
ต๋ัวแลกเงินสกุลเงินบาท (Bill of Exchange in THB)

1. อายุต๋ัวแลกเงิน (Tenors of Bill of Exchange) อัตราดอกเบี้ย (รอยละตอป) Interest Rate (%p.a.)

1 สัปดาห (Week) 2.50

2 สัปดาห (Weeks) 2.50

1  เดือน (Month) 2.80

2  เดือน (Months) 2.85

3  เดือน (Months) 3.05

6  เดือน (Months) 3.25

12  เดือน (Months) 3.50

24  เดือน (Months) 4.25

2. คาธรรมเนียม (Fees)
2.1 บริการดูแลและเก็บรักษาตั๋วแลกเงิน (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)

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   ……………………………………….

(อัษฎาพร  วรรณพฤกษ รักษาการประธานเจาหนาที่บริหารสาขาประเทศไทย)
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ประกาศ ณ วันที่  30 มิถุนายน 2551

Announced on 30 June 2008

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

เร่ิมใชต้ังแตวันท่ี (Effective From) 2 กรกฎาคม 2551 (2 July 2008)

สําหรับลูกคาประเภทนิติบุคคล (For Juristic Person Customers)
ธนาคารเอชเอสบีซี (HSBC)

รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย/คาธรรมเนียม คาบริการ คาใชจายของต๋ัวแลกเงิน 

2. ธนาคารเอชเอสบีซีอาจจายดอกเบ้ีย/สวนลดในอัตราท่ีสูงกวาท่ีกําหนดไวขางตน ใหกับลูกคาท่ีมีแนวโนมจะเพิ่มยอดเงินฝาก หรือใชบริการทางธนาคารอ่ืนๆเพิ่มเติม 

โดยพิจารณาจากขอมูลทางธุรกิจของลูกคา ท้ังน้ีอัตราดอกเบ้ียท่ีเพิ่มข้ึนน้ันจะไมเกิน 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. การขอถอนเงินตามต๋ัวแลกเงินกอนกําหนด จะมีสวนสูญเสียและคาใชจายท่ีลูกคาจะตองชําระใหแกธนาคารตามท่ีกําหนดไวในขอกําหนดและเงื่อนไขของการออกต๋ัว

แลกเงิน

1. ต๋ัวแลกเงินท่ีธนาคารออกใหกับลูกคาตองมีจํานวนเงินข้ันตํ่า 10 ลานบาท สําหรับต๋ัวแลกเงินอายุ 1 และ 2 สัปดาห จะตองมีจํานวนเงินข้ันตํ่า 50 ลานบาท ซ่ึงธนาคารอาจ

พิจารณาเปลี่ยนแปลงวงเงินการออกต๋ัวแลกเงินตามความเหมาะสมใหกับลูกคาท่ีมีแนวโนมจะเพิ่มยอดเงินฝาก หรือใชบริการทางธนาคารอ่ืนๆเพิ่มเติม
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.


