Product Catalog
(บุคคลธรรมดา)
อ้างอิงตามประกาศอัตราดอกเบีย้ เงินฝากของธนาคาร มีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 6 ม.ค. 2566
สานักพัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝากและการชาระเงิน

1

เอกสารนี้เป็ นลิขสิทธิของธนาคารฯ
ห้ามเผยแพร่ต่อบุคคลทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับธนาคารฯ
์
(Internal Use)

Product Catalog
ชื่อผลิ ตภัณฑ์

บัญชีเงินฝาก : ออมทรัพย์ ฝาก-ถอนได้ทุกวัน (1)
บัญชีเงิ นฝากดิ จิทลั เซฟวิ่ ง (Digital Savings)

บัญชีเงิ นฝากออมทรัพย์
มีสมุดบัญชีค่ฝู าก

สมุดคู่ฝาก

Digital
เงินฝากออมทรัพย์ ฝาก – ถอน ได้ทุกวัน ไม่จากัดจานวน
ครัง้ และ จานวนเงิน

ลักษณะผลิ ตภัณฑ์

เงินฝากออมทรัพย์ ฝาก – ถอน ได้ทุกวัน ไม่จากัดจานวน
ครัง้ และ จานวนเงิน

เงื่อนไขผลิ ตภัณฑ์

ประเภทบุคคลธรรมดา

ประเภทบุคคลธรรมดา

อัตราดอกเบีย้ ต่ อปี

อ้างอิงอัตราดอกเบีย้ ตาม
ประกาศของธนาคาร

อ้างอิงอัตราดอกเบีย้ ตาม
ประกาศของธนาคาร

สิ ทธิ ประโยชน์ เพิ่ มเติ ม
จานวนเงิ นเปิ ดบัญชีขนั ้ ตา่

500 บาท

การจ่ายดอกเบีย้

กรณีบญ
ั ชีไม่เคลื่อนไหวเกิน 12 เดือน (365 วัน) และยอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ากว่า 2,000 บาท
ธนาคารคิดค่าธรรมเนียม 50 บาท/เดือน

จ่ายปี ละ 2 ครัง้ ทุกสิน้ เดือน มิ.ย./ธ.ค.

ช่องทางการติ ดต่อ

หากมีขอ้ สงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิม่ เติม สามารถติดต่อสอบถามได้ Call Center 1327 หรือ โทร. 0-2359-0000
•
•
•

•

การแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
การให้บริ การ

ไม่กาหนด

กรณีบญ
ั ชีไม่เคลื่อนไหวเกิน 12 เดือน (365 วัน) และยอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ากว่า 2,000 บาท
ธนาคารคิดค่าธรรมเนียม 50 บาท/เดือน

ค่ารักษาบัญชี

ข้อควรระวัง

-

-

ดอกเบีย้ เงินฝากทีไ่ ด้รบั จะถูกหักภาษี ณ ทีจ่ ่ายตามอัตราทีส่ รรพากรกาหนด
การฝาก-ถอน หรือ โอน เงินข้ามเขตธนาคารฯ จะมีการเรียกเก็บอัตราค่าธรรมเนียมและบริการตามประกาศ
ของธนาคารฯ
กรณีปิดบัญชีก่อนระยะเวลา 6 เดือน ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 100 บาท

•
•
•

ดอกเบีย้ เงินฝากทีไ่ ด้รบั จะถูกหักภาษี ณ ทีจ่ ่ายตามอัตราทีส่ รรพากรกาหนด
การฝาก-ถอน หรือ โอน เงินข้ามเขตธนาคารฯ จะมีการเรียกเก็บอัตราค่าธรรมเนียมและบริการตามประกาศ
ของธนาคารฯ
กรณีปิดบัญชีก่อนระยะเวลา 6 เดือน ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 100 บาท

ธนาคารมีสทิ ธิระงับการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝาก และ/หรือทาการอายัด และ/หรือยกเลิกการให้บริการ ได้ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน เมื่อพบความเสีย่ งว่าผู้เปิ ดบัญชีอาจมีวตั ถุประสงค์อนั มิชอบต ามกฎหมาย หรือผูเ้ ปิ ดบัญชีมสี ่วน
เกีย่ วข้องกับการกระทาผิดกฎหมาย หรือได้รบั เงินจากการทีผ่ อู้ ่นื ได้กระทาการโอนเงินเข้าผิดบัญชี หรือในกรณีอ่นื ทีธ่ นาคารพิจารณาเห็นสมควร และ/หรือ ตามทีข่ อ้ กาหนดและเงื่อนไขการเปิ ดบัญชีเงินฝากกาหนดไว้

กรณีเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์ หรือ การให้บริการทีม่ ผี ลกระทบต่อการใช้บริการของลูกค้าอย่างมีนยั สาคัญ ธนาคารจะแจ้งให้ลกู ค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
เงินฝากนีไ้ ด้ร ับความคุม
้ ครองจากสถาบ ันคุม
้ ครองเงินฝากตามจานวนทีก
่ ฎหมายกาหนดไว้

(Internal Use)

มีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 6 ม.ค. 2566

Product Catalog
ชื่อผลิ ตภัณฑ์

บัญชีเงินฝาก : ออมทรัพย์ ฝาก-ถอนได้ทุกวัน (2)

บัญชีเงิ นฝากพืน้ ฐาน (Basic Banking Account)
มีสมุดบัญชีค่ฝู าก

สมุดคู่ฝาก

ลักษณะผลิ ตภัณฑ์

เป็ นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวไป
ั ่ ทีไ่ ม่มกี าหนดจานวนเงินฝากขัน้ ต่าในการเปิ ดบัญชี ไม่มคี ่าบริการรักษาบัญชีเงินฝาก และ ไม่มคี ่าธรรมเนียมการสมัครบัตรเอทีเอ็ม / บัตรเดบิต เพื่อใช้ค่กู บั บัญชีพน้ื ฐาน (กรณีสมัครบัตรเอทีเอ็ม / บัตรเด
บิต)

เงื่อนไขผลิ ตภัณฑ์

•
•

เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาทีถ่ อื บัตรโครงการสวัสดิการแห่งรัฐทีย่ งั ไม่หมดอายุ หรือผูม้ อี ายุตงั ้ แต่ 65 ปี ขน้ึ ไป (ไม่อนุญาตสาหรับการเปิ ดบัญชีร่วม ,บัญชี “เพื่อ” และบัญชี “โดย”)
สามารถเปิ ดบัญชีได้เพียงบัญชีเดียวเท่านัน้

อ้างอิงอัตราดอกเบีย้ ตาม ประกาศของธนาคาร

อัตราดอกเบีย้ ต่ อปี

-

สิ ทธิ ประโยชน์ เพิ่ มเติ ม
จานวนเงิ นเปิ ดบัญชีขนั ้ ตา่

ไม่มกี าหนดจานวนเงินฝากขัน้ ต่า

ค่ารักษาบัญชี

ไม่มคี ่าธรรมเนียมการรักษาบัญชี จนกว่าบัญชีพน้ื ฐานจะถูกเปลีย่ นสถานะเป็ นบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ปกติทวไปของธนาคาร
ั่

การจ่ายดอกเบีย้

จ่ายปี ละ 2 ครัง้ ทุกสิน้ เดือน มิ.ย./ธ.ค.

ช่องทางการติ ดต่อ

ข้อควรระวัง

หากมีขอ้ สงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิม่ เติม สามารถติดต่อสอบถามได้ Call Center 1327 หรือ โทร. 0-2359-0000
•

•
•

•

การแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
การให้บริ การ

ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับสถานะประเภทผลิตภัณฑ์จากบัญชีเงินฝากพื้นฐานเป็ นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ปกติทวไป
ั่
โดยธนาคารฯจะแจ้ง ให้ผู้ฝ ากทราบล่ว งหน้ าไม่น้ อยกว่า 30 วัน ในกรณีท่บี ัญชีเงิน ฝากพื้น ฐานมีล ักษณะใดลั กษณะหนึ่ ง
ดังต่อไปนี้
1. มียอดเงินฝากคงเหลือเฉลีย่ ณ สิน้ วันในแต่ละเดือนเกิน 50,000 บาท
2. มียอดเงินเข้ารวมหรือยอดเงินออกรวมอย่างใดอย่างหนึ่ง เกิน 50,000 บาท /เดือน
3. ไม่มกี ารเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากติดต่อกันเกิน 24 เดือน
4. ผูเ้ ป็ นเจ้าของบัญชีไม่เข้าเงื่อนไขของการเป็ นผูม้ สี ทิ ธิเปิ ดบัญชีเงินฝากพืน้ ฐาน
ค่าธรรมเนียม ฝาก/ถอน/โอน (ถ้ามี) เป็ นไปตามประกาศธนาคาร
สามารถสมัครบัตรเดบิตได้เฉพาะประเภททีธ่ นาคารกาหนด ซึ่งจะไม่มคี ่าธรรมเนียมการสมัครบัตรเดบิต ,ค่าธรรมเนียมรายปี
และ ค่าออกบัตรใหม่กรณีบตั รหมดอายุ ตลอดระยะเวลาทีบ่ ญ
ั ชียงั คงสถานะเป็ นบัญชีพน้ื ฐาน

ธนาคารมีสทิ ธิระงับการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝาก และ/หรือทาการอายัด และ/หรือยกเลิกการให้บริการ ได้ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน เมื่อพบความเสีย่ งว่าผู้เปิ ดบัญชีอาจมีวตั ถุประสงค์อนั มิชอบต ามกฎหมาย หรือผูเ้ ปิ ดบัญชีมสี ่วน
เกีย่ วข้องกับการกระทาผิดกฎหมาย หรือได้รบั เงินจากการทีผ่ อู้ ่นื ได้กระทาการโอนเงินเข้าผิดบัญชี หรือในกรณีอ่นื ทีธ่ นาคารพิจารณาเห็นสมควร และ/หรือ ตามทีข่ อ้ กาหนดและเงื่อนไขการเปิ ดบัญชีเงินฝากกาหนดไว้

กรณีเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์ หรือ การให้บริการทีม่ ผี ลกระทบต่อการใช้บริการของลูกค้าอย่างมีนยั สาคัญ ธนาคารจะแจ้งให้ลกู ค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
เงินฝากนีไ้ ด้ร ับความคุม
้ ครองจากสถาบ ันคุม
้ ครองเงินฝากตามจานวนทีก
่ ฎหมายกาหนดไว้

(Internal Use)

มีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 6 ม.ค. 2566

Product Catalog
ชื่อผลิ ตภัณฑ์

บัญชีเงิ นฝาก Pro-Fit Digital

สมุดคู่ฝาก

Super Shield 1

Digital
เงินฝากออมทรัพย์ดอกเบีย้ สูง

เงื่อนไขผลิ ตภัณฑ์

ประเภทบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
อายุ 15 ปี ขน้ึ ไป

จานวนเงิ นดารงขัน้ ตา่

2,000 บาท

1,000 บาท

อ้างอิงอัตราดอกเบีย้ ตาม
ประกาศของธนาคาร

5,000 บาท

100,000 บาท

5,000 บาท

จ่ายปี ละ 2 ครัง้ ทุกสิน้ เดือน มิ.ย./ธ.ค.

รายเดือน

สาขาของธนาคาร / LH Bank M choice App.

LH Bank M choice App.เท่านัน้

ช่องทางการติ ดต่อ

สาขาของธนาคาร / LH Bank M choice App.

สาขาของธนาคาร / LH Bank M choice App.

หากมีขอ้ สงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิม่ เติม สามารถติดต่อสอบถามได้ Call Center 1327 หรือ โทร. 0-2359-0000
•
•
•

•

(Internal Use)

ประเภทบุคคลธรรมดา อายุ 7 ปี ขน้ึ ไป
/ 15 ปี ขน้ึ ไปเปิ ดผ่าน M Choice App.

ประเภทบุคคลธรรมดา
อายุ 15 – 70 ปี

จ่ายปี ละ 2 ครัง้ ทุกสิน้ เดือน มิ.ย./ธ.ค.

ช่องทางการเปิ ดบัญชี

การแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ

ดอกเบีย้ สูง ตอบโจทย์การออม

บัญชีไม่เคลื่อนไหวติดต่อกันเกินกว่า 1 ปี และยอดคงเหลือต่ากว่า 2,000 บาท ธนาคารฯเก็บค่าธรรมเนียม 50 บาท / เดือน

การจ่ายดอกเบีย้

ข้อควรระวัง

คุม้ ครองเสียชีวติ พร้อมดอกเบีย้ สูง

เงินฝากออมทรัพย์ฟรีประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครอง
3 เท่า ของยอดเงินฝากก่อนเสียชีวติ 1 วัน
สูงสุดไม่เกิน 15 ล้านบาท
100,000 บาท

2,000 บาท

ค่ารักษาบัญชี

เงินฝากออมทรัพย์

อ้างอิงอัตราดอกเบีย้ ตาม
ประกาศของธนาคาร

จานวนเงิ นเปิ ดบัญชีขนั ้ ตา่

สิ ทธิ ประโยชน์ เพิ่ มเติ ม

Digital

มีสมุดบัญชีค่ฝู าก

เงินฝากออมทรัพย์

อ้างอิงอัตราดอกเบีย้ ตาม
ประกาศของธนาคาร
เงินฝากออมทรัพย์ฟรีประกัน อุบตั เิ หตุคมุ้ ครอง
25 เท่า ของยอดเงินฝากก่อนเสียชีวติ 1 วัน
สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท
1,000 บาท

-

บัญชีเงิ นฝากไม่ประจา
Digital

มีสมุดบัญชีค่ฝู าก

เงินฝากออมทรัพย์
คุม้ ครองเสียชีวติ
ประเภทบุคคลธรรมดา
อายุ 15 – 70 ปี

อ้างอิงอัตราดอกเบีย้ ตาม
ประกาศของธนาคาร

อัตราดอกเบีย้ ต่ อปี

Super Shield 2

Digital

มีสมุดบัญชีค่ฝู าก

ลักษณะผลิ ตภัณฑ์

บัญชีเงินฝาก : ออมทรัพย์ ฝาก-ถอนได้ทุกวัน (3)

ดอกเบีย้ เงินฝากทีไ่ ด้รบั จะถูกหักภาษี ณ ทีจ่ ่าย ตามอัตรา
ทีส่ รรพากรกาหนด
กรณีปิดบัญชีก่อนระยะเวลา 6 เดือน ธนาคารจะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียม 100 บาท
หากยอดเงินคงเหลือในบัญชีเป็ นศูนย์บาท นับจากวันที่
เปิ ดบัญชี เป็ นระยะเวลา 30 วัน ธนาคารจะดาเนินการปิ ด
บัญชีโดยอัตโนมัติ

•
•
•
•

หากมียอดเงินคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 1 พันบาท ก่อนเสียชีวติ
1 วัน จะไม่ได้รบั ความคุม้ ครองชีวติ
ต้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มสี ่วนหนึ่งส่วนใดพิการ
กรณีปิดบัญชีก่อนระยะเวลา 6 เดือน ธนาคารฯ เก็บ
ค่าธรรมเนียม 100 บาท
ดอกเบีย้ เงินฝากทีไ่ ด้รบั จะถูกหักภาษี ณ ทีจ่ ่ายตามอัตราที่
สรรพากรกาหนด

•
•
•
•

หากมียอดเงินคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 1 แสนบาท ก่อน
เสียชีวติ 1 วัน จะไม่ได้รบั ความคุม้ ครองชีวติ
ต้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มสี ่วนหนึ่งส่วนใด
พิการ
กรณีปิดบัญชีก่อนระยะเวลา 6 เดือน ธนาคารฯเก็บ
ค่าธรรมเนียม 100 บาท
ดอกเบีย้ เงินฝากทีไ่ ด้รบั จะถูกหักภาษี ณ ทีจ่ ่ายตามอัตราที่
สรรพากรกาหนด

•
•
•

ดอกเบีย้ เงินฝากทีไ่ ด้รบั จะถูกหักภาษี ณ ทีจ่ ่าย ตาม
อัตราทีส่ รรพากรกาหนด
กรณีปิดบัญชีก่อนระยะเวลา 6 เดือน ธนาคารจะรียก
เก็บค่าธรรมเนียม 100 บาท
ลูกค้า 1 ท่าน สามารถเปิ ดได้ 1 บัญชีเท่านัน้ (ทุก
ช่องทางรวมกัน)

ธนาคารมีสทิ ธิระงับการเคลือ่ นไหวบัญชีเงินฝาก และ/หรือทาการอายัด และ/หรือยกเลิกการให้บริการ ได้ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน เมือ่ พบความเสีย่ งว่าผูเ้ ปิ ดบัญชีอาจมีวตั ถุประสงค์อนั มิชอบตามกฎหมาย หรือผู้เปิ ดบัญชีมสี ่วนเกีย่ วข้องกับการกระทาผิดกฎหมาย หรือได้รบั
เงินจากการทีผ่ อู้ ่นื ได้กระทาการโอนเงินเข้าผิดบัญชี หรือในกรณีอ่นื ทีธ่ นาคารพิจารณาเห็นสมควร และ/หรือ ตามทีข่ อ้ กาหนดและเงือ่ นไขการเปิ ดบัญชีเงินฝากกาหนดไว้
กรณีเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขผลิตภัณฑ์ หรือ การให้บริการทีม่ ผี ลกระทบต่อการใช้บริการของลูกค้าอย่างมีนยั สาคัญ ธนาคารจะแจ้งให้ลกู ค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
เงินฝากนีไ้ ด้ร ับความคุม
้ ครองจากสถาบ ันคุม
้ ครองเงินฝากตามจานวนทีก
่ ฎหมายกาหนดไว้

มีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 6 ม.ค. 2566

Product Catalog
ชื่อผลิ ตภัณฑ์

บัญชีเงิ นฝากประจา

Digital

ลักษณะผลิ ตภัณฑ์

เงินฝากประจาทีส่ ามารถเลือกระยะเวลาการฝากได้เอง พร้อมรับดอกเบีย้ สูง เปิ ดบัญชีงา่ ยๆ
ผ่าน LH Bank M choice App.

เงินฝากประจาทีส่ ามารถเลือกระยะเวลาการฝากได้เอง พร้อมรับดอกเบีย้ สูง

ลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา

เงื่อนไขผลิ ตภัณฑ์

ระยะเวลาฝาก 3 เดือน – 5 เดือน
ระยะเวลาฝาก 6 เดือน – 11 เดือน
ระยะเวลาฝาก 12 เดือน – 18 เดือน
ระยะเวลาฝาก 24 เดือน
ระยะเวลาฝาก 36 เดือน

อัตราดอกเบีย้ ต่ อปี

จานวนเงิ นเปิ ดบัญชีขนั ้ ตา่

=
=
=
=
=

ลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา สัญชาติ ไทย อายุ 15 ปี ขึ้นไป
ระยะเวลาฝาก 3 เดือน
ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
ระยะเวลาฝาก 9 เดือน
ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
ระยะเวลาฝาก 24 เดือน
ระยะเวลาฝาก 36 เดือน

0.90%
1.00%
1.15%
1.20%
1.25%

=
=
=
=
=
=

0.90%
1.00%
1.00%
1.15%
1.20%
1.25%

1,000 บาท

1,000 บาท
จ่ายดอกเบีย้ เมื่อครบกาหนด
ดอกเบีย้ เงิ นฝากที่ได้รบั จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตาม อัตราที่สรรพากรกาหนด

ระยะเวลาการจ่ายดอกเบีย้
•
•

อัตราดอกเบีย้ เงิ นฝาก
กรณี ผิดเงื่อนไข
การต่ออายุบญ
ั ชี เมื่อครบ
กาหนดระยะเวลา

กรณีปิดบัญชีก่อนครบกาหนด โดยมีระยะเวลาการฝากไม่ถงึ 3 เดือน จะไม่จา่ ยดอกเบีย้ เงินฝาก
กรณีปิดบัญชีก่อนครบกาหนด โดยมีระยะเวลาการฝากมากกว่า 3 เดือน จะได้รบั ดอกเบีย้ ในอัตราดอกเบีย้ เงินฝากออมทรัพย์บุคคลธรรมดาขัน้ ต่าสุด ตามประกาศของธนาคาร ณ วันทีฝ่ าก และอัตรา
ดอกเบีย้ รับต้องเสียภาษี

เมือ่ บัญชีเงินฝากประจาครบกาหนดและลูกค้าไม่ได้มาถอน หรือมีคาสังเป็
่ นอย่างอื่น ธนาคารจะดาเนินการต่ออายุเงินฝากเป็ นประเภทเดิม

ช่องทางการเปิ ดบัญชี

สาขาของธนาคาร

ช่องทางการติ ดต่อ

-

LH Bank M choice App.

หากมีขอ้ สงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิม่ เติม สามารถติดต่อสอบถามได้ Call Center 1327
•

ข้อควรระวัง

กรณีปิดบัญชีก่อนครบกาหนด โดยมีระยะเวลาการฝากไม่ถงึ 3 เดือน จะไม่จ่ายดอกเบีย้ เงินฝาก

•
•

•

(Internal Use)

บัญชีเงิ นฝากประจา Digital

มีสมุดบัญชีค่ฝู าก

สมุดคู่ฝาก

การแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ

บัญชีเงินฝากประจา เลือกฝากอย่างอิสระ

กรณีโอนถอนก่อนครบกาหนด ช่องทาง LH Bank M Choice ต้องถอนทัง้ จานวน (Full Amount) ไม่สามารถโอน
ถอนบางส่วนได้ โดยรับดอกเบีย้ ตามเงื่อนไขเงินฝากกรณีผดิ เงื่อนไข
การโอนถอนออก ต้องเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทม่ี อี ยู่กบั ธนาคารเท่านัน้

ธนาคารมีสทิ ธิระงับการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝาก และ/หรือทาการอายัด และ/หรือยกเลิกการให้บริการ ได้ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน เมื่อพบความเสีย่ งว่าผูเ้ ปิ ดบัญชีอาจมีวตั ถุประสงค์อนั มิชอบตามกฎหมาย หรือผู้ เปิ ดบัญชีมสี ่วนเกีย่ วข้องกับการกระทาผิดกฎหมาย หรือได้รบั เงินจากการทีผ่ อู้ ่นื ได้
กระทาการโอนเงินเข้าผิดบัญชี หรือในกรณีอ่นื ทีธ่ นาคารพิจารณาเห็นสมควร และ/หรือ ตามทีข่ อ้ กาหนดและเงื่อนไขการเปิ ดบัญชีเงินฝากกาหนดไว้

กรณีเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์ หรือ การให้บริการทีม่ ผี ลกระทบต่อการใช้บริการของลูกค้าอย่างมีนยั สาคัญ ธนาคารจะแจ้งให้ลกู ค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
เงินฝากนีไ้ ด้ร ับความคุม
้ ครองจากสถาบ ันคุม
้ ครองเงินฝากตามจานวนทีก
่ ฎหมายกาหนดไว้

มีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 6 ม.ค. 2566

Product Catalog
บัญชีเงิ นฝากปลอดภาษี 24 เดือน
(LH Bank Smart Kids)

ชื่อผลิ ตภัณฑ์
สมุดคู่ฝาก

ฝากเงินด้วยยอดทีเ่ ท่าๆกัน ทุกเดือน ตามระยะเวลาทีเ่ ลือกฝาก

ประเภทบุคคลธรรมดา อายุ 7 ปี ขน้ึ ไป (ช่องทาง Online อายุ 15 ปี ขน้ึ ไป)
ต่างชาติตอ้ งมีเลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี (ไม่สามารถเปิ ดช่องทาง Online ได้)

อัตราดอกเบีย้ ต่ อปี
ระยะเวลาฝาก
จานวนเงิ นเปิ ดบัญชีขนั ้ ตา่

24 เดือน = 1.55% ต่อปี
(ดอกเบีย้ ฝากประจา 12 เดือน = 1.15% + 0.40% )

36 เดือน = 1.80% ต่อปี
(ดอกเบีย้ ฝากประจา 12 เดือน = 1.15% + 0.65% )

24 เดือน

36 เดือน

ตัง้ แต่ 1,000 บาท - 25,000 บาท

ตัง้ แต่ 1,000 บาท - 16,500 บาท
จ่ายดอกเบีย้ เมื่อครบกาหนด

ระยะเวลาการจ่ายดอกเบีย้
•
•
•
•

กรณีปิดบัญชีก่อนครบกาหนด โดยมีระยะเวลาการฝากไม่ถงึ 3 เดือน จะไม่จา่ ยดอกเบีย้ เงินฝาก
กรณีปิดบัญชีก่อนครบกาหนด โดยมีระยะเวลาการฝากมากกว่า 3 เดือน จะได้รบั ดอกเบีย้ ในอัตราดอกเบีย้ เงินฝากออมทรัพย์บุคคลธรรมดาขัน้ ต่าสุด ตามประกาศของธนาคาร ณ วันทีฝ่ าก และอัตราดอกเบีย้ รับ ต้องเสียภาษี
หาก ณ วันทีป่ ิ ดบัญชีพบว่าบัญชีมกี ารขาดฝาก และท่านไม่ได้นาฝากให้ครบตามเงื่อนไขก่อนวันครบกาหนด บัญชีของท่านจะได้รบั อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร และถูกหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย
กรณีท่ี บัญชีมกี ารขาดฝากมากกว่า 2 งวด ขึน้ ไป จะไม่สามารถฝากเงินต่อได้ ท่านต้องมาดาเนินการปิ ดบัญชีเท่านัน้ (โดยได้รบั อัตราดอกเบีย้ ในอัตราดอกเบีย้ เงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร และถูกหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย

-

การต่ออายุบญ
ั ชี เมื่อครบ
กาหนดระยะเวลา

เมื่อครบกาหนดระยะเวลาการฝาก ถ้าผูฝ้ ากไม่มาถอนหรือมีคาสังเป็
่ นอย่างอืน่ ธนาคารฯ จะรับฝากต่อและจ่าย
ดอกเบีย้ ในอัตราดอกเบีย้ ออมทรัพย์ บุคคลธรรมดา ขัน้ ต่าสุด ตามทีธ่ นาคารฯประกาศ ณ ขณะนัน้ จนกว่าลูกค้าจะทาการปิ ดบัญชี และเสียภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย

ช่องทางการเปิ ดบัญชี

สาขาของธนาคาร LH Bank M choice App.

ช่องทางการติ ดต่อ

สาขาของธนาคาร LH Bank M choice App.

หากมีขอ้ สงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิม่ เติม สามารถติดต่อสอบถามได้ Call Center 1327 หรือ โทร. 0-2359-0000
•
•
•
•

การแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริ การ

มีสมุดบัญชีค่ฝู าก

ฝากเงินด้วยยอดทีเ่ ท่าๆกัน ทุกเดือน ตามระยะเวลาทีเ่ ลือกฝาก

เงื่อนไขผลิ ตภัณฑ์

ข้อควรระวัง

บัญชีเงิ นฝากปลอดภาษี 36 เดือน
(ทวีค่า)

มีสมุดบัญชีค่ฝู าก

ลักษณะผลิ ตภัณฑ์

อัตราดอกเบีย้ เงิ นฝาก
กรณี ผิดเงื่อนไข

บัญชีเงินฝากปลอดภาษี ดอกเบี้ยรับไม่เสียภาษี

จะต้องฝากเงินทุกๆเดือน ตามจานวนเงินฝากครัง้ แรกทีเ่ ปิ ดบัญชี เป็ นระยะเวลา 24 งวด / 36 งวด ติดต่อกัน
กรณีปิดบัญชีก่อนครบระยะเวลา 6 เดือน ทางธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิในการเรี
ยกเก็บค่าธรรมเนียมเป็ นจานวนเงิน 100 บาท
์
กรณีทข่ี าดฝากใน 1-2 งวด ธนาคารฯ แนะนาให้นาฝากทบงวดทีข่ าดฝากทันที หรือในเดือนถัดไปพร้อมกับงวดทีต่ อ้ งนาฝากปกติ หรือ ฝากทบก่อนวันครบกาหนด ทัง้ นี้ หากขาดฝากมากกว่า 2 งวดขึน้ ไป จะไม่สามารถฝากเงินเข้าบัญชีได้ ธนาคารแนะนาให้ท่านต้องมา
ดาเนินการปิ ดบัญชีเท่านัน้
ธนาคารมีสทิ ธิระงับการเคลือ่ นไหวบัญชีเงินฝาก และ/หรือทาการอายัด และ/หรือยกเลิกการให้บริการ ได้ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน เมือ่ พบความเสีย่ งว่าผูเ้ ปิ ดบัญชีอาจมีวตั ถุประสงค์อนั มิชอบตามกฎหมาย หรือผู้เปิ ดบัญชีมสี ่วนเกีย่ วข้องกับการกระทาผิดกฎหมาย หรือได้รบั เงิน
จากการทีผ่ อู้ ่นื ได้กระทาการโอนเงินเข้าผิดบัญชี หรือในกรณีอ่นื ทีธ่ นาคารพิจารณาเห็นสมควร และ/หรือ ตามทีข่ อ้ กาหนดและเงือ่ นไขการเปิ ดบัญชีเงินฝากกาหนดไว้
กรณีเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขผลิตภัณฑ์ หรือ การให้บริการทีม่ ผี ลกระทบต่อการใช้บริการของลูกค้าอย่างมีนยั สาคัญ ธนาคารจะแจ้งให้ลกู ค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน

เงินฝากนีไ้ ด้ร ับความคุม
้ ครองจากสถาบ ันคุม
้ ครองเงินฝากตามจานวนทีก
่ ฎหมายกาหนดไว้
(Internal Use)

มีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 6 ม.ค. 2566

Product Catalog
ชื่อผลิ ตภัณฑ์

บัญชีเงิ นฝากประจาพิ เศษ

Digital

ลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา, นิตบิ ุคคลทัวไป
่ และนิตบิ ุคคลไม่แสวงหากาไร

เงื่อนไขผลิ ตภัณฑ์

ลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา สัญชาติ ไทย อายุ 15 ปี ขึ้นไป

ระยะเวลาฝาก 12 เดือน = 1.50%
ระยะเวลาฝาก 20 เดือน = 2.00%

อัตราดอกเบีย้ ต่ อปี
•
•

จานวนเงิ นเปิ ดบัญชีขนั ้ ตา่

•
•

อัตราดอกเบีย้ เงิ นฝาก
กรณี ผิดเงื่อนไข
การต่ออายุบญ
ั ชี เมื่อครบ
กาหนดระยะเวลา

ระยะเวลาฝาก 12 เดือน = 1.50%
ระยะเวลาฝาก 20 เดือน = 2.00%
•
•

รับฝากขัน้ ต่า 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 500 ล้านบาท ต่อรายลูกค้า
ระยะเวลารับฝาก ตัง้ แต่วนั ที่ 19 ตุลาคม 2565 – 16 มกราคม 2566

ธนาคารจ่ายดอกเบีย้ รายเดือน พร้อมหักภาษี ณ ทีจ่ ่าย ตามหลักเกณฑ์ทก่ี รมสรรพากรกาหนด และโอนดอกเบีย้ เงิน
ฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวัน ตามทีล่ กู ค้าแจ้งความประสงค์ไว้ตอนเปิ ดบัญชี

ระยะเวลาการจ่ายดอกเบีย้

รับฝากขัน้ ต่า 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 500 ล้านบาท ต่อรายลูกค้า
ระยะเวลารับฝาก ตัง้ แต่วนั ที่ 19 ตุลาคม 2565 – 16 มกราคม 2566

ธนาคารจ่ายดอกเบีย้ รายเดือน พร้อมหักภาษี ณ ทีจ่ ่าย ตามหลักเกณฑ์ทก่ี รมสรรพากรกาหนด และโอนดอกเบีย้ เงินเข้า
บัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันทีล่ กู ค้าฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากประจาพิเศษ 12 เดือน เท่านัน้

กรณีถอนเงินก่อนครบกาหนด โดยมีระยะเวลาการฝากไม่ถงึ 3 เดือน จะไม่จา่ ยดอกเบีย้ เงินฝาก
กรณีถอนเงินก่อนครบกาหนด โดยมีระยะเวลาการฝากมากกว่า 3 เดือน ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ ตามระยะเวลาทีฝ่ ากไว้จริง ในอัตราดอกเบีย้ เงินฝากประเภทบัญชีออมทรัพย์ ทีป่ ระกาศใช้ ณ วันทีร่ บั
ฝาก สาหรับลูกค้าประเภทเดียวกัน และหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย

กรณีเงินฝากประจาครบกาหนด หากผูฝ้ ากไม่มาถอน หรือไม่มคี าสังอย่
่ างอื่น หรือไม่สามารถติดต่อผูฝ้ ากได้ธนาคารจะต่ออายุการฝากเป็ นเงิน ฝากประจาทัวไป
่ ระยะเวลาฝาก 12 เดือน โดยอัตราดอกเบีย้
เป็ นไปตามประกาศธนาคาร ณ วันทีต่ ่ออายุการฝากนัน้ และจ่ายดอกเบีย้ เมือ่ ครบกาหนดระยะเวลาฝาก

ช่องทางการเปิ ดบัญชี

สาขาของธนาคาร

ช่องทางการติ ดต่อ

LH Bank M choice App.

หากมีขอ้ สงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิม่ เติม สามารถติดต่อสอบถามได้ Call Center 1327
•
•

•

(Internal Use)

เงินฝากประจาพิเศษ ทีส่ ามารถเลือกระยะเวลาการฝากได้เอง พร้อมรับดอกเบีย้ สูง เปิ ด
บัญชีงา่ ยๆ ผ่าน LH Bank M choice App.

เงินฝากประจาพิเศษ ทีส่ ามารถเลือกระยะเวลาการฝากได้เอง
พร้อมรับดอกเบีย้ สูง

ลักษณะผลิ ตภัณฑ์

การแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ

บัญชีเงิ นฝากประจาพิ เศษ Digital

มีสมุดบัญชีค่ฝู าก

สมุดคู่ฝาก

ข้อควรระวัง

บัญชีเงินฝากประจาพิเศษ เลือกฝากอย่างอิสระ

กรณีถอนเงินก่อนครบกาหนด โดยมีระยะเวลาการฝากไม่ถงึ 3 เดือน จะไม่จ่ายดอกเบีย้ เงินฝาก
กรณีผฝู้ ากไม่ตรงตามเงือ่ นไข ธนาคารขอสงวนสิทธิปรั
์ บลดอัตราดอกเบีย้ ของบัญชีเงินฝากดังกล่าว เท่ากับ
อัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจาทัวไป
่ ตามระยะเวลาฝากเดิมตามประกาศอัตราดอกเบีย้ เงินฝาก ณ วันที่ฝากเงิน

•
•

กรณีโอนถอนก่อนครบกาหนด ช่องทาง LH Bank M Choice ต้องถอนทัง้ จานวน (Full Amount) ไม่สามารถโอน
ถอนบางส่วนได้ โดยรับดอกเบีย้ ตามเงื่อนไขเงินฝากกรณีผดิ เงื่อนไข
การโอนถอนออก ต้องเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทม่ี อี ยู่กบั ธนาคารเท่านัน้

ธนาคารมีสทิ ธิระงับการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝาก และ/หรือทาการอายัด และ/หรือยกเลิกการให้บริการ ได้ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน เมื่อพบความเสีย่ งว่าผูเ้ ปิ ดบัญชีอาจมีวตั ถุประสงค์อนั มิชอบตามกฎหมาย หรือผู้ เปิ ดบัญชีมสี ่วนเกีย่ วข้องกับการกระทาผิดกฎหมาย หรือได้รบั เงินจากการทีผ่ อู้ ่นื ได้
กระทาการโอนเงินเข้าผิดบัญชี หรือในกรณีอ่นื ทีธ่ นาคารพิจารณาเห็นสมควร และ/หรือ ตามทีข่ อ้ กาหนดและเงื่อนไขการเปิ ดบัญชีเงินฝากกาหนดไว้

กรณีเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์ หรือ การให้บริการทีม่ ผี ลกระทบต่อการใช้บริการของลูกค้าอย่างมีนยั สาคัญ ธนาคารจะแจ้งให้ลกู ค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
เงินฝากนีไ้ ด้ร ับความคุม
้ ครองจากสถาบ ันคุม
้ ครองเงินฝากตามจานวนทีก
่ ฎหมายกาหนดไว้

มีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 6 ม.ค. 2566

Product Catalog
ชื่อผลิ ตภัณฑ์

บัญชีเงินฝากประจา เลือกฝากอย่างอิสระ

บัญชีเงิ นฝากประจาพิ เศษ 36 เดือน (Step rate)

บัญชีเงิ นฝากประจาพิ เศษ 36 เดือน (Step rate) - Digital

มีสมุดบัญชีค่ฝู าก

สมุดคู่ฝาก

Digital

ลักษณะผลิ ตภัณฑ์

เงินฝากประจาพิเศษ พร้อมรับดอกเบีย้ สูงเพิม่ ขึน้ ทุก 6 เดือน
เปิ ดบัญชีงา่ ยๆ ผ่าน LH Bank M choice App.

เงินฝากประจาพิเศษ พร้อมรับดอกเบีย้ สูงเพิม่ ขึน้ ทุก 6 เดือน
ลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา และนิตบิ ุคคลทีไ่ ม่แสวงหากาไร

เงื่อนไขผลิ ตภัณฑ์

•
เดือนที่ 19 - 24 = 2.00%
เดือนที่ 1 - 6 = 1.00%
•
เดือนที่ 25 - 30 = 2.50%
เดือนที่ 7 -12 = 1.50%
•
เดือนที่ 31 - 36 = 3.25%
เดือนที่ 13 - 18 = 1.75%
อัตราดอกเบีย้ เฉลีย่ ตลอดระยะเวลาฝาก : 2.00% ต่อปี

•
•
•

อัตราดอกเบีย้ ต่ อปี

•
•

จานวนเงิ นเปิ ดบัญชีขนั ้ ตา่

รับฝากขัน้ ต่า 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 100 ล้านบาท ต่อรายลูกค้า
ระยะเวลารับฝาก ตัง้ แต่วนั ที่ 12 กรกฎาคม 2565 – 16 มกราคม 2566

ธนาคารจ่ายดอกเบีย้ รายเดือน พร้อมหักภาษี ณ ทีจ่ ่าย ตามหลักเกณฑ์ทก่ี รมสรรพากรกาหนด และโอน
ดอกเบีย้ เงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวัน ตามทีล่ กู ค้าแจ้งความประสงค์ไว้ตอนเปิ ด
บัญชี

ระยะเวลาการจ่ายดอกเบีย้

ลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา สัญชาติ ไทย อายุ 15 ปี ขึ้นไป

ธนาคารจ่ายดอกเบีย้ รายเดือน พร้อมหักภาษี ณ ทีจ่ ่าย ตามหลักเกณฑ์ทก่ี รมสรรพากรกาหนด และโอนดอกเบีย้ เงิน
เข้าบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันทีล่ กู ค้าฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากประจาพิเศษ 36 เดือน (Step rate) เท่านัน้

อัตราดอกเบีย้ เงิ นฝาก
กรณี ผิดเงื่อนไข

•
•

การต่ออายุบญ
ั ชี เมื่อครบ
กาหนดระยะเวลา

กรณีเงินฝากประจาครบกาหนด หากผูฝ้ ากไม่มาถอน หรือไม่มคี าสังอย่
่ างอื่น หรือไม่สามารถติดต่อผูฝ้ ากได้ธนาคารจะต่ออายุการฝากเป็ นเงิน ฝากประจาทัวไป
่ ระยะเวลาฝาก 36 เดือน โดยอัตราดอกเบีย้
เป็ นไปตามประกาศธนาคาร ณ วันทีต่ ่ออายุการฝากนัน้ และจ่ายดอกเบีย้ เมือ่ ครบกาหนดระยะเวลาฝาก

ช่องทางการเปิ ดบัญชี

สาขาของธนาคาร

ช่องทางการติ ดต่อ

ข้อควรระวัง
•

(Internal Use)

LH Bank M choice App.

หากมีขอ้ สงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิม่ เติม สามารถติดต่อสอบถามได้ Call Center 1327
•
•

การแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการป

กรณีปิดบัญชีก่อนครบกาหนด โดยมีระยะเวลาการฝากไม่ถงึ 3 เดือน จะไม่จา่ ยดอกเบีย้ เงินฝาก
กรณีปิดบัญชีก่อนครบกาหนด โดยมีระยะเวลาการฝากมากกว่า 3 เดือน จะได้รบั ดอกเบีย้ ในอัตราดอกเบีย้ เงินฝากออมทรัพย์บุคคลธรรมดาขัน้ ต่าสุด ตามประกาศของธนาคาร ณ วันทีฝ่ าก และอัตรา
ดอกเบีย้ รับต้องเสียภาษี

กรณีถอนเงินก่อนครบกาหนด โดยมีระยะเวลาการฝากไม่ถงึ 3 เดือน จะไม่จ่ายดอกเบีย้ เงินฝาก
กรณีผฝู้ ากไม่ตรงตามเงือ่ นไข ธนาคารขอสงวนสิทธิปรั
์ บลดอัตราดอกเบีย้ ของบัญชีเงินฝากดังกล่าว เท่ากับ
อัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจาทัวไป
่ ตามระยะเวลาฝากเดิมตามประกาศอัตราดอกเบีย้ เงินฝาก ณ วันที่ฝากเงิน

•
•

กรณีโอนถอนก่อนครบกาหนด ช่องทาง LH Bank M Choice ต้องถอนทัง้ จานวน (Full Amount) ไม่สามารถโอน
ถอนบางส่วนได้ โดยรับดอกเบีย้ ตามเงื่อนไขเงินฝากกรณีผดิ เงื่อนไข
การโอนถอนออก ต้องเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทม่ี อี ยู่กบั ธนาคารเท่านัน้

ธนาคารมีสทิ ธิระงับการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝาก และ/หรือทาการอายัด และ/หรือยกเลิกการให้บริการ ได้ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน เมื่อพบความเสีย่ งว่าผูเ้ ปิ ดบัญชีอาจมีวตั ถุประสงค์อนั มิชอบตามกฎหมาย หรือผู้ เปิ ดบัญชีมสี ่วนเกีย่ วข้องกับการกระทาผิดกฎหมาย หรือได้รบั เงินจากการทีผ่ อู้ ่นื ได้
กระทาการโอนเงินเข้าผิดบัญชี หรือในกรณีอ่นื ทีธ่ นาคารพิจารณาเห็นสมควร และ/หรือ ตามทีข่ อ้ กาหนดและเงื่อนไขการเปิ ดบัญชีเงินฝากกาหนดไว้

กรณีเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์ หรือ การให้บริการทีม่ ผี ลกระทบต่อการใช้บริการของลูกค้าอย่างมีนยั สาคัญ ธนาคารจะแจ้งให้ลกู ค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
เงินฝากนีไ้ ด้ร ับความคุม
้ ครองจากสถาบ ันคุม
้ ครองเงินฝากตามจานวนทีก
่ ฎหมายกาหนดไว้

มีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 6 ม.ค. 2566

