
ผู้มีถิ�นที�อยู่ในประเทศ

(Resident)

ผู้มีถิ�นที�อยู่นอกประเทศ

(Non-resident)

USD 1. ออมทรัพย์ (Savings)

   0-99,999 0.00 0.00

   100,000-499,999 0.01 0.00

   500,000-999,999 0.03 0.00

   >1,000,000 0.05 0.00

2. ประจํา (Time Deposit)

   1 เดือน (Month) 0.05 0.00

   3 เดือน (Months) 0.05 0.00

   6 เดือน (Months) 0.05 0.00

   9 เดือน (Months) 0.10 0.05

 12 เดือน (Months) 0.15 0.10

AUD 1. ออมทรัพย์ (Savings) 0.15 0.10

2. ประจํา (Time Deposit)

   1 เดือน (Month) 1.00 0.95

   2 เดือน (Month) 1.35 1.30

   3 เดือน (Months) 1.70 1.65

EUR 1. ออมทรัพย์ (Savings) 0.00 0.00

2. ประจํา (Time Deposit)

   1 เดือน (Month) 0.00 0.00

   3 เดือน (Months) 0.00 0.00

   6 เดือน (Months) 0.00 0.00

   9 เดือน (Months) 0.00 0.00

 12 เดือน (Months) 0.00 0.00

GBP 1. ออมทรัพย์ (Savings) 0.10 0.05

2. ประจํา (Time Deposit)

   1 เดือน (Month) 0.10 0.05

   3 เดือน (Months) 0.20 0.15

   6 เดือน (Months) 0.30 0.25

   9 เดือน (Months) 0.30 0.25

 12 เดือน (Months) 0.30 0.25

HKD 1. ออมทรัพย์ (Savings) 0.00 0.00

2. ประจํา (Time Deposit)

   1 เดือน (Month) 0.00 0.00

   3 เดือน (Months) 0.05 0.00

   6 เดือน (Months) 0.10 0.05

SGD 1. ออมทรัพย์ (Savings) 0.00 0.00

2. ประจํา (Time Deposit)

   1 เดือน (Month) 0.00 0.00

   2 เดือน (Months) 0.05 0.00

   3 เดือน (Months) 0.05 0.00

ธนาคารเอชเอสบีซี (HSBC)
ตาราง 4 อัตราดอกเบี�ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (ร้อยละต่อปี)

เริ�มใช้ตั�งแต่วันที� 14 กรกฎาคม 2560 (Effective from 14 July 2017)

สกลุเงิน

(Currency)

ประเภทเงินฝาก 

(Deposit Type)

ประเภทลูกค้า (Customer Type)

นิติบุคคล (Juristic Person)

PUBLIC



ผู้มีถิ�นที�อยู่ในประเทศ

(Resident)

ผู้มีถิ�นที�อยู่นอกประเทศ

(Non-resident)

CHF 1. ออมทรัพย์ (Savings) 0.00 0.00

CNY 1. ออมทรัพย์ (Savings) 0.15 0.10

2. ประจํา (Time Deposit)

   1 เดือน (Month) 0.10 0.05

   2 เดือน (Months) 0.15 0.10

   3 เดือน (Months) 0.20 0.15

DKK 1. ออมทรัพย์ (Savings) 0.00 0.00

JPY 1. ออมทรัพย์ (Savings) 0.00 0.00

NZD 1. ออมทรัพย์ (Savings) 0.00 0.00

CAD 1. ออมทรัพย์ (Savings) 0.00 0.00

*หมายเหตุ (Remarks) : 

เงื�อนไขต่างๆ ในการจ่ายดอกเบี�ย (Conditions of  interest payment)

1. ในกรณีที�มีการถอนเงินจากบญัชีเงินฝากประจาํก่อนครบกาํหนด ทางธนาคารเอชเอสบีซี  จะจ่ายดอกเบี�ยใหด้งัต่อไปนี�

For time deposit accounts, in case that there is a withdrawal prior to the maturity date, HSBC will pay interest as follows:

1.1 บญัชีเงินฝากประจาํที�มีระยะเวลานอ้ยกว่า 3 เดือน; ระยะเวลาฝากนอ้ยกว่าระยะเวลาที�กาํหนดไว:้ ดอกเบี�ย = 0%

Time deposit account with tenor less than 3 months (i.e. 1 or 2 months); deposit period is less than such specified tenor: interest = 0%

1.2 บญัชีเงินฝากประจาํที�มีระยะเวลาตั�งแต่ 3 เดือนขึ�นไป; 

Time deposit account with tenor 3 months or more;

1.2.1 ระยะเวลาฝากนอ้ยกว่า 3 เดือน: ดอกเบี�ย = 0%

Deposit period is less than 3 months: interest = 0%

1.2.2 ระยะเวลาฝากมากกว่าหรือเท่ากบั 3 เดือน: อตัราที�ต ํ�ากว่าระหว่าง อตัราดอกเบี�ยบญัชีออมทรัพยช์นิดและวงเงินเดียวกนั และ อตัราดอกเบี�ยบญัชีเงินฝากประจาํ

Deposit period is at least 3 months or more : interest = interest rate for savings account of the same/similar type and tier OR interest rate for time deposit account, 

whichever is lower.

2. ลูกคา้นิติบุคคลในที�นี�ครอบคลุมถึง บจก, บมจ, หจก, หสน, หน่วยราชการ, รัฐวิสาหกิจ, สมาคม, มูลนิธิ และนิติบุคคลที�มิไดแ้สวงหากาํไร

Juristic Persons herein include Limited Company, Public Company Ltd., Limited Partnership, Registered Ordinary Partnership, Officials, 

State Enterprises, Association, Foundation, and Non-Profit Organisation.

3. สาํหรับลูกคา้นิติบุคคล ธนาคารเอชเอสบีซีอาจจ่ายดอกเบี�ยในอตัราที�สูงกว่าที�กาํหนดไวข้า้งตน้ ใหก้บัลูกคา้บางรายที�เขา้เงื�อนไขขอ้ 3.1 หรือขอ้ 3.2 และขอ้ 3.3

ระบุไว ้ขา้งล่างนี�  ทั�งนี�อตัราดอกเบี�ยที�เพิ�มขึ�นนั�นจะไม่เกิน 2.0% ต่อปีจากอตัราดอกเบี�ยสูงสุดของแต่ละประเภทและขั�นนั�นๆ

For juristic person customers, HSBC may pay interest higher than rates announced to customers who meet HSBC conditions in items 3.1 or item 3.2 and meet the condition 

in item 3.3 stated below which shall not exceed 2.0% p.a. from the highest offering interest rate of each type and tier.

3.1 ลูกคา้ใชบ้ญัชีธนาคารเอชเอสบีซี เป็นบญัชีหลกั

Customers who use HSBC as their main operating account

3.2 ลูกคา้ใชบ้ริการของฝ่ายจดัการดา้นการเงินและบริหารสภาพคล่องของธนาคารเอชเอสบีซี

Customers who use HSBC Global Liquidity and Cash Management Services

3.3 ลูกคา้ที�ไดรั้บจดหมายเชิญจากทางธนาคาร

Customers who receive an invitation letter from HSBC.

สกลุเงิน

(Currency)

ประเภทเงินฝาก 

(Deposit Type)

ประเภทลูกค้า (Customer Type)

นิติบุคคล (Juristic Person)

PUBLIC



4. วิธีการคาํนวณดอกเบี�ย ความถี�ในการจ่ายดอกเบี�ย จาํนวนวนัต่อปีที�ใชใ้นการคิดดอกเบี�ย

Interest calculation method, frequency for interest payment, and number of days in the year used for interest calculation

4.1 ธนาคารเอชเอสบีซีใชว้ิธีการคาํนวณดอกเบี�ยดงัต่อไปนี�  

จาํนวนเงินฝาก ณ สิ�นวนั คูณ อตัราดอกเบี�ย คูณ จาํนวนวนัที�ฝาก/จาํนวนวนัต่อปีที�ใชใ้นการคิดดอกเบี�ย

HSBC uses the following interest calculation method

End of day deposit balance x  interest rate x number of deposit days/number of days in the year

4.2 สาํหรับบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย ์ ธนาคารเอชเอสบีซีจ่ายดอกเบี�ยใหก้บัลูกคา้ทุก 6 เดือน

For Savings Accounts, HSBC pays interest  to customer on a semi-annual basis

4.3 สาํหรับบญัชีเงินฝากประเภทฝากประจาํ ธนาคารเอชเอสบีซีจ่ายดอกเบี�ยใหก้บัลูกคา้ ณ วนัครบกาํหนด หากวนัครบกาํหนดตรงกบั

วนัหยดุธนาคาร ใหถ้ือเอาวนัทาํการวนัแรกต่อจากวนัหยดุทาํการ เป็นวนัครบกาํหนดจ่ายคืนเงินฝาก

For Time Deposit Accounts, HSBC pays interest to customer on its maturity date. If the maturity date falls on a bank holiday, 

then maturity date will be on the next banking day.

4.4  ธนาคารเอชเอสบีซีใช ้360 วนัต่อปีในการคิดดอกเบี�ยสาํหรับเงินฝากสกุลเงิน USD, EUR, CHF, JPY, CNY, DKK, NZD, CAD

 และใช ้365 วนัต่อปีในการคิดดอกเบี�ยสาํหรับเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศอื�น

HSBC uses 360 days for interest calculation of USD, EUR, CHF, JPY, CNY, DKK, NZD, CAD deposit and 365 days for other foreign currency deposit.

5. บญัชีเงินฝากที�เป็นเงินตราต่างประเทศ ไม่ไดรั้บการคุม้ครองเงินตน้และดอกเบี�ยจากสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก  

Principle and interest of  Foreign currency deposit account  is not protected by Deposit Protection Agency.

6. บญัชีเงินฝากสกุลเงิน CNY สามารถเปิดเฉพาะเพื�อรองรับการซื�อขายระหว่างประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเท่านั�นและไม่สามารถฝากถอนเป็นเงินสดได้

For CNY account, the account must be openned for the business of import and export trade only, and the physical withdrawal from, and deposit into, account are not allowed.

7. สาํหรับบญัชีเงินฝากประจาํ ลูกคา้ธนาคารเอชเอสบีซี จะยงัคงไดรั้บอตัราดอกเบี�ยเงินฝากประจาํ ตามอตัรา ณ วนัที�เปิดบญัชีเงินฝากนั�น ๆ ไปจนกว่าจะครบกาํหนด

For Time Deposit accounts, customers shall be entitled to receive interest rate at the rate on date that the time deposit account is opened until the maturity date

8. N/A = ไม่มีผลิตภณัฑนี์�

 N/A = Not Available

ผูม้ีอาํนาจลงนาม  ………………………………..

(อษัฎาพร  วรรณพฤกษ ์รักษาการประธานเจา้หนา้ที�บริหารสาขาประเทศไทย)

Authorised Signatory       (Mr. Asdaporn Vanabriksha)

ประกาศ ณ วนัที� 12 กรกฎาคม 2560

Announced on 12 July 2017

PUBLIC


