
บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

(Current Accounts)

บัญชีเงินฝากออมทรัพย

(Savings Accounts)

บัญชีเงินฝากประจํา

(Time Deposit Accounts)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

(Current Accounts)

บัญชีเงินฝากออมทรัพย

(Savings Accounts)

บัญชีเงินฝากประจํา

(Time Deposit Accounts)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

(Current Accounts)

บัญชีเงินฝากออมทรัพย

(Savings Accounts)

บัญชีเงินฝากประจํา

(Time Deposit Accounts)

USD

ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยขั้นต่ํา

(Minimum average balance 

requirement)

เทียบเทา 5,000,000 บาท หรือ

เทียบเทา 50,000 บาท สําหรับลูกคา

ที่มียอดขายตอปมากกวา 500 ลาน

บาท

(THB5,000,000 equivalent or 

THB50,000 equivalent for the 

customers which have annual sales 

turnover more than THB 500 million)

เทียบเทา 5,000,000 บาท หรือ

เทียบเทา 50,000 บาท สําหรับลูกคา

ที่มียอดขายตอป มากกวา 500 ลาน

บาท

(THB5,000,000 equivalent or 

THB50,000 equivalent for the 

customers which have annual sales 

turnover more than THB 500 million)

ตองรักษายอดเงินคงเหลือเทากับ

จํานวนที่ฝากไวครั้งแรกตอนเปดบัญชี

(The outstanding balance must be 

maintained to be equivalent to the 

initial deposit.)

ตองรักษายอดเงินคงเหลือเทากับ

จํานวนที่ฝากไวครั้งแรกตอนเปด

บัญชี ไมอนุญาตใหมีการถอน

บางสวนกอนครบกําหนด 

(The outstanding balance must be 

maintained to be equivalent to the 

initial deposit.  Partial withdrawal of 

funds before maturity is not 

permitted.)

ตองรักษายอดเงินคงเหลือเทากับ

จํานวนที่ฝากไวครั้งแรกตอนเปด

บัญชี ไมอนุญาตใหมีการถอน

บางสวนกอนครบกําหนด 

(The outstanding balance must be 

maintained to be equivalent to the 

initial deposit.  Partial withdrawal of 

funds before maturity is not 

permitted.)

คาธรรมเนียม

(Monthly service fee)

เทียบเทา 1,200 บาท หรือ เทียบเทา 

500 บาท สําหรับลูกคาที่มียอดขาย

ตอปมากกวา 500 ลานบาท

(THB1,200 equivalent or THB500 

equivalent for the customers which 

have annual sales turnover more 

than THB 500 million)

เทียบเทา 1,200 บาท หรือ เทียบเทา 

500 บาท สําหรับลูกคาที่มียอดขาย

ตอปมากกวา 500 ลานบาท

(THB1,200 equivalent or THB500 

equivalent for the customers which 

have annual sales turnover more 

than THB 500 million)

เทียบเทา 1,200 บาท

(THB1,200 equivalent)

ไมกําหนดคารักษาบัญชีตอบัญชีเงิน

ฝากประจํา แตจะดูยอดเงินคงเหลือ

เฉลี่ยตอเดือนในทุกๆบัญชี ยกเวน

บัญชีสินเชื่อ ตองมียอดรวมเทากับ 

500,000 บาทหรือมากกวา 

1. ต่ํากวา 100,000 บาท = 500 บาท

ตอเดือน

2. ตั้งแต 100,000 บาทแตนอยกวา 

500,000 บาท = 300 บาทตอเดือน   

(Not specified for each account but 

the minimum average balance in all 

accounts excluding loan accounts 

must be THB500,000 or higher  

1.Less than THB100,000 = 

THB500/month

2. THB100,000 - less than THB 

500,000 = THB300/month)

ไมกําหนดคารักษาบัญชีตอบัญชีเงิน

ฝากประจํา แตจะดูยอดเงินคงเหลือ

เฉลี่ยตอเดือนในทุกๆบัญชี ยกเวน

บัญชีสินเชื่อ ตองมียอดรวมเทากับ 3 

ลานบาทหรือมากกวา โดย ต่ํากวา 3 

ลานบาท ติดตอกัน 3 เดือน = 2,000 

บาทในเดือนถัดไป  

(Not specified for each account but 

the minimum average balance in all 

accounts excluding loan accounts 

must be THB 3 million or higher. 

Less than THB 3 million for 3 

consecutive months = THB 2,000 in 

the following month.)

ระยะเวลาไมเคลื่อนไหว

(Inactive months)

24 เดือน (24 months) 24 เดือน (24 months) อยูภายในระยะเวลาบัญชีเงินฝาก

ประจํานั้น ๆ 

(Within the tenor period of the 

account.)

24 เดือน (24 months) 24 เดือน (24 months) อยูภายในระยะเวลาบัญชีเงินฝาก

ประจํานั้น ๆ 

(Within the tenor period of the 

account.)

- - -

คาธรรมเนียม

(Service charge)

USD50 หรือเทียบเทา ตอป

(USD50 equivalent per year)

USD50 หรือเทียบเทา ตอป

(USD50 equivalent per year)

N/A USD 4/เดือน (USD 4/month) USD 4/เดือน (USD 4/month) N/A - - -

0.25% ของมูลคาเช็ค ขั้นต่ํา USD15

หรือเทียบเทา 

(0.25% of cheque amount with a 

minimum USD15 equivalent)

N/A N/A เช็คคืน 0.25% ของยอดเงินระบุใน

เช็ค ขั้นต่ํา USD15 ตอใบ 

Draft คืน 500 บาท/USD 15 บวก

จํานวนเงินที่เรียกเก็บจาก drawee 

bank 

(Returned cheque 0.25% of cheque 

amount with minimum of USD 

15/cheque.  Returned draft 

THB500/USD15 plus amount as 

claimed by drawee bank )

500 บาท/USD 15 บวกจํานวนเงินที่

เรียกเก็บจาก drawee bank 

(THB500/USD15 plus amount as 

claimed by drawee bank )

500 บาท/USD 15 บวกจํานวนเงินที่

เรียกเก็บจาก drawee bank

(THB500/USD15 plus amount as 

claimed by drawee bank )

เช็คคืน 0.25% ของยอดเงินระบุใน

เช็ค ขั้นต่ํา USD15 ตอใบ 

Draft คืน 500 บาท/USD 15 บวก

จํานวนเงินที่เรียกเก็บจาก drawee 

bank 

(Returned cheque 0.25% of cheque 

amount with minimum of USD 

15/cheque.  Returned draft 

THB500/USD15 plus amount as 

claimed by drawee bank )

500 บาท/USD 15 บวกจํานวนเงินที่

เรียกเก็บจาก drawee bank 

(THB500/USD15 plus amount as 

claimed by drawee bank )

500 บาท/USD 15 บวกจํานวนเงนิที่

เรียกเก็บจาก drawee bank

(THB500/USD15 plus amount as 

claimed by drawee bank )

หมายเหตุ (Remarks)

ธนาคารเอชเอสบีซี (HSBC)

ตาราง 6 เงื่อนไขและคาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการใหบริการบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ

Table 6 Conditions and Fees on Foreign Currency Accounts

เริ่มใชตั้งแตวันที่ (Effective from) 8 มีนาคม 2554 (8 March 2011)

ไมมีกําหนดในแตละบัญชี แตยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยตอเดือนในทุกบัญชี

กระแสรายวัน ออมทรัพย เงินฝากประจํา และเงินลงทุนในกองทุนของ

ลูกคารายนั้น ๆ ตองมียอดรวมเทากับ 500,000 บาทหรือมากกวา 

(Not specified for each account but the monthly minimum average balance 

in all current accounts, savings accounts, time deposits, and investment in 

unit trusts of the customer must be THB 500,000 or higher.)

ไมมีกําหนดในแตละบัญชี แตยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยตอเดือนในทุกบัญชี

กระแสรายวัน ออมทรัพย เงนิฝากประจํา และเงินลงทุนในกองทุนของ

ลูกคารายนั้น ๆ ตองมียอดรวมเทากับ 3 ลานบาทหรือมากกวา 

(Not specified for each account but the monthly minimum average balance 

in all current accounts, savings accounts, time deposits, and investment in 

unit trusts of the customer must be THB 3,000,000 or higher.)

1. ต่ํากวา 100,000 บาท = 500 บาทตอเดือน

2. ตั้งแต 100,000 บาทแตนอยกวา 500,000 บาท = 300 บาทตอเดือน 

(1. Less than THB100,000 = THB500/month

2. THB100,000 - less than THB 500,000 = THB300/month)

ต่ํากวา 3 ลานบาท ติดตอกัน 3 เดือน = 2,000 บาทในเดือนถัดไป 

(Less than THB 3 million for 3 consecutive months = THB 2,000 in the 

following month

ลูกคา HSBC Premier (HSBC Premier Customers)

เทียบเทา 50,000 บาท

(THB50,000 equivalent)

 USD10,000 หรือเทียบเทา 

(USD10,000 or equivalent)

เทียบเทา 3,000,000 บาท

(THB3,000,000 equivalent)

นิติบุคคล (Juristic Person)สกุลเงิน

(Currency)

เงื่อนไข และคาธรรมเนียมอื่น ๆ

(Conditions and Fees)

บุคคลธรรมดา (Personal)

คาธรรมเนียมกรณีบัญชีไม

เคลื่อนไหว 

(Service charge for inactive 

accounts)

เงินฝากขั้นตน 

(Initial  Deposit)

 คาธรรมเนียมกรณียอดเงิน

คงเหลือเฉลี่ยต่ํากวาที่กําหนด

(Fee for account falls below 

minimum average balance 

requirement)

คาธรรมเนียม cheque /draft คืน 

(Return of cheque/draft fee)



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

(Current Accounts)

บัญชีเงินฝากออมทรัพย

(Savings Accounts)

บัญชีเงินฝากประจํา

(Time Deposit Accounts)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

(Current Accounts)

บัญชีเงินฝากออมทรัพย

(Savings Accounts)

บัญชีเงินฝากประจํา

(Time Deposit Accounts)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

(Current Accounts)

บัญชีเงินฝากออมทรัพย

(Savings Accounts)

บัญชีเงินฝากประจํา

(Time Deposit Accounts)

ธนาคารเอชเอสบีซี (HSBC)

ตาราง 6 เงื่อนไขและคาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการใหบริการบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ

Table 6 Conditions and Fees on Foreign Currency Accounts

เริ่มใชตั้งแตวันที่ (Effective from) 8 มีนาคม 2554 (8 March 2011)

ลูกคา HSBC Premier (HSBC Premier Customers)นิติบุคคล (Juristic Person)สกุลเงิน

(Currency)

เงื่อนไข และคาธรรมเนียมอื่น ๆ

(Conditions and Fees)

บุคคลธรรมดา (Personal)

AUD

ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยขั้นต่ํา

(Minimum average balance 

requirement)

เทียบเทา 5,000,000 บาท หรือ

เทียบเทา 50,000 บาท สําหรับลูกคา

ที่มียอดขายตอปมากกวา 500 ลาน

บาท

(THB5,000,000 equivalent or 

THB50,000 equivalent for the 

customers which have annual sales 

turnover more than THB 500 million)

เทียบเทา 5,000,000 บาท หรือ

เทียบเทา 50,000 บาท สําหรับลูกคา

ที่มียอดขายตอปมากกวา 500 ลาน

บาท

(THB5,000,000 equivalent or 

THB50,000 equivalent for the 

customers which have annual sales 

turnover more than THB 500 million)

ตองรักษายอดเงินคงเหลือเทากับ

จํานวนที่ฝากไวครั้งแรกตอนเปดบัญชี

(The outstanding balance must be 

maintained to be equivalent to the 

initial deposit.)

ตองรักษายอดเงินคงเหลือเทากับ

จํานวนที่ฝากไวครั้งแรกตอนเปด

บัญชี ไมอนุญาตใหมีการถอน

บางสวนกอนครบกําหนด 

(The outstanding balance must be 

maintained to be equivalent to the 

initial deposit.  Partial withdrawal of 

funds before maturity is not 

permitted.)

ตองรักษายอดเงินคงเหลือเทากับ

จํานวนที่ฝากไวครั้งแรกตอนเปด

บัญชี ไมอนุญาตใหมีการถอน

บางสวนกอนครบกําหนด 

(The outstanding balance must be 

maintained to be equivalent to the 

initial deposit.  Partial withdrawal of 

funds before maturity is not 

permitted.)

คาธรรมเนียม

(Monthly service fee)

เทียบเทา 1,200 บาท หรือ เทียบเทา 

500 บาท สําหรับลูกคาที่มียอดขาย

ตอปมากกวา 500 ลานบาท

(THB1,200 equivalent or THB500 

equivalent for the customers which 

have annual sales turnover more 

than THB 500 million)

เทียบเทา 1,200 บาท หรือ เทียบเทา 

500 บาท สําหรับลูกคาที่มียอดขาย

ตอปมากกวา 500 ลานบาท

(THB1,200 equivalent or THB500 

equivalent for the customers which 

have annual sales turnover more 

than THB 500 million)

เทียบเทา 1,200 บาท

(THB1,200 equivalent)

ไมกําหนดคารักษาบัญชีตอบัญชีเงิน

ฝากประจํา แตจะดูยอดเงินคงเหลือ

เฉลี่ยตอเดือนในทุกๆบัญชี ยกเวน

บัญชีสินเชื่อ ตองมียอดรวมเทากับ 

500,000 บาทหรือมากกวา 

1. ต่ํากวา 100,000 บาท = 500 บาท

ตอเดือน

2. ตั้งแต 100,000 บาทแตนอยกวา 

500,000 บาท = 300 บาทตอเดือน   

(Not specified for each account but 

the minimum average balance in all 

accounts excluding loan accounts 

must be THB500,000 or higher  

1.Less than THB100,000 = 

THB500/month

2. THB100,000 - less than THB 

500,000 = THB300/month)

ไมกําหนดคารักษาบัญชีตอบัญชีเงิน

ฝากประจํา แตจะดูยอดเงินคงเหลือ

เฉลี่ยตอเดือนในทุกๆบัญชี ยกเวน

บัญชีสินเชื่อ ตองมียอดรวมเทากับ 3 

ลานบาทหรือมากกวา โดย ต่ํากวา 3 

ลานบาท ติดตอกัน 3 เดือน = 2,000 

บาทในเดือนถัดไป  

(Not specified for each account but 

the minimum average balance in all 

accounts excluding loan accounts 

must be THB 3 million or higher. 

Less than THB 3 million for 3 

consecutive months = THB 2,000 in 

the following month.)

ระยะเวลาไมเคลื่อนไหว

(Inactive months)

24 เดือน (24 months) 24 เดือน (24 months) อยูภายในระยะเวลาบัญชีเงินฝาก

ประจํานั้น ๆ 

(Within the tenor period of the 

account.)

24 เดือน (24 months) 24 เดือน (24 months) อยูภายในระยะเวลาบัญชีเงินฝาก

ประจํานั้น ๆ 

(Within the tenor period of the 

account.)

- - -

คาธรรมเนียม

(Service charge)

USD50 หรือเทียบเทา ตอป

(USD50 equivalent per year)

USD50 หรือเทียบเทา ตอป

(USD50 equivalent per year)

N/A USD 4/เดือน (USD 4/month) USD 4/เดือน (USD 4/month) N/A - - -

0.25% ของมูลคาเช็ค ขั้นต่ํา USD15 

หรือเทียบเทา 

(0.25% of cheque amount with a 

minimum USD15 equivalent)

N/A N/A เช็คคืน 0.25% ของยอดเงินระบุใน

เช็ค ขั้นต่ํา USD15 ตอใบ 

Draft คืน 500 บาท/USD 15 บวก

จํานวนเงินที่เรียกเก็บจาก drawee 

bank 

(Returned cheque 0.25% of cheque 

amount with minimum of USD 

15/cheque.  Returned draft 

THB500/USD15 plus amount as 

claimed by drawee bank )

500 บาท/USD 15 บวกจํานวนเงินที่

เรียกเก็บจาก drawee bank 

(THB500/USD15 plus amount as 

claimed by drawee bank )

500 บาท/USD 15 บวกจํานวนเงินที่

เรียกเก็บจาก drawee bank

 (THB500/USD15 plus amount as 

claimed by drawee bank )

เช็คคืน 0.25% ของยอดเงินระบุใน

เช็ค ขั้นต่ํา USD15 ตอใบ 

Draft คืน 500 บาท/USD 15 บวก

จํานวนเงินที่เรียกเก็บจาก drawee 

bank 

(Returned cheque 0.25% of cheque 

amount with minimum of USD 

15/cheque.  Returned draft 

THB500/USD15 plus amount as 

claimed by drawee bank )

500 บาท/USD 15 บวกจํานวนเงินที่

เรียกเก็บจาก drawee bank 

(THB500/USD15 plus amount as 

claimed by drawee bank )

500 บาท/USD 15 บวกจํานวนเงินที่

เรียกเก็บจาก drawee bank

 (THB500/USD15 plus amount as 

claimed by drawee bank )

หมายเหตุ (Remarks)

ไมมีกําหนดในแตละบัญชี แตยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยตอเดือนในทุกบัญชี

กระแสรายวัน ออมทรัพย เงินฝากประจํา และเงินลงทุนในกองทุนของ

ลูกคารายนั้น ๆ ตองมียอดรวมเทากับ 500,000 บาทหรือมากกวา 

(Not specified for each account but the monthly minimum average balance 

in all current accounts, savings accounts, time deposits, and investment in 

unit trusts of the customer must be THB 500,000 or higher.)

ไมมีกําหนดในแตละบัญชี แตยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยตอเดือนในทุกบัญชี

กระแสรายวัน ออมทรัพย เงินฝากประจํา และเงินลงทุนในกองทุนของ

ลูกคารายนั้น ๆ ตองมียอดรวมเทากับ 3 ลานบาทหรือมากกวา 

(Not specified for each account but the monthly minimum average balance 

in all current accounts, savings accounts, time deposits, and investment in 

unit trusts of the customer must be THB 3,000,000 or higher.)

1. ต่ํากวา 100,000 บาท = 500 บาทตอเดือน

2. ตั้งแต 100,000 บาทแตนอยกวา 500,000 บาท = 300 บาทตอเดือน 

(1. Less than THB100,000 = THB500/month

2. THB100,000 - less than THB 500,000 = THB300/month)

ต่ํากวา 3 ลานบาท ติดตอกัน 3 เดือน = 2,000 บาทในเดือนถัดไป 

(Less than THB 3 million for 3 consecutive months = THB 2,000 in the 

following month

เทียบเทา 50,000 บาท

(THB50,000  equivalent)

 USD10,000 หรือเทียบเทา 

(USD10,000 or equivalent)

เทียบเทา 3,000,000 บาท

(THB3,000,000 equivalent)

เงินฝากขั้นตน 

(Initial  Deposit)

คาธรรมเนียมกรณีบัญชีไม

เคลื่อนไหว (Service charge 

for inactive accounts)

 คาธรรมเนียมกรณียอดเงิน

คงเหลือเฉลี่ยต่ํากวาที่กําหนด

(Fee for account falls below 

minimum average balance 

requirement)

คาธรรมเนียม cheque /draft คืน 

(Return of cheque/draft fee)



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

(Current Accounts)

บัญชีเงินฝากออมทรัพย

(Savings Accounts)

บัญชีเงินฝากประจํา

(Time Deposit Accounts)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

(Current Accounts)

บัญชีเงินฝากออมทรัพย

(Savings Accounts)

บัญชีเงินฝากประจํา

(Time Deposit Accounts)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

(Current Accounts)

บัญชีเงินฝากออมทรัพย

(Savings Accounts)

บัญชีเงินฝากประจํา

(Time Deposit Accounts)

ธนาคารเอชเอสบีซี (HSBC)

ตาราง 6 เงื่อนไขและคาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการใหบริการบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ

Table 6 Conditions and Fees on Foreign Currency Accounts

เริ่มใชตั้งแตวันที่ (Effective from) 8 มีนาคม 2554 (8 March 2011)

ลูกคา HSBC Premier (HSBC Premier Customers)นิติบุคคล (Juristic Person)สกุลเงิน

(Currency)

เงื่อนไข และคาธรรมเนียมอื่น ๆ

(Conditions and Fees)

บุคคลธรรมดา (Personal)

CAD

ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยขั้นต่ํา

(Minimum average balance 

requirement)

เทียบเทา 5,000,000 บาท หรือ

เทียบเทา 50,000 บาท สําหรับลูกคา

ที่มียอดขายตอปมากกวา 500 ลาน

บาท

(THB5,000,000 equivalent or 

THB50,000 equivalent for the 

customers which have annual sales 

turnover more than THB 500 million)

เทียบเทา 5,000,000 บาท หรือ

เทียบเทา 50,000 บาท สําหรับลูกคา

ที่มียอดขายตอปมากกวา 500 ลาน

บาท

(THB5,000,000 equivalent or 

THB50,000 equivalent for the 

customers which have annual sales 

turnover more than THB 500 million)

ตองรักษายอดเงินคงเหลือเทากับ

จํานวนที่ฝากไวครั้งแรกตอนเปดบัญชี

(The outstanding balance must be 

maintained to be equivalent to the 

initial deposit.)

N/A N/A

คาธรรมเนียม

(Monthly service fee)

เทียบเทา 1,200 บาท หรือ เทียบเทา 

500 บาท สําหรับลูกคาที่มียอดขาย

ตอปมากกวา 500 ลานบาท

(THB1,200 equivalent or THB500 

equivalent for the customers which 

have annual sales turnover more 

than THB 500 million)

เทียบเทา 1,200 บาท หรือ เทียบเทา 

500 บาท สําหรับลูกคาที่มียอดขาย

ตอปมากกวา 500 ลานบาท

(THB1,200 equivalent or THB500 

equivalent for the customers which 

have annual sales turnover more 

than THB 500 million)

เทียบเทา 1,200 บาท

(THB1,200 equivalent)

N/A N/A

ระยะเวลาไมเคลื่อนไหว

(Inactive months)

24 เดือน (24 months) 24 เดือน (24 months) อยูภายในระยะเวลาบัญชีเงินฝาก

ประจํานั้น ๆ 

(Within the tenor period of the 

account.)

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

คาธรรมเนียม

(Service charge)

USD50 หรือเทียบเทา ตอป

(USD50 equivalent per year)

USD50 หรือเทียบเทา ตอป

(USD50 equivalent per year)

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

0.25% ของมูลคาเช็ค ขั้นต่ํา USD15 

หรือเทียบเทา 

(0.25% of cheque amount with a 

minimum USD15 equivalent)

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

หมายเหตุ (Remarks)

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A คาธรรมเนียมกรณียอดเงิน

คงเหลือเฉลี่ยต่ํากวาที่กําหนด

(Fee for account falls below 

minimum average balance 

requirement)

คาธรรมเนียมกรณีบัญชีไม

เคลื่อนไหว (Service charge 

for inactive accounts)

คาธรรมเนียม cheque /draft คืน 

(Return of cheque/draft fee)

เงินฝากขั้นตน 

(Initial  Deposit)

เทียบเทา 50,000 บาท

(THB50,000  equivalent)



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

(Current Accounts)

บัญชีเงินฝากออมทรัพย

(Savings Accounts)

บัญชีเงินฝากประจํา

(Time Deposit Accounts)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

(Current Accounts)

บัญชีเงินฝากออมทรัพย

(Savings Accounts)

บัญชีเงินฝากประจํา

(Time Deposit Accounts)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

(Current Accounts)

บัญชีเงินฝากออมทรัพย

(Savings Accounts)

บัญชีเงินฝากประจํา

(Time Deposit Accounts)

ธนาคารเอชเอสบีซี (HSBC)

ตาราง 6 เงื่อนไขและคาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการใหบริการบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ

Table 6 Conditions and Fees on Foreign Currency Accounts

เริ่มใชตั้งแตวันที่ (Effective from) 8 มีนาคม 2554 (8 March 2011)

ลูกคา HSBC Premier (HSBC Premier Customers)นิติบุคคล (Juristic Person)สกุลเงิน

(Currency)

เงื่อนไข และคาธรรมเนียมอื่น ๆ

(Conditions and Fees)

บุคคลธรรมดา (Personal)

CHF

ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยขั้นต่ํา

(Minimum average balance 

requirement)

เทียบเทา 5,000,000 บาท หรือ

เทียบเทา 50,000 บาท สําหรับลูกคา

ที่มียอดขายตอปมากกวา 500 ลาน

บาท

(THB5,000,000 equivalent or 

THB50,000 equivalent for the 

customers which have annual sales 

turnover more than THB 500 million)

เทียบเทา 5,000,000 บาท หรือ

เทียบเทา 50,000 บาท สําหรับลูกคา

ที่มียอดขายตอป มากกวา 500 ลาน

บาท

(THB5,000,000 equivalent or 

THB50,000 equivalent for the 

customers which have annual sales 

turnover more than THB 500 million)

ตองรักษายอดเงินคงเหลือเทากับ

จํานวนที่ฝากไวครั้งแรกตอนเปดบัญชี

(The outstanding balance must be 

maintained to be equivalent to the 

initial deposit.)

N/A N/A

คาธรรมเนียม

(Monthly service fee)

เทียบเทา 1,200 บาท หรือ เทียบเทา 

500 บาท สําหรับลูกคาที่มียอดขาย

ตอปมากกวา 500 ลานบาท

(THB1,200 equivalent or THB500 

equivalent for the customers which 

have annual sales turnover more 

than THB 500 million)

เทียบเทา 1,200 บาท หรือ เทียบเทา 

500 บาท สําหรับลูกคาที่มียอดขาย

ตอปมากกวา 500 ลานบาท

(THB1,200 equivalent or THB500 

equivalent for the customers which 

have annual sales turnover more 

than THB 500 million)

เทียบเทา 1,200 บาท

(THB1,200 equivalent)

N/A N/A

ระยะเวลาไมเคลื่อนไหว

(Inactive months)

24 เดือน (24 months) 24 เดือน (24 months) อยูภายในระยะเวลาบัญชีเงินฝาก

ประจํานั้น ๆ 

(Within the tenor period of the 

account.)

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

คาธรรมเนียม

(Service charge)

USD50 หรือเทียบเทา ตอป

(USD50 equivalent per year)

USD50 หรือเทียบเทา ตอป

(USD50 equivalent per year)

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

0.25% ของมูลคาเช็ค ขั้นต่ํา USD15 

หรือเทียบเทา 

(0.25% of cheque amount with a 

minimum USD15 equivalent)

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

หมายเหตุ (Remarks)

N/A N/A

N/A N/A

เทียบเทา 50,000 บาท

(THB50,000  equivalent)

N/A N/Aเงินฝากขั้นตน 

(Initial  Deposit)

 คาธรรมเนียมกรณียอดเงิน

คงเหลือเฉลี่ยต่ํากวาที่กําหนด

(Fee for account falls below 

minimum average balance 

requirement)

คาธรรมเนียม cheque /draft คืน 

(Return of cheque/draft fee)

คาธรรมเนียมกรณีบัญชีไม

เคลื่อนไหว (Service charge 

for inactive accounts)



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

(Current Accounts)

บัญชีเงินฝากออมทรัพย

(Savings Accounts)

บัญชีเงินฝากประจํา

(Time Deposit Accounts)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

(Current Accounts)

บัญชีเงินฝากออมทรัพย

(Savings Accounts)

บัญชีเงินฝากประจํา

(Time Deposit Accounts)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

(Current Accounts)

บัญชีเงินฝากออมทรัพย

(Savings Accounts)

บัญชีเงินฝากประจํา

(Time Deposit Accounts)

ธนาคารเอชเอสบีซี (HSBC)

ตาราง 6 เงื่อนไขและคาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการใหบริการบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ

Table 6 Conditions and Fees on Foreign Currency Accounts

เริ่มใชตั้งแตวันที่ (Effective from) 8 มีนาคม 2554 (8 March 2011)

ลูกคา HSBC Premier (HSBC Premier Customers)นิติบุคคล (Juristic Person)สกุลเงิน

(Currency)

เงื่อนไข และคาธรรมเนียมอื่น ๆ

(Conditions and Fees)

บุคคลธรรมดา (Personal)

EUR

ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยขั้นต่ํา

(Minimum average balance 

requirement)

เทียบเทา 5,000,000 บาท หรือ

เทียบเทา 50,000 บาท สําหรับลูกคา

ที่มียอดขายตอปมากกวา 500 ลาน

บาท

(THB5,000,000 equivalent or 

THB50,000 equivalent for the 

customers which have annual sales 

turnover more than THB 500 million)

เทียบเทา 5,000,000 บาท หรือ

เทียบเทา 50,000 บาท สําหรับลูกคา

ที่มียอดขายตอปมากกวา 500 ลาน

บาท

(THB5,000,000 equivalent or 

THB50,000 equivalent for the 

customers which have annual sales 

turnover more than THB 500 million)

ตองรักษายอดเงินคงเหลือเทากับ

จํานวนที่ฝากไวครั้งแรกตอนเปดบัญชี

(The outstanding balance must be 

maintained to be equivalent to the 

initial deposit.)

ตองรักษายอดเงินคงเหลือเทากับ

จํานวนที่ฝากไวครั้งแรกตอนเปด

บัญชี ไมอนุญาตใหมีการถอน

บางสวนกอนครบกําหนด 

(The outstanding balance must be 

maintained to be equivalent to the 

initial deposit.  Partial withdrawal of 

funds before maturity is not 

permitted.)

ตองรักษายอดเงินคงเหลือเทากับ

จํานวนที่ฝากไวครั้งแรกตอนเปด

บัญชี ไมอนุญาตใหมีการถอน

บางสวนกอนครบกําหนด 

(The outstanding balance must be 

maintained to be equivalent to the 

initial deposit.  Partial withdrawal of 

funds before maturity is not 

permitted.)

คาธรรมเนียม

(Monthly service fee)

เทียบเทา 1,200 บาท หรือ เทียบเทา 

500 บาท สําหรับลูกคาที่มียอดขาย

ตอปมากกวา 500 ลานบาท

(THB1,200 equivalent or THB500 

equivalent for the customers which 

have annual sales turnover more 

than THB 500 million)

เทียบเทา 1,200 บาท หรือ เทียบเทา 

500 บาท สําหรับลูกคาที่มียอดขาย

ตอปมากกวา 500 ลานบาท

(THB1,200 equivalent or THB500 

equivalent for the customers which 

have annual sales turnover more 

than THB 500 million)

เทียบเทา 1,200 บาท

(THB1,200 equivalent)

ไมกําหนดคารักษาบัญชีตอบัญชีเงิน

ฝากประจํา แตจะดูยอดเงินคงเหลือ

เฉลี่ยตอเดือนในทุกๆบัญชี ยกเวน

บัญชีสินเชื่อ ตองมียอดรวมเทากับ 

500,000 บาทหรือมากกวา 

1. ต่ํากวา 100,000 บาท = 500 บาท

ตอเดือน

2. ตั้งแต 100,000 บาทแตนอยกวา 

500,000 บาท = 300 บาทตอเดือน   

(Not specified for each account but 

the minimum average balance in all 

accounts excluding loan accounts 

must be THB500,000 or higher  

1.Less than THB100,000 = 

THB500/month

2. THB100,000 - less than THB 

500,000 = THB300/month)

ไมกําหนดคารักษาบัญชีตอบัญชีเงิน

ฝากประจํา แตจะดูยอดเงินคงเหลือ

เฉลี่ยตอเดือนในทุกๆบัญชี ยกเวน

บัญชีสินเชื่อ ตองมียอดรวมเทากับ 3 

ลานบาทหรือมากกวา โดย ต่ํากวา 3 

ลานบาท ติดตอกัน 3 เดือน = 2,000 

บาทในเดือนถัดไป  

(Not specified for each account but 

the minimum average balance in all 

accounts excluding loan accounts 

must be THB 3 million or higher. 

Less than THB 3 million for 3 

consecutive months = THB 2,000 in 

the following month.)

ระยะเวลาไมเคลื่อนไหว

(Inactive months)

24 เดือน (24 months) 24 เดือน (24 months) อยูภายในระยะเวลาบัญชีเงินฝาก

ประจํานั้น ๆ 

(Within the tenor period of the 

account.)

24 เดือน (24 months) 24 เดือน (24 months) อยูภายในระยะเวลาบัญชีเงินฝาก

ประจํานั้น ๆ 

(Within the tenor period of the 

account.)

- - -

คาธรรมเนียม

(Service charge)

USD50 หรือเทียบเทา ตอป

(USD50 equivalent per year)

USD50 หรือเทียบเทา ตอป

(USD50 equivalent per year)

N/A USD 4/เดือน (USD 4/month) USD 4/เดือน (USD 4/month) N/A - - -

0.25% ของมูลคาเช็ค ขั้นต่ํา USD15 

หรือเทียบเทา 

(0.25% of cheque amount with a 

minimum USD15 equivalent)

N/A N/A เช็คคืน 0.25% ของยอดเงินระบุใน

เช็ค ขั้นต่ํา USD15 ตอใบ 

Draft คืน 500 บาท/USD 15 บวก

จํานวนเงินที่เรียกเก็บจาก drawee 

bank 

(Returned cheque 0.25% of cheque 

amount with minimum of USD 

15/cheque.  Returned draft 

THB500/USD15 plus amount as 

claimed by drawee bank )

500 บาท/USD 15 บวกจํานวนเงินที่

เรียกเก็บจาก drawee bank 

(THB500/USD15 plus amount as 

claimed by drawee bank )

500 บาท/USD 15 บวกจํานวนเงินที่

เรียกเก็บจาก drawee bank

 (THB500/USD15 plus amount as 

claimed by drawee bank )

เช็คคืน 0.25% ของยอดเงินระบุใน

เช็ค ขั้นต่ํา USD15 ตอใบ 

Draft คืน 500 บาท/USD 15 บวก

จํานวนเงินที่เรียกเก็บจาก drawee 

bank 

(Returned cheque 0.25% of cheque 

amount with minimum of USD 

15/cheque.  Returned draft 

THB500/USD15 plus amount as 

claimed by drawee bank )

500 บาท/USD 15 บวกจํานวนเงินที่

เรียกเก็บจาก drawee bank 

(THB500/USD15 plus amount as 

claimed by drawee bank )

500 บาท/USD 15 บวกจํานวนเงินที่

เรียกเก็บจาก drawee bank

 (THB500/USD15 plus amount as 

claimed by drawee bank )

หมายเหตุ (Remarks)

1. ต่ํากวา 100,000 บาท = 500 บาทตอเดือน

2. ตั้งแต 100,000 บาทแตนอยกวา 500,000 บาท = 300 บาทตอเดือน 

(1. Less than THB100,000 = THB500/month

2. THB100,000 - less than THB 500,000 = THB300/month)

ต่ํากวา 3 ลานบาท ติดตอกัน 3 เดือน = 2,000 บาทในเดือนถัดไป 

(Less than THB 3 million for 3 consecutive months = THB 2,000 in the 

following month

 USD10,000 หรอืเทียบเทา 

(USD10,000 or equivalent)

เทียบเทา 3,000,000 บาท

(THB3,000,000 equivalent)

ไมมีกําหนดในแตละบัญชี แตยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยตอเดือนในทุกบัญชี

กระแสรายวัน ออมทรัพย เงินฝากประจํา และเงินลงทุนในกองทุนของ

ลูกคารายนั้น ๆ ตองมียอดรวมเทากับ 500,000 บาทหรือมากกวา 

(Not specified for each account but the monthly minimum average balance 

in all current accounts, savings accounts, time deposits, and investment in 

unit trusts of the customer must be THB 500,000 or higher.)

ไมมีกําหนดในแตละบัญชี แตยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยตอเดือนในทุกบัญชี

กระแสรายวัน ออมทรัพย เงินฝากประจํา และเงินลงทุนในกองทุนของ

ลูกคารายนั้น ๆ ตองมียอดรวมเทากับ 3 ลานบาทหรือมากกวา 

(Not specified for each account but the monthly minimum average balance 

in all current accounts, savings accounts, time deposits, and investment in 

unit trusts of the customer must be THB 3,000,000 or higher.)

คาธรรมเนียม cheque /draft คืน 

(Return of cheque/draft fee)

เงินฝากขั้นตน 

(Initial  Deposit)

 คาธรรมเนียมกรณียอดเงิน

คงเหลือเฉลี่ยต่ํากวาที่กําหนด

(Fee for account falls below 

minimum average balance 

requirement)

คาธรรมเนียมกรณีบัญชีไม

เคลื่อนไหว (Service charge 

for inactive accounts)

เทียบเทา 50,000 บาท

(THB50,000  equivalent)



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

(Current Accounts)

บัญชีเงินฝากออมทรัพย

(Savings Accounts)

บัญชีเงินฝากประจํา

(Time Deposit Accounts)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

(Current Accounts)

บัญชีเงินฝากออมทรัพย

(Savings Accounts)

บัญชีเงินฝากประจํา

(Time Deposit Accounts)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

(Current Accounts)

บัญชีเงินฝากออมทรัพย

(Savings Accounts)

บัญชีเงินฝากประจํา

(Time Deposit Accounts)

ธนาคารเอชเอสบีซี (HSBC)

ตาราง 6 เงื่อนไขและคาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการใหบริการบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ

Table 6 Conditions and Fees on Foreign Currency Accounts

เริ่มใชตั้งแตวันที่ (Effective from) 8 มีนาคม 2554 (8 March 2011)

ลูกคา HSBC Premier (HSBC Premier Customers)นิติบุคคล (Juristic Person)สกุลเงิน

(Currency)

เงื่อนไข และคาธรรมเนียมอื่น ๆ

(Conditions and Fees)

บุคคลธรรมดา (Personal)

GBP

ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยขั้นต่ํา

(Minimum average balance 

requirement)

เทียบเทา 5,000,000 บาท หรือ

เทียบเทา 50,000 บาท สําหรับลูกคา

ที่มียอดขายตอปมากกวา 500 ลาน

บาท

(THB5,000,000 equivalent or 

THB50,000 equivalent for the 

customers which have annual sales 

turnover more than THB 500 million)

เทียบเทา 5,000,000 บาท หรือ

เทียบเทา 50,000 บาท สําหรับลูกคา

ที่มียอดขายตอปมากกวา 500 ลาน

บาท

(THB5,000,000 equivalent or 

THB50,000 equivalent for the 

customers which have annual sales 

turnover more than THB 500 million)

ตองรักษายอดเงินคงเหลือเทากับ

จํานวนที่ฝากไวครั้งแรกตอนเปดบัญชี

(The outstanding balance must be 

maintained to be equivalent to the 

initial deposit.)

ตองรักษายอดเงินคงเหลือเทากับ

จํานวนที่ฝากไวครั้งแรกตอนเปด

บัญชี ไมอนุญาตใหมีการถอน

บางสวนกอนครบกําหนด 

(The outstanding balance must be 

maintained to be equivalent to the 

initial deposit.  Partial withdrawal of 

funds before maturity is not 

permitted.)

ตองรักษายอดเงินคงเหลือเทากับ

จํานวนที่ฝากไวครั้งแรกตอนเปด

บัญชี ไมอนุญาตใหมีการถอน

บางสวนกอนครบกําหนด 

(The outstanding balance must be 

maintained to be equivalent to the 

initial deposit.  Partial withdrawal of 

funds before maturity is not 

permitted.)

คาธรรมเนียม

(Monthly service fee)

เทียบเทา 1,200 บาท หรือ เทียบเทา 

500 บาท สําหรับลูกคาที่มียอดขาย

ตอปมากกวา 500 ลานบาท

(THB1,200 equivalent or THB500 

equivalent for the customers which 

have annual sales turnover more 

than THB 500 million)

เทียบเทา 1,200 บาท หรือ เทียบเทา 

500 บาท สําหรับลูกคาที่มียอดขาย

ตอปมากกวา 500 ลานบาท

(THB1,200 equivalent or THB500 

equivalent for the customers which 

have annual sales turnover more 

than THB 500 million)

เทียบเทา 1,200 บาท

(THB1,200 equivalent)

ไมกําหนดคารักษาบัญชีตอบัญชีเงิน

ฝากประจํา แตจะดูยอดเงินคงเหลือ

เฉลี่ยตอเดือนในทุกๆบัญชี ยกเวน

บัญชีสินเชื่อ ตองมียอดรวมเทากับ 

500,000 บาทหรือมากกวา 

1. ต่ํากวา 100,000 บาท = 500 บาท

ตอเดือน

2. ตั้งแต 100,000 บาทแตนอยกวา 

500,000 บาท = 300 บาทตอเดือน   

(Not specified for each account but 

the minimum average balance in all 

accounts excluding loan accounts 

must be THB500,000 or higher  

1.Less than THB100,000 = 

THB500/month

2. THB100,000 - less than THB 

500,000 = THB300/month)

ไมกําหนดคารักษาบัญชีตอบัญชีเงิน

ฝากประจํา แตจะดูยอดเงินคงเหลือ

เฉลี่ยตอเดือนในทุกๆบัญชี ยกเวน

บัญชีสินเชื่อ ตองมียอดรวมเทากับ 3 

ลานบาทหรือมากกวา โดย ต่ํากวา 3 

ลานบาท ติดตอกัน 3 เดือน = 2,000 

บาทในเดือนถัดไป  

(Not specified for each account but 

the minimum average balance in all 

accounts excluding loan accounts 

must be THB 3 million or higher. 

Less than THB 3 million for 3 

consecutive months = THB 2,000 in 

the following month.)

ระยะเวลาไมเคลื่อนไหว

(Inactive months)

24 เดือน (24 months) 24 เดือน (24 months) อยูภายในระยะเวลาบัญชีเงินฝาก

ประจํานั้น ๆ 

(Within the tenor period of the 

account.)

24 เดือน (24 months) 24 เดือน (24 months) อยูภายในระยะเวลาบัญชีเงินฝาก

ประจํานั้น ๆ 

(Within the tenor period of the 

account.)

- - -

คาธรรมเนียม

(Service charge)

USD50 หรือเทียบเทา ตอป

(USD50 equivalent per year)

USD50 หรือเทียบเทา ตอป

(USD50 equivalent per year)

N/A USD 4/เดือน (USD 4/month) USD 4/เดือน (USD 4/month) N/A - - -

0.25% ของมูลคาเช็ค ขั้นต่ํา USD15 

หรือเทียบเทา 

(0.25% of cheque amount with a 

minimum USD15 equivalent)

N/A N/A เช็คคืน 0.25% ของยอดเงินระบุใน

เช็ค ขั้นต่ํา USD15 ตอใบ 

Draft คืน 500 บาท/USD 15 บวก

จํานวนเงินที่เรียกเก็บจาก drawee 

bank 

(Returned cheque 0.25% of cheque 

amount with minimum of USD 

15/cheque.  Returned draft 

THB500/USD15 plus amount as 

claimed by drawee bank )

500 บาท/USD 15 บวกจํานวนเงินที่

เรียกเก็บจาก drawee bank 

(THB500/USD15 plus amount as 

claimed by drawee bank )

500 บาท/USD 15 บวกจํานวนเงินที่

เรียกเก็บจาก drawee bank

 (THB500/USD15 plus amount as 

claimed by drawee bank )

เช็คคืน 0.25% ของยอดเงินระบุใน

เช็ค ขั้นต่ํา USD15 ตอใบ 

Draft คืน 500 บาท/USD 15 บวก

จํานวนเงินที่เรียกเก็บจาก drawee 

bank 

(Returned cheque 0.25% of cheque 

amount with minimum of USD 

15/cheque.  Returned draft 

THB500/USD15 plus amount as 

claimed by drawee bank )

500 บาท/USD 15 บวกจํานวนเงินที่

เรียกเก็บจาก drawee bank 

(THB500/USD15 plus amount as 

claimed by drawee bank )

500 บาท/USD 15 บวกจํานวนเงินที่

เรียกเก็บจาก drawee bank

 (THB500/USD15 plus amount as 

claimed by drawee bank )

หมายเหตุ (Remarks)

ไมมีกําหนดในแตละบัญชี แตยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยตอเดือนในทุกบัญชี

กระแสรายวัน ออมทรัพย เงินฝากประจํา และเงินลงทุนในกองทุนของ

ลูกคารายนั้น ๆ ตองมียอดรวมเทากับ 500,000 บาทหรือมากกวา 

(Not specified for each account but the monthly minimum average balance 

in all current accounts, savings accounts, time deposits, and investment in 

unit trusts of the customer must be THB 500,000 or higher.)

ไมมีกําหนดในแตละบัญชี แตยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยตอเดือนในทุกบัญชี

กระแสรายวัน ออมทรัพย เงินฝากประจํา และเงินลงทุนในกองทุนของ

ลูกคารายนั้น ๆ ตองมียอดรวมเทากับ 3 ลานบาทหรือมากกวา 

(Not specified for each account but the monthly minimum average balance 

in all current accounts, savings accounts, time deposits, and investment in 

unit trusts of the customer must be THB 3,000,000 or higher.)

1. ต่ํากวา 100,000 บาท = 500 บาทตอเดือน

2. ตั้งแต 100,000 บาทแตนอยกวา 500,000 บาท = 300 บาทตอเดือน 

(1. Less than THB100,000 = THB500/month

2. THB100,000 - less than THB 500,000 = THB300/month)

ต่ํากวา 3 ลานบาท ติดตอกัน 3 เดือน = 2,000 บาทในเดือนถัดไป 

(Less than THB 3 million for 3 consecutive months = THB 2,000 in the 

following month

เทียบเทา 50,000 บาท

(THB50,000  equivalent)

 USD10,000 หรือเทียบเทา 

(USD10,000 or equivalent)

เทียบเทา 3,000,000 บาท

(THB3,000,000 equivalent)

คาธรรมเนียม cheque /draft คืน 

(Return of cheque/draft fee)

เงินฝากขั้นตน 

(Initial  Deposit)

 คาธรรมเนียมกรณียอดเงิน

คงเหลือเฉลี่ยต่ํากวาที่กําหนด

(Fee for account falls below 

minimum average balance 

requirement)

คาธรรมเนียมกรณีบัญชีไม

เคลื่อนไหว (Service charge 

for inactive accounts)



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

(Current Accounts)

บัญชีเงินฝากออมทรัพย

(Savings Accounts)

บัญชีเงินฝากประจํา

(Time Deposit Accounts)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

(Current Accounts)

บัญชีเงินฝากออมทรัพย

(Savings Accounts)

บัญชีเงินฝากประจํา

(Time Deposit Accounts)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

(Current Accounts)

บัญชีเงินฝากออมทรัพย

(Savings Accounts)

บัญชีเงินฝากประจํา

(Time Deposit Accounts)

ธนาคารเอชเอสบีซี (HSBC)

ตาราง 6 เงื่อนไขและคาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการใหบริการบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ

Table 6 Conditions and Fees on Foreign Currency Accounts

เริ่มใชตั้งแตวันที่ (Effective from) 8 มีนาคม 2554 (8 March 2011)

ลูกคา HSBC Premier (HSBC Premier Customers)นิติบุคคล (Juristic Person)สกุลเงิน

(Currency)

เงื่อนไข และคาธรรมเนียมอื่น ๆ

(Conditions and Fees)

บุคคลธรรมดา (Personal)

HKD

ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยขั้นต่ํา

(Minimum average balance 

requirement)

เทียบเทา 5,000,000 บาท หรือ

เทียบเทา 50,000 บาท สําหรับลูกคา

ที่มียอดขายตอปมากกวา 500 ลาน

บาท

(THB5,000,000 equivalent or 

THB50,000 equivalent for the 

customers which have annual sales 

turnover more than THB 500 million)

เทียบเทา 5,000,000 บาท หรือ

เทียบเทา 50,000 บาท สําหรับลูกคา

ที่มียอดขายตอปมากกวา 500 ลาน

บาท

(THB5,000,000 equivalent or 

THB50,000 equivalent for the 

customers which have annual sales 

turnover more than THB 500 million)

ตองรักษายอดเงินคงเหลือเทากับ

จํานวนที่ฝากไวครั้งแรกตอนเปดบัญชี

(The outstanding balance must be 

maintained to be equivalent to the 

initial deposit.)

ตองรักษายอดเงินคงเหลือเทากับ

จํานวนที่ฝากไวครั้งแรกตอนเปด

บัญชี ไมอนุญาตใหมีการถอน

บางสวนกอนครบกําหนด 

(The outstanding balance must be 

maintained to be equivalent to the 

initial deposit.  Partial withdrawal of 

funds before maturity is not 

permitted.)

ตองรักษายอดเงินคงเหลือเทากับ

จํานวนที่ฝากไวครั้งแรกตอนเปด

บัญชี ไมอนุญาตใหมีการถอน

บางสวนกอนครบกําหนด 

(The outstanding balance must be 

maintained to be equivalent to the 

initial deposit.  Partial withdrawal of 

funds before maturity is not 

permitted.)

คาธรรมเนียม

(Monthly service fee)

เทียบเทา 1,200 บาท หรือ เทียบเทา 

500 บาท สําหรับลูกคาที่มียอดขาย

ตอปมากกวา 500 ลานบาท

(THB1,200 equivalent or THB500 

equivalent for the customers which 

have annual sales turnover more 

than THB 500 million)

เทียบเทา 1,200 บาท หรือ เทียบเทา 

500 บาท สําหรับลูกคาที่มียอดขาย

ตอปมากกวา 500 ลานบาท

(THB1,200 equivalent or THB500 

equivalent for the customers which 

have annual sales turnover more 

than THB 500 million)

เทียบเทา 1,200 บาท

(THB1,200 equivalent)

ไมกําหนดคารักษาบัญชีตอบัญชีเงิน

ฝากประจํา แตจะดูยอดเงินคงเหลือ

เฉลี่ยตอเดือนในทุกๆบัญชี ยกเวน

บัญชีสินเชื่อ ตองมียอดรวมเทากับ 

500,000 บาทหรือมากกวา 

1. ต่ํากวา 100,000 บาท = 500 บาท

ตอเดือน

2. ตั้งแต 100,000 บาทแตนอยกวา 

500,000 บาท = 300 บาทตอเดือน   

(Not specified for each account but 

the minimum average balance in all 

accounts excluding loan accounts 

must be THB500,000 or higher  

1.Less than THB100,000 = 

THB500/month

2. THB100,000 - less than THB 

500,000 = THB300/month)

ไมกําหนดคารักษาบัญชีตอบัญชีเงิน

ฝากประจํา แตจะดูยอดเงินคงเหลือ

เฉลี่ยตอเดือนในทุกๆบัญชี ยกเวน

บัญชีสินเชื่อ ตองมียอดรวมเทากับ 3 

ลานบาทหรือมากกวา โดย ต่ํากวา 3 

ลานบาท ติดตอกัน 3 เดือน = 2,000 

บาทในเดือนถัดไป  

(Not specified for each account but 

the minimum average balance in all 

accounts excluding loan accounts 

must be THB 3 million or higher. 

Less than THB 3 million for 3 

consecutive months = THB 2,000 in 

the following month.)

ระยะเวลาไมเคลื่อนไหว

(Inactive months)

24 เดือน (24 months) 24 เดือน (24 months) อยูภายในระยะเวลาบัญชีเงินฝาก

ประจํานั้น ๆ 

(Within the tenor period of the 

account.)

24 เดือน (24 months) 24 เดือน (24 months) อยูภายในระยะเวลาบัญชีเงินฝาก

ประจํานั้น ๆ 

(Within the tenor period of the 

account.)

- - -

คาธรรมเนียม

(Service charge)

USD50 หรือเทียบเทา ตอป

(USD50 equivalent per year)

USD50 หรือเทียบเทา ตอป

(USD50 equivalent per year)

N/A USD 4/เดือน (USD 4/month) USD 4/เดือน (USD 4/month) N/A - - -

0.25% ของมูลคาเช็ค ขั้นต่ํา USD15 

หรือเทียบเทา 

(0.25% of cheque amount with a 

minimum USD15 equivalent)

N/A N/A เช็คคืน 0.25% ของยอดเงินระบุใน

เช็ค ขั้นต่ํา USD15 ตอใบ 

Draft คืน 500 บาท/USD 15 บวก

จํานวนเงินที่เรียกเก็บจาก drawee 

bank 

(Returned cheque 0.25% of cheque 

amount with minimum of USD 

15/cheque.  Returned draft 

THB500/USD15 plus amount as 

claimed by drawee bank )

500 บาท/USD 15 บวกจํานวนเงินที่

เรียกเก็บจาก drawee bank 

(THB500/USD15 plus amount as 

claimed by drawee bank )

500 บาท/USD 15 บวกจํานวนเงินที่

เรียกเก็บจาก drawee bank

 (THB500/USD15 plus amount as 

claimed by drawee bank )

เช็คคืน 0.25% ของยอดเงินระบุใน

เช็ค ขั้นต่ํา USD15 ตอใบ 

Draft คืน 500 บาท/USD 15 บวก

จํานวนเงินที่เรียกเก็บจาก drawee 

bank 

(Returned cheque 0.25% of cheque 

amount with minimum of USD 

15/cheque.  Returned draft 

THB500/USD15 plus amount as 

claimed by drawee bank )

500 บาท/USD 15 บวกจํานวนเงินที่

เรียกเก็บจาก drawee bank 

(THB500/USD15 plus amount as 

claimed by drawee bank )

500 บาท/USD 15 บวกจํานวนเงินที่

เรียกเก็บจาก drawee bank

 (THB500/USD15 plus amount as 

claimed by drawee bank )

หมายเหตุ (Remarks)

1. ต่ํากวา 100,000 บาท = 500 บาทตอเดือน

2. ตั้งแต 100,000 บาทแตนอยกวา 500,000 บาท = 300 บาทตอเดือน 

(1. Less than THB100,000 = THB500/month

2. THB100,000 - less than THB 500,000 = THB300/month)

ต่ํากวา 3 ลานบาท ติดตอกัน 3 เดือน = 2,000 บาทในเดือนถัดไป 

(Less than THB 3 million for 3 consecutive months = THB 2,000 in the 

following month

เทียบเทา 50,000 บาท

(THB50,000  equivalent)

 USD10,000 หรือเทียบเทา 

(USD10,000 or equivalent)

เทียบเทา 3,000,000 บาท

(THB3,000,000 equivalent)

ไมมีกําหนดในแตละบัญชี แตยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยตอเดือนในทุกบัญชี

กระแสรายวัน ออมทรัพย เงินฝากประจํา และเงินลงทุนในกองทุนของ

ลูกคารายนั้น ๆ ตองมียอดรวมเทากับ 500,000 บาทหรือมากกวา 

(Not specified for each account but the monthly minimum average balance 

in all current accounts, savings accounts, time deposits, and investment in 

unit trusts of the customer must be THB 500,000 or higher.)

ไมมีกําหนดในแตละบัญชี แตยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยตอเดือนในทุกบัญชี

กระแสรายวัน ออมทรัพย เงินฝากประจํา และเงินลงทุนในกองทุนของ

ลูกคารายนั้น ๆ ตองมียอดรวมเทากับ 3 ลานบาทหรือมากกวา 

(Not specified for each account but the monthly minimum average balance 

in all current accounts, savings accounts, time deposits, and investment in 

unit trusts of the customer must be THB 3,000,000 or higher.)

เงินฝากขั้นตน 

(Initial  Deposit)

 คาธรรมเนียมกรณียอดเงิน

คงเหลือเฉลี่ยต่ํากวาที่กําหนด

(Fee for account falls below 

minimum average balance 

requirement)

คาธรรมเนียมกรณีบัญชีไม

เคลื่อนไหว (Service charge 

for inactive accounts)

คาธรรมเนียม cheque /draft คืน 

(Return of cheque/draft fee)



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

(Current Accounts)

บัญชีเงินฝากออมทรัพย

(Savings Accounts)

บัญชีเงินฝากประจํา

(Time Deposit Accounts)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

(Current Accounts)

บัญชีเงินฝากออมทรัพย

(Savings Accounts)

บัญชีเงินฝากประจํา

(Time Deposit Accounts)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

(Current Accounts)

บัญชีเงินฝากออมทรัพย

(Savings Accounts)

บัญชีเงินฝากประจํา

(Time Deposit Accounts)

ธนาคารเอชเอสบีซี (HSBC)

ตาราง 6 เงื่อนไขและคาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการใหบริการบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ

Table 6 Conditions and Fees on Foreign Currency Accounts

เริ่มใชตั้งแตวันที่ (Effective from) 8 มีนาคม 2554 (8 March 2011)

ลูกคา HSBC Premier (HSBC Premier Customers)นิติบุคคล (Juristic Person)สกุลเงิน

(Currency)

เงื่อนไข และคาธรรมเนียมอื่น ๆ

(Conditions and Fees)

บุคคลธรรมดา (Personal)

SGD

ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยขั้นต่ํา

(Minimum average balance 

requirement)

เทียบเทา 5,000,000 บาท หรือ

เทียบเทา 50,000 บาท สําหรับลูกคา

ที่มียอดขายตอปมากกวา 500 ลาน

บาท

(THB5,000,000 equivalent or 

THB50,000 equivalent for the 

customers which have annual sales 

turnover more than THB 500 million)

เทียบเทา 5,000,000 บาท หรือ

เทียบเทา 50,000 บาท สําหรับลูกคา

ที่มียอดขายตอปมากกวา 500 ลาน

บาท

(THB5,000,000 equivalent or 

THB50,000 equivalent for the 

customers which have annual sales 

turnover more than THB 500 million)

ตองรักษายอดเงินคงเหลือเทากับ

จํานวนที่ฝากไวครั้งแรกตอนเปดบัญชี

(The outstanding balance must be 

maintained to be equivalent to the 

initial deposit.)

ตองรักษายอดเงินคงเหลือเทากับ

จํานวนที่ฝากไวครั้งแรกตอนเปด

บัญชี ไมอนุญาตใหมีการถอน

บางสวนกอนครบกําหนด 

(The outstanding balance must be 

maintained to be equivalent to the 

initial deposit.  Partial withdrawal of 

funds before maturity is not 

permitted.)

ตองรักษายอดเงินคงเหลือเทากับ

จํานวนที่ฝากไวครั้งแรกตอนเปด

บัญชี ไมอนุญาตใหมีการถอน

บางสวนกอนครบกําหนด 

(The outstanding balance must be 

maintained to be equivalent to the 

initial deposit.  Partial withdrawal of 

funds before maturity is not 

permitted.)

คาธรรมเนียม

(Monthly service fee)

เทียบเทา 1,200 บาท หรือ เทียบเทา 

500 บาท สําหรับลูกคาที่มียอดขาย

ตอปมากกวา 500 ลานบาท

(THB1,200 equivalent or THB500 

equivalent for the customers which 

have annual sales turnover more 

than THB 500 million)

เทียบเทา 1,200 บาท หรือ เทียบเทา 

500 บาท สําหรับลูกคาที่มียอดขาย

ตอปมากกวา 500 ลานบาท

(THB1,200 equivalent or THB500 

equivalent for the customers which 

have annual sales turnover more 

than THB 500 million)

เทียบเทา 1,200 บาท

(THB1,200 equivalent)

ไมกําหนดคารักษาบัญชีตอบัญชีเงิน

ฝากประจํา แตจะดูยอดเงินคงเหลือ

เฉลี่ยตอเดือนในทุกๆบัญชี ยกเวน

บัญชีสินเชื่อ ตองมียอดรวมเทากับ 

500,000 บาทหรือมากกวา 

1. ต่ํากวา 100,000 บาท = 500 บาท

ตอเดือน

2. ตั้งแต 100,000 บาทแตนอยกวา 

500,000 บาท = 300 บาทตอเดือน   

(Not specified for each account but 

the minimum average balance in all 

accounts excluding loan accounts 

must be THB500,000 or higher  

1.Less than THB100,000 = 

THB500/month

2. THB100,000 - less than THB 

500,000 = THB300/month)

ไมกําหนดคารักษาบัญชีตอบัญชีเงิน

ฝากประจํา แตจะดูยอดเงินคงเหลือ

เฉลี่ยตอเดือนในทุกๆบัญชี ยกเวน

บัญชีสินเชื่อ ตองมียอดรวมเทากับ 3 

ลานบาทหรือมากกวา โดย ต่ํากวา 3 

ลานบาท ติดตอกัน 3 เดือน = 2,000 

บาทในเดือนถัดไป  

(Not specified for each account but 

the minimum average balance in all 

accounts excluding loan accounts 

must be THB 3 million or higher. 

Less than THB 3 million for 3 

consecutive months = THB 2,000 in 

the following month.)

ระยะเวลาไมเคลื่อนไหว

(Inactive months)

24 เดือน (24 months) 24 เดือน (24 months) อยูภายในระยะเวลาบัญชีเงินฝาก

ประจํานั้น ๆ 

(Within the tenor period of the 

account.)

24 เดือน (24 months) 24 เดือน (24 months) อยูภายในระยะเวลาบัญชีเงินฝาก

ประจํานั้น ๆ 

(Within the tenor period of the 

account.)

- - -

คาธรรมเนียม

(Service charge)

USD50 หรือเทียบเทา ตอป

(USD50 equivalent per year)

USD50 หรือเทียบเทา ตอป

(USD50 equivalent per year)

N/A USD 4/เดือน (USD 4/month) USD 4/เดือน (USD 4/month) N/A - - -

0.25% ของมูลคาเช็ค ขั้นต่ํา USD15 

หรือเทียบเทา 

(0.25% of cheque amount with a 

minimum USD15 equivalent)

N/A N/A เช็คคืน 0.25% ของยอดเงินระบุใน

เช็ค ขั้นต่ํา USD15 ตอใบ 

Draft คืน 500 บาท/USD 15 บวก

จํานวนเงินที่เรียกเก็บจาก drawee 

bank 

(Returned cheque 0.25% of cheque 

amount with minimum of USD 

15/cheque.  Returned draft 

THB500/USD15 plus amount as 

claimed by drawee bank )

500 บาท/USD 15 บวกจํานวนเงินที่

เรียกเก็บจาก drawee bank 

(THB500/USD15 plus amount as 

claimed by drawee bank )

500 บาท/USD 15 บวกจํานวนเงินที่

เรียกเก็บจาก drawee bank

 (THB500/USD15 plus amount as 

claimed by drawee bank )

เช็คคืน 0.25% ของยอดเงินระบุใน

เช็ค ขั้นต่ํา USD15 ตอใบ 

Draft คืน 500 บาท/USD 15 บวก

จํานวนเงินที่เรียกเก็บจาก drawee 

bank 

(Returned cheque 0.25% of cheque 

amount with minimum of USD 

15/cheque.  Returned draft 

THB500/USD15 plus amount as 

claimed by drawee bank )

500 บาท/USD 15 บวกจํานวนเงินที่

เรียกเก็บจาก drawee bank 

(THB500/USD15 plus amount as 

claimed by drawee bank )

500 บาท/USD 15 บวกจํานวนเงินที่

เรียกเก็บจาก drawee bank

 (THB500/USD15 plus amount as 

claimed by drawee bank )

หมายเหตุ (Remarks)

ไมมีกําหนดในแตละบัญชี แตยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยตอเดือนในทุกบัญชี

กระแสรายวัน ออมทรัพย เงินฝากประจํา และเงินลงทุนในกองทุนของ

ลูกคารายนั้น ๆ ตองมียอดรวมเทากับ 500,000 บาทหรือมากกวา 

(Not specified for each account but the monthly minimum average balance 

in all current accounts, savings accounts, time deposits, and investment in 

unit trusts of the customer must be THB 500,000 or higher.)

ไมมีกําหนดในแตละบัญชี แตยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยตอเดือนในทุกบัญชี

กระแสรายวัน ออมทรัพย เงินฝากประจํา และเงินลงทุนในกองทุนของ

ลูกคารายนั้น ๆ ตองมียอดรวมเทากับ 3 ลานบาทหรือมากกวา 

(Not specified for each account but the monthly minimum average balance 

in all current accounts, savings accounts, time deposits, and investment in 

unit trusts of the customer must be THB 3,000,000 or higher.)

1. ต่ํากวา 100,000 บาท = 500 บาทตอเดือน

2. ตั้งแต 100,000 บาทแตนอยกวา 500,000 บาท = 300 บาทตอเดือน 

(1. Less than THB100,000 = THB500/month

2. THB100,000 - less than THB 500,000 = THB300/month)

ต่ํากวา 3 ลานบาท ติดตอกัน 3 เดือน = 2,000 บาทในเดือนถัดไป 

(Less than THB 3 million for 3 consecutive months = THB 2,000 in the 

following month

เทียบเทา 50,000 บาท

(THB50,000  equivalent)

 USD10,000 หรือเทียบเทา 

(USD10,000 or equivalent)

เทียบเทา 3,000,000 บาท

(THB3,000,000 equivalent)

เงินฝากขั้นตน 

(Initial  Deposit)

 คาธรรมเนียมกรณียอดเงิน

คงเหลือเฉลี่ยต่ํากวาที่กําหนด

(Fee for account falls below 

minimum average balance 

requirement)

คาธรรมเนียม cheque /draft คืน 

(Return of cheque/draft fee)

คาธรรมเนียมกรณีบัญชีไม

เคลื่อนไหว (Service charge 

for inactive accounts)



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

(Current Accounts)

บัญชีเงินฝากออมทรัพย

(Savings Accounts)

บัญชีเงินฝากประจํา

(Time Deposit Accounts)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

(Current Accounts)

บัญชีเงินฝากออมทรัพย

(Savings Accounts)

บัญชีเงินฝากประจํา

(Time Deposit Accounts)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

(Current Accounts)

บัญชีเงินฝากออมทรัพย

(Savings Accounts)

บัญชีเงินฝากประจํา

(Time Deposit Accounts)

ธนาคารเอชเอสบีซี (HSBC)

ตาราง 6 เงื่อนไขและคาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการใหบริการบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ

Table 6 Conditions and Fees on Foreign Currency Accounts

เริ่มใชตั้งแตวันที่ (Effective from) 8 มีนาคม 2554 (8 March 2011)

ลูกคา HSBC Premier (HSBC Premier Customers)นิติบุคคล (Juristic Person)สกุลเงิน

(Currency)

เงื่อนไข และคาธรรมเนียมอื่น ๆ

(Conditions and Fees)

บุคคลธรรมดา (Personal)

JPY

ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยขั้นต่ํา

(Minimum average balance 

requirement)

เทียบเทา 5,000,000 บาท หรือ

เทียบเทา 50,000 บาท สําหรับลูกคา

ที่มียอดขายตอปมากกวา 500 ลาน

บาท

(THB5,000,000 equivalent or 

THB50,000 equivalent for the 

customers which have annual sales 

turnover more than THB 500 million)

เทียบเทา 5,000,000 บาท หรือ

เทียบเทา 50,000 บาท สําหรับลูกคา

ที่มียอดขายตอปมากกวา 500 ลาน

บาท

(THB5,000,000 equivalent or 

THB50,000 equivalent for the 

customers which have annual sales 

turnover more than THB 500 million)

ตองรักษายอดเงินคงเหลือเทากับ

จํานวนที่ฝากไวครั้งแรกตอนเปดบัญชี

(The outstanding balance must be 

maintained to be equivalent to the 

initial deposit.)

N/A N/A

คาธรรมเนียม

(Monthly service fee)

เทียบเทา 1,200 บาท หรือ เทียบเทา 

500 บาท สําหรับลูกคาที่มียอดขาย

ตอปมากกวา 500 ลานบาท

(THB1,200 equivalent or THB500 

equivalent for the customers which 

have annual sales turnover more 

than THB 500 million)

เทียบเทา 1,200 บาท หรือ เทียบเทา 

500 บาท สําหรับลูกคาที่มียอดขาย

ตอปมากกวา 500 ลานบาท

(THB1,200 equivalent or THB500 

equivalent for the customers which 

have annual sales turnover more 

than THB 500 million)

เทียบเทา 1,200 บาท

(THB1,200 equivalent)

N/A N/A

ระยะเวลาไมเคลื่อนไหว

(Inactive months)

24 เดือน (24 months) 24 เดือน (24 months) อยูภายในระยะเวลาบัญชีเงินฝาก

ประจํานั้น ๆ 

(Within the tenor period of the 

account.)

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

คาธรรมเนียม

(Service charge)

USD50 หรือเทียบเทา ตอป

(USD50 equivalent per year)

USD50 หรือเทียบเทา ตอป

(USD50 equivalent per year)

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

0.25% ของมูลคาเช็ค ขั้นต่ํา USD15 

หรือเทียบเทา 

(0.25% of cheque amount with a 

minimum USD15 equivalent)

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

หมายเหตุ (Remarks)

N/A N/A

N/A N/A

เทียบเทา 50,000 บาท

(THB50,000  equivalent)

N/A N/A

คาธรรมเนียมกรณีบัญชีไม

เคลื่อนไหว (Service charge 

for inactive accounts)

คาธรรมเนียม cheque /draft คืน 

(Return of cheque/draft fee)

เงินฝากขั้นตน 

(Initial  Deposit)

 คาธรรมเนียมกรณียอดเงิน

คงเหลือเฉลี่ยต่ํากวาที่กําหนด

(Fee for account falls below 

minimum average balance 

requirement)



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

(Current Accounts)

บัญชีเงินฝากออมทรัพย

(Savings Accounts)

บัญชีเงินฝากประจํา

(Time Deposit Accounts)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

(Current Accounts)

บัญชีเงินฝากออมทรัพย

(Savings Accounts)

บัญชีเงินฝากประจํา

(Time Deposit Accounts)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

(Current Accounts)

บัญชีเงินฝากออมทรัพย

(Savings Accounts)

บัญชีเงินฝากประจํา

(Time Deposit Accounts)

ธนาคารเอชเอสบีซี (HSBC)

ตาราง 6 เงื่อนไขและคาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการใหบริการบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ

Table 6 Conditions and Fees on Foreign Currency Accounts

เริ่มใชตั้งแตวันที่ (Effective from) 8 มีนาคม 2554 (8 March 2011)

ลูกคา HSBC Premier (HSBC Premier Customers)นิติบุคคล (Juristic Person)สกุลเงิน

(Currency)

เงื่อนไข และคาธรรมเนียมอื่น ๆ

(Conditions and Fees)

บุคคลธรรมดา (Personal)

CNY N/A  USD10,000 หรือเทียบเทา 

(USD10,000 or equivalent)

N/A N/A เทียบเทา 3,000,000 บาท

(THB3,000,000 equivalent)

N/A

ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยขั้นต่ํา

(Minimum average balance 

requirement)

เทียบเทา 5,000,000 บาท หรือ

เทียบเทา 50,000 บาท สําหรับลูกคา

ที่มียอดขายตอปมากกวา 500 ลาน

บาท

(THB5,000,000 equivalent or 

THB50,000 equivalent for the 

customers which have annual sales 

turnover more than THB 500 million)

เทียบเทา 5,000,000 บาท หรือ

เทียบเทา 50,000 บาท สําหรับลูกคา

ที่มียอดขายตอปมากกวา 500 ลาน

บาท

(THB5,000,000 equivalent or 

THB50,000 equivalent for the 

customers which have annual sales 

turnover more than THB 500 million)

N/A N/A ไมมีกําหนดในแตละบัญชี แต

ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยตอเดือนในทุก

บัญชีกระแสรายวัน ออมทรัพย เงิน

ฝากประจํา และเงินลงทุนในกองทุน

ของลูกคารายนั้น ๆ ตองมียอดรวม

เทากับ 500,000 บาทหรือมากกวา 

(Not specified for each account but 

the monthly minimum average 

balance in all current accounts , 

savings accounts, time deposits, and 

investment in unit trusts of the 

customer must be THB 500,000 or 

higher.)

N/A N/A ไมมีกําหนดในแตละบัญชี แต

ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยตอเดือนในทุก

บัญชีกระแสรายวัน ออมทรัพย เงิน

ฝากประจํา และเงินลงทุนในกองทุน

ของลูกคารายนั้น ๆ ตองมียอดรวม

เทากับ 3 ลานบาทหรือมากกวา 

(Not specified for each account but 

the monthly minimum average 

balance in all current accounts , 

savings accounts, time deposits, and 

investment in unit trusts of the 

customer must be THB 3,000,000 or 

higher.)

N/A

คาธรรมเนียม

(Monthly service fee)

N/A N/A N/A N/A 1. ต่ํากวา 100,000 บาท = 500 บาท

ตอเดือน

2. ตั้งแต 100,000 บาทแตนอยกวา 

500,000 บาท = 300 บาทตอเดือน 

(1. Less than THB100,000 = 

THB500/month

2. THB100,000 - less than THB 

500,000 = THB300/month)

N/A N/A ต่ํากวา 3 ลานบาท ติดตอกัน 3 เดือน

 = 2,000 บาทในเดือนถัดไป 

(Less than THB 3 million for 3 

consecutive months = THB 2,000 in 

the following month

N/A

ระยะเวลาไมเคลื่อนไหว

(Inactive months)

24 เดือน (24 months) 24 เดือน (24 months) N/A N/A 24 เดือน (24 months) N/A N/A - N/A

คาธรรมเนียม

(Service charge)

USD50 หรือเทียบเทา ตอป

(USD50 equivalent per year)

USD50 หรือเทียบเทา ตอป

(USD50 equivalent per year)

N/A N/A USD 4/เดือน (USD 4/month) N/A N/A - N/A

0.25% ของมูลคาเช็ค ขั้นต่ํา USD15

หรือเทียบเทา 

(0.25% of cheque amount with a 

minimum USD15 equivalent)

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

หมายเหตุ (Remarks)

ผูมีอํานาจลงนาม    ............….….......……………..

(อัษฎาพร  วรรณพฤกษ รักษาการประธานเจาหนาที่บริหารสาขาประเทศไทย)

Authorised Signatory       (Mr. Asdaporn Vanabriksha)

ประกาศ ณ วันที่  7 มีนาคม 2554

Announced on 7 March 2011

เทียบเทา 50,000 บาท

(THB50,000  equivalent)

คาธรรมเนียมกรณีบัญชีไม

เคลื่อนไหว (Service charge 

for inactive accounts)

คาธรรมเนียม cheque /draft คืน 

(Return of cheque/draft fee)

 คาธรรมเนียมกรณียอดเงิน

คงเหลือเฉลี่ยต่ํากวาที่กําหนด

(Fee for account falls below 

minimum average balance 

requirement)

เงินฝากขั้นตน 

(Initial  Deposit)


