ธนาคารเอชเอสบีซี (HSBC)
ตารางที่ 3 อัตราค่ าบริการต่ างๆ เบีย้ ปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้ สินเชื่อ 1/ และค่ าบริการอื่นๆ
(Table 3 Fees/ Charges and Penalty Related to Deposits and Lending 1/ and Other Fees)
เริ่มใช้ ต้ งั แต่ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2557 (Effective from 1 July 2014)
ก. ค่ าบริการต่ างๆ ทีเ่ กี่ยวเนือ่ งกับเงินฝาก (A. Fees Related to Deposits)

อัตราค่ าบริการ (หน่ วย : บาท) (Unit : THB)

หมายเหตุ (Remark)

1. ค่ ารักษาบัญชีเงินฝาก (Below minimum balance account service fee)
ไม่มี (N/A)

1.1 ลูกค้าบุคคลธรรมดา (Personal customer)
1.2 ลูกค้านิติบุคคล (Juristic person customer)
1.2.1 ลูกค้านิ ติบุคคล (Corporate customer)

1.2.2 ลูกค้านิ ติบุคคล (Commercial Banking customer)

ต่ากว่า 50,000 บาท = 1,000 บาท ต่อเดือน สาหรับ
ลูกค้าที่มียอดขายต่อปี มากกว่า 500 ล้านบาท
(Less than THB50,000 = THB1,000/month for the
customers which have annual sales turnover more
than THB 500 million)
ต่ากว่า 100,000 บาท = 2,500 บาท ต่อเดือน สาหรับ
ลูกค้าที่มียอดขายต่อปี น้อยกว่า 500 ล้านบาท
(Less than THB 100,000 = THB2,500/month for the
customers which have annual sales turnover less than
THB 500 million)

2. ค่ าธรรมเนียมกรณีบัญชีไม่ เคลื่อนไหว (Service fee for inactive account)
2.1 ลูกค้าบุคคลธรรมดา (Personal customer)

ไม่มี (N/A)

2.2 ลูกค้านิติบุคคล (Juristic person customer)

2,000 บาทต่อครึ่ งปี สาหรับบัญชี ที่ไม่มีการ
เคลื่อนไหวติดต่อกันนานกว่า 24 เดือน
(THB 2,000/half year for account inactive more than
24 months)

3. ค่ าธรรมเนียมกรณีเปิ ดและปิ ดบัญชีภายใน 3 เดือน
(Account opened and closed within 3 months service fee)
3.1 ลูกค้าบุคคลธรรมดา (Personal customer)

ไม่มี (N/A)

3.2 ลูกค้านิติบุคคล (Juristic person customer)

500 บาท (THB 500)

4. ค่ ารักษาบัญชีเงินฝากทีเ่ ป็ นเงินบาทของบุคคลทีม่ ีถิ่นทีอ่ ยู่นอกประเทศ
(Non-resident THB account holder service fee)
ไม่มี (N/A)

4.1 ลูกค้าบุคคลธรรมดา (Personal customer)
4.2 ลูกค้านิติบุคคล (Juristic person customer)
4.2.1 ลูกค้านิ ติบุคคล (Corporate customer)

500 บาท ต่อเดือน (THB500/month)

4.2.2 ลูกค้านิ ติบุคคล (Commercial Banking customer)

2,500 บาท ต่อเดือน (THB2,500/month)

ข. ค่ าบริการต่ างๆ ทีเ่ กี่ยวเนือ่ งกับเงินให้ สินเชื่อ (B. Fees Related to Lending)
ข.(1) เงินให้ สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคตามทีไ่ ด้ จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่ เหตุ
(B (1) Consumer Loan : Actual and Reasonable Expenses)

อัตราค่ าบริการ (หน่ วย : บาท) (Unit : THB)
สิ นเชื่อส่ วนบุคคล (Persnal Loan)
มี
หลักประกัน

ไม่ มีหลักประกัน (ส่ วนที่
ไม่ ได้ อยู่ภายใต้ การกากับ)
(Without Collateral)

สิ นเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย
(Housing Loan)

วงเงินเบิกเกิน
บัญชี
มี
หลักประกัน

(With Collateral)

(O/D with Collateral)
1. ค่ าใช้ จ่ายทีจ่ ่ ายให้ แก่ราชการ ได้ แก่
(Expenses paid to governmental authorities i.e.,)
1) ค่าอากรแสตมป์ (Stamp Duty)

2) ค่าธรรมเนียมจดจานอง (Mortgage Registration Fee)

ไม่มี (N/A)

ไม่มี (N/A)

ไม่มี (N/A)

0.05% ของเงินกูท้ ี่ได้รับ
การอนุมตั ิ หรื อสู งสุดไม่
เกิน 10,000 บาท
(0.05% of approved credit
limit or maximum =
THB10,000)

ไม่มี (N/A)

ไม่มี (N/A)

ไม่มี (N/A)

ไม่มี (N/A)

หมายเหตุ (Remark)

ข. ค่ าบริการต่ างๆ ทีเ่ กี่ยวเนือ่ งกับเงินให้ สินเชื่อ (B. Fees Related to Lending)
ข.(1) เงินให้ สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคตามทีไ่ ด้ จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่
เหตุ
(B (1) Consumer Loan : Actual and Reasonable Expenses)

อัตราค่ าบริการ (หน่ วย : บาท) (Unit : THB)
สิ นเชื่อส่ วนบุคคล (Persnal Loan)
มี
หลักประกัน

ไม่ มีหลักประกัน (ส่ วนที่
ไม่ ได้ อยู่ภายใต้ การกากับ)
(Without Collateral)

สิ นเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย
(Housing Loan)

วงเงินเบิกเกิน
บัญชี
มี
หลักประกัน

(With Collateral)
2. ค่ าใช้ จ่ายทีจ่ ่ ายให้ แก่บุคคลอื่นหรือหน่ วยงานภายนอก ได้ แก่
(Expensese paid to the third or external parties i.e.,)
กรณี ปกติ (In general case)
1) ค่าตรวจสอบข้อมูลเครดิต (Credit Bureau Search Fee)

ไม่มี (N/A)

ไม่มี (N/A)

ไม่มี (N/A)

ไม่มี (N/A)

2) ค่าสารวจและประเมินหลักประกัน 2/ (Collateral Appraisal Expenses 2/)

ไม่มี (N/A)

ไม่มี (N/A)

ค่าใช้จ่ายในการประเมิน
ขั้นต่า 5,000 บาท ทั้งนี้
อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ขึ้นอยู่กบั ปั จจัยต่างๆ อาทิ
เช่น สถานที่ต้งั ของ
หลักประกัน, ความ
เร่ งด่วน จานวนฉบับของ
รายงานที่ตอ้ งการ เป็ นต้น
(Minimum fee is THB
5,000. Cost may vary
depending on factors such
as location of property,
urgency, number of copy
required etc.)

ไม่มี (N/A)

3) ค่าเบี้ยประกันภัย (Insurance Premium)

ไม่มี (N/A)

ไม่มี (N/A)

ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง
(Per actual cost)

ไม่มี (N/A)

4) ค่าใช้จ่ายในการชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ อื่นหรื อช่องทางอื่น (โปรดระบุ
รายละเอียด) (Payment fee through other counters/ channels)

ไม่มี (N/A)

ไม่มี (N/A)

ไม่มี (N/A)

ไม่มี (N/A)

1) ค่าใช้จ่ายกรณี เช็คคืน (Cheque Return Fee)

ไม่มี (N/A)

ไม่มี (N/A)

ไม่มี (N/A)

ไม่มี (N/A)

2) ค่าใช้จ่ายกรณี เงินในบัญชี ไม่พอจ่าย (Fee for Insufficient Fund)

ไม่มี (N/A)

ไม่มี (N/A)

ไม่มี (N/A)

ไม่มี (N/A)

ไม่มี (N/A)

ไม่มี (N/A)

ไม่มี (N/A)

ไม่มี (N/A)

1) ค่าสารวจและประเมินหลักประกัน2/ (Collateral Appraisal Expenses2/)

ไม่มี (N/A)

ไม่มี (N/A)

ไม่มี (N/A)

ไม่มี (N/A)

2) ค่าขอสาเนาใบแจ้งยอดบัญชี ของแต่ละงวด (ชุ ดที่ 2 เป็ นต้นไป)
(Fee for a new statement requested for the second copy or more)

ไม่มี (N/A)

ไม่มี (N/A)

ไม่มี (N/A)

ไม่มี (N/A)

ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง
(Per actual cost)

ไม่มี (N/A)

กรณี ผิดนัดชาระหนี้ (In default case)

(กรณี ชาระหนี้โดยการหักบัญชี กบั ธนาคารพาณิ ชย์อื่น) (In case of payment
by debiting from the account of other commercial banks)
3) ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ 2/ (Debt Collection Expenses 2/)
3. ค่ าใช้ จ่ายทีเ่ ป็ นต้ นทุนในการดาเนินงานของธนาคารพาณิชย์
(Operating cost of commercial bank)
กรณี ปกติ (In general case)

กรณี ผิดนัดชาระหนี้ (In default case)
1) ค่าติดตามทวงถามหนี้ 2/ (Debt Collection Expenses 2/)

ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง
(Per actual cost)
(Per actual cost)

หมายเหตุ (Remark)
1/ ไม่รวมถึงเงินให้สินเชื่อประเภทที่ ธปท. กาหนดหลักเกณฑ์ไว้เฉพาะ (Exclude the type of credits in which BOT has stipulated the specific criteria.)
2/ ค่าใช้จ่ายประเภทเดียวกันในข้อ 2 และ 3 ธนาคารพาณิ ชย์จะเรี ยกเก็บจากลูกค้าซ้ าซ้อนกันไม่ได้ (The expenses in Clause 2 and 3 shall not be collected repeatedly.)

หมายเหตุ (Remark)

ข.(2) ค่ าบริการต่ างๆ ของเงินให้ สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ
(B (2) Fees Related to Commercial Loan)

วงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D)

Revolving

ระยะสั้น Short
term

ระยะยาว Long
Term

(< 1 ปี Year)

(> 1 ปี Year)

สิ นเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดย่ อม
ไม่ มีหลักประกัน
(Self-employed Loan
without collateral)

1. ค่ าธรรมเนียม (Fees)
1) ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ (Arrangement Fee)

0.5% ของวงเงินสิ นเชื่ อ
(0.5% of loan amount)

2) ค่าธรรมเนียมกรณี ชาระหนี้คืนทั้งจานวนก่อนกาหนด
(Prepayment fee for settlement of full loan amount)

5% ของจานวนเงินกูท้ ี่
ชาระคืนทั้งหมด
(5% of loan outstanding)

3) ค่าธรรมเนียมกรณี ชาระหนี้คืนเกินกว่าจานวนที่ตอ้ งชาระที่กาหนดในใบแจ้งหนี้
(Over Payment Fee)

5% ของจานวนเงินที่ชาระ
คืนเกินกว่าที่แจ้งไว้ในใบ
แจ้งหนี้
(5% of exceeding monthly
installment amount)
ไม่เกิน 1,000 บาท
(Maximum of THB 1,000)

4) ค่าธรรมเนียมโอนเงินกูเ้ ข้าบัญชี (Loan Disbursement Fee)
5) ค่าธรรมเนียมเช็คคืน (Returned Cheque Fee)

200 บาทต่อครั้ง
(THB 200 per time)

2. ค่ าใช้ จ่ายทีจ่ ่ ายให้ แก่ราชการ ได้ แก่
(Expenses paid to governmental authorities i.e.,)
1) ค่าอากรแสตมป์ (Stamp Duty)

2) ค่าภาษีตามที่เกิดขึ้นจริ ง (Actual Tax Expenses)

0.05%ของเงินกูท้ ี่ได้รับ
การอนุมตั ิ หรื อสูงสุ ดไม่
เกิน 10,000 บาท (0.05%
of approved credit limit or
maximum = THB10,000)
ตามที่กฏหมายกาหนด
(As specified by law)

3. ค่ าใช้ จ่ายทีจ่ ่ ายให้ แก่บุคคลอื่นหรือหน่ วยงานภายนอก ได้ แก่
(Expensese paid to the third or external parties i.e.,)
1) ค่าตรวจสอบข้อมูลเครดิต (Credit Bureau Search Fee)

200 บาทต่อครั้ง
(THB200 per time)

2) ค่าใช้จ่ายในการชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ อื่นหรื อช่องทางอื่น
(Payment fee through other counters/ channels)

ไม่มี (N/A)

4. ค่ าใช้ จ่ายทีเ่ ป็ นต้ นทุนในการดาเนินงานของธนาคารฯ (Expenses paid for
Bank's Operating Costs)
1) ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชี ของแต่ละงวด (ชุ ดที่ 2 เป็ นต้นไป)
(Statement Request Fee 2nd copy of statement onwards)

100 บาท ต่อ ครั้ง
(THB 100 per time)

2) ค่าขอตรวจสอบรายการ (Transaction Investigation Fee)

100 บาท ต่อ ครั้ง
(THB 100 per time)

3) ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ (Collection Fee)

200 บาท/ ครั้ง สาหรับ
ลูกค้าที่ผิดนัดชาระหนี้
งวดที่ 1
(THB 200 each time a loan
customer fails to pay the
due balance)
250 บาท/ ครั้ง สาหรับ
ลูกค้าที่ผิดนัดชาระหนี้
งวดที่ 2-3
(THB 250 each time a loan
customer fails to pay a due
balance for the second or
third time in succession)

ค. ค่ าบริการอื่นๆ (C. Other Fees)

อัตราค่ าบริการ (หน่ วย : บาท) (Unit : THB)

ด้ านสิ นค้ าขาเข้ า (Import)
1. ค่าธรรมเนี ยมในการเปิ ดL/C (L/C Openning Commission)

0.25% ต่อ 3 เดือน ขั้นต่า 1,200 บาท
(0.25% per quarter minimum THB1,200)

2. ค่าธรรมเนี ยมในการเปิ ด Revolving L/C (Revolving L/C Commission)

0.25% ต่อ 3 เดือน ขั้นต่า 1,200 บาท
(0.25% per quarter minimum THB1,200)

3. ค่าธรรมเนี ยมในการเปิ ด Standby L/C (Standby L/C Commission)

2.5% ต่อปี ขั้นต่า 1,200 บาท
(2.5% per annum minimum THB1,200)

4. ค่าธรรมเนี ยมในการเปิ ดLocal L/C (Local L/C Commission)

0.20% ต่อเดือน ขั้นต่า 1,200 บาท
(0.20% per month minimum THB1,200)

5. ค่าธรรมเนี ยมในการทา Shipping Guarantee (S/G)
(Shipping Guarantee Commission)

500 บาท สาหรับเดือนที่ 1
(THB 500 for 1st month for transaction under L/C)
750 บาท สาหรับเดือนที่ 1 (THB750 per month for
the 1st month for transaction under bill collection)
500 บาท นับตั้งแต่เดือนที่ 2 เป็ นต้นไป (THB 500 per
month for the 2nd month and thereafter)

6. ค่าธรรมเนี ยมในการแก้ไข L/C ทัว่ ไป
(L/C amendment commission in general terms)

500 บาท (THB500)

7. ค่า Cable ในการเปิ ด L/C (Cable / Swift charges for L/C opening)

1,000 บาท (THB1,000)

8. ค่า Cable ในการแก้ไข L/C (Cable / Swift charges for L/C amendment)

600 บาท (THB600)

9. Engagement Commission สาหรับ Term L/C
(Engagement Commission for Usance L/C)

2.5% ต่อปี ขั้นต่า 1,200 บาท
(2.5% per annum minimum THB1,200)

10. ค่าธรรมเนี ยมในการชาระตัว๋ Sight L/C
(Payment Commission - Bill under Sight L/C)

750 บาท (THB750)

11. ค่าธรรมเนี ยมในการชาระตัว๋ Sight Local
L/C
(Payment
Commission
- Bill
under
SightCollection
Local L/C)
12. ค่าธรรมเนี
ยมในการช
าระตั
ว่ Import

750 บาท (THB750)

(Inward bill for collection - Bill not under L/C)

0.25% สาหรับยอดเงิน 1,000,000 บาท และ 0.125%
สาหรับยอดเกิน 1,000,000 บาท ขั้นต่า 1,200 บาท
(0.25% upto THB1,000,000 plus 0.125% thereafter,
minimum THB1,200)

13. ค่าธรรมเนี ยมในการชาระตัว่ Import Collection ในกรณี ที่ส่งต่อไปธนาคารอื่น 0.125% หรื อขั้นต่า 1,200 บาท
(Inward bill for collection - Bill not under L/C to present to third bank)
(0.125% or minimum THB1,200)
14. ค่า Postage (Courier Charges)

ขั้นต่า 300 บาท สาหรับในประเทศ และ ขั้นต่า 600
บาท สาหรับต่างประเทศ (For Domestic : Minimum
THB300 and for Overseas : Minimum THB600)

15. ค่า Cable (Cable Charges)

600 บาท ต่อฉบับ (THB600 each)

16. ค่าธรรมเนี ยมในการปล่อยเอกสารส่งออกโดยไม่ได้รับการชาระเงิน
(Release documents free of payment)

1,200 บาท (THB1,200)

17. ค่าธรรมเนี ยมในการคืนเอกสารกลับไปที่ธนาคารในต่างประเทศ
(Return of documents)

1,200 บาท บวกค่า Courier
(THB1,200 plus courier charge)

18. ค่าดาเนินการในการเปลี่ยนสกุลเงินของเงินกูเ้ พือ่ การนาเข้า
(Handling fees for coverting CILs to other currencies)

1,000 บาท (THB1,000)

19. ค่าธรรมเนี ยมในการเรี ยกเก็บเงินซึ่งคงค้างมากกว่า 3 เดือน (Holding fee for
collection transaction awaiting payment over due more than 3 months)

1,000 บาท ต่อเดือน
(THB1,000 per month)

หมาบเหตุ (Remark)

ค. ค่ าบริการอื่นๆ (C. Other Fees)

อัตราค่ าบริการ (หน่ วย : บาท) (Unit : THB)

ด้ านสิ นค้ าส่ งออก (Export)
1. ค่าธรรมเนี ยมในการแจ้ง L/C (L/C advised commisssion)

100 บาท สาหรับ L/C ฉบับย่อ และ 800 บาท สาหรับ
L/C ฉบับจริ งและฉบับแก้ไข (THB100
forPre-Advice L/C and THB800 for original L/C and
amendment)

2. ค่าธรรมเนี ยมในการยืนยัน L/C (Confirmation of letter of credit)

ขึ้นอยู่กบั ความเสี่ยงของธนาคารและประเทศที่เปิ ด
L/C ขั้นต่า USD250 ต่อ 3 เดือน
(Subject to bank and country risk profile, minimum
USD250 collected on a quarterly basis)

3. ค่าดาเนินการในการยืนยัน L/C แต่ถูกยกเลิกในภายหลัง
(Handling fee - where an L/C add confirmation is subsequently not required)
4. ค่าธรรมเนี ยมในการโอน L/C (Transfer of L/C)

1,200 บาท (THB1,200)

5. ค่าธรรมเนี ยมในการเรี ยกเก็บตัว๋ Export under L/C
(Handling charge for Export Bill under L/C)
6. ค่าตรวจเอกสาร Export under L/C (Checking Fee Export Bill under L/C)

0.25% ต่อยอดที่โอน ขั้นต่า 2,500 บาท
(0.25% minimum THB 2,500)
300 บาท (THB300)
800 บาท สาหรับเอกสาร ใบกากับราคา หรื อใบตรา
ส่ งสิ นค้า ชุดที่ 1 และ 500 บาท สาหรับเอกสารชุ ด
ต่อๆ ไป (THB800 for the 1st set of invoice or B/L
and THB 500 for each subsequence invoice or B/L)

7. ค่าธรรมเนี ยมในการเรี ยกเก็บตัว๋ Export under L/C ที่มาจากธนาคารอื่น
(Re-negotiation fee)
8. ค่าธรรมเนี ยมในการเรี ยกเก็บ
Export Collection (Collection bills - not under L/C)

0.125% ขั้นต่า THB1,200
(0.125% minimum THB1,200)
800 บาท ต่อชุ ด และ 500 บาท สาหรับเอกสาร
ใบกากับราคา หรื อใบตราส่ง ชุดต่อๆ ไป
(THB800 per item and THB500 for each
subsequence invoices or B/L)

9. ค่า Postage (Courier Charges)

ขั้นต่า 300 บาท สาหรับในประเทศ และ ขั้นต่า 600
บาทสาหรับต่างประเทศ (For Domestic : Minimum
THB300 and for Overseas : Minimum THB600)

10. ค่า Cable (Cable Charges)

600 บาท ต่อฉบับ (THB600 each)

11. ค่าธรรมเนี ยมสาหรับการให้สินเชื่อภายหลังการส่งออก ประเภท Open Account ขั้นต่า 200 บาท ต่อรายการ
(Handling fee for Open Account post-shipment financing)
(Minimum THB200 per transaction)
12. ค่าธรรมเนี ยมเงินโอนขาเข้า (Inward Payment fee)
ขั้นต่า 200 บาท ต่อรายการ
(Minimum THB200 per transaction)
13. ค่าธรรมเนี ยมชดเชยอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
0.25 % หรื อขั้นต่า 2,000 บาท
(Commission in lieu of exchange - where cash deposit or telegraphic in the same (0.25% or Minimum THB2,000)
foreign currency as transaction)
14. ค่าธรรมเนี ยมในการออกสาเนา L/C Export กรณี สูญหาย
1,500 บาท (THB1,500)
(Re-advice lost L/C handling fee)
15. ค่าธรรมเนี ยมในการปล่อยเอกสารส่งออกโดยไม่ได้รับการชาระเงิน
1,200 บาท (THB1,200)
(Release documents free of payment)
16. ค่าธรรมเนี ยมในการเรี ยกเก็บเงินซึ่งคงค้างมากกว่า 3 เดือน (Holding fee for 1,000 บาท ต่อเดือน
collection transaction awaiting payment over due more than 3 months)
(THB1,000 per month)
17. ค่าธรรมเนี ยมในการออกใบรับรองยอดการส่งออก
500 บาท ต่อฉบับ
(Certificate letter for trade export volume)
(THB500 per letter)

หนังสื อคา้ ประกัน (Bank Guarantee)
1. ค่าธรรมเนี ยมในการออกหนังสื อค้าประกัน - ประเภทประกวดราคา
(Bank Guarantee Issaunce Fee - Bid Bond)
2. ค่าธรรมเนี ยมในการออกหนังสื อค้าประกัน-ประเภทสัญญาค้าประกันและอื่นๆ
(Bank Guarantee Issaunce Fee - Performance Bond and others)
3. ค่าธรรมเนี ยมในการแก้ไขหนังสื อค้าประกัน(ทัว่ ไป)
(Bank Guarantee amendment Fee)
4. ค่าดาเนินการในการออกหนังสื อค้าประกันแต่ถูกยกเลิกในภายหลัง
(Handling fee - where an issued guarantee is subsequently not required)
5. ค่าธรรมเนี ยมในการรับรอง / อาวัลตัว๋ เงิน (Acceptance / Aval fee)

2% ต่อปี ขั้นต่า 1,200 บาท
(2% per annum minimum THB1,200)
2.5% ต่อปี ขั้นต่า 1,200 บาท
(2.5% per annum minimum THB1,200)
500 บาท ต่อฉบับ
(THB500 per guarantee)
ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อฉบับ
(Maximum THB1,000 per guarantee)
2.5% ต่อปี ขั้นต่า 1,200 บาท
(2.5% per annum minimum THB1,200)

หมาบเหตุ (Remark)

ง. เบีย้ ปรับทีเ่ กี่ยวเนือ่ งกับเงินให้ สินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย
(D. Penalty Related to House Loans)

อัตราค่ าบริการ (หน่ วย : บาท) (Unit : THB)

หมาบเหตุ (Remark)

1. กรณีไถ่ ถอนจานองเพื่อไปใช้ บริการกับสถาบันการเงินอื่น (Re-finance)
1.1 ช่ วงเวลา 3 ปี แรก กรณี คิดอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตลอดอายุสญ
ั ญา
(Early repayment within 3 years from contract date, for floating rated
scheme only)

1.2 ช่ วงเวลาก่อนครบรอบปี ที่จะมีการเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยคงที่เป็ นอัตรา
ดอกเบี้ยลอยตัว หรื ออัตราดอกเบี้ยคงที่อตั ราใหม่

2. กรณีขอเปลี่ยนไปใช้ สินเชื่ออัตราดอกเบีย้ ลอยตัวก่อนครบรอบสั ญญาอัตรา
ดอกเบีย้ คงที่

2% หรื อ MLR-2% (แล้วแต่จานวนใดจะสู งกว่า) ของ
วงเงินสิ นเชื่อ แต่สูงสุดไม่เกิน 5%
(2% or MLR-2%, whichever is higher, of total loan
amount but not exceeding 5%)
2% หรื อ MLR-2% (แล้วแต่จานวนใดจะสู งกว่า) ของ ทั้งนี้ข้ ึนอยู่กบั ระยะเวลาที่ลูกค้าเลือกให้คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่
วงเงินสิ นเชื่อ แต่สูงสุดไม่เกิน 5%
(Depend on customer selection for fixed interest rate period)
(2% or MLR-2%, whichever is higher, of total loan
amount but not exceeding 5%)
ไม่มี (N/A)
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