ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ตารางที; 1 อัตราดอกเบีย< เงินฝาก ครัง< ที; 11/2562
เริ;มใช้ ตัง< แต่ วันที; 18 พฤษภาคม 2562

หน่ วย : ร้ อยละต่ อปี
ประเภทลูกค้ า
ประเภทเงินฝาก

1. เดินสะพัด (กระแสรายวัน)

(1) บุคคล
ธรรมดา

0.00

(2) นิติบุคคล (3) ราชการ
ทัว, ไป

0.00

0.00

(4) นิติ
(5) สถาบัน
บุคคลที,ไม่
แสวงหากําไร

0.00

0.00

(6)
สถานศึกษา

(7) กองทุน
และ บริ ษัท
ประกัน

(8) สหกรณ์

0.00

0.00

0.00

ผู้มีถิ,นฐานอยูน่ อกประเทศ
(12) นิติ (13) บุคคล
(9)
(10)
(11)
พิเศษ
บุคคล นิติบุคคล สถาบัน บุคคลพิเศษ
ธรรมดา
การเงิน)

0.00

0.00

0.00

-

-

-

เดินสะพัดพิเศษ (บัญชีธุรกิจ SCB ONE)
ยอดเงินฝากคงเหลือตามเงื,อนไข
Package1 - Large (ยอดเงิน 5 ล้ านบาทขึ <นไป)

-

* Fixed - 0.15 * Fixed - 0.15 * Fixed - 0.15 * Fixed - 0.15 * Fixed - 0.15 * Fixed - 0.15 * Fixed - 0.15

-

-

-

* Fixed - 0.15

Package2 - Medium (ยอดเงิน 2 ล้ านบาทขึ <นไป)

-

* Fixed - 0.25 * Fixed - 0.25 * Fixed - 0.25 * Fixed - 0.25 * Fixed - 0.25 * Fixed - 0.25 * Fixed - 0.25

-

-

-

* Fixed - 0.25

Package3 - Small (ยอดเงิน 8 แสนบาทขึ <นไป)

-

* Fixed - 0.30 * Fixed - 0.30 * Fixed - 0.30 * Fixed - 0.30 * Fixed - 0.30 * Fixed - 0.30 * Fixed - 0.30

-

-

-

* Fixed - 0.30

Package1 - Large (ยอดเงิน 5 ล้ านบาทขึ <นไป)

-

* Savings

* Savings

* Savings

* Savings

* Savings

* Savings

* Savings

-

-

-

* Savings

Package2 - Medium (ยอดเงิน 2 ล้ านบาทขึ <นไป)

-

* Savings

* Savings

* Savings

* Savings

* Savings

* Savings

* Savings

-

-

-

* Savings

Package3 - Small (ยอดเงิน 8 แสนบาทขึ <นไป)

-

* Savings

* Savings

* Savings

* Savings

* Savings

* Savings

* Savings

-

-

-

* Savings

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ยอดเงินฝากคงเหลือตํ,ากว่าเงือนไข

2. ออมทรัพย์ (ผ่านทุกช่องทางการเปิ ดบัญชี)
ออมทรัพย์ แบบไม่ มีสมุดคู่ฝาก ( E PASSBOOK )
ออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก
0.50
บัญชีเงินฝากพื <นฐาน
0.50
เงินฝากจากใจ
0.25
เงินฝากจัดเต็ม
วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท (A)
0.50
(B)
วงเงินส่วนที,เกิน 1 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 แสนบาท
1.50
วงเงินส่วนที,เกิน 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้ านบาท (C)
1.50
วงเงินส่วนที,เกิน 10 ล้ านบาทขึ <นไป (D)
0.50
อัตราดอกเบี <ยเฉลี,ย (A) = 0.50% (B) = 0.50% - 1.30%
(C) = 1.30% - 1.49% (D) = 0.50% - 1.49%
หมายเหตุ การคํานวณอัตราดอกเบี <ยเฉลี,ยขึ <นอยู่กบั จํานวนเงินฝากของลูกค้ า
เงินฝากออมทรัพย์ อีซี,
วงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท
วงเงินส่วนที,เกิน 1,000,000 บาทขึ <นไป

1.50
0.50

หมายเหตุ การคํานวณอัตราดอกเบี <ยเฉลี,ยขึ <นอยู่กบั จํานวนเงินฝากของลูกค้ าซึง, มีค่าอยู่ระหว่าง 0.50% - 1.50% ต่อปี
ออมทรัพย์ แบบมีสมุดคู่ฝาก
ออมทรัพย์
บัญชีเงินฝากพื <นฐาน
ออมทรัพย์ร่มโพธิ`

0.50
0.50
0.125
0.25

เงินฝากจากใจ
เงินฝากจัดเต็ม
วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท (A)
0.50
(B)
วงเงินส่วนที,เกิน 1 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 แสนบาท
1.50
วงเงินส่วนที,เกิน 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้ านบาท (C)
1.50
วงเงินส่วนที,เกิน 10 ล้ านบาทขึ <นไป (D)
0.50
อัตราดอกเบี <ยเฉลี,ย (A) = 0.50% (B) = 0.50% - 1.30%
(C) = 1.30% - 1.49% (D) = 0.50% - 1.49%
หมายเหตุ การคํานวณอัตราดอกเบี <ยเฉลี,ยขึ <นอยู่กบั จํานวนเงินฝากของลูกค้ า
เงินฝากฉลอง 105 ปี ไทยพาณิชย์
0.50
(รับฝากตังแต่
< วนั ที, 4 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที, 22 กุมภาพันธ์ 2555)

0.375
-

0.375
-

0.50
-

0.375
-

0.50
-

0.375
-

0.375
-

0.00 0.00 0.00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.375

0.375

0.50

0.375

0.50

0.375

0.375

-

-

-

-

-

ประเภทลูกค้ า
ประเภทเงินฝาก

ออมทรัพย์ -พลัส (On call)
วงเงินตังแต่
< 10 ล้ านบาทขึ <นไป
วงเงินตังแต่
< 100 ล้ านบาทขึ <นไป
วงเงินตังแต่
< 500 ล้ านบาทขึ <นไป
วงเงินตังแต่
< 1,000 ล้ านบาทขึ <นไป
วงเงินตังแต่
< 1,500 ล้ านบาทขึ <นไป
วงเงินตังแต่
< 5,000 ล้ านบาทขึ <นไป
ออมทรัพย์ -พลัส (ฝากต่ อเนื;อง 7 วันถึง 13 วัน)
วงเงินตังแต่
< 10 ล้ านบาทขึ <นไป
วงเงินตังแต่
< 100 ล้ านบาทขึ <นไป
วงเงินตังแต่
< 500 ล้ านบาทขึ <นไป
วงเงินตังแต่
< 1,000 ล้ านบาทขึ <นไป
ออมทรัพย์ -พลัส (ฝากต่ อเนื;อง 14 วัน ถึง 20 วัน )
วงเงินตังแต่
< 10 ล้ านบาทขึ <นไป
วงเงินตังแต่
< 100 ล้ านบาทขึ <นไป
วงเงินตังแต่
< 500 ล้ านบาทขึ <นไป
วงเงินตังแต่
< 1,000 ล้ านบาทขึ <นไป
ออมทรัพย์ -พลัส (ฝากต่ อเนื;อง 21 วัน ถึง 1 เดือน)
วงเงินตังแต่
< 10 ล้ านบาทขึ <นไป
วงเงินตังแต่
< 100 ล้ านบาทขึ <นไป
วงเงินตังแต่
< 500 ล้ านบาทขึ <นไป
วงเงินตังแต่
< 1,000 ล้ านบาทขึ <นไป
ออมทรัพย์ -พลัส (ฝากต่ อเนื;องมากกว่ า 1 เดือน ถึง 2 เดือน )
วงเงินตังแต่
< 10 ล้ านบาทขึ <นไป
วงเงินตังแต่
< 100 ล้ านบาทขึ <นไป
วงเงินตังแต่
< 500 ล้ านบาทขึ <นไป
วงเงินตังแต่
< 1,000 ล้ านบาทขึ <นไป
ออมทรัพย์ -พลัส (ฝากต่ อเนื;องมากกว่ า 2 เดือนถึง 3 เดือน)
วงเงินตังแต่
< 10 ล้ านบาทขึ <นไป
วงเงินตังแต่
< 100 ล้ านบาทขึ <นไป
วงเงินตังแต่
< 500 ล้ านบาทขึ <นไป
วงเงินตังแต่
< 1,000 ล้ านบาทขึ <นไป
ออมทรัพย์ -พลัส (ฝากต่ อเนื;องมากกว่ า 3 เดือนถึง 4 เดือน)
วงเงินตังแต่
< 10 ล้ านบาทขึ <นไป
วงเงินตังแต่
< 100 ล้ านบาทขึ <นไป
วงเงินตังแต่
< 500 ล้ านบาทขึ <นไป
วงเงินตังแต่
< 1,000 ล้ านบาทขึ <นไป
ออมทรัพย์ -พลัส (ฝากต่ อเนื;องมากกว่ า 4 เดือนถึง 5 เดือน)
วงเงินตังแต่
< 10 ล้ านบาทขึ <นไป
วงเงินตังแต่
< 100 ล้ านบาทขึ <นไป
วงเงินตังแต่
< 500 ล้ านบาทขึ <นไป
วงเงินตังแต่
< 1,000 ล้ านบาทขึ <นไป
ออมทรัพย์ -พลัส (ฝากต่ อเนื;องมากกว่ า 5 เดือน ถึง 6 เดือน)
วงเงินตังแต่
< 10 ล้ านบาทขึ <นไป
วงเงินตังแต่
< 100 ล้ านบาทขึ <นไป
วงเงินตังแต่
< 500 ล้ านบาทขึ <นไป
วงเงินตังแต่
< 1,000 ล้ านบาทขึ <นไป
ออมทรัพย์ -พลัส (ฝากต่ อเนื;องมากกว่ า 6 เดือนถึง 12 เดือน)
วงเงินตังแต่
< 10 ล้ านบาทขึ <นไป
วงเงินตังแต่
< 100 ล้ านบาทขึ <นไป
วงเงินตังแต่
< 500 ล้ านบาทขึ <นไป
วงเงินตังแต่
< 1,000 ล้ านบาทขึ <นไป

(1) บุคคล
ธรรมดา

(2) นิติบุคคล (3) ราชการ
ทัว, ไป

(4) นิติ
(5) สถาบัน
บุคคลที,ไม่
แสวงหากําไร

(6)
สถานศึกษา

(7) กองทุน
และ บริ ษัท
ประกัน

(8) สหกรณ์

ผู้มีถิ,นฐานอยูน่ อกประเทศ
(12) นิติ (13) บุคคล
(9)
(10)
(11)
พิเศษ
บุคคล นิติบุคคล สถาบัน บุคคลพิเศษ
ธรรมดา
การเงิน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.40
0.50
0.60
0.60
0.60
0.60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.80
0.90
1.00
1.25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.80
0.90
1.00
1.25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.80
0.90
1.00
1.30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.80
0.90
1.00
1.30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.85
1.00
1.05
1.30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.85
1.00
1.05
1.30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.90
1.05
1.10
1.30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.90
1.05
1.10
1.30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.95
1.05
1.15
1.50

-

ประเภทลูกค้ า
ประเภทเงินฝาก

(1) บุคคล
ธรรมดา

ออมทรัพย์ -พลัส (ฝากต่ อเนื;องมากกว่ า 12 เดือนถึง 18 เดือน)
วงเงินตังแต่
< 10 ล้ านบาทขึ <นไป
วงเงินตังแต่
< 100 ล้ านบาทขึ <นไป
วงเงินตังแต่
< 500 ล้ านบาทขึ <นไป
วงเงินตังแต่
< 1,000 ล้ านบาทขึ <นไป
ออมทรัพย์ -พลัส (ฝากต่ อเนื;องมากกว่ า 18 เดือนถึง 24 เดือน)
วงเงินตังแต่
< 10 ล้ านบาทขึ <นไป
วงเงินตังแต่
< 100 ล้ านบาทขึ <นไป
วงเงินตังแต่
< 500 ล้ านบาทขึ <นไป
วงเงินตังแต่
< 1,000 ล้ านบาทขึ <นไป
ออมทรัพย์ -พลัสพิเศษ (On Call)
วงเงินตังแต่
<
10 ล้ านบาทขึ <นไป
วงเงินตังแต่
<
100 ล้ านบาทขึ <นไป
วงเงินตังแต่
<
500 ล้ านบาทขึ <นไป
วงเงินตังแต่
< 1,000 ล้ านบาทขึ <นไป
วงเงินตังแต่
< 1,500 ล้ านบาทขึ <นไป
วงเงินตังแต่
< 5,000 ล้ านบาทขึ <นไป
ออมทรัพย์ (กําหนดวงเงินฝากพิเศษ 1 )
ออมทรัพย์ (กําหนดวงเงินฝากพิเศษ 2 )
วงเงินไม่เกิน 1,000 ล้ านบาท
วงเงินส่วนที,เกิน 1,000 ล้ านบาท ขึ <นไป
ออมทรัพย์ (กําหนดวงเงินฝากพิเศษ 3 )
3. ประจํา (ผ่ านทุกช่ องทางการเปิ ดบัญชี)
เงินฝากประจําแบบไม่ มีสมุดคู่ฝาก ( E PASSBOOK )
เงินฝากประจํา 3 เดือน
วงเงินน้ อยกว่า 5 ล้ านบาท
1.25
วงเงินตังแต่
<
5 ล้ านบาทขึ <นไป
1.00
เงินฝากประจํา 6 เดือน
วงเงินน้ อยกว่า 5 ล้ านบาท
1.50
วงเงินตังแต่
<
5 ล้ านบาทขึ <นไป
1.25
เงินฝากประจํา 12 เดือน
วงเงินน้ อยกว่า 5 ล้ านบาท
1.75
วงเงินตังแต่
<
5 ล้ านบาทขึ <นไป
1.50
เงินฝากประจํา 24 เดือน
วงเงินน้ อยกว่า 5 ล้ านบาท
1.80
วงเงินตังแต่
<
5 ล้ านบาทขึ <นไป
1.55
เงินฝากประจํา 36 เดือน
วงเงินน้ อยกว่า 5 ล้ านบาท
1.95
วงเงินตังแต่
<
5 ล้ านบาทขึ <นไป
1.70
เงินฝากประจําแบบมีสมุดคู่ฝาก / แบบใบรับเงินประเภทฝากประจํา
1 เดือน
วงเงินตังแต่
<
5 ล้ านบาทขึ <นไป
0.80
วงเงินตังแต่
< 100 ล้ านบาทขึ <นไป
0.80
วงเงินตังแต่
< 500 ล้ านบาทขึ <นไป
0.80
วงเงินตังแต่
< 1,000 ล้ านบาทขึ <นไป
0.80
3 เดือน
วงเงินน้ อยกว่า 5 ล้ านบาท
1.15
วงเงินตังแต่
<
5 ล้ านบาทขึ <นไป
0.90
วงเงินตังแต่
<
50 ล้ านบาทขึ <นไป
0.90
วงเงินตังแต่
< 100 ล้ านบาทขึ <นไป
0.90
วงเงินตังแต่
< 500 ล้ านบาทขึ <นไป
0.90
วงเงินตังแต่
< 1,000 ล้ านบาทขึ <นไป
0.90

(2) นิติบุคคล (3) ราชการ
ทัว, ไป

(4) นิติ
(5) สถาบัน
บุคคลที,ไม่
แสวงหากําไร

(6)
สถานศึกษา

(7) กองทุน
และ บริ ษัท
ประกัน

(8) สหกรณ์

ผู้มีถิ,นฐานอยูน่ อกประเทศ
(12) นิติ (13) บุคคล
(9)
(10)
(11)
บุ
ค
คลพิเศษ
พิเศษ
บุคคล นิติบุคคล สถาบัน
ธรรมดา
การเงิน)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.00
1.05
1.20
1.40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.00
1.05
1.20
1.40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.40
0.50
0.60
0.60
0.60
0.60
0.65

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.60
0.40
1.10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.75
0.75
0.75
0.75

0.75
0.75
0.75
0.75

0.80
0.80
0.80
0.80

0.75
0.75
0.75
0.75

0.80
0.80
0.80
0.80

0.75
0.75
0.75
0.75

0.75
0.75
0.75
0.75

-

-

-

0.75
0.90
1.00
1.30

-

0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85

0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85

0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90

0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85

0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90

0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85

0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85

-

-

-

0.85
0.85
0.85
1.00
1.05
1.30

-

1.20

ประเภทลูกค้ า
ประเภทเงินฝาก

(1) บุคคล
ธรรมดา

(2) นิติบุคคล (3) ราชการ
ทัว, ไป

6 เดือน
วงเงินน้ อยกว่า 5 ล้ านบาท
1.40
0.90
0.90
วงเงินตังแต่
<
5 ล้ านบาทขึ <นไป
1.15
0.90
0.90
วงเงินตังแต่
<
50 ล้ านบาทขึ <นไป
1.15
0.90
0.90
วงเงินตังแต่
< 100 ล้ านบาทขึ <นไป
1.15
0.90
0.90
วงเงินตังแต่
< 500 ล้ านบาทขึ <นไป
1.15
0.90
0.90
วงเงินตังแต่
< 1,000 ล้ านบาทขึ <นไป
1.15
0.90
0.90
9 เดือน
วงเงินน้ อยกว่า 5 ล้ านบาท
1.55
0.95
0.95
วงเงินตังแต่
<
5 ล้ านบาทขึ <นไป
1.30
0.95
0.95
วงเงินตังแต่
<
50 ล้ านบาทขึ <นไป
1.30
0.95
0.95
วงเงินตังแต่
< 100 ล้ านบาทขึ <นไป
1.30
0.95
0.95
วงเงินตังแต่
< 500 ล้ านบาทขึ <นไป
1.30
0.95
0.95
วงเงินตังแต่
< 1,000 ล้ านบาทขึ <นไป
1.30
0.95
0.95
12 เดือน
วงเงินน้ อยกว่า 5 ล้ านบาท
1.65
1.00
1.00
วงเงินตังแต่
<
5 ล้ านบาทขึ <นไป
1.40
1.00
1.00
วงเงินตังแต่
<
50 ล้ านบาทขึ <นไป
1.40
1.10
1.10
วงเงินตังแต่
< 100 ล้ านบาทขึ <นไป
1.40
1.10
1.10
วงเงินตังแต่
< 500 ล้ านบาทขึ <นไป
1.40
1.10
1.10
วงเงินตังแต่
< 1,000 ล้ านบาทขึ <นไป
1.40
1.10
1.10
24 เดือน
วงเงินน้ อยกว่า 5 ล้ านบาท
1.70
1.10
1.10
วงเงินตังแต่
<
5 ล้ านบาทขึ <นไป
1.45
1.10
1.10
วงเงินตังแต่
<
50 ล้ านบาทขึ <นไป
1.45
1.10
1.10
วงเงินตังแต่
< 100 ล้ านบาทขึ <นไป
1.45
1.10
1.10
วงเงินตังแต่
< 500 ล้ านบาทขึ <นไป
1.45
1.10
1.10
วงเงินตังแต่
< 1,000 ล้ านบาทขึ <นไป
1.45
1.10
1.10
36 เดือน
วงเงินน้ อยกว่า 5 ล้ านบาท
1.85
1.10
1.10
วงเงินตังแต่
<
5 ล้ านบาทขึ <นไป
1.60
1.10
1.10
วงเงินตังแต่
<
50 ล้ านบาทขึ <นไป
1.60
1.10
1.10
วงเงินตังแต่
< 100 ล้ านบาทขึ <นไป
1.60
1.10
1.10
วงเงินตังแต่
< 500 ล้ านบาทขึ <นไป
1.60
1.10
1.10
วงเงินตังแต่
< 1,000 ล้ านบาทขึ <นไป
1.60
1.10
1.10
เงินฝากประจํา 6 เดือน (โครงการสวัสดิการบ้ าน สปส. เพื;อผู้ประกันตน)
ประจําเผื;อเหลือ เผื;อขาด เผื;อเรียก 12 เดือน
วงเงินตังแต่
< 100,000 บาทขึ <นไป
1.40
1.10
1.10
ประจํา 36 เดือน สําหรับนิติบุคคลอาคารชุด และนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร **
เดือนที, 1 - 12
เดือนที, 13 - 24
เดือนที, 25 - 36
เงินฝากสานสัมพันธ์
3 เดือน
วงเงินน้ อยกว่า 5 ล้ านบาท
1.15
วงเงินตังแต่
<
5 ล้ านบาทขึ <นไป
0.90
6 เดือน
วงเงินน้ อยกว่า 5 ล้ านบาท
1.40
วงเงินตังแต่
<
5 ล้ านบาทขึ <นไป
1.15
12 เดือน
วงเงินน้ อยกว่า 5 ล้ านบาท
1.65
วงเงินตังแต่
<
5 ล้ านบาทขึ <นไป
1.40
ประจําพิเศษ 22 เดือน (รับฝากตัง< แต่ วันที; 21 มกราคม 2560 ถึง วันที; 17 มิถุนายน 2560)
วงเงินตังแต่
< 10,000 บาทขึ <นไป
1.70
1.70
1.70
ประจําพิเศษ 7 เดือน
1.50
(รับฝากตังแต่
< วนั ที, 6 เมษายน 2562 ถึงวันที, 17 พฤษภาคม 2562)

(4) นิติ
(5) สถาบัน
บุคคลที,ไม่
แสวงหากําไร

(6)
สถานศึกษา

(7) กองทุน
และ บริ ษัท
ประกัน

(8)
สหกรณ์

ผู้มีถิ,นฐานอยูน่ อกประเทศ
(9)
(10)
(11) (12) นิติบุคคล (13) บุคคล
บุคคล นิติบุคคล สถาบัน
พิเศษ
พิเศษ
ธรรมดา
การเงิน)

1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15

0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90

1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15

0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90

0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90

0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90

0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90

0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90

0.95
0.95
0.95
1.05
1.10
1.30

1.30

1.30
1.30
1.30
1.30
1.30
1.30

0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95

1.30
1.30
1.30
1.30
1.30
1.30

0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95

0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95

-

-

-

-

-

1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40

1.00
1.00
1.10
1.10
1.10
1.10

1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40

1.00
1.00
1.10
1.10
1.10
1.10

1.00
1.00
1.10
1.10
1.10
1.10

1.00
1.00
1.10
1.10
1.10
1.10

1.00
1.00
1.10
1.10
1.10
1.10

1.00
1.00
1.10
1.10
1.10
1.10

1.00
1.40
1.40
1.40
1.40
1.50

-

1.45
1.45
1.45
1.45
1.45
1.45

1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10

1.45
1.45
1.45
1.45
1.45
1.45

1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10

1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10

1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10

1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10

1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10

1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40

1.65

1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
-

1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
-

1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
-

1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
-

1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
-

1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
-

1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
-

1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
-

1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
1.00

-

1.40

-

1.40

-

1.10

-

-

-

-

-

-

-

1.50
1.70
1.70

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.70

-

1.70

-

1.70

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.40
-

ประเภทลูกค้ า
ประเภทเงินฝาก

ประจําพิเศษ 7 เดือน
วงเงินตํ,ากว่า 2,000,000.00 บาท
วงเงินตังแต่
<
2,000,000.00 บาท แต่ไม่ถงึ 10,000,000.00 บาท
วงเงินตังแต่
< 10,000,000.00 บาท แต่ไม่ถงึ 100,000,000.00 บาท
วงเงินตังแต่
< 100,000,000.00 บาทขึ <นไป
(รับฝากตังแต่
< วนั ที, 18 พฤษภาคม 2562 เป็ นต้ นไป)
4. แบบผูกพัน (24 เดือนขึน< ไป) ***

(1) บุคคล
ธรรมดา

(2) นิติบุคคล (3) ราชการ
ทัว, ไป

(4) นิติ
(5) สถาบัน
บุคคลที,ไม่
แสวงหากําไร

(6)
สถานศึกษา

(7) กองทุน
และ บริ ษัท
ประกัน

(8)
สหกรณ์

ผู้มีถิ,นฐานอยูน่ อกประเทศ
(9)
(10)
(11) (12) นิติบุคคล (13) บุคคล
บุคคล นิติบุคคล สถาบัน
พิเศษ
พิเศษ
ธรรมดา
การเงิน)

1.50
1.70
1.80
1.90

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.75

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เงินฝากเพิ,มทรัพย์ (งดรับฝากตังแต่
< 1 พฤศจิกายน 2553)
2.40
เงินฝากวิวาห์เปี, ยมสุข (งดรับฝากตังแต่
< 1 พฤศจิกายน 2553)
2.15
เงินฝากเพื,อการเคหะ (งดรับฝากตังแต่
< 1 พฤศจิกายน 2553)
2.40
เงินฝากเพื,อการศึกษา (งดรับฝากตังแต่
< 1 พฤศจิกายน 2553)
2.15
เงินฝากชีวิตเปี, ยมสุข (งดรับฝากตังแต่
< 1 สิงหาคม 2558)
ตังแต่
< 24 งวด ถึง 60 งวด
2.15
ตังแต่
< 61 งวด ถึง 96 งวด
2.40
เงินฝากโบนัสการศึกษา 36 เดือน
2.15
(กรณีเปิ ดบัญชีก่อน 21 มีนาคม 2550)
เงินฝากโบนัสการศึกษา 36 เดือน
1.85
(กรณีเปิ ดบัญชีตงแต่
ั < วนั ที, 21 มีนาคม 2550 ถึงวันที, 31 ธันวาคม 2551)
เงินฝากโบนัส 24 เดือน
1.90
(ฝากต่อเนื,องตังแต่
< 10,000 บาท แต่ไม่ถงึ 15,000 บาท และเปิ ดบัญชีก่อนวันที, 1 มกราคม 2554)
เงินฝากโบนัส 24 เดือน
2.15
(ฝากต่อเนื,องตังแต่
< 15,000 บาทขึ <นไป และเปิ ดบัญชีก่อนวันที, 1 มกราคม 2554)
เงินฝากโบนัส 36 เดือน
1.85
(กรณีเปิ ดบัญชีก่อนวันที, 1 มกราคม 2554)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

แบบมีสมุดคูฝ่ าก
เงินฝากโบนัส 24 เดือน
(กรณีเปิ ดบัญชีตงแต่
ั < วนั ที, 1 มกราคม 2554)
เงินฝากโบนัส 36 เดือน
(กรณีเปิ ดบัญชีตงแต่
ั < วนั ที, 1 มกราคม 2554)

แบบไม่มีสมุดคูฝ่ าก ( E PASSBOOK)
เงินฝากโบนัส / เงินฝากระยะยาว 24 เดือน
เงินฝากโบนัส / เงินฝากระยะยาว 36 เดือน
5. เงินฝากสมาร์ ทคิดส์
เงินฝากออมทรัพย์ สมาร์ ทคิดส์
เงินฝากประจํา สมาร์ ทคิดส์ 24 เดือน
วงเงินน้ อยกว่า 5 ล้ านบาท
วงเงินตังแต่
<
5 ล้ านบาทขึ <นไป
เงินฝากระยะยาว สมาร์ ทคิดส์ 24 เดือน

2.60
2.85

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.95
1.70
1.95

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.50
2.25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.75

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.15
1.15
1.35

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.35

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6. เงินฝากอัพทูมี (แบบมีสมุดคู่ฝาก / แบบไม่ มีสมุดคู่ฝาก)
เงินฝากออมทรัพย์ อัพทูมี
เงินฝากอัพทูมีมายโกลมายเซฟวิ,ง(24 เดือน) ****
(เปิ ดบัญชีก่อน 22 มิถนุ ายน 2556)
เงินฝากอัพทูมีมายโกลมายเซฟวิ,ง(36 เดือน) ****
(เปิ ดบัญชีก่อน 22 มิถนุ ายน 2556)
เงินฝากอัพทูมีมายโกลมายเซฟวิ,ง(24 เดือน) ****
(เปิ ดบัญชีตงแต่
ั < 22 มิถนุ ายน 2556 เป็ นต้ นไป)
เงินฝากอัพทูมีมายโกลมายเซฟวิ,ง(36 เดือน) ****
(เปิ ดบัญชีตงแต่
ั < 22 มิถนุ ายน 2556 เป็ นต้ นไป)
เงินฝากอัพทูมีมายโกลมายช้ อยส์ระยะฝาก 6 เดือน
เงินฝากอัพทูมีมายโกลมายช้ อยส์ระยะฝากตังแต่
< 6 เดือนขึ <นไป
เงินฝากอัพทูมีมายโกลมายช้ อยส์ระยะฝากตังแต่
< 12 เดือนขึ <นไป
เงินฝากอัพทูมีมายโกลมายช้ อยส์ระยะฝาก
ตังแต่
< 18 เดือนแต่ไม่เกิน 24 เดือน

ประเภทลูกค้ า
ประเภทเงินฝาก

7. บัตรเงินฝาก
บัตรเงินฝาก (ระยะฝาก 91 วันถึง 120 วัน)
วงเงินตังแต่
< 5 ล้ านบาทขึ <นไป
วงเงินตังแต่
< 100 ล้ านบาทขึ <นไป
วงเงินตังแต่
< 500 ล้ านบาทขึ <นไป
วงเงินตังแต่
< 1,000 ล้ านบาทขึ <นไป
บัตรเงินฝาก (ระยะฝาก 121 วัน ถึง 150 วัน )
วงเงินตังแต่
< 5 ล้ านบาทขึ <นไป
วงเงินตังแต่
< 100 ล้ านบาทขึ <นไป
วงเงินตังแต่
< 500 ล้ านบาทขึ <นไป
วงเงินตังแต่
< 1,000 ล้ านบาทขึ <นไป
บัตรเงินฝาก (ระยะฝาก 151 วัน ถึง 180 วัน )
วงเงินตังแต่
< 5 ล้ านบาทขึ <นไป
วงเงินตังแต่
< 100 ล้ านบาทขึ <นไป
วงเงินตังแต่
< 500 ล้ านบาทขึ <นไป
วงเงินตังแต่
< 1,000 ล้ านบาทขึ <นไป
บัตรเงินฝาก (ระยะฝาก 181 วัน ถึง 365 วัน )
วงเงินตังแต่
< 5 ล้ านบาทขึ <นไป
วงเงินตังแต่
< 100 ล้ านบาทขึ <นไป
วงเงินตังแต่
< 500 ล้ านบาทขึ <นไป
วงเงินตังแต่
< 1,000 ล้ านบาทขึ <นไป

8. บัญชีเงินฝาก SCB HAPPY

(1) บุคคล
ธรรมดา

(2) นิติบุคคล (3) ราชการ
ทัว, ไป

(4) นิติ
(5) สถาบัน
บุคคลที,ไม่
แสวงหากําไร

(6)
สถานศึกษา

(7) กองทุน
และ บริ ษัท
ประกัน

(8)
สหกรณ์

ผู้มีถิ,นฐานอยูน่ อกประเทศ
(9)
(10)
(11) (12) นิติบุคคล (13) บุคคล
บุคคล นิติบุคคล สถาบัน
พิเศษ
พิเศษ
ธรรมดา
การเงิน)

-

-

-

-

1.00
1.00
1.00
1.00

-

1.00
1.00
1.00
1.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.10
1.10
1.10
1.10

-

1.10
1.10
1.10
1.10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.10
1.10
1.10
1.10

-

1.10
1.10
1.10
1.10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.20
1.20
1.20
1.20

-

1.20
1.20
1.20
1.20

-

-

-

-

-

-

0.50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ตามโครงการ "รูดปัZ บ...รับเพิ;ม" ตามเงื,อนไขประกาศอัตราดอกเบี <ย ข้ อ 28
9.1 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (แบบมีสมุดคู่ฝาก/แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก) 0.50
- เข้ าเงื,อนไข และยอดเงินคงเหลือเฉลี,ยต่อเดือนไม่เกิน 200,000 บาทแรก
รับดอกเบี <ยพิเศษเพิ,ม
1.50
(อัตราดอกเบี <ยที,แท้ จริงคือ 0.50% - 2.00% ต่อปี ขึ <นอยู่กบั ยอดเงินคงเหลือเฉลี,ยต่อเดือนในบัญชีในเดือนที,ยอดค่าใช้ จ่ายผ่านบัตรเครดิต และ/หรือ บัตรเดบิตถึงเกณฑ์ที,ธนาคารกําหนด)
0.25
9.2 บัญชีเงินฝากจากใจ (แบบมีสมุดคู่ฝาก/แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก)
- เข้ าเงื,อนไข และยอดเงินคงเหลือเฉลี,ยต่อเดือน ไม่เกิน 200,000 บาทแรก
รับดอกเบี <ยพิเศษเพิ,ม
1.50
(อัตราดอกเบี <ยที,แท้ จริงคือ 0.25% - 1.75% ต่อปี ขึ <นอยู่กบั ยอดเงินคงเหลือเฉลี,ยต่อเดือนในบัญชีในเดือนที,ยอดค่าใช้ จ่ายผ่านบัตรเครดิต และ/หรือ บัตรเดบิตถึงเกณฑ์ที,ธนาคารกําหนด)
10. อัตราดอกเบีย< พิเศษสําหรับบัญชีออมทรัพย์ ท; ีรับเงินเดือน และเข้ าร่ วมโครงการรูดปัZ บ...รับเพิ;ม ปี 2
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (เฉพาะกลุ่มบุคคลธรรมดา(1))
รั บดอกเบีย< เพิ;ม 1.0% ต่ อปี จากดอกเบีย< ปกติ
( อัตราดอกเบี <ยที,แท้ จริงคือ 0.50% - 1.50% ต่อปี ขึ <นอยู่กบั ยอดเงินคงเหลือเฉลี,ยในบัญชี
ในเดือนที,ยอดค่าใช้ จ่ายผ่านบัตรเครดิต และ/หรือ บัตรเดบิตถึงเกณฑ์ที,ธนาคารกําหนด )
บัญชีเงินฝากจากใจ (เฉพาะกลุ่มบุคคลธรรมดา(1))
รั บดอกเบีย< เพิ;ม 1.0% ต่ อปี จากดอกเบีย< ปกติ
(อัตราดอกเบี <ยที,แท้ จริงคือ 0.25% - 1.25% ต่อปี ขึ <นอยู่กบั ยอดเงินคงเหลือเฉลี,ยในบัญชี
ในเดือนที,ยอดค่าใช้ จ่ายผ่านบัตรเครดิต และ/หรือ บัตรเดบิตถึงเกณฑ์ที,ธนาคารกําหนด)

หมายเหตุ
- “-” หมายถึง ไม่รับฝาก
* (1) Fixed อ้ างอิงจากอัตราดอกเบี <ยเงินฝากประจําประเภท 1 เดือน ของวงเงินฝากตํ,าสุดของธนาคารที,ธนาคารจ่ายให้ กบั นิตบิ คุ คลทัว, ไป
* (2) Savings อ้ างอิงจากอัตราดอกเบี <ยออมทรัพย์ที,ธนาคารจ่ายให้ กบั นิตบิ คุ คลทัว, ไป (3) ผู้ฝากต้ องมีคณ
ุ สมบัติ และเป็ นไปตามเงื,อนไขที,ธนาคารกําหนดในข้ อ 19 ของเงื,อนไขการจ่ายดอกเบี <ย
** ลูกค้ าที,จะใช้ บริการต้ องมีคณ
ุ สมบัตติ ามเงื,อนไขที,ธนาคารกําหนดในข้ อ 17.1 ของเงื,อนไขการจ่ายดอกเบี <ย
*** เท่ากับอัตราดอกเบี <ยเงินฝากประจําประเภท 12 เดือน(วงเงินที,ฝากตํ,าสุด) + Extra ตามรายละเอียดที,ระบุไว้ ในเงื,อนไขการจ่ายดอกเบี <ย
**** เงินฝากอัพทูมีมายโกลมายเซฟวิง, เปลี,ยนชื,อจาก "เงินฝากประจําสานฝั นปลอดภาษี"

ฉบับที 11/2562
ความหมายของประเภทลูกค้ าในตารางข้ างต้ น
(1) บุคคลธรรมดา หมายถึง บุคคลธรรมดาทัวไป ซึงหมายถึง บุคคลธรรมดาทีไม่ใช่นิติบคุ คล
(2) นิติบคุ คลทัวไป หมายถึง สถานฑูต องค์การสหประชาชาติ และนิติบคุ คล เช่น บริ ษัท บริ ษัทมหาชน ห้ างหุ้นส่วนจํากัด ห้ างหุ้นส่วนสามัญนิตบิ คุ คล ทังนี
3 3 ไม่รวมถึง
นิติบคุ คลพิเศษ (12)
(3) ราชการ หมายถึง หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรของรัฐ
(4) นิติบคุ คลทีไม่แสวงหากําไร หมายถึง วัด โบสถ์ สมาคม มูลนิธิ
(5) สถาบัน หมายถึง ผู้ประกอบธุรกิจเกียวกับการเงิน การลงทุน เช่น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ไทยเพือรายย่อย บริ ษัทเงินทุน บริ ษัทหลักทรัพย์ บริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ กองทุนเพือการฟื น3 ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน บรรษัทตลาดรองสินเชือเพือทีอยู่อาศัย บรรษัทบริ หารสินทรัพย์ไทย สถาบันประกันเงินฝาก บริ ษัทบริ หารสินทรัพย์ โรงรับจํานํา
กิจการวิเทศธนกิจ ธนาคารต่างประเทศทีมีตวั แทนหรื อสาขาอยูใ่ นประเทศไทย สํานักงานวิเทศธนกิจของธนาคารต่างประเทศทีมีตวั แทนอยูใ่ นประเทศไทย สํานักงานผู้แทนของธนาคารต่างประเทศทีมีตวั แทนอยูใ่ นประเทศไทย บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม กองทุนรวมประเภทต่าง ๆ และกองทุนทีจัดตั 3งขึ 3นเพือการบริ หารเงิน
ทุกประเภท เป็ นต้ น ทังนี
3 3 ไม่รวมถึงสถาบันการเงินทีมีถินฐานนอกประเทศ
(6) สถานศึกษา หมายถึง สถาบันการศึกษาของรัฐบาล นิติบคุ คลทีไม่ต้องเสียภาษี เช่น โรงเรี ยนราษฎร์ , มหาวิทยาลัยเอกชน, นิติบคุ คลอาคารชุด, นิติบคุ คลหมูบ่ ้ านจัดสรร
(7) กองทุนและบริ ษัทประกัน หมายถึง กองทุนสํารองเลี 3ยงชีพ กองทุนเงินทดแทน กองทุนอืน ๆ ทีจัดตังขึ
3 3นเพือเป็ นสวัสดิการ บรรษัทบริ หารสินทรัพย์สถาบันการเงิน
บรรษัทประกันสินเชืออุตสาหกรรมขนาดย่อม และบริ ษัทประกันชีวิต หรื อบริษัทประกันภัย กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ กองทุนประกันสังคม
(8) สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ สหพันธ์ สหกรณ์ กลุม่ เกษตรกร หรื อสหกรณ์อนื ๆ
(9) บุคคลธรรมดาทีมีถินฐานอยูน่ อกประเทศ หมายถึง บุคคลทีมีถินทีอยูน่ อกประเทศไทยตามทีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
(10) นิติบคุ คลทีมีถินฐานอยูน่ อกประเทศ หมายถึง สมาคมหรื อมูลนิธิทีมีถินทีอยูน่ อกประเทศไทย ทังนี
3 3 ไม่รวมถึงสถาบันการเงินทีมีถินฐานอยูน่ อกประเทศไทย
(11) สถาบันการเงินทีมีถินฐานอยูน่ อกประเทศ หมายความถึง ผู้ประกอบธุรกิจเกียวกับการเงิน การลงทุนทีมีถินทีอยูน่ อกประเทศไทยเช่น สํานักงานหรื อสาขาของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ในต่างประเทศ สาขาของธนาคารในต่างประเทศทีไม่มีอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อน รวมทังธนาคารต่
3
างประเทศ สํานักงานวิเทศธนกิจของธนาคารต่างประเทศ และสํานักงานผู้แทนของธนาคารต่างประเทศ ทีไม่มีตวั แทนหรื อสาขาอยูใ่ นประเทศไทย
(12) นิติบคุ คลพิเศษ หมายถึง ลูกค้ าตามความหมายของประเภทลูกค้ าทีกําหนดไว้ ใน (2) ถึง (8) ข้ างต้ น ทีใช้ หรื อจะใช้ บริ การบริ หารเงินเพือธุรกิจกับธนาคาร หรื อบริ การ
อืนใดของธนาคาร รวมทังมี
3 คณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนถูกต้ องตรงตามเงือนไขและหลักเกณฑ์ทีธนาคารกําหนด และปฏิบตั ิตามเงือนไขทีธนาคารกําหนดเป็ นกรณีพิเศษหรื อมี
ข้ อตกลงกับธนาคารเป็ นกรณีพิเศษว่า (1) จะนําเงินเข้ าฝากในบัญชีออมทรัพย์ และ/หรื อ ฝากประจํา ตามวงเงินและระยะเวลาทีตกลงกันตามทีกําหนดไว้ ในตาราง
ข้ างต้ น และจะดํารงเงินฝากแต่ละรายการไว้ กบั ธนาคารอย่างต่อเนืองตามวงเงินและระยะเวลาทีตกลงกันดังกล่าว รวมทั 3งจะไม่ใช้ สิทธิเบิกถอนเงินดังกล่าวก่อนครบ
กําหนดระยะเวลาทีตกลงกันด้ วย หรื อ (2)จะทยอยนําเงินเข้ าฝากในบัญชีออมทรัพย์ตามวงเงินและระเวลาทีตกลงกันตามทีกําหนดไว้ ในตารางข้ างต้ น รวมทังจะไม่
3
ใช้
สิทธิเบิกถอนเงินฝากดังกล่าวก่อนครบกําหนดระยะเวลาทีตกลงกันด้ วย หรื อ (3) จะนําเงินเข้ าฝากในบัญชีออมทรัพย์ตามระยะเวลาทีตกลงกัน และในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าวจะดํารงเงินฝากในบัญชีออมทรัพย์ทงหมดให้
ั3
มียอดเงินฝากหรื อระยะเวลาทีตกลงกัน (แล้ วแต่กรณี) (เช่น เงินฝากออมทรัพย์-พลัส เป็ นต้ น) ตามวงเงินที
กําหนดไว้ ในตารางข้ างต้ น หรื อปรับเปลียนตามดุลยพินิจของธนาคาร และตามเงือนไขวิธีการในการคํานวณทีธนาคารกําหนด
อนึง สําหรับบัญชีเดินสะพัดพิเศษ (บัญชีธุรกิจ SCB ONE) ทีได้ รับความเห็นชอบจากธนาคารให้ เปิ ดบัญชีในนามบุคคลธรรมดาทีเป็ นผู้ประกอบการหรือเจ้ าของ
กิจการ ตามหลักเกณฑ์และเงือนไขของธนาคาร ให้ ถือว่าบุคคลธรรมดานันเป็
3 นนิติบคุ คลพิเศษตามความหมายของประกาศฉบันนี 3ด้ วย
(13) บุคคลพิเศษ หมายถึง ลูกค้ าตามความหมายของประเภทลูกค้ าทีกําหนดไว้ ใน (S), (4), (6) ข้ างต้ น ทีมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนถูกต้ องตรงตามเงือนไขและหลักเกณฑ์ที
ธนาคารกําหนด และได้ รับอนุมตั ิจากธนาคาร รวมทังปฎิ
3 บตั ติ ามเงือนไขทีธนาคารกําหนดหรื อมีข้อตกลงกับธนาคารเป็ นกรณีพิเศษว่า จะนําเงินเข้ าฝากในบัญชีเงิน
ฝากประจํา ตามวงเงินและระยะเวลาทีตกลงกันตามทีกําหนดไว้ ในตารางข้ างต้ น และจะดํารงเงินฝากแต่ละรายการไว้ กบั ธนาคารอย่างต่อเนืองตามวงเงินและ
ระยะเวลาทีตกลงกันดังกล่าว รวมทังจะไม่
3
ใช้ สิทธิเบิกถอนเงินดังกล่าวก่อนครบกําหนดระยะเวลาทีตกลงกันด้ วย ทังนี
3 3 วงเงินข้ างต้ น สามารถรวมยอดเงินฝากได้ ตาม
เงือนไขการจ่ายดอกเบี 3ย ข้ อ 8.1
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เงือนไขการจ่ายดอกเบี 3ย
1. ในกรณีทีมีลกู ค้ าซึงมิได้ อยูใ่ นประเภทลูกค้ าทีระบุไว้ ในตารางข้ างต้ น ประสงค์จะฝากเงินกับธนาคาร ธนาคารจะพิจารณาจ่ายดอกเบี 3ยให้ แก่ลกู ค้ ารายนันตามประเภท
3
เงินฝากและในอัตราเดียวกันกับอัตราทีจ่ายให้ แก่ประเภทลูกค้ าและวงเงินฝากทีมีลกั ษณะใกล้ เคียงกันกับลูกค้ ารายนัน3
2. เงินฝากออมทรัพย์ตามประเภทเงินฝาก 2 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ยทุกงวด 6 เดือน ยกเว้ นเงินฝากออมทรัพย์ซงรั
ึ บฝากเฉพาะนิติบคุ คลพิเศษ (12) ธนาคารอาจจะ
พิจารณาจ่ายดอกเบี 3ยให้ แก่ผ้ ฝู ากเงินประเภทนิติบคุ คลพิเศษ(12) ดังกล่าว โดยแบ่งจ่ายดอกเบี 3ยเป็ นรายงวดตามทีจะตกลงกัน (เช่น รายงวด 1 เดือน รายงวด 3 เดือน
หรื อรายงวด 6 เดือน เป็ นต้ น) ก็ได้
กรณีเงินฝากออมทรัพย์สําหรับลูกค้ านิติบคุ คลพิเศษ(12) นัน3 สําหรับประเภทบัญชีออมทรัพย์ (ฝากต่อเนือง) ทีมีการถอนเงินฝากก่อนครบกําหนดการฝากทีตกลง
กับธนาคารตามทีกําหนดไว้ ในตารางข้ างต้ น หรื อ ประเภทบัญชีออมทรัพย์ (กําหนดวงเงินฝากพิเศษ) หรื อ ประเภทบัญชีออมทรัพย์-พลัสพิเศษ (On Call) ทีปรากฎ
ยอดเงินฝากในบัญชีมีจํานวนตํากว่าวงเงินฝากขันตํ
3 า หรื อสูงกว่าวงเงินฝากขันสู
3 งสุด (แล้ วแต่กรณี) ทีธนาคารกําหนดไว้ ในตารางข้ างต้ นแล้ ว ธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ย
สําหรับเงินในบัญชีดงั กล่าวทังจํ
3 านวนในอัตราและเงือนไขการจ่ายดอกเบี 3ยเงินฝากออมทรัพย์ปกติทีใช้ สําหรับนิติบคุ คลทีจัดอยูใ่ นประเภทเดียวกัน (ซึงธนาคารได้
ประกาศเป็ นการทัวไปไว้ แล้ วตามทีกําหนดไว้ ในตารางข้ างต้ น) ทังนี
3 3 หากมีการถอนเงินฝากก่อนครบกําหนดการฝากทีตกลงกับธนาคาร และปรากฏว่าธนาคารได้ จา่ ย
ดอกเบี 3ยสําหรับเงินฝากทีถอนก่อนครบกําหนดในอัตราทีเกินกว่าดอกเบี 3ยทีผู้ฝากมีสิทธิจะได้ รับตามอัตราดอกเบี 3ยเงินฝากออมทรัพย์ปกติดงั กล่าวไปก่อนแล้ ว ธนาคาร
มีสิทธิจะหักดอกเบี 3ยส่วนทีจ่ายเกินไปดังกล่าวคืนจากผู้ฝากรายนัน3 โดยจะใช้ วิธีหกั ดอกเบี 3ยส่วนทีจ่ายเกินไปออกจากเงินฝากของผู้ฝาก
ส่วนเงินฝากประจําตามประเภทเงินฝาก 3 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ยเมือครบกําหนดการฝาก ทังนี
3 3 ถ้ าวันครบกําหนดการฝากทีตกลงกับธนาคารเป็ นวันหยุดทําการ
ธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ยในอัตราทีตกลงรับฝากเงินดังกล่าวจนถึงวันก่อนหน้ าวันทําการของธนาคารทีถัดไป
3. เงินฝากแบบผูกพัน (24 เดือนขึ 3นไป) ตามประเภทเงินฝาก 4 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ยของเงินฝากแบบผูกพันแต่ละประเภทในอัตราดังจะกล่าวต่อไปนี 3 (โดยคํานวณ
ตามหลักเกณฑ์ทีระบุไว้ ในข้ อ 12) ทุกเดือนมิถนุ ายน และธันวาคม โดยธนาคารจะนําดอกเบี 3ยดังกล่าวไปทบต้ นเพือคิดคํานวณดอกเบี 3ยต่อไป และจะแสดงรายการรวม
ในสมุดคูฝ่ ากหรื อรายการเดินบัญชี (Statement) เมือครบกําหนดการฝาก ภายหลังจากหักภาษี ณ ทีจ่ายแล้ ว (ถ้ าต้ องหักตามกฎหมาย) ส่วนเงือนไขอืน ๆ ให้ เป็ นไป
ตามระเบียบของธนาคารและตามประกาศกําหนดของธนาคารทีมีอยูใ่ นขณะนี 3 และ/ หรื อ ทีจะมีกําหนดเพิมเติมในภายหน้ า
3.1 แบบมีสมุดคูฝ่ าก
3.1.1 เงินฝากโบนัส 24 เดือน ฝากต่อเนืองตังแต่
3 10,000 บาท แต่ไม่ถึง 15,000 บาท ธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ยในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี 3ยเงินฝาก
ประจํา 12 เดือน บวกร้ อยละ 0.25 ต่อปี (กรณีเปิ ดบัญชีก่อนวันที 1 มกราคม 2554)
3.1.2 เงินฝากโบนัส 24 เดือน ฝากต่อเนืองตังแต่
3 15,000 บาทขึ 3นไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ยในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี 3ยเงินฝากประจํา 12 เดือน
บวกร้ อยละ 0.50 ต่อปี (กรณีเปิ ดบัญชีก่อนวันที 1 มกราคม 2554)
3.1.3 เงินฝากโบนัส 36 เดือน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ยในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี 3ยเงินฝากประจํา 12 เดือน บวกร้ อยละ 0.20 ต่อปี (กรณีเปิ ดบัญชี
ก่อนวันที 1 มกราคม 2554)
3.1.4 เงินฝากโบนัสการศึกษา 36 เดือน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ยในอัตราดอกเบี 3ยเงินฝากประจํา 12 เดือน บวกร้ อยละ 0.50 ต่อปี (กรณีเปิ ดบัญชี
ก่อนวันที 21 มีนาคม 2550) และบวกร้ อยละ 0.20 ต่อปี (กรณีเปิ ดบัญชีตงแต่
ั 3 วนั ที 21 มีนาคม 2550 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2551)
3.1.5 เงินฝากโบนัส 24 เดือน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ยในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี 3ยเงินฝากประจํา 12 เดือน บวกร้ อยละ 0.85 ต่อปี (กรณีเปิ ดบัญชีเปิ ด
ตังแต่
3 วนั ที 1 มกราคม 2554)
3.1.6 เงินฝากโบนัส 36 เดือน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ยในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี 3ยเงินฝากประจํา 12 เดือน บวกร้ อยละ 1.10 ต่อปี (กรณีเปิ ดบัญชีเปิ ด
ตังแต่
3 วนั ที 1 มกราคม 2554)
3.2 แบบไม่มีสมุดคูฝ่ าก (กรณีเปิ ดบัญชีตงแต่
ั 3 วนั ที 1 สิงหาคม 2558)
3.2.1 เงินฝากโบนัส/ระยะยาว 24 เดือน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ยในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี 3ยเงินฝากประจํา 12 เดือน บวกร้ อยละ 0.95 ต่อปี
3.2.2 เงินฝากโบนัส/ระยะยาว 36 เดือน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ยในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี 3ยเงินฝากประจํา 12 เดือน บวกร้ อยละ 1.20 ต่อปี
ทังนี
3 3 อัตราดอกเบี 3ยเงินฝากประจําประเภท 12 เดือนอาจเปลียนแปลงได้ เป็ นคราวๆ ไป ตามทีธนาคารประกาศกําหนดและหากอัตราดอกเบี 3ยเงินฝากประจํา
ประเภท 12 เดือนมีหลายอัตรา ก็ให้ ใช้ อตั ราทีตําทีสุด
4. เงินฝากสมาร์ ทคิดส์ ตามประเภทเงินฝาก 5 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ยของเงินฝากแต่ละประเภท ในอัตราดังจะกล่าวต่อไปนี 3
4.1 เงินฝากออมทรัพย์ สมาร์ ทคิดส์
4.1.1 เปิ ดบัญชีขนตํ
ั 3 า 2,000 บาท
4.1.2 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ยสําหรับเงินฝากตามระยะเวลาการฝากเงินของเงินฝากในอัตราดอกเบี 3ยเงินฝากออมทรัพย์ สมาร์ ทคิดส์ ตามประกาศของธนาคาร
เรื องอัตราดอกเบี 3ยเงินฝาก (ซึงธนาคารได้ ประกาศเป็ นการทัวไปตามทีกําหนดไว้ ในตารางข้ างต้ น) ณ วันฝาก (ภายหลังจากหักภาษี ณ ทีจ่ายแล้ ว (ถ้ าต้ อง
หักตามกฎหมาย))
4.1.3 บัญชีออมทรัพย์ สมาร์ ทคิดส์ ไม่สามารถขอใช้ บริ การตัดชําระค่าสาธารณูปโภคหรื อชําระค่าสินค้ าและบริ การผ่านช่องทางใด ๆ ของธนาคารได้
4.2 เงินฝากประจํา สมาร์ ทคิดส์ 24 เดือน
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4.2.1 ผู้ฝากจะต้ องเปิ ดบัญชีเงินฝากระยะยาว สมาร์ ทคิดส์ 24 เดือน ควบคูก่ บั การเปิ ดบัญชีเงินฝากประจํา สมาร์ ทคิดส์ 24 เดือน
4.2.2 เปิ ดบัญชีขนตํ
ั 3 า 1,000 บาท
4.2.3 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ยสําหรับเงินฝากตามระยะเวลาการฝากของเงินฝากแต่ละรายการในอัตราดอกเบี 3ยเงินฝากประจํา สมาร์ ทคิดส์ 24 เดือน ตาม
ประกาศของธนาคารเรื องอัตราดอกเบี 3ยเงินฝาก (ซึงธนาคารได้ ประกาศเป็ นการทัวไปตามทีกําหนดไว้ ในตารางข้ างต้ น) ในแต่ละขณะ โดยจะ จ่ายเมือครบ
กําหนดการฝาก (ภายหลังจากหักภาษี ณ ทีจ่ายแล้ ว)
4.2.4 หากผู้ฝากถอนเงินฝากก่อนครบกําหนดการฝาก ธนาคารมีเงือนไขการจ่ายดอกเบี 3ยดังนี 3
4.2.4.1 ถ้ าฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารไม่จา่ ยดอกเบี 3ย
4.2.4.2 ถ้ าฝากมาแล้ วไม่น้อยกว่า 3 เดือน แต่ไม่ถึง 24 เดือน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ยให้ สาํ หรับระยะเวลาทีฝากไว้ จริ ง ในอัตราดอกเบี 3ยตําสุดของเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์ทีจ่ายให้ แก่ลกู ค้ าในประเภทเดียวกัน ณ วันฝาก พร้ อมหักภาษี ณ ทีจ่าย
4.3 เงินฝากระยะยาว สมาร์ ทคิดส์ 24 เดือน
4.3.1 ผู้ฝากจะต้ องเปิ ดบัญชีฝากประจํา สมาร์ ทคิดส์ 24 เดือน ควบคูก่ บั การเปิ ดบัญชีเงินฝากระยะยาว สมาร์ ทคิดส์ 24 เดือน
4.3.2 เปิ ดบัญชีขนตํ
ั 3 า 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท (ทวีคณ
ู ทุก 500 บาท)
4.3.3 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ยสําหรับเงินฝากระยะยาว สมาร์ ทคิดส์ 24 เดือน ตามประกาศของธนาคารเรื องอัตราดอกเบี 3ยเงินฝาก (ซึงธนาคารได้ ประกาศ
เป็ นการทัวไป ตามทีกําหนดไว้ ในตารางข้ างต้ น) (โดยคํานวณตามวิธีดงั กล่าวในข้ อ 12.) และทุกงวด 6 เดือนธนาคารจะนําดอกเบี 3ยดังกล่าวไปทบต้ นเพือ
คิดคํานวณดอกเบี 3ยต่อไปและจะแสดงรายการรวมในสมุดคูฝ่ ากเมือครบกําหนดการฝาก (ภายหลังจากหักภาษี ณ ทีจ่าย แล้ ว (ถ้ าต้ องหักตามกฎหมาย))
4.3.4 กรณีทีผู้ฝากฝากเงินครบกําหนดการฝาก และปฏิบตั ิตามเงือนไขของผู้มีสิทธิได้ รับยกเว้ นภาษีดอกเบี 3ยเงินฝากระยะยาวตามข้ อกําหนดของกรมสรรพากร
ผู้ฝากจะได้ รับสิทธิยกเว้ นภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดาหัก ณ ทีจ่ายสําหรับดอกเบี 3ยเงินฝาก
4.3.5 กรณีทีผู้ฝากขาดการนําฝากเงินเกินกว่า 2 งวด ไม่วา่ จะติดต่อกันหรื อไม่ ผู้ฝากจะไม่ได้ รับสิทธิดงั กล่าวในข้ อ 4.3.4 แต่หากผู้ฝากยังคงนําฝากเงินจนครบ
กําหนด 24 งวด ธนาคารจะยังคงจ่ายดอกเบี 3ยสําหรับเงินฝากในอัตราดอกเบี 3ยเงินฝากระยะยาว สมาร์ ทคิดส์ 24 เดือน ตามประกาศของธนาคาร
4.3.6 หาก (1) ผู้ฝากถอนเงินฝากก่อนครบกําหนดการฝาก หรื อ (2) ผู้ฝากฝากเงินไม่ครบจํานวน 24 งวด และประสงค์จะถอนเงินฝาก ผู้ฝากต้ องถอนเงินฝาก
ทังหมดครั
3
ง3 เดียวและปิ ดบัญชีโดยธนาคารมีเงือนไขการจ่ายดอกเบี 3ย ดังนี 3
4.3.6.1 ถ้ าได้ มีการนําเงินเข้ าฝากในบัญชีเงินฝากเป็ นรายเดือนอย่างต่อเนืองไม่ถึง 3 เดือน นับจากวันทีนําเงินเข้ าฝากงวดแรก ธนาคารไม่จา่ ยดอกเบี 3ย
4.3.6.2 ถ้ าได้ มีการนําเงินเข้ าฝากในบัญชีเงินฝากเป็ นรายเดือนอย่างต่อเนืองไม่น้อยกว่า 3 เดือนเป็ นต้ นไป นับจากวันทีนําเงินเข้ าฝากงวดแรก
แต่ฝากไม่ครบ 24 งวด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ยตามเงือนไขและในอัตราดอกเบี 3ยตําสุดของเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์ทีจ่ายให้ แก่ลกู ค้ าในประเภทเดียวกัน ณ วันถอน โดยธนาคารจะหักภาษี และไม่ทบต้ น
4.3.7 ภายใต้ เงือนไขการจ่ายดอกเบี 3ยดังกล่าวในข้ อ 4.3.5 กรณีผ้ ฝู ากขาดการนําเงินเข้ าฝากติดต่อกันเกินกว่า 6 งวด นับจากวันนําเงินฝากครัง3 สุดท้ าย
4.3.8 เมือครบกําหนดการฝาก ธนาคารจะโอนเงินฝากพร้ อมดอกเบี 3ยทังหมด
3
(หลังจากหักภาษี ณ ทีจ่ายแล้ ว (ถ้ าต้ องหักตามกฎหมาย)) เข้ าบัญชี เงินฝากประจํา
สมาร์ ทคิดส์ 24 เดือน โดยระบบอัตโนมัติ ในวันถัดจากวันทีครบกําหนดการฝาก และธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ยสําหรับเงินฝากพร้ อมดอกเบี 3ยดังกล่าว ตาม
เงือนไขการสังจ่ายดอกเบี 3ยเงินฝากประจําสมาร์ ทคิดส์ 24 เดือน ต่อไป โดยในกรณีทีมีเหตุใด ๆ ทําให้ ธนาคารไม่สามารถ โอนเงินฝากพร้ อมดอกเบี 3ยทังหมด
3
(หลังจากหักภาษี ณ ทีจ่ายแล้ ว (ถ้ าต้ องหักตามกฎหมาย)) เข้ าบัญชีเงินฝากประจําสมาร์ ทคิดส์ 24 เดือนได้ เงินฝากพร้ อมดอกเบี 3ยดังกล่าวจะไม่ถกู โอน
กลับมายังบัญชีเงินฝากระยะยาว สมาร์ ทคิดส์ 24 เดือน และ/หรื อ บัญชีเงินฝากอืนใดทังสิ
3 3น ฉะนัน3 ธนาคารจะไม่จา่ ยดอกเบี 3ยสําหรับจํานวนเงินฝากพร้ อม
ดอกเบี 3ยดังกล่าว
ส่วนเงือนไขอืน ๆ ให้ เป็ นไปตามระเบียบของธนาคารและตามประกาศกําหนดของธนาคารทีมีอยูใ่ นขณะนี 3 และ/หรือ ทีจะมีขึ 3นใหม่ในภายหน้ า
5. หากผู้ฝากถอนเงินฝากประจําทีมีระยะเวลาการฝากต่อเนือง 7 วัน หรื อ 14 วัน ก่อนครบกําหนดการฝาก ธนาคารไม่จา่ ยดอกเบี 3ย
6. หากผู้ฝากถอนเงินฝากประจําตามประเภทเงินฝาก 3 ( 3, 6, 9, 12, 24, 36, 48 และ 60 เดือน และเงินฝากสานสัมพันธ์ ) ทังแบบมี
3
สมุดคูฝ่ าก และแบบไม่มีสมุดคูฝ่ าก
(E PASSBOOK) (แล้ วแต่กรณี) ก่อนครบกําหนดการฝาก ธนาคารมีเงือนไขการ
จ่ายดอกเบี 3ย ดังนี 3
6.1 ถ้ าฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี 3ย
6.2 ถ้ าฝากมาแล้ วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ยให้ สาํ หรับระยะเวลาทีฝากไว้ จริ ง ในอัตราดอกเบี 3ยตําสุดของเงินฝากประเภทออมทรัพย์ทีจ่ายให้ แก่
ลูกค้ าในประเภทเดียวกัน ณ วันฝาก
7. หากผู้ฝากถอนเงินฝากแบบผูกพัน (24 เดือนขึ 3นไป) ตามประเภทเงินฝาก 4 ทังแบบมี
3
สมุดคูฝ่ าก และแบบไม่มีสมุดคูฝ่ าก (E PASSBOOK) (แล้ วแต่กรณี) ก่อนครบ
กําหนดการฝาก ธนาคารมีเงือนไขการจ่ายดอกเบี 3ยดังนี 3
7.1 ถ้ าได้ มีการนําเงินเข้ าฝากในบัญชีเงินฝากเป็ นรายเดือนอย่างต่อเนืองไม่ถึง 3 เดือน นับจากวันทีนําเงินเข้ าฝากในงวดแรก ธนาคารไม่จา่ ยดอกเบี 3ย
7.2 ถ้ าได้ มีการนําเงินเข้ าฝากในบัญชีเงินฝากเป็ นรายเดือนอย่างต่อเนืองไม่น้อยกว่า 3 เดือน แต่ไม่ถึง 24 เดือน หรื อ 36 เดือน (ตามเงือนไขผลิตภัณฑ์) ธนาคารจะ
จ่ายดอกเบี 3ยให้ ตามเงือนไขและในอัตราดอกเบี 3ยตําสุดของเงินฝากประเภทออมทรัพย์ทีธนาคารประกาศจ่ายให้ แก่ลกู ค้ าในประเภทเดียวกัน ณ วันถอน โดย
ธนาคารจะหักภาษีและไม่ทบต้ น
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7.3 กรณีทีลูกค้ าขาดการฝากเงินติดต่อกันเป็ นเวลา 4 เดือน (สําหรับ 24 งวด) และ 7 เดือน (สําหรับ 36 งวด) นับจากวันทีนําเงินเข้ าฝากครัง3 สุดท้ าย ลูกค้ าจะไม่
สามารถนําเงินเข้ าฝากในบัญชีได้ ตอ่ ไป แต่จะต้ องมาดําเนินการถอนเงินและปิ ดบัญชีเงินฝาก เท่านัน3 โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ยสําหรับเงินฝากตามระยะเวลา
การฝากในอัตราดอกเบี 3ยตําสุดของเงินฝากประเภทออมทรัพย์ทีธนาคารประกาศจ่ายให้ แก่ลกู ค้ าในประเภทเดียวกัน ณ วันทีลูกค้ าปิ ดบัญชีเงินฝาก
7.4 กรณีทีลูกค้ าใช้ บริ การเงินฝากแบบผูกพัน (24 เดือนขึ 3นไป) และฝากเงินในบัญชีรวมกันเกิน 600,000 บาท หรื อมีการขาดการนําฝากเงินฝากเกินกว่า 2 งวด ไม่วา่
จะติดต่อหรื อไม่ ลูกค้ าจะไม่ได้ รับสิทธิ^ยกเว้ นภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดา หัก ณ ทีจ่าย สําหรับบัญชีนนั 3 แต่ยงั คงได้ รับอัตราดอกเบี 3ยในอัตราดอกเบี 3ย เงินฝากตาม
ประเภททีลูกค้ าใช้ บริ การ เมือลูกค้ าฝากครบกําหนดระยะเวลาทีธนาคารกําหนดไว้
7.5 กรณีทีลูกค้ าฝากเงินครบกําหนดตามระยะเวลาทีกําหนดในเงือนไขแต่ละผลิตภัณฑ์ และปฏิบตั ติ ามเงือนไขในการใช้ บริ การของ ธนาคารถูกต้ องครบถ้ วน ลูกค้ า
จะได้ รับสิทธิ^ยกเว้ นภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดา หัก ณ ทีจ่าย สําหรับดอกเบี 3ยเงินฝาก
8. ในกรณีผ้ ฝู ากเงินรายใดมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนถูกต้ องตรงตามเงือนไขและหลักเกณฑ์ทีธนาคารกําหนด และมีข้อตกลงพิเศษกับธนาคาร หากผู้ฝากเงินรายนันนํ
3 าเงินมา
ฝากไว้ กบั ธนาคารในรูปของเงินฝากออมทรัพย์ (ประเภทเงินฝาก 2.) และ/หรื อ เงินฝากประจํา (ประเภทเงินฝาก 3.) ในแต่ละครัง3 ธนาคารอาจจะพิจารณาดําเนินการ
รวมยอดเงินฝาก และ/หรื อ จ่ายดอกเบี 3ยล่วงหน้ า หรื อ แบ่งจ่ายดอกเบี 3ยเป็ นรายงวด ตามเงือนไขและรายละเอียด ดังนี 3
8.1 กรณีรวมยอดเงินฝากธนาคารอาจจะพิจารณาให้ นํา (ก) เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจํา (ข) เงินลงทุนในตัว_ แลกเงินทีออกโดยธนาคาร และ (ค) เงินลงทุน
ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีบริ หารจัดการโดยบริ ษัทในกลุม่ ของธนาคาร ซึงผู้ฝากเงินรายนัน3 หรื อบุคคล หรื อนิติบคุ คลอืนใดทีธนาคารพิจารณา แล้ วเห็นว่า
เป็ นเครื อญาติหรื อบริ ษัทในเครื อของผู้ฝากเงินรายนัน3 หรื อเป็ นบุคคลทีมีความเกียวข้ องกับผู้ฝากเงินรายนัน3 เป็ นผู้ถือกรรมสิทธิ^และได้ ฝากหรื อลงทุนไว้ กบั
ธนาคารอยูแ่ ล้ วในขณะนันไม่
3 วา่ ทังหมดหรื
3
อบางส่วนก็ตาม มานับรวมกับจํานวนเงินฝากทีผู้ฝากเงินรายนันได้
3 นํามาฝากในครัง3 นัน3 ๆ เพือให้ จํานวนเงินทีนํามา
ฝากในครัง3 นัน3 ๆ ได้ รับดอกเบี 3ยในอัตราทีสูงขึ 3นตามวงเงินฝากซึงธนาคารได้ ประกาศกําหนดไว้ ในตารางข้ างต้ น อย่างไรก็ตาม เงินฝากทีไม่มีการกําหนดอัตรา
ดอกเบี 3ยไว้ แล้ วในวันดังกล่าว จะไม่มีการเปลียนแปลงเพิมเติมอีกแต่อย่างใด
8.2 กรณีจา่ ยดอกเบี 3ยล่วงหน้ า สําหรับเงินฝากประจํา ธนาคารอาจจะพิจารณาจ่ายดอกเบี 3ยก่อนครบกําหนดการฝากในครัง3 นัน3 ๆ โดยจ่ายดอกเบี 3ยของเงินฝากทีนํา
มาฝากในครัง3 นัน3 ๆ ครัง3 เดียวทังจํ
3 านวน ในวันและเวลาทีจะตกลงกัน หรื อกรณีแบ่งจ่ายดอกเบี 3ยเป็ นรายงวด ธนาคารอาจจะพิจารณาให้ แบ่งจ่ายดอกเบี 3ยของ
เงินฝากทีนํามาฝากในครัง3 นัน3 ๆ เป็ นรายงวดตามทีจะตกลงกัน (เช่น รายงวด 1 เดือน รายงวด 3 เดือน หรื อรายงวด 6 เดือน เป็ นต้ น) โดยในการจ่ายดอกเบี 3ย
ดังกล่าวผู้ฝากจะต้ องมีหรื อเปิ ดบัญชีออมทรัพย์ หรื อบัญชีเดินสะพัด (กระแสรายวัน) (“บัญชีรับโอน”) ไว้ กบั ธนาคาร และเมือถึงกําหนดการจ่ายดอกเบี 3ยในแต่ละ
ครัง3 หรื อแต่ละงวด (แล้ วแต่กรณี) ผู้ฝากจะต้ องยินยอมให้ ธนาคารโอนดอกเบี 3ยทีจ่ายในครัง3 นัน3 ๆ หรื องวดนัน3 ๆ (หลังจากหักภาษี ณ ทีจ่ายแล้ ว) ทังหมด
3
(แล้ วแต่
กรณี) เข้ าฝากในบัญชีรับโอนทีธนาคารเห็นสมควรกําหนด ทังนี
3 3 หากผู้ฝากเงินรายนันถอนเงิ
3
นฝากก่อนครบกําหนดการฝากทีตกลงกัน ให้ ถือว่าข้ อตกลงเกียวกับ
การจ่ายดอกเบี 3ยล่วงหน้ า หรื อการแบ่งจ่ายดอกเบี 3ยเป็ นรายงวดดังกล่าว (แล้ วแต่กรณี) เป็ นอันยกเลิก โดยผู้ฝากเงินรายนันจะต้
3 องถอนเงินฝากดังกล่าวทังจํ
3 านวน
และจะต้ องชําระดอกเบี 3ยทังหมดที
3
ธนาคารได้ จา่ ยไปตามข้ อตกลงดังกล่าวคืนให้ แก่ธนาคารพร้ อมกับการถอนเงินฝากนัน3 และธนาคาร จะจ่ายดอกเบี 3ยให้ สําหรับ
ระยะเวลาทีฝากไว้ จริ งตามเงือนไขทีกําหนดไว้ ในข้ อ 6. ซึงหากหักกลบลบกันแล้ ว มีจํานวนดอกเบี 3ยทีผู้ฝากเงินรายนันจะต้
3 องชําระคืนให้ แก่ธนาคารคงเหลืออยู่
เท่าใด ให้ ธนาคารมีสิทธิทีจะหักดอกเบี 3ยจํานวนดังกล่าวจากจํานวนเงินฝากทีถอนก่อนกําหนดดังกล่าวได้ ทนั ที และไม่วา่ กรณีจะเป็ นอย่างไรก็ตาม ผู้ฝากเงินราย
นันไม่
3 มีสิทธิทีจะเรี ยกร้ องให้ ธนาคารคืนเงินภาษี ทีธนาคารได้ หกั และนําส่งให้ แก่ทางราชการไปแล้ ว และเมือครบกําหนดการฝากแล้ วแต่ปรากฎว่าผู้ฝากเงินมิได้
ถอนเงินฝากและมิได้ มีการตกลงกันเป็ นอย่างอืน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ยตามเงือนไขทีกําหนดไว้ ในข้ อ 2. วรรคท้ ายต่อไป
9. เงินฝากทีต้ องจ่ายคืนเมือครบกําหนดการฝาก ทีฝากอยูก่ ่อนวันทีประกาศฉบับนี 3ใช้ บงั คับ ธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ยในอัตราเดิมต่อไป จนกว่าจะครบกําหนดการฝาก
10. ธนาคารอาจมีการพิจารณาจ่ายอัตราดอกเบี 3ยพิเศษให้ แก่ลกู ค้ า เพิมขึ 3นจากอัตราดอกเบี 3ยเงินฝากในแต่ละประเภทเงินฝากทีกําหนดไว้ ในตารางข้ างต้ น สําหรับลูกค้ า
บุคคลธรรมดา (1) ทีมีเงินฝากตังแต่
3 1 ล้ านบาทขึ 3นไป และสําหรับลูกค้ านิติบคุ คลหรื อลูกค้ ากลุม่ อืนๆ (2) – (13) ทีมีเงินฝากตังแต่
3 5 ล้ านบาทขึ 3นไป ทังนี
3 3 การพิจารณา
จ่ายอัตราดอกเบี 3ยพิเศษดังกล่าวจะขึ 3นอยูก่ บั จํานวนสินทรัพย์ทงหมดที
ั3
ลูกค้ ามีอยูก่ บั ธนาคาร และองค์ประกอบอืนๆ เช่น สภาพการแข่งขันทางธุรกิจ และความต้ องการ
ในการระดมเงินฝากของธนาคาร ณ ขณะนันๆ
3 แต่ไม่วา่ กรณีจะเป็ นอย่างไรก็ตาม อัตราดอกเบี 3ยพิเศษสูงสุดทีธนาคารจะพิจารณาจ่ายให้ ลกู ค้ านัน3 จะไม่เกินกว่าอัตรา
ร้ อยละ 0.50 ต่อปี และสําหรับเงินฝากประเภททีมีการจ่ายดอกเบี 3ยแบบขันบั
3 นได อัตราดอกเบี 3ยพิเศษสูงสุดจะไม่เกินกว่าอัตราร้ อยละ 0.50 ต่อปี ของอัตราผลตอบแทน
ทีแท้ จริ งโดยเฉลียต่อปี
11. เงือนไขสําหรับเงินฝากประจํา 6 เดือน (โครงการสวัสดิการบ้ านสปส. เพือผู้ประกันตน)
11.1 รับฝากตังแต่
3 วนั ที 5 เมษายน 2553 ถึงวันที 31 มกราคม 2554
11.2 นิติบคุ คลพิเศษ (12) จะต้ องเป็ นนิติบคุ คลพิเศษทีมีข้อตกลงกับธนาคารเกียวกับการให้ สนิ เชือเพือทีอยู่อาศัยกับสมาชิกของนิติบคุ คลพิเศษ(12) นัน3
11.3 รับฝากโดยไม่จํากัดจํานวนครัง3 (รายการ) แต่ต้องฝากรายการละไม่ตากว่
ํ า 1,000บาท (หนึงพันบาทถ้ วน) โดยเงินฝากแต่ละรายการจะครบกําหนดการฝาก
5 ปี นับจากวันทีนําฝากเงินรายการนัน3 ๆ
11.4 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ยสําหรับเงินฝากในแต่ละรายการ ในอัตราดอกเบี 3ยเงินฝากประจํา 6 เดือน (โครงการสวัสดิการบ้ านสปส. เพือผู้ประกันตน) ตามประกาศ
ของธนาคาร เรื องอัตราดอกเบี 3ยเงินฝาก (ซึงธนาคารได้ ประกาศเป็ นการทัวไปตามทีกําหนดไว้ ในตารางข้ างต้ น) ณ วันฝากโดยจะจ่ายเมือครบกําหนดระยะเวลา
การฝากในแต่ละรอบ 6 เดือน (ภายหลังจากหักภาษี ณ ทีจ่ายแล้ ว) โดยธนาคารจะโอนดอกเบี 3ยของเงินฝากรายการดังกล่าวเข้ าฝากในบัญชีเงินฝากประเภท
ออมทรัพย์หรื อบัญชีเดินสะพัดทีผู้ฝากได้ แจ้ งไว้ กบั ธนาคาร และจะดําเนินการเช่นนี 3ไปตลอดการฝากเงินในโครงการนี 3

ฉบับที 11/2562
11.5 หากผู้ฝากถอนเงินฝากรายการใดรายการหนึงหรื อหลายรายการก่อนครบกําหนดการฝาก (5 ปี ) ผู้ฝากจะต้ องถอนในวันทีเงินฝากรายการนันครบกํ
3
าหนดระยะ
เวลาการฝากประจําในแต่ละรอบ 6 เดือน และธนาคารมีเงือนไขการจ่ายดอกเบี 3ย ดังนี 3
11.5.1 ถ้ าฝากไม่ถึง 3 เดือน นับแต่วนั ฝากเงินฝากรายการนัน3 ๆ ในแต่ละรอบฝากประจํา 6 เดือน ธนาคารจะไม่จา่ ยดอกเบี 3ยสําหรับเงินฝากรายการทีถอน
11.5.2 ถ้ าฝากมาแล้ วไม่น้อยกว่า 3 เดือน แต่ไม่ถึง 6 เดือน นับแต่วนั ฝากเงินฝากรายการนัน3 ๆ ในแต่ละรอบฝากประจํา 6 เดือน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ยให้
ตามระยะเวลาทีฝากเงินฝากรายการดังกล่าว ในแต่ละรอบประจํา 6 เดือนนันในอั
3 ตราทีเท่ากับอัตราดอกเบี 3ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ทีธนาคาร
ประกาศจะ จ่ายให้ แก่ลกู ค้ าในประเภทเดียวกัน ณ วันทีฝากเงินแต่ละรายการทีถอนนัน3
11.6 เมือเงินฝากรายการใดครบกําหนดเวลาการฝากตามข้ อ 2. แล้ วหากผู้ฝากมิได้ ถอนเงินฝากรายการนัน3 ๆ หรื อถอนบางส่วนโดยยังคงมีเงินฝากคงเหลืออยูใ่ น
บัญชีเงินฝาก ธนาคารจะนําเงินฝากตามจํานวนทียังคงเหลืออยู่ ฝากต่อไปในประเภทเงินฝากประจํา 6 เดือนในบัญชีนนต่
ั 3 อไป และธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ยของ
เงินฝากใหม่ดงั กล่าว ในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี 3ยเงินฝากประจํา 6เดือน สําหรับลูกค้ าทีจัดอยูใ่ นประเภท วงเงินฝาก และระยะเวลาการฝากเดียวกัน ณ วัน
ฝากเงินฝากใหม่ดงั กล่าว
11.7 การคํานวณดอกเบี 3ย การจ่ายดอกเบี 3ย หลักเกณฑ์ เงือนไข และ/หรื อ วิธีปฏิบตั ใิ ด ๆ เกียวกับบัญชีเงินฝากนอกเหนือจากเงือนไขดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว ผู้ฝากต้ อง
ปฎิบตั ิตามเงือนไขทีธนาคารกําหนด ไม่วา่ ในขณะนี 3หรื อในภายหน้ าก็ตาม
12. เงินฝากทุกประเภทธนาคารจะคํานวณดอกเบี 3ยอัตราร้ อยละต่อปี ทีประกาศกําหนดไว้ ข้างต้ น เป็ นรายวัน ตามระยะเวลาการฝากเงิน โดยจํานวนวันต่อปี ทีใช้ ในการ
คํานวณ คือ 365 วัน (ทังนี
3 3 ไม่วา่ ปี ปฏิทินทีฝากนันจะมี
3
365 หรื อ 366 วัน ก็ตาม) ส่วนกําหนดเวลาการจ่ายดอกเบี 3ยรวมทังเงื
3 อนไขอืน ๆ จะเป็ นไปตามเงือนไขและ
รายละเอียดทีกําหนดไว้ สําหรับการฝากเงินแต่ละประเภททีธนาคารกําหนด โดยมีสตู รการคํานวณดอกเบี 3ยดังนี 3
จํานวนดอกเบี 3ยทีได้ รับ = เงินต้ น X อัตราดอกเบี 3ย X ระยะเวลาทีฝากจริ ง
100
365
อนึง ในกรณีทีมีการทําธุรกรรมฝากเงินตังแต่
3 23.00 นาฬิกา ธนาคารจะนํายอดเงินฝากดังกล่าวไปคํานวณดอกเบี 3ยในวันถัดไป
13 สําหรับลูกค้ าทีธนาคารได้ รับโอนมาจากบริ ษัท เงินทุนสินอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ย สําหรับเงินฝาก(ในกรณีนี 3เงินฝากหมายความรวมถึง
ใบรับฝากเงิน บัตรเงินฝากทุกประเภท และ ตัว_ สัญญาใช้ เงินด้ วย) รายการทีรับโอนมา ในอัตราและ ตามเงือนไขเดิมทีลูกค้ าได้ ตกลงไว้ กบั บริ ษัท เงินทุนสิน
อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ทีมีผลใช้ บงั คับ ณ เวลาทีธนาคารรับโอนลูกค้ ามาจากบริ ษัท เงินทุนสินอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) (รายละเอียดปรากฎตามประกาศ
อัตราดอกเบี 3ยของ บริ ษัทเงินทุนสินอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)) http://www.sicco.co.th/newsite/ticket.php
เงือนไขเมือเงินรับฝากทีรับโอนจากบริ ษัท เงินทุนสินอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ครบกําหนดการฝาก
เมือเงินฝากรายการใดทีรับโอนมาจากบริ ษัท เงินทุนสินอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ครบกําหนดระยะเวลาการฝาก หากผู้ฝากมิได้ ปิดบัญชีเงินฝาก หรื อถอนเงินฝาก
และ/หรื อ ดอกเบี 3ยของเงินฝากรายการนันๆคื
3 น หรื อ ถอนบางส่วนโดยยังคงมีเงินฝากคงเหลืออยูใ่ นบัญชีเงินฝาก จะถือว่าผู้ฝากตกลงฝากเงินฝากดังกล่าวต่อไปโดย
ได้ รับอัตราดอกเบี 3ยตามประกาศอัตราดอกเบี 3ยเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) (ตารางที 1) ภายใต้ เงือนไขดังต่อไปนี 3
(1) กรณีทีเป็ นเงินฝากทีมีกําหนดระยะเวลาการฝากเดียวกันกับประเภทเงินฝากประจําทีธนาคารให้ บริ การอยูใ่ นปั จจุบนั ( 3,6,12,24 และ 36เดือน) ธนาคารจะนํา
เงินฝากตามจํานวนทียังคงเหลืออยูฝ่ ากต่อไปในประเภทเงินฝากประจําทีมีกําหนดระยะเวลาการฝากเดียวกันกับเงินฝากรายการนันๆ
3 โดยยังคงใช้ สมุดคูฝ่ ากเดิม
และเลขทีบัญชีเดิม ทังนี
3 3 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ยสําหรับเงินฝากใหม่ดงั กล่าว ในอัตราเงินฝากประจําทีธนาคารได้ ประกาศกําหนดสําหรับเงินฝากประเภทนันๆ
3
สําหรับลูกค้ าทีจัดอยูใ่ นประเภท วงเงินฝาก และระยะเวลาการฝากเดียวกัน ณ วันฝากเงินฝากใหม่ดงั กล่าว
(2) กรณีเป็ นเงินฝากทีมีกําหนดระยะเวลาการฝากไม่ตรงกันกับประเภทเงินฝากประจําทีธนาคารให้ บริ การอยูใ่ นปั จจุบนั เช่น ( 5, 8 เดือน) ธนาคารจะนําเงินฝากตาม
จํานวนทียังคงเหลืออยูฝ่ ากต่อในประเภทฝากประจํา 6 เดือน โดยยังคงใช้ สมุดคูฝ่ ากเดิมและเลขทีบัญชีเดิมทังนี
3 3 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ยสําหรับเงินฝากใหม่
ดังกล่าว ในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี 3ยเงินฝากประจํา 6 เดือน สําหรับลูกค้ าทีจัดอยูใ่ นประเภทวงเงินฝาก และระยะเวลาการฝากเดียวกัน ณ วันฝากเงินฝากใหม่
ดังกล่าว
14. เงือนไขสําหรับการรับฝากเงินฝากประจํา 1 เดือน
14.1 รับฝากรายการแรก (เปิ ดบัญชี) ไม่ตํากว่า 5 ล้ านบาท และฝากครัง3 ต่อไปไม่ตํากว่า 1 ล้ านบาท/รายการ (ยกเว้ นกรณีบญ
ั ชีเงินฝากประจําพิเศษ 108 วัน ทีครบ
กําหนดระยะเวลาการฝากและผู้ฝากมิได้ ปิดบัญชีเงินฝาก หรื อถอนเงินฝากบางส่วนโดยยังมีเงินฝากคงเหลืออยูใ่ นบัญชีเงินฝาก ซึงถือว่าผู้ฝากฝากต่อไปในบัญชี
เงินฝากประจํา 1 เดือน โดยยังคงใช้ สมุดคูฝ่ ากและเลขทีบัญชีเดิม ให้ ใช้ อตั ราดอกเบี 3ยเงินฝากประจํา 1 เดือน ตามทีระบุในตารางอัตราดอกเบี 3ย และในกาณีที
จํานวนเงินฝากตํากว่า 5 ล้ านบาท ให้ ได้ รับดอกเบี 3ยในอัตราเดียวกันกับเงินฝากวงเงินตังแต่
3 5 ล้ านบาทขึ 3นไป นอกจากนันให้
3 รับอัตราดอกเบี 3ยตามวงเงินทีระบุ
ไว้ ในตารางทีธนาคารประกาศกําหนดไว้ ณ ขณะนัน)
3
14.2 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ยเงินฝากของเงินฝากแต่ละรายการในอัตราดอกเบี 3ยเงินฝากประจํา 1 เดือน (ซึงธนาคารได้ ประกาศเป็ นการทัวไปตามทีกําหนดไว้ ใน
ตารางข้ างต้ น) ณ วันฝาก โดยจะจ่ายดอกเบี 3ยแบบทบต้ นเมือครบกําหนดการฝาก ทังนี
3 3 ให้ นําข้ อความในข้ อ 8.2 มาใช้ บงั คับกับกรณีนี 3โดยอนุโลมด้ วย
14.3 หากผู้ฝากถอนเงินฝากประจํา1เดือน รายการใดก่อนครบกําหนดจะต้ องถอนทังรายการ
3
และธนาคารจะไม่จา่ ยดอกเบี 3ยสําหรับเงินฝากรายการนัน3 ๆ
14.4 สําหรับเงือนไขอืน ๆ ให้ เป็ นไปตามระเบียบของธนาคารและตามประกาศกําหนดของธนาคารทีมีอยูใ่ นขณะนี 3 และ/หรื อ ทีจะมีขึ 3นใหม่ในภายหน้ า
15. เงือนไขสําหรับการรับฝากเงินฝากประจําเผือเหลือ เผือขาด เผือเรี ยก 12 เดือน
15.1 ธนาคารให้ บริ การเงินฝากประจําเผือเหลือ เผือขาด เผือเรี ยก 12 เดือนทุกสาขา ทัวประเทศ ตังแต่
3 วันที 3 กันยายน 2555
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15.2 รับฝากรายการแรก (เปิ ดบัญชี) ไม่ตํากว่า 1 แสนบาท ฝากสูงสุดไม่เกิน 50 ล้ านบาทต่อบัญชี จํากัด 1 บัญชีรับฝากเพียง 1 รายการ ผู้ฝากสามารถเปิ ดบัญชี
เพิมกีบัญชีก็ได้ กรณีทีผู้ฝากรายใดประสงค์จะฝากเงินในบัญชีเกินกว่า 50 ล้ านบาท จะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากธนาคารก่อน
15.3 ภายใต้ เงือนไขตามข้ อ 15.4 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ยเงินฝากในอัตราดอกเบี 3ยเงินฝากประจําเผือเหลือ เผือขาด เผือเรี ยก 12 เดือน (ซึงธนาคารได้ ประกาศเป็ น
การทัวไปไว้ ในตารางข้ างต้ น) ณ วันฝาก โดยจะจ่ายดอกเบี 3ยเมือครบกําหนดการฝาก
15.4 ในกรณีทีถอน (ไม่วา่ บางส่วนหรือทังหมด)
3
แล้ วนํากลับมาฝากคืนก่อนครบกําหนดการฝาก 12 เดือน ไม่วา่ จะเป็ นการถอนและฝากกีครัง3 ก็ตาม ธนาคารจะนับ
จํานวนวันทีถอนเงินออกไปจนถึงวันทีนําเงินกลับมาฝากคืนจนครบตามจํานวนเงินทีฝาก ณ วันเปิ ดบัญชีเงินฝากทุกครัง3 รวมกันเป็ นวันถอนสะสม เพือนําไป
คํานวณและจ่ายดอกเบี 3ยดังจะกล่าวต่อไปในข้ อ 15.4.1 และข้ อ 15.4.2 ทังนี
3 3 หากการนําเงินกลับมาฝากคืนไม่ครบจํานวนเงินทีฝาก ณ วันเปิ ดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารจะยังคงถือว่าวันถอนสะสมยังคงนับเรื อยไปจนกว่าจํานวนเงินทีนํากลับมาฝากคืนจะครบตามจํานวนเงินฝาก ณ วันเปิ ดบัญชีเงินฝาก
15.4.1 เมือรวมวันถอนสะสมไม่เกิน 60 วัน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ยในอัตรา ตามประกาศของธนาคาร
15.4.2 เมือรวมวันถอนสะสมเกินกว่า 60 วัน ไม่วา่ จะนําเงินกลับมาฝากคืนจนครบหรื อไม่ครบจํานวนเงินทีฝาก ณ วันเปิ ดบัญชีเงินฝากหรื อไม่นําเงินกลับมา
ฝากคืนเลยก็ตาม ธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ยในอัตราร้ อยละ 0.55
ทังนี
3 3 การคํานวณดอกเบี 3ยธนาคารจะคํานวณให้ ทกุ สิ 3นวันตามยอดเงินคงเหลือในขณะนัน3 ๆ ด้ วยอัตราดอกเบี 3ยทีกําหนดไว้ ในตารางข้ างต้ น และตามข้ อ15.4.1
และ 15.4.2
15.5 กรณีปิดบัญชีก่อนครบกําหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ยให้ สําหรับระยะเวลาทีฝากไว้ จริ ง ในอัตราดอกเบี 3ยตําสุดของเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ทีธนาคาร
ประกาศจะจ่ายให้ แก่ลกู ค้ าในประเภทเดียวกัน ณ วันทีฝากเงินรายการนัน3 ตามระยะเวลาทีฝากไว้ จริ งภายหลังจากหักภาษี ณ ทีจ่ายแล้ ว
15.6 เมือเงินฝากรายการใดครบกําหนดระยะเวลาการฝาก ให้ ถือว่าการฝากเงินฝากประจําเผือเหลือ เผือขาด เผือเรี ยก 12 เดือน เป็ นอันสิ 3นสุดลง หากผู้ฝากมิได้ ปิด
บัญชีเงินฝาก หรื อ ถอนเงินฝาก และ/หรื อ ดอกเบี 3ยของเงินฝากนันคื
3 น หรื อถอนบางส่วนโดยยังคงมีเงินฝากคงเหลืออยูใ่ นบัญชีเงินฝาก จะถือว่าผู้ฝากฝากต่อไป
ในประเภทเงินฝากประจํา 3 เดือน โดยยังคงใช้ สมุดคูฝ่ ากเดิมและเลขทีบัญชีเดิม ทังนี
3 3 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ยสําหรับเงินฝากในบัญชีดงั กล่าว ตังแต่
3 วนั ทีถือว่า
เป็ นการฝากในประเภทเงินฝากประจํา 3 เดือนในอัตราดอกเบี 3ยเงินฝากประจํา 3 เดือนสําหรับลูกค้ าทีจัดอยูใ่ นประเภทวงเงินฝาก และระยะเวลาการฝากเดียวกัน
15.7 การคํานวณดอกเบี 3ย การจ่ายดอกเบี 3ย หลักเกณฑ์ เงือนไข และ/หรื อ วิธีปฏิบตั ใิ ด ๆ เกียวกับบัญชีเงินฝากนอกเหนือจากเงือนไขดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว ผู้ฝากต้ อง
ปฏิบตั ิตามเงือนไขทีธนาคารกําหนด ไม่วา่ ในขณะนี 3หรื อในภายหน้ าก็ตาม
16. เงินฝากอัพทูมี ตามประเภทเงินฝาก 6 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ยของเงินฝากแต่ละประเภท ในอัตราดังจะกล่าวต่อไปนี 3
16.1 เงินฝากออมทรัพย์อพั ทูมี
16.1.1 เปิ ดบัญชีขนตํ
ั 3 า 500 บาท
16.1.2 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ยสําหรับเงินฝากตามระยะเวลาการฝากเงินของเงินฝากในอัตราดอกเบี 3ยเงินฝากออมทรัพย์ อัพทูมี ตามประกาศของธนาคาร เรื อง
อัตราดอกเบี 3ยเงินฝาก (ซึงธนาคารได้ ประกาศเป็ นการทัวไปตามทีกําหนดไว้ ในตารางข้ างต้ น) ณ วันฝาก (ภายหลังจากหักภาษี ณ ทีจ่ายแล้ ว (ถ้ าต้ องหัก
ตามกฎหมาย))
16.2 เงินฝากอัพทูมีมายโกลมายเซฟวิง (24 เดือน หรื อ 36 เดือน) จะมีเงือนไขเพิมเติมดังนี 3
16.2.1 ลูกค้ าจะต้ องฝากเงินอย่างต่อเนืองเป็ นรายเดือน (ไม่ตํากว่า 24 เดือน หรื อ 36 เดือน ตามทีลูกค้ าขอใช้ บริ การ) โดยจะต้ องนําเงินเข้ าฝากขันตํ
3 า 3,000
บาท และสูงสุดไม่เกินกว่า 900,000 บาท เป็ นประจําทุกเดือน เดือน (งวด) ละเท่า ๆ กัน และฝากได้ เดือนละ 1 ครัง3 เท่านัน3 โดยวันทีครบกําหนดจะนับ
จากวันทีลูกค้ านําเงินเข้ าฝากงวดสุดท้ ายไปอีก 1 เดือน
16.2.2 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ยสําหรับเงินฝากอัพทูมีมายโกลมายเซฟวิง (24 เดือน หรื อ 36 เดือน) ตามประกาศของธนาคารเรื องอัตราดอกเบี 3ยเงินฝาก (ซึง
ธนาคารได้ ประกาศเป็ นการทัวไป ตามทีกําหนดไว้ ในตารางข้ างต้ น) (โดยคํานวณตามวิธีดงั กล่าวในข้ อ 12.) และทุกงวด 6 เดือนธนาคารจะนําดอกเบี 3ย
ดังกล่าวไปทบต้ นเพือคิดคํานวณดอกเบี 3ยต่อไปและจะแสดงรายการรวมในสมุดคูฝ่ ากเมือครบกําหนดการฝาก (ภายหลังจากหักภาษี ณ ทีจ่ายแล้ ว
(ถ้ าต้ องหักตามกฎหมาย))
16.2.2.1 เงินฝากอัพทูมีมายโกลมายเซฟวิง 24 เดือน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ยในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี 3ยเงินฝากประจํา 12 เดือน บวกร้ อยละ
0.60 ต่อปี (กรณีเปิ ดบัญชีตงแต่
ั 3 23 พฤษภาคม 2556 – 21 มิถนุ ายน 2556)
16.2.2.2 เงินฝากอัพทูมีมายโกลมายเซฟวิง 24 เดือน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ยในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี 3ยเงินฝากประจํา 12 เดือน บวกร้ อยละ
0.85 ต่อปี (กรณีเปิ ดบัญชีตงแต่
ั 3 22 มิถนุ ายน 2556 เป็ นต้ นไป)
16.2.2.3 เงินฝากอัพทูมีมายโกลมายเซฟวิง 36 เดือน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ยในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี 3ยเงินฝากประจํา 12 เดือน บวกร้ อยละ
0.85 ต่อปี (กรณีเปิ ดบัญชีตงแต่
ั 3 23 พฤษภาคม 2556 – 21 มิถนุ ายน 2556)
16.2.2.4 เงินฝากอัพทูมีมายโกลมายเซฟวิง 36 เดือน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ยในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี 3ยเงินฝากประจํา 12 เดือน บวกร้ อยละ
1.10 ต่อปี (กรณีเปิ ดบัญชีตงแต่
ั 3 22 มิถนุ ายน 2556 เป็ นต้ นไป)
ซึงในขณะนี 3อัตราดอกเบี 3ยของเงินฝากอัพทูมีมายโกลมายเซฟวิง แต่ละประเภท จะเท่ากับอัตราทีธนาคารได้ ประกาศกําหนดไว้ ในตารางข้ างต้ น แต่ตอ่ ไป
อาจเปลียนแปลงได้ ตามการประกาศกําหนดอัตราดอกเบี 3ยเงินฝากประจําประเภท 12 เดือนข้ างต้ น ทังนี
3 3 ถ้ าอัตราดอกเบี 3ยเงินฝากประจําประเภท 12
เดือนมีหลายวงเงินก็ให้ ใช้ วงเงินตําสุด
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16.2.3 กรณีทีผู้ฝากฝากเงินครบกําหนดการฝาก และปฏิบตั ิตามเงือนไขของผู้มีสิทธิได้ รับยกเว้ นภาษี ดอกเบี 3ยเงินฝากระยะยาวตามข้ อกําหนดของกรมสรรพากร
ผู้ฝากจะได้ รับสิทธิยกเว้ นภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดาหัก ณ ทีจ่ายสําหรับดอกเบี 3ยเงินฝาก
16.2.4 กรณีทีผู้ฝากขาดการนําฝากเงินเกินกว่า 2 งวด ไม่วา่ จะติดต่อกันหรื อไม่ ผู้ฝากจะไม่ได้ รับสิทธิดงั กล่าวในข้ อ 16.2.3 แต่หากผู้ฝากยังคงนําฝากเงิน
จนครบกําหนด 24 งวด ธนาคารจะยังคงจ่ายดอกเบี 3ยสําหรับเงินฝากในอัตราดอกเบี 3ยเงินฝากอัพทูมีมายโกลมายเซฟวิง (24 เดือน หรื อ 36 เดือน) ตาม
ประกาศของธนาคาร
16.2.5 หาก (1) ผู้ฝากถอนเงินฝากก่อนครบกําหนดการฝาก หรื อ (2) ผู้ฝากฝากเงินไม่ครบจํานวน 24 งวด หรื อ 36 งวด (แล้ วแต่กรณี) และประสงค์จะถอนเงิน
ฝาก ผู้ฝากต้ องถอนเงินฝากทั 3งหมดครัง3 เดียวและปิ ดบัญชีโดย ธนาคารมีเงือนไขการจ่ายดอกเบี 3ย ดังนี 3
16.2.5.1 ถ้ าได้ มีการนําเงินเข้ าฝากในบัญชีเงินฝากเป็ นรายเดือนอย่างต่อเนืองไม่ถึง 3 เดือน นับจากวันทีนําเงินเข้ าฝากในงวดแรก ธนาคารไม่
จ่ายดอกเบี 3ย
16.2.5.2 ถ้ าได้ มีการนําเงินเข้ าฝากในบัญชีเงินฝากเป็ นรายเดือนอย่างต่อเนืองไม่น้อยกว่า 3 เดือน แต่ไม่ครบ 24 งวด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ยตามเงือนไข
และในอัตราดอกเบี 3ยตําสุดของเงินฝากประเภทออมทรัพย์ทีจ่ายให้ แก่ลกู ค้ าในประเภทเดียวกัน ณ วันถอน โดยธนาคารจะหักภาษี และไม่ทบต้ น
16.2.6 ภายใต้ เงือนไขการจ่ายดอกเบี 3ยดังกล่าวในข้ อ 16.2.3 กรณีผ้ ฝู ากขาดการนําเงินเข้ าฝากติดต่อกันเกินกว่า 4 เดือน นับจากวันนําเงินฝากครัง3 สุดท้ าย
ผู้ฝากจะไม่สามารถนําเงินเข้ าฝากได้ อีกต่อไป ผู้ฝากจะต้ องมาถอนเงินและปิ ดบัญชีเงินฝากเท่านัน3
16.2.7 เมือเงินฝากอัพทูมีมายโกลมายเซฟวิง ครบกําหนดการฝาก ธนาคารจะโอนเงินฝากและดอกเบี 3ยทังหมด
3
ของบัญชีเงินฝากประจําอัพทูมีมายโกลมายเซฟวิง (หลังจากหักภาษี ณ ทีจ่ายแล้ ว (ถ้ าต้ องหักตามกฎหมาย)) เข้ าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ซึงเป็ นบัญชีรับโอน โดยระบบอัตโนมัติ ในวันถัดจาก วันทีครบ
กําหนดการฝาก และในกรณีเกิดเหตุใด ๆ อันเป็ นผลให้ ธนาคารไม่สามารถโอนเงินฝากและดอกเบี 3ยทังหมดเข้
3
าบัญชีรับโอนได้ เงินฝากและดอกเบี 3ย
ดังกล่าวจะไม่ถกู โอนกลับมายังบัญชีเงินฝากประจําอัพทูมีมายโกลมายเซฟวิง และ/หรื อ บัญชีเงินฝากอืนใดทังสิ
3 3น ฉะนัน3 ธนาคารจะไม่จา่ ยดอกเบี 3ย
สําหรับจํานวนเงินฝากและดอกเบี 3ยดังกล่าวแต่อย่างใด
16.3 เงินฝากอัพทูมีมายโกลมายช้ อยส์ จะมีเงือนไขเพิมเติมดังนี 3
16.3.1 รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดา รวมถึงบุคคลธรรมดาทีเป็ นทูตและเจ้ าหน้ าทีขององค์การสหประชาชาติ (United Nations Organization : UN) ด้ วย แต่ไม่
รวมถึงบุคคลธรรมดาประเภท Non-Resident
16.3.2 ผู้ฝากจะเป็ นผู้กําหนดจํานวนเงินฝากและระยะเวลาการฝากเอง โดยจํานวนเงินฝากครัง3 แรกต้ องไม่ตํากว่า 100 บาท และฝากครัง3 ต่อ ๆ ไป ไม่น้อยกว่า
ครัง3 ละ 100 บาท แต่จะต้ องเป็ นจํานวนทีหารด้ วย 100 ได้ ลงตัว โดยเมือรวมจํานวนเงินแล้ วต้ องไม่เกินกว่า 200,000 บาท ต่อ 1 บัญชี ทังนี
3 3 ระยะเวลา
การฝากแต่ละบัญชีต้องไม่น้อยกว่า 6 เดือน และไม่เกินกว่า 24 เดือน เมือผู้ฝากกําหนดจํานวนเงินฝากและระยะเวลาการฝากแล้ วจะไม่สามารถ
เปลียนแปลงได้
16.3.3 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ยสําหรับเงินฝาก ตามระยะเวลาการฝากของเงินฝากแต่ละรายการในอัตราดอกเบี 3ยเงินฝากอัพทูมีมายโกลมายช้ อยส์ (ซึงธนาคาร
ได้ ประกาศเป็ นการทัวไป ตามทีกําหนดในตารางข้ างต้ น) ณ วันฝาก โดยจะจ่ายดอกเบี 3ยพร้ อมยอดเงินฝากแต่ละรายการ (ซึงมียอดรวมของจํานวน
เงินฝากทังหมด
3
ตามทีผู้ฝากกําหนดไว้ ตามข้ อ 16.3.2 ในวันครบกําหนดการฝากทีผู้ฝากกําหนดไว้ ตามข้ อ 16.3.2 (เว้ นแต่จะเกิดกรณีตามข้ อ 16.3.4 โดย
ธนาคารจะโอนเข้ าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทีผู้ฝากได้ แจ้ งไว้ กบั ธนาคาร))
16.3.4 ผู้ฝากไม่สามารถถอนเงินฝากเพียงบางส่วนได้ หากจะถอนต้ องถอนทังจํ
3 านวน และปิ ดบัญชีเงินฝาก โดยกรณีทีการฝากไม่เป็ นไปตามเงือนไขทีกําหนด
ธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ย ดังนี 3
16.3.4.1 ถ้ าได้ มีการนําเงินเข้ าฝากในบัญชีเงินฝากเป็ นรายเดือนอย่างต่อเนืองไม่ถึง 3 เดือน (ไม่วา่ จํานวนเงินฝากจะครบจํานวนทีกําหนดหรื อไม่)
ธนาคารจะไม่จา่ ยดอกเบี 3ยเงินฝากให้ แก่ผ้ ฝู าก
16.3.4.2 ถ้ าได้ มีการนําเงินเข้ าฝากในบัญชีเงินฝากเป็ นรายเดือนอย่างต่อเนืองไม่น้อยกว่า 3 เดือนขึ 3นไป แต่ไม่ครบกําหนดระยะเวลาการฝาก (ไม่วา่
จํานวนเงินฝากจะครบจํานวนทีกําหนดหรื อไม่) ธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ยในอัตราตําสุดของดอกเบี 3ยเงินฝากออมทรัพย์ทีจ่ายให้ แก่ลกู ค้ าใน
ประเภทเดียวกัน ณ วันฝากเงินแต่ละรายการ
16.3.4.3 ในกรณีทีผู้ฝาก ฝากเงินไม่ครบจํานวนทีกําหนดแต่ฝากครบกําหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ยเงินฝากให้ แก่ผ้ ฝู าก ในอัตรา
ดอกเบี 3ยตําสุดของเงินฝากออมทรัพย์ทีจ่ายให้ แก่ลกู ค้ าในประเภทเดียวกัน ณ วันฝากเงินแต่ละรายการ
17. เงือนไขสําหรับการรับฝากเงินบัญชีเงินฝากประจํา 36 เดือน สําหรับลูกค้ านิติบคุ คลอาคารชุด และนิติบคุ คลหมูบ่ ้ านจัดสรร
17.1 ให้ บริ การเฉพาะผู้ฝากทีเป็ นลูกค้ ากลุม่ นิติบคุ คลอาคารชุด หรื อ นิติบคุ คลหมูบ่ ้ านจัดสรร เท่านัน3 และผู้ฝากจะต้ องมีหลักฐานการจดทะเบียนนิตบิ คุ คลอาคารชุด
หรื อ นิติบคุ คลหมูบ่ ้ านจัดสรร มาแสดงกับธนาคาร ณ วันทีขอเปิ ดบัญชี หรื อ ขอใช้ บริ การ
17.2 เปิ ดบัญชีขนตํ
ั 3 า 100,000บาท และฝากรายการต่อๆ ไปไม่ตํากว่า 1,000บาท
17.3 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ยเงินฝากแต่ละรายการในอัตราดอกเบี 3ยเงินฝากประจํา 36 เดือนสําหรับนิติบคุ คลอาคารชุด และนิตบิ คุ คลหมูบ่ ้ านจัดสรร ตามประกาศ
ดอกเบี 3ยธนาคารทีกําหนดไว้ ในตารางข้ างต้ น ณ วันทีฝาก โดยธนาคารจะคํานวณและจ่ายดอกเบี 3ยในอัตราดังกล่าวใหักบั ผู้ฝากตามยอดเงินฝากแต่ละรายการ
เป็ นรายงวด 12เดือน และ งวดสุดท้ ายในวันครบกําหนดระยะฝากของรายการนันๆและกรณี
3
ทีธนาคารได้ จา่ ยดอกเบี 3ยให้ กบั ผู้ฝากในงวดใด ๆ ไปแล้ ว ธนาคาร
จะไม่มีการเรี ยกคืนดอกเบี 3ยดังกล่าวแต่อย่างใด
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17.4 กรณีผ้ ฝู ากถอนเงินฝากรายการใดก่อนครบกําหนดการฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ยตามเงือนไขและรายละเอียดดังนี 3
17.4.1 กรณีถอนในช่วงระยะเวลาการฝากเดือนที 1 – เดือนที 12
17.4.1.1 ในส่วนของจํานวนเงินทีฝากมาแล้ วยังไม่ถึง 3 เดือน นับตังแต่
3 วนั ทีฝากเงินรายการนัน3 ธนาคารจะไม่จา่ ยดอกเบี 3ยให้ กบั ผู้ฝาก
17.4.1.2 ในส่วนของจํานวนเงินทีฝากมาแล้ วตังแต่
3 3 เดือนขึ 3นไป นับแต่วนั ทีฝากเงินรายการนัน3
(1) เมือรวมตลอดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ทีฝากเงินรายการนัน3 จํานวนรวมของเงินทีผู้ฝาก ถอนก่อนครบกําหนดการฝาก (ไม่รวมจํานวนเงินทีผู้ฝาก
ถอนก่อนกําหนดการตามข้ อ 17.4.1.1 ด้ วย(หากมี)) มีจํานวนไม่เกินร้ อยละ 20 ของยอดเงินฝากครัง3 แรกของรายการนัน3 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ยให้
กับผู้ฝาก ในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี 3ยเงินฝากประจํา 36 เดือน สําหรับนิตบิ คุ คลอาคารชุดและนิตบิ คุ คลหมูบ่ ้ านจัดสรร ณ วันทีฝากเงินรายการนัน3
ตามระยะเวลาทีฝากไว้ จริ ง ภายหลังจากหักภาษี ณ ทีจ่ายแล้ ว (หากมี)
(2) เมือรวมตลอดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ทีฝากเงินฝากรายการนัน3 จํานวนเงินรวมของเงินทีผู้ฝากถอนก่อนครบกําหนดการฝาก(ไม่รวมจํานวนทีผู้ฝาก
ถอนก่อนครบกําหนดการฝากตามข้ อ 17.4.1.1 ด้ วย(หากมี)) มีจํานวนเกินกว่าร้ อยละ 20 ของยอดเงินฝากครัง3 แรกของรายการนัน3 ผู้ฝากจะต้ องถอน
เงินฝากจํานวนนันทั
3 งจํ
3 านวน และธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ยให้ กบั ผู้ฝากในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี 3ยตําสุดของเงินฝากประเภทออมทรัพย์ทีธนาคาร
ประกาศจะจ่ายให้ แก่ลกู ค้ าในประเภทเดียวกัน ณ วันทีฝากเงินรายการนันตามระยะเวลาที
3
ฝากจริ ง ภายหลังจากหักภาษี ณ ทีจ่ายแล้ ว (หากมี)
17.4.2 กรณีถอนในช่วงระยะเวลาการฝากเดือนที 13 – เดือนที 24
17.4.2.1 เมือรวมตลอดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ทีครบกําหนดระยะเวลาการฝาก 12 เดือน จํานวนรวมของเงินทีผู้ฝากถอนก่อนครบกําหนดการฝากมีจํานวน
ไม่เกินร้ อยละ 20 ของยอดเงินฝากครัง3 แรกของรายการนัน3 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ยให้ กบั ผู้ฝากในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี 3ยเงินฝากประจํา 36 เดือน
สําหรับนิตบิ คุ คลอาคารชุด และนิติบคุ คลหมูบ่ ้ านจัดสรร ณ วันทีฝากเงินรายการนันตามระยะเวลาที
3
ฝากไว้ จริ งภายหลังจากหักภาษี ณ ทีจ่ายแล้ ว
(หากมี)
17.4.2.2 เมือรวมตลอดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ทีครบกําหนดระยะเวลาการฝาก 12 เดือน จํานวนรวมของเงินทีผู้ฝากถอนก่อนครบกําหนดการฝากมีจํานวน
เกินกว่าร้ อยละ 20 ของยอดเงินฝากครัง3 แรกของรายการนัน3 ผู้ฝากจะต้ องถอนเงินฝากรายการนันทั
3 งจํ
3 านวน และ ธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ยให้ กบั
ผู้ฝากในอัตราดอกเบี 3ยตําสุดของเงินฝากประเภทออมทรัพย์ทีธนาคารประกาศจะจ่ายให้ แก่ลกู ค้ าในประเภทเดียวกัน ณ วันทีฝากเงินรายการนัน3
ตามระยะทีฝากจริ ง ภายหลังจากหักภาษี ณ ทีจ่าย (หากมี)
17.4.3 กรณีถอนในช่วงระยะเวลาการฝากเดือนที 25 – เดือนที 36
17.4.3.1 เมือรวมตลอดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ทีครบกําหนดระยะเวลาการฝาก 24 เดือน จํานวนรวมของเงินทีผู้ฝากถอนก่อนครบกําหนดการฝากมีจํานวน
ไม่เกินร้ อยละ 20 ของยอดเงินฝากครัง3 แรกของรายการนัน3 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ยให้ กบั ผู้ฝากในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี 3ยเงินฝากประจํา 36
เดือน สําหรับนิติบคุ คลอาคารชุด และนิติบคุ คลหมูบ่ ้ านจัดสรร ณ วันทีฝากเงินรายการนันตามระยะเวลาที
3
ฝากไว้ จริ งภายหลังจากหักภาษี ณ ทีจ่าย
แล้ ว (หากมี)
17.4.3.2 เมือรวมตลอดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ทีครบกําหนดระยะเวลาการฝาก 24 เดือน จํานวนรวมของเงินทีผู้ฝากถอนก่อนครบกําหนดการฝากมีจํานวน
เกินกว่าร้ อยละ 20 ของยอดเงินฝากของรายการนัน3 ผู้ฝากจะต้ องถอนเงินฝากรายการนันทั
3 งจํ
3 านวน และธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ยให้ กบั ผู้ฝากให้ กบั
ผู้ฝากในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี 3ยตําสุดของเงินฝากประเภทออมทรัพย์ทีธนาคารประกาศจะจ่ายให้ แก่ลกู ค้ าในประเภทเดียวกัน ณ วันทีฝากเงิน
รายการนันตามระยะเวลาที
3
ฝากจริ ง ภายหลังจากหักภาษี ณ ทีจ่าย (หากมี)
17.5 เมือเงินฝากประจํา 36 เดือน สําหรับนิติบคุ คลอาคารชุด และนิติบคุ คลหมูบ่ ้ านจัดสรร รายการใดครบกําหนดระยะเวลาการฝาก หากผู้ฝากมิได้ ถอนเงินฝาก
รายการนันหรื
3 อ ถอนบางส่วนแต่ยงั มียอดคงเหลือในบัญชีเงินฝาก ให้ ถือว่าผู้ฝากได้ ตกลงฝากเงินตามยอดเงินรายการดังกล่าวต่อไปในบัญชีเงินฝากประจํา
36 เดือน สําหรับนิติบคุ คลอาคารชุด และนิตบิ คุ คลหมูบ่ ้ านจัดสรร โดยถือว่าเป็ นการเริ มต้ นฝากเงินรายการดังกล่าวเป็ นรายการฝากใหม่เช่นนันเรื
3 อยไป โดย
ธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ยของยอดเงินรายการดังกล่าว ในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี 3ยเงินฝากประจํา 36 เดือน สําหรับนิติบคุ คลอาคารชุดและนิติบคุ คลหมูบ่ ้ านจัดสรร นับตังแต่
3 วนั ทีฝากเงินแต่ละรายการ
17.6 การคํานวณดอกเบี 3ย การจ่ายดอกเบี 3ย หลักเกณฑ์ เงือนไข และหรื อ วิธีการปฏิบตั ใิ ดๆ เกียวกับบัญชีเงินฝากนอกเหนือจากเงือนไขดังกล่าวข้ างต้ นแล้ วผู้ฝาก
ต้ องปฏิบตั ิตามเงือนไขทีธนาคารกําหนด ไม่วา่ ในขณะนี 3หรื อในภายหน้ าก็ตาม
18. สําหรับลูกค้ าเงินฝากประจําประเภทเงินฝาก 3 (เฉพาะประเภทเงินฝาก 3 เดือน หรื อ 6 เดือน หรื อ 12 เดือน) ทีผู้ฝากกําหนดและแจ้ งไว้ กบั ธนาคารให้ เป็ นบัญชีสําหรับ
รับโอนเงินคืนสะสมจากการใช้ จา่ ยผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ แฟมิลี พลัส (“บัญชีเงินฝากประจําทีกําหนด”) ซึงมีเงือนไขว่า
18.1 ธนาคารจะคํานวณเงินคืนจากการใช้ จา่ ยผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ แฟมิลี พลัส ดังนี 3 เงินคืน 1% สําหรับยอดการซื 3อสินค้ าหรื อบริ การรวมถึงยอดผ่อนชําระดีจงั
รายงวด (เฉพาะงวดทีผ่อนชําระแล้ ว) , เงินคืน 0.25% สําหรับยอดใช้ จา่ ยทีสถานีบริ การนํ 3ามัน ซูเปอร์ มาร์ เก็ต และค่าเบี 3ยประกัน และเงินคืนในอัตราตามรายการ
ส่งเสริ มการขายอืนใดทีธนาคารจัดขึ 3น ทังนี
3 3 ธนาคารจะคํานวณจากยอดใช้ จา่ ยจากบัตรหลักและบัตรเสริ มในแต่ละรอบระยะเวลาการใช้ วงเงิน (“รอบบัญชี”)
ของแต่ละบัตร
18.2 ยอดใช้ จา่ ยทีไม่นํามาคํานวณเงินคืน คือ ยอดเบิกถอนเงินสดล่วงหน้ า และ/หรื อ ยอดใช้ จา่ ยทีมีการยกเลิก และ/หรื อ ยอดหนี 3ค้ างชําระ และ/หรื อ ยอดลงทุนใน
กองทุนและหลักทรัพย์ และ/หรื อ ยอดชําระภาษี และ/หรื อ ยอดซื 3อเงินตราสกุลต่างประเทศ และ/หรื อ ยอดชําระค่านํ 3าประปาและค่าไฟฟ้า และ/หรื อ ดีจงั โอนเงิน
เข้ าบัญชี และ/หรื อ ค่าธรรมเนียม และ/หรื อ ดอกเบี 3ย และ/หรื อ ค่าใช้ บริ การต่าง ๆ
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18.3 จํานวนเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท ต่อบัตรต่อรอบบัญชี
18.4 ธนาคารจะเก็บสะสมเงินคืนในแต่ละรอบบัญชีไว้ จนถึงวันทําการสุดท้ ายของธนาคารในเดือนมิถนุ ายน และเดือนธันวาคมของแต่ละปี และจะโอนเงินคืนสะสม
ดังกล่าวโดยอัตโนมัติเข้ าบัญชีเงินฝากประจําทีกําหนดภายใน 2 วันนับจากวันทําการสุดท้ ายของธนาคารในเดือนมิถนุ ายน และเดือนธันวาคมของแต่ละปี (“วัน
โอนยอดเงินคืนสะสม”) แต่ทงนี
ั 3 3 ยอดเงินคืนสะสมทีธนาคารจะโอนเข้ าบัญชีเงินฝากประจําทีกําหนดในแต่ละครัง3 จะต้ องมีจํานวนไม่น้อยกว่า 500 บาท ต่อบัตร
(ซึงหากในวันโอนยอดเงินคืนสะสมในแต่ละครัง3 ยอดเงินคืนสะสมมีจํานวนน้ อยกว่า 500 บาท ธนาคารจะยังไม่โอนเงินจํานวนดังกล่าวเข้ าบัญชีเงินฝากประจําที
กําหนดให้ แก่ผ้ ฝู าก แต่จะสะสมยอดเงินคืนต่อไป และจะโอนเข้ าบัญชีเงินฝากประจําทีกําหนดในวันโอนยอดเงินคืนสะสมในครัง3 ต่อไป)
18.5 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ยสําหรับเฉพาะจํานวนยอดเงินคืนสะสมทีโอนไปเข้ าบัญชีเงินฝากประจําทีกําหนดในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี 3ยเงินฝากทีธนาคารกําหนด
จ่ายให้ แก่ผ้ ฝู ากเงินประเภทเงินฝากประจํา 3 เดือน หรื อ 6 เดือน หรื อ 12 เดือน (ตามแต่ประเภทของบัญชีเงินฝากประจําทีกําหนด) ทีจัดอยูใ่ นประเภทลูกค้ า
เดียวกันและมีวงเงินฝากเดียวกันด้ วย (ซึงธนาคารได้ ประกาศเป็ นการทัวไปตามทีกําหนดไว้ ในตารางข้ างต้ น) ณ วันทีระบบทําการโอนเงิน (“อัตราดอกเบี 3ยเงิน
ฝากประจําปกติ”) บวกด้ วยร้ อยละ 1.00 ต่อปี
18.6 เมือยอดเงินคืนสะสมทีโอนไปเข้ าบัญชีเงินฝากประจําทีกําหนดยอดใดครบกําหนดระยะเวลาการฝากตามประเภทของบัญชีเงินฝากประจําทีกําหนดแล้ ว
ยอดเงินคืนสะสมดังกล่าว จะได้ รับอัตราดอกเบี 3ยเงินฝากประจําปกติ
18.7 ลูกค้ าจะต้ องปฏิบตั ิตามเงือนไขเงินฝากประจําประเภทเงินฝาก 3 ทุกประการ
19. เงือนไขเงินฝากและการจ่ายดอกเบี 3ยสําหรับบัญชีธุรกิจ SCB ONE
19.1 เป็ นเงินฝากประเภทบัญชีเดินสะพัดแบบมีดอกเบี 3ย
19.2 ผู้ฝากต้ องเป็ นบุคคลธรรมดาทีมีสญ
ั ชาติไทยและมีถินฐานอยูใ่ นประเทศไทยหรื อเป็ นนิติบคุ คลทีจดทะเบียนในประเทศไทยเท่านัน3
19.3 ตังแต่
3 วนั ที 16 พฤษภาคม 2562 เป็ นต้ นไป ผู้ฝากทีขอใช้ บริ การบัญชีธรุ กิจ SCB ONE จะต้ องเป็ น (1) ผู้ใช้ บริ การธนาคารออนไลน์เพือธุรกิจ (SCB Business
Net) หรื อ (2) ผู้ใช้ บริ การธนาคารทางอินเทอร์ เน็ตเพือธุรกิจ (SCB Business Anywhere) หรื อ (3) นิติบคุ คลทีนําบัญชีเงินฝากมากําหนดใช้ ในบริ การ SCB Easy
Application หรื อ (4) ผู้ใช้ บริ การประเภทอืนใดตามเงือนไขทีธนาคารกําหนดซึงธนาคารจะแจ้ งหรื อประกาศให้ ทราบ ทังนี
3 3 กรณีทีผู้ฝากยังไม่ได้ เป็ นผู้ใช้ บริ การ
(1),(2),(3) หรื อ (4) ข้ างต้ น ผู้ฝากต้ องขอใช้ บริ การดังกล่าวอย่างใดอย่างหนึงก่อน พร้ อมกับการขอใช้ บริ การบัญชีธรุ กิจ SCB ONE และต้ องได้ รับอนุมตั ิจาก
ธนาคารให้ ใช้ บริ การดังกล่าว
19.4 ในกรณีทีเปิ ดบัญชีธุรกิจ SCB ONE ในนามบุคคลธรรมดา บุคคลธรรมดาจะต้ องเป็ นผู้ประกอบการหรื อเป็ นเจ้ าของของกิจการ และ/หรื อ มีวงเงินสินเชือเพือ
ธุรกิจกับธนาคาร รวมทังมี
3 คณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนตามทีธนาคารกําหนด และได้ รับความเห็นชอบจากธนาคารให้ ใช้ บริการ SCB ONE ในนามบุคคลธรรมดา ทังนี
3 3
ตามหลักเกณฑ์และเงือนไขทีธนาคารกําหนด โดยการพิจารณาดังกล่าวเป็ นดุลพินิจของธนาคารแต่ฝ่ายเดียว
19.5 ผู้ฝากจะนําบัญชีเงินฝากประเภทเดินสะพัดทีมีอยูก่ บั ธนาคารมาใช้ เป็ นบัญชีธุรกิจ SCB ONE หรื อผู้ฝากจะเปิ ดบัญชีเงินฝากประเภทบัญชีเดินสะพัดกับธนาคาร
เป็ นบัญชีใหม่ก็ได้
19.6 เว้ นแต่เป็ นกรณีตามข้ อ 19.9 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ยสําหรับบัญชีธุรกิจ SCB ONE ให้ แก่ผ้ ฝู ากในอัตราดอกเบี 3ยออมทรัพย์แบบมีสมุดคูฝ่ ากทีธนาคารจ่ายให้ กบั
นิติบคุ คลทัวไปในแต่ละวัน ซึงธนาคารได้ ประกาศเป็ นการทัวไป โดยคํานวณเป็ นรายวันและจ่ายดอกเบี 3ยให้ ในวันสุดท้ ายของเดือนตามเดือนปฏิทิน ในจํานวนที
คงเหลือภายหลังจากหักภาษี ณ ทีจ่ายตามกฎหมาย (ถ้ ามี) แล้ ว โดยธนาคารจะนําดอกเบี 3ยดังกล่าวไปทบต้ นเพือคํานวณดอกเบี 3ยต่อไป
19.7 เว้ นแต่เป็ นกรณีตามข้ อ 19.9 ในกรณีทีผู้ฝากดํารงยอดเงินฝากคงเหลือขันตํ
3 าในบัญชีธุรกิจ SCB ONE ตามเงือนไขทีธนาคารกําหนด ตลอดรอบการจ่าย
ดอกเบี 3ย (วันที 1 ถึงวันสุดท้ ายของแต่ละเดือน) ธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ยในอัตราดอกเบี 3ยพิเศษสําหรับยอดเงินฝากในเดือนดังกล่าวให้ แก่ผ้ ฝู าก ตามรายละเอียด
ทีระบุไว้ ในตารางด้ านล่าง ซึงคํานวณจากยอดเงินฝากคงเหลือทีตําทีสุดของรอบการจ่ายดอกเบี 3ย (วันที 1 ถึงวันสุดท้ ายของแต่ละเดือน) นัน3 โดยคํานวณ และ
จ่ายดอกเบี 3ยพิเศษให้ ในวันสุดท้ ายของเดือนตามเดือนปฏิทิน ในจํานวนทีคงเหลือภายหลังจากหักภาษี ณ ทีจ่ายตามกฎหมาย (ถ้ ามี) แล้ ว โดยธนาคารจะนํา
ดอกเบี 3ยดังกล่าวไปทบต้ นเพือคํานวณดอกเบี 3ยต่อไป ทังนี
3 3 ในกรณีทีผู้ฝากดํารงยอดเงินฝากคงเหลือขันตํ
3 าในบัญชีธุรกิจ SCB ONE ตํากว่าเงือนไขทีธนาคาร
กําหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ยสําหรับยอดเงินฝากในเดือนดังกล่าวให้ แก่ผ้ ฝู าก ในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี 3ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์แบบมีสมุดคูฝ่ ากทีจ่าย
ให้ กบั นิติบคุ คลทัวไป ตามประเพณีการคิดดอกเบี 3ยเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์
ยอดเงินฝากคงเหลือขันตํ
3 าทีต้ องดํารง
ไว้ ในบัญชี ณ สิ 3นวัน ของทุกวัน
เพือรับดอกเบี 3ยอัตราพิเศษ

อัตราดอกเบี 3ยทีได้ รับ
กรณีดํารงเงินฝากคงเหลือ
ตํากว่าเงือนไขทีกําหนด

อัตราดอกเบี 3ยพิเศษทีได้ รับ
กรณีดํารงยอดเงินฝาก
ตามเงือนไขทีกําหนด

Package 1 - Large

5,000,000 บาท

ออมทรัพย์ *

ฝากประจํา 1 ด.** - 0.15%

Package 2 - Medium

2,000,000 บาท

ออมทรัพย์ *

ฝากประจํา 1 ด.** - 0.25%

Package 3 - Small

800,||| บาท

ออมทรัพย์ *

ฝากประจํา 1 ด.** - 0.30%

ประเภทแพ็คเกจ

* อ้ างอิงจากอัตราดอกเบี 3ยออมทรัพย์แบบมีสมุดคูฝ่ ากทีธนาคารจ่ายให้ กบั นิติบคุ คลทัวไป
** อ้ างอิงจากอัตราดอกเบี 3ยเงินฝากประจํา 1 เดือน ของวงเงินฝากตําสุดของธนาคารทีธนาคารจ่ายให้ แก่นิติบคุ คลทัวไป ณ วันทีคํานวณดอกเบี 3ย
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19.8 ในการจ่ายดอกเบี 3ยตามความในข้ อ 19.10 ธนาคารจะคํานวณดอกเบี 3ยอัตราร้ อยละต่อปี ทีประกาศกําหนดไว้ ข้างต้ น เป็ นรายวัน ตามระยะเวลาการฝากเงิน โดย
จํานวนวันต่อปี ทีใช้ ในการคํานวณ คือ 365 วัน (ทังนี
3 3 ไม่วา่ ปี ปฏิทินทีฝากนันจะมี
3
365 หรื อ 366 วัน ก็ตาม) ส่วนกําหนดเวลาการจ่ายดอกเบี 3ยรวมทังเงื
3 อนไขอืน ๆ
จะเป็ นไปตามเงือนไขและรายละเอียดทีกําหนดไว้ สําหรับการฝากเงินทีธนาคารกําหนด โดยมีสตู รการคํานวณดอกเบี 3ย ดังนี 3
19.8.1 กรณีการจ่ายดอกเบี 3ยออมทรัพย์
จํานวนดอกเบี 3ยทีได้ รับ = ยอดเงินฝากคงเหลือ ณ สิ 3นวัน X อัตราดอกเบี 3ยออมทรัพย์ X ระยะเวลาฝาก
100
365
19.8.2 กรณีการจ่ายดอกเบี 3ยอัตราพิเศษ

19.9 ผู้ฝากสามารถใช้ วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (Overdraft) กับบัญชีธุรกิจ SCB ONE ได้ โดยผู้ฝากต้ องปฏิบตั ติ ามข้ อกําหนดและเงือนไขตามสัญญากู้เบิกเงิน
เกินบัญชีทีผู้ฝากทําไว้ กบั ธนาคาร โดยในรอบการจ่ายดอกเบี 3ย (วันที 1 ถึงวันสุดท้ ายของแต่ละเดือน) ใด ผู้ฝากใช้ วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี ธนาคารจะไม่จา่ ย
ดอกเบี 3ยของรอบการจ่ายดอกเบี 3ยดังกล่าว สําหรับวันทีมีการใช้ วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี
19.10 การคํานวณดอกเบี 3ย การจ่ายดอกเบี 3ย หลักเกณฑ์ เงือนไข และ/หรื อ วิธีปฏิบตั ิใดๆ เกียวกับบัญชีเงินฝากนอกเหนือจากเงือนไขดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว ผู้ฝากต้ อง
ปฏิบตั ิตามเงือนไขทีธนาคารกําหนด ไม่วา่ ในขณะนี 3หรื อในภายหน้ าก็ตาม
19.11 บัญชีธุรกิจ SCB ONE ไม่สามารถนําไปใช้ กบั บริ การบริ หารสภาพคล่อง (SCB Liquidity management System) บริ การโอนเงินระหว่างบัญชี (SCB Sweep
Account) และบริ การโอนเงินเข้ าบัญชีเดินสะพัดอัตโนมัติ (Real Time Fund Transfer) ได้
20. เงือนไขสําหรับเงินฝากออมทรัพย์ (กําหนดวงเงินฝากพิเศษ) และ เงินฝากออมทรัพย์-พลัสพิเศษ (On Call)
20.1 ออมทรัพย์(กําหนดวงเงินฝากพิเศษ 1) ผู้ฝากต้ องเป็ นนิติบคุ คลพิเศษ ทีใช้ บริ การบริ หารเงินเพือธุรกิจกับธนาคาร โดยมียอดเงินฝากเฉลียไม่ตํากว่า 500 ล้ านบาท
ต่อเดือน และ/หรื อมีเงือนไขอืน ๆ ตามทีธนาคารกําหนด
20.2 ออมทรัพย์ (กําหนดวงเงินฝากพิเศษ 2 )
20.2.1 ผู้ฝากต้ องเป็ นนิติบคุ คลพิเศษ และมีเงือนไขอืน ๆ ตามทีธนาคารกําหนด
20.2.2 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ยเงินฝากออมทรัพย์ (กําหนดวงเงินฝากพิเศษ 2) ให้ แก่ผ้ ฝู ากในอัตราดอกเบี 3ยทีประกาศในตารางประกาศอัตราดอกเบี 3ยข้ างต้ น โดย
คํานวณเป็ นรายวัน (คิดแบบขันบั
3 นได) ตามตัวอย่างดังต่อไปนี 3
ตัวอย่าง ผู้ฝาก ฝากเงินจํานวน 1,500 ล้ านบาท จะได้ รับดอกเบี 3ย ดังนี 3
ขันที
3 1 - จํานวนเงิน 0 ถึง 1,000,000,000 บาท
ได้ รับดอกเบี 3ยในอัตราร้ อยละ 1.60
ขันที
3 2 - จํานวนเงินส่วนทีเกิน 1,000,000,000 บาท (1,000,000,001 บาท) ขึ 3นไป
ได้ รับดอกเบี 3ยในอัตราร้ อยละ 0.40
ทังนี
3 3 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ยทุกวันที 25 มิถนุ ายน และ 25 ธันวาคม
20.2.3 การคํานวณดอกเบี 3ย การจ่ายดอกเบี 3ย หลักเกณฑ์ เงือนไข และ/หรื อ วิธีปฏิบตั ิใด ๆ เกียวกับบัญชีเงินฝากนอกเหนือจากเงือนไขดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว ผู้ฝาก
ต้ องปฏิบตั ิตามเงือนไขทีธนาคารกําหนด ไม่วา่ ในขณะนี 3หรื อในภายหน้ าก็ตาม
20.3 ออมทรัพย์(กําหนดวงเงินฝากพิเศษ 3) ผู้ฝากต้ องเป็ นนิติบคุ คลพิเศษทีเป็ นหน่วยงานราชการ หรื อรัฐวิสาหกิจ ซึงใช้ บริ การรักษาหลักทรัพย์ หรื อใช้ บริ การ
บริ หารเงินเพือธุรกิจกับธนาคาร และมีเงือนไขอืน ๆ ตามทีธนาคารกําหนด
20.4 เงินฝากออมทรัพย์-พลัสพิเศษ (On Call) ผู้ฝากต้ องเป็ นนิติบคุ คลพิเศษ ทีใช้ บริ การรักษาหลักทรัพย์ และ/หรื อ ใช้ บริ การบริ หารเงินเพือธุรกิจกับธนาคาร และมี
เงือนไขอืน ๆ ตามทีธนาคารกําหนด
21. บัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุดคูฝ่ าก (E PASSBOOK)
21.1 ผู้ฝากต้ องเป็ นบุคคลธรรมดา เท่านัน3
21.2 สามารถทํารายการฝาก/ถอน ได้ ทกุ สาขา
21.3 การคํานวณดอกเบี 3ย การจ่ายดอกเบี 3ย หลักเกณฑ์ เงือนไข และ/หรื อ วิธีปฏิบตั ิ จะดําเนินการเช่นเดียวกับบัญชีเงินฝากประเภทนัน3 ๆ แบบมีสมุดคูฝ่ าก
21.4 นอกจากผู้ฝากต้ องปฏิบตั ิตามเงือนไขทีใช้ สําหรับบัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุดคูฝ่ ากไว้ โดยเฉพาะแล้ ว ผู้ฝากจะต้ องปฏิบตั ิตามเงือนไขทีใช้ สําหรับบัญชีเงินฝาก
แบบมีสมุดคูฝ่ ากประเภทนัน3 ๆ รวมทังเงื
3 อนไขทีธนาคารกําหนดไม่วา่ ในขณะนี 3หรื อในภายหน้ าทุกประการด้ วย ทั 3งนี 3 หากเงือนไขทีใช้ สําหรับบัญชีเงินฝากแบบ
ไม่มีสมุดคูฝ่ ากขัดกับเงือนไขทีใช้ สาํ หรับบัญชีเงินฝากแบบมีสมุดคูฝ่ ากประเภทนัน3 ๆ แล้ ว ให้ ใช้ เงือนไขทีใช้ สําหรับบัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุดคูฝ่ าก
22 เงือนไขสําหรับการรับฝาก เงินฝากจากใจ
22.1 รับฝากตังแต่
3 วนั ที 1 มีนาคม 2559 เป็ นต้ นไป (สําหรับแบบมีสมุดคูฝ่ าก) และ รับฝากตังแต่
3 23 เมษายน 2559 เป็ นต้ นไป (สําหรับแบบไม่มีสมุดคูฝ่ าก)
22.2 เปิ ดบัญชีขนตํ
ั 3 า 500 บาท
22.3 ผู้ฝากจะต้ องเป็ นบุคคลธรรมดาทีมีสญ
ั ชาติไทยและมีถินทีอยูใ่ นประเทศไทย หรื อ ชาวต่างชาติทีเข้ ามาในราชอาณาจักรไทยอย่างถูกต้ องตามกฎหมายและมี
ใบอนุญาตทํางานตามกฎหมายและมีหลักฐานทีแสดงการพํานักพักพิงในประเทศไทยเกิน ‚ ปี
22.4 วันเปิ ดบัญชีเงินฝากผู้ฝากจะต้ องมีอายุระหว่าง 15 ปี ถึง 69 ปี
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22.5 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ยเงินฝากจากใจ ตามประกาศของธนาคารเรื องอัตราดอกเบี 3ยเงินฝาก (ซึงธนาคารได้ ประกาศเป็ นการทัวไปตามทีกําหนดไว้ ในตาราง
ข้ างต้ น) โดยจะจ่ายปี ละ 2 ครัง3 คือ วันที 25 มิถนุ ายน และ 25 ธันวาคม โดยหักภาษี ณ ทีจ่ายของดอกเบี 3ยเงินฝาก ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
22.6 ผู้ฝากจะได้ รับสิทธิประโยชน์เพิมเติมเป็ นความคุ้มครองประกันอุบตั ิเหตุ กรณีเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การับฟั งเสียง หรื อทุพพลภาพถาวร เนืองจาก
อุบตั ิเหตุโดยทัวไป (อบ.2) เมือเทียบมูลค่า (สําหรับระยะเวลา 1 ปี ) เท่ากับอัตราดอกเบี 3ยทีได้ รับเพิมขึ 3นจากประกาศสูงสุดไม่เกินร้ อยละ 1.00 ต่อปี
22.7 ความคุ้มครองจะเริ มต้ นนับตังแต่
3 วนั เปิ ดบัญชีเงินฝากจากใจ และจะสิ 3นสุดความคุ้มครองเมือผู้ฝาก ปิ ด บัญชีเงินฝากจากใจ หรื อมีอายุครบ 70 ปี บริ บรู ณ์
22.8 จํานวนเงินหรื อค่าสินไหมทดแทน ทีผู้เปิ ดบัญชี/ผู้ขอใช้ บริ การ ได้ รับความคุ้มครอง เท่ากับ จํานวนเงิน 20 เท่า ของเงินฝากคงเหลือในบัญชี ณ วันก่อนประสบ
อุบตั ิเหตุ 1 วัน สูงสุดไม่เกิน 10 ล้ านบาท ต่อบุคคล กรณีผ้ ขู อเปิ ดบัญชี/ผู้ขอใช้ บริ การมีบญ
ั ชีเงินฝากจากใจหลายบัญชี จะพิจารณาชดใช้ สินไหมทดแทนทุก
บัญชีรวมกันไม่เกิน 10 ล้ านบาท โดยเฉลียตามสัดส่วนของแต่ละบัญชี
22.9 ความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ของบริ การเงินฝากจากใจ ทีได้ รับเป็ นไปตามบันทึกข้ อตกลงและเงือนไขบริการเงินฝากจากใจ ทีผู้ฝากได้ รับไว้ เป็ นหลักฐาน
ณ วันทีเปิ ดบัญชี
22.10 การคํานวณดอกเบี 3ย การจ่ายดอกเบี 3ย หลักเกณฑ์ เงือนไข และ/หรื อ วิธีปฎิบตั ิใด ๆ เกียวกับเงินฝาก นอกเหนือจากเงือนไขดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว ผู้ฝากต้ อง
ปฎิบตั ิตามเงือนไขทีธนาคารกําหนด ไม่วา่ ในขณะนี 3 หรื อในภายหน้ าก็ตาม
23. เงือนไขสําหรับการรับฝาก เงินฝากจัดเต็ม
23.1 เฉพาะบุคคลธรรมดาทีมีถินทีอยูใ่ นประเทศไทยเท่านัน3 ผู้ฝาก 1 คน เปิ ดได้ เพียง 1 บัญชี และไม่สามารถเปิ ดบัญชีโดยใช้ ชือร่วมหรื อคณะบุคคล
23.2 จํานวนเงินฝากรายการแรก (เปิ ดบัญชี) ต้ องไม่ตํากว่า 500 บาท
23.3 กรณีเบิกถอนเกินกว่า 2 ครัง3 ต่อเดือน (เดือนปฏิทิน) ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมการเบิกถอนตังแต่
3 ครัง3 ที 3 เป็ นต้ นไปในอัตราครัง3 ละ 50 บาท โดยธนาคารจะหัก
ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนจากบัญชีเงินฝากจัดเต็ม ในวันทีทําการเบิกถอน
“ การเบิกถอน ” ตามความในวรรคก่อนหมายถึง การถอนเงิน การโอนเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคาร การหักบัญชีเพือชําระหนี 3ใด ๆ ทีผู้ฝากมีอยูก่ บั
ธนาคาร การหักบัญชีเพือชําระค่าสาธารณูปโภค การหักบัญชีเพือชําระค่าเช่าตู้นิรภัย ทังนี
3 3 การหักบัญชีเพือชําระค่าธรรมเนียมอืน ๆ ของธนาคารซึงไม่ได้ ระบุไว้
ในความหมายของ “การเบิกถอน ” ดังกล่าวแล้ วจะไม่ถือว่าเป็ นการเบิกถอนแต่อย่างใด
23.4 ในกรณีทีมีเงินฝากในบัญชีเงินฝากจัดเต็ม ไม่เพียงพอสําหรับการหักค่าธรรมเนียม จะไม่สามารถทํารายการถอนเงินได้
23.5 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ย ให้ แก่ผ้ ฝู ากในอัตราทีประกาศในตารางประกาศอัตราดอกเบี 3ยข้ างต้ น โดยคํานวณเป็ นรายวัน (คิดแบบขันบั
3 นได) ตามตัวอย่างดังต่อไปนี 3
ตัวอย่าง : ผู้ฝาก ฝากเงินจํานวน 15 ล้ านบาท จะได้ รับดอกเบี 3ยดังนี 3
ขันที
3 1 - จํานวนเงิน 1 แสนบาทแรก
ได้ รับดอกเบี 3ยในอัตราร้ อยละ 0.50
ขันที
3 2 – จํานวนเงินส่วนทีเกิน 1 แสนบาทจนถึง 5 แสนบาท
ได้ รับดอกเบี 3ยในอัตราร้ อยละ 1.50
ขันที
3 3 – จํานวนเงินส่วนทีเกิน 5 แสนบาทจนถึง 10 ล้ านบาท
ได้ รับดอกเบี 3ยในอัตราร้ อยละ 1.50
ขันที
3 3 - จํานวนเงินส่วนทีเกิน 10 ล้ านบาทขึ 3นไป
ได้ รับดอกเบี 3ยในอัตราร้ อยละ 0.50
ทังนี
3 3 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ยปี ละ 2 ครัง3 ในวันที 25 มิถนุ ายน และ 25 ธันวาคม หลังหักภาษี ณ ทีจ่าย (ถ้ ามี)
23.6 กรณีผ้ ขู อเปิ ดบัญชี/ผู้ขอใช้ บริ การทีมีบญ
ั ชีเงินฝากจัดเต็มได้ รับดอกเบี 3ยจากทุกบัญชีเงินฝากจัดเต็ม มีจํานวนรวมกันเกิน 20,000 บาท ในปี ภาษี เดียวกัน ทังที
3 มี
สถานะเปิ ดอยูห่ รื อปิ ดไปแล้ วก็ตาม ธนาคารจะทําการหักภาษี เงินได้ ณ ทีจ่าย สําหรับดอกเบี 3ยทีได้ รับจากทุกบัญชีเงินฝากจัดเต็มทีมีกบั ธนาคาร ตาม
รายละเอียดดังนี 3
23.6.1 สําหรับผู้ขอเปิ ดบัญชี/ผู้ขอใช้ บริ การทีมีบญ
ั ชีเงินฝากจัดเต็มหลายบัญชี ธนาคารจะทําการหักภาษี เงินได้ ณ ทีจ่าย สําหรับดอกเบี 3ยของบัญชีเงินฝาก
จัดเต็ม จากบัญชีเงินฝากจัดเต็มทีมีการเปิ ดบัญชีก่อน โดยเรี ยงลําดับตามวันและเวลาทีมีการเปิ ดบัญชี
23.6.2 สําหรับบัญชีเงินฝากจัดเต็มทีมีการปิ ดบัญชีไประหว่างปี ภาษี และมีภาระภาษี เงินได้ หกั ณ ทีจ่ายเกิดขึ 3นหลังจากการปิ ดบัญชีดงั กล่าว ธนาคารจะทําการ
หักภาษี เงินได้ ณ ทีจ่าย สําหรับดอกเบี 3ยของบัญชีเงินฝากจัดเต็มจากบัญชีเงินฝากจัดเต็มทียังคงเปิ ดอยูใ่ นปี ภาษีนนั 3 ตามจํานวนภาระภาษี ทีคงค้ าง
23.6.3 กรณีทีธนาคารไม่สามารถหักภาษี เงินได้ ณ ทีจ่ายได้ เต็มจํานวน ผู้ขอเปิ ดบัญชี/ผู้ขอใช้ บริ การจะต้ องนําดอกเบี 3ยทีได้ รับจากบัญชีเงินฝากจัดเต็มทัง3
จํานวนไปรวมกับเงินได้ อืนเพือคํานวณภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดา
23.7 กรณีทีผู้ขอเปิ ดบัญชี/ผู้ขอใช้ บริ การได้ รับดอกเบี 3ยจากทุกบัญชีเงินฝากจัดเต็ม มีจํานวนรวมกันเกิน 20,000 บาท ในปี ภาษี เดียวกัน และถูกหักภาษี เงินได้ ณ
ทีจ่าย ผู้ขอเปิ ดบัญชี/ผู้ขอใช้ บริ การสามารถดําเนินการขอคืนภาษี ได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขทีกฎหมายภาษี อากรกําหนด
23.8 การคํานวณดอกเบี 3ย การจ่ายดอกเบี 3ย หลักเกณฑ์ เงือนไข และ/หรื อ วิธีปฏิบตั ใิ ด ๆ เกียวกับบัญชีเงินฝากนอกเหนือจากเงือนไขดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว ผู้ฝากต้ อง
ปฏิบตั ิตามเงือนไขทีธนาคารกําหนด ไม่วา่ ในขณะนี 3หรื อในภายหน้ าก็ตาม
24. เงือนไขสําหรับบัตรเงินฝาก
24.1 รับฝากตังแต่
3 วนั ที 17 กุมภาพันธ์ 2560 เป็ นต้ นไป
24.2 จํานวนเงินฝากขันตํ
3 า 5,000,000 บาท บัตรเงินฝาก 1 ฉบับ ฝากได้ 1 รายการเท่านัน3
24.3 ผู้ขอเปิ ดบัญชี/ผู้ขอใช้ บริ การไม่สามารถฝากเงินต่อในบัตรเงินฝากเดิมได้ หากประสงค์จะฝากเงินกับธนาคารในประเภทบัตรเงินฝากต่อไป จะต้ องนําฝากใหม่
ทุกครัง3
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24.4 ผู้ขอเปิ ดบัญชี/ผู้ขอใช้ บริ การต้ องมีบญ
ั ชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรื อบัญชีเดินสะพัดซึงมีชือเดียวกัน เพือเป็ นบัญชีรับโอนต้ นเงินฝากและดอกเบี 3ย
เมือครบกําหนดระยะเวลารับฝาก
24.5 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ยเงินฝากในอัตราดอกเบี 3ยบัตรเงินฝาก ซึงธนาคารได้ ประกาศเป็ นการทัวไปในตารางประกาศอัตราดอกเบี 3ยข้ างต้ น ณ วันฝาก
โดยจะจ่ายดอกเบี 3ยเมือครบกําหนดการฝาก ในการจ่ายดอกเบี 3ยแต่ละครัง3 ธนาคารจะหักภาษี ดอกเบี 3ยเงินฝาก ณ ทีจ่ายในอัตราทีกําหนดตามกฎหมาย
25. เงือนไขแคมเปญเงินฝากแบบผูกพัน (24 เดือน หรื อ 36 เดือน)
กรณีทีผู้ฝากเปิ ดบัญชีเงินฝากแบบผูกพัน (เงินฝากโบนัส 24 เดือน หรื อ 36 เดือน ทังแบบมี
3
สมุดคูฝ่ ากและไม่มีสมุดคูฝ่ าก) โดยเปิ ดบัญชีขนตํ
ั 3 า 1,000 บาท พร้ อม
สมัครบริ การโอนเงินอัตโนมัติ (Standing Order) ระหว่างวันที 12 กุมภาพันธ์ 2561 จนถึง 30 มิถนุ ายน 2561 ผู้ฝากจะได้ รับของกํานัลเป็ นกระปุกน้ องอีซีรับทรัพย์
1 ชิ 3น มูลค่า 159 บาท (โดยเมือเทียบมูลค่าของกํานัลดังกล่าวสําหรับระยะเวลา 1 ปี เท่ากับอัตราดอกเบี 3ยทีได้ รับเพิมขึ 3นจากประกาศฯ สูงสุดไม่เกินร้ อยละ 15.90
ต่อปี ) โดยธนาคารจะมอบของกํานัลให้ แก่ผ้ ฝู ากในวันทีเปิ ดบัญชีเงินฝาก ทังนี
3 3 ของกํานัลกระปุกน้ องอีซีรับทรัพย์ มีจํานวนจํากัด ธนาคารมีสิทธิในการเปลียนแปลง
สิทธิประโยชน์ทีมีมลู ค่าเท่ากันโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
26. เงือนไขสําหรับการรับฝาก เงินฝากออมทรัพย์ อีซี
26.1 รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาทีมีถินทีอยูใ่ นประเทศไทยเท่านัน3 ผู้ฝาก 1 คน เปิ ดได้ เพียง 1 บัญชี และไม่สามารถเปิ ดบัญชีโดยใช้ ชือร่วมหรื อคณะบุคคล
และเป็ นบัญชีเงินฝากประเภทแบบไม่มีสมุดคูฝ่ าก (E-Passbook)
26.2 ต้ องใช้ บริ การ Mobile banking (SCB Easy APP) หรื อ Internet banking (SCB Easy Net)
26.3 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ อีซี ไม่สามารถใช้ กบั บริ การบัตรบริ การเงินด่วน และ/หรื อ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ไม่วา่ ประเภทใด
26.4 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ อีซี สามารถทํารายการต่าง ๆ ผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี 3
26.4.1 สาขาของธนาคาร : ทํารายการฝากเงินสด ฝากเช็ค และปิ ดบัญชี (ไม่สามารถทํารายการถอนเงินสด/ถอนโอนทุกประเภท)
26.4.2 เครื องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ CDM : ทํารายการฝากเงินสด
26.4.3 บริ การ Cardless ATM (บริ การเบิกถอนเงินโดยไม่ใช้ บตั รเงินสด) : ทํารายการถอนเงินสด
26.4.4 Mobile banking (SCB Easy APP) และ Internet banking (SCB Easy Net) : ทํารายการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ อีซี ไปยังบัญชีอืน ๆ
ทังนี
3 3 การโอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ อีซี ไปยังบัญชีรับเงินในธนาคารอืน จะคิดค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างธนาคาร ตามปกติ
26.5 ธนาคารจะคํานวณดอกเบี 3ยจากยอดคงเหลือของทุกวัน โดยจะนําดอกเบี 3ยสะสมจ่ายเข้ าบัญชีผ้ ฝู าก ปี ละ 2 ครัง3 ในวันที 25 มิถนุ ายน และ 25 ธันวาคม
หลังหักภาษี ณ ทีจ่าย (ถ้ ามี) โดยดอกเบี 3ยจะคํานวณ ตามตัวอย่างดังต่อไปนี 3
ตัวอย่าง : ผู้ฝาก ฝากเงินจํานวน 1,100,000 บาท จะได้ รับดอกเบี 3ยดังนี 3
จํานวนเงินส่วนทีไม่เกิน 1,000,000 บาท ได้ รับดอกเบี 3ยในอัตราร้ อยละ 1.50* ดังนันจะได้
3
รับดอกเบี 3ย (1,000,000x1.50%) = 15,000 บาทต่อปี
จํานวนเงินส่วนทีเกิน 100,000 บาทขึ 3นไป ได้ รับดอกเบี 3ยในอัตราร้ อยละ 0.50* ดังนันจะได้
3
รับดอกเบี 3ย (100,000x0.50%) = 500 บาทต่อปี
รวมเงินดอกเบี 3ยรับ = 15,500 บาทต่อปี อัตราดอกเบี 3ยเฉลียตามตัวอย่างนี 3 คือ 1.140909%
( การคํานวณอัตราดอกเบี 3ยเฉลียทังโครงการอยู
3
ร่ ะหว่าง 0.50% - 1.50% ต่อปี ทังนี
3 3ขึ 3นอยูก่ บั ระยะเวลาทีฝาก และ จํานวนเงินฝากของลูกค้ า )
* อัตราดอกเบี 3ยเป็ นไปตามประกาศธนาคาร
26.6 การคํานวณดอกเบี 3ย การจ่ายดอกเบี 3ย หลักเกณฑ์ เงือนไข และ/หรื อ วิธีปฏิบตั ใิ ด ๆ เกียวกับบัญชีเงินฝากนอกเหนือจากเงือนไขดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว ผู้ฝากต้ อง
ปฏิบตั ิตามเงือนไขทีธนาคารกําหนด ไม่วา่ ในขณะนี 3หรื อในภายหน้ าก็ตาม
27. เงือนไขสําหรับการรับฝาก บัญชีเงินฝาก SCB Happy
27.1 เปิ ดรับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาทีมีสญ
ั ชาติไทย และจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามทีธนาคารกําหนด รวมทังได้
3 รับความเห็นชอบจากธนาคารให้ เปิ ดบัญชี
เงินฝาก SCB Happy ทังนี
3 3 ตามเงือนไขทีธนาคารกําหนด โดยการพิจารณาดังกล่าวเป็ นดุลพินิจของธนาคารแต่ฝ่ายเดียว
27.2 บัญชีเงินฝาก SCB Happy สามารถทํารายการต่าง ๆ ผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี 3
27.2.1 สาขาของธนาคาร : ทํารายการฝากเงินสด และเช็ค
27.2.2 บริ การบัตรบริ การเงินด่วน และ/หรื อบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามประเภททีธนาคารกําหนด และบริ การ Cardless ATM (บริ การเบิกถอนเงินโดยไม่ใช้ บตั ร
เงินสด) : ทํารายการถอนเงินสด
27.2.3 Mobile banking (SCB Easy Application) และ Internet banking (SCB Easy Net) :ทํารายการโอนเงินจากบัญชีเงินฝาก SCB Happy ไปยังบัญชีอืน ๆ
ทังนี
3 3 หากบัญชีรับโอนเป็ นบัญชีตา่ งธนาคาร หรื อบัญชีทีอยูต่ า่ งสํานักงานหักบัญชีเดียวกัน กับบัญชีเงินฝาก SCB Happy จะมีคา่ ธรรมเนียมการโอนเงินตามปกติ
27.3 บัญชีเงินฝาก SCB Happy ไม่สามารถใช้ สงจ่
ั ายหรื อถอนเงินด้ วยเช็คได้ ทังนี
3 3 เว้ นแต่ธนาคารจะกําหนดเป็ นอย่างอืน
27.4 ผู้ฝากสามารถใช้ วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (Overdraft) และ/หรื อวงเงินสินเชือกับบัญชีเงินฝาก SCB Happyได้ โดยผู้ฝากต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดและเงือนไข
ตามสัญญาสินเชือทีผู้ฝากทําไว้ กบั ธนาคาร
27.5 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ยให้ แก่ผ้ ฝู ากในอัตราตามประกาศของธนาคารข้ างต้ น โดยจะคํานวณดอกเบี 3ยจากจํานวนเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝาก SCB Happy
ทุกสิ 3นวัน และจะจ่ายดอกเบี 3ยปี ละ 2 ครัง3 ในวันที 25 มิถนุ ายน และ 25 ธันวาคม หลังหักภาษี ณ ทีจ่าย (ถ้ ามี)
27.6 เมือผู้ฝากไม่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามทีธนาคารประกาศกําหนด ผู้ฝากตกลงและยินยอมให้ บญ
ั ชีเงินฝาก SCB Happy ถูกเปลียนประเภทบัญชีเป็ น
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บัญชีเดินสะพัด(กระแสรายวัน)
27.7 ในกรณีทีบัญชีเงินฝากได้ เปลียนแปลงไปไม่วา่ ด้ วยเหตุใดก็ตาม (เว้ นแต่กรณีการเปลียนประเภทบัญชีตามข้ อ 27.6) ผู้ฝากตกลงให้ เงือนไขนี 3ยังคงมีผลใช้ บงั คับ
สําหรับบัญชีเงินฝากทีได้ เปลียนแปลงนันๆ
3 ด้ วย
27.8 ในกรณีทีผู้ฝากมีข้อตกลงพิเศษกับธนาคารเกียวกับการฝากเงิน และ/หรือ การจ่ายดอกเบี 3ยในลักษณะอืนใดก็ตาม ผู้ฝากจะต้ องปฏิบตั ิตามข้ อตกลงพิเศษ
ดังกล่าวทุกประการ
27.9 การคํานวณดอกเบี 3ย การจ่ายดอกเบี 3ย หลักเกณฑ์ เงือนไข และ/หรื อ วิธีปฏิบตั ิใด ๆ เกียวกับบัญชีเงินฝากนอกเหนือจากเงือนไขดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว ผู้ฝากต้ อง
ปฏิบตั ิตามเงือนไขทีธนาคารกําหนด ไม่วา่ ในขณะนี 3หรื อในภายหน้ าก็ตาม
28. เงือนไขการรับดอกเบี 3ยพิเศษโครงการ “รูดปั‰ บ.....รับเพิม”
28.1 ผู้ฝากทีมีสิทธิ ได้ รับดอกเบี 3ยพิเศษในโครงการ “รู ดปั‰ บ.....รับเพิม” (“โครงการ”) จะต้ อง (1) เป็ นพนักงานของบริ ษัทซึงขอใช้ บริ การโอนเงินอัติโนมัติ (SCB Payroll)
กับธนาคาร ในระหว่างวันที 7 กันยายน 2561 จนถึงวันที 31 ธันวาคม 2561 (2) ผู้ฝากจะต้ องได้ รับเงินเดือนผ่านบัญชีเงินเดือน ซึงเป็ นบัญชีเงินฝากประเภทออม
ทรัพย์ทวไป
ั หรื อประเภทเงินฝากจากใจ ภายในวันที 31 ธันวาคม 2561 ทีมีอยู่กับธนาคาร และ (3) ผู้ฝากจะต้ องมีการใช้ บตั รเครดิต และ/หรื อบัตรเดบิต ของ
ธนาคารทีมีชือผู้ฝากเป็ นผู้ถือบัตรหลัก เพือซื 3อสินค้ าและ/หรื อบริ การเป็ นจํานวนเงินตังแต่
3 10,000 บาท ขึน3 ไปต่อเดือน (สามารถรวมยอดของทุกบัตรมีอยู่กับ
ธนาคารได้ ) (“รายการใช้ จา่ ยผ่านบัตร”) ตังแต่
3 วนั ที 1 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที 30 มิถนุ ายน 2562
28.2 ธนาคารจะรวมยอดรายการใช้ จา่ ยผ่านบัตรของทุกบัตรเข้ าด้ วยกัน เพือนํามาเป็ นเงือนไขในการคํานวณดอกเบี 3ยพิเศษตามโครงการ และนําฝากเข้ าบัญชีเงินฝาก
ทีผู้ฝากใช้ รับเงินเดือน
28.3 รายการใช้ จา่ ยผ่านบัตร จะไม่นับรวมยอดใช้ จ่ายทียกเลิกการซื 3อสินค้ าและ/หรื อบริ การ, ดอกเบี 3ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียม, การเบิกเงินสดล่วงหน้ า (รวมถึง Dee
Jung Transfer), ยอดใช้ จ่ายแบ่งชําระรายเดือน SCB Dee Jung, การซื 3อกองทุน การซื 3อประกันภัย, การซื 3อเงินตราสกุลต่างประเทศ, การชําระภาษี หรื อการใช้
บัตรทีเป็ นไปในลักษณะของการใช้ เพือการค้ า/ธุรกิจ
28.4 รายการใช้ จ่ายผ่านบัตรทีนํ ามาเป็ นเงือนไขในการคํานวณในแต่ละเดือน จะคํานวณจากวันทีผู้ฝากทํารายการ (Transaction date) โดยจะต้ องเป็ นยอดเงินที
ร้ านค้ าเรี ยกเก็บภายในวันที 3 ของเดือนถัดไป ในกรณีทีร้ านค้ าเรี ยกเก็บเงินกับธนาคารเกินวันที 3 ของเดือนถัดไป ยอดใช้ จา่ ยนันจะนํ
3 าไปรวมกับยอดใช้ จา่ ยของ
เดือนถัดไป เพือนําไปเป็ นเงือนไขในการคํานวณดอกเบี 3ยพิเศษของเดือนถัดไปแทน
28.5 ธนาคารจะเริ มคํานวณดอกเบีย3 พิเศษตังแต่
3 เดือนถัดจากเดือนทีผู้ฝากได้ รับเงินเดือนผ่านธนาคารครัง3 แรก เช่น ผู้ฝากรับเงินเดือนผ่านธนาคารครัง3 แรกในเดือน
ตุลาคม 2561 การคํานวณยอดรายการใช้ จา่ ยผ่านบัตร และดอกเบี 3ยพิเศษ จะเริ มตังแต่
3 เดือนพฤศจิกายน 2561 เป็ นต้ นไป
28.6 ผู้ฝากจะได้ รับอัตราดอกเบี 3ยพิเศษเพิมขึน3 จากดอกเบีย3 เงินฝากของบัญชีทีผู้ฝากใช้ รับเงินเดือนสูงสุดไม่เกิน 1.50% ต่อปี ในเดือนทีผู้ฝากมียอดรายการใช้ จ่าย
ผ่านบัตรเป็ นไปตามเกณฑ์ทีธนาคารกําหนด
ตัวอย่าง
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

รับเงินเดือนครัง3 แรก

ใช้ จ่ายตังแต่ 10,000 บาทขึนไป
รวมทุกบัตรเครดิตและบัตรเดบิต
คํานวณดอกเบี 3ยพิเศษจากยอดเงินคงเหลือเฉลียต่อเดือน
ของเดือนพฤศจิกายน

รั บดอกเบียพิเศษเพิ*ม
โดยดอกเบี 3ยพิเศษจะเข้ าบัญชี
ทีใช้ รับเงินเดือน ภายในวันที 16

รับเงินเดือนครัง3 แรก

ใช้ จ่าย 8,000 บาท
รวมทุกบัตรเครดิตและบัตรเดบิต

ไม่ เข้ าเงื*อนไขโครงการ
เนืองจากยอดเงินใช้ จา่ ยผ่านบัตรเครดิตและ
บัตรเดบิต ไม่ถึงเกณฑ์ขนตํ
ั 3 าทีโครงการกําหนด

28.7 ในกรณี ทีผู้ฝากมีสิทธิ ได้ รับอัตราดอกเบีย3 พิเศษธนาคารจะคํานวณดอกเบี 3ยพิเศษดังกล่าว จากยอดเงินคงเหลือเฉลียต่อเดือนของบัญ ชีเงินฝากทีผู้ฝากใช้ รับ
เงินเดือน คูณด้ วย 1.50% คูณด้ วยจํานวนวันในเดือน และหารด้ วย 365 วัน โดยธนาคารจํากัดยอดเงินคงเหลือเฉลียทีนํามาคํานวณสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
ต่อเดือน
ตัวอย่างเช่น ตังแต่
3 วนั ที 1 ตุลาคม จนถึงวันที 15 ตุลาคม นาย ก. มียอดเงินคงเหลือในบัญชีทกุ วัน วันละ 100,000 บาท และตัง3 แต่วันที 16 ตุลาคม จนถึง
วัน ที 31 ตุลาคม นาย ก. มีย อดเงิน คงเหลื อในบัญ ชีทุกวัน วัน ละ 500,000 บาท และมียอดรายการใช้ จ่ายผ่ านบัตร รวม 10,000 บาท ขึน3 ไป ตามเงือนไขที
ธนาคารกําหนด นาย ก. จะได้ รับดอกเบี 3ยพิเศษเป็ นจํานวนเงิน 254.80 บาท โดยมีวิธีการคํานวณดังนี 3
ยอดเงินคงเหลือเฉลียต่อเดือน = ((100,000 x 15 วัน ) + ( 500,000 x 16 วัน)) / 31 วัน = 306,451.61 บาท
ทังนี
3 3 เนืองจากยอดเงินคงเหลือเฉลียต่อเดือนของ นาย ก. เกิน 200,000 บาท ซึงธนาคารจํากัดยอดเงินคงเหลือเฉลียต่อเดือนทีนํามาคํานวณสูงสุด 200,000
บาท ดังนัน3 ดอกเบี 3ยพิเศษทีจะได้ รับคือ 200,000 x 1.50% x 31 วัน / 365 วัน = 254.80 บาท
28.8 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ยพิเศษภายในวันที 16 ของเดือนถัดไป โดยอัตราดอกเบี 3ยปกติของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรื อเงินฝากจากใจ ธนาคารจะจ่ายตามเงือนไข

ฉบับที 11/2562
การจ่ายดอกเบี 3ย และตามรอบการจ่ายดอกเบี 3ย ของบัญชีเงินฝากประเภทนันๆ
3
28.9 ดอกเบีย3 พิเศษทีธนาคารจ่ายให้ แก่ผ้ ูฝากในแต่ละเดือน จะถูกนําไปรวมกับดอกเบีย3 เงินฝากของบัญชีทีผู้ฝากใช้ รับเงินเดือน เพือนํามาคํานวนเพือหักภาษี ตาม
เกณฑ์ทีสรรพากรกําหนด
28.10 ธนาคารขอสงวนสิทธิ^ ไม่จ่ายดอกเบี 3ยพิเศษให้ แก่ผ้ ูฝาก ในกรณีทีผู้ฝากปิ ดบัญชีเงินฝากไปก่อนวันจ่ายดอกเบี 3ยพิเศษในเดือนนัน3 ๆ และในกรณีทีผู้ฝากไม่ได้ รับ
เงินเดือนเข้ าบัญชีเงินฝากติตด่อกันเป็ นระยะเวลา 3 เดือน
28.11 การให้ สิทธิประโยชน์ นี 3 เฉพาะกรณีทีผู้ฝากคงสภาพเป็ นสมาชิกบัตร โดยมีสถานะบัตรเครดิต และ/หรื อบัตรเดบิต เป็ นปกติ มีประวัติการชําระเงินทีดี และไม่ผิด
นัดชําระหนีต3 ามข้ อกําหนดของธนาคาร รวมทังไม่
3 เคยฝ่ าฝื น และ/หรื อละเมิดข้ อบังคับ และ/หรื อเงือนไขใดๆ ของการเป็ นผู้ถือบัตรของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับ
สิทธิประโยชน์ดงั กล่าว
28.12 ธนาคารขอสงวนสิทธิ^ ในการเรี ยกคืนสิทธิ ประโยชน์ ใดๆ ทีผู้ฝากได้ รับไปแล้ ว ในกรณี ทีตรวจพบว่าผู้ฝากมีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วนถูกต้ อง หรื อผู้ฝากไม่ได้ ปฏิบัติ
ตามเงือนไข หรื อระเบียบของธนาคาร
28.13 ธนาคารมีสิทธิทีจะเปลียนแปลง กติกา เงือนไข ข้ อกําหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ตา่ งๆ และยกเลิกรายการส่งเสริ มการขายหรื อดอกเบี 3ยพิเศษตามโครงการนี 3
เมือใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า และกรณีมีข้อพิพาทให้ ถือคําตัดสินของธนาคารเป็ นทีสุด
29. เงือนไขสําหรับการรับฝากบัญชีเงินฝากพื 3นฐาน (Basic Banking Account)
29.1 รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาทีมีสญ
ั ชาติไทยและในขณะทีเปิ ดบัญชีจะต้ อง (1) มีอายุตงแต่
ั 3 18 ปี บริ บรู ณ์ขึ 3นไปและเป็ นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรื อ (2) มีอายุ
ตังแต่
3 อายุ 65 ปี บริ บรู ณ์ขึ 3นไป
29.2 ผู้ฝาก 1 คน สามารถเปิ ดบัญชีเงินฝากพื 3นฐานได้ 1 บัญชี และขอออกบัตรเดบิตได้ 1 ใบ ทังนี
3 3 ไม่สามารถเปิ ดบัญชีโดยใช้ ชือร่วมหรื อชือคณะบุคคล
29.3 จํานวนเงินเปิ ดบัญชีเงินฝากพื 3นฐานไม่มีกําหนดขันตํ
3 า
29.4 เว้ นแต่กรณีตามข้ อ 29.6 ผู้ฝากจะได้ รับการยกเว้ นค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีตลอดระยะเวลาทีบัญชีเงินฝากพื 3นฐานยังคงสถานะอยู่ แม้ วา่ บัญชีเงินฝากพื 3นฐานจะ
ไม่เคลือนไหวตังแต่
3 12 เดือนขึ 3นไป และจํานวนเงินฝากน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 2,000 บาท ก็ตาม
29.5 เว้ นแต่กรณีตามข้ อ 29.6 ผู้ฝากจะได้ รับการยกเว้ นค่าธรรมเนียมแรกเข้ าบัตรเดบิตและค่าธรรมเนียมรายปี ของบัตรเดบิตนัน3 ๆ ตลอดระยะเวลาทีบัญชีเงินฝาก
พื 3นฐานยังคงสถานะอยู่ กรณีทีผู้ฝากขอออกบัตรเดบิตผ่าน SCB Easy Application ธนาคารจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการออกบัตรและค่าธรรมเนียมรายปี โดย
หักจากบัญชีเงินฝากของผู้ฝากก่อนและจะคืนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากพื 3นฐานของผู้ฝากภายใน 3 วัน นับจากวันทีผู้ฝากขอออกบัตรเดบิตผ่าน SCB Easy
Application
29.6 กรณีบญ
ั ชีเงินฝากพื 3นฐานไม่มีธุรกรรมการเงินใด ๆ อย่างน้ อย 1 ครัง3 ในรอบ 24 เดือน บัญชีเงินฝากพื 3นฐานจะถูกเปลียนเป็ นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ โดย
ธนาคารมีสิทธิคิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีและค่าธรรมเนียมรายปี ของบัตรเดบิตตามอัตราค่าบริ การทีธนาคารประกาศไว้
29.7 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ยให้ แก่ผ้ ฝู ากในอัตราตามประกาศของธนาคาร เรื อง อัตราดอกเบี 3ยเงินฝาก (ซึงธนาคารได้ ประกาศเป็ นการทัวไปตามทีกําหนดไว้ ในตาราง
ข้ างต้ น) ทังนี
3 3 ธนาคารจะคํานวณดอกเบี 3ยจากจํานวนเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากพื 3นฐานทุกสิ 3นวันและจะจ่ายดอกเบี 3ยปี ละ 2 ครัง3 ในวันที 25 มิถนุ ายน และ
25 ธันวาคม หลังหักภาษี ณ ทีจ่าย (ถ้ ามี)
29.8 ค่าธรรมเนียมอืน ๆ ทีมิได้ รับการยกเว้ นข้ างต้ น ธนาคารจะเรี ยกเก็บตามประกาศธนาคารตามทีกําหนดไว้ ในตารางที 3 เรื องอัตราค่าบริ การต่าง ๆ เบี 3ยปรับ
ทีเกียวเนืองกับเงินฝาก เงินให้ สินเชือ และค่าบริ การอืน ๆ ทีได้ ประกาศไว้
29.9 ในกรณีทีบัญชีเงินฝากพื 3นฐานได้ เปลียนแปลงไปไม่วา่ ด้ วยเหตุใดก็ตาม (เว้ นแต่กรณีการเปลียนประเภทบัญชีตาม ข้ อ 29.6) ผู้ฝากตกลงให้ เงือนไขนี 3ยังคงมีผลใช้
บังคับสําหรับบัญชีเงินฝากทีได้ เปลียนแปลงนัน3 ๆ ด้ วย
29.10 ในกรณีทีผู้ฝากมีข้อตกลงพิเศษกับธนาคารเกียวกับการฝากเงินและ/หรื อการจ่ายดอกเบี 3ยในลักษณะอืนใดก็ตาม ผู้ฝากจะต้ องปฏิบตั ิตามข้ อตกลงพิเศษ
ดังกล่าวทุกประการ
29.11 การคํานวณดอกเบี 3ย การจ่ายดอกเบี 3ย หลักเกณฑ์ เงือนไข และ/หรื อ วิธีปฎิบตั ิใด ๆ เกียวกับบัญชีเงินฝาก นอกเหนือจากเงือนไขดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว ผู้ฝากต้ อง
ปฏิบตั ิตามเงือนไขทีธนาคารกําหนด ไม่วา่ ในขณะนี 3 หรื อในภายหน้ าก็ตาม
30. เงือนไขสําหรับการรับฝาก เงินฝากประจําพิเศษ 22 เดือน
30.1 รับฝากตังแต่
3 วนั ที 21 มกราคม 2560 ถึง วันที 17 มิถนุ ายน 2560
30.2 รับฝากรายการแรก (เปิ ดบัญชี) ไม่ตํากว่า 10,000 บาท รับฝากรายการต่อไปครัง3 ละไม่ตํากว่า 1,000 บาท
30.3 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ยเงินฝากของเงินฝากแต่ละรายการในอัตราดอกเบี 3ยเงินฝากประจําพิเศษ 22 เดือน (ซึงธนาคารได้ ประกาศเป็ นการทัวไป ตามทีกําหนดไว้
ในตารางข้ างต้ น) ณ วันฝาก โดยจะจ่ายดอกเบี 3ยเมือครบกําหนดการฝาก ทังนี
3 3 ให้ นําข้ อความในข้ อ 8.2 มาใช้ บงั คับกับกรณีนี 3โดยอนุโลมด้ วย
30.4 หากผู้ฝากถอนเงินฝากประจําพิเศษ 22 เดือน รายการใดไม่วา่ บางส่วนหรื อทังหมดก่
3
อนครบกําหนด เวลาการฝากเงินของเงินฝากรายการนัน3 ๆ ธนาคารจะจ่าย
ดอกเบี 3ยสําหรับเงินฝากรายการนัน3 ๆ ให้ กบั ผู้ฝาก ดังนี 3
30.4.1 ถ้ าฝากไม่ถึง 3 เดือน ไม่จา่ ยดอกเบี 3ย
30.4.2 ถ้ าฝากตังแต่
3 3 เดือน แต่ไม่ครบ 22 เดือน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ยให้ สําหรับระยะเวลาทีฝากไว้ จริ งใน อัตราดอกเบี 3ยตําสุดของเงินฝากประเภทออมทรัพย์
ทีธนาคารประกาศจะจ่ายให้ แก่ลกู ค้ าในประเภทเดียวกัน ณ วันทีฝาก เงินรายการนัน3 ภายหลังจากหักภาษี ณ ทีจ่ายแล้ ว
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30.5 เมือเงินฝากรายการใดครบกําหนดระยะเวลาการฝาก ให้ ถือว่าการฝากเงินฝากประจําพิเศษ 22 เดือน สําหรับรายการนันเป็
3 นอันสิ 3นสุดลง หากผู้ฝากมิได้ ปิดบัญชี
เงินฝาก หรื อ ถอนเงินฝาก และ/หรื อ ดอกเบี 3ยของเงินฝากนันคื
3 น หรื อถอนบางส่วน โดยยังคงมีเงินฝากคงเหลืออยูใ่ นบัญชีเงินฝากจะถือว่าผู้ฝากฝากต่อไปใน
ประเภทเงินฝากประจํา 6 เดือน โดยยังคงใช้ สมุดคูฝ่ ากเดิมและเลขทีบัญชีเดิม ทังนี
3 3 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ยสําหรับเงินฝากใน บัญชีดงั กล่าว ตังแต่
3 วนั ทีถือว่า
เป็ นการฝากในประเภทเงินฝากประจํา 6 เดือน ในอัตราดอกเบี 3ยเงินฝากประจํา 6 เดือน สําหรับลูกค้ าทีจัดอยูใ่ นประเภท วงเงินฝาก และระยะเวลาการฝาก
เดียวกัน
30.6 การคํานวณดอกเบี 3ย การจ่ายดอกเบี 3ย หลักเกณฑ์ เงือนไข และ/หรื อ วิธีปฏิบตั ใิ ด ๆ เกียวกับบัญชีเงินฝากนอกเหนือจากเงือนไขดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว ผู้ฝากต้ อง
ปฏิบตั ิตามเงือนไขทีธนาคารกําหนด ไม่วา่ ในขณะนี 3หรื อในภายหน้ าก็ตาม
31. เงือนไขสําหรับการรับฝาก เงินฝากประจําพิเศษ 7 เดือน
31.1 รับฝากตังแต่
3 วนั ที 18 พฤษภาคม 2562 (เดิม รับฝากตังแต่
3 วนั ที 6 เมษายน 2562 ถึงวันที 17 พฤษภาคม 2562 )
31.2 รับฝากรายการแรก (เปิ ดบัญชี) ไม่ตํากว่า 1,000 บาท รับฝากรายการต่อไปครัง3 ละไม่ตํากว่า 1,000 บาท
31.3 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ยเงินฝากของเงินฝากแต่ละรายการในอัตราดอกเบี 3ยเงินฝากประจําพิเศษ 7 เดือน (ซึงธนาคารได้ ประกาศเป็ นการทัวไป ตามทีกําหนดไว้
ในตารางข้ างต้ น) ณ วันฝาก โดยจะจ่ายดอกเบี 3ยเมือครบกําหนดการฝาก ทังนี
3 3 ให้ นําข้ อความในข้ อ 8.2 มาใช้ บงั คับกับกรณีนี 3โดยอนุโลมด้ วย
31.4 หากผู้ฝากถอนเงินฝากประจําพิเศษ 7 เดือน รายการใดไม่วา่ บางส่วนหรื อทังหมดก่
3
อนครบกําหนด เวลาการฝากเงินของเงินฝากรายการนัน3 ๆ ธนาคารมี
เงือนไขการจ่ายดอกเบี 3ย ดังนี 3
31.4.1 ถ้ าได้ มีการนําเงินเข้ าฝากในบัญชีเงินฝากประจําพิเศษ 7 เดือน ไม่ถึง 3 เดือน นับแต่วนั ทีฝากเงินจํานวนนัน3 ธนาคารไม่จา่ ยดอกเบี 3ย
31.4.2 ถ้ าได้ มีการนําเงินเข้ าฝากในบัญชีเงินฝากประจําพิเศษ 7 เดือน ตังแต่
3 3 เดือน นับแต่วนั ทีฝากเงินจํานวนนัน3 ธนาคารจะจ่าย
ดอกเบี 3ยให้ สําหรับระยะเวลาทีฝากไว้ จริ งในอัตราดอกเบี 3ยตําสุดของเงินฝากประเภทออมทรัพย์ทีธนาคารประกาศจะจ่ายให้ แก่ลกู ค้ าในประเภท
เดียวกัน ณ วันทีฝากเงินรายการนัน3 โดยธนาคารจะหักภาษีและไม่ทบต้ น
31.5 เมือเงินฝากรายการใดครบกําหนดระยะเวลาการฝาก ให้ ถือว่าการฝากเงินฝากประจําพิเศษ 7 เดือนสําหรับรายการนันเป็
3 นอันสิ 3นสุดลง หากผู้ฝากมิได้ ปิดบัญชี
เงินฝาก หรื อถอนเงินฝาก และ/หรื อดอกเบี 3ยของเงินฝากนันคื
3 น หรื อถอนบางส่วน โดยยังคงมีเงินฝากคงเหลืออยูใ่ นบัญชีเงินฝากจะถือว่าผู้ฝากฝากต่อไป
ในประเภทเงินฝากประจํา 3 เดือน โดยยังคงใช้ สมุดคูฝ่ ากเดิมและเลขทีบัญชีเดิม ทังนี
3 3 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ยสําหรับเงินฝากใน บัญชีดงั กล่าว ตังแต่
3 วนั ทีถือ
ว่าเป็ นการฝากในประเภทเงินฝากประจํา 3 เดือน ในอัตราดอกเบี 3ยเงินฝากประจํา 3 เดือน สําหรับลูกค้ าทีจัดอยูใ่ นประเภท วงเงินฝาก และ
ระยะเวลาการฝากเดียวกัน
31.6 การคํานวณดอกเบี 3ย การจ่ายดอกเบี 3ย หลักเกณฑ์ เงือนไข และ/หรื อ วิธีปฏิบตั ใิ ด ๆ เกียวกับบัญชีเงินฝากนอกเหนือจากเงือนไขดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว ผู้ฝากต้ อง
ปฏิบตั ิตามเงือนไขทีธนาคารกําหนด ไม่วา่ ในขณะนี 3หรื อในภายหน้ าก็ตาม
32. เงือนไขสําหรับการรับฝากเงินฝากฉลอง 105 ปี ไทยพาณิชย์
32.1 รับฝากตังแต่
3 วนั ที 4 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที 22 กุมภาพันธ์ 2555 โดยให้ บริ การเฉพาะลูกค้ าทีมีความประสงค์จะลงทุนในหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ครัง3 ที 1/2555 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ซึงผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกําหนด
32.2 รับฝากรายการแรก (เปิ ดบัญชี) ไม่ตํากว่า 1 ล้ านบาท รับฝากรายการต่อไปไม่จํากัดจํานวนเงิน
32.3 ข้ อกําหนดและสิทธิประโยชน์สําหรับเงินฝากฉลอง 105 ปี ไทยพาณิชย์ จะครบกําหนดในวันที 23 กุมภาพันธ์ 2555
32.4 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ยของเงินฝากฉลอง 105 ปี ไทยพาณิชย์ ตามประกาศของธนาคาร เรื องอัตราดอกเบี 3ยเงินฝาก (ซึงธนาคารได้ ประกาศเป็ นการทัวไป
ตามทีกําหนดไว้ ในตารางข้ างต้ น) (“อัตราดอกเบี 3ยเงินฝากฉลอง 105 ปี ไทยพาณิชย์”) ตังแต่
3 วนั ที 4 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที 23 กุมภาพันธ์ 2555
32.5 เมือครบกําหนดระยะเวลาตามข้ อ 32.4 ให้ ถือว่าเงินฝากฉลอง 105 ปี ไทยพาณิชย์ เป็ นอันสิ 3นสุดลง หากผู้ฝากมิได้ ปิดบัญชีเงินฝาก หรื อถอนเงินฝาก
และ/หรื อ ดอกเบี 3ยของเงินฝากนันคื
3 น จะถือว่าผู้ฝากฝากต่อไปในประเภทออมทรัพย์ปกติ โดยยังคงใช้ สมุดคูฝ่ ากเดิมและเลขทีบัญชีเดิม ทังนี
3 3 ธนาคาร
จะจ่ายดอกเบี 3ยสําหรับเงินฝากในบัญชีดงั กล่าวตังแต่
3 วนั ที 24 กุมภาพันธ์ 2555 เป็ นต้ นไป ตามเงือนไขและในอัตราดอกเบี 3ยตําสุดของเงินฝากประเภท
ออมทรัพย์ทีธนาคารประกาศจ่ายให้ แก่ลกู ค้ าในประเภทเดียวกัน โดยธนาคารจะหักภาษีและไม่ทบต้ น
32.6 การคํานวณดอกเบี 3ยและการหักภาษี ณ ทีจ่าย ใช้ หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับเงินฝากออมทรัพย์ปกติ
32.7 การคํานวณดอกเบี 3ย การจ่ายดอกเบี 3ย หลักเกณฑ์ เงือนไข และ/หรื อ วิธีปฏิบตั ิใด ๆ เกียวกับบัญชีเงินฝากนอกเหนือจากเงือนไขดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว ผู้ฝาก
ต้ องปฏิบตั ิตามเงือนไขทีธนาคารกําหนด ไม่วา่ ในขณะนี 3หรื อในภายหน้ าก็ตาม
33. บัญชีเงินฝากเพิมทรัพย์ (งดรับฝากตังแต่
3 วนั ที 1 พฤศจิกายน 2553)
33.1 บัญชีเงินฝากเพิมทรัพย์ เป็ นบัญชีเงินฝากประเภทมีกําหนดระยะเวลา ครบกําหนดเมือมีรายการนําฝากเงินฝากครบ 24 งวด การฝากเงินแต่ละงวด ผู้ฝาก
สามารถนําเงินเข้ าฝากได้ ทกุ วันทําการของธนาคาร ภายในเดือนนัน3 ๆ และจะต้ องนําเงินเข้ าฝากเป็ นจํานวนเงินเท่ากันทุกเดือน เดือนละ 1 ครัง3 เท่านัน3 ตาม
จํานวนเงินเท่ากับจํานวนทีเปิ ดบัญชีไว้ ตงแต่
ั 3 เริ มแรก
33.2 จํานวนเงินฝากในการเปิ ดบัญชีเป็ นจํานวนทวีคณ
ู ของ 500 บาท โดยกําหนดขันตํ
3 าเท่ากับ 1,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท
33.3 อัตราดอกเบี 3ยบัญชีเงินฝากเพิมทรัพย์ สูงกว่าอัตราดอกเบี 3ยบัญชีเงินฝากประจํา 12 เดือนแบบมีสมุดคูฝ่ าก ตามประกาศของธนาคาร ร้ อยละ 0.75 ต่อปี โดยจะ
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แสดงรายการดอกเบี 3ยในสมุดคูฝ่ าก ณ วันทีครบกําหนดหรื อปิ ดบัญชี และได้ รับสิทธิยกเว้ นภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดาหัก ณ ทีจ่าย สําหรับดอกเบี 3ยเงินฝากทีเข้ า
หลักเกณฑ์และเงือนไขตามทีกฎหมายกําหนดไว้
33.4 การคํานวณดอกเบี 3ย จะคํานวณดอกเบี 3ยจากยอดคงเหลือประจําวันและทบดอกเบี 3ยเป็ นเงินต้ นทุก 6 เดือน เช่นเดียวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ โดยจะแสดง
รายการดอกเบี 3ยในสมุดคูฝ่ ากเมือครบกําหนด หรื อปิ ดบัญชีเท่านัน3
33.5 หาก (1) ผู้ฝากถอนเงินฝากก่อนครบกําหนดการฝาก หรื อ (2) ผู้ฝากนําเงินเข้ าฝากเงินไม่ครบจํานวน 24 งวด และประสงค์จะถอนเงินฝาก ผู้ฝากต้ อง
ถอนเงินฝากทังหมดครั
3
ง3 เดียวและปิ ดบัญชี โดยธนาคารมีเงือนไขการจ่ายดอกเบี 3ยดังนี 3
33.5.1 ถ้ าได้ มีการนําเงินเข้ าฝากในบัญชีเงินฝากเป็ นรายเดือนอย่างต่อเนืองไม่ถึง 3 เดือน นับจากวันทีนําเงินเข้ าฝากในงวดแรก ธนาคารไม่จา่ ยดอกเบี 3ย
33.5.2 ถ้ าได้ มีการนําเงินเข้ าฝากในบัญชีเงินฝากเป็ นรายเดือนอย่างต่อเนืองไม่น้อยกว่า 3 เดือนแรก แต่ฝากไม่ครบ 24 งวด หรื อนําเงินเข้ าฝากงวดที 24 แล้ วแต่
ระยะเวลาการนําเงินเข้ าฝากไม่ครบ 1 เดือน นับแต่วนั ทีนําเงินเข้ าฝากงวดที 24 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ยในอัตราดอกเบี 3ยตําสุดของเงินฝากประเภท
ออมทรัพย์ทีธนาคารประกาศจ่ายให้ แก่ลกู ค้ าในประเภทเดียวกัน ณ วันทีปิ ดบัญชี โดยธนาคารจะหักภาษีและไม่ทบต้ น
33.5.3 กรณีนําเงินเข้ าฝากครบ 24 งวด และการนําเงินเข้ าฝากงวดที 24 ครบระยะเวลา 1 เดือน นับแต่วนั ทีนําเงินเข้ าฝากงวดที 24 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ยใน
อัตราตามข้ อ 33.3 หลังจากนันหากผู
3
้ ฝากยังไม่มาติดต่อธนาคาร ธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ยของเงินฝากทีคงค้ างตามเงือนไขและในอัตราดอกเบี 3ยตําสุด
ของเงินฝากประเภทออมทรัพย์ทีธนาคารประกาศจ่ายให้ แก่ลกู ค้ าในประเภทเดียวกัน โดยธนาคารจะหักภาษี และไม่ทบต้ น
33.6 กรณีขาดการนําเงินเข้ าฝากติดต่อกันเป็ นเวลา 3 เดือน นับจากวันทีนําเงินเข้ าฝากครัง3 สุดท้ าย ผู้ฝากจะไม่สามารถนําเงินเข้ าฝากในบัญชีได้ อีกต่อไป แต่จะต้ องมา
ดําเนินการถอนเงินและปิ ดบัญชีเงินฝากเท่านัน3
34. บัญชีเงินฝากวิวาห์เปี ยมสุข (งดรับฝากตังแต่
3 วนั ที 1 พฤศจิกายน 2553)
34.1 บัญชีเงินฝากวิวาห์เปี ยมสุข เป็ นบัญชีเงินฝากประเภทมีกําหนดระยะเวลา ครบกําหนดเมือมีรายการฝากเงินครบตังแต่
3 24 งวดขึ 3นไป แต่สงู สุดไม่เกิน 36 งวด
การฝากเงินแต่ละงวด ผู้ฝากสามารถนําเงินเข้ าฝากได้ ทกุ วันทําการของธนาคารภายในเดือนนัน3 ๆ และจะต้ องนําเงินเข้ าฝากเป็ นจํานวนเงินเท่ากันทุกเดือน
เดือนละ 1 ครัง3 เท่านัน3 ตามจํานวนเงินเท่ากับจํานวนทีเปิ ดบัญชีไว้ แต่เริ มแรก
34.2 จํานวนเงินฝากในการเปิ ดบัญชีเป็ นจํานวนทวีคณ
ู ของ 500 บาท โดยกําหนดขันตํ
3 าเท่ากับ 1,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท
34.3 อัตราดอกเบี 3ยบัญชีเงินฝากวิวาห์เปี ยมสุขสูงกว่าอัตราดอกเบี 3ยบัญชีเงินฝากประจํา 12 เดือนแบบมีสมุดคูฝ่ ากตามประกาศของธนาคาร ร้ อยละ 0.50 ต่อปี โดย
จะแสดงรายการดอกเบี 3ยในสมุดคูฝ่ าก ณ วันทีครบกําหนดหรื อปิ ดบัญชี และได้ รับสิทธิยกเว้ นภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดาหัก ณ ทีจ่าย สําหรับดอกเบี 3ยเงินฝากที
เข้ าหลักเกณฑ์และเงือนไขตามทีกฎหมายกําหนดไว้
34.4 การคํานวณดอกเบี 3ย จะคํานวณดอกเบี 3ยจากยอดคงเหลือประจําวันและทบดอกเบี 3ยเป็ นเงินต้ นทุก 6 เดือน เช่นเดียวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ โดยจะแสดง
รายการดอกเบี 3ยในสมุดคูฝ่ าก เมือครบกําหนด หรื อปิ ดบัญชีเท่านัน3
34.5 หาก (1) ผู้ฝากถอนเงินฝากก่อนครบกําหนดการฝาก หรื อ (2) ผู้ฝากนําเงินเข้ าฝากเงินไม่ครบจํานวน 24 งวด และประสงค์จะถอนเงินฝาก ผู้ฝากต้ องถอน
เงินฝากทังหมดครั
3
ง3 เดียวและปิ ดบัญชี โดยธนาคารมีเงือนไขการจ่ายดอกเบี 3ย ดังนี 3
34.5.1 ถ้ าได้ มีการนําเงินเข้ าฝากในบัญชีเงินฝากเป็ นรายเดือนอย่างต่อเนืองไม่ถึง 3 เดือน นับจากวันทีนําเงินเข้ าฝากในงวดแรก ธนาคารไม่จา่ ยดอกเบี 3ย
34.5.2 ถ้ าได้ มีการนําเงินเข้ าฝากในบัญชีเงินฝากเป็ นรายเดือนอย่างต่อเนืองไม่น้อยกว่า 3 เดือนแรก แต่ฝากไม่ครบ 24 งวด หรื อนําเงินเข้ าฝากงวดที 24 แล้ ว แต่
ระยะเวลาการนําเงินเข้ าฝากไม่ครบ 1 เดือน นับแต่วนั ทีนําเงินเข้ าฝากงวดที 24 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ยในอัตราดอกเบี 3ยตําสุดของเงินฝากประเภท
ออมทรัพย์ ณ วันทีปิ ดบัญชี โดยธนาคารจะหักภาษี และไม่ทบต้ น
34.5.3 กรณีนําเงินเข้ าฝากครบ 24 งวด และการนําเงินเข้ าฝากงวดที 24 ครบระยะเวลา 1 เดือน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ยในอัตราตามข้ อ 34.3
34.5.4 กรณีนําเงินเข้ าฝากเงินครบ 36 งวด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ยให้ ในอัตราตามข้ อ 34.3 จนถึงวันทีทีมีรายการนําเงินเข้ าฝากงวดที 36 ครบระยะเวลา
1 เดือน นับแต่วนั ทีนําเงินเข้ าฝากงวดที 36 หลังจากนันหากผู
3
้ ฝากยังไม่มาติดต่อธนาคาร ธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ยของเงินฝากทีคงค้ างตามเงือนไขและ
ในอัตราดอกเบี 3ยตําสุดของเงินฝากประเภทออมทรัพย์ทีธนาคารประกาศจ่ายให้ แก่ลกู ค้ าในประเภทเดียวกันโดยธนาคารจะหักภาษี และไม่ทบต้ น
34.6 กรณีขาดการนําเงินเข้ าฝากติดต่อกันเป็ นเวลา 6 เดือน นับจากวันทีนําเงินเข้ าฝากครัง3 สุดท้ าย ผู้ฝากจะไม่สามารถนําเงินเข้ าฝากในบัญชีได้ อีกต่อไป แต่จะต้ องมา
ดําเนินการถอนเงินและปิ ดบัญชีเงินฝากเท่านัน3
34.7 เจ้ าของบัญชีทีเปิ ดบัญชีเงินฝากวิวาห์เปี ยมสุข จะได้ รับสิทธิพิเศษในการขอสินเชือวิวาห์เปี ยมสุข โดยมีเงือนไข ดังนี 3
34.7.1 วงเงินกู้ตงแต่
ั 3 50,000 บาทแต่ไม่เกิน 200,000 บาท โดยมีระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 3 ปี
34.7.2 เจ้ าของบัญชีเงินฝากวิวาห์เปี ยมสุข จะสามารถขอกู้สินเชือวิวาห์เปี ยมสุขได้ ตามเงือนไขทีธนาคารกําหนด โดยจะต้ องทํานิติกรรมสัญญากู้ร่วม โดย
ปฏิบตั ิตามระเบียบสินเชือวิวาห์เปี ยมสุข ผู้ขอกู้จะต้ องระบุรายละเอียดในการใช้ เงินและจะต้ องนําหลักฐาน เช่น ใบเสร็ จรับเงิน มาแสดงภายในระยะเวลาที
กําหนด (1 เดือนนับจากวันทีขอสินเชือ) หากเกินระยะเวลาทีกําหนดธนาคารจะปรับอัตราดอกเบี 3ยเป็ นอัตราดอกเบี 3ยสูงสุด (ร้ อยละ 2.00 + GLR.)
34.7.3 อัตราดอกเบี 3ยพิเศษของสินเชือวิวาห์เปี ยมสุข
34.7.3.1 กรณีผ้ ฝู ากนําเงินเข้ าฝากบัญชีเงินฝากวิวาห์เปี ยมสุขไม่เกิน 12 งวด
- หลักประกันเป็ นบัญชีเงินฝากทุกประเภท คิดดอกเบี 3ยในอัตราสูงกว่าอัตราดอกเบี 3ยเงินฝากทีได้ รับร้ อยละ 2.00 ต่อปี
- หลักประกันเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ คิดดอกเบี 3ยในอัตราร้ อยละ 1.75 + GLR.
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- หลักประกันเป็ นบุคคลคํ 3าประกัน คิดดอกเบี 3ยในอัตราร้ อยละ 2.00 + GLR.
34.7.3.2 กรณีผ้ ฝู ากนําเงินเข้ าฝากบัญชีเงินฝากวิวาห์เปี ยมสุข ตังแต่
3 12 งวด แต่ไม่เกิน 24 งวด
- หลักประกันเป็ นบัญชีเงินฝากทุกประเภท คิดดอกเบี 3ยในอัตราสูงกว่าอัตราดอกเบี 3ยเงินฝากทีได้ รับร้ อยละ 1.50 ต่อปี
- หลักประกันเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ คิดดอกเบี 3ยในอัตราร้ อยละ 1.50 + GLR.
- หลักประกันเป็ นบุคคลคํ 3าประกัน คิดดอกเบี 3ยในอัตราร้ อยละ 1.75 + GLR.
34.7.3.3 กรณีผ้ ฝู ากนําเงินเข้ าฝากบัญชีเงินฝากวิวาห์เปี ยมสุข ตังแต่
3 24 งวดขึ 3นไป
- หลักประกันเป็ นบัญชีเงินฝากทุกประเภท คิดดอกเบี 3ยในอัตราสูงกว่าอัตราดอกเบี 3ยเงินฝากทีได้ รับร้ อยละ 1.25 ต่อปี
- หลักประกันเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ คิดดอกเบี 3ยในอัตราร้ อยละ GLR.
- หลักประกันเป็ นบุคคลคํ 3าประกัน คิดดอกเบี 3ยในอัตราร้ อยละ 1.50 + GLR.
34.7.4 การขอสินเชือวิวาห์เปี ยมสุข ผู้ขอกู้จะต้ องทําประกันอุบตั ิเหตุแบบพิเศษภายในวงเงิน และระยะเวลาทีสอดคล้ องกับวงเงิน และระยะเวลาการกู้สนิ เชือ
วิวาห์เปี ยมสุข โดยระบุธนาคารเป็ นผู้รับผลประโยชน์
35. บัญชีเงินฝากเพือการเคหะ (งดรับฝากตังแต่
3 วนั ที 1 พฤศจิกายน 2553)
35.1 บัญชีเงินฝากเพือการเคหะ เป็ นเงินฝากประเภทมีกําหนดระยะเวลา ครบกําหนดเมือมีรายการนําฝากเงินครบตังแต่
3 36 งวดขึ 3นไป แต่สงู สุดไม่เกิน 60 งวด
35.2 การฝากเงินแต่ละงวดผู้ฝากสามารถนําเงินเข้ าฝากได้ ทกุ วันทําการของธนาคาร ภายในเดือนนัน3 ๆ และจะต้ องนําเงินเข้ าฝากเป็ นจํานวนเงินเท่ากันทุก
เดือน เดือนละ 1 ครัง3 เท่านัน3 ตามจํานวนเงินเท่ากับจํานวนทีเปิ ดบัญชีไว้ ตงแต่
ั 3 เริ มแรก
35.3 จํานวนเงินฝากในการเปิ ดบัญชีเป็ นจํานวนทวีคณ
ู ของ 500 บาท โดยกําหนดขันตํ
3 าเท่ากับ 1,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 40,000 บาท
35.4 อัตราดอกเบี 3ยบัญชีเงินฝากเพือการเคหะสูงกว่าอัตราดอกเบี 3ยบัญชีเงินฝากประจํา 12 เดือนแบบมีสมุดคูฝ่ าก ตามประกาศของธนาคาร ร้ อยละ 0.75 ต่อปี และ
ได้ รับสิทธิยกเว้ นภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดาหัก ณ ทีจ่าย สําหรับดอกเบี 3ยเงินฝากทีเข้ าหลักเกณฑ์และเงือนไขตามทีกฎหมายกําหนด
35.5 การคํานวณดอกเบี 3ย จะคํานวณจากยอดคงเหลือประจําวันและทบดอกเบี 3ยเป็ นเงินต้ นทุก 6 เดือน เช่นเดียวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ โดยไม่แสดงรายการใน
สมุดคูฝ่ าก แต่จะแสดงรายการเมือครบกําหนด 60 งวด หรื อปิ ดบัญชี เท่านัน3
35.6 หาก (1) ผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกําหนดการฝาก หรื อ (2) ผู้ฝากนําเงินเข้ าฝากเงินไม่ครบจํานวน 60 งวด และประสงค์จะถอนเงินฝาก ผู้ฝากต้ องถอน
เงินฝากทังหมดครั
3
ง3 เดียวและปิ ดบัญชี โดยธนาคารมีเงือนไขการจ่ายดอกเบี 3ย ดังนี 3
35.6.1 ถ้ าได้ มีการนําเงินเข้ าฝากในบัญชีเงินฝากเป็ นรายเดือนอย่างต่อเนืองไม่ถึง 3 เดือน นับจากวันทีนําเงินเข้ าฝากในงวดแรก ธนาคารไม่จา่ ยดอกเบี 3ย
35.6.2 ถ้ าได้ มีการนําเงินเข้ าฝากในบัญชีเงินฝากเป็ นรายเดือนอย่างต่อเนืองไม่น้อยกว่า 3 เดือนแรก แต่ไม่ครบ 36 งวด หรื อนําเงินเข้ าฝากงวดที 36 แล้ วแต่
ระยะเวลาการนําเงินเข้ าฝากไม่ครบ 1 เดือน นับแต่วนั ทีนําเงินเข้ าฝากงวดที 36 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ยตามเงือนไขและในอัตราดอกเบี 3ยตําสุดของ
เงินฝากประเภทออมทรัพย์ ณ วันทีปิ ดบัญชี โดยธนาคารจะหักภาษี และไม่ทบต้ น
35.7 กรณีนําเงินเข้ าฝากครบ 36 งวด และการนําเงินเข้ าฝากงวดที 36 ครบระยะเวลา 1 เดือน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ยให้ ในอัตราตามข้ อ 35.4
35.8 กรณีนําเงินเข้ าฝากครบ 60 งวด และการนําเงินเข้ าฝากงวดที 60 ครบระยะเวลา 1 เดือน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ยให้ ในอัตราตามข้ อ 35.4 หลังจากนันหากผู
3
้ ฝาก
ยังไม่มาติดต่อธนาคาร ธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ยของเงินฝากทีคงค้ างตามเงือนไขและในอัตราดอกเบี 3ยตําสุดของเงินฝากประเภทออมทรัพย์ทีธนาคารประกาศจ่าย
ให้ แก่ลกู ค้ าในประเภทเดียวกันโดยธนาคารจะหักภาษี และไม่ทบต้ น
35.9 กรณีขาดการนําเงินเข้ าฝากเกิน 6 เดือนติดต่อกัน นับจากวันทีนําเงินเข้ าฝากครัง3 สุดท้ าย ผู้ฝากจะไม่สามารถนําเงินเข้ าฝากในบัญชีได้ อีกต่อไป แต่จะต้ องมา
ดําเนินการถอนเงินและปิ ดบัญชีเงินฝากเท่านัน3
35.10 กรณีทีมีการนําเงินเข้ าฝากตังแต่
3 36 งวดขึ 3นไปภายในระยะเวลาไม่เกิน 42 เดือนนับตังแต่
3 เปิ ดบัญชี ผู้ฝากจะได้ รับสิทธิพิเศษในการขอสินเชือเพือการเคหะดังนี 3
35.10.1 อัตราดอกเบี 3ยพิเศษของสินเชือเพือการเคหะ
- วงเงินสินเชือส่วนทีไม่เกิน 5 เท่าของเงินฝากสะสมรวมดอกเบี 3ยในบัญชีเงินฝากเพือการเคหะ ณ วันทีขอสินเชือ คิดดอกเบี 3ยในอัตราร้ อยละ 0.25 ต่อปี
ตํากว่าอัตราดอกเบี 3ยขันตํ
3 าสําหรับเงินให้ ก้ ู (MLR)
- วงเงินสินเชือส่วนทีเกิน 5 เท่า แต่ไม่เกิน 20 เท่าของเงินฝากสะสมรวมดอกเบี 3ยในบัญชีเงินฝากเพือการเคหะ ณ วันทีขอสินเชือ คิดดอกเบี 3ยเท่ากับอัตรา
ดอกเบี 3ยขันตํ
3 าสําหรับเงินให้ ก้ ู (MLR)
- วงเงินสินเชือส่วนทีเกิน 20 เท่าของเงินฝากสะสมรวมดอกเบี 3ยในบัญชีเงินฝากเพือการเคหะ ณ วันทีขอสินเชือ คิดดอกเบี 3ยเท่ากับอัตราปกติของสินเชือ
เพือการเคหะ
35.10.2 การขอสินเชือในวงเงินไม่เกิน 5 เท่าของเงินฝากรวมดอกเบี 3ยในบัญชีเงินฝากเพือการเคหะ ธนาคารจะอนุมตั ิในทันที สําหรับการขอสินเชือทีวงเงินเกิน
5 เท่า สามารถทราบผลได้ ภายใน 7 วันทําการ
35.10.3 บัญชีทีเข้ าหลักเกณฑ์ได้ รับสิทธิพิเศษของบริ การเงินฝากเพือการเคหะแล้ ว ถ้ าหากไม่ประสงค์จะนําเงินเข้ าฝากบัญชีเงินฝากเพือการเคหะต่อ หรื อเมือนํา
เงินเข้ าฝากต่อจนครบ 60 งวด และยังไม่ใช้ สิทธิพิเศษของบริ การเงินฝากเพือการเคหะ เจ้ าของบัญชีสามารถรักษาสิทธิพิเศษดังกล่าวต่อไปได้ โดยการโอน
บัญชีเงินฝากเพือการเคหะ เป็ นบัญชีเงินฝากประจํา และสามารถรักษาสิทธิพิเศษดังกล่าวต่อไปเป็ นระยะเวลา 3 ปี นับตังแต่
3 การนําเงินเข้ าฝากงวด
สุดท้ าย

ฉบับที 11/2562
35.10.4 สําหรับบัญชีประเภทและ, และ/หรื อ สามารถใช้ สิทธิพิเศษของบริ การเงินฝากเพือการเคหะ ได้ เพียงบุคคลใดบุคคลหนึงเท่านัน3
36. บัญชีเงินฝากชีวิตเปี ยมสุข (งดรับฝากตังแต่
3 วนั ที 1 สิงหาคม 2558)
36.1 บัญชีเงินฝากชีวิตเปี ยมสุข เป็ นบัญชีเงินฝากประเภททีมีกําหนดระยะเวลา ครบกําหนดเมือมีรายการนําฝากเงินครบตังแต่
3 24 งวดขึ 3นไป แต่สงู สุดไม่เกิน 96 งวด
การฝากเงินแต่ละงวดผู้ฝากสามารถฝากได้ ทกุ วันทําการของธนาคารภายในเดือนนัน3 ๆ และจะต้ องนําเงินเข้ าฝากเป็ นจํานวนเงินเท่ากันทุกเดือน
เดือนละ 1 ครัง3 เท่านัน3 ตามจํานวนเงินเท่ากับจํานวนเงินทีเปิ ดบัญชีไว้ แต่เริ มแรก
36.2 จํานวนเงินฝากในการเปิ ดบัญชีเป็ นจํานวนทวีคณ
ู ของ 500 บาท โดยกําหนดขันตํ
3 าเท่ากับ 1,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท
36.3 อัตราดอกเบี 3ยบัญชีเงินฝากชีวิตเปี ยมสุข ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี 3ยสําหรับจํานวนเงินฝากทีมีกําหนดระยะเวลาฝากเงินครบตังแต่
3 24-60 งวด สูงกว่าอัตรา
ดอกเบี 3ยบัญชีเงินฝากประจํา 12 เดือนแบบมีสมุดคูฝ่ ากตามประกาศของธนาคาร ร้ อยละ 0.50 ต่อปี และจํานวนเงินฝากทีมีกําหนดระยะเวลาฝากเงินครบตังแต่
3
61-96 งวด สูงกว่าอัตราดอกเบี 3ยบัญชีเงินฝากประจํา 12 เดือนแบบมีสมุดคูฝ่ ากตามประกาศของธนาคาร ร้ อยละ 0.75 ต่อปี
36.4 การคํานวณดอกเบี 3ย จะคํานวณดอกเบี 3ยจากยอดคงเหลือประจําวันและทบต้ นดอกเบี 3ยเป็ นเงินต้ นทุกสิ 3นงวดการบัญชี เช่นเดียวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ โดย
จะแสดงรายการดอกเบี 3ยในสมุดคูฝ่ าก เมือครบกําหนดหรื อปิ ดบัญชีเท่านัน3
36.5 หาก (1) ผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกําหนดการฝาก หรื อ (2) ผู้ฝากนําเงินเข้ าฝากเงินไม่ครบจํานวน 96 งวด และประสงค์จะถอนเงินฝาก ผู้ฝากต้ องถอน
เงินฝากทังหมดครั
3
ง3 เดียวและปิ ดบัญชี โดยธนาคารมีเงือนไขการจ่ายดอกเบี 3ย ดังนี 3
36.5.1 ถ้ าได้ มีการนําเงินเข้ าฝากในบัญชีเงินฝากเป็ นรายเดือนอย่างต่อเนืองไม่ถึง 3 เดือน นับจากวันทีนําเงินเข้ าฝากในงวดแรก ธนาคารไม่จา่ ยดอกเบี 3ย
36.5.2 ถ้ าได้ มีการนําเงินเข้ าฝากในบัญชีเงินฝากเป็ นรายเดือนอย่างต่อเนืองไม่น้อยกว่า 3 เดือนแรก แต่ฝากไม่ครบ 24 งวด หรื อนําเงินเข้ าฝากงวดที 24 แล้ วแต่
ระยะเวลาการนําเงินเข้ าฝากไม่ครบ 1 เดือน นับแต่วนั ทีนําเงินเข้ าฝากงวดที 24 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ยตามเงือนไขและในอัตราดอกเบี 3ยตําสุดของ
เงินฝากประเภทออมทรัพย์ ณ วันทีปิ ดบัญชี โดยธนาคารจะหักภาษี และไม่ทบต้ น
36.5.3 กรณีนําเงินเข้ าฝากครบ 24 งวด และการนําเงินเข้ าฝากงวดที 24 ครบระยะเวลา 1 เดือน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ยในอัตราตามข้ อ 36.3
36.5.4 กรณีนําเงินเข้ าฝากครบ 96 งวด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ยในอัตราตามข้ อ 36.3 จนถึงวันทีมีรายการนําเงินเข้ าฝากงวดที 96 ครบระยะเวลา 1 เดือน
หลังจากนันผู
3 ้ ฝากยังไม่มาติดต่อกับธนาคาร ธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ยของเงินฝากทีคงค้ างตามเงือนไขและในอัตราดอกเบี 3ยตําสุดของเงินฝากประเภท
ออมทรัพย์ทีธนาคารประกาศจ่ายให้ แก่ลกู ค้ าในประเภทเดียวกัน โดยธนาคารจะหักภาษี และไม่ทบต้ น
36.6 กรณีขาดการนําเงินเข้ าฝากติดต่อกันเป็ นเวลาเกิน 6 เดือนติดต่อกัน นับจากวันทีนําเงินเข้ าฝากครัง3 สุดท้ าย ผู้ฝากจะไม่สามารถนําเงินเข้ าฝากในบัญชีได้ อีกต่อไป
แต่จะต้ องมาดําเนินการถอนเงินและปิ ดบัญชีเงินฝากเท่านัน3
36.7 กรณีรับผลตอบแทนแบบบําเหน็จ หมายถึง การรับเงินต้ นคืนพร้ อมดอกเบี 3ยเมือครบกําหนดการนําเงินเข้ าฝากตังแต่
3 24 งวดขึ 3นไป ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี 3ย
ตามข้ อ 36.3
36.8 กรณีรับผลตอบแทนแบบบํานาญ หมายถึง การทยอยรับเงินต้ นคืนพร้ อมดอกเบี 3ยเป็ นรายเดือน เมือครบกําหนดการนําเงินเข้ าฝากตังแต่
3 24 งวดขึ 3นไป ดังนี 3
36.8.1 กรณีผ้ ฝู ากมีความประสงค์จะรับบํานาญ ธนาคารจะจ่ายผลตอบแทนตามเงือนไขทีผู้ฝากเลือกเป็ นรายเดือน ๆ ละ เท่า ๆ กัน ในอัตราทีสูงกว่าอัตรา
ดอกเบี 3ยบัญชีเงินฝากประจํา 12 เดือน โดยธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี 3ยสําหรับจํานวนเงินทีมีกําหนดระยะเวลาฝากเงินตังแต่
3 24 งวดขึ 3นไป จนถึง 60 งวด
ร้ อยละ 0.50 ต่อปี และจํานวนเงินฝากทีมีกําหนดระยะเวลาฝากเงินตังแต่
3 61 งวดขึ 3นไป จนถึง 96 งวด ร้ อย ละ 0.75 ต่อปี โดยในระหว่างการรับบํานาญ
เงินต้ นพร้ อมดอกเบี 3ยทียังคงเหลือ ธนาคารจะคิดดอกเบี 3ยให้ ตามข้ อ 36.3 แล้ วแต่ระยะเวลาการนําฝาก
36.8.2 กรณีรับบํานาญไม่ครบกําหนดระยะเวลาทีแจ้ งไว้ กบั ธนาคาร โดยขอรับเงินในส่วนทีเหลือเป็ นแบบบําเหน็จ ธนาคารจะจ่ายเงินต้ นพร้ อมดอกเบี 3ยในอัตรา
เดียวกับอัตราดอกเบี 3ยในระหว่างทีรับบํานาญ
36.9 กรณีนําเงินเข้ าฝากครบตังแต่
3 24 งวดขึ 3นไปและเจ้ าของบัญชีมีความประสงค์จะหยุดการนําเงินเข้ าฝากจะต้ องมาติดต่อกับธนาคารด้ วยตนเอง เพือแสดงความ
จํานงในการเลือกประเภทการรับผลตอบแทนมี 2 ประเภทดังนี 3
36.9.1 แบบบําเหน็จ เป็ นการถอนเงินหรื อปิ ดบัญชีและขอรับเงินต้ นพร้ อมดอกเบี 3ยทังหมดเมื
3
อนําเงินเข้ าฝากตังแต่
3 24 งวดขึ 3นไป
36.9.2 แบบบํานาญ เป็ นการทยอยรับเงินต้ นพร้ อมดอกเบี 3ยเป็ นรายเดือน โดยเจ้ าของบัญชีต้องแสดงความจํานงในการขอรับบํานาญก่อนการนําเงินเข้ าฝากงวด
สุดท้ ายครบระยะเวลา 1 เดือน มีเงือนไข ดังนี 3
36.9.2.1 ให้ เจ้ าของบัญชีทําหนังสือคําสังให้ ธนาคารโอนเงินในบัญชีเงินฝากชีวิตเปี ยมสุขประเภทการรับผลตอบแทนแบบบํานาญ
36.9.2.2 การรับบํานาญจะสามารถรับได้ ในเดือนถัดไปหลังจากแจ้ งความจํานงกับธนาคารแล้ ว
36.9.2.3 สามารถเลือกรับผลตอบแทนได้ 1 หรื อ 2 เท่าของจํานวนเงินทีเปิ ดบัญชีไว้ ครัง3 แรก
36.9.2.4 จะต้ องทําคําสังประจํา โดยระบบโอนเงินอัตโนมัติ (ATS) ในการโอนเงินบํานาญเข้ าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
36.9.2.5 สามารถรับบํานาญได้ ทกุ วันที 20 ของทุกเดือนเท่านันผ่
3 านระบบโอนเงินอัตโนมัติ (ATS) กรณีตรงกับวันหยุดให้ เลือนเป็ นวันทําการถัดไป
36.9.2.6 กรณีจํานวนเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากชีวิตเปี ยมสุขน้ อยกว่าจํานวนเงินทีเลือกรับบํานาญ ธนาคารจะปิ ดบัญชีและโอนจํานวนเงินทีคงเหลือใน
บัญชีเข้ าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้ฝากผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติ (ATS)
36.9.2.7 กรณีเจ้ าของบัญชีสามารถหยุดรับบํานาญก่อนงวดสุดท้ าย เพือเปลียนมารับบําเหน็จแทนได้
36.10 กรณีผ้ ฝู ากเสียชีวิตระหว่างการรับบํานาญ ธนาคารจะหยุดการโอนเงินบํานาญนันทั
3 นทีเมือทราบ ธนาคารจะปิ ดบัญชีเมือทายาทมาติดต่อโดยคิดดอกเบี 3ย
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ของเงินฝากส่วนทีเหลือเท่ากับอัตราดอกเบี 3ยปกติเหมือนในช่วงทีรับบํานาญ ณ วันทีปิ ดบัญชี
36.11 กรณีเจ้ าของบัญชีต้องการรับสิทธิในการขอยกเว้ นภาษี ดอกเบี 3ยเงินฝากตามกฎหมาย จะต้ องกําหนดจํานวนปี ทีฝากและแจ้ งเลขประจําตัวผู้เสียภาษี อากร
ไว้ ในใบคําขอเปิ ดบัญชี
36.12 การเปิ ดบัญชีเงินฝากชีวิตเปี ยมสุข จะสามารถเปิ ดในนามบุคคลธรรมดาเท่านันและอายุ
3
ของผู้ฝากเงินรวมกับจํานวนปี ทีนําฝากเงินต้ องไม่เกิน 65 ปี บริ บรู ณ์
กรณีถ้าเกินจะไม่ได้ รับผลประโยชน์และสิทธิพิเศษ เจ้ าของบัญชีทีเปิ ดบัญชีเงินฝากชีวิตเปี ยมสุข จะได้ รับผลประโยชน์และสิทธิพิเศษตามทีธนาคารกําหนด
ดังนี 3
36.12.1 ได้ รับกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยให้ ความคุ้มครองแยกเป็ น 2 กรณี
- กรณีเสียชีวิตทัวไป ให้ ความคุ้มครองสูงสุด 10 เท่าของยอดเงินฝากรายเดือน (วงเงินคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 250,000 บาท) ตามเงือนไขทีธนาคารกําหนด
- กรณีเสียชีวิตอันเนืองจากอุบตั ิเหตุ ให้ ความคุ้มครองสูงสุด 15 เท่าของยอดเงินฝากรายเดือน (วงเงินคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 375,000 บาท) ตามเงือนไขที
ธนาคารกําหนด
36.12.2 สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลอันเนืองจากอุบตั ิเหตุและค่าสินไหมทดแทนกรณีสญ
ู เสียอวัยวะอันเนืองจากอุบตั ิเหตุ โดยให้ ความคุ้มครองสูงสุด 5
เท่าของยอดเงินฝากรายเดือน (วงเงินคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 125,000 บาท/ปี /คน) ตามเงือนไขทีธนาคารกําหนด
36.12.3 มีสิทธิได้ รับส่วนลดพิเศษในการใช้ บริ การในสถานพยาบาลเอกชน ตามทีธนาคารกําหนดโดยผู้เปิ ดบัญชีเงินฝากชีวิตเปี ยมสุข จะได้ รับบัตรเงินฝาก
ชีวิตเปี ยมสุข เพือนําไปรับส่วนลดพิเศษจากการใช้ บริ การในสถานพยาบาลเอกชนในโครงการทัวประเทศ
36.12.4 การรับผลประโยชน์จากการคุ้มครองชีวิต การเบิกค่ารักษาพยาบาลอันเนืองจากอุบตั ิเหตุและค่าสินไหมทดแทนกรณีสญ
ู เสียอวัยวะอันเนืองจาก
อุบตั ิเหตุจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามทีกําหนดดังนี 3
- การคุ้มครองจะมีผลในเดือนถัดไปหลังจากการเปิ ดบัญชีหรื อการนําฝากเงิน
- การคุ้มครองจะมีผลในช่วงระยะเวลาการนําฝากเงินเท่านัน3 การนําฝากในเดือนใดจะมีผลคุ้มครองในเดือนถัดไปเพียงเดือนเดียวเท่านัน3
- การขาดการนําฝากเงินในเดือนใดจะมีผลทําให้ ไม่ได้ รับความคุ้มครองในเดือนถัดไปและจะเริ มมีผลคุ้มครองใหม่ในเดือนถัดจากเดือนทีผู้ฝาก
นําเงินฝากต่อ
36.12.5 เจ้ าของบัญชีจะได้ รับเงินค่าสินไหมทดแทนและเงินค่ารักษาพยาบาลคืนตามเงือนไขความคุ้มครองหลังจากส่งเอกสารครบภายใน 1 เดือน
36.12.6 เงือนไขของบริ การดังกล่าว ธนาคารขอสงวนสิทธิการแก้ ไขโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
37. บัญชีเงินฝากเพือการศึกษา (งดรับฝากตังแต่
3 วนั ที 1 พฤศจิกายน 2553)
37.1 บัญชีเงินฝากเพือการศึกษา เป็ นบัญชีเงินฝากประเภทมีกําหนดระยะเวลาครบกําหนดเมือนําเงินเข้ าฝากครบ 60 งวด การฝากเงินแต่ละงวด ผู้ฝากสามารถนําเงิน
เข้ าฝากได้ ทกุ วันทําการของธนาคาร ภายในเดือนนัน3 ๆ และจะต้ องนําเงินเข้ าฝากเป็ นจํานวนเท่าทุกเดือน เดือนละ 1 ครัง3 ตามจํานวนเงินเท่ากับหน่วยทีเปิ ดบัญชี
ไว้ แต่เริ มแรก
37.2 อัตราดอกเบี 3ยบัญชีเงินฝากเพือการศึกษาสูงกว่าอัตราดอกเบี 3ยบัญชีเงินฝากประจํา 12 เดือนแบบมีสมุดคูฝ่ าก ตามประกาศของธนาคาร ร้ อยละ 0.50 ต่อปี และ
ได้ รับสิทธิยกเว้ นภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดา หัก ณ ทีจ่าย สําหรับดอกเบี 3ยเงินฝากทีเข้ าหลักเกณฑ์และเงือนไขตามทีกฎหมายกําหนด
37.3 การเปิ ดบัญชีและการนําเงินเข้ าฝากทุกครัง3 กําหนดเป็ นจํานวนหน่วย มูลค่าหน่วยละ 500 บาท โดยต้ องเปิ ดเป็ นจํานวนทวีคณ
ู ของหน่วย การเปิ ดบัญชีขนตํ
ั3 า
กําหนด 1 หน่วย และสูงสุดไม่เกิน 40 หน่วยต่อบัญชี เช่น
การเปิ ดบัญชี 1 หน่วย เท่ากับ 500 บาท (ตําสุด)
การเปิ ดบัญชี 10 หน่วย เท่ากับ 5,000 บาท
การเปิ ดบัญชี 40 หน่วย เท่ากับ 20,000 บาท (สูงสุด)
37.4 การคํานวณดอกเบี 3ย จะคํานวณจากยอดคงเหลือประจําวันและให้ ทบต้ นทุก 6 เดือน เช่นเดียวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ โดยไม่แสดงรายการในสมุดคูฝ่ าก แต่
จะแสดงรายการเมือครบกําหนด 60 งวด หรื อปิ ดบัญชีเท่านัน3
37.5 หาก (1) ผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกําหนดการฝาก หรื อ (2) ผู้ฝากนําเงินเข้ าฝากเงินไม่ครบจํานวน 96 งวด และประสงค์จะถอนเงินฝาก ผู้ฝากต้ องถอนเงินฝาก
ทังหมดครั
3
ง3 เดียวและปิ ดบัญชี โดยธนาคารมีเงือนไขการจ่ายดอกเบี 3ยดังนี 3
37.5.1 ถ้ าได้ มีการนําเงินเข้ าฝากในบัญชีเงินฝากเป็ นรายเดือนอย่างต่อเนืองไม่ถึง 3 เดือน นับจากวันทีนําเงินเข้ าฝากในงวดแรก ธนาคารไม่จา่ ยดอกเบี 3ย
37.5.2 ถ้ าได้ มีการนําเงินเข้ าฝากในบัญชีเงินฝากเป็ นรายเดือนอย่างต่อเนืองไม่น้อยกว่า 3 เดือนแรก แต่ฝากไม่ครบ 60 งวด หรื อนําเงินเข้ าฝากงวดที 60
แล้ ว แต่ระยะเวลาการนําเงินเข้ าฝากไม่ครบ 1 เดือน นับแต่วนั ทีนําเงินเข้ าฝากงวดที 60 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ยในอัตราดอกเบี 3ยตําสุดของเงินฝากประเภท
ออมทรัพย์ ณ วันทีปิ ดบัญชี โดยธนาคารจะหักภาษี และไม่ทบต้ น
37.6 ในกรณีทีขาดการนําเงินเข้ าฝากไม่เกิน 6 เดือนติดต่อกัน นับจากวันทีนําเงินเข้ าฝากครัง3 สุดท้ าย ผู้ฝากยังคงได้ รับอัตราดอกเบี 3ยบัญชีเงินฝากเพือการศึกษาไป
จนกว่าจะนําเงินเข้ าฝากครบ 60 เดือนและมีสิทธิในการรับทุนการศึกษาตามเงือนไขของธนาคาร สําหรับกรณีทีขาดการนําเงินเข้ าฝากติดต่อกันเป็ นเวลา 6 เดือน
ติดต่อกันนับจากวันทีนําเงินเข้ าฝากครัง3 สุดท้ าย ผู้ฝากจะไม่สามารถนําเงินเข้ าฝากในบัญชีได้ อีกต่อไป แต่จะต้ องมาดําเนินการถอนเงินและปิ ดบัญชีเงินฝาก
เท่านัน3
37.7 กรณีนําเงินเข้ าฝากครบ 60 งวด และการนําเงินเข้ าฝากงวดที 60 ครบระยะเวลา 1 เดือน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ยในอัตราตามข้ อ 37.2 หลังจากนัน3 หากผู้ฝากยัง
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ไม่มาติดต่อธนาคาร ธนาคารจะจ่ายดอกเบี 3ยของเงินฝากทีคงค้ างตามเงือนไขและในอัตราดอกเบี 3ยตําสุดของเงินฝากประเภทออมทรัพย์ทีธนาคารประกาศจ่าย
ให้ แก่ลกู ค้ าในประเภทเดียวกันโดยธนาคารจะหักภาษี และไม่ทบต้ น
37.8 เงือนไขการรับทุนการศึกษา
37.8.1 ธนาคารกําหนดมอบทุนการศึกษาให้ แก่ผ้ ทู ีเปิ ดบัญชีเงินฝากเพือการศึกษา ปี ละ 2 ครัง3 ครัง3 ละอย่างตํา 1,000 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท โดยครัง3 ที 1
ภายในเดือนเมษายน และครัง3 ที 2 ภายในเดือนตุลาคม ของทุกปี
37.8.2 วิธีการคัดเลือกผู้ทีได้ รับทุนการศึกษา ธนาคารใช้ วิธีสมุ่ ตัวอย่างหรื อวิธีการอืน แล้ วแต่ธนาคารจะเห็นสมควรโดยคณะกรรมการทุนการศึกษาตามที
ธนาคารแต่งตัง3
37.8.3 ธนาคารจะประกาศรายชือผู้ทีได้ รับทุนการศึกษาทางหนังสือพิมพ์ หรื อ ณ ทีทําการของธนาคาร
37.8.4 บัญชีทีได้ รับทุนการศึกษา ธนาคารจะมอบทุนการศึกษาในนามผู้รับทุนการศึกษา ยกเว้ นกรณีทีชือผู้รับทุนการศึกษาไม่ตรงกับชือเจ้ าของบัญชี ธนาคารจะ
มอบทุนการศึกษาให้ กบั ผู้แทนซึงมีชือเป็ นเจ้ าของบัญชีนนั 3 สําหรับกรณีบญ
ั ชีร่วม “และ/หรื อ” ให้ ถือชือแรกเป็ นชือเจ้ าของบัญชี
37.8.5 บัญชีทีมีสิทธิรับทุนการศึกษา จะต้ องนําเงินเข้ าฝากติดต่อกัน 6 เดือน ก่อนเดือนเมษายน และเดือนตุลาคมของทุกปี โดยสิ 3นสุด ณ วันที 31 มีนาคม
และ 30 กันยายน ตามลําดับ ดังนี 3
ทุนการศึกษาครัง3 ที 1 นําเงินเข้ าฝากติดต่อกัน ตังแต่
3 เดือนตุลาคม ถึง เดือนมีนาคม
ทุนการศึกษาครัง3 ที 2 นําเงินเข้ าฝากติดต่อกัน ตังแต่
3 เดือนเมษายน ถึง เดือนกันยายน
ส่วนบัญชีทีเปิ ดใหม่ก่อนเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม ซึงมีการนําฝากติดต่อกันทุกเดือน ให้ มีสิทธิเข้ าชิงทุนการศึกษาในงวดแรกด้ วย และสําหรับบัญชี
ทีเปิ ดใหม่และได้ รับทุนการศึกษา หากมาปิ ดบัญชีแต่เมือนับรวมระยะเวลาการฝากตังแต่
3 เปิ ดบัญชีถึงปิ ดบัญชีแล้ วไม่ถึง 3 เดือน จะต้ องคืนทุนการศึกษา
ให้ กบั ธนาคาร
37.8.6 สิทธิในการรับทุนการศึกษา 1 หน่วยเท่ากับ 1 สิทธิ แต่ละบัญชีมีสิทธิได้ รับทุนการศึกษามากน้ อยขึ 3นอยูก่ บั จํานวนหน่วยทีเปิ ดบัญชีไว้ เช่น
เปิ ดบัญชี 1 หน่วย หรื อ 500 บาทต่อเดือน
มีสิทธิในการรับทุนการศึกษา 1 สิทธิ
เปิ ดบัญชี 10 หน่วย หรื อ 5,000 บาทต่อเดือน
มีสิทธิในการรับทุนการศึกษา 10 สิทธิ
เปิ ดบัญชี 40 หน่วย หรื อ 20,000 บาทต่อเดือน
มีสิทธิในการรับทุนการศึกษา 40 สิทธิ
37.8.7 ในแต่ละบัญชีมีสิทธิได้ รับทุนการศึกษามากกว่า 1 ทุน ขึ 3นอยูก่ บั จํานวนสิทธิทีได้ รับเลือก และยังมีสิทธิได้ รับทุนการศึกษาในงวดต่อ ๆ ไปได้ อีก เมือมีการ
นําฝากตามเงือนไขของธนาคาร
37.8.8 สําหรับบัญชีทีมีการฝากติดต่อกันตังแต่
3 19 เดือน ถึง 60 เดือน หากได้ รับทุนการศึกษา จะได้ รับทุนการศึกษาเพิมขึ 3นตามจํานวนปี ทีฝากติดต่อกัน ดังนี 3
37.9.8.1 นําเงินเข้ าฝากติดต่อกัน ตังแต่
3 19 เดือน ถึง 30 เดือน ได้ รับ 2 เท่าของทุนการศึกษา
37.9.8.2 นําเงินเข้ าฝากติดต่อกัน ตังแต่
3 31 เดือน ถึง 42 เดือน ได้ รับ 3 เท่าของทุนการศึกษา
37.9.8.3 นําเงินเข้ าฝากติดต่อกัน ตังแต่
3 43 เดือน ถึง 54 เดือน ได้ รับ 4 เท่าของทุนการศึกษา
37.9.8.4 นําเงินเข้ าฝากติดต่อกัน ตังแต่
3 55 เดือน ถึง 60 เดือน ได้ รับ 5 เท่าของทุนการศึกษา
37.8.9 สําหรับบัญชีทีได้ รับทุนการศึกษา จะต้ องไม่ปิดบัญชีก่อนวันมารับทุนการศึกษา
38. เงือนไขการรับดอกเบียพิเศษโครงการ “รูดปั! บ...รับเพิม ปี 2”
38.1 ลูกค้ าทีสามารถได้ รับดอกเบียพิเศษในโครงการ “รูดปั! บ...รับเพิม ปี 2” จะต้ องเป็ นพนักงานของกลุม่ บริ ษัททีสมัครใช้ บริ การจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคารไทยพาณิชย์
จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ระหว่างวันที 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 เท่านัน โดยพนักงานจะต้ องได้ รับเงินเดือนผ่านบัญชีเงินเดือนประเภทบัญชี
เงินฝากออมทรัพย์ทวไป
ั หรื อ เงินฝากจากใจ ภายในวันที 31 ธันวาคม 2562 เท่านัน
38.2 ลูกค้ าจะต้ องมีการใช้ จา่ ยผ่านบัตรเดบิต หรื อ บัตรเครดิตบัตรหลักของธนาคารทีเป็ นชือลูกค้ า ตังแต่ 5,000 บาทขึนไปต่อเดือน (สามารถรวมยอดของทุกบัตรที
เป็ นชือของลูกค้ าได้ ) เพือซือสินค้ า และ/หรื อบริ การ ติดต่อกันเป็ นระยะเวลา 6 เดือน โดยเริ มนับจากวันทีได้ รับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคาร ตังแต่ 1 มิถนุ ายน
2562 และสินสุดไม่เกิน 30 มิถนุ ายน 2563
38.3 ธนาคารจะทําการรวมยอดรายการใช้ จา่ ยทุกบัตรเข้ าด้ วยกัน เพือนํามาคํานวณดอกเบียพิเศษ และคืนเข้ าบัญชีออมทรัพย์ทีรับเงินเดือน
38.4 รายการใช้ จา่ ยบัตรเครดิต หรื อ บัตรเดบิต ไม่นบั รวมยอดใช้ จา่ ยทียกเลิก, ดอกเบีย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียม, การเบิกเงินสดล่วงหน้ า (รวมถึง Dee Jung
Transfer), ยอดใช้ จา่ ยแบ่งชําระรายเดือน SCB Dee Jung, การซือกองทุน, การซือประกันภัย, การซือเงินตราสกุลต่างประเทศ, การชําระภาษี , การใช้ บตั รเป็ นไป
ในลักษณะการใช้ เพือการค้ า/ ธุรกิจ
38.5 รายการใช้ จา่ ยผ่านบัตรทีนําคํานวณในแต่ละเดือน จะคํานวณจากวันทีลูกค้ าทํารายการ (Transaction date) โดยจะต้ องเป็ นยอดทีทางร้ านค้ าเรี ยกเก็บภายใน
วันที 3 ของเดือนถัดไป ในกรณีทีทางร้ านค้ าเรี ยกเก็บเงินกับทางธนาคารเกินวันที 3 ของเดือนถัดไป ยอดใช้ จา่ ยนันจะไปคิดรวมกับยอดใช้ จา่ ยของเดือนถัดไปเพือ
นําไปคํานวณดอกเบียพิเศษของเดือนถัดไปแทน
38.6 เดือนแรกทีธนาคารจะเริ มทําการคํานวณดอกเบียพิเศษจะเริ มจากเดือนถัดจากเดือนแรกทีลูกค้ ารับเงินเดือนผ่านธนาคาร เช่น รับเงินเดือนผ่านธนาคารครังแรก
เดือนตุลาคม 2562 การคํานวณยอดเงินใช้ จา่ ยและดอกเบียออมทรัพย์พิเศษจะเริ มตังแต่เดือน พฤศจิกายน 2562 เป็ นต้ นไปโดยจะสินสุดการคํานวณรับดอกเบีย
พิเศษในเดือน เมษายน 2563 (6 เดือน)

ฉบับที 11/2562
38.7 ลูกค้ าจะได้ รับอัตราดอกเบียพิเศษเพิมขึนจากอัตราดอกเบียเงินฝากออมทรัพย์ทีใช้ เป็ นบัญชีเงินเดือนสูงสุดไม่เกิน 1.0% ต่อปี ในเดือนทีลูกค้ ามียอดใช้ จา่ ยรวม
ของบัตรเครดิตหรื อบัตรเดบิตทีเป็ นชือของลูกค้ า ถึงตามเกณฑ์ทีธนาคารกําหนด
ตัวอย่ าง
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ใช้ จ่ายตังแต่ 5,000 บาทขึนไป
รั บดอกเบียพิเศษเพิ*ม
รับเงินเดือนครังแรก
รวมทุกบัตรเครดิตและบัตรเดบิต
โดยดอกเบียพิเศษจะเข้ าบัญชีออมทรัพย์
ใช้ ยอดเงินทีจะคํานวณดอกเบียพิเศษเป็ นยอดเงินคงเหลือ ณ.สินวัน ทีรับเงินเดือน ภายในวันที 17 ของเดือนถัดไป
ในแต่ละวัน ของเดือนพฤศจิกายน เพือนํามาคิดดอกเบียพิเศษ
รับเงินเดือนครังแรก

ใช้ จ่าย 4,000 บาท
รวมทุกบัตรเครดิตและบัตรเดบิต

ไม่ เข้ าเงื*อนไขโครงการ
เนืองจากยอดเงินใช้ จา่ ยผ่านบัตรเครดิต และ/
หรื อ เดบิต ไม่ถึงเกณฑ์ขนตํ
ั าทีโครงการกําหนด

38.8 ธนาคารจะคํานวณดอกเบียพิเศษดังกล่าว จากยอดเงินคงเหลือเฉลียต่อเดือนของบัญชีทีใช้ รับเงินเดือน โดยธนาคารจะจํากัดยอดเงินคงเหลือทีนํามาคํานวณ
สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อเดือน และการคํานวณดอกเบียพิเศษ จะคํานวณโดยใช้ ยอดเงินคงเหลือเฉลีย ณ.สินวันในแต่ละวันของเดือนทีจะคํานวณคูณ
1.0% คูณ จํานวนวันในเดือน หาร 365 วัน ตัวอย่างเช่น ตังแต่วนั ที 1 ตุลาคม จนถึง 15 ตุลาคม นาย ก. มียอดเงินคงเหลือในบัญชีทกุ วันๆละ 100,000 บาท
และตังแต่วนั ที 16 ตุลาคม จนถึง 31 ตุลาคม นาย ก. มียอดเงินคงเหลือในบัญชีทกุ วันๆละ 500,000 บาท และมียอดเงินการใช้ บตั รเดบิต/เครดิต รวม 5,000 บาท
ขึนไปตามเงือนไขธนาคาร นาย ก. จะได้ รับดอกเบียพิเศษเป็ น จํานวนเงิน 84.93 บาท โดยมีรายละเอียดการคํานวณดังนี ยอดเงินคงเหลือเฉลียต่อเดือน =
((100,000 x 15 วัน ) + ( 500,000 x 16 วัน)) / 31 วัน = 306,451.61 บาท
38.9 เนืองจากยอดเงินคงเหลือเฉลียต่อเดือนเกิน 100,000 บาท ดอกเบียพิเศษทีจะได้ รับคือ 100,000 x 1.00% x 31 วัน / 365 วัน = 84.93 บาท
38.10 ธนาคารจะจ่ายดอกเบียพิเศษภายในวันที 17 ของเดือนถัดไป โดยอัตราดอกเบียปกติของบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารจะจ่ายตามเงือนไขการจ่ายดอกเบียตามรอบ
การจ่ายดอกเบียของบัญชีเงินฝากประเภทนันๆ
38.11 ดอกเบียพิเศษทีธนาคารจ่ายให้ แก่ลกู ค้ าในแต่ละเดือนจะถูกนําไปรวมกับดอกเบียเงินฝากของบัญชีออมทรัพย์ทีรับเงินเดือน เพือนํามาคํานวณเพือหักภาษี ตาม
เกณฑ์ทีสรรพากรกําหนด
38.12 ธนาคารขอสงวนสิทธิcในจ่ายดอกเบียพิเศษ ในกรณีทีลูกค้ าปิ ดบัญชีกอ่ นการจ่ายดอกเบียในเดือนนันๆ
38.13 การให้ สิทธิประโยชน์นี เฉพาะผู้ถือบัตรทีคงสภาพเป็ นสมาชิกบัตร โดยมีสถานะบัตรเครดิตหรื อบัตรเดบิตเป็ นปกติ มีประวัติการชําระเงินทีดี และไม่ผิดนัดชําระ
เงินตามข้ อกําหนดของธนาคาร รวมทังไม่เคยฝ่ าฝื น และ/หรื อละเมิดข้ อบังคับ และ/หรื อเงือนไขใดๆ ของการเป็ นผู้ถือบัตรของธนาคารอยูจ่ นถึงขณะรับสิทธิ
ประโยชน์ ทังนี ธนาคารสงวนสิทธิcทจะเรี
ี ยกคืนสิทธิประโยชน์ใดๆ ในกรณีทีตรวจพบภายหลังว่าผู้ถือบัตรทีมีคณ
ุ สมบัติไม่ถกู ต้ อง
38.14 ธนาคารมีสิทธิcเรี ยกคืนสิทธิประโยชน์ตา่ งๆ ทีลูกค้ าได้ รับไปแล้ วได้ หากตรวจพบว่าลูกค้ าไม่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนหรื อลูกค้ าไม่ได้ ปฏิบตั ิตามเงือนไขหรื อระเบียบ
ของธนาคาร
38.15 ธนาคารมีสิทธิทีจะเปลียนแปลง กติกา เงือนไข ข้ อกําหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ตา่ งๆ และยกเลิกรายการส่งเสริ มการขายนี ได้ โดยจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
อย่างน้ อย 7 วันก่อนดําเนินการ เว้ นแต่จะมีความจําเป็ นทีไม่สามารถแจ้ งล่วงหน้ าได้ และกรณีมีข้อพิพาทให้ ถือคําตัดสินของธนาคารเป็ นทีสุด
38.16 สอบถามเพิมเติมที SCB Call Center โทร.02-777-7777
39. เงินฝากประเภทเดินสะพัด(กระแสรายวัน) ออมทรัพย์ และประจําของลูกค้ าทีมีอยูก่ บั ธนาคารทุกประเภท ลูกค้ าต่อรายจะได้ รับความคุ้มครอง ดังนี 3
ระยะเวลา
จํานวนเงินทีคุ้มครอง
ตังแต่
3 วนั ที 11 สิงหาคม 2561 ถึงวันที 10 สิงหาคม 2562
ไม่เกิน 10 ล้ านบาท
ตังแต่
3 วนั ที 11 สิงหาคม 2562 ถึงวันที 10 สิงหาคม 2563
ไม่เกิน 5 ล้ านบาท
ตังแต่
3 วนั ที 11 สิงหาคม 2563 เป็ นต้ นไป
ไม่เกิน 1 ล้ านบาท
ยกเว้ น เงินฝากในบัญชีเงินฝากเงินบาทของบุคคลทีมีถินทีอยูน่ อกประเทศ ซึงเป็ นประเภทบัญชีทีเปิ ดเพือทํารายการเฉพาะตามทีกฎหมายว่า ด้ วยการควบคุมการ
แลกเปลียนเงินกําหนด จะไม่ได้ รับความคุ้มครองเงินต้ นและดอกเบี 3ยจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
40. ธนาคารขอสงวนสิทธิในการพิจารณาและเปลียนแปลงเงือนไขและอัตราดอกเบี 3ยเงินฝาก ตามความเหมาะสม หรื อเพือให้ สอดคล้ องกับภาวะเศรษฐกิจการเงินในแต่ละ
ขณะได้

(Mr. Jens Lottner)
Chief Financial Officer
วันที 17 พฤษภาคม 2562

