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ข้อตกลงและเงือ่นไขทั่วไปในการใช้บริการ 

บัญชีออมทรัพย ์ททีบีี คอรป์อเรทลิควิดติี ้(ttb corporate liquidity account) 

 
1. ลักษณะผลิตภัณฑ ์

1.1.  ผลิตภณัฑบ์ญัชีออมทรพัย ์ ทีทีบี คอรป์อเรทลิควิดิตี ้ (ttb corporate liquidity account) เป็นบญัชีเงินฝากประเภทไม่มีสมดุคู ่   
ฝาก  

1.2.  ธนาคารจะจดัสง่ใบแจง้รายการเดินบญัชีอิเล็กทรอนิกส ์(Electronic Statement) เป็นรายเดือนใหแ้ก่ผูข้อใชบ้รกิารทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส ์(E-Mail Address) ที่ผูข้อใชบ้รกิารไดแ้จง้ต่อธนาคาร ในกรณีที่ผูข้อใชบ้รกิารมีการเปล่ียนแปลง E-Mail Address 
ดงักล่าว ผูข้อใชบ้รกิารสามารถแจง้การเปล่ียนแปลงผ่านช่องทางอิเล็คทรอนิกสธ์นาคาร ไดแ้ก่ แอป ทีทีบี บิส ทชั (ttb biz 
touch application) หรือ ทีทีบี บิสสิเนสคลิก (ttb business click) หรือ ช่องทางอื่นท่ีจะเพิ่มเตมิในอนาคต หรือ ตดิต่อสาขา
ธนาคารทั่วประเทศ ไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั ก่อนวนัครบก าหนดจดัส่งใบแจง้รายการเดินบญัชีอเิล็กทรอนิกสใ์นแต่ละเดือน 

1.3.  บญัชีออมทรพัย ์ ทีทีบี คอรป์อเรทลิควิดิตี ้ (ttb corporate liquidity account) ไม่สามารถโอนสิทธิ หรือ น าไปเป็นหลกัประกนั 
หรือก่อภาระผกูพนั เหนือสิทธิการรบัเงินในบญัชีใหแ้ก่บคุคลหรือนิติบคุคลอื่นได ้ เวน้แตจ่ะไดร้บัความยินยอมเป็นหนงัสือจาก
ธนาคาร 

2. การเปิดบัญช ี
2.1. การเปิดบญัชี สามารถเปิดบญัชีดว้ยยอด 0 บาทได ้และการฝากเงินครัง้แรกผูข้อใชบ้รกิารตอ้งน าฝากเงินไม่นอ้ยกว่า 500 บาท 

โดยชื่อบญัชีเงินฝากตอ้งเป็นชื่อนิติบคุคลที่เป็นเจา้ของบญัชี ธนาคารไม่อนุญาตใหใ้ชน้ามแฝงในการเปิดบญัชี และไม่อนญุาต
ใหเ้ปิดบญัชีแทนผูอ้ื่น หรือใหผู้อ้ื่นมาใชบ้ญัชี 

2.2.  ธนาคารอนุญาตใหล้กูคา้เปล่ียนแปลงผลิตภัณฑจ์ากบัญชีเงินฝากออมทรพัยป์ระเภทอื่น มาเป็นบัญชีออมทรพัย ์ทีทีบี คอร์
ปอเรทลิควิดิตี ้(ttb corporate liquidity account) ได ้แต่ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งการเปล่ียนแปลงผลิตภณัฑ ์จากบญัชีออมทรพัย ์ที
ทีบี คอรป์อเรทลิควิดิตี ้(ttb corporate liquidity account) มาเป็นบัญชีเงินฝากออมทรพัยป์ระเภทอื่นนั้น ธนาคารอนุญาตให้
ลกูคา้สามารถเปลี่ยนไปเป็นบญัชีเงินฝากออมทรพัยธ์นกิจ ประเภทไม่มีสมดุเงินฝาก ไดเ้พียงประเภทเดียวเท่านัน้ 

3. หลักเกณฑผ์ลิตภัณฑ ์
3.1. การท าธุรกรรมผ่านช่องทางสาขา 

3.1.1 ผูฝ้ากเงินสามารถท าธุรกรรมฝากเงิน ไดท้กุสาขาทั่วประเทศในเวลาท าการของสาขานัน้ ๆ และไม่ก าหนดจ านวนครัง้ใน
การรบัฝาก ธนาคารอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามประกาศธนาคาร 

3.1.2 การถอนเงิน และ/หรือ โอนเงิน ท าไดทุ้กสาขาทั่วประเทศในเวลาท าการของสาขานั้น ๆ ไม่จ ากัดจ านวนเงิน โดยผูฝ้าก
เงินตอ้งน าบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ (แลว้แต่กรณี) มาแสดงและจะตอ้งปฏิบตัิตามเงื่อนไข
ที่ใหไ้วก้บัธนาคาร  

3.1.3 การถอนเงิน โดยการมอบฉนัทะ สามารถด าเนินการไดท้กุสาขาทั่วประเทศ 
3.2. การท าธุรกรรมผ่านช่องทาง ทีทีบี อิเล็กทรอนิกส ์แบงกก์ิง้ (ttb Electronic Banking) 

3.2.1 ผูฝ้ากเงินสามารถ โอนเงินระหว่างบญัชีของธนาคารทหารไทยได ้ไม่จ ากดัจ านวนครัง้ 
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4. ดอกเบีย้ และค่าธรรมเนียม 

4.1. อัตราดอกเบีย้เงินฝากเป็นไปตามประกาศ อัตราดอกเบีย้ส าหรบับัญชีออมทรพัย ์ทีทีบี คอรป์อเรทลิควิดิตี ้(ttb corporate 
liquidity account) ของธนาคาร 

4.2. ธนาคารจะค านวณอตัราดอกเบีย้จากยอดคงเหลือในบญัชี ณ สิน้วนัท าการ (เป็นรายวนั) โดยธนาคารจะค านวณตามเกณฑท์ี่
ธนาคารก าหนด ตัวอย่างเช่น  จ านวนเงินฝากออมทรัพยต์  ่ากว่า 10 ลา้นบาท อัตราดอกเบีย้เงินฝาก เท่ากับ 0.125%  ถ้า
จ านวนเงินฝากออมทรพัยต์ั้งแต่ 10 ลา้นบาทขึน้ไป อัตราดอกเบีย้เงินฝากเท่ากับ 0.25% โดยธนาคารจะค านวณดอกเบีย้ 
0.25% ทัง้จ านวนในระยะเวลาที่เงินฝากออมทรพัยน์ัน้มีจ านวนเงินฝากเกิน 10 ลา้นบาท แต่ถา้ในระยะเวลาที่จ  านวนเงินฝาก
ต ่ากว่า 10 ลา้นบาท ธนาคารจะค านวณดอกเบีย้ 0.125% ทัง้จ านวน เป็นตน้ 

4.3. การจ่ายดอกเบีย้เงินฝาก ระบบจะค านวณดอกเบีย้ใหท้กุวนัจากยอดเงินคงเหลือในบญัชี และน าดอกเบีย้ฝากเขา้บญัชีใหปี้ละ 
2 ครัง้ คือเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม หากดอกเบีย้เงินฝากที่ไดร้บัมาไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี และผูฝ้ากเงินไดแ้จง้เลข
ประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร ธนาคารจะไม่หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามหลกัเกณฑข์องกรมสรรพากร 

4.4. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในการใชบ้รกิารบญัชีออมทรพัย ์ทีทีบี คอรป์อเรทลิควิดิตี ้(ttb corporate liquidity account) ใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศเรือ่ง อตัราค่าธรรมเนียมของธนาคาร 

4.5. ธนาคารสามารถเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบีย้และเงื่อนไขใด ๆ ที่ไม่ท าใหผู้ข้อใชบ้รกิารเสียประโยชน ์โดยการปิดประกาศไว ้ณ ที่
ท  าการของธนาคาร และ/หรือประกาศผ่านหนา้ Website ของธนาคาร และ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกสอ์ื่นใด ล่วงหนา้ไม่นอ้ย
กว่า 30 วนัก่อนวนัมีผลบงัคับ การแกไ้ขเปล่ียนแปลงเงื่อนไขและค่าธรรมเนียมที่ท  าใหผู้ข้อใชบ้ริการเสียประโยชน ์ตอ้งไดร้บั
ความยินยอมจากผูข้อใชบ้รกิารก่อน  

5. หลักเกณฑท์ั่วไป 
5.1. หากบัญชีไม่มีรายการเคล่ือนไหว และมียอดเงินในบัญชีต ่ากว่าที่ธนาคารก าหนด ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเพื่อช าระ

ค่าธรรมเนียมการรกัษาบญัชี ตามหลกัเกณฑท์ี่ธนาคารก าหนด โดยธนาคารจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า  30 วนั และหาก
เงินในบัญชีเป็นศูนย์ติดต่อกันเกินกว่าระยะเวลาที่ธนาคารก าหนด ธนาคารจะด าเนินการปิดบัญชีโดยอัตโนมัติ  รายการ
เคล่ือนไหว หมายถึง การฝาก-ถอนเงิน และ การน าสมดุเงินฝาก (ถา้มี) มาปรบัรายการ ณ เคานเ์ตอรส์าขาของธนาคาร, การ
ท าธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์ไดแ้ก่ เครื่อง ATM , เครื่องรบัฝากเงินอตัโนมตัิ (ADM), Internet Banking , BAHTNET, 
Interbank Transfer, Mobile Banking, Phone Banking รวมทัง้การท ารายการผ่านตัวแทนรบัฝากเงินของธนาคาร ทั้งนี ้การ
ปรบัเปล่ียนสถานะของบญัชีไม่เคลื่อนไหวใหเ้ป็นบญัชีปกติที่เคล่ือนไหว สามารถท ารายการฝาก-ถอนเงิน ณ เคานเ์ตอรบ์รกิาร
สาขาของธนาคารดว้ยตนเองเท่านัน้ 

5.2. เช็ค ดร๊าฟท ์หรือตราสารอื่น ๆ ที่น าฝากเขา้บัญชี ธนาคารจะรบัฝากไวเ้พื่อการเรียกเก็บเท่านั้น การฝากเงินจะสมบูรณ์เมื่อ
ธนาคารเรียกเก็บเงินตามตราสารดงักล่าวไดแ้ละผูข้อใชบ้รกิารจะถอนเงินท่ีน าฝากตามตราสารดงักล่าวไดต้่อเมื่อธนาคารเรียก
เก็บเงินไดเ้รียบรอ้ยแลว้ 

5.3. ยอดเงินใน Bank Statement จะถือว่าถกูตอ้งเมื่อธนาคารไดต้รวจสอบว่าตรงกบับญัชีของธนาคารแลว้ 
5.4. เมื่อมีการเปล่ียนแปลงชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ของผูข้อใชบ้ริการ รวมทัง้ส านักงาน กรรมการ หรือผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนผูข้อใช้

บรกิาร ผูข้อใชบ้รกิารจะแจง้การเปล่ียนแปลงนัน้เป็นลายลกัษณอ์กัษรใหธ้นาคารทราบทนัที  
5.5. ในการท าธุรกรรมใด ๆ กบัธนาคาร ผูข้อใชบ้รกิารจะตอ้งไดร้บัใบบนัทึกรายการเพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานการท าธุรกรรมนัน้ 
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5.6. ในการท าธุรกรรมโอนเงินผ่านบญัชีเงินฝาก ธนาคารจะแจง้ผลการท าธุรกรรมหรือส่งมอบใบบนัทึกรายการใหแ้ก่ผูข้อใชบ้ริการ
เก็บไว้เป็นหลักฐาน โดยธนาคารจะโอนเงินตามค าสั่งที่ไดร้ับจากผู้ขอใชบ้ริการ หากเกิดความผิดพลาดใด ๆ ธนาคารจะ
รบัผิดชอบสงูสดุไม่เกินจ านวนเงินท่ีระบตุามค าสั่งของธุรกรรมนัน้ 

5.7. ในกรณีที่บตัรเอทีเอ็ม/บตัรเดบิตที่ใชโ้อนเงนิจากบญัชีเงินฝากสญูหาย ผูข้อใชบ้รกิารจะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบทนัที ทัง้นีผู้ข้อ
ใชบ้รกิารจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบจ านวนเงินท่ีเกิดธุรกรรมก่อนการแจง้ธนาคารเพื่อยกเลิก/อายดับตัรเอทีเอ็ม/บตัรเดบิต 

5.8. หากผูข้อใชบ้รกิารประสงคจ์ะยกเลิกขอ้ตกลงการใชบ้รกิารโอนเงนิกบัธนาคาร ผูข้อใชบ้รกิารตอ้งด าเนินการปิดบญัชีเงินฝากกบั
ธนาคาร 

5.9. หากผูข้อใชบ้ริการยินยอมใหผู้อ้ื่นใชบ้ัญชีร่วมกับผูข้อใชบ้ริการ หรือใชบ้ัญชีของผูข้อใชบ้ริการเพื่อรบัโอนหรือถอนเงินในทาง
ทจุรติจนเป็นเหตใุหเ้กิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น ผูข้อใชบ้รกิารตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึน้ทัง้หมดจากการ
ทจุรตินัน้ 

5.10. ในกรณีมีข้อพิพาทเก่ียวกับบัญชีเงินฝาก ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารใช้หลักเกณฑ์และขั้นตอนของธนาคารในการ
สอบสวนและด าเนินการแกไ้ขขอ้ผิดพลาด 

5.11. ในกรณีมีขอ้สงสัยหรือพบขอ้ผิดพลาดใด ๆ ผูข้อใชบ้ริการสามารถติดต่อผ่าน Contact Center โทร. 1428 หรือทุกสาขาของ
ธนาคาร 

5.12. การท ารายการธุรกรรมผ่านช่องทางของธนาคารหลงัเวลา 23.00 น. ถือเป็นรายการของวนัถดัไป 
5.13. การเปล่ียนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขที่ท  าให้ผู้ขอใชบ้ริการเสียประโยชน์ ตอ้งไดร้บัความยินยอมจากผู้ขอใช้บริการ การ

เปล่ียนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขที่ ไม่ท าให้ผู้ขอใช้บริการเสียประโยชน์ ธนาคารจะต้องแจ้งสาระส าคัญของเงื่อนไขที่
เปล่ียนแปลงใหท้ราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วันก่อนวันมีผลบังคับ โดยการติดประกาศ ณ ที่ท  าการของธนาคาร และ/หรือ
ประกาศผ่านหนา้ Website และ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกสอ์ื่น ๆ  

5.14. ผูข้อใชบ้รกิารตกลงยินยอมใหธ้นาคารเก็บรวบรวม และ/หรือ ใช ้และ/หรือ เปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลหรือขอ้มลูอื่นใดของผูข้อใช้
บรกิารใหแ้ก่ หน่วยงานราชการ และ/หรือ ผูใ้หบ้ริการภายนอกที่ธนาคารเป็นคู่สัญญา หรือมีความสมัพนัธด์ว้ยทั้งในประเทศ
ไทยและต่างประเทศ โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อการบรหิารจดัการธุรกจิของธนาคาร หรือการท่ีธนาคารจา้งหรือมอบหมายใหบ้คุคล
อื่นด าเนินการแทนไม่ว่างานเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ งานประเมินราคาหลกัประกัน งานต่อประกนัภยัทรพัยห์ลักประกัน 
งานติดต่อส่ือสาร งานติดตามทวงถามหนี ้หรืองานอื่นใดไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่จ าเป็นเพื่อการด าเนินงานตาม
สญัญาที่มีอยู่กบัธนาคาร  

5.15. ขอ้ตกลงนีอ้ยู่ภายในบังคับและการตีความตามกฎหมายไทย และมีผลบังคับตกทอดไปยงัทายาท หรือผูสื้บสิทธิของผูข้อใช้
บรกิารดว้ย 

 
 

 
 


