
ตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภณัฑ์ 
เงนิฝากที่มีอตัราดอกเบีย้แบบแบ่งตามล าดับขัน้ของยอดเงนิ
ฝาก โดยจ่ายดอกเบีย้เป็นอัตราก้าวหน้า (Progressive Tier 
Interest rate) 
(กรุณาอา่นตารางการเปิดเผยข้อมลูผลิตภณัฑ์ฉบบันีแ้ละควรศกึษา
รายละเอียดและเง่ือนไขโดยละเอียดก่อนที่ทา่นจะตดัสินใจซือ้หรือใช้บริการผลิ
ภณัฑ์) 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 

 บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ JustOne 

 บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ JustOne Payroll 

 บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ JustOne eStatement 
 

1. ผลิตภณัฑ์นีค้อือะไร 
 เงินฝากออมทรัพย์ที่มีอตัราดอกเบีย้แบบแบง่ตามล าดบัขัน้ของยอดเงินฝาก โดยธนาคารจะจา่ยดอกเบีย้เป็นอตัราก้าวหน้า 

(Progressive Tier Interest rate) มีอตัราดอกเบีย้ที่แท้จริง 1.63% ตอ่ปี ส าหรับบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ JustOne และ 
JustOne eStatement และมีอตัราดอกเบีย้ที่แท้จริง 1.76% ตอ่ปี ส าหรับบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ JustOne Payroll 
(ค านวณจากกรณีผู้ฝากมยีอดคงเงินไว้ 200,000 บาท ตลอดระยะเวลา 1 ปี) และได้รับความคุ้มครองจากสถาบนัคุ้มครอง
เงินฝากตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 

 บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ JustOne เป็นบญัชีเงินฝากแบบมีสมดุคูฝ่าก 
 บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ JustOne Payroll เป็นบญัชีเงินฝากแบบมีสมดุคูฝ่ากที่เปิดเพื่อรองรับเงินเดือนที่นายจ้างของลกูค้า

มีสญัญาบริการกบัธนาคาร 
 บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ JustOne eStatement เป็นบญัชีเงินฝากแบบไมม่ีสมดุคูฝ่าก หรือใบแจ้งยอดบญัชี ลกูค้าสามารถ

ตรวจสอบยอดเงิน และรายละเอยีดการท ารายการผา่นบญัชีได้ทีช่่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ตา่งๆ หรือ ใบแจ้งยอดบญัชี
อิเลก็ทรอนิกส ์(e-Statement) ที่จะจดัสง่ให้ตาม e-mail ที่ลกูค้าได้สมคัรใช้บริการ e-Statement กบัธนาคาร  

2. ผลิตภณัฑ์นีม้ีลกัษณะอย่างไรบ้าง 
 จ านวนเงินขัน้ต ่าในการเปิดบญัชี :  

ประเภทเงนิฝาก จ านวนเงนิที่เปิดบัญชีขัน้ต ่า 

JustOne Savings 
JustOne Savings eStatement 

1,000 บาท 

JustOne Payroll Savings ไมจ่ ากดั 
                         ระยะเวลาการฝาก : ไมม่ีจ ากดัระยะเวลา 

 ไมก่ าหนดยอดเงินฝากคงเหลอืขัน้ต ่าในบญัชี 
 อตัราดอกเบีย้ :  

o JustOne Savings/ JustOne Savings eStatement 

เงนิฝาก อัตราดอกเบีย้ 

0 – 100,000 บาท 2.25% 
ตัง้แต ่100,001 บาทขึน้ไป 1.00% 

อตัราดอกเบีย้ที่แท้จริง : 1.63% ตอ่ปี  
(ค านวณจากกรณีผู้ฝากมยีอดเงินฝากคงไว้ 200,000 บาท 
ตลอดระยะเวลา 1 ปี) 



o JustOne Payroll Savings 

เงนิฝาก อัตราดอกเบีย้ 

0 – 100,000 บาท 2.50% 
ตัง้แต ่100,001 บาทขึน้ไป 1.00% 

อตัราดอกเบีย้ที่แท้จริง : 1.76% ตอ่ปี  
(ค านวณจากกรณีผู้ฝากมยีอดเงินฝากคงไว้ 200,000 บาท 
ตลอดระยะเวลา 1 ปี) 

 
 อตัราดอกเบีย้พเิศษ Bonus$aver : (ส าหรับผู้ที่มียอดคา่ใช้จา่ยผา่นบตัรเดบิต หรือเครดิต Bonus$aver ภายในเดือนนัน้ๆ 

ตัง้แต ่8,000 บาทขึน้ไป) 

เงนิฝาก อัตราดอกเบีย้ 

0 – 200,000 บาท 5.00% 

อตัราดอกเบีย้ที่แท้จริง : 5.02% ตอ่ปี  
(ค านวณจากกรณีผู้ฝากมยีอดเงินฝากคงไว้ 200,000 
บาทตลอดระยะเวลา 1 ปี) 

 จ านวนวนัตอ่ปีทีใ่ช้ในการคิดดอกเบีย้ : 365 วนั 
 การค านวณ / การจ่ายดอกเบีย้ : ค านวณเป็นรายวนั ตามยอดคงเหลอืของบญัชี ณ สิน้วนั และรับดอกเบีย้เป็นรายเดือน  

โดยธนาคารฯ จะจ่ายดอกเบีย้ ทกุวนัท าการแรกของเดือนถดัไป 
              *กรณีวนัถดัจากวนัท าการแรกของเดือนตรงกบัวนัหยดุธนาคาร ธนาคารขอสงวนสทิธ์ิในการเลือ่นวนัจ่ายดอกเบีย้เป็นวนัท า
การถดัไป 

 ไมต้่องเสยีภาษีหกั ณ ที่จา่ย  หากดอกเบีย้รวมทกุบญัชีที่ลกูค้ามอียูก่บัธนาคารไมเ่กิน 20,000 บาท (หรือเป็นไปตามอตัราที่
กรมสรรพากรก าหนด) 

หมายเหตุ: กรณีดอกเบีย้รับเกิน 20,000 บาท ทา่นจะถกูหกัภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่าย 15% ของจ านวนดอกเบีย้ที่ได้รับ โดยทา่นมี
สทิธิเลอืกที่จะน าดอกเบีย้ที่ได้รับไปรวมเป็นรายได้ประจ าปีเพื่อค านวณภาษีเงินได้หรือไมก็่ได้ 

3. ผลิตภณัฑ์นีม้ีค่าบริการอะไรบ้าง 
 กรณีผู้ฝากปิดบญัชีในชว่งระยะเวลา 6 เดือน นบัแตว่นัเปิดบญัชีกบัธนาคาร คิดคา่ธรรมเนียมบญัชีละ 500 บาท 
 คา่ธรรมเนียมรักษาบญัชีกรณียอดเงินคงเหลอืต ่ากวา่ทีก่ าหนด – ไมม่ี 
 คา่ธรรมเนียมรักษาบญัชีกรณีบญัชีไมม่ีการเคลือ่นไหวเป็นระยะเวลาเกิน 1 ปี – ไมม่ี 

4. ผลิตภณัฑ์นีม้ีข้อก าหนดและอาจท าให้ท่านมีภาระหน้าที่อะไรบ้าง 
 ส าหรับบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ JustOne Payroll 

- ผู้ฝากมีหน้าที่น าเงินฝาก หรือโอนเข้าบญัชีทกุเดือนเพื่อคงสถานะประเภทบญัชีเงินฝาก JustOne Payroll   
- กรณีไมม่ีรายการเงินเดือนโอนเข้าเป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 3 เดอืนติดตอ่กนั นบัจากเดือนสดุท้ายที่มีรายการโอน

เงินเดือนเข้า หรือนบัจากเดือนทีเ่ปิดบญัชี   และผู้ฝากไมไ่ด้แจ้งความประสงค์จะปิดบญัชี  บญัชีดงักลา่วจะถกู
เปลีย่นแปลงประเภทบญัชีเงินฝากเป็นบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ Power Saver (ออมทรัพย์ทัว่ไป) ณ สิน้เดือนของเดือน



ถดัไป ทัง้นี ้อตัราดอกเบีย้ คา่ธรรมเนียมตา่งๆให้เป็นไปตามประกาศที่ธนาคารได้ประกาศบงัคบัใช้ ณ ขณะนัน้  
 

 เง่ือนไขอตัราดอกเบีย้พิเศษ Bonus$aver 
- ลกูค้าท่ีมีสทิธ์ิได้รับอตัราดอกเบีย้พิเศษ Bonus$aver คือลกูค้าที่มกีารใช้จา่ยผา่นบตัรเดบิต หรือเครดิต Bonus$aver 

บตัรใดบตัรหนึง่ ภายในเดือนๆ นัน้ ตัง้แต ่8,000 บาทขึน้ไป โดยไมส่ามารถรวมการใช้จ่ายระหวา่งบตัรเครดติและบตัร
เดบิตได้ บตัรเดบิตในท่ีนีต้้องเป็นบตัรเดบิตที่ผกูกบับญัชีเงินฝากออมทรัพย์ JustOne หรือ JustOne Payroll หรือ 
JustOne eStatement 

- ยอดการใช้จ่ายผา่นบตัรฯ ท่ีน ามาค านวณจะไมร่วมรายการเบิกเงินสด รายการโอนเงิน เบิกเงินสดลว่งหน้า ดอกเบีย้ 
คา่ปรับ คา่ธรรมเนียมทกุประเภท รายการโอนเงินเข้าบญัชีอื่น (Easy Money/ Balance Transfer/Easy Pay 
Convertion/Easy Pay 0%) และธนาคารจะท าการค านวณยอดการใช้จ่ายผา่นบตัรเดบิต/ บตัรเครดิต Bonus$aver 
เป็นรายเดือนโดยองิกบัวนัท่ีร้านค้าท าการเรียกเก็บรายการจากธนาคาร (Posting Date) 

- ธนาคารจะค านวณดอกเบีย้พิเศษ Bonus$aver จากยอดเงินฝากคงเหลอืเฉลีย่ตอ่เดือนในบญัชีออมทรัพย์ JustOne 
หรือ JustOne Payroll หรือ JustOne eStatement โดยยอดเงินฝากที่น ามาค านวณดอกเบีย้พิเศษ Bonus$aver สงูสดุ
ไมเ่กิน 200,000 บาทธนาคารขอสงวนสทิธ์ิในการจา่ยดอกเบีย้พิเศษ Bonus$aver 1 บญัชีตอ่ลกูค้า 1 ราย เทา่นัน้ 

- ส าหรับกรณีที่พบวา่ลกูค้ามีบญัชีออมทรัพย์ JustOne มากกวา่ 1 ประเภท คือมี JustOne  และ/หรือ JustOne Payroll  
และ/หรือ JustOne eStatement  ธนาคารขอสงวนสทิธ์ิค านวณดอกเบีย้พิเศษ Bonus$aver จากยอดเงินฝากคงเหลอื
เฉลีย่ของบญัชีออมทรัพย์บญัชีใดบญัชีหนึง่ในสามบญัชีนี ้โดยเรียงล าดบัการเลอืกบญัชีทีจ่ะน ามาค านวณดอกเบีย้
พิเศษ Bonus$aver ดงันีค้ือ JustOne Payroll  , JustOne  และ  JustOne eStatement  

- ในกรณีที่ลกูค้ามีบญัชีออมทรัพย์ JustOne มากกวา่ 1 บญัชี ธนาคารขอสงวนสทิธ์ิค านวณดอกเบีย้พิเศษ Bonus$aver 
จากยอดเงินฝากคงเหลอืเฉลีย่ของบญัชีออมทรัพย์ JustOne ที่เปิดบญัชีก่อน 

- ธนาคารขอสงวนสทิธ์ิในการจ่ายดอกเบีย้พิเศษ Bonus$aver เฉพาะบญัชีเดียวเทา่นัน้ (ไมน่บัรวมบญัชีร่วม) 
- ธนาคารจะท าการจ่ายดอกเบีย้ปกติของทกุวนัท าการแรกของเดือน* และธนาคารจะจา่ยสว่นตา่งของดอกเบีย้ปกติ และ

ดอกเบีย้พเิศษ Bonus$aver เข้าบญัชีของลกูค้าภายในวนัท าการแรกของเดือนถดัไป และธนาคารขอสงวนสทิธ์ิ ในการ
ยกเลกิการจา่ยดอกเบีย้พิเศษ หากลกูค้าท าการปิดบญัชีก่อนการจา่ยดอกเบีย้พเิศษ 

                     * กรณีวนัถดัจากวนัท าการแรกของเดือนตรงกบัวนัหยดุธนาคาร ธนาคารขอสงวนสทิธ์ิในการเลือ่นวนัจา่ยดอกเบีย้เป็น
วนัท าการถดัไป 

- เง่ือนไขการเบิกถอนจากบญัชีออมทรัพย์ JustOne Payroll เพื่อวตัถปุระสงค์เป็นเงินประกนัตามค าสัง่ลกูค้า ลกูค้าต้อง
น าหนงัสอืให้ความยินยอมจากบริษัทนายจ้างตามแบบฟอร์มที่ธนาคารก าหนดที่ลงนามโดยลกูค้าในฐานะเจ้าของบญัชี
และผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทนายจ้างมาประกอบการเบิกถอนเงิน และเมื่อภายหลงัธนาคารได้รับหนงัสอืให้ความ
ยินยอมที่ลงนามโดยถกูต้องดงักลา่วแล้ว ให้ถือวา่ บญัชีเงินฝากดงักลา่วไมอ่ยูภ่ายใต้เง่ือนไขการห้ามเบกิถอน โอนเงิน
ออก หรือท าธุรกรรมใดๆ เพื่อลดยอดเงินฝากที่มอียูใ่นบญัชีเงินประกนัตามข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ลกูค้าได้มกีารลง
นามไว้กบัธนาคาร และลกูค้าสามารถเบิกถอนเงินได้ตามปกต ิ

 สทิธิในการหกักลบลบหนี ้: ธนาคาร มีสทิธิหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของทา่นเพื่อช าระหนีค้งค้างทีท่า่นมีอยูก่บัธนาคาร 
5. อะไรจะเกิดขึน้หากท่านถอนเงนิก่อนครบก าหนด 

 กรณีผู้ฝากปิดบญัชีในชว่งระยะเวลา 6 เดือน นบัแตว่นัเปิดบญัชีกบัธนาคาร คิดคา่ธรรมเนียมการปิดบญัชี บญัชีละ 500 
บาท 



6. ท่านมทีางเลอืกอะไรบ้างเมื่อเงนิฝากจ านวนนีค้รบก าหนด 
 ไมม่ีจ ากดัระยะเวลาการฝาก 

7. ผลิตภณัฑ์นีม้ีความเสี่ยงอะไรบ้าง 
 ทา่นควรตระหนกัวา่ เงินฝากของทา่นจะได้รับความคุ้มครองจากสถาบนัคุ้มครองเงินฝากตามจ านวนเงินฝากทัง้หมดรวม

ดอกเบีย้ เมื่อนบัรวมกนัทกุบญัชีที่ทา่นมีอยูก่บัธนาคาร โดยจะได้รับการคุ้มครองเงินฝากตามจ านวนท่ีก าหนดไว้ในกฎหมาย
ดงันี ้

 
 

ทัง้นี ้ความคุ้มครองไมค่รอบคลมุถึงบญัชีเงินบาทของผู้มถ่ิีนทีอ่ยูน่อกประเทศ เงินฝากทีม่ีอนพุนัธ์แฝง และบญัชีเงินฝาก
ตา่งประเทศส าหรับเงินฝากสว่นที่เกินกวา่ความคุ้มครอง ทา่นอาจจะได้รับคืนไมเ่ต็มจ านวนโดยต้องเฉลีย่ตามสดัสว่น
หลงัจากทีม่ีการช าระบญัชีทรัพย์สนิของธนาคาร 

8. ท่านควรท าอย่างไร หากรายละเอียดในการตดิต่อของท่านเปลี่ยนแปลง 
 ทา่นควรแจ้งรายละเอยีดของการเปลีย่นแปลงผา่นสาขาของธนาคารท่ีทา่นสะดวก หรือติดตอ่ผา่นบริการธนาคารทาง

โทรศพัท์ โทร. 1595 ตลอด 24 ชัว่โมง เพื่อท าการปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนั และเพื่อให้การสือ่สารข้อมลูกบัทา่นเป็นไป
อยา่งรวดเร็ว 

9. ท่านสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภณัฑ์นีห้รือติดต่อกับสถาบนัการเงนิได้อย่างไร 

 หากมีข้อสงสยัเพิ่มเตมิ ทา่นสามารถเข้าไปดรูายละเอียดเพิ่มเตมิได้ที่ www.sc.com/th หรือ สอบถามข้อมลูเพิ่มเติมได้ที ่
              บริการธนาคารทางโทรศพัท์ โทร. 1595 ตลอด 24 ชัว่โมง หรือสาขาของธนาคาร 
10. ทางเลอืกอื่นในกลุ่มผลติภณัฑ์เงนิฝาก 

 เงินฝากออมทรัพย์ Power Saver 
 เงินฝากออมทรัพย์ Power Saver Plus 
 เงินฝากออมทรัพย์ Marathon 
 

ค าเตอืน : เงนิฝากนีไ้ด้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงนิฝากตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 

 

ข้อมลูในเอกสารฉบบันี ้ มีผลใช้บงัคบัได้จนกวา่จะมกีารเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้และคา่ธรรมเนียม รวมทัง้เง่ือนไขผลติภณัฑ์ที่อาจ
เกิดขึน้ในภายหน้า ธนาคารขอสงวนสทิธิในการเปลีย่นแปลงโดยไมต้่องแจ้งให้ลกูค้าทราบลว่งหน้า 

 

http://www.sc.com/th

