ธนาคารเอชเอสบีซี (HSBC)
ตาราง 6 เงือ่ นไขและค่ าธรรมเนียมทีเ่ กี่ยวกับการให้ บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่ างประเทศ
Table 6 Conditions and Fees on Foreign Currency Accounts
เริ่มใช้ ต้ งั แต่ วนั ที่ (Effective from) 1 ธันวาคม 2563 (1 December 2020)
สกุลเงิน
(Currency)
USD

นิติบุคคล (Juristic Person Corporate Customer)

เงือ่ นไข และค่ าธรรมเนียมอื่น ๆ
(Conditions and Fees)

บัญชี เงินฝากกระแสรายวัน
(Current Accounts)

เงินฝากขั้นต้ น
(Initial Deposit)

ค่ าธรรมเนียมกรณียอดเงินคงเหลือเฉลี่ยต่ากว่ าที่
กาหนด
( Fee for account falls below minimum average
balance requirement)

ค่ าธรรมเนียมกรณีบัญชีไม่ เคลื่อนไหว
(Service charge for inactive accounts)

ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยขั้นต่า
(Minimum average balance
requirement)

ค่ าธรรมเนียม
(Monthly service fee)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
(Current Accounts)

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
(Savings Accounts)

บัญชีเงินฝากประจา
(Time Deposit Accounts)

เทียบเท่า 50,000 บาทสาหรับลูกค้าที่มียอดขายต่อปี มากกว่า 500 ล้านบาท
(THB 50,000 equivalent for the customers which have annual sales turnover more than THB 500 million)

เทียบเท่า 50,000 บาท สาหรับลูกค้าที่มียอดขายต่อปี น้อยกว่า 500 ล้านบาท
(THB 50,000 equivalent for the customers which have annual sales turnover less than THB 500 million)

USD 20,000 สาหรับลูกค้านิ ติบุคคลไทยเท่านั้น ที่มียอดขายต่อปี มากกว่า 500 ล้านบาท
(USD 20,000 for resident customers which have annual sales turnover more than THB 500 million)

USD 20,000 สาหรับลูกค้านิ ติบุคคลไทยเท่านั้น ที่มียอดขายต่อปี มากกว่า 500 ล้านบาท
(USD 20,000 for resident customers which have annual sales turnover more than THB 500 million)

USD 157,000 สาหรับลูกค้านิ ติบุคคลต่างประเทศ ที่มียอดขายต่อปี มากกว่า 500 ล้านบาท
(USD 157,000 for non-resident customers which have annual sales turnover more than THB 500 million)

USD 157,000 สาหรับลูกค้านิ ติบุคคลต่างประเทศ ที่มียอดขายต่อปี น้อยกว่า 500 ล้านบาท
(USD 157,000 for non-resident customers which have annual sales turnover less than THB 500 million)

USD 50 สาหรับลูกค้านิ ติบุคคลไทยเท่านั้น ที่มียอดขายต่อปี มากกว่า 500 ล้านบาท
(USD 50 for resident customers which have annual sales turnover more than THB 500 million)

USD 50 สาหรับลูกค้านิ ติบุคคลไทยเท่านั้น ที่มียอดขายต่อปี มากกว่า 500 ล้านบาท
(USD 50 for resident customers which have annual sales turnover more than THB 500 million)

USD 190 สาหรับลูกค้านิ ติบุคคลต่างประเทศ ที่มียอดขายต่อปี มากกว่า 500 ล้านบาท
(USD 190 for only non-resident customers which have annual sales turnover more than THB 500 million)

USD 190 สาหรับลูกค้านิ ติบุคคลต่างประเทศ ที่มียอดขายต่อปี น้อยกว่า 500 ล้านบาท
(USD 190 for only non-resident customers which have annual sales turnover less than THB 500 million)

12 เดือน (12 months)

12 เดือน (12 months)

อยูภ่ ายในระยะเวลาบัญชีเงินฝากประจานั้น ๆ
(Within the tenor period of the account)

12 เดือน (12 months)

12 เดือน (12 months)

อยูภ่ ายในระยะเวลาบัญชี เงินฝากประจานั้น ๆ
(Within the tenor period of the account.)

ค่ าธรรมเนียม
(Service charge)

USD 80 ต่อเดือน
(USD 80 per month)

USD 80 ต่อเดือน
(USD 80 per month)

-

USD 80 ต่อเดือน
(USD 80 per month)

USD 80 ต่อเดือน
(USD 80 per month)

-

N/A

0.25% ของมูลค่าเช็ค ขั้นต่า
USD 15 หรื อเทียบเท่า (0.25% of
cheque amount with a minimum
USD 15 equivalent)

N/A

N/A

0.25% ของมูลค่าเช็ค ขั้นต่า
USD 15 หรื อเทียบเท่า (0.25% of
cheque amount with a minimum
USD 15 equivalent)
Telegraphic Transfer Via
HSBC net
ค่ าธรรมเนียม Additional
Processing Fee (for nonelectronic channel)

450 บาท ต่อรายการ (THB 450 per transaction)

350 บาท ต่อรายการ (THB 350 per transaction)

350 บาท ต่อรายการ (THB 350 per transaction)

700 บาท ต่อรายการ (THB 700 per transaction)

700 บาท ต่อรายการ (THB 700 per transaction)

ขั้นต่า USD 35 ต่อธุรกรรม ทั้งนี้ยงั ไม่รวมค่าธรรมเนี ยมเรี ยกเก็บโดยธนาคารผูร้ ับเงิน
(USD 35 per transaction in addition to any other charges claimed by Receiving Bank)

ขั้นต่า USD 35 ต่อธุรกรรม ทั้งนี้ยงั ไม่รวมค่าธรรมเนี ยมเรี ยกเก็บโดยธนาคารผูร้ ับเงิน
(USD 35 per transaction in addition to any other charges claimed by Receiving Bank)

1000 บาทต่อรายการ
(THB 1000 per transaction)

1000 บาทต่อรายการ
(THB 1000 per transaction)

ค่ าธรรมเนียม Principal Protection
SMART Credit Normal

N/A

450 บาท ต่อรายการ (THB 450 per transaction)

ค่ าธรรมเนียม Additional
Processing Fee (for
instruction submitted in
non-standard bank form)

ค่ าธรรมเนียม Overseas Charges (in case charges are for remitter)

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

บัญชี เงินฝากประจา
(Time Deposit Accounts)

ระยะเวลาไม่ เคลื่อนไหว
(Inactive months)

ค่ าธรรมเนียม cheque /draft คืน
(Return of cheque/draft fee)

ค่ าธรรมเนียมการโอนเงิน (Telegraphic Transfer :
TT)

บัญชี เงินฝากออมทรัพย์
(Savings Accounts)

นิติบุคคล (Juristic Person Commercial Banking Customer)

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

ธนาคารเอชเอสบีซี (HSBC)
ตาราง 6 เงือ่ นไขและค่ าธรรมเนียมทีเ่ กี่ยวกับการให้ บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่ างประเทศ
Table 6 Conditions and Fees on Foreign Currency Accounts
เริ่มใช้ ต้ งั แต่ วนั ที่ (Effective from) 1 ธันวาคม 2563 (1 December 2020)
สกุลเงิน
เงือ่ นไข และค่ าธรรมเนียมอื่น ๆ
(Currency) ค่ าธรรมเนียมพิเศษการโอนเงินผ่(Conditions
and Fees)
านระบบ SMART
(Additional processing fee for SMART Transfer
SMART Credit Same Day
instruction via non-electronic channel)
หมายเหตุ (Remarks)

นิติบุคคล (Juristic Person Corporate Customer)

นิติบุคคล (Juristic Person Commercial Banking Customer)

บัญชี เงินฝากกระแสรายวัน
(Current Accounts)

บัญชี เงินฝากออมทรัพย์
(Savings Accounts)

บัญชี เงินฝากประจา
(Time Deposit Accounts)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
(Current Accounts)

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
(Savings Accounts)

บัญชีเงินฝากประจา
(Time Deposit Accounts)

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

ธนาคารเอชเอสบีซี (HSBC)
ตาราง 6 เงือ่ นไขและค่ าธรรมเนียมทีเ่ กี่ยวกับการให้ บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่ างประเทศ
Table 6 Conditions and Fees on Foreign Currency Accounts
เริ่มใช้ ต้ งั แต่ วนั ที่ (Effective from) 1 ธันวาคม 2563 (1 December 2020)
สกุลเงิน
(Currency)
AUD

นิติบุคคล (Juristic Person Corporate Customer)

เงือ่ นไข และค่ าธรรมเนียมอื่น ๆ
(Conditions and Fees)

บัญชี เงินฝากกระแสรายวัน
(Current Accounts)

ค่ าธรรมเนียมกรณีบัญชีไม่ เคลื่อนไหว (Service
charge for inactive accounts)

บัญชีเงินฝากประจา
(Time Deposit Accounts)

AUD 199,000 สาหรับลูกค้านิ ติบุคคลต่างประเทศเท่านั้น ที่มียอดขายต่อปี มากกว่า 500 ล้านบาท
(AUD 199,000 for only non-resident customers which have annual sales turnover more than THB 500 million)

AUD 199,000 สาหรับลูกค้านิ ติบุคคลต่างประเทศเท่านั้น ที่มียอดขายต่อปี น้อยกว่า 500 ล้านบาท
(AUD 199,000 for only non-resident customers which have annual sales turnover less than THB 500 million)

ค่ าธรรมเนียม
(Monthly service fee)

AUD 240 สาหรับลูกค้านิ ติบุคคลต่างประเทศเท่านั้น ที่มียอดขายต่อปี มากกว่า 500 ล้านบาท
(AUD 240 for only non-resident customers which have annual sales turnover more than THB 500 million)

AUD 240 สาหรับลูกค้านิ ติบุคคลต่างประเทศเท่านั้น ที่มียอดขายต่อปี น้อยกว่า 500 ล้านบาท
(AUD 240 for only non-resident customers which have annual sales turnover less than THB 500 million)

ระยะเวลาไม่ เคลื่อนไหว
(Inactive months)

12 เดือน (12 months)

12 เดือน (12 months)

อยูภ่ ายในระยะเวลาบัญชีเงินฝากประจานั้น ๆ
(Within the tenor period of the account.)

12 เดือน (12 months)

12 เดือน (12 months)

อยูภ่ ายในระยะเวลาบัญชี เงินฝากประจานั้น ๆ
(Within the tenor period of the account.)

ค่ าธรรมเนียม
(Service charge)

AUD 100 ต่อเดือน
(AUD 100 per month)

AUD 100 ต่อเดือน
(AUD 100 per month)

-

AUD 100 ต่อเดือน
(AUD 100 per month)

AUD 100 ต่อเดือน
(AUD 100 per month)

-

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Telegraphic Transfer Via
HSBC net
ค่ าธรรมเนียม Additional
Processing Fee (for nonelectronic channel)

450 บาท ต่อรายการ (THB 450 per transaction)

450 บาท ต่อรายการ (THB 450 per transaction)

350 บาท ต่อรายการ (THB 350 per transaction)

350 บาท ต่อรายการ (THB 350 per transaction)

700 บาท ต่อรายการ (THB 700 per transaction)

700 บาท ต่อรายการ (THB 700 per transaction)

ขั้นต่า USD 35 ต่อธุรกรรม ทั้งนี้ยงั ไม่รวมค่าธรรมเนี ยมเรี ยกเก็บโดยธนาคารผูร้ ับเงิน
(USD 35 per transaction in addition to any other charges claimed by Receiving Bank)

ขั้นต่า USD 35 ต่อธุรกรรม ทั้งนี้ยงั ไม่รวมค่าธรรมเนี ยมเรี ยกเก็บโดยธนาคารผูร้ ับเงิน
(USD 35 per transaction in addition to any other charges claimed by Receiving Bank)

ค่ าธรรมเนียม Additional
Processing Fee (for
instruction submitted in
non-standard bank form)

ค่ าธรรมเนียม Principal Protection

หมายเหตุ (Remarks)

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
(Savings Accounts)

ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยขั้นต่า
(Minimum average balance
requirement)

ค่ าธรรมเนียม Overseas Charges (in case charges are for remitter)

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

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
(Current Accounts)

เทียบเท่า 50,000 บาท สาหรับลูกค้าที่มียอดขายต่อปี น้อยกว่า 500 ล้านบาท
(THB 50,000 equivalent for the customers which have annual sales turnover less than THB 500 million)

ค่ าธรรมเนียม cheque /draft คืน (Return of cheque/draft fee)

ค่ าธรรมเนียมการโอนเงิน (Telegraphic Transfer :
TT)

บัญชี เงินฝากประจา
(Time Deposit Accounts)

เทียบเท่า 50,000 บาทสาหรับลูกค้าที่มียอดขายต่อปี มากกว่า 500 ล้านบาท
(THB 50,000 equivalent for the customers which have annual sales turnover more than THB 500 million)

เงินฝากขั้นต้ น
(Initial Deposit)
ค่ าธรรมเนียมกรณียอดเงินคงเหลือเฉลี่ยต่ากว่ าที่
กาหนด
(Fee for account falls below minimum average
balance requirement)

บัญชี เงินฝากออมทรัพย์
(Savings Accounts)

นิติบุคคล (Juristic Person Commercial Banking Customer)

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

ธนาคารเอชเอสบีซี (HSBC)
ตาราง 6 เงือ่ นไขและค่ าธรรมเนียมทีเ่ กี่ยวกับการให้ บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่ างประเทศ
Table 6 Conditions and Fees on Foreign Currency Accounts
เริ่มใช้ ต้ งั แต่ วนั ที่ (Effective from) 1 ธันวาคม 2563 (1 December 2020)
สกุลเงิน
(Currency)
EUR

นิติบุคคล (Juristic Person Corporate Customer)

เงือ่ นไข และค่ าธรรมเนียมอื่น ๆ
(Conditions and Fees)

บัญชี เงินฝากกระแสรายวัน
(Current Accounts)

ค่ าธรรมเนียมกรณีบัญชีไม่ เคลื่อนไหว (Service
charge for inactive accounts)

บัญชีเงินฝากประจา
(Time Deposit Accounts)

EUR 127,000 สาหรับลูกค้านิ ติบุคคลต่างประเทศเท่านั้น ที่มียอดขายต่อปี มากกว่า 500 ล้านบาท
(EUR 127,000 for only non-resident customers which have annual sales turnover more than THB 500 million)

EUR 127,000 สาหรับลูกค้านิ ติบุคคลต่างประเทศเท่านั้น ที่มียอดขายต่อปี น้อยกว่า 500 ล้านบาท
(EUR 127,000 for only non-resident customers which have annual sales turnover less than THB 500 million)

ค่ าธรรมเนียม
(Monthly service fee)

EUR 160 สาหรับลูกค้านิ ติบุคคลต่างประเทศเท่านั้น ที่มียอดขายต่อปี มากกว่า 500 ล้านบาท
(EUR 160 for only non-resident customers which have annual sales turnover more than THB 500 million)

EUR 160 สาหรับลูกค้านิ ติบุคคลต่างประเทศเท่านั้น ที่มียอดขายต่อปี น้อยกว่า 500 ล้านบาท
(EUR 160 for only non-resident customers which have annual sales turnover less than THB 500 million)

ระยะเวลาไม่ เคลื่อนไหว
(Inactive months)

12 เดือน (12 months)

12 เดือน (12 months)

อยูภ่ ายในระยะเวลาบัญชีเงินฝากประจานั้น ๆ
(Within the tenor period of the account.)

12 เดือน (12 months)

12 เดือน (12 months)

อยูภ่ ายในระยะเวลาบัญชี เงินฝากประจานั้น ๆ
(Within the tenor period of the account.)

ค่ าธรรมเนียม
(Service charge)

EUR 70 ต่อเดือน
(EUR 70 per month)

EUR 70 ต่อเดือน
(EUR 70 per month)

-

EUR 70 ต่อเดือน
(EUR 70 per month)

EUR 70 ต่อเดือน
(EUR 70 per month)

-

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Telegraphic Transfer Via
HSBC net
ค่ าธรรมเนียม Additional
Processing Fee (for nonelectronic channel)

450 บาท ต่อรายการ (THB 450 per transaction)

450 บาท ต่อรายการ (THB 450 per transaction)

350 บาท ต่อรายการ (THB 350 per transaction)

350 บาท ต่อรายการ (THB 350 per transaction)

700 บาท ต่อรายการ (THB 700 per transaction)

700 บาท ต่อรายการ (THB 700 per transaction)

ขั้นต่า USD 35 ต่อธุรกรรม ทั้งนี้ยงั ไม่รวมค่าธรรมเนี ยมเรี ยกเก็บโดยธนาคารผูร้ ับเงิน
(USD 35 per transaction in addition to any other charges claimed by Receiving Bank)

ขั้นต่า USD 35 ต่อธุรกรรม ทั้งนี้ยงั ไม่รวมค่าธรรมเนี ยมเรี ยกเก็บโดยธนาคารผูร้ ับเงิน
(USD 35 per transaction in addition to any other charges claimed by Receiving Bank)

ค่ าธรรมเนียม Additional
Processing Fee (for
instruction submitted in
non-standard bank form)

ค่ าธรรมเนียม Principal Protection

หมายเหตุ (Remarks)

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
(Savings Accounts)

ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยขั้นต่า
(Minimum average balance
requirement)

ค่ าธรรมเนียม Overseas Charges (in case charges are for remitter)

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

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
(Current Accounts)

เทียบเท่า 50,000 บาท สาหรับลูกค้าที่มียอดขายต่อปี น้อยกว่า 500 ล้านบาท
(THB 50,000 equivalent for the customers which have annual sales turnover less than THB 500 million)

ค่ าธรรมเนียม cheque /draft คืน (Return of cheque/draft fee)

ค่ าธรรมเนียมการโอนเงิน (Telegraphic Transfer :
TT)

บัญชี เงินฝากประจา
(Time Deposit Accounts)

เทียบเท่า 50,000 บาทสาหรับลูกค้าที่มียอดขายต่อปี มากกว่า 500 ล้านบาท
(THB 50,000 equivalent for the customers which have annual sales turnover more than THB 500 million)

เงินฝากขั้นต้ น
(Initial Deposit)
ค่ าธรรมเนียมกรณียอดเงินคงเหลือเฉลี่ยต่ากว่ าที่
กาหนด
(Fee for account falls below minimum average
balance requirement)

บัญชี เงินฝากออมทรัพย์
(Savings Accounts)

นิติบุคคล (Juristic Person Commercial Banking Customer)

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

ธนาคารเอชเอสบีซี (HSBC)
ตาราง 6 เงือ่ นไขและค่ าธรรมเนียมทีเ่ กี่ยวกับการให้ บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่ างประเทศ
Table 6 Conditions and Fees on Foreign Currency Accounts
เริ่มใช้ ต้ งั แต่ วนั ที่ (Effective from) 1 ธันวาคม 2563 (1 December 2020)
สกุลเงิน
(Currency)
GBP

นิติบุคคล (Juristic Person Corporate Customer)

เงือ่ นไข และค่ าธรรมเนียมอื่น ๆ
(Conditions and Fees)

บัญชี เงินฝากกระแสรายวัน
(Current Accounts)

ค่ าธรรมเนียมกรณีบัญชีไม่ เคลื่อนไหว (Service
charge for inactive accounts)

บัญชีเงินฝากประจา
(Time Deposit Accounts)

GBP 112,000 สาหรับลูกค้านิ ติบุคคลต่างประเทศเท่านั้น ที่มียอดขายต่อปี มากกว่า 500 ล้านบาท
(GBP 112,000 for only non-resident customers which have annual sales turnover more than THB 500 million)

GBP 112,000 สาหรับลูกค้านิ ติบุคคลต่างประเทศเท่านั้น ที่มียอดขายต่อปี น้อยกว่า 500 ล้านบาท
(GBP 112,000 for only non-resident customers which have annual sales turnover less than THB 500 million)

ค่ าธรรมเนียม
(Monthly service fee)

GBP 140 สาหรับลูกค้านิ ติบุคคลต่างประเทศเท่านั้น ที่มียอดขายต่อปี มากกว่า 500 ล้านบาท
(GBP 140 for only non-resident customers which have annual sales turnover more than THB 500 million)

GBP 140 สาหรับลูกค้านิ ติบุคคลต่างประเทศเท่านั้น ที่มียอดขายต่อปี น้อยกว่า 500 ล้านบาท
(GBP 140 for only non-resident customers which have annual sales turnover less than THB 500 million)

ระยะเวลาไม่ เคลื่อนไหว
(Inactive months)

12 เดือน (12 months)

12 เดือน (12 months)

อยูภ่ ายในระยะเวลาบัญชีเงินฝากประจานั้น ๆ
(Within the tenor period of the account.)

12 เดือน (12 months)

12 เดือน (12 months)

อยูภ่ ายในระยะเวลาบัญชี เงินฝากประจานั้น ๆ
(Within the tenor period of the account.)

ค่ าธรรมเนียม
(Service charge)

GBP 60 ต่อเดือน
(GBP 60 per month)

GBP 60 ต่อเดือน
(GBP 60 per month)

-

GBP 60 ต่อเดือน
(GBP 60 per month)

GBP 60 ต่อเดือน
(GBP 60 per month)

-

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Telegraphic Transfer Via
HSBC net
ค่ าธรรมเนียม Additional
Processing Fee (for nonelectronic channel)

450 บาท ต่อรายการ (THB 450 per transaction)

450 บาท ต่อรายการ (THB 450 per transaction)

350 บาท ต่อรายการ (THB 350 per transaction)

350 บาท ต่อรายการ (THB 350 per transaction)

700 บาท ต่อรายการ (THB 700 per transaction)

700 บาท ต่อรายการ (THB 700 per transaction)

ขั้นต่า USD 35 ต่อธุรกรรม ทั้งนี้ยงั ไม่รวมค่าธรรมเนี ยมเรี ยกเก็บโดยธนาคารผูร้ ับเงิน
(USD 35 per transaction in addition to any other charges claimed by Receiving Bank)

ขั้นต่า USD 35 ต่อธุรกรรม ทั้งนี้ยงั ไม่รวมค่าธรรมเนี ยมเรี ยกเก็บโดยธนาคารผูร้ ับเงิน
(USD 35 per transaction in addition to any other charges claimed by Receiving Bank)

ค่ าธรรมเนียม 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

ค่ าธรรมเนียม Principal Protection

หมายเหตุ (Remarks)

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
(Savings Accounts)

ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยขั้นต่า
(Minimum average balance
requirement)

ค่ าธรรมเนียม Overseas Charges (in case charges are for remitter)

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

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
(Current Accounts)

เทียบเท่า 50,000 บาท สาหรับลูกค้าที่มียอดขายต่อปี น้อยกว่า 500 ล้านบาท
(THB 50,000 equivalent for the customers which have annual sales turnover less than THB 500 million)

ค่ าธรรมเนียม cheque /draft คืน (Return of cheque/draft fee)

ค่ าธรรมเนียมการโอนเงิน (Telegraphic Transfer :
TT)

บัญชี เงินฝากประจา
(Time Deposit Accounts)

เทียบเท่า 50,000 บาทสาหรับลูกค้าที่มียอดขายต่อปี มากกว่า 500 ล้านบาท
(THB50,000 equivalent for the customers which have annual sales turnover more than THB 500 million)

เงินฝากขั้นต้ น
(Initial Deposit)
ค่ าธรรมเนียมกรณียอดเงินคงเหลือเฉลี่ยต่ากว่ าที่
กาหนด
(Fee for account falls below minimum average
balance requirement)

บัญชี เงินฝากออมทรัพย์
(Savings Accounts)

นิติบุคคล (Juristic Person Commercial Banking Customer)

ธนาคารเอชเอสบีซี (HSBC)
ตาราง 6 เงือ่ นไขและค่ าธรรมเนียมทีเ่ กี่ยวกับการให้ บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่ างประเทศ
Table 6 Conditions and Fees on Foreign Currency Accounts
เริ่มใช้ ต้ งั แต่ วนั ที่ (Effective from) 1 ธันวาคม 2563 (1 December 2020)
สกุลเงิน
(Currency)
HKD

นิติบุคคล (Juristic Person Corporate Customer)

เงือ่ นไข และค่ าธรรมเนียมอื่น ๆ
(Conditions and Fees)

บัญชี เงินฝากกระแสรายวัน
(Current Accounts)

ค่ าธรรมเนียมกรณีบัญชีไม่ เคลื่อนไหว (Service
charge for inactive accounts)

บัญชีเงินฝากประจา
(Time Deposit Accounts)

HKD 1,218,000 สาหรับลูกค้านิ ติบุคคลต่างประเทศเท่านั้น ที่มียอดขายต่อปี มากกว่า 500 ล้านบาท
(HKD 1,218,000 for only non-resident customers which have annual sales turnover more than THB 500 million)

HKD 1,218,000 สาหรับลูกค้านิ ติบุคคลต่างประเทศเท่านั้น ที่มียอดขายต่อปี น้อยกว่า 500 ล้านบาท
(HKD 1,218,000 for only non-resident customers which have annual sales turnover less than THB 500 million)

ค่ าธรรมเนียม
(Monthly service fee)

HKD 1,470 สาหรับลูกค้านิ ติบุคคลต่างประเทศเท่านั้น ที่มียอดขายต่อปี มากกว่า 500 ล้านบาท
(HKD 1,470 for only non-resident customers which have annual sales turnover more than THB 500 million)

HKD 1,470 สาหรับลูกค้านิ ติบุคคลต่างประเทศเท่านั้น ที่มียอดขายต่อปี น้อยกว่า 500 ล้านบาท
(HKD 1,470 for only non-resident customers which have annual sales turnover less than THB 500 million)

ระยะเวลาไม่ เคลื่อนไหว
(Inactive months)

12 เดือน (12 months)

12 เดือน (12 months)

อยูภ่ ายในระยะเวลาบัญชีเงินฝากประจานั้น ๆ
(Within the tenor period of the account.)

12 เดือน (12 months)

12 เดือน (12 months)

อยูภ่ ายในระยะเวลาบัญชี เงินฝากประจานั้น ๆ
(Within the tenor period of the account.)

ค่ าธรรมเนียม
(Service charge)

HKD 610 ต่อเดือน
(HKD 610 per month)

HKD 610 ต่อเดือน
(HKD 610 per month)

-

HKD 610 ต่อเดือน
(HKD 610 per month)

HKD 610 ต่อเดือน
(HKD 610 per month)

-

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Telegraphic Transfer Via
HSBC net
ค่ าธรรมเนียม Additional
Processing Fee (for nonelectronic channel)

450 บาท ต่อรายการ (THB 450 per transaction)

450 บาท ต่อรายการ (THB 450 per transaction)

350 บาท ต่อรายการ (THB 350 per transaction)

350 บาท ต่อรายการ (THB 350 per transaction)

700 บาท ต่อรายการ (THB 700 per transaction)

700 บาท ต่อรายการ (THB 700 per transaction)

ขั้นต่า USD 35 ต่อธุรกรรม ทั้งนี้ยงั ไม่รวมค่าธรรมเนี ยมเรี ยกเก็บโดยธนาคารผูร้ ับเงิน
(USD 35 per transaction in addition to any other charges claimed by Receiving Bank)

ขั้นต่า USD 35 ต่อธุรกรรม ทั้งนี้ยงั ไม่รวมค่าธรรมเนี ยมเรี ยกเก็บโดยธนาคารผูร้ ับเงิน
(USD 35 per transaction in addition to any other charges claimed by Receiving Bank)

ค่ าธรรมเนียม Additional
Processing Fee (for
instruction submitted in
non-standard bank form)

ค่ าธรรมเนียม Principal Protection

หมายเหตุ (Remarks)

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
(Savings Accounts)

ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยขั้นต่า
(Minimum average balance
requirement)

ค่ าธรรมเนียม Overseas Charges (in case charges are for remitter)

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

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
(Current Accounts)

เทียบเท่า 50,000 บาท สาหรับลูกค้าที่มียอดขายต่อปี น้อยกว่า 500 ล้านบาท
(THB 50,000 equivalent for the customers which have annual sales turnover less than THB 500 million)

ค่ าธรรมเนียม cheque /draft คืน (Return of cheque/draft fee)

ค่ าธรรมเนียมการโอนเงิน (Telegraphic Transfer :
TT)

บัญชี เงินฝากประจา
(Time Deposit Accounts)

เทียบเท่า 50,000 บาทสาหรับลูกค้าที่มียอดขายต่อปี มากกว่า 500 ล้านบาท
(THB50,000 equivalent for the customers which have annual sales turnover more than THB 500 million)

เงินฝากขั้นต้ น
(Initial Deposit)
ค่ าธรรมเนียมกรณียอดเงินคงเหลือเฉลี่ยต่ากว่ าที่
กาหนด
(Fee for account falls below minimum average
balance requirement)

บัญชี เงินฝากออมทรัพย์
(Savings Accounts)

นิติบุคคล (Juristic Person Commercial Banking Customer)

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

ธนาคารเอชเอสบีซี (HSBC)
ตาราง 6 เงือ่ นไขและค่ าธรรมเนียมทีเ่ กี่ยวกับการให้ บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่ างประเทศ
Table 6 Conditions and Fees on Foreign Currency Accounts
เริ่มใช้ ต้ งั แต่ วนั ที่ (Effective from) 1 ธันวาคม 2563 (1 December 2020)
สกุลเงิน
(Currency)
SGD

นิติบุคคล (Juristic Person Corporate Customer)

เงือ่ นไข และค่ าธรรมเนียมอื่น ๆ
(Conditions and Fees)

บัญชี เงินฝากกระแสรายวัน
(Current Accounts)

ค่ าธรรมเนียมกรณีบัญชีไม่ เคลื่อนไหว (Service
charge for inactive accounts)

บัญชีเงินฝากประจา
(Time Deposit Accounts)

SGD 207,000 สาหรับลูกค้านิ ติบุคคลต่างประเทศเท่านั้น ที่มียอดขายต่อปี มากกว่า 500 ล้านบาท
(SGD 207,000 for only non-resident customers which have annual sales turnover more than THB 500 million)

SGD 207,000 สาหรับลูกค้านิ ติบุคคลต่างประเทศเท่านั้น ที่มียอดขายต่อปี น้อยกว่า 500 ล้านบาท
(SGD 207,000 for only non-resident customers which have annual sales turnover less than THB 500 million)

ค่ าธรรมเนียม
(Monthly service fee)

SGD 250 สาหรับลูกค้านิ ติบุคคลต่างประเทศเท่านั้น ที่มียอดขายต่อปี มากกว่า 500 ล้านบาท
(SGD 250 for only non-resident customers which have annual sales turnover more than THB 500 million)

SGD 250 สาหรับลูกค้านิ ติบุคคลต่างประเทศเท่านั้น ที่มียอดขายต่อปี น้อยกว่า 500 ล้านบาท
(SGD 250 for only non-resident customers which have annual sales turnover less than THB 500 million)

ระยะเวลาไม่ เคลื่อนไหว
(Inactive months)

12 เดือน (12 months)

12 เดือน (12 months)

อยูภ่ ายในระยะเวลาบัญชีเงินฝากประจานั้น ๆ
(Within the tenor period of the account.)

12 เดือน (12 months)

12 เดือน (12 months)

อยูภ่ ายในระยะเวลาบัญชี เงินฝากประจานั้น ๆ
(Within the tenor period of the account.)

ค่ าธรรมเนียม
(Service charge)

SGD 110 ต่อเดือน
(SGD 110 per month)

SGD 110 ต่อเดือน
(SGD 110 per month)

-

SGD 110 ต่อเดือน
(SGD 110 per month)

SGD 110 ต่อเดือน
(SGD 110 per month)

-

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Telegraphic Transfer Via
HSBC net

450 บาท ต่อรายการ (THB 450 per transaction)

450 บาท ต่อรายการ (THB 450 per transaction)

ค่ าธรรมเนียม Additional
Processing Fee (for nonelectronic channel)

350 บาท ต่อรายการ (THB 350 per transaction)

350 บาท ต่อรายการ (THB 350 per transaction)

ค่ าธรรมเนียม Additional
Processing Fee (for
instruction submitted in
non-standard bank form)

700 บาท ต่อรายการ (THB 700 per transaction)

700 บาท ต่อรายการ (THB 700 per transaction)

ขั้นต่า USD 35 ต่อธุรกรรม ทั้งนี้ยงั ไม่รวมค่าธรรมเนี ยมเรี ยกเก็บโดยธนาคารผูร้ ับเงิน
(USD 35 per transaction in addition to any other charges claimed by Receiving Bank)

ขั้นต่า USD 35 ต่อธุรกรรม ทั้งนี้ยงั ไม่รวมค่าธรรมเนี ยมเรี ยกเก็บโดยธนาคารผูร้ ับเงิน
(USD 35 per transaction in addition to any other charges claimed by Receiving Bank)

ค่ าธรรมเนียม Principal Protection

หมายเหตุ (Remarks)

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
(Savings Accounts)

ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยขั้นต่า
(Minimum average balance
requirement)

ค่ าธรรมเนียม Overseas Charges (in case charges are for remitter)

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

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
(Current Accounts)

เทียบเท่า 50,000 บาท สาหรับลูกค้าที่มียอดขายต่อปี น้อยกว่า 500 ล้านบาท
(THB 50,000 equivalent for the customers which have annual sales turnover less than THB 500 million)

ค่ าธรรมเนียม cheque /draft คืน (Return of cheque/draft fee)

ค่ าธรรมเนียมการโอนเงิน (Telegraphic Transfer :
TT)

บัญชี เงินฝากประจา
(Time Deposit Accounts)

เทียบเท่า 50,000 บาทสาหรับลูกค้าที่มียอดขายต่อปี มากกว่า 500 ล้านบาท
(THB 50,000 equivalent for the customers which have annual sales turnover more than THB 500 million)

เงินฝากขั้นต้ น
(Initial Deposit)
ค่ าธรรมเนียมกรณียอดเงินคงเหลือเฉลี่ยต่ากว่ าที่
กาหนด
(Fee for account falls below minimum average
balance requirement)

บัญชี เงินฝากออมทรัพย์
(Savings Accounts)

นิติบุคคล (Juristic Person Commercial Banking Customer)

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

ธนาคารเอชเอสบีซี (HSBC)
ตาราง 6 เงือ่ นไขและค่ าธรรมเนียมทีเ่ กี่ยวกับการให้ บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่ างประเทศ
Table 6 Conditions and Fees on Foreign Currency Accounts
เริ่มใช้ ต้ งั แต่ วนั ที่ (Effective from) 1 ธันวาคม 2563 (1 December 2020)
สกุลเงิน
(Currency)
JPY

นิติบุคคล (Juristic Person Corporate Customer)

เงือ่ นไข และค่ าธรรมเนียมอื่น ๆ
(Conditions and Fees)

บัญชี เงินฝากกระแสรายวัน
(Current Accounts)

ค่ าธรรมเนียมกรณีบัญชีไม่ เคลื่อนไหว (Service
charge for inactive accounts)

บัญชีเงินฝากประจา
(Time Deposit Accounts)

JPY 16,900,000 สาหรับลูกค้านิ ติบุคคลต่างประเทศเท่านั้น ที่มียอดขายต่อปี มากกว่า 500 ล้านบาท
(JPY 16,900,00 for only non-resident customers which have annual sales turnover more than THB 500 million)

JPY 16,900,00 สาหรับลูกค้านิ ติบุคคลต่างประเทศเท่านั้น ที่มียอดขายต่อปี น้อยกว่า 500 ล้านบาท
(JPY 16,900,00 for only non-resident customers which have annual sales turnover less than THB 500 million)

ค่ าธรรมเนียม
(Monthly service fee)

JPY 21,000 สาหรับลูกค้านิ ติบุคคลต่างประเทศเท่านั้น ที่มียอดขายต่อปี มากกว่า 500 ล้านบาท
(JPY 21,000 for only non-resident customers which have annual sales turnover more than THB 500 million)

JPY 21,000 สาหรับลูกค้านิ ติบุคคลต่างประเทศเท่านั้น ที่มียอดขายต่อปี น้อยกว่า 500 ล้านบาท
(JPY 21,000 for only non-resident customers which have annual sales turnover less than THB 500 million)

ระยะเวลาไม่ เคลื่อนไหว
(Inactive months)

12 เดือน (12 months)

12 เดือน (12 months)

อยูภ่ ายในระยะเวลาบัญชีเงินฝากประจานั้น ๆ
(Within the tenor period of the account.)

12 เดือน (12 months)

12 เดือน (12 months)

อยูภ่ ายในระยะเวลาบัญชี เงินฝากประจานั้น ๆ
(Within the tenor period of the account.)

ค่ าธรรมเนียม
(Service charge)

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

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

-

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

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

-

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Telegraphic Transfer Via
HSBC net
ค่ าธรรมเนียม Additional
Processing Fee (for nonelectronic channel)

450 บาท ต่อรายการ (THB 450 per transaction)

450 บาท ต่อรายการ (THB 450 per transaction)

350 บาท ต่อรายการ (THB 350 per transaction)

350 บาท ต่อรายการ (THB 350 per transaction)

700 บาท ต่อรายการ (THB 700 per transaction)

700 บาท ต่อรายการ (THB 700 per transaction)

ขั้นต่า USD 35 ต่อธุรกรรม ทั้งนี้ยงั ไม่รวมค่าธรรมเนี ยมเรี ยกเก็บโดยธนาคารผูร้ ับเงิน
(USD 35 per transaction in addition to any other charges claimed by Receiving Bank)

ขั้นต่า USD 35 ต่อธุรกรรม ทั้งนี้ยงั ไม่รวมค่าธรรมเนี ยมเรี ยกเก็บโดยธนาคารผูร้ ับเงิน
(USD 35 per transaction in addition to any other charges claimed by Receiving Bank)

ค่ าธรรมเนียม Additional
Processing Fee (for
instruction submitted in
non-standard bank form)

ค่ าธรรมเนียม Principal Protection

หมายเหตุ (Remarks)

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
(Savings Accounts)

ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยขั้นต่า
(Minimum average balance
requirement)

ค่ าธรรมเนียม Overseas Charges (in case charges are for remitter)

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

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
(Current Accounts)

เทียบเท่า 50,000 บาท สาหรับลูกค้าที่มียอดขายต่อปี น้อยกว่า 500 ล้านบาท
(THB 50,000 equivalent for the customers which have annual sales turnover less than THB 500 million)

ค่ าธรรมเนียม cheque /draft คืน (Return of cheque/draft fee)

ค่ าธรรมเนียมการโอนเงิน (Telegraphic Transfer :
TT)

บัญชี เงินฝากประจา
(Time Deposit Accounts)

เทียบเท่า 50,000 บาทสาหรับลูกค้าที่มียอดขายต่อปี มากกว่า 500 ล้านบาท
(THB 50,000 equivalent for the customers which have annual sales turnover more than THB 500 million)

เงินฝากขั้นต้ น
(Initial Deposit)
ค่ าธรรมเนียมกรณียอดเงินคงเหลือเฉลี่ยต่ากว่ าที่
กาหนด
(Fee for account falls below minimum average
balance requirement)

บัญชี เงินฝากออมทรัพย์
(Savings Accounts)

นิติบุคคล (Juristic Person Commercial Banking Customer)

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

ธนาคารเอชเอสบีซี (HSBC)
ตาราง 6 เงือ่ นไขและค่ าธรรมเนียมทีเ่ กี่ยวกับการให้ บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่ างประเทศ
Table 6 Conditions and Fees on Foreign Currency Accounts
เริ่มใช้ ต้ งั แต่ วนั ที่ (Effective from) 1 ธันวาคม 2563 (1 December 2020)
สกุลเงิน
(Currency)
CNY

นิติบุคคล (Juristic Person Corporate Customer)

เงือ่ นไข และค่ าธรรมเนียมอื่น ๆ
(Conditions and Fees)

บัญชี เงินฝากกระแสรายวัน
(Current Accounts)

ค่ าธรรมเนียมกรณีบัญชีไม่ เคลื่อนไหว (Service
charge for inactive accounts)

บัญชีเงินฝากประจา
(Time Deposit Accounts)

CNY 985,000 สาหรับลูกค้านิ ติบุคคลต่างประเทศเท่านั้น ที่มียอดขายต่อปี มากกว่า 500 ล้านบาท
(CNY 985,000 for only non-resident customers which have annual sales turnover more than THB 500 million)

CNY 985,000 สาหรับลูกค้านิ ติบุคคลต่างประเทศเท่านั้น ที่มียอดขายต่อปี น้อยกว่า 500 ล้านบาท
(CNY 985,000 for only non-resident customers which have annual sales turnover less than THB 500 million)

ค่ าธรรมเนียม
(Monthly service fee)

CNY 1,190 สาหรับลูกค้านิ ติบุคคลต่างประเทศเท่านั้น ที่มียอดขายต่อปี มากกว่า 500 ล้านบาท
(CNY 1,190 for only non-resident customers which have annual sales turnover more than THB 500 million)

CNY 1,190 สาหรับลูกค้านิ ติบุคคลต่างประเทศเท่านั้น ที่มียอดขายต่อปี น้อยกว่า 500 ล้านบาท
(CNY 1,190 for only non-resident customers which have annual sales turnover less than THB 500 million)

ระยะเวลาไม่ เคลื่อนไหว
(Inactive months)

12 เดือน (12 months)

12 เดือน (12 months)

อยูภ่ ายในระยะเวลาบัญชีเงินฝากประจานั้น ๆ
(Within the tenor period of the account.)

12 เดือน (12 months)

12 เดือน (12 months)

อยูภ่ ายในระยะเวลาบัญชี เงินฝากประจานั้น ๆ
(Within the tenor period of the account.)

ค่ าธรรมเนียม
(Service charge)

CNY 500 ต่อเดือน
(CNY 500 per month)

CNY 500 ต่อเดือน
(CNY 500 per month)

-

CNY 500 ต่อเดือน
(CNY 500 per month)

CNY 500 ต่อเดือน
(CNY 500 per month)

-

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Telegraphic Transfer Via
HSBC net

450 บาท ต่อรายการ (THB 450 per transaction)

450 บาท ต่อรายการ (THB 450 per transaction)

ค่ าธรรมเนียม Additional
Processing Fee (for nonelectronic channel)

350 บาท ต่อรายการ (THB 350 per transaction)

350 บาท ต่อรายการ (THB 350 per transaction)

ค่ าธรรมเนียม Additional
Processing Fee (for
instruction submitted in
non-standard bank form)

700 บาท ต่อรายการ (THB 700 per transaction)

700 บาท ต่อรายการ (THB 700 per transaction)

ขั้นต่า USD 35 ต่อธุรกรรม ทั้งนี้ยงั ไม่รวมค่าธรรมเนี ยมเรี ยกเก็บโดยธนาคารผูร้ ับเงิน
(USD 35 per transaction in addition to any other charges claimed by Receiving Bank)

ขั้นต่า USD 35 ต่อธุรกรรม ทั้งนี้ยงั ไม่รวมค่าธรรมเนี ยมเรี ยกเก็บโดยธนาคารผูร้ ับเงิน
(USD 35 per transaction in addition to any other charges claimed by Receiving Bank)

ค่ าธรรมเนียม Principal Protection

หมายเหตุ (Remarks)

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
(Savings Accounts)

ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยขั้นต่า
(Minimum average balance
requirement)

ค่ าธรรมเนียม Overseas Charges (in case charges are for remitter)

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

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
(Current Accounts)

เทียบเท่า 50,000 บาท สาหรับลูกค้าที่มียอดขายต่อปี น้อยกว่า 500 ล้านบาท
(THB 50,000 equivalent for the customers which have annual sales turnover less than THB 500 million)

ค่ าธรรมเนียม cheque /draft คืน (Return of cheque/draft fee)

ค่ าธรรมเนียมการโอนเงิน (Telegraphic Transfer :
TT)

บัญชี เงินฝากประจา
(Time Deposit Accounts)

เทียบเท่า 50,000 บาทสาหรับลูกค้าที่มียอดขายต่อปี มากกว่า 500 ล้านบาท
(THB 50,000 equivalent for the customers which have annual sales turnover more than THB 500 million)

เงินฝากขั้นต้ น
(Initial Deposit)
ค่ าธรรมเนียมกรณียอดเงินคงเหลือเฉลี่ยต่ากว่ าที่
กาหนด
(Fee for account falls below minimum average
balance requirement)

บัญชี เงินฝากออมทรัพย์
(Savings Accounts)

นิติบุคคล (Juristic Person Commercial Banking Customer)

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

ธนาคารเอชเอสบีซี (HSBC)
ตาราง 6 เงือ่ นไขและค่ าธรรมเนียมทีเ่ กี่ยวกับการให้ บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่ างประเทศ
Table 6 Conditions and Fees on Foreign Currency Accounts
เริ่มใช้ ต้ งั แต่ วนั ที่ (Effective from) 1 ธันวาคม 2563 (1 December 2020)
สกุลเงิน
(Currency)
CHF

นิติบุคคล (Juristic Person Corporate Customer)

เงือ่ นไข และค่ าธรรมเนียมอื่น ๆ
(Conditions and Fees)

บัญชี เงินฝากกระแสรายวัน
(Current Accounts)

ค่ าธรรมเนียมกรณีบัญชีไม่ เคลื่อนไหว (Service
charge for inactive accounts)

บัญชีเงินฝากประจา
(Time Deposit Accounts)

CHF 146,000 สาหรับลูกค้านิ ติบุคคลต่างประเทศเท่านั้น ที่มียอดขายต่อปี มากกว่า 500 ล้านบาท
(CHF 146,000 for only non-resident customers which have annual sales turnover more than THB 500 million)

CHF 146,000 สาหรับลูกค้านิ ติบุคคลต่างประเทศเท่านั้น ที่มียอดขายต่อปี น้อยกว่า 500 ล้านบาท
(CHF 146,000 for only non-resident customers which have annual sales turnover less than THB 500 million)

ค่ าธรรมเนียม
(Monthly service fee)

CHF 180 สาหรับลูกค้านิ ติบุคคลต่างประเทศเท่านั้น ที่มียอดขายต่อปี มากกว่า 500 ล้านบาท
(CHF 180 for only non-resident customers which have annual sales turnover more than THB 500 million)

CHF 180 สาหรับลูกค้านิ ติบุคคลต่างประเทศเท่านั้น ที่มียอดขายต่อปี น้อยกว่า 500 ล้านบาท
(CHF 180 for only non-resident customers which have annual sales turnover less than THB 500 million)

ระยะเวลาไม่ เคลื่อนไหว
(Inactive months)

12 เดือน (12 months)

12 เดือน (12 months)

อยูภ่ ายในระยะเวลาบัญชีเงินฝากประจานั้น ๆ
(Within the tenor period of the account.)

12 เดือน (12 months)

12 เดือน (12 months)

อยูภ่ ายในระยะเวลาบัญชี เงินฝากประจานั้น ๆ
(Within the tenor period of the account.)

ค่ าธรรมเนียม
(Service charge)

CHF 80 ต่อเดือน
(CHF 80 per month)

CHF 80 ต่อเดือน
(CHF 80 per month)

-

CHF 80 ต่อเดือน
(CHF 80 per month)

CHF 80 ต่อเดือน
(CHF 80 per month)

-

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Telegraphic Transfer Via
HSBC net

450 บาท ต่อรายการ (THB 450 per transaction)

450 บาท ต่อรายการ (THB 450 per transaction)

ค่ าธรรมเนียม Additional
Processing Fee (for nonelectronic channel)

350 บาท ต่อรายการ (THB 350 per transaction)

350 บาท ต่อรายการ (THB 350 per transaction)

ค่ าธรรมเนียม Additional
Processing Fee (for
instruction submitted in
non-standard bank form)

700 บาท ต่อรายการ (THB 700 per transaction)

700 บาท ต่อรายการ (THB 700 per transaction)

ขั้นต่า USD 35 ต่อธุรกรรม ทั้งนี้ยงั ไม่รวมค่าธรรมเนี ยมเรี ยกเก็บโดยธนาคารผูร้ ับเงิน
(USD 35 per transaction in addition to any other charges claimed by Receiving Bank)

ขั้นต่า USD 35 ต่อธุรกรรม ทั้งนี้ยงั ไม่รวมค่าธรรมเนี ยมเรี ยกเก็บโดยธนาคารผูร้ ับเงิน
(USD 35 per transaction in addition to any other charges claimed by Receiving Bank)

ค่ าธรรมเนียม Principal Protection

หมายเหตุ (Remarks)

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
(Savings Accounts)

ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยขั้นต่า
(Minimum average balance
requirement)

ค่ าธรรมเนียม Overseas Charges (in case charges are for remitter)

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

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
(Current Accounts)

เทียบเท่า 50,000 บาท สาหรับลูกค้าที่มียอดขายต่อปี น้อยกว่า 500 ล้านบาท
(THB 50,000 equivalent for the customers which have annual sales turnover less than THB 500 million)

ค่ าธรรมเนียม cheque /draft คืน (Return of cheque/draft fee)

ค่ าธรรมเนียมการโอนเงิน (Telegraphic Transfer :
TT)

บัญชี เงินฝากประจา
(Time Deposit Accounts)

เทียบเท่า 50,000 บาทสาหรับลูกค้าที่มียอดขายต่อปี มากกว่า 500 ล้านบาท
(THB 50,000 equivalent for the customers which have annual sales turnover more than THB 500 million)

เงินฝากขั้นต้ น
(Initial Deposit)
ค่ าธรรมเนียมกรณียอดเงินคงเหลือเฉลี่ยต่ากว่ าที่
กาหนด
(Fee for account falls below minimum average
balance requirement)

บัญชี เงินฝากออมทรัพย์
(Savings Accounts)

นิติบุคคล (Juristic Person Commercial Banking Customer)

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

ธนาคารเอชเอสบีซี (HSBC)
ตาราง 6 เงือ่ นไขและค่ าธรรมเนียมทีเ่ กี่ยวกับการให้ บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่ างประเทศ
Table 6 Conditions and Fees on Foreign Currency Accounts
เริ่มใช้ ต้ งั แต่ วนั ที่ (Effective from) 1 ธันวาคม 2563 (1 December 2020)
สกุลเงิน
(Currency)
DKK

นิติบุคคล (Juristic Person Corporate Customer)

เงือ่ นไข และค่ าธรรมเนียมอื่น ๆ
(Conditions and Fees)

บัญชี เงินฝากกระแสรายวัน
(Current Accounts)

ค่ าธรรมเนียมกรณีบัญชีไม่ เคลื่อนไหว (Service
charge for inactive accounts)

บัญชีเงินฝากประจา
(Time Deposit Accounts)

DKK 946,000 สาหรับลูกค้านิ ติบุคคลต่างประเทศเท่านั้น ที่มียอดขายต่อปี มากกว่า 500 ล้านบาท
(DKK 946,000 for only non-resident customers which have annual sales turnover more than THB 500 million)

DKK 946,000 สาหรับลูกค้านิ ติบุคคลต่างประเทศเท่านั้น ที่มียอดขายต่อปี น้อยกว่า 500 ล้านบาท
(DKK 946,000 for only non-resident customers which have annual sales turnover less than THB 500 million)

ค่ าธรรมเนียม
(Monthly service fee)

DKK 1,140 สาหรับลูกค้านิ ติบุคคลต่างประเทศเท่านั้น ที่มียอดขายต่อปี มากกว่า 500 ล้านบาท
(DKK 1,140 for only non-resident customers which have annual sales turnover more than THB 500 million)

DKK 1,140 สาหรับลูกค้านิ ติบุคคลต่างประเทศเท่านั้น ที่มียอดขายต่อปี น้อยกว่า 500 ล้านบาท
(DKK 1,140 for only non-resident customers which have annual sales turnover less than THB 500 million)

ระยะเวลาไม่ เคลื่อนไหว
(Inactive months)

12 เดือน (12 months)

12 เดือน (12 months)

อยูภ่ ายในระยะเวลาบัญชีเงินฝากประจานั้น ๆ
(Within the tenor period of the account.)

12 เดือน (12 months)

12 เดือน (12 months)

อยูภ่ ายในระยะเวลาบัญชี เงินฝากประจานั้น ๆ
(Within the tenor period of the account.)

ค่ าธรรมเนียม
(Service charge)

DKK 480 ต่อเดือน
(DKK 480 per month)

DKK 480 ต่อเดือน
(DKK 480 per month)

-

DKK 480 ต่อเดือน
(DKK 480 per month)

DKK 480 ต่อเดือน
(DKK 480 per month)

-

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Telegraphic Transfer Via
HSBC net

450 บาท ต่อรายการ (THB 450 per transaction)

450 บาท ต่อรายการ (THB 450 per transaction)

ค่ าธรรมเนียม Additional
Processing Fee (for nonelectronic channel)

350 บาท ต่อรายการ (THB 350 per transaction)

350 บาท ต่อรายการ (THB 350 per transaction)

ค่ าธรรมเนียม Additional
Processing Fee (for
instruction submitted in
non-standard bank form)

700 บาท ต่อรายการ (THB 700 per transaction)

700 บาท ต่อรายการ (THB 700 per transaction)

ขั้นต่า USD 35 ต่อธุรกรรม ทั้งนี้ยงั ไม่รวมค่าธรรมเนี ยมเรี ยกเก็บโดยธนาคารผูร้ ับเงิน
(USD 35 per transaction in addition to any other charges claimed by Receiving Bank)

ขั้นต่า USD 35 ต่อธุรกรรม ทั้งนี้ยงั ไม่รวมค่าธรรมเนี ยมเรี ยกเก็บโดยธนาคารผูร้ ับเงิน
(USD 35 per transaction in addition to any other charges claimed by Receiving Bank)

ค่ าธรรมเนียม Principal Protection

หมายเหตุ (Remarks)

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
(Savings Accounts)

ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยขั้นต่า
(Minimum average balance
requirement)

ค่ าธรรมเนียม Overseas Charges (in case charges are for remitter)

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

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
(Current Accounts)

เทียบเท่า 50,000 บาท สาหรับลูกค้าที่มียอดขายต่อปี น้อยกว่า 500 ล้านบาท
(THB 50,000 equivalent for the customers which have annual sales turnover less than THB 500 million)

ค่ าธรรมเนียม cheque /draft คืน (Return of cheque/draft fee)

ค่ าธรรมเนียมการโอนเงิน (Telegraphic Transfer :
TT)

บัญชี เงินฝากประจา
(Time Deposit Accounts)

เทียบเท่า 50,000 บาทสาหรับลูกค้าที่มียอดขายต่อปี มากกว่า 500 ล้านบาท
(THB 50,000 equivalent for the customers which have annual sales turnover more than THB 500 million)

เงินฝากขั้นต้ น
(Initial Deposit)
ค่ าธรรมเนียมกรณียอดเงินคงเหลือเฉลี่ยต่ากว่ าที่
กาหนด
(Fee for account falls below minimum average
balance requirement)

บัญชี เงินฝากออมทรัพย์
(Savings Accounts)

นิติบุคคล (Juristic Person Commercial Banking Customer)

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

ธนาคารเอชเอสบีซี (HSBC)
ตาราง 6 เงือ่ นไขและค่ าธรรมเนียมทีเ่ กี่ยวกับการให้ บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่ างประเทศ
Table 6 Conditions and Fees on Foreign Currency Accounts
เริ่มใช้ ต้ งั แต่ วนั ที่ (Effective from) 1 ธันวาคม 2563 (1 December 2020)
สกุลเงิน
(Currency)
NZD

นิติบุคคล (Juristic Person Corporate Customer)

เงือ่ นไข และค่ าธรรมเนียมอื่น ๆ
(Conditions and Fees)

บัญชี เงินฝากกระแสรายวัน
(Current Accounts)

ค่ าธรรมเนียมกรณีบัญชีไม่ เคลื่อนไหว (Service
charge for inactive accounts)

บัญชีเงินฝากประจา
(Time Deposit Accounts)

NZD 215,000 สาหรับลูกค้านิ ติบุคคลต่างประเทศเท่านั้น ที่มียอดขายต่อปี มากกว่า 500 ล้านบาท
(NZD 215,000 for only non-resident customers which have annual sales turnover more than THB 500 million)

NZD 215,000 สาหรับลูกค้านิ ติบุคคลต่างประเทศเท่านั้น ที่มียอดขายต่อปี น้อยกว่า 500 ล้านบาท
(NZD 215,000 for only non-resident customers which have annual sales turnover less than THB 500 million)

ค่ าธรรมเนียม
(Monthly service fee)

NZD 260 สาหรับลูกค้านิ ติบุคคลต่างประเทศเท่านั้น ที่มียอดขายต่อปี มากกว่า 500 ล้านบาท
(NZD 260 for only non-resident customers which have annual sales turnover more than THB 500 million)

NZD 260 สาหรับลูกค้านิ ติบุคคลต่างประเทศเท่านั้น ที่มียอดขายต่อปี น้อยกว่า 500 ล้านบาท
(NZD 260 for only non-resident customers which have annual sales turnover less than THB 500 million)

ระยะเวลาไม่ เคลื่อนไหว
(Inactive months)

12 เดือน (12 months)

12 เดือน (12 months)

อยูภ่ ายในระยะเวลาบัญชีเงินฝากประจานั้น ๆ
(Within the tenor period of the account.)

12 เดือน (12 months)

12 เดือน (12 months)

อยูภ่ ายในระยะเวลาบัญชี เงินฝากประจานั้น ๆ
(Within the tenor period of the account.)

ค่ าธรรมเนียม
(Service charge)

NZD 110 ต่อเดือน
(NZD 110 per month)

NZD 110 ต่อเดือน
(NZD 110 per month)

-

NZD 110 ต่อเดือน
(NZD 110 per month)

NZD 110 ต่อเดือน
(NZD 110 per month)

-

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Telegraphic Transfer Via
HSBC net

450 บาท ต่อรายการ (THB 450 per transaction)

450 บาท ต่อรายการ (THB 450 per transaction)

ค่ าธรรมเนียม Additional
Processing Fee (for nonelectronic channel)

350 บาท ต่อรายการ (THB 350 per transaction)

350 บาท ต่อรายการ (THB 350 per transaction)

ค่ าธรรมเนียม Additional
Processing Fee (for
instruction submitted in
non-standard bank form)

700 บาท ต่อรายการ (THB 700 per transaction)

700 บาท ต่อรายการ (THB 700 per transaction)

ขั้นต่า USD 35 ต่อธุรกรรม ทั้งนี้ยงั ไม่รวมค่าธรรมเนี ยมเรี ยกเก็บโดยธนาคารผูร้ ับเงิน
(USD 35 per transaction in addition to any other charges claimed by Receiving Bank)

ขั้นต่า USD 35 ต่อธุรกรรม ทั้งนี้ยงั ไม่รวมค่าธรรมเนี ยมเรี ยกเก็บโดยธนาคารผูร้ ับเงิน
(USD 35 per transaction in addition to any other charges claimed by Receiving Bank)

ค่ าธรรมเนียม Principal Protection

หมายเหตุ (Remarks)

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
(Savings Accounts)

ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยขั้นต่า
(Minimum average balance
requirement)

ค่ าธรรมเนียม Overseas Charges (in case charges are for remitter)

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

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
(Current Accounts)

เทียบเท่า 50,000 บาท สาหรับลูกค้าที่มียอดขายต่อปี น้อยกว่า 500 ล้านบาท
(THB 50,000 equivalent for the customers which have annual sales turnover less than THB 500 million)

ค่ าธรรมเนียม cheque /draft คืน (Return of cheque/draft fee)

ค่ าธรรมเนียมการโอนเงิน (Telegraphic Transfer :
TT)

บัญชี เงินฝากประจา
(Time Deposit Accounts)

เทียบเท่า 50,000 บาทสาหรับลูกค้าที่มียอดขายต่อปี มากกว่า 500 ล้านบาท
(THB 50,000 equivalent for the customers which have annual sales turnover more than THB 500 million)

เงินฝากขั้นต้ น
(Initial Deposit)
ค่ าธรรมเนียมกรณียอดเงินคงเหลือเฉลี่ยต่ากว่ าที่
กาหนด
(Fee for account falls below minimum average
balance requirement)

บัญชี เงินฝากออมทรัพย์
(Savings Accounts)

นิติบุคคล (Juristic Person Commercial Banking Customer)

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

ธนาคารเอชเอสบีซี (HSBC)
ตาราง 6 เงือ่ นไขและค่ าธรรมเนียมทีเ่ กี่ยวกับการให้ บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่ างประเทศ
Table 6 Conditions and Fees on Foreign Currency Accounts
เริ่มใช้ ต้ งั แต่ วนั ที่ (Effective from) 1 ธันวาคม 2563 (1 December 2020)
สกุลเงิน
(Currency)
CAD

นิติบุคคล (Juristic Person Corporate Customer)

เงือ่ นไข และค่ าธรรมเนียมอื่น ๆ
(Conditions and Fees)

บัญชี เงินฝากกระแสรายวัน
(Current Accounts)

ค่ าธรรมเนียมกรณีบัญชีไม่ เคลื่อนไหว (Service
charge for inactive accounts)

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
(Savings Accounts)

บัญชีเงินฝากประจา
(Time Deposit Accounts)

ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยขั้นต่า
(Minimum average balance
requirement)

CAD 196,000 สาหรับลูกค้านิ ติบุคคลต่างประเทศเท่านั้น ที่มียอดขายต่อปี มากกว่า 500 ล้านบาท
(CAD 196,000 for only non-resident customers which have annual sales turnover more than THB 500 million)

CAD 196,000 สาหรับลูกค้านิ ติบุคคลต่างประเทศเท่านั้น ที่มียอดขายต่อปี น้อยกว่า 500 ล้านบาท
(CAD 196,000 for only non-resident customers which have annual sales turnover less than THB 500 million)

ค่ าธรรมเนียม
(Monthly service fee)

CAD 240 สาหรับลูกค้านิ ติบุคคลต่างประเทศเท่านั้น ที่มียอดขายต่อปี มากกว่า 500 ล้านบาท
(CAD 240 for only non-resident customers which have annual sales turnover more than THB 500 million)

CAD 240 สาหรับลูกค้านิ ติบุคคลต่างประเทศเท่านั้น ที่มียอดขายต่อปี น้อยกว่า 500 ล้านบาท
(CAD 240 for only non-resident customers which have annual sales turnover less than THB 500 million)

ระยะเวลาไม่ เคลื่อนไหว
(Inactive months)

12 เดือน (12 months)

12 เดือน (12 months)

อยูภ่ ายในระยะเวลาบัญชีเงินฝากประจานั้น ๆ
(Within the tenor period of the account.)

12 เดือน (12 months)

12 เดือน (12 months)

อยูภ่ ายในระยะเวลาบัญชี เงินฝากประจานั้น ๆ
(Within the tenor period of the account.)

ค่ าธรรมเนียม
(Service charge)

CAD 100 ต่อเดือน
(CAD 100 per month)

CAD 100 ต่อเดือน
(CAD 100 per month)

-

CAD 100 ต่อเดือน
(CAD 100 per month)

CAD 100 ต่อเดือน
(CAD 100 per month)

-

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Telegraphic Transfer Via
HSBC net

450 บาท ต่อรายการ (THB 450 per transaction)

450 บาท ต่อรายการ (THB 450 per transaction)

ค่ าธรรมเนียม Additional
Processing Fee (for nonelectronic channel)

350 บาท ต่อรายการ (THB 350 per transaction)

350 บาท ต่อรายการ (THB 350 per transaction)

ค่ าธรรมเนียม Additional
Processing Fee (for
instruction submitted in
non-standard bank form)

700 บาท ต่อรายการ (THB 700 per transaction)

700 บาท ต่อรายการ (THB 700 per transaction)

ขั้นต่า USD 35 ต่อธุรกรรม ทั้งนี้ยงั ไม่รวมค่าธรรมเนี ยมเรี ยกเก็บโดยธนาคารผูร้ ับเงิน
(USD 35 per transaction in addition to any other charges claimed by Receiving Bank)

ขั้นต่า USD 35 ต่อธุรกรรม ทั้งนี้ยงั ไม่รวมค่าธรรมเนี ยมเรี ยกเก็บโดยธนาคารผูร้ ับเงิน
(USD 35 per transaction in addition to any other charges claimed by Receiving Bank)

ค่ าธรรมเนียม Overseas Charges (in case charges are for remitter)
ค่ าธรรมเนียม Principal Protection
ค่ าธรรมเนียมพิเศษการโอนเงินผ่านระบบ SMART
(Additional processing fee for SMART Transfer
instruction via non-electronic channel)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
(Current Accounts)

เทียบเท่า 50,000 บาท สาหรับลูกค้าที่มียอดขายต่อปี น้อยกว่า 500 ล้านบาท
(THB 50,000 equivalent for the customers which have annual sales turnover less than THB 500 million)

ค่ าธรรมเนียม cheque /draft คืน (Return of cheque/draft fee)

ค่ าธรรมเนียมการโอนเงิน (Telegraphic Transfer :
TT)

บัญชี เงินฝากประจา
(Time Deposit Accounts)

เทียบเท่า 50,000 บาทสาหรับลูกค้าที่มียอดขายต่อปี มากกว่า 500 ล้านบาท
(THB 50,000 equivalent for the customers which have annual sales turnover more than THB 500 million)

เงินฝากขั้นต้ น
(Initial Deposit)
ค่ าธรรมเนียมกรณียอดเงินคงเหลือเฉลี่ยต่ากว่ าที่
กาหนด
(Fee for account falls below minimum average
balance requirement)

บัญชี เงินฝากออมทรัพย์
(Savings Accounts)

นิติบุคคล (Juristic Person Commercial Banking Customer)

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

หมายเหตุ (Remarks)
ผูม้ ีอานาจลงนาม ………………………………….
(นายแทน สวี เบง เคลวิน ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร)
Authorised Signatory (Mr. Tan Swee Beng Kelvin)
ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

ธนาคารเอชเอสบีซี (HSBC)
ตาราง 6 เงือ่ นไขและค่ าธรรมเนียมทีเ่ กี่ยวกับการให้ บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่ างประเทศ
Table 6 Conditions and Fees on Foreign Currency Accounts
เริ่มใช้ ต้ งั แต่ วนั ที่ (Effective from) 1 ธันวาคม 2563 (1 December 2020)
สกุลเงิน
(Currency)

เงือ่ นไข และค่ าธรรมเนียมอื่น ๆ
(Conditions and Fees)

นิติบุคคล (Juristic Person Corporate Customer)
บัญชี เงินฝากกระแสรายวัน
(Current Accounts)

บัญชี เงินฝากออมทรัพย์
(Savings Accounts)

บัญชี เงินฝากประจา
(Time Deposit Accounts)

นิติบุคคล (Juristic Person Commercial Banking Customer)
บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
(Current Accounts)
Announced on 25 November 2020

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
(Savings Accounts)

บัญชีเงินฝากประจา
(Time Deposit Accounts)

