ธนาคารเอชเอสบีซ ี (HSBC)
ิ เชือ
่
้ เงินให้สน
ตารางที่ 2 อ ัตราดอกเบีย

1/

(Table 2 Lending Interest Rates)
เริม
่ ใช้ตงแต่
ั้
ว ันที่ 8 เมษายน 2563 (Effective from 8 April 2020)
หน่วย : ร้อยละต่อปี (Unit: % p.a.)
้ อ้างอิง (A. Reference Interest Rates)
ก. อ ัตราดอกเบีย
ั ้ ดี ประเภทเงินกู ้แบบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate)
1. อัตราดอกเบีย
้ ลูกค ้ารายใหญ่ชน

MLR

6.75

ั ้ ดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate)
2. อัตราดอกเบีย
้ ลูกค ้ารายใหญ่ชน

MOR

6.75

้ ดี (Minimum Retail Rate)
3. อัตราดอกเบีย
้ ลูกค ้ารายย่อยชัน

MRR

6.75

4. อืน
่ ๆ (ถ ้ามี) Others (if any)

-

ิ เชือ
่ เพือ
ข.(1) เงินให้สน
่ การอุปโภคบริโภค
(B (1) Consumer loan)

้ สูงสุด (B. Maximum Interest Rates)
ข. อ ัตราดอกเบีย
่ ส่วนบุคคล 1/ Persnal Loan
สินเชือ
มีหล ักประก ัน
(With Collateral)

ไม่มห
ี ล ักประก ัน (ส่วนทีไ่ ม่ได้อยู่
ภายใต้การกาก ับ)
(Without Collateral)

ไม่ม ี (N/A)

ไม่ม ี (N/A)

5. อัตราดอกเบีย
้ สูงสุดกรณีปกติ (Ceiling Rate)
6. อัตราดอกเบีย
้ สูงสุดกรณีผด
ิ นั ดชาระหนี้ (Maximum Default Interest Rate)
ิ เชือ
่ เพือ
ข. (2) เงินให้สน
่ การประกอบธุรกิจ
(B (2) Commercial loan)

ไม่ม ี (N/A)
วงเงินเบิกเกิน
บ ัญชี (O/D)

่ ทีอ
สินเชือ
่ ยูอ
่ าศ ัย
Housing Loan

วงเงินเบิกเกินบ ัญชี มี
หล ักประก ัน
(O/D with Collateral)

20.00

20.00

20.00
ั้
ระยะสน
Short term
(< 1 ปี Year)

20.00
ระยะยาว
Long Term
(> 1 ปี Year)

ไม่ม ี (N/A)
่ เพือ
Revolving
สินเชือ
่ ธุรกิจ
ขนาดย่อม ไม่ม ี
หล ักประก ัน
(Self-employed
Loan without
collateral)

7. อัตราดอกเบีย
้ สูงสุดกรณีปกติ (Ceiling Rate)

14.75

14.75

ไม่ม ี (N/A)

14.75

14.75

8. อัตราดอกเบีย
้ สูงสุดกรณีผด
ิ นั ดชาระหนี้ (Maximum Default Interest Rate)

14.75

14.75

ไม่ม ี (N/A)

14.75

14.75

หมายเหตุ Remark
่ ประเภทที่ ธปท. กาหนดหลักเกณฑ์ไว ้เฉพาะ Exclude the type of credits in which BoT has stipulated the specific criteria.
1/ ไม่รวมถึงเงินให ้สินเชือ
่ เพือ
้ แบบลดต้นลดดอกสาหร ับสินเชือ
ต ัวอย่างการคานวณดอกเบีย
่ การอุปโภคบริโภค Example of amortised interest rate calculation for consumer loan
ยอดเงินกู ้ 5,000,000 บาท โดยธนาคารโอนเงินกู ้ทัง้ จานวนเข ้าบัญชีในวันที่ 25 มิถน
ุ ายน 2551 อัตราดอกเบีย
้ แบบลดต ้นลดดอก MLR-1.50% เท่ากับ 6.75% ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชาระ 15 ปี (180 งวด) งวดละ 44,250
บาท ชาระคืนทุกๆ วันที่ 30
(Loan amount THB 5,000,000, loan disbursement on 25 June 2008, Interest rate MLR-1.50% = 6.75%p.a., lending period 15 years or 180 months, instalment THB 44,250 per month on the 30th of each month)
1. วิธก
ี ารคานวณดอกเบีย
้ = (เงินกู ้หรือเงินต ้นคงค ้าง x อัตราดอกเบีย
้ ต่อปี x จานวนวัน ทีใ่ ช ้ในการคานวณดอกเบีย
้ *) / 366** วัน = (5,000,000 x 6.75% x 36 วัน) / 366 = 33,196.72 บาท
Interest Amount = (Outstanding principal x Interest rate per annum x number of days*)/ 366** days = (5,000,000 x 6.75% x 36 วัน) / 366 = THB 33,196.72
2. วิธก
ี ารคานวณยอดชาระคืนเงินต ้น = เงินงวดทีช
่ าระ – ดอกเบีย
้ = 44,250 – 33,196.72 = 11,053.28 บาท
Principal paid = Instalment amount - Interest amount = 44,250 – 33,196.72 = THB 11,053.28
งวดที่ (Month)

0
1
2

วันครบ
กาหนดชาระ
(Payment
Due Date)

เงินงวดทีต
่ ้องชาระ
จานวนวันทีค
่ ด
ิ ดอกเบีย
้
ชาระดอกเบีย
้ (Interest ชาระเงินต ้น (Principal
(Instalment Amount)
(Number of Days)
Amount)
Paid)

31 ก.ค. 51
31 ส.ค. 51

44,250.00
44,250.00

36*
32*

33,196.72
29,442.96

เงินต ้นคงเหลือ
(Outstanding Principal)

11,053.28
14,807.04

5,000,000.00
4,988,946.72
4,974,139.68

หมายเหตุ Remark
* จานวนวัน ทีใ่ ช ้ในการคานวณดอกเบีย
้ (Number of days for interest calculation in each period)
- งวดที่ 1 นั บจากวันทีร่ ับเงินกู ้จนถึงวันก่อนวันครบกาหนดชาระเงิน (25 มิ.ย. – 30 ก.ค. 51) (1st month --> Number of day for interest calculation is from loan disbursement date till one day before payment due
date (25 Jun - 30 Jul 2008))
- งวดที่ 2 นั บจากวันครบกาหนดชาระเงินงวดที่ 1 จนถึงวันก่อนวันครบกาหนดชาระเงินงวดที่ 2 (31 ก.ค. 51 – 30 ส.ค. 51) แต่เนือ
่ งจากวันที่ 31 ส.ค. 51 เป็ นวันอาทิตย์ วันครบกาหนดชาระเงินจึงเลือ
่ นเป็ นวันจันทร์ท ี่
1 ก.ย. 51*** และวิธก
ี ารคานวณหลังจากงวดที่ 2 จะใช ้หลักการเดียวกันกับงวดที่ 2
(2nd month --> Number of day for interest calculation is from 1st month due date till one day before 2nd month due date (31 Jul - 30 Aug 2008). Since 31 Aug 2008 is holiday, payment due date will be
postponed to 1 Sep 2008***. This method to count number of day will be applied to 2nd month onwards)
** ในปี 2551 มี 366 วัน (There is 366 days in 2008)
*** ในกรณีทวี่ น
ั ครบกาหนดชาระเงินงวดใดไม่ตรงกับวันทาการของธนาคาร วันครบกาหนดชาระเงินงวดนัน
้ จะเลือ
่ นเป็ นวันทาการถัดไป (If payment due date is a holiday, the due date will be postponed to next working day)

ผู ้มีอานาจลงนาม

………………………………….

(นายอัษฎาพร วรรณพฤกษ์ ประธานเจ ้าหน ้าทีป
่ ฏิบัตก
ิ ารสาขาประเทศไทย)
Authorised Signatory (ASDAPORN VANABRIKSHA)
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