ผลิตภัณฑ์ เงินฝากประจาพิเศษ
สาระสาคัญ

ชื่อผลิตภัณฑ์ บัญชีเงินฝากประจา ทีเอ็มบี ดอกเบีย้ ด่ วน
3 เดือน (TMB Quick Interest TD 3 Month)

1. อัตราดอกเบีย้ :

0.50% ต่อปี
ทั ้งนี ้อัตราดอกเบี ้ยอาจเปลีย่ นแปลงได้ โดย
สามารถเรียกดูข้อมูลอัตราดอกเบี ้ยปัจจุบนั ได้ ที่
https://www.tmbbank.com/rates

4.ระยะเวลาฝาก :

1.30% ต่อปี
ทังนี
้ ้อัตราดอกเบี ้ยอาจเปลีย่ นแปลงได้ โดย
สามารถเรี ยกดูข้อมูลอัตราดอกเบี ้ยปัจจุบนั ได้ ที่
https://www.tmbbank.com/rates

จ่ายดอกเบี ้ยทั ้งจานวน ภายใน 7 วันนับจากวันที่ฝากเงิน และ หักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ของจานวน
ดอกเบี ้ยที่ได้ รับ ตามหลักเกณฑ์ ของกรมสรรพากร

3 เดือน

12 เดือน

10,000 บาท, ฝากเพิ่มครัง้ ต่อไปขัน้ ตา่ ตังแต่
้ 10,000 บาท และยอดเงินฝากรวมทังบั
้ ญชีเดี่ยวและ
5. จานวนเงินเปิ ดบัญชีขนั ้ ต่า /
บัญชีร่วมต้ องมียอดรวมกัน ไม่เกิน 50,000,000 บาท ต่อรายลูกค้ า โดยนับรวมระยะเวลาฝากทั ้ง
สูงสุด :
ประเภท 3 และ 12 เดือน

6.อัตราดอกเบีย้
กรณีผิดเงื่อนไขการฝาก :

7.การต่ ออายุบญ
ั ชี เมื่อครบ
กาหนดระยะเวลาการฝาก :

8. ช่ องทางในการติดต่ อ
ผู้ให้ บริการ

9. ข้ อควรระวัง :

บัญชีเงินฝากประจา ทีเอ็มบี เอ็กซ์ คลูซีฟ
9 เดือน (TMB Exclusive Term Deposit)
1.35% ต่อปี
ทังนี
้ ้อัตราดอกเบี ้ยอาจเปลีย่ นแปลงได้ โดย
สามารถเรียกดูข้อมูลอัตราดอกเบี ้ยปั จจุบนั ได้ ที่
https://www.tmbbank.com/rates

อัตราดอกเบี ้ยคงที่

2 .รายละเอียดอัตราดอกเบีย้ :

3. ระยะเวลาจ่ ายดอกเบีย้ :

บัญชีเงินฝากประจา ทีเอ็มบี ดอกเบีย้ ด่ วน
12 เดือน (TMB Quick Interest TD 12 Month)

1. ฝากน้ อยกว่า 3 เดือน ไม่จ่ายดอกเบี ้ย
2. ฝากตั ้งแต่ 3 เดือนขึน้ ไป จ่ายดอกเบี ้ยเงินฝากออมทรัพย์ พร้ อมหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ของ
จานวนดอกเบี ้ยที่ได้ รับ ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
3. กรณีถอนเงินฝากก่อนครบกาหนด และได้ มีการจ่ายดอกเบี ้ยไปแล้ วเกินกว่าดอกเบี ้ยที่มีสทิ ธิได้ รับ
ลูกค้ าจะได้ รับเงินต้ นคืนตา่ กว่ายอดเงินที่ฝากโดยลูกค้ าจะได้ รับเงินคืนทั ้งสิ ้น = เงินต้ น+ดอกเบี ้ย
คานวณได้ ตามเกณฑ์ (ถ้ ามี) - ดอกเบี ้ยก่อนหักภาษี ณ ที่จ่ายที่ผ้ ฝู ากได้ รับไปก่อนหน้ านั ้น ทังนี
้ ้ลูกค้ า
ต้ องเป็ นผู้ขอคืนภาษีหกั ณ ที่จ่ายดังกล่าวจากกรมสรรมพากรด้ วยตนเอง

จ่ายดอกเบี ้ยเมื่อครบกาหนดการฝาก 9 เดือน
โดยจะโอนดอกเบี ้ยหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย เข้ า
บัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวัน ตามที่
ลูกค้ าแจ้ งไว้ เพื่อรองรับการโอนดอกเบี ้ย

บัญชีเงินฝากประจา ทีเอ็มบี อัพ แอนด์ อัพ
24 เดือน (TMB Up & Up Term Deposit)
เฉลีย่ 1% ต่อปี
ทั ้งนี ้อัตราดอกเบี ้ยอาจเปลีย่ นแปลงได้ โดย
สามารถเรียกดูข้อมูลอัตราดอกเบี ้ยปั จจุบนั ได้ ที่
https://www.tmbbank.com/rates

ทีเอ็มบี บัญชีเงินฝากประจาพิเศษ 12 เดือน
1.70% - 1.85% ต่อปี
ทั ้งนี ้อัตราดอกเบี ้ยอาจเปลีย่ นแปลงได้ โดยสามารถ
เรี ยกดูข้อมูลอัตราดอกเบี ้ยปั จจุบนั ได้ ที่
https://www.tmbbank.com/rates

อัตราดอกเบี ้ยเฉลีย่ ตลอดระยะเวลาการฝาก
1.00% ต่อปี
ดอกเบี ้ยจ่ายทุก 3 เดือน ขึน้ กับระยะเวลาฝาก
1 - 6 เดือน : 0.30%
7 - 12 เดือน : 0.80% (เฉลีย่ 0.30% - 0.55%)
13 - 18 เดือน : 1.20% (เฉลีย่ 0.55% - 0.77%)
19 - 24 เดือน : 1.70% (เฉลีย่ 0.77% - 1.00%)

อัตราดอกเบี ้ยคงที่

จ่ายดอกเบี ้ยทุกๆ 3 เดือน โดยจะโอนดอกเบี ้ย
หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย เข้ าบัญชีออมทรัพย์หรือ
บัญชีกระแสรายวัน ตามที่ลกู ค้ าแจ้ งไว้ เพื่อรองรับ
การโอนรับดอกเบี ้ย

เมื่อครบกาหนดฝาก โดยจ่ายดอกเบี ้ยแบบทบต้ น พร้ อมหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ของจานวนดอกเบี ้ยที่ได้ รับ
ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

9 เดือน

24 เดือน

6 เดือน

12 เดือน

500,000 บาท, ฝากเพิ่มครัง้ ต่อไปขัน้ ตา่ ตังแต่
้
500,000 บาท และยอดเงินฝากรวมทั ้งบัญชี
เดี่ยวและบัญชีร่วมต้ องมียอดรวมกัน ไม่เกิน
50,000,000 บาท ต่อรายลูกค้ า

จานวนเงินฝากขั ้นตา่ 25,000 บาท และฝากครัง้
ต่อไปครัง้ ละตั ้งแต่ 25,000 บาทขึ ้นไป

1. ฝากน้ อยกว่า 3 เดือน ไม่จ่ายดอกเบี ้ย
2. ฝากตั ้งแต่ 3 เดือนขึน้ ไป จ่ายดอกเบี ้ยเงิน
ฝากออมทรัพย์ พร้ อมหักภาษี ณ ที่จ่าย 15%
ของจานวนดอกเบี ้ยที่ได้ รับ ตามหลักเกณฑ์ของ
กรมสรรพากร

สามารถถอนก่อนกาหนดได้ ไม่มีเงื่อนไขใดๆ และ
ไม่มีเบี ้ยปรับในรูปแบบอัตราดอกเบี ้ย แต่ลกู ค้ า
ต้ องถอนเต็มจานวนเงินฝากในแต่ละรายการ โดย
จะได้ รับดอกเบี ้ยตามระยะเวลาการฝากเดือนที่
ถอน

1. ฝากน้ อยกว่า 3 เดือน ไม่จ่ายดอกเบี ้ย
2. ฝากตังแต่
้ 3 เดือนขึน้ ไป แต่ไม่ครบกาหนดฝาก จ่ายดอกเบี ้ยเงินฝากออมทรัพย์ พร้ อมหักภาษี ณ ที่จ่าย
15% ของจานวนดอกเบี ้ยที่ได้ รับ ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
3. กรณีลกู ค้ าปัจจุบนั จานวนเงินฝากที่มีอยูเ่ ดิมลดลงหรื อคงที่ เมื่อครบกาหนดฝาก จ่ายดอกเบี ้ยเงินฝาก
ประจาทัว่ ไป พร้ อมหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ของจานวนดอกเบี ้ยที่ได้ รับ ตามหลักเกณฑ์ ของกรมสรรพากร

เมื่อครบกาหนดการฝาก ธนาคารจะดาเนินการ
โอนทังเงิ
้ นฝากและดอกเบี ้ยเงินฝากเข้ าบัญชีออม
ทรัพย์หรื อบัญชีกระแสรายวันที่ลกู ค้ าแจ้ งความ
ประสงค์ ไว้ ในการเปิ ดบัญชี

ต่ออายุเงินฝากเป็ นเงินฝากประจาทัว่ ไปตามระยะเวลาการฝากเดิม

ต่ออายุเงินฝากเป็ นประเภทเดิม

สามารถเข้ าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ www.tmbbank.com หรือ TMB ทุกสาขา หรือ TMB Contact Center 1558

ไม่สามารถถอนเงินต้ นบางส่วนได้ ต้ องถอนเต็มจานวนของเงินที่ฝากในแต่ละรายการ และรับอัตรา
ดอกเบี ้ยกรณีผดิ เงื่อนไขการฝาก ข้ อ 6.

ทีเอ็มบี บัญชีเงินฝากประจาพิเศษ 6 เดือน
1.50% - 1.75% ต่อปี
ทั ้งนี ้อัตราดอกเบี ้ยอาจเปลีย่ นแปลงได้ โดยสามารถ
เรี ยกดูข้อมูลอัตราดอกเบี ้ยปัจจุบนั ได้ ที่
https://www.tmbbank.com/rates

1. สาหรับลูกค้ าธนบดีธนกิจเท่านั ้น หากยังไม่
เป็ นลูกค้ าธนบดีธนกิจ สามารถสมัครในวันเปิ ด
บัญชีได้ ตามเงื่อนไขการสมัคร Wealth Banking
2. หากตรวจสอบพบว่าไม่ใช่ลกู ค้ าธนบดีธนกิจ
จะได้ รับอัตราดอกเบี ้ยเงินฝากประจาทัว่ ไป
ประเภท 6 เดือนตามอัตราดอกเบี ้ย ณ วันที่
ลูกค้ าเปิ ดบัญชี ตั ้งแต่วนั ที่ระบบตรวจพบ
3. ไม่สามารถถอนเงินต้ นบางส่วนได้ ต้ องถอน
เต็มจานวนของเงินที่ฝากในแต่ละรายการ และ
รับอัตราดอกเบี ้ยกรณีผดิ เงื่อนไขการฝาก ข้ อ 6.

เมื่อครบกาหนดการฝากทางธนาคารจะ
ดาเนินการโอนทังเงิ
้ นฝากและดอกเบี ้ยเงินฝาก
รอบสุดท้ ายเข้ าบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแส
รายวันที่ลกู ค้ าแจ้ งความประสงค์ ไว้ ในการเปิ ด
บัญชี โดยลูกค้ าไม่ปิดบัญชีกอ่ น บัญชีเงินฝาก
ประจา ทีเอ็มบี อัพ แอนด์ อัพ ครบกาหนด

500,000 บาท และฝากเพิ่มครัง้ ต่อไปนตา่ ตังแต่
้ 500,000 บาท

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ www.tmbbank.com หรื อติดต่อ TMB ทุกสาขา
หรื อ TMB Contact Center 1558

1.การถอนเงินสามารถถอนเงินเพียงบางส่วนได้ โดยต้ องคงเงินต้ นในบัญชี ไม่ตา่ กว่าจานวน
500,000 บาท ต่อรายการ
2. ฝากน้ อยกว่า 3 เดือน ไม่จ่ายดอกเบี ้ย
3. ฝากตังแต่
้ 3 เดือน แต่ไม่ครบกาหนดฝากจ่ายดอกเบี ้ยเงินฝากออมทรัพย์ พร้ อมหักภาษี ณ ที่จ่าย 15%
ของจานวนดอกเบี ้ยที่ได้ รับ ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
4. เงินฝากประจาพิเศษประเภท 6 เดือน หรื อ 12 เดือน สาหรับลูกค้ าบุคคลธรรมดาที่เปิ ดบัญชีใหม่และ
ลูกค้ าปัจจุบนั ที่นาเงินฝากเพิ่มจากจานวนเงินที่มีอยูเ่ ดิมกับธนาคาร (เทียบกับจานวนเงินฝากคงเหลือกับ
ธนาคาร ณ วันที่ 12 กันยายน 2562)
5. กรณีลกู ค้ าปัจจุบนั ผิดเงื่อนไขการฝาก โดยจานวนเงินฝากที่มีอยูเ่ ดิมกับธนาคารลดลงหรื อคงที่
อัตราดอกเบี ้ยที่ได้ รับเมื่อครบกาหนดฝากจะเท่ากับอัตราดอกเบี ้ยเงินฝากประจาทัว่ ไป ประเภท 6 เดือน
หรื อ 12 เดือน ตามประกาศอัตราดอกเบี ้ย ณ วันที่ฝาก/เปิ ดบัญชี พร้ อมหักภาษี ณ ที่จ่าย 15%
ของจานวนดอกเบี ้ยที่ได้ รับ ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

