
1.  กระแสรายวัน (Current Account) - - -

2.  ออมทรัพย (Savings Account) 0.10 0.10 -
2.1 ออมทรัพยพิเศษ (Saving Plus)

Savings Plus I (20,000,000-99,999,999) 0.25 0.25 -
Savings Plus II (100,000,000-299,999,999) 0.25 0.25 -
Savings Plus III (300,000,000-999,999,999) 0.50 0.50 -
Savings Plus IV(1,000,000,000-1,999,999,999) 1.25 1.25 -

3. ประจํา (Time Deposit)
1  เดือน (Month)

วงเงิน (บาท) (นอยกวา 3,000,000) (Less than 3,000,000) - - -
Amount (Baht) (3,000,000-9,999,999) 0.60 0.60 -

(10,000,000-99,999,999) 1.10 1.10 -
(100,000,000 และมากกวา) (100,000,000 and over) 1.20 1.20 -

2  เดือน (Month)
วงเงิน (บาท) (นอยกวา 3,000,000) (Less than 3,000,000) - - -
Amount (Baht) (3,000,000-9,999,999) 0.60 0.60 -

(10,000,000-99,999,999) 1.00 1.00 -
(100,000,000 และมากกวา)  (100,000,000 and over) 1.10 1.10 -

3  เดือน (Months)
วงเงิน (บาท) (นอยกวา 3,000,000) (Less than 3,000,000) 0.60 0.60 -
Amount (Baht) (3,000,000-9,999,999) 0.75 0.75 -

(10,000,000-99,999,999) 1.10 1.10 -
(100,000,000 และมากกวา)  (100,000,000 and over) 1.10 1.10 -

6  เดือน (Months)
วงเงิน (บาท) (นอยกวา 3,000,000) (Less than 3,000,000) 0.60 0.60 0.60
Amount (Baht) (3,000,000-9,999,999) 0.85 0.85 0.85

(10,000,000-99,999,999) 1.10 1.10 1.10
(100,000,000 และมากกวา)  (100,000,000 and over) 1.10 1.10 1.10

12  เดือน (Months)
วงเงิน (บาท) (นอยกวา 3,000,000) (Less than 3,000,000) 0.60 0.60 0.60
Amount (Baht) (3,000,000-9,999,999) 0.85 0.85 0.85

(10,000,000-99,999,999) 1.10 1.10 1.10
(100,000,000 และมากกวา)  (100,000,000 and over) 1.10 1.10 1.10
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24  เดือน (Months)
วงเงิน (บาท) (นอยกวา 3,000,000) (Less than 3,000,000) 0.55 0.55 0.55
Amount (Baht) (3,000,000-9,999,999) 0.70 0.70 0.70

(10,000,000-99,999,999) 0.90 0.90 0.90
(100,000,000 และมากกวา)  (100,000,000 and over) 0.95 0.95 0.95

36  เดือน (Months)
วงเงิน (บาท) (นอยกวา 3,000,000) (Less than 3,000,000) 0.55 0.55 0.55
Amount (Baht) (3,000,000-9,999,999) 0.70 0.70 0.70

(10,000,000-99,999,999) 0.90 0.90 0.90
(100,000,000 และมากกวา)  (100,000,000 and over) 0.95 0.95 0.95

*หมายเหตุ (Remarks)

เง่ือนไขตางๆ ในการจายดอกเบ้ีย (Conditions of  interest payment)

1. ในกรณีท่ีมีการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจํากอนครบกําหนด ทางธนาคารเอชเอสบีซี  จะจายดอกเบ้ียใหดังตอไปน้ี

For time deposit accounts, in case that there is a withdrawal prior to the maturity date, HSBC will pay interest as follows:

1.1 บัญชีเงินฝากประจําท่ีมีระยะเวลานอยกวา 3 เดือน; ระยะเวลาฝากนอยกวาระยะเวลาท่ีกําหนดไว: ดอกเบ้ีย = 0%

Time deposit account with tenor less than 3 months (i.e. 1 or 2 months); deposit period is less than such specified tenor: interest = 0%

1.2 บัญชีเงินฝากประจําท่ีมีระยะเวลาต้ังแต 3 เดือนข้ึนไป; 

Time deposit account with tenor 3 months or  more;

1.2.1 ระยะเวลาฝากนอยกวา 3 เดือน: ดอกเบ้ีย = 0%

Deposit period is less than 3 months: interest = 0%

1.2.2 ระยะเวลาฝากมากกวาหรือเทากับ 3 เดือน: ดอกเบ้ีย = อัตราดอกเบ้ียบัญชีออมทรัพยชนิดและวงเงินเดียวกัน

Deposit period is at least 3 months or more : interest = interest rate for savings account of the same/similar type and tier

2. ลูกคานิติบุคคลในท่ีน้ีครอบคลุมถึง บจก, บมจ, หจก, หสน, หนวยราชการ, รัฐวิสาหกิจ, สมาคม, มูลนิธิ และนิติบุคคลท่ีมิไดแสวงหากําไร

Juristic Persons herein include Limited Company, Public Company Ltd., Limited Partnership, Registered Ordinary Partnership, Officials, State Enterprises, 

Association, Foundation, and Non-Profit Organisation.

3. ลูกคาสถาบันครอบคลุมถึง กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนรวมและบริษัทประกันวินาศภัย 

Institutional customers include Provident Funds, Mutual Funds and Non-Life Insurance Companies

4. สําหรับออมทรัพยพิเศษ (For Savings Plus)

4.1 ออมทรัพยพิเศษ 1: สําหรับลูกคานิติบุคคล/ สถาบันท่ีมีเงินฝากกับธนาคารเอชเอสบีซี  ต้ังแต 20 ลานบาท และ ไดรับจดหมายเชิญจากทางธนาคาร

Savings Plus I are for Juristic Person/Institutional customers who have a total deposit with HSBC of  THB 20 million or more and receive an invitation letter from HSBC.

4.2 ออมทรัพยพิเศษ 2: สําหรับลูกคานิติบุคคล/ สถาบันท่ีมีเงินฝากกับธนาคารเอชเอสบีซี ต้ังแต 100 ลานบาท และ ไดรับจดหมายเชิญจากทางธนาคาร

Savings Plus II are for Juristic Person/Institutional customers who have a total deposit with HSBC of THB 100 million or more and receive an invitation letter from HSBC.

4.3 ออมทรัพยพิเศษ 3: สําหรับลูกคานิติบุคคล/ สถาบันท่ีมีเงินฝากกับธนาคารเอชเอสบีซี ต้ังแต 300 ลานบาท  และ  ไดรับจดหมายเชิญจากทางธนาคาร

Savings Plus III are Juristic Person/Institutional customers who have a total deposit with HSBC of THB 300 million or more and  receive an invitation letter from HSBC.

4.4 ออมทรัพยพิเศษ 4: สําหรับลูกคานิติบุคคล ท่ีมีเงินฝากกับธนาคารเอชเอสบีซี ต้ังแต 1,000 ลานบาท และ ไดรับจดหมายเชิญจากทางธนาคาร

Savings Plus IV are Juristic Person customers who have a total deposit with HSBC of THB 1,000 million or more and receive an invitation letter from HSBC.

4.5 ออมทรัพยพิเศษ 5: สําหรับลูกคานิติบุคคล ท่ีมีเงินฝากกับธนาคารเอชเอสบีซี ต้ังแต 2,000 ลานบาท  และ  ไดรับจดหมายเชิญจากทางธนาคาร

Savings Plus V are Juristic Person customers who have a total deposit with HSBC of THB 2,000 million or more and receive an invitation letter from HSBC.
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5.สําหรับบัญชีเงินฝากประจํา (For Time deposit) 

5.1 บัญชีเงินฝากประจําพิเศษ: สําหรับลูกคานิติบุคคล/ สถาบันท่ีมีเงินฝากกับธนาคารเอชเอสบีซี ต้ังแต 100 ลานบาท หรือ ไดรับจดหมายเชิญจากทางธนาคาร

Time Deposit Plus  is for Juristic Person/Institutional customers who have a total deposit with HSBC of  THB 100 million or more or receive an invitation letter from HSBC.

6. ธนาคารเอชเอสบีซีอาจจายดอกเบ้ียในอัตราท่ีสูงกวาท่ีกําหนดไวขางตน ใหกับลูกคาบางรายท่ีเขาเง่ือนไขขอใดขอหน่ึงท่ีระบุไว ขางลางน้ี

HSBC may pay interest higher than rates announced to customers who meet either one of additional HSBC conditions stated below 

6.1  ลูกคาใชบัญชีธนาคารเอชเอสบีซี เปนบัญชีหลัก

Customers who use HSBC as their main operating account

6.2 ลูกคาใชบริการของแผนกบริการดานการชําระเงินและบริหารเงินสดของธนาคารเอชเอสบีซี

Customers who use HSBC Global Payments and Cash Management Services

6.3  ลูกคาท่ีไดรับจดหมายเชิญจากทางธนาคาร

Customers who receive an invitation letter from HSBC.

7. วิธีการคํานวณดอกเบ้ีย ความถี่ในการจายดอกเบ้ีย จํานวนวันตอปท่ีใชในการคิดดอกเบ้ีย

Interest calculation method, frequency for interest payment, and number of days in the year used for interest calculation

7.1  ธนาคารเอชเอสบีซีใชวิธีการคํานวณดอกเบ้ียดังตอไปน้ี 

จํานวนเงินฝาก ณ สิ้นวัน คูณ อัตราดอกเบ้ีย คูณ จํานวนวันท่ีฝาก/จํานวนวันตอปท่ีใชในการคิดดอกเบ้ีย

HSBC uses the following interest calculation method

End of day deposit balance x interest rate x number of deposit days/number of days in the year

7.2 สําหรับบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย  ธนาคารเอชเอสบีซีจายดอกเบ้ียใหกับลูกคาทุก 6 เดือน

For Savings Accounts, HSBC pays interest  to customer on a semi-annual basis

7.3 สําหรับบัญชีเงินฝากประเภทฝากประจํา ธนาคารเอชเอสบีซีจายดอกเบ้ียใหกับลูกคา ณ วันครบกําหนด หากวันครบกําหนดตรงกับวันหยุดธนาคาร 

ใหถือเอาวันทําการวันแรกตอจากวันหยุดทําการ เปนวันครบกําหนดจายคืนเงินฝาก

For Time Deposit Accounts, HSBC pays interest to customer on its maturity date. If the maturity date falls on a bank holiday, then maturity date will be 

on the next banking day.

7.4 ธนาคารเอชเอสบีซีใช365 วันตอปในการคิดดอกเบ้ียยกเวนปอธิกสุรธินท่ีใช 366 วันตอป

HSBC uses 365 days for interest calculation except leap year where 366 days will be used

8. บัญชีเงินฝากท่ีเปนเงินบาทของบุคคลท่ีมีถิ่นท่ีอยูนอกประเทศตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินของธนาคารแหงประเทศไทย 

ไมไดรับการคุมครองเงินตนและดอกเบ้ียจากกองทุนคุมครองเงินฝาก

Principle and interest of a non-resident Thai Baht deposit account according to Exchange Control regulations of  Bank of  Thailand is not protected by Deposit Protection Fund.

ผูมีอํานาจลงนาม    ............….….......……………..

(วิลลี แทม ประธานเจาหนาท่ีบริหารสาขาประเทศไทย)

Authorised Signatory    (Mr. Willie Tham)

ประกาศ ณ วันท่ี 29 ธันวาคม 2551

Announced on 29 December 2008


