ธนาคารเอชเอสบีซ ี (HSBC)
ิ เชือ
่
้ และค่าใช้จา่ ยตามทีไ่ ด้จา่ ยไปจริงและพอสมควรแก่เหตุ ของเงินให้สน
ตารางอ ัตราดอกเบีย

1/

(Table of Interest Rates, and Actual and Reasonable Expenses, of Lending )
เริม
่ ใช้ตงแต่
ั้
ว ันที่ (Effective From) 29 สิงหาคม 2005 (29 August 2005)
้ (Interest Rates)
อ ัตราดอกเบีย

หน่วย : ร้อยละต่อปี (Unit: % p.a)

ั ้ ดี ประเภทเงินกู ้แบบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate)
1. ลูกค ้ารายใหญ่ชน

MLR

ั ้ ดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate) (ถ ้ามี) (if any)
2. ลูกค ้ารายใหญ่ชน

MOR

7.75

้ ดี (Minimum Retail Rate) (ถ ้ามี) (if any)
3. ลูกค ้ารายย่อยชัน

MRR

10.25

7.75

4. อืน
่ ๆ (ถ ้ามี) Others (if any)

O/D

Revolving

ิ เชือ
่ เพือ
เงินให้สน
่ การประกอบธุรกิจ
(Commercial loan)

ั้
ระยะสน
Short term

ระยะยาว
Long Term

......…
ิ เชือ
่ เพือ
เงินให้สน
่ การอุปโภคบริโภค
(Consumer loan)

(< 1 ปี Year) (> 1 ปี Year)

้ สูงสุด (ร้อยละต่อปี ) Maximum Inrest Rates (% p.a.)
อ ัตราดอกเบีย
5. อัตราดอกเบีย
้ สูงสุดกรณีปกติ

ส่วนบุคคล

1/

……….
Persnal Loan
ทีอ
่ ยูอ
่ าศ ัย Housing Loan

มีหล ักประก ัน
(With Collateral)

ไม่มห
ี ล ักประก ัน
(Without Colateral)

14.75

-

14.75

-

14.75

-

14.75

-

้ สูงสุด (ร้อยละต่อปี ) Maximum Rates (% p.a.)
อ ัตราดอกเบีย

14.75

14.75

14.75

14.75

-

5. อัตราดอกเบีย
้ สูงสุดกรณีปกติ

14.75

14.75

14.75

14.75

-

6. อัตราดอกเบีย
้ สูงสุดกรณีผด
ิ นั ดชาระหนี้ Maximum Default Interest Rate

Ceiling Rate

Ceiling Rate
6. อัตราดอกเบีย
้ สูงสุดกรณีผด
ิ นัดชาระ
หนี้ Maximum Default Interest Rate
ค่าใช้จา่ ยตามทีไ่ ด้จา่ ยไปจริงและพอสมควรแก่เหตุ (โปรดระบุหน่วย) Actual and Reasonable Expenses หน่วย (Unit) : บาท (THB)
7. ค่าใช ้จ่ายทีจ
่ า่ ยให ้แก่ราชการ ได ้แก่ Expenses paid to governmental
authorities i.e.,
1) ค่าอากรแสตมป์ Stamp Duty

7.1) 0.05%ของเงินกู ้ที่

-

7.1) 0.05%ของเงินกู ้ทีไ่ ด ้รับการอนุมต
ั ิ หรือ

ได ้รั บการอนุมต
ั ิ หรือสูงสุด

สูงสุด ไม่เกิน 10,000 บาท (0.05% of approved

ไม่เกิน (0.05% of approved

credit limit or maximum = 10,000 THB)

-

credit limit or maximum
= 10,000 THB )
2) ค่าใช ้จ่ายในการจดจานอง Mortgage Registration Fee

-

-

7.2) 1% ของวงเงินจานองหรือสูงสุดไม่เกิน

-

200,000 บาท ( 1% of mortgaged value or
maximum = 200,000 THB)
8. ค่าใช ้จ่ายทีจ
่ า่ ยให ้แก่บค
ุ คลอืน
่ หรือหน่วยงานภายนอก ได ้แก่ Expensese
paid to the third or external parties i.e.,
กรณีปกติ In general case
1) ค่าใช ้จ่ายในการสารวจและประเมินหลักประกัน

2/

-

-

8.1) ค่าใช ้จ่ายในการประเมินขัน
้ ตา่ 5,000 บาท

-

ทัง้ นี้ อาจมีการเปลีย
่ นแปลงขึน
้ อยู่กบ
ั ปั จจัย
ต่าง ๆ อาทิเช่น สถานทีต
่ ัง้ ของหลักประกัน,
ความเร่งด่วน, จานวนฉบับของรายงาน
ทีต
่ ้องการ เป็ นต ้น
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) ค่าเบีย
้ ประกันภัย Insurance Premium

-

-

3) ค่าใช ้จ่ายในการชาระเงิน (ผ่านเคาน์เตอร์อน
ื่ หรือช่องทางอืน
่ )

-

-

8.2) ตามค่าใช ้จ่ายทีเ่ กิดขึน
้ จริง (Per actual cost)
-

-

Payment Fee (Through other counters/ channels)
-

-

-

-

.........

.........

.........

.........

1) ค่าใช ้จ่ายกรณีเช็คคืน Cheque Return Fee

-

-

-

-

2) ค่าใช ้จ่ายกรณีเงินในบัญชีไม่พอจ่าย Fee for Insufficient Fund

-

-

-

-

4) ค่าใช ้จ่ายในการตรวจสอบข ้อมูลเครดิต
5) ......................................

3/

Credit Bureau Search Fee
กรณีผด
ิ นัดชาระหนี้ In default case

(กรณีชาระหนี้โดยการหักบัญชีกบ
ั ธนาคารพาณิชย์อน
ื่ )
(In case of payment by debiting from the account of other
commercial banks)
3) ค่าใช ้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้
4) ......................................

2/

Debt Collection Expenses

3/

-

-

-

-

.........

.........

.........

.........

-

-

-

-

9. ค่าใช ้จ่ายทีเ่ ป็ นต ้นทุนในการดาเนินงานของธนาคารพาณิชย์
Operating cost of commercial bank
กรณีปกติ In general case
1) ค่าใช ้จ่ายในการสารวจและประเมินหลักประกัน
Collateral Appraisal Expenses

2/

2) ค่าขอสาเนาใบแจ ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด (ชุดที่ 2 เป็ นต ้นไป)
3) ......................................

3/

-

-

-

-

.........

.........

.........

.........

-

-

-

-

-

-

Fee for a new statement requested (for the second copy or more)
กรณีผด
ิ นัดชาระหนี้ In default case
1) ค่าใช ้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้

2/

Debt Collection Expenses
2) ค่าใช ้จ่ายกรณีชาระคืนเงินให ้กู ้ยืมทีอ
่ ยู่อาศัยก่อนกาหนด

้ ก่อนกาหนดภายใน
9.2) กรณีชาระหนี้เสร็ จสิน

(กรณีไถ่ถอนจานองไปใช ้บริการกับสถาบันการเงินอืน
่ :

ช่วง3 ปี แรก นั บจากวันทาสัญญา (Early

Re-Finance) (Prepayment Fee Home Mortgage Loan

repayment within 3 years from contract date)

Re-Finance with other financial insitutions)

= 2% หรือ MLR-2% แล ้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า)
ของยอดเงินกู ้ค ้างชาระทัง้ หมด แต่สงู สุดไม่เกิน
5 % (2% or MLR-2%,whichever is higher, of total
loan outstandingamount but not exceeding 5%

หมายเหตุ Remark

ผู ้มีอานาจลงนาม ..........................………………

่ ประเภทที่ ธปท. กาหนดหลักเกณฑ์ไว ้เฉพาะ Exclude the type of credits in which BOT has stipulated the specific criteria.
1/ ไม่รวมถึงเงินให ้สินเชือ

(ปนัดดา มโนลีหกุล รั กษาการแทนประธานเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหารสาขาประเทศไทย)

2/ ค่าใช ้จ่ายประเภทเดียวกันในข ้อ 8 และข ้อ 9 ธนาคารพาณิชย์จะเรียกเก็บจากลูกค ้าซา้ ซ ้อนกันไม่ได ้
The expenses in Clause 8 and 9 shall not be collected repeatedly.

Authorized Signatory

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

ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2548 Announced on 29 August 2005

-

