
Current Account Saving Account

1.1 ลูกคา้นิติบุคคล (Juristic person customer)

         1.1.1 ลูกคา้นิติบุคคล (Corporate customer)

        1.1.2 ลูกคา้นิติบุคคล (Commercial Banking customer) ต ่ากวา่ 100,000 บาท = 
3,000 บาท ต่อเดือน 
ส าหรับลูกคา้ท่ีมียอดขาย
ต่อปีนอ้ยกวา่ 500 ลา้นบาท
(Less than THB100,000 = 
THB3,000/month  for the 
customers which have 
annual sales turnover less 
than THB 500 million)

ต ่ากวา่ 5,000,000 บาท = 
3,000 บาท ต่อเดือน 
ส าหรับลูกคา้ท่ีมียอดขาย
ต่อปีนอ้ยกวา่ 500 ลา้นบาท 
(Less than THB 5,000,000 
= THB3,000/month  for the 
customers which have 
annual sales turnover less 
than THB 500 million)    

2. ค่าธรรมเนียมกรณบัีญชีไม่เคลือ่นไหว (Service fee for inactive account)

2.1 ลูกคา้นิติบุคคล (Juristic person customer)

3.1 ลูกคา้นิติบุคคล (Juristic person customer)

4.1 ลูกคา้นิติบุคคล (Juristic person customer)

         4.1.1 ลูกคา้นิติบุคคล (Corporate customer)

         4.1.2 ลูกคา้นิติบุคคล (Commercial Banking customer)

มหีลกัประกนั 

(With Collateral)

ไม่มหีลกัประกนั (ส่วนที่

ไม่ได้อยู่ภายใต้การก ากบั)

(Without Collateral)

1)  ค่าอากรแสตมป์ (Stamp Duty) ไม่มี (N/A) ไม่มี (N/A) ไม่มี (N/A) 0.05% ของเงินกูท่ี้ไดรั้บ
การอนุมติัหรือสูงสุดไม่
เกิน 10,000 บาท
(0.05% of approved 
credit limit or maximum 
= THB10,000)

2)  ค่าธรรมเนียมจดจ านอง (Mortgage Registration Fee) ไม่มี (N/A) ไม่มี (N/A) ไม่มี (N/A) ไม่มี (N/A)

ธนาคารเอชเอสบีซี (HSBC)

ตารางที ่3 อัตราค่าบริการต่างๆ เบีย้ปรับ ทีเ่กี่ยวเนือ่งกับเงนิฝาก เงนิให้สินเช่ือ   1/  และค่าบริการอื่นๆ

(Table 3  Fees/ Charges and Penalty Related to Deposits and Lending 1/  and Other Fees)

เร่ิมใช้ตั้งแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2559 (Effective from 1 May 2016)

ก. ค่าบริการต่างๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัเงินฝาก (A. Fees Related to Deposits)
อตัราค่าบริการ  (หน่วย : บาท) (Unit : THB)

หมายเหตุ (Remark)

1. ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก (Below minimum balance account service fee)

ต ่ากวา่ 100,000 บาท = 2,500 บาท ต่อเดือน ส าหรับลูกคา้
ท่ีมียอดขายต่อปีมากกวา่ 500 ลา้นบาท
(Less than THB100,000 = THB2,500/month for the 
customers which have annual sales turnover more than 
THB 500 million)

1,000 บาทต่อเดือน ส าหรับบญัชีท่ีไม่มีการเคล่ือนไหว
ติดต่อกนันานกวา่ 12 เดือน
(THB 1,000/month for account inactive more than 12 
months)

3. ค่าธรรมเนียมกรณเีปิดและปิดบัญชีภายใน 3 เดือน

  (Account opened and closed within 3 months service fee)
10,000 บาท (THB 10,000)

4. ค่ารักษาบัญชีเงินฝากทีเ่ป็นเงินบาทของบุคคลทีม่ถีิ่นทีอ่ยู่นอกประเทศ

    (Non-resident THB account holder service fee)

ต ่ากวา่ 5,000,000 บาท = 6,000 บาท ต่อเดือน ส าหรับ
ลูกคา้ท่ีมียอดขายต่อปีมากกวา่ 500 ลา้นบาท 
(Less than THB 5,000,000 = THB6,000/month for the 
customers which have annual sales turnover more than 
THB 500 million)
ต ่ากวา่ 5,000,000 บาท = 6,000 บาท ต่อเดือน ส าหรับ
ลูกคา้ท่ีมียอดขายต่อปีนอ้ยกวา่ 500 ลา้นบาท 
(Less than THB 5,000,000 = THB6,000/month for the 
customers which have annual sales turnover less than 
THB 500 million)

ข. ค่าบริการต่างๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัเงินให้สินเช่ือ (B. Fees Related to Lending) อตัราค่าบริการ (หน่วย : บาท) (Unit : THB)

ข.(1) เงินให้สินเช่ือเพื่อการอุปโภคบริโภคตามทีไ่ด้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุ

(B (1) Consumer Loan : Actual and Reasonable Expenses)
สินเช่ือส่วนบุคคล (Persnal Loan) สินเช่ือทีอ่ยู่อาศัย

(Housing Loan)

วงเงินเบิกเกนิบัญชี 

มหีลกัประกนั 

(O/D with Collateral)

หมายเหตุ (Remark)

1. ค่าใช้จ่ายทีจ่่ายให้แก่ราชการ ได้แก่

  (Expenses paid to governmental authorities i.e.,)

ข. ค่าบริการต่างๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัเงินให้สินเช่ือ (B. Fees Related to Lending) อตัราค่าบริการ (หน่วย : บาท) (Unit : THB)PUBLIC



มหีลกัประกนั 

(With Collateral)

ไม่มหีลกัประกนั (ส่วนที่

ไม่ได้อยู่ภายใต้การก ากบั)

(Without Collateral)

กรณีปกติ (In general case)

1)  ค่าตรวจสอบขอ้มูลเครดิต (Credit Bureau Search Fee) ไม่มี (N/A) ไม่มี (N/A) ไม่มี (N/A) ไม่มี (N/A)

2)  ค่าส ารวจและประเมินหลกัประกนั 2/ (Collateral Appraisal Expenses 2/) ไม่มี (N/A) ไม่มี (N/A) ค่าใชจ่้ายในการประเมิน
ขั้นต ่า 5,000 บาท ทั้งน้ี
อาจมีการเปล่ียนแปลง
ข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่างๆ อาทิ
เช่น สถานท่ีตั้งของ
หลกัประกนั, ความ
เร่งด่วน จ านวนฉบบัของ
รายงานท่ีตอ้งการ เป็นตน้ 
 (Minimum fee is THB 
5,000.  Cost may vary 
depending on factors such 
as location of property, 
urgency, number of copy 
required etc.)

ไม่มี (N/A)

3)  ค่าเบ้ียประกนัภยั (Insurance Premium) ไม่มี (N/A) ไม่มี (N/A) ตามค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง
(Per actual cost)

ไม่มี (N/A)

4)  ค่าใชจ่้ายในการช าระเงินผา่นเคาน์เตอร์อ่ืนหรือช่องทางอ่ืน (โปรดระบุ
รายละเอียด)    (Payment fee through other counters/ channels)

ไม่มี (N/A) ไม่มี (N/A) ไม่มี (N/A) ไม่มี (N/A)

กรณีผิดนดัช าระหน้ี (In default case)

1)  ค่าใชจ่้ายกรณีเช็คคืน (Cheque Return Fee) ไม่มี (N/A) ไม่มี (N/A) ไม่มี (N/A) ไม่มี (N/A)

2)  ค่าใชจ่้ายกรณีเงินในบญัชีไม่พอจ่าย (Fee for Insufficient Fund) ไม่มี (N/A) ไม่มี (N/A) ไม่มี (N/A) ไม่มี (N/A)

(กรณีช าระหน้ีโดยการหกับญัชีกบัธนาคารพาณิชยอ่ื์น)  (In case of payment 
by debiting from the account of other commercial banks)

3)  ค่าใชจ่้ายในการติดตามทวงถามหน้ี  2/  (Debt Collection Expenses 2/) ไม่มี (N/A) ไม่มี (N/A) ไม่มี (N/A) ไม่มี (N/A)

กรณีปกติ (In general case)

1)  ค่าส ารวจและประเมินหลกัประกนั2/  (Collateral Appraisal Expenses2/) ไม่มี (N/A) ไม่มี (N/A) ไม่มี (N/A) ไม่มี (N/A)

2)  ค่าขอส าเนาใบแจง้ยอดบญัชีของแต่ละงวด (ชุดท่ี 2 เป็นตน้ไป)
(Fee for a new statement requested for the second copy or more)

ไม่มี (N/A) ไม่มี (N/A) ไม่มี (N/A) ไม่มี (N/A)

กรณีผิดนดัช าระหน้ี (In default case)

1)  ค่าติดตามทวงถามหน้ี2/ (Debt Collection Expenses 2/) ตามค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง
(Per actual cost)

ไม่มี (N/A) ตามค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง
(Per actual cost)

ตามค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง
(Per actual cost)

หมายเหตุ (Remark)

1/  ไม่รวมถึงเงินใหสิ้นเช่ือประเภทท่ี ธปท. ก าหนดหลกัเกณฑไ์วเ้ฉพาะ (Exclude the type of credits in which BOT has stipulated the specific criteria.)

2/  ค่าใชจ่้ายประเภทเดียวกนัในขอ้ 2 และ 3  ธนาคารพาณิชยจ์ะเรียกเกบ็จากลูกคา้ซ ้าซอ้นกนัไม่ได ้(The expenses in Clause 2 and 3 shall not be collected repeatedly.)

ข.(1) เงินให้สินเช่ือเพื่อการอุปโภคบริโภคตามทีไ่ด้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุ 

(B (1) Consumer Loan : Actual and Reasonable Expenses)
สินเช่ือส่วนบุคคล (Persnal Loan) สินเช่ือทีอ่ยู่อาศัย

(Housing Loan)

วงเงินเบิกเกนิบัญชี 

มหีลกัประกนั 

(O/D with Collateral)

หมายเหตุ (Remark)

2. ค่าใช้จ่ายทีจ่่ายให้แก่บุคคลอืน่หรือหน่วยงานภายนอก ได้แก่

  (Expensese paid to the third or external parties i.e.,)

3.  ค่าใช้จ่ายทีเ่ป็นต้นทุนในการด าเนินงานของธนาคารพาณชิย์

     (Operating cost of commercial bank)

PUBLIC



วงเงินเบิกเกนิบัญชี (O/D) Revolving ระยะส้ัน Short term 

 (< 1 ปี Year)

ระยะยาว Long Term  

(> 1 ปี Year)

1)  ค่าธรรมเนียมจดัการเงินกู ้(Arrangement Fee)

2)  ค่าธรรมเนียมกรณีช าระหน้ีคืนทั้งจ  านวนก่อนก าหนด
(Prepayment fee for settlement of full loan amount)

3)  ค่าธรรมเนียมกรณีช าระหน้ีคืนเกินกว่าจ  านวนท่ีตอ้งช าระท่ีก าหนดในใบแจง้หน้ี
(Over Payment Fee)

4)  ค่าธรรมเนียมโอนเงินกูเ้ขา้บญัชี (Loan Disbursement Fee)

5)  ค่าธรรมเนียมเช็คคืน (Returned Cheque Fee)

1)  ค่าอากรแสตมป์ (Stamp Duty)

2)  ค่าภาษีตามท่ีเกิดข้ึนจริง (Actual Tax Expenses)

1)  ค่าตรวจสอบขอ้มูลเครดิต (Credit Bureau Search Fee)

2)  ค่าใชจ่้ายในการช าระเงินผา่นเคาน์เตอร์อ่ืนหรือช่องทางอ่ืน
(Payment fee through other counters/ channels)

1)  ค่าขอใบแจง้ยอดบญัชีของแต่ละงวด (ชุดท่ี 2 เป็นตน้ไป)
(Statement Request Fee 2nd copy of statement onwards)

2)  ค่าขอตรวจสอบรายการ (Transaction Investigation Fee)

3)  ค่าใชจ่้ายในการติดตามทวงถามหน้ี (Collection Fee)

ข.(2) ค่าบริการต่างๆ ของเงินให้สินเช่ือเพื่อการประกอบธุรกจิ

(B (2)  Fees Related to Commercial Loan)

สินเช่ือเพื่อธุรกจิขนาดย่อม

 ไม่มหีลกัประกนั 

(Self-employed Loan 

without collateral)

1. ค่าธรรมเนียม (Fees)

0.5% ของวงเงินสินเช่ือ
(0.5% of loan amount)

5% ของจ านวนเงินกูท่ี้
ช าระคืนทั้งหมด
(5% of loan outstanding)

5% ของจ านวนเงินท่ีช าระ
คืนเกินกวา่ท่ีแจง้ไวใ้นใบ
แจง้หน้ี
(5% of exceeding monthly 
installment amount)
ไม่เกิน 1,000 บาท
(Maximum of THB 1,000)

200 บาทต่อคร้ัง
(THB 200 per time)

2.  ค่าใช้จ่ายทีจ่่ายให้แก่ราชการ ได้แก่

    (Expenses paid to governmental authorities i.e.,)

0.05%ของเงินกูท่ี้ไดรั้บ
การอนุมติั หรือสูงสุดไม่
เกิน 10,000 บาท (0.05% of
 approved credit limit or 
maximum = THB10,000)

ตามท่ีกฏหมายก าหนด
(As specified by law)

3.  ค่าใช้จ่ายทีจ่่ายให้แก่บุคคลอืน่หรือหน่วยงานภายนอก ได้แก่

   (Expensese paid to the third or external parties i.e.,)

200 บาทต่อคร้ัง
(THB200 per time)

ไม่มี (N/A)

4.  ค่าใช้จ่ายทีเ่ป็นต้นทุนในการด าเนินงานของธนาคารฯ (Expenses paid for 

Bank's Operating Costs)

100 บาท ต่อ คร้ัง
(THB 100 per time)

100 บาท ต่อ คร้ัง
(THB 100 per time)

200 บาท/ คร้ังส าหรับ
ลูกคา้ท่ีผิดนดัช าระหน้ี 
งวดท่ี1
(THB 200 each time a loan 
customer fails to pay the 
due balance)
250 บาท/ คร้ัง ส าหรับ
ลูกคา้ท่ีผิดนดัช าระหน้ี 
งวดท่ี 2-3
(THB 250 each time a loan 
customer fails to pay a due 
balance for the second or 
third time in succession)

PUBLIC



ค. ค่าบริการอืน่ๆ  (C. Other Fees) อตัราค่าบริการ (หน่วย :  บาท) (Unit : THB) หมาบเหตุ (Remark)

ด้านสินค้าขาเข้า (Import)

1. ค่าธรรมเนียมในการเปิดL/C   (L/C Openning Commission) 0.25% ต่อ 3 เดือน ขั้นต ่า 1,200 บาท
(0.25% per quarter minimum THB1,200)

2. ค่าธรรมเนียมในการเปิด Revolving L/C   (Revolving L/C Commission) 0.25% ต่อ 3 เดือน ขั้นต ่า 1,200 บาท
(0.25% per quarter minimum THB1,200)

3. ค่าธรรมเนียมในการเปิด Standby L/C   (Standby L/C Commission) 2.5% ต่อปี ขั้นต ่า 1,200 บาท
(2.5% per annum minimum THB1,200)

4. ค่าธรรมเนียมในการเปิดLocal L/C   (Local L/C Commission) 0.20% ต่อเดือน ขั้นต ่า 1,200 บาท
(0.20% per month minimum THB1,200)

5. ค่าธรรมเนียมในการท า Shipping Guarantee (S/G)
  (Shipping Guarantee Commission)

500 บาท ส าหรับเดือนท่ี 1
(THB 500 for 1st month for transaction under L/C)

750 บาท ส าหรับเดือนท่ี 1 (THB750 per month for the 1st
 month for transaction under bill collection)

500 บาท นบัตั้งแต่เดือนท่ี 2 เป็นตน้ไป (THB 500 per 
month for the 2nd month and thereafter)

6. ค่าธรรมเนียมในการแกไ้ข L/C ทัว่ไป
(L/C amendment commission in general terms)

500 บาท (THB500)

7. ค่า Cable ในการเปิด L/C (Cable / Swift charges for L/C opening) 1,000 บาท (THB1,000)

8. ค่า Cable ในการแกไ้ข L/C (Cable / Swift charges for L/C amendment) 600 บาท (THB600)

9. Engagement Commission ส าหรับ Term L/C
(Engagement Commission for Usance L/C)

2.5% ต่อปี ขั้นต ่า 1,200 บาท
(2.5% per annum minimum THB1,200)

10. ค่าธรรมเนียมในการช าระตัว๋ Sight L/C
 (Payment Commission - Bill under Sight L/C)

750 บาท (THB750)

11. ค่าธรรมเนียมในการช าระตัว๋ Sight Local L/C 
(Payment Commission - Bill under Sight Local L/C)

750 บาท (THB750)

12. ค่าธรรมเนียมในการช าระตัว่ Import Collection
 (Inward bill for collection - Bill not under L/C)

0.25% ส าหรับยอดเงิน 1,000,000 บาท และ 0.125% 
ส าหรับยอดเกิน 1,000,000 บาท ขั้นต ่า 1,200 บาท
(0.25% upto THB1,000,000 plus 0.125% thereafter, 
minimum THB1,200)

13. ค่าธรรมเนียมในการช าระตัว่ Import Collection ในกรณีท่ีส่งต่อไปธนาคารอ่ืน
(Inward bill for collection - Bill not under L/C to present to third bank)

0.125% หรือขั้นต ่า 1,200 บาท
(0.125% or minimum THB1,200)

14. ค่า Postage (Courier Charges) ขั้นต ่า 300 บาท ส าหรับในประเทศ และ ขั้นต ่า 600 บาท 
ส าหรับต่างประเทศ  (For Domestic : Minimum THB300 
and for Overseas : Minimum THB600)

15. ค่า Cable (Cable Charges) 600 บาท ต่อฉบบั (THB600 each)

16. ค่าธรรมเนียมในการปล่อยเอกสารส่งออกโดยไม่ไดรั้บการช าระเงิน
(Release documents free of payment)

1,200 บาท (THB1,200)

17. ค่าธรรมเนียมในการคืนเอกสารกลบัไปท่ีธนาคารในต่างประเทศ
(Return of documents)

1,200 บาท บวกค่า Courier
(THB1,200 plus courier charge)

18. ค่าด าเนินการในการเปล่ียนสกลุเงินของเงินกูเ้พ่ือการน าเขา้
(Handling fees for coverting CILs to other currencies)

1,000 บาท (THB1,000)

19. ค่าธรรมเนียมในการเรียกเกบ็เงินซ่ึงคงคา้งมากกวา่ 3 เดือน  (Holding fee for 
collection transaction awaiting payment over due more than 3 months)

1,000 บาท ต่อเดือน
(THB1,000 per month)

PUBLIC



ค. ค่าบริการอืน่ๆ  (C. Other Fees) อตัราค่าบริการ (หน่วย :  บาท) (Unit : THB) หมาบเหตุ (Remark)

ด้านสินค้าส่งออก (Export)

1. ค่าธรรมเนียมในการแจง้ L/C   (L/C advised commisssion) 100 บาท ส าหรับ L/C ฉบบัยอ่ และ 800 บาท ส าหรับ L/C
 ฉบบัจริงและฉบบัแกไ้ข (THB100 forPre-Advice L/C and
 THB800 for original L/C and amendment)

2. ค่าธรรมเนียมในการยนืยนั L/C (Confirmation of letter of credit) ข้ึนอยูก่บัความเส่ียงของธนาคารและประเทศท่ีเปิด L/C 
ขั้นต ่า USD250 ต่อ 3 เดือน
(Subject to bank and country risk profile, minimum 
USD250 collected on a quarterly basis)

3. ค่าด าเนินการในการยนืยนั L/C แต่ถูกยกเลิกในภายหลงั
(Handling fee - where an L/C add confirmation is subsequently not required)

1,200 บาท (THB1,200)

4. ค่าธรรมเนียมในการโอน L/C  (Transfer of L/C) 0.25% ต่อยอดท่ีโอน ขั้นต ่า 2,500 บาท
(0.25% minimum THB 2,500)

5. ค่าธรรมเนียมในการเรียกเกบ็ตัว๋ Export under L/C
(Handling charge for Export Bill under L/C)

300 บาท (THB300)

6. ค่าตรวจเอกสาร Export under L/C (Checking Fee Export Bill under L/C) 800 บาท  ส าหรับเอกสาร ใบก ากบัราคา หรือใบตราส่ง
สินคา้ ชุดท่ี 1 และ 500 บาท ส าหรับเอกสารชุดต่อๆ ไป 
(THB800 for the 1st set of invoice or B/L and THB 500 
for each subsequence invoice or B/L)

7. ค่าธรรมเนียมในการเรียกเกบ็ตัว๋ Export under L/C ท่ีมาจากธนาคารอ่ืน 
(Re-negotiation fee)

0.125% ขั้นต ่า THB1,200
(0.125% minimum THB1,200)

8. ค่าธรรมเนียมในการเรียกเกบ็
Export Collection (Collection bills - not under L/C)

800 บาท ต่อชุด และ 500 บาท ส าหรับเอกสารใบก ากบั
ราคา หรือใบตราส่ง ชุดต่อๆ ไป
(THB800 per item and THB500 for each subsequence 
invoices or B/L)

9. ค่า Postage (Courier Charges) ขั้นต ่า 300 บาท ส าหรับในประเทศ และ ขั้นต ่า 600 บาท
ส าหรับต่างประเทศ  (For Domestic : Minimum THB300 
and for Overseas : Minimum THB600)

10. ค่า Cable (Cable Charges) 600 บาท ต่อฉบบั (THB600 each)

11. ค่าธรรมเนียมส าหรับการใหสิ้นเช่ือภายหลงัการส่งออก ประเภท Open Account
(Handling fee for Open Account post-shipment financing)

ขั้นต ่า 200 บาท ต่อรายการ
(Minimum THB200 per transaction)

12. ค่าธรรมเนียมเงินโอนขาเขา้ (Inward Payment fee) ขั้นต ่า 200 บาท ต่อรายการ
(Minimum THB200 per transaction)

13. ค่าธรรมเนียมชดเชยอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ
(Commission in lieu of exchange - where cash deposit or telegraphic in the same 
foreign currency as transaction)

0.25 % หรือขั้นต ่า 2,000 บาท
(0.25% or Minimum THB2,000)

14. ค่าธรรมเนียมในการออกส าเนา L/C Export กรณีสูญหาย
(Re-advice lost L/C handling fee)

1,500 บาท (THB1,500)

15. ค่าธรรมเนียมในการปล่อยเอกสารส่งออกโดยไม่ไดรั้บการช าระเงิน
(Release documents free of payment)

1,200 บาท (THB1,200)

16. ค่าธรรมเนียมในการเรียกเกบ็เงินซ่ึงคงคา้งมากกวา่ 3 เดือน   (Holding fee for 
collection transaction awaiting payment over due more than 3 months)

1,000 บาท ต่อเดือน
(THB1,000 per month)

17. ค่าธรรมเนียมในการออกใบรับรองยอดการส่งออก
(Certificate letter for trade export volume)

500 บาท ต่อฉบบั
(THB500 per letter)

หนังสือค า้ประกัน (Bank Guarantee)

1. ค่าธรรมเนียมในการออกหนงัสือค ้าประกนั - ประเภทประกวดราคา
(Bank Guarantee Issaunce Fee - Bid Bond)

2% ต่อปี ขั้นต ่า 1,200 บาท
(2% per annum minimum THB1,200)

2. ค่าธรรมเนียมในการออกหนงัสือค ้าประกนั-ประเภทสญัญาค ้าประกนัและอ่ืนๆ
(Bank Guarantee Issaunce Fee - Performance Bond and others)

2.5% ต่อปี ขั้นต ่า 1,200 บาท
(2.5% per annum minimum THB1,200)

3. ค่าธรรมเนียมในการแกไ้ขหนงัสือค ้าประกนั(ทัว่ไป)
(Bank Guarantee amendment Fee)

500 บาท ต่อฉบบั
(THB500 per guarantee)

4. ค่าด าเนินการในการออกหนงัสือค ้าประกนัแต่ถูกยกเลิกในภายหลงั
(Handling fee - where an issued guarantee is subsequently not required)

ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อฉบบั
(Maximum THB1,000 per guarantee)

5. ค่าธรรมเนียมในการรับรอง / อาวลัตัว๋เงิน   (Acceptance / Aval fee) 2.5% ต่อปี ขั้นต ่า 1,200 บาท
(2.5% per annum minimum THB1,200)

PUBLIC



1.1 ช่วงเวลา 3 ปีแรก กรณีคิดอตัราดอกเบ้ียลอยตวัตลอดอายสุญัญา
(Early repayment within 3 years from contract date, for floating rated 
scheme only)

1.2 ช่วงเวลาก่อนครบรอบปี ท่ีจะมีการเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียคงท่ีเป็นอตัรา
ดอกเบ้ียลอยตวั หรืออตัราดอกเบ้ียคงท่ีอตัราใหม่

ผูมี้อ  านาจลงนาม ………………………………….
(นายแทน สวี เบง เคลวิน ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร)
Authorised Signatory     (Mr. Tan Swee Beng Kelvin)
ประกาศ ณ วนัท่ี  1 เมษายน 2559
Announced on 1 April 2016

1. กรณไีถ่ถอนจ านองเพื่อไปใช้บริการกบัสถาบันการเงินอืน่ (Re-finance)

2% หรือ MLR-2% (แลว้แต่จ านวนใดจะสูงกวา่) ของ
วงเงินสินเช่ือ แต่สูงสุดไม่เกิน 5%
(2% or MLR-2%, whichever is higher, of total loan 
amount but not exceeding 5%)

2% หรือ MLR-2% (แลว้แต่จ านวนใดจะสูงกวา่) ของ
วงเงินสินเช่ือ แต่สูงสุดไม่เกิน 5%
(2% or MLR-2%, whichever is higher, of total loan 
amount but not exceeding 5%)

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระยะเวลาท่ีลูกคา้เลือกใหคิ้ดอตัราดอกเบ้ียคงท่ี
(Depend on customer selection for fixed interest rate period)

2. กรณขีอเปลีย่นไปใช้สินเช่ืออตัราดอกเบีย้ลอยตัวก่อนครบรอบสัญญาอตัรา

ดอกเบีย้คงที่

ไม่มี (N/A)

ง. เบีย้ปรับทีเ่กีย่วเน่ืองกบัเงินให้สินเช่ือทีอ่ยู่อาศัย

(D. Penalty Related to House Loans)

อตัราค่าบริการ (หน่วย :  บาท) (Unit : THB) หมาบเหตุ (Remark)

PUBLIC


