
 

           

เอกสารข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์  
(Product Sales Sheet) 
ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2566 

ข้อมูล รายละเอียด 

ชื่อผลิตภัณฑ ์ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ อีซี ่(EZ Savings Account) 
ประเภทผลิตภัณฑ ์ เงินฝากออมทรัพย์ (เผื่อเรียก) แบบไม่มสีมดุคู่ฝาก (E Passbook) 

ระยะเวลาการฝาก ไม่มีกำหนดระยะเวลา 
จำนวนเงินเปิดบัญช ี
ขั้นต่ำและสูงสุด 

เปิดบัญชีข้ันต่ำ 500 บาท สูงสุดไม่จำกัด 

อัตราดอกเบี้ยต่อปี ตั้งแต่ 0.50% จนถึง 1.50% ต่อปี  
ทัง้นี้อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยต่อปี ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินฝากของลูกค้า 

รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบีย้ ณ วันท่ี 13 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้  
ข้อมูลล่าสุด ดไูด้ที่ www.scb.co.th 
   วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท                       อัตราดอกเบี้ย  1.50% 
   วงเงินส่วนท่ีเกิน 1 ล้านบาทขึ้นไป            อัตราดอกเบี้ย  0.50% (เฉลี่ย 1.50% - 0.50%) 

ตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ย  วิธีการและจำนวนวนัตอ่ปีที่ใช้ในการคำนวณดอกเบี้ย ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยอตัราร้อยละต่อปีที่
ประกาศไว้ในประกาศอตัราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร ตามยอดเงินคงเหลือ เป็นรายวัน โดยจำนวนวันต่อ
ปีท่ีใช้ในการคำนวณ คือ 365 วัน (ท้ังนี้ ไม่ว่าปีปฏิทินท่ีฝากนั้นจะมี 365 หรือ 366 วัน ก็ตาม)  
มีสตูรการคำนวณดอกเบี้ยดังนี้     
     จำนวนดอกเบี้ยที่ได้รับ  =   เงินต้น  X  อัตราดอกเบี้ย  X  ระยะเวลา (วัน) ท่ีฝากจริง  
                                       100                        365 
ตัวอย่าง  ท่านฝากเงินจำนวน 1,100,000 บาท ระยะเวลาการฝาก 1 วัน จะไดร้ับดอกเบี้ย ดังน้ี  
(อัตราดอกเบี้ย ณ วันท่ี 13 พฤษภาคม 2566) 
จำนวนเงินส่วนท่ีไมเ่กิน 1 ล้านบาท   ดอกเบี้ย 1.50%  
จะไดร้ับดอกเบี้ย (1,000,000 x 1.50 / 100 x 1 / 365) = 41.096 
จำนวนเงินส่วนท่ีเกิน 1 ล้านบาท      ดอกเบี้ย 0.50%  
จะไดร้ับดอกเบี้ย (100,000 x 0.50 / 100 x 1 / 365) = 1.37 
รวมเงินดอกเบีย้รับ (41.096+1.37) = 42.466 บาท อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยตามตัวอย่างน้ีคือ 1.409% 
(การคำนวณดอกเบี้ยเฉลี่ยจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ฝาก และจำนวนเงินฝากของลูกค้า) 

ระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ย ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวนัที ่25 มิถุนายน และ 25 ธันวาคม โดยลูกค้าบุคคลธรรมดา ธนาคาร
จะทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ของจำนวนดอกเบี้ยบัญชีออมทรัพย์ที่ได้รับรวมทุกธนาคารเกิน 20 ,000 
บาทต่อปี หรือไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ได้รับยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากตามที่กรมสรรพากรกำหนด สำหรับ
ลูกค้านติิบุคคล ธนาคารจะทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามประเภทของนิติบุคคล 

เง่ือนไขหลัก  - ผู้ฝากต้องมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึน้ไป 
- ต้องเปิดบัญชีในนามบุคคลเดยีวเท่าน้ัน โดยจำกัด 1 ท่าน เปิดได้ 1 บัญช ี
- ลกูค้าต้องเป็นผู้ใช้บริการ SCB Easy Application หรือ SCB Easy Net กับธนาคาร ตามเงื่อนไขที ่   
 ธนาคารกำหนด กรณลีูกค้าไม่เคยสมัครใช้บริการดังกล่าวต้องสมัครใช้บริการในวันเปิดบญัชีด้วย 
- กรณีบัญชีแบบไม่มสีมุดคู่ฝาก (E Passbook) ลูกค้าจะต้องมี Email Address มาด้วย ณ วันท่ีเปิดบญัชี  
เพื่อรับอีเมล์แจ้งเตือน Email Notification และ E-Statement และลูกค้าจะได้รับเอกสารใบรับรองการ 
เปิดบัญชีมอบใหลู้กค้าแทนสมุดคูฝ่าก 

http://www.scb.co.th/


ข้อมูล รายละเอียด 
เง่ือนไขการ ฝาก/ถอน/โอน  
สิทธิประโยชน์และเง่ือนไขอืน่ๆ 

- สามารถฝาก/ถอน/โอน ไดต้ลอดเวลา ไม่จำกดัจำนวนครั้ง  
- สามารถทำรายการทีเ่กี่ยวกับบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ อีซี ่ผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี ้ 

• สาขาของธนาคาร :  
o ให้บริการเฉพาะการฝากเงินสด และฝากเช็ค 
o ให้บริการปิดบญัชเีฉพาะบญัชีท่ีเปดิผ่านสาขาของธนาคารเท่านั้น 
o ไม่อนุญาตให้ทำรายการถอนเงินและโอนเงิน  

• เครื่องบริการเงินด่วน เคร่ือง CDM/ATM และเครื่อง VTM : ทำรายการถอนเงนิสด 

• เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมตัิ CDM และเครื่องฝาก/ถอนเงินสดอัตโนมัติ (Recycling) : ทำรายการ
ฝากเงินสด 

• กรณีถอนเงนิสด ถอนไดโ้ดยใช้บรกิาร Cardless ATM (บริการเบิกถอนเงินโดยไม่ใช้บัตรเงินสด) : 
ทำรายการถอนเงินสด (ทำรายการไดเ้ฉพาะที่ตู้ ATM ของธนาคารเท่าน้ัน)  

• SCB Easy Application หรือ SCB Easy Net :  
o ทำรายการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ อีซี่ไปยังบัญชีอ่ืน ๆ ได ้และมี

ค่าธรรมเนียมตามประกาศธนาคาร 
o ให้บริการปิดบญัชเีฉพาะบญัชีท่ีเปดิผ่าน SCB Easy Application หรือ SCB Easy Net 

- ไม่มีกำหนดการดำรงเงินฝากข้ันต่ำในบัญช ี 
- เงื่อนไขการหักภาษีและการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากเป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด 

อัตราดอกเบีย้ 
กรณีผิดเง่ือนไขการฝาก 

ไม่มเีงื่อนไข 

ค่ารักษาบัญช ี คิดค่าธรรมเนียม 50 บาทต่อเดือน เมื่อไม่เคลื่อนไหวบัญชีตดิต่อกัน 12 เดือน และมยีอดเงินคงเหลือน้อย
กว่า หรือเทา่กับ 2,000 บาท 

การต่ออายุบัญชี  
เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก 

บัญชีน้ีเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (เผื่อเรยีก) ไม่มีกำหนดระยะเวลาการฝาก 

ช่องทางในการติดต่อธนาคาร ศูนย์บริการลูกค้า โทร.02 777 7777 สาขาของธนาคารทั่วประเทศ หรือ www.scb.co.th 
ข้อควรระวัง - การปิดบัญชีภายใน 30 วันนับจากวันที่เปิดบัญชี ค่าธรรมเนยีม 50 บาท/บัญช ี

-  มีการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมอื่นๆ เช่นเดียวกันบัญชีเงินฝากออมทรพัย์ปกติ เช่น ค่าธรรมเนียมการฝาก 
 ข้ามเขตสำนักหักบัญชี ทำธุรกรรมต่างธนาคาร ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ www.scb.co.th หัวข้อ  
 อัตราดอกเบี้ยและคา่ธรรมเนียม 
- กรณีบัญชเีงินฝากมียอดเงินคงเหลือเป็นศูนย์บาท และไม่เคลื่อนไหวเกินกว่า 12 เดือนติดต่อกัน ธนาคาร   
  จะดำเนินการปิดบัญชขีองท่าน   
- กรณีเปิดบญัชีผ่านระบบงาน iOnboard (เครื่อง iPad) ที่สาขาของธนาคาร ธนาคารจะจัดส่งข้อความผ่าน 

SMS / E-mail ตามที่ท่านได้แจ้งข้อมูลไว้กับธนาคาร โดยจะมีการแนบลิงก ์เงื่อนไขบริการ และเอกสาร
ข้อมูลสำคญัของผลติภณัฑ์ รวมทั้งประกาศนโยบายความเป็นส่วนตวัและการเพิ่มเพื่อนผา่น แอปพลิเค
ชัน LINE @SCBCONNECT 

ช่องทางการร้องเรียน ลูกค้าสามารถติดต่อผ่านสาขาธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือศูนย์บริการลูกค้า  
SCB Call Center 02 777 7777 หรือ You Tell Us [Easy App] หรือผ่านธปท.ศูนยค์ุ้มครองผู้ใช้บรกิาร
ทางการเงิน (ศคง.) โทร 1213 หรืออีเมล fcc@bot.or.th 

การแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข 
การให้บริการ หรือการแจ้งเตือน 
ทีส่ำคัญต่างๆ 

ในกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมที่เกีย่วข้องกับบัญชีเงินฝาก และทำให้ลูกค้าเสยีประโยชน์ ธนาคาร
จะทำการแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน 

 

http://www.scb.co.th/

