
ตั๋วแลกเงินสกุลเงินบาท (Bill of Exchange in THB)
อัตราดอกเบ้ีย (รอยละตอป) Interest Rate (%p.a.)

1 สัปดาห (Week) 2.00

2 สัปดาห (Weeks) 2.00

1  เดือน (Month) 2.30

2  เดือน (Months) 2.30

3  เดือน (Months) 2.35

6  เดือน (Months) 2.40

12  เดือน (Months) 2.40

24  เดือน (Months) 1.55

2. คาธรรมเนียม (Fees)
2.1 บริการดูแลและเก็บรักษาต๋ัวแลกเงิน (Custodian Service) 0.025% ตอปของยอดต๋ัวแลกเงิน, ขั้นตํ่า 250 บาท ตอต๋ัวแลกเงิน

0.025% per annum of the B/E face value with minimum of THB 250 per 
B/E

2.2 การออกต๋ัวแลกเงินฉบับใหม (Replacement of B/E) 500 บาท ตอฉบับ (THB 500 per B/E)

2.3 บริการรับรองความถูกตองและแทจริงของต๋ัวแลกเงิน (Verification of B/E) 500 บาท ตอฉบับ (THB 500 per B/E)

เงื่อนไขตางๆ ในการจายดอกเบ้ีย (Conditions of  interest payment)

2. ธนาคารเอชเอสบีซีอาจจายดอกเบ้ียในอัตราท่ีสูงกวาท่ีกําหนดไวขางตน ใหกับลูกคาบางรายท่ีเขาเงื่อนไขขอใดขอหน่ึงท่ีระบุไว ขางลางน้ี

HSBC may pay interest higher than rates announced to customers who meet either one of additional HSBC conditions stated below 

2.1  ลูกคาใชบัญชีธนาคารเอชเอสบีซี เปนบัญชีหลัก

Customers who use HSBC as their main operating account

2.2 ลูกคาใชบริการของแผนกบริการดานการชําระเงินและบริหารเงินสดของธนาคารเอชเอสบีซี

Customers who use HSBC Global Payments and Cash Management Services

2.3  ลูกคาท่ีไดรับจดหมายเชิญจากทางธนาคาร

Customers who receive an invitation letter from HSBC.

1. ต๋ัวแลกเงินท่ีธนาคารออกใหกับลูกคาตองมีจํานวนเงินข้ันตํ่า 10 ลานบาท สําหรับต๋ัวแลกเงินอายุ 1 และ 2 สัปดาห จะตองมีจํานวนเงินข้ันตํ่า 50 ลานบาท ซ่ึงธนาคารอาจพิจารณา
เปลี่ยนแปลงวงเงินการออกต๋ัวแลกเงินตามความเหมาะสมใหกับลูกคาท่ีมีแนวโนมจะเพ่ิมยอดเงินฝาก

The minimum amount of Bill of Exchange is THB 10 million.  For Bill of Exchange for  tenor of  1 and 2 weeks, the minimum amount is THB 50 million.  HSBC may consider 
to change the minimum amount  of Bill of Exchange to be varied from the above for the potential customers who have the trend to increase their deposits or have the intention to 
use other HSBC's facilities by considering the customer's business profiles.

1. อายุตั๋วแลกเงิน (Tenors of Bill of Exchange)

สําหรับลูกคาประเภทนิติบุคคล (For Juristic Person Customers)

ธนาคารเอชเอสบีซี (HSBC)

รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย/คาธรรมเนียม คาบริการ คาใชจายของตั๋วแลกเงิน 

(Details of interest rates, service fees and other charges for Bill of Exchange (B/E))

เริ่มใชตั้งแตวันท่ี 04 ธันวาคม 2551 (Effective from 04 December 2008)



4. ธนาคารเอชเอสบีซี จายดอกเบ้ียใหกับลูกคา ณ. วันครบกําหนด  หากวันครบกําหนดตรงกับวันหยุดธนาคาร ใหถือเอาวันทําการวันแรกตอจากวันหยุดทําการ 

เปนวันครบกําหนดจายคืน

For Bill of Exchange, 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.

5. หากลูกคาตองการฝากต๋ัวแลกเงินท่ีมีระยะเวลาการฝากแตกตางจากระยะเวลาท่ีธนาคารกําหนดไวในประกาศขางตน ธนาคารจะจายอัตราดอกเบี้ยของต๋ัวแลกเงินท่ีมีระยะเวลา

ใกลเคียงท่ีสุดกับระยะเวลาท่ีลูกคาไดนําฝากจริง ท้ังน้ีตามท่ีทางธนาคารเห็นสมควร

If a customer would like to invest in a Bill of Exchange with a tenor that does not match the tenors announced by HSBC above, HSBC will pay the interest rate of the nearest

tenor with the deposit tenor as HSBC deems appropriate.

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

( ประธานเจาหนาท่ีบริหารสาขาประเทศไทย)

Authorised Signatory

ประกาศ ณ วันท่ี  

Announced on 

3. การขอถอนเงินตามต๋ัวแลกเงินกอนกําหนด จะมีสวนสูญเสียและคาใชจายท่ีลูกคาจะตองชําระใหแกธนาคารตามท่ีกําหนดไวในขอกําหนดและเงื่อนไขของการออกต๋ัวแลกเงิน

Early redemption of the B/E shall be subject to the terms and conditions as prescribed in Terms and Conditions for the Issuance of the Bill of Exchange.


