
 

  

 

BSM-DP  2/65           ตารางอัตราดอกเบีย้เงนิฝาก (ร้อยละต่อปี)

       เร่ิมใช้ตัง้แต่วันที ่ 7 กุมภาพนัธ ์2565 CD-INT

บุคคล

ธรรมดา
นิตบุิคคล

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 กระแสรายวัน
1.1 บัญชี ททีบีี กระแสรายวันทัว่ไป 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 - -

1.2 บัญชีกระแสรายวัน ททีบีี เอกสิทธ์ิ 0.000 0.000 0.000 - - - 0.000 - -
1.3 บัญชีกระแสรายวัน ททีบีี เอกสิทธ์ิ ทีใ่ช้บริการธุรกรรม AS 0.000 0.000 0.000 0.000 - 0.000 0.000 - -

 (ตามเงือ่นไขทา้ยประกาศ)

1.4 บัญชี ททีบีี รับ-จ่ายเซฟเวอรเ์พื่อธุรกิจ 0.000 0.000 0.000 - - - - - -
(ส าหรับลูกค้าที่เปิดบญัชีก่อนวันที่ 1 ม.ค.55)

1.5 บัญชี ททีบีี เอสเอ็มอี OD การด์ 0.000 0.000 0.000 - - - - - -
(ส าหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีก่อนวันที่ 1 เม.ย. 58)

1.6 บัญชีกระแสรายวัน ททีบีี บัตรเงินคล่องเพื่อผูซ้ือ้ 0.000 0.000 0.000 0.000 - - 0.000 - -
 (ตามเงือ่นไขทา้ยประกาศ)

1.7 บัญชีธุรกิจกระแสรายวัน ททีบีี วันแบงก ์-corporate business - 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 - -
 (ตามเงือ่นไขทา้ยประกาศ)

1.8 บัญชีธุรกิจกระแสรายวัน ททีบีี เอสเอ็มอีวันแบงก์ 0.000 0.000 0.000 - - - 0.000 - -

(ตามเงือ่นไขทา้ยประกาศ)

2 ออมทรัพย์

2.1 0.125 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 - -

2.2
0.125 - - - - - - - -

2.3
0.125 - - - - - - - -

2.4 บัญชี ททีบีี เซฟว่ิง แคร ์(ttb savings care account) 0.125 - - - - - - - -

2.5
0.125 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 - -

2.6 บัญชี ททีบีี ดรีม เซฟว่ิง (ttb dream savings account)  (ตามเง่ือนไขทา้ยประกาศ)
- เดือนที่ 1 ถงึเดือนที่ 6 (บัญชี ทีทีบี ดรีมเซฟว่ิง+0.25) 1.50 - - - - - - - -
- เดือนที่ 7 เป็นต้นไป (บัญชี ทีทีบี ดรีมเซฟว่ิง) 1.25 - - - - - - - -

2.7 บัญชี ททีบีี โน ฟิกซ ์(ttb no fixed account)  (ตามเง่ือนไขทา้ยประกาศ)

◼ อตัราดอกเบีย้ปกติ
    - ยอดเงนิ 30 ล้านบาทแรก 0.25 - - - - - - - -
    - ยอดเงนิส่วนที่เกิน 30 ล้านบาทขึน้ไป 0.00
◼ อตัราดอกเบีย้โบนสั

         

0.90

0.65

1.00 - - - - - - - -

0.75 - - - - - - - -

     - ยอดเงินส่วนทีเ่กิน 30 ล้านบาทขึน้ไป

       (อัตราดอกเบี้ยปกติ + โบนัส 0.65%)

  เม่ือมียอดเงนิเฉล่ียตัง้แต่ 2 ล้านบาทขึน้ไปในเดือนปัจจุบัน 

  รับอัตราดอกเบีย้โบนัสในเดือนถดัไป
     - ยอดเงิน 30 ล้านบาทแรก

      (อัตราดอกเบี้ยปกติ + โบนัส 0.75%)
    - ยอดเงนิส่วนที่เกิน 30 ล้านบาทขึน้ไป

      (อัตราดอกเบีย้ปกติ + โบนัส 0.75%)

บัญชี ททีบีี เบสิก

(มีผลตัง้แต ่1 มิ.ย. 59)
บัญชี ททีบีี payroll plus

(มีผลตัง้แต ่1 มิ.ย. 59)

บัญชี ททีบีี ไม่มีสมุด(ttb savings no book account)

(มีผลตัง้แต ่1 มิ.ย. 59 ส าหรบัลกูคา้ที่เปิดบญัชีก่อนวนัที่ 4 ส.ค. 54)

บัญชีออมทรัพย ์ททีบีี ธนกิจ 

(ส าหรบัลกูคา้ที่เปิดบญัชีก่อนวนัที่ 1 เม.ย. 58)

เม่ือใช้บัญชี ทีทีบี ออลล ์ฟรี ท าธุรกรรม 5 ครัง้ขึน้ไปในเดือน

ปัจจุบันรับอัตราดอกเบีย้โบนัสในเดือนถดัไป
     - ยอดเงิน 30 ล้านบาทแรก

       (อัตราดอกเบี้ยปกติ + โบนัส 0.65%)

ประเภทเงินฝาก

ประเภทลูกค้า

ลูกค้าทั่วไป
สถาบันที่ไม่

แสวงหาก าไร
นิติบุคคล ราชการ กองทุน 1 กองทุน 2 รัฐวิสาหกิจ

ผูมี้ถิน่ฐานอยู่นอกประเทศ
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BSM-DP  2/65           ตารางอัตราดอกเบีย้เงนิฝาก (ร้อยละต่อปี)

       เร่ิมใช้ตัง้แต่วันที ่ 7 กุมภาพนัธ ์2565 CD-INT

บุคคล

ธรรมดา
นิตบุิคคล

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

◼ อตัราดอกเบีย้โบนสัพิเศษ

1.20 - - - - - - - -

0.95 - - - - - - - -

1.30 - - - - - - - -

1.05 - - - - - - - -

1.40 - - - - - - - -

1.15 - - - - - - - -

2.8 บัญชี ททีบีี มีเซฟ (ttb ME save account)  (ตามเง่ือนไขทา้ยประกาศ)

◼ อตัราดอกเบีย้ปกติ
    - ยอดเงนิ 10 ล้านบาทแรก 0.40 - - - - - - - -
    - ยอดเงนิส่วนที่เกิน 10 ล้านบาทขึน้ไป 0.00 - - - - - - - -
◼ อตัราดอกเบีย้ส  าหรบับญัชีที่เปิดใหม่

รับอัตราดอกเบี้ยโบนัสเป็นเวลา 1 เดือน

1.10 - - - - - - - -

0.70 - - - - - - - -

◼ อตัราดอกเบีย้ส  าหรบับญัชีเดิม

1.10 - - - - - - - -

0.70 - - - - - - - -

2.9 บัญชี ททีบีี มีมูฟ (ttb ME move account) 0.00

เม่ือมียอดเงนิฝากคงเหลือเฉล่ียมากกว่า 2 ล้านบาทและมีการลงทุน

ในกองทุนรวมทุกประเภทผา่น ทีทีบี ที่มีมูลค่าของเงนิลงทุนเฉล่ีย

ตัง้แต่  1 ล้านบาทขึน้ไปในเดือนปัจจุบัน รับอัตราดอกเบีย้โบนัส
     - ยอดเงนิ 30 ล้านบาทแรก

      (อัตราดอกเบีย้ปกติ + โบนัส 0.95%)

ประเภทเงินฝาก

     - ยอดเงนิส่วนที่เกิน 30 ล้านบาทขึน้ไป

     (อัตราดอกเบีย้ปกติ + โบนัส 0.95%)

เม่ือมียอดเงนิฝากคงเหลือเฉล่ียมากกว่า 2 ล้านบาท และมีการลงทุน

ในกองทุนรวมทุกประเภทผา่น ทีทีบี ที่มีมูลค่าของเงนิลงทุนเฉล่ีย

ตัง้แต่ 10 ล้านบาทขึน้ไปในเดือนปัจจุบัน รับอัตราดอกเบีย้โบนัส

พิเศษในเดือนถดัไป

    - ยอดเงนิ 30 ล้านบาทแรก

     (อัตราดอกเบีย้ปกติ + โบนัส 1.05%)

    - ยอดเงนิส่วนที่เกิน 30 ล้านบาทขึน้ไป

     (อัตราดอกเบีย้ปกติ + โบนัส 1.05%)

เม่ือมียอดเงนิฝากคงเหลือเฉล่ียมากกว่า 2 ล้านบาท และมีการลงทุน

ในกองทุนรวมทุกประเภทผา่น ทีทีบี ที่มีมูลค่าของเงนิลงทุนเฉล่ีย

ตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไปในเดือนปัจจุบัน รับอัตราดอกเบีย้โบนัส

พิเศษในเดือนถดัไป

    - ยอดเงนิ 30 ล้านบาทแรก

     (อัตราดอกเบีย้ปกติ + โบนัส 1.15%)
    - ยอดเงนิส่วนที่เกิน 30 ล้านบาทขึน้ไป

     (อัตราดอกเบีย้ปกติ + โบนัส 1.15%)

    - ยอดเงนิ 10 ล้านบาทแรก

     (อัตราดอกเบีย้ปกติ + โบนัส 0.70%)
    - ยอดเงนิส่วนที่เกิน 10 ล้านบาทขึน้ไป

     (อัตราดอกเบีย้ปกติ + โบนัส 0.70%)

เม่ือมียอดเงนิรวมของธุรกรรมที่ฝากเข้าทั้งหมดในเดือนปัจจุบันสูง

กว่ายอดเงนิรวมของธุรกรรมที่ถอนออกทั้งหมดในเดือนปัจจุบันรับ

ดอกเบีย้โบนัสในเดือนถดัไป

     - ยอดเงนิ 10 ล้านบาทแรก

      (อัตราดอกเบีย้ปกติ + โบนัส 0.70%)

     - ยอดเงนิส่วนที่เกิน 10 ล้านบาทขึน้ไป

      (อัตราดอกเบีย้ปกติ + โบนัส 0.70%)

(ตามเงือ่นไขทา้ยประกาศ)

ประเภทลูกค้า

ลูกค้าทั่วไป
สถาบันที่ไม่

แสวงหาก าไร
นิติบุคคล ราชการ กองทุน 1 กองทุน 2 รัฐวิสาหกิจ

ผูมี้ถิน่ฐานอยู่นอกประเทศ
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BSM-DP  2/65           ตารางอัตราดอกเบีย้เงนิฝาก (ร้อยละต่อปี)

       เร่ิมใช้ตัง้แต่วันที ่ 7 กุมภาพนัธ ์2565 CD-INT

บุคคล

ธรรมดา
นิตบุิคคล

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

2.10 บัญชีธุรกิจออมทรัพย ์ททีบีี วันแบงก์

- ยอดเงนิ 50,000 บาทแรก 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 - -
- ยอดเงนิส่วนที่เกิน 50,000 บาทแต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 - -
- ยอดเงนิส่วนที่เกิน 10 ล้านบาทขึน้ไป 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 - -

- ยอดเงนิ 150,000 บาทแรก 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 - -
- ยอดเงนิส่วนที่เกิน 150,000 บาทแต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 - -
- ยอดเงนิส่วนที่เกิน 10 ล้านบาทขึน้ไป 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 - -

- ยอดเงนิ 350,000 บาทแรก 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 - -
- ยอดเงนิส่วนที่เกิน 350,000 บาทขึน้ไป 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 - -

2.11 บัญชีธุรกิจออมทรัพย ์ททีบีี เอสเอ็มอีวันแบงก์ 0.05 0.05 0.05 - - - 0.05 - -

(ตามเงือ่นไขทา้ยประกาศ)

2.12 บัญชีออมทรัพย ์ttb corporate liquidity 

- ต า่กว่า 10 ล้านบาท - 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 - -
- ตัง้แต่ 10 ล้านบาท - 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 - -
- ตัง้แต่ 20 ล้านบาท - 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 - -
- ตัง้แต่ 50 ล้านบาท - 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 - -
- ตัง้แต่ 100 ล้านบาท - 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 - -
- ตัง้แต่ 1,000 ล้านบาท - 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 - -

2.13 บัญชีออมทรัพย ์ttb cash concentration account 

- ยอดเงนิ 35 ล้านบาทแรก 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 - -

- ยอดเงนิส่วนที่เกิน 35 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 - -

- ยอดเงนิส่วนที่เกิน 100 ล้านบาทขึน้ไป 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 - -

2.14 บัญชี ทีทีบี ออลลฟ์รี (ttb all free acount) 0.000

2.15 บัญชีพื้นฐาน (puentarn account) 0.00

3 บญัชี ททีบี ีเงนิฝากประจ าทั่วไป 3 , 6 , 12 , 24 และ 36 เดอืน
3.1 ประจ าทัว่ไป  (ตามเง่ือนไขทา้ยประกาศ)

3  เดือน 0.40 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 - -
6  เดือน 0.50 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.50 0.15
12  เดือน 0.60 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.60 0.20
24  เดือน (รับดอกเบี้ยทุก 3เดือน) 0.60 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.60 0.20
36  เดือน (รับดอกเบี้ยทุก 3เดือน) 0.80 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.80 0.20

3.2 บัญชีเงินฝากประจ า ททีบีี ธนกิจ  (ตามเง่ือนไขทา้ยประกาศ)

7 วัน  ตั้งแต่ 5 ล้านบาท - 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 - -

14 วัน ตั้งแต่ 5 ล้านบาท - 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 - -

21 วัน ตั้งแต่ 5 ล้านบาท - 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 - -

1 เดือน ตั้งแต่ 5 ล้านบาท 0.75 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 - -

2 เดือน ตั้งแต่ 5 ล้านบาท 0.75 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 - -

นิติบุคคล ราชการ กองทุน 1 กองทุน 2 รัฐวิสาหกิจ
ผูมี้ถิน่ฐานอยู่นอกประเทศ

◼ บญัชีธุรกิจออมทรัพย ์ททีบี ีวันแบงก ์- basic pament pack

   (ส าหรบัลกูคา้ที่เปิดบญัชีก่อนวนัที่ 1 ส.ค. 56)

◼ บญัชีธุรกิจออมทรัพย ์ททีบี ีวันแบงก ์-small payment pack

   (ส าหรบัลกูคา้ที่เปิดบญัชีก่อนวนัที่ 3 ธ.ค. 59)

◼ บญัชีธุรกิจออมทรัพย ์ททีบี ีแบงก ์วันแบงก ์large payment pack

  (ส าหรบัลกูคา้ที่เปิดบญัชีก่อนวนัที่ 3 ธ.ค. 59)

(ตามเงือ่นไขทา้ยประกาศ )

(ตามเงือ่นไขทา้ยประกาศ)

ประเภทเงินฝาก

ประเภทลูกค้า

ลูกค้าทั่วไป
สถาบันที่ไม่

แสวงหาก าไร
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BSM-DP  2/65           ตารางอัตราดอกเบีย้เงนิฝาก (ร้อยละตอ่ปี)

       เร่ิมใช้ตัง้แต่วันที ่ 7 กุมภาพนัธ ์2565 CD-INT

บุคคล

ธรรมดา
นิตบุิคคล

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

3.3 บัญชี ททีบีี เงินฝากประจ าโฟลตติง้ (ส าหรบัลกูคา้ที่เปิดบญัชีกอ่นวนัที่ 5 ต.ค. 54) (ตามเง่ือนไขทา้ยประกาศ)

12 เดือน (รับดอกเบี้ยทุก 3เดือน) 0.60 - - - - - - - -
24 เดือน (รับดอกเบี้ยทุก 3เดือน) 0.60 - - - - - - - -

 36 เดือน (รับดอกเบี้ยทุก 3เดือน) 0.60 - - - - - - - -

3.4 บัญชี ททีบีี เงินฝากประจ า อัพ แอนด ์อัพ  (ตามเง่ือนไขทา้ยประกาศ)

เดือนที่ 1 ถงึเดือนที่ 6 0.65 - - - - - - - -
เดือนที่ 7 ถงึเดือนที่ 12 1.35 - - - - - - - -
เดือนที่ 13 ถงึเดือนที่ 18 1.40 - - - - - - - -
เดือนที่ 19 ถงึเดือนที่ 24 1.60 - - - - - - - -
ลูกค้าทั่วไป(1) อัตราดอกเบีย้เฉล่ีย 1.25% ตอ่ปี

3.5 บัญชี ททีบีี เงินฝากประจ าดอกเบี้ยด่วน 3 เดือน 0.50 0.10

3.6 บัญชี ททีบีี เงินฝากประจ าดอกเบี้ยด่วน 12 เดือน 0.80 0.20

3.7 1.00 -

3.8 บัญชี ททีบีี เงินฝากประจ าเอ๊กซค์ลูซฟี 9 เดือน 0.90 -

3.9 บัญชี ทีทีบี เงนิฝากประจ าทั่วไป 12 เดือน 

(แคมเปญ “ฝากบัญชี ทีทีบี เงนิฝากประจ าทั่วไป 12 เดือน 2.50 -
ยิม้รับดอกเบีย้สูง 2.5% ต่อปี”

ตัง้แต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 - 28 กุมภาพันธ ์2565)

หมายเหตุ :  ' - ' คือ ไม่รับฝาก

เงือ่นไขของเงินฝากประเภทต่างๆ เงือ่นไขในการจ่ายดอกเบี้ย และความหมายของประเภทลูกค้า อยู่หน้าถดัไป      

(ตามเงือ่นไขทา้ยประกาศ)

(ตามเงือ่นไขทา้ยประกาศ)

บัญชี ททีบีี เงินฝากประจ าถอนอิสระ 24 เดือน                              

             (ส าหรบัลกูคา้ที่เปิดบญัชีก่อนวนัที่ 12 ก.ค. 56)

(ตามเงือ่นไขทา้ยประกาศ)

(ตามเงือ่นไขทา้ยประกาศ)

(ตามเงือ่นไขทา้ยประกาศ)

ประเภทเงินฝาก

ประเภทลูกค้า

ลูกค้าทั่วไป
สถาบันที่ไม่

แสวงหาก าไร
นิติบุคคล ราชการ กองทุน 1 กองทุน 2 รัฐวิสาหกิจ

ผูมี้ถิน่ฐานอยู่นอกประเทศ
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   เ ื่อ ไข    ฝา แ ะ ารจ่ายดอ    ย้  

1. บัญชี ทีทีบี กระแสรายวันทั่วไป และบัญชีธุรกิจกระแสรายวัน ทีทีบี วันแบงก์ (ttb one bank) ธนาคารไม่คิดอัตราดอกเบี้ยให้สำหรับ
เงินฝากประเภทนี้ 
(สำหรับบัญชีธุรกิจกระแสรายวัน ทีทีบี วันแบงก์ (ttb one bank)ลูกค้าไม่สามารถเปิดบัญชีใหม่ ตั้งแต่วันท่ี 3 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป) 

2. บัญชีกระแสรายวัน ทีทีบี เอกสิทธิ์ (Current 3 in 1) มีเง่ือนไขดังนี้ 
2.1. เป็นเงินฝากประเภทต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามประเภทกระแสรายวัน แบบมีดอกเบี้ย 
2.2. ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ ณ ส้ินวันและธนาคารจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกสิ้นงวด  
2.3. การคำนวณดอกเบี้ย (ยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน x อัตราดอกเบี้ยตามประกาศ ณ ขณะน้ัน) / จำนวนวันในปีน้ันๆ 
2.4. ธนาคารจะทำการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด 
2.5. ลูกค้าบัญชีกระแสรายวัน ทีทีบี เอกสิทธิ์ สำหรับ AS หมายถึงลูกค้าตามคำจำกัดความดังน้ี   

        -กลุ่มลูกค้าท่ัวไป สถาบันท่ีไม่แสวงหากำไร นิติบุคคล หน่วยงานราชการ-ทหาร หรือ รัฐวิสาหกิจ ตามลำดับ ท่ีใช้บริการผู้รับฝาก
ทรัพย์สิน (Custodian) กับธนาคาร 

        - กลุ่มลูกค้ากองทุน 2 ท่ีใช้บริการผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม (Fund Supervisory) กับธนาคาร หรือ ท่ีใช้บริการผู้รับฝาก
ทรัพย์สิน (Custodian) กับธนาคาร 

2.6. ลูกค้าบัญชีกระแสรายวัน ทีทีบี เอกสิทธิ์  สำหรับ AS ให้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  0.05 ต่อปี 
3. บัญชี ทีทีบี รับ-จ่ายเซฟเวอร์เพื่อธุรกิจ (ttb business saver account) มีเง่ือนไขดังนี้ 

(สำหรับลูกค้าท่ีเปิดบัญชีก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2555) 
3.1. เป็นเงินฝากประเภทต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามประเภทกระแสรายวัน แบบมีดอกเบี้ย 
3.2. ธนาคารจะคํานวณดอกเบี้ยเป็นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ ณ ส้ินวันและธนาคารจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกสิ้นงวด 
3.3. การคํานวณดอกเบี้ย (ยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน X อัตราดอกเบี้ยตามประกาศ ณ ขณะน้ัน) / จํานวนวันในปีน้ันๆ 
3.4. ธนาคารจะทําการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกําหนด 
3.5. ให้เงื่อนไขตามท่ีระบุไว้ในข้อ 3.1 –  3.4 ข้างต้นและอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก บัญชี ทีทีบี รับ-จ่ายเซฟเวอร์เพื่อธุรกิจ ครอบคลุม 

ถึงผลิตภัณฑ์ บัญชี ทีทีบี บิสสิเนส เซฟเวอร์ ด้วย 
3.6. ลูกค้าไม่สามารถเปิดบัญชีใหม่ ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป 

4. บัญชี ทีทีบี เอสเอ็มอี OD การ์ด (ttb sme OD card account) 
 บัญชี ทีทีบี เอสเอ็มอี โนฟี (ประเภท 20 รายการ) (ttb sme no fee max – 20)  
 บัญชี ทีทีบี เอสเอ็มอี โนฟี (ประเภท 40 รายการ) (ttb sme no fee max – 40)  มีเง่ือนไขดังนี้ 
(สำหรับลูกค้าท่ีเปิดบัญชีก่อนวันท่ี 1 เมษายน 2558) 
4.1. เป็นเงินฝากประเภทต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามประเภทกระแสรายวัน แบบมีดอกเบี้ย 
4.2. ธนาคารจะคํานวณดอกเบี้ยเป็นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ ณ ส้ินวันและธนาคารจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกสิ้นงวด 
4.3. การคํานวณดอกเบี้ย (ยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน X อัตราดอกเบี้ยตามประกาศ ณ ขณะน้ัน) / จํานวนวันในปีน้ันๆ 
4.4. ธนาคารจะทําการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกําหนด 
4.5. ลูกคา้ไม่สามารถเปิดบัญชีใหม่  ตั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน 2558 เป็นต้นไป 

5. บัญชีกระแสรายวัน ทีทีบี บัตรเงินคล่องเพื่อผู้ซื้อ (ttb purchasing card)  มีเง่ือนไขดังนี้ 
5.1. เป็นเงินฝากประเภทต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามประเภทกระแสรายวัน แบบมีดอกเบี้ย 
5.2. ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ ณ ส้ินวันและธนาคารจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกสิ้นงวด  
5.3. การคำนวณดอกเบี้ย (ยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน x อัตราดอกเบี้ยตามประกาศ ณ ขณะน้ัน) / จำนวนวันในปีน้ันๆ 
5.4. ธนาคารจะทำการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด 
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   เ ื่อ ไข    ฝา แ ะ ารจ่ายดอ    ย้ (ต่อ) 

6. บัญชีธุรกิจกระแสรายวัน ทีทีบี วันแบงก์ - corporate business มีเง่ือนไขดังนี้ 
6.1. เป็นเงินฝากประเภทต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามประเภทกระแสรายวัน แบบมีดอกเบี้ย 
6.2. ธนาคารจะคํานวนดอกเบี้ยเป็นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ ณ ส้ินวันและธนาคารจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกสิ้นงวด 
6.3. การคํานวณดอกเบี้ย (ยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน X อัตราดอกเบี้ยตามประกาศ ณ ขณะน้ัน) / จํานวนวันในปีน้ันๆ 
6.4. ธนาคารจะทําการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกําหนด 

7. บัญชีธุรกิจกระแสรายวัน ทีทีบี เอสเอ็มอีวันแบงก์ (ttb sme one bank) มีเง่ือนไขดังนี้ 
7.1. เป็นเงินฝากประเภทกระแสรายวัน แบบไม่มีดอกเบี้ย สำหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจท่ีเป็น SME ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารครอบคลุมท้ัง     

นิติบุคคล สถาบันท่ีไม่แสวงหากำไร ได้แก่ สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน (โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย) และรัฐวิสาหกิจท่ี
ดำเนินการในรูปบริษัทจำกัด ไม่รวมสถาบันการเงิน และผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ  

7.2. เปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 2,500 บาท การฝากครั้งต่อไปไม่จำกัดจำนวนเงินขั้นต่ำ  
7.3. ผู้ฝากขอใช้บริการสามารถเปิดบัญชีธุรกิจกระแสรายวัน ทีทีบี เอสเอ็มอีวันแบงก์ คู่กับบัญชีธุรกิจออมทรัพย์ ทีทีบี เอสเอ็มอีวันแบงก์  

และ ต้องสมัครใช้บริการช่องทาง ttb biz touch application และ/หรือ ttb business click หรือ ttb business one  
7.4. ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมรายปีบัญชี ttb sme one bank ตามประกาศธนาคารตามตาราง 3 (อัตราค่าบริการต่างๆ  เบี้ยปรับท่ี

เกี่ยวเน่ืองกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ และค่าบริการอื่นๆ) โดยในปีแรกธนาคารจจะดำเนินการหักค่าบริการหลังการเปิดบัญชี หรือ 
เปลี่ยนแปลงประเภทบัญชี และปีต่อๆไป ธนาคารจะหักค่าบริการทุกๆ 395 วัน โดยนับจากวันท่ีเปิด หรือเปลี่ยนแปลงประเภท       
บัญชเีงินฝากอื่น มาเป็นบัญชีธุรกิจกระแสรายวัน ทีทีบี เอสเอ็มอีวันแบงก์ ท้ังนี้หากทางธนาคารไม่สามารถทำการเรียกเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียมรายปีจากบัญชีของผู้ขอใช้บริการได้สำเร็จภายในระยะเวลาท่ีธนาคารกำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้      
บริการรวมท้ังยกเลิกสิทธิประโยชน์ในการใช้บริการตามเงื่อนไชท่ีธนาคารกำหนด 

7.5. ในกรณีธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีบัญชี ttb sme one bank ได้ หรือพบว่ามีการใช้บัญชีโดยไม่เป็นไปตาม   
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการตามท่ีธนาคารกำหนด หรือพบว่าการทำธุรกรรมผิดวัตถุประสงค์การใช้ ซ้ืออาจนำความเสียหาย      
มาสู่ธนาคาร ธนาคารสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมรายปีบัญชี ttb one bank ยกเลิกสิทธิประโยชน์ต่างๆและเปลี่ยนแปลงประเภท
ผลิตภัณฑ์เป็นเงินฝากประเภทอื่นๆตามท่ีธนาคารกำหนด 

7.6. สิทธิประโยชน์ สำหรับบัญชีธุรกิจกระแสรายวัน ทีทีบี เอสเอ็มอีวันแบงก์ ผ่านช่องทาง ttb business click หรือ ttb biz touch    
สำหรับการทำธุรกรรมฟรี แบบไม่มีค่าธรรมเนียม หรือการทำธุรกรรมในราคาพิเศษ โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง มีรายละเอียดดังนี้ 

       7.6.1 ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างบัญชีภายในธนาคาร เพื่อจ่ายเงินเดือนแก่พนักงาน (Payroll) 
       7.6.2 ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างบัญชีภายในธนาคาร เพื่อจ่ายค่าสินค้า/บริการ ครั้งล่ะหลายรายการ (Direct Credit) 
       7.6.3 ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างธนาคารแบบทันที เฉพาะช่องทาง ttb business touch 
       7.6.4 ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างธนาคารแบบภายในวันทำการ (SMART Same Day-Bulk Payment) 
                เฉพาะช่องทาง ttb business touch 
       7.6.5 ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างธนาคารแบบ 1 วันทำการ (SMART Next Day-Bulk Payment) 
       7.6.6 ฟรีค่าธรรมเนียมการชำระค่าสาธารณูปโภค /ค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) 
       7.6.7 ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างธนาคาร สำหรับเงินโอนท่ีมีมูลค่าสูง (Bahtnet) 
       7.6.8 การโอนเงินระหว่างธนาคารแบบภายในวันทำการ (SMART Same Day-Bulk Payment) คิดค่าธรรมเนียมในราคาพิเศษ 
                เฉพาะช่องทาง ttb business click              
       7.6.9 การโอนเงินระหว่างธนาคาร สำหรับเงินโอนท่ีมีมูลค่าสูง (Bahtnet) คิดค่าธรรมเนียมในราคาพิเศษ 
 7.7  ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในการใช้บริการบัญชธุรกิจกระแสรายวัน ทีทีบี เอสเอ็มอีวันแบงก์ ให้เป็นไปตามประกาศเรื่อง อัตรา 
        ค่าธรรมเนียมของธนาคาร   
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เ ื่อ ไข    ฝา แ ะ ารจ่ายดอ    ย้ (ต่อ) 

8. บัญชี ทีทีบี เบสิก (ttb basic account) (ชื่อเดิม เงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป) มีเง่ือนไขดังนี้ 
8.1. เป็นเงินฝากประเภทเผ่ือเรียก  หรือเงินฝากประเภทสะสมทรัพย์   การเปิดบัญชีครั้งแรก ไม่กำหนดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำ 
8.2. อัตราดอกเบี้ยตามประกาศธนาคาร  และธนาคารจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้งคือ เดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม โดยหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 

ของดอกเบี้ยเงินฝาก  ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร 
9. บัญชี ทีทีบี  payroll plus มีเง่ือนไขดังนี้ 

9.1. เป็นเงินฝากออมทรัพย์สำหรับกลุ่มลูกค้าบุคคลธรรมดาท่ีรับเงินเดือนผ่านธนาคาร  
9.2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามประกาศธนาคาร และธนาคารจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง คือ เดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม โดยหักภาษี    

ณ ท่ีจ่าย ของดอกเบี้ยเงินฝาก ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร 
10.  บัญชี ททีีบี ไม่มีสมุด (ttb saving no book account) มีเง่ือนไขดังนี้  

10.1. เป็นเงินฝากออมทรัพย์ ประเภทไม่มีสมุดคู่ฝาก สำหรับองค์กรภาครัฐและเอกชนท่ีมีความประสงค์ให้เจ้าหน้าท่ี หรือพนักงาน เปิดบัญชี
ออมทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันในการเข้าทำงานขององค์กรน้ันๆ โดยผู้บริหารท่ีมีอำนาจขององค์กรภาครัฐ/ ภาคเอกชนแจ้งความ
ประสงค์ท่ีจะใช้บริการบัญชี ทีทีบี ไม่มีสมุด  เพื่อใช้เป็นหลักประกันของพนักงาน 

10.2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามประกาศธนาคาร  และธนาคารจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง คือ เดือนมิถุนายน และ เดือนธันวาคม โดยหักภาษี  
ณ ท่ีจ่าย ของดอกเบี้ยเงินฝาก ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร 

10.3. ธนาคารขอสงวนสิทธิในการให้บริการสำหรับลูกค้าท่ีเปิดใช้บริการก่อน วันท่ี 4 สิงหาคม 2554 เท่าน้ัน 
11. บัญชี ทีทีบี เซฟวิ่ง แคร์ (ttb savings care account) มีเง่ือนไขดังนี้ 

11.1. ความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ของบริการบัญชี ทีทีบี เชฟว่ิง แคร์ จะคุ้มครองเฉพาะผู้ขอใช้บริการท่ีเปิดบัญชีในนามบุคคลธรรมดา   
โดยไม่เป็นบัญชีร่วม มีจำนวนเงินเปิดบัญชีและยอดเงินฝากคงเหลืออยู่ในบัญชีไม่น้อยกว่า 5,000 บาท     

11.2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามประกาศธนาคาร และธนาคารจ่ายปีละ 2 ครั้ง คือ เดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม โดยหักภาษี ณ ท่ีจ่ายของ
ดอกเบี้ยเงินฝาก ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร 

11.3. บัญชี ทีทีบี เซฟวิ่ง แคร์  ไม่สามารถใช้บริการร่วมกับบัตรเดบิตทุกประเภท และไม่สามารถใช้บริการ หักบัญชีอัตโนมัติเพื่อชำระค่าสินค้า
และบริการ (direct debit) และไม่สามารถนำไปใช้ผูกเป็นบัญชีเพื่อหักโอนเงินออกไปยัง บัญชีเงินฝากอื่นได้ แต่สามารถเป็นบัญชีรับโอน
เงินจากบัญชีเงินฝากอื่นได ้

11.4. การทำธุรกรรมผ่านช่องทาง ttb internet banking และ แอปพลิเคชั่น  ttb touch 
- ช่องทาง ttb internet banking และ แอปพลิเคชั่น  ttb touch สามารถทำธุรกรรมได้เฉพาะการถามยอดเงิน และการโอนเงิน

ระหว่างบัญชีของธนาคารทหารไทยธนชาต หรือ ttb เท่าน้ัน ท้ังน้ีไม่สามารถทำธุรกรรมการโอนเงินระหว่างธนาคาร, การชำระ
ค่าสาธารณูปโภค (Bill Payment) และการชำระค่าสินค้าและบริการ (E-Payment) ได้ 

- ไม่สามารถทำธุรกรรมใดๆ ผ่านเครื่อง ATM 
11.5. ผู้ขอใช้บริการจะได้รับความคุ้มครองการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ซ่ึงคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุซ่ึง

ทำให้เกิดการบาดเจ็บทางร่างกายการเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะ สายตาการรับฟังเสียงการพูดออกเสียงหรือทุพพลภาพถาวร แต่ไม่รวมถึงการ
ถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย การขับขี่หรือโดยสารจักรยานยนต์และไม่รวมค่ารักษาพยาบาล 

11.6. จำนวนเงินหรือค่าสินไหมทดแทนท่ีผู้ขอใช้บริการได้รับความคุ้มครองตามข้อ 11.5 เท่ากับ 20 เท่า ของยอดเงินฝากคงเหลือ 
11.6. ในบัญชี ทีทีบี เซฟวิ่ง แคร์ 1 วัน ก่อนวันเกิดอุบัติเหตุ สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือ ทุพพลภาพถาวร  

สูงสุดไมเ่กิน 3,000,000 บาทต่อปี 
11.7. ความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ของบริการบัญชี ทีทีบี เซฟว่ิง แคร์ ท่ีได้รับเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการบัญชี 

ทีทีบี เซฟว่ิง แคร์ ท่ีผู้ขอใช้บริการได้รับไว้เป็นหลักฐาน ณ วันท่ีขอใช้บริการ 
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12. บัญชีออมทรัพย์ ทีทีบี ธนกิจ (ttb saving corporate permier)มีเง่ือนไขดังนี้ 
(สำหรับลูกค้าท่ีเปิดบัญชีก่อนวันท่ี 1 เมษายน 2558) 

12.1.  เปิดบัญชีครั้งแรกตั้งแต่  500 บาท ขึ้นไป 
12.2.  อัตราดอกเบี้ยตามประกาศธนาคาร  
12.3.  ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือเมื่อสิ้นวันเป็นรายวันตามจำนวนเงินฝากท่ีธนาคารกำหนด                   
12.4.  ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม สำหรับการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย สำหรับรายได้ดอกเบี้ย     

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร 
12.5. ลูกค้าไม่สามารถเปิดบัญชีใหม่ ตั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน 2558 เป็นต้นไป 

13. บัญชี ทีทีบี ดรีม เซฟวิ่ง (ttb dream savings account) มีเง่ือนไขดังนี้ 
13.1. เป็นเงินฝากออมทรัพย์สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา  ลูกค้าสามารถเปิดบัญชี ทีทีบี ดรีม เซฟว่ิง ได้ไม่จำกัดจำนวนบัญชี ท้ังนี้              

บัญชี ทีทีบี ดรีมเซฟว่ิง1 บัญชี  จะสามารถผูกบัญชีโอนเงินกับบัญชีหลักได้ 1 บัญชีเท่าน้ัน   
13.2. ยอดเงินในบัญชีหลักจะต้องมีจำนวนเพียงพอต่อการหักโอนเงินอย่างน้อย  1 วันทำการ ก่อนวันท่ีลูกค้าแจ้งความประสงค์ให้   

ธนาคารดำเนินการหักโอนเงิน ท้ังนี้ ธนาคารจะดำเนินการหักโอนเงินเพียง 1 ครั้ง ต่อเดือน หากในเดือนใด ธนาคารไม่สามารถหักโอนเงิน
จากบัญชีหลักในวันท่ีลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ได้ ธนาคารจะไม่หักโอนเงินในเดือนน้ันอีก   

13.3. ลูกค้าสามารถถอนเงินจากบัญชี ทีทีบี ดรีม เซฟว่ิงได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อเดือน โดยโอนเงินกลับไปยังบัญชีหลักท่ีลูกค้าผูกบัญชีไว้ 
หลังจากนั้นจึงถอนเงินสดจากบัญชีหลักตามปกติได้ 

13.4. บัญชี ทีทีบี ดรีม เซฟว่ิง ไม่สามารถใช้บริการร่วมกับบัตรเดบิต ทุกประเภท หรือนำไปใช้ในการทำธุรกรรมอื่นๆ และไม่สามารถฝากเงิน 
เข้าบัญช ีทีทีบี ดรีม เซฟวิ่งโดยตรงได้  

13.5. ยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินจากบัญชีหลักไปบัญชี ทีทีบี ดรีม เซฟว่ิง และจากบัญชี ทีทีบี ดรีม เซฟว่ิง ไปบัญชีหลัก  
13.6. อัตราดอกเบี้ยท่ีลูกค้าได้รับเป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของบัญชี ทีทีบี ดรีม เซฟว่ิง  

- อัตราดอกเบี้ยเดือนท่ี 1 ถึงเดือนท่ี 6 (นับจากวันท่ีลูกค้าเปิดบัญชี) = อัตราดอกเบี้ยบัญชี ทีทีบี ดรีม เซฟว่ิง + 0.25% 
  - อัตราดอกเบี้ยเดือนท่ี 7 เป็นต้นไป = อัตราดอกเบี้ย ทีทีบี ดรีม เซฟว่ิง 

โดยธนาคารจ่ายปีละ 2 ครั ้ง คือ เดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม โดยหักภาษี ณ ที ่จ ่ายของดอกเบี ้ยเงินฝากตามหลักเกณฑ์               

ของกรมสรรพากร              

14. บัญชี ทีทีบี โน ฟิกซ์ (ttb no fixed account) มีเง่ือนไขดังนี้ 
14.1. ลูกค้า 1 ราย สามารถเปิดบัญชี ทีทีบี โน ฟิกซ์ ได้เพียง 1 บัญชีเท่าน้ัน (นับรวมบัญชีร่วม ทุกสาขารวมกัน) 
14.2. ไม่จำกัดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำสำหรับการเปิดบัญชีครั้งแรก และการฝากเพิ่มครั้งต่อไป 
14.3. ไม่สามารถใช้บริการร่วมกับบัตรเดบิตทุกประเภท และไม่สามารถใช้บัญชีเพ่ือทำธุรกรรมชำระค่าสาธารณูปโภค, ชำระค่าสินค้า 

 และบริการ, ชำระเงินกู้ รวมถึงการสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการได้ 
14.4. การทำธุรกรรมผ่านช่องทางต่างๆ 

            (1) การทำธุรกรรมผ่านช่องทางเคาน์เตอร์บริการของสาขา 

-   กรณีมีการทำธุรกรรมถอนเงิน หรือโอนเงิน ที่เคาน์เตอร์บริการของสาขารวมกันทั้งหมดมากกว่า 2 ครั้งขึ้นไปต่อเดือน จะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บปกติ รายการละ 50 บาท แล้วทำการสรุปยอดรวม ณ วันสิ้นเดือน เพื่อหักบัญชีโดย
อัตโนมัติในวันท่ี 1 ของเดือนถัดไป 

            (2) การทำธรุกรรมผ่านช่องทาง ttb internet banking และ แอปพลิเคชั่น ttb touch 
-   ช่องทางเครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ (CDM) ผู้ฝากเงินสามารถทำธุรกรรมเฉพาะการฝากเงินสดท่ีเครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ 
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    (CDM),ช่องทาง ttb internet banking และ แอฟพลิเคชั่น ttb touch ผู้ฝากเงินไม่สามารถทำธุรกรรมการโอนเงินระหว่าง  
    ธนาคาร, การชำระค่าสาธารณูปโภค ( Bill Payment) และการชำระค่าสินค้าและบริการผ่าน Epays  (E-Payment) โดยผ่าน 
    บัญชี  ทีทีบี โนฟิกซ์  (ttb no fixed account) แต่สามารถใช้เป็นบัญชีโอนเงินได ้   
-   ผู้ฝากเงินสามารถโอนเงินระหว่างบัญชีภายในธนาคารได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง กรณีเป็นบัญชีร่วม ไม่สามารถโอนเงินได้  
    โดยสามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือได้เพียงอย่างเดียว 
-   สามารถใช้บริการถอนเงินสดไม่ใช้บัตรได้ท่ีตู้ ATM/CDM ทีเอ็มบี ธนชาต เพียงใช้รหัสถอนเงินจากการทำรายการผ่าน  
    แอปพลิเคชั่น ttb touch 

14.5. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเป็นไปตามประกาศธนาคาร และธนาคารจ่ายดอกเบี้ยให้ปีละ 2 ครั้ง คือเดือนมิถุนายนและเดือน     
         ธันวาคม โดยหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ณ ท่ีจ่ายตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร 

อัตราดอกเบี้ยโบนัสของบัญชี ทีทีบี โนฟิกซ์ 

ลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ยโบนัสพิเศษจากอัตราดอกเบี้ยปกติในเดือนถัดไป เมื่อยอดเงินฝากคงเหลือเฉลี่ยมากกว่า 2 ล้านบาท และมีการ
ลงทุนในกองทุนรวมทุกประเภทผ่าน ทีทีบี ท่ีมีมูลค่าของเงินลงทุนเฉลี่ยตั้งแต่ 1 ล้านบาท หรือ 10 ล้านบาท หรือ 20 ล้านบาทขึ้นไป หรือ ใช้
บัญชี ทีทีบี ออลล์ฟรี ทำธุรกรรม 5 ครั้งขึ้นไปในเดือนปัจจุบัน หรือ 

• ลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ยโบนัส เพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยปกติในเดือนถัดไป เมื่อมียอดเงินฝากเฉลี่ยในเดือนปัจจุบัน  
              ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป  

▪ ยอดมูลค่าของเงินลงทุนรวมเฉลี่ยของกองทุนรวมในแต่ละเดือน คำนวณจากผลรวมของยอดเงินฝากคงเหลือทุกสิ้น
วันหารด้วยจำนวนวันในเดือนน้ันๆ หรือ 

▪ ยอดเงินฝากเฉลี่ยของบัญชีในแต่ละเดือน คำนวณจากผลรวมของยอดเงินฝากคงเหลือทุกสิ้นวันหารด้วยจำนวนวันใน
เดือนน้ันๆ หรือ 

▪ ทีทีบี ออลล์ฟรี นับรวมธุรกรรมทุกประเภท (ท้ังธุรกรรมเงินเข้าและเงินออกจากบัญชี) ผ่านทุกช่องทาง ยกเว้น การ
สอบถามยอด  

• เนื่องจากลูกค้า 1 ราย สามารถเปิดบัญชี ทีทีบี โนฟิกซ์ ได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น (นับรวมบัญชีร่วมทุกสาขารวมกัน) สำหรับกรณีท่ี
ลูกค้าท่ีเปิดบัญชี ทีทีบี โนฟิกซ์ มากกว่า 1 บัญชี ถือเป็นการทำผิดเงื่อนไข หากลูกค้าจะได้รับอัตรา  ดอกเบี้ยโบนัสเพ่ิม ธนาคารจะ
เพิ่มอัตราดอกเบี้ย โบนัสสำหรับบัญชีที่มียอดเงินฝากสูงสุด เพียง 1 บัญชี ภายใต้ชื่อบัญชีของลูกค้าท่านนั้น โดยบัญชีอื่นจะได้รับ
อัตราดอกเบี้ยปกติ 

ตัวอย่างการคำนวณอัตราดอกเบี้ยโบนัส 

• ลูกค้ามีการลงทุนในกองทุนรวมทุกประเภทผ่าน ทีทีบี ที่มีมูลค่าของเงินลงทุนเฉลี่ยตั้งแต่ 1 ล้านบาท หรือ 10 ล้านบาท หรือ 20
ล้านบาทขึ้นไปในเดือน เม.ย. 64 ทำให้ในเดือน พ.ค.64 ได้รับอัตราดอกเบี้ยโบนัสพิเศษเพ่ิมขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยปกติ หรือ 

• ลูกค้ามียอดเงินฝากคงเหลือเฉลี่ยของเดือน เม.ย.64 ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ทำให้ในเดือน พ.ค.64 ได้รับอัตราดอกเบี้ยโบนัสเพิ่มขึ้น
จากอัตราดอกเบี้ยปกติ 

• ต่อมาลูกค้ามียอดเงินฝากคงเหลือเฉลี่ยของเดือน พ.ค.64 ลดลงต่ำกว่า 2 ล้านบาท ทำให้ในเดือน มิ.ย.64ได้รับอัตราดอกเบี้ยปกติ 

• ต่อมาลูกค้ามียอดเงินฝากคงเหลือเฉลี่ยของเดือน มิ.ย.64 มากกว่า 2 ล้านบาท ทำให้ในเดือน ก.ค.64 ได้รับอัตราดอกเบี้ยโบนัส
เพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยปกติ 

15. บัญชี ทีทีบี มีเซฟ (ttb me save account)  มีเง่ือนไขดังนี้ 
15.1. เฉพาะบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปี โดยชื่อบัญชีเงินฝาก ต้องเป็นช่ือเดียวกันกับชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากโดย 
       ไม่อนุญาตให้ใช้ชื่ออื่นหรือนามแฝง 
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15.2. ไม่มีการกำหนดยอดขั้นต่ำในการเปิดบัญชีครั้งแรก และการฝากเพิ่มครั้งต่อไป 
15.3. ลูกค้า 1 ราย สามารถเปิด บัญชี ทีทีบี มีเซฟ ได้เพียง 1 บัญชีเท่าน้ัน (ทุกสาขารวมกัน) 
15.4. ไม่สามารถใช้บริการร่วมกับบัตรเดบิตทุกประเภท และไม่สามารถใช้บัญชีเพ่ือทำธุรกรรมชำระค่าสาธารณูปโภค 

 ชำระค่าสินค้าและบริการ ชำระเงินกู้ รวมถึงการสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการได้ 
15.5. ไม่สามารถใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน 
15.6. การทำธุรกรรม 

               (1)  การฝากเงิน สามารถฝากผ่าน : 

- เครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ (CDM) ของธนาคารทหารไทยธนชาต 

- การโอนเข้าบัญชี โดยเป็นไปตามเงื่อนไขและค่าธรรมเนียมการโอนของแต่ละธนาคาร 

               (2)  การถอนเงิน 

               - การถอนเงินออกจากบัญชี และการปิดบัญชี ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ โดยต้องทำการโอนเข้าบัญชีท่ีผูกไว้ 

                 โดยจะต้องเป็นบัญชีท่ีเป็นของลูกค้า และเป็นชื่อเดียวกับชื่อของลูกค้า (ไม่เป็นบัญชีร่วม และ/หรือ) 

15.7. ค่าธรรมเนียมบริการจากการใช้บริการบัญช ีทีทีบี มีเซฟ เป็นไปตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร 
15.8. อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร และธนาคารจ่ายดอกเบี้ยให้ปีละ 2 ครั้ง คือเดือนมิถุนายน 

และเดือนธันวาคม โดยหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ณ ท่ีจ่ายตามเกณฑ์ของกรมสรรพากร 

อัตราดอกเบี้ยโบนัส บัญชี ทีทีบี มีเซฟ 

1. อัตราดอกเบี้ยโบนัสสำหรับลูกค้าท่ีเปิดบัญชีใหม่ 

• ลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ยโบนัส เพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยปกติ สำหรับยอดเงินท้ังจำนวน เป็นเวลา 1 เดือนนับจากวันท่ี           

เปิดบัญชี โดยอัตราดอกเบี้ยโบนัสมีผลต้ังแต่วันท่ีลูกค้าเปิดบัญชี และจ่ายดอกเบี้ยเข้าบัญชีลูกค้าตามรอบการจ่ายดอกเบี้ยปกติ 

2. อัตราดอกเบี้ยโบนัสสำหรับบัญชีเดิม 

• ลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ยโบนัส เพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยปกติในเดือนถัดไป สำหรับยอดเงินท้ังจำนวน เมื่อมียอดเงินรวมของ
ธุรกรรมท่ีฝากเข้าท้ังหมดในเดือนน้ัน สูงกว่า ยอดเงินรวมของธุรกรรมท่ีถอนออกท้ังหมดในเดือนน้ัน โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ย    
เข้าบัญชีลูกค้าตามรอบการจ่ายดอกเบี้ยปกติ 

• สำหรับลูกค้าท่ีเปิดบัญชีมาแล้ว 1 เดือนขึ้นไป 

• ธุรกรรมการฝาก และ ถอนจะไม่รวมถึงธุรกรรมประเภท การจ่ายดอกเบี้ย การหักภาษี ณ ท่ีจ่าย หรือ ค่าธรรมเนียม 
16. บัญชี ทีทีบี มีมูฟ (ttb Me move account) 

ผลิตภัณฑ์และบริการ ทีทีบี มีมูฟ เป็นส่วนหน่ึงของบริการ ttb internet banking โดยผู้ใช้บริการจะต้องมีบัญชี บัญชี ทีทีบี มีมูฟ อยู่ก่อนแล้ว 

จึงจะสามารถใช้ บัญชี ทีทีบี มีมูฟ ได้ ท้ังนี้ บัญชี ทีทีบี มีมูฟ มีข้อตกลงและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์และบริการ ดังต่อไปน้ี 

16.1 ในการเปิดใช้บัญชี ทีทีบี มีมูฟ ผู้ใช้บริการจะต้องมีอายุขั้นต่ำ 18 ปีบริบูรณ์และมีสัญชาติไทย โดยผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนเปิดบัญชี
และสมัครใช้บริการบัญชี ทีทีบี มีมูฟ ได้ท่ีสาขาทีเอ็มบีธนชาต หรือผ่าน ttb internet banking และ แอปพลิเคชั่น ttb touch และสามารถ
ปิดบัญชีและยกเลิกการใช้บริการ บัญชี ทีทีบี มีมูฟ ได้ท่ีสาขาทีเอ็มบีธนชาต เท่าน้ัน โดยผู้ใช้บริการ 1 ท่าน สามารถเปิดบัญชี ทีทีบี มีมูฟ กับ
ธนาคารได้เพียง 1 บัญช ี

16.2 การเปิดบัญชี ทีทีบี มีมูฟ ครั้งแรก ไม่กำหนดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำ โดยชื่อบัญชีเงินฝากต้องเป็นชื่อบุคคลธรรมดาท่ีเป็นเจ้าของบัญชี ธนาคาร
ไม่อนุญาตให้เปิดเป็นบัญชีร่วมและไม่ให้ใช้นามแฝงในการเปิดบัญชี และไม่อนุญาตให้เปิดบัญชีแทนผู้อื่น และผู้ใช้บริการต้องไม่ยินยอมให้
ผู้อื่นมาใช้บัญชีแทน โดยผู้ใช้บริการต้องมีคุณสมบัติตามประกาศของธนาคารเท่าน้ัน 
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16.3 รายละเอียดของผลิตภัณฑ์และสิทธิประโยชน์ท่ีผู้ใช้บริการจะได้รับจากบัญชี ทีทีบี มีมูฟ ธนาคารจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ 
www.ttbbank.com หรือ ttb contract center 1428 โดยธนาคารมีสิทธิปรับเพ่ิม ลด ระงับ หรือเปลี่ยนแปลง สิทธิประโยชน์              
ของผลิตภัณฑ์และบริการ บัญชี ทีทีบี มีมูฟได้ตามท่ีธนาคารเห็นสมควร 

16.4 ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมอื่นๆ จากการใช้บริการ บัญชี ทีทีบี มีมูฟ (หากมี) ให้เป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมธนาคาร 
16.5 ในกรณีมีข้อพิพาทเกี่ยวกับบัญชี ทีทีบี มีมูฟ ผู้ใช้บริการยินยอมให้ธนาคารใช้หลักเกณฑ์และขั้นตอนของธนาคารในการสอบสวนหาข้อเท็จจริง

และดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาด 
16.6 ในกรณีมีข้อสงสัยหรือพบข้อผิดพลาดใดๆในการโอนเงิน หรือการชำระค่าสินค้า/บริการ ผ่านบัญชี ทีทีบี มีมูฟ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อ  

ธนาคารผ่าน ttb contact centre 1428  หรือธนาคารทหารไทยธนขาต ทุกสาขา 
16.7 การทำรายการธุรกรรมหลังเวลา 23.00 น. ถือเป็นรายการของวันถัดไป 
16.8 ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะใช้หรือทำธุรกรรมผ่านบัญชี ทีทีบี มีมูฟ เพื่อใช้ส่วนตัวของผู้ใช้บริการเอง มิใช่เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปน้ี 

16.8.1 เพื่อวัตถุประสงค์ท่ีขัดต่อกฎหมายหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน นโยบายของธนาคาร                  
ตลอดจนข้อบังคับ หรือคำสั่งของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีกำกับดูแลธนาคาร 

16.8.2 หากผู้ใช้บริการมิได้ใช้บัญชี ทีทีบี มีมูฟ ตามวัตถุประสงค์ท่ีธนาคารกำหนด หรือหากธนาคารตรวจสอบพบว่าลักษณะการใช้บัญชี        
ทีทีบี มีมูฟ ของผู้ใช้บริการเป็นไปเพ่ือการพาณิชย์  หรือมิได้เป็นไปตามปกติประเพณีของผู้ใช้บัญชีเ ทีทีบี มีมูฟ ธนาคารขอสงวนสิทธิ
ในการปฏิเสธหรือระงับการทำธุรกรรมหรือยกเลิกบัญชี ทีทีบี มีมูฟ ของผู้ใช้บริการได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า 

16.9 ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการน้ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยธนาคารจะประกาศให้ทราบ ณ ท่ีทำการของธนาคาร หรือ                  
สาขาทีเอ็มบีธนชาต หรือ เว็บไซต์ www.ttbbank.com และผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการท่ี
แก้ไขเพิ่มเติมทุกประการ และให้ถือว่าข้อตกลงและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์และบริการ บัญชี ทีทีบี มีมูฟ น้ีเป็นส่วนหน่ึงของข้อตกลงและ  
เงื่อนไขของบริการ ttb internet banking 

16.10  หากผู้ใช้บริการทำธุรกรรมร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นใดของธนาคาร ผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนของช่องทาง หรือ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวด้วย 

16.11  ในการทำธุรกรรมโอนเงินผ่านบัญชี ทีทีบี มีมูฟ ธนาคารจะแจ้งผลการทำธุรกรรมหรือส่งมอบใบบันทึกรายการให้แก่ผู้ใช้บริการเก็บไว้เป็น
หลักฐาน ผ่านท่ีอยู่ของจดหมายอิเล็กโทรนิกส์ (E-MAIL) โดยธนาคารจะโอนเงินตามคำสั่งท่ีได้รับจากผู้ใช้บริการ หากเกิดความผิดพลาดใดๆ 
ธนาคารจะรับผิดชอบสูงสุดไม่เกินจำนวนเงินท่ีระบุตามคำสั่งของธุรกรรมน้ัน 

17 บัญชีธุรกิจออมทรัพย์ ทีทีบี วันแบงก์ (ttb one Bank มีเง่ือนไขดังนี้ 
 (สำหรับลูกค้าท่ีเปิดบัญชีก่อนวันท่ี 3 ธันวาคม 2559) 

17.1 เปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท  การฝากครั้งต่อไปไม่จำกัดจำนวนเงินขั้นต่ำ 
17.2 ในการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ทีทีบี วันแบงก์ จะต้องเปิดคู่กับบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ทีทีบี วันแบงก์  เพื่อให้บัญชีธุรกิจกระแสรายวัน 

ทีทีบี วันแบงก์ ได้รับสิทธิประโยชน์ในการใช้บริการตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด 
17.3 หากเดือนใดมียอดเงินฝากคงเหลือในบั๒ญชีต่ำกว่าจำนวนขั้นต่ำที่ธนาคารกำหนด คือ 50 ,000 บาท สำหรับแพ็กเกจ ttb one bank และ 

150,000 บาทสำหรับ small payment pack และ 350,000 บาทสำหรับ large payment pack  ณ สิ้นวันทำการ เป็นเวลา 7 วันติดต่อกัน 
(วันตามปีปฏิทิน) ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีในอัตรา 100 บาท ต่อเดือนสำหรับแพ็กเกจเริ่มต้น ttb one bank 350 
บาทต่อเดือนสำหรับ small payment pack และ 700 บาทต่อเดือนสำหรับ large payment pack โดยธนาคารจะหักค่าธรรมเนียมดังกล่าว
จากบัญชีธุรกิจออมทรัพย์ ทีทีบี วันแบงก์  ในวันถัดจากวันครบกำหนด 7 วันดังกล่าว ท้ังนี้ ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว 
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เพียงเดือนละ 1 ครั้ง ในกรณีท่ียอดเงินคงเหลือในบัญชีธุรกิจออมทรัพย์ ทีทีบี วันแบงก์   มีจำนวนต่ำกว่าค่าธรรมเนียมท่ีธนาคารต้องหักข้างต้น 
ธนาคารจะบันทึกรายการดังกล่าวไว้ในระบบ เพื่อนำไปหักจากบัญชีธุรกิจออมทรัพย์ ทีทีบี วันแบงก์ ในวันถัดไป หรือจนกว่ายอดเงินคงเหลือใน
บัญชีธุรกิจออมทรัพย์ ทีทีบี วันแบงก์ จะมีจำนวนเพียงพอสำหรับการหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวจนครบถ้วน 

17.4 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในการใช้บริการบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ทีทีบี วันแบงก์ ให้เป็นไปตามประกาศเรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร 
17.5 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเป็นไปตามประกาศธนาคาร และธนาคารจ่ายดอกเบี้ยให้ปีละ 2 ครั้ง คือเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม โดยหักภาษี

ดอกเบี้ยเงินฝาก ณ ท่ีจ่ายตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร 
17.6 ttb one bank – basic pack สำหรับลูกค้าท่ีเปิดบัญชีก่อนวันท่ี 1 สิงหาคม 2556 และลูกค้าไม่สามารถเปิดบัญชีใหม่  ตั้งแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 

2556 เป็นต้นไป 
18 บัญชีธุรกิจออมทรัพย์ ทีทีบี เอสเอ็มอีวันแบงก์ (ttb sme one bank) มีเง่ือนไขดังนี้ 
18.1 เป็นเงินฝากประเภทออมทรัพย์ สำหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจที่เป็น SME  ครอบคลุมทั้ง บุคคลธรรมดา นิติบุคคล สถาบันที่ไม่แสวงหากำไร ได้แก่ 

สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน (โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย) และรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินการในรูปบริษัทจำกัด ไม่รวมสถาบันการเงิน 
และผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ 

18.2 เปิดบัญชีขั้นต่ำครั้งแรก 0 บาท  และไม่กำหนดฝากเงินขั้นต่ำครั้งแรก  
18.3 ในการเปิดบัญชีธุรกิจออมทรัพย์ ทีทีบี เอสเอ็มอีวันแบงก์ จะต้องเปิดคู่กับบัญชีธุรกิจกระแสรายวัน ทีทีบี เอสเอ็มอีวันแบงก์ เพื่อให้บัญชีธุรกิจ

กระแสรายวัน ทีทีบี เอสเอ็มอีวันแบงก์ ได้รับสิทธิประโยชน์ในการใช้บริการตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด  
18.4 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในการใช้บริการบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ให้เป็นไปตามประกาศเรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร 
18.5 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเป็นไปตามประกาศธนาคาร และธนาคารจ่ายดอกเบี้ยให้ปีละ 2 ครั้ง คือเดือนมิถุนายนและเดือน ธันวาคม โดยหักภาษี

ดอกเบี้ยเงินฝาก ณ ท่ีจ่ายตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร 
19 บัญชีออมทรัพย์ ทีทีบี คอร์ปอเรทลิควิดิตี้ (ttb corporate liquidity account) มีเง่ือนไขดังนี้ 
19.1 เปิดบัญชีครั้งแรกตั้งแต่  500 บาท ขึ้นไป 
19.2 อัตราดอกเบี้ยตามประกาศธนาคาร  
19.3 ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือเมื่อสิ้นวันเป็นรายวันตามจำนวนเงินฝากท่ีธนาคารกำหนด                      

ตัวอย่างเช่น จำนวนเงินฝากออมทรัพย์ต่ำกว่า 10 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เท่ากับ 0.125% ถ้าจำนวนเงินฝากออมทรัพย์ 
ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเท่ากับ 1.00% โดยธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ย 1.00% ท้ังจำนวนในระยะเวลาท่ี                     
เงินฝากออมทรัพย์นั้นมีจำนวนเงินฝากตั้งแต่ 10 ล้านบาท แต่ถ้าในระยะเวลาท่ีจำนวนเงินฝากต่ำกว่า 10 ล้านบาท ธนาคารจะ            
คำนวณดอกเบี้ย 0.125% ท้ังจำนวน เป็นต้น 

19.4 ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม สำหรับการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย สำหรับรายได้ดอกเบี้ย           
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร 

20 บัญชีออมทรัพย์ ทีทีบี แคชคอนเซ็นเทรชัน (ttb cash concentration account) มีเง่ือนไขดังนี้ 
20.1 เปิดบัญชีครั้งแรกตั้งแต่  500 บาท ขึ้นไป 
20.2 อัตราดอกเบี้ยตามประกาศธนาคาร 
20.3 บัญชีออมทรัพย์ ทีทีบี แคชคอนเซ็นเทรชัน มี 2 ประเภท คือ ประเภทมี สมุดคู่ฝากและประเภทไม่มีสมุดคู่ฝาก สำหรับประเภท               

ไม่มีสมุดคู่ฝาก ผู้ฝากเงินจะได้รับ Statement เป็นรายเดือน เพื่อใช้เป็นหลักฐานแทน 
20.4 ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม สำหรับการหักภาษี ณ ท่ีจ่ายสำหรับรายได้ดอกเบี้ย             

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร 
 
 

12/22 



 

  

 
 

   เ ื่อ ไข    ฝา แ ะ ารจ่ายดอ    ย้ (ต่อ) 

21 บัญชี ทีทีบี ออลล์ฟรี (ttb all free) มีเง่ือนไขดังนี้ 
21.1 เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่าน้ัน ไม่อนุญาตให้เปิดเป็นบัญชีช่ือร่วม และ/หรือ/เพื่อ/โดย 
21.2 การเปิดบัญชีครั้งแรก ไม่กำหนดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำ 
21.3 สิทธิประโยชน์ท่ีผู้ฝากเงินจะได้รับ ได้แก่ ความคุ้มครองการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และ การทำธุรกรรมฟรี (ไม่มีค่าธรรมเนียม)     

แบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง สำหรับการทำธุรกรรมดังต่อไปน้ี   
21.3.1 การโอนเงินระหว่างบัญชีของธนาคารทหารไทยธนชาต(ท้ังผู้โอนและผู้รับโอน) ท่ีสาขาของธนาคาร, เครื่อง ATM, เครื่องรับฝากเงินสด

อัตโนมัติ (CDM), ttb contact center 1428, ทีทีบี อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง และ แอปพลิเคชั่น ttb touch 
21.3.2 การถอนเงินสด, การฝากเงินสด  และสอบถามยอดเงินคงเหลือ  ท่ีเครื่อง ATM และเครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM) ของธนาคาร 
21.3.3 การถอนเงินสด  และสอบถามยอดเงินคงเหลือ  ท่ีเครื่อง ATM ต่างธนาคารภายในประเทศไทยท่ีมีสัญลักษณ์  ATM Pool 
21.3.4 ถอนเงินสดผ่านเครื่อง EDC ท่ีตัวแทนรับถอนเงินสูงสุด 20,000 บาท/ บัญชี/ วัน 
21.3.5 การโอนเงินระหว่างธนาคารแบบทันที (Online Retail Funds Transfer : ORFT) ท่ีเครื่อง  ATM, เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM) 

ของธนาคาร, เครื่อง ATM ต่างธนาคารภายในประเทศไทยท่ีมีสัญลักษณ์  ATM Pool และผ่านช่องทาง ทีทีบี อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง และ 
แอปพลิเคชั่น ttb touch  

21.3.6 การโอนเงินระหว่างธนาคารแบบ 1 วันทำการ (SMART) ผ่านช่องทาง ทีทีบี อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง และ แอปพลิเคชั่น ttb touch 
21.3.7 การชำระค่าสาธารณูปโภค / ค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) ท่ีเครื่อง ATM, เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM), ทีทีบี 

อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง และ แอปพลิเคชั่น ttb touch 
21.3.8 การใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติชำระค่าสินค้าและบริการ (direct debit) 
21.3.9 การชำระค่าสินค้าและบริการผ่าน EPAYS (E-Payment) 
21.3.10  ความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ของบริการบัญชี ทีทีบี ออลล์ฟรี จะคุ้มครองเฉพาะผู้ขอใช้บริการท่ีเปิดบัญชีในนามบุคคลธรรมดา 

อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 70 ปี   โดยไม่เป็นบัญชีร่วม และมีจำนวนยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชี ไม่น้อยกว่า 5,000 บาท 
21.3.11 ผู้ขอใช้บริการจะได้รับความคุ้มครองการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ซ่ึงคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ

ซ่ึงทำให้เกิดการบาดเจ็บทางร่างกาย การเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียงการพูดออกเสียงหรือทุพพลภาพถาวร แต่ไม่
รวมถึงการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย การขับขี่หรือโดยสารจักรยานยนต์และไม่รวมค่ารักษาพยาบาล 

21.3.12  จำนวนเงินหรือค่าสินไหมทดแทนท่ีผู้ขอใช้บริการได้รับความคุ้มครองตามข้อ 21.3.10 เท่ากับ 20 เท่า ของยอดเงินฝากคงเหลือใน บัญชี 
ทีทีบี ออลล์ฟรี 1 วัน ก่อนวันเกิดอุบัติเหตุ สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือ ทุพพลภาพถาวร  สูงสุดไม่เกิน 
3,000,000 บาทต่อปี 

21.3.13  ความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ของบริการบัญชี ทีทีบี ออลล์ฟรี ท่ีได้รับเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการบัญชี ทีที
บี ออลล์ฟรี ท่ีผู้ขอใช้บริการได้รับไว้เป็นหลักฐาน ณ วันท่ีขอใช้บริการ 

21.3.14  สำหรับสิทธิความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ ผู้ฝากเงินจะได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 3,000 บาท   ต่ออุบัติเหตุ 
ต่อครั้ง ตามเงื่อนไขความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ รับประกันภัยโดย บมจ.ธนชาตประกันภัย  โดยศึกษารายละเอียด
เพิ่มเติมได้ท่ี www.ttbbank.com 

21.4 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จากการใช้บริการบัญชี ทีทีบี ออลล์ ฟรี  นอกเหนือจากธุรกรรมท่ีถูกระบุไว้ในข้อ 21.3.1 - 21.3.8   ให้เป็นไปตาม
ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร    

21.5 กรณีผู้ฝากเงินต้องการสมัครใช้บริการบัตรเดบิตของธนาคาร  จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการใช้บริการตามประกาศของธนาคาร     
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21.6 ธนาคารจะหักค่าธรรมเนียมขอออกบัตรเดบิต ทีทีบี ออลล์ ฟรี จากบัญชี ทีทีบี ออลล์ ฟรี โดยอัตโนมัติ ในเดือนถัดไปจากเดือนท่ีออกบัตร 
เพื่อชำระค่าธรรมเนียมการออกบัตรในแต่ละครั้งตามอัตราท่ีธนาคารประกาศกำหนด ผู้ฝากเงินต้องคงเงินในบัญชีเงินฝากให้เพียงพอตาม 
จำนวนค่าธรรมเนียม ท้ังนี้ธนาคารจะหักบัญชีเงินฝากของผู้ฝากเงินดังกล่าวแบบเต็มจำนวน  

21.7 ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีหลังจากการใช้บัตรเดบิต ทีทีบี ออลล์ ฟรี ครบ 12 เดือน โดยวิธีการหักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ 
ตามอัตราท่ีธนาคารประกาศกำหนดในเดือนท่ีครบรอบการขอออกบัตรเดบิต โดยผู้ฝากเงินตกลงว่าจะคงเงินในบัญชีเงินฝากให้เพียงพอตาม
จำนวนค่าธรรมเนียม ท้ังนี้ธนาคารจะหักบัญชีเงินฝากของผู้ฝากเงินดังกล่าวแบบเต็มจำนวน  

21.8 หากธนาคารไม่สามารถหักค่าธรรมเนียมขอออกบัตร หรือ ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเดบิต ทีทีบี ออลล์ ฟรี จากบัญชีเงินฝากของผู้ฝากเงินได้
ครบจำนวน ธนาคารจะระงับการใช้งานบัตรชั่วคราว หรือ ยกเลิกการให้บริการบัตรดังกล่าว จนกว่าผู้ฝากเงินจะชำระค่าธรรมเนียมบัตรคงค้าง
ได้ครบจำนวน โดยผู้ฝากเงินต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บัตรเดบิตท่ีธนาคารกำหนด 

21.9 ผู้ฝากเงินท่ีมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อยู่กับธนาคาร(ตามประเภทท่ีธนาคารกำหนด)สามารถเปล่ียนผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์เดิม เป็นบัญชี 
ทีทีบี ออลล์ ฟรี ได้ โดยให้ถือว่าเงื่อนไขหรือสิทธิพิเศษท่ีผู้ฝากเงินได้รับจากผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์เดิมสิ้นสุดลงทันที 

21.10 หากธนาคารมีข้อสงสัยว่าการเปิดบัญชีเงินฝากของผู้ฝากเงินเป็นไปโดยไม่สุจริตธนาคารมีสิทธิระงับการเดินบัญชีและ/หรือปิดบัญชี 
เงินฝากของผู้ฝากเงินได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของธนาคาร 

22 บัญชีพื้นฐาน (puentarn account) มีเง่ือนไขดังนี้  
22.1 การเปิดบัญชีครั้งแรกไม่กำหนดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำ โดยชื่อบัญชีเงินฝากต้องเป็นชื่อบุคคลท่ีเป็นเจ้าของบัญชี บุคคลธรรมดาท่ีมี  

สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป (ณ วันท่ีเปิดบัญชี) หรือ บุคคลธรรมดาท่ีถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร่วมกับบัตรประชาชน 
(หรือเอกสารแสดงตนอื่นประกอบการเปิดบัญชีตามท่ีธนาคารกำหนด) และธนาคารไม่อนุญาตให้ใช้นามแฝงในการเปิดบัญชี และไม่

อนุญาตให้เปิดบัญชีแทนผู้อื่น หรือให้ผู้อื่นมาใช้บัญชี 

22.2 ผู้ฝากเงิน 1 ราย สามารถเปิดบัญชีเพื้นฐาน ได้เพียง 1 บัญชีเท่าน้ัน (ทุกสาขารวมกัน) 
22.3 ผู้ฝากเงิน มีสิทธิสมัครใช้บริการบัตรเดบิตของธนาคาร โดยต้องปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้บริการบัตรเดบิตของธนาคาร กรณีท่ีผู้      

ฝากเงินสมัครใช้บริการบัตรเดบิตของธนาคาร คู่กับบัญชีเพื้นฐาน ผู้ฝากเงินจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมรายปี 
และค่าธรรมเนียมต่ออายุบัตรเดบิต สำหรับค่าธรรมเนียมออกบัตรทดแทน กรณีบัตรเดบิตชำรุดหรือสูญหาย ธนาคารจะเรียกเก็บตาม
อัตราท่ีธนาคารประกาศกำหนด 

22.4 บัญชีพ้ืนฐาน ไม่มีค่าธรรมเนียมในการรักษาบัญชี จนกว่าผู้ฝากเงินปฏิบัติผิดเงื่อนไขทำให้บัญชีถูกเปลี่ยนสถานะเป็นบัญชี ทีทีบี เบสิก 
22.5 ธนาคารขอสงวนสทิธิ์ เปลี่ยนแปลงสถานะผลิตภัณฑ์บัญชีพ้ืนฐาน เป็นบัญชี ทีทีบี เบสิก โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ฝากเงินทราบล่วงหน้าไม่

น้อยกว่า 30 วัน และให้ถือว่าสิทธิพิเศษของบัญชีพ้ืนฐาน ได้ส้ินสุดลงทันที เมื่อเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปน้ี  
22.5.1 บัญชีพ้ืนฐานไม่มีการเคลื่อนไหวติดต่อกันเกิน 3 ปี โดยธนาคารจะส่งจดหมายแจ้งสถานะบัญชีไม่เคลื่อนไหวทุกสิ้นปี            

เป็นเวลา 3 ปี ติดต่อกัน โดยในปีท่ี 3 ธนาคารจะแจ้งการเปลี่ยนสถานะบัญชีจากบัญชีพ้ืนฐาน เป็นบัญชี ทีทีบี เบสิก 
22.5.2 บัญชีพ้ืนฐาน มียอดเงินฝากเฉลี่ยคงเหลือในแต่ละเดือนเกินกว่า 50,000 บาท 
22.5.3 บัญชีพ้ืนฐาน มียอดเงินรวมเข้าบัญชี หรือ ยอดเงินรวมออกจากบัญชี เกินกว่า 50,000 บาทต่อเดือน 
22.5.4 ผู้ฝากเงินขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้มีสิทธิเปิดบัญชีพ้ืนฐานตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด 

22.6 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชีพื้นฐาน ในกรณีท่ีผู้ฝากเงินไม่ทำธุรกรรมการฝากเงินนับต้ังแต่วันท่ีเปิดบัญชี                         
โดยยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีเป็นศูนย์บาทเป็นระยะเวลา 360 วัน ติดต่อกัน หรือมีการทำธุรกรรมทางการเงิน                         
แต่เงินในบัญชีเป็นศูนย์บาทติดต่อกันครบ 395 วัน 

22.7 หากธนาคารข้อสงสัยว่าการเปิดบัญชีเงินฝากของผู้ฝากเงินเป็นไปโดยไม่สุจริต ผู้ฝากเงินยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิระงับ                  
การเดินบัญชีและ/หรือปิดบัญชีเงินฝากของผู้ฝากเงินได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของธนาคาร 
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22.8 ผู้ฝากเงินจะได้รับดอกเบี้ยตามประกาศอัตราดอกเบี้ยบัญชีพื้นฐาน (ถ้ามี) โดยธนาคารกำหนดระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ย                  
ปีละ 2 ครั้ง คือเดือนมิถุนายนและธันวาคม และหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 15% ของรายได้ดอกเบี้ยท่ีได้รับ ยกเว้นหักภาษี ณ ท่ีจ่าย          
15% ในกรณีดอกเบี้ยที่ได้รับรวมทุกธนาคารไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร 

22.9 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้ ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยธนาคารจะ 
         ประกาศให้ทราบ ณ ท่ีทำการของธนาคาร 

23 บัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำท่ัวไป  3 , 6  , 12 , 24  และ 36 เดือน  มีเง่ือนไขดังนี้ 
23.1 บัญช ีทีทีบี เงินฝากประจำท่ัวไป ประเภท 3 , 6 ,12 ,24 เดือน และ 36 เดือน สำหรับลูกค้าทุกประเภท ยกเว้น ผู้มีถิ่นฐาน อยู่นอก

ประเทศท่ีเป็น บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ไม่สามารถเปิดบัญชีใหม่ และฝากเพิ่มในบัญชีเดิมได้  
23.1.1 การเปิดบัญชีครั้งแรกและฝากครั้งต่อไปขั้นต่ำตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป                                                                                                        
23.1.2 บัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำท่ัวไป ประเภท 3, 6,12 เดือน การถอนเงินต้น สามารถถอนเงินเพียงบางส่วนได้                         

บัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำท่ัวไป ประเภท 24 และ 36 เดือน การถอนเงินต้นต้องถอนเต็มจำนวนของเงินท่ีฝากในแต่ละรายการ 
จะถอนเงินเพียงบางส่วนไม่ได้  

23.1.3 การถอนเงินท่ีสาขาเจ้าของบัญชี และการถอนเงินต่างสาขา ถอนได้ไม่จำกัดจำนวน 
23.1.4 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยสำหรับบัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำท่ัวไป ประเภท 3 ,6,12,24            

และ 36 เดือน  
- ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยบัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำท่ัวไป ประเภท 3,6 ,12 เดือน โดยจ่ายดอกเบี้ยแบบทบต้นพร้อมหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 
- ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยบัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำท่ัวไป ประเภท 24 เดือน และ 36 เดือน เป็นราย 3 เดือนโดยโอนดอกเบี้ยเงินฝาก

เข้าบัญชีงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันตามท่ีลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ในวันท่ีเปิดบัญชีเงินฝาก พร้อมหัก
ภาษี ณ ท่ีจ่าย   

23.1.5 กรณีถอนเงินฝากเมื่อครบกำหนด สามารถถอนเงินและปิดบัญชีในวันท่ีเงินครบกำหนดได้ทุกสาขาท่ัวประเทศ 
23.1.6 กรณีถอนเงินก่อน 3 เดือนธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย กรณีถอนก่อนครบกำหนด โดยฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปนับจากวันท่ีฝาก 

ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามระยะเวลาท่ีฝากไว้จริง ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทบัญชี ทีทีบี เบสิก ท่ีประกาศใช้ ณ วันท่ี    
รับฝากสำหรับลูกค้าประเภทเดียวกัน และหัก ภาษี ณ ท่ีจ่าย 

23.1.7 กรณีถอนเงินฝากก่อนครบกำหนด  สำหรับบัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำท่ัวไป ประเภท 24 เดือน และ 36 เดือน และ               
ได้มีการจ่ายดอกเบี้ยไปแล้วเกินกว่าดอกเบี้ยที่มีสิทธิได้รับ ลูกค้าจะได้รับเงินคืนต่ำกว่ายอดเงินท่ีฝาก  

23.1.8 โดยลูกค้าจะได้รับเงินคืนท้ังสิ้น = เงินต้น + ดอกเบี้ยที่คำนวณได้ตามเกณฑ์ (ถ้ามี) – ดอกเบี้ยที่ลูกค้าได้รับตามเงื่อนไข          
การฝากก่อนหักภาษี ท้ังน้ีลูกค้าต้องเป็นผู้ดำเนินการ  ขอคืนเงินภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายจากกรมสรรพากรด้วยตนเอง 

23.1.9 เงินฝากประจำท่ัวไป สามารถใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันสินเชื่อกับธนาคารได้ ยกเว้น บัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำท่ัวไป   
ประเภท 24 และ 36 เดือน 

24 บัญชีเงินฝากประจำ ทีทีบี ธนกิจ (ttb corporate premiere) มีเง่ือนไขดังนี้    
24.1 เป็นเงินฝากประจำประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาท่ีกำหนดไว้ในใบรับฝาก 
24.2 เปิดบัญชีต้ังแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป หรือตามท่ีธนาคารกำหนดไว้ในเงื่อนไขของบัญชีเงินฝากประจำทีทีบีธนกิจ 
24.3 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามประกาศธนาคาร   
24.4 กรณีฝากเงินครบกำหนด หากลูกค้าไม่มาติดต่อระบบจะทำการต่ออายุ และนำเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยสุทธิ (ภายหลังหักภาษี ณ  
         ท่ีจ่าย) ฝากเข้าบัญชีเงินฝากประจำตามประเภทระยะเวลาเดิมโดยอัตโนมัติ 
24.5 กรณีลูกค้าต้องการโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ / กระแสรายวัน หรือให้ธนาคารออกแคชเชียร์เช็ค ณ วันท่ีเปิด 

           บัญชีลูกค้าต้องแจ้งความประสงค์กับธนาคารไว้ก่อน (การจ่ายแคชเชียร์เช็คต้องเป็นประเภท “A/C PAYEE ONLY” และ ระบุ  
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           ชื่อผู้รับเงินให้ชัดเจน) 
24.6 การจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากประจำ กรณีฝากครบกำหนดตามสัญญาจ่ายดอกเบี้ยตามจำนวนวันท่ีฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ย 

 เ ื่อ ไข    ฝา แ ะ ารจ่ายดอ    ย้ (ต่อ) 

เงินฝาก ณ วันท่ีฝาก (ระบุไว้ในใบรับฝาก) และหักภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด กรณีถอนก่อนครบกำหนด  ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย 

25 บัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำ โฟลตติ้ง มีเง่ือนไขดังนี้ 
      (สำหรับลูกค้าท่ีเปิดบัญชีก่อนวันท่ี 5 ตุลาคม 2554) 
25.1  เป็นเงินฝากประจำบุคคลธรรมดาประเภท 12, 24 และ 36 เดือน 
25.2  ลูกค้าเปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรก 100,000 บาทขึ้นไป และการฝากเพิ่มแต่ละรายการไม่ต่ำกว่า รายการละ 100,000 บาท 
25.3  ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยการโอนดอกเบี้ยเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ตามท่ีลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ 

 ตั้งแต่วันท่ีเปิดบัญชีพร้อมหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 
25.4  เมื่อเงินฝากครบกำหนด ธนาคารจะต่ออายุเงินฝากแบบอัตโนมัติ กรณีถอนก่อน 3 เดือน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก    

             และกรณีถอนภายหลัง 3 เดือนแต่ไม่ครบกำหนด ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากเท่ากับอัตราดอกเบี้ยญชี ทีทีบี เบสิก 
   พร้อมหักภาษี ณ ท่ีจ่ายและกรณีท่ีธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากล่วงหน้า (จ่ายราย 3 เดือน)  มีจำนวนมากกว่าจำนวนท่ีต้อง 
   จ่ายจริง ณ วันท่ีถอนก่อนครบกำหนด ธนาคารจะหักเงินคืนเท่ากับส่วนต่างระหว่างดอกเบี้ยที่ได้รับกับดอกเบี้ยท่ีจ่ายไปแล้วก่อน  

              หักภาษี ณ ท่ีจ่าย  
25.5 การหักภาษี ณ ท่ีจ่ายรายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคารจะดำเนินการตามอัตราท่ีกรมสรรพากรกำหนด 
25.6  ลูกค้าไม่สามารถเปิดบัญชีใหม่ และฝากเพิ่มในบัญชีเดิมได้  ตั้งแต่วันท่ี 5 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป 

26 บัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำอัพ แอนด์ อัพ (ttb up and up term deposit account) มีเง่ือนไขดังนี้ 
26.1 เงินฝากประจำ ประเภท  24  เดือน    
26.2 ลูกค้าบุคคลธรรมดาท่ีมีสัญชาติไทย รวมถึงลูกค้าบุคคลธรรมดา ซ่ึงเป็นชาวต่างชาติท่ีมีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศ หรือได้รับอนุญาตให้       

ทำงานในประเทศ หรือสถาบันสาธารณกุศลท่ีไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร ได้แก่ สมาคม สโมสร และมูลนิธิท่ีเสียภาษี, วัด   
สภากาชาด   สมาคม   มูลนิธิ   โบสถ์คริสต์   มัสยิด  พรรคการเมือง, องค์กรสาธารณกุศลต่างๆ ท่ีได้รับการยกเว้นภาษี,  

 สภาอุตสาหกรรม  และองค์การมหาชนท่ีมีกฎหมายจัดต้ังเฉพาะโดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร (กลุ่มลูกค้าสถาบันท่ีไม่                

แสวงหากำไร ไม่สามารถเปิดบัญชีใหม่ ตั้งแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป) 

26.3 ลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ยตามประกาศอัตราดอกเบี้ยสำหรับบัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำ อัพ แอนด์ อัพ ณ  วันท่ีฝากเงิน  โดยอัตรา
ดอกเบี้ยจะเพิ่มสูงขึ้นทุกๆ 6 เดือน   

26.4 เปิดบัญชีครั้งแรก 100,000 บาท  และฝากเพิ่มครั้งต่อไป 100,000 บาท ท้ังการฝากครั้งแรกและครั้งต่อไป ต้องมียอดรวมกันไมเ่กิน 
200,000,000 บาท ต่อราย มีผลตั้งแต่ วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2564  

26.5 ลูกค้าฝากเงินได้ทุกสาขาท่ัวประเทศ   
26.6 การถอนเงินฝากเมื่อครบกำหนดสามารถถอนเงินและปิดบัญชีในวันท่ีเงินฝากครบกำหนดได้ทุกสาขาท่ัวประเทศ   
26.7 การถอนเงินก่อนครบกำหนดลูกค้าต้องถอนท้ังจำนวน (รายการท่ีฝาก) จะถอนเพียงบางส่วนไม่ได้  โดยลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยตาม

ระยะเวลาในเดือนท่ีถอน  และตามประกาศอัตราดอกเบี้ย  ณ  วันท่ีฝากเงินพร้อมหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 
26.8 ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยบัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำอัพ แอนด์ อัพ เป็นราย 3 เดือนพร้อมหักภาษี ณ ที่จ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากร

กำหนดและโอนดอกเบี้ยเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์  หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันตามท่ีลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ในวันท่ีเปิด
บัญชีเงินฝาก 

26.9 เมื่อบัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำอัพ แอนด์ อัพ ครบกำหนด ธนาคารจะโอนทั้งเงินฝากและดอกเบี้ยเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์    
หรือบัญชเีงินฝากกระแสรายวันท่ีลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ในวันท่ีเปิดบัญชี 

26.10  บัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำอัพ แอนด์ อัพ ไม่สามารถใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันสินเชื่อกับธนาคาร 
27 บัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำดอกเบี้ยด่วน (ttb quick Interest term deposit account) มีเง่ือนไขดังนี้ 
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27.1  เงินฝากประจำ ประเภท  3 เดือน 12 เดือน 
27.2  สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา รวมถึงลูกค้าบุคคลธรรมดา ซ่ึงเป็นชาวต่างชาติท่ีมีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศ หรือได้รับอนุญาตให้ทำงาน 

 เ ื่อ ไข    ฝา แ ะ ารจ่ายดอ    ย้ (ต่อ) 

        ในประเทศ หรือ สถาบันสาธารณกุศลท่ีไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร ได้แก่ สมาคม สโมสร และมูลนิธิท่ีเสียภาษี, วัด  สภากาชาด   สมาคม   

มูลนิธิ   โบสถ์คริสต์   มัสยิด   พรรคการเมือง, องค์กรสาธารณกุศลต่างๆ ท่ีได้รับการยกเว้นภาษี, สภาอุตสาหกรรม และองค์การมหาชนท่ีมี

กฎหมายจัดต้ังเฉพาะโดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร (กลุ่มลูกค้าสถาบันท่ีไม่ แสวงหากำไร ไม่สามารถ        เปิดบัญชีใหม่ ตั้งแต่วันที 1 

มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ) 

27.3 สำหรับลูกค้าสถาบันการศึกษาเอกชนท่ีเป็นนิติบุคคล (โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย) หรือ สถาบันการศึกษาของรัฐบาล                   
ไม่สามารถเปิดบัญชีใหม่ และฝากเพิ่มในบัญชีเดิมได้ 

27.4  การเปิดบัญชีครั้งแรกและฝากเพิ่มครั้งต่อไปขั้นต่ำตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป และยอดเงินฝากรวมท้ังบัญชีเดี่ยวและบัญชีร่วม 
            ต้องมียอดรวมกัน ไม่เกิน 50,000,000 บาท ต่อรายลูกค้า ต่อระยะเวลาฝาก 

27.5  การถอนเงินต้นให้ถอนเต็มจำนวนของเงินท่ีฝากในแต่ละรายการจะถอนเงินเพียงบางส่วนไม่ได้ 
27.6  การถอนเงินฝากเมื่อครบกำหนดสามารถถอนเงินและปิดบัญชีในวันท่ีเงินฝากครบกำหนดได้ทุกสาขาท่ัวประเทศ 
27.7  อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยสำหรับบัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำดอกเบี้ยด่วน  
27.8  กรณีถอนเงินรายการใดก่อนครบกำหนด 3 เดือน นับจากวันท่ีฝาก ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยสำหรับรายการน้ัน 
27.9 กรณีถอนเงินรายการใดก่อนครบกำหนดการฝาก โดยฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามระยะเวลาท่ีฝากไว้จริงในอัตรา

ดอกเบี้ยเงินฝากประเภทบัญชี ทีทีบี เบสิก ท่ีประกาศใช้  ณ  วันท่ีรับฝากสำหรับลูกค้าประเภทเดียวกันพร้อมหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 
27.10 กรณีถอนเงินรายการใดก่อนครบกำหนด  และได้มีการจ่ายดอกเบี้ยไปแล้วเกินกว่าดอกเบี้ยที่มีสิทธิได้รับ ลูกค้าจะได้รับเงินคืนต่ำกว่า

ยอดเงินท่ีฝาก โดยลูกค้าจะได้รับเงินคืนท้ังสิ้น = เงินต้น + ดอกเบี้ยที่คำนวณได้ตามเกณฑ์ (ถ้ามี) – ดอกเบี้ยท่ีลูกค้าได้รับตามเงื่อนไขการ
ฝากก่อนหักภาษี ท้ังน้ีลูกค้าต้องเป็นผู้ดำเนินการขอคืนเงินภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายจากกรมสรรพากรด้วยตนเอง 

27.11 ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยบัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำดอกเบี้ยด่วน ให้แก่ลูกค้าในวันท่ี 7 นับจากวันท่ีฝากเงิน โดยโอนดอกเบี้ยเงินฝากเข้า
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันตามท่ีลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ในวันท่ีเปิดบัญชีเงินฝาก พร้อมหักภาษี ณ ท่ี
จ่าย 

27.12 เมื่อบัญช ีทีทีบี เงินฝากประจำดอกเบี้ยด่วน ครบกำหนด ธนาคารจะดำเนินการต่ออายุเงินฝากให้อัตโนมัติ โดยต่ออายุเป็นบัญชี 
ทีทีบี เงินฝากประจำดอกเบี้ยด่วน ประเภทเดิม 

27.13  บัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำดอกเบี้ยด่วน  ไม่สามารถใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันสินเชื่อกับธนาคาร 
28 บัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำถอนอิสระ (ttb freedom account) มีเง่ือนไขดังนี้ 

  (สำหรับลูกค้าท่ีเปิดบัญชีก่อนวันท่ี 12 กรกฎาคม 2556) 
28.1 เงินฝากประจำ ประเภท 24 เดือน    
28.2 ลูกค้าบุคคลธรรมดาท่ีมีสัญชาติไทย รวมถึงลูกค้าบุคคลธรรมดา ซ่ึงเป็นชาวต่างชาติท่ีมีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศ หรือได้รับอนุญาติให้ทำงานใน

ประเทศ 
28.3 เปิดบัญชีครั้งแรก 500,000 บาทขึ้นไป และรายการฝากเพิ่มแต่ละครั้ง ขั้นต่ำ 100,000 บาทขึ้นไป 
28.4 ลูกค้าฝากเงินได้ทุกสาขาท่ัวประเทศ  
28.5 การถอนเงินฝากเมื่อครบกำหนดสามารถถอนเงินและปิดบัญชีในวันท่ีเงินฝากครบกำหนดได้ทุกสาขาท่ัวประเทศ  
28.6 ลูกค้าสามารถถอนเงินต้นเพียงบางส่วนได้  
28.7 กรณีท่ีลูกค้าต้องการถอนเงินก่อนครบกำหนดการฝาก ในส่วนของยอดเงินท่ีถอน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราครึ่งหน่ึงของ        

อัตราดอกเบี้ยบัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำถอนอิสระ ณ วันท่ีฝากเงินพร้อมหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 
28.8 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยบัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำถอนอิสระให้ลูกค้าเมื่อเงินฝากครบกำหนด พร้อมหักภาษี ณ ท่ีจ่าย ตาม 
   หลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด 
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เ ื่อ ไข    ฝา แ ะ ารจ่ายดอ    ย้ (ต่อ) 
28.9 เมื่อบัญชี บัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำถอนอิสระครบกำหนด ธนาคารจะดำเนินการต่ออายุเงินฝากดังกล่าวให้อัตโนมัติ ซ่ึงธนาคารจะต่อ

อายุให้เป็นบัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำถอนอิสระประเภทเดิม 
28.10  บัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำถอนอิสระ ไม่สามารถใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันสินเชื่อกับธนาคาร  
28.11  ลูกค้าไม่สามารถเปิดบัญชีใหม่ และฝากเพิ่มในบัญชีเดิมได้  ตั้งแต่วันท่ี 12 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป 

29 บัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำเอ็กซ์คลูซีฟ (ttb exclusive term deposit account) มีเง่ือนไขดังนี้ 
29.1 สำหรับลูกค้าธนบดีธนกิจท่ีเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมีสัญชาติไทย รวมถึงลูกค้าบุคคลธรรมดา ซ่ึงเป็นชาวต่างชาติท่ีมีถิ่นท่ีอยู่ใน  ประเทศ 

หรือได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศเท่าน้ัน 
29.2 การเปิดบัญชีครั้งแรกและฝากเพิ่มแต่ละครั้ง ขั้นต่ำตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป และยอดเงินฝากรวมท้ังบัญชีเดี่ยว และ/หรือบัญชีร่วม 

ต้องมียอดรวมกันไม่เกิน 50,000,000 บาทต่อรายลูกค้า 
29.3 ลูกค้าสามารถถอนเงินและปิดบัญชีในวันท่ีเงินฝากครบกำหนดได้ทุกสาขาท่ัวประเทศ 
29.4 การถอนเงินต้นให้ถอนเต็มจำนวนของเงินท่ีฝากในแต่ละรายการ จะถอนเงินต้นเพียงบางส่วนไม่ได้ 
29.5 กรณีถอนเงินรายการใดก่อนครบกำหนด โดยมีระยะเวลาการฝากไม่ถึง 3 เดือนนับจากวันท่ีฝาก ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยสำหรับรายการ

น้ัน 
29.6 กรณีถอนเงินรายการใดก่อนครบกำหนด โดยมีระยะเวลาการฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปนับจากวันท่ีฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตาม

ระยะเวลาท่ีฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ประเภทบัญชี ทีทีบี เบสิก ท่ีประกาศใช้ ณ วันท่ีรับฝากสำหรับลูกค้าประเภทเดียวกัน
พร้อมหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 

29.7 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยบัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำเอ็กซ์คลูซีฟ ให้ลูกค้าเมื่อเงินฝากครบกำหนด โดยโอนดอกเบี้ยเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันตามท่ีลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ในวันท่ีเปิดบัญชีเงินฝากพร้อมหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 

29.8 ในกรณีท่ีไม่ใช่ลูกค้าธนบดีธนกิจอัตราดอกเบี้ยท่ีได้รับเม่ือเงินฝากครบกำหนด จะเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำท่ัวไปประเภท 6 
เดือนตามอัตราดอกเบี้ย ณ วันท่ีลูกค้าเปิดบัญชี พร้อมหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 

29.9 เมื่อบัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำเอ็กซ์คลูซีฟ ครบกำหนด ธนาคารจะดำเนินการต่ออายุเงินฝากดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเดิมให้
อัตโนมัติ 

29.10  บัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำเอ็กซ์คลูซีฟ ไม่สามารถใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันสินเชื่อกับธนาคาร 
30 บัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำทั่วไป 12 เดือน (โปรโมชันแคมเปญ “ฝากบัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำทั่วไป 12 เดือน ยิ้มรับดอกเบี้ยสูง     

2.5% ต่อปี”) มีเง่ือนไขดังนี้ 
30.1 สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ท่ีสมัครผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ทีทีบี แฮปป้ี ไลฟ์ โพรเทค ตั้งแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 31 ธันวาคม 

2564 และกรมธรรม์ต้องได้รับการอนุมัติภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 เท่าน้ัน 
30.2 ค่าเบี้ยประกันชีวิตขั้นต่ำ 30,000 บาทต่อกรมธรรม์ โดยต้องชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบรายปี สำหรับปีแรก  
30.3 การพิจารณารับประกันภัยให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)   
30.4 ให้เปิดบัญช ีทีทีบี เงินฝากประจำท่ัวไป 12 เดือน ได้ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 เท่าน้ัน จำกัดจำนวน

เงินฝาก  ขั้นต่ำ 30,000 บาท และฝากสูงสุดไม่เกิน 10 เท่า ของค่าเบี้ยประกันชีวิตปีแรก กรณีไม่ตรงกับเงื่อนไขการฝากเงิน ธนาคารจะ
ปรับอัตราดอกเบี้ยของบัญชีเงินฝากดังกล่าวเท่ากับอัตราดอกเบี้ยบัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำท่ัวไป 12 เดือนปกติ ตามประกาศอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร ณ วันท่ีฝาก 

30.5 กำหนดให้ชื่อผู้เปิดบัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำท่ัวไป 12 เดือน ต้องเป็นชื่อเจ้าของกรมธรรม์ หรือชื่อผู้ชำระเบี้ยประกันชีวิต เท่าน้ัน 
30.6 เงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ย โปรโมชั่นแคมเปญ “ฝากบัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำท่ัวไป ประจำ 12 เดือน ยิ้มรับดอกเบี้ยสูง 2.5% ต่อปี” 

30.6.1 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยบัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำท่ัวไป 12 เดือน สำหรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 2.50% ต่อปี  
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เ ื่อ ไข    ฝา แ ะ ารจ่ายดอ    ย้ (ต่อ) 

30.6.2 เงื่อนไขการถอนก่อนครบกำหนด และเงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามเงื่อนไขเงินฝากบัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำท่ัวไป 12 เดือนปกติ 
ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร  

30.6.3 กรณีขอยกเลิกกรมธรรม์ภายใน 12 เดือน นับจากวันท่ีกรมธรรม์ได้รับอนุมัติ ธนาคารจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินบัญชี ทีทีบี   
เงินฝากประจำท่ัวไป 12 เดือน เป็นอัตราดอกเบี้ยบัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำท่ัวไป 12 เดือนปกติ ณ วันท่ีฝาก 

30.6.4 กรณีไม่ผ่านการพิจารณารับประกันชีวิตของบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ธนาคารจะปรับลด
อัตราดอกเบี้ยบัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำท่ัวไป 12 เดือน เป็นอัตราดอกเบี้ยบัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำท่ัวไป 12 เดือนปกติ  ณ 
วันท่ีฝาก 

30.6.5 อัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขต่าง ๆ เป็นไปตามประกาศธนาคาร ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงธนาคารจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบผ่าน
สาขาธนาคารและผ่านทางเว็ปไซต์ของธนาคาร 

30.7 เมื่อยอดเงินฝากบัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำท่ัวไป 12 เดือน ครบกำหนดตามระยะเวลาฝาก ให้ถือว่าผู้ฝากตกลงต่อเป็นบัญชี ทีทีบี เงินฝาก
ประจำท่ัวไป 12 เดือนปกติ โดยจะได้รับอัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขตามท่ีธนาคารประกาศในขณะน้ัน  

30.8 ผู้ซ้ือควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันชีวิตทุกครั้ง 
30.9 ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเป็นของบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  และธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด 

(มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต และรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่าน้ัน 
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เ ื่อ ไขอื่ ๆ 

1. เงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากกระแสรายวันทุกประเภท อัตราดอกเบี้ยใหม่จะมีผลใช้บังคับนับแต่วันท่ีเริ่มใช้ 
-  เงินฝากออมทรัพย์ทุกประเภท สำหรับหน่วยงานทหาร ให้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.05 ต่อป ี

2. เงินฝากออมทรัพย์ ttb electronic savings และ ttb salary account ใช้อัตราดอกเบี้ยบัญชี ทีทีบี เบสิก ตามประกาศธนาคาร   
3. เงินฝาก ttb check plus ให้บริการรับฝากเฉพาะผู้ฝาก ttb check plus เดิม ท่ีเปิดบัญชีก่อนวันท่ี 1 กันยายน 2547 โดยลูกค้า 

จะไม่ได้รับดอกเบี้ยทุกวงเงินฝาก 

4. เงินฝากประจำสายสัมพันธ์ ธนาคารขอแจ้งปิดการให้บริการเปิดบัญชีใหม่ สำหรับบัญชีเงินฝากประจำสายสัมพันธ์ประเภท 3, 6,12, 24 และ 
36 เดือน ท้ังนี้ต้ังแต่วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นไป 

4.1. สำหรับลูกค้ารายเดิมท่ีเปิดใช้บริการก่อนวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2554 บัญชีเงินฝากประจำสายสัมพันธ์ประเภท 3, 6, 12, 24 และ 
36 เดือน (ไม่นับรวมบัญชีท่ีมีสถานะครบกำหนดแล้ว และลูกค้าไม่ประสงค์จะต่ออายุเงินฝาก) จะได้รับการเปลี่ยนแปลงประเภท
ผลิตภัณฑ์ เป็นเงินฝากประจำทั่วไป ประเภท 3, 6 , 12 , 24 และ 36 เดือน โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ลูกค้าจะได้รับสิทธิประโยชน์ตาม
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำท่ัวไป ตั้งแต่วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นไป 

4.2. ยอดเงินฝากที่ยังไม่ครบกำหนดการฝาก หลังจากทำการเปลี่ยนแปลงประเภทผลิตภัณฑ์ เป็นเงินฝากประจำท่ัวไปแล้ว ลูกค้า ยังคง
ได้รับอัตราดอกเบี ้ยตามประกาศอัตราดอกเบี ้ยเงินฝากประจำสายสัมพันธ์เดิมจนกว่าจะครบกำหนดการฝาก และเมื่อครบ
กำหนดการฝากธนาคารจะดำเนินการต่ออายุยอดเงินฝากตามระยะเวลาฝากเดิมให้อัตโนมัติ โดยได้รับดอกเบี้ยตามประกาศอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากประจำท่ัวไป ณ วันท่ีต่ออายุ 

4.3. ยอดเงินฝากที่ฝากเพิ่มในบัญชีเดิม ลูกค้าสามารถฝากเพิ่มได้ต้ังแต่วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นไป โดยจะได้รับดอกเบี้ยตาม
ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำท่ัวไป ตามระยะเวลาฝากเดิม 

5. เงินฝากประจำทุกประเภท ท่ีฝากอยู่กับธนาคารก่อนวันท่ีประกาศฉบับน้ีใช้บังคับ ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากให้ในอัตราเดิมต่อไปจนกว่า
จะครบกำหนดระยะเวลาการฝาก และกรณีเงินฝากประจำทุกประเภทครบกำหนดตรงกับวันหยุดของธนาคาร  ธนาคารถือเอาวันทำการวัน
แรก   ต่อจากวันหยุดทำการนั้นเป็นวันครบกำหนดจ่ายดอกเบี้ย  ทั้งนี้ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยให้สำหรับวันหยุดทำการนั้นด้วย  ตามอัตรา
ดอกเบี้ย ณ  วันท่ีฝากเงิน      

-  เงินฝากประจำ ประเภท Odd Period สำหรับลูกค้านิติบุคคล ที่มีวงเงินฝากไม่ต่ำกว่าที่ธนาคารกำหนด ให้อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย
ตามประเภทเงินฝากประจำท่ีมีระยะเวลาใกล้เคียงและสั้นกว่า 

6. วิธีการคำนวณดอกเบี้ย  =   จำนวนเงินต้น X ระยะเวลาการฝาก (วัน) X อัตราดอกเบี้ย ณ วันฝาก 
                                                                                  365  X 100 

7. อัตราดอกเบี้ยตามประกาศข้างต้น  ไม่ใช้กับลูกค้าดังต่อไปน้ี   
7.1 สถาบันการเงิน ซึ่งประกอบด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ สหกรณ์ออมท รัพย์ 

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ สถาบันการเงินอื่นๆและสถาบันการเงินตามพรบ.ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. 2523 
สถาบันการเงิน ท่ีมีถิ่นท่ีอยู่นอกประเทศไทย (Non-resident) 

7.2 สถาบันการเงิน ผู้มีถิ่นท่ีอยู่อาศัยอยู่นอกประเทศไทย (Non-resident) 
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เ ื่อ ไขอื่ ๆ (ต่อ) 

7.3 บัญชีลูกค้าท่ีมีเงื่อนไขพิเศษหรือหนังสือสัญญาเดิมกับธนาคาร เช่นบัญชีการบริหารเงินสดของหน่วยงานราชการ/ รัฐวิสาหกิจ    
ให้เป็นไปตามเงื่อนไขพิเศษหรือหนังสือสัญญาเดิมท่ีทำไว้กับธนาคาร 

7.4 บัญชีลูกค้านิติบุคคลบางรายท่ีมีเงื่อนไขพิเศษ และเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหน่ึงที่ได้ระบุไว้ ดังน้ี  
- ลูกค้าใช้บัญชีธนาคารทหารไทยธนชาต เป็นบัญชีหลัก  
- ลูกค้าใช้บริการธุรกรรมทางการเงิน หรือบริการอื่นใดของธนาคาร เช่น สินเชื่อ, บริการธุรกิจต่างประเทศ, บริการธุรกิจ

หลักทรัพย์  ฯลฯ 
- ลูกค้าท่ีได้รับจดหมายเชิญจากทางธนาคาร 

ทั้งนี้ลูกค้าในข้อ 7.1 - 7.2 ให้ใช้ประกาศภายในของธนาคารเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสำหรับสถาบันการเงิน โดยธนาคารสงวนสิทธิ์ท่ี

จะพิจารณาเป็นรายกรณีไป 

8. สำหรับลูกค้าและ / หรือกลุ่มลูกค้าที่เป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด และ / หรือมีข้อตกลงพิเศษกับธนาคารธนาคาร
สงวนสิทธิ์อาจจะพิจารณาเงื่อนไขและจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากให้ตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจการเงินในแต่ละขณะ
ได้ แต่ท้ังนี้จะไม่เกินกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากท่ีธนาคารกำหนดจะจ่ายให้แก่ผู้ฝากเงินท่ีจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน รวมท้ังมีประเภทเงินฝากและ
ระยะเวลาการฝากเดียวกันด้วย บวกด้วยร้อยละ 2.00 ต่อปี 

9. เงินฝากท่ีเป็นเงินบาททุกประเภทท่ีฝากไว้กับสถาบันการเงินภายในประเทศ (ไม่รวมบัญชีเงินบาทของบุคคลท่ีมีถิ่นท่ีอยู่นอกประเทศ)  ได้รับ
การคุ้มครองเงินต้นและดอกเบี้ยจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก โดยไม่เกินจำนวนตามท่ีกฎหมายกำหนด ดังน้ี 

           ระยะเวลา     จำนวนเงินท่ีคุ้มครอง  

ตั้งแต่วันท่ี 11  สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป            จำนวน 1 ล้านบาท 

10. ค่ารักษาบัญชี และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากทุกประเภทให้เป็นไปตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมบริการท่ัวไปของธนาคาร 
หรือตามเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการของผลิตภัณฑ์เงินฝากน้ัน ๆ 

11. ธนาคารขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำสำหรับผลิตภัณฑ์บางประเภท 
ความหมายของประเภทลูกค้า 

(1) ลูกค้าท่ัวไป หมายถึง บุคคลธรรมดา บุคคลต่างชาติซ่ึงมีใบอนุญาตให้ทำงาน (Work Permit) รวมคู่สมรส นักเรียนต่างชาติ หรือ 

นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติพำนักระยะยาว (Long stay)  หรือบุคคลท่ีมีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศท่ีมีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทยและมิได้ประกอบ

ธุรกิจธนาคาร  ตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร  เป็นต้น 

(2) สถาบันท่ีไม่แสวงหากำไร หมายถึง สถาบันการศึกษาเอกชนท่ีเป็นนิติบุคคล (โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย)  สมาคม สโมสร  

      และมูลนิธิท่ีเสียภาษี  สถาบันการศึกษาของรัฐบาล  สถาบันสาธารณกุศลท่ีได้รับการยกเว้นภาษี เช่น วัด  โบสถ์คริสต์  มัสยิด 
      สภากาชาด  องค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ ท่ีได้รับการยกเว้นภาษี สมาคม  มูลนิธิ (ต้องมีเอกสารได้รับยกเว้นภาษี ได้แก่ ประกาศ 
      กระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพ่ิม    เรื่องกำหนด องค์การ   สถานสาธารณกุศล   สถานพยาบาล และ 
      สถานศึกษา ตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ท่ีระบุชื่อสมาคม/มูลนิธิท่ีเปิดบัญชี) พรรคการเมือง สภาอุตสาหกรรมและ  

องค์การมหาชนท่ีมีกฏหมายจัดตั้งเฉพาะ  เป็นต้น 

(3) นิติบุคคล หมายถึง ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล  บริษัทจำกัด  บริษัทมหาชนจำกัด กิจการร่วมค้าท่ีเป็นนิติ 

      บุคคล ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตท่ีมิใช่สถาบันการเงิน    สหกรณ์    สหพันธ์สหกรณ์ 

      สหกรณ์การเกษตร  (ยกเว้นสหกรณ์ออมทรัพย์) บริษัทประกันภัย นิติบุคคลอื่น ท่ีเป็นองค์กรท่ีมีสถานภาพเป็นนิติบุคคล 

      ตามกฏหมายเฉพาะอื่นๆ ท่ีได้รับการยกเว้นภาษี เช่น นิติบุคคลอาคารชุด  เป็นต้น     
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ค าม มายขอ ประ ภท ู ค้า (ต่อ) 

(4) ราชการ หมายถึง หน่วยงานราชการ หน่วยงานทหาร  รัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม เทศบาล  สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วน 
ท้องถิ่น และเทศพาณิชย์ท่ีมิได้ดำเนินการในรูปบริษัทจำกัด    องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นท่ีดำเนินการในรูปบริษัทจำกัด เป็นต้น  

(5) กองทุน 1 หมายถึง กองทุนประกันสังคม กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  กองทุนเงินทดแทน เป็นต้น   

(6) กองทุน 2 หมายถึง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ   บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม กองทุนรวมต่าง ๆ    ท้ังที่จัดการโดยบริษัทหลัก 

     ทรัพย์จัดการกองทุนรวมและบริษัทหลักทรัพย์กองทุนรวม  กองทุนอื่นท่ีจัดต้ังเพื่อเป็นสวัสดิการ   เป็นต้น  

(7) รัฐวิสาหกิจ หมายถึง รัฐวิสาหกิจและรัฐวิสาหกิจท่ีดำเนินการในรูปบริษัทจำกัด เป็นต้น 

(8)-(9) ผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ หมายถึง บุคคล/นิติบุคคลท่ีมีถิ่นฐานนอกประเทศ สถานฑูตต่างประเทศ และองค์การระหว่าง 

     ประเทศท่ีตั้งอยู่ในประเทศไทย สาขาของบริษัทไทยในต่างประเทศ รัฐบาล องค์การระหว่างประเทศซ่ึงตั้งอยู่ในต่างประเทศ นิติ 

     บุคคลท่ีตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ และมิได้ประกอบกิจการในประเทศ นิติบุคคลอื่นท่ี ธปท.กำหนด นิติบุคคลท่ีตั้งขึ้น 

     ตามกฎหมายต่างประเทศและมีบริษัทลูกประกอบกิจการในประเทศ เป็นต้น 

ประกาศน้ีมีผลใช้บังคับสำหรับสำนักงานใหญ่   และสาขาท่ัวประเทศของธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด  (มหาชน)    

ตั้งแต่วันท่ี 7 กุมภาพันธ ์2565 เป็นต้นไป  

                                                                                         

                                                                                            
                                                                                             

(  นางประภาศิริ  โฆษิตธนากร  ) 

                                                                                             ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านการเงิน                                                                                                                                                    

                                                                                            ประกาศ  ณ  วันท่ี  4 กุมภาพันธ์ 2565 
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