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))
เริ่มใชตั้งแตวันที่ (Effective From) 26 กุมภาพันธ 2551 (26 February 2008)
ตั๋วแลกเงินสกุลเงินบาท (Bill of Exchange in THB)
1. อายุตั๋วแลกเงิน (Tenors of Bill of Exchange)

อัตราดอกเบี้ย (รอยละตอป) Interest Rate (%p.a.)

1 สัปดาห (Week)

2.30

2 สัปดาห (Weeks)

2.30

1 เดือน (Month)

2.40

2 เดือน (Months)

2.40

3 เดือน (Months)

2.55

6 เดือน (Months)

2.60

12 เดือน (Months)

2.60

2. คาธรรมเนียม (Fees)
2.1 บริการดูแลและเก็บรักษาตั๋วแลกเงิน (Custodian Service)

2.2 การออกตั๋วแลกเงินฉบับใหม (Replacement of B/E)

0.025% ตอปของยอดตั๋วแลกเงิน, ขั้นต่ํา 250 บาท ตอตั๋วแลกเงิน
0.025% per annum of the B/E face value with minimum of THB 250
per B/E
500 บาท ตอฉบับ (THB 500 per B/E)

2.3 บริการรับรองความถูกตองและแทจริงของตั๋วแลกเงิน (Verification of B/E)

500 บาท ตอฉบับ (THB 500 per B/E)

เงื่อนไขตางๆ ในการจายดอกเบี้ย (Conditions of interest payment)
1. ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารออกใหกับลูกคาตองมีจํานวนเงินขั้นต่ํา 10 ลานบาท สําหรับตั๋วแลกเงินอายุ 1 และ 2 สัปดาห จะตองมีจํานวนเงินขั้นต่ํา 50 ลานบาท ซึ่ง
ธนาคารอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงวงเงินการออกตั๋วแลกเงินตามความเหมาะสมใหกับลูกคาที่มีแนวโนมจะเพิ่มยอดเงินฝาก หรือใชบริการทางธนาคารอื่นๆเพิ่มเติม
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.
2. ธนาคารเอชเอสบีซีอาจจายดอกเบี้ย/สวนลดในอัตราที่สูงกวาที่กําหนดไวขางตน ใหกับลูกคาที่มีแนวโนมจะเพิ่มยอดเงินฝาก หรือใชบริการทางธนาคารอื่นๆเพิ่ม
เติม โดยพิจารณาจากขอมูลทางธุรกิจของลูกคา ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นนั้นจะไมเกิน 0.5%ตอป
HSBC may pay interest at the rates higher than the above rates to the potential customers who have the trend to increase their deposits or have the intention to
use other bank's facilities by considering the customer's business profile. Such additional interest rate shall not exceed 0.50% p.a..
3. การขอถอนเงินตามตั๋วแลกเงินกอนกําหนด จะมีสวนสูญเสียและคาใชจายที่ลูกคาจะตองชําระใหแกธนาคารตามที่กําหนดไวในขอกําหนดและเงื่อนไขของการ
ออกตั๋วแลกเงิน
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.

ผูมีอํานาจลงนาม ............….….......…………….....................
( ประธานเจาหนาที่บริหารสาขาประเทศไทย)
Authorised Signatory
ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ 2551
Announced on 26 February 2008

