
1.  กระแสรายวัน (Current Account) - - -

2.  ออมทรัพย (Savings Account) 0.125 0.125
2.1 ออมทรัพยพิเศษ: 20,000,000 และมากกวา

(Savings Plus: 20,000,000 and over)
 ออมทรัพยพิเศษ 1 (Savings Plus I) 0.25 0.25 -
 ออมทรัพยพิเศษ 2 (Savings Plus II) 0.50 0.50 -
 ออมทรัพยพิเศษ 3 (Savings Plus III) 1.25 1.25 -
 ออมทรัพยพิเศษ 4 (Savings Plus IV) 2.25 2.45 -
 ออมทรัพยพิเศษ 5 (Savings Plus V) 2.50 2.50

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

วงเงิน (นอยกวา 3,000,000) (Less than 3,000,000) - - -
Amount (3,000,000-9,999,999) 1.60 1.60 -

(10,000,000-99,999,999) 2.10 2.10 -
(100,000,000  และมากกวา) (100,000,000 and over) 2.20 2.20 -
ประจําพิเศษ 1 (Time Deposit Plus I) 2.45 2.45 -

2  เดือน (Month)
วงเงิน (นอยกวา 3,000,000) (Less than 3,000,000) - - -
Amount (3,000,000-9,999,999) 1.60 1.60 -

(10,000,000-99,999,999) 2.10 2.10 -
(100,000,000 และมากกวา)  (100,000,000 and over) 2.20 2.20 -
ประจําพิเศษ 1 (Time Deposit Plus I) 2.50 2.50 -

3  เดือน (Months)
วงเงิน (นอยกวา 3,000,000) (Less than 3,000,000) 1.60 1.60 -
Amount (3,000,000-9,999,999) 1.75 1.75 -

(10,000,000-99,999,999) 2.30 2.30 -
(100,000,000 และมากกวา)  (100,000,000 and over) 2.40 2.40 -
ประจําพิเศษ 1 (Time Deposit Plus I) 2.70 2.70

6  เดือน (Months)
วงเงิน (นอยกวา 3,000,000) (Less than 3,000,000) 1.80 1.80 1.80
Amount (3,000,000-9,999,999) 2.10 2.10 2.10

(10,000,000-99,999,999) 2.50 2.50 2.50
(100,000,000 และมากกวา)  (100,000,000 and over) 2.70 2.70 2.70

12  เดือน (Months)
วงเงิน (นอยกวา 3,000,000) (Less than 3,000,000) 2.30 2.30 2.30
Amount (3,000,000-9,999,999) 2.50 2.50 2.50

(10,000,000-99,999,999) 2.80 2.80 2.80
(100,000,000 และมากกวา)  (100,000,000 and over) 3.00 3.00 3.00
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สําหรับลูกคาประเภทนิติบุคคล (For Juristic Person Customers)

ธนาคารเอชเอสบีซี (HSBC)
ตารางอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (รอยละตอป) Table of Deposit Interest Rate (% p.a.)



24  เดือน (Months)
วงเงิน (นอยกวา 3,000,000) (Less than 3,000,000) 2.80 2.80 2.80
Amount (3,000,000-9,999,999) 3.00 3.00 3.00

(10,000,000-99,999,999) 3.30 3.30 3.30
(100,000,000 และมากกวา)  (100,000,000 and over) 3.50 3.50 3.50

36  เดือน (Months)
วงเงิน (นอยกวา 3,000,000) (Less than 3,000,000) 2.80 2.80 2.80
Amount (3,000,000-9,999,999) 3.00 3.00 3.00

(10,000,000-99,999,999) 3.30 3.30 3.30
(100,000,000 และมากกวา)  (100,000,000 and over) 3.50 3.50 3.50

*หมายเหตุ (Remarks)

เงื่อนไขตางๆ ในการจายดอกเบี้ย (Conditions of  interest payment)

1. ในกรณีที่มีการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจํากอนครบกําหนด ทางธนาคารเอชเอสบีซี  จะจายดอกเบี้ยใหดังตอไปนี้

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

1.1 บัญชีเงินฝากประจําที่มีระยะเวลานอยกวา 3 เดือน; ระยะเวลาฝากนอยกวาระยะเวลาที่กําหนดไว: ดอกเบี้ย = 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 บัญชีเงินฝากประจําที่มีระยะเวลาตั้งแต 3 เดือนขึ้นไป; 

Time deposit account with tenor 3 months and  more;

1.2.1 ระยะเวลาฝากนอยกวา 3 เดือน: ดอกเบี้ย = 0%

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

1.2.2 ระยะเวลาฝากมากกวาหรือเทากับ 3 เดือน: ดอกเบี้ย = อัตราดอกเบ้ียบญัชีออมทรัพยชนิดและวงเงินเดียวกัน

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

2. ลูกคานิติบุคคลในที่นี้ครอบคลุมถึง บจก, บมจ, หจก, หสน, หนวยราชการ, รัฐวิสาหกิจ, สมาคม, มูลนิธิ และนิติบุคคลที่มิไดแสวงหากําไร

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 กองทุนสํารองเล้ียงชีพ กองทุนรวมและบริษัทประกันวินาศภัย 

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

4. สําหรับออมทรัพยพิเศษ (For Savings Plus)

4.1 ออมทรัพยพิเศษ 1: สําหรับลูกคานิติบุคคล/ สถาบันที่มีเงินฝากกับธนาคารเอชเอสบีซี  ตั้งแต 20 ลานบาท และไดรับจดหมายเชิญจากทางธนาคาร

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

4.2 ออมทรัพยพิเศษ 2: สําหรับลูกคานิติบุคคล/ สถาบันที่มีเงินฝากกับธนาคารเอชเอสบีซี ตั้งแต 100 ลานบาท และไดรับจดหมายเชิญจากทางธนาคาร

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

4.3 ออมทรัพยพิเศษ 3: สําหรับลูกคานิติบุคคล/ สถาบันที่มีเงินฝากกับธนาคารเอชเอสบีซี ตั้งแต 300 ลานบาท และไดรับจดหมายเชิญจากทางธนาคาร

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

4.4 ออมทรัพยพิเศษ 4: สําหรับลูกคานิตบิุคคล ที่มีเงินฝากกับธนาคารเอชเอสบีซี ตั้งแต 1,000 ลานบาท และไดรับจดหมายเชิญจากทางธนาคาร

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

4.5 ออมทรัพยพิเศษ 5: สําหรับลูกคานิติบุคคล ที่มีเงินฝากกับธนาคารเอชเอสบีซี ตั้งแต 2,000 ลานบาท และไดรับจดหมายเชิญจากทางธนาคาร

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

4.6 ธนาคารเอชเอสบีซีอาจจายดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกวาที่กําหนดไวขางตน ใหกับลูกคาบัญชีออมทรัพยพิเศษบางรายที่เขาเงื่อนไขขอใดขอหนึ่งที่ระบุไว ขางลางนี้

โดยที่อัตราดอกเบ้ียที่เพ่ิมขึ้นนั้นจะไมเกิน 0.5%

HSBC may pay interest to some special savings acounts customers who meet either one of additional HSBC conditions stated below at rate higher than 

those noted above provided that the additional interest rate does not exceed 0.5%

-  ลูกคาใชบัญชีธนาคารเอชเอสบีซี เปนบัญชีหลัก

    Customers use HSBC as their main operating account
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5.สําหรับบัญชีเงินฝากประจํา (For Time deposit) 

5.1 บัญชีเงินฝากประจําพิเศษ: สําหรับลูกคานิติบุคคล/ สถาบันที่มีเงินฝากกับธนาคารเอชเอสบีซี ตั้งแต 100 ลานบาท หรือ ไดรับจดหมายเชิญจากทางธนาคาร

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

5.2 ธนาคารเอชเอสบีซีอาจจายดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกวาที่กําหนดไวขางตน ใหกับลูกคาบัญชีเงินฝากประจํา บางรายที่เขาเงื่อนไข

ขอใดขอหนึ่ง ที่ระบุไวขางลางนี้ โดยที่อัตราดอกเบ้ียที่เพ่ิมขึ้นนั้นจะไมเกิน 0.5%

HSBC may pay interest to some Time Deposit customers who meet either one of additional HSBC conditions stated below at rate 

higher than those noted above provided that the additional interest rate does not exceed 0.5%

 -  ลูกคาใชบัญชีธนาคารเอชเอสบีซี เปนบัญชีหลัก

     Customers use HSBC as their main operating account

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

(อัษฎาพร  วรรณพฤกษ รักษาการประธานเจาหนาที่บริหารสาขาประเทศไทย)

Authorised Signatory  (..................................................…)
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