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ข้อตกลงและเงือนไขทัวไปในการใช้บริการ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์  ttb corporate liquidity  
1. ลกัษณะผลิตภณัฑ์ 

1.1. ผลติภณัฑเ์งนิฝากออมทรัพย ์ ttb corporate liquidity เปนบญัชเีงนิฝากประเภทไมม่สีมุดคูฝ่าก 
1.2. ธนาคารจะจัดส่งใบแจ้งรายการเดินบญัชีอิเลก็ทรอนิกส์ (electronic statement) เปนรายเดือนให้แกผู่้ขอใช้บริการทางไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์ (email address) ทีผู้ขอใช้บริการได้แจ้งต่อธนาคาร ในกรณีทีผู้ขอใช้บริการมีการเปลียนแปลง email address 
ดังกล่าว ผู้ขอใช้บริการสามารถแจ้งการเปลียนแปลงผ่านช่องทางอิเล็คทรอนิกส์ธนาคาร ได้แก่  ttb biz touch application 
และ/หรือ  ttb business click หรือ ttb business one หรือ ช่องทางอืนทีจะเพิมเติมในอนาคต หรือ ติดต่อสาขาธนาคารทัว
ประเทศ ไมน่อ้ยกวา่ 60 วนั กอ่นวนัครบกาํหนดจดัส่งใบแจ้งรายการเดินบัญชีอเิลก็ทรอนกิส์ในแต่ละเดือน 

1.3. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์  ttb corporate liquidity ไม่สามารถโอนสิทธ ิหรือ นําไปเปนหลักประกัน หรือก่อภาระผูกพัน เหนือสิทธิ
การรบัเงนิในบญัชีใหแ้กบ่คุคลหรอืนติิบคุคลอนืได ้เวน้แตจ่ะได้รับความยนิยอมเปนหนังสือจากธนาคาร 

2. การเปดบัญชี 
2.1. การเปดบัญชี สามารถเปดบัญชีด้วยยอด 0 บาทได้ และการฝากเงนิครังแรกผู้ขอใช้บริการต้องนําฝากเงินไม่น้อยกว่า 500 

บาท โดยชือบัญชีเงินฝากต้องเปนชือนิติบุคคลทีเปนเจ้าของบัญชี ธนาคารไม่อนุญาตให้ใช้นามแฝงในการเปดบัญชี และไม่
อนญุาตให้เปดบัญชีแทนผูอ้ืน หรอืให้ผูอื้นมาใช้บญัช ี

2.2. ธนาคารอนุญาตให้ลูกค้าเปลียนแปลงผลิตภัณฑ์จากบัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ประเภทอืน มาเปนบัญชีเงนิฝากออมทรัพย์  ttb 
corporate liquidity ได้ แต่ในกรณีทีลูกค้าต้องการเปลียนแปลงผลิตภัณฑ์ จากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์  ttb corporate 
liquidity มาเปนบญัชีเงนิฝากออมทรัพยป์ระเภทอืนนนั ธนาคารอนุญาตให้ลูกค้าสามารถเปลยีนไปเปนบญัชเีงนิฝากออมทรัพย์
ธนกจิ ประเภทไมม่สีมุดเงนิฝาก ไดเ้พียงประเภทเดยีวเทา่นนั 

3. หลักเกณฑ์ผลิตภัณฑ์ 
3.1. การทาํธรุกรรมผา่นช่องทางสาขา 

3.1.1 ผู้ฝากเงินสามารถทําธุรกรรมฝากเงนิ ได้ทุกสาขาทัวประเทศในเวลาทําการของสาขานันๆ และไม่กําหนดจํานวนครังใน
การรับฝาก ธนาคารอาจเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมตามประกาศธนาคาร 

3.1.2 การถอนเงนิ และ/หรอื โอนเงนิ ทาํได้ทุกสาขาทวัประเทศในเวลาทําการของสาขานนัๆ ไมจํ่ากดัจํานวนเงนิ โดยผู้ฝากเงิน
ต้องนาํบัตรประจาํตัวประชาชน หรือบตัรประจาํตัวข้าราชการ (แล้วแต่กรณี) มาแสดงและจะต้องปฏบัิติตามเงือนไขทใีห้
ไว้กบัธนาคาร  

3.1.3 การถอนเงนิ โดยการมอบฉนัทะ สามารถดาํเนนิการได้ทกุสาขาทวัประเทศ 
3.2. การทาํธรุกรรมผา่นช่องทางอเิลก็ทรอนกิส์ แบงกก์งิ ( electronic banking) 

3.2.1 ผูฝ้ากเงนิสามารถ โอนเงนิระหวา่งบัญชขีองธนาคารทหารไทยได ้ไมจ่าํกดัจาํนวนครัง 
4. ดอกเบีย และค่าธรรมเนียม 

4.1. อตัราดอกเบียเงนิฝากเปนไปตามประกาศ อตัราดอกเบียสําหรับเงนิฝากออมทรพัย ์ ttb corporate liquidity ของธนาคาร 
4.2.  ธนาคารจะคํานวณอัตราดอกเบียจากยอดคงเหลือในบัญชี ณ สินวันทําการ (เปนรายวัน) โดยธนาคารจะคํานวณตามเกณฑ์ที

ธนาคารกาํหนด ตัวอยา่งเชน่  จาํนวนเงินฝากออมทรัพยต์ากวา่ 10 ล้านบาท อตัราดอกเบียเงนิฝาก เทา่กับ 0.125%  ถา้จาํนวน
เงินฝากออมทรัพย์ตังแต่ 10 ล้านบาทขึนไป อัตราดอกเบียเงินฝากเท่ากับ 0.25% โดยธนาคารจะคํานวณดอกเบีย 0.25% ทัง
จาํนวนในระยะเวลาทเีงนิฝากออมทรัพย์นันมจีาํนวนเงนิฝากเกนิ 10 ลา้นบาท แต่ถา้ในระยะเวลาทจีํานวนเงนิฝากตากวา่ 10 ลา้น
บาท ธนาคารจะคํานวณดอกเบยี 0.125% ทงัจํานวน เปนตน้ 

4.3.  การจ่ายดอกเบียเงนิฝาก ระบบจะคํานวณดอกเบียให้ทุกวันจากยอดเงนิคงเหลือในบัญชี และนําดอกเบียฝากเข้าบัญชีให้ปละ 2 
ครัง คือเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม หากดอกเบยีเงินฝากทไีด้รับมาไม่เกิน 20,000 บาทต่อป และผู้ฝากเงินได้แจ้งเลข
ประจาํตัวผู้เสียภาษีอากร ธนาคารจะไม่หกัภาษี ณ ทจ่ีาย ตามหลกัเกณฑข์องกรมสรรพากร 

4.4. ค่าธรรมเนียมอืนๆ ในการใช้บริการบัญ ชีเงินฝากออมทรัพย์  ttb corporate liquidity ให้เปนไปตามประกาศเรือง อัตรา
คา่ธรรมเนียมของธนาคาร 

4.5.  ธนาคารสามารถเปลยีนแปลงอัตราดอกเบยีและเงอืนไขใดๆ ทีไม่ทําให้ผู้ขอใช้บริการเสียประโยชน์ โดยการปดประกาศไว้ ณ ทีทํา
การของธนาคาร และ/หรอืประกาศผ่านหนา้ Website ของธนาคาร และ/หรอืชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส์อืนใด ล่วงหนา้ไม่น้อยกว่า 
30 วันก่อนวันมีผลบังคับ การแก้ไขเปลียนแปลงเงอืนไขและค่าธรรมเนียมทีทําให้ผู้ขอใช้บริการเสียประโยชน์ ต้องได้รับความ
ยนิยอมจากผู้ขอใช้บรกิารกอ่น  

5. หลักเกณฑ์ทัวไป 
5.1. หากบัญชีไม่มีรายการเคลือนไหว และมียอดเงินในบัญชีตากว่าทีธนาคารกําหนด ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเพือชําระ

คา่ธรรมเนียมการรักษาบญัชี ตามหลกัเกณฑท์ีธนาคารกําหนด โดยธนาคารจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ไมน้่อยกว่า  30 วนั และหาก
เงินในบัญชีเปนศูนย์ติดต่อกันเกินกว่าระยะเวลาทีธนาคารกําหนด ธนาคารจะดําเนินการปดบัญชีโดยอัตโนมัติ  รายการ
เคลอืนไหว หมายถึง การฝาก-ถอนเงนิ และ การนําสมุดเงนิฝาก (ถา้ม)ี มาปรับรายการ ณ เคานเ์ตอร์สาขาของธนาคาร, การทํา
ธรุกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เครือง ATM , เครืองรับฝากเงินอัตโนมัติ (ADM), Internet Banking , BAHTNET, 
Interbank Transfer, Mobile Banking, Phone Banking รวมทังการทํารายการผ่านตัวแทนรับฝากเงนิของธนาคาร ทังนี การ
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ปรับเปลียนสถานะของบัญชีไม่เคลือนไหวให้เปนบัญชีปกติทเีคลอืนไหว สามารถทํารายการฝาก-ถอนเงิน ณ เคาน์เตอร์บริการ
สาขาของธนาคารด้วยตนเองเทา่นนั 

5.2. เช็ค ดร๊าฟท์ หรือตราสารอืนๆ ทีนําฝากเข้าบัญชี ธนาคารจะรับฝากไว้เพือการเรียกเก็บเท่านัน การฝากเงินจะสมบูรณ์เมือ
ธนาคารเรียกเก็บเงินตามตราสารดังกล่าวได้และผู้ขอใช้บริการจะถอนเงนิทนีําฝากตามตราสารดังกล่าวได้ต่อเมือธนาคาร
เรยีกเกบ็เงนิไดเ้รยีบร้อยแลว้ 

5.3. ยอดเงนิใน Bank Statement จะถอืวา่ถกูต้องเมอืธนาคารไดต้รวจสอบวา่ตรงกบับัญชีของธนาคารแลว้ 
5.4. เมือมีการเปลียนแปลงชอื ชือสกุล ทีอยู่ของผู้ขอใช้บริการ รวมทังสํานักงาน กรรมการ หรือผู้มีอํานาจกระทําการแทนผู้ขอใช้

บริการ ผูข้อใช้บรกิารจะแจ้งการเปลยีนแปลงนนัเปนลายลักษณ์อกัษรให้ธนาคารทราบทนัที  
5.5. ในการทาํธรุกรรมใดๆ กบัธนาคาร ผูข้อใช้บรกิารจะต้องได้รับใบบนัทกึรายการเพือใช้เปนหลักฐานการทาํธรุกรรมนัน 
5.6. ในการทาํธรุกรรมโอนเงินผ่านบัญชีเงินฝาก ธนาคารจะแจ้งผลการทําธุรกรรมหรอืส่งมอบใบบันทึกรายการใหแ้กผู่้ขอใชบ้รกิาร

เก็บไว้เปนหลักฐาน โดยธนาคารจะโอนเงินตามคําสังทีได้รับจากผู้ขอใช้บริการ หากเกิดความผิดพลาดใดๆ ธนาคารจะ
รบัผดิชอบสูงสุดไม่เกินจาํนวนเงนิทรีะบตุามคาํสังของธรุกรรมนัน 

5.7. ในกรณีทบีัตรเอทเีอ็ม/บัตรเดบติทใีช้โอนเงนิจากบัญชีเงนิฝากสูญหาย ผู้ขอใช้บริการจะต้องแจ้งใหธ้นาคารทราบทันที ทังนผู้ีขอ
ใช้บรกิารจะต้องเปนผูร้บัผดิชอบจาํนวนเงนิทเีกดิธรุกรรมก่อนการแจ้งธนาคารเพือยกเลกิ/อายดับตัรเอทเีอม็/บตัรเดบิต 

5.8. หากผู้ขอใช้บรกิารประสงค์จะยกเลิกข้อตกลงการใช้บริการโอนเงนิกับธนาคาร ผู้ขอใช้บรกิารต้องดําเนินการปดบญัชเีงนิฝากกับ
ธนาคาร 

5.9. หากผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ผู้อืนใช้บัญชีร่วมกับผู้ขอใช้บริการ หรือใช้บัญชีของผู้ขอใช้บริการเพือรับโอนหรือถอนเงนิในทาง
ทจุริตจนเปนเหตุใหเ้กดิความเสียหายแกบ่คุคลอนื ผู้ขอใชบ้ริการต้องเปนผู้รบัผิดชอบต่อความเสียหายทเีกดิขึนทงัหมดจากการ
ทจุริตนนั 

5.10. ในกรณีมีข้อพิพาทเกยีวกบับญัชเีงนิฝาก ผู้ขอใชบ้ริการยินยอมให้ธนาคารใช้หลักเกณฑแ์ละขันตอนของธนาคารในการสอบสวน
และดาํเนนิการแก้ไขข้อผดิพลาด 

5.11. ในกรณมีข้ีอสงสัยหรือพบข้อผดิพลาดใดๆ ผูข้อใชบ้ริการสามารถตดิต่อผา่น ttb contact center หรอืทกุสาขาของธนาคาร 
5.12. การทํารายการธรุกรรมผา่นช่องทางของธนาคารหลังเวลา 23.00 น. ถอืเปนรายการของวนัถดัไป 
5.13. การเปลียนแปลงข้อตกลงและเงือนไขทีทําให้ผู้ขอใช้บริการเสียประโยชน์ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ขอใช้บริการ การ

เปลียนแปลงข้อตกลงและเงือนไขทีไม่ทําให้ผู้ขอใช้บริการเสียประโยชน์ ธนาคารจะต้องแจ้งสาระสําคัญของเงือนไขที
เปลียนแปลงให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันมีผลบังคับ โดยการติดประกาศ ณ ทีทําการของธนาคาร และ/หรือ
ประกาศผ่านหนา้ Website และ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนกิส์อืนๆ  

5.14. ผู้ขอใช้บรกิารตกลงยินยอมให้ธนาคารเกบ็รวบรวม และ/หรอื ใช้ และ/หรอื เปดเผยข้อมูลส่วนบคุคลหรอืข้อมูลอืนใดของผูข้อใช้
บริการให้แก่ หน่วยงานราชการ และ/หรือ ผู้ให้บริการภายนอกทีธนาคารเปนคู่สัญญา หรือมีความสัมพันธด์้วยทังในประเทศ
ไทยและต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพือการบริหารจัดการธุรกิจของธนาคาร หรือการทีธนาคารจ้างหรือมอบหมายให้
บุคคลอืนดําเนินการแทนไม่ว่างานเกียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ งานประเมินราคาหลักประกัน งานต่อประกันภัยทรัพย์
หลักประกัน งานติดต่อสือสาร งานติดตามทวงถามหนี หรืองานอืนใดไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วน ตามทีจําเปนเพือการ
ดาํเนนิงานตามสัญญาทมีอียูก่บัธนาคาร  

5.15. ข้อตกลงนีอยู่ภายในบังคับและการตีความตามกฎหมายไทย และมีผลบังคับตกทอดไปยังทายาท หรือผู้สืบสิทธิของผู้ขอใช้
บริการด้วย 

 
 

 
 


