INT
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ตารางที่ 3 อัตราค่าบริการต่าง ๆ เบีย้ ปรับ ทีเ่ กี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ 1/ และค่าบริการอืน่ ๆ
เริ่มใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564
ค. ค่าบริการอื่น ๆ
1 ค่าบริการด้านการจัดการด้านการเงิน Cash Management
1.1 บริการเข้าบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Credit)
1.1.1 ค่าธรรมเนียมบริการ
1.1.2 ค่า Download Report
1.2 บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit)
1.2.1 เพื่อชาระค่าสินค้าและบริการ
- บัญชีเงินฝากอยูใ่ นเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
- บัญชีเงินฝากอยูใ่ นเขตภูมิภาค
1.2.2 เพื่อชาระค่าสาธารณูปโภค
1.2.3 รายการที่ไม่สามารถหักบัญชีได้ (ไม่รวมรายการหักค่าสาธารณูปโภค)
1.2.4 ค่า Download Report
1.3 บริการรับชาระค่าสินค้าและบริการผ่านระบบ Bill Payment
1.3.1 สาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
1.3.2 สาขาในเขตภูมิภาค
1.3.3 ค่า Download Report
1.4 ค่าบริการชาระสินค้าและบริการผ่าน Prompt Pay Bill Payment
1.4.1 ค่าธรรมเนียมบริการ ช่องทางอิเล็กทรอนิคส์
1.5 บริการเข้าเงินเดือนอัตโนมัติ (Payroll)
1.5.1 ค่าธรรมเนียมบริการ
ค. ค่าบริการอื่น ๆ

อัตราค่าบริการ

หมายเหตุ

15 บาท ต่อรายการ
5,000 บาท ต่อเดือน

15 บาท ต่อรายการ
30 บาท ต่อรายการ
5 บาท ต่อรายการ
เก็บครึง่ หนึ่งของอัตราค่าธรรมเนียมปกติ
5,000 บาท ต่อเดือน
15 บาท ต่อรายการ
30 บาท ต่อรายการ
5,000 บาท ต่อเดือน
5 บาท ต่อรายการ
15 บาท ต่อรายการ
การโอน
ธนาคารผู้ส่ง
ธนาคารผู้รับโอน

มีผล 15 ธันวาคม 2560

ผู้ส่ังโอน

ผู้รับโอน

หมายเหตุ

1.6 บริการโอนเงินเพือ่ บุคคลที่ 3 ผ่านระบบ Bahtnet
1.6.1 โอนเงินจากธนาคารผูส้ ง่ ไปยังบัญชีเงินฝากของผูร้ บั โอนที่เปิ ดอยูก่ บั
ธนาคารผูร้ บั

1.6.2 โอนเงินจากธนาคารผูส้ ง่ ไปยังบัญชีเงินฝากของสถาบันต่างๆที่
เปิ ดอยูก่ บั ธนาคารแห่งประเทศไทย เช่นกรมสรรพากร กรมศุลกากรฯลฯ

1.6.3 ลูกค้าเป็ นบริษทั เงินทุน บริษทั เงินทุนหลักทรัพย์ หรือ หน่วยงานราชการ
โอนเงินจากบัญชีที่เปิ ดไว้กบั ธนาคารแห่งประเทศไทยไปยังบัญชี
เงินฝากของลูกค้าผูร้ บั โอนที่เปิ ดอยูก่ บั ธนาคาร

กรุงเทพฯ ปริมณฑล กรุงเทพฯ ปริมณฑล 150 บาทต่อรายการ 100 บาทต่อรายการ
กรุงเทพฯ ปริมณฑล

ภูมิภาค

150 บาทต่อรายการ

ภูมิภาค

กรุงเทพฯ ปริมณฑล

ภูมิภาค

ภูมิภาค

150 บาทต่อ
รายการ+
ค่าธรรมเนียมโอน*
150 บาทต่อรายการ

กรุงเทพฯ ปริมณฑล

บัญชีที่ ธปท.

ภูมิภาค

บัญชีที่ ธปท.

บัญชีที่ ธปท.

กรุงเทพฯ ปริมณฑล

บัญชีที่ ธปท.

ภูมิภาค

100 บาทต่อ
รายการ+
ค่าธรรมเนียมโอน*
100 บาทต่อรายการ

100 บาทต่อ
รายการ+
ค่าธรรมเนียมโอน*
150 บาทต่อรายการ
ไม่มี
150 บาทต่อ
ไม่มี
รายการ+
ค่าธรรมเนียมโอน*
ไม่มี
100 บาทต่อรายการ

ไม่มี

100 บาทต่อ
รายการ+
ค่าธรรมเนียมโอน*
หมายเหตุ : * ค่าธรรมเนียมโอน หมื่นละ 10 บาท, เศษของหมื่น คิดพันละ 1 บาท (เศษของยอดโอนที่ตา่ กว่าพัน ให้ปัดเป็ น 1 พัน แล้วจึงคานวณค่าธรรมเนียม), ตา่ สุด 10 บาท, สูงสุดไม่เกิน 750 บาท
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INT
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ตารางที่ 3 อัตราค่าบริการต่าง ๆ เบีย้ ปรับ ทีเ่ กี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ 1/ และค่าบริการอืน่ ๆ
เริ่มใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564
ค. ค่าบริการอื่น ๆ
1.7 บริการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร SMART (Media Clearing)
1.7.1 ระบบ Bulk Payment Credit Next Day (DC3)
- วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
- วงเงินเกินกว่า 100,000 - 500,000 บาท
- วงเงินเกินกว่า 500,000 - 2,000,000 บาท
1.7.2 ระบบ Bulk Payment Credit Same Day (DC2)
- วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
- วงเงินเกินกว่า 100,000 - 500,000 บาท
- วงเงินเกินกว่า 500,000 - 2,000,000 บาท
1.8 Statement บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือออมทรัพย์
- ขอ Statement ในรูปแบบ Text File ทุกวัน
1.9 บริการแจ้งรายการเดินบัญชี (Statement) ผ่าน SWIFT Message MT940
- ขอ Statement ในรูปแบบ MT940 รายวัน (Daily)และรายเดือน (Monthly)
1.10 บริการเรียกเก็บเช็ค แบบมีรายงาน (Cheque Collection)
1.10.1 ค่าบริการเรียกเก็บเช็ค แบบมีรายงาน
1.10.2 ค่า Download Report
1.11 บริการออกเช็คอัตโนมัติ (Cheque Payment)
1.11.1 ค่าออกเช็ค
1.11.2 ค่า Download Report
1.12 บริการ One Bank One Day
1.12.1 ค่าเช็คเรียกเก็บในเขต
1.12.2 ค่าเช็คเรียกเก็บข้ามเขต
1.12.3 ค่า Download Report
1.13 บริการ One Bank One Day ร่วมกับบริการ One Bank One Account
1.13.1 ค่าเช็คเรียกเก็บในเขต
1.13.2 ค่าเช็คเรียกเก็บข้ามเขต
1.13.3 ค่า Download Report
1.14 บริการบริหารสภาพคล่อง (Liquidity Management)
1.14.1 TMB Company Pooling
- ค่าธรรมเนียมบริการ
1.14.2 TMB Group Pooling
- ค่าธรรมเนียม แรกเข้า
- ค่าธรรมเนียม รายเดือน
1.14.3 TMB Cross-Bank Pooling
- ค่าธรรมเนียม แรกเข้า
- ค่าธรรมเนียม รายเดือน
1.15 บริการโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ โดยผูโ้ อนเป็ นนิติบคุ คล
- วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
- วงเงินเกินกว่า 100,000 - 2,000,000 บาท

อัตราค่าบริการ

หมายเหตุ

12 บาท ต่อรายการ
12 บาท ต่อรายการ
12 บาท ต่อรายการ
20 บาท ต่อรายการ
75 บาท ต่อรายการ
200 บาท ต่อรายการ
1,500 บาท ต่อเดือน
3,000 บาท ต่อบัญชี ต่อเดือน
10 บาท ต่อฉบับ
500 บาท ต่อเดือน
30 บาท ต่อฉบับ
5,000 บาท ต่อเดือน
10 บาท ต่อฉบับ
หมื่นละ 10 บาท หรือ ร้อยละ 0.10 ของจานวนเงินตามเช็ค ตา่ สุดฉบับละ 10 บาท
ไม่มี
10 บาท ต่อฉบับ
หมื่นละ 10 บาท หรือ ร้อยละ 0.10 ของจานวนเงินตามเช็ค ตา่ สุดฉบับละ 10 บาท
ไม่มี

25 บาท ต่อบัญชียอ่ ย ต่อวัน
2,000 บาท ต่อกลุ่มบริษทั
1,000 บาท ต่อกลุ่มบริษทั ต่อเดือน
5,000 บาท ต่อบริษทั
3,000 บาท ต่อบริษทั ต่อเดือน
10 บาท ต่อรายการ
15 บาท ต่อรายการ

2/5

INT
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ตารางที่ 3 อัตราค่าบริการต่าง ๆ เบีย้ ปรับ ทีเ่ กี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ 1/ และค่าบริการอืน่ ๆ
เริ่มใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564
ค. ค่าบริการอืน่ ๆ

อัตราค่าบริการ

หมายเหตุ

2 ค่าบริการต่าง ๆ และค่าธรรมเนียมสาหรับลูกค้าผู้ถือบัตร Wealth Banking
2.1 เงินฝากกระแสรายวันเอกสิทธิ์ (product 107 , 108)
2.1.1 ค่าธรรมเนียมรายปี
- บุคคล
2.1.2 ค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์เป็ นเงินฝาก
กระแสรายวันเอกสิทธิ์
- บุคคล
2.1.3 ค่าธรรมเนียมสมุดเช็ค
2.2 การฝาก-ถอนข้ามจังหวัด
3 บริการ TMB Internet Banking
3.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
3.2 ค่าธรรมเนียมรายปี
3.3 โอนระหว่างสาขาในจังหวัด หรือสานักหักบัญชีเดียวกัน
3.4 โอนเงินข้ามจังหวัด หรือข้ามเขตสานักหักบัญชี
4 บริการ TMB Phone Banking
4.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
4.2 ค่าธรรมเนียมรายปี
4.3 โอนระหว่างสาขาในจังหวัด หรือสานักหักบัญชีเดียวกัน
4.4 โอนเงินข้ามจังหวัด หรือข้ามเขตสานักหักบัญชี
5 ค่าบริการด้านเงินตราต่างประเทศ
5.1 ธนบัตรเงินตราต่างประเทศ
5.2 เช็คเดินทางต่างประเทศ
5.3 ดราฟต์ตา่ งประเทศ
- กรณีแจ้งอายัดดราฟต์ตา่ งประเทศ
5.4 ตราสารต่างประเทศ (เช็ค, ดราฟต์ตา่ งประเทศ)
- กรณีรบั ซือ้ ทันที
- กรณีรบั ซือ้ ทันที แต่ถกู ปฏิเสธการจ่ายเงินในภายหลัง

- กรณีที่ธนาคารรับไว้เพื่อเรียกเก็บ
- กรณีที่ธนาคารรับไว้เพื่อเรียกเก็บถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน

- กรณีรบั ซือ้ ตราสารต่างประเทศที่ส่งั จ่ายภายในประเทศ

ไม่มี

ไม่มี
ยกเว้นค่าธรรมเนียมจานวน 20 ฉบับ (เฉพาะเล่มแรก)
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมรับซือ้
ค่าธรรมเนียม
อากรแสตมป์

ค่าธรรมเนียมขาย
ค่าธรรมเนียม
อากรแสตมป์
N/A
400 บาท
450 บาท

N/A
3 บาท/ฉบับ

หมายเหตุ

150 บาท/ฉบับ
400 บาท/ฉบับ

3 บาท/ฉบับ
3 บาท/ฉบับ

400 บาท/ฉบับ
400 บาท/ฉบับ +
ค่าธรรมเนียม
ธนาคาร
ต่างประเทศ +
ดอกเบีย้

3 บาท/ฉบับ
3 บาท/ฉบับ

มีผล 15 พฤษภาคม 2560

USD 15
USD 15 +
ค่าธรรมเนียมจาก
ธนาคารต่างประเทศ

3 บาท/ฉบับ

มีผล 15 พฤษภาคม 2560

3 บาท/ฉบับ

มีผล 15 พฤษภาคม 2560

200 บาท/ฉบับ

3 บาท/ฉบับ

มีผล 15 พฤษภาคม 2560

มีผล 1 กุมภาพันธ์ 2557
มีผล 15 พฤษภาคม 2560

มีผล 15 พฤษภาคม 2560
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INT
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ตารางที่ 3 อัตราค่าบริการต่าง ๆ เบีย้ ปรับ ทีเ่ กี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ 1/ และค่าบริการอืน่ ๆ
เริ่มใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564
ค. ค่าบริการอื่น ๆ

อัตราค่าบริการ

หมายเหตุ

ไม่มี

มีผล 1 มีนาคม 2561

6.2.1 TMB Business Click and TMB BizDirect
6.2.2 TMB Supply Chain - Sponsor

ไม่มี
4,000 บาท ต่อเดือน

มีผล 1 มีนาคม 2561

6.2.3 TMB Supply Chain - Dealer / Supplier

400 บาท ต่อเดือน

6 ค่าบริการช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ลกู ค้าธุรกิจ
6.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
6.2 ค่าธรรมเนียมรายเดือน

6.3 ค่าเครือ่ งสร้างรหัส (Token)

500 บาท ต่อเครือ่ ง

7 ค่าบริการต่าง ๆ ด้านบัตรเงินคล่องเพื่อผูซ้ อื ้
7.1 ค่าธรรมเนียมรายปี (ยกเว้นปี แรก) ปี ตอ่ ไปเรียกเก็บ

300 บาทต่อบัตร

7.2 ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรทดแทน

50 บาทต่อบัตร

8 ค่าธรรมเนียมสาหรับผลิตภัณฑ์สินเชื่อแฟคเตอริง่ ภายในประเทศ
8.1 ค่าธรรมเนียมแฟคเตอริง่ (Factoring Fee)

ตามอัตราที่ตกลงกับลูกค้าแต่ละราย

ค. ค่าบริการอื่น ๆ

อัตราค่าบริการ

หมายเหตุ

9 ค่าธรรมเนียมด้านกองทุนรวม
9.1 ค่าธรรมเนียมบริหารพอร์ตการลงทุน (Portfolio Management Fee) สาหรับ
ลูกค้าที่ใช้บริการ TMB Smart Port โดยเรียกเก็บเมื่อธนาคารมีการปรับสัดส่วนใน
พอร์ตการลงทุน หรือเมื่อลูกค้าทารายการขายบางส่วนหรือขายทัง้ หมด

มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564

- Model 1 Risk Averse Portfolio

ร้อยละ 0.25 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(ยังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม)

- Model 2 Conservative Portfolio
- Model 3 Balanced Portfolio

ร้อยละ 0.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(ยังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม)

- Model 4 Advance Portfolio
- Model 5 Aggressive Portfolio

ร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(ยังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม)

9.2 ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการถือครองหน่วยลงทุน เพื่อแสดงต่อ
สถานทูต สถานศีกษาต่างประเทศ หน่วยงานราชการ/หน่วยงานเอกชน และรับรอง
บัญชีกองทุนตามความประสงค์ของลูกค้า

ไม่มี

ผูม้ ีอานาจลงนาม
…………………………………..................
( คุณกิดาการ ชัฏสุวรรณ )
หัวหน้า ผลิตภัณฑ์กองทุนรวม
ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2563
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