
บัญชีเงนิฝากกระแสรายวนั

(Current Accounts)

บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์

(Savings Accounts)

บัญชีเงนิฝากประจ า

(Time Deposit Accounts)

บัญชีเงนิฝากกระแสรายวนั

(Current Accounts)

บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์

(Savings Accounts)

บัญชีเงนิฝากประจ า

(Time Deposit Accounts)

USD

ยอดเงนิคงเหลอืเฉลี่ยขั้นต ่า

(Minimum average balance 

requirement)

ตอ้งรักษายอดเงินคงเหลือเท่ากบัจ านวนท่ีฝาก
ไวค้ร้ังแรกตอนเปิดบญัชี

(The outstanding balance must be maintained to 
be equivalent to the initial deposit)

ตอ้งรักษายอดเงินคงเหลือเท่ากบัจ านวนท่ีฝาก
ไวค้ร้ังแรกตอนเปิดบญัชี

(The outstanding balance must be maintained to 
be equivalent to the initial deposit)

ค่าธรรมเนียม

(Monthly service fee)
- -

ระยะเวลาไม่เคลื่อนไหว

(Inactive months)
12 เดือน (12 months) 12 เดือน (12 months)

อยูภ่ายในระยะเวลาบญัชีเงินฝากประจ านั้น ๆ 
(Within the tenor period of the account)

12 เดือน (12 months) 12 เดือน (12 months)
อยูภ่ายในระยะเวลาบญัชีเงินฝากประจ านั้น ๆ 

(Within the tenor period of the account.)

ค่าธรรมเนียม

(Service charge)

USD 30 ต่อเดือน
(USD 30 per month)

USD 30 ต่อเดือน
(USD 30 per month)

-
USD 30 ต่อเดือน

(USD 30 per month)
USD 30 ต่อเดือน

(USD 30 per month)
-

N/A N/A

0.25% ของมูลค่าเช็ค ขั้นต ่า 
USD 15 หรือเทียบเท่า (0.25% of 
cheque amount with a minimum 

USD 15 equivalent)

N/A N/A

0.25% ของมูลค่าเช็ค ขั้นต ่า  
USD 15 หรือเทียบเท่า (0.25% of 
cheque amount with a minimum 

USD 15 equivalent)

N/A N/A

Telegraphic Transfer Via 

HSBC net
ค่าธรรมเนียม Additional 

Processing Fee (for non-

electronic channel)

ค่าธรรมเนียม Additional 

Processing Fee (for 

instruction submitted in 

non-standard bank form)

ค่าธรรมเนียม Principal Protection

SMART Credit Normal

SMART Credit Same Day

หมายเหตุ (Remarks)

ค่าธรรมเนียม Overseas Charges (in case charges are for remitter) ขั้นต ่า USD 35 ต่อธุรกรรม ทั้งน้ียงัไม่รวมค่าธรรมเนียมเรียกเก็บโดยธนาคารผูรั้บเงิน
(USD 35 per transaction in addition to any other charges claimed by Receiving Bank)

ขั้นต ่า USD 35 ต่อธุรกรรม ทั้งน้ียงัไม่รวมค่าธรรมเนียมเรียกเก็บโดยธนาคารผูรั้บเงิน
(USD 35 per transaction in addition to any other charges claimed by Receiving Bank)

1000 บาทต่อรายการ
(THB 1000 per transaction) 1000 บาทต่อรายการ
(THB 1000 per transaction)

ค่าธรรมเนียมพเิศษการโอนเงนิผ่านระบบ SMART

(Additional processing fee for SMART Transfer 

instruction via non-electronic channel)

500 บาทต่อชุดค าสัง่
(THB 500 per batch) 500 บาทต่อชุดค าสัง่
(THB 500 per batch)

500 บาทต่อชุดค าสัง่
(THB 500 per batch) 500 บาทต่อชุดค าสัง่
(THB 500 per batch)

USD 280 USD 280

ธนาคารเอชเอสบีซี (HSBC)
ตาราง 6 เงือ่นไขและค่าธรรมเนียมทีเ่กี่ยวกบัการให้บริการบัญชีเงนิฝากเงนิตราต่างประเทศ

Table 6 Conditions and Fees on Foreign Currency Accounts
เร่ิมใช้ตั้งแต่วนัที ่1 พฤษภาคม 2559 (Effective from 1 May 2016)

สกลุเงนิ

(Currency)

เงือ่นไข และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

(Conditions and Fees)

นิติบุคคล (Juristic Person Corporate Customer) นิติบุคคล (Juristic Person Commercial Banking Customer)

เงนิฝากขั้นต้น 

(Initial  Deposit)

เทียบเท่า 50,000 บาทส าหรับลูกคา้ท่ีมียอดขายต่อปีมากกวา่ 500 ลา้นบาท
(THB 50,000 equivalent for the customers which have annual sales turnover more than THB 500 million)

เทียบเท่า 50,000 บาท ส าหรับลูกคา้ท่ีมียอดขายต่อปีน้อยกวา่ 500 ลา้นบาท
(THB 50,000 equivalent for the customers which have annual sales turnover less than THB 500 million)

 ค่าธรรมเนียมกรณียอดเงนิคงเหลอืเฉลี่ยต ่ากว่าทีก่ าหนด

( Fee for account falls below minimum average 

balance requirement)

USD 140,000 ส าหรับลูกคา้ท่ีมียอดขายต่อปีมากกวา่ 500 ลา้นบาท 
และเป็นบุคคลท่ีมีถ่ินท่ีอยูน่อกประเทศเท่านั้น

(USD 140,000 equivalent for the customers which have annual sales 
turnover more than THB 500 million and Non-resident account holder 

only)

USD 170 ส าหรับลูกคา้ท่ีมียอดขายต่อปีมากกวา่ 500 ลา้นบาท 
และเป็นบุคคลท่ีมีถ่ินท่ีอยูน่อกประเทศเท่านั้น

(USD 170 for the customers which have annual sales turnover more than 
THB 500 million and Non-resident account holder only)

USD 140,000 ส าหรับลูกคา้ท่ีมียอดขายต่อปีน้อยกวา่ 500 ลา้นบาท 
และเป็นบุคคลท่ีมีถ่ินท่ีอยูน่อกประเทศเท่านั้น

(USD 140,000 equivalent for the customers which have annual sales 
turnover less than THB 500 million and Non-resident account holder 

only)

USD 170 ส าหรับลูกคา้ท่ีมียอดขายต่อปีน้อยกวา่ 500 ลา้นบาท 
และเป็นบุคคลท่ีมีถ่ินท่ีอยูน่อกประเทศเท่านั้น

(USD 170 for the customers which have annual sales turnover less than 
THB 500 million and Non-resident account holder only)

ค่าธรรมเนียมกรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหว 

(Service charge for inactive accounts)

ค่าธรรมเนียม cheque /draft คืน 

(Return of cheque/draft fee)

ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิ (Telegraphic Transfer : TT)

450 บาท ต่อรายการ (THB 450 per transaction) 450 บาท ต่อรายการ (THB 450 per transaction)

350 บาท ต่อรายการ (THB 350 per transaction) 350 บาท ต่อรายการ (THB 350 per transaction)

700 บาท ต่อรายการ (THB 700 per transaction) 700 บาท ต่อรายการ (THB 700 per transaction)

ค่าธรรมเนียมกรณีเปิดและปิดบัญชีภายใน 3 เดอืน

(Account opened and closed within 3 months service fee)

INTERNAL



บัญชีเงนิฝากกระแสรายวนั

(Current Accounts)

บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์

(Savings Accounts)

บัญชีเงนิฝากประจ า

(Time Deposit Accounts)

บัญชีเงนิฝากกระแสรายวนั

(Current Accounts)

บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์

(Savings Accounts)

บัญชีเงนิฝากประจ า

(Time Deposit Accounts)

ธนาคารเอชเอสบีซี (HSBC)
ตาราง 6 เงือ่นไขและค่าธรรมเนียมทีเ่กี่ยวกบัการให้บริการบัญชีเงนิฝากเงนิตราต่างประเทศ

Table 6 Conditions and Fees on Foreign Currency Accounts
เร่ิมใช้ตั้งแต่วนัที ่1 พฤษภาคม 2559 (Effective from 1 May 2016)

สกลุเงนิ

(Currency)

เงือ่นไข และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

(Conditions and Fees)

นิติบุคคล (Juristic Person Corporate Customer) นิติบุคคล (Juristic Person Commercial Banking Customer)

AUD

ยอดเงนิคงเหลอืเฉลี่ยขั้นต ่า

(Minimum average balance 

requirement)

ตอ้งรักษายอดเงินคงเหลือเท่ากบัจ านวนท่ีฝาก
ไวค้ร้ังแรกตอนเปิดบญัชี

(The outstanding balance must be maintained to 
be equivalent to the initial deposit)

ตอ้งรักษายอดเงินคงเหลือเท่ากบัจ านวนท่ีฝาก
ไวค้ร้ังแรกตอนเปิดบญัชี

(The outstanding balance must be maintained to 
be equivalent to the initial deposit)

ค่าธรรมเนียม

(Monthly service fee)
- -

ระยะเวลาไม่เคลื่อนไหว

(Inactive months)
12 เดือน (12 months) 12 เดือน (12 months)

อยูภ่ายในระยะเวลาบญัชีเงินฝากประจ านั้น ๆ 
(Within the tenor period of the account.)

12 เดือน (12 months) 12 เดือน (12 months)
อยูภ่ายในระยะเวลาบญัชีเงินฝากประจ านั้น ๆ 

(Within the tenor period of the account.)

ค่าธรรมเนียม

(Service charge)
AUD 40 ต่อเดือน

(AUD 40 per month)
AUD 40 ต่อเดือน

(AUD 40 per month)
-

AUD 40 ต่อเดือน
(AUD 40 per month)

AUD 40 ต่อเดือน
(AUD 40 per month)

-

N/A N/A

ค่าธรรมเนียม cheque /draft คืน 
(Return of cheque/draft fee) N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Telegraphic Transfer Via 

HSBC net

ค่าธรรมเนียม Additional 

Processing Fee (for non-

electronic channel)
ค่าธรรมเนียม Additional 

Processing Fee (for 

instruction submitted in 

non-standard bank form)

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

SMART Credit Normal

SMART Credit Same Day

หมายเหตุ (Remarks)

ค่าธรรมเนียมกรณีเปิดและปิดบัญชีภายใน 3 เดอืน

(Account opened and closed within 3 months service fee)
AUD 390 AUD 390

เงนิฝากขั้นต้น 

(Initial  Deposit)

เทียบเท่า 50,000 บาทส าหรับลูกคา้ท่ีมียอดขายต่อปีมากกวา่ 500 ลา้นบาท
(THB 50,000 equivalent for the customers which have annual sales turnover more than THB 500 million)

เทียบเท่า 50,000 บาท ส าหรับลูกคา้ท่ีมียอดขายต่อปีน้อยกวา่ 500 ลา้นบาท
(THB 50,000 equivalent for the customers which have annual sales turnover less than THB 500 million)

 ค่าธรรมเนียมกรณียอดเงนิคงเหลอืเฉลี่ยต ่ากว่าทีก่ าหนด

(Fee for account falls below minimum average 

balance requirement)

AUD 190,000 ส าหรับลูกคา้ท่ีมียอดขายต่อปีมากกวา่ 500 ลา้นบาท 
และเป็นบุคคลท่ีมีถ่ินท่ีอยูน่อกประเทศเท่านั้น

(AUD 190,000 equivalent for the customers which have annual sales 
turnover more than THB 500 million and Non-resident account holder 

only)

AUD 230 ส าหรับลูกคา้ท่ีมียอดขายต่อปีมากกวา่ 500 ลา้นบาท 
และเป็นบุคคลท่ีมีถ่ินท่ีอยูน่อกประเทศเท่านั้น

(AUD 230 for the customers which have annual sales turnover more than 
THB 500 million and Non-resident account holder only)

AUD 190,000 ส าหรับลูกคา้ท่ีมียอดขายต่อปีน้อยกวา่ 500 ลา้นบาท 
และเป็นบุคคลท่ีมีถ่ินท่ีอยูน่อกประเทศเท่านั้น

(AUD 190,000 equivalent for the customers which have annual sales 
turnover less than THB 500 million and Non-resident account holder 

only)

AUD 230 ส าหรับลูกคา้ท่ีมียอดขายต่อปีน้อยกวา่ 500 ลา้นบาท 
และเป็นบุคคลท่ีมีถ่ินท่ีอยูน่อกประเทศเท่านั้น

(AUD 230 for the customers which have annual sales turnover less than 
THB 500 million and Non-resident account holder only)

ค่าธรรมเนียมกรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหว (Service charge 

for inactive accounts)

ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิ (Telegraphic Transfer : TT)

450 บาท ต่อรายการ (THB 450 per transaction) 450 บาท ต่อรายการ (THB 450 per transaction)

350 บาท ต่อรายการ (THB 350 per transaction) 350 บาท ต่อรายการ (THB 350 per transaction)

700 บาท ต่อรายการ (THB 700 per transaction) 700 บาท ต่อรายการ (THB 700 per transaction)

ค่าธรรมเนียม Overseas Charges (in case charges are for remitter) ขั้นต ่า USD 35 ต่อธุรกรรม ทั้งน้ียงัไม่รวมค่าธรรมเนียมเรียกเก็บโดยธนาคารผูรั้บเงิน
(USD 35 per transaction in addition to any other charges claimed by Receiving Bank)

ขั้นต ่า USD 35 ต่อธุรกรรม ทั้งน้ียงัไม่รวมค่าธรรมเนียมเรียกเก็บโดยธนาคารผูรั้บเงิน
(USD 35 per transaction in addition to any other charges claimed by Receiving Bank)

ค่าธรรมเนียม Principal Protection

ค่าธรรมเนียมพเิศษการโอนเงนิผ่านระบบ SMART

(Additional processing fee for SMART Transfer 

instruction via non-electronic channel)

500 บาทต่อชุดค าสัง่
(THB 500 per batch)

500 บาทต่อชุดค าสัง่
(THB 500 per batch)

500 บาทต่อชุดค าสัง่
(THB 500 per batch)

500 บาทต่อชุดค าสัง่
(THB 500 per batch)

INTERNAL



บัญชีเงนิฝากกระแสรายวนั

(Current Accounts)

บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์

(Savings Accounts)

บัญชีเงนิฝากประจ า

(Time Deposit Accounts)

บัญชีเงนิฝากกระแสรายวนั

(Current Accounts)

บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์

(Savings Accounts)

บัญชีเงนิฝากประจ า

(Time Deposit Accounts)

ธนาคารเอชเอสบีซี (HSBC)
ตาราง 6 เงือ่นไขและค่าธรรมเนียมทีเ่กี่ยวกบัการให้บริการบัญชีเงนิฝากเงนิตราต่างประเทศ

Table 6 Conditions and Fees on Foreign Currency Accounts
เร่ิมใช้ตั้งแต่วนัที ่1 พฤษภาคม 2559 (Effective from 1 May 2016)

สกลุเงนิ

(Currency)

เงือ่นไข และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

(Conditions and Fees)

นิติบุคคล (Juristic Person Corporate Customer) นิติบุคคล (Juristic Person Commercial Banking Customer)

EUR

ยอดเงนิคงเหลอืเฉลี่ยขั้นต ่า

(Minimum average balance 

requirement)

ตอ้งรักษายอดเงินคงเหลือเท่ากบัจ านวนท่ีฝาก
ไวค้ร้ังแรกตอนเปิดบญัชี

(The outstanding balance must be maintained to 
be equivalent to the initial deposit)

ตอ้งรักษายอดเงินคงเหลือเท่ากบัจ านวนท่ีฝาก
ไวค้ร้ังแรกตอนเปิดบญัชี

(The outstanding balance must be maintained to 
be equivalent to the initial deposit)

ค่าธรรมเนียม

(Monthly service fee)
- -

ระยะเวลาไม่เคลื่อนไหว

(Inactive months)
12 เดือน (12 months) 12 เดือน (12 months)

อยูภ่ายในระยะเวลาบญัชีเงินฝากประจ านั้น ๆ 
(Within the tenor period of the account.)

12 เดือน (12 months) 12 เดือน (12 months)
อยูภ่ายในระยะเวลาบญัชีเงินฝากประจ านั้น ๆ 

(Within the tenor period of the account.)

ค่าธรรมเนียม

(Service charge)
EUR 30 ต่อเดือน

(EUR 30 per month)
EUR 30 ต่อเดือน

(EUR 30 per month)
-

EUR 30 ต่อเดือน
(EUR 30 per month)

EUR 30 ต่อเดือน
(EUR 30 per month)

-

N/A N/A

ค่าธรรมเนียม cheque /draft คืน 
(Return of cheque/draft fee) N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Telegraphic Transfer Via 

HSBC net

ค่าธรรมเนียม Additional 

Processing Fee (for non-

electronic channel)
ค่าธรรมเนียม Additional 

Processing Fee (for 

instruction submitted in 

non-standard bank form)

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

SMART Credit Normal

SMART Credit Same Day

หมายเหตุ (Remarks)

EUR 260 EUR 260

เงนิฝากขั้นต้น 

(Initial  Deposit)

เทียบเท่า 50,000 บาทส าหรับลูกคา้ท่ีมียอดขายต่อปีมากกวา่ 500 ลา้นบาท
(THB 50,000 equivalent for the customers which have annual sales turnover more than THB 500 million)

เทียบเท่า 50,000 บาท ส าหรับลูกคา้ท่ีมียอดขายต่อปีน้อยกวา่ 500 ลา้นบาท
(THB 50,000 equivalent for the customers which have annual sales turnover less than THB 500 million)

 ค่าธรรมเนียมกรณียอดเงนิคงเหลอืเฉลี่ยต ่ากว่าทีก่ าหนด

(Fee for account falls below minimum average 

balance requirement)

EUR 125,000 ส าหรับลูกคา้ท่ีมียอดขายต่อปีมากกวา่ 500 ลา้นบาท 
และเป็นบุคคลท่ีมีถ่ินท่ีอยูน่อกประเทศเท่านั้น

(EUR 125,000 equivalent for the customers which have annual sales 
turnover more than THB 500 million and Non-resident account holder 

only)

EUR 160 ส าหรับลูกคา้ท่ีมียอดขายต่อปีมากกวา่ 500 ลา้นบาท 
และเป็นบุคคลท่ีมีถ่ินท่ีอยูน่อกประเทศเท่านั้น

(EUR 160 for the customers which have annual sales turnover more than 
THB 500 million and Non-resident account holder only)

EUR 125,000 ส าหรับลูกคา้ท่ีมียอดขายต่อปีน้อยกวา่ 500 ลา้นบาท 
และเป็นบุคคลท่ีมีถ่ินท่ีอยูน่อกประเทศเท่านั้น

(EUR 125,000 equivalent for the customers which have annual sales 
turnover less than THB 500 million and Non-resident account holder 

only)

EUR 160 ส าหรับลูกคา้ท่ีมียอดขายต่อปีน้อยกวา่ 500 ลา้นบาท 
และเป็นบุคคลท่ีมีถ่ินท่ีอยูน่อกประเทศเท่านั้น

(EUR 160 for the customers which have annual sales turnover less than 
THB 500 million and Non-resident account holder only)

ค่าธรรมเนียมกรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหว (Service charge 

for inactive accounts)

ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิ (Telegraphic Transfer : TT)

450 บาท ต่อรายการ (THB 450 per transaction) 450 บาท ต่อรายการ (THB 450 per transaction)

350 บาท ต่อรายการ (THB 350 per transaction) 350 บาท ต่อรายการ (THB 350 per transaction)

700 บาท ต่อรายการ (THB 700 per transaction) 700 บาท ต่อรายการ (THB 700 per transaction)

ค่าธรรมเนียมกรณีเปิดและปิดบัญชีภายใน 3 เดอืน

(Account opened and closed within 3 months service fee)

ค่าธรรมเนียม Overseas Charges (in case charges are for remitter) ขั้นต ่า USD 35 ต่อธุรกรรม ทั้งน้ียงัไม่รวมค่าธรรมเนียมเรียกเก็บโดยธนาคารผูรั้บเงิน
(USD 35 per transaction in addition to any other charges claimed by Receiving Bank)

ขั้นต ่า USD 35 ต่อธุรกรรม ทั้งน้ียงัไม่รวมค่าธรรมเนียมเรียกเก็บโดยธนาคารผูรั้บเงิน
(USD 35 per transaction in addition to any other charges claimed by Receiving Bank)

ค่าธรรมเนียม Principal Protection

ค่าธรรมเนียมพเิศษการโอนเงนิผ่านระบบ SMART

(Additional processing fee for SMART Transfer 

instruction via non-electronic channel)

500 บาทต่อชุดค าสัง่
(THB 500 per batch)

500 บาทต่อชุดค าสัง่
(THB 500 per batch)

500 บาทต่อชุดค าสัง่
(THB 500 per batch)

500 บาทต่อชุดค าสัง่
(THB 500 per batch)

INTERNAL



บัญชีเงนิฝากกระแสรายวนั

(Current Accounts)

บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์

(Savings Accounts)

บัญชีเงนิฝากประจ า

(Time Deposit Accounts)

บัญชีเงนิฝากกระแสรายวนั

(Current Accounts)

บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์

(Savings Accounts)

บัญชีเงนิฝากประจ า

(Time Deposit Accounts)

ธนาคารเอชเอสบีซี (HSBC)
ตาราง 6 เงือ่นไขและค่าธรรมเนียมทีเ่กี่ยวกบัการให้บริการบัญชีเงนิฝากเงนิตราต่างประเทศ

Table 6 Conditions and Fees on Foreign Currency Accounts
เร่ิมใช้ตั้งแต่วนัที ่1 พฤษภาคม 2559 (Effective from 1 May 2016)

สกลุเงนิ

(Currency)

เงือ่นไข และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

(Conditions and Fees)

นิติบุคคล (Juristic Person Corporate Customer) นิติบุคคล (Juristic Person Commercial Banking Customer)

GBP

ยอดเงนิคงเหลอืเฉลี่ยขั้นต ่า

(Minimum average balance 

requirement)

ตอ้งรักษายอดเงินคงเหลือเท่ากบัจ านวนท่ีฝาก
ไวค้ร้ังแรกตอนเปิดบญัชี

(The outstanding balance must be maintained to 
be equivalent to the initial deposit)

ตอ้งรักษายอดเงินคงเหลือเท่ากบัจ านวนท่ีฝาก
ไวค้ร้ังแรกตอนเปิดบญัชี

(The outstanding balance must be maintained to 
be equivalent to the initial deposit)

ค่าธรรมเนียม

(Monthly service fee)
- -

ระยะเวลาไม่เคลื่อนไหว

(Inactive months)
12 เดือน (12 months) 12 เดือน (12 months)

อยูภ่ายในระยะเวลาบญัชีเงินฝากประจ านั้น ๆ 
(Within the tenor period of the account.)

12 เดือน (12 months) 12 เดือน (12 months)
อยูภ่ายในระยะเวลาบญัชีเงินฝากประจ านั้น ๆ 

(Within the tenor period of the account.)

ค่าธรรมเนียม

(Service charge)
GBP 20 ต่อเดือน

(GBP 20 per month)
GBP 20 ต่อเดือน

(GBP 20 per month)
-

GBP 20 ต่อเดือน
(GBP 20 per month)

GBP 20 ต่อเดือน
(GBP 20 per month)

-

N/A N/A

ค่าธรรมเนียม cheque /draft คืน 
(Return of cheque/draft fee) N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Telegraphic Transfer Via 

HSBC net

ค่าธรรมเนียม Additional 

Processing Fee (for non-

electronic channel)
ค่าธรรมเนียม Additional 

Processing Fee (for 

instruction submitted in 

non-standard bank form)

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

SMART Credit Normal

SMART Credit Same Day

หมายเหตุ (Remarks)

GBP 200

เงนิฝากขั้นต้น 

(Initial  Deposit)

เทียบเท่า 50,000 บาทส าหรับลูกคา้ท่ีมียอดขายต่อปีมากกวา่ 500 ลา้นบาท
(THB50,000 equivalent for the customers which have annual sales turnover more than THB 500 million)

เทียบเท่า 50,000 บาท ส าหรับลูกคา้ท่ีมียอดขายต่อปีน้อยกวา่ 500 ลา้นบาท
(THB 50,000 equivalent for the customers which have annual sales turnover less than THB 500 million)

 ค่าธรรมเนียมกรณียอดเงนิคงเหลอืเฉลี่ยต ่ากว่าทีก่ าหนด

(Fee for account falls below minimum average 

balance requirement)

GBP 100,000 ส าหรับลูกคา้ท่ีมียอดขายต่อปีมากกวา่ 500 ลา้นบาท 
และเป็นบุคคลท่ีมีถ่ินท่ีอยูน่อกประเทศเท่านั้น

(GBP 100,000 equivalent for the customers which have annual sales 
turnover more than THB 500 million and Non-resident account holder 

only)

GBP 120 ส าหรับลูกคา้ท่ีมียอดขายต่อปีมากกวา่ 500 ลา้นบาท 
และเป็นบุคคลท่ีมีถ่ินท่ีอยูน่อกประเทศเท่านั้น

(GBP 120 for the customers which have annual sales turnover more than 
THB 500 million and Non-resident account holder only)

GBP 100,000 ส าหรับลูกคา้ท่ีมียอดขายต่อปีน้อยกวา่ 500 ลา้นบาท 
และเป็นบุคคลท่ีมีถ่ินท่ีอยูน่อกประเทศเท่านั้น

(GBP 100,000 equivalent for the customers which have annual sales 
turnover less than THB 500 million and Non-resident account holder 

only)

GBP 120 ส าหรับลูกคา้ท่ีมียอดขายต่อปีน้อยกวา่ 500 ลา้นบาท 
และเป็นบุคคลท่ีมีถ่ินท่ีอยูน่อกประเทศเท่านั้น

(GBP 120 for the customers which have annual sales turnover less than 
THB 500 million and Non-resident account holder only)

ค่าธรรมเนียมกรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหว (Service charge 

for inactive accounts)

ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิ (Telegraphic Transfer : TT)

450 บาท ต่อรายการ (THB 450 per transaction) 450 บาท ต่อรายการ (THB 450 per transaction)

350 บาท ต่อรายการ (THB 350 per transaction) 350 บาท ต่อรายการ (THB 350 per transaction)

700 บาท ต่อรายการ (THB 700 per transaction) 700 บาท ต่อรายการ (THB 700 per transaction)

ค่าธรรมเนียมกรณีเปิดและปิดบัญชีภายใน 3 เดอืน

(Account opened and closed within 3 months service fee)
GBP 200

ค่าธรรมเนียม Overseas Charges (in case charges are for remitter) ขั้นต ่า USD 35 ต่อธุรกรรม ทั้งน้ียงัไม่รวมค่าธรรมเนียมเรียกเก็บโดยธนาคารผูรั้บเงิน
(USD 35 per transaction in addition to any other charges claimed by Receiving Bank)

ขั้นต ่า USD 35 ต่อธุรกรรม ทั้งน้ียงัไม่รวมค่าธรรมเนียมเรียกเก็บโดยธนาคารผูรั้บเงิน
(USD 35 per transaction in addition to any other charges claimed by Receiving Bank)

ค่าธรรมเนียม Principal Protection

ค่าธรรมเนียมพเิศษการโอนเงนิผ่านระบบ SMART

(Additional processing fee for SMART Transfer 

instruction via non-electronic channel)

500 บาทต่อชุดค าสัง่
(THB 500 per batch)

500 บาทต่อชุดค าสัง่
(THB 500 per batch)

500 บาทต่อชุดค าสัง่
(THB 500 per batch)

500 บาทต่อชุดค าสัง่
(THB 500 per batch)

INTERNAL



บัญชีเงนิฝากกระแสรายวนั

(Current Accounts)

บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์

(Savings Accounts)

บัญชีเงนิฝากประจ า

(Time Deposit Accounts)

บัญชีเงนิฝากกระแสรายวนั

(Current Accounts)

บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์

(Savings Accounts)

บัญชีเงนิฝากประจ า

(Time Deposit Accounts)

ธนาคารเอชเอสบีซี (HSBC)
ตาราง 6 เงือ่นไขและค่าธรรมเนียมทีเ่กี่ยวกบัการให้บริการบัญชีเงนิฝากเงนิตราต่างประเทศ

Table 6 Conditions and Fees on Foreign Currency Accounts
เร่ิมใช้ตั้งแต่วนัที ่1 พฤษภาคม 2559 (Effective from 1 May 2016)

สกลุเงนิ

(Currency)

เงือ่นไข และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

(Conditions and Fees)

นิติบุคคล (Juristic Person Corporate Customer) นิติบุคคล (Juristic Person Commercial Banking Customer)

HKD

ยอดเงนิคงเหลอืเฉลี่ยขั้นต ่า

(Minimum average balance 

requirement)

ตอ้งรักษายอดเงินคงเหลือเท่ากบัจ านวนท่ีฝาก
ไวค้ร้ังแรกตอนเปิดบญัชี

(The outstanding balance must be maintained to 
be equivalent to the initial deposit)

ตอ้งรักษายอดเงินคงเหลือเท่ากบัจ านวนท่ีฝาก
ไวค้ร้ังแรกตอนเปิดบญัชี

(The outstanding balance must be maintained to 
be equivalent to the initial deposit)

ค่าธรรมเนียม

(Monthly service fee)
- -

ระยะเวลาไม่เคลื่อนไหว

(Inactive months)
12 เดือน (12 months) 12 เดือน (12 months)

อยูภ่ายในระยะเวลาบญัชีเงินฝากประจ านั้น ๆ 
(Within the tenor period of the account.)

12 เดือน (12 months) 12 เดือน (12 months)
อยูภ่ายในระยะเวลาบญัชีเงินฝากประจ านั้น ๆ 

(Within the tenor period of the account.)

ค่าธรรมเนียม

(Service charge)
HKD 220 ต่อเดือน

(HKD 220 per month)
HKD 220 ต่อเดือน

(HKD 220 per month)
-

HKD 220 ต่อเดือน
(HKD 220 per month)

HKD 220 ต่อเดือน
(HKD 220 per month)

-

N/A N/A

ค่าธรรมเนียม cheque /draft คืน 
(Return of cheque/draft fee) N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Telegraphic Transfer Via 

HSBC net

ค่าธรรมเนียม Additional 

Processing Fee (for non-

electronic channel)
ค่าธรรมเนียม Additional 

Processing Fee (for 

instruction submitted in 

non-standard bank form)

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

SMART Credit Normal

SMART Credit Same Day

หมายเหตุ (Remarks)

HKD 2,160 HKD 2,160

ค่าธรรมเนียม Overseas Charges (in case charges are for remitter) ขั้นต ่า USD 35 ต่อธุรกรรม ทั้งน้ียงัไม่รวมค่าธรรมเนียมเรียกเก็บโดยธนาคารผูรั้บเงิน
(USD 35 per transaction in addition to any other charges claimed by Receiving Bank)

ขั้นต ่า USD 35 ต่อธุรกรรม ทั้งน้ียงัไม่รวมค่าธรรมเนียมเรียกเก็บโดยธนาคารผูรั้บเงิน
(USD 35 per transaction in addition to any other charges claimed by Receiving Bank)

ค่าธรรมเนียม Principal Protection

เงนิฝากขั้นต้น 

(Initial  Deposit)

เทียบเท่า 50,000 บาทส าหรับลูกคา้ท่ีมียอดขายต่อปีมากกวา่ 500 ลา้นบาท
(THB50,000 equivalent for the customers which have annual sales turnover more than THB 500 million)

เทียบเท่า 50,000 บาท ส าหรับลูกคา้ท่ีมียอดขายต่อปีน้อยกวา่ 500 ลา้นบาท
(THB 50,000 equivalent for the customers which have annual sales turnover less than THB 500 million)

 ค่าธรรมเนียมกรณียอดเงนิคงเหลอืเฉลี่ยต ่ากว่าทีก่ าหนด

(Fee for account falls below minimum average 

balance requirement)

HKD 1,080,000 ส าหรับลูกคา้ท่ีมียอดขายต่อปีมากกวา่ 500 ลา้นบาท 
และเป็นบุคคลท่ีมีถ่ินท่ีอยูน่อกประเทศเท่านั้น

(HKD 1,080,000 equivalent for the customers which have annual sales 
turnover more than THB 500 million and Non-resident account holder 

only)

HKD 1,300 ส าหรับลูกคา้ท่ีมียอดขายต่อปีมากกวา่ 500 ลา้นบาท 
และเป็นบุคคลท่ีมีถ่ินท่ีอยูน่อกประเทศเท่านั้น

(HKD 1,300 for the customers which have annual sales turnover more 
than THB 500 million and Non-resident account holder only)

HKD 1,300 ส าหรับลูกคา้ท่ีมียอดขายต่อปีน้อยกวา่ 500 ลา้นบาท 
และเป็นบุคคลท่ีมีถ่ินท่ีอยูน่อกประเทศเท่านั้น

(HKD 1,300 for the customers which have annual sales turnover less than 
THB 500 million and Non-resident account holder only)

HKD 1,080,000 ส าหรับลูกคา้ท่ีมียอดขายต่อปีน้อยกวา่ 500 ลา้นบาท 
และเป็นบุคคลท่ีมีถ่ินท่ีอยูน่อกประเทศเท่านั้น

(HKD 1,080,000 equivalent for the customers which have annual sales 
turnover less than THB 500 million and Non-resident account holder 

only)

ค่าธรรมเนียมกรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหว (Service charge 

for inactive accounts)

ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิ (Telegraphic Transfer : TT)

450 บาท ต่อรายการ (THB 450 per transaction) 450 บาท ต่อรายการ (THB 450 per transaction)

350 บาท ต่อรายการ (THB 350 per transaction) 350 บาท ต่อรายการ (THB 350 per transaction)

700 บาท ต่อรายการ (THB 700 per transaction) 700 บาท ต่อรายการ (THB 700 per transaction)

ค่าธรรมเนียมกรณีเปิดและปิดบัญชีภายใน 3 เดอืน

(Account opened and closed within 3 months service fee)

ค่าธรรมเนียมพเิศษการโอนเงนิผ่านระบบ SMART

(Additional processing fee for SMART Transfer 

instruction via non-electronic channel)

500 บาทต่อชุดค าสัง่
(THB 500 per batch)

500 บาทต่อชุดค าสัง่
(THB 500 per batch)

500 บาทต่อชุดค าสัง่
(THB 500 per batch)

500 บาทต่อชุดค าสัง่
(THB 500 per batch)

INTERNAL



บัญชีเงนิฝากกระแสรายวนั

(Current Accounts)

บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์

(Savings Accounts)

บัญชีเงนิฝากประจ า

(Time Deposit Accounts)

บัญชีเงนิฝากกระแสรายวนั

(Current Accounts)

บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์

(Savings Accounts)

บัญชีเงนิฝากประจ า

(Time Deposit Accounts)

ธนาคารเอชเอสบีซี (HSBC)
ตาราง 6 เงือ่นไขและค่าธรรมเนียมทีเ่กี่ยวกบัการให้บริการบัญชีเงนิฝากเงนิตราต่างประเทศ

Table 6 Conditions and Fees on Foreign Currency Accounts
เร่ิมใช้ตั้งแต่วนัที ่1 พฤษภาคม 2559 (Effective from 1 May 2016)

สกลุเงนิ

(Currency)

เงือ่นไข และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

(Conditions and Fees)

นิติบุคคล (Juristic Person Corporate Customer) นิติบุคคล (Juristic Person Commercial Banking Customer)

SGD

ยอดเงนิคงเหลอืเฉลี่ยขั้นต ่า

(Minimum average balance 

requirement)

ตอ้งรักษายอดเงินคงเหลือเท่ากบัจ านวนท่ีฝาก
ไวค้ร้ังแรกตอนเปิดบญัชี

(The outstanding balance must be maintained to 
be equivalent to the initial deposit)

ตอ้งรักษายอดเงินคงเหลือเท่ากบัจ านวนท่ีฝาก
ไวค้ร้ังแรกตอนเปิดบญัชี

(The outstanding balance must be maintained to 
be equivalent to the initial deposit)

ค่าธรรมเนียม

(Monthly service fee)
- -

ระยะเวลาไม่เคลื่อนไหว

(Inactive months)
12 เดือน (12 months) 12 เดือน (12 months)

อยูภ่ายในระยะเวลาบญัชีเงินฝากประจ านั้น ๆ 
(Within the tenor period of the account.)

12 เดือน (12 months) 12 เดือน (12 months)
อยูภ่ายในระยะเวลาบญัชีเงินฝากประจ านั้น ๆ 

(Within the tenor period of the account.)

ค่าธรรมเนียม

(Service charge)
SGD 40 ต่อเดือน

(SGD 40 per month)
SGD 40 ต่อเดือน

(SGD 40 per month)
-

SGD 40 ต่อเดือน
(SGD 40 per month)

SGD 40 ต่อเดือน
(SGD 40 per month)

-

N/A N/A

ค่าธรรมเนียม cheque /draft คืน 
(Return of cheque/draft fee) N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Telegraphic Transfer Via 

HSBC net

ค่าธรรมเนียม Additional 

Processing Fee (for non-

electronic channel)
ค่าธรรมเนียม Additional 

Processing Fee (for 

instruction submitted in 

non-standard bank form)

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

SMART Credit Normal

SMART Credit Same Day

หมายเหตุ (Remarks)

ค่าธรรมเนียมกรณีเปิดและปิดบัญชีภายใน 3 เดอืน

(Account opened and closed within 3 months service fee)
SGD 390

เงนิฝากขั้นต้น 

(Initial  Deposit)

เทียบเท่า 50,000 บาทส าหรับลูกคา้ท่ีมียอดขายต่อปีมากกวา่ 500 ลา้นบาท
(THB 50,000 equivalent for the customers which have annual sales turnover more than THB 500 million)

เทียบเท่า 50,000 บาท ส าหรับลูกคา้ท่ีมียอดขายต่อปีน้อยกวา่ 500 ลา้นบาท
(THB 50,000 equivalent for the customers which have annual sales turnover less than THB 500 million)

 ค่าธรรมเนียมกรณียอดเงนิคงเหลอืเฉลี่ยต ่ากว่าทีก่ าหนด

(Fee for account falls below minimum average 

balance requirement)

SGD 195,000 ส าหรับลูกคา้ท่ีมียอดขายต่อปีมากกวา่ 500 ลา้นบาท 
และเป็นบุคคลท่ีมีถ่ินท่ีอยูน่อกประเทศเท่านั้น

(SGD 195,000 equivalent for the customers which have annual sales 
turnover more than THB 500 million and Non-resident account holder 

only)

SGD 240 ส าหรับลูกคา้ท่ีมียอดขายต่อปีมากกวา่ 500 ลา้นบาท 
และเป็นบุคคลท่ีมีถ่ินท่ีอยูน่อกประเทศเท่านั้น

(SGD 240 for the customers which have annual sales turnover more than 
THB 500 million and Non-resident account holder only)

SGD 195,000 ส าหรับลูกคา้ท่ีมียอดขายต่อปีน้อยกวา่ 500 ลา้นบาท 
และเป็นบุคคลท่ีมีถ่ินท่ีอยูน่อกประเทศเท่านั้น

(SGD 195,000 equivalent for the customers which have annual sales 
turnover less than THB 500 million and Non-resident account holder 

only)

SGD 240 ส าหรับลูกคา้ท่ีมียอดขายต่อปีน้อยกวา่ 500 ลา้นบาท 
และเป็นบุคคลท่ีมีถ่ินท่ีอยูน่อกประเทศเท่านั้น

(SGD 240 for the customers which have annual sales turnover less than 
THB 500 million and Non-resident account holder only)

ค่าธรรมเนียมกรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหว (Service charge 

for inactive accounts)

ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิ (Telegraphic Transfer : TT)

450 บาท ต่อรายการ (THB 450 per transaction) 450 บาท ต่อรายการ (THB 450 per transaction)

350 บาท ต่อรายการ (THB 350 per transaction) 350 บาท ต่อรายการ (THB 350 per transaction)

700 บาท ต่อรายการ (THB 700 per transaction) 700 บาท ต่อรายการ (THB 700 per transaction)

SGD 390

ค่าธรรมเนียม Overseas Charges (in case charges are for remitter) ขั้นต ่า USD 35 ต่อธุรกรรม ทั้งน้ียงัไม่รวมค่าธรรมเนียมเรียกเก็บโดยธนาคารผูรั้บเงิน
(USD 35 per transaction in addition to any other charges claimed by Receiving Bank)

ขั้นต ่า USD 35 ต่อธุรกรรม ทั้งน้ียงัไม่รวมค่าธรรมเนียมเรียกเก็บโดยธนาคารผูรั้บเงิน
(USD 35 per transaction in addition to any other charges claimed by Receiving Bank)

ค่าธรรมเนียม Principal Protection

ค่าธรรมเนียมพเิศษการโอนเงนิผ่านระบบ SMART

(Additional processing fee for SMART Transfer 

instruction via non-electronic channel)

500 บาทต่อชุดค าสัง่
(THB 500 per batch)

500 บาทต่อชุดค าสัง่
(THB 500 per batch)

500 บาทต่อชุดค าสัง่
(THB 500 per batch)

500 บาทต่อชุดค าสัง่
(THB 500 per batch)

INTERNAL



บัญชีเงนิฝากกระแสรายวนั

(Current Accounts)

บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์

(Savings Accounts)

บัญชีเงนิฝากประจ า

(Time Deposit Accounts)

บัญชีเงนิฝากกระแสรายวนั

(Current Accounts)

บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์

(Savings Accounts)

บัญชีเงนิฝากประจ า

(Time Deposit Accounts)

ธนาคารเอชเอสบีซี (HSBC)
ตาราง 6 เงือ่นไขและค่าธรรมเนียมทีเ่กี่ยวกบัการให้บริการบัญชีเงนิฝากเงนิตราต่างประเทศ

Table 6 Conditions and Fees on Foreign Currency Accounts
เร่ิมใช้ตั้งแต่วนัที ่1 พฤษภาคม 2559 (Effective from 1 May 2016)

สกลุเงนิ

(Currency)

เงือ่นไข และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

(Conditions and Fees)

นิติบุคคล (Juristic Person Corporate Customer) นิติบุคคล (Juristic Person Commercial Banking Customer)

JPY

ยอดเงนิคงเหลอืเฉลี่ยขั้นต ่า

(Minimum average balance 

requirement)

ตอ้งรักษายอดเงินคงเหลือเท่ากบัจ านวนท่ีฝาก
ไวค้ร้ังแรกตอนเปิดบญัชี

(The outstanding balance must be maintained to 
be equivalent to the initial deposit)

ตอ้งรักษายอดเงินคงเหลือเท่ากบัจ านวนท่ีฝาก
ไวค้ร้ังแรกตอนเปิดบญัชี

(The outstanding balance must be maintained to 
be equivalent to the initial deposit)

ค่าธรรมเนียม

(Monthly service fee)
- -

ระยะเวลาไม่เคลื่อนไหว

(Inactive months)
12 เดือน (12 months) 12 เดือน (12 months)

อยูภ่ายในระยะเวลาบญัชีเงินฝากประจ านั้น ๆ 
(Within the tenor period of the account.)

12 เดือน (12 months) 12 เดือน (12 months)
อยูภ่ายในระยะเวลาบญัชีเงินฝากประจ านั้น ๆ 

(Within the tenor period of the account.)

ค่าธรรมเนียม

(Service charge)
JPY 4,000 ต่อเดือน

(JPY 4,000 per month)
JPY 4,000 ต่อเดือน

(JPY 4,000 per month)
-

JPY 4,000 ต่อเดือน
(JPY 4,000 per month)

JPY 4,000 ต่อเดือน
(JPY 4,000 per month)

-

N/A N/A

ค่าธรรมเนียม cheque /draft คืน 
(Return of cheque/draft fee) N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Telegraphic Transfer Via 

HSBC net

ค่าธรรมเนียม Additional 

Processing Fee (for non-

electronic channel)
ค่าธรรมเนียม Additional 

Processing Fee (for 

instruction submitted in 

non-standard bank form)

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

SMART Credit Normal

SMART Credit Same Day

หมายเหตุ (Remarks)

JPY 32,000

เงนิฝากขั้นต้น 

(Initial  Deposit)

เทียบเท่า 50,000 บาทส าหรับลูกคา้ท่ีมียอดขายต่อปีมากกวา่ 500 ลา้นบาท
(THB 50,000 equivalent for the customers which have annual sales turnover more than THB 500 million)

เทียบเท่า 50,000 บาท ส าหรับลูกคา้ท่ีมียอดขายต่อปีน้อยกวา่ 500 ลา้นบาท
(THB 50,000 equivalent for the customers which have annual sales turnover less than THB 500 million)

 ค่าธรรมเนียมกรณียอดเงนิคงเหลอืเฉลี่ยต ่ากว่าทีก่ าหนด

(Fee for account falls below minimum average 

balance requirement)

JPY 15,650,000 ส าหรับลูกคา้ท่ีมียอดขายต่อปีมากกวา่ 500 ลา้นบาท 
และเป็นบุคคลท่ีมีถ่ินท่ีอยูน่อกประเทศเท่านั้น

(JPY 15,650,000 equivalent for the customers which have annual sales 
turnover more than THB 500 million and Non-resident account holder 

only)

JPY 19,000 ส าหรับลูกคา้ท่ีมียอดขายต่อปีมากกวา่ 500 ลา้นบาท 
และเป็นบุคคลท่ีมีถ่ินท่ีอยูน่อกประเทศเท่านั้น

(JPY 19,000 for the customers which have annual sales turnover more 
than THB 500 million and Non-resident account holder only)

JPY 15,650,000 ส าหรับลูกคา้ท่ีมียอดขายต่อปีน้อยกวา่ 500 ลา้นบาท 
และเป็นบุคคลท่ีมีถ่ินท่ีอยูน่อกประเทศเท่านั้น

(JPY 15,650,000 equivalent for the customers which have annual sales 
turnover less than THB 500 million and Non-resident account holder 

only)

JPY 19,000 ส าหรับลูกคา้ท่ีมียอดขายต่อปีน้อยกวา่ 500 ลา้นบาท 
และเป็นบุคคลท่ีมีถ่ินท่ีอยูน่อกประเทศเท่านั้น

(JPY 19,000 for the customers which have annual sales turnover less than 
THB 500 million and Non-resident account holder only)

ค่าธรรมเนียมกรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหว (Service charge 

for inactive accounts)

ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิ (Telegraphic Transfer : TT)

450 บาท ต่อรายการ (THB 450 per transaction) 450 บาท ต่อรายการ (THB 450 per transaction)

350 บาท ต่อรายการ (THB 350 per transaction) 350 บาท ต่อรายการ (THB 350 per transaction)

700 บาท ต่อรายการ (THB 700 per transaction) 700 บาท ต่อรายการ (THB 700 per transaction)

ค่าธรรมเนียมกรณีเปิดและปิดบัญชีภายใน 3 เดอืน

(Account opened and closed within 3 months service fee)
JPY 32,000

ค่าธรรมเนียม Overseas Charges (in case charges are for remitter) ขั้นต ่า USD 35 ต่อธุรกรรม ทั้งน้ียงัไม่รวมค่าธรรมเนียมเรียกเก็บโดยธนาคารผูรั้บเงิน
(USD 35 per transaction in addition to any other charges claimed by Receiving Bank)

ขั้นต ่า USD 35 ต่อธุรกรรม ทั้งน้ียงัไม่รวมค่าธรรมเนียมเรียกเก็บโดยธนาคารผูรั้บเงิน
(USD 35 per transaction in addition to any other charges claimed by Receiving Bank)

ค่าธรรมเนียม Principal Protection

ค่าธรรมเนียมพเิศษการโอนเงนิผ่านระบบ SMART

(Additional processing fee for SMART Transfer 

instruction via non-electronic channel)

500 บาทต่อชุดค าสัง่
(THB 500 per batch)

500 บาทต่อชุดค าสัง่
(THB 500 per batch)

500 บาทต่อชุดค าสัง่
(THB 500 per batch)

500 บาทต่อชุดค าสัง่
(THB 500 per batch)

INTERNAL



บัญชีเงนิฝากกระแสรายวนั

(Current Accounts)

บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์

(Savings Accounts)

บัญชีเงนิฝากประจ า

(Time Deposit Accounts)

บัญชีเงนิฝากกระแสรายวนั

(Current Accounts)

บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์

(Savings Accounts)

บัญชีเงนิฝากประจ า

(Time Deposit Accounts)

ธนาคารเอชเอสบีซี (HSBC)
ตาราง 6 เงือ่นไขและค่าธรรมเนียมทีเ่กี่ยวกบัการให้บริการบัญชีเงนิฝากเงนิตราต่างประเทศ

Table 6 Conditions and Fees on Foreign Currency Accounts
เร่ิมใช้ตั้งแต่วนัที ่1 พฤษภาคม 2559 (Effective from 1 May 2016)

สกลุเงนิ

(Currency)

เงือ่นไข และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

(Conditions and Fees)

นิติบุคคล (Juristic Person Corporate Customer) นิติบุคคล (Juristic Person Commercial Banking Customer)

CNY

ยอดเงนิคงเหลอืเฉลี่ยขั้นต ่า

(Minimum average balance 

requirement)

ตอ้งรักษายอดเงินคงเหลือเท่ากบัจ านวนท่ีฝาก
ไวค้ร้ังแรกตอนเปิดบญัชี

(The outstanding balance must be maintained to 
be equivalent to the initial deposit)

ตอ้งรักษายอดเงินคงเหลือเท่ากบัจ านวนท่ีฝาก
ไวค้ร้ังแรกตอนเปิดบญัชี

(The outstanding balance must be maintained to 
be equivalent to the initial deposit)

ค่าธรรมเนียม

(Monthly service fee)
- -

ระยะเวลาไม่เคลื่อนไหว

(Inactive months)
12 เดือน (12 months) 12 เดือน (12 months)

อยูภ่ายในระยะเวลาบญัชีเงินฝากประจ านั้น ๆ 
(Within the tenor period of the account.)

12 เดือน (12 months) 12 เดือน (12 months)
อยูภ่ายในระยะเวลาบญัชีเงินฝากประจ านั้น ๆ 

(Within the tenor period of the account.)

ค่าธรรมเนียม

(Service charge)
CNY 190 ต่อเดือน

(CNY 190 per month)
CNY 190 ต่อเดือน

(CNY 190 per month)
-

CNY 190 ต่อเดือน
(CNY 190 per month)

CNY 190 ต่อเดือน
(CNY 190 per month)

-

N/A N/A

ค่าธรรมเนียม cheque /draft คืน 
(Return of cheque/draft fee) N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Telegraphic Transfer Via 

HSBC net

ค่าธรรมเนียม Additional 

Processing Fee (for non-

electronic channel)
ค่าธรรมเนียม Additional 

Processing Fee (for 

instruction submitted in 

non-standard bank form)

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

SMART Credit Normal

SMART Credit Same Day

หมายเหตุ (Remarks)

CNY 1,810

เงนิฝากขั้นต้น 

(Initial  Deposit)

เทียบเท่า 50,000 บาทส าหรับลูกคา้ท่ีมียอดขายต่อปีมากกวา่ 500 ลา้นบาท
(THB 50,000 equivalent for the customers which have annual sales turnover more than THB 500 million)

เทียบเท่า 50,000 บาท ส าหรับลูกคา้ท่ีมียอดขายต่อปีน้อยกวา่ 500 ลา้นบาท
(THB 50,000 equivalent for the customers which have annual sales turnover less than THB 500 million)

 ค่าธรรมเนียมกรณียอดเงนิคงเหลอืเฉลี่ยต ่ากว่าทีก่ าหนด

(Fee for account falls below minimum average 

balance requirement)

CNY 905,000 ส าหรับลูกคา้ท่ีมียอดขายต่อปีมากกวา่ 500 ลา้นบาท 
และเป็นบุคคลท่ีมีถ่ินท่ีอยูน่อกประเทศเท่านั้น

(CNY 905,000 equivalent for the customers which have annual sales 
turnover more than THB 500 million and Non-resident account holder 

only)

CNY 1,090 ส าหรับลูกคา้ท่ีมียอดขายต่อปีมากกวา่ 500 ลา้นบาท 
และเป็นบุคคลท่ีมีถ่ินท่ีอยูน่อกประเทศเท่านั้น

(CNY 1,090 for the customers which have annual sales turnover more 
than THB 500 million and Non-resident account holder only)

CNY 905,000 ส าหรับลูกคา้ท่ีมียอดขายต่อปีน้อยกวา่ 500 ลา้นบาท 
และเป็นบุคคลท่ีมีถ่ินท่ีอยูน่อกประเทศเท่านั้น

(CNY 905,000 equivalent for the customers which have annual sales 
turnover less than THB 500 million and Non-resident account holder 

only)

CNY 1,090 ส าหรับลูกคา้ท่ีมียอดขายต่อปีน้อยกวา่ 500 ลา้นบาท 
และเป็นบุคคลท่ีมีถ่ินท่ีอยูน่อกประเทศเท่านั้น

(CNY 1,090 for the customers which have annual sales turnover less than 
THB 500 million and Non-resident account holder only)

ค่าธรรมเนียมกรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหว (Service charge 

for inactive accounts)

ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิ (Telegraphic Transfer : TT)

450 บาท ต่อรายการ (THB 450 per transaction) 450 บาท ต่อรายการ (THB 450 per transaction)

350 บาท ต่อรายการ (THB 350 per transaction) 350 บาท ต่อรายการ (THB 350 per transaction)

700 บาท ต่อรายการ (THB 700 per transaction) 700 บาท ต่อรายการ (THB 700 per transaction)

ค่าธรรมเนียมกรณีเปิดและปิดบัญชีภายใน 3 เดอืน

(Account opened and closed within 3 months service fee)
CNY 1,810

ค่าธรรมเนียม Overseas Charges (in case charges are for remitter) ขั้นต ่า USD 35 ต่อธุรกรรม ทั้งน้ียงัไม่รวมค่าธรรมเนียมเรียกเก็บโดยธนาคารผูรั้บเงิน
(USD 35 per transaction in addition to any other charges claimed by Receiving Bank)

ขั้นต ่า USD 35 ต่อธุรกรรม ทั้งน้ียงัไม่รวมค่าธรรมเนียมเรียกเก็บโดยธนาคารผูรั้บเงิน
(USD 35 per transaction in addition to any other charges claimed by Receiving Bank)

ค่าธรรมเนียม Principal Protection

ค่าธรรมเนียมพเิศษการโอนเงนิผ่านระบบ SMART

(Additional processing fee for SMART Transfer 

instruction via non-electronic channel)

500 บาทต่อชุดค าสัง่
(THB 500 per batch)

500 บาทต่อชุดค าสัง่
(THB 500 per batch)

500 บาทต่อชุดค าสัง่
(THB 500 per batch)

500 บาทต่อชุดค าสัง่
(THB 500 per batch)

INTERNAL



บัญชีเงนิฝากกระแสรายวนั

(Current Accounts)

บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์

(Savings Accounts)

บัญชีเงนิฝากประจ า

(Time Deposit Accounts)

บัญชีเงนิฝากกระแสรายวนั

(Current Accounts)

บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์

(Savings Accounts)

บัญชีเงนิฝากประจ า

(Time Deposit Accounts)

ธนาคารเอชเอสบีซี (HSBC)
ตาราง 6 เงือ่นไขและค่าธรรมเนียมทีเ่กี่ยวกบัการให้บริการบัญชีเงนิฝากเงนิตราต่างประเทศ

Table 6 Conditions and Fees on Foreign Currency Accounts
เร่ิมใช้ตั้งแต่วนัที ่1 พฤษภาคม 2559 (Effective from 1 May 2016)

สกลุเงนิ

(Currency)

เงือ่นไข และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

(Conditions and Fees)

นิติบุคคล (Juristic Person Corporate Customer) นิติบุคคล (Juristic Person Commercial Banking Customer)
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