
 (ร้อยละต่อปี)
ประเภทเงินฝาก

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล นิติบุคคลพิเศษ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน บุคคลธรรมดา นิติบุคคล

สมาคม ทัว่ไป กองทุนส ารองเล้ียงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์
มูลนิธิ, วดั  ประกนัภยั  ประกนัชีวิต

 1.   กระแสรายวนั
       1.1 กระแสรายวนัทัว่ไป 0% 0% 0% 0% - -
       1.2 เคเค  เคอเร้นท ์ พลสั 
                วงเงินไม่เกิน            500,000  บาท 1.00% 0.75% 0.75% - - -
                วงเงินไม่เกิน         1,000,000  บาท 1.50% 0.75% 0.75% - - -
                วงเงินไม่เกิน       10,000,000  บาท 1.75% 0.85% 0.85% - - -
                วงเงินมากกวา่      10,000,000  บาทข้ึนไป 1.00% 1.00% 1.00% - - -
 2.   ออมทรัพย์
       2.1 ออมทรัพยท์ัว่ไป 0.75% 0.65% 0.65% 0.65% - -
(ธนาคารฯงดให้บริการเปิดบญัชีใหม่แก่ลูกคา้บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ตามตารางช่อง 1, 2 และ3 ส าหรับบญัชีออมทรัพยท์ัว่ไปตั้งแต่วนัท่ี 13 มกราคม 2557 เป็นตน้ไป)
       2.2 เคเค อินเวสเตอร์ เซฟว่ิงส์, เคเค อินเวสเตอร์ เซฟว่ิงส์ พลสั 1.00% - - - - -
(ธนาคารฯงดให้บริการเปิดบญัชีใหม่ส าหรับบญัชี เคเคอินเวสเตอร์ เซฟว่ิงส์, เคเค อินเวสเตอร์ เซฟว่ิงส์ พลสั ตั้งแต่วนัท่ี 13 มกราคม 2557 เป็นตน้ไป)
       2.3 เคเค  เซฟว่ิงส์  พลสั, 2.4 เคเค เซฟว่ิงส์ พลสั 2
                วงเงินไม่เกิน            500,000  บาท 1.00% 0.75% 0.75% - - -
                วงเงินไม่เกิน         1,000,000  บาท 1.50% 0.75% 0.75% - - -
                วงเงินไม่เกิน       10,000,000  บาท 1.75% 0.85% 0.85% - - -
                วงเงินมากกวา่      10,000,000  บาทข้ึนไป 1.00% 1.00% 1.00% - - -
        2.5 เงินฝากออมทรัพย ์KK Max Savings
               จ  านวนเงินฝากไม่เกิน 5,000,000 บาท 1.25% - - - - -
               จ  านวนเงินฝากส่วนท่ีเกิน 5,000,000 บาท 0.75% - - - - -
        2.6 เงินฝากออมทรัพย ์KK Smart Savings
               วงเงิน  5,000,000 บาท แรก 2.00% 1.50% - - - -
               วงเงินส่วนท่ีเกิน 5,000,000 - 10,000,000 บาท 2.00% 0.85% - - - -
               วงเงินส่วนท่ีเกิน 10,000,000 บาท ข้ึนไป 1.00% 0.85% - - - -

(ตามเง่ือนไขทา้ยประกาศ)
        2.7 เงินฝากออมทรัพย ์KK Smart Bonus 
               วงเงินน้อยกวา่ 5,000,000 บาท 1.00% - - - - -
               วงเงิน 5,000,000 - 10,000,000 บาท 2.10% - - - - -
                    (อตัราดอกเบ้ียปกติ 2.00% + Bonus 0.10%)
               วงเงินส่วนท่ีเกิน 10,000,000 บาท ข้ึนไป 1.00% - - - - -

(ตามเง่ือนไขทา้ยประกาศ)
        2.8 เงินฝากออมทรัพย ์KK Smart Gain
               วงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาท 2.05% - - - - -
               วงเงินส่วนท่ีเกิน 20,000,000 บาท 1.00% - - - - -

(ตามเง่ือนไขทา้ยประกาศ)
        2.9 เงินฝากออมทรัพย ์KK Smart Invest 1.25% - - - - -
               (ตั้งแต่วนัท่ี 29 เมษายน 2558 เป็นตน้ไป)

(ตามเง่ือนไขทา้ยประกาศ)
 3.   เงนิฝากประจ า  (ใบรับฝาก (CD))
        ระยะเวลาการฝาก  7  วนั
        เงินฝากตั้งแต่  5,000,000 บาท ข้ึนไป - 1.00% 1.00% 1.00% - -
        ระยะเวลาการฝาก  15  วนั
        เงินฝากตั้งแต่  5,000,000 บาท ข้ึนไป - 1.00% 1.00% 1.00% - -
        ระยะเวลาการฝาก  1  เดือน
        เงินฝากตั้งแต่  5,000,000 บาท ข้ึนไป - 1.00% 1.00% 1.00% - -

ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน)
ตารางอัตราดอกเบีย้เงนิฝาก ที่ 12/2558
เร่ิมใช้ตั้งแต่วนัที่ 15 มถุินายน 2558

ประเภทลูกคา้ ผูมี้ถ่ินฐานอยูน่อกประเทศ
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 (ร้อยละต่อปี)
ประเภทเงินฝาก

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล นิติบุคคลพิเศษ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน บุคคลธรรมดา นิติบุคคล

สมาคม ทัว่ไป กองทุนส ารองเล้ียงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์
มูลนิธิ, วดั  ประกนัภยั  ประกนัชีวิต

ประเภทลูกคา้ ผูมี้ถ่ินฐานอยูน่อกประเทศ

        ระยะเวลาการฝาก  2  เดือน
        เงินฝากตั้งแต่  5,000,000 บาท ข้ึนไป - 1.00% 1.00% 1.00% - -
 4.   เงนิฝากประจ า  (บัตรเงนิฝาก (NCD))

        ระยะเวลาการฝาก  7  วนั
        เงินฝากตั้งแต่  100,000 บาท ข้ึนไป 1.00% 1.00% 1.00% - - -
        ระยะเวลาการฝาก  15  วนั
        เงินฝากตั้งแต่  100,000 บาท ข้ึนไป 1.00% 1.00% 1.00% - - -
        ระยะเวลาการฝาก  1  เดือน
        เงินฝากตั้งแต่  100,000 บาท ข้ึนไป 1.00% 1.00% 1.00% - - -
        ระยะเวลาการฝาก  2  เดือน
        เงินฝากตั้งแต่  100,000 บาท ข้ึนไป 1.00% 1.00% 1.00% - - -
 5.   เงนิฝากประจ า  ( ใบรับฝาก, สมุดคู่ฝาก และบัตรเงนิฝาก)
        ระยะเวลาการฝาก 3  เดือน
   วงเงินตั้งแต่    5,000   - 100,000,000       บาท 1.90% 1.80% 1.25% 1.25% - -
   วงเงินมากกวา่             100,000,000       บาท   ข้ึนไป 1.75% 1.65% 1.25% 1.25% - -
        ระยะเวลาการฝาก 6  เดือน
   วงเงินตั้งแต่    5,000   - 100,000,000       บาท 2.00% 1.90% 1.35% 1.35% - -
   วงเงินมากกวา่             100,000,000       บาท   ข้ึนไป 1.85% 1.75% 1.35% 1.35% - -
        ระยะเวลาการฝาก  9  เดือน  
   วงเงินตั้งแต่    5,000   - 100,000,000       บาท 2.00% 1.90% 1.35% 1.35% - -
   วงเงินมากกวา่             100,000,000       บาท   ข้ึนไป 1.85% 1.75% 1.35% 1.35% - -
        ระยะเวลาการฝาก 12  เดือน
   วงเงินตั้งแต่    5,000   - 100,000,000       บาท 2.10% 2.00% 1.40% 1.40% - -
   วงเงินมากกวา่             100,000,000       บาท   ข้ึนไป 1.95% 1.85% 1.40% 1.40% - -
        ระยะเวลาการฝาก 18  เดือน
   วงเงินตั้งแต่    5,000   - 100,000,000       บาท 2.20% 2.10% 1.45% 1.45% - -
   วงเงินมากกวา่              100,000,000       บาท   ข้ึนไป 2.05% 1.95% 1.45% 1.45% - -
        ระยะเวลาการฝาก 24  เดือน
   วงเงินตั้งแต่    5,000   - 100,000,000       บาท 2.30% 2.20% 1.55% 1.55% - -
   วงเงินมากกวา่             100,000,000       บาท   ข้ึนไป 2.15% 2.05% 1.55% 1.55% - -
        ระยะเวลาการฝาก 36  เดือน
   วงเงินตั้งแต่    5,000   - 100,000,000       บาท 2.40% 2.30% 1.65% 1.65% - -
   วงเงินมากกวา่             100,000,000       บาท   ข้ึนไป 2.25% 2.15% 1.65% 1.65% - -
        ระยะเวลาการฝาก 48  เดือน
   วงเงินตั้งแต่    5,000   - 100,000,000       บาท 2.45% 2.35% 1.75% 1.75% - -
   วงเงินมากกวา่              100,000,000       บาท   ข้ึนไป 2.30% 2.20% 1.75% 1.75% - -
6. เงนิฝากประจ า เคเค ฟรี 55 อพั 12 เดอืน
สมุดคู่ฝาก
จ านวนเงิน  5,000 - 1,000,000  บาท 2.15% - - - - -

(ตามเง่ือนไขทา้ยประกาศ)
7. เงนิฝากประจ าพเิศษ 21 เดอืน 
สมุดคู่ฝาก
(ตั้งแต่วนัท่ี 15 มิถุนายน 2558 เป็นตน้ไป)
จ านวนเงิน  5,000 - 100,000,000  บาท 2.25% - - - - -

(ตามเง่ือนไขทา้ยประกาศ)
ประกาศ ณ วนัท่ี  12 มิถุนายน 2558
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หมายเหต ุ:

1. เง ือ่นไขเงนิฝากประจ า ประเภทใบรบัฝากและสมดุคูฝ่าก

1. ก าหนดยอดเงนิในการเปิดบญัชขีัน้ต า่ส าหรับใบรับฝากประจ า 500,000 บาท จ านวนเงนิรับฝากครัง้ตอ่ไปไมต่ า่กวา่ 100,000 บาท 

และ ส าหรับสมดุคูฝ่ากยอดเงนิในการเปิดบญัชขีัน้ต า่ 5,000 บาท จ านวนเงนิรับฝากครัง้ตอ่ไปไมต่ า่กวา่ 5,000 บาท

2. กรณีถอนเงนิกอ่นครบก าหนด ตอ้งถอนทัง้จ านวนของแตล่ะยอดฝาก โดยมเีงือ่นไขดงันี้

- หากระยะเวลาฝากไมถ่งึ 3 เดอืน นับจากวันทีฝ่ากธนาคารจะไมจ่า่ยดอกเบีย้

- หากระยะเวลาฝากตัง้แต ่3 เดอืนขึน้ไป นับจากวันทีฝ่าก ธนาคารจะจา่ยดอกเบีย้ในอตัราดอกเบีย้ออมทรัพยป์กต ิณ วันฝาก

3. กรณีถอนกอ่นครบก าหนด หลงัจากทีธ่นาคารจา่ยดอกเบีย้ใหแ้ลว้ธนาคารขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเรยีกดอกเบีย้ทีไ่ดจ้า่ยไปแลว้คนื โดยหกัจากเงนิตน้ในบญัชฝีากประจ า 

และจะท าการค านวณดอกเบีย้ใหใ้หมต่ามระยะเวลาทีฝ่ากจรงิตามเงือ่นไขทีธ่นาคารก าหนด

4. เงนิฝากประจ าระยะเวลาฝากตัง้แต ่12 เดอืนขึน้ไป ผูฝ้ากสามารถแจง้ขอรับดอกเบีย้ราย 6 เดอืนได ้

ทัง้นี้ผูฝ้ากเงนิจะตอ้งมบีญัชอีอมทรัพยห์รอืกระแสรายวันของธนาคารเพือ่รับโอนดอกเบีย้ทีเ่กดิขึน้จากเงนิฝากประจ านัน้ๆ

5. ธนาคารอาจพจิารณาอตัราดอกเบีย้เงนิฝากเพิม่ รวมถงึเงือ่นไขในการจา่ยดอกเบีย้นัน้ๆ ใหแ้กผู่ฝ้ากเงนิตามความเหมาะสมในแตล่ะกรณี  โดยพจิารณาจากความสมัพันธโ์ดยรวมหรอืมลูคา่ทางธรุกจิ  

ทีผู่ฝ้ากเงนิมหีรอืจะมกีบัธนาคารหรอืบรษัิทในกลุม่ของธนาคาร  สภาวการณ์ของอตัราดอกเบีย้ในตลาดการเงนิและความตอ้งการระดมเงนิฝากของธนาคารในแตล่ะชว่งเวลา

6. เมือ่ครบก าหนดระยะเวลาการฝาก  หากผูฝ้ากไมถ่อนเงนิฝากคนื ใหถ้อืวา่ผูฝ้ากมคีวามประสงคท์ีจ่ะฝากเงนินัน้ตอ่ไปในบญัชเีดมิตามประเภท และระยะเวลาการฝากเดมิ

โดยเป็นการฝากตอ่เงนิตน้หรอืเงนิตน้พรอ้มดอกเบีย้สทุธ ิในอตัราดอกเบีย้ทีธ่นาคารก าหนด ณ วันทีฝ่ากใหม ่และหากธนาคารมไิดแ้จง้ใหเ้จา้ของบญัชทีราบเป็นอยา่งอืน่ 

ใหถ้อืวา่ธนาคารตกลงรับฝากเงนินัน้ตอ่ไป 

7. กรณีเงนิฝากประจ าครบก าหนดในวันหยดุท าการธนาคาร และผูฝ้ากมาถอนเงนิฝากทีค่รบก าหนดในวันท าการหลงัวันหยดุท าการนัน้ ธนาคารจะค านวณดอกเบีย้ใหผู้ฝ้ากส าหรับวันหยดุท าการนัน้ดว้ย

8. ธนาคารสงวนสทิธิท์ีจ่ะก าหนดระยะเวลาการรับฝากเงนิ ประเภทเงนิฝากประจ าโดยมกี าหนดระยะเวลาฝากทีม่ากกวา่หรอืต า่กวา่ก าหนดระยะเวลาฝากตามประกาศของธนาคารได ้

และธนาคารก าหนดจะจา่ยดอกเบีย้ส าหรับระยะเวลาฝากประจ า ซึง่ตา่งไปจากตารางประกาศของธนาคารดงักลา่วขา้งตน้ในอตัราดอกเบีย้เทา่กบัอตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจ า

 ตามระยะเวลาฝากทีต่ า่กวา่ในล าดบัถัดไปและ ในวงเงนิฝากเดยีวกนั 

9. ธนาคารขอสงวนสทิธิใ์นการรับฝากเงนิฝากประจ าประเภทใบรับฝาก ใหก้บัลกูคา้ประเภทนติบิคุคลท่ัวไป นติบิคุคลพเิศษ สถาบนัการเงนิ วัด มลูนธิ ิสมาคม โรงเรยีน และมหาวทิยาลยัเทา่นัน้

10. ธนาคารขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้และเงือ่นไขอืน่  ๆตามความเหมาะสม

2. เง ือ่นไขบตัรเงนิฝาก (NCD) 

1. ก าหนดยอดเงนิในการเปิดบญัชขีัน้ต า่ 100,000 บาท จ านวนเงนิรับฝากครัง้ตอ่ไปไมต่ า่กวา่ 100,000 บาท

2. บตัรเงนิฝากนี ้ใหบ้รกิารเฉพาะลกูคา้ทีข่อสนิเชือ่ และน าบตัรเงนิฝากมาเป็นหลกัประกนัในการขอสนิเชือ่กบัธนาคารเทา่นัน้

3. ลกูคา้ตอ้งมบีญัชเีงนิฝากออมทรัพย ์หรอืบญัชกีระแสรายวัน กบัธนาคาร เพือ่รองรับการโอนเงนิตน้ และ/หรอืดอกเบีย้  

4. กรณีลกูคา้ตอ้งการไถถ่อนกอ่นครบก าหนดระยะเวลาฝาก ตอ้งถอนทัง้จ านวน ของแตล่ะยอดฝาก (แตล่ะ Dep.) ทัง้นี ้ลกูคา้ตอ้งไดรั้บอนุมัตไิถถ่อนจากฝ่ายสนิเชือ่ธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้ง 

และฝ่ายปฏบิตักิารการเงนิ กอ่น  

  กรณีถอนกอ่นก าหนด

- ระยะเวลาฝากไมถ่งึ  3 เดอืนธนาคารไมจ่า่ยดอกเบีย้ 

- ระยะเวลาฝากตัง้แต ่3 เดอืนธนาคารจา่ยดอกเบีย้เทา่กบัอตัราดอกเบีย้เงนิฝากออมทรัพยท่ั์วไป ณ วันฝาก หกัภาษีตามอตัราทีก่รมสรรพากรก าหนด

5. การรับดอกเบีย้ รับเมือ่ครบก าหนดระยะเวลาฝากเทา่นัน้ โดยธนาคารจะด าเนนิการโอนเงนิเขา้บญัชตีามทีล่กูคา้ไดแ้จง้ไว  ้

6. การหกัภาษี ผูท้ีถ่อืบตัรเงนิฝากชนดิเปลีย่นมอืได ้(NCD)  ผูฝ้ากทีม่ชี ือ่ไวใ้นบตัรเงนิฝาก จะถกูหกัภาษีจากดอกเบีย้ทีไ่ดรั้บตามอตัราทีก่รมสรรพากรก าหนดไว ้

(การเปลีย่นมอืจะเปลีย่นไดเ้ฉพาะบคุคลธรรมดากบับคุคลธรรมดา  หรอืนติบิคุคล กบันติบิคุคล เทา่นัน้ ไมส่ามารถเปลีย่นขา้มประเภทกลุม่ลกูคา้ได)้ 

7. กรณีระยะเวลาฝากต า่กวา่ 3 เดอืน ธนาคารขอสงวนสทิธิใ์หบ้รกิารเฉพาะลกูคา้ทีไ่ดรั้บความเห็นชอบจากธนาคารเทา่นัน้ 

3. เง ือ่นไขเงนิฝากออมทรพัย์

          3.1 เงนิฝากออมทรพัย ์ 

   (ธนาคารฯ งดใหบ้รกิารรบัเปิดใหม ่ส าหรบัลกูคา้ประเภท บคุคลธรรมดา มลูนธิ ิวดั สมาคม  และลกูคา้ประเภทนติบิคุคล ชอ่ง 1, 2 และ 3 ต ัง้แตว่นัที ่13 มกราคม 2557 เป็นตน้)

1. ก าหนดยอดเงนิฝากในการเปิดบญัชขีัน้ต า่ 1,000 บาท

2. ธนาคารจะค านวณดอกเบีย้เงนิฝากทกุวันและจะน าดอกเบีย้ดงักลา่วเขา้บญัชใีหใ้นวันสิน้เดอืนของเดอืนมถินุายน

และธันวาคมของทกุปี

3. ในกรณีมคีา่ธรรมเนยีม ธนาคารสงวนสทิธทิีจ่ะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมในสว่นทีเ่หลอื/คงคา้งจากเจา้ของบญัชดีงักลา่ว

4. ธนาคารขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้และเงือ่นไขอืน่  ๆตามความเหมาะสม

         3.2 เงนิฝากเคเค อนิเวสเตอร ์เซฟวิง่ส ์และ เงนิฝากเคเค อนิเวสเตอร ์เซฟวิง่ส ์พลสั (ธนาคารฯ งดใหบ้รกิารเปิดบญัชใีหม ่ต ัง้แตว่นัที ่13 มกราคม 2557 เป็นตน้ไป)

1. ก าหนดยอดเงนิฝากในการเปิดบญัชขีัน้ต า่ 10,000 บาท

2. ตอ้งเป็นลกูคา้หลกัทรัพยข์องบรษัิทหลกัทรัพยเ์คเคเทรด จ ากดั เทา่นัน้ 

3. ธนาคารจะค านวณดอกเบีย้เงนิฝากจากยอดเงนิคงเหลอืในบญัชทีกุวัน  และจะน าดอกเบีย้ดงักลา่วเขา้บญัชใีหใ้น

วันสิน้เดอืนของเดอืนมถินุายนและธันวาคมของทกุปี

4. ในกรณีมคีา่ธรรมเนยีม ธนาคารสงวนสทิธิท์ีจ่ะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมในสว่นทีเ่หลอื/คงคา้งจากเจา้ของบญัชดีงักลา่ว

5. ธนาคารสงวนสทิธิท์ีจ่ะหกัภาษีเงนิได ้ณ ทีจ่า่ย จากดอกเบีย้เงนิฝาก ตามเงือ่นไขของกรมสรรพากร เวน้แตจ่ะไดรั้บยกเวน้

6. ธนาคารขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้และเงือ่นไขอืน่  ๆตามความเหมาะสม

          3.3 เงนิฝากเคเค เซฟวิง่ส ์พลสั

1. ก าหนดยอดเงนิฝากในการเปิดบญัชขีัน้ต า่ 1,000 บาท

2. ธนาคารจะค านวณดอกเบีย้เงนิฝากจากยอดเงนิคงเหลอืในบญัชทีกุวัน  และจะน าดอกเบีย้ดงักลา่วเขา้บญัชใีหใ้น

วันสิน้เดอืนของเดอืนมถินุายนและธันวาคมของทกุปี 

3. ในกรณีมคีา่ธรรมเนยีม ธนาคารสงวนสทิธิท์ีจ่ะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมในสว่นทีเ่หลอื/คงคา้งจากเจา้ของบญัชดีงักลา่ว

4. ธนาคารสงวนสทิธิท์ีจ่ะหกัภาษีเงนิได ้ณ ทีจ่า่ย จากดอกเบีย้เงนิฝาก ตามเงือ่นไขของกรมสรรพากร เวน้แตจ่ะไดรั้บยกเวน้

5. ธนาคารขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้และเงือ่นไขอืน่  ๆตามความเหมาะสม

          3.4 เงนิฝากเคเค เซฟวิง่ส ์พลสั 2

1. เฉพาะลกูคา้ทีไ่ดรั้บใบจองสทิธจิากงาน Money Expo 2009 สามารถน าใบจองสทิธมิาเปิดบญัชไีดต้ัง้แตว่ันที่ 7 - 29 พฤษภาคม 2552 

ณ สาขาทีก่ าหนด

2. ส าหรับลกูคา้บคุคลธรรมดา เทา่นัน้

3. ก าหนดยอดเงนิฝากในการเปิดบญัชขีัน้ต า่ 50,000 บาท

4. ใชส้มดุคูฝ่ากเป็นหลกัฐานในการรับฝาก

5. ธนาคารจะค านวณดอกเบีย้เงนิฝากจากยอดเงนิคงเหลอืในบญัชทีกุวัน  และจะน าดอกเบีย้ดงักลา่วเขา้บญัชใีหใ้น

วันสิน้เดอืนของเดอืนมถินุายนและธันวาคมของทกุปี 

6. ในกรณีมคีา่ธรรมเนยีม ธนาคารสงวนสทิธิท์ีจ่ะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมในสว่นทีเ่หลอื/คงคา้งจากเจา้ของบญัชดีงักลา่ว

7. ธนาคารสงวนสทิธิท์ีจ่ะหกัภาษีเงนิได ้ณ ทีจ่า่ย จากดอกเบีย้เงนิฝาก ตามเงือ่นไขของกรมสรรพากร เวน้แตจ่ะไดรั้บยกเวน้

8. ธนาคารขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้และเงือ่นไขอืน่  ๆตามความเหมาะสม
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          3.5 เงนิฝากออมทรพัย ์เคเค แม็กซ ์เซฟวิง่ส ์(ส าหรบับญัชทีีเ่ปิดต ัง้แต ่12 - 15 พฤศจกิายน 2552)

 1.    เฉพาะลกูคา้รายใหม่ บคุคลธรรมดา(บญัชเีดีย่วเทา่นัน้)

 2.   1 บญัช ี ตอ่ 1 ราย

 3.   เปิดบญัชไีดต้ัง้แตว่ันที่ 12 - 15 พฤศจกิายน 2552 ภายในงาน Set In The City 2009 เทา่นัน้

 4.   ก าหนดยอดเงนิในการเปิดบญัชขีัน้ต า่ 500,000 บาท

 5.   ธนาคารจะค านวณดอกเบีย้เงนิฝากจากยอดเงนิคงเหลอืในบญัชทีกุวัน  และจะน าดอกเบีย้ดงักลา่วเขา้บญัชใีนวัน

     สิน้เดอืนมถินุายนและธันวาคมของทกุปี

 6.  ธนาคารสงวนสทิธิท์ีจ่ะหกัภาษีเงนิได ้ณ ทีจ่า่ย จากดอกเบีย้เงนิฝาก ตามเงือ่นไขของกรมสรรพากร เวน้แตจ่ะไดรั้บยกเวน้

 7.  ธนาคารขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้และเงือ่นไขอืน่  ๆตามความเหมาะสม

3.6 เงนิฝากออมทรพัย ์KK Smart Savings

1. จ านวนเงนิเปิดบญัชขีัน้ต า่ 50,000 บาท   

2. สามารถเปิดบญัชไีด ้ 1 ราย ตอ่ 1 บญัช ีเทา่นัน้

3. สงวนสทิธิใ์นการเปิดบญัชชีือ่ร่วม และ/หรอื /เพือ่/โดย

4. ผูฝ้ากสามารถถอน/โอนเงนิจากบญัชไีดเ้ดอืนละ 4 ครัง้ การถอนครัง้ตอ่ไปในเดอืนนัน้จะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมครัง้ละ 500 บาท

5. กรณียอดเงนิฝากคงเหลอืในบญัชเีฉลีย่ต า่กวา่ 50,000 บาท ตอ่เดอืน จะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมรักษาบญัชเีดอืนละ 100 บาท

6. ก าหนดยอดคงเหลอืขัน้ต า่ในบญัช ี500 บาท ผูฝ้ากจะไมส่ามารถท ารายการถอน / โอน จนท าใหย้อดคงเหลอืในบญัชตี า่กวา่ 500 บาทได ้

ยกเวน้กรณีการท ารายการถอนเพือ่ขอปิดบญัชเีทา่นัน้

7. ปิดบญัชภีายใน 30 วัน นับตัง้แตว่ันทีเ่ปิดบญัช ีจะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมการปิดบญัช  ี50 บาท

8. ธนาคารจะค านวณดอกเบีย้เงนิฝากจากยอดเงนิคงเหลอืในบญัชทีกุสิน้วัน  และจา่ยดอกเบีย้ในวันสิน้เดอืนมถินุายนและธันวาคมของทกุปี

9. ธนาคารสงวนสทิธิท์ีจ่ะหกัภาษีเงนิได ้ณ ทีจ่า่ย จากดอกเบีย้เงนิฝาก ตามเงือ่นไขของกรมสรรพากร เวน้แตจ่ะไดรั้บยกเวน้

3.7 เงนิฝากออมทรพัย ์KK Smart Bonus 

1. ก าหนดยอดเงนิฝากในการเปิดบญัชขีัน้ต า่ 1,000 บาท

2. เฉพาะลกูคา้บคุคลธรรมดาบญัชเีดีย่ว , คณะบคุคลทีจ่ดทะเบยีน  1 ราย ตอ่ 1 บญัช ีเทา่นัน้

3. ปิดบญัชภีายใน 30 วัน นับตัง้แตว่ันทีเ่ปิดบญัช ีจะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมการปิดบญัช  ี50 บาท

4. ธนาคารจะค านวณดอกเบีย้เงนิฝากจากยอดเงนิคงเหลอืในบญัชทีกุสิน้วัน และจา่ยดอกเบีย้ปีละ 2 ครัง้ (สิน้เดอืนม.ิย. และ ธ.ค.)

5. การค านวณดอกเบีย้ ค านวณจากยอดเงนิคงเหลอืในบญัชทีกุสิน้วัน โดยยอดเงนิคงเหลอื ไมเ่กนิ 10 ลา้นบาท ค านวณตามอตัราดอกเบีย้ บวกโบนัสพเิศษ(ถา้ม)ี  ตัง้แตบ่าทแรก ,

ส าหรับยอดคงเหลอื ตัง้แต ่10 ลา้นบาท ขึน้ไป ค านวณดอกเบีย้ใหต้ามสดัสว่นจ านวนเงนิโดยแบง่ออกเป็น 2 สว่น คอื สว่นทีไ่มเ่กนิ 10 ลา้นบาทแรก และสว่นทีเ่กนิ 10 ลา้นบาท

ตวัอยา่ง

- กรณียอดเงนิคงเหลอื ไมเ่กนิ 10 ลา้นบาท  

เชน่ ลกูคา้มยีอดเงนิคงเหลอื ณ สิน้วัน จ านวน 3 ลา้นบาท 

3,000,000 x อตัราดอกเบีย้% x จ านวนวันฝาก

                          365 วัน

เชน่ ลกูคา้มยีอดเงนิคงเหลอื ณ สิน้วัน จ านวน 8 ลา้นบาท 

8,000,000 x (อตัราดอกเบีย้%+โบนัส%) x จ านวนวันฝาก

                                      365 วัน

- กรณียอดเงนิคงเหลอื ตัง้แต ่10 ลา้นบาท  ขึน้ไป

เชน่ ลกูคา้มยีอดเงนิคงเหลอื ณ สิน้วัน จ านวน 12 ลา้นบาท 

10,000,000 x (อตัราดอกเบีย้%+โบนัส%) x จ านวนวันฝาก  +  2,000,0000 x อตัราดอกเบีย้% x จ านวนวันฝาก

                                      365 วัน                                    365 วัน

6. กรณีน าฝากเขา้บญัชดีว้ยเชค็ตา่งธนาคาร ซึง่ไมส่ามารถเรยีกเก็บเงนิไดม้ผีลเชค็คนื  ธนาคารจะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเชค็คนืในอตัราตามประกาศคา่ธรรมเนยีมทีธ่นาคารก าหนด

7. ธนาคารสงวนสทิธิท์ีจ่ะหกัภาษีเงนิได ้ณ ทีจ่า่ย จากดอกเบีย้เงนิฝาก ตามเงือ่นไขของกรมสรรพากร เวน้แตจ่ะไดรั้บยกเวน้

8. ธนาคารขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้และเงือ่นไขอืน่  ๆตามความเหมาะสม

3.8 เงนิฝากออมทรพัย ์KK Smart Gain

1. จ านวนเงนิเปิดบญัชขีัน้ต า่ 50,000 บาท

2. เฉพาะบคุคลธรรมดา บญัชเีดีย่ว และ คณะบคุคลทีจ่ดทะเบยีน เทา่นัน้

3. คดิคา่ธรรมเนยีมในการถอน 0.1% จากยอดเงนิทีถ่อน (ขัน้ต า่ 100 บาท) 

- ยกเวน้คา่ธรรมเนยีมส าหรับการถอนไมเ่กนิ 10,000 บาทตอ่เดอืน (ไมจ่ ากดัจ านวนครัง้ในการถอน) 

- ไมค่ดิคา่ธรรมเนยีมกรณีการโอนเงนิ (TR) ไปยังบญัชอีืน่ในผลติภัณฑ ์เคเค สมารท์ เกน 

4. คดิคา่ธรรมเนยีมการปิดบญัช ี0.1% ของจ านวนเงนิทีปิ่ดบญัช ี(ขัน้ต า่ 100 บาท)

ยกเวน้คา่ธรรมเนยีมการปิดบญัชเีพือ่น าเงนิไปฝากยังบญัชอีืน่ในผลติภัณฑ์ เคเค สมารท์ เกน

5. ปิดบญัชภีายใน 30 วัน นับตัง้แตว่ันทีเ่ปิดบญัช ีจะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมการปิดบญัช  ี50 บาท 

6. ธนาคารจะค านวณดอกเบีย้เงนิฝากจากยอดคงเหลอืในบญัชทีกุสิน้วัน และจา่ยดอกเบีย้เดอืนละ 1 ครัง้

7. ธนาคารสงวนสทิธิท์ีจ่ะหกัภาษีเงนิได ้ณ ทีจ่า่ย จากดอกเบีย้เงนิฝากตามเงือ่นไขของกรมสรรพากรเวน้แตจ่ะไดรั้บยกเวน้

8. ธนาคารขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้และเงือ่นไขอืน่  ๆตามความเหมาะสม

3.9 เงนิฝากออมทรพัย ์KK Smart Invest

(ธนาคารสงวนสทิธิใ์นการเปิดบญัชใีหมแ่ละรับฝากเงนิในบญัชนีี้ เฉพาะประเภทลกูคา้บคุคลธรรมดา ทีม่อีาย ุ20 ปีบรบิรูณ์ขึน้ไปเทา่นัน้)

1. ผูฝ้ากสามารถขอเปิดบญัชไีดเ้ฉพาะบญัชทีีม่ชี ือ่บคุคลคนเดยีวเป็นเจา้ของบญัชี ตลอดจนไมส่ามารถขอเปิดบญัชรี่วม หรอืเพือ่บคุคลอืน่ได ้

2. จ านวนเงนิเปิดบญัชขีัน้ต า่ 1,000 บาท

3. ผูฝ้ากตอ้งก าหนดเงือ่นไขยอดเงนิคงเหลอืขัน้ต า่ และยอดเงนิคงเหลอืสงูสดุ และ ตกลงผกูพันและปฏบิตัติามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขการใชบ้รกิารบญัชเีงนิฝากออมทรัพย ์KK Smart Invest 

4. ธนาคารจะจา่ยดอกเบีย้ปีละ 2 ครัง้ ณ วันสิน้เดอืนมถินุายน และธันวาคมของทกุปี  โดยธนาคารจะค านวณดอกเบีย้ตามอตัราทีร่ะบไุวใ้นตารางที ่1 ดา้นหนา้นี ้

เป็นรายวันจากยอดเงนิคงเหลอื ณ สิน้วัน ตามวธิกีารค านวณดอกเบีย้ทีร่ะบดุา้นทา้ยของประกาศนี้

5. ในกรณีทีผู่ฝ้ากปิดบญัชเีงนิฝากภายใน 30 วัน นับตัง้แตว่ันทีเ่ปิดบญัช ีธนาคารจะคดิคา่ธรรมเนยีม ตามทีธ่นาคารประกาศก าหนด

6. ธนาคารสงวนสทิธิท์ีจ่ะหกัภาษีเงนิได ้ณ ทีจ่า่ย จากดอกเบีย้เงนิฝาก ตามเงือ่นไขของกรมสรรพากร เวน้แตจ่ะไดรั้บยกเวน้

7. ธนาคารขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้และเงือ่นไขอืน่  ๆตามความเหมาะสม
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4. เง ือ่นไขเงนิฝากกระแสรายวนั

         4.1 เงนิฝากกระแสรายวนั

1. ก าหนดยอดเงนิฝากในการเปิดบญัชขีัน้ต า่ 10,000 บาท

2. ในกรณีมคีา่ธรรมเนยีม ธนาคารสงวนสทิธิท์ีจ่ะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมในสว่นทีเ่หลอื/คงคา้งจากเจา้ของบญัชดีงักลา่ว

3. ธนาคารขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเงือ่นไขอืน่  ๆตามความเหมาะสม

        4.2 เงนิฝากเคเค เคอรเ์รน้ท ์พลสั

1. ก าหนดยอดเงนิฝากในการเปิดบญัชขีัน้ต า่ 10,000 บาท

2. ธนาคารจะค านวณดอกเบีย้เงนิฝากจากยอดเงนิคงเหลอืในบญัชทีกุวัน  และจะน าดอกเบีย้ดงักลา่วเขา้บญัชใีหใ้น

วันสิน้เดอืนของเดอืนมถินุายนและธันวาคมของทกุปี 

3. สามารถท าการถอนเงนิในบญัชกีระแสรายวันโดยการใชเ้ชค็ได ้

4. ในกรณีมคีา่ธรรมเนยีม ธนาคารสงวนสทิธิท์ีจ่ะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมในสว่นทีเ่หลอื/คงคา้งจากเจา้ของบญัชดีงักลา่ว

5. ธนาคารสงวนสทิธิท์ีจ่ะหกัภาษีเงนิได ้ณ ทีจ่า่ย จากดอกเบีย้เงนิฝาก ตามเงือ่นไขของกรมสรรพากร เวน้แตจ่ะไดรั้บยกเวน้

6. ธนาคารขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้และเงือ่นไขอืน่  ๆตามความเหมาะสม

5.  เง ือ่นไขเงนิฝากประจ าเคเค ฟร ี55 อพั 12 เดอืน (ธนาคารสงวนสทิธิใ์นการเปิดบญัชใีหมแ่ละรบัฝากเงนิประเภทนี ้เฉพาะประเภทลกูคา้บคุคลธรรมดา ทีม่อีายตุ ัง้แต ่55 ปีบรบิรูณข์ ึน้ไป)

1. ผูฝ้ากสามารถขอเปิดบญัชไีดเ้ฉพาะบญัชทีีม่ชี ือ่บคุคลคนเดยีวเป็นเจา้ของบญัชี และไมส่ามารถขอเปิดบญัชรี่วม หรอืเพือ่บคุคลอืน่ได ้

และผูฝ้าก 1 ราย เปิดได ้1 บญัชเีทา่นัน้

2. จ านวนเงนิเปิดบญัชขีัน้ต า่ 5,000 บาท สงูสดุไมเ่กนิ 1,000,000 บาท ตอ่รายการ ในการฝากเงนิเพิม่เตมิในครัง้ตอ่ๆ ไป ผูฝ้ากสามารถฝากได ้

ตอ่เมือ่ยอดเงนิคงเหลอืในบญัชเีงนิฝากมยีอดเป็นศนูยเ์ทา่นัน้

3. ผูฝ้ากจะไดรั้บดอกเบีย้เงนิฝากจากยอดเงนิฝากแตล่ะรายการตามอตัราทีร่ะบไุวใ้นตารางที ่1 ดา้นหนา้นี้ เมือ่ผูฝ้ากฝากเงนิครบตามก าหนดเวลา

ทีร่ะบไุวใ้นค าขอเปิดบญัชหีรอืใบน าฝาก แลว้แตก่รณี นับตัง้แตว่ันฝากเงนิแตล่ะรายการ

4. ในกรณีทีผู่ฝ้ากประสงคจ์ะถอนเงนิ ผูฝ้ากจะตอ้งถอนเต็มจ านวนของยอดฝากแตล่ะรายการ และหากผูฝ้ากถอนเงนิกอ่นครบก าหนดเวลา

ผูฝ้ากจะไมไ่ดรั้บดอกเบีย้เงนิฝากจากธนาคาร ทัง้นี ้หากผูฝ้ากไดรั้บดอกเบีย้เงนิฝากจากธนาคารไปกอ่นวันครบก าหนดฝากเงนิ ธนาคารสงวนสทิธิ์

ทีจ่ะเรยีกดอกเบีย้เงนิฝากดงักลา่วโดยหกัดอกเบีย้จากยอดเงนิฝากไดทั้นที

5. ธนาคารจะจา่ยดอกเบีย้ใหแ้กผู่ฝ้ากเป็นรายเดอืน โดยโอนดอกเบีย้ทีเ่กดิขึน้ดงักลา่วเขา้บญัชเีงนิฝากออมทรัพย ์หรอืบญัชเีงนิฝากกระแสรายวัน

ทีผู่ฝ้ากเปิดไวก้บัธนาคาร

6. เมือ่ครบก าหนดฝากเงนิ หากผูฝ้ากมไิดถ้อนเงนิฝากรายการนัน้ ใหถ้อืวา่ผูฝ้ากประสงคจ์ะฝากเงนิรายการนัน้กบัธนาคารตอ่ไป ตามประเภทและ

ระยะเวลาการฝากเดมิ โดยธนาคารจะค านวณดอกเบีย้เงนิฝากใหแ้กผู่ฝ้ากดว้ยอตัราดอกเบีย้เงนิฝาก ณ วันทีค่รบก าหนดระยะเวลาฝากเงนิในแตล่ะคราว  

เวน้แตธ่นาคารจะก าหนดเป็นอยา่งอืน่ โดยแจง้ใหผู้ฝ้ากทราบลว่งหนา้

7. ธนาคารจะค านวณและหกัภาษีเงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ยจากดอกเบีย้เงนิฝาก ตามหลกัเกณฑท์ีก่รมสรรพากรก าหนด 

8. ธนาคารขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้และเงือ่นไขอืน่  ๆตามความเหมาะสม

6.  เง ือ่นไขเงนิฝากประจ าพเิศษ 21 เดอืน

1. ระยะเวลาโครงการตัง้แตว่ันที ่15 มถินุายน 2558  เป็นตน้ไป

2. ส าหรับลกูคา้บคุคลธรรมดา อายตุัง้แต ่ 15 ปีบรบิรูณ์  ไมร่วม มลูนธิ ิ,  วัด และสมาคม

3. กรณีถอนเงนิกอ่นครบก าหนด ตอ้งถอนทัง้จ านวนของแตล่ะยอดฝาก โดยมเีงือ่นไขดงันี้

- ระยะเวลาฝากไมถ่งึ 3 เดอืน นับจากวันทีฝ่ากธนาคารจะไมจ่า่ยดอกเบีย้

- ระยะเวลาฝากตัง้แต ่3 เดอืนขึน้ไป นับจากวันทีฝ่าก ธนาคารจะจา่ยดอกเบีย้ในอตัราดอกเบีย้ออมทรัพยป์กต ิณ วันฝาก

4. ธนาคารจา่ยดอกเบีย้แบบรายเดอืน  ทัง้นี้ลกูคา้จะตอ้งมบีญัชอีอมทรัพย ์หรอืกระแสรายวันกบัธนาคารเกยีรตนิาคนิ เพือ่รองรับดอกเบีย้เขา้บญัช ี

5. เมือ่ครบก าหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะท าการฝากตอ่โดยอตัโนมัตใิหใ้นระยะเวลาฝาก 12 เดอืน โดยไดรั้บดอกเบีย้ในอตัราปกตทิีธ่นาคารประกาศ ณ ขณะนัน้ 

6. ธนาคารขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้และเงือ่นไขอืน่  ๆตามความเหมาะสม

7. เง ือ่นไขอืน่ๆ

1. นติบิคุคลท่ัวไป หมายถงึ บรษัิทจ ากดั บรษัิทมหาชนจ ากดั หา้งหุน้สว่นจ ากดั หา้งหุน้สว่นสามัญนติบิคุคลจ ากดั นติบิคุคลอืน่ทีจั่ดตัง้ตามกฎหมาย 

และนติบิคุคลอาคารชดุ ทัง้นี้ไมร่วมถงึนติบิคุคลพเิศษ 

2. นติบิคุคลพเิศษ หมายถงึ หน่วยงานของรัฐบาล รัฐวสิาหกจิ และนติบิคุคลทีม่ใิชส่ถาบนัการเงนิ แตม่จี านวนสนิทรัพย ์ตัง้แต ่10,000 ลา้นบาท 

ทัง้นี้รวมถงึกจิการในเครอืของนติบิคุคลนัน้ๆดว้ย
3. สตูรการค านวณดอกเบีย้มดีงันี(้ใชห้ลกัเกณฑ ์1 ปี ม ี365 วัน)

จ านวนดอกเบีย้ทีไ่ดรั้บ = เงนิตน้ x อตัราดอกเบีย้ x ระยะเวลาทีฝ่ากจรงิ(วัน)

100 365

4. ลกูคา้เงนิฝากของธนาคารจะไดรั้บความคุม้ครอง จากสถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก โดยมรีายละเอยีดการคุม้ครองเงนิตน้และดอกเบีย้ ตอ่รายผูฝ้ากตอ่สถาบนัการเงนิแตล่ะแหง่

ตามจ านวนทีฝ่ากไว ้แตไ่มเ่กนิจ านวนทีก่ าหนดดงันี้

ตัง้แตว่ันที่ 11 สงิหาคม 2555 - 10 สงิหาคม 2558

ตัง้แตว่ันที่ 11 สงิหาคม 2558 - 10 สงิหาคม 2559

ตัง้แตว่ันที่ 11 สงิหาคม 2559 เป็นตน้ไป

ทัง้นี ้เงนิฝากทีไ่ดรั้บความคุม้ครองไดแ้ก ่เงนิฝากกระแสรายวัน ออมทรัพย ์ประจ า ใบรับฝากเงนิทีเ่ป็นเงนิบาท ยกเวน้ บญัชเีงนิบาทของผูม้ถี ิน่ทีอ่ยู่นอกประเทศ 

(Non-Resident Baht Account : NRBA)

ประกาศ ณ วันที ่ 12 มถินุายน 2558

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน)

(นายชวลติ จนิดาวณคิ)

ระยะเวลา จ านวนทีคุ่ม้ครอง

ไมเ่กนิ 50 ลา้นบาท

ไมเ่กนิ 25 ลา้นบาท

ไมเ่กนิ   1 ลา้นบาท
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