เอกสารข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์
(Product Sales Sheet)
ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2565
ข้อมูล

รายละเอียด

ชื่อผลิตภัณฑ์

บัญชีเงินฝากโบนัส 36 เดือน

ประเภทผลิตภัณฑ์

เงินฝากประจำ แบบมีสมุดคูฝ่ าก และ แบบไม่มสี มุดคูฝ่ าก (E Passbook)

ระยะเวลาการฝาก

ระยะเวลาการฝาก 36 เดือน

จำนวนเงินเปิดบัญชี
ขั้นต่ำและสูงสุด

- เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท สูงสุด 16,500 บาท สำหรับบัญชีที่ขอรับสิทธิ์ในการยกเว้นภาษี
- เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท สูงสุด 900,000 บาท สำหรับบัญชีที่ไม่ขอรับสิทธิ์ในการยกเว้นภาษี

อัตราดอกเบี้ยต่อปี

- บัญชีเงินฝากโบนัส 36 เดือน แบบมีสมุดคู่ฝาก
อัตราดอกเบี้ย 2.10%
- บัญชีเงินฝากโบนัส 36 เดือน แบบไม่มสี มุดคู่ฝาก (E Passbook) อัตราดอกเบี้ย 2.20%
หมายเหตุ :
- ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน โดยคำนวณจากยอดเงินต้นรวมของทั้งบัญชี และจ่าย
ดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากโดยนับจากวันที่ฝากงวดสุดท้ายไปอีก 1 เดือน
- อัตราดอกเบีย้ เงินฝากโบนัสทีใ่ ช้ในการคำนวณในแต่ละวัน จะเปลี่ยนแปลงไปตามประกาศอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร ที่ได้ประกาศไว้ในแต่ละคราว

รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบีย้ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ข้อมูลล่าสุด ดูได้ที่ www.scb.co.th
- บัญชีเงินฝากโบนัส 36 เดือน แบบมีสมุดคู่ฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน (แบบมีสมุดคู่ฝาก) บวก 1.10%
- บัญชีเงินฝากโบนัส 36 เดือน แบบไม่มสี มุดคู่ฝาก (E Passbook) ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ ในอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน (แบบมีสมุดคู่ฝาก) บวก 1.20%
- ทุกเดือนมิถุนายน และธันวาคม ธนาคารจะนำดอกเบีย้ ไปทบต้นเพื่อคิดคำนวณดอกเบี้ยต่อไป และจะแสดง
รายการรวมเมื่อครบกำหนดการฝากในสมุดคูฝ่ ากหรือรายการเดินบัญชี (Statement) ภายหลังจากหักภาษี
ณ ที่จ่ายแล้ว (ถ้าต้องหักตามกฎหมาย)
วิธีการและจำนวนวันต่อปีที่ใช้ในการคำนวณดอกเบี้ย ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยอัตราร้อยละต่อปี
ตามที่ประกาศไว้ในประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร ตามยอดเงินคงเหลือ เป็นรายวัน โดยจำนวน
วันต่อปีทใี่ ช้ในการคำนวณ คือ 365 วัน (ทั้งนี้ ไม่ว่าปีปฏิทินที่ฝากนัน้ จะมี 365 หรือ 366 วัน ก็ตาม)

การคำนวณดอกเบี้ย

มีสูตรการคำนวณดอกเบี้ยดังนี้
จำนวนดอกเบี้ยที่ได้รับ = เงินต้น X อัตราดอกเบี้ย X ระยะเวลา (วัน) ที่ฝากจริง
100
365
ตัวอย่าง ท่านฝากเงินจำนวน 16,500 บาท ระยะเวลาการฝาก 1 วัน จะได้รับดอกเบีย้ ดังนี้
(อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2565)
- บัญชีเงินฝากโบนัส 36 เดือน แบบมีสมุดคู่ฝาก :
จะได้รับดอกเบี้ย (16,500 x 2.10 / 100 x 1 / 365) = 0.95 บาท

ข้อมูล

รายละเอียด
- บัญชีเงินฝากโบนัส 36 เดือน แบบไม่มสี มุดคู่ฝาก (E Passbook) :
จะได้รับดอกเบี้ย (16,500 x 2.20 / 100 x 1 / 365) = 0.99 บาท

ระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ย

เมื่อครบกำหนดฝาก 36 เดือน โดยนับจากวันที่ฝากงวดสุดท้ายไปอีก 1 เดือน

เงื่อนไขหลัก

- จำนวนเงินในการเปิดบัญชีครั้งแรกต้องเป็นทวีคูณทุก 500 บาท เช่น 500 1,000 และ 1,500 บาท
- ต้องฝากเท่ากับจำนวนเงินที่ฝากครั้งแรกต่อเนื่องทุกเดือนๆ ละเท่าๆ กัน จนครบตามระยะเวลาที่กำหนด
- ต้องเป็นบุคคลธรรมดา สามารถเปิดบัญชีร่วมได้
- กรณีบัญชีแบบไม่มสี มุดคู่ฝาก (E Passbook) ลูกค้าจะต้องมี Email Address มาด้วย ณ วันที่เปิดบัญชี
เพื่อรับอีเมล์แจ้งเตือน Email Notification และE-Statement และลูกค้าจะได้รับเอกสารใบรับรอง
การเปิดบัญชีแทนสมุดคูฝ่ าก

เงื่อนไขการ ฝาก/ถอน/โอน
สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขอืน่ ๆ

การฝาก/ถอน :
• ต้องฝากต่อเนื่องทุกเดือนๆ ละเท่าๆ กัน จนครบตามทีก่ ำหนด
• ตลอดอายุการฝาก หากขาดการนำเงินเข้าฝากติดต่อกันเป็นเวลา 7 เดือน (งวด) จะไม่สามารถฝากต่อ
ได้อีก ลูกค้าจะต้องมาถอนเงินและปิดบัญชีเท่านั้น หากไม่มาดำเนินการลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยใน
อัตราดอกเบีย้ ต่ำสุดของเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่จ่ายให้กับลูกค้าในประเภทเดียวกัน ณ วันที่ถอน
เพื่อปิดบัญชี โดยจะคำนวณตามระยะเวลาการฝาก และดอกเบีย้ ดังกล่าวจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายเพื่อ
นำส่งกรมสรรพากร
• สามารถถอนได้ในกรณีปิดบัญชีเท่านั้น

อัตราดอกเบี้ย
กรณีผิดเงื่อนไขการฝาก

ค่ารักษาบัญชี
การต่ออายุบัญชีเมื่อครบกำหนด
ระยะเวลาการฝาก

ช่องทางในการติดต่อธนาคาร

สิทธิ์ในการได้รับการยกเว้นภาษี :
• ลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์ พร้อมทั้งแจ้งเลขประจำตัวประชาชน
• ชื่อบัญชีเงินฝากต้องเป็นชื่อของผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ที่ได้รบั ประโยชน์
จากดอกเบี้ยนั้น
• ต้องนำฝากจนครบ 36 เดือน (งวด) และต้องมีเงินต้นรวมกันเมื่อครบกำหนดไม่เกิน 600,000 บาท
• ลูกค้ามีสิทธิ์ขอยกเว้นภาษีดอกเบีย้ เงินฝากได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น
• ตลอดอายุการฝาก หากลูกค้าไม่นำเงินฝากเข้าบัญชีเป็นเวลาเกินกว่า 2 เดือน (งวด) ไม่ว่าจะติดต่อกัน
หรือไม่ จะไม่ได้รับสิทธิ์การยกเว้นภาษี
- หากระยะเวลาการฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
- หากระยะเวลาการฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึน้ ไป แต่ไม่ถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้ ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตรา
ดอกเบี้ยต่ำสุดของเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่จ่ายให้กับลูกค้าในประเภทเดียวกัน ณ วันที่ถอนเพื่อปิด
บัญชี ซึ่งจะคำนวณตามระยะเวลาการฝาก โดยธนาคารจะหักภาษี ณ ที่จ่ายและไม่ทบต้น
- ไม่มีการเก็บค่ารักษาบัญชี
- ไม่มีการต่ออายุบญ
ั ชีโดยอัตโนมัติ
- เมื่อครบกำหนดธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดของเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่จา่ ย
ให้กับลูกค้าในประเภทเดียวกัน ณ วันที่ถอนเพื่อปิดบัญชี ซึ่งจะคำนวณตามระยะเวลาการฝาก โดยธนาคาร
จะหักภาษี ณ ที่จ่ายและไม่ทบต้นจนกว่าจะมาปิดบัญชี
ศูนย์บริการลูกค้า โทร.02 777 7777 สาขาของธนาคารทั่วประเทศ หรือ www.scb.co.th

ข้อมูล
ช่องทางการร้องเรียน

ข้อควรระวัง

การแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
การให้บริการ หรือการแจ้งเตือน
ที่สำคัญต่างๆ

รายละเอียด
ลูกค้าสามารถติดต่อผ่านสาขาธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือศูนย์บริการลูกค้า
SCB Call Center 02 777 7777 หรือ You Tell Us [Easy App] หรือผ่าน ธปท.ศูนย์คมุ้ ครองผู้ใช้บริการ
ทางการเงิน (ศคง.) โทร 1213 หรืออีเมล fcc@bot.or.th
- ไม่มีการต่ออายุบญ
ั ชีโดยอัตโนมัติ ลูกค้าต้องถอนปิดบัญชีเมื่อครบกำหนดตามระยะเวลาการฝากเท่านัน้
หากไม่มาดำเนินการลูกค้าจะได้รบั ดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดของเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่จ่าย
ให้กับลูกค้าในประเภทเดียวกัน ณ วันที่ถอนเพื่อปิดบัญชี ซึ่งจะคำนวณตามระยะเวลาการฝาก และ
ดอกเบี้ยดังกล่าวจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายเพื่อนำส่งกรมสรรพากร
- กรณีมีการโอนเงินแบบข้ามเขตสำนักหักบัญชีจากบัญชีอื่นมาเข้าบัญชีเงินฝากโบนัส 36 เดือน อาจมีการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามเขตเพิ่มเติม ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ www.scb.co.th
หัวข้ออัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
- กรณีบญ
ั ชีเงินฝากมียอดเงินคงเหลือเป็นศูนย์บาท และไม่เคลื่อนไหวเกินกว่า 12 เดือนติดต่อกัน ธนาคาร
จะดำเนินการปิดบัญชีของท่าน
ในกรณีทมี่ ีการเปลีย่ นแปลงค่าธรรมเนียมที่เกีย่ วข้องกับบัญชีเงินฝาก และทำให้ลูกค้าเสียประโยชน์
ธนาคารจะทำการแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

ตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ย
วันที่
9 ก.พ. 2564

งวดการฝากเงิน ยอดเงินฝากใน
แต่ละงวด
1

15 ก.พ. 2564
12 มี.ค. 2564

อัตราดอกเบี้ย*
(ต่อปี)

อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับ

5,000

1.30%

9 ก.พ. 2564 – 14 ก.พ. 2564 ยอดเงินฝาก
รวม 5,000 บาท ได้รับดอกเบี้ย 1.30%
15 ก.พ. 2564 – 11 มี.ค. 2564 ยอดเงินฝาก
รวม 5,000 บาท ได้รับดอกเบี้ย 1.20%
12 มี.ค. 2564 – 19 มี.ค. 2564 ยอดเงินฝาก
รวม 10,000 บาท ได้รับดอกเบี้ย 1.25%
20 มี.ค. 2564 – 14 เม.ย. 2564 ยอดเงินฝาก
รวม 10,000 บาท ได้รับดอกเบี้ย 1.40%
ตั้งแต่ 15 เม.ย. 2564 เป็นต้นไปจนกว่า
ธนาคารจะมีการประกาศปรับอัตราดอกเบีย้
ยอดเงินฝากรวม 15,000 บาท ได้รับดอกเบีย้
1.35%

ธนาคารประกาศเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
2

20 มี.ค. 2564
15 เม.ย. 2564

5,000

ยอดเงินฝาก
รวมในบัญชี

5,000

10,000

ธนาคารประกาศเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
3

5,000

15,000

1.20%
1.25%
1.40%
1.35%

*อัตราดอกเบีย้ ที่แสดงเป็นอัตราดอกเบีย้ ตัวอย่างเพื่อใช้ในการแสดงวิธีการคำนวณดอกเบี้ยเท่านั้น ไม่ใช่อัตราดอกเบี้ยตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร

