ทีปธธ. 398/2560

ประกาศ
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
เรื องอัตราดอกเบียQ เงินฝากครั งQ ที 14/2560
เริมใช้ ตังQ แต่ วันที 1 พฤศจิกายน 2560
(ร้ อยละต่ อปี )
ประเภทลูกค้ า

ประเภทเงินฝาก

1. เงินฝากกระแสรายวัน
2. เงินฝากกระแสรายวัน Premium Current Plus
(ตามเงือนไขท้ ายประกาศข้ อ 35)
3. เงินฝากกระแสรายวัน Freever-more
(ตามเงือนไขท้ ายประกาศข้ อ 36)
4. เงินฝากออมทรั พย์ มีระดับ (Progressive Savings)
- วงเงินฝาก น้ อยกว่า 1.0 ล้ านบาท
- วงเงินฝาก ตังแต่
'
1.0 ล้ านบาท ขึ 'นไป
(ตามเงือนไขท้ ายประกาศข้ อ 37)
5. เงินฝากออมทรั พย์ Ultra Savings
5.1 เปิ ดบัญชีก่อนวันที 1 พฤศจิกายน 2560
- วงเงินฝาก น้ อยกว่า 1.0 แสนบาท
- วงเงินฝาก ตังแต่
'
1.0 แสนบาท แต่ไม่ถึง 50.0 ล้ านบาท
- วงเงินฝาก ตังแต่
'
50.0 ล้ านบาทขึ 'นไป
5.2 เปิ ดบัญชีตังQ แต่ วันที 1 พฤศจิกายน 2560 - 30 เมษายน 2561
- วงเงินฝาก น้ อยกว่า 1.0 แสนบาท
- วงเงินฝาก ตังแต่
'
1.0 แสนบาท แต่ไม่ถึง 10.0 ล้ านบาท
- วงเงินฝาก ตังแต่
' 10.0 ล้ านบาท แต่ไม่ถึง 50.0 ล้ านบาท
- วงเงินฝาก ตังแต่
'
50.0 ล้ านบาท ขึ 'นไป
(ตามเงือนไขท้ ายประกาศข้ อ 38)
6. เงินฝากออมทรั พย์ ธนชาตบัญชีฟรี เว่ อร์ (Free-Ver)
(ตามเงือนไขท้ ายประกาศข้ อ 45)
7. เงินฝากออมทรั พย์ ธนชาตบัญชีฟรี เว่ อร์ ไลท์ (Freever-lite)
(ตามเงือนไขท้ ายประกาศข้ อ 46)
8. เงินฝากออมทรั พย์ ธนชาต e-SAVINGS
8.1 อัตราดอกเบียQ ปกติ
- ยอดเงินฝาก 1 ล้ านบาทแรก
- ยอดเงินฝากส่วนทีเกิน 1 ล้ านบาท ขึ 'นไป
8.2 อัตราดอกเบียQ เมือสมัครบริการพร้ อมเพย์
- ยอดเงินฝาก 1 ล้ านบาทแรก
- ยอดเงินฝากส่วนทีเกิน 1 ล้ านบาท ขึ 'นไป
(ตามเงือนไขท้ ายประกาศข้ อ 47)
9. เงินฝากออมทรั พย์ นิติบุคคล/บุคคลพิเศษ
- วงเงินฝาก น้ อยกว่า 50.0 ล้ านบาท
- วงเงินฝาก ตังแต่
'
50.0 ล้ านบาท แต่ไม่ถึง 100.0 ล้ านบาท
- วงเงินฝาก ตังแต่
'
100.0 ล้ านบาท แต่ไม่ถึง 500.0 ล้ านบาท
- วงเงินฝาก ตังแต่
'
500.0 ล้ านบาท ขึ 'นไป
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ประเภทเงินฝาก

10. เงินฝากประจํา/บัตรเงินฝาก (NCD)
10.1 ระยะเวลาการฝาก 1 เดือน
- วงเงินฝาก ตังแต่
'
1.0 ล้ านบาท แต่ไม่ถึง 10.0 ล้ านบาท
- วงเงินฝาก ตังแต่
'
10.0 ล้ านบาท แต่ไม่ถึง 100.0 ล้ านบาท
- วงเงินฝาก ตังแต่
' 100.0 ล้ านบาท ขึ 'นไป
10.2 ระยะเวลาการฝาก 2 เดือน
- วงเงินฝาก ตังแต่
'
1.0 ล้ านบาท แต่ไม่ถึง 10.0 ล้ านบาท
- วงเงินฝาก ตังแต่
'
10.0 ล้ านบาท แต่ไม่ถึง 100.0 ล้ านบาท
- วงเงินฝาก ตังแต่
' 100.0 ล้ านบาท ขึ 'นไป
10.3 ระยะเวลาการฝาก 3 เดือน
- วงเงินฝาก น้ อยกว่า 5.0 ล้ านบาท
- วงเงินฝาก ตังแต่
'
5.0 ล้ านบาท แต่ไม่ถึง 10.0 ล้ านบาท
- วงเงินฝาก ตังแต่
'
10.0 ล้ านบาท ขึ 'นไป
10.4 ระยะเวลาการฝาก 6 เดือน
- วงเงินฝาก น้ อยกว่า 10.0 ล้ านบาท
- วงเงินฝาก ตังแต่
'
10.0 ล้ านบาท ขึ 'นไป
10.5 ระยะเวลาการฝาก 12 เดือน
- วงเงินฝาก น้ อยกว่า 10.0 ล้ านบาท
- วงเงินฝาก ตังแต่
'
10.0 ล้ านบาท ขึ 'นไป
10.6 ระยะเวลาการฝาก 24 เดือน
(ตามเงือนไขท้ ายประกาศข้ อ 22)
10.7 ระยะเวลาการฝาก 36 เดือน
(ตามเงือนไขท้ ายประกาศข้ อ 23)
11. เงินฝากประจําตามแผน
11.1 ระยะเวลาการฝาก 7 - 29 วัน
- วงเงินฝาก ตังแต่
'
5.0 หมืนบาท ขึ 'นไป
11.2 ระยะเวลาการฝาก 30 - 59 วัน
- วงเงินฝาก ตังแต่
'
5.0 หมืนบาท ขึ 'นไป
11.3 ระยะเวลาการฝาก 60 - 89 วัน
- วงเงินฝาก ตังแต่
'
5.0 หมืนบาท ขึ 'นไป
11.4 ระยะเวลาการฝาก 90 - 119 วัน
- วงเงินฝาก ตังแต่
'
5.0 หมืนบาท ขึ 'นไป
11.5 ระยะเวลาการฝาก 120 - 149 วัน
- วงเงินฝาก ตังแต่
'
5.0 หมืนบาท ขึ 'นไป
11.6 ระยะเวลาการฝาก 150 - 179 วัน
- วงเงินฝาก ตังแต่
'
5.0 หมืนบาท ขึ 'นไป
11.7 ระยะเวลาการฝาก 180 - 209 วัน
- วงเงินฝาก ตังแต่
'
5.0 หมืนบาท ขึ 'นไป
11.8 ระยะเวลาการฝาก 210 - 239 วัน
- วงเงินฝาก ตังแต่
'
5.0 หมืนบาท ขึ 'นไป
11.9 ระยะเวลาการฝาก 240 - 269 วัน
- วงเงินฝาก ตังแต่
'
5.0 หมืนบาท ขึ 'นไป
11.10 ระยะเวลาการฝาก 270 - 299 วัน
- วงเงินฝาก ตังแต่
'
5.0 หมืนบาท ขึ 'นไป
11.11 ระยะเวลาการฝาก 300 - 359 วัน
- วงเงินฝาก ตังแต่
'
5.0 หมืนบาท ขึ 'นไป
11.12 ระยะเวลาการฝาก 360 - 365 วัน
- วงเงินฝาก ตังแต่
'
5.0 หมืนบาท ขึ 'นไป
(ตามเงือนไขท้ ายประกาศข้ อ 48)
12. เงินฝากปลอดภาษี (Tax Free Monthly Deposit)
12.1 เงินฝากปลอดภาษี 24 เดือน
(ตามเงือนไขท้ ายประกาศข้ อ 30)
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13. เงินฝากประจําพิเศษ
13.1 เงินฝากประจําพิเศษ ระยะเวลาการฝาก 5 เดือน
- วงเงินฝาก ตังแต่
'
1.0 แสนบาท แต่ไม่ถึง 50.0 ล้ านบาท
- วงเงินฝาก ตังแต่
'
50.0 ล้ านบาท ขึ 'นไป
(ตามเงือนไขท้ ายประกาศข้ อ 50)
13.2 เงินฝากประจําพิเศษ ระยะเวลาการฝาก 10 เดือน
- วงเงินฝาก ตังแต่
'
1.0 แสนบาท แต่ไม่ถึง 50.0 ล้ านบาท
- วงเงินฝาก ตังแต่
'
50.0 ล้ านบาท ขึ 'นไป
(ตามเงือนไขท้ ายประกาศข้ อ 49)
13.3 เงินฝากประจําพิเศษ ระยะเวลาการฝาก 20 เดือน
- วงเงินฝาก ตังแต่
'
1.0 แสนบาท ขึ 'นไป
(ตามเงือนไขท้ ายประกาศข้ อ 51)
14. เงินฝากกระแสรายวัน Premium Current
ตังแต่
' วนั ที 1 พฤศจิกายน 2560 ไม่ให้ บริการเปิ ดบัญชีใหม่
(ตามเงือนไขท้ ายประกาศข้ อ 34)
15. เงินฝากออมทรั พย์ ธุรกิจเพิมค่ า
- วงเงินฝาก น้ อยกว่า 10.0 ล้ านบาท
- วงเงินฝาก ตังแต่
'
10.0 ล้ านบาท ขึ 'นไป
ตังแต่
' วนั ที 1 พฤศจิกายน 2560 ไม่ให้ บริการเปิ ดบัญชีใหม่
(ตามเงือนไขท้ ายประกาศข้ อ 39)
16. เงินฝากออมทรั พย์ มังคัง ยังยืน
- วงเงินฝาก น้ อยกว่า 1.0 หมืนบาท
- วงเงินฝาก ตังแต่
'
1.0 หมืนบาท แต่ไม่ถึง 1.0 แสนบาท
- วงเงินฝาก ตังแต่
'
1.0 แสนบาท ขึ 'นไป
ตังแต่
' วนั ที 1 พฤศจิกายน 2560 ไม่ให้ บริการเปิ ดบัญชีใหม่
(ตามเงือนไขท้ ายประกาศข้ อ 43)
17. เงินฝากออมทรั พย์ ค้ ุมครองอุบัติเหตุ
ตังแต่
' วนั ที 1 กันยายน 2560 ไม่ให้ บริการเปิ ดบัญชีใหม่
(ตามเงือนไขท้ ายประกาศข้ อ 40)
18. เงินฝากออมทรั พย์ เงินเดือนยิมQ ได้ (Smile Payroll)
- วงเงินฝาก น้ อยกว่า 1.0 ล้ านบาท
- วงเงินฝาก ตังแต่
'
1.0 ล้ านบาท ขึ 'นไป
ตังแต่
' วนั ที 1 กันยายน 2559 ไม่ให้ บริการเปิ ดบัญชีใหม่
(ตามเงือนไขท้ ายประกาศข้ อ 41)
19. เงินฝากออมทรั พย์ ค้ ุมค่ า
- วงเงินฝาก น้ อยกว่า 5.0 หมืนบาท
- วงเงินฝาก ตังแต่
'
5.0 หมืนบาท แต่ไม่ถึง 5.0 ล้ านบาท
- วงเงินฝาก ตังแต่
'
5.0 ล้ านบาท ขึ 'นไป
ตังแต่
' วนั ที 1 กันยายน 2560 ไม่ให้ บริการเปิ ดบัญชีใหม่
(ตามเงือนไขท้ ายประกาศข้ อ 42)
20. เงินฝากออมทรั พย์ เศรษฐีน้อย
- วงเงินฝาก น้ อยกว่า 1.0 ล้ านบาท
- วงเงินฝาก ตังแต่
'
1.0 ล้ านบาท ขึ 'นไป
ตังแต่
' วนั ที 1 กันยายน 2560 ไม่ให้ บริการเปิ ดบัญชีใหม่
(ตามเงือนไขท้ ายประกาศข้ อ 44)
21. เงินฝากออมทรั พย์ บุฟเฟต์ ปี 2553
(เฉพาะบัญชีเงินฝากของลูกค้ าบุคคลธรรมดาทีรับโอนจากธนาคาร
นครหลวงไทย จํากัด (มหาชน))
- วงเงินฝาก น้ อยกว่า 1.0 ล้ านบาท
- วงเงินฝาก ตังแต่
'
1.0 ล้ านบาท ขึ 'นไป
ตังแต่
' วนั ที 1 มกราคม 2554 ไม่ให้ บริการเปิ ดบัญชีใหม่
(ตามเงือนไขท้ ายประกาศข้ อ 52)
22. เงินฝากประจําคุ้มครองอุบัติเหตุ
21.1 ประเภท 3 เดือน
21.2 ประเภท 6 เดือน
21.3 ประเภท 12 เดือน
21.4 ประเภท 24 เดือน
ตังแต่
' วนั ที 1 กันยายน 2560 ไม่ให้ บริการเปิ ดบัญชีใหม่
(ตามเงือนไขท้ ายประกาศข้ อ 25)

ผู้มีถินฐานอยู่นอก
ประเทศ

บุคคล
ธรรมดา

นิติบุคคล
ทัวไป

ราชการ

นิติบุคคลทีไม่
แสวงหากําไร

สถาบัน
การเงิน

กองทุน

บริ ษัท
ประกันภัย
,บริ ษัท
ประกันชีวิต

1.35
1.45

1.20
1.20

1.20
1.20

1.20
1.20

-

-

-

1.20
1.20

1.20
1.20

-

-

1.45
1.50

1.35
1.35

1.35
1.35

1.35
1.35

-

-

-

1.35
1.35

1.35
1.35

-

-

1.85

1.85

1.85

1.85

1.85

1.85

1.85

1.85

1.85

-

-

0.125

0.125

0.125

0.125

-

0.00

0.00

0.125

0.125

-

-

-

0.65
0.80

0.65
0.80

0.65
0.80

-

-

-

0.65
0.80

0.65
0.80

-

-

0.40
0.80
0.40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.20
0.40

0.40
0.40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.60
0.80
0.60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.20
0.40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.20
0.40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.85
1.05
1.40
1.55

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สหกรณ์
ออมทรั พย์ ,
อืนๆ

รั ฐวิสาหกิจ

บุคคลธรรมดา/
นิติบุคคล

นิติบุคคล /
บุคคลพิเศษ

/ ต่ อหน้ า 4
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(ร้ อยละต่ อปี )
ประเภทลูกค้ า

ประเภทเงินฝาก

23. เงินฝากปลอดภาษีเศรษฐีน้อย 24 เดือน
ตังแต่
' วนั ที 1 กันยายน 2560 ไม่ให้ บริการเปิ ดบัญชีใหม่
(ตามเงือนไขท้ ายประกาศข้ อ 31)
24. เงินฝากปลอดภาษีมหาเศรษฐี 24 เดือน
- วงเงินฝาก ตังแต่
'
1,000 บาท แต่ไม่ถึง 10,000 บาท
- วงเงินฝาก ตังแต่
' 10,000 บาท ถึง 25,000 บาท
ตังแต่
' วนั ที 3 พฤษภาคม 2560 ไม่ให้ บริการเปิ ดบัญชีใหม่
(ตามเงือนไขท้ ายประกาศข้ อ 32)
25. เงินฝากปลอดภาษีพเิ ศษ 60 เดือน

บุคคล
ธรรมดา

นิติบุคคล
ทัวไป

2.30

ผู้มีถินฐานอยู่นอก
ประเทศ

กองทุน

บริ ษัท
ประกันภัย
,บริ ษัท
ประกันชีวิต

สหกรณ์
ออมทรั พย์ ,
อืนๆ

รั ฐวิสาหกิจ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ราชการ

นิติบุคคลทีไม่
แสวงหากําไร

สถาบัน
การเงิน

-

-

-

2.30
2.45

-

-

3.60

-

-

บุคคลธรรมดา/
นิติบุคคล

นิติบุคคล /
บุคคลพิเศษ

ตังแต่
' วนั ที 1 มิถนุ ายน 2555 ไม่ให้ บริการเปิ ดบัญชีใหม่
(ตามเงือนไขท้ ายประกาศข้ อ 33)
หมายเหตุ
‘-‘ หมายถึง ไม่รับฝาก
* เงินฝากประเภทออมทรัพย์ สําหรับบริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ให้ อตั ราดอกเบี 'ย 0.50 % ต่อปี สําหรับทุกวงเงิน โดยเงือนไขการฝากเป็ นไปตามการรับฝากบัญชีออมทรัพย์ปกติ
* เงินฝากประเภทออมทรัพย์ สําหรับลูกค้ าประเภทผู้มีถินฐานอยูน่ อกประเทศทีเป็ นธนาคารกลางของต่างประเทศกําหนดอัตราดอกเบี 'ยเท่ากับลูกค้ ากลุ่มนิติบคุ คลทัวไป
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รายละเอียด เงือนไขในการจ่ ายดอกเบียเงินฝากของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ครั งที 14/2560 มีดังนี
1. นิตบิ คุ คลทัวไป หมายถึง บริ ษัทจํากัด บริ ษัทมหาชนจํากัด ห้ างหุ้นส่วนจํากัด ห้ างหุ้นส่วนสามัญนิตบิ คุ คล โรงเรี ยนราษฎร์ มหาวิทยาลัยเอกชน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นิตบิ คุ คลทีไม่ต้องเสียภาษี เช่นนิตบิ ุคคลตามประกาศของราชการทีได้ รับการยกเว้ น บริ ษัทบริ หารสินทรัพย์ เป็ น
ต้ น
2. นิตบิ คุ คลทีไม่แสวงหากําไร หมายถึง สมาคม มูลนิธิ มูลนิธิทีได้ รับการยกเว้ นภาษี วัด โบสถ์ สถานทูต องค์การสหประชาชาติ
3. สถาบันการเงิน หมายถึง ธนาคารพาณิชย์ทกุ ธนาคาร ธนาคารออมสิน ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย บริ ษัทเงินทุน บริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ กองทุนเพือการฟื น> ฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การ
กองทุน บริ ษัทหลักทรัพย์ สาขาของธนาคารต่างประเทศทีอยู่ในประเทศไทย สถาบันการเงินต่างประเทศ,บริ ษัทลิสซิง
4. กองทุน หมายถึง กองทุนสํารองเลี >ยงชีพ กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ กองทุนรวม ทังนี
> >ไม่รวมถึงกองทุนส่วนบุคคล
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ หมายถึง ชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหพันธ์สหกรณ์ และสหกรณ์อืนๆ
6. ผู้มีถินฐานอยู่นอกประเทศ (Non - Resident : NR) หมายถึง นิติบคุ คลหรื อบุคคลทีไม่ได้ มีถินทีอยู่ในประเทศไทย ประกอบด้ วย กิจการ สถาบัน
กองทุนสถาบันการเงินหรื อนิตบิ คุ คลทีตังอยู
> ่นอกประเทศไทย องค์กรของรัฐบาล ต่างประเทศทีตังอยู
> ่นอกประเทศไทย สํานักงานสาขาและตัวแทน
ของนิตบิ คุ คลทีมีถินทีอยู่ในประเทศซึงตังอยู
> ่นอกประเทศไทย บุคคลธรรมดาทีไม่มีสญ
ั ชาติไทยและไม่มีใบต่างด้ าวหรื อใบสําคัญถินทีอยู่ในประเทศ
ไทย ทังนี
> >ไม่รวมถึงสถานทูตไทย สถานกงสุลไทย หรื อหน่วยงานของรัฐบาลไทยทีตังอยู
> ่นอกประเทศไทย สถานทูตต่างประเทศ สถานกงสุล ทบวง
ชํานัญพิเศษแห่งองค์การสหประชาชาติ องค์การหรื อสถาบันระหว่างประเทศทีประจําการในประเทศไทย สํานักงานสาขาและตัวแทนของนิติบคุ คลที
มีถินทีอยู่นอกประเทศซึงตังอยู
> ่ในประเทศไทย
7. นิตบิ คุ คล/บุคคลพิเศษ หมายถึง นิตบิ คุ คลในข้ อ (1), (2),(3),(4),(5) ทีมีคณ
ุ สมบัตติ ามหลักเกณฑ์ทีธนาคารกําหนด และได้ รับอนุมตั ิจากผู้มีอํานาจ
ของธนาคารและปฏิบตั ติ ามเงือนไขทีธนาคารกําหนดเป็ นกรณีพิเศษ
8. กองทุนส่วนบุคคล ธนาคารจะให้ อตั ราดอกเบี >ยโดยพิจารณาจากประเภทของผู้ลงทุน ในกรณีทีผู้ลงทุนเป็ นบุคคลธรรมดา ธนาคารจะให้ อตั รา
ดอกเบี >ยเท่ากับอัตราดอกเบี >ยของบุคคลธรรมดา ในกรณีทีผู้ลงทุนเป็ นนิตบิ คุ คลหรื อสถาบันทังที
> แสวงกําไรหรื อมิได้ แสวงกําไร ธนาคารจะให้ อตั รา
ดอกเบี >ยเท่ากับอัตราดอกเบี >ยของนิตบิ คุ คลหรื อสถาบันทังที
> แสวงกําไรหรื อมิได้ แสวงกําไรนัน> ๆ
9. บริ ษัทหลักทรัพย์เพือประโยชน์ของลูกค้ า สําหรับผู้ฝากทีฝากเงินก่อนวันที 28 มีนาคม 2559 ธนาคารจะให้ อตั ราดอกเบี >ยโดยพิจารณาจากประเภท
ของผู้ฝาก ในกรณีทีผู้ฝากเป็ นบุคคลธรรมดา ธนาคารจะให้ อตั ราดอกเบี >ยเท่ากับอัตราดอกเบี >ยของบุคคลธรรมดา ในกรณีทีผู้ฝากเป็ นนิตบิ คุ คล
ธนาคารจะให้ อตั ราดอกเบี >ยเท่ากับอัตราดอกเบี >ยของนิตบิ คุ คล สําหรับผู้ฝากทีฝากเงินตังแต่
> วนั ที 28 มีนาคม 2559 เป็ นต้ นไป ธนาคารจะให้ อตั รา
ดอกเบี >ยโดยพิจารณาเท่ากับอัตราดอกเบี >ยของลูกค้ าประเภทสถาบันการเงิน
10. เงินฝากออมทรัพย์ตามข้ อ 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 และข้ อ 16 ของประกาศตารางอัตราดอกเบี >ยเงินฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี >ยให้ ปีละ 2 ครัง>
คือ มิถนุ ายนและธันวาคม โดยดอกเบี >ยจะคํานวณจากยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีในแต่ละวัน ตามอัตราดอกเบี >ยออมทรัพย์ทีประกาศ
11. กําหนดเงือนไข จํานวนขันตํ
> าในการเปิ ดบัญชีแต่ละประเภท ดังนี >
11.1 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ขันตํ
> า 500 บาท
11.2 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เศรษฐี น้อย ขันตํ
> า 100 บาท
11.3 บัญชีเงินฝากประจําประเภท 1 และ 2 เดือน ขันตํ
> า 10,000,000 บาท
11.4 บัญชีเงินฝากประจําประเภท 3, 6, 12, 24 และ 36 เดือน ขันตํ
> า 1,000 บาท
11.5 บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ขันตํ
> า 10,000 บาท
11.6 ใบรับฝาก เงินฝากประจํา ขันตํ
> า 100,000 บาท
11.7 บัญชีเงินฝากประจําตามแผน ระยะเวลาฝาก 7 - 365 วัน ทังแบบสมุ
>
ดคูฝ่ าก และใบรับฝาก ขันตํ
> า 50,000 บาท
11.8 บัตรเงินฝาก ระยะเวลาฝาก 1, 2 เดือน ขันตํ
> า 1,000,000 บาท และระยะเวลาฝาก 3, 6 ,12, 24 และ 36 เดือน ขันตํ
> า 50,000 บาท
12. เงินฝากประจําประเภท 1 , 2 เดือน มีเงือนไขดังนี >
12.1 จะจ่ายดอกเบี >ยเมือครบกําหนด และหากฝากไม่ครบระยะเวลาฝากไม่จ่ายดอกเบี >ย สําหรับเงินฝากประจําประเภท 3, 6, 12, 24 และ
36 เดือน จะจ่ายดอกเบี >ยเมือครบกําหนด และหากฝากระยะเวลาไม่ถงึ 3 เดือน ไม่จ่ายดอกเบี >ย
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13.

14.

15

16.
17.

18.
19.

12.2 ตังแต่
> วนั ที 8 พฤศจิกายน 2555 เป็ นต้ นไป เงินฝากประจํารับขันตํ
> า 10 ล้ านบาท สําหรับลูกค้ าทีฝากก่อนวันที 8 พฤศจิกายน 2555 และ
ยอดเงินฝากตํากว่า 10 ล้ านบาท เมือครบกําหนดระยะเวลาฝากหากผู้ฝากไม่มาทํารายการถอนเงินฝากให้ ถือว่าผู้ฝากตกลงฝากยอดเงินฝาก
นันต่
> อ โดยได้ รับอัตราดอกเบี >ยตามทีธนาคารประกาศ
เงินฝากประจําประเภท 1, 2, 3, 6 ,12, 24 และ 36 เดือน เมือยอดเงินฝากครบกําหนดระยะเวลาฝาก หากผู้ฝากไม่มาทํารายการถอนเงินฝาก ให้
ถือว่าผู้ฝากตกลงฝากยอดเงินฝากและดอกเบี >ยนันต่
> อตามประเภทและระยะเวลาการฝากเดิม โดยได้ รับอัตราดอกเบี >ยและเงือนไขตามทีธนาคาร
ประกาศในขณะนัน>
เงินฝากประจําประเภท 3, 6, 12 เดือน และเงินฝากประจําตามแผน มีรูปแบบการรับฝากดังนี >
14.1 ใบรับฝาก เงินฝากประจําเปิ ดให้ บริ การเฉพาะทีสํานักงานใหญ่ สาขารัชดาภิเษก (อาคารกลาสเฮ้ าส์) สาขาทองหล่อ สาขาย่อยโรงพยาบาล
เปาโล เมโมเรี ยล โชคชัย 4 สาขาวงศ์สว่าง สํานักสวนมะลิ สํานักเพชรบุรี สาขาท่าพระจันทร์ สาขาปากคลองตลาด สาขาราชดําเนิน สาขา
อินเดีย เอ็มโพเรี ยม สาขาราชดําเนินกลาง สาขาลาดพร้ าว สาขารัชดาภิเษก สาขาเทเวศร์ รวมถึงสาขาทีธนาคารจะกําหนดเพิมเติมในภายหลัง
14.2 สมุดคูฝ่ าก เปิ ดให้ บริ การรับฝากเงินทุกสาขา
เงินฝากประจําประเภท 6 , 12 , 24 และ 36 เดือน ทีทางธนาคารจะจ่ายดอกเบี >ยรายงวด กําหนดเงือนไขดังต่อไปนี >
15.1 จํานวนเงินฝากขันตํ
> าครัง> ละ 1,000,000 บาท ต่อการฝาก 1 ครัง> (By Dep.)
15.2 จ่ายดอกเบี >ยรายงวดลูกค้ าทุกประเภท ยกเว้ นลูกค้ าประเภท กองทุน สถาบันการเงิน บริ ษัทประกันภัย บริ ษัทประกันชีวติ
15.3 ผู้ฝากต้ องมีบญ
ั ชีเงินฝากออมทรัพย์ หรื อบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน 1 บัญชีไว้ ผูกกับบัญชีเงินฝากประจําดังกล่าวเพือรองรับการโอนดอกเบี >ย
เมือครบระยะเวลาการจ่ายดอกเบี >ยทุกเดือน
15.4 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี >ยทุกเดือนโดยเริ มจ่ายงวดแรกตังแต่
> เดือนที 1 เป็ นต้ นไป โดยธนาคารจะโอนดอกเบี >ยเข้ าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
หรื อบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในวันทีครบระยะเวลาการจ่ายดอกเบี >ย
15.5 กรณีผ้ ฝู ากถอนก่อนกําหนด
15.5.1 ฝากไม่ถงึ 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี >ย และหากผู้ฝากได้ รับดอกเบี >ยรายงวดไปก่อนวันครบกําหนดแล้ วผู้ฝากตกลงคืน
ดอกเบี >ยรายงวดทีได้ รับไปแล้ ว โดยให้ ธนาคารนําจํานวนเงินดอกเบี >ย ดังกล่าวไปหักออกจากเงินต้ นทีจะชําระให้ แก่ผ้ ฝู ากได้
นอกจากนี > ผู้ฝากไม่มีสิทธิ^ได้ รับค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ายของดอกเบี >ยรายงวดทีได้ หกั ไปแล้ วคืน
15.5.2 ฝากตังแต่
> 3 เดือนขึ >นไป แต่ไม่ครบกําหนดระยะเวลาฝาก หากดอกเบี >ยรายงวดทีผู้ฝากได้ รับไปแล้ วเกินกว่าดอกเบี >ยทีธนาคารจ่ายให้
สําหรับการถอนก่อนกําหนดเท่ากับอัตราดอกเบี >ยเงินฝากออมทรัพย์มีระดับสําหรับบุคคลธรรมดาวงเงินฝากตําสุด ตามระยะเวลาที
ฝากไว้ จริ ง ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้ นทีฝากไว้ กบั ธนาคาร นอกจากนี >ผู้ฝากไม่มีสิทธิ^ได้ รับค่าภาษี หกั ณ ทีจ่ายของดอกเบี >ยรายงวดที
ได้ หกั ไปแล้ วคืน
15.5.3 การถอนเงินก่อนครบกําหนด ผู้ฝากต้ องถอนทังจํ
> านวน (รายการทีฝาก) จะถอนเพียงบางส่วนไม่ได้ โดยผู้ฝากจะได้ รับดอกเบี >ยตาม
เงือนไขข้ อ 15.5.1 หรื อ 15.5.2
เงินฝากประจํา ธนาคารอนุญาตให้ ลกู ค้ าสามารถถอนเงินบางส่วนจากบัญชีเงินฝากประจําได้ ทงั > สาขาเจ้ าของบัญชี และต่างสาขา ยกเว้ น กรณีที
ได้ รับดอกเบี >ยรายงวด หรื อดอกเบี >ยพิเศษ ห้ ามทํารายการถอนบางส่วนโดยเด็ดขาด
การถอนเงินก่อนกําหนด
เงินฝากประจําตามข้ อ 12 และ13 ของรายละเอียด เงือนไขในการจ่ายดอกเบี >ยของธนาคาร ซึงฝากมาแล้ ว ไม่น้อยกว่า 3 เดือน หากผู้ฝากถอนเงิน
ก่อนครบกําหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี >ยให้ เท่ากับอัตราดอกเบี >ยเงินฝากออมทรัพย์มีระดับสําหรับบุคคลธรรมดาวงเงินฝากตําสุดสําหรับระยะเวลา
ทีฝากไว้ จริ ง (ยกเว้ นลูกค้ าสถาบันการเงิน, กองทุน และบุคคลทีมีถินฐานอยู่นอกประเทศ ไม่จ่ายดอกเบี >ย)
เงินฝากประจําประเภท 3, 6, 12, 24 เดือน ทีฝากตังแต่
> 7 มีนาคม 2557 และ 36 เดือน ทีมีรูปแบบการรับฝากเป็ นสมุดคูฝ่ าก และใบรับฝาก สามารถ
ใช้ เป็ นหลักประกันสินเชือได้
สําหรับตัว_ สัญญาใช้ เงินทีออกโดยบริ ษัทเงินทุน เอกชาติ จํากัด (มหาชน) และลูกค้ ามาไถ่ถอนกับธนาคารหลังวันครบกําหนดจ่ายเงิน ธนาคาร
จะจ่ายดอกเบี >ยโดยคํานวณตามเกณฑ์ประกาศ บริ ษัทเงินทุน เอกชาติ จํากัด (มหาชน) เรื องอัตราดอกเบี >ยตัว_ สัญญาใช้ เงินฯ ทีมีผลบังคับใช้ ณ
วันทีออกตัว_ สัญญาใช้ เงิน โดยอัตราดอกเบี >ยเมือทวงถามของบริ ษัทเงินทุนฯ ให้ หมายถึงอัตราดอกเบี >ยของธนาคารธนชาตทีกําหนดในกรณีถอน
ก่อนครบกําหนด หลังจากฝากมาแล้ วไม่น้อยกว่า 3 เดือน หรื ออัตราดอกเบี >ยเงินฝากออมทรัพย์แล้ วแต่กรณี
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20. เงินฝากประจําทีมีระยะเวลาฝากไม่เป็ นไปตามประกาศธนาคาร (Odd Period) และวงเงินลงทุนรวมไม่ตํากว่าทีธนาคารกําหนด ให้ อ้างอิงอัตรา
ดอกเบี >ยตามประเภทของเงินฝากประจําทีมีระยะเวลาใกล้ เคียง
21. ธนาคารอาจพิจารณาจ่ายดอกเบี >ยเงินฝากเพิมให้ ตามความเหมาะสม สําหรับลูกค้ าทีเป็ นไปตามเงือนไขและหลักเกณฑ์ทีธนาคารกําหนด แต่
ทังนี
> >จะไม่เกินกว่าอัตราดอกเบี >ยทีธนาคารกําหนดจ่ายให้ แก่ผ้ ฝู ากเงินทีจัดอยู่ในประเภทเดียวกัน รวมทังมี
> ประเภทเงินฝากเดียวกัน และระยะ
เวลาฝากเดียวกัน บวกด้ วยร้ อยละ 1.75 ต่อปี
22. เงินฝากประจํา 24 เดือน มีเงือนไขดังนี >
22.1 รู ปแบบการรับฝาก
22.1.1 ใบรับฝาก เปิ ดให้ บริ การเฉพาะทีสํานักงานใหญ่ สาขารัชดาภิเษก (อาคารกลาสเฮ้ าส์) สาขาทองหล่อ สาขาย่อยโรงพยาบาลเปาโล
เมโมเรี ยล โชคชัย 4 สาขาวงศ์สว่าง สํานักสวนมะลิ สํานักเพชรบุรี สาขาท่าพระจันทร์ สาขาปากคลองตลาด สาขาราชดําเนิน
สาขาอินเดีย เอ็มโพเรี ยม สาขาราชดําเนินกลาง สาขาลาดพร้ าว สาขารัชดาภิเษก สาขาเทเวศร์ รวมถึงสาขาทีธนาคารจะกําหนด
เพิมเติมในภายหลัง
22.1.2 สมุดคูฝ่ าก เปิ ดให้ บริ การรับฝากเงินทุกสาขา
22.2 สําหรับผู้ฝากทีฝากเงินฝากประจํา 24 เดือน ก่อนวันที 7 มีนาคม 2557 ผู้ฝากต้ องมีบญ
ั ชีเงินฝากออมทรัพย์ หรื อบัญชีเงินฝากกระแส
รายวัน 1 บัญชีไว้ ผูกกับบัญชีเงินฝากประจํา 24 เดือน เพือรองรับการโอนดอกเบี >ยและยอดเงินต้ นเมือครบกําหนดระยะเวลาฝาก
22.3 สําหรับผู้ฝากทีฝากเงินฝากประจํา 24 เดือน ตังแต่
> วนั ที 7 มีนาคม 2557 เป็ นต้ นไป เมือยอดเงินฝากครบกําหนดระยะเวลาฝาก หากผู้ฝาก
ไม่มาทํารายการถอนเงินฝาก ให้ ถือว่าผู้ฝากตกลงฝากยอดเงินฝากและดอกเบี >ยนันต่
> อเป็ นเงินฝากประจํา 24 เดือน ตามระยะเวลาฝาก
เดิมโดยได้ รับอัตราดอกเบี >ย และเงือนไขตามทีธนาคารประกาศในขณะนัน>
22.4 เงือนไขการจ่ายดอกเบี >ย
22.4.1 เงินฝากประจํา 24 เดือน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี >ยเมือครบกําหนดระยะเวลาฝาก
22.4.2 เงินฝากประจํา 24 เดือน ทีทางธนาคารจะจ่ายดอกเบี >ยรายงวด กําหนดเงือนไขดังต่อไปนี >
22.4.2.1 จํานวนเงินฝากขันตํ
> าครัง> ละ 1,000,000 บาท ต่อการฝาก 1 ครัง> (By Dep.)
22.4.2.2 ผู้ฝากต้ องมีบญ
ั ชีเงินฝากออมทรัพย์ หรื อ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน 1 บัญชีไว้ ผกู กับบัญชีเงินฝากประจําดังกล่าว
เพือรองรับการโอนดอกเบี >ยเมือครบระยะเวลาการจ่ายดอกเบี >ยทุกเดือน
22.4.2.3 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี >ยทุกเดือนโดยเริ มจ่ายงวดแรกตังแต่
> เดือนที 1 เป็ นต้ นไป โดยธนาคารจะโอนดอกเบี >ยเข้ าบัญชีเงิน
ฝากออมทรัพย์ หรื อ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ในวันทีครบระยะเวลาการจ่ายดอกเบี >ย
22.5 กรณีผ้ ฝู ากถอนก่อนกําหนด
22.5.1 ฝากไม่ถงึ 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี >ย และหากผู้ฝากได้ รับดอกเบี >ยรายงวดไปก่อนวันครบกําหนดแล้ ว ผู้ฝากตกลงคืน
ดอกเบี >ยรายงวดทีได้ รับไปแล้ ว โดยให้ ธนาคารนําจํานวนเงินดอกเบี >ยดังกล่าวไปหักออกจากเงินต้ นทีจะชําระให้ แก่ผ้ ฝู ากได้
นอกจากนี > ผู้ฝากไม่มีสิทธิ^ได้ รับค่าภาษี หกั ณ ทีจ่ายของดอกเบี >ยรายงวดทีได้ หกั ไปแล้ วคืน
22.5.2 ฝากตังแต่
> 3 เดือนขึ >นไป แต่ไม่ครบกําหนดระยะเวลาฝาก หากดอกเบี >ยรายงวดทีผู้ฝากได้ รับไปแล้ วเกินกว่าดอกเบี >ยทีธนาคารจ่าย
ให้ สําหรับการถอนก่อนกําหนดเท่ากับอัตราดอกเบี >ยเงินฝากออมทรัพย์มีระดับสําหรับบุคคลธรรมดาวงเงินฝากตําสุดตามระยะเวลา
ทีฝากไว้ จริ ง ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้ นทีฝากไว้ กบั ธนาคาร นอกจากนี >ผู้ฝากไม่มีสิทธิ^ได้ รับค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย ของดอกเบี >ยราย
งวดทีได้ หกั ไปแล้ วคืน
22.6 รับเปิ ดบัญชีเงินฝากประจํา 24 เดือน โดยธนาคารสามารถเปลียนแปลงอัตราดอกเบี >ยทีธนาคารเปิ ดรับฝากในแต่ละวันได้ ตามทีธนาคาร
ประกาศกําหนด
22.7 เงือนไขอืนๆ เป็ นไปตามเงือนไขของการฝากแบบประจําและหลักเกณฑ์การจ่ายดอกเบี >ยรายงวดตามทีธนาคารกําหนด
23. เงินฝากประจํา 36 เดือน มีเงือนไขดังนี >
23.1 รู ปแบบการรับฝาก
23.1.1 ใบรับฝากประจําเปิ ดให้ บริ การเฉพาะทีสํานักงานใหญ่ สาขารัชดาภิเษก (อาคารกลาสเฮ้ าส์) สาขาทองหล่อ สาขาย่อย
โรงพยาบาล เปาโล เมโมเรี ยล โชคชัย 4 สาขาวงศ์สว่าง สํานักสวนมะลิ สํานักเพชรบุรี สาขาท่าพระจันทร์ สาขาปากคลองตลาด
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สาขาราชดําเนิน สาขาอินเดีย เอ็มโพเรี ยม สาขาราชดําเนินกลาง สาขาลาดพร้ าว สาขารัชดาภิเษก สาขาเทเวศร์ รวมถึงสาขาที
ธนาคารจะกําหนดเพิมเติมในภายหลัง
23.1.2 สมุดคูฝ่ าก เปิ ดให้ บริ การรับฝากเงินทุกสาขา
23.2 ระยะเวลารับฝาก 36 เดือน เมือยอดเงินฝากครบกําหนดระยะเวลาฝาก หากผู้ฝากไม่มาทํารายการถอนเงินฝาก ให้ ถือว่าผู้ฝากตกลงฝาก
ยอดเงินฝากและดอกเบี >ยนันต่
> อเป็ นเงินฝากประจํา 36 เดือน ตามระยะเวลาฝากเดิมโดยได้ รับอัตราดอกเบี >ย และเงือนไขตามทีธนาคาร
ประกาศในขณะนัน>
23.3 เงือนไขการจ่ายดอกเบี >ย
23.3.1 เงินฝากประจํา 36 เดือน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี >ยเมือครบกําหนดระยะเวลาฝาก
23.3.2 เงินฝากประจํา 36 เดือน ทีทางธนาคารจะจ่ายดอกเบี >ยรายงวด กําหนดเงือนไขดังต่อไปนี >
23.3.2.1 จํานวนเงินฝากขันตํ
> าครัง> ละ 1,000,000 บาท ต่อการฝาก 1 ครัง> (By Dep.)
23.3.2.2 ผู้ฝากต้ องมีบญ
ั ชีเงินฝากออมทรัพย์ หรื อ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน 1 บัญชีไว้ ผกู กับบัญชีเงินฝากประจําดังกล่าว
เพือรองรับการโอนดอกเบี >ยเมือครบระยะเวลาการจ่ายดอกเบี >ยทุกเดือน
23.3.2.3 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี >ยทุกเดือนโดยเริ มจ่ายงวดแรกตังแต่
> เดือนที 1 เป็ นต้ นไป โดยธนาคารจะโอนดอกเบี >ยเข้ าบัญชี
เงินฝากออมทรัพย์ หรื อ บัญชีเงินฝากกระแสรายวันในวันทีครบระยะเวลาการจ่ายดอกเบี >ย
23.4 กรณีผ้ ฝู ากถอนก่อนกําหนด
23.4.1 ฝากไม่ถงึ 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี >ย และหากผู้ฝากได้ รับดอกเบี >ยรายงวดไปก่อนวันครบกําหนดแล้ วผู้ฝากตกลงคืนดอกเบี >ย
รายงวดทีได้ รับไปแล้ ว โดยให้ ธนาคารนําจํานวนเงิน ดอกเบี >ยดังกล่าวไปหักออกจากเงินต้ นทีจะชําระให้ แก่ผ้ ฝู ากได้ นอกจากนี >
ผู้ฝากไม่มีสิทธิ^ได้ รับค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ายของดอกเบี >ยรายงวดทีได้ หกั ไปแล้ วคืน
23.4.2 ฝากตังแต่
> 3 เดือนขึ >นไป แต่ไม่ครบกําหนดระยะเวลาฝาก หากดอกเบี >ยรายงวดทีผู้ฝากได้ รับไปแล้ วเกินกว่าดอกเบี >ยทีธนาคารจ่าย
ให้ สําหรับการถอนก่อนกําหนดเท่ากับอัตราดอกเบี >ยเงินฝากออมทรัพย์มีระดับสําหรับบุคคลธรรมดาวงเงินฝากตําสุดตามระยะเวลา
ทีฝากไว้ จริ ง ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้ นทีฝากไว้ กบั ธนาคาร นอกจากนี >ผู้ฝากไม่มีสิทธิ^ได้ รับค่าภาษี หกั ณ ทีจ่าย ของดอกเบี >ยราย
งวดทีได้ หกั ไปแล้ วคืน
23.5 รับเปิ ดบัญชีเงินฝากประจํา 36 เดือน โดยธนาคารสามารถเปลียนแปลงอัตราดอกเบี >ยทีธนาคารเปิ ดรับฝากในแต่ละวันได้ ตามทีธนาคาร
ประกาศกําหนด
23.6 เงือนไขอืนๆ เป็ นไปตามเงือนไขของการฝากแบบประจําตามทีธนาคารกําหนด
24. บัตรเงินฝาก (NCD) มีเงือนไขดังนี >
24.1 ระยะเวลารับฝาก 1, 2, 3, 6, 12, 24 และ 36 เดือน เปิ ดให้ บริ การรับฝากเงินทุกสาขา โดยธนาคารเป็ นผู้รับฝากและเก็บรักษา
บัตรเงินฝาก โดยธนาคารจะมอบสมุดแสดงรายการบัตรเงินฝากให้ ผ้ ฝู ากเพือใช้ เป็ นหลักฐานในการรับฝากบัตรเงินฝาก และผู้ฝากจะต้ อง
นําสมุดแสดงรายการบัตรเงินฝากมาแสดงทุกครัง> ทีติดต่อกับธนาคาร
24.2 ระยะเวลารับฝาก 1, 2 เดือน จํานวนเงินฝากขันตํ
> าครัง> ละ 1,000,000 บาท ต่อการฝาก 1 ครัง> (By Dep.) และระยะเวลารับฝาก
3, 6, 12, 24 และ 36 เดือน จํานวนเงินฝากขันตํ
> าครัง> ละ 50,000 บาท ต่อการฝาก 1 ครัง> (By Dep.)
24.3 สําหรับผู้ฝากทีฝากบัตรเงินฝาก ก่อนวันที 9 พฤศจิกายน 2558 ผู้ฝากต้ องมีบญ
ั ชีเงินฝากออมทรัพย์ หรื อบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน 1 บัญชี
ไว้ ผกู กับบัญชีบตั รเงินฝาก เพือรองรับการโอนดอกเบี >ยและยอดเงินต้ นเมือครบกําหนดระยะเวลาฝาก
24.4 สําหรับผู้ฝากทีฝากบัตรเงินฝาก ตังแต่
> วนั ที 9 พฤศจิกายน 2558 เป็ นต้ นไป เมือครบกําหนดชําระเงินตามบัตรเงินฝาก หากผู้ฝากไม่มาทํา
รายการถอนบัตรเงินฝาก ให้ ถือว่าผู้ฝากตกลงฝากยอดเงินฝากและดอกเบี >ย (ถ้ ามี) นันต่
> อเป็ นบัตรเงินฝากฉบับใหม่ทีมีระยะเวลาการฝากเท่า
เดิมโดยอัตโนมัติ โดยได้ รับอัตราดอกเบี >ยและมีเงือนไขการฝากตามทีธนาคารประกาศกําหนดในขณะนัน>
24.5 เงือนไขการจ่ายดอกเบี >ย
24.5.1 ระยะเวลารับฝาก 1, 2, 3, 6, 12, 24 และ 36 เดือน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี >ยเมือครบกําหนดระยะเวลาฝาก
24.5.2 ระยะเวลาฝากตังแต่
> 6 เดือน ขึ >นไป ผู้ฝากสามารถขอรับดอกเบี >ยเป็ นรายงวดได้ จํานวนเงินฝากขันตํ
> าครัง> ละ 1,000,000 บาท ต่อการ
ฝาก 1 ครัง> ธนาคารจะจ่ายดอกเบี >ยงวดแรกตังแต่
> เดือนที 1 เป็ นต้ นไป โดยธนาคารจะโอนดอกเบี >ยเข้ าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรื อ
บัญชีเงินฝากกระแสรายวันทีมีชือเดียวกันโดยอัตโนมัตติ ามทีผู้ฝากแจ้ งผูกไว้ กบั บัญชีบตั รเงินฝากดังกล่าวในวันทีครบกําหนด
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ระยะเวลาการ จ่ายดอกเบี >ยแต่ละงวด
24.6 สําหรับผู้ฝากทีฝากบัตรเงินฝาก ตังแต่
> วนั ที 10 กุมภาพันธ์ 2557 เป็ นต้ นไป ผู้ฝากจะถอนบัตรเงินฝากก่อนครบกําหนดระยะเวลาการฝาก ไม่ได้
24.7 รับเปิ ดบัญชีบตั รเงินฝากโดยธนาคารสามารถเปลียนแปลงอัตราดอกเบี >ยทีธนาคารเปิ ดรับฝากในแต่ละวันได้ ตามทีธนาคารประกาศกําหนด
24.8 ธนาคารให้ บริ การเฉพาะผู้ฝากทีฝากบัตรเงินฝากไว้ กบั ธนาคารเท่านัน> โดยธนาคารจะออกสมุดแสดงรายการบัตรเงินฝากให้ แก่ผ้ ฝู าก ซึงเมือ
ครบกําหนดชําระเงินตามบัตรเงินฝาก หากผู้ฝากไม่มาทํารายการถอนบัตรเงินฝาก ให้ ถือว่าผู้ฝากตกลงฝากยอดเงินฝากและดอกเบี >ย (ถ้ ามี)
นันต่
> อเป็ นบัตรเงินฝากฉบับใหม่ทีมีระยะเวลาการฝากเท่าเดิมโดยอัตโนมัติ โดยได้ รับอัตราดอกเบี >ยและมีเงือนไขการฝากตามทีธนาคาร
ประกาศกําหนดในขณะนัน> และเมือธนาคารได้ ออกบัตรเงินฝากฉบับใหม่แล้ วให้ ถือว่าผู้ฝากได้ คืนบัตรเงินฝากฉบับเดิมให้ แก่ธนาคารเรี ยบร้ อย
แล้ ว นอกจากนี > ในระหว่างทีบัตรเงินฝากยังไม่ครบกําหนดชําระเงิน ธนาคารจะไม่อนุญาตให้ มีการนําบัตรเงินฝากดังกล่าวไปจํานําหรื อเป็ น
หลักประกันกับบุคคลอืนใด เว้ นแต่เป็ นการทําธุรกรรมกับธนาคารเท่านัน>
24.9 ผู้ฝากสามารถนําบัตรเงินฝากไปจํานํา หรื อใช้ เป็ นหลักประกันสินเชือกับธนาคารได้ โดยเป็ นไปตามเงือนไขการนําเงินฝากมาเป็ น
หลักประกันสินเชือของธนาคาร
24.10 การคํานวณภาษีดอกเบี >ยรับเป็ นไปตามเงือนไขทีกรมสรรพากรกําหนด
24.11 เงือนไขอืนๆ เป็ นไปตามเงือนไขในบัตรเงินฝาก
25. เงินฝากประจําคุ้มครองอุบตั เิ หตุ มีเงือนไขดังนี > ตังแต่
> วนั ที 1 กันยายน 2560 ไม่ให้ บริ การเปิ ดบัญชีใหม่
25.1 ผู้ฝากต้ องเป็ นบุคคลธรรมดาทีมีอายุตงแต่
ั > 15 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปี ณ วันทีขอใช้ บริ การ และมีร่างกายสมบูรณ์ ไม่เป็ น บุคคลทุพพลภาพ
พิการ หรื อ วิกลจริ ต
25.2 ประเภทเงินฝากประจําบุคคลธรรมดา มีระยะเวลาเงินฝาก 3, 6, 12 และ 24 เดือน
25.3 เปิ ดบัญชีเงินฝากครัง> แรกไม่ตํากว่า 10,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท
25.4 ได้ รับอัตราดอกเบี >ยเงินฝากประจําประเภทบุคคลธรรมดา อัตราตําสุด ตามประกาศของธนาคาร ลบร้ อยละ 0.10 ต่อปี
25.5 ผู้ฝากจะได้ รับความคุ้มครองการประกันภัยอุบตั เิ หตุตลอด 24 ชัวโมง ทัวโลกตลอดระยะเวลาฝาก เพียงมีเงินฝากคงเหลือในบัญชี
ไม่ตํากว่า 10,000 บาทต่อเดือน
25.6 ความคุ้มครองเป็ นไปตามเงือนไขของกรมธรรม์ คุ้มครองโดย บริ ษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด(มหาชน) หรื อ ทีธนาคารจะประกาศเปลียน
แปลงเป็ นอย่างอืน
25.7 เงือนไขอืนเป็ นไปตามเงือนไขการรับฝากบัญชีเงินฝากประจําแต่ละประเภท
26. สูตรในการคํานวณดอกเบี >ยมีดงั นี >
จํานวนดอกเบี >ยทีได้ รับ =
เงินต้ น X อัตราดอกเบี >ย X ระยะเวลาทีฝากจริ ง
100
365
กําหนดให้ 1 ปี มี 365 วัน
27. บัญชีเงินฝากสําหรับผู้มีถินฐานอยู่นอกประเทศ
27.1 ธนาคารจะรับฝากเงินประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน และบัญชีเงินฝากประจําระยะเวลาการฝากตังแต่
> 6
เดือนขึ >นไป ทังนี
> > ไม่รับฝากเงินฝากประจํา 1, 2 และ 3 เดือน และเงินฝากประจําปลอดภาษี
27.2 การรับฝากเงินดังกล่าวจะต้ องเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที ธปท. กําหนด โดยจะต้ องมียอดคงค้ างของบัญชีดงั กล่าว ณ สิ >นวัน ต้ องไม่เกิน
300 ล้ านบาทต่อรายลูกค้ า โดยให้ นบั รวมบัญชีเงินฝากทุกประเภทของ NR รายนันที
> มีอยู่กบั สถาบันการเงินในประเทศทุกแห่ง
28. สําหรับลูกค้ าประเภทผู้มีถินฐานอยู่นอกประเทศ ธนาคารจะรับฝากเงินเฉพาะทีสํานักชิดลม, สํานักสวนมะลิ, สํานักเพชรบุรี,
สาขาแม่สาย และสาขาหนองคาย
29. เงินฝากใน “บัญชีเงินบาทของผู้มีถินฐานอยู่นอกประเทศ (Non-Resident Baht Account)” ซึงเป็ นประเภทบัญชีพิเศษทีเปิ ดเพือทํารายการ
เฉพาะตาม พ.ร.บ.ควบคุมการแลกเปลียนเงิน ไม่ได้ รับความคุ้มครองเงินต้ นและดอกเบี >ยจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
30. เงินฝากปลอดภาษี (Tax Free Monthly Deposit) โดยมีเงือนไขดังนี >
30.1 เปิ ดให้ บริ การรับฝากเงินแบบสมุดคูฝ่ ากทุกสาขา ไม่ให้ บริ การใบรับฝากประจํา
30.2 รับฝากเฉพาะลูกค้ าประเภทบุคคลธรรมดาเท่านัน>
30.3 ระยะเวลาการรับฝาก 24 งวด
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30.4 จํานวนเงินทีเปิ ดบัญชีขนตํ
ั > า 300 บาท และสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท (สําหรับลูกค้ าทีเปิ ดบัญชีตงแต่
ั > วนั ที 16 มิ.ย. 2560 เป็ นต้ นไป)
30.5 สําหรับจํานวนทวีคณ
ู ของแต่ละช่วงจํานวนเงิน กําหนดให้ เป็ นช่วงละ 100 บาท
30.6 จํานวนเงินในการฝากจะต้ องเท่ากันทุกเดือน โดยฝากได้ เดือนละ 1 ครัง> และต้ องนําฝากทุกเดือนจนกว่าจะครบกําหนดระยะเวลา
30.7 ผู้ฝากต้ องมีบญ
ั ชีเงินฝากออมทรัพย์ เพือรองรับการโอนเงินต้ นและดอกเบี >ยเมือบัญชีเงินฝากปลอดภาษีครบกําหนด โดยชือบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์ต้องมีชือบัญชีเดียวกันกับบัญชีเงินฝากปลอดภาษีเว้ นแต่บญ
ั ชีเงินฝากปลอดภาษีมีชือบุตรหรื อผู้เยาว์เป็ นเจ้ าของบัญชีร่วม
อนุโลมให้ ชือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เป็ นชือของบิดา, มารดาหรื อผู้ปกครองได้
30.8 อัตราดอกเบี >ยเป็ นไปตามประกาศธนาคาร และเป็ นอัตราดอกเบี >ยแบบลอยตัว (Floating Rate) เปลียนแปลงได้ ตามประกาศธนาคาร
โดยธนาคารจะคิดดอกเบี >ยตามยอดเงินคงเหลือในแต่ละวันด้ วยอัตราดอกเบี >ยตามประกาศ ณ วันนันๆ
> สะสมไว้ และแสดงรายการใน
สมุดคูฝ่ าก เมือครบกําหนด หรื อปิ ดบัญชี
30.9 ข้ อกําหนดเกียวกับอัตราดอกเบี >ยของเงินฝากปลอดภาษี
30.9.1 เมือฝากจนครบกําหนดระยะเวลาและขาดการนําฝากไม่เกิน 2 ครัง> ลูกค้ าจะได้ รับดอกเบี >ยตามเงือนไขข้ อ 30.8 โดยระบบจะโอนเงินต้ น
และดอกเบี >ยเข้ าบัญชีเงินฝากรับโอนตามทีลูกค้ าแจ้ งความประสงค์ไว้ และได้ รับการยกเว้ นภาษีหกั ณ ทีจ่าย จากดอกเบี >ยทีได้ รับ
30.9.2 ไม่อนุญาตให้ ถอนเงินบางส่วนจากบัญชีได้ กรณีลกู ค้ ามีความจําเป็ นต้ องถอนก่อนครบกําหนดระยะเวลาฝากให้ ถือว่าเป็ นการปิ ดบัญชี
โดยได้ รับดอกเบี >ยดังนี >
30.9.2.1 ฝากไม่ถงึ 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี >ย
30.9.2.2 ฝากตังแต่
> 3 เดือน ขึ >นไป แต่ยงั ไม่ครบกําหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี >ยเท่ากับอัตราดอกเบี >ยเงินฝากออมทรัพย์
มีระดับสําหรับบุคคลธรรมดาวงเงินฝากตําสุด สําหรับระยะเวลาทีฝากไว้ จริ ง และจะไม่ได้ รับ ยกเว้ นภาษีหกั ณ ทีจ่าย
30.9.2.3 กรณีลกู ค้ าขาดการนําฝากเกินกว่า 2 ครัง> และยังคงฝากต่อจนครบกําหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี >ยเท่ากับ
อัตราดอกเบี >ยเงินฝากออมทรัพย์มีระดับสําหรับบุคคลธรรมดาวงเงินฝากตําสุด ตามระยะเวลาทีฝากจริ ง และหักภาษี ณ ที
จ่ายของดอกเบี >ยเงินฝากนันด้
> วย
30.10 เงือนไขอืนๆ เป็ นไปตามระเบียบการปฏิบตั งิ านบัญชีเงินฝากปลอดภาษี
31. เงินฝากปลอดภาษีเศรษฐี น้อย มีเงือนไขดังนี > ตังแต่
> วนั ที 1 กันยายน 2560 ไม่ให้ บริ การเปิ ดบัญชีใหม่
31.1 เปิ ดให้ บริ การรับฝากเงินแบบสมุดคูฝ่ ากทุกสาขา ไม่ให้ บริ การใบรับฝากประจํา
31.2 รับฝากเฉพาะลูกค้ าประเภทบุคคลธรรมดา อายุไม่ถงึ 18 ปี บริบรู ณ์ ณ วันทีขอใช้ บริการ เท่านัน>
31.3 ระยะเวลาการรับฝาก 24 งวด
31.4 จํานวนเงินทีเปิ ดบัญชีขนตํ
ั > า 300 บาท และสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท
31.5 สําหรับจํานวนทวีคณ
ู ของแต่ละช่วงจํานวนเงิน กําหนดให้ เป็ นช่วงละ 100 บาท
31.6 จํานวนเงินในการฝากจะต้ องเท่ากันทุกเดือน โดยฝากได้ เดือนละ 1 ครัง> และต้ องนําฝากทุกเดือนจนกว่าจะครบกําหนดระยะเวลา
31.7 ผู้ฝากต้ องเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เศรษฐี น้อย หรื อเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ประเภทอืน ยกเว้ นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์มีระดับเพือ
นําบัญชีออมทรัพย์ดงั กล่าวมารองรับการรับโอนเงินต้ นและดอกเบี >ยเมือบัญชีเงินฝากปลอดภาษีเศรษฐี น้อยครบกําหนด เว้ นแต่กรณีผ้ ฝู าก
มีบญ
ั ชีเงินฝากออมทรัพย์อยู่ก่อนแล้ ว และประสงค์จะใช้ บญ
ั ชีเงินฝากออมทรัพย์นนรั
ั > บโอนเงินต้ นและดอกเบี >ย โดยชือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
เศรษฐี น้อยหรื อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อืน ต้ องมีชือบัญชีเดียวกันกับบัญชีเงินฝากปลอดภาษีเศรษฐี น้อยเว้ นแต่ชือบัญชีเงินฝากปลอดภาษี
เศรษฐี น้อยมีชือบัญชีดงั นี >
31.7.1 ชือบัญชีเงินฝากปลอดภาษี เศรษฐี น้อย ทีมีชือ บุตรหรื อผู้เยาว์เป็ นเจ้ าของบัญชีร่วมกับบิดา, มารดา หรื อผู้ปกครอง อนุโลมให้
ใช้ ชือเจ้ าของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เศรษฐี น้อย เป็ นชือของบิดา, มารดา หรื อผู้ปกครอง โดยเป็ นบัญชีเดียวหรื อบัญชีร่วมก็ได้
31.7.2 ชือบัญชีเงินฝากปลอดภาษี เศรษฐี น้อย ทีมีชือ บิดา, มารดา หรื อผู้ปกครอง เพือ บุตรหรื อผู้เยาว์ อนุโลมให้ ใช้ ชือเจ้ าของบัญชี
เงินฝากออมทรัพย์เศรษฐี น้อยเป็ นชือของบิดา, มารดา หรื อผู้ปกครอง โดยเป็ นบัญชีเดียวหรื อบัญชีร่วมก็ได้
31.8 อัตราดอกเบี >ยเป็ นไปตามประกาศธนาคาร และเป็ นอัตราดอกเบี >ยแบบลอยตัว (Floating Rate) เปลียนแปลงได้ ตามประกาศธนาคาร โดย
ธนาคาร จะคิดดอกเบี >ยตามยอดเงินคงเหลือในแต่ละวันด้ วยอัตราดอกเบี >ยตามประกาศ ณ วันนันๆ
> สะสมไว้ และแสดงรายการในสมุดคูฝ่ าก
เมือครบกําหนดหรื อปิ ดบัญชี
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31.9 ข้ อกําหนดเกียวกับอัตราดอกเบี >ยของเงินฝากปลอดภาษีเศรษฐี น้อย
31.9.1 เมือฝากจนครบกําหนดระยะเวลาและขาดการนําฝากไม่เกิน 2 ครัง> ลูกค้ าจะได้ รับดอกเบี >ยตามเงือนไขข้ อ 31.8 โดยระบบจะโอน
เงินต้ นและดอกเบี >ยเข้ าบัญชีเงินฝากรับโอนตามทีลูกค้ าแจ้ งความประสงค์ไว้ และได้ รับการยกเว้ นภาษีหกั ณ ทีจ่าย จากดอกเบี >ย
ทีได้ รับ
31.9.2 ไม่อนุญาตให้ ถอนเงินบางส่วนจากบัญชีได้ กรณีลกู ค้ ามีความจําเป็ นต้ องถอนก่อนครบกําหนดระยะเวลาฝากให้ ถือว่าเป็ นการปิ ด
บัญชีโดยได้ รับดอกเบี >ยดังนี >
31.9.2.1 ฝากไม่ถงึ 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี >ย
31.9.2.2 ฝากตังแต่
> 3 เดือน ขึ >นไป แต่ยงั ไม่ครบกําหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี >ยให้ สําหรับระยะเวลาทีฝากไว้ จริ งเท่ากับ
อัตราดอกเบี >ยเงินฝากออมทรัพย์มีระดับสําหรับบุคคลธรรมดาวงเงินฝากตําสุด และจะไม่ได้ รับยกเว้ นภาษีหกั ณ ทีจ่าย
31.9.2.3 กรณีลกู ค้ าขาดการนําฝากเกินกว่า 2 ครัง> และยังคงฝากต่อจนครบกําหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี >ยเท่ากับ
อัตราดอกเบี >ยเงินฝากออมทรัพย์มีระดับสําหรับบุคคลธรรมดาวงเงินฝากตําสุด ตามระยะเวลาทีฝากจริ งและหักภาษี ณ ทีจ่าย
ของดอกเบี >ยเงินฝากนันด้
> วย
31.10 เงือนไขอืนๆ เป็ นไปตามระเบียบการปฏิบตั งิ านบัญชีเงินฝากปลอดภาษีเศรษฐี น้อย
32. เงินฝากปลอดภาษีมหาเศรษฐี มีเงือนไขดังนี >
32.1 ตังแต่
> วนั ที 3 พฤษภาคม 2560 ไม่ให้ บริ การเปิ ดบัญชีใหม่ สําหรับลูกค้ าทีเปิ ดบัญชีก่อนวันที 3 พฤษภาคม 2560 จะได้ รับอัตราดอกเบี >ย
ตามประกาศธนาคาร
32.2 รับฝากเฉพาะลูกค้ าบุคคลธรรมดาชาวไทย และบุคคลธรรมดาชาวต่างชาติทีมีบตั รประจําตัวผู้เสียภาษี เท่านัน>
32.3 เปิ ดให้ บริ การรับฝากเงินแบบสมุดคูฝ่ ากทุกสาขา ไม่ให้ บริ การใบรับฝากประจํา
32.4 ลูกค้ าจะต้ องเปิ ดหรื อมีบญ
ั ชีเงินฝากออมทรัพย์พร้ อมสมัครใช้ บริ การหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัตใิ นวันและสาขาเดียวกันกับสาขาทีเปิ ดบัญชี
เงินฝากปลอดภาษีมหาเศรษฐี เท่านัน> เพือหักเงินฝากเข้ าบัญชีเงินฝากปลอดภาษีมหาเศรษฐี และเพือรับโอนเงินต้ นและดอกเบี >ยเมือครบ
กําหนดระยะเวลาฝาก
32.5 ระยะเวลาการรับฝาก 24 เดือน
32.6 จํานวนเงินทีเปิ ดบัญชีขนตํ
ั > า 1,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท และจะต้ องฝากเท่ากันทุกเดือน โดยฝากได้ เดือนละ 1 ครัง> จนกว่า
จะครบกําหนดระยะเวลา
32.7 เมือบัญชีเงินฝากปลอดภาษีมหาเศรษฐี ครบกําหนด ธนาคารจะโอนเงินต้ นและดอกเบี >ยเข้ าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทีผูกไว้ โดยอัตโนมัติ
32.8 อัตราดอกเบี >ยเป็ นไปตามประกาศธนาคาร และเป็ นอัตราดอกเบี >ยแบบลอยตัว (Floating Rate) เปลียนแปลงได้ ตามประกาศธนาคาร
โดยธนาคารจะคิดดอกเบี >ยตามยอดเงินคงเหลือในแต่ละวันด้ วยอัตราดอกเบี >ยตามประกาศ ณ วันนันๆ
> สะสมไว้ และแสดงรายการในสมุด
คูฝ่ าก เมือครบกําหนด หรื อปิ ดบัญชี
32.9 ข้ อกําหนดเกียวกับอัตราดอกเบี >ยของเงินฝากปลอดภาษีมหาเศรษฐี
32.9.1 กรณีถอนก่อนครบกําหนด
32.9.1.1 ฝากไม่ถงึ 3 เดือนไม่ได้ รับดอกเบี >ย
32.9.1.2 ฝากตังแต่
> 3 เดือน แต่ยงั ไม่ครบกําหนดระยะเวลาฝาก ได้ รับดอกเบี >ยเท่ากับอัตราดอกเบี >ยเงินฝากออมทรัพย์มีระดับ
สําหรับบุคคลธรรมดาวงเงินฝากตําสุดตามระยะเวลาทีฝากจริ งและจะไม่ได้ รับยกเว้ นภาษี หกั ณ ทีจ่าย
32.9.1.3 ลูกค้ าต้ องถอนทังจํ
> านวน (รายการทีฝาก) จะถอนเงินเพียงบางส่วนไม่ได้
32.9.2 กรณีฝากครบกําหนด
32.9.2.1 ฝากครบทุกงวดตามเงือนไขบัญชีเงินฝากปลอดภาษีมหาเศรษฐี แต่ไม่ได้ สมัครใช้ บริ การหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ
จะได้ รับดอกเบี >ยเท่ากับอัตราดอกเบี >ยบัญชีเงินฝากปลอดภาษี 24 เดือน ตังแต่
> วนั ทําการถัดจากวันทีเปิ ดบัญชีปลอด
ภาษีมหาเศรษฐี และได้ รับการยกเว้ นภาษีหกั ณ ทีจ่าย
32.9.2.2 หากธนาคารไม่สามารถหักบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เข้ าบัญชีเงินฝากปลอดภาษีมหาเศรษฐี ได้ งวดใดงวดหนึงตลอดระยะ
เวลาการฝาก และขาดฝากไม่เกิน 2 งวด จะได้ รับดอกเบี >ยเท่ากับอัตราดอกเบี >ยบัญชีเงินฝากปลอดภาษี 24 เดือน
ตังแต่
> วนั ทําการถัดจากวันทีระบบไม่สามารถหักบัญชีเงินฝากได้ และได้ รับการยกเว้ นภาษีหกั ณ ทีจ่าย
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32.9.2.3 หากลูกค้ าขอยกเลิกบริ การหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ จะได้ รับดอกเบี >ยเท่ากับอัตราดอกเบี >ยบัญชีเงินฝากปลอดภาษี
24 เดือน ตังแต่
> วนั ทําการถัดจากวันทีขอยกเลิกบริ การ และได้ รับการยกเว้ นภาษีหกั ณ ทีจ่าย
32.9.2.4 หากขาดฝากเกิน 2 ครัง> ขึ >นไป แต่ยงั คงฝากจนครบกําหนดระยะเวลาการฝากของบัญชี จะได้ รับดอกเบี >ยเท่ากับอัตรา
ดอกเบี >ยเงินฝากออมทรัพย์มีระดับสําหรับบุคคลธรรมดาวงเงินฝากตําสุด และจะไม่ได้ รับการยกเว้ นภาษีหกั ณ ทีจ่าย
32.10 เงือนไขการยกเว้ นภาษี หกั ณ ทีจ่าย ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ทีสรรพากรกําหนด
33. เงินฝากปลอดภาษีพิเศษ 24 เดือน 36 เดือน 48 เดือน และ 60 เดือน มีเงือนไขดังนี >
33.1 เปิ ดให้ บริ การรับฝากเงินแบบสมุดคูฝ่ ากทุกสาขา ไม่ให้ บริ การใบรับฝากประจํา
33.2 รับฝากเฉพาะลูกค้ าประเภทบุคคลธรรมดาเท่านัน>
33.3 ระยะเวลาการฝาก 24 งวด 36 งวด 48 งวด และ 60 งวด รับเปิ ดบัญชีระหว่างวันที 15 มีนาคม 2555 ถึงวันที 31 พฤษภาคม 2555
33.4 จํานวนเงินทีเปิ ดบัญชีและจํานวนเงินทีฝากในครัง> ต่อไปต้ องเท่ากันทุกเดือน โดยสามารถนําฝากได้ ดงั นี >
33.4.1 สําหรับระยะเวลา 24 เดือน สามารถนําฝากได้ ขนตํ
ั > า 1,000 บาทและสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท
33.4.2 สําหรับระยะเวลา 36 เดือน สามารถนําฝากได้ ขนตํ
ั > า 1,000 บาทและสูงสุดไม่เกิน 16,500 บาท
33.4.3 สําหรับระยะเวลา 48 เดือน สามารถนําฝากได้ ขนตํ
ั > า 1,000 บาทและสูงสุดไม่เกิน 12,500 บาท
33.4.4 สําหรับระยะเวลา 60 เดือน สามารถนําฝากได้ ขนตํ
ั > า 1,000 บาทและสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
33.5 สําหรับจํานวนทวีคณ
ู ของแต่ละช่วงจํานวนเงิน กําหนดให้ เป็ นช่วงละ 500 บาท
33.6 จํานวนเงินในการฝากจะต้ องเท่ากันทุกเดือน โดยฝากได้ เดือนละ 1 ครัง> และต้ องนําฝากทุกเดือนจนกว่าจะครบกําหนดระยะเวลาฝาก
33.7 ผู้ฝากต้ องมีบญ
ั ชีเงินฝากออมทรัพย์ เพือรองรับการโอนเงินต้ นและดอกเบี >ยเมือบัญชีเงินฝากปลอดภาษีพิเศษครบกําหนดโดยชือบัญชีเงิน
ฝากออมทรัพย์ต้องมีชือบัญชีเดียวกันกับบัญชีเงินฝากปลอดภาษีพิเศษเว้ นแต่บญ
ั ชีเงินฝากปลอดภาษีพิเศษมีชือบุตรหรื อผู้เยาว์เป็ นเจ้ าของ
บัญชีร่วม อนุโลมให้ ชือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เป็ นชือของบิดา, มารดาหรื อผู้ปกครอง ได้
33.8 อัตราดอกเบี >ยเป็ นไปตามประกาศธนาคาร และเป็ นอัตราดอกเบี >ยแบบคงทีตลอดระยะเวลาฝาก
33.9 ข้ อกําหนดเกียวกับอัตราดอกเบี >ยของเงินฝากปลอดภาษีพิเศษ
33.9.1 เมือฝากจนครบกําหนดระยะเวลาและขาดการนําฝากไม่เกิน 2 ครัง> ลูกค้ าจะได้ รับดอกเบี >ยคงทีตลอดระยะเวลาฝาก ตามประกาศ
ธนาคาร ณ วันทีเปิ ดบัญชี โดยระบบจะโอนเงินต้ นและดอกเบี >ยเข้ าบัญชีเงินฝากรับโอนตามทีลูกค้ าแจ้ งความประสงค์ไว้ และได้ รับ
ยกเว้ นภาษี หกั ณ ทีจ่ายจากดอกเบี >ยทีได้ รับ
33.9.2 สําหรับเงินฝากปลอดภาษีพิเศษ ระยะเวลา 36 เดือน 48 เดือน และ 60 เดือน จะได้ รับ Bonus พิเศษ ในอัตรา 7.20% ของจํานวน
ดอกเบี >ยทีได้ รับเมือครบกําหนดระยะเวลาฝาก และขาดการนําฝากไม่เกิน 2 ครัง> รวมเป็ นอัตราดอกเบี >ยรับเฉลียร้ อยละ 3.86 ต่อปี
33.9.3 ไม่อนุญาตให้ ถอนเงินบางส่วนจากบัญชีได้ กรณีลกู ค้ ามีความจําเป็ นต้ องถอนก่อนครบกําหนดระยะเวลาให้ ถือว่าเป็ นการปิ ดบัญชี
โดยได้ รับดอกเบี >ยดังนี >
33.9.3.1 ปิ ดบัญชีก่อน 3 เดือน จะไม่ได้ รับดอกเบี >ย
33.9.3.2 ปิ ดบัญชีก่อนครบกําหนดระยะเวลา แต่หลังจากครบ 3 เดือนไปแล้ ว ธนาคารจะจ่ายดอกเบี >ยเท่ากับอัตราดอกเบี >ยเงินฝาก
ออมทรัพย์มีระดับสําหรับบุคคลธรรมดาวงเงินฝากตําสุด และจะไม่ได้ รับยกเว้ นภาษีหกั ณ ทีจ่าย
33.9.3.3 กรณีลกู ค้ าขาดการนําฝากเกิน 2 งวด และยังคงฝากต่อจนครบกําหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี >ยเท่ากับอัตรา
ดอกเบี >ยเงินฝากออมทรัพย์มีระดับสําหรับบุคคลธรรมดาวงเงินฝากตําสุดตามระยะเวลาทีฝากจริ ง และหักภาษี ณ ทีจ่าย
ของดอกเบี >ยเงินฝากนันด้
> วย
33.10 กรณีลกู ค้ าฝากครบกําหนดระยะเวลาและได้ รับดอกเบี >ยตามเงือนไขของบัญชีเงินฝากปลอดภาษีพิเศษแล้ ว แต่ระบบไม่สามารถโอนเงิน
ต้ นและดอกเบี >ยเข้ าบัญชีเงินฝากทีลูกค้ าแจ้ งความประสงค์ไว้ ได้ เช่น กรณีทีบัญชีเงินฝากทีรับโอนปิ ดไปแล้ ว เป็ นต้ น ธนาคารจะจ่ายดอกเบี >ย
โดยคํานวณดอกเบี >ยในอัตราดอกเบี >ยเงินฝากออมทรัพย์บคุ คลธรรมดาวงเงินฝากตําสุด ตามระยะเวลาการฝากตังแต่
> วนั ทีครบกําหนดจนถึง
วันทีลูกค้ ามาปิ ดบัญชี พร้ อมทัง> หักภาษี ณ ทีจ่าย ของดอกเบี >ยทีได้ รับ
33.11 เงือนไขอืนๆ เป็ นไปตามระเบียบการปฏิบตั งิ านบัญชีเงินฝากปลอดภาษีพิเศษ
34. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Premium Current มีเงือนไขดังนี > ตังแต่
> วนั ที 1 พฤศจิกายน 2560 ไม่ให้ บริ การเปิ ดบัญชีใหม่
34.1 รับฝากลูกค้ าทุกประเภท ยกเว้ นลูกค้ าประเภทสถาบันการเงิน และ ผู้มีถินฐานอยู่นอกประเทศ
/ ต่ อหน้ า 13
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34.2 จํานวนเงินเปิ ดบัญชีครัง> แรกขันตํ
> า 10,000 บาท ขึ >นไป
34.3 หากยอดเงินคงเหลือในบัญชี ณ สิ >นวัน เฉลียต่อเดือนตํากว่า 10,000 บาท ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียม 100 บาทต่อเดือน โดยจะตัดเงิน
จากบัญชีทกุ สิ >นเดือน
34.4 กรณีบญ
ั ชี Premium Current มีการขอสินเชือวงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารจะยกเว้ นค่าธรรมเนียม
34.5 ธนาคารจะคํานวณดอกเบี >ยให้ ตามยอดคงเหลือ ณ สิ >นวัน และ สามารถเบิกถอนดอกเบี >ยได้ ตงแต่
ั > วนั ที 1 ของเดือน (ไม่เว้ นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )
34.6 อัตราดอกเบี >ย Premium Current เป็ นไปตามประกาศอัตราดอกเบี >ยของธนาคาร
34.7 การปิ ดบัญชีต้องปิ ดทีสาขาเจ้ าของบัญชีเท่านัน>
34.8 การคํานวณภาษีดอกเบี >ยรับเป็ นไปตามเงือนไขทีกรมสรรพากรกําหนด
34.9 เงือนไขอืนๆเป็ นไปตามประกาศของธนาคารในรายละเอียดเงือนไขในการจ่ายดอกเบี >ยของธนาคาร
35. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Premium Current Plus มีเงือนไขดังนี >
35.1 ตังแต่
> วนั ที 2 มิถุนายน 2559 ไม่ให้ บริ การเปิ ดบัญชีใหม่สําหรับลูกค้ าประเภทประกันภัย และบริ ษัทประกันชีวติ สําหรับลูกค้ าทีเปิ ดบัญชี
ก่อนวันที 2 มิถุนายน 2559 จะได้ รับดอกเบี >ยตามประกาศธนาคาร
35.2 ลูกค้ าทีใช้ บริ การบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Premium Current Plus สามารถใช้ บริ การร่ วมกับ Internet Banking (Thanachart iBiz)
ของธนาคารได้
35.3 รับฝากลูกค้ าเฉพาะนิตบิ ุคคลทัวไป ราชการ นิตบิ ุคคลทีไม่แสวงหาผลกําไร สหกรณ์ออมทรัพย์ รัฐวิสาหกิจ ยกเว้ น บุคคลธรรมดา สถาบัน
การเงิน กองทุน บริ ษัทประกันภัย บริ ษัทประกันชีวติ ผู้มีถินฐานอยู่นอกประเทศ และนิตบิ คุ คล/บุคคลพิเศษ
35.4 จํานวนเงินเปิ ดบัญชีครัง> แรกขันตํ
> า 10,000 บาท ขึ >นไป หรื อตามประกาศธนาคาร
35.5 ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมรายเดือน เดือนละ 299 บาท ต่อบัญชี หรื อ ตามประกาศธนาคาร โดยธนาคารจะดําเนินการหักจากบัญชี
ล่วงหน้ าทุกวันสิ >นเดือนก่อนเดือนทีใช้ บริ การ
35.6 ลูกค้ าจะได้ รับบัตร Business บัญชีเพือธุรกิจ ทีระบุชือเจ้ าของบัญชี เลขทีเจ้ าของบัญชี และประเภทผลิตภัณฑ์ทีลูกค้ าสมัครใช้ บริ การเพือ
ใช้ แสดงสิทธิการยกเว้ น หรื อลดค่าธรรมเนียมในการทําธุรกรรมตามทีธนาคารกําหนด หลังจากเปิ ดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Premium
Current Plus ประมาณ 10 วันทําการ หรื อตามทีธนาคารประกาศ โดยลูกค้ าต้ องรับบัตรทีสํานัก/สาขาทีเปิ ดบัญชีเท่านัน> ทังนี
> > ธนาคารมี
สิทธิในการยกเลิกบัตร Business บัญชีเพือธุรกิจได้ โดยไม่ต้องแจ้ งล่วงหน้ า เว้ นแต่การยกเลิกดังกล่าว ทําให้ ลกู ค้ าเสียผลประโยชน์
ธนาคารจะแจ้ งให้ ทราบโดยประกาศล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน ณ ทีสํานักงานสาขา และเว็บไซต์ของธนาคาร
35.7 ลูกค้ าสามารถนําบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Premium Current Plus ทําธุรกรรมผ่านช่องทางดังต่อไปนี > โดยจะได้ รับการยกเว้ น
ค่าธรรมเนียมหรื อลดค่าธรรมเนียมการทํารายการ และสามารถทํารายการได้ ไม่จํากัดจํานวนครัง> ต่อเดือน ทังนี
> > ธนาคารมีสิทธิเปลียนแปลง
อัตราค่าธรรมเนียมได้ ตามประกาศธนาคาร
35.7.1 ทํารายการผ่านช่องทางสํานัก/สาขาของธนาคาร (Branch)
35.7.1.1 บริ การสังซื >อสมุดเช็ค
สังซื >อสมุดเช็ค 1 เล่ม แถมฟรี 1 เล่ม
35.7.1.2 บริ การเรี ยกเก็บเช็คข้ ามเขต Clearing (BC)
ฟรี คา่ ธรรมเนียมการทํารายการ
35.7.1.3 ฝากเช็คธนาคารธนชาต เข้ าบัญชี Premium Current Plus
ฟรี คา่ ธรรมเนียมการทํารายการ
ข้ ามเขตและในเขต ทังแบบรอเรี
>
ยกเก็บ และไม่รอเรี ยกเก็บ
35.7.1.4 ฝากเงิน / ถอนเงิน / โอนเงิน (ข้ ามเขต ภายในธนาคารธนชาต) ฟรี คา่ ธรรมเนียมการทํารายการ
35.7.1.5 สังโอนเงินต่างธนาคารผ่านระบบ BAHTNET
50 บาท ต่อรายการ
35.7.1.6 รับโอนเงินต่างธนาคารผ่านระบบ BAHTNET
ฟรี คา่ ธรรมเนียมการทํารายการ
35.7.2 ทํารายการบริ การบริ หารธุรกรรมการเงิน (Cash Management) ผ่านช่องทาง Internet Banking (Thanachart iBiz)
35.7.2.1 บริ การนําเงินเข้ าบัญชีเงินฝากเพือจ่ายเงินเดือน หรื อผลตอบแทนอืนๆ แก่พนักงาน (Payroll)
35.7.2.1.1 แบบ Standard (แบบไม่มีประกันอุบตั เิ หตุกลุ่ม)
ฟรี คา่ ธรรมเนียมการทํารายการ
35.7.2.1.2 แบบ Gold (แบบมีประกันอุบตั ิเหตุกลุ่ม)
12 บาท ต่อ รายการ
หมายเหตุ สามารถเลือกได้ ทงั > 2 แบบ โดยระบุในรายละเอียดการขอใช้ บริ การ Cash Management
/ ต่ อหน้ า 14
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35.7.2.2 บริ การนําเงินเข้ าบัญชีเงินฝากแก่ผ้ รู ับเงิน (Direct Credit)
ฟรี คา่ ธรรมเนียมการทํารายการ
35.7.2.3 บริ การโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคารธนชาตกับ
ฟรี คา่ ธรรมเนียมการทํารายการ
ธนาคารพาณิชย์อืน (Bulk Payment แบบ Next Day)
35.7.2.4 บริ การโอนเงินต่างประเทศ
300 บาท ต่อ รายการ หรื อตามประกาศธนาคาร
35.8 ลูกค้ าต้ องแสดงบัตร Business บัญชีเพือธุรกิจทุกครัง> เพือรับสิทธิประโยชน์ทีสาขาธนาคาร
35.9 ธนาคารสงวนสิทธิมอบสิทธิประโยชน์ข้างต้ น เฉพาะธุรกรรมทีทําผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Premium Current Plus เลขทีบัญชี
ตามหน้ าบัตร Business บัญชีเพือธุรกิจเท่านัน> ลูกค้ าไม่สามารถให้ บคุ คลอืนใช้ สิทธิประโยชน์แทนหรื อใช้ ร่วมกับบัญชีเงินฝากของบุคคล
อืน
35.10 กรณีลกู ค้ าประสงค์จะยกเลิกการใช้ บริ การเงินฝากกระแสรายวัน Premium Current Plus หรื อเปลียนแปลงเป็ นบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
ประเภทอืน ลูกค้ าต้ องติดต่อสาขาเจ้ าของบัญชีเพือปิ ดบัญชี หรื อดําเนินการตามวิธีอืนทีธนาคารจะกําหนดต่อไปในภายหน้ าและลูกค้ าจะต้ อง
คืนบัตร Business บัญชีเพือธุรกิจ ให้ กบั ธนาคาร
35.11 กรณีผ้ ใู ช้ บริ การขอบัตร Business บัญชีเพือธุรกิจมากกว่า 1 ใบต่อบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมออกบัตร Business บัญชีเพือธุรกิจ
บัตรละ 50 บาท (ยกเว้ นค่าธรรมเนียมเฉพาะบัตรแรกต่อบัญชี)
35.12 บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Premium Current Plus สามารถใช้ เป็ นบัญชีทีมีวงเงินสินเชือเบิกเกินบัญชีได้
35.13 ลูกค้ าสามารถใช้ บญ
ั ชีเงินฝากกระแสรายวัน Premium Current Plus ร่ วมกับบริ การโอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เข้ าบัญชี
เงินฝากกระแสรายวัน (บริ การ Cash Link) ได้
35.14 ธนาคารจะคํานวณดอกเบี >ยให้ ตามยอดคงเหลือ ณ สิ >นวัน และ สามารถเบิกถอนดอกเบี >ยได้ ตงแต่
ั > วนั ที 1 ของเดือน (ไม่เว้ นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เฉพาะสาขาทีเปิ ดให้ บริ การในวันเสาร์ -อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์เท่านัน)
>
35.15 อัตราดอกเบี >ยบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Premium Current Plus เป็ นไปตามประกาศอัตราดอกเบี >ยของธนาคาร
35.16 การปิ ดบัญชีต้องปิ ดทีสาขาเจ้ าของบัญชีเท่านัน>
35.17 การคํานวณภาษีดอกเบี >ยรับเป็ นไปตามเงือนไขทีกรมสรรพากรกําหนด
35.18 ค่าธรรมเนียมและเงือนไขอืนๆ เป็ นไปตามประกาศของธนาคาร
35.19 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ในการเปลียนแปลงหลักเกณฑ์และเงือนไข โดยไม่ต้องแจ้ งล่วงหน้ า เว้ นแต่การเปลียนแปลงทีทําให้ ลกู ค้ าเสีย
ผลประโยชน์ธนาคารจะแจ้ งให้ ทราบโดยประกาศล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน ณ ทีทําการสํานักงานสาขา และเว็บไซต์ของธนาคาร
36. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Freever-more (เปลียนชือจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน SMEs) มีเงือนไขดังนี >
36.1 รับฝากลูกค้ าเฉพาะบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย และบุคคลธรรมดาต่างชาติ ทีมีถินฐานอยู่ในประเทศ
36.2 จํานวนเงินเปิ ดบัญชีครัง> แรกขันตํ
> า 10,000 บาท ขึ >นไป หรื อตามประกาศธนาคาร
36.3 ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมรายเดือน เดือนละ 199 บาท ต่อบัญชี หรื อ ตามประกาศธนาคาร โดยธนาคารจะดําเนินการหักจากบัญชีล่วงหน้ า
ทุกวันสิ >นเดือนก่อนเดือนทีใช้ บริ การ
36.4 ลูกค้ าจะได้ รับบัตร Business บัญชีเพือธุรกิจ ทีระบุชือเจ้ าของบัญชี เลขทีเจ้ าของบัญชี และประเภทผลิตภัณฑ์ทีลูกค้ าสมัครใช้ บริ การ เพือใช้
แสดงสิทธิการยกเว้ น หรื อลดค่าธรรมเนียมในการทําธุรกรรมตามทีธนาคารกําหนด หลังจากเปิ ดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Freever-more
ประมาณ 10 วันทําการ หรื อตามทีธนาคารประกาศ โดยลูกค้ าต้ องรับบัตรทีสํานัก/สาขาทีเปิ ดบัญชีเท่านัน> ทังนี
> > ธนาคารมีสิทธิในการยกเลิก
บัตร Business บัญชีเพือธุรกิจได้ โดยไม่ต้องแจ้ งล่วงหน้ า เว้ นแต่การยกเลิกดังกล่าวทําให้ ลกู ค้ าเสียผลประโยชน์ธนาคารจะแจ้ งให้ ทราบ
โดยประกาศล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน ณ ทีสํานักงานสาขา และ เว็บไซต์ของธนาคาร
36.5 ลูกค้ าสามารถนําบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Freever-more ทําธุรกรรมผ่านช่องทางดังต่อไปนี > โดยจะได้ รับการยกเว้ นค่าธรรมเนียมหรื อลดค่า
ธรรมเนียมการทํารายการ และสามารถทํารายการได้ ไม่จํากัดจํานวนครัง> ต่อเดือน ทังนี
> > ธนาคารมีสิทธิเปลียนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมได้ ตาม
ประกาศธนาคาร
36.5.1 ทํารายการผ่านช่องทางสํานัก/สาขาของธนาคาร (Branch)
36.5.1.1 บริ การสังซื >อสมุดเช็ค
สังซื >อสมุดเช็ค 1 เล่ม แถมฟรี 1 เล่ม
36.5.1.2 บริ การเรี ยกเก็บเช็คข้ ามเขต Clearing (BC)
ฟรี คา่ ธรรมเนียมการทํารายการ
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36.5.1.3 ฝากเช็คธนาคารธนชาต เข้ าบัญชี Freever-more
ฟรี คา่ ธรรมเนียมการทํารายการ
ข้ ามเขตและในเขต ทังแบบรอเรี
>
ยกเก็บ และไม่รอเรี ยกเก็บ
36.5.1.4 ฝากเงิน / ถอนเงิน / โอนเงิน (ข้ ามเขต ภายในธนาคารธนชาต) ฟรี คา่ ธรรมเนียมการทํารายการ
36.5.1.5 สังโอนเงินต่างธนาคารผ่านระบบ BAHTNET
50 บาท ต่อ รายการ
36.5.1.6 รับโอนเงินต่างธนาคารผ่านระบบ BAHTNET
ฟรี คา่ ธรรมเนียมการทํารายการ
36.5.1.7 โอนเงินต่างธนาคาร(ORFT) ยอดไม่เกิน 100,000 บาทต่อรายการ ฟรี คา่ ธรรมเนียมการทํารายการ
36.5.2 ทํารายการผ่านช่องทาง Thanachart iNet และ Thanachart Connect โมบายแอพ
36.5.2.1 โอนเงินภายในธนาคาร
ฟรี คา่ ธรรมเนียมการทํารายการ
36.5.2.2 ชําระค่าบริ การ Bill Payment
ฟรี คา่ ธรรมเนียมการทํารายการ
36.5.3 ทํารายการผ่านช่องทางตู้ ATM ทุกธนาคารภายในประเทศไทยทีมีสญ
ั ลักษณ์ ATM Pool
(เฉพาะลูกค้ าทีใช้ บริ การบัตรเดบิตทีผูกกับบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Freever-more)
36.5.3.1 สอบถามยอด / ถอนเงินสด
ฟรี คา่ ธรรมเนียมการทํารายการ
36.5.3.2 โอนเงินระหว่างบัญชีกระแสรายวันและออมทรัพย์
ฟรี คา่ ธรรมเนียมการทํารายการ
ทีผูกภายในบัตรเดียวกัน
36.5.4 ทํารายการผ่านช่องทางตู้ ATM ธนาคารธนชาตทัวประเทศ
36.5.4.1 สอบถามยอด / ถอนเงินสด
ฟรี คา่ ธรรมเนียมการทํารายการ
36.5.4.2 โอนเงิน ข้ ามเขต ภายในธนาคาร
ฟรี คา่ ธรรมเนียมการทํารายการ
36.5.4.3 ชําระค่าบริ การ Bill Payment
ฟรี คา่ ธรรมเนียมการทํารายการ
36.6 ลูกค้ าต้ องแสดงบัตร Business บัญชีเพือธุรกิจทุกครัง> เพือรับสิทธิประโยชน์ทีสาขาธนาคาร
36.7 ธนาคารสงวนสิทธิมอบสิทธิประโยชน์ข้างต้ น เฉพาะธุรกรรมทีทําผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Freever-more เลขทีบัญชีตามหน้ าบัตร
Business บัญชีเพือธุรกิจเท่านัน> ลูกค้ าไม่สามารถให้ บคุ คลอืนใช้ สิทธิประโยชน์แทนหรื อใช้ ร่วมกับบัญชีเงินฝากของบุคคลอืน
36.8 กรณีลกู ค้ าประสงค์จะยกเลิกการใช้ บริ การเงินฝากกระแสรายวัน Freever-more หรื อเปลียนแปลงเป็ นบัญชีเงินฝากกระแสรายวันประเภทอืน
ลูกค้ าต้ องติดต่อสาขาเจ้ าของบัญชีเพือปิ ดบัญชี หรื อดําเนินการตามวิธีอืนทีธนาคารจะกําหนดต่อไปในภายหน้ า และลูกค้ าจะต้ องคืนบัตร
Business บัญชีเพือธุรกิจ ให้ กบั ธนาคาร
36.9 กรณีผ้ ใู ช้ บริ การขอบัตร Business บัญชีเพือธุรกิจมากกว่า 1 ใบต่อบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมออกบัตร Business บัญชีเพือธุรกิจ
บัตรละ 50 บาท (ยกเว้ นค่าธรรมเนียมเฉพาะบัตรแรกต่อบัญชี)
36.10 บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Freever-more ธนาคารอนุญาตให้ ผ้ ใู ช้ บริ การสมัครใช้ บตั รเดบิตได้ โดยธนาคารจะเก็บค่าธรรมเนียมออก
บัตรและค่าธรรมเนียมรายปี ตามประกาศธนาคาร
36.11 บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Freever-more สามารถใช้ เป็ นบัญชีทีมีวงเงินสินเชือเบิกเกินบัญชีได้
36.12 ลูกค้ าสามารถใช้ บญ
ั ชีเงินฝากกระแสรายวัน Freever-more ร่ วมกับบริ การโอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เข้ าบัญชีเงินฝากกระแส
รายวัน (บริ การ Cash Link) ได้
36.13 ธนาคารจะคํานวณดอกเบี >ยให้ ตามยอดคงเหลือ ณ สิ >นวัน และ สามารถเบิกถอนดอกเบี >ยได้ ตงแต่
ั > วนั ที 1 ของเดือน (ไม่เว้ นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เฉพาะสาขาทีเปิ ดให้ บริ การในวันเสาร์ -อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์เท่านัน)
>
36.14 อัตราดอกเบี >ยบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Freever-more เป็ นไปตามประกาศอัตราดอกเบี >ยของธนาคาร
36.15 การปิ ดบัญชีต้องปิ ดทีสาขาเจ้ าของบัญชีเท่านัน>
36.16 การคํานวณภาษีดอกเบี >ยรับเป็ นไปตามเงือนไขทีกรมสรรพากรกําหนด
36.17 ค่าธรรมเนียมและเงือนไขอืนๆ เป็ นไปตามประกาศของธนาคาร
36.18 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ในการเปลียนแปลงหลักเกณฑ์และเงือนไข โดยไม่ต้องแจ้ งล่วงหน้ า เว้ นแต่การเปลียนแปลงทีทําให้ ลกู ค้ าเสียผล
ประโยชน์ธนาคารจะแจ้ งให้ ทราบโดยประกาศล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน ณ ทีทําการสํานักงานสาขา และเว็บไซต์ของธนาคาร
37. เงินฝากออมทรัพย์มีระดับ (Progressive Savings) มีเงือนไขดังนี >
37.1 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี >ยให้ ปีละ 2 ครัง> คือ มิถนุ ายนและธันวาคม โดยดอกเบี >ยจะคํานวณจากยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีในแต่ละวัน
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ตามประกาศอัตราดอกเบี >ยเงินฝากของธนาคาร
37.2 ตังแต่
> วนั ที 1 พฤษภาคม 2560 เป็ นต้ นไป ลูกค้ าเงินฝากออมทรัพย์มีระดับ จะได้ รับการยกเว้ นค่าธรรมเนียมรายการโอนเงินต่างธนาคาร ผ่านตู้
ATM ของธนาคารธนชาต แบบตัดเงินทันที ไม่เกิน 2 ครัง> /เดือน (เดือนปฏิทนิ ) และผ่าน Thanachart iNet และ Thanachart Connect โมบาย
แอพแบบตัดเงินทันที ไม่เกิน 2 ครัง> /เดือน (เดือนปฏิทนิ ) หรื อตามทีธนาคารกําหนด
38. เงินฝากออมทรัพย์ Ultra Savings มีเงือนไขดังนี >
38.1 รายการส่งเสริ มการขายสําหรับลูกค้ าเปิ ดบัญชีใหม่ ระหว่างวันที 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2560 ลูกค้ าจะได้ รับกระเป๋ าหนังใส่สมุดบัญชี
ธนาคารมูลค่า 490 บาท (ซึงคํานวณเป็ นผลตอบแทนเพิมขึ >นประมาณ 0.49% ต่อปี ไม่รวมอัตราดอกเบี >ยปกติทีได้ รับ)
38.2 ตังแต่
> วนั ที 24 พฤษภาคม 2555 ไม่ให้ บริ การเปิ ดบัญชีใหม่ สําหรับลูกค้ าประเภท บริ ษัทประกันภัย และบริ ษัทประกันชีวติ สําหรับลูกค้ าที
เปิ ดบัญชีก่อนวันที 24 พฤษภาคม 2555 ได้ รับอัตราดอกเบี >ยตามประเภทลูกค้ านิตบิ คุ คลทัวไป
38.3 ตังแต่
> 1 พฤศจิกายน 2560 เป็ นต้ นไป ธนาคารขอสงวนสิทธิ^ให้ ลูกค้ า 1 ราย สามารถเปิ ดบัญชี ได้ เพียง 1 บัญชีเท่านัน> (ทุกสาขารวมกัน)
38.4 รับฝากลูกค้ าทุกประเภทยกเว้ นลูกค้ าประเภท กองทุน, สถาบันการเงิน, บริ ษัทประกันภัย, บริ ษัทประกันชีวติ และผู้มีถินฐานอยู่นอกประเทศ
38.5 จํานวนเงินเปิ ดบัญชีครัง> แรกขันตํ
> า 500 บาท ขึ >นไป
38.6 ยอดเงินคงเหลือขันตํ
> า 500 บาท (กรณีลกู ค้ าต้ องการถอนเงินให้ ยอดคงเหลือตํากว่าทีกําหนดจะต้ องติดต่อสาขาเจ้ าของบัญชีเพือปิ ดบัญชี)
38.7 ผู้ฝากสามารถถอนได้ 2 ครัง> /เดือน โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม การถอนเงินครัง> ต่อไปในเดือนนัน> จะต้ องเสียค่าธรรมเนียมครัง> ละ 50 บาท
ซึงจํานวนครัง> ในการถอน จะนับผ่านทุกช่องทางทีทําธุรกรรมโดยธนาคารจะหักจากบัญชีของผู้ฝากทุกวันสุดท้ ายของเดือน
38.8 กรณีการถอนนันเป็
> นการถอนเพือชําระค่าธรรมเนียมต่างๆ ของธนาคาร จะไม่นบั เป็ นการถอน
38.9 ธนาคารจะคํานวณดอกเบี >ยให้ ตามยอดคงเหลือ ณ สิ >นวัน และ สามารถเบิกถอนดอกเบี >ยได้ ทกุ วันที 10 ของเดือน (ไม่เว้ นวันเสาร์ - อาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )
38.10 อัตราดอกเบี >ยออมทรัพย์ Ultra Savings เป็ นไปตามประกาศอัตราดอกเบี >ยของธนาคาร
38.11 กรณีผ้ ฝู ากปิ ดบัญชีภายใน 1 เดือนนับจากวันทีเปิ ดบัญชี และมีการถอนมากกว่า 2 ครัง> ในเดือนนันๆ
> ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมการปิ ดบัญชี
100 บาท และค่าธรรมเนียมการถอน ครัง> ละ 50 บาท สําหรับการถอนทีเกินกว่า 2 ครัง>
38.12 การปิ ดบัญชีต้องปิ ดทีสาขาเจ้ าของบัญชีเท่านัน>
38.13 การคํานวณภาษีดอกเบี >ยรับเป็ นไปตามเงือนไขทีกรมสรรพากรกําหนด
38.13.1 สําหรับลูกค้ าประเภทบุคคลธรรมดา ได้ รับการยกเว้ นภาษีดอกเบี >ยหัก ณ ทีจ่าย สําหรับดอกเบี >ย 20,000 บาทแรกต่อปี ภาษี
38.14 เงือนไขอืนๆ เป็ นไปตามเงือนไขของการฝากแบบออมทรัพย์และหลักเกณฑ์การจ่ายดอกเบี >ยรายงวดตามทีธนาคารกําหนด
39. เงินฝากออมทรัพย์ธุรกิจเพิมค่า มีเงือนไขดังนี > ตังแต่
> วนั ที 1 พฤศจิกายน 2560 ไม่ให้ บริ การเปิ ดบัญชีใหม่
39.1 ตังแต่
> วนั ที 24 พฤษภาคม 2555 ไม่ให้ บริ การเปิ ดบัญชีใหม่ สําหรับลูกค้ าประเภท บริ ษัทประกันภัย และบริ ษัทประกันชีวติ สําหรับลูกค้ าทีเปิ ด
บัญชีก่อน 24 พฤษภาคม 2555 ได้ รับอัตราดอกเบี >ยตามประเภทลูกค้ านิตบิ คุ คลทัวไป
39.2 ลูกค้ าต้ องเปิ ดบัญชีใหม่
39.3 รับฝากลูกค้ าทุกประเภทยกเว้ นลูกค้ าประเภท บุคคลธรรมดา,กองทุน, สถาบันการเงิน,บริ ษัทประกันภัย, บริ ษัทประกันชีวติ และผู้มีถินฐานอยู่
นอกประเทศ
39.4 จํานวนเงินเปิ ดบัญชีครัง> แรกขันตํ
> า 10,000 บาท ขึ >นไป
39.5 ยอดเงินคงเหลือขันตํ
> า 5,000 บาท (กรณีลกู ค้ าต้ องการถอนเงินให้ ยอดคงเหลือตํากว่าทีกําหนดจะต้ องติดต่อสาขาเจ้ าของบัญชีเพือปิ ดบัญชี)
39.6 ผู้ฝากสามารถถอนได้ 4 ครัง> /เดือน โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม การถอนเงินครัง> ต่อไปในเดือนนัน> จะต้ องเสียค่าธรรมเนียมครัง> ละ 1,000 บาท
ซึงจํานวนครัง> ในการถอน จะนับผ่านทุกช่องทางทีทําธุรกรรมโดยธนาคารจะจะหักจากบัญชีของผู้ฝาก ทุกวันสุดท้ ายของเดือน
39.7 กรณีการถอนนันเป็
> นการถอนเพือชําระค่าธรรมเนียมต่างๆ ของธนาคาร จะไม่นบั เป็ นการถอน
39.8 ธนาคารจะคํานวณดอกเบี >ยให้ ตามยอดคงเหลือ ณ สิ >นวัน และ สามารถเบิกถอนดอกเบี >ยได้ ทกุ วันที 1 ของเดือน (ไม่เว้ นวันเสาร์ -อาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )
39.9 อัตราดอกเบี >ยออมทรัพย์ธุรกิจเพิมค่า เป็ นไปตามประกาศอัตราดอกเบี >ยของธนาคาร
39.10 การปิ ดบัญชีต้องปิ ดทีสาขาเจ้ าของบัญชีเท่านัน>
39.11 การคํานวณภาษีดอกเบี >ยรับเป็ นไปตามเงือนไขทีกรมสรรพากรกําหนด
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39.12 เงือนไขอืนๆ เป็ นไปตามเงือนไขของการฝากแบบออมทรัพย์และหลักเกณฑ์การจ่ายดอกเบี >ยรายงวดตามทีธนาคารกําหนด
40. เงินฝากออมทรัพย์ค้ มุ ครองอุบตั เิ หตุ มีเงือนไขดังนี > ตังแต่
> วนั ที 1 กันยายน 2560 ไม่ให้ บริ การเปิ ดบัญชีใหม่
40.1 ผู้ฝากต้ องเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยทีมีอายุตงแต่
ั > 15 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปี ณ วันทีขอใช้ บริ การ และมีร่างกายสมบูรณ์ ไม่เป็ นบุคคล
ทุพพลภาพ พิการ หรื อ วิกลจริ ต
40.2 ประเภทเงินฝากออมทรัพย์บคุ คลธรรมดา
40.3 เปิ ดบัญชีเงินฝากครัง> แรกไม่ตํากว่า 500 บาท พร้ อมทําบัตร ATM หรื อ Debit Card
40.4 ได้ รับอัตราดอกเบี >ยเงินฝากออมทรัพย์มีระดับ ประเภทบุคคลธรรมดาอัตราตําสุด ตามประกาศของธนาคารลบร้ อยละ 0.10 ต่อปี
40.5 ผู้ฝากจะได้ รับความคุ้มครองการประกันภัยอุบตั เิ หตุตลอด 24 ชัวโมง ทัวโลกตลอดระยะเวลาฝาก เพียงมีเงินฝากเฉลียคงเหลือในบัญชีไม่
ตํากว่า 5,000 บาทต่อเดือน
40.6 ความคุ้มครองเป็ นไปตามเงือนไขของกรมธรรม์ คุ้มครองโดย บริ ษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด(มหาชน) หรื อ ทีธนาคารจะประกาศเปลียนแปลง
เป็ นอย่างอืน
41. เงินฝากออมทรัพย์ เงินเดือนยิ >มได้ (Smile Payroll) มีเงือนไขดังนี >
41.1 ให้ บริ การสําหรับนิตบิ คุ คลทีสมัครใช้ บริ การจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคารธนชาต ตังแต่
> วนั ที 16 มกราคม 2555 ถึงวันที 1 กันยายน 2559
41.2 ให้ บริ การสําหรับบุคคลธรรมดาซึงสังกัดบริ ษัททีสมัครใช้ บริ การจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคารธนชาต ตังแต่
> วนั ที 16 มกราคม 2555 ถึงวันที
1 กันยายน 2559
41.3 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี >ยให้ ปีละ 2 ครัง> คือ มิถนุ ายนและธันวาคม โดยดอกเบี >ยจะคํานวณจากยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีในแต่ละวัน ตาม
อัตราดอกเบี >ยออมทรัพย์ เงินเดือนยิ >มได้ ทีประกาศ
41.4 ตังแต่
> วนั ที 1 พฤษภาคม 2560 เป็ นต้ นไป ลูกค้ าเงินฝากออมทรัพย์ เงินเดือนยิ >มได้ จะได้ รับการยกเว้ นค่าธรรมเนียมรายการโอนเงินต่าง
ธนาคารผ่านตู้ ATM ของธนาคารธนชาต แบบตัดเงินทันที ไม่เกิน 2 ครัง> /เดือน (เดือนปฏิทนิ ) และผ่าน Thanachart iNet และ Thanachart
Connect โมบายแอพ แบบตัดเงินทันที ไม่เกิน 2 ครัง> /เดือน (เดือนปฏิทนิ ) หรื อตามทีธนาคารกําหนด
42. เงินฝากออมทรัพย์ค้ มุ ค่า มีเงือนไขดังนี > ตังแต่
> วนั ที 1 กันยายน 2560 ไม่ให้ บริ การเปิ ดบัญชีใหม่
42.1 รับฝากลูกค้ าประเภทบุคคลธรรมดา ทีมีอายุตงแต่
ั > 1 เดือน แต่ไม่เกิน 70 ปี ณ วันทีขอใช้ บริการ และมีร่างกายสมบูรณ์ ไม่เป็ นบุคคล
ทุพพลภาพ พิการ หรื อ วิกลจริ ต
42.2 จํานวนเงินเปิ ดบัญชีครัง> แรกขันตํ
> า 1,000 บาท ขึ >นไป
42.3 ยอดเงินคงเหลือขันตํ
> า 1,000 บาท (กรณีลกู ค้ าต้ องการถอนเงินให้ ยอดคงเหลือตํากว่าทีกําหนดจะต้ องติดต่อสาขาเจ้ าของบัญชีเพือปิ ดบัญชี)
42.4 ผู้ฝากสามารถถอนได้ 2 ครัง> /เดือน โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม การถอนเงินครัง> ต่อไปในเดือนนัน> จะต้ องเสียค่าธรรมเนียม ครัง> ละ 100 บาท
ซึงจํานวนครัง> ในการถอน จะนับเฉพาะช่องทางถอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ สาขาและถอนเงินสดผ่านตู้บริ การเงินสด (ATM) โดยธนาคารจะหัก
เงินค่าธรรมเนียมจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทกุ วันสุดท้ ายของเดือน
42.5 กรณีการหักบัญชีเพือชําระค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้ แก่ธนาคาร จะไม่นบั เป็ นรายการถอน
42.6 กรณีหกั บัญชีจากการสมัครใช้ บริ การหักบัญชีอตั โนมัตเิ พือชําระค่าบริ การ/สาธารณูปโภค/ชําระสินเชือของธนาคาร/ชําระ ราคาหลักทรัพย์
หน่วยลงทุน จะไม่นบั เป็ นรายการถอน
42.7 กรณีใช้ ร่วมกับบัตรเดบิต รายการหักบัญชีทีเกิดจากการใช้ บตั รเดบิตเพือชําระค่าสินค้ า/บริ การ ไม่นบั เป็ นรายการถอน
42.8 ธนาคารจะคํานวณดอกเบี >ยให้ ตามยอดคงเหลือ ณ สิ >นวัน และ สามารถเบิกถอนดอกเบี >ยได้ ทกุ วันที 10 ของเดือน (ไม่เว้ นวันเสาร์ -อาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )
42.9 อัตราดอกเบี >ยเงินฝากออมทรัพย์ค้ มุ ค่า เป็ นไปตามประกาศอัตราดอกเบี >ยของธนาคาร โดยลูกค้ าจะได้ รับดอกเบี >ยสูงกว่าออมทรัพย์ปกติ
2 เท่า สําหรับยอดเงินฝาก ตังแต่
> 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท และเมือรวมอัตราค่าเบี >ยประกันคิดเป็ นอัตราดอกเบี >ยเฉลีย
สูงสุด 0.60% ต่อปี สําหรับวงเงินฝากน้ อยกว่า 50,000 บาท ,อัตราดอกเบี >ยเฉลียสูงสุด 1.153% ต่อปี สําหรับวงเงินฝากตังแต่
> 50,000 บาท
แต่ไม่ถงึ 5,000,000 บาท และอัตราดอกเบี >ยเฉลียสูงสุด 0.635% ต่อปี สําหรับวงเงินฝากตังแต่
> 5,000,000 บาท
42.10 กรณีผ้ ฝู ากปิ ดบัญชีภายใน 1 เดือนนับจากวันทีเปิ ดบัญชี และมีการถอนมากกว่า 2 ครัง> ในเดือนนันๆ
> ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมการปิ ด
บัญชี 100 บาท และค่าธรรมเนียมการถอน ครัง> ละ 100 บาท สําหรับการถอนทีเกินกว่า 2 ครัง>
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42.11 ผู้ฝากจะได้ รับความคุ้มครองการประกันภัยอุบตั เิ หตุตลอด 24 ชัวโมง ทัวโลก ถัดจากวันทีเปิ ดบัญชี 1 วัน โดยจะต้ องมีเงินฝากในบัญชี
ไม่ตํากว่า 50,000 บาท และต้ องไม่สิ >นสุดความคุ้มครองตามเงือนไขของกรมธรรม์
42.12 การสิ >นสุดความคุ้มครองเมือเจ้ าของบัญชีขอถอนหรื อขอโอนจนทําให้ ยอดเงินในบัญชีเงินฝากคงเหลือตํากว่า 50,000 บาท หรื อเจ้ าของ
บัญชีขอปิ ดบัญชี หรื อเจ้ าของบัญชีอายุเกิน 70 ปี จะไม่ได้ รับความคุ้มครองอุบตั เิ หตุตามเงือนไขของกรมธรรม์หรื อข้ อตกลงการเปิ ดบัญชี
เงินฝากออมทรัพย์ค้ มุ ค่า อีกต่อไป
42.13 ความคุ้มครองเป็ นไปตามเงือนไขของกรมธรรม์ คุ้มครองโดย บริ ษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด หรื อ ข้ อตกลงการเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
คุ้มค่าหรื อ ทีธนาคารจะประกาศเปลียนแปลงเป็ นอย่างอืน
42.14 การปิ ดบัญชีต้องปิ ดทีสาขาเจ้ าของบัญชีเท่านัน>
42.15 การคํานวณภาษีดอกเบี >ยรับเป็ นไปตามเงือนไขทีกรมสรรพากรกําหนด
42.16 เงือนไขอืนๆ เป็ นไปตามเงือนไขของการฝากแบบออมทรัพย์และหลักเกณฑ์การจ่ายดอกเบี >ยรายงวดตามทีธนาคารกําหนด
43. เงินฝากออมทรัพย์มงคั
ั ง ยังยืน มีเงือนไขดังนี > ตังแต่
> วนั ที 1 พฤศจิกายน 2560 ไม่ให้ บริ การเปิ ดบัญชีใหม่
43.1 จํานวนเงินเปิ ดบัญชีครัง> แรกขันตํ
> า 500 บาท ขึ >นไป
43.2 รับฝากลูกค้ าประเภทบุคคลธรรมดา และบุคคลธรรมดาชาวต่างชาติทีมีถินฐานในประเทศไทย อายุตงแต่
ั > 55 ปี บริ บรู ณ์ขึ >นไป
43.3 ยอดเงินคงเหลือขันตํ
> า 500 บาท (กรณีลกู ค้ าต้ องการถอนเงินให้ ยอดคงเหลือตํากว่าทีกําหนดจะต้ องติดต่อสาขาเจ้ าของบัญชีเพือปิ ดบัญชี)
43.4 ผู้ฝากมีสิทธิสมัครใช้ บริ การบัตร ATM โดยได้ รับการยกเว้ นค่าธรรมเนียมบัตรแรกเข้ า (กรณีลกู ค้ าทําบัตรหาย/ชํารุ ด และออกบัตรใหม่
ทดแทนต้ องเสียค่าธรรมเนียมตามประกาศธนาคาร) และค่าธรรมเนียมรายปี 100 บาทต่อปี ตลอดระยะเวลาการเปิ ดบัญชี กรณีสมัครใช้
บริ การบัตรเดบิตเสียค่าธรรมเนียมบัตรแรกเข้ าและค่าธรรมเนียมรายปี ตามประกาศธนาคาร
43.5 อัตราดอกเบี >ยออมทรัพย์มงคั
ั ง ยังยืน เป็ นไปตามประกาศอัตราดอกเบี >ยของธนาคาร โดยลูกค้ าจะได้ รับดอกเบี >ยสูงกว่าออมทรัพย์ปกติ 2 เท่า
สําหรับยอดเงินฝาก ตังแต่
> 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
43.6 การปิ ดบัญชีต้องปิ ดทีสาขาเจ้ าของบัญชีเท่านัน>
43.7 การคํานวณภาษีดอกเบี >ยรับเป็ นไปตามเงือนไขทีกรมสรรพากรกําหนด
43.8 เงือนไขอืนๆ เป็ นไปตามเงือนไขของการฝากแบบออมทรัพย์ตามทีธนาคารกําหนด
44. เงินฝากออมทรัพย์เศรษฐี น้อย มีเงือนไขดังนี > ตังแต่
> วนั ที 1 กันยายน 2560 ไม่ให้ บริ การเปิ ดบัญชีใหม่
44.1 รับฝากเฉพาะลูกค้ าบุคคลธรรมดา ทีเปิ ดบัญชีเพือรองรับการโอนยอดเงินต้ นและดอกเบี >ยของเงินฝากปลอดภาษีเศรษฐี น้อยเท่านัน>
44.2 จํานวนเงินเปิ ดบัญชีขนตํ
ั > า 100 บาท
44.3 เงือนไขอืนๆ ให้ เป็ นไปตามบัญชีเงินฝากออมทรัพย์มีระดับ (Progressive Savings) ตามทีธนาคารกําหนด
45. เงินฝากออมทรัพย์ธนชาตบัญชีฟรี เว่อร์ ให้ มีผลบังคับตังแต่
> วนั ที 15 มีนาคม 2558 เป็ นต้ นไป มีเงือนไขดังนี >
45.1 ลูกค้ าทีใช้ บริ การเงินฝากออมทรัพย์ธนชาตบัญชีฟรี เว่อร์ ธนาคารกําหนดให้ ผ้ ใู ช้ บริ การต้ องสมัครใช้ บริ การบัตรเดบิต โดยธนาคารจะเก็บ
ค่าธรรมเนียมออกบัตรและค่าธรรมเนียมรายปี ตามประกาศธนาคาร
45.2 รับฝากลูกค้ าประเภทบุคคลธรรมดา และบุคคลธรรมดาชาวต่างชาติทีมีถินฐานในประเทศไทย
45.3 ต้ องเปิ ดบัญชีเป็ นประเภทบัญชีเจ้ าของคนเดียวเท่านัน> ไม่อนุญาตให้ เปิ ดบัญชีร่วม (และ/หรื อ/เพือ/โดย)
45.4 จํานวนเงินเปิ ดบัญชีครัง> แรกขันตํ
> า 500 บาท ขึ >นไป
45.5 ยอดเงินคงเหลือขันตํ
> า 500 บาท (กรณีลกู ค้ าต้ องการถอนเงินให้ ยอดคงเหลือตํากว่าทีกําหนดจะไม่สามารถทํารายการใดๆ ได้ จนกว่าจะ
มีเงินในบัญชีขนตํ
ั > าตามทีธนาคารกําหนด)
45.6 ลูกค้ าสามารถนําบัญชีออมทรัพย์ธนชาตบัญชีฟรี เว่อร์ ทํารายการผ่านช่องทางดังต่อไปนี > โดยจะได้ รับการยกเว้ นค่าธรรมเนียม และ
สามารถทํารายการได้ ไม่จํากัดจํานวนครัง> ต่อเดือน หรื อตามทีธนาคารกําหนดดังต่อไปนี >
45.6.1 ทํารายการผ่านตู้ ATM ภายในประเทศไทยทีมีสญ
ั ลักษณ์ ATM Pool
45.6.1.1 ถอนเงินสดข้ ามเขต ผ่านตู้ ATM ของธนาคารธนชาต
45.6.1.2 ถอนเงินสดข้ ามเขต ผ่านตู้ ATM ต่างธนาคาร
45.6.1.3 ถอนเงินสดในเขตเดียวกันผ่านตู้ ATM ต่างธนาคาร
45.6.1.4 โอนเงินภายในธนาคารข้ ามเขต ผ่านตู้ ATM ของธนาคารธนชาต
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45.6.1.5 โอนเงินภายในบัตรข้ ามเขต ผ่านตู้ ATM ต่างธนาคาร
45.6.1.6 สอบถามยอดในเขต และข้ ามเขต ผ่านตู้ ATM ต่างธนาคาร
45.6.1.7 ทํารายการ Bill Payment ผ่านตู้ ATM ของธนาคารธนชาต (บิลแจ้ งหนี >ธนาคารพาณิชย์ เฉพาะธนาคารทีร่ วมรายการ
เท่านัน)
>
45.6.2 ทํารายการผ่าน Thanachart iNet และ Thanachart Connect โมบายแอพ
45.6.2.1 โอนเงินภายในธนาคารข้ ามเขต ทังแบบตั
>
ดเงินทันที และแบบตังโอนล่
>
วงหน้ า
45.6.2.2 ทํารายการ Bill Payment ทังแบบตั
>
ดเงินทันที และแบบตังรายการล่
>
วงหน้ า (บิลแจ้ งหนี >ธนาคารพาณิชย์ เฉพาะ
ธนาคารทีร่ วมรายการเท่านัน)
>
45.7 ตังแต่
> วนั ที 1 มิถุนายน 2560 เป็ นต้ นไป ลูกค้ าบัญชีออมทรัพย์ธนชาตบัญชีฟรี เว่อร์ จะได้ รับการยกเว้ นค่าธรรมเนียมรายการโอนเงินต่าง
ธนาคาร ดังนี >
45.7.1 ผ่านตู้ ATM ของธนาคารธนชาต ไม่จํากัดจํานวนครัง>
45.7.2 ผ่าน Thanachart iNet และ Thanachart Connect โมบายแอพ ไม่เกิน 10 ครัง> /เดือน (เดือนปฏิทิน) หรื อตามทีธนาคารกําหนด
45.8 ลูกค้ าจะต้ องมียอดเงินคงเหลือเฉลีย (Average Balance) ไม่ตํากว่า 5,000 บาทต่อเดือน หรื อตามทีธนาคารประกาศกําหนด
45.9 กรณียอดเงินคงเหลือเฉลียตํากว่า 5,000 บาท หรื อตามทีธนาคารกําหนดต่อเดือน ธนาคารจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมรายเดือน 50 บาท/
บัญชี/ เดือน หรื อตามประกาศธนาคาร โดยจะตัดจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาตบัญชีฟรี เวอร์ ทกุ สิ >นเดือนสําหรับเดือนทีไม่เป็ นไป
ตามเงือนไข
45.10 การคํานวณยอดเงินคงเหลือเฉลีย ระบบจะนํายอดเงินทุกสิ >นวันรวมกัน หาร ด้ วยจํานวนวันทีลูกค้ าฝากเงินกับธนาคารในเดือนนันๆ
>
45.11 กรณีเงินในบัญชีไม่พอให้ ตดั ค่าธรรมเนียมตามข้ อ 45.9 หรื อค่าธรรมเนียมอืนๆ (ถ้ ามี) ระบบสามารถตัดค่าธรรมเนียมจากยอดเงินคงเหลือ
ขันตํ
> าของบัญชีได้ แต่ไม่เกินกว่ายอดเงินคงเหลือทีถอนได้ ของบัญชีนนั >
45.12 สามารถใช้ บญ
ั ชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาตบัญชีฟรี เว่อร์ เป็ นคูโ่ อนกับบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรื อใช้ บริ การหักบัญชีเพือชําระค่า
สาธารณูปโภค และค่าบริ การต่างๆ ได้
45.13 การคํานวณภาษีดอกเบี >ยรับเป็ นไปตามเงือนไขทีกรมสรรพากรกําหนด
45.14 เงือนไขอืนๆ เป็ นไปตามเงือนไขของการฝากแบบออมทรัพย์และหลักเกณฑ์การจ่ายดอกเบี >ยรายงวดตามทีธนาคารกําหนด
45.15 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ในการเปลียนแปลงเงือนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ในกรณีมีข้อพิพาท ดุลยพินิจของธนาคารถือเป็ นที
สิ >นสุด
46. เงินฝากออมทรัพย์ธนชาตบัญชีฟรี เว่อร์ ไลท์ ให้ มีผลบังคับตังแต่
> วนั ที 15 กรกฎาคม 2558 เป็ นต้ นไป มีเงือนไขดังนี >
46.1 ลูกค้ าทีใช้ บริ การเงินฝากออมทรัพย์ธนชาตบัญชีฟรี เว่อร์ ไลท์ ธนาคารกําหนดให้ ผ้ ใู ช้ บริ การต้ องสมัครใช้ บริ การบัตรเดบิต โดยธนาคารจะ
เก็บค่าธรรมเนียมออกบัตรและค่าธรรมเนียมรายปี ตามประกาศธนาคาร
46.2 รับฝากลูกค้ าประเภทบุคคลธรรมดา และบุคคลธรรมดาชาวต่างชาติทีมีถินฐานในประเทศไทย
46.3 ต้ องเปิ ดบัญชีเป็ นประเภทบัญชีเจ้ าของคนเดียวเท่านัน> ไม่อนุญาตให้ เปิ ดบัญชีร่วม (และ/หรื อ/เพือ/โดย)
46.4 จํานวนเงินเปิ ดบัญชีครัง> แรกขันตํ
> า 100 บาท ขึ >นไป
46.5 ลูกค้ าสามารถนําบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาตบัญชีฟรี เว่อร์ ไลท์ ทํารายการผ่านช่องทางดังต่อไปนี > โดยจะได้ รับการยกเว้ นค่าธรรมเนียม
และสามารถทํารายการได้ ไม่จํากัดจํานวนครัง> ต่อเดือน หรื อตามประกาศธนาคาร
46.5.1 ทํารายการผ่านตู้ ATM ภายในประเทศไทยทีมีสญ
ั ลักษณ์ ATM Pool
46.5.1.1 ถอนเงินสดข้ ามเขต ผ่านตู้ ATM ของธนาคารธนชาต
46.5.1.2 ถอนเงินสดข้ ามเขต ผ่านตู้ ATM ต่างธนาคาร
46.5.1.3 ถอนเงินสดในเขตเดียวกันผ่านตู้ ATM ต่างธนาคาร
46.5.1.4 โอนเงินภายในธนาคารข้ ามเขต ผ่านตู้ ATM ของธนาคารธนชาต
46.5.1.5 โอนเงินภายในบัตรข้ ามเขต ผ่านตู้ ATM ต่างธนาคาร
46.5.1.6 สอบถามยอดในเขต และข้ ามเขต ผ่านตู้ ATM ต่างธนาคาร
46.5.1.7 ทํารายการ Bill Payment ผ่านตู้ ATM ของธนาคารธนชาต (บิลแจ้ งหนี >ธนาคารพาณิชย์ เฉพาะธนาคารทีร่ วมรายการเท่านัน)
>
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46.5.2 ทํารายการผ่าน Thanachart iNet และ Thanachart Connect โมบายแอพ
46.5.2.1 โอนเงินภายในธนาคารข้ ามเขต/ในเขตเดียวกัน ทังแบบตั
>
ดเงินทันที และแบบตังโอนล่
>
วงหน้ า
46.5.2.2 ทํารายการ Bill Payment ทังแบบตั
>
ดเงินทันที และแบบตังรายการล่
>
วงหน้ า (บิลแจ้ งหนี >ธนาคารพาณิชย์ เฉพาะ
ธนาคารทีร่ วมรายการเท่านัน)
>
46.6 ตังแต่
> วนั ที 1 มิถุนายน 2560 เป็ นต้ นไป ลูกค้ าบัญชีออมทรัพย์ธนชาตบัญชีฟรี เว่อร์ ไลท์ จะได้ รับการยกเว้ นค่าธรรมเนียมรายการโอนเงินต่าง
ธนาคาร ดังนี >
46.6.1 ผ่านตู้ ATM ของธนาคารธนชาต ไม่จํากัดจํานวนครัง>
46.6.2 ผ่าน Thanachart iNet และ Thanachart Connect โมบายแอพ ไม่เกิน 10 ครัง> /เดือน (เดือนปฏิทนิ ) หรื อตามทีธนาคารกําหนด
46.7 สามารถใช้ บญ
ั ชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาตบัญชีฟรี เว่อร์ ไลท์ เป็ นคูโ่ อนกับบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรื อใช้ บริ การหักบัญชีเพือชําระค่า
สาธารณูปโภคและค่าบริ การต่างๆ ได้
46.8 การคํานวณภาษีดอกเบี >ยรับเป็ นไปตามเงือนไขทีกรมสรรพากรกําหนด
46.9 เงือนไขอืนๆ เป็ นไปตามเงือนไขของการฝากแบบออมทรัพย์และหลักเกณฑ์การจ่ายดอกเบี >ยรายงวดตามทีธนาคารกําหนด
46.10 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ในการเปลียนแปลงเงือนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ในกรณีมีข้อพิพาทดุลยพินิจของธนาคารถือเป็ นที
สิ >นสุด
47. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาต e-SAVINGS มีเงือนไขดังนี >
47.1 ลูกค้ าต้ องเปิ ดบัญชีเงินฝากใหม่ โดยธนาคารออกหลักฐานการรับฝากแก่ผ้ ฝู ากเป็ นใบแสดงการเปิ ดบัญชี
47.2 กําหนดให้ ลกู ค้ าทุกรายทีเปิ ดบัญชี e-SAVINGS ใหม่ ตังแต่
> วนั ที 1 ตุลาคม 2560 เป็ นต้ นไป ต้ องใช้ บริ การดังต่อไปนี >
47.2.1 บัญชีออมทรัพย์มีระดับ หรื อออมทรัพย์ธนชาตบัญชีฟรี เว่อร์ หรื อออมทรัพย์ธนชาตบัญชีฟรี เว่อร์ ไลท์ อย่างใดอย่างหนึง และ
47.2.2 บริ การ Thanachart Connect โมบายแอพ หรื อ Thanachart iNet
กรณีลกู ค้ าไม่มีการใช้ บริ การดังกล่าว ต้ องสมัครใช้ บริ การในวันเปิ ดบัญชี e-SAVINGS
47.3 จํานวนเงินขันตํ
> าในการเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาต e-SAVINGS เปิ ดบัญชี 0 บาท (เฉพาะช่วงโปรโมชันในช่วงแรก หากมีการ
เปลียนแปลงจะแจ้ งให้ ทราบ) และเงินคงเหลือในบัญชีขนตํ
ั > า 1,000 บาท หรื อเป็ นไปตามประกาศธนาคาร (กรณีลกู ค้ าต้ องการถอนเงินให้ ยอด
คงเหลือตํากว่าทีกําหนดจะไม่สามารถทํารายการใดๆ ได้ จนกว่าจะมีเงินในบัญชีขนตํ
ั > าตามทีธนาคารกําหนด)
47.4 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาต e-SAVINGS อนุญาตให้ เปิ ดบัญชีได้ เฉพาะลูกค้ าประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย และบุคคลธรรมดา
ชาวต่างชาติเท่านัน> สําหรับนิติบคุ คลทุกประเภท ธนาคารไม่อนุญาตให้ เปิ ดบัญชี
47.5 ธนาคารอนุญาตให้ เปิ ดบัญชีเป็ นประเภทบัญชีเจ้ าของคนเดียวเท่านัน> ไม่อนุญาตให้ เปิ ดบัญชีร่วม (และ/หรื อ/เพือ/โดย)
47.6 ธนาคารอนุญาตให้ ลกู ค้ า 1 ราย สามารถเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาต e-SAVINGS ได้ 1 บัญชีเท่านัน> (ทุกสาขารวมกัน)
47.7 ลูกค้ าสามารถนําบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาต e-SAVINGS ทํารายการผ่านช่องทางดังต่อไปนี >
47.7.1 ทํารายการฝากเงินสดได้ ทีเครื องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ CDM หรื อเครื องฝาก/ถอนเงินสดอัตโนมัติ (Recycling)
47.7.2 ทํารายการถอนโอนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Thanachart Connect โมบายแอพ หรื อ Thanachart iNet
47.7.3 ดูรายละเอียดการเดินบัญชีผ่านช่องทาง Thanachart Connect โมบายแอพ หรื อThanachart iNet หรื อThanachart Contact Center
โทร 1770 โดยรับรายการเดินบัญชีผ่านระบบโทรสาร (FAX)
47.8 ไม่อนุญาตให้ นําบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาต e-SAVINGS ใช้ บริ การดังนี >
47.8.1 บริ การผูกบัตร Debit Card /บัตร ATM
47.8.2 บริ การคูโ่ อนกับบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (Online Fund Transfer และ/หรื อ Sweep Arrangement Maintenance)
47.8.3 บริ การหักบัญชีเพือชําระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริ การต่างๆ (ATS)
47.8.4 บริ การโอนเงินอัตโนมัตเิ ป็ นคําสังประจําของบัญชีเงินฝาก (Auto Fund Transfer)
47.8.5 บริ การเปลียนแปลงผลิตภัณฑ์ (Change Product)
47.9 อัตราดอกเบี >ยของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาต e-SAVINGS ให้ เป็ นไปตามประกาศอัตราดอกเบี >ยเงินฝากของธนาคาร
47.10 ธนาคารจะคํานวณดอกเบี >ยจากยอดคงเหลือของทุกวัน โดยจะนําดอกเบี >ยสะสมจ่ายเข้ าบัญชีลกู ค้ าในงวดบัญชีมิถนุ ายนและธันวาคมของ
ทุกปี ทังนี
> >ธนาคารขอสงวนสิทธิ^สําหรับวันทีจะคํานวณดอกเบี >ยสะสมสิ >นสุดและนําดอกเบี >ยสะสมจ่ายเข้ าบัญชีลกู ค้ า สามารถเปลียนแปลง
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ได้ ตามประกาศของธนาคาร โดยดอกเบี >ยจะคํานวณตามตัวอย่างดังต่อไปนี >
ตัวอย่าง ลูกค้ ามียอดเงินฝาก 1,200,000 บาทและผูกพร้ อมเพย์กบั บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาต e-SAVINGS
ยอดเงินฝาก 1 ล้ านบาทแรก จะได้ รับดอกเบี >ย 1.80%ต่อปี * ดังนันจะได้
>
รับเงินดอกเบี >ย (1,000,000x1.80%)= 18,000 บาทต่อปี
ยอดเงินฝากส่วนทีเกิน 1 ล้ านบาทขึ >นไป จะได้ รับดอกเบี >ย 0.80%ต่อปี * ดังนันจะได้
>
รับเงินดอกเบี >ย (200,000x0.80%) = 1,600 บาท
ต่อปี รวมเงินดอกเบี >ยรับ 19,600 บาทต่อปี *อัตราดอกเบี >ยเป็ นไปตามประกาศธนาคาร
47.11 กรณีลกู ค้ ายกเลิกการผูกธนชาตพร้ อมเพย์ กับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนชาต e-SAVINGS ธนาคารจะปรับลดอัตราดอกเบี >ยลงตามอัตรา
ดอกเบี >ยปกติของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาต e-SAVINGS ตามประกาศอัตราดอกเบี >ยเงินฝากของธนาคาร
47.12 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาต e-SAVINGS การคํานวณภาษีดอกเบี >ยรับเป็ นไปตามเงือนไขทีกรมสรรพากรกําหนด
47.13 หลักเกณฑ์และเงือนไขต่างๆ เป็ นไปตามทีธนาคารกําหนด ธนาคารสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงหลักเกณฑ์และเงือนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้ ง
ให้ ทราบล่วงหน้ า เว้ นแต่มีการเปลียนแปลงทีทําให้ ลกู ค้ าเสียผลประโยชน์ ธนาคารจะประกาศให้ ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน ในกรณี
มีข้อพิพาทดุลยพินิจของธนาคารถือเป็ นทีสิ >นสุด
48. บัญชีเงินฝากประจําตามแผน มีเงือนไขดังนี >
48.1 เปิ ดให้ บริ การรับฝากเงินแบบสมุดคูฝ่ ากทุกสาขา และให้ บริ การใบรับฝาก เฉพาะสาขาทีกําหนดในข้ อ 14
48.2 รับฝากลูกค้ าทุกประเภท ยกเว้ นลูกค้ าประเภทผู้มีถินฐานอยู่นอกประเทศ
48.3 ระยะเวลารับฝากตังแต่
> 7 วัน - 365 วัน โดยผู้ฝากเลือกระยะเวลาฝากหรื อวันครบกําหนดระยะเวลาฝากได้
48.4 จํานวนเงินฝากระยะเวลาฝากตังแต่
> 7 – 365 วัน ทังแบบสมุ
>
ดคูฝ่ ากและแบบใบรับฝาก ขันตํ
> า 50,000 บาท
48.5 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี >ยเมือครบกําหนดระยะเวลาฝาก โดยผู้ฝากต้ องมีบญ
ั ชีออมทรัพย์ หรื อกระแสรายวัน 1 บัญชี ไว้ ผกู กับบัญชี
เงินฝากประจําตามแผน เพือรองรับการโอน ดอกเบี >ย และยอดเงินต้ นเมือครบกําหนดระยะเวลาฝาก
48.6 ธนาคารอนุญาตให้ ลูกค้ าสามารถถอนเงินบางส่วนจากบัญชีเงินฝากประจําตามแผนแบบสมุดคูฝ่ ากได้ ทงสาขาเจ้
ั>
าของบัญชี และต่างสาขา
สําหรับบัญชีเงินฝากประจําตามแผน แบบใบรับฝาก ไม่อนุญาตให้ ถอนบางส่วน
48.7 เงินฝากทีมีระยะเวลาฝากน้ อยกว่า 90 วัน หากถอนเงินก่อนครบกําหนดการฝาก ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี >ย
48.8 เงินฝากทีมีระยะเวลาฝากตังแต่
> 90 วัน ขึ >นไป หากถอนเงินก่อนครบกําหนดการฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี >ยดังนี >
48.8.1 ฝากไม่ถงึ 90 วัน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี >ย
48.8.2 ฝากตังแต่
> 90 วัน ขึ >นไป แต่ยงั ไม่ครบกําหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี >ยอัตราดอกเบี >ยเงินฝากออมทรัพย์มีระดับ
สําหรับบุคคลธรรมดาวงเงินฝากตําสุดตามระยะเวลาทีฝากไว้ จริง และจะไม่ได้ รับยกเว้ นภาษีหกั ณ ทีจ่าย (ยกเว้ นลูกค้ าสถาบัน
การเงิน, กองทุน ไม่จ่ายดอกเบี >ย)
48.9 รับเปิ ดบัญชีเงินฝากประจําตามแผน โดยธนาคารสามารถเปลียนแปลงอัตราดอกเบี >ยทีธนาคารเปิ ดรับฝากในแต่ละวันได้ ตามทีธนาคาร
ประกาศกําหนด
48.10 ไม่สามารถนําบัญชีเงินฝากประจําตามแผนมาเป็ นหลักประกันเพือขอสินเชือกับธนาคารได้
48.11 เงือนไขอืนๆ เป็ นไปตามเงือนไขของการฝากแบบประจําตามทีธนาคารกําหนด
49. บัญชีเงินฝากประจําพิเศษ ระยะเวลาการฝาก 10 เดือน มีเงือนไขดังนี >
49.1 เปิ ดให้ บริ การรับฝากเงินแบบสมุดคูฝ่ ากทุกสาขา ไม่ให้ บริ การใบรับฝากประจํา
49.2 รับฝากลูกค้ าทุกประเภท ยกเว้ นลูกค้ าประเภท สถาบันการเงิน กองทุน บริ ษัทหลักทรัพย์เพือประโยชน์ของลูกค้ า บริ ษัทประกันภัย บริ ษัท
ประกันชีวติ และผู้มีถินฐานอยู่นอกประเทศ
49.3 ระยะเวลารับฝาก 10 เดือน เมือยอดเงินฝากครบกําหนดระยะเวลาฝาก หากผู้ฝากไม่มาทํารายการถอนเงินฝาก ให้ ถือว่าผู้ฝากตกลงฝาก
ยอดเงินฝากนันต่
> อเป็ นเงินฝากประจํา 3 เดือน โดยได้ รับอัตราดอกเบี >ยและเงือนไขตามทีธนาคารประกาศในขณะนัน>
49.4 วงเงินรับฝากครัง> แรกตังแต่
> 100,000 บาท สําหรับการฝากครัง> ต่อไป แต่ละครัง> ต้ องไม่ตํากว่า 100,000 บาท สามารถฝากไม่เป็ นจํานวนเต็ม
หลัก พันได้
49.5 ผู้ฝากต้ องมีบญ
ั ชีออมทรัพย์ หรื อกระแสรายวัน 1 บัญชีไว้ ผูกกับบัญชีเงินฝาก เพือรองรับการโอนดอกเบี >ย เมือครบกําหนดระยะเวลาจ่าย
ดอกเบี >ย
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49.6 ผู้ฝากสามารถเลือกรับดอกเบี >ยแบบเมือครบกําหนด หรื อเลือกรับดอกเบี >ยแบบรายเดือนได้ โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี >ยแบบรายเดือนอัตโนมัติ
เริ มจ่ายงวดแรกตังแต่
> เดือนที 1 เป็ นต้ นไป โดยโอนดอกเบี >ยเข้ าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรื อ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ทีมีชือเดียวกันตามทีผู้
ฝากแจ้ งผูกไว้ กบั บัญชีเงินฝากประจําดังกล่าว
49.7 กรณีผ้ ฝู ากถอนก่อนกําหนด
49.7.1 ฝากไม่ถงึ 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี >ย
49.7.2 ฝากตังแต่
> 3 เดือน ขึ >นไป แต่ยงั ไม่ครบกําหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี >ยให้ สําหรับระยะเวลาทีฝากไว้ จริ งเท่ากับอัตรา
ดอกเบี >ยเงินฝากออมทรัพย์มีระดับสําหรับบุคคลธรรมดาวงเงินฝากตําสุด และจะไม่ได้ รับยกเว้ นภาษี หกั ณ ทีจ่ายหากผู้ฝากได้ รับ
ดอกเบี >ยรายงวดไปแล้ ว และเกินกว่าดอกเบี >ยทีธนาคารจ่ายให้ สําหรับการถอนก่อนครบกําหนด ธนาคารจะหักดอกเบี >ยส่วนทีเกิน
ดังกล่าวคืนจากเงินต้ นทีจะชําระให้ แก่ผ้ ฝู าก นอกจากนี >ผู้ฝากไม่มีสิทธิได้ รับเงินภาษีหกั ณ ทีจ่ายของดอกเบี >ยรายงวด ทีธนาคารได้
หักไปแล้ วคืน
49.7.3 การถอนเงินก่อนครบกําหนด ผู้ฝากต้ องถอนทังจํ
> านวน (รายการทีฝาก) จะถอนเพียงบางส่วนไม่ได้ โดยผู้ฝากจะได้ รับดอกเบี >ยตาม
เงือนไข ข้ อ 49.7.1 และ 49.7.2
49.8 รับเปิ ดบัญชีเงินฝากประจําพิเศษเวลาฝาก 10 เดือน โดยธนาคารสามารถเปลียนแปลงอัตราดอกเบี >ยทีธนาคารเปิ ดรับฝากในแต่ละวันได้
ตามทีธนาคารประกาศกําหนด
49.9 สามารถนําบัญชีเงินฝากประจําพิเศษ ระยะเวลาฝาก 10 เดือน มาเป็ นหลักประกันเพือขอสินเชือกับธนาคารได้
49.10 เงือนไขอืนๆ เป็ นไปตามเงือนไขของการฝากแบบประจําตามทีธนาคารกําหนด
50. บัญชีเงินฝากประจําพิเศษ ระยะเวลาการฝาก 5 เดือน มีเงือนไขดังนี >
50.1 เปิ ดให้ บริ การรับฝากเงินแบบสมุดคูฝ่ ากทุกสาขา ไม่ให้ บริ การใบรับฝากประจํา
50.2 รับฝากลูกค้ าทุกประเภท ยกเว้ นลูกค้ าประเภท สถาบันการเงิน กองทุน บริ ษัทหลักทรัพย์เพือประโยชน์ของลูกค้ า บริ ษัทประกันภัย บริ ษัท
ประกัน ชีวติ และผู้มีถินฐานอยู่นอกประเทศ
50.3 ระยะเวลารับฝาก 5 เดือน เมือยอดเงินฝากครบกําหนดระยะเวลาฝาก หากผู้ฝากไม่มาทํารายการถอนเงินฝาก ให้ ถือว่าผู้ฝากตกลงฝากยอดเงิน
ฝากนันต่
> อเป็ นเงินฝากประจํา 3 เดือน โดยได้ รับอัตราดอกเบี >ยและเงือนไขตามทีธนาคารประกาศในขณะนัน>
50.4 วงเงินรับฝากครัง> แรกตังแต่
> 100,000 บาท สําหรับการฝากครัง> ต่อไป แต่ละครัง> ต้ องไม่ตํากว่า 100,000 บาท สามารถฝากไม่เป็ นจํานวนเต็ม
หลักพันได้
50.5 ผู้ฝากต้ องมีบญ
ั ชีออมทรัพย์ หรื อกระแสรายวัน 1 บัญชีไว้ ผกู กับบัญชีเงินฝาก เพือรองรับการโอนดอกเบี >ย เมือครบกําหนดระยะเวลาจ่าย
ดอกเบี >ยผู้ฝากสามารถเลือกรับดอกเบี >ยแบบเมือครบกําหนด หรื อเลือกรับดอกเบี >ยแบบรายเดือนได้ โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี >ยแบบรายเดือน
อัตโนมัติ
50.6 เริ มจ่ายงวดแรกตังแต่
> เดือนที 1 เป็ นต้ นไป โดยโอนดอกเบี >ยเข้ าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรื อ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ทีมีชือเดียวกัน
ตามทีผู้ฝากแจ้ งผูกไว้ กบั บัญชีเงินฝากประจําดังกล่าว
50.7 กรณีผ้ ฝู ากถอนก่อนกําหนด
50.7.1 ฝากไม่ถงึ 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี >ย
50.7.2 ฝากตังแต่
> 3 เดือน ขึ >นไป แต่ยงั ไม่ครบกําหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี >ยให้ สําหรับระยะเวลาทีฝากไว้ จริ งเท่ากับอัตรา
ดอกเบี >ยเงินฝากออมทรัพย์มีระดับสําหรับบุคคลธรรมดาวงเงินฝากตําสุด และจะไม่ได้ รับยกเว้ นภาษี หกั ณ ทีจ่ายหากผู้ฝากได้ รับ
ดอกเบี >ยรายงวดไปแล้ ว และเกินกว่าดอกเบี >ยทีธนาคารจ่ายให้ สําหรับการถอนก่อนครบกําหนด ธนาคารจะหักดอกเบี >ยส่วนทีเกิน
ดังกล่าวคืนจากเงินต้ นทีจะชําระให้ แก่ผ้ ฝู าก นอกจากนี >ผู้ฝากไม่มีสิทธิได้ รับเงินภาษี หกั ณ ทีจ่ายของดอกเบี >ยรายงวดทีธนาคารได้
หักไปแล้ วคืน
50.7.3 การถอนเงินก่อนครบกําหนด ผู้ฝากต้ องถอนทังจํ
> านวน (รายการทีฝาก) จะถอนเพียงบางส่วนไม่ได้ โดยผู้ฝากจะได้ รับดอกเบี >ยตาม
เงือนไข ข้ อ 50.7.1 และ 50.7.2
50.8 รับเปิ ดบัญชีเงินฝากประจําพิเศษเวลาฝาก 5 เดือน โดยธนาคารสามารถเปลียนแปลงอัตราดอกเบี >ยทีธนาคารเปิ ดรับฝากในแต่ละวันได้
ตามทีธนาคารประกาศกําหนด
50.9 สามารถนําบัญชีเงินฝากประจําพิเศษ ระยะเวลาฝาก 5 เดือน มาเป็ นหลักประกันเพือขอสินเชือกับธนาคารได้
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50.10 เงือนไขอืนๆ เป็ นไปตามเงือนไขของการฝากแบบประจําตามทีธนาคารกําหนด
51. บัญชีเงินฝากประจําพิเศษ ระยะเวลาการฝาก 20 เดือน ให้ บริ การรับฝากตังแต่
> วนั ที 19 ตุลาคม - 20 พฤศจิกายน 2560 มีเงือนไขดังนี >
51.1 เปิ ดให้ บริ การรับฝากเงินแบบสมุดคูฝ่ ากทุกสาขา ไม่ให้ บริ การใบรับฝากประจํา
51.2 ธนาคารจะรับฝาก เฉพาะจากผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่มีประกัน ของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ครัง> ที 3/2555 ทีธนาคารใช้ สิทธิไถ่ถอน
ก่อนกําหนด โดยชือบัญชีเงินฝากต้ องตรงกับชือผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่มีประกัน ของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ครัง> ที 3/2555 ทีธนาคาร
ทําการไถ่ถอน และสามารถฝากได้ ไม่เกินจํานวนเงินหุ้นกู้ด้อยสิทธิทีครบกําหนดไถ่ถอน
51.3 จํานวนเงินฝากขันตํ
> า 100,000 บาท ต่อการฝาก 1 ครัง> (By Dep)
51.4 ระยะเวลารับฝาก 20 เดือน เมือยอดเงินฝากครบกําหนดระยะเวลาฝาก หากผู้ฝากไม่มาทํารายการถอนเงินฝากให้ ถือว่าผู้ฝากตกลงฝาก
ยอดเงินฝากนันต่
> อเป็ นเงินฝากประจํา 3 เดือน โดยได้ รับอัตราดอกเบี >ยและเงือนไขตามทีธนาคารในขณะนัน>
51.5 ผู้ฝากต้ องมีบญ
ั ชีออมทรัพย์หรื อกระแสรายวัน 1 บัญชีไว้ ผกู กับบัญชีเงินฝากเพือรองรับการโอนดอกเบี >ย เมือครบกําหนดระยะเวลาจ่าย
ดอกเบี >ย
51.6 กรณีลกู ค้ าผิดเงือนไขบัญชีเงินฝากประจําพิเศษ 20 เดือน ไม่วา่ กรณีใดๆ ธนาคารขอสงวนสิทธิ^ในการปรับอัตราดอกเบี >ยทังจํ
> านวนของรายการ
ฝากทีผิดเงือนไขเท่ากับอัตราดอกเบี >ย 1.65% ต่อปี โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ได้ แก่กรณีดงั นี >
51.6.1 ชือบัญชีเงินฝากประจําพิเศษ 20 เดือน ไม่ตรงกับชือผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่มีประกัน ของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ครัง> ที 3/2555
ทีธนาคารใช้ สิทธิไถ่ถอนก่อนกําหนด
51.6.2 ลูกค้ าฝากเงินบัญชีเงินฝากประจําพิเศษ 20 เดือน เกินจํานวนเงินหุ้นกู้ด้อยสิทธิทีครบกําหนดไถ่ถอน
ตัวอย่ างเช่ น ลูกค้ ามีเงินหุ้นกู้ด้อยสิทธิทีครบกําหนดไถ่ถอนจํานวน 1,000,000 บาท
วันทีฝากเงิน
จํานวนเงินทีฝาก (บาท)
ดอกเบี >ยทีได้ รับ(%ต่อปี )
02/xx/xx
500,000
1.85%
14/xx/xx
600,000
1.65%
การฝากในวันที 14/xx/xx จํานวน 600,000 บาทนันเป็
> นรายการฝากทีผิดเงือนไข เงินฝากจํานวนเงิน 500,000 บาท จะได้ รับอัตราดอกเบี >ย
1.85% ต่อปี และส่วนทีเกินจํานวนเงินหุ้นกู้ทีครบกําหนดไถ่ถอนจํานวน 100,000 บาท จะได้ อตั ราดอกเบี >ย 1.65% ต่อปี
51.7 ผู้ฝากสามารถเลือกรับดอกเบี >ยแบบเมือครบกําหนด หรื อเลือกรับดอกเบี >ยแบบรายเดือนได้ โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี >ยแบบรายเดือนอัตโนมัติ
เริ มจ่ายงวดแรกตังแต่
> เดือนที 1 เป็ นต้ นไป โดยโอนดอกเบี >ยเข้ าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรื อกระแสรายวัน ทีมีชือเดียวกันตามทีผู้ฝากแจ้ งผูกไว้
กับบัญชีเงินฝากประจําดังกล่าว
51.8 กรณีผ้ ฝู ากถอนก่อนครบกําหนด
51.8.1 ฝากไม่ถงึ 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี >ย
51.8.2 ฝากตังแต่
> 3 เดือนขึ >นไป แต่ยงั ไม่ครบกําหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี >ยให้ สําหรับระยะเวลาทีฝากไว้ จริ ง เท่ากับอัตรา
ดอกเบี >ยเงินฝากออมทรัพย์สําหรับบุคคลธรรมดาอัตราตําสุด และหากดอกเบี >ยรายงวดทีผู้ฝากได้ รับไปแล้ วเกินกว่าดอกเบี >ยทีธนาคาร
จ่ายให้ สําหรับการถอนก่อนกําหนดตามระยะเวลาทีฝากไว้ จริ ง ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้ นทีฝากไว้ กบั ธนาคาร นอกจากนี >ผู้ฝากไม่มี
สิทธิได้ รับค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ายของดอกเบี >ยรายงวดทีได้ หกั ไปแล้ วคืน
51.8.3 การถอนเงินก่อนครบกําหนด ผู้ฝากต้ องถอนเงินทังจํ
> านวน (รายการทีฝาก) จะถอนบางส่วนไม่ได้ โดยผู้ฝากจะได้ รับดอกเบี >ย ตาม
เงือนไข ข้ อ 51.8.1 และ ข้ อ 51.8.2
51.9 บัญชีเงินฝากประจําพิเศษ 20 เดือน ไม่สามารถนํามาเป็ นหลักประกันเพือขอสินเชือกับธนาคารได้
51.10 เงือนไขอืนๆ เป็ นไปตามเงือนไขของการฝากแบบประจําตามทีธนาคารกําหนด
รายละเอียด เงือนไขและการจ่ ายดอกเบียของผลิตภัณฑ์ เงินฝากของธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) ทีให้ บริการต่ อทีธนาคาร
ธนชาต โดยไม่ ให้ บริการเปิ ดบัญชีใหม่
52. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์บุฟเฟต์ ปี 2553 มีเงือนไขดังนี >
52.1 โครงการบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บฟุ เฟต์ ปี 2553 สิ >นสุดโครงการและสิ >นสุดการชิงโชคชิงรางวัล ตังแต่
> วนั ที 31 ธันวาคม 2553 และหยุดรับเปิ ด
บัญชีใหม่ตงแต่
ั > วนั ที 1 มกราคม 2554
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52.2 บัญชีทีเปิ ดก่อนวันที 1 มกราคม 2554 สามารถฝากเงินเพิมในบัญชีเดิมได้ โดยรับดอกเบี >ยตามประกาศอัตราดอกเบี >ยของธนาคาร
52.3 สําหรับบุคคลธรรมดาเท่านัน>
52.4 ธนาคารสงวนสิทธิการคํานวณอัตราดอกเบี >ยพิเศษตามประกาศอัตราดอกเบี >ยของธนาคาร เฉพาะลูกค้ าทีเข้ าร่ วมโครงการบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์บฟุ เฟต์ ปี 2553 ทีเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ขนตํ
ั > า 5, 000 บาท พร้ อมสมัครบัตรเดบิต SCIB D-Card หรื อคงยอดเงินฝาก
ในบัญชีขนตํ
ั > า 5, 000 บาทและคงสถานภาพการเป็ นสมาชิกบัตรเดบิต SCIB D-Card (โดยไม่ยกเว้ นค่าธรรมเนียม) ทีผูกกับบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์ (บัญชีเงินฝากออมทรัพย์บฟุ เฟต์ ปี 2553) ทังนี
> > จะต้ องไม่เป็ นบัญชีร่วม (และ/หรื อ/เพือ/โดย)
52.5 กรณียอดเงินฝากออมทรัพย์คงเหลือตํากว่า 5,000 บาท หรื อมียอดคงเหลือมากกว่าหรื อเท่ากับ 5,000 บาท แต่ยกเลิกบัตรเดบิต SCIB
D-Card ทีผูกกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บฟุ เฟต์ ธนาคารจะคํานวณดอกเบี >ยด้ วยอัตราดอกเบี >ยเงินฝากออมทรัพย์มีระดับประเภทบุคคล
ธรรมดาอัตราตําสุด ตามประกาศของธนาคาร
52.6 ตังแต่
> วนั ที 1 เมษายน 2555 เงินฝากออมทรัพย์บฟุ เฟต์ ปี 2553 ยกเลิกการใช้ ดอกเบี >ยอ้ างอิงตามอัตราดอกเบี >ยเงินฝากออมทรัพย์มีระดับ
ประเภทบุคคลธรรมดาอัตราตําสุดบวกด้ วย 0.25% ต่อปี โดยให้ ใช้ อตั ราดอกเบี >ยเงินฝากออมทรัพย์บุฟเฟต์ตามทีธนาคารประกาศ
เปลียนแปลง
53. เงินฝากบัญชีเงินบาทประเภทเดินสะพัด (กระแสรายวัน) ออมทรัพย์ ประจํา และบัตรเงินฝากของลูกค้ าทีมีอยู่กบั ธนาคารทุกประเภทลูกค้ าต่อรายจะ
ได้ รับความคุ้มครอง (เงินต้ น ดอกเบี >ย) จากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ดังนี >
ระยะเวลา
จํานวนเงินทีคุ้มครอง
ตังแต่
> วนั ที 11 สิงหาคม 2559 ถึงวันที 10 สิงหาคม 2561
ไม่เกิน 15 ล้ านบาท
ตังแต่
> วนั ที 11 สิงหาคม 2561 ถึงวันที 10 สิงหาคม 2562
ไม่เกิน 10 ล้ านบาท
ตังแต่
> วนั ที 11 สิงหาคม 2562 ถึงวันที 10 สิงหาคม 2563
ไม่เกิน 5 ล้ านบาท
ตังแต่
> วนั ที 11 สิงหาคม 2563 เป็ นต้ นไป
ไม่เกิน 1 ล้ านบาท
ยกเว้ นเงินฝากในบัญชีเงินบาทของบุคคลทีมีถินทีอยู่นอกประเทศ ซึงเป็ นประเภทบัญชีทีเปิ ดเพือทํารายการเฉพาะตามกฎหมายว่าด้ วยการควบคุม
การแลกเปลียนเงินกําหนด จะไม่ได้ รับความคุ้มครองเงินต้ นและดอกเบี >ยจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
54. หากลูกค้ าประสงค์จะฝากเงินในเงินฝากประจําทุกประเภท ตังแต่
> 500 ล้ านบาทขึ >นไป ลูกค้ าต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 2 วัน
ทําการ (ไม่นบั รวมวันเสาร์ - อาทิตย์ วันหยุดราชการ และวันหยุดชดเชยวันหยุดนักขัตฤกษ์ ) ณ สาขาธนาคารทีมาติดต่อ ทังนี
> > ธนาคารขอสงวน
สิทธิในการพิจารณารับหรื อไม่รับฝากเงินจากลูกค้ าได้
55. ธนาคารขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลียนแปลงเงือนไขและอัตราดอกเบี >ยเงินฝาก ตามความเหมาะสม หรื อเพือให้ สอดคล้ องกับภาวะเศรษฐกิจ
การเงินในแต่ละขณะได้
ประกาศนี >มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั > วนั ที 1 พฤศจิกายน 2560
ประกาศ ณ วันที 31 ตุลาคม 2560
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)

(คุณธีรนุช ขุมทรัพย์)
พัฒนาผลิตภัณฑ์ธุรกิจลูกค้ ารายย่อย
ผู้มีอํานาจลงนาม

