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(1.) ขอ้มลูทวัไป  

ชอืผูข้าย / ชอืผูอ้อก ผลติภณัฑ ์ :  ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 
ชอืผลติภณัฑ ์ :   บญัชเีงนิฝากไมป่ระจํา ดอกเบยีสูง (No Fixed Account) 
ประเภทผลติภณัฑ ์: บญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์
ระยะเวลาการฝาก : ไมก่ําหนดระยะเวลาฝาก 
วนัเดอืนปี  : 1 เมษายน 2564 
จํานวนเงนิเปิดบญัชขีนัตําและ
สูงสุด (บาท) 

ไมม่ขีนัตําในการเปิดบญัชคีรงัแรก / ฝากเพมิครงัตอ่ไป 

(2.) อตัราดอกเบยีและการคํานวณ 
 

อตัราดอกเบยี (ตอ่ปี) : 
 

อัตราดอกเบยี (ต่อปี) ณ วันท ี1 เมษายน 2564 มรีายละเอยีดดังนี 
 

ยอดเงนิในบัญช ี(บาท) อัตราดอกเบยี 
ปกต ิ

อัตราดอกเบยี 
รวมโบนัส (1) 

อัตราดอกเบยี 
รวมโบนัส (2) 

1 - 30,000,000 บาท 0.25% 0.90% 
(0.25% + 0.65%) 

1.00% 
(0.25% + 0.75%) 

สว่นทเีกนิ 30,000,000 บาท 
ขนึไป 

 0.00% 0.65% 
 

0.75% 
 

 

ยอดเงนิในบัญช ี(บาท) อัตราดอกเบยี 
รวมโบนัส (3) 

อัตราดอกเบยี 
รวมโบนัส (4) 

อัตราดอกเบยี 
รวมโบนัส (5) 

1 - 30,000,000 บาท 1.20% 
(0.25% + 0.95%) 

1.30% 
(0.25% + 1.05%) 

1.40% 
(0.25% + 1.15%) 

สว่นทเีกนิ 30,000,000 บาท 
ขนึไป 

0.95% 
 

1.05% 
 

1.15% 
 

 
อตัราดอกเบยีปกต ิลกูคา้ทัวไป ยอดเงนิฝาก 
 1 - 30,000,000 บาท ไดร้บัดอกเบยี 0.25%  
 สําหรับยอดเงนิฝากสว่นทเีกนิ 30,000,000 บาทขนึไป ไดร้ับดอกเบยี 0.00%   
 
 
อตัราดอกเบยีโบนสั(1) (อัตราดอกเบยีปกต ิ+ โบนัส 0.65%)  
เมอืใชอ้อลล ์ฟร ีทําธุรกรรม 5 ครงัขนึไปในเดอืนปัจจบุนั  
รับอัตราดอกเบยีโบนัสในเดอืนถดัไป 
 1 - 30,000,000 บาท ไดร้บัดอกเบยี 0.90%  
 สําหรับยอดเงนิฝากสว่นทเีกนิ 30,000,000 บาทขนึไป ไดร้ับดอกเบยี 0.65%   
 
 
อตัราดอกเบยีโบนสั (2) (อัตราดอกเบยีปกต ิ+ โบนัส 0.75%)  
เมอืมยีอดเงนิฝากเฉลยีในเดอืนปจัจบุนัตงัแต ่2 ลา้นบาทขนึไปในเดอืนปจัจบุนั  
รับอัตราดอกเบยีโบนัสในเดอืนถดัไป 
 1 - 30,000,000 บาท ไดร้บัดอกเบยี 1.00%  
 สําหรับยอดเงนิฝากสว่นทเีกนิ 30,000,000 บาทขนึไป ไดร้ับดอกเบยี 0.75%  
 
 
อตัราดอกเบยีโบนสั (3) (อัตราดอกเบยีปกต ิ+ โบนัส 0.95%)  
เมอืมยีอดเงนิฝากเฉลยีในเดอืนปจัจบุนัตงัแต ่2 ลา้นบาทขนึไป และ มกีาร
ลงทนุในกองทุนรวมทุกประเภทผา่น ทเีอ็มบ ีทมีมีลูคา่ของเงนิลงทุนเฉลยีตงัแต ่
1 ลา้นบาทขนึไปในเดอืนปจัจบุนั 
รับอัตราดอกเบยีโบนัสในเดอืนถดัไป 
 1 - 30,000,000 บาท ไดร้บัดอกเบยี 1.20%  
 สําหรับยอดเงนิฝากสว่นทเีกนิ 30,000,000 บาทขนึไป ไดร้ับดอกเบยี 0.95%   
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อตัราดอกเบยีโบนสัพเิศษ (4) (อัตราดอกเบยีปกต ิ+ โบนัส 1.05%)  
เมอืมยีอดเงนิฝากเฉลยีในเดอืนปจัจบุนัตงัแต ่2 ลา้นบาทขนึไป และมกีารลงทุน
ในกองทุนรวมทุกประเภทผา่น ทเีอ็มบ ีทมีมีลูคา่ของเงนิลงทนุเฉลยีตงัแต ่10 
ลา้นบาทขนึไปในเดอืนปัจจุบนั 
รับอัตราดอกเบยีโบนัสในเดอืนถดัไป 
 1 - 30,000,000 บาท ไดร้บัดอกเบยี 1.30%  
 สําหรับยอดเงนิฝากสว่นทเีกนิ 30,000,000 บาทขนึไป ไดร้ับดอกเบยี 1.05%   
 
 
อตัราดอกเบยีโบนสัพเิศษ (5) (อัตราดอกเบยีปกต ิ+ โบนัส 1.15%)  
เมอืมยีอดเงนิฝากเฉลยีในเดอืนปจัจบุนัตงัแต ่2 ลา้นบาทขนึไป และมกีารลงทุน
ในกองทุนรวมทุกประเภทผา่น ทเีอ็มบ ีทมีมีลูคา่ของเงนิลงทนุเฉลยีตงัแต ่20 
ลา้นบาทขนึไปในเดอืนปัจจุบนั 
รับอัตราดอกเบยีโบนัสในเดอืนถดัไป 
 1 - 30,000,000 บาท ไดร้บัดอกเบยี 1.40%  
 สําหรับยอดเงนิฝากสว่นทเีกนิ 30,000,000 บาทขนึไป ไดร้ับดอกเบยี 1.15%   
 
ทงันอีตัราดอกเบยีอาจเปลยีนแปลงไดโ้ดยสามารถเรยีกดูขอ้มลูอตัราดอกเบยี
ปจัจบุนัไดท้ ีhttps://www.tmbbank.com/rates 
 
 ธนาคารจา่ยดอกเบยีปีละ 2 ครงั คอื เดอืนมถุินายนและธนัวาคม หกัภาษ ีณ 

ทจีา่ย 15% ของจํานวนดอกเบยีทไีดร้บั หากดอกเบยีทไีดร้บัรวมทุก
ธนาคารไมเ่กนิ 20,000 บาทตอ่ปี ธนาคารจะไมห่กัภาษ ีณ ทจีา่ยตาม
หลกัเกณฑข์องกรมสรรพากร 

 จํานวนวันทใีชใ้นการคํานวณดอกเบยี : 365 หรอื 366 วนั 
 

(3.) เงอืนไข 
 

เงอืนไขหลกั : 
 

 ไมม่ขัีนตําในการเปิดบัญชคีรังแรก หรอืฝากเพมิครงัตอ่ไป 
 ลูกคา้ 1 ราย สามารถเปิดบญัชไีดเ้พยีง 1 บญัชเีทา่นนั โดยอนุญาตใหเ้ปิด

เป็นบญัชเีดยีว หรอืบญัชรีว่มก็ได ้ (นบัรวมทงับญัชเีดยีว และบญัชรีว่ม)   
 ไมส่ามารถใชบ้รกิารรว่มกบับตัร ATM/Debit ทุกประเภท 

เงอืนไขการฝาก/ถอน/โอน สทิธิ
ประโยชนแ์ละเงอืนไขอนื* : 

 

 ไมส่ามารถทําธุรกรรมทาง ATM, การชําระคา่สาธารณูปโภค (Bill 
Payment), การชําระคา่สนิคา้และบรกิารผา่น E-Payment, การโอนเงนิ
ระหวา่งธนาคาร (ORFT/SMART) ผา่นชอ่งทาง Internet Banking หรอื 
TOUCH ได ้

 ไมส่ามารถใชบ้รกิารหกับญัชอีตัโนมตัเิพอืชําระคา่สนิคา้และบรกิาร 
(Direct Debit) 

 ไมส่ามารถนําไปใชผู้กเป็นบญัชเีพอืหกัโอนเงนิออกไปยงับญัชเีงนิฝากอนื
ได ้แตส่ามารถเป็นบญัชรีบัโอนเงนิจากบญัชเีงนิฝากอนืได ้

 สามารถทําธุรกรรมการโอนเงนิจากบญัชไีปยงับญัชอีนืของธนาคารทหาร
ไทย ผา่นชอ่งทาง Internet banking และ TOUCH ไดไ้มจํ่ากดัจํานวนครงั 
กรณีเป็นบญัชรีว่ม จะไมส่ามารถโอนเงนิได ้โดยสามารถตรวจสอบยอดเงนิ
คงเหลอืไดเ้พยีงอยา่งเดยีว   

 การทําธรุกรรมถอนเงนิ หรอืโอนเงนิผา่นเคานเ์ตอรบ์รกิารของสาขา หากรวมกัน
แลว้มากกวา่ 2 ครงัต่อเดอืน (ตังแตค่รงัท ี3 เป็นตน้ไป) ธนาคารจะเรยีกเก็บ
คา่ธรรมเนียมเพมิเตมิจากค่าธรรมเนียมทเีรยีกเก็บตามปกต ิ(หากม)ีรายการละ 50 
บาท 

 
 
 
 
 



 
 

no fixed (221)                                                                                                                        Last updated 01/04/2021 

 

(4.) คา่บรกิาร/คา่ธรรมเนยีม  

คา่รกัษาบญัช ี: ยกเวน้คา่ธรรมเนยีมรกัษาบญัช ี 

คา่ธรรมเนยีม :  คา่ธรรมเนียมอนื ๆ จากการใชบ้รกิารเงนิฝากไมป่ระจํา ดอกเบยีสงู นอกเหนือจาก
คา่ธรรมเนียมทธีนาคารยกเวน้ใหแ้กผู่ฝ้ากเงนิดังกลา่ว ใหเ้ป็นไปตามประกาศอัตรา
คา่ธรรมเนียมของธนาคาร 
 

(5.) ขอ้แนะนํา/คําเตอืน 
 

ขอ้ควรระวงั : หากทา่นทําธุรกรรมถอนเงนิหรอืโอนเงนิผา่นเคานเ์ตอรบ์รกิารของสาขา 
รวมกนัแลว้มากกวา่ 2 ครงัตอ่เดอืน ธนาคารจะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพมิเตมิ
จากคา่ธรรมเนยีมทเีรยีกเก็บตามปกต ิ(หากม)ี รายการละ 50 บาท 

(6.) ชอ่งทางในการตดิตอ่/
รอ้งเรยีน 

 

ชอ่งทางในการตดิตอ่/รอ้งเรยีน 
ผูอ้อกผลติภณัฑ:์ 

หากทา่นมขีอ้สงสยัในรายละเอยีดผลติภณัฑ ์ หรอืตอ้งการรอ้งเรยีน สามารถ
ดําเนนิการผา่น www.tmbbank.com หรอื ธนาคารทุกสาขา หรอื Contact 
Center 1558 

 

คําเตอืน  :   เงนิฝากนไีดร้บัความคุม้ครองตาม พรบ.สถาบนัคุม้ครองเงนิฝากฯ ตามจํานวนทกีําหนดไวใ้นกฎหมาย 
โดยปจัจบุนัจะคุม้ครองเงนิฝากสูงสุดไมเ่กนิ 5 ลา้นบาท ไปจนถงึ 10 สงิหาคม 2564 และหลงัจากนนัจะ
คุม้ครองเงนิฝากไมเ่กนิ 1 ลา้นบาท ตงัแต ่11 สงิหาคม 2564 เป็นตน้ไป 

 
ขอ้มูลในเอกสารฉบับนี มีผลใชบ้ังคับไดจ้นกว่าจะมีการเปลียนแปลงอัตราดอกเบยี ค่าธรรมเนียม รวมทังเงือนไข

ผลติภัณฑท์ีอาจเกดิขนึในภายหนา้  ในกรณีมกีารเปลยีนแปลงเงอืนไข ธนาคารจะแจง้ลูกคา้ทราบล่วงหนา้ผ่านช่องทาง 
www.tmbbank.com หรอื ธนาคารทกุสาขา 

 


