
บญัชเีงนิฝากกระแสรายวนั
(Current Accounts)

บญัชเีงนิฝากออมทรพัย์
(Savings Accounts)

บญัชเีงนิฝากประจํา
(Time Deposit Accounts)

บญัชเีงนิฝากกระแสรายวนั
(Current Accounts)

บญัชเีงนิฝากออมทรพัย์
(Savings Accounts)

บญัชเีงนิฝากประจํา
(Time Deposit Accounts)

USD

ยอดเงนิคงเหลอืเฉลยีขนัตาํ
(Minimum average balance 

requirement)

คา่ธรรมเนยีม
(Service fee)

ระยะเวลาไมเ่คลอืนไหว
(Inactive months)

12 เดอืน (12 months) 12 เดอืน (12 months)
อยูภ่ายในระยะเวลาบัญชเีงนิฝากประจํานัน ๆ 

(Within the tenor period of the account)
12 เดอืน (12 months) 12 เดอืน (12 months)

อยูภ่ายในระยะเวลาบัญชเีงนิฝากประจํานัน ๆ 
(Within the tenor period of the account.)

คา่ธรรมเนยีม
(Service fee)

USD 80 ตอ่เดอืน
(USD 80 per month)

USD 80 ตอ่เดอืน
(USD 80 per month)

-
USD 80 ตอ่เดอืน

(USD 80 per month)
USD 80 ตอ่เดอืน

(USD 80 per month)
-

Telegraphic Transfer Via 
HSBC net

Telegraphic Transfer Via  
non-electronic channel

Telegraphic Transfer Via 
non-standard bank form

SMART Credit Normal N/A N/A N/A N/A N/A N/A

SMART Credit Same Day N/A N/A N/A N/A N/A N/A

หมายเหต ุ(Remarks)

คา่ธรรมเนยีมพเิศษการโอนเงนิผา่นระบบ SMART
(Additional processing fee for SMART Transfer 
instruction via non-electronic channel)

คา่ธรรมเนยีม Overseas Charges (in case charges are for remitter)
ขนัตํา USD 35 ตอ่ธรุกรรม ทังนยัีงไมร่วมคา่ธรรมเนยีมเรยีกเก็บโดยธนาคารผูรั้บเงนิ

(USD 35 per transaction in addition to any other charges claimed by Receiving Bank)
ขนัตํา USD 35 ตอ่ธรุกรรม ทังนยัีงไมร่วมคา่ธรรมเนยีมเรยีกเก็บโดยธนาคารผูรั้บเงนิ

(USD 35 per transaction in addition to any other charges claimed by Receiving Bank)

คา่ธรรมเนยีม Principal Protection
1000 บาทตอ่รายการ

(THB 1000 per transaction)
1000 บาทตอ่รายการ

(THB 1000 per transaction)

คา่ธรรมเนยีมกรณีบญัชไีมเ่คลอืนไหว 
(Service charge for inactive accounts)

คา่ธรรมเนยีมการโอนเงนิ (Telegraphic Transfer :
 TT)

450 บาท ตอ่รายการ (THB 450 per transaction) 450 บาท ตอ่รายการ (THB 450 per transaction)

5,000 บาท ตอ่รายการ (THB 5,000 per transaction) 5,000 บาท ตอ่รายการ (THB 5,000 per transaction)

5,000 บาท ตอ่รายการ (THB 5,000 per transaction) 5,000 บาท ตอ่รายการ (THB 5,000 per transaction)

เงนิฝากขนัตน้ 
(Initial  Deposit)

เทยีบเทา่ 50,000 บาทสําหรับลกูคา้ทมียีอดขายตอ่ปีมากกวา่ 500 ลา้นบาท
(THB 50,000 equivalent for the customers which have annual sales turnover more than THB 500 million)

เทยีบเทา่ 50,000 บาท สําหรับลกูคา้ทมียีอดขายตอ่ปีนอ้ยกวา่ 500 ลา้นบาท
(THB 50,000 equivalent for the customers which have annual sales turnover less than THB 500 million)

 คา่ธรรมเนยีมกรณียอดเงนิคงเหลอืเฉลยีตาํกวา่ที
กําหนด
(Monthly service fee where the
balance falls below minimum
average balance requirement)

USD 20,000 ตอ่บัญชตีอ่เดอืน สําหรับลกูคา้นติบิคุคลไทยเทา่นัน ทมียีอดขายตอ่ปีมากกวา่ 500 ลา้นบาท
(USD 20,000 per account per month for resident customers which have annual sales turnover more than THB 500 million)

USD 157,000 ตอ่บัญชตีอ่เดอืน สําหรับลกูคา้นติบิคุคลตา่งประเทศ ทมียีอดขายตอ่ปีมากกวา่ 500 ลา้นบาท
(USD 157,000 per account per month for non-resident customers which have annual sales turnover more than THB 500 million)

USD 20,000 ตอ่บัญชตีอ่เดอืน สําหรับลกูคา้นติบิคุคลไทยเทา่นัน ทมียีอดขายตอ่ปีมากกวา่ 500 ลา้นบาท
(USD 20,000  per account per month for resident customers which have annual sales turnover more than THB 500 million)

USD 157,000 ตอ่บัญชตีอ่เดอืน สําหรับลกูคา้นติบิคุคลตา่งประเทศ ทมียีอดขายตอ่ปีนอ้ยกวา่ 500 ลา้นบาท
(USD 157,000 per account per month for non-resident customers which have annual sales turnover less than THB 500 million)

USD 50 ตอ่บัญชตีอ่เดอืน สําหรับลกูคา้นติบิคุคลไทยเทา่นัน ทมียีอดขายตอ่ปีมากกวา่ 500 ลา้นบาท
(USD 50 per account per month for resident customers which have annual sales turnover more than THB 500 million)

USD 190 ตอ่บัญชตีอ่เดอืน สําหรับลกูคา้นติบิคุคลตา่งประเทศ ทมียีอดขายตอ่ปีมากกวา่ 500 ลา้นบาท
(USD 190 per account per month for only non-resident customers which have annual sales turnover more than THB 500 million)

USD 50 ตอ่บัญชตีอ่เดอืน สําหรับลกูคา้นติบิคุคลไทยเทา่นัน ทมียีอดขายตอ่ปีมากกวา่ 500 ลา้นบาท
(USD 50 per account per month for resident customers which have annual sales turnover more than THB 500 million)

USD 190 ตอ่บัญชตีอ่เดอืน สําหรับลกูคา้นติบิคุคลตา่งประเทศ ทมียีอดขายตอ่ปีนอ้ยกวา่ 500 ลา้นบาท
(USD 190 per account per month for only non-resident customers which have annual sales turnover less than THB 500 million)

ธนาคารเอชเอสบซี ี(HSBC)
ตาราง 6 เงอืนไขและคา่ธรรมเนยีมทเีกยีวกบัการใหบ้รกิารบญัชเีงนิฝากเงนิตราตา่งประเทศ

Table 6 Conditions and Fees on Foreign Currency Accounts

เรมิใชต้งัแตว่นัท ี1 สงิหาคม 2565 ( (Effective from 1 August 2022)

สกุลเงนิ
(Currency)

เงอืนไข และคา่ธรรมเนยีมอนื ๆ
(Conditions and Fees)

นติบุิคคล (Juristic Person Corporate Customer) นติบุิคคล (Juristic Person Commercial Banking Customer)

PUBLIC



บญัชเีงนิฝากกระแสรายวนั
(Current Accounts)

บญัชเีงนิฝากออมทรพัย์
(Savings Accounts)

บญัชเีงนิฝากประจํา
(Time Deposit Accounts)

บญัชเีงนิฝากกระแสรายวนั
(Current Accounts)

บญัชเีงนิฝากออมทรพัย์
(Savings Accounts)

บญัชเีงนิฝากประจํา
(Time Deposit Accounts)

ธนาคารเอชเอสบซี ี(HSBC)
ตาราง 6 เงอืนไขและคา่ธรรมเนยีมทเีกยีวกบัการใหบ้รกิารบญัชเีงนิฝากเงนิตราตา่งประเทศ

Table 6 Conditions and Fees on Foreign Currency Accounts

เรมิใชต้งัแตว่นัท ี1 สงิหาคม 2565 ( (Effective from 1 August 2022)

สกุลเงนิ
(Currency)

เงอืนไข และคา่ธรรมเนยีมอนื ๆ
(Conditions and Fees)

นติบุิคคล (Juristic Person Corporate Customer) นติบุิคคล (Juristic Person Commercial Banking Customer)

AUD

ยอดเงนิคงเหลอืเฉลยีขนัตาํ
(Minimum average balance 

requirement)

คา่ธรรมเนยีม
(Service fee)

ระยะเวลาไมเ่คลอืนไหว
(Inactive months)

12 เดอืน (12 months)          
อยูภ่ายในระยะเวลาบัญชเีงนิฝากประจํานัน ๆ 

(Within the tenor period of the account.)
12 เดอืน (12 months) 12 เดอืน (12 months)

อยูภ่ายในระยะเวลาบัญชเีงนิฝากประจํานัน ๆ 
(Within the tenor period of the account.)

คา่ธรรมเนยีม
(Service fee)

AUD 100 ตอ่เดอืน
(AUD 100 per month)

AUD 100 ตอ่เดอืน
(AUD 100 per month)

-
AUD 100 ตอ่เดอืน

(AUD 100 per month)
AUD 100 ตอ่เดอืน

(AUD 100 per month)
-

คา่ธรรมเนยีม cheque /draft คนื  (Return of cheque/draft fee) N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Telegraphic Transfer Via 
HSBC net

Telegraphic Transfer Via  
non-electronic channel

Telegraphic Transfer Via 
non-standard bank form

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

SMART Credit Normal N/A N/A N/A N/A N/A N/A

SMART Credit Same Day N/A N/A N/A N/A N/A N/A

หมายเหต ุ(Remarks)

คา่ธรรมเนยีม Overseas Charges (in case charges are for remitter)
ขนัตํา USD 35 ตอ่ธรุกรรม ทังนยัีงไมร่วมคา่ธรรมเนยีมเรยีกเก็บโดยธนาคารผูรั้บเงนิ

(USD 35 per transaction in addition to any other charges claimed by Receiving Bank)
ขนัตํา USD 35 ตอ่ธรุกรรม ทังนยัีงไมร่วมคา่ธรรมเนยีมเรยีกเก็บโดยธนาคารผูรั้บเงนิ

(USD 35 per transaction in addition to any other charges claimed by Receiving Bank)

คา่ธรรมเนยีม Principal Protection

คา่ธรรมเนยีมพเิศษการโอนเงนิผา่นระบบ SMART
(Additional processing fee for SMART Transfer 
instruction via non-electronic channel)

คา่ธรรมเนยีมกรณีบญัชไีมเ่คลอืนไหว (Service 
charge for inactive accounts)

คา่ธรรมเนยีมการโอนเงนิ (Telegraphic Transfer :
 TT)

450 บาท ตอ่รายการ (THB 450 per transaction) 450 บาท ตอ่รายการ (THB 450 per transaction)

5,000 บาท ตอ่รายการ (THB 5,000 per transaction) 5,000 บาท ตอ่รายการ (THB 5,000 per transaction)

5,000 บาท ตอ่รายการ (THB 5,000 per transaction) 5,000 บาท ตอ่รายการ (THB 5,000 per transaction)

เงนิฝากขนัตน้ 
(Initial  Deposit)

เทยีบเทา่ 50,000 บาทสําหรับลกูคา้ทมียีอดขายตอ่ปีมากกวา่ 500 ลา้นบาท
(THB 50,000 equivalent for the customers which have annual sales turnover more than THB 500 million)

เทยีบเทา่ 50,000 บาท สําหรับลกูคา้ทมียีอดขายตอ่ปีนอ้ยกวา่ 500 ลา้นบาท
(THB 50,000 equivalent for the customers which have annual sales turnover less than THB 500 million)

 คา่ธรรมเนยีมกรณียอดเงนิคงเหลอืเฉลยีตาํกวา่ที
กําหนด
(Monthly service fee where the
balance falls below minimum
average balance requirement)

AUD 199,000 ตอ่บัญชตีอ่เดอืน สําหรับลกูคา้นติบิคุคลตา่งประเทศเทา่นัน ทมียีอดขายตอ่ปีมากกวา่ 500 ลา้นบาท 
(AUD 199,000 per account per month for only non-resident customers which have annual sales turnover more than THB 500 

million)

AUD 199,000  ตอ่บัญชตีอ่เดอืน สําหรับลกูคา้นติบิคุคลตา่งประเทศเทา่นัน ทมียีอดขายตอ่ปีนอ้ยกวา่ 500 ลา้นบาท
(AUD 199,000 per account per account for only non-resident customers which have annual sales turnover less than THB 500 

million)

AUD 240 ตอ่บัญชตีอ่เดอืน สําหรับลกูคา้นติบิคุคลตา่งประเทศเทา่นัน ทมียีอดขายตอ่ปีมากกวา่ 500 ลา้นบาท
(AUD 240 per account per month for only non-resident customers which have annual sales turnover more than THB 500 million)

AUD 240 ตอ่บัญชตีอ่เดอืน สําหรับลกูคา้นติบิคุคลตา่งประเทศเทา่นัน ทมียีอดขายตอ่ปีนอ้ยกวา่ 500 ลา้นบาท
(AUD 240 per account per month for only non-resident customers which have annual sales turnover less than THB 500 million)

PUBLIC



บญัชเีงนิฝากกระแสรายวนั
(Current Accounts)

บญัชเีงนิฝากออมทรพัย์
(Savings Accounts)

บญัชเีงนิฝากประจํา
(Time Deposit Accounts)

บญัชเีงนิฝากกระแสรายวนั
(Current Accounts)

บญัชเีงนิฝากออมทรพัย์
(Savings Accounts)

บญัชเีงนิฝากประจํา
(Time Deposit Accounts)

ธนาคารเอชเอสบซี ี(HSBC)
ตาราง 6 เงอืนไขและคา่ธรรมเนยีมทเีกยีวกบัการใหบ้รกิารบญัชเีงนิฝากเงนิตราตา่งประเทศ

Table 6 Conditions and Fees on Foreign Currency Accounts

เรมิใชต้งัแตว่นัท ี1 สงิหาคม 2565 ( (Effective from 1 August 2022)

สกุลเงนิ
(Currency)

เงอืนไข และคา่ธรรมเนยีมอนื ๆ
(Conditions and Fees)

นติบุิคคล (Juristic Person Corporate Customer) นติบุิคคล (Juristic Person Commercial Banking Customer)

EUR

ยอดเงนิคงเหลอืเฉลยีขนัตาํ
(Minimum average balance 

requirement)

คา่ธรรมเนยีม
(Service fee)

ระยะเวลาไมเ่คลอืนไหว
(Inactive months)

12 เดอืน (12 months) 12 เดอืน (12 months)
อยูภ่ายในระยะเวลาบัญชเีงนิฝากประจํานัน ๆ 

(Within the tenor period of the account.)
12 เดอืน (12 months) 12 เดอืน (12 months)

อยูภ่ายในระยะเวลาบัญชเีงนิฝากประจํานัน ๆ 
(Within the tenor period of the account.)

คา่ธรรมเนยีม
(Service fee)

EUR 70 ตอ่เดอืน
(EUR 70 per month)

EUR 70 ตอ่เดอืน
(EUR 70 per month)

-
EUR 70 ตอ่เดอืน

(EUR 70 per month)
EUR 70 ตอ่เดอืน

(EUR 70 per month)
-

คา่ธรรมเนยีม cheque /draft คนื  (Return of cheque/draft fee) N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Telegraphic Transfer Via 
HSBC net

คา่ธรรมเนยีม Additional 
Processing Fee (for non-

electronic channel)

คา่ธรรมเนยีม Additional 
Processing Fee (for 

instruction submitted in non-
standard bank form)

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

SMART Credit Normal N/A N/A N/A N/A N/A N/A

SMART Credit Same Day N/A N/A N/A N/A N/A N/A

หมายเหต ุ(Remarks)

คา่ธรรมเนยีม Overseas Charges (in case charges are for remitter)
ขนัตํา USD 35 ตอ่ธรุกรรม ทังนยัีงไมร่วมคา่ธรรมเนยีมเรยีกเก็บโดยธนาคารผูรั้บเงนิ

(USD 35 per transaction in addition to any other charges claimed by Receiving Bank)
ขนัตํา USD 35 ตอ่ธรุกรรม ทังนยัีงไมร่วมคา่ธรรมเนยีมเรยีกเก็บโดยธนาคารผูรั้บเงนิ

(USD 35 per transaction in addition to any other charges claimed by Receiving Bank)

คา่ธรรมเนยีม Principal Protection

คา่ธรรมเนยีมพเิศษการโอนเงนิผา่นระบบ SMART
(Additional processing fee for SMART Transfer 
instruction via non-electronic channel)

คา่ธรรมเนยีมการโอนเงนิ (Telegraphic Transfer :
 TT)

450 บาท ตอ่รายการ (THB 450 per transaction) 450 บาท ตอ่รายการ (THB 450 per transaction)

5,000 บาท ตอ่รายการ (THB 5,000 per transaction) 5,000 บาท ตอ่รายการ (THB 5,000 per transaction)

5,000 บาท ตอ่รายการ (THB 5,000 per transaction) 5,000 บาท ตอ่รายการ (THB 5,000 per transaction)

 คา่ธรรมเนยีมกรณียอดเงนิคงเหลอืเฉลยีตาํกวา่ที
กําหนด
(Monthly service fee where the
balance falls below minimum
average balance requirement)

- -

- -

คา่ธรรมเนยีมกรณีบญัชไีมเ่คลอืนไหว (Service 
charge for inactive accounts)

เงนิฝากขนัตน้ 
(Initial  Deposit)

- -

PUBLIC



บญัชเีงนิฝากกระแสรายวนั
(Current Accounts)

บญัชเีงนิฝากออมทรพัย์
(Savings Accounts)

บญัชเีงนิฝากประจํา
(Time Deposit Accounts)

บญัชเีงนิฝากกระแสรายวนั
(Current Accounts)

บญัชเีงนิฝากออมทรพัย์
(Savings Accounts)

บญัชเีงนิฝากประจํา
(Time Deposit Accounts)

ธนาคารเอชเอสบซี ี(HSBC)
ตาราง 6 เงอืนไขและคา่ธรรมเนยีมทเีกยีวกบัการใหบ้รกิารบญัชเีงนิฝากเงนิตราตา่งประเทศ

Table 6 Conditions and Fees on Foreign Currency Accounts

เรมิใชต้งัแตว่นัท ี1 สงิหาคม 2565 ( (Effective from 1 August 2022)

สกุลเงนิ
(Currency)

เงอืนไข และคา่ธรรมเนยีมอนื ๆ
(Conditions and Fees)

นติบุิคคล (Juristic Person Corporate Customer) นติบุิคคล (Juristic Person Commercial Banking Customer)

GBP

ยอดเงนิคงเหลอืเฉลยีขนัตาํ
(Minimum average balance 

requirement)

คา่ธรรมเนยีม
(Service fee)

ระยะเวลาไมเ่คลอืนไหว
(Inactive months)

12 เดอืน (12 months) 12 เดอืน (12 months)
อยูภ่ายในระยะเวลาบัญชเีงนิฝากประจํานัน ๆ 

(Within the tenor period of the account.)
12 เดอืน (12 months) 12 เดอืน (12 months)

อยูภ่ายในระยะเวลาบัญชเีงนิฝากประจํานัน ๆ 
(Within the tenor period of the account.)

คา่ธรรมเนยีม
(Service fee)

GBP 60 ตอ่เดอืน
(GBP 60 per month)

GBP 60 ตอ่เดอืน
(GBP 60 per month)

-
GBP 60 ตอ่เดอืน

(GBP 60 per month)
GBP 60 ตอ่เดอืน

(GBP 60 per month)
-

คา่ธรรมเนยีม cheque /draft คนื  (Return of cheque/draft fee) N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Telegraphic Transfer Via 
HSBC net

Telegraphic Transfer Via  
non-electronic channel

Telegraphic Transfer Via 
non-standard bank form

คา่ธรรมเนยีม Principal Protection N/A N/A N/A
N/A N/A N/A

SMART Credit Normal N/A N/A N/A N/A N/A N/A

SMART Credit Same Day N/A N/A N/A N/A N/A N/A

หมายเหต ุ(Remarks)

คา่ธรรมเนยีม Overseas Charges (in case charges are for remitter)
ขนัตํา USD 35 ตอ่ธรุกรรม ทังนยัีงไมร่วมคา่ธรรมเนยีมเรยีกเก็บโดยธนาคารผูรั้บเงนิ

(USD 35 per transaction in addition to any other charges claimed by Receiving Bank)
ขนัตํา USD 35 ตอ่ธรุกรรม ทังนยัีงไมร่วมคา่ธรรมเนยีมเรยีกเก็บโดยธนาคารผูรั้บเงนิ

(USD 35 per transaction in addition to any other charges claimed by Receiving Bank)

คา่ธรรมเนยีมพเิศษการโอนเงนิผา่นระบบ SMART
(Additional processing fee for SMART Transfer 
instruction via non-electronic channel)

คา่ธรรมเนยีมการโอนเงนิ (Telegraphic Transfer :
 TT)

450 บาท ตอ่รายการ (THB 450 per transaction) 450 บาท ตอ่รายการ (THB 450 per transaction)

5,000 บาท ตอ่รายการ (THB 5,000 per transaction) 5,000 บาท ตอ่รายการ (THB 5,000 per transaction)

5,000 บาท ตอ่รายการ (THB 5,000 per transaction) 5,000 บาท ตอ่รายการ (THB 5,000 per transaction)

 คา่ธรรมเนยีมกรณียอดเงนิคงเหลอืเฉลยีตาํกวา่ที
กําหนด
(Monthly service fee where the
balance falls below minimum
average balance requirement)

GBP 112,000 ตอ่บัญชตีอ่เดอืน สําหรับลกูคา้นติบิคุคลตา่งประเทศเทา่นัน ทมียีอดขายตอ่ปีมากกวา่ 500 ลา้นบาท
(GBP 112,000 per account per month for only non-resident customers which have annual sales turnover more than THB 500 

million)

GBP 112,000 ตอ่บัญชตีอ่เดอืน สําหรับลกูคา้นติบิคุคลตา่งประเทศเทา่นัน ทมียีอดขายตอ่ปีนอ้ยกวา่ 500 ลา้นบาท
(GBP 112,000 per account per month for only non-resident customers which have annual sales turnover less than THB 500 

million)

GBP 140 ตอ่บัญชตีอ่เดอืน สําหรับลกูคา้นติบิคุคลตา่งประเทศเทา่นัน ทมียีอดขายตอ่ปีมากกวา่ 500 ลา้นบาท
(GBP 140 per account per month for only non-resident customers which have annual sales turnover more than THB 500 million)

GBP 140 ตอ่บัญชตีอ่เดอืน สําหรับลกูคา้นติบิคุคลตา่งประเทศเทา่นัน ทมียีอดขายตอ่ปีนอ้ยกวา่ 500 ลา้นบาท
(GBP 140 per account per month for only non-resident customers which have annual sales turnover less than THB 500 million)

คา่ธรรมเนยีมกรณีบญัชไีมเ่คลอืนไหว (Service 
charge for inactive accounts)

เงนิฝากขนัตน้ 
(Initial  Deposit)

เทยีบเทา่ 50,000 บาทสําหรับลกูคา้ทมียีอดขายตอ่ปีมากกวา่ 500 ลา้นบาท
(THB50,000 equivalent for the customers which have annual sales turnover more than THB 500 million)

เทยีบเทา่ 50,000 บาท สําหรับลกูคา้ทมียีอดขายตอ่ปีนอ้ยกวา่ 500 ลา้นบาท
(THB 50,000 equivalent for the customers which have annual sales turnover less than THB 500 million)

PUBLIC



บญัชเีงนิฝากกระแสรายวนั
(Current Accounts)

บญัชเีงนิฝากออมทรพัย์
(Savings Accounts)

บญัชเีงนิฝากประจํา
(Time Deposit Accounts)

บญัชเีงนิฝากกระแสรายวนั
(Current Accounts)

บญัชเีงนิฝากออมทรพัย์
(Savings Accounts)

บญัชเีงนิฝากประจํา
(Time Deposit Accounts)

ธนาคารเอชเอสบซี ี(HSBC)
ตาราง 6 เงอืนไขและคา่ธรรมเนยีมทเีกยีวกบัการใหบ้รกิารบญัชเีงนิฝากเงนิตราตา่งประเทศ

Table 6 Conditions and Fees on Foreign Currency Accounts

เรมิใชต้งัแตว่นัท ี1 สงิหาคม 2565 ( (Effective from 1 August 2022)

สกุลเงนิ
(Currency)

เงอืนไข และคา่ธรรมเนยีมอนื ๆ
(Conditions and Fees)

นติบุิคคล (Juristic Person Corporate Customer) นติบุิคคล (Juristic Person Commercial Banking Customer)

HKD

ยอดเงนิคงเหลอืเฉลยีขนัตาํ
(Minimum average balance 

requirement)

คา่ธรรมเนยีม
(Service fee)

ระยะเวลาไมเ่คลอืนไหว
(Inactive months)

12 เดอืน (12 months) 12 เดอืน (12 months)
อยูภ่ายในระยะเวลาบัญชเีงนิฝากประจํานัน ๆ 

(Within the tenor period of the account.)
12 เดอืน (12 months) 12 เดอืน (12 months)

อยูภ่ายในระยะเวลาบัญชเีงนิฝากประจํานัน ๆ 
(Within the tenor period of the account.)

คา่ธรรมเนยีม
(Service fee)

HKD 610 ตอ่เดอืน
(HKD 610 per month)

HKD 610 ตอ่เดอืน
(HKD 610 per month)

-
HKD 610 ตอ่เดอืน

(HKD 610 per month)
HKD 610 ตอ่เดอืน

(HKD 610 per month)
-

คา่ธรรมเนยีม cheque /draft คนื  (Return of cheque/draft fee) N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Telegraphic Transfer Via 
HSBC net

Telegraphic Transfer Via  
non-electronic channel

Telegraphic Transfer Via 
non-standard bank form

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

SMART Credit Normal N/A N/A N/A N/A N/A N/A

SMART Credit Same Day N/A N/A N/A N/A N/A N/A

หมายเหต ุ(Remarks)

คา่ธรรมเนยีม Overseas Charges (in case charges are for remitter)
ขนัตํา USD 35 ตอ่ธรุกรรม ทังนยัีงไมร่วมคา่ธรรมเนยีมเรยีกเก็บโดยธนาคารผูรั้บเงนิ

(USD 35 per transaction in addition to any other charges claimed by Receiving Bank)
ขนัตํา USD 35 ตอ่ธรุกรรม ทังนยัีงไมร่วมคา่ธรรมเนยีมเรยีกเก็บโดยธนาคารผูรั้บเงนิ

(USD 35 per transaction in addition to any other charges claimed by Receiving Bank)

คา่ธรรมเนยีม Principal Protection

คา่ธรรมเนยีมพเิศษการโอนเงนิผา่นระบบ SMART
(Additional processing fee for SMART Transfer 
instruction via non-electronic channel)

คา่ธรรมเนยีมการโอนเงนิ (Telegraphic Transfer :
 TT)

450 บาท ตอ่รายการ (THB 450 per transaction) 450 บาท ตอ่รายการ (THB 450 per transaction)

5,000 บาท ตอ่รายการ (THB 5,000 per transaction) 5,000 บาท ตอ่รายการ (THB 5,000 per transaction)

5,000 บาท ตอ่รายการ (THB 5,000 per transaction) 5,000 บาท ตอ่รายการ (THB 5,000 per transaction)

 คา่ธรรมเนยีมกรณียอดเงนิคงเหลอืเฉลยีตาํกวา่ที
กําหนด
(Monthly service fee where the
balance falls below minimum
average balance requirement)

HKD 1,218,000 ตอ่บัญชตีอ่เดอืน สําหรับลกูคา้นติบิคุคลตา่งประเทศเทา่นัน ทมียีอดขายตอ่ปีมากกวา่ 500 ลา้นบาท
(HKD 1,218,000 per account per month for only non-resident customers which have annual sales turnover more than THB 500 

million)

HKD 1,218,000 ตอ่บัญชตีอ่เดอืน สําหรับลกูคา้นติบิคุคลตา่งประเทศเทา่นัน ทมียีอดขายตอ่ปีนอ้ยกวา่ 500 ลา้นบาท
(HKD 1,218,000 per account per month for only non-resident customers which have annual sales turnover less than THB 500 

million)

HKD 1,470 ตอ่บัญชตีอ่เดอืน สําหรับลกูคา้นติบิคุคลตา่งประเทศเทา่นัน ทมียีอดขายตอ่ปีมากกวา่ 500 ลา้นบาท
(HKD 1,470 per account per month for only non-resident customers which have annual sales turnover more than THB 500 

million)

HKD 1,470 ตอ่บัญชตีอ่เดอืน สําหรับลกูคา้นติบิคุคลตา่งประเทศเทา่นัน ทมียีอดขายตอ่ปีนอ้ยกวา่ 500 ลา้นบาท
(HKD 1,470 per account per month for only non-resident customers which have annual sales turnover less than THB 500 million)

คา่ธรรมเนยีมกรณีบญัชไีมเ่คลอืนไหว (Service 
charge for inactive accounts)

เงนิฝากขนัตน้ 
(Initial  Deposit)

เทยีบเทา่ 50,000 บาทสําหรับลกูคา้ทมียีอดขายตอ่ปีมากกวา่ 500 ลา้นบาท
(THB50,000 equivalent for the customers which have annual sales turnover more than THB 500 million)

เทยีบเทา่ 50,000 บาท สําหรับลกูคา้ทมียีอดขายตอ่ปีนอ้ยกวา่ 500 ลา้นบาท
(THB 50,000 equivalent for the customers which have annual sales turnover less than THB 500 million)

PUBLIC



บญัชเีงนิฝากกระแสรายวนั
(Current Accounts)

บญัชเีงนิฝากออมทรพัย์
(Savings Accounts)

บญัชเีงนิฝากประจํา
(Time Deposit Accounts)

บญัชเีงนิฝากกระแสรายวนั
(Current Accounts)

บญัชเีงนิฝากออมทรพัย์
(Savings Accounts)

บญัชเีงนิฝากประจํา
(Time Deposit Accounts)

ธนาคารเอชเอสบซี ี(HSBC)
ตาราง 6 เงอืนไขและคา่ธรรมเนยีมทเีกยีวกบัการใหบ้รกิารบญัชเีงนิฝากเงนิตราตา่งประเทศ

Table 6 Conditions and Fees on Foreign Currency Accounts

เรมิใชต้งัแตว่นัท ี1 สงิหาคม 2565 ( (Effective from 1 August 2022)

สกุลเงนิ
(Currency)

เงอืนไข และคา่ธรรมเนยีมอนื ๆ
(Conditions and Fees)

นติบุิคคล (Juristic Person Corporate Customer) นติบุิคคล (Juristic Person Commercial Banking Customer)

SGD

ยอดเงนิคงเหลอืเฉลยีขนัตาํ
(Minimum average balance 

requirement)

คา่ธรรมเนยีม
(Service fee)

ระยะเวลาไมเ่คลอืนไหว
(Inactive months)

12 เดอืน (12 months) 12 เดอืน (12 months)
อยูภ่ายในระยะเวลาบัญชเีงนิฝากประจํานัน ๆ 

(Within the tenor period of the account.)
12 เดอืน (12 months) 12 เดอืน (12 months)

อยูภ่ายในระยะเวลาบัญชเีงนิฝากประจํานัน ๆ 
(Within the tenor period of the account.)

คา่ธรรมเนยีม
(Service fee)

SGD 110 ตอ่เดอืน
(SGD 110 per month)

SGD 110 ตอ่เดอืน
(SGD 110 per month)

-
SGD 110 ตอ่เดอืน

(SGD 110 per month)
SGD 110 ตอ่เดอืน

(SGD 110 per month)
-

คา่ธรรมเนยีม cheque /draft คนื  (Return of cheque/draft fee) N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Telegraphic Transfer Via 
HSBC net

Telegraphic Transfer Via  
non-electronic channel

Telegraphic Transfer Via 
non-standard bank form

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

SMART Credit Normal N/A N/A N/A N/A N/A N/A

SMART Credit Same Day N/A N/A N/A N/A N/A N/A

หมายเหต ุ(Remarks)

คา่ธรรมเนยีม Overseas Charges (in case charges are for remitter)
ขนัตํา USD 35 ตอ่ธรุกรรม ทังนยัีงไมร่วมคา่ธรรมเนยีมเรยีกเก็บโดยธนาคารผูรั้บเงนิ

(USD 35 per transaction in addition to any other charges claimed by Receiving Bank)
ขนัตํา USD 35 ตอ่ธรุกรรม ทังนยัีงไมร่วมคา่ธรรมเนยีมเรยีกเก็บโดยธนาคารผูรั้บเงนิ

(USD 35 per transaction in addition to any other charges claimed by Receiving Bank)

คา่ธรรมเนยีม Principal Protection

คา่ธรรมเนยีมพเิศษการโอนเงนิผา่นระบบ SMART
(Additional processing fee for SMART Transfer 
instruction via non-electronic channel)

คา่ธรรมเนยีมการโอนเงนิ (Telegraphic Transfer :
 TT)

450 บาท ตอ่รายการ (THB 450 per transaction) 450 บาท ตอ่รายการ (THB 450 per transaction)

5,000 บาท ตอ่รายการ (THB 5,000 per transaction) 5,000 บาท ตอ่รายการ (THB 5,000 per transaction)

5,000 บาท ตอ่รายการ (THB 5,000 per transaction) 5,000 บาท ตอ่รายการ (THB 5,000 per transaction)

 คา่ธรรมเนยีมกรณียอดเงนิคงเหลอืเฉลยีตาํกวา่ที
กําหนด
(Monthly service fee where the
balance falls below minimum
average balance requirement)

SGD 207,000 ตอ่บัญชตีอ่เดอืน สําหรับลกูคา้นติบิคุคลตา่งประเทศเทา่นัน ทมียีอดขายตอ่ปีมากกวา่ 500 ลา้นบาท
(SGD 207,000 per account per month for only non-resident customers which have annual sales turnover more than THB 500 

million)

SGD 207,000 ตอ่บัญชตีอ่เดอืน สําหรับลกูคา้นติบิคุคลตา่งประเทศเทา่นัน ทมียีอดขายตอ่ปีนอ้ยกวา่ 500 ลา้นบาท
(SGD 207,000 per account per month for only non-resident customers which have annual sales turnover less than THB 500 

million)

SGD 250 ตอ่บัญชตีอ่เดอืน สําหรับลกูคา้นติบิคุคลตา่งประเทศเทา่นัน ทมียีอดขายตอ่ปีมากกวา่ 500 ลา้นบาท
(SGD 250 per account per month for only non-resident customers which have annual sales turnover more than THB 500 million)

SGD 250 ตอ่บัญชตีอ่เดอืน สําหรับลกูคา้นติบิคุคลตา่งประเทศเทา่นัน ทมียีอดขายตอ่ปีนอ้ยกวา่ 500 ลา้นบาท
(SGD 250 per account per month for only non-resident customers which have annual sales turnover less than THB 500 million)

คา่ธรรมเนยีมกรณีบญัชไีมเ่คลอืนไหว (Service 
charge for inactive accounts)

เงนิฝากขนัตน้ 
(Initial  Deposit)

เทยีบเทา่ 50,000 บาทสําหรับลกูคา้ทมียีอดขายตอ่ปีมากกวา่ 500 ลา้นบาท
(THB 50,000 equivalent for the customers which have annual sales turnover more than THB 500 million)

เทยีบเทา่ 50,000 บาท สําหรับลกูคา้ทมียีอดขายตอ่ปีนอ้ยกวา่ 500 ลา้นบาท
(THB 50,000 equivalent for the customers which have annual sales turnover less than THB 500 million)

PUBLIC



บญัชเีงนิฝากกระแสรายวนั
(Current Accounts)

บญัชเีงนิฝากออมทรพัย์
(Savings Accounts)

บญัชเีงนิฝากประจํา
(Time Deposit Accounts)

บญัชเีงนิฝากกระแสรายวนั
(Current Accounts)

บญัชเีงนิฝากออมทรพัย์
(Savings Accounts)

บญัชเีงนิฝากประจํา
(Time Deposit Accounts)

ธนาคารเอชเอสบซี ี(HSBC)
ตาราง 6 เงอืนไขและคา่ธรรมเนยีมทเีกยีวกบัการใหบ้รกิารบญัชเีงนิฝากเงนิตราตา่งประเทศ

Table 6 Conditions and Fees on Foreign Currency Accounts

เรมิใชต้งัแตว่นัท ี1 สงิหาคม 2565 ( (Effective from 1 August 2022)

สกุลเงนิ
(Currency)

เงอืนไข และคา่ธรรมเนยีมอนื ๆ
(Conditions and Fees)

นติบุิคคล (Juristic Person Corporate Customer) นติบุิคคล (Juristic Person Commercial Banking Customer)

JPY

ยอดเงนิคงเหลอืเฉลยีขนัตาํ
(Minimum average balance 

requirement)

คา่ธรรมเนยีม
(Service fee)

ระยะเวลาไมเ่คลอืนไหว
(Inactive months)

12 เดอืน (12 months) 12 เดอืน (12 months)
อยูภ่ายในระยะเวลาบัญชเีงนิฝากประจํานัน ๆ 

(Within the tenor period of the account.)
12 เดอืน (12 months) 12 เดอืน (12 months)

อยูภ่ายในระยะเวลาบัญชเีงนิฝากประจํานัน ๆ 
(Within the tenor period of the account.)

คา่ธรรมเนยีม
(Service fee)

JPY 9,000 ตอ่เดอืน
(JPY 9,000 per month)

JPY 9,000 ตอ่เดอืน
(JPY 9,000 per month)

-
JPY 9,000 ตอ่เดอืน

(JPY 9,000 per month)
JPY 9,000 ตอ่เดอืน

(JPY 9,000 per month)
-

คา่ธรรมเนยีม cheque /draft คนื  (Return of cheque/draft fee) N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Telegraphic Transfer Via 
HSBC net

Telegraphic Transfer Via  
non-electronic channel

Telegraphic Transfer Via 
non-standard bank form

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

SMART Credit Normal N/A N/A N/A N/A N/A N/A

SMART Credit Same Day N/A N/A N/A N/A N/A N/A

หมายเหต ุ(Remarks)

คา่ธรรมเนยีม Overseas Charges (in case charges are for remitter)
ขนัตํา USD 35 ตอ่ธรุกรรม ทังนยัีงไมร่วมคา่ธรรมเนยีมเรยีกเก็บโดยธนาคารผูรั้บเงนิ

(USD 35 per transaction in addition to any other charges claimed by Receiving Bank)
ขนัตํา USD 35 ตอ่ธรุกรรม ทังนยัีงไมร่วมคา่ธรรมเนยีมเรยีกเก็บโดยธนาคารผูรั้บเงนิ

(USD 35 per transaction in addition to any other charges claimed by Receiving Bank)

คา่ธรรมเนยีม Principal Protection

คา่ธรรมเนยีมพเิศษการโอนเงนิผา่นระบบ SMART
(Additional processing fee for SMART Transfer 
instruction via non-electronic channel)

คา่ธรรมเนยีมการโอนเงนิ (Telegraphic Transfer :
 TT)

450 บาท ตอ่รายการ (THB 450 per transaction) 450 บาท ตอ่รายการ (THB 450 per transaction)

5,000 บาท ตอ่รายการ (THB 5,000 per transaction) 5,000 บาท ตอ่รายการ (THB 5,000 per transaction)

5,000 บาท ตอ่รายการ (THB 5,000 per transaction) 5,000 บาท ตอ่รายการ (THB 5,000 per transaction)

 คา่ธรรมเนยีมกรณียอดเงนิคงเหลอืเฉลยีตาํกวา่ที
กําหนด
(Monthly service fee where the
balance falls below minimum
average balance requirement)

- -

- -

คา่ธรรมเนยีมกรณีบญัชไีมเ่คลอืนไหว (Service 
charge for inactive accounts)

เงนิฝากขนัตน้ 
(Initial  Deposit)

- -

PUBLIC



บญัชเีงนิฝากกระแสรายวนั
(Current Accounts)

บญัชเีงนิฝากออมทรพัย์
(Savings Accounts)

บญัชเีงนิฝากประจํา
(Time Deposit Accounts)

บญัชเีงนิฝากกระแสรายวนั
(Current Accounts)

บญัชเีงนิฝากออมทรพัย์
(Savings Accounts)

บญัชเีงนิฝากประจํา
(Time Deposit Accounts)

ธนาคารเอชเอสบซี ี(HSBC)
ตาราง 6 เงอืนไขและคา่ธรรมเนยีมทเีกยีวกบัการใหบ้รกิารบญัชเีงนิฝากเงนิตราตา่งประเทศ

Table 6 Conditions and Fees on Foreign Currency Accounts

เรมิใชต้งัแตว่นัท ี1 สงิหาคม 2565 ( (Effective from 1 August 2022)

สกุลเงนิ
(Currency)

เงอืนไข และคา่ธรรมเนยีมอนื ๆ
(Conditions and Fees)

นติบุิคคล (Juristic Person Corporate Customer) นติบุิคคล (Juristic Person Commercial Banking Customer)

CNY

ยอดเงนิคงเหลอืเฉลยีขนัตาํ
(Minimum average balance 

requirement)

คา่ธรรมเนยีม
(Service fee)

ระยะเวลาไมเ่คลอืนไหว
(Inactive months)

12 เดอืน (12 months) 12 เดอืน (12 months)
อยูภ่ายในระยะเวลาบัญชเีงนิฝากประจํานัน ๆ 

(Within the tenor period of the account.)
12 เดอืน (12 months) 12 เดอืน (12 months)

อยูภ่ายในระยะเวลาบัญชเีงนิฝากประจํานัน ๆ 
(Within the tenor period of the account.)

คา่ธรรมเนยีม
(Service fee)

CNY 500 ตอ่เดอืน
(CNY 500 per month)

CNY 500 ตอ่เดอืน
(CNY 500 per month)

-
CNY 500 ตอ่เดอืน

(CNY 500 per month)
CNY 500 ตอ่เดอืน

(CNY 500 per month)
-

คา่ธรรมเนยีม cheque /draft คนื  (Return of cheque/draft fee) N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Telegraphic Transfer Via 
HSBC net

Telegraphic Transfer Via  
non-electronic channel

Telegraphic Transfer Via 
non-standard bank form

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

SMART Credit Normal N/A N/A N/A N/A N/A N/A

SMART Credit Same Day N/A N/A N/A N/A N/A N/A

หมายเหต ุ(Remarks)

คา่ธรรมเนยีม Overseas Charges (in case charges are for remitter)
ขนัตํา USD 35 ตอ่ธรุกรรม ทังนยัีงไมร่วมคา่ธรรมเนยีมเรยีกเก็บโดยธนาคารผูรั้บเงนิ

(USD 35 per transaction in addition to any other charges claimed by Receiving Bank)
ขนัตํา USD 35 ตอ่ธรุกรรม ทังนยัีงไมร่วมคา่ธรรมเนยีมเรยีกเก็บโดยธนาคารผูรั้บเงนิ

(USD 35 per transaction in addition to any other charges claimed by Receiving Bank)

คา่ธรรมเนยีม Principal Protection

คา่ธรรมเนยีมพเิศษการโอนเงนิผา่นระบบ SMART
(Additional processing fee for SMART Transfer 
instruction via non-electronic channel)

คา่ธรรมเนยีมการโอนเงนิ (Telegraphic Transfer :
 TT)

450 บาท ตอ่รายการ (THB 450 per transaction) 450 บาท ตอ่รายการ (THB 450 per transaction)

5,000 บาท ตอ่รายการ (THB 5,000 per transaction) 5,000 บาท ตอ่รายการ (THB 5,000 per transaction)

5,000 บาท ตอ่รายการ (THB 5,000 per transaction) 5,000 บาท ตอ่รายการ (THB 5,000 per transaction)

 คา่ธรรมเนยีมกรณียอดเงนิคงเหลอืเฉลยีตาํกวา่ที
กําหนด
(Monthly service fee where the
balance falls below minimum
average balance requirement)

CNY 985,000 ตอ่บัญชตีอ่เดอืน สําหรับลกูคา้นติบิคุคลตา่งประเทศเทา่นัน ทมียีอดขายตอ่ปีมากกวา่ 500 ลา้นบาท
(CNY 985,000 per account per month for only non-resident customers which have annual sales turnover more than THB 500 

million)

CNY 985,000 ตอ่บัญชตีอ่เดอืน สําหรับลกูคา้นติบิคุคลตา่งประเทศเทา่นัน ทมียีอดขายตอ่ปีนอ้ยกวา่ 500 ลา้นบาท
(CNY 985,000 per account per month for only non-resident customers which have annual sales turnover less than THB 500 

million)

CNY 1,190  ตอ่บัญชตีอ่เดอืน สําหรับลกูคา้นติบิคุคลตา่งประเทศเทา่นัน ทมียีอดขายตอ่ปีมากกวา่ 500 ลา้นบาท
(CNY 1,190 per account per month for only non-resident customers which have annual sales turnover more than THB 500 

million)

CNY 1,190 ตอ่บัญชตีอ่เดอืน สําหรับลกูคา้นติบิคุคลตา่งประเทศเทา่นัน ทมียีอดขายตอ่ปีนอ้ยกวา่ 500 ลา้นบาท
(CNY 1,190 per account per month for only non-resident customers which have annual sales turnover less than THB 500 million)

คา่ธรรมเนยีมกรณีบญัชไีมเ่คลอืนไหว (Service 
charge for inactive accounts)

เงนิฝากขนัตน้ 
(Initial  Deposit)

เทยีบเทา่ 50,000 บาทสําหรับลกูคา้ทมียีอดขายตอ่ปีมากกวา่ 500 ลา้นบาท
(THB 50,000 equivalent for the customers which have annual sales turnover more than THB 500 million)

เทยีบเทา่ 50,000 บาท สําหรับลกูคา้ทมียีอดขายตอ่ปีนอ้ยกวา่ 500 ลา้นบาท
(THB 50,000 equivalent for the customers which have annual sales turnover less than THB 500 million)

PUBLIC



บญัชเีงนิฝากกระแสรายวนั
(Current Accounts)

บญัชเีงนิฝากออมทรพัย์
(Savings Accounts)

บญัชเีงนิฝากประจํา
(Time Deposit Accounts)

บญัชเีงนิฝากกระแสรายวนั
(Current Accounts)

บญัชเีงนิฝากออมทรพัย์
(Savings Accounts)

บญัชเีงนิฝากประจํา
(Time Deposit Accounts)

ธนาคารเอชเอสบซี ี(HSBC)
ตาราง 6 เงอืนไขและคา่ธรรมเนยีมทเีกยีวกบัการใหบ้รกิารบญัชเีงนิฝากเงนิตราตา่งประเทศ

Table 6 Conditions and Fees on Foreign Currency Accounts

เรมิใชต้งัแตว่นัท ี1 สงิหาคม 2565 ( (Effective from 1 August 2022)

สกุลเงนิ
(Currency)

เงอืนไข และคา่ธรรมเนยีมอนื ๆ
(Conditions and Fees)

นติบุิคคล (Juristic Person Corporate Customer) นติบุิคคล (Juristic Person Commercial Banking Customer)

CHF

ยอดเงนิคงเหลอืเฉลยีขนัตาํ
(Minimum average balance 

requirement)

คา่ธรรมเนยีม
(Service fee)

ระยะเวลาไมเ่คลอืนไหว
(Inactive months)

12 เดอืน (12 months) 12 เดอืน (12 months)
อยูภ่ายในระยะเวลาบัญชเีงนิฝากประจํานัน ๆ 

(Within the tenor period of the account.)
12 เดอืน (12 months) 12 เดอืน (12 months)

อยูภ่ายในระยะเวลาบัญชเีงนิฝากประจํานัน ๆ 
(Within the tenor period of the account.)

คา่ธรรมเนยีม
(Service fee)

CHF 80 ตอ่เดอืน
(CHF 80 per month)

CHF 80 ตอ่เดอืน
(CHF 80 per month)

-
CHF 80 ตอ่เดอืน

(CHF 80 per month)
CHF 80 ตอ่เดอืน

(CHF 80 per month)
-

คา่ธรรมเนยีม cheque /draft คนื  (Return of cheque/draft fee) N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Telegraphic Transfer Via 
HSBC net

Telegraphic Transfer Via  
non-electronic channel

Telegraphic Transfer Via 
non-standard bank form

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

SMART Credit Normal N/A N/A N/A N/A N/A N/A

SMART Credit Same Day N/A N/A N/A N/A N/A N/A

หมายเหต ุ(Remarks)

คา่ธรรมเนยีม Overseas Charges (in case charges are for remitter)
ขนัตํา USD 35 ตอ่ธรุกรรม ทังนยัีงไมร่วมคา่ธรรมเนยีมเรยีกเก็บโดยธนาคารผูรั้บเงนิ

(USD 35 per transaction in addition to any other charges claimed by Receiving Bank)
ขนัตํา USD 35 ตอ่ธรุกรรม ทังนยัีงไมร่วมคา่ธรรมเนยีมเรยีกเก็บโดยธนาคารผูรั้บเงนิ

(USD 35 per transaction in addition to any other charges claimed by Receiving Bank)

คา่ธรรมเนยีม Principal Protection

คา่ธรรมเนยีมพเิศษการโอนเงนิผา่นระบบ SMART
(Additional processing fee for SMART Transfer 
instruction via non-electronic channel)

คา่ธรรมเนยีมการโอนเงนิ (Telegraphic Transfer :
 TT)

450 บาท ตอ่รายการ (THB 450 per transaction) 450 บาท ตอ่รายการ (THB 450 per transaction)

5,000 บาท ตอ่รายการ (THB 5,000 per transaction) 5,000 บาท ตอ่รายการ (THB 5,000 per transaction)

5,000 บาท ตอ่รายการ (THB 5,000 per transaction) 5,000 บาท ตอ่รายการ (THB 5,000 per transaction)

 คา่ธรรมเนยีมกรณียอดเงนิคงเหลอืเฉลยีตาํกวา่ที
กําหนด
(Monthly service fee where the
balance falls below minimum
average balance requirement)

- -

- -

คา่ธรรมเนยีมกรณีบญัชไีมเ่คลอืนไหว (Service 
charge for inactive accounts)

เงนิฝากขนัตน้ 
(Initial  Deposit)

- -

PUBLIC



บญัชเีงนิฝากกระแสรายวนั
(Current Accounts)

บญัชเีงนิฝากออมทรพัย์
(Savings Accounts)

บญัชเีงนิฝากประจํา
(Time Deposit Accounts)

บญัชเีงนิฝากกระแสรายวนั
(Current Accounts)

บญัชเีงนิฝากออมทรพัย์
(Savings Accounts)

บญัชเีงนิฝากประจํา
(Time Deposit Accounts)

ธนาคารเอชเอสบซี ี(HSBC)
ตาราง 6 เงอืนไขและคา่ธรรมเนยีมทเีกยีวกบัการใหบ้รกิารบญัชเีงนิฝากเงนิตราตา่งประเทศ

Table 6 Conditions and Fees on Foreign Currency Accounts

เรมิใชต้งัแตว่นัท ี1 สงิหาคม 2565 ( (Effective from 1 August 2022)

สกุลเงนิ
(Currency)

เงอืนไข และคา่ธรรมเนยีมอนื ๆ
(Conditions and Fees)

นติบุิคคล (Juristic Person Corporate Customer) นติบุิคคล (Juristic Person Commercial Banking Customer)

DKK

ยอดเงนิคงเหลอืเฉลยีขนัตาํ
(Minimum average balance 

requirement)

คา่ธรรมเนยีม
(Service fee)

ระยะเวลาไมเ่คลอืนไหว
(Inactive months)

12 เดอืน (12 months) 12 เดอืน (12 months)
อยูภ่ายในระยะเวลาบัญชเีงนิฝากประจํานัน ๆ 

(Within the tenor period of the account.)
12 เดอืน (12 months) 12 เดอืน (12 months)

อยูภ่ายในระยะเวลาบัญชเีงนิฝากประจํานัน ๆ 
(Within the tenor period of the account.)

คา่ธรรมเนยีม
(Service fee)

DKK 480 ตอ่เดอืน
(DKK 480 per month)

DKK 480 ตอ่เดอืน
(DKK 480 per month)

-
DKK 480 ตอ่เดอืน

(DKK 480 per month)
DKK 480 ตอ่เดอืน

(DKK 480 per month)
-

คา่ธรรมเนยีม cheque /draft คนื  (Return of cheque/draft fee) N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Telegraphic Transfer Via 
HSBC net

Telegraphic Transfer Via  
non-electronic channel

Telegraphic Transfer Via 
non-standard bank form

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

SMART Credit Normal N/A N/A N/A N/A N/A N/A

SMART Credit Same Day N/A N/A N/A N/A N/A N/A

หมายเหต ุ(Remarks)

คา่ธรรมเนยีม Overseas Charges (in case charges are for remitter)
ขนัตํา USD 35 ตอ่ธรุกรรม ทังนยัีงไมร่วมคา่ธรรมเนยีมเรยีกเก็บโดยธนาคารผูรั้บเงนิ

(USD 35 per transaction in addition to any other charges claimed by Receiving Bank)
ขนัตํา USD 35 ตอ่ธรุกรรม ทังนยัีงไมร่วมคา่ธรรมเนยีมเรยีกเก็บโดยธนาคารผูรั้บเงนิ

(USD 35 per transaction in addition to any other charges claimed by Receiving Bank)

คา่ธรรมเนยีม Principal Protection

คา่ธรรมเนยีมพเิศษการโอนเงนิผา่นระบบ SMART
(Additional processing fee for SMART Transfer 
instruction via non-electronic channel)

คา่ธรรมเนยีมการโอนเงนิ (Telegraphic Transfer :
 TT)

450 บาท ตอ่รายการ (THB 450 per transaction) 450 บาท ตอ่รายการ (THB 450 per transaction)

5,000 บาท ตอ่รายการ (THB 5,000 per transaction) 5,000 บาท ตอ่รายการ (THB 5,000 per transaction)

5,000 บาท ตอ่รายการ (THB 5,000 per transaction) 5,000 บาท ตอ่รายการ (THB 5,000 per transaction)

 คา่ธรรมเนยีมกรณียอดเงนิคงเหลอืเฉลยีตาํกวา่ที
กําหนด
(Monthly service fee where the
balance falls below minimum
average balance requirement)

DKK 946,000 ตอ่บัญชตีอ่เดอืน สําหรับลกูคา้นติบิคุคลตา่งประเทศเทา่นัน ทมียีอดขายตอ่ปีมากกวา่ 500 ลา้นบาท
(DKK 946,000 per account per month for only non-resident customers which have annual sales turnover more than THB 500 

million)

DKK 946,000 ตอ่บัญชตีอ่เดอืน สําหรับลกูคา้นติบิคุคลตา่งประเทศเทา่นัน ทมียีอดขายตอ่ปีนอ้ยกวา่ 500 ลา้นบาท
(DKK 946,000 per account per month for only non-resident customers which have annual sales turnover less than THB 500 

million)

DKK 1,140 ตอ่บัญชตีอ่เดอืน สําหรับลกูคา้นติบิคุคลตา่งประเทศเทา่นัน ทมียีอดขายตอ่ปีมากกวา่ 500 ลา้นบาท
(DKK 1,140 per account per month for only non-resident customers which have annual sales turnover more than THB 500 

million)

DKK 1,140 ตอ่บัญชตีอ่เดอืน สําหรับลกูคา้นติบิคุคลตา่งประเทศเทา่นัน ทมียีอดขายตอ่ปีนอ้ยกวา่ 500 ลา้นบาท
(DKK 1,140 per account per month for only non-resident customers which have annual sales turnover less than THB 500 million)

คา่ธรรมเนยีมกรณีบญัชไีมเ่คลอืนไหว (Service 
charge for inactive accounts)

เงนิฝากขนัตน้ 
(Initial  Deposit)

เทยีบเทา่ 50,000 บาทสําหรับลกูคา้ทมียีอดขายตอ่ปีมากกวา่ 500 ลา้นบาท
(THB 50,000 equivalent for the customers which have annual sales turnover more than THB 500 million)

เทยีบเทา่ 50,000 บาท สําหรับลกูคา้ทมียีอดขายตอ่ปีนอ้ยกวา่ 500 ลา้นบาท
(THB 50,000 equivalent for the customers which have annual sales turnover less than THB 500 million)

PUBLIC



บญัชเีงนิฝากกระแสรายวนั
(Current Accounts)

บญัชเีงนิฝากออมทรพัย์
(Savings Accounts)

บญัชเีงนิฝากประจํา
(Time Deposit Accounts)

บญัชเีงนิฝากกระแสรายวนั
(Current Accounts)

บญัชเีงนิฝากออมทรพัย์
(Savings Accounts)

บญัชเีงนิฝากประจํา
(Time Deposit Accounts)

ธนาคารเอชเอสบซี ี(HSBC)
ตาราง 6 เงอืนไขและคา่ธรรมเนยีมทเีกยีวกบัการใหบ้รกิารบญัชเีงนิฝากเงนิตราตา่งประเทศ

Table 6 Conditions and Fees on Foreign Currency Accounts

เรมิใชต้งัแตว่นัท ี1 สงิหาคม 2565 ( (Effective from 1 August 2022)

สกุลเงนิ
(Currency)

เงอืนไข และคา่ธรรมเนยีมอนื ๆ
(Conditions and Fees)

นติบุิคคล (Juristic Person Corporate Customer) นติบุิคคล (Juristic Person Commercial Banking Customer)

NZD

ยอดเงนิคงเหลอืเฉลยีขนัตาํ
(Minimum average balance 

requirement)

คา่ธรรมเนยีม
(Service fee)

ระยะเวลาไมเ่คลอืนไหว
(Inactive months)

12 เดอืน (12 months) 12 เดอืน (12 months)
อยูภ่ายในระยะเวลาบัญชเีงนิฝากประจํานัน ๆ 

(Within the tenor period of the account.)
12 เดอืน (12 months) 12 เดอืน (12 months)

อยูภ่ายในระยะเวลาบัญชเีงนิฝากประจํานัน ๆ 
(Within the tenor period of the account.)

คา่ธรรมเนยีม
(Service fee)

NZD 110 ตอ่เดอืน
(NZD 110 per month)

NZD 110 ตอ่เดอืน
(NZD 110 per month)

-
NZD 110 ตอ่เดอืน

(NZD 110 per month)
NZD 110 ตอ่เดอืน

(NZD 110 per month)
-

คา่ธรรมเนยีม cheque /draft คนื  (Return of cheque/draft fee) N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Telegraphic Transfer Via 
HSBC net

Telegraphic Transfer Via  
non-electronic channel

Telegraphic Transfer Via 
non-standard bank form

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

SMART Credit Normal N/A N/A N/A N/A N/A N/A

SMART Credit Same Day N/A N/A N/A N/A N/A N/A

หมายเหต ุ(Remarks)

คา่ธรรมเนยีม Overseas Charges (in case charges are for remitter)
ขนัตํา USD 35 ตอ่ธรุกรรม ทังนยัีงไมร่วมคา่ธรรมเนยีมเรยีกเก็บโดยธนาคารผูรั้บเงนิ

(USD 35 per transaction in addition to any other charges claimed by Receiving Bank)
ขนัตํา USD 35 ตอ่ธรุกรรม ทังนยัีงไมร่วมคา่ธรรมเนยีมเรยีกเก็บโดยธนาคารผูรั้บเงนิ

(USD 35 per transaction in addition to any other charges claimed by Receiving Bank)

คา่ธรรมเนยีม Principal Protection

คา่ธรรมเนยีมพเิศษการโอนเงนิผา่นระบบ SMART
(Additional processing fee for SMART Transfer 
instruction via non-electronic channel)

คา่ธรรมเนยีมการโอนเงนิ (Telegraphic Transfer :
 TT)

450 บาท ตอ่รายการ (THB 450 per transaction) 450 บาท ตอ่รายการ (THB 450 per transaction)

5,000 บาท ตอ่รายการ (THB 5,000 per transaction) 5,000 บาท ตอ่รายการ (THB 5,000 per transaction)

5,000 บาท ตอ่รายการ (THB 5,000 per transaction) 5,000 บาท ตอ่รายการ (THB 5,000 per transaction)

 คา่ธรรมเนยีมกรณียอดเงนิคงเหลอืเฉลยีตาํกวา่ที
กําหนด
(Monthly service fee where the
balance falls below minimum
average balance requirement)

NZD 215,000 ตอ่บัญชตีอ่เดอืน สําหรับลกูคา้นติบิคุคลตา่งประเทศเทา่นัน ทมียีอดขายตอ่ปีมากกวา่ 500 ลา้นบาท
(NZD 215,000 per account per month for only non-resident customers which have annual sales turnover more than THB 500 

million)

NZD 215,000 ตอ่บัญชตีอ่เดอืน สําหรับลกูคา้นติบิคุคลตา่งประเทศเทา่นัน ทมียีอดขายตอ่ปีนอ้ยกวา่ 500 ลา้นบาท
(NZD 215,000 per account per month for only non-resident customers which have annual sales turnover less than THB 500 

million)

NZD 260 ตอ่บัญชตีอ่เดอืน สําหรับลกูคา้นติบิคุคลตา่งประเทศเทา่นัน ทมียีอดขายตอ่ปีมากกวา่ 500 ลา้นบาท
(NZD 260 per account per month for only non-resident customers which have annual sales turnover more than THB 500 million)

NZD 260 ตอ่บัญชตีอ่เดอืน สําหรับลกูคา้นติบิคุคลตา่งประเทศเทา่นัน ทมียีอดขายตอ่ปีนอ้ยกวา่ 500 ลา้นบาท
(NZD 260 per account per month for only non-resident customers which have annual sales turnover less than THB 500 million)

คา่ธรรมเนยีมกรณีบญัชไีมเ่คลอืนไหว (Service 
charge for inactive accounts)

เงนิฝากขนัตน้ 
(Initial  Deposit)

เทยีบเทา่ 50,000 บาทสําหรับลกูคา้ทมียีอดขายตอ่ปีมากกวา่ 500 ลา้นบาท
(THB 50,000 equivalent for the customers which have annual sales turnover more than THB 500 million)

เทยีบเทา่ 50,000 บาท สําหรับลกูคา้ทมียีอดขายตอ่ปีนอ้ยกวา่ 500 ลา้นบาท
(THB 50,000 equivalent for the customers which have annual sales turnover less than THB 500 million)
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บญัชเีงนิฝากกระแสรายวนั
(Current Accounts)

บญัชเีงนิฝากออมทรพัย์
(Savings Accounts)

บญัชเีงนิฝากประจํา
(Time Deposit Accounts)

บญัชเีงนิฝากกระแสรายวนั
(Current Accounts)

บญัชเีงนิฝากออมทรพัย์
(Savings Accounts)

บญัชเีงนิฝากประจํา
(Time Deposit Accounts)

ธนาคารเอชเอสบซี ี(HSBC)
ตาราง 6 เงอืนไขและคา่ธรรมเนยีมทเีกยีวกบัการใหบ้รกิารบญัชเีงนิฝากเงนิตราตา่งประเทศ

Table 6 Conditions and Fees on Foreign Currency Accounts

เรมิใชต้งัแตว่นัท ี1 สงิหาคม 2565 ( (Effective from 1 August 2022)

สกุลเงนิ
(Currency)

เงอืนไข และคา่ธรรมเนยีมอนื ๆ
(Conditions and Fees)

นติบุิคคล (Juristic Person Corporate Customer) นติบุิคคล (Juristic Person Commercial Banking Customer)

CAD

ยอดเงนิคงเหลอืเฉลยีขนัตาํ
(Minimum average balance 

requirement)

คา่ธรรมเนยีม
(Service fee)

ระยะเวลาไมเ่คลอืนไหว
(Inactive months)

12 เดอืน (12 months) 12 เดอืน (12 months)
อยูภ่ายในระยะเวลาบัญชเีงนิฝากประจํานัน ๆ 

(Within the tenor period of the account.)
12 เดอืน (12 months) 12 เดอืน (12 months)

อยูภ่ายในระยะเวลาบัญชเีงนิฝากประจํานัน ๆ 
(Within the tenor period of the account.)

คา่ธรรมเนยีม
(Service fee)

CAD 100 ตอ่เดอืน
(CAD 100 per month)

CAD 100 ตอ่เดอืน
(CAD 100 per month)

-
CAD 100 ตอ่เดอืน

(CAD 100 per month)
CAD 100 ตอ่เดอืน

(CAD 100 per month)
-

คา่ธรรมเนยีม cheque /draft คนื  (Return of cheque/draft fee) N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Telegraphic Transfer Via 
HSBC net

Telegraphic Transfer Via  
non-electronic channel

Telegraphic Transfer Via 
non-standard bank form

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

SMART Credit Normal N/A N/A N/A N/A N/A N/A

SMART Credit Same Day N/A N/A N/A N/A N/A N/A

หมายเหต ุ(Remarks)

ผูม้อํีานาจลงนาม …………………..……………………….

(นายจอรโ์จ กมับา ประธานเจา้หนา้ทบีรหิารสาขาประเทศไทย)

Authorised Signatory     (Mr. Giorgio Gamba)

ประกาศ ณ วันท ี8 สงิหาคม 2565

Announced on 8 August 2022

คา่ธรรมเนยีม Overseas Charges (in case charges are for remitter)
ขนัตํา USD 35 ตอ่ธรุกรรม ทังนยัีงไมร่วมคา่ธรรมเนยีมเรยีกเก็บโดยธนาคารผูรั้บเงนิ

(USD 35 per transaction in addition to any other charges claimed by Receiving Bank)
ขนัตํา USD 35 ตอ่ธรุกรรม ทังนยัีงไมร่วมคา่ธรรมเนยีมเรยีกเก็บโดยธนาคารผูรั้บเงนิ

(USD 35 per transaction in addition to any other charges claimed by Receiving Bank)

คา่ธรรมเนยีม Principal Protection

คา่ธรรมเนยีมพเิศษการโอนเงนิผา่นระบบ SMART
(Additional processing fee for SMART Transfer 
instruction via non-electronic channel)

คา่ธรรมเนยีมการโอนเงนิ (Telegraphic Transfer :
 TT)

450 บาท ตอ่รายการ (THB 450 per transaction) 450 บาท ตอ่รายการ (THB 450 per transaction)

5,000 บาท ตอ่รายการ (THB 5,000 per transaction) 5,000 บาท ตอ่รายการ (THB 5,000 per transaction)

5,000 บาท ตอ่รายการ (THB 5,000 per transaction) 5,000 บาท ตอ่รายการ (THB 5,000 per transaction)

 คา่ธรรมเนยีมกรณียอดเงนิคงเหลอืเฉลยีตาํกวา่ที
กําหนด
(Monthly service fee where the
balance falls below minimum
average balance requirement)

CAD 196,000 ตอ่บัญชตีอ่เดอืน สําหรับลกูคา้นติบิคุคลตา่งประเทศเทา่นัน ทมียีอดขายตอ่ปีมากกวา่ 500 ลา้นบาท
(CAD 196,000 per account per month for only non-resident customers which have annual sales turnover more than THB 500 

million)

CAD 196,000 ตอ่บัญชตีอ่เดอืน สําหรับลกูคา้นติบิคุคลตา่งประเทศเทา่นัน ทมียีอดขายตอ่ปีนอ้ยกวา่ 500 ลา้นบาท
(CAD 196,000 per account per month for only non-resident customers which have annual sales turnover less than THB 500 

million)

CAD 240 ตอ่บัญชตีอ่เดอืน สําหรับลกูคา้นติบิคุคลตา่งประเทศเทา่นัน ทมียีอดขายตอ่ปีมากกวา่ 500 ลา้นบาท
(CAD 240 per account per month for only non-resident customers which have annual sales turnover more than THB 500 million)

CAD 240 ตอ่บัญชตีอ่เดอืน สําหรับลกูคา้นติบิคุคลตา่งประเทศเทา่นัน ทมียีอดขายตอ่ปีนอ้ยกวา่ 500 ลา้นบาท
(CAD 240 per account per month for only non-resident customers which have annual sales turnover less than THB 500 million)

คา่ธรรมเนยีมกรณีบญัชไีมเ่คลอืนไหว (Service 
charge for inactive accounts)

เงนิฝากขนัตน้ 
(Initial  Deposit)

เทยีบเทา่ 50,000 บาทสําหรับลกูคา้ทมียีอดขายตอ่ปีมากกวา่ 500 ลา้นบาท
(THB 50,000 equivalent for the customers which have annual sales turnover more than THB 500 million)

เทยีบเทา่ 50,000 บาท สําหรับลกูคา้ทมียีอดขายตอ่ปีนอ้ยกวา่ 500 ลา้นบาท
(THB 50,000 equivalent for the customers which have annual sales turnover less than THB 500 million)
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