ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
ตารางที่ 1 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ที่ 12/2560
เริม่ ใช้ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2560

ประเภทเงินฝาก

1. กระแสรายวัน
1.1 กระแสรายวันทัว่ ไป
1.2 เคเค เคอเร้นท์ พลัส
เงินฝาก ไม่เกิน 500,000 บาท
มากกว่า 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท
มากกว่า 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท
มากกว่า 10,000,000 บาทขึ้นไป
2. ออมทรัพย์
2.1 ออมทรัพย์ทวั่ ไป
2.2 เคเค อินเวสเตอร์ เซฟวิ่งส์, เคเค อินเวสเตอร์ เซฟวิ่งส์ พลัส
2.3 เคเค เซฟวิ่งส์ พลัส
เงินฝาก ไม่เกิน 500,000 บาท
มากกว่า 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท
มากกว่า 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท
มากกว่า 10,000,000 บาทขึ้นไป
2.4 เคเค เซฟวิ่งส์ พลัส 2
เงินฝาก ไม่เกิน 500,000 บาท
มากกว่า 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท
มากกว่า 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท
มากกว่า 10,000,000 บาทขึ้นไป
2.5 ออมทรัพย์ KK Max Savings
เงินฝาก ส่วนทีไ่ ม่เกิน 5,000,000 บาท
ส่วนทีเ่ กิน 5,000,000 บาท ขึ้นไป
2.6 ออมทรัพย์ KK Smart Savings
เงินฝาก ส่วนทีไ่ ม่เกิน 5,000,000 บาท
ส่วนทีเ่ กิน 5,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท
ส่วนทีเ่ กิน 10,000,000 บาทขึ้นไป
2.7 ออมทรัพย์ KK Smart Bonus
เงินฝาก น้อยกว่า 5,000,000 บาท
ไม่เกิน 15,000,000 บาท (แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5,000,000 บาท)
ส่วนทีเ่ กิน 15,000,000 บาท ขึ้นไป
2.8 ออมทรัพย์ KK Smart Gain
เงินฝาก ส่วนทีไ่ ม่เกิน 20,000,000 บาท
ส่วนทีเ่ กิน 20,000,000 บาท ขึ้นไป
2.9 ออมทรัพย์ KK Smart Invest
2.10 ออมทรัพย์ KK Smart Million
เงินฝาก น้อยกว่า 1,000,000 บาท
ไม่เกิน 5,000,000 บาท (แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท)
ส่วนทีเ่ กิน 5,000,000 บาท ขึ้นไป
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2.11 ออมทรัพย์ KK Smart Triple
เงินฝาก ส่วนทีไ่ ม่เกิน 1,000,000 บาท
ส่วนทีเ่ กิน 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท
ส่วนทีเ่ กิน 3,000,000 บาท ขึ้นไป
อัตราดอกเบีย้ โบนัสพิเศษ
ในปีที่ 1
ในปีที่ 2
ในปีที่ 3
2.12 ออมทรัพย์ KK Phatra Smart Settlement
เงินฝาก น้อยกว่า 1,000,000 บาท
ไม่เกิน 30,000,000 บาท (แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท)
ส่วนทีเ่ กิน 30,000,000 บาท ขึ้นไป
(มีผลตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป)
(ตามเงื่อนไขท้ายประกาศ)
3. เงินฝากประจา(ใบรับฝาก CD)
7 วัน
เงินฝาก 5,000,000 บาทขึ้นไป
15 วัน
เงินฝาก 5,000,000 บาทขึ้นไป
1 เดือน
เงินฝาก 5,000,000 บาทขึ้นไป
2 เดือน
เงินฝาก 5,000,000 บาทขึ้นไป
4. เงินฝากประจา (บัตรเงินฝาก NCD)
7 วัน
เงินฝาก 100,000 บาทขึ้นไป
15 วัน
เงินฝาก 100,000 บาทขึ้นไป
1 เดือน
เงินฝาก 100,000 บาทขึ้นไป
2 เดือน
เงินฝาก 100,000 บาทขึ้นไป
5. เงินฝากประจา ( ใบรับฝาก, สมุดคู่ฝาก และบัตรเงินฝาก)
3 เดือน
เงินฝาก ไม่เกิน 100,000,000 บาท
มากกว่า 100,000,000 บาทขึ้นไป
6 เดือน
เงินฝาก ไม่เกิน 100,000,000 บาท
มากกว่า 100,000,000 บาทขึ้นไป
9 เดือน
เงินฝาก ไม่เกิน 100,000,000 บาท
มากกว่า 100,000,000 บาทขึ้นไป
12 เดือน
เงินฝาก ไม่เกิน 100,000,000 บาท
มากกว่า 100,000,000 บาทขึ้นไป
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18 เดือน
เงินฝาก ไม่เกิน 100,000,000 บาท
มากกว่า 100,000,000 บาทขึ้นไป
24 เดือน
เงินฝาก ไม่เกิน 100,000,000 บาท
มากกว่า 100,000,000 บาทขึ้นไป
36 เดือน
เงินฝาก ไม่เกิน 100,000,000 บาท
มากกว่า 100,000,000 บาทขึ้นไป
48 เดือน
เงินฝาก ไม่เกิน 100,000,000 บาท
มากกว่า 100,000,000 บาทขึ้นไป
6. เงินฝากประจาพิเศษ 50 เดือน
สมุดคู่ฝาก
จานวนเงิน 5,000 - 100,000,000 บาท
(ตามเงื่อนไขท้ายประกาศ)
7. เงินฝากประจา เคเค ฟรี 55 อัพ
สมุดคู่ฝาก
ระยะเวลาการฝาก 12 เดือน
จานวนเงิน 5,000 - 1,000,000 บาท
ระยะเวลาการฝาก 24 เดือน
จานวนเงิน 5,000 - 1,000,000 บาท
(ตามเงื่อนไขท้ายประกาศ)
8. เงินฝากประจาพิเศษ 72 เดือน
สมุดคู่ฝาก
จานวนเงิน 5,000 - 100,000,000 บาท
(ตามเงื่อนไขท้ายประกาศ)
9. เงินฝากประจาพิเศษ 27 เดือน
สมุดคู่ฝาก
อัตราดอกเบีย้ ปกติ
จานวนเงิน 5,000 - 100,000,000 บาท
อัตราดอกเบีย้ พิเศษ สาหรับผู้ฝากรายใหม่
จานวนเงิน 5,000 - 100,000,000 บาท
(ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป)
(ตามเงื่อนไขท้ายประกาศ)
10. เงินฝากประจาพิเศษ 7 เดือน
สมุดคู่ฝาก
อัตราดอกเบีย้ ปกติ
จานวนเงิน 50,000 - 100,000,000 บาท
อัตราดอกเบีย้ พิเศษ กรณีลงทะเบียนบริการ KK พร้อมเพย์
จานวนเงิน 50,000 - 100,000,000 บาท
(ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2560 - 30 กันยายน 2560)
(ตามเงื่อนไขท้ายประกาศ)
11. เงินฝากประจาพิเศษ 30 เดือน
สมุดคู่ฝาก
จานวนเงิน 5,000 - 100,000,000 บาท
(ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป)
(ตามเงื่อนไขท้ายประกาศ)

ประเภทลูกค้ า
(1)
(2)
(3)
(4)
บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทัว่ ไป นิติบุคคลทีไ่ ม่ นิติบุคคลพิเศษ
แสวงหากาไร

(5)
กองทุน

(6)
สถาบัน
สหกรณ์ ออมทรัพย์
โรงรับจานา

(ร้อยละต่อปี)
ผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ
(7)
(8)
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล

1.55%
1.40%

1.45%
1.30%

1.45%
1.30%

1.00%
1.00%

1.00%
1.00%

1.00%
1.00%

-

-

1.55%
1.40%

1.45%
1.30%

1.45%
1.30%

1.00%
1.00%

1.00%
1.00%

1.00%
1.00%

-

-

1.65%
1.50%

1.55%
1.40%

1.55%
1.40%

1.00%
1.00%

1.00%
1.00%

1.00%
1.00%

-

-

1.75%
1.60%

1.65%
1.50%

1.65%
1.50%

1.00%
1.00%

1.00%
1.00%

1.00%
1.00%

-

-

2.00%

-

-

-

-

-

-

-

1.60%

-

-

-

-

-

-

-

1.80%

-

-

-

-

-

-

-

2.10%

-

-

-

-

-

-

-

1.75%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.85%

1.45%
1.50%

1.90%

ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2560

P.3/11

หมายเหตุ : ความหมายของประเภทลูกค้า และเงื่อนไขต่ างๆ ในการฝากเงินและจ่ ายดอกเบีย้
1. ความหมายของประเภทลูกค้ า
1.1 บุคคลธรรมดา หมายถึง บุคคลธรรมดา ห้างหุน้ ส่วนสามัญ คณะบุคคลที่มีสัญชาติไทย และบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติอื่นแต่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
1.2 นิติบุคคลทั่วไป หมายถึง บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ห้างหุน้ ส่วนสามัญจดทะเบียน นิติบุคคลอาคารชุด สหกรณ์ ที่จดทะเบียนจัดตั้ง
ตามกฎหมาย (ยกเว้นสหกรณ์ออมทรัพย์) และนิติบุคคลอื่นที่จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายไทย
1.3 นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากําไร หมายถึง นิติบุคคลที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหากําไร เช่น มูลนิธิ วัด สมาคม สภากาชาดไทย สถาบันการศึกษา เป็นต้น
1.4 นิติบุคคลพิเศษ หมายถึง หน่วยงานราชการ บริษัทประกันวินาศภัย กองทุนทดแทนความเสียหาย และนิติบุคคลซึ่งมีจํานวนสินทรัพย์ตั้งแต่ 10,000,000,000.-บาท
และให้หมายความรวมถึงกิจการในเครือของนิติบุคคลดังกล่าวด้วย
1.5 หน่วยงานราชการ หมายถึง หน่วยงานต่างๆ ที่มีกฎหมายเฉพาะให้จัดตั้งขึ้น เช่น กระทรวง ทบวง กรมของรัฐบาลไทย เทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรของรัฐ องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจที่มิใช่สถาบัน บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด
1.6 กองทุน หมายถึง กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคล กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน และกองทุนรวมต่างๆ
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
1.7 สถาบัน หมายถึง ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ บริษัทเงินทุน
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซิ่ง
บริษัทประกันชีวิต บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย บริษัทบริหารสินทรัพย์ และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
1.8 ผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ (Non-Resident) หมายถึง นิติบุคคล หรือบุคคลที่ไม่ได้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยซึ่งประกอบด้วย
(1) นิติบุคคล ได้แก่ กิจการ สถาบัน กองทุน บริษัท หรือสถาบันการเงินที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทย
(2) องค์กรของรัฐบาลต่างประเทศที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทย
(3) สํานักงานสาขาและตัวแทนของนิติบุคคลซึ่งตั้งอยู่นอกประเทศไทย
(4) บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทย และไม่มีใบต่างด้าว หรือใบสําคัญถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสถานทูตไทย สถานกงสุลไทย หรือหน่วยงานของรัฐบาลไทยที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทย สถานทูตต่างประเทศ สถานกงสุล ทบวงการชํานัญพิเศษ
แห่งองค์การสหประชาชาติ องค์การหรือสถาบันระหว่างประเทศที่ประจําการในประเทศไทย สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประจําการในประเทศไทย
สํานักงานสาขา และตัวแทนของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย
2. เงื่อนไขสาหรับการฝากเงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
2.1 บัญชีเงินฝากกระแสรายวันทั่วไป
2.1.1 จํานวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ํา 10,000.- บาท
2.1.2 ไม่มีดอกเบี้ยเงินฝาก
2.2 บัญชีเงินฝากเคเค เคอร์ เร้ นท์ พลัส
2.2.1 จํานวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ํา 10,000.- บาท
2.2.2 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากปีละ 2 ครั้ง ณ วันสิ้นเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี โดยธนาคารจะคํานวณดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุไว้ในตารางที่ 1
ด้านหน้านี้ เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน ตามวิธีการคํานวณดอกเบี้ยที่ระบุด้านท้ายของประกาศนี้
3. เงื่อนไขสาหรับการฝากเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
3.1 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป
(ธนาคารไม่ รับเปิ ดบัญชีใหม่ ให้ แก่ ประเภทลูกค้า (1) (2) (3) (4) และ (5) ตั้งแต่ วนั ที่ 13 มกราคม 2557 เป็ นต้ นไป)
3.1.1 จํานวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ํา 1,000.- บาท
3.1.2 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากปีละ 2 ครั้ง ณ วันสิ้นเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี โดยธนาคารจะคํานวณดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุไว้ในตารางที่ 1
ด้านหน้านี้ เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน ตามวิธีการคํานวณดอกเบี้ยที่ระบุด้านท้ายของประกาศนี้
3.1.3 ในกรณีที่บัญชีไม่มีรายการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป และยอดเงินคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 1,000.- บาท ธนาคารมีสิทธิหกั ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก
ตามที่ธนาคารประกาศกําหนด
3.1.4 ในกรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารประกาศกําหนด
3.2 บัญชีเงินฝากเคเค อินเวสเตอร์ เซฟวิง่ ส์ และ บัญชีเงินฝากเคเค อินเวสเตอร์ เซฟวิง่ ส์ พลัส
(ธนาคารไม่ รับเปิ ดบัญชีใหม่ ให้ แก่ลูกค้าทุกประเภท ตั้งแต่ วนั ที่ 13 มกราคม 2557 เป็ นต้ นไป)
3.2.1 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ณ วันสิ้นเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี โดยธนาคารจะคํานวณดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุไว้ในตารางที่ 1
ด้านหน้านี้ เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน ตามวิธีการคํานวณดอกเบี้ยที่ระบุด้านท้ายของประกาศนี้
3.2.2 ในกรณีที่บัญชีไม่มีรายการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป และยอดเงินคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 10,000.- บาท ธนาคารมีสิทธิหกั ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก
ตามที่ธนาคารประกาศกําหนด
3.2.3 ในกรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารประกาศกําหนด
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3.3 บัญชีเงินฝากเคเค เซฟวิง่ ส์ พลัส
(ธนาคารสงวนสิ ทธิ์ในการรับฝากเงินประเภทนี้ เฉพาะประเภทลูกค้า (1) (2) (3) (4) และ (5) เท่ านั้น)
3.3.1 จํานวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ํา 1,000.- บาท
3.3.2 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ณ วันสิ้นเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี โดยธนาคารจะคํานวณดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุไว้ในตารางที่ 1
ด้านหน้านี้ เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน ตามวิธีการคํานวณดอกเบี้ยที่ระบุด้านท้ายของประกาศนี้
3.3.3 ในกรณีที่บัญชีไม่มีรายการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป และยอดเงินคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 1,000.- บาท ธนาคารมีสิทธิหกั ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก
ตามที่ธนาคารประกาศกําหนด
3.3.4 ในกรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารประกาศกําหนด
3.4 บัญชีเงินฝากเคเค เซฟวิง่ ส์ พลัส 2
(ธนาคารสงวนสิ ทธิ์ในการเปิ ดบัญชีใหม่ และรับฝากเงินในบัญชีนี้ เฉพาะลูกค้าที่ได้ รับใบจองสิ ทธิจากงาน Money Expo 2009 และนาใบจองสิ ทธิมาเปิ ดบัญชี
ตั้งแต่ วนั ที่ 7 - 29 พฤษภาคม 2552 เท่ านั้น)
3.4.1 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ณ วันสิ้นเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี โดยธนาคารจะคํานวณดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุไว้ในตารางที่ 1
ด้านหน้านี้ เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน ตามวิธีการคํานวณดอกเบี้ยที่ระบุด้านท้ายของประกาศนี้
3.4.2 ในกรณีที่บัญชีไม่มีรายการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป และยอดเงินคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 1,000.- บาท ธนาคารมีสิทธิหกั ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก
ตามที่ธนาคารประกาศกําหนด
3.4.3 ในกรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารประกาศกําหนด
3.5 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Max Savings
(ธนาคารสงวนสิ ทธิ์ในการเปิ ดบัญชีใหม่ และรับฝากเงินในบัญชีนี้ เฉพาะลูกค้าที่เปิ ดบัญชีภายในงาน SET In The City 2009
ตั้งแต่ วนั ที่ 12 - 15 พฤศจิกายน 2552 เท่ านั้น)
3.5.1 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ณ วันสิ้นเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี โดยธนาคารจะคํานวณดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุไว้ในตารางที่ 1
ด้านหน้านี้ เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน ตามวิธีการคํานวณดอกเบี้ยที่ระบุด้านท้ายของประกาศนี้
3.5.2 ในกรณีที่บัญชีไม่มีรายการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป และยอดเงินคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 1,000.- บาท ธนาคารมีสิทธิหกั ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก
ตามที่ธนาคารประกาศกําหนด
3.5.3 ในกรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารประกาศกําหนด
3.6 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Savings
(ธนาคารสงวนสิ ทธิ์ในการรับฝากเงินประเภทนี้ เฉพาะประเภทลูกค้า (1) (2) และ (3) เท่ านั้น)
3.6.1 ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชีได้เฉพาะบัญชีที่มีชื่อบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของบัญชี และผู้ฝาก 1 ราย เปิดได้ 1 บัญชี เท่านั้น ตลอดจนไม่สามารถขอเปิด
บัญชีร่วม หรือเพื่อบุคคลอื่นได้
3.6.2 จํานวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ํา 50,000.- บาท
3.6.3 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ณ วันสิ้นเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี โดยธนาคารจะคํานวณดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุไว้ในตารางที่ 1
ด้านหน้านี้ เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน ตามวิธีการคํานวณดอกเบี้ยที่ระบุด้านท้ายของประกาศนี้
3.6.4 ผู้ฝากสามารถถอนเงินจากบัญชีโดยไม่มีค่าธรรมเนียมการถอน/โอนเงิน ได้เดือนละ 4 ครั้ง และการถอนตั้งแต่ครั้งที่ 5 เป็นต้นไป ธนาคารมีสิทธิ
หักค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารประกาศกําหนด
3.6.5 ธนาคารจะคํานวณยอดเงินฝากเฉลี่ยของผู้ฝากเป็นรายเดือนทุกวันสิ้นเดือน หากธนาคารคํานวณยอดเงินฝากเฉลี่ยคงเหลือในบัญชีของผู้ฝากแล้ว
ปรากฏว่า ณ วันสิ้นเดือน มีจํานวนน้อยกว่า 50,000.- บาท ธนาคารมีสิทธิหกั ค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารประกาศกําหนด
3.6.6 ผู้ฝากต้องคงเงินในบัญชีเป็นจํานวนไม่น้อยกว่า 500.- บาท การถอนเงินที่ทําให้ยอดเงินคงเหลือน้อยกว่า 500.- บาท ไม่สามารถทําได้ ยกเว้นการ
ถอนเงินเพื่อปิดบัญชีเท่านั้น
3.6.7 ในกรณีที่บัญชีไม่มีรายการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป และยอดเงินคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 1,000.- บาท ธนาคารมีสิทธิหกั ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก
ตามที่ธนาคารประกาศกําหนด
3.6.8 ในกรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารประกาศกําหนด
3.7 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Bonus
(ธนาคารสงวนสิ ทธิ์ในการเปิ ดบัญชีใหม่ และรับฝากเงินในบัญชีนี้ เฉพาะประเภทลูกค้ า (1) เท่ านั้น)
3.7.1 ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชีได้เฉพาะบัญชีที่มีชื่อบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของบัญชี และผู้ฝาก 1 ราย เปิดได้ 1 บัญชี เท่านั้น ตลอดจนไม่สามารถขอเปิด
บัญชีร่วม หรือเพื่อบุคคลอื่นได้
3.7.2 จํานวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ํา 1,000.- บาท
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3.7.3 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ณ วันสิ้นเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี โดยธนาคารจะคํานวณดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุไว้ในตารางที่ 1
ด้านหน้านี้ เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน ตามตัวอย่างวิธีการคํานวณดอกเบี้ยออมทรัพย์ KK Smart Bonus ต่อไปนี้

3.7.4 ในกรณีที่ผู้ฝากเปิดบัญชีด้วยเช็ค หรือนําฝากเช็คเข้าบัญชี หากเช็คดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และมีผลทําให้ยอดคงเหลือ ณ สิ้นวันของ
วันเปิดบัญชี หรือของวันที่นําฝากเช็คเรียกเก็บ ต่ํากว่า 5,000,000.- บาท ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารประกาศกําหนด เว้นแต่เข้าข้อยกเว้น
ตามที่ธนาคารกําหนด
3.7.5 ในกรณีที่บัญชีไม่มีรายการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป และยอดเงินคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 1,000.- บาท ธนาคารมีสิทธิหกั ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก
ตามที่ธนาคารประกาศกําหนด
3.7.6 ในกรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารประกาศกําหนด
3.8 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Gain
(ธนาคารสงวนสิ ทธิ์ในการเปิ ดบัญชีใหม่ และรับฝากเงินในบัญชีนี้ เฉพาะประเภทลูกค้ า (1) เท่ านั้น)
3.8.1 ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชีได้เฉพาะบัญชีที่มีชื่อบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของบัญชี ตลอดจนไม่สามารถขอเปิดบัญชีร่วม หรือเพื่อบุคคลอื่นได้
3.8.2 จํานวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ํา 50,000.- บาท
3.8.3 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเดือนละ 1 ครั้ง ณ วันสิ้นเดือน โดยธนาคารจะคํานวณดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุไว้ในตารางที่ 1 ด้านหน้านี้ เป็นรายวันจากยอดเงิน
คงเหลือ ณ สิ้นวัน ตามวิธีการคํานวณดอกเบี้ยที่ระบุด้านท้ายของประกาศนี้
3.8.4 ในกรณีที่ผู้ฝากถอนเงินสด หรือโอนเงินไปยังบัญชีเงินฝากประเภทอื่นที่ไม่ใช่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Gain มีจํานวนเกินกว่า 20,000.- บาท
ต่อเดือน ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารประกาศกําหนด
3.8.5 ในกรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ธนาคารประกาศกําหนด เว้นแต่เป็นการปิดบัญชีเพื่อนําเงินไปฝากยังบัญชี
เงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Gain หรือ เป็นบัญชีที่เปิดมาครบระยะเวลา 2 ปี
3.8.6 ในกรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารประกาศกําหนด
3.9 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Invest
(ธนาคารไม่ รับเปิ ดบัญชีใหม่ ให้ แก่ ประเภทลูกค้า (1) ตั้งแต่ วนั ที่ 8 ธันวาคม 2558 เป็ นต้ นไป)
3.9.1 ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชีได้เฉพาะบัญชีที่มีชื่อบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของบัญชี ตลอดจนไม่สามารถขอเปิดบัญชีร่วม หรือเพื่อบุคคลอื่นได้
3.9.2 จํานวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ํา 1,000.- บาท
3.9.3 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ณ วันสิ้นเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี โดยธนาคารจะคํานวณดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุไว้ในตารางที่ 1
ด้านหน้านี้ เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน ตามวิธีการคํานวณดอกเบี้ยที่ระบุด้านท้ายของประกาศนี้
3.9.4 ผู้ฝากต้องกําหนดเงื่อนไขยอดเงินคงเหลือขั้นต่ํา และยอดเงินคงเหลือสูงสุด และตกลงผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขสําหรับบัญชี
เงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Invest ที่ธนาคารกําหนด
3.9.5 ในกรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารประกาศกําหนด
3.10 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Million
(ธนาคารสงวนสิ ทธิ์ในการเปิ ดบัญชีใหม่ และรับฝากเงินในบัญชีนี้ เฉพาะประเภทลูกค้ า (1) เท่ านั้น)
3.10.1 ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชีได้เฉพาะบัญชีที่มีชื่อบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของบัญชี รวมถึงคณะบุคคลที่จดทะเบียน ตลอดจนไม่สามารถขอเปิดบัญชีร่วม
หรือเพื่อบุคคลอื่นได้
3.10.2 ไม่จํากัดจํานวนเงินขั้นต่ําในการเปิดบัญชี
3.10.3 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ณ วันสิ้นเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี โดยธนาคารจะคํานวณดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุไว้ในตารางที่ 1
ด้านหน้านี้ เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน ตามตัวอย่างวิธีการคํานวณดอกเบี้ยออมทรัพย์ KK Smart Million ต่อไปนี้
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3.10.4 ในกรณีที่ผู้ฝากเปิดบัญชีด้วยเช็ค หรือนําฝากเช็คเข้าบัญชี หากเช็คดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และมีผลทําให้ยอดคงเหลือ ณ สิ้นวัน
ของวันเปิดบัญชี หรือของวันที่นําฝาก เช็คเรียกเก็บต่ํากว่า 1,000,000.- บาท ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารประกาศกําหนดเว้นแต่
เข้าข้อยกเว้นตามที่ธนาคารกําหนด
3.10.5 ในกรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารประกาศกําหนด
3.11 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Triple
(ธนาคารสงวนสิ ทธิ์ในการเปิ ดบัญชีใหม่ และรับฝากเงินในบัญชีนี้ เฉพาะประเภทลูกค้ า (1) เท่ านั้น)
3.11.1 ให้บริการเฉพาะกลุ่มลูกค้าบุคคลธรรมดา ห้างหุน้ ส่วนสามัญ และคณะบุคคลที่จดทะเบียน
3.11.2 จํานวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ํา 50,000.- บาท
3.11.3 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยปีละ 1 ครั้ง ณ วันสิ้นเดือนธันวาคมของทุกปี และดอกเบี้ยโบนัสพิเศษปีละ 1 ครั้ง ณ วันที่ 1 มกราคม ของทุกปี
เป็นระยะเวลา 3 ปี
3.11.4 การคํานวณดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคารจะคํานวณดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุไว้ในตามหน้าประกาศของธนาคาร เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน
3.11.5 การคํานวณดอกเบี้ยโบนัสพิเศษ ธนาคารจะคํานวณจากยอดเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวันที่มีจํานวนต่ําที่สุดนับตั้งแต่วันเปิดบัญชี ทุกสิ้นปี
ในอัตราดอกเบี้ยโบนัสพิเศษตามหน้าประกาศของธนาคาร ณ ขณะนั้น โดยมีเงื่อนไขและวิธีการคํานวณดอกเบี้ยโบนัสพิเศษ ดังต่อไปนี้

ในกรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชีก่อนวันที่ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยโบนัสพิเศษให้แก่ผู้ฝากในปีใด ผู้ฝากจะไม่ได้รับดอกเบี้ยโบนัสพิเศษของปีนั้น
3.11.6 ในกรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารประกาศกําหนด
3.12 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Phatra Smart Settlement
(ธนาคารสงวนสิทธิใ์ นการเปิดบัญชีใหม่และรับฝากเงินในบัญชีนี้ เฉพาะประเภทลูกค้า (1) (2) และ (3) ซึง่ เปิดบัญชีเพือ่ การซือ้ ขายหลักทรัพย์ และ/หรือทาธุรกรรมอื่นใด
(“บัญชีหลักทรัพย์ ”) กับบริษทั หลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) (“บล. ภัทร”) โดยผ่ านการแนะนาจากธนาคาร และใช้ บัญชีนเี้ ป็ นบัญชีสาหรับหักเงินโดยอัตโนมัติตามคาสั่ ง
ของ บล. ภัทร เท่ านั้น)
3.12.1 ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชีได้ โดยชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับเจ้าของบัญชีหลักทรัพย์กับ บล. ภัทร เท่านั้น
3.12.2 ไม่จ่ากัดจ่านวนเงินขั้นต่าในการเปิดบัญชี
3.12.3 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ณ วันสิ้นเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี โดยธนาคารจะคํานวณ ดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุไว้ในตารางที่ 1 ด้านหน้านี้
เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน ตามตัวอย่างวิธีการคํานวณดอกเบี้ยออมทรัพย์ KK Phatra Smart Settlement ต่อไปนี้
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3.12.4 ในกรณีที่ผู้ฝาก (ก) ยกเลิกการใช้บัญชี KK Phatra Smart Settlement เป็นบัญชีสําหรับหักเงินโดยอัตโนมัติตามคําสั่งของ บล. ภัทร หรือ (ข) ยกเลิกการขอเปิด
บัญชีหลักทรัพย์ หรือปิดบัญชีหลักทรัพย์กับ บล. ภัทร หรือ (ค) ถูกปฏิเสธการขอเปิดบัญชีหลักทรัพย์ หรือถูกปิดบัญชีหลักทรัพย์กับ บล. ภัทร ธนาคารจะดําเนินการ
ปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เกิดกรณีตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ดังกล่าว
3.12.5 ในกรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารประกาศกําหนด
4. เงื่อนไขสาหรับการฝากเงินในบัญชีเงินฝากประจา
4.1 บัญชีเงินฝากประจา ในกรณีที่ผู้ฝากขอรับสมุดคู่ฝากเป็ นหลักฐานการฝากเงิน
4.1.1 จํานวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ํา 5,000.- บาท
4.1.2 ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากจากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามอัตราที่ระบุไว้ในตารางที่ 1 ด้านหน้านี้ เมื่อผู้ฝากฝากเงินครบตามกําหนดเวลาที่ระบุไว้
ในคําขอเปิดบัญชีหรือใบนําฝาก แล้วแต่กรณี นับตั้งแต่วันฝากเงินแต่ละรายการ โดยธนาคารจะคํานวณดอกเบี้ยตามวิธีการคํานวณดอกเบี้ยที่ระบุ
ด้านท้ายของประกาศนี้ ทั้งนี้ ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของธนาคาร เพื่อรับโอนดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ฝากฝากเงินเพิ่มเติม หาก (ก) ผู้ฝากฝากเข้าบัญชีเงินฝากประจําตามประเภทเงินฝากและระยะเวลาการฝากที่ธนาคารกําหนด
อัตราดอกเบี้ยตามยอดเงินฝากไว้มากกว่า 1 อัตรา และ (ข) จํานวนเงินของรายการที่ฝากเพิ่มเติมนั้นทําให้ยอดเงินฝากประจํารวมทุกบัญชี (ไม่รวมบัญชี
เงินฝากประจําพิเศษ) ของผู้ฝากทั้งหมดที่มีอยู่กับธนาคาร มีจํานวนมากกว่า 100,000,000.- บาท ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้กับรายการที่ฝากเพิ่มเติม
ตามอัตราดอกเบี้ย ประเภทเงินฝากและระยะเวลาการฝากของรายการฝากเงินที่เพิ่มเติมดังกล่าว ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่มากกว่า 100,000,000.- บาท
ที่ระบุไว้ในตารางที่ 1 ด้านหน้านี้
4.1.3 ในกรณีที่ผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกําหนด ผู้ฝากจะต้องถอนเต็มจํานวนของยอดฝากแต่ละรายการ โดยหากมีระยะเวลาฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะ
ไม่จ่ายดอกเบี้ย และหากมีระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยจากยอดเงินฝากดังกล่าว สําหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริงใน
อัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไป ณ วันฝาก
4.1.4 เงินฝากที่มีระยะเวลาฝากตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป ผู้ฝากสามารถเลือกรับดอกเบี้ยเป็นราย 6 เดือน หรือรับดอกเบี้ยเมื่อครบกําหนดฝากเงินก็ได้ โดยกําหนด
เงื่อนไขการรับดอกเบี้ยและวิธีการรับดอกเบี้ยในคําขอเปิดบัญชี หรือใบนําฝาก
4.1.5 เมื่อครบกําหนดฝากเงิน หากผู้ฝากมิได้ถอนเงินฝากรายการนั้นๆ ให้ถือว่าผู้ฝากประสงค์จะฝากเงินรายการนั้นกับธนาคารต่อไป ตามประเภทและ
ระยะเวลาการฝากเดิม เว้นแต่ธนาคารจะกําหนดเป็นอย่างอื่น โดยแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้า
4.2 บัญชีเงินฝากประจา ในกรณีที่ผู้ฝากขอรับใบรับฝาก (CD) เป็ นหลักฐานการฝากเงิน
(ธนาคารสงวนสิ ทธิ์ในการรับฝากเงินประเภทนี้ เฉพาะประเภทลูกค้า (2) (3) (4) (5) สถาบัน และ สหกรณ์ออมทรัพย์ เท่ านั้น )
4.2.1 จํานวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ํา 500,000.- บาท สําหรับการฝากครั้งต่อไป จะต้องฝากจํานวนไม่น้อยกว่า 100,000.- บาทต่อรายการ
4.2.2 ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากจากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามอัตราที่ระบุไว้ในตารางที่ 1 ด้านหน้านี้ เมื่อผู้ฝากฝากเงินครบตามกําหนดเวลาที่ระบุไว้
ในคําขอเปิดบัญชีหรือใบนําฝากหรือเอกสารอื่นใดตามที่ธนาคารกําหนด แล้วแต่กรณี นับตั้งแต่วันฝากเงินแต่ละรายการ โดยธนาคารจะคํานวณดอกเบี้ย
ตามวิธีการคํานวณดอกเบี้ยที่ระบุด้านท้ายของประกาศนี้ ทั้งนี้ ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของธนาคาร เพื่อ
รับโอนดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ฝากฝากเงินเพิ่มเติม หาก (ก) ผู้ฝากฝากเข้าบัญชีเงินฝากประจําตามประเภทเงินฝากและระยะเวลาการฝากที่ธนาคารกําหนด
อัตราดอกเบี้ยตามยอดเงินฝากไว้มากกว่า 1 อัตรา และ (ข) จํานวนเงินของรายการที่ฝากเพิ่มเติมนั้นทําให้ยอดเงินฝากประจํารวมทุกบัญชี (ไม่รวมบัญชี
เงินฝากประจําพิเศษ) ของผู้ฝากทั้งหมดที่มีอยู่กับธนาคาร มีจํานวนมากกว่า 100,000,000.- บาท ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้กับรายการที่ฝากเพิ่มเติม
ตามอัตราดอกเบี้ย ประเภทเงินฝากและระยะเวลาการฝากของรายการฝากเงินที่เพิ่มเติมดังกล่าว ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่มากกว่า 100,000,000.- บาท
ที่ระบุไว้ในตารางที่ 1 ด้านหน้านี้
4.2.3 ในกรณีที่ผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกําหนด ผู้ฝากจะต้องถอนเต็มจํานวนของยอดฝากแต่ละรายการ โดยหากมีระยะเวลาฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะ
ไม่จ่ายดอกเบี้ย และหากมีระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยจากยอดเงินฝากดังกล่าว สําหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริงใน
อัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไป ณ วันฝาก
4.2.4 เงินฝากที่มีระยะเวลาฝากตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป ผู้ฝากสามารถเลือกรับดอกเบี้ยเป็นราย 6 เดือน หรือรับดอกเบี้ยเมื่อครบกําหนดฝากเงินก็ได้ โดยกําหนด
เงื่อนไขการรับดอกเบี้ยและวิธีการรับดอกเบี้ยในคําขอเปิดบัญชี หรือใบนําฝาก หรือเอกสารอื่นใดตามที่ธนาคารกําหนด
4.2.5 เมื่อครบกําหนดฝากเงิน หากผู้ฝากมิได้ถอนเงินฝากรายการนั้นๆ ให้ถือว่าผู้ฝากประสงค์จะฝากเงินรายการนั้นกับธนาคารต่อไป ตามประเภทและ
ระยะเวลาการฝากเดิม เว้นแต่ธนาคารจะกําหนดเป็นอย่างอื่น โดยแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้า
4.3 บัญชีเงินฝากประจาประเภทบัตรเงินฝาก (NCD)
(ธนาคารสงวนสิ ทธิ์ในการรับฝากเงินประเภทนี้ เฉพาะลูกค้ าที่มีสินเชื่อกับธนาคาร และประสงค์ที่จะนาบัตรเงินฝากมาเป็ นประกันในการชาระหนีส้ ิ นเชื่อให้ แก่
ธนาคารเท่ านั้น หรือลูกค้าที่ได้ รับความเห็นชอบจากธนาคาร)
4.3.1 จํานวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ํา 100,000.- บาท
4.3.2 ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากจากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามอัตราที่ระบุไว้ในตารางที่ 1 ด้านหน้านี้ เมื่อผู้ฝากฝากเงินครบตามกําหนดเวลาที่ระบุไว้
ในคําขอเปิดบัญชีหรือใบนําฝากหรือเอกสารอื่นใดตามที่ธนาคารกําหนด แล้วแต่กรณี นับตั้งแต่วันฝากเงินแต่ละรายการ โดยธนาคารจะคํานวณดอกเบี้ย
ตามวิธีการคํานวณดอกเบี้ยที่ระบุด้านท้ายของประกาศนี้ ทั้งนี้ ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของธนาคาร เพื่อ
รับโอนดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น
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4.3.3

4.3.4
4.3.5
4.3.6

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ฝากฝากเงินเพิ่มเติม หาก (ก) ผู้ฝากฝากเข้าบัญชีเงินฝากประจําตามประเภทเงินฝากและระยะเวลาการฝากที่ธนาคารกําหนด
อัตราดอกเบี้ยตามยอดเงินฝากไว้มากกว่า 1 อัตรา และ (ข) จํานวนเงินของรายการที่ฝากเพิ่มเติมนั้นทําให้ยอดเงินฝากประจํารวมทุกบัญชี (ไม่รวมบัญชี
เงินฝากประจําพิเศษ) ของผู้ฝากทั้งหมดที่มีอยู่กับธนาคาร มีจํานวนมากกว่า 100,000,000.- บาท ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้กับรายการที่ฝากเพิ่มเติม
ตามอัตราดอกเบี้ย ประเภทเงินฝากและระยะเวลาการฝากของรายการฝากเงินที่เพิ่มเติมดังกล่าว ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่มากกว่า 100,000,000.- บาท
ที่ระบุไว้ในตารางที่ 1 ด้านหน้านี้
ในกรณีที่ผู้ฝากประสงค์ที่จะถอนเงินก่อนวันครบกําหนดชําระหนี้สินเชื่อทั้งหมด ผู้ฝากจะต้อง (ก) ได้รับความยินยอมจากธนาคารก่อน และ (ข) ถอน
เต็มจํานวนของยอดฝากแต่ละรายการ โดยหากมีระยะเวลาฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย และหากมีระยะเวลาฝากเงินตั้งแต่ 3 เดือน
ขึ้นไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยจากยอดเงินฝากดังกล่าว สําหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไป ณ วันฝาก
ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยเมื่อครบกําหนดฝากเงิน ตามวิธีการรับดอกเบี้ยที่ผู้ฝากระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชี หรือใบนําฝาก หรือเอกสารอื่นใดตามที่ธนาคาร
กําหนด
เมื่อครบกําหนดฝากเงิน หากผู้ฝากมิได้ถอนเงินฝากรายการนั้นๆ ให้ถือว่าผู้ฝากประสงค์จะฝากเงินรายการนั้นกับธนาคารต่อไป ตามประเภทและ
ระยะเวลาการฝากเดิม เว้นแต่ธนาคารจะกําหนดเป็นอย่างอื่น โดยแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้า
ผู้ฝากสามารถโอนบัตรเงินฝากให้แก่บุคคลอื่นได้โดยมีเงื่อนไขว่าต้องเป็นการโอนให้กับบุคคลที่เป็นประเภทลูกค้าเดียวกันกับผู้ฝาก

4.4 บัญชีเงินฝากประจาพิเศษ 50 เดือน ในกรณีที่ผ้ ูฝากขอรับสมุดคู่ฝากเป็ นหลักฐานการฝากเงิน
(ธนาคารสงวนสิ ทธิ์ในการเปิ ดบัญชีใหม่ และรับฝากเงินประเภทนี้ เฉพาะประเภทลูกค้ า (1) ที่มีอายุต้ ังแต่ 15 ปี บริบูรณ์ )
4.4.1 จํานวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ํา 5,000.- บาท สําหรับการฝากครั้งต่อไปจะต้องฝากจํานวนไม่น้อยกว่า 5,000.- บาทต่อรายการ และยอดเงินฝากในบัญชีสูงสุด
ต้องไม่เกิน 100,000,000.- บาท
4.4.2 ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากจากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามอัตราที่ระบุไว้ในตารางที่ 1 ด้านหน้านี้ เมื่อผู้ฝากฝากเงินครบตามกําหนดเวลาที่ระบุไว้
ในคําขอเปิดบัญชีหรือใบนําฝากหรือเอกสารอื่นใดตามที่ธนาคารกําหนด แล้วแต่กรณี นับตั้งแต่วันฝากเงินแต่ละรายการโดยธนาคารจะคํานวณดอกเบี้ย
ตามวิธีการคํานวณดอกเบี้ยที่ระบุด้านท้ายของประกาศนี้ ทั้งนี้ ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของธนาคาร เพื่อ
รับโอนดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น
4.4.3 ในกรณีที่ผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกําหนด ผู้ฝากจะต้องถอนเต็มจํานวนของยอดฝากแต่ละรายการ โดยหากมีระยะเวลาฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะ
ไม่จ่ายดอกเบี้ย และหากมีระยะเวลาฝากเงินตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยจากยอดเงินฝากดังกล่าว สําหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริง
ในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไป ณ วันฝาก
4.4.4 ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยรายเดือน ตามวิธีการรับดอกเบี้ยที่ผู้ฝากระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชี หรือใบนําฝาก
4.4.5 เมื่อครบกําหนดฝากเงิน หากผู้ฝากมิได้ถอนเงินฝากรายการนั้นๆ ให้ถือว่าผู้ฝากประสงค์จะฝากเงินรายการนั้นกับธนาคารต่อไป โดยธนาคารจะทําการ
ฝากเงินรายการดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากประจําระยะเวลาการฝาก 12 เดือน ซึ่งผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน ที่
ธนาคารประกาศใช้อยู่ในขณะนั้น
4.5 บัญชีเงินฝากประจา เคเค ฟรี 55 อัพ
(ธนาคารสงวนสิ ทธิ์ในการเปิ ดบัญชีใหม่ และรับฝากเงินประเภทนี้ เฉพาะประเภทลูกค้ า (1) ที่มีอายุต้ ังแต่ 55 ปี บริบูรณ์ )
4.5.1 ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชีได้เฉพาะบัญชีที่มีชื่อบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของบัญชี ตลอดจนไม่สามารถขอเปิดบัญชีร่วม หรือเพื่อบุคคลอื่นได้ และผู้ฝาก
1 ราย เปิดได้ 1 บัญชีเท่านั้น
4.5.2 จํานวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ํา 5,000.- บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000,000.- บาท ต่อรายการ โดยผู้ฝากสามารถเลือกระยะเวลาในการฝาก 12 เดือน หรือ 24 เดือน
(ระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น) ในการฝากเงินเพิ่มเติมในครั้งต่อๆ ไป ผู้ฝากสามารถฝากได้ต่อเมื่อยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากมียอดเป็นศูนย์
เท่านั้น
4.5.3 ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากจากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามอัตราที่ระบุไว้ในตารางที่ 1 ด้านหน้านี้ เมื่อผู้ฝากฝากเงินครบตามกําหนดเวลาที่ระบุไว้
ในคําขอเปิดบัญชีหรือใบนําฝากหรือเอกสารอื่นใดตามที่ธนาคารกําหนด แล้วแต่กรณี นับตั้งแต่วันฝากเงินแต่ละรายการ โดยธนาคารจะคํานวณดอกเบี้ย
ตามวิธีการคํานวณดอกเบี้ยที่ระบุด้านท้ายของประกาศนี้ ทั้งนี้ ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของธนาคาร เพื่อ
รับโอนดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น
4.5.4 ในกรณีที่ผู้ฝากประสงค์จะถอนเงิน ผู้ฝากจะต้องถอนเต็มจํานวนของยอดฝากแต่ละรายการ และหากผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกําหนดเวลา ผู้ฝากจะ
ไม่ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากจากธนาคาร ทั้งนี้ หากผู้ฝากได้รับดอกเบี้ยเงินฝากจากธนาคารไปก่อนวันครบกําหนดเวลา ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกคืน
ดอกเบี้ยเงินฝากดังกล่าว โดยหักดอกเบี้ยจากยอดเงินฝากได้ทันที
4.5.5 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฝากเป็นรายเดือน ตามวิธีการรับดอกเบี้ยที่ผู้ฝากระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชี หรือใบนําฝาก หรือเอกสารอื่นใดตามที่ธนาคาร
กําหนด
4.5.6 เมื่อครบกําหนดฝากเงิน หากผู้ฝากมิได้ถอนเงินฝากรายการนั้นๆ ให้ถือว่าผู้ฝากประสงค์จะฝากเงินรายการนั้นกับธนาคารต่อไป ตามประเภทและ
ระยะเวลาการฝากเดิม เว้นแต่ธนาคารจะกําหนดเป็นอย่างอื่น โดยแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้า
4.6 บัญชีเงินฝากประจาพิเศษ 72 เดือน ในกรณีที่ผ้ ูฝากขอรับสมุดคู่ฝากเป็ นหลักฐานการฝากเงิน
(ธนาคารสงวนสิ ทธิ์ในการเปิ ดบัญชีใหม่ และรับฝากเงินประเภทนี้ เฉพาะประเภทลูกค้ า (1) ที่มีอายุต้ ังแต่ 15 ปี บริบูรณ์ )
4.6.1 จํานวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ํา 5,000.- บาท สําหรับการฝากครั้งต่อไปจะต้องฝากจํานวนไม่น้อยกว่า 5,000.- บาทต่อรายการ และยอดเงินฝากในบัญชีสูงสุด
ต้องไม่เกิน 100,000,000.- บาท
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4.6.2 ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากจากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามอัตราที่ระบุไว้ในตารางที่ 1 ด้านหน้านี้ เมื่อผู้ฝากฝากเงินครบตามกําหนดเวลาที่ระบุไว้
ในคําขอเปิดบัญชีหรือใบนําฝากหรือเอกสารอื่นใดตามที่ธนาคารกําหนด แล้วแต่กรณี นับตั้งแต่วันฝากเงินแต่ละรายการ โดยธนาคารจะคํานวณดอกเบี้ย
ตามวิธีการคํานวณดอกเบี้ยที่ระบุด้านท้ายของประกาศนี้ ทั้งนี้ ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของธนาคาร เพื่อ
รับโอนดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น
4.6.3 ในกรณีที่ผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกําหนด ผู้ฝากจะต้องถอนเต็มจํานวนของยอดฝากแต่ละรายการ โดยหากมีระยะเวลาฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะ
ไม่จ่ายดอกเบี้ย และหากมีระยะเวลาฝากเงินตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยจากยอดเงินฝากดังกล่าว สําหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริง
ในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไป ณ วันฝาก
4.6.4 ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยรายเดือน ตามวิธีการรับดอกเบี้ยที่ผู้ฝากระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชี หรือใบนําฝาก
4.6.5 เมื่อครบกําหนดฝากเงิน หากผู้ฝากมิได้ถอนเงินฝากรายการนั้นๆ ให้ถือว่าผู้ฝากประสงค์จะฝากเงินรายการนั้นกับธนาคารต่อไป โดยธนาคารจะทําการ
ฝากเงินรายการดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากประจําระยะเวลาการฝาก 12 เดือน ซึ่งผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน ที่
ธนาคารประกาศใช้อยู่ในขณะนั้น
4.7 บัญชีเงินฝากประจาพิเศษ 27 เดือน ในกรณีที่ผ้ ูฝากขอรับสมุดคู่ฝากเป็ นหลักฐานการฝากเงิน
(ธนาคารสงวนสิ ทธิ์ในการเปิ ดบัญชีใหม่ และรับฝากเงินประเภทนี้ เฉพาะประเภทลูกค้ า (1) ที่มีอายุต้ ังแต่ 15 ปี บริบูรณ์ )
4.7.1 จํานวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ํา 5,000.- บาท สําหรับการฝากครั้งต่อไปจะต้องฝากจํานวนไม่น้อยกว่า 5,000.- บาทต่อรายการ และยอดเงินฝากในบัญชีสูงสุด
ต้องไม่เกิน 100,000,000.- บาท
4.7.2 ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยพิเศษ สําหรับผู้ฝากรายใหม่ ตามอัตราที่ระบุไว้ในตารางที่ 1.ด้านหน้านี้ สําหรับรายการฝากของผู้ฝากที่ไม่เคยมีบัญชีเงินฝากและตั๋วแลกเงินกับธนาคาร
และได้ทําการเปิดบัญชีเงินฝากประเภทนี้กับธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป ทั้งนี้ สําหรับรายการฝากที่ไม่เข้าเงื่อนไขดังกล่าว ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยปกติ
4.7.3 ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากจากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามอัตราที่ระบุไว้ในตารางที่ 1 ด้านหน้านี้ เมื่อผู้ฝากฝากเงินครบตามกําหนดเวลาที่ระบุไว้
ในคําขอเปิดบัญชีหรือใบนําฝากหรือเอกสารอื่นใดตามที่ธนาคารกําหนด แล้วแต่กรณี นับตั้งแต่วันฝากเงินแต่ละรายการโดยธนาคารจะคํานวณดอกเบี้ย
ตามวิธีการคํานวณดอกเบี้ยที่ระบุด้านท้ายของประกาศนี้ ทั้งนี้ ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของธนาคาร เพื่อ
รับโอนดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น
4.7.4 ในกรณีที่ผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกําหนด ผู้ฝากจะต้องถอนเต็มจํานวนของยอดฝากแต่ละรายการ โดยหากมีระยะเวลาฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะ
ไม่จ่ายดอกเบี้ย และหากมีระยะเวลาฝากเงินตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยจากยอดเงินฝากดังกล่าว สําหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริง
ในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไป ณ วันฝาก
4.7.5 ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยรายเดือน ตามวิธีการรับดอกเบี้ยที่ผู้ฝากระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชี หรือใบนําฝาก
4.7.6 เมื่อครบกําหนดฝากเงิน หากผู้ฝากมิได้ถอนเงินฝากรายการนั้นๆ ให้ถือว่าผู้ฝากประสงค์จะฝากเงินรายการนั้นกับธนาคารต่อไป โดยธนาคารจะทําการ
ฝากเงินรายการดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากประจําระยะเวลาการฝาก 12 เดือน ซึ่งผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน ที่
ธนาคารประกาศใช้อยู่ในขณะนั้น
4.8 บัญชีเงินฝากประจาพิเศษ 7 เดือน ในกรณีที่ผ้ ูฝากขอรับสมุดคู่ฝากเป็ นหลักฐานการฝากเงิน
(ธนาคารสงวนสิ ทธิ์ในการเปิ ดบัญชีใหม่ และรับฝากเงินประเภทนี้ เฉพาะลูกค้า (1) ที่มีอายุต้ ังแต่ 15 ปี บริบูรณ์ และเป็ นผู้ฝากรายใหม่ เท่ านั้น)
4.8.1 จํานวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ํา 50,000.- บาท สําหรับการฝากครั้งต่อไปจะต้องฝากจํานวนไม่น้อยกว่า 5,000.- บาทต่อรายการ โดยสามารถฝากเพิ่มได้ภายในระยะเวลาโครงการนี้
(ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2560 - 30 กันยายน 2560) และยอดเงินฝากในบัญชีสูงสุดต้องไม่เกิน 100,000,000.- บาท
4.8.2 ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยพิเศษ กรณีลงทะเบียนบริการ KK พร้อมเพย์ ตามอัตราที่ระบุไว้ในตารางที่ 1. ด้านหน้านี้
สําหรับรายการฝากที่เกิดขึ้นพร้อมกับที่ผู้ฝาก (ก) ได้ลงทะเบียนบริการ KK พร้อมเพย์สําเร็จ หรือ (ข) ยังคงสถานะการใช้บริการ KK พร้อมเพย์
ทั้งนี้ สําหรับรายการฝากที่ไม่เข้าเงื่อนไขดังกล่าว ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยปกติ
4.8.3 ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากจากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามอัตราที่ระบุไว้ในตารางที่ 1 ด้านหน้านี้เมื่อผู้ฝากฝากเงินครบตามกําหนดเวลาที่ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีหรือ
ใบนําฝากหรือเอกสารอื่นใดตามที่ธนาคารกําหนดแล้วแต่กรณีนับตั้งแต่วันฝากเงินแต่ละรายการโดยธนาคารจะคํานวณดอกเบี้ยตามวิธีการคํานวณดอกเบี้ยที่ระบุด้านท้ายของ
ประกาศนี้ ทั้งนี้ ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของธนาคารเพื่อรับโอนดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น
4.8.4 ในกรณีที่ผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกําหนดผู้ฝากจะต้องถอนเต็มจํานวนของยอดฝากแต่ละรายการโดยหากมีระยะเวลาฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ยและ
หากมีระยะเวลาฝากเงินตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยจากยอดเงินฝากดังกล่าว สําหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไป ณ วันฝาก
4.8.5 ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยรายเดือน ตามวิธีการรับดอกเบี้ยที่ผู้ฝากระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีหรือใบนําฝาก
4.8.6 เมื่อครบกําหนดฝากเงิน หากผู้ฝากมิได้ถอนเงินฝากรายการนั้นๆ ให้ถือว่าผู้ฝากประสงค์จะฝากเงินรายการนั้นกับธนาคารต่อไป โดยธนาคารจะทําการฝากเงินรายการดังกล่าว
เข้าบัญชีเงินฝากประจําระยะเวลาการฝาก 3 เดือน ซึ่งผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 3 เดือน ที่ธนาคารประกาศใช้อยู่ในขณะนั้น
4.9 บัญชีเงินฝากประจาพิเศษ 30 เดือน ในกรณีที่ผ้ ูฝากขอรับสมุดคู่ฝากเป็ นหลักฐานการฝากเงิน
(ธนาคารสงวนสิ ทธิ์ในการเปิ ดบัญชีใหม่ และรับฝากเงินประเภทนี้ เฉพาะลูกค้า (1) ที่สมัครผลิตภัณฑ์ประกันชีวติ ของบริษทั เมืองไทยประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
แบบประกันชีวติ KK Smart Happy 3/2 และ บริษทั ไทยสมุทรประกันชีวติ จากัด (มหาชน) แบบประกันชีวติ KK Smile Bonus 3/2 ผ่ านธนาคารในฐานะนายหน้ าประกันชีวติ
และมีเงินคืนครบกาหนดตามสั ญญากรมธรรม์ ตั้งแต่ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2560 - 30 พฤศจิกายน 2560
4.9.1 ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชีได้ โดยชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้เอาประกันภัยเท่านั้น และไม่สามารถขอเปิดบัญชีร่วมหรือเพื่อบุคคลอื่นได้
4.9.2 จํานวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ํา 5,000.- บาท สําหรับการฝากครั้งต่อไปจะต้องฝากจํานวนไม่น้อยกว่า 5,000.- บาทต่อรายการ และยอดเงินฝากในบัญชีสูงสุดต้อง
ไม่เกิน 100,000,000.- บาท
4.9.3 ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากจากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามอัตราที่ระบุไว้ในตารางที่ 1 ด้านหน้านี้เมื่อผู้ฝากฝากเงินครบตามกําหนดเวลาที่ระบุไว้ใน
คําขอเปิดบัญชีหรือใบนําฝากหรือเอกสารอื่นใดตามที่ธนาคารกําหนดแล้วแต่กรณี นับตั้งแต่วันฝากเงินแต่ละรายการ โดยธนาคารจะคํานวณดอกเบี้ยตามวิธีการ
คํานวณดอกเบี้ยที่ระบุด้านท้ายของประกาศนี้ ทั้งนี้ ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของธนาคารเพื่อรับโอนดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น
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4.9.4 ในกรณีที่ผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกําหนดผู้ฝากจะต้องถอนเต็มจํานวนของยอดฝากแต่ละรายการโดยหากมีระยะเวลาฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
และหากมีระยะเวลาฝากเงินตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยจากยอดเงินฝากดังกล่าว สําหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไป ณ วันฝาก
4.9.5 ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยเป็นรายเดือน ตามวิธีการรับดอกเบี้ยที่ผู้ฝากระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชี หรือใบนําฝาก หรือเอกสารอื่นใดตามที่ธนาคารกําหนด
4.9.6 เมื่อครบกําหนดฝากเงิน หากผู้ฝากมิได้ถอนเงินฝากรายการนั้นๆ ให้ถือว่าผู้ฝากประสงค์จะฝากเงินรายการนั้นกับธนาคารต่อไป โดยธนาคารจะทําการฝากเงินรายการดังกล่าว
เข้าบัญชีเงินฝากประจําระยะเวลาการฝาก 12 เดือน ซึ่งผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน ที่ธนาคารประกาศใช้อยู่ในขณะนั้น
4.9.7 ผู้ฝากไม่สามารถโอนสิทธิหรือก่อภาระผูกพันหรือภาระหลักประกันใดๆ ในบัญชีเงินฝากประจําพิเศษ 30 เดือนได้
5. เงื่อนไขการฝากเงินในบัญชีเงินฝากของผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ
5.1 บัญชีเงินฝากของผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ
(ธนาคารสงวนสิ ทธิ์ในการรับฝากเงินประเภทนีเ้ ฉพาะลูกค้า (8) ซึ่งมีข้อตกลงกับธนาคารไว้ ล่วงหน้ าเพือ่ ดาเนินธุรกรรมการโอนเงินระหว่างประเทศกับธนาคารเท่ านั้น)
5.1.1 ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีได้เฉพาะประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
5.1.2 การรับฝากเงินดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด โดยจะต้องมียอดคงค้างของบัญชีดังกล่าว ณ สิ้นวันต้องไม่เกิน
300,000,000 บาท ต่อรายลูกค้า โดยให้นับรวมบัญชีเงินฝากทุกประเภทของผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ รายนั้นที่มีอยู่กับสถาบันการเงินในประเทศทุกแห่ง
6. เงื่อนไขอืน่ ๆ
6.1 ธนาคารอาจพิจารณาจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มให้แก่ผู้ฝากตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารเห็นสมควร
6.2 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่กําหนดดังกล่าวข้างต้น ตามความเหมาะสม
6.3 ธนาคารจะคํานวณและหักภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยเงินฝากแต่ละประเภท ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกําหนด
6.4 เงินฝากที่เป็นเงินบาททุกประเภทของผู้ฝากที่ฝากไว้กับธนาคาร ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากภายในประเทศ และไม่ใช่เงินฝากในบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่
นอกประเทศ ผู้ฝากแต่ละรายจะได้รับความคุ้มครองเงินต้นและดอกเบี้ยจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ตามพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
พ.ศ. 2551 ดังนี้
ระยะเวลา
จานวนเงินที่ค้ มุ ครอง
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2559
ไม่เกิน 25 ล้านบาท
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2561
ไม่เกิน 15 ล้านบาท
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2562
ไม่เกิน 10 ล้านบาท
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2563
ไม่เกิน 5 ล้านบาท
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
ไม่เกิน 1 ล้านบาท
เงินฝากในบัญชีเงินฝากของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ (Non-Resident Baht Account) ซึ่งเป็นประเภทบัญชีพิเศษที่เปิดเพื่อทํารายการเฉพาะตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เงินฝากที่มีอนุพันธ์แฝง และเงินฝากระหว่างสถาบันการเงิน จะไม่ได้รับความคุ้มครองเงินต้นและดอกเบี้ยจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
วิธีการคานวณดอกเบีย้
1 เว้นแต่ธนาคารจะกําหนดวิธีการคํานวณดอกเบี้ยเงินฝากไว้เป็นการเฉพาะ การคํานวณดอกเบี้ยใช้หลักเกณฑ์ 1 ปี มี 365 วัน โดยมีสูตรการคํานวณดอกเบี้ย ดังนี้
จํานวนดอกเบี้ยที่ได้รับ = ยอดเงินฝากคงเหลือ x อัตราดอกเบี้ย% x ระยะเวลาที่ฝากจริง (วัน)
365
2 ธนาคารจะคํานวณดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตามที่ระบุไว้ข้างต้น จากยอดเงินคงเหลือในบัญชี ณ สิ้นวันทุกวัน และจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากที่คํานวณ ณ สิ้นวัน
ทุกวันดังกล่าว ให้แก่ผู้ฝากตามกําหนดเวลาและเงื่อนไขของบัญชีเงินฝากแต่ละประเภท

ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2560
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)

(นายชวลิต จินดาวณิค)
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