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 Sales Sheet บัญชีเงนิฝากออมทรัพย ์Plus Account One 
ชื่อผลิตภณัฑ ์
ประเภทผลิตภณัฑ ์

บัญชีเงนิฝากออมทรัพย ์Plus Account One  
บัญชีเงนิฝากออมทรัพย ์

เงือ่นไข รายละเอียด 
เปิดบญัชีขัน้ต ่ำ (บำท) 5,000 บำท และสงูสดุไมจ่ ำกดัจ ำนวนเงินฝำก 
อตัรำดอกเบีย้ตอ่ปี (%ตอ่ปี) 0.20%  – 0.60 % ตอ่ปี 

(อำ้งอิงประกำศอตัรำดอกเบีย้วนัท่ี 22 สงิหำคม 2565 ทัง้นี ้อำจมีกำรเปล่ียนแปลงได ้ขอ้มลูลำ่สดุดไูดท่ี้ http://www.tcrbank.com) 
รำยละเอียดอตัรำดอกเบีย้ วงเงินฝำก บคุคล

ธรรมดำ 
นิติบคุคล
ทั่วไป 

นิติบคุคลไม่
แสวงหำก ำไร 

สหกรณ ์ กองทนุ, 
บริษัทประกนั 

สถำบนั
กำรเงิน 

รำชกำร รฐัวิสำหกิจ 

นอ้ยกว่ำ 5,000 บำท 
ตัง้แต่ 5,000 บำท – 10 ลำ้นบำท
เกินกว่ำ 10 ลำ้นบำท 
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0.60 
0.40 

0.40 
0.60 
0.40 

0.40 
0.60 
0.40 

0.40 
0.60 
0.40 

0.20 
0.20 
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- 
- 
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0.20 
0.20 

0.20 
0.20 
0.20 

หมำยเหต ุ: “-“ หมำยถงึ ไม่รบัฝำก 
กำรค ำนวณดอกเบีย้  ตวัอย่ำง กำรค ำนวณดอกเบีย้ส ำหรบัประเภทบคุคลธรรมดำ โดยค ำนวณดอกเบีย้ตำมยอดคงเหลือทกุสิน้วนั จนถึงวนัท่ี 25 ของทกุ

เดือน ซึง่ผูฝ้ำกจะไดร้บัดอกเบีย้ในวนัถดัไป 
 
อัตราดอกเบีย้ (%ต่อปี) 

คิดดอกเบีย้ (ท้ังจ านวน) คิดดอกเบีย้ (ท้ังจ านวน) คิดดอกเบีย้ (ท้ังจ านวน) 
0.40% 0.60% 0.40% 

จ านวนเงินฝาก (บาท) น้อยกว่า 5,000 บาท 5,000 บาท – 10 ลบ. เกินกว่า 10 ลบ. 
เงินฝำก ณ สิน้วนั 4,000 บำท 4,000 บำท x 0.40% x n/365   

เงินฝำก ณ สิน้วนั 10  ลบ.  10 ลบ. x 0.60%  x  n/365  

เงินฝำก ณ สิน้วนั 25 ลบ.   25 ลบ. x 0.40% x n/365 
   n = ระยะเวลำท่ีฝำกจริง (วนั) 

            

ระยะเวลำจ่ำยดอกเบีย้ จ่ำยดอกเบีย้รำยเดือน โดยค ำนวณดอกเบีย้จำกยอดคงเหลือในบญัชีทกุสิน้วนัจนถึงวนัท่ี 25 ของทกุเดือน และผูฝ้ำกไดร้บัดอกเบีย้
ในวนัถดัไป 

เง่ือนไขหลกั  ส ำหรบัประเภทผูฝ้ำกตำมท่ีธนำคำรก ำหนด 
 สำมำรถใชร้ว่มกบับตัร ATM ได ้เฉพำะผูฝ้ำกประเภทบคุคลธรรมดำ (บญัชีเด่ียวเท่ำนัน้) 

เง่ือนไขกำรฝำก / ถอน / โอน /  
 สิทธิประโยชนแ์ละเง่ือนไขอื่น 

  ฝำก / ถอน / โอน ผำ่นช่องทำงตำ่งๆ ไดโ้ดยไมจ่ ำกดัจ ำนวนครัง้ 
  ใชเ้ป็นบญัชีรบัโอนดอกเบีย้จำกบญัชีเงินฝำกประจ ำทกุประเภทได ้

คำ่รกัษำบญัชี  เมื่อมียอดเงินคงเหลือในบัญชีต ่ำกว่ำ 500 บำท และบญัชีไม่เคลื่อนไหวติดต่อกันตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป (ใช้เกณฑ ์1 ปี มี 365 วนั) 
ธนำคำรจะคิดคำ่รกัษำบญัชี 50 บำทตอ่เดือน 

ขอ้ควรระวงั  ปิดบญัชีภำยใน 1 เดือน นบัตัง้แตว่นัท่ีเปิดบญัชี คิดคำ่ธรรมเนียม 100 บำท ตอ่บญัชี 
 กำรท ำธุรกรรมขำ้มเขต ขำ้มผูใ้หบ้ริกำร อำจมีค่ำธรรมเนียมเพิ่มเติมเป็นไปตำมประกำศอัตรำค่ำธรรมเนียมและบริกำรอื่นๆ ของ
ธนำคำร 

 ธนำคำรขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะหักภำษี ณ ท่ีจ่ำยจำกดอกเบีย้เงินฝำกออมทรพัยท์ุกประเภท  ท่ีผูฝ้ำกเงินฝำกอยู่กับธนำคำร ตำม
ประกำศอธิบดีกรมสรรพำกร เก่ียวกบัภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง หำกในงวดท่ีเขำ้เกณฑก์ำรเสียภำษีใด  มีจ ำนวนภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย
จำกเงินไดด้อกเบีย้ท่ีธนำคำรจ่ำยไปแลว้ระหว่ำงปีภำษีนัน้ไม่พอหกัจำกเงินไดด้อกเบีย้ หรอืธนำคำรไมไ่ดท้ ำกำรหกัภำษีไวก้่อน 
ธนำคำรขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะหกัภำษีเงินไดด้งักลำ่วจำกบญัชีเงินฝำกท่ีมีกำรจ่ำยดอกเบีย้นัน้ 

กำรคุม้ครองเงินฝำก  ผลิตภณัฑเ์งินฝำกนีไ้ดร้บัควำมคุม้ครองจำกสถำบนัคุม้ครองเงินฝำก  ตอ่รำยผูฝ้ำกตำมจ ำนวนท่ีไดก้  ำหนดไวใ้นกฎหมำย    
ช่องทำงในกำรติดตอ่ หรอื 
รอ้งเรยีนผูใ้หบ้รกิำร 

  Call Center โทร. 02-697-5454  หรอื  สำขำของธนำคำร  หรอื  www.tcrbank.com 

กำรแจง้เปลี่ยนแปลงเง่ือนไข 
กำรใหบ้รกิำรท่ีส ำคญั 

 ธนำคำรจะปิดประกำศไวใ้นท่ีเปิดเผย ณ สำขำของธนำคำร และเผยแพรไ่วใ้นเวบ็ไซต ์www.tcrbank.com 
 เง่ือนไขอื่นๆ เป็นไปตำมประกำศอตัรำดอกเบีย้เงินฝำกของธนำคำร 

http://www.tcrbank.com/

