
1.  กระแสรายวนั (Current Account) 0.000 0.000 -
2.  ออมทรัพย ์(Savings Account) 0.100 0.100 -

2.1 ออมทรัพยพิ์เศษ (Saving Plus)
Savings Plus I (0-99,999,999.99) 0.150 0.150 -
Savings Plus II (100,000,000.00 - 499,999,999.99) 0.200 0.200 -
Savings Plus III (500,000,000.00 - 999,999,999.99) 0.250 0.250 -
Savings Plus IV (1,000,000,000 และมากกว่า) (1,000,000,000 and over) 0.400 0.400 -

3. ประจ า (Time Deposit)
1 สปัดาห์ (Week)

วงเงิน (บาท) (นอ้ยกว่า 3,000,000) (Less than 3,000,000) 0.000 0.000 -
Amount (Baht) (3,000,000-9,999,999) 0.600 0.600 -

(10,000,000-99,999,999) 0.650 0.650 -
(100,000,000 และมากกว่า) (100,000,000 and over) 0.700 0.700 -

2 สปัดาห์ (Weeks)
วงเงิน (บาท) (นอ้ยกว่า 3,000,000) (Less than 3,000,000) 0.000 0.000 -
Amount (Baht) (3,000,000-9,999,999) 0.600 0.600 -

(10,000,000-99,999,999) 0.650 0.650 -
(100,000,000 และมากกว่า) (100,000,000 and over) 0.700 0.700 -

3 สปัดาห์ (Weeks)
วงเงิน (บาท) (นอ้ยกว่า 3,000,000) (Less than 3,000,000) 0.000 0.000 -
Amount (Baht) (3,000,000-9,999,999) 0.600 0.600 -

(10,000,000-99,999,999) 0.650 0.650 -
(100,000,000 และมากกว่า) (100,000,000 and over) 0.700 0.700 -

1  เดือน (Month)
วงเงิน (บาท) (นอ้ยกว่า 3,000,000) (Less than 3,000,000) 0.000 0.000 -
Amount (Baht) (3,000,000-9,999,999) 0.700 0.700 -

(10,000,000-99,999,999) 0.800 0.800 -
(100,000,000 และมากกว่า) (100,000,000 and over) 0.900 0.900 -

2  เดือน (Months)
วงเงิน (บาท) (นอ้ยกว่า 3,000,000) (Less than 3,000,000) 0.000 0.000 -
Amount (Baht) (3,000,000-9,999,999) 0.700 0.700 -

(10,000,000-99,999,999) 0.800 0.800 -
(100,000,000 และมากกว่า)  (100,000,000 and over) 0.900 0.900 -

3  เดือน (Months)
วงเงิน (บาท) (นอ้ยกว่า 3,000,000) (Less than 3,000,000) 0.700 0.700 -
Amount (Baht) (3,000,000-9,999,999) 0.800 0.800 -

(10,000,000-99,999,999) 0.850 0.850 -
(100,000,000 และมากกว่า)  (100,000,000 and over) 0.900 0.900 -

หน่วย : ร้อยละต่อปี (Unit: % p.a.)
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6  เดือน (Months)
วงเงิน (บาท) (นอ้ยกว่า 3,000,000) (Less than 3,000,000) 0.850 0.850 0.850
Amount (Baht) (3,000,000-9,999,999) 1.000 1.000 1.000

(10,000,000-99,999,999) 1.050 1.050 1.050
(100,000,000 และมากกว่า)  (100,000,000 and over) 1.100 1.100 1.100

12  เดือน (Months)
วงเงิน (บาท) (นอ้ยกว่า 3,000,000) (Less than 3,000,000) 0.900 0.900 0.900
Amount (Baht) (3,000,000-9,999,999) 1.050 1.050 1.050

(10,000,000-99,999,999) 1.150 1.150 1.150
(100,000,000 และมากกว่า)  (100,000,000 and over) 1.200 1.200 1.200

24  เดือน (Months)
วงเงิน (บาท) (นอ้ยกว่า 3,000,000) (Less than 3,000,000) 0.900 0.900 0.900
Amount (Baht) (3,000,000-9,999,999) 1.050 1.050 1.050

(10,000,000-99,999,999) 1.150 1.150 1.150
(100,000,000 และมากกว่า)  (100,000,000 and over) 1.200 1.200 1.200

36  เดือน (Months)
วงเงิน (บาท) (นอ้ยกว่า 3,000,000) (Less than 3,000,000) 0.900 0.900 0.900
Amount (Baht) (3,000,000-9,999,999) 1.050 1.050 1.050

(10,000,000-99,999,999) 1.150 1.150 1.150
(100,000,000 และมากกว่า)  (100,000,000 and over) 1.200 1.200 1.200

*หมายเหตุ (Remarks)

เง่ือนไขต่างๆ ในการจ่ายดอกเบ้ีย (Conditions of  interest payment)

1. ในกรณีท่ีมีการถอนเงินจากบญัชีเงินฝากประจ าก่อนครบก าหนด ทางธนาคารเอชเอสบีซี  จะจ่ายดอกเบ้ียให้ดงัต่อไปน้ี

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

1.1 บญัชีเงินฝากประจ าท่ีมีระยะเวลานอ้ยกวา่ 3 เดือน; ระยะเวลาฝากนอ้ยกวา่ระยะเวลาท่ีก าหนดไว:้ 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 บญัชีเงินฝากประจ าท่ีมีระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือนข้ึนไป; 

Time deposit account with tenor 3 months or  more;

1.2.1 ระยะเวลาฝากนอ้ยกวา่ 3 เดือน: ดอกเบ้ีย = 0%

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

1.2.2 ระยะเวลาฝากมากกวา่หรือเท่ากบั 3 เดือน: อตัราท่ีต  ่ากวา่ระหวา่ง อตัราดอกเบ้ียบญัชีออมทรัพยช์นิดและวงเงินเดียวกนั และ อตัราดอกเบ้ียบญัชีเงินฝากประจ า

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

whichever is lower.

2. ลูกคา้นิติบุคคลในท่ีน้ีครอบคลุมถึง บจก, บมจ, หจก, หสน, หน่วยราชการ, รัฐวิสาหกิจ, สมาคม, มูลนิธิ และนิติบุคคลท่ีมิไดแ้สวงหาก าไร

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

Association, Foundation, and Non-Profit Organisation.

3. ลูกคา้สถาบนัครอบคลุมถึง กองทุนส ารองเล้ียงชีพ กองทุนรวมและบริษทัประกนัวินาศภยั 

Institutional customers include Provident Funds, Mutual Funds and Non-Life Insurance Companies
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4. ส าหรับออมทรัพยพิ์เศษ (For Savings Plus)

4.1 ออมทรัพยพิ์เศษ 1: ส าหรับลูกคา้นิติบุคคล/ สถาบนัท่ีมีเงินฝากกบัธนาคารเอชเอสบีซี  ตั้งแต่ 0-99,999,999.99 บาท และ ไดรั้บจดหมายเชิญจากทางธนาคาร

Savings Plus I are for Juristic Person/Institutional customers who have a total deposit with HSBC of  THB 0-99,999,999.99 and receive an invitation letter from HSBC.

4.2 ออมทรัพยพิ์เศษ 2: ส าหรับลูกคา้นิติบุคคล/ สถาบนัท่ีมีเงินฝากกบัธนาคารเอชเอสบีซี  ตั้งแต่ 100,000,000-499,999,999.99 บาท และ ไดรั้บจดหมายเชิญจากทางธนาคาร

Savings Plus II are for Juristic Person/Institutional customers who have a total deposit with HSBC of  THB 100,000,000-499,999,999.99 and receive an invitation letter from HSBC.

4.3 ออมทรัพยพิ์เศษ 3: ส าหรับลูกคา้นิติบุคคล/ สถาบนัท่ีมีเงินฝากกบัธนาคารเอชเอสบีซี  ตั้งแต่ 500,000,000-999,999,999.99 บาท และ ไดรั้บจดหมายเชิญจากทางธนาคาร

Savings Plus III are for Juristic Person/Institutional customers who have a total deposit with HSBC of  THB 500,000,000-999,999,999.99 and receive an invitation letter from HSBC.

4.4 ออมทรัพยพิ์เศษ 4: ส าหรับลูกคา้นิติบุคคล/ สถาบนัท่ีมีเงินฝากกบัธนาคารเอชเอสบีซี  ตั้งแต่ 1,000 ลา้นบาท และ ไดรั้บจดหมายเชิญจากทางธนาคาร

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

5.ส าหรับบญัชีเงินฝากประจ า (For Time deposit) 

5.1 บญัชีเงินฝากประจ าพิเศษ: ส าหรับลูกคา้นิติบุคคล/ สถาบนัท่ีมีเงินฝากกบัธนาคารเอชเอสบีซี ตั้งแต่ 100 ลา้นบาท หรือ ไดรั้บจดหมายเชิญจากทางธนาคาร

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. ธนาคารเอชเอสบีซีอาจจ่ายดอกเบ้ียส าหรับบญัชีเงินฝากในอตัราท่ีสูงกวา่ท่ีก าหนดไวข้า้งตน้ ให้กบัลูกคา้ท่ีเขา้เง่ือนไขขอ้ 6.1 หรือขอ้ 6.2 และเขา้เง่ือนไขขอ้ 6.3 ท่ีระบุไวข้า้งล่างน้ี

ทั้งน้ีอตัราดอกเบ้ียท่ีเพ่ิมข้ึนนั้นจะไม่เกิน 2.0% ต่อปี จากอตัราดอกเบ้ียสูงสุดของแต่ละประเภทและขั้นนั้นๆ

HSBC may pay interest for any deposit accounts higher than rates announced to customers who meet HSBC conditions in item 6.1 or item 6.2 and meet the condition in item 6.3 stated below 

which shall not exceed 2.0% p.a. from the highest offering interest rate of each type and tier. 

6.1  ลูกคา้ใชบ้ญัชีธนาคารเอชเอสบีซี เป็นบญัชีหลกั

Customers who use HSBC as their main operating account

6.2 ลูกคา้ใชบ้ริการของแผนกบริการดา้นการช าระเงินและบริหารเงินสดของธนาคารเอชเอสบีซี

Customers who use HSBC Global Payments and Cash Management Services

6.3  ลูกคา้ท่ีไดรั้บจดหมายเชิญจากทางธนาคาร

Customers who receive an invitation letter from HSBC.

7. วิธีการค านวณดอกเบ้ีย ความถ่ีในการจ่ายดอกเบ้ีย จ  านวนวนัต่อปีท่ีใชใ้นการคิดดอกเบ้ีย

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

7.1  ธนาคารเอชเอสบีซีใชวิ้ธีการค านวณดอกเบ้ียดงัต่อไปน้ี 

จ  านวนเงินฝาก ณ ส้ินวนั คูณ อตัราดอกเบ้ีย คูณ จ านวนวนัท่ีฝาก/จ านวนวนัต่อปีท่ีใชใ้นการคิดดอกเบ้ีย

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 ส าหรับบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย ์ ธนาคารเอชเอสบีซีจ่ายดอกเบ้ียให้กบัลูกคา้ทุก 6 เดือน

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

7.3 ส าหรับบญัชีเงินฝากประเภทฝากประจ า ธนาคารเอชเอสบีซีจ่ายดอกเบ้ียให้กบัลูกคา้ ณ วนัครบก าหนด หากวนัครบก าหนดตรงกบัวนัหยดุธนาคาร 

ให้ถือเอาวนัท าการวนัแรกต่อจากวนัหยดุท าการ เป็นวนัครบก าหนดจ่ายคืนเงินฝาก

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 ธนาคารเอชเอสบีซีใช ้365 วนัต่อปีในการคิดดอกเบ้ียยกเวน้ปีอธิกสุรธินท่ีใช ้366 วนัต่อปี

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

8. บญัชีเงินฝากท่ีเป็นเงินบาทของบุคคลท่ีมีถ่ินฐานท่ีอยูน่อกประเทศตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมการแลกเปล่ียนเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ไม่ไดรั้บการคุม้ครองเงินตน้และดอกเบ้ียจากสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก

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 Agency.

9. เงินฝากกระแสรายวนั ออมทรัพย ์และเงินฝากประจ า เป็นผลิตภณัฑเ์งินฝากท่ีไดรั้บความคุม้ครองจากสถาบนัคุม้ครองเงินฝากตามจ านวนท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย

Current Account, Savings Account and Time Deposit Account are protected by Deposit Protection Agency at the coverage amount specified by law.

ผูมี้อ  านาจลงนาม    ............….….......……………..

(อษัฎาพร  วรรณพฤกษ ์รักษาการประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารสาขาประเทศไทย)

Authorised Signatory       (Mr. Asdaporn Vanabriksha)
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