
หนว่ย : รอ้ยละตอ่ปี (Unit: % p.a)

MLR 8.25

MOR 8.25

MRR 8.25

-

......… ......…

มหีลกัประกนั 

(With Collateral)

ไมม่หีลกัประกนั 

(Without Colateral)

5.  อัตราดอกเบีย้สงูสดุกรณีปกต ิCeiling  Rate 14.75 14.75 14.75 14.75 - 14.75 - 14.75 -

6.  อัตราดอกเบีย้สงูสดุกรณีผดินัดช าระหนี ้  

Maximum Default Interest Rate 14.75 14.75 14.75 14.75 - 14.75 - 14.75 -

1)  คา่อากรแสตมป์ Stamp Duty 7.1) 0.05%ของเงนิกูท้ี่

ไดรั้บการอนุมัต ิหรอืสงูสดุ

ไมเ่กนิ 10,000 บาท ( 

0.05% of approved credit 

limit or maximum = 10,000 

THB )

- 7.1) 0.05%ของเงนิกูท้ีไ่ดรั้บการอนุมัต ิหรอืสงูสดุไมเ่กนิ 

10,000 บาท   ( 0.05% of approved credit limit or 

maximum = 10,000 THB)

-

2)  คา่ใชจ้า่ยในการจดจ านอง Mortgage Registration Fee - - 7.2) 1% ของวงเงนิจ านองหรอืสงูสดุไมเ่กนิ 200,000 บาท -

( 1% of mortgaged value or maximum = 200,000 THB)

กรณีปกต ิ   In general case

1)  คา่ใชจ้า่ยในการส ารวจและประเมนิหลักประกัน 2/ - - 8.1) คา่ใชจ้า่ยในการประเมนิขัน้ต า่ 5,000 บาท ทัง้นีอ้าจมี

การเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่ับปัจจัยตา่งๆ อาทเิชน่ สถาน

ทีต่ัง้ของหลักประกัน, ความเรง่ดว่น, จ านวนฉบบัของ

รายงานทีต่อ้งการ เป็นตน้

-

     Collateral Appraisal Expenses Minimum fee is THB 5,000.  Cost may vary depending 

on factors such as location of property, urgency, number 

of copy required etc.

2)  คา่เบีย้ประกันภัย      Insurance Premium - - 8.2) ตามคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ (Per actual cost) -

3)  คา่ใชจ้า่ยในการช าระเงนิ (ผา่นเคานเ์ตอรอ์ืน่หรอืชอ่งทางอืน่)
- - - -

     Payment Fee (Through other counters/ channels)

4)  คา่ใชจ้า่ยในการตรวจสอบขอ้มลูเครดติ
- - - -

     Credit Bureau Search Fee 

กรณีผดินัดช าระหนี ้  In default case

1)  คา่ใชจ้า่ยกรณีเชค็คนื  Cheque Return Fee
- - - -

2)  คา่ใชจ้า่ยกรณีเงนิในบญัชไีมพ่อจา่ย  Fee for Insufficient Fund
- - - -

     (กรณีช าระหนีโ้ดยการหกับญัชกีับธนาคารพาณชิยอ์ืน่)

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

3)  คา่ใชจ้า่ยในการตดิตามทวงถามหนี้  2/  Debt Collection Expenses
- - - -

     Operating cost of commercial bank

กรณีปกต ิ   In general case

1)  คา่ใชจ้า่ยในการส ารวจและประเมนิหลักประกัน 2/ - - - -

     Collateral Appraisal Expenses 

2)  คา่ขอส าเนาใบแจง้ยอดบญัชขีองแตล่ะงวด (ชดุที ่2 เป็นตน้ไป)
- - - -

Fee for a new statement requested (for the second copy or more)

กรณีผดินัดช าระหนี ้  In default case

1)  คา่ใชจ้า่ยในการตดิตามทวงถามหนี้  2/ - - - -

    Debt Collection Expenses

2)  คา่ใชจ้า่ยกรณีช าระคนืเงนิใหกู้ย้มืทีอ่ยูอ่าศัยกอ่นก าหนด  (กรณีไถถ่อน

จ านองไปใชบ้รกิารกับสถาบนัการเงนิอืน่ : Re-Finance)  (Prepayment Fee for 

Home Mortgage Loan (Re-finance with other financial insitutions)

- -

9.2) กรณีช าระหนีเ้สร็จสิน้กอ่นก าหนดภายในชว่ง 3 ปีแรก

 นับจากวันท าสญัญา (Early repayment within 3 years 

from contract date) = 2% หรอื MLR-2% (แลว้แตจ่ านวน

ใดจะสงูกวา่) ของยอดเงนิกูค้า้งช าระทัง้หมดแตส่งูสดุไม่

เกนิ 5% ( 2% or MLR-2%, whichever is higher, of total 

loan outstanding amount but not exceeding 5%)

-

หมายเหต ุRemark

1/  ไมร่วมถงึเงนิใหส้นิเชือ่ประเภทที ่ธปท. ก าหนดหลักเกณฑไ์วเ้ฉพาะ   Exclude the type of credits in which BOT has stipulated the specific criteria. (มารค์ัส เฮอรร์ี ่ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารสาขาประเทศไทย)

2/  คา่ใชจ้า่ยประเภทเดยีวกันในขอ้ 8 และขอ้ 9  ธนาคารพาณชิยจ์ะเรยีกเก็บจากลกูคา้ซ า้ซอ้นกันไมไ่ด ้ Authorized Signatory

    The expenses in Clause 8 and 9 shall not be collected repeatedly.

9.  คา่ใชจ้า่ยทีเ่ป็นตน้ทนุในการด าเนนิงานของธนาคารพาณชิย์

ผูม้อี านาจลงนาม ..........................………………

(....………………............................)

ประกาศ ณ วันที ่9 มกราคม 2550  Announced on 9 January 2007

6.  อัตราดอกเบีย้สงูสดุกรณีผดินัดช าระหนี ้                                       Maximum 

Default Interest Rate

คา่ใชจ้า่ยตามทีไ่ดจ้า่ยไปจรงิและพอสมควรแกเ่หต ุ  (โปรดระบหุนว่ย)      Actual and Reasonable Expenses     หนว่ย (Unit) : บาท (THB)

7.  คา่ใชจ้า่ยทีจ่า่ยใหแ้กร่าชการ ไดแ้ก ่Expenses paid to governmental authorities i.e.,

8.  คา่ใชจ้า่ยทีจ่า่ยใหแ้กบ่คุคลอืน่หรอืหน่วยงานภายนอก ไดแ้ก ่ Expensese paid to the 

third or external parties i.e.,

เงนิใหส้นิเชือ่เพือ่การอปุโภคบรโิภค  

(Consumer loan)

สว่นบคุคล 1/  Persnal Loan ทีอ่ยูอ่าศยั Housing Loan

อตัราดอกเบีย้สงูสดุ  (รอ้ยละตอ่ปี) Maximum Inrest Rates (% p.a.) อตัราดอกเบีย้สงูสดุ  (รอ้ยละตอ่ปี) Maximum Rates (% p.a.)

5.  อัตราดอกเบีย้สงูสดุกรณีปกต ิ   

Ceiling Rate

2.  ลกูคา้รายใหญช่ัน้ด ีประเภทเงนิเบกิเกนิบญัช ี(Minimum Overdraft Rate) (ถา้ม)ี (if any)

3.  ลกูคา้รายยอ่ยชัน้ด ี(Minimum Retail Rate) (ถา้ม)ี (if any)

4.  อืน่ๆ (ถา้ม)ี   Others (if any)  

เงนิใหส้นิเชือ่เพือ่การประกอบธุรกจิ

(Commercial loan)

O/D Revolving ระยะส ัน้ 

Short 

term    

(< 1 ปี 

Year)

ระยะ

ยาว 

Long 

Term  

(> 1 ปี 

Year)

ธนาคารเอชเอสบซี ี(HSBC)

ตารางอตัราดอกเบีย้และคา่ใชจ้า่ยตามทีไ่ดจ้า่ยไปจรงิและพอสมควรแกเ่หต ุของเงนิใหส้นิเชือ่  1/

(Table of Interest Rates, and Actual and Reasonable Expenses, of Lending )

เร ิม่ใชต้ ัง้แตว่นัที ่(Effective From) 10 มกราคม 2550 (10 January 2007)

อตัราดอกเบีย้ (Interest Rates)

1.  ลกูคา้รายใหญช่ัน้ด ีประเภทเงนิกูแ้บบมรีะยะเวลา (Minimum Loan Rate)


