน)H䅐䕇Tบ 150 บาท
รวมคาคH+ายหม'นละ 10 บาท แตไมเกัด (มหาชน)H䅐䕇น 750
บาท ธนาคารปลายทางไมเ+ยคาธรรมเนยม

12. บรกัด (มหาชน)H䅐䕇ารเ+รมด*านกัด (มหาชน)H䅐䕇ารจำกัด (มหาชน)H䅐ายเงน (SCB Supplemental
Services Payment)
1) บรกัด (มหาชน)H䅐䕇ารรบใบเรยกัด (มหาชน)H䅐䕇เกัด (มหาชน)H䅐䕇Tบเงนและจำกัด (มหาชน)H䅐ดทาข*อัตราค่าบริการมHลในรHปแบบ
ขอัตราค่าบริการงข*อัตราค่าบริการมHลคอัตราค่าบริการมพวเตอัตราค่าบริการร (SCB Bill Placement and
Invoice Capturing)
- อัตราค่าบริการตราคาธรรมเนยมกัด (มหาชน)H䅐䕇ารบนทNกัด (มหาชน)H䅐䕇ข*อัตราค่าบริการมHลเอัตราค่าบริการกัด (มหาชน)H䅐䕇+าร
5 บาท/รายกัด (มหาชน)H䅐䕇าร Invoice
ประกัด (มหาชน)H䅐䕇อัตราค่าบริการบกัด (มหาชน)H䅐䕇ารรบ
2) บรกัด (มหาชน)H䅐䕇ารลงทะเบยนและตรวจำกัด (มหาชน)H䅐+อัตราค่าบริการบบญชผ่านในเขตสำนัH*รบเงน
อัตราค่าบริการตโนมต (SCB Pre-registered Payment)
- แบบท 1: อัตราค่าบริการตราคาธรรมเนยมคดตอัตราค่าบริการรายกัด (มหาชน)H䅐䕇ารทมกัด (มหาชน)H䅐䕇าร 3 บาท/รายกัด (มหาชน)H䅐䕇าร
โอัตราค่าบริการนเงน/จำกัด (มหาชน)H䅐ายเชTค (โดยคดเพมจำกัด (มหาชน)H䅐ากัด (มหาชน)H䅐䕇คาธรรมเนยม
บรกัด (มหาชน)H䅐䕇ารโอัตราค่าบริการนเงน/จำกัด (มหาชน)H䅐ายเชTค)
- แบบท 2: อัตราค่าบริการตราคาธรรมเนยมเหมาจำกัด (มหาชน)H䅐ายรายเด'อัตราค่าบริการน 3,000 บาท/เด'อัตราค่าบริการน
3) บรกัด (มหาชน)H䅐䕇ารเกัด (มหาชน)H䅐䕇ยวกัด (มหาชน)H䅐䕇บบญชค$าประกัด (มหาชน)H䅐䕇นกัด (มหาชน)H䅐䕇ารทางาน (SCB
Surety Bond Account)
- อัตราค่าบริการตราคาธรรมเนยมกัด (มหาชน)H䅐䕇ารเปดบญช
- อัตราค่าบริการตราคาธรรมเนยมรกัด (มหาชน)H䅐䕇ษัท օՌօpψ撾Μ撾Έ撾ʹ撾͘撾̀撾m.欨௲m嬴կ릸֫ἐÜ벴าบญช
- คาบรกัด (มหาชน)H䅐䕇ารจำกัด (มหาชน)H䅐ดทาข*อัตราค่าบริการมHลในรHปแบบขอัตราค่าบริการงข*อัตราค่าบริการมHล
คอัตราค่าบริการมพวเตอัตราค่าบริการร (Data file)
4) บรกัด (มหาชน)H䅐䕇ารพมพเอัตราค่าบริการกัด (มหาชน)H䅐䕇+ารประกัด (มหาชน)H䅐䕇อัตราค่าบริการบกัด (มหาชน)H䅐䕇ารจำกัด (มหาชน)H䅐ายเงน
- หนง+'อัตราค่าบริการรบรอัตราค่าบริการงกัด (มหาชน)H䅐䕇ารหกัด (มหาชน)H䅐䕇Zาษัท օՌօpψ撾Μ撾Έ撾ʹ撾͘撾̀撾m.欨௲m嬴կ릸֫ἐÜ벴 ณิชย์ จำกัด  ทจำกัด (มหาชน)H䅐ายและ
รายงาน+ร7ป
5) บรกัด (มหาชน)H䅐䕇ารแจำกัด (มหาชน)H䅐*งเต'อัตราค่าบริการนผ่านในเขตสำนัH*รบเงน (Notification)
- ผ่านในเขตสำนัานทางเคร'อัตราค่าบริการงโทร+าร (Auto FAX)
- ผ่านในเขตสำนัานทางจำกัด (มหาชน)H䅐ดหมายอัตราค่าบริการเลTกัด (มหาชน)H䅐䕇ทรอัตราค่าบริการนกัด (มหาชน)H䅐䕇+ (Email)
- ผ่านในเขตสำนัานทางข*อัตราค่าบริการความ (SMS)

100 บาท/บญช
300 บาท/บญช
2,000 บาท/เด'อัตราค่าบริการน

5 บาท/ช7ด

18 บาท/รายกัด (มหาชน)H䅐䕇าร
3 บาท/รายกัด (มหาชน)H䅐䕇าร
3 บาท/รายกัด (มหาชน)H䅐䕇าร

หมายเหต7

ค. (7) คาบรกัด (มหาชน)H䅐䕇ารอัตราค่าบริการ'นๆ – กัด (มหาชน)H䅐䕇ล7มบรกัด (มหาชน)H䅐䕇ารบรหารเงนเพ'อัตราค่าบริการธ7รกัด (มหาชน)H䅐䕇จำกัด (มหาชน)H䅐

อัตราค่าบริการตราคาบรกัด (มหาชน)H䅐䕇าร

6) บรกัด (มหาชน)H䅐䕇ารจำกัด (มหาชน)H䅐ด+งเชTค/เอัตราค่าบริการกัด (มหาชน)H䅐䕇+าร (Delivery Methods)
- บรกัด (มหาชน)H䅐䕇ารจำกัด (มหาชน)H䅐ายเชTคทเคานเตอัตราค่าบริการรขอัตราค่าบริการงธนาคาร
3 บาท/รายกัด (มหาชน)H䅐䕇าร
- บรกัด (มหาชน)H䅐䕇าร+งเชTคค'นให*ผ่านในเขตสำนัH*ขอัตราค่าบริการใช*บรกัด (มหาชน)H䅐䕇าร ไปรบท+าขาขอัตราค่าบริการง ไมคดคาบรกัด (มหาชน)H䅐䕇าร
ธนาคาร
- บรกัด (มหาชน)H䅐䕇ารจำกัด (มหาชน)H䅐ด+งทางไปรษัท օՌօpψ撾Μ撾Έ撾ʹ撾͘撾̀撾m.欨௲m嬴կ릸֫ἐÜ벴ณิชย์ จำกัด ย แบบลงทะเบยน
15 บาท/รายกัด (มหาชน)H䅐䕇าร
13. บรกัด (มหาชน)H䅐䕇ารโอัตราค่าบริการนเงนระหวางบญช (SCB Sweep Account)

20 บาท/รายกัด (มหาชน)H䅐䕇าร

14. บรกัด (มหาชน)H䅐䕇ารบรหาร+Zาพคลอัตราค่าบริการง (SCB Liquidity
Management System)
1) คาธรรมเนยมรายวน
- คHบญชทใช*บรกัด (มหาชน)H䅐䕇ารอัตราค่าบริการยHในเขต+านกัด (มหาชน)H䅐䕇หกัด (มหาชน)H䅐䕇บญชเดยวกัด (มหาชน)H䅐䕇น
- คHบญชทใช*บรกัด (มหาชน)H䅐䕇ารอัตราค่าบริการยHตางเขต+านกัด (มหาชน)H䅐䕇หกัด (มหาชน)H䅐䕇บญช
2) คาธรรมเนยมรายเด'อัตราค่าบริการน
- คHบญชทใช*บรกัด (มหาชน)H䅐䕇ารอัตราค่าบริการยHเขต+านกัด (มหาชน)H䅐䕇หกัด (มหาชน)H䅐䕇บญชเดยวกัด (มหาชน)H䅐䕇น
- คHบญชทใช*บรกัด (มหาชน)H䅐䕇ารอัตราค่าบริการยHตางเขต+านกัด (มหาชน)H䅐䕇หกัด (มหาชน)H䅐䕇บญช

20 บาท/รายกัด (มหาชน)H䅐䕇าร
20 บาท/รายกัด (มหาชน)H䅐䕇าร + IR Charge

15. Multi-Bank Pooling
1) คาธรรมเนยมรายเด'อัตราค่าบริการน

500 บาท/เด'อัตราค่าบริการน
3,000 บาท /เด'อัตราค่าบริการน
2,000 บาท/เด'อัตราค่าบริการน

16. บรกัด (มหาชน)H䅐䕇ารธนาคารอัตราค่าบริการอัตราค่าบริการนไลนเพ'อัตราค่าบริการธ7กัด (มหาชน)H䅐䕇จำกัด (มหาชน)H䅐 (SCB Business Net)
1) คาธรรมเนยมรายป (Annual Fee)
- Business Banking Package
5,000 บาท / ป
- Corporate Package
12,000 บาท / ป
2) คาธรรมเนยมตอัตราค่าบริการรายกัด (มหาชน)H䅐䕇าร (Transaction Fee)
- กัด (มหาชน)H䅐䕇ารโอัตราค่าบริการนเงนข*ามเขต
0.1% ขอัตราค่าบริการงยอัตราค่าบริการดเงนโอัตราค่าบริการน
(+Hง+7ดไมเกัด (มหาชน)H䅐䕇น 1,000 บาท) ข$นตา 10 บาท
- กัด (มหาชน)H䅐䕇ารโอัตราค่าบริการนเงนจำกัด (มหาชน)H䅐ากัด (มหาชน)H䅐䕇บญชเดน+ะพดไปบญชอัตราค่าบริการอัตราค่าบริการมทรพย ยกัด (มหาชน)H䅐䕇เว*นคาธรรมเนยม
- กัด (มหาชน)H䅐䕇ารโอัตราค่าบริการนเงนจำกัด (มหาชน)H䅐ากัด (มหาชน)H䅐䕇บญชเดน+ะพดไปบญชฝากัด (มหาชน)H䅐䕇ประจำกัด (มหาชน)H䅐า รายกัด (มหาชน)H䅐䕇ารละ 20 บาท
- กัด (มหาชน)H䅐䕇ารโอัตราค่าบริการนเงนไปบญชบ7คคลอัตราค่าบริการ'น (บ7คคลท 3)
รายกัด (มหาชน)H䅐䕇ารละ 10 บาท
3) คาธรรมเนยมบรกัด (มหาชน)H䅐䕇ารพเศษัท օՌօpψ撾Μ撾Έ撾ʹ撾͘撾̀撾m.欨௲m嬴կ릸֫ἐÜ벴
- คาธรรมเนยมกัด (มหาชน)H䅐䕇ารรบรายกัด (มหาชน)H䅐䕇ารเดนบญชแบบพเศษัท օՌօpψ撾Μ撾Έ撾ʹ撾͘撾̀撾m.欨௲m嬴կ릸֫ἐÜ벴 200 บาท / เด'อัตราค่าบริการน / บญช (บรกัด (มหาชน)H䅐䕇ารน$+าหรบ
(Interbank Statement)
Corporate Package เทาน$น)
4) คาธรรมเนยมกัด (มหาชน)H䅐䕇ารชาระคา+นค*าและบรกัด (มหาชน)H䅐䕇าร (Bill
Payment) ผ่านในเขตสำนัาน SCB Business Net
- บรกัด (มหาชน)H䅐䕇ารชาระZาษัท օՌօpψ撾Μ撾Έ撾ʹ撾͘撾̀撾m.欨௲m嬴կ릸֫ἐÜ벴ให*กัด (มหาชน)H䅐䕇รม+รรพากัด (มหาชน)H䅐䕇ร (Tax Payment) รายกัด (มหาชน)H䅐䕇ารละ 15 บาท
- บรกัด (มหาชน)H䅐䕇ารชาระคาไฟฟ*านครหลวง
รายกัด (มหาชน)H䅐䕇ารละ 10 บาท
5) คาบรกัด (มหาชน)H䅐䕇ารเคร'อัตราค่าบริการง+ร*างรห+ (Token)
1,000 บาท / เคร'อัตราค่าบริการง
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ค. (7) คาบรกัด (มหาชน)H䅐䕇ารอัตราค่าบริการ'นๆ – กัด (มหาชน)H䅐䕇ล7มบรกัด (มหาชน)H䅐䕇ารบรหารเงนเพ'อัตราค่าบริการธ7รกัด (มหาชน)H䅐䕇จำกัด (มหาชน)H䅐
17. บรกัด (มหาชน)H䅐䕇ารรบเรยกัด (มหาชน)H䅐䕇เกัด (มหาชน)H䅐䕇Tบเงน (SCB Electronic Presentment
& Payment/ SCB SupplyChain Financing)
1) คาบรกัด (มหาชน)H䅐䕇ารรายเด'อัตราค่าบริการน (Monthly Fee)
2) คาธรรมเนยมรายกัด (มหาชน)H䅐䕇าร (Transaction Fee)
3) คาข*ามเขต (IR Fee)
4) คาดาเนนกัด (มหาชน)H䅐䕇ารตดต$งระบบงาน (Installation Fee)
(เรยกัด (มหาชน)H䅐䕇เกัด (มหาชน)H䅐䕇บT คาธรรมเนยมคร$งแรกัด (มหาชน)H䅐䕇เทาน$น)
18. บรกัด (มหาชน)H䅐䕇ารรบชาระเงนพาณิชย์ จำกัด ชยอัตราค่าบริการเลTกัด (มหาชน)H䅐䕇ทรอัตราค่าบริการนกัด (มหาชน)H䅐䕇+
(SCB Payment Gateway)
1) คาบรกัด (มหาชน)H䅐䕇ารรายเด'อัตราค่าบริการน
2) คาธรรมเนยมรายกัด (มหาชน)H䅐䕇าร*
3) กัด (มหาชน)H䅐䕇รณิชย์ จำกัด โอัตราค่าบริการนข*ามเขต
4) หกัด (มหาชน)H䅐䕇ผ่านในเขตสำนัานบตรเครดต
5) คาธรรมเนยมกัด (มหาชน)H䅐䕇ารเช'อัตราค่าบริการมตอัตราค่าบริการระบบ (Installation
Fee)**

19. บรกัด (มหาชน)H䅐䕇ารโอัตราค่าบริการนเงน (รายได*) ไปประเทศเมยนมาร ผ่านในเขตสำนัานตH*
SCB ATM

อัตราค่าบริการตราคาบรกัด (มหาชน)H䅐䕇าร
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7,500 บาท / เด'อัตราค่าบริการน
15-50 บาท / รายกัด (มหาชน)H䅐䕇าร
ร*อัตราค่าบริการยละ 0.1 ขอัตราค่าบริการงยอัตราค่าบริการดเงน
10,000 บาท

5,000 บาท/เด'อัตราค่าบริการน
15-30 บาท/รายกัด (มหาชน)H䅐䕇าร*
ร*อัตราค่าบริการยละ 0.1 ขอัตราค่าบริการงยอัตราค่าบริการดเงน โดยคาธรรมเนยมรวม
ท$ง+$นไมเกัด (มหาชน)H䅐䕇น 1,000 บาท (ข$นตา 10 บาท)
ร*อัตราค่าบริการยละ 3-5 ขอัตราค่าบริการงยอัตราค่าบริการดเงน
2,000-5,000 บาท**

200 บาท/รายกัด (มหาชน)H䅐䕇าร

20. บริการอการิการอออกหนังสือรับรองนิตงสือรับรองนิติบุคคลอริการอบริการอองนังสือรับรองนิตติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านบคคลทางอเลกทริการออนังสือรับรองนิตกสือรับรองนิติบุคคล
ผ่านธนาคาร e-CertificateֆҌօ¸PC:/AOO/sourานังสือรับรองนิตธนังสือรับรองนิตาคาริการอ e-Certificate
1) คาบริการอ การิการอ อ อกหนังสือรับรองนิต งสือรับรองนิติบุคคล อริการอ บริการอ อ งนังสือรับรองนิต ติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน บคคลและริการอ บริการอ อ ง
สือรับรองนิติบุคคล*าเนังสือรับรองนิตาเอกสือรับรองนิติบุคคลาริการอทางอเลกทริการออนังสือรับรองนิตกสือรับรองนิติบุคคลผ่านธนาคาร e-CertificateֆҌօ¸PC:/AOO/sourานังสือรับรองนิตธนังสือรับรองนิตาคาริการอ**
- หนังสือรับรองนิตงสือรับรองนิติบุคคลอริการอบริการอองนังสือรับรองนิตติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านบคคล
150 บาท/ฉบบ
- ริการอบริการอองสือรับรองนิติบุคคล*าเนังสือรับรองนิตาเอกสือรับรองนิติบุคคลาริการอทะเบ,ยนังสือรับรองนิต
100 บาท/หนังสือรับรองนิต2าท,0 1-5 ,หนังสือรับรองนิต2าท,0 6 เปนังสือรับรองนิตติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน2นังสือรับรองนิตไป 20
บาท/หนังสือรับรองนิต2า
- ริการอบริการอองสือรับรองนิติบุคคล*าเนังสือรับรองนิตางบการิการอเงนังสือรับรองนิตและบญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นั้น)mী ীD,ริการอายชีรายชื่อผู้ถือหุ้นั้น)mী ীD0อผ่านธนาคาร e-CertificateֆҌօ¸PC:/AOO/sour12ถือหุ้นั้น)mী ীD:\Users\s27274\AppData\Rอห2นังสือรับรองนิต 100 บาท/หนังสือรับรองนิต2าท,0 1-5 ,หนังสือรับรองนิต2าท,0 6 เปนังสือรับรองนิตติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน2นังสือรับรองนิตไป 20
บาท/หนังสือรับรองนิต2า
2) คาบริการอ การิการอออกหนังสือรับรองนิต งสือรับรองนิติบุคคล อริการอ บริการอองและริการอ บริการอองสือรับรองนิติบุคคล*า เนังสือรับรองนิต า
เอกสือรับรองนิติบุคคลาริการอนังสือรับรองนิตติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านบคคลติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านางด้าวทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านธนาคาร**뽐Җ�̊àbcom.sา2 วทางอเลกทริการออนังสือรับรองนิตกสือรับรองนิติบุคคลผ่านธนาคาร e-CertificateֆҌօ¸PC:/AOO/sourานังสือรับรองนิตธนังสือรับรองนิตาคาริการอ**
- หนังสือรับรองนิตงสือรับรองนิติบุคคลอริการอบริการอองการิการอปริการอะกอบธริการอกจของคนังสือรับรองนิตติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านางด้าวทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านธนาคาร**뽐Җ�̊àbcom.s2าว 150 บาท/ฉบบ
- ริการอบริการอองสือรับรองนิติบุคคล*าเนังสือรับรองนิตาเอกสือรับรองนิติบุคคลาริการอทะเบ,ยนังสือรับรองนิต
100 บาท/หนังสือรับรองนิต2าท,0 1-5 ,หนังสือรับรองนิต2าท,0 6 เปนังสือรับรองนิตติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน2นังสือรับรองนิตไป 20
บาท/หนังสือรับรองนิต2า
- ริการอบริการอองสือรับรองนิติบุคคล*าเนังสือรับรองนิตางบการิการอเงนังสือรับรองนิต
100 บาท/หนังสือรับรองนิต2าท,0 1-5 ,หนังสือรับรองนิต2าท,0 6 เปนังสือรับรองนิตติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน2นังสือรับรองนิตไป 20
บาท/หนังสือรับรองนิต2า

* ขN$นอัตราค่าบริการยHกัด (มหาชน)H䅐䕇บประเZทธ7รกัด (มหาชน)H䅐䕇จำกัด (มหาชน)H䅐,
มHลคาธ7รกัด (มหาชน)H䅐䕇รรม, ปรมาณิชย์ จำกัด 
ธ7รกัด (มหาชน)H䅐䕇รรม
** คาธรรมเนยมในกัด (มหาชน)H䅐䕇ารตด
ต$งและทด+อัตราค่าบริการบกัด (มหาชน)H䅐䕇ารเช'อัตราค่าบริการมตอัตราค่าบริการ
ระบบกัด (มหาชน)H䅐䕇อัตราค่าบริการนใช*งานจำกัด (มหาชน)H䅐รง โดย
จำกัด (มหาชน)H䅐ะเรยกัด (มหาชน)H䅐䕇เกัด (มหาชน)H䅐䕇Tบคาธรรมเนยม
คร$งแรกัด (มหาชน)H䅐䕇เทาน$น
ไมคดคาบรกัด (มหาชน)H䅐䕇ารโอัตราค่าบริการนข*าม
เขต/ข*ามจำกัด (มหาชน)H䅐งหวด

**ไม่รวริการอวม่รวคาธริการอริการอม่รวเนังสือรับรองนิต,ยม่รวของ
หนังสือรับรองนิต งสือรับรองนิติบุคคล อริการอ บริการอองนังสือรับรองนิต ติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน บคคล
ริการอ บ ริการอ อ ง สือรับรองนิติบุคคล*า เ นังสือรับรองนิต า เ อ ก สือรับรองนิติบุคคล า ริการอ
ทะเบ,ยนังสือรับรองนิตแ ละริการอ บริการอองสือรับรองนิติบุคคล*า เนังสือรับรองนิตา
งบการิการอเงนังสือรับรองนิต ท,0 ก ริการอม่รว@ฒนังสือรับรองนิต า
ธริการอกจการิการอค2 า กริการอะทริการอวง
@าBชีรายชื่อผู้ถือหุ้นั้น)mী ীDยเริการอ,ยกเกบ
**ไม่รวริการอวม่รวคาธริการอริการอม่รวเนังสือรับรองนิต,ยม่รวของ
หนังสือรับรองนิต งสือรับรองนิติบุคคล อริการอ บริการอองนังสือรับรองนิต ติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน บคคล
ริการอ บ ริการอ อ ง สือรับรองนิติบุคคล*า เ นังสือรับรองนิต า เ อ ก สือรับรองนิติบุคคล า ริการอ
ทะเบ,ยนังสือรับรองนิตแ ละริการอ บริการอองสือรับรองนิติบุคคล*า เนังสือรับรองนิตา
งบการิการอเงนังสือรับรองนิต ท,0 ก ริการอม่รว@ฒนังสือรับรองนิต า
ธริการอกจการิการอค2 า กริการอะทริการอวง
@าBชีรายชื่อผู้ถือหุ้นั้น)mী ীDยเริการอ,ยกเกบ

ค. (7) คาบรกัด (มหาชน)H䅐䕇ารอัตราค่าบริการ'นๆ – กัด (มหาชน)H䅐䕇ล7มบรกัด (มหาชน)H䅐䕇ารบรหารเงนเพ'อัตราค่าบริการธ7รกัด (มหาชน)H䅐䕇จำกัด (มหาชน)H䅐

อัตราค่าบริการตราคาบรกัด (มหาชน)H䅐䕇าร

หมายเหต7

3) คาบริการอการิการอออกหนังสือรับรองนิตงสือรับรองนิติบุคคล อริการอบริการอองสือรับรองนิติบุคคล*า เนังสือรับรองนิตาเอกสือรับรองนิติบุคคล าริการอสือรับรองนิติบุคคลม่รวาคม่รว
และหอการิการอคา2 ทางอเลกทริการออนังสือรับรองนิตกสือรับรองนิติบุคคลผ่านธนาคาร e-CertificateֆҌօ¸PC:/AOO/sourานังสือรับรองนิตธนังสือรับรองนิตาคาริการอ**
- ริการอบริการอองสือรับรองนิติบุคคล*าเนังสือรับรองนิตาเอกสือรับรองนิติบุคคลาริการอทะเบ,ยนังสือรับรองนิต
100 บาท/หนังสือรับรองนิต2าท,0 1-5 ,หนังสือรับรองนิต2าท,0 6 เปนังสือรับรองนิตติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน2นังสือรับรองนิตไป 20
บาท/หนังสือรับรองนิต2า
- ริการอบริการอองสือรับรองนิติบุคคล*าเนังสือรับรองนิตางบการิการอเงนังสือรับรองนิต
100 บาท/หนังสือรับรองนิต2าท,0 1-5 ,หนังสือรับรองนิต2าท,0 6 เปนังสือรับรองนิตติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน2นังสือรับรองนิตไป 20
บาท/หนังสือรับรองนิต2า

**ไม่รวริการอวม่รวคาธริการอริการอม่รวเนังสือรับรองนิต,ยม่รวของ
หนังสือรับรองนิต งสือรับรองนิติบุคคล อริการอ บริการอองนังสือรับรองนิต ติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน บคคล
ริการอ บ ริการอ อ ง สือรับรองนิติบุคคล*า เ นังสือรับรองนิต า เ อ ก สือรับรองนิติบุคคล า ริการอ
ทะเบ,ยนังสือรับรองนิตแ ละริการอ บริการอองสือรับรองนิติบุคคล*า เนังสือรับรองนิตา
งบการิการอเงนังสือรับรองนิต ท,0 ก ริการอม่รว@ฒนังสือรับรองนิต า
ธริการอกจการิการอค2 า กริการอะทริการอวง
@าBชีรายชื่อผู้ถือหุ้นั้น)mী ীDยเริการอ,ยกเกบ

21. บริการแการิการแแจ้งเตือนธุรกงเตือนธุรกิจ (SCB อนธุรกิจ (SCB Businessริการแกจ้งเตือนธุรก (SCB Business Alert)
1) ริการแ$บข้อความอความแจ้งเตือนธุรกงเตือนธุรกิจ (SCB อนทางโทริการแศัพท์มือถือ (1 หมายเลข)மพ$ ท-มอถือ (1 หมายเลข)ம4100 บาท/หอ (1 หมายเลข้อความ)
1.1) แจ้งเตือนธุรกงเตือนธุรกิจ (SCB อนมาตือนธุรกิจ (SCB ริการแฐาน
1.2) แจ้งเตือนธุรกงผลการิการแริการแ$บชำระเงินกู้봘枯ஞ`5าริการแะเงนก7
1.3) แจ้งเตือนธุรกงริการแายการิการแชำระเงินกู้봘枯ஞ`5าริการแะเงน/แจ้งเตือนธุรกงผลโอนเงน
ท:;ตือนธุรกิจ (SCB $<งล=วงหนาในริการแะบบ SCB Business Net
1.4) สริการแปริการแายการิการแชำระเงินกู้봘枯ஞ`5าริการแะค=าสนคาและบริการแการิการแ Bill
Payment
2) ริการแ$บข้อความอความแจ้งเตือนธุรกงเตือนธุรกิจ (SCB อนทาง E-Mail (ส7งสดได 3 E-Mail)
2.1) แจ้งเตือนธุรกงเตือนธุรกิจ (SCB อนมาตือนธุรกิจ (SCB ริการแฐาน
2.2) แจ้งเตือนธุรกงผลการิการแริการแ$บชำระเงินกู้봘枯ஞ`5าริการแะเงนก7
2.3) แจ้งเตือนธุรกงริการแายการิการแชำระเงินกู้봘枯ஞ`5าริการแะเงน/แจ้งเตือนธุรกงผลโอนเงน
ท:;ตือนธุรกิจ (SCB $<งล=วงหนาในริการแะบบ SCB Business Net
2.4) สริการแปริการแายการิการแชำระเงินกู้봘枯ஞ`5าริการแะค=าสนคาและบริการแการิการแ Bill
Payment

เป็นรายการที่เพิ่มเติเพิ่มเติมในครั้งมเติมในครั้งนี้渡ヨ渡㦠มใน
ครงน
ริการแายป: 499 บาท / บ$ญชำระเงินกู้봘枯ஞ`:
ริการแายป: 100 บาท / บ$ญชำระเงินกู้봘枯ஞ`:
ริการแายป: 100 บาท / บ$ญชำระเงินกู้봘枯ஞ`:
ริการแายป: 100 บาท / บ$ญชำระเงินกู้봘枯ஞ`:
ริการแายป: 499 บาท / บ$ญชำระเงินกู้봘枯ஞ`:
ริการแายป: 100 บาท / บ$ญชำระเงินกู้봘枯ஞ`:
ริการแายป: 100 บาท / บ$ญชำระเงินกู้봘枯ஞ`:
ริการแายป: 100 บาท / บ$ญชำระเงินกู้봘枯ஞ`:

ผมีอำอำนาจล น จลงน มีอำ................................................
( น ยพิพัฒนพิพัฒนฒน อำนาจลสสมีอำงคล )
ผช่วยวยผจัดการใหญ่อดการใหญ่อาวุโส สาย GTS eอาวโส สาย GTS

ประก ศ ณ วันที่ 1 ตนที่ 1 ตุลาคม " 1 ต7ลาคม 2557
หมายเหต7 : ตารางอัตราค่าบริการตราคาบรกัด (มหาชน)H䅐䕇ารฯ ค.(7) น$ ใช*แทนตารางเดม ฉบบประกัด (มหาชน)H䅐䕇าศ ณิชย์ จำกัด  วนท 5 ต7ลาคม 2556

