
 (ร้อยละต่อปี)
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บุคคลธรรมดา นิตบุิคคลทั่วไป นิตบุิคคลที่ไม่

แสวงหาก าไร

นิตบุิคคลพิเศษ กองทุน สถาบัน

สหกรณ์ออมทรัพย์

โรงรับจ าน า

บุคคลธรรมดา นิตบุิคคล

 1.   กระแสรายวัน

       1.1 กระแสรายวนัทัว่ไป 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
       1.2 เคเค  เคอเร้นท ์ พลสั 
           เงินฝาก  ไม่เกิน    500,000  บาท 0.75% 0.50% 0.75% 0.50% 0.50% - - -
                         มากกว่า   500,000  บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000  บาท 1.25% 0.50% 1.25% 0.50% 0.50% - - -
                         มากกว่า 1,000,000  บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000  บาท 1.50% 0.60% 1.50% 0.60% 0.60% - - -
                         มากกว่า 10,000,000  บาทข้ึนไป 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% - - -
 2.   ออมทรัพย์

       2.1 ออมทรัพยท์ัว่ไป 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0% 0%
       2.2 เคเค อินเวสเตอร์ เซฟว่ิงส์, เคเค อินเวสเตอร์ เซฟว่ิงส์ พลสั 0.75% - - - - - - -
       2.3 เคเค  เซฟว่ิงส์  พลสั
           เงินฝาก ไม่เกิน    500,000  บาท        0.75% 0.50% 0.75% 0.50% 0.50% - - -
                         มากกว่า   500,000  บาท  แต่ไม่เกิน 1,000,000  บาท 1.25% 0.50% 1.25% 0.50% 0.50% - - -
                         มากกว่า 1,000,000  บาท  แต่ไม่เกิน  10,000,000  บาท 1.50% 0.60% 1.50% 0.60% 0.60% - - -
                         มากกว่า  10,000,000  บาทข้ึนไป 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% - - -
      2.4 เคเค เซฟว่ิงส์ พลสั 2
           เงินฝาก ไม่เกิน    500,000  บาท        0.75% - - - - - - -
                         มากกว่า   500,000  บาท  แต่ไม่เกิน 1,000,000  บาท 1.25% - - - - - - -
                         มากกว่า 1,000,000  บาท  แต่ไม่เกิน  10,000,000  บาท 1.50% - - - - - - -
                         มากกว่า  10,000,000  บาทข้ึนไป 0.75% - - - - - - -
     2.5 ออมทรัพย ์KK Max Savings
         เงินฝาก   ส่วนท่ีไม่เกิน 5,000,000  บาท 0.50% - - - - - - -
                        ส่วนท่ีเกิน 5,000,000  บาท ข้ึนไป 0.50% - - - - - - -
    2.6 ออมทรัพย ์KK Smart Savings
          เงินฝาก   ส่วนท่ีไม่เกิน  5,000,000  บาท 1.80% 1.50% 1.80% - - - - -
                         ส่วนท่ีเกิน  5,000,000  บาท  แต่ไม่เกิน 10,000,000  บาท 1.80% 0.85% 1.80% - - - - -
                         ส่วนท่ีเกิน 10,000,000  บาทข้ึนไป 1.00% 0.85% 1.00% - - - - -
     2.7 ออมทรัพย ์KK Smart Bonus
          เงินฝาก    น้อยกว่า 5,000,000  บาท 1.00% - - - - - - -
                          ไม่เกิน 10,000,000  บาท (แต่ตอ้งไม่น้อยกว่า 5,000,000 บาท) 1.90% - - - - - - -
                          ส่วนท่ีเกิน 10,000,000  บาท ข้ึนไป 1.00% - - - - - - -
     2.8 ออมทรัพย ์KK Smart Gain
          เงินฝาก    ส่วนท่ีไม่เกิน 20,000,000  บาท 1.85% - - - - - - -
                          ส่วนท่ีเกิน 20,000,000  บาท ข้ึนไป 1.00% - - - - - - -
     2.9 ออมทรัพย ์KK Smart Invest 1.25% - - - - - - -
     2.10 ออมทรัพย ์KK Smart Million
(ตั้งแต่วนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2558 เป็นตน้ไป)
          เงินฝาก    น้อยกว่า 1,000,000 บาท 0.50% - - - - - - -
                          ไม่เกิน 5,000,000 บาท (แต่ตอ้งไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท) 1.60% - - - - - - -
                           ส่วนท่ีเกิน 5,000,000 บาท ข้ึนไป 0.50% - - - - - - -

ธนาคารเกยีรตินาคิน จ ากดั (มหาชน)
ตารางที ่1 อตัราดอกเบีย้เงนิฝาก ที ่20/2558

เร่ิมใช้ตั้งแต่วนัที ่8 ธันวาคม 2558

ประเภทลูกค้า ผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ

ประเภทเงนิฝาก
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 3.   เงนิฝากประจ า(ใบรับฝาก CD)
        7  วัน

        เงินฝาก  5,000,000 บาทข้ึนไป - 1.00% - 1.00% 1.00% 1.00% - -
         15  วัน

        เงินฝาก  5,000,000 บาทข้ึนไป - 1.00% - 1.00% 1.00% 1.00% - -
        1  เดอืน

        เงินฝาก  5,000,000 บาทข้ึนไป - 1.00% - 1.00% 1.00% 1.00% - -
        2  เดอืน

        เงินฝาก  5,000,000 บาทข้ึนไป - 1.00% - 1.00% 1.00% 1.00% - -
 4.   เงนิฝากประจ า (บัตรเงนิฝาก NCD)
        7  วัน

        เงินฝาก  100,000 บาทข้ึนไป 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% - - -
        15  วัน

        เงินฝาก  100,000 บาทข้ึนไป 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% - - -
        1  เดอืน

        เงินฝาก  100,000 บาทข้ึนไป 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% - - -
        2  เดอืน

        เงินฝาก  100,000 บาทข้ึนไป 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% - - -
 5.   เงนิฝากประจ า  ( ใบรับฝาก, สมุดคู่ฝาก และบัตรเงนิฝาก)
        3  เดอืน

       เงินฝาก   ไม่เกิน  100,000,000 บาท 1.70% 1.60% 1.70% 1.25% 1.25% 1.25% - -
                       มากกว่า  100,000,000  บาทข้ึนไป 1.55% 1.45% 1.55% 1.25% 1.25% 1.25% - -
        6  เดอืน

       เงินฝาก   ไม่เกิน  100,000,000 บาท 1.80% 1.70% 1.80% 1.35% 1.35% 1.35% - -
                       มากกว่า 100,000,000  บาทข้ึนไป 1.65% 1.55% 1.65% 1.35% 1.35% 1.35% - -
        9  เดอืน

       เงินฝาก  ไม่เกิน  100,000,000 บาท 1.80% 1.70% 1.80% 1.35% 1.35% 1.35% - -
                      มากกว่า 100,000,000  บาทข้ึนไป 1.65% 1.55% 1.65% 1.35% 1.35% 1.35% - -
        12  เดอืน

       เงินฝาก  ไม่เกิน  100,000,000 บาท 1.90% 1.80% 1.90% 1.40% 1.40% 1.40% - -
                      มากกว่า 100,000,000  บาทข้ึนไป 1.75% 1.65% 1.75% 1.40% 1.40% 1.40% - -
        18  เดอืน

       เงินฝาก  ไม่เกิน  100,000,000 บาท 1.90% 1.80% 1.90% 1.45% 1.45% 1.45% - -
                     มากกว่า 100,000,000  บาทข้ึนไป 1.75% 1.65% 1.75% 1.45% 1.45% 1.45% - -
       24  เดอืน

       เงินฝาก  ไม่เกิน  100,000,000 บาท 1.90% 1.80% 1.90% 1.55% 1.55% 1.55% - -
                      มากกว่า 100,000,000  บาทข้ึนไป 1.75% 1.65% 1.75% 1.55% 1.55% 1.55% - -
        36  เดอืน

        เงินฝาก  ไม่เกิน  100,000,000 บาท 2.00% 1.90% 2.00% 1.65% 1.65% 1.65% - -
                       มากกว่า 100,000,000  บาทข้ึนไป 1.85% 1.75% 1.85% 1.65% 1.65% 1.65% - -
        48  เดอืน

        เงินฝาก  ไม่เกิน  100,000,000 บาท 2.10% 2.00% 2.10% 1.75% 1.75% 1.75% - -
                      มากกว่า 100,000,000  บาทข้ึนไป 1.95% 1.85% 1.95% 1.75% 1.75% 1.75% - -
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6. เงนิฝากประจ าพิเศษ 50 เดอืน 

สมุดคู่ฝาก

(ตั้งแต่วนัท่ี 3 สิงหาคม 2558 เป็นตน้ไป)
จ านวนเงิน  5,000 - 100,000,000  บาท 2.55% - - - - - - -
                                         (ตามเง่ือนไขทา้ยประกาศ)
7. เงนิฝากประจ า เคเค ฟรี 55 อัพ

สมุดคู่ฝาก

           ระยะเวลาการฝาก 12 เดือน
จ านวนเงิน  5,000 - 1,000,000 บาท 2.15% - - - - - - -
           ระยะเวลาการฝาก 24 เดือน
จ านวนเงิน  5,000 - 1,000,000 บาท 2.25% - - - - - - -
                                         (ตามเง่ือนไขทา้ยประกาศ)
8. เงนิฝากประจ าพิเศษ 72 เดอืน

สมุดคู่ฝาก

(ตั้งแต่วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2558 เป็นตน้ไป)
จ านวนเงิน  5,000 - 100,000,000  บาท 3.00% - - - - - - -
                                         (ตามเง่ือนไขทา้ยประกาศ)

ประกาศ ณ วนัท่ี  4  ธนัวาคม 2558
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หมายเหตุ : ความหมายของประเภทลูกค้า และเงื่อนไขต่างๆ ในการฝากเงนิและจ่ายดอกเบีย้

1. ความหมายของประเภทลูกค้า

1.1 บุคคลธรรมดา หมายถึง บุคคลธรรมดา ห้างหุน้ส่วนสามญั คณะบุคคลท่ีมีสญัชาติไทย และบุคคลธรรมดาท่ีมีสญัชาติอ่ืนแต่มีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย
1.2 นิติบุคคลทัว่ไป หมายถึง บริษทัจ ากดั บริษทัมหาชนจ ากดั ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ห้างหุน้ส่วนสามญัจดทะเบียน นิติบุคคลอาคารชุด สหกรณ์ ท่ีจดทะเบียนจดัตั้ง

ตามกฎหมาย (ยกเวน้สหกรณ์ออมทรัพย)์ และนิติบุคคลอ่ืนท่ีจดทะเบียนจดัตั้งตามกฎหมายไทย 
1.3 นิติบุคคลท่ีไม่แสวงหาก าไร หมายถึง นิติบุคคลท่ีไม่มีวตัถุประสงคเ์พ่ือหาก าไร เช่น มูลนิธิ วดั สมาคม สภากาชาดไทย สถาบนัการศึกษา เป็นตน้
1.4 นิติบุคคลพิเศษ หมายถึง หน่วยงานราชการ บริษทัประกนัวินาศภยั กองทุนทดแทนความเสียหาย และนิติบุคคลซ่ึงมีจ านวนสินทรัพยต์ั้งแต่ 10,000,000,000.-บาท 

และให้หมายความรวมถึงกิจการในเครือของนิติบุคคลดงักล่าวดว้ย
1.5 หน่วยงานราชการ หมายถึง หน่วยงานต่างๆ ท่ีมีกฎหมายเฉพาะให้จดัตั้งข้ึน เช่น กระทรวง ทบวง กรมของรัฐบาลไทย เทศบาล องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

องคก์รของรัฐ องคก์ารมหาชน และรัฐวิสาหกิจท่ีมิใช่สถาบนั บริษทัจ ากดั หรือบริษทัมหาชนจ ากดั 
1.6 กองทุน หมายถึง  กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ กองทุนส ารองเล้ียงชีพ กองทุนส่วนบุคคล กองทุนประกนัสงัคม กองทุนเงินทดแทน และกองทุนรวมต่างๆ 

ท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย 
1.7 สถาบนั หมายถึง ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชยท่ี์จดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย สาขาของธนาคารพาณิชยต่์างประเทศ บริษทัเงินทุน 

บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ บริษทัหลกัทรัพย ์บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน นิติบุคคลท่ีประกอบธุรกิจบตัรเครดิต นิติบุคคลท่ีประกอบธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซ่ิง 
บริษทัประกนัชีวิต บรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั บริษทับริหารสินทรัพย ์และบรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม

1.8 ผูมี้ถ่ินฐานอยูน่อกประเทศ (Non-Resident) หมายถึง นิติบุคคล หรือบุคคลท่ีไม่ไดมี้ถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทยซ่ึงประกอบดว้ย 
(1)  นิติบุคคล ไดแ้ก่ กิจการ สถาบนั กองทุน บริษทั หรือสถาบนัการเงินท่ีตั้งอยูน่อกประเทศไทย 
(2)  องคก์รของรัฐบาลต่างประเทศท่ีตั้งอยูน่อกประเทศไทย 
(3)  ส านกังานสาขาและตวัแทนของนิติบุคคลซ่ึงตั้งอยูน่อกประเทศไทย
(4)  บุคคลธรรมดาท่ีไม่มีสญัชาติไทย และไม่มีใบต่างดา้ว หรือใบส าคญัถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย 

ทั้งน้ี ไม่รวมถึงสถานทูตไทย สถานกงสุลไทย หรือหน่วยงานของรัฐบาลไทยท่ีตั้งอยูน่อกประเทศไทย สถานทูตต่างประเทศ สถานกงสุล ทบวงการช านญัพิเศษ
แห่งองคก์ารสหประชาชาติ องคก์ารหรือสถาบนัระหวา่งประเทศท่ีประจ าการในประเทศไทย สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประจ าการในประเทศไทย  ส านกังานสาขา
และตวัแทนของบุคคลท่ีมีถ่ินท่ีอยูน่อกประเทศซ่ึงตั้งอยูใ่นประเทศไทย

2. เงื่อนไขส าหรับการฝากเงนิในบัญชีเงนิฝากกระแสรายวนั

2.1 บัญชีเงนิฝากกระแสรายวนัทัว่ไป

2.1.1  จ านวนเงินเปิดบญัชีขั้นต ่า 10,000.- บาท
2.1.2  ไม่มีดอกเบ้ียเงินฝาก

2.2 บัญชีเงนิฝากเคเค เคอร์เร้นท์ พลสั

2.2.1  จ านวนเงินเปิดบญัชีขั้นต ่า 10,000.- บาท
2.2.2  ธนาคารจะจ่ายดอกเบ้ียเงินฝากปีละ 2 คร้ัง ณ วนัส้ินเดือนมิถุนายน และธนัวาคมของทุกปี โดยธนาคารจะค านวณดอกเบ้ียตามอตัราท่ีระบุไวใ้นตารางท่ี 1 

ดา้นหนา้น้ี เป็นรายวนัจากยอดเงินคงเหลือ ณ ส้ินวนั ตามวิธีการค านวณดอกเบ้ียท่ีระบุดา้นทา้ยของประกาศน้ี

3. เงื่อนไขส าหรับการฝากเงนิในบัญชีเงนิฝากออมทรัพย์

3.1 บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ทัว่ไป
(ธนาคารไม่รับเปิดบัญชีใหม่ ให้แก่ประเภทลูกค้า (1) (2) (3) (4) และ (5) ตั้งแต่วนัที ่13 มกราคม 2557 เป็นต้นไป)

3.1.1  จ านวนเงินเปิดบญัชีขั้นต ่า 1,000.- บาท
3.1.2  ธนาคารจะจ่ายดอกเบ้ียเงินฝากปีละ 2 คร้ัง ณ วนัส้ินเดือนมิถุนายน และธนัวาคมของทุกปี  โดยธนาคารจะค านวณดอกเบ้ียตามอตัราท่ีระบุไวใ้นตารางท่ี 1 

ดา้นหนา้น้ี เป็นรายวนัจากยอดเงินคงเหลือ ณ ส้ินวนั ตามวิธีการค านวณดอกเบ้ียท่ีระบุดา้นทา้ยของประกาศน้ี
3.1.3  ในกรณีท่ีบญัชีไม่มีรายการเคล่ือนไหวตั้งแต่ 12 เดือนข้ึนไป และยอดเงินคงเหลือในบญัชีนอ้ยกวา่ 1,000.- บาท  ธนาคารมีสิทธิหกัค่ารักษาบญัชีเงินฝาก

ตามท่ีธนาคารประกาศก าหนด 
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3.1.4  ในกรณีท่ีผูฝ้ากปิดบญัชีภายใน 30 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีเปิดบญัชี  ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามท่ีธนาคารประกาศก าหนด

3.2 บัญชีเงนิฝากเคเค อนิเวสเตอร์ เซฟวิง่ส์ และ บัญชีเงนิฝากเคเค อนิเวสเตอร์ เซฟวิง่ส์ พลสั
(ธนาคารไม่รับเปิดบัญชีใหม่ให้แก่ลูกค้าทุกประเภท ตั้งแต่วนัที ่13 มกราคม 2557 เป็นต้นไป)

3.2.1  ธนาคารจะจ่ายดอกเบ้ียปีละ 2 คร้ัง ณ วนัส้ินเดือนมิถุนายน และธนัวาคมของทุกปี  โดยธนาคารจะค านวณดอกเบ้ียตามอตัราท่ีระบุไวใ้นตารางท่ี 1 
ดา้นหนา้น้ี เป็นรายวนัจากยอดเงินคงเหลือ ณ ส้ินวนั ตามวิธีการค านวณดอกเบ้ียท่ีระบุดา้นทา้ยของประกาศน้ี

3.2.2  ในกรณีท่ีบญัชีไม่มีรายการเคล่ือนไหวตั้งแต่ 12 เดือนข้ึนไป และยอดเงินคงเหลือในบญัชีนอ้ยกวา่ 10,000.- บาท  ธนาคารมีสิทธิหกัค่ารักษาบญัชีเงินฝาก
ตามท่ีธนาคารประกาศก าหนด 

3.2.3  ในกรณีท่ีผูฝ้ากปิดบญัชีภายใน 30 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีเปิดบญัชี  ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามท่ีธนาคารประกาศก าหนด

3.3 บัญชีเงนิฝากเคเค เซฟวิง่ส์ พลสั
(ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการรับฝากเงนิประเภทนี ้เฉพาะประเภทลูกค้า (1) (2) (3) (4) และ (5) เท่านั้น)

3.3.1  จ านวนเงินเปิดบญัชีขั้นต ่า 1,000.- บาท
3.3.2  ธนาคารจะจ่ายดอกเบ้ียปีละ 2 คร้ัง ณ วนัส้ินเดือนมิถุนายน และธนัวาคมของทุกปี  โดยธนาคารจะค านวณดอกเบ้ียตามอตัราท่ีระบุไวใ้นตารางท่ี 1 

ดา้นหนา้น้ี เป็นรายวนัจากยอดเงินคงเหลือ ณ ส้ินวนั ตามวิธีการค านวณดอกเบ้ียท่ีระบุดา้นทา้ยของประกาศน้ี
3.3.3 ในกรณีท่ีบญัชีไม่มีรายการเคล่ือนไหวตั้งแต่ 12 เดือนข้ึนไป และยอดเงินคงเหลือในบญัชีนอ้ยกวา่ 1,000.- บาท  ธนาคารมีสิทธิหกัค่ารักษาบญัชีเงินฝาก

ตามท่ีธนาคารประกาศก าหนด 
3.3.4  ในกรณีท่ีผูฝ้ากปิดบญัชีภายใน 30 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีเปิดบญัชี  ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามท่ีธนาคารประกาศก าหนด

3.4 บัญชีเงนิฝากเคเค เซฟวิง่ส์ พลสั 2
(ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการเปิดบัญชีใหม่และรับฝากเงนิในบัญชีนี ้เฉพาะลูกค้าทีไ่ด้รับใบจองสิทธิจากงาน Money Expo 2009 และน าใบจองสิทธิมาเปิดบัญชี

ตั้งแต่วนัที ่7 - 29 พฤษภาคม 2552 เท่านั้น)

3.4.1  ธนาคารจะจ่ายดอกเบ้ียปีละ 2 คร้ัง ณ วนัส้ินเดือนมิถุนายน และธนัวาคมของทุกปี  โดยธนาคารจะค านวณดอกเบ้ียตามอตัราท่ีระบุไวใ้นตารางท่ี 1 
ดา้นหนา้น้ี เป็นรายวนัจากยอดเงินคงเหลือ ณ ส้ินวนั ตามวิธีการค านวณดอกเบ้ียท่ีระบุดา้นทา้ยของประกาศน้ี

3.4.2 ในกรณีท่ีบญัชีไม่มีรายการเคล่ือนไหวตั้งแต่ 12 เดือนข้ึนไป และยอดเงินคงเหลือในบญัชีนอ้ยกวา่ 1,000.- บาท  ธนาคารมีสิทธิหกัค่ารักษาบญัชีเงินฝาก
ตามท่ีธนาคารประกาศก าหนด 

3.4.3  ในกรณีท่ีผูฝ้ากปิดบญัชีภายใน 30 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีเปิดบญัชี  ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามท่ีธนาคารประกาศก าหนด

3.5 บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ KK Max Savings
(ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการเปิดบัญชีใหม่และรับฝากเงนิในบัญชีนี ้เฉพาะลูกค้าทีเ่ปิดบัญชีภายในงาน SET In The City 2009

ตั้งแต่วนัที ่12 - 15 พฤศจิกายน 2552 เท่านั้น)

3.5.1  ธนาคารจะจ่ายดอกเบ้ียปีละ 2 คร้ัง ณ วนัส้ินเดือนมิถุนายน และธนัวาคมของทุกปี  โดยธนาคารจะค านวณดอกเบ้ียตามอตัราท่ีระบุไวใ้นตารางท่ี 1 
ดา้นหนา้น้ี เป็นรายวนัจากยอดเงินคงเหลือ ณ ส้ินวนั ตามวิธีการค านวณดอกเบ้ียท่ีระบุดา้นทา้ยของประกาศน้ี

3.5.2  ในกรณีท่ีบญัชีไม่มีรายการเคล่ือนไหวตั้งแต่ 12 เดือนข้ึนไป และยอดเงินคงเหลือในบญัชีนอ้ยกวา่ 1,000.- บาท  ธนาคารมีสิทธิหกัค่ารักษาบญัชีเงินฝาก
ตามท่ีธนาคารประกาศก าหนด 

3.5.3  ในกรณีท่ีผูฝ้ากปิดบญัชีภายใน 30 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีเปิดบญัชี  ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามท่ีธนาคารประกาศก าหนด

3.6 บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ KK Smart Savings
(ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการรับฝากเงนิประเภทนี ้เฉพาะประเภทลูกค้า (1) (2) และ (3) เท่านั้น)

3.6.1  ผูฝ้ากสามารถขอเปิดบญัชีไดเ้ฉพาะบญัชีท่ีมีช่ือบุคคลคนเดียวเป็นเจา้ของบญัชี และผูฝ้าก 1 ราย เปิดได ้1 บญัชี เท่านั้น ตลอดจนไม่สามารถขอเปิด
บญัชีร่วม หรือเพ่ือบุคคลอ่ืนได ้ 

3.6.2  จ านวนเงินเปิดบญัชีขั้นต ่า 50,000.- บาท
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3.6.3 ธนาคารจะจ่ายดอกเบ้ียปีละ 2 คร้ัง ณ วนัส้ินเดือนมิถุนายน และธนัวาคมของทุกปี  โดยธนาคารจะค านวณดอกเบ้ียตามอตัราท่ีระบุไวใ้นตารางท่ี 1 
ดา้นหนา้น้ี เป็นรายวนัจากยอดเงินคงเหลือ ณ ส้ินวนั ตามวิธีการค านวณดอกเบ้ียท่ีระบุดา้นทา้ยของประกาศน้ี

3.6.4  ผูฝ้ากสามารถถอนเงินจากบญัชีโดยไม่มีค่าธรรมเนียมการถอน/โอนเงิน ไดเ้ดือนละ 4 คร้ัง  และการถอนตั้งแต่คร้ังท่ี 5 เป็นตน้ไป ธนาคารมีสิทธิ
หกัค่าธรรมเนียมตามท่ีธนาคารประกาศก าหนด

3.6.5  ธนาคารจะค านวณยอดเงินฝากเฉล่ียของผูฝ้ากเป็นรายเดือนทุกวนัส้ินเดือน  หากธนาคารค านวณยอดเงินฝากเฉล่ียคงเหลือในบญัชีของผูฝ้ากแลว้
ปรากฏวา่ ณ วนัส้ินเดือน มีจ  านวนนอ้ยกวา่ 50,000.- บาท ธนาคารมีสิทธิหกัค่าธรรมเนียมตามท่ีธนาคารประกาศก าหนด 

3.6.6 ผูฝ้ากตอ้งคงเงินในบญัชีเป็นจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 500.- บาท การถอนเงินท่ีท าให้ยอดเงินคงเหลือนอ้ยกวา่ 500.- บาท ไม่สามารถท าได ้ยกเวน้การ
ถอนเงินเพ่ือปิดบญัชีเท่านั้น

3.6.7  ในกรณีท่ีบญัชีไม่มีรายการเคล่ือนไหวตั้งแต่ 12 เดือนข้ึนไป และยอดเงินคงเหลือในบญัชีนอ้ยกวา่ 1,000.- บาท  ธนาคารมีสิทธิหกัค่ารักษาบญัชีเงินฝาก
ตามท่ีธนาคารประกาศก าหนด 

3.6.8  ในกรณีท่ีผูฝ้ากปิดบญัชีภายใน 30 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีเปิดบญัชี  ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามท่ีธนาคารประกาศก าหนด

3.7 บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ KK Smart Bonus 
(ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการเปิดบัญชีใหม่และรับฝากเงนิในบัญชีนี ้เฉพาะประเภทลูกค้า (1) เท่านั้น)

3.7.1  ผูฝ้ากสามารถขอเปิดบญัชีไดเ้ฉพาะบญัชีท่ีมีช่ือบุคคลคนเดียวเป็นเจา้ของบญัชี และผูฝ้าก 1 ราย เปิดได ้1 บญัชี เท่านั้น ตลอดจนไม่สามารถขอเปิด
บญัชีร่วม หรือเพ่ือบุคคลอ่ืนได ้ 

3.7.2  จ านวนเงินเปิดบญัชีขั้นต ่า 1,000.- บาท
3.7.3  ธนาคารจะจ่ายดอกเบ้ียปีละ 2 คร้ัง ณ วนัส้ินเดือนมิถุนายน และธนัวาคมของทุกปี โดยธนาคารจะค านวณดอกเบ้ียตามอตัราท่ีระบุไวใ้นตารางท่ี 1

ดา้นหนา้น้ี เป็นรายวนัจากยอดเงินคงเหลือ ณ ส้ินวนั ตามตวัอยา่งวิธีการค านวณดอกเบ้ียออมทรัพย ์KK Smart Bonus ต่อไปน้ี

3.7.4  ในกรณีท่ีผูฝ้ากเปิดบญัชีดว้ยเช็ค หรือน าฝากเช็คเขา้บญัชี หากเช็คดงักล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได ้และมีผลท าให้ยอดคงเหลือ ณ ส้ินวนัของ
วนัเปิดบญัชี หรือของวนัท่ีน าฝากเช็คเรียกเก็บ ต  ่ากวา่ 5,000,000.- บาท ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามท่ีธนาคารประกาศก าหนด เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้
ตามท่ีธนาคารก าหนด 

3.7.5  ในกรณีท่ีบญัชีไม่มีรายการเคล่ือนไหวตั้งแต่ 12 เดือนข้ึนไป และยอดเงินคงเหลือในบญัชีนอ้ยกวา่ 1,000.- บาท  ธนาคารมีสิทธิหกัค่ารักษาบญัชีเงินฝาก
ตามท่ีธนาคารประกาศก าหนด 

3.7.6  ในกรณีท่ีผูฝ้ากปิดบญัชีภายใน 30 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีเปิดบญัชี  ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามท่ีธนาคารประกาศก าหนด

3.8 บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ KK Smart Gain 
(ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการเปิดบัญชีใหม่และรับฝากเงนิในบัญชีนี ้เฉพาะประเภทลูกค้า (1) เท่านั้น)

3.8.1 ผูฝ้ากสามารถขอเปิดบญัชีไดเ้ฉพาะบญัชีท่ีมีช่ือบุคคลคนเดียวเป็นเจา้ของบญัชี ตลอดจนไม่สามารถขอเปิดบญัชีร่วม หรือเพ่ือบุคคลอ่ืนได ้ 
3.8.2  จ านวนเงินเปิดบญัชีขั้นต ่า 50,000.- บาท
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3.8.3  ธนาคารจะจ่ายดอกเบ้ียเดือนละ 1 คร้ัง ณ วนัส้ินเดือน  โดยธนาคารจะค านวณดอกเบ้ียตามอตัราท่ีระบุไวใ้นตารางท่ี 1 ดา้นหนา้น้ี เป็นรายวนัจากยอดเงิน
คงเหลือ ณ ส้ินวนั ตามวิธีการค านวณดอกเบ้ียท่ีระบุดา้นทา้ยของประกาศน้ี 

3.8.4  ในกรณีท่ีผูฝ้ากถอนเงินสด หรือโอนเงินไปยงับญัชีเงินฝากประเภทอ่ืนท่ีไม่ใช่บญัชีเงินฝากออมทรัพย ์KK Smart Gain มีจ  านวนเกินกวา่ 10,000.- บาท
ต่อเดือน  ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามท่ีธนาคารประกาศก าหนด  

3.8.5  ในกรณีท่ีผูฝ้ากปิดบญัชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามอตัราท่ีธนาคารประกาศก าหนด  เวน้แต่เป็นการปิดบญัชีเพ่ือน าเงินไปฝากยงับญัชี
เงินฝากออมทรัพย ์KK Smart Gain

3.8.6  ในกรณีท่ีผูฝ้ากปิดบญัชีภายใน 30 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีเปิดบญัชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามท่ีธนาคารประกาศก าหนด

3.9  บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ KK Smart Invest 
(ธนาคารไม่รับเปิดบัญชีใหม่ ให้แก่ประเภทลูกค้า (1) ตั้งแต่วนัที ่8 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป)

3.9.1  ผูฝ้ากสามารถขอเปิดบญัชีไดเ้ฉพาะบญัชีท่ีมีช่ือบุคคลคนเดียวเป็นเจา้ของบญัชี ตลอดจนไม่สามารถขอเปิดบญัชีร่วม หรือเพ่ือบุคคลอ่ืนได ้ 
3.9.2  จ านวนเงินเปิดบญัชีขั้นต ่า 1,000.- บาท
3.9.3  ธนาคารจะจ่ายดอกเบ้ียปีละ 2 คร้ัง ณ วนัส้ินเดือนมิถุนายน และธนัวาคมของทุกปี  โดยธนาคารจะค านวณดอกเบ้ียตามอตัราท่ีระบุไวใ้นตารางท่ี 1 

ดา้นหนา้น้ี เป็นรายวนัจากยอดเงินคงเหลือ ณ ส้ินวนั ตามวิธีการค านวณดอกเบ้ียท่ีระบุดา้นทา้ยของประกาศน้ี
3.9.4  ผูฝ้ากตอ้งก าหนดเง่ือนไขยอดเงินคงเหลือขั้นต ่า และยอดเงินคงเหลือสูงสุด และตกลงผูกพนัและปฏิบติัตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขส าหรับบญัชี

เงินฝากออมทรัพย ์KK Smart Invest ท่ีธนาคารก าหนด
3.9.5  ในกรณีท่ีผูฝ้ากปิดบญัชีภายใน 30 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีเปิดบญัชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามท่ีธนาคารประกาศก าหนด

3.10 บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ KK Smart Million
(ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการเปิดบัญชีใหม่และรับฝากเงนิในบัญชีนี ้เฉพาะประเภทลูกค้า (1) เท่านั้น)

3.10.1 ผูฝ้ากสามารถขอเปิดบญัชีไดเ้ฉพาะบญัชีท่ีมีช่ือบุคคลคนเดียวเป็นเจา้ของบญัชี รวมถึงคณะบุคคลท่ีจดทะเบียน ตลอดจนไม่สามารถขอเปิดบญัชีร่วม 
หรือเพ่ือบุคคลอ่ืนได้

3.10.2 ไม่จ  ากดัจ านวนเงินขั้นต ่าในการเปิดบญัชี
3.10.3 ธนาคารจะจ่ายดอกเบ้ียปีละ 2 คร้ัง ณ วนัส้ินเดือนมิถุนายน และธนัวาคมของทุกปี โดยธนาคารจะค านวณดอกเบ้ียตามอตัราท่ีระบุไวใ้นตารางท่ี 1 
ดา้นหนา้น้ี เป็นรายวนัจากยอดเงินคงเหลือ ณ ส้ินวนั ตามตวัอยา่งวิธีการค านวณดอกเบ้ียออมทรัพย ์KK Smart Million ต่อไปน้ี

3.10.4 ในกรณีท่ีผูฝ้ากเปิดบญัชีดว้ยเช็ค หรือน าฝากเช็คเขา้บญัชี หากเช็คดงักล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได ้และมีผลท าให้ยอดคงเหลือ ณ ส้ินวนั
ของวนัเปิดบญัชี หรือของวนัท่ีน าฝาก เช็คเรียกเก็บต ่ากวา่ 1,000,000.- บาท ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามท่ีธนาคารประกาศก าหนดเวน้แต่
เขา้ขอ้ยกเวน้ตามท่ีธนาคารก าหนด

3.10.5 ในกรณีท่ีผูฝ้ากปิดบญัชีภายใน 30 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีเปิดบญัชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามท่ีธนาคารประกาศก าหนด
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4. เงื่อนไขส าหรับการฝากเงนิในบัญชีเงนิฝากประจ า

4.1 บัญชีเงนิฝากประจ า  ในกรณทีีผู้่ฝากขอรับสมุดคู่ฝากเป็นหลกัฐานการฝากเงนิ

4.1.1  จ านวนเงินเปิดบญัชีขั้นต ่า 5,000.- บาท 
4.1.2  ผูฝ้ากจะไดรั้บดอกเบ้ียเงินฝากจากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามอตัราท่ีระบุไวใ้นตารางท่ี 1 ดา้นหนา้น้ี เม่ือผูฝ้ากฝากเงินครบตามก าหนดเวลาท่ีระบุไว้

ในค าขอเปิดบญัชีหรือใบน าฝาก แลว้แต่กรณี นบัตั้งแต่วนัฝากเงินแต่ละรายการ โดยธนาคารจะค านวณดอกเบ้ียตามวิธีการค านวณดอกเบ้ียท่ีระบุ
ดา้นทา้ยของประกาศน้ี ทั้งน้ี ผูฝ้ากตอ้งมีบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์หรือบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัของธนาคาร เพ่ือรับโอนดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึน

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูฝ้ากฝากเงินเพ่ิมเติม หาก (ก) ผูฝ้ากฝากเขา้บญัชีเงินฝากประจ าตามประเภทเงินฝากและระยะเวลาการฝากท่ีธนาคารก าหนด
อตัราดอกเบ้ียตามยอดเงินฝากไวม้ากกวา่ 1 อตัรา และ (ข) จ านวนเงินของรายการท่ีฝากเพ่ิมเติมนั้นท าให้ยอดเงินฝากประจ ารวมทุกบญัชี (ไม่รวมบญัชี
เงินฝากประจ าพิเศษ) ของผูฝ้ากทั้งหมดท่ีมีอยูก่บัธนาคาร มีจ  านวนมากกวา่ 100,000,000.- บาท ธนาคารจะจ่ายดอกเบ้ียให้กบัรายการท่ีฝากเพ่ิมเติม 
ตามอตัราดอกเบ้ีย ประเภทเงินฝากและระยะเวลาการฝากของรายการฝากเงินท่ีเพ่ิมเติมดงักล่าว ในอตัราดอกเบ้ียเงินฝากท่ีมากกวา่ 100,000,000.- บาท 
ท่ีระบุไวใ้นตารางท่ี 1 ดา้นหนา้น้ี 

4.1.3  ในกรณีท่ีผูฝ้ากถอนเงินก่อนครบก าหนด ผูฝ้ากจะตอ้งถอนเต็มจ านวนของยอดฝากแต่ละรายการ โดยหากมีระยะเวลาฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะ
ไม่จ่ายดอกเบ้ีย  และหากมีระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนข้ึนไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบ้ียจากยอดเงินฝากดงักล่าว ส าหรับระยะเวลาท่ีฝากไวจ้ริงใน
อตัราดอกเบ้ียออมทรัพยท์ัว่ไป ณ วนัฝาก 

4.1.4 เงินฝากท่ีมีระยะเวลาฝากตั้งแต่ 12 เดือนข้ึนไป ผูฝ้ากสามารถเลือกรับดอกเบ้ียเป็นราย 6 เดือน หรือรับดอกเบ้ียเม่ือครบก าหนดฝากเงินก็ได ้โดยก าหนด
เง่ือนไขการรับดอกเบ้ียและวิธีการรับดอกเบ้ียในค าขอเปิดบญัชี หรือใบน าฝาก 

4.1.5 เม่ือครบก าหนดฝากเงิน หากผูฝ้ากมิไดถ้อนเงินฝากรายการนั้นๆ ให้ถือวา่ผูฝ้ากประสงคจ์ะฝากเงินรายการนั้นกบัธนาคารต่อไป ตามประเภทและ
ระยะเวลาการฝากเดิม เวน้แต่ธนาคารจะก าหนดเป็นอยา่งอ่ืน โดยแจง้ให้ผูฝ้ากทราบล่วงหนา้ 

4.2 บัญชีเงนิฝากประจ า  ในกรณทีีผู้่ฝากขอรับใบรับฝาก (CD) เป็นหลกัฐานการฝากเงนิ
(ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการรับฝากเงนิประเภทนี ้เฉพาะประเภทลูกค้า (2) (3) (4) (5) สถาบัน และ สหกรณ์ออมทรัพย์ เท่านั้น)

4.2.1  จ านวนเงินเปิดบญัชีขั้นต ่า 500,000.- บาท  ส าหรับการฝากคร้ังต่อไป จะตอ้งฝากจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 100,000.- บาทต่อรายการ
4.2.2  ผูฝ้ากจะไดรั้บดอกเบ้ียเงินฝากจากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามอตัราท่ีระบุไวใ้นตารางท่ี 1 ดา้นหนา้น้ี เม่ือผูฝ้ากฝากเงินครบตามก าหนดเวลาท่ีระบุไว้

ในค าขอเปิดบญัชีหรือใบน าฝากหรือเอกสารอ่ืนใดตามท่ีธนาคารก าหนด แลว้แต่กรณี นบัตั้งแต่วนัฝากเงินแต่ละรายการ โดยธนาคารจะค านวณดอกเบ้ีย
ตามวิธีการค านวณดอกเบ้ียท่ีระบุดา้นทา้ยของประกาศน้ี ทั้งน้ี ผูฝ้ากตอ้งมีบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์หรือบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัของธนาคาร เพ่ือ
รับโอนดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึน

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูฝ้ากฝากเงินเพ่ิมเติม หาก (ก) ผูฝ้ากฝากเขา้บญัชีเงินฝากประจ าตามประเภทเงินฝากและระยะเวลาการฝากท่ีธนาคารก าหนด
อตัราดอกเบ้ียตามยอดเงินฝากไวม้ากกวา่ 1 อตัรา และ (ข) จ านวนเงินของรายการท่ีฝากเพ่ิมเติมนั้นท าให้ยอดเงินฝากประจ ารวมทุกบญัชี (ไม่รวมบญัชี
เงินฝากประจ าพิเศษ) ของผูฝ้ากทั้งหมดท่ีมีอยูก่บัธนาคาร มีจ  านวนมากกวา่ 100,000,000.- บาท ธนาคารจะจ่ายดอกเบ้ียให้กบัรายการท่ีฝากเพ่ิมเติม 
ตามอตัราดอกเบ้ีย ประเภทเงินฝากและระยะเวลาการฝากของรายการฝากเงินท่ีเพ่ิมเติมดงักล่าว ในอตัราดอกเบ้ียเงินฝากท่ีมากกวา่ 100,000,000.- บาท 
ท่ีระบุไวใ้นตารางท่ี 1 ดา้นหนา้น้ี

4.2.3  ในกรณีท่ีผูฝ้ากถอนเงินก่อนครบก าหนด  ผูฝ้ากจะตอ้งถอนเต็มจ านวนของยอดฝากแต่ละรายการ โดยหากมีระยะเวลาฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน  ธนาคารจะ
ไม่จ่ายดอกเบ้ีย และหากมีระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนข้ึนไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบ้ียจากยอดเงินฝากดงักล่าว  ส าหรับระยะเวลาท่ีฝากไวจ้ริงใน
อตัราดอกเบ้ียออมทรัพยท์ัว่ไป ณ วนัฝาก

4.2.4 เงินฝากท่ีมีระยะเวลาฝากตั้งแต่ 12 เดือนข้ึนไป ผูฝ้ากสามารถเลือกรับดอกเบ้ียเป็นราย 6 เดือน หรือรับดอกเบ้ียเม่ือครบก าหนดฝากเงินก็ได ้โดยก าหนด
เง่ือนไขการรับดอกเบ้ียและวิธีการรับดอกเบ้ียในค าขอเปิดบญัชี หรือใบน าฝาก หรือเอกสารอ่ืนใดตามท่ีธนาคารก าหนด

4.2.5  เม่ือครบก าหนดฝากเงิน หากผูฝ้ากมิไดถ้อนเงินฝากรายการนั้นๆ ให้ถือวา่ผูฝ้ากประสงคจ์ะฝากเงินรายการนั้นกบัธนาคารต่อไป ตามประเภทและ
ระยะเวลาการฝากเดิม เวน้แต่ธนาคารจะก าหนดเป็นอยา่งอ่ืน โดยแจง้ให้ผูฝ้ากทราบล่วงหนา้ 
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4.3 บัญชีเงนิฝากประจ าประเภทบัตรเงนิฝาก (NCD)
(ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการรับฝากเงนิประเภทนี ้เฉพาะลูกค้าทีม่ีสินเช่ือกบัธนาคาร และประสงค์ทีจ่ะน าบัตรเงนิฝากมาเป็นประกนัในการช าระหนีสิ้นเช่ือให้แก่

ธนาคารเท่านั้น หรือลูกค้าทีไ่ด้รับความเห็นชอบจากธนาคาร)

4.3.1  จ านวนเงินเปิดบญัชีขั้นต ่า 100,000.- บาท
4.3.2  ผูฝ้ากจะไดรั้บดอกเบ้ียเงินฝากจากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามอตัราท่ีระบุไวใ้นตารางท่ี 1 ดา้นหนา้น้ี เม่ือผูฝ้ากฝากเงินครบตามก าหนดเวลาท่ีระบุไว้

ในค าขอเปิดบญัชีหรือใบน าฝากหรือเอกสารอ่ืนใดตามท่ีธนาคารก าหนด แลว้แต่กรณี นบัตั้งแต่วนัฝากเงินแต่ละรายการ โดยธนาคารจะค านวณดอกเบ้ีย
ตามวิธีการค านวณดอกเบ้ียท่ีระบุดา้นทา้ยของประกาศน้ี ทั้งน้ี ผูฝ้ากตอ้งมีบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์หรือบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัของธนาคาร เพ่ือ
รับโอนดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึน

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูฝ้ากฝากเงินเพ่ิมเติม หาก (ก) ผูฝ้ากฝากเขา้บญัชีเงินฝากประจ าตามประเภทเงินฝากและระยะเวลาการฝากท่ีธนาคารก าหนด
อตัราดอกเบ้ียตามยอดเงินฝากไวม้ากกวา่ 1 อตัรา และ (ข) จ านวนเงินของรายการท่ีฝากเพ่ิมเติมนั้นท าให้ยอดเงินฝากประจ ารวมทุกบญัชี (ไม่รวมบญัชี
เงินฝากประจ าพิเศษ) ของผูฝ้ากทั้งหมดท่ีมีอยูก่บัธนาคาร มีจ  านวนมากกวา่ 100,000,000.- บาท ธนาคารจะจ่ายดอกเบ้ียให้กบัรายการท่ีฝากเพ่ิมเติม 
ตามอตัราดอกเบ้ีย ประเภทเงินฝากและระยะเวลาการฝากของรายการฝากเงินท่ีเพ่ิมเติมดงักล่าว ในอตัราดอกเบ้ียเงินฝากท่ีมากกวา่ 100,000,000.- บาท 
ท่ีระบุไวใ้นตารางท่ี 1 ดา้นหนา้น้ี

4.3.3  ในกรณีท่ีผูฝ้ากประสงคท่ี์จะถอนเงินก่อนวนัครบก าหนดช าระหน้ีสินเช่ือทั้งหมด  ผูฝ้ากจะตอ้ง (ก) ไดรั้บความยนิยอมจากธนาคารก่อน  และ (ข) ถอน
เต็มจ านวนของยอดฝากแต่ละรายการ โดยหากมีระยะเวลาฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบ้ีย และหากมีระยะเวลาฝากเงินตั้งแต่ 3 เดือน
ข้ึนไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบ้ียจากยอดเงินฝากดงักล่าว ส าหรับระยะเวลาท่ีฝากไวจ้ริง ในอตัราดอกเบ้ียออมทรัพยท์ัว่ไป ณ วนัฝาก 

4.3.4  ผูฝ้ากจะไดรั้บดอกเบ้ียเม่ือครบก าหนดฝากเงิน ตามวิธีการรับดอกเบ้ียท่ีผูฝ้ากระบุไวใ้นค าขอเปิดบญัชี หรือใบน าฝาก หรือเอกสารอ่ืนใดตามท่ีธนาคาร
ก าหนด

4.3.5  เม่ือครบก าหนดฝากเงิน หากผูฝ้ากมิไดถ้อนเงินฝากรายการนั้นๆ ให้ถือวา่ผูฝ้ากประสงคจ์ะฝากเงินรายการนั้นกบัธนาคารต่อไป ตามประเภทและ
ระยะเวลาการฝากเดิม เวน้แต่ธนาคารจะก าหนดเป็นอยา่งอ่ืน โดยแจง้ให้ผูฝ้ากทราบล่วงหนา้

4.3.6  ผูฝ้ากสามารถโอนบตัรเงินฝากให้แก่บุคคลอ่ืนไดโ้ดยมีเง่ือนไขวา่ตอ้งเป็นการโอนให้กบับุคคลท่ีเป็นประเภทลูกคา้เดียวกนักบัผูฝ้าก

4.4 บัญชีเงนิฝากประจ าพเิศษ 50 เดือน ในกรณทีีผู้่ฝากขอรับสมุดคู่ฝากเป็นหลกัฐานการฝากเงนิ
(ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการเปิดบัญชีใหม่และรับฝากเงนิประเภทนี ้เฉพาะประเภทลูกค้า (1) ทีม่ีอายตุั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์)

4.4.1 จ านวนเงินเปิดบญัชีขั้นต ่า 5,000.- บาท ส าหรับการฝากคร้ังต่อไปจะตอ้งฝากจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 5,000.- บาทต่อรายการ และยอดเงินฝากในบญัชีสูงสุด
ตอ้งไม่เกิน 100,000,000.- บาท

4.4.2 ผูฝ้ากจะไดรั้บดอกเบ้ียเงินฝากจากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามอตัราท่ีระบุไวใ้นตารางท่ี 1 ดา้นหนา้น้ี เม่ือผูฝ้ากฝากเงินครบตามก าหนดเวลาท่ีระบุไว้
ในค าขอเปิดบญัชีหรือใบน าฝากหรือเอกสารอ่ืนใดตามท่ีธนาคารก าหนด แลว้แต่กรณี นบัตั้งแต่วนัฝากเงินแต่ละรายการโดยธนาคารจะค านวณดอกเบ้ีย
ตามวิธีการค านวณดอกเบ้ียท่ีระบุดา้นทา้ยของประกาศน้ี ทั้งน้ี ผูฝ้ากตอ้งมีบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์หรือบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัของธนาคาร เพ่ือ
รับโอนดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึน

4.4.3 ในกรณีท่ีผูฝ้ากถอนเงินก่อนครบก าหนด ผูฝ้ากจะตอ้งถอนเต็มจ านวนของยอดฝากแต่ละรายการ โดยหากมีระยะเวลาฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะ
ไม่จ่ายดอกเบ้ีย และหากมีระยะเวลาฝากเงินตั้งแต่ 3 เดือนข้ึนไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบ้ียจากยอดเงินฝากดงักล่าว ส าหรับระยะเวลาท่ีฝากไวจ้ริง 
ในอตัราดอกเบ้ียออมทรัพยท์ัว่ไป ณ วนัฝาก 

4.4.4 ผูฝ้ากจะไดรั้บดอกเบ้ียรายเดือน ตามวิธีการรับดอกเบ้ียท่ีผูฝ้ากระบุไวใ้นค าขอเปิดบญัชี หรือใบน าฝาก 
4.4.5 เม่ือครบก าหนดฝากเงิน หากผูฝ้ากมิไดถ้อนเงินฝากรายการนั้นๆ ให้ถือวา่ผูฝ้ากประสงคจ์ะฝากเงินรายการนั้นกบัธนาคารต่อไป โดยธนาคารจะท าการ

ฝากเงินรายการดงักล่าวเขา้บญัชีเงินฝากประจ าระยะเวลาการฝาก 12 เดือน ซ่ึงผูฝ้ากจะไดรั้บดอกเบ้ียเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 12 เดือน ท่ี
ธนาคารประกาศใชอ้ยูใ่นขณะนั้น 

4.5 บัญชีเงนิฝากประจ า เคเค ฟรี 55 อพั
(ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการเปิดบัญชีใหม่และรับฝากเงนิประเภทนี ้เฉพาะประเภทลูกค้า (1) ทีม่ีอายตุั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์)

4.5.1  ผูฝ้ากสามารถขอเปิดบญัชีไดเ้ฉพาะบญัชีท่ีมีช่ือบุคคลคนเดียวเป็นเจา้ของบญัชี ตลอดจนไม่สามารถขอเปิดบญัชีร่วม หรือเพ่ือบุคคลอ่ืนได ้และผูฝ้าก 
1 ราย เปิดได ้1 บญัชีเท่านั้น
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4.5.2  จ านวนเงินเปิดบญัชีขั้นต ่า 5,000.- บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000,000.- บาท ต่อรายการ โดยผูฝ้ากสามารถเลือกระยะเวลาในการฝาก 12 เดือน หรือ 24 เดือน 
(ระยะเวลาใดระยะเวลาหน่ึงเท่านั้น) ในการฝากเงินเพ่ิมเติมในคร้ังต่อๆ ไป ผูฝ้ากสามารถฝากไดต่้อเม่ือยอดเงินคงเหลือในบญัชีเงินฝากมียอดเป็นศูนย์
เท่านั้น

4.5.3  ผูฝ้ากจะไดรั้บดอกเบ้ียเงินฝากจากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามอตัราท่ีระบุไวใ้นตารางท่ี 1 ดา้นหนา้น้ี เม่ือผูฝ้ากฝากเงินครบตามก าหนดเวลาท่ีระบุไว้
ในค าขอเปิดบญัชีหรือใบน าฝากหรือเอกสารอ่ืนใดตามท่ีธนาคารก าหนด แลว้แต่กรณี นบัตั้งแต่วนัฝากเงินแต่ละรายการ โดยธนาคารจะค านวณดอกเบ้ีย
ตามวิธีการค านวณดอกเบ้ียท่ีระบุดา้นทา้ยของประกาศน้ี ทั้งน้ี ผูฝ้ากตอ้งมีบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์หรือบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัของธนาคาร เพ่ือ
รับโอนดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึน

4.5.4  ในกรณีท่ีผูฝ้ากประสงคจ์ะถอนเงิน ผูฝ้ากจะตอ้งถอนเต็มจ านวนของยอดฝากแต่ละรายการ และหากผูฝ้ากถอนเงินก่อนครบก าหนดเวลา ผูฝ้ากจะ
ไม่ไดรั้บดอกเบ้ียเงินฝากจากธนาคาร ทั้งน้ี หากผูฝ้ากไดรั้บดอกเบ้ียเงินฝากจากธนาคารไปก่อนวนัครบก าหนดเวลา ธนาคารสงวนสิทธ์ิท่ีจะเรียกคืน
ดอกเบ้ียเงินฝากดงักล่าว โดยหกัดอกเบ้ียจากยอดเงินฝากไดท้นัที

4.5.5  ธนาคารจะจ่ายดอกเบ้ียให้แก่ผูฝ้ากเป็นรายเดือน  ตามวิธีการรับดอกเบ้ียท่ีผูฝ้ากระบุไวใ้นค าขอเปิดบญัชี หรือใบน าฝาก หรือเอกสารอ่ืนใดตามท่ีธนาคาร
ก าหนด

4.5.6  เม่ือครบก าหนดฝากเงิน หากผูฝ้ากมิไดถ้อนเงินฝากรายการนั้นๆ ให้ถือวา่ผูฝ้ากประสงคจ์ะฝากเงินรายการนั้นกบัธนาคารต่อไป ตามประเภทและ
ระยะเวลาการฝากเดิม เวน้แต่ธนาคารจะก าหนดเป็นอยา่งอ่ืน โดยแจง้ให้ผูฝ้ากทราบล่วงหนา้ 

4.6 บัญชีเงนิฝากประจ าพเิศษ 72 เดือน ในกรณทีีผู้่ฝากขอรับสมุดคู่ฝากเป็นหลกัฐานการฝากเงนิ
(ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการเปิดบัญชีใหม่และรับฝากเงนิประเภทนี ้เฉพาะประเภทลูกค้า (1) ทีม่ีอายตุั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์)

4.6.1 จ านวนเงินเปิดบญัชีขั้นต ่า 5,000.- บาท ส าหรับการฝากคร้ังต่อไปจะตอ้งฝากจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 5,000.- บาทต่อรายการ และยอดเงินฝากในบญัชีสูงสุด
ตอ้งไม่เกิน 100,000,000.- บาท

4.6.2 ผูฝ้ากจะไดรั้บดอกเบ้ียเงินฝากจากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามอตัราท่ีระบุไวใ้นตารางท่ี 1 ดา้นหนา้น้ี เม่ือผูฝ้ากฝากเงินครบตามก าหนดเวลาท่ีระบุไว้
ในค าขอเปิดบญัชีหรือใบน าฝากหรือเอกสารอ่ืนใดตามท่ีธนาคารก าหนด แลว้แต่กรณี นบัตั้งแต่วนัฝากเงินแต่ละรายการ โดยธนาคารจะค านวณดอกเบ้ีย
ตามวิธีการค านวณดอกเบ้ียท่ีระบุดา้นทา้ยของประกาศน้ี ทั้งน้ี ผูฝ้ากตอ้งมีบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์หรือบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัของธนาคาร เพ่ือ
รับโอนดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึน 

4.6.3 ในกรณีท่ีผูฝ้ากถอนเงินก่อนครบก าหนด ผูฝ้ากจะตอ้งถอนเต็มจ านวนของยอดฝากแต่ละรายการ โดยหากมีระยะเวลาฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะ
ไม่จ่ายดอกเบ้ีย และหากมีระยะเวลาฝากเงินตั้งแต่ 3 เดือนข้ึนไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบ้ียจากยอดเงินฝากดงักล่าว ส าหรับระยะเวลาท่ีฝากไวจ้ริง 
ในอตัราดอกเบ้ียออมทรัพยท์ัว่ไป ณ วนัฝาก 

4.6.4 ผูฝ้ากจะไดรั้บดอกเบ้ียรายเดือน ตามวิธีการรับดอกเบ้ียท่ีผูฝ้ากระบุไวใ้นค าขอเปิดบญัชี หรือใบน าฝาก 
4.6.5 เม่ือครบก าหนดฝากเงิน หากผูฝ้ากมิไดถ้อนเงินฝากรายการนั้นๆ ให้ถือวา่ผูฝ้ากประสงคจ์ะฝากเงินรายการนั้นกบัธนาคารต่อไป โดยธนาคารจะท าการ

ฝากเงินรายการดงักล่าวเขา้บญัชีเงินฝากประจ าระยะเวลาการฝาก 12 เดือน ซ่ึงผูฝ้ากจะไดรั้บดอกเบ้ียเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 12 เดือน ท่ี
ธนาคารประกาศใชอ้ยูใ่นขณะนั้น 

5. เงื่อนไขการฝากเงนิในบัญชีเงนิฝากของผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ

5.1 บัญชีเงนิฝากของผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ
(ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการรับฝากเงนิประเภทนีเ้ฉพาะลูกค้า (8) ซ่ึงมีข้อตกลงกบัธนาคารไว้ล่วงหน้าเพือ่ด าเนินธุรกรรมการโอนเงนิระหว่างประเทศกบัธนาคารเท่านั้น)

5.1.1 ผูฝ้ากสามารถเปิดบญัชีไดเ้ฉพาะประเภทบญัชีเงินฝากออมทรัพยแ์ละบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั
5.1.2 การรับฝากเงินดงักล่าวจะตอ้งเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด โดยจะตอ้งมียอดคงคา้งของบญัชีดงักล่าว ณ ส้ินวนัตอ้งไม่เกิน 
300 ลา้นบาท ต่อรายลูกคา้ โดยให้นบัรวมบญัชีเงินฝากทุกประเภทของผูมี้ถ่ินฐานอยูน่อกประเทศ รายนั้นท่ีมีอยูก่บัสถาบนัการเงินในประเทศทุกแห่ง
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6. เงื่อนไขอืน่ๆ 

6.1 ธนาคารอาจพิจารณาจ่ายดอกเบ้ียเงินฝากเพ่ิมให้แก่ผูฝ้ากตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีธนาคารเห็นสมควร 
6.2 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและอตัราดอกเบ้ียเงินฝากท่ีก าหนดดงักล่าวขา้งตน้ ตามความเหมาะสม 
6.3 ธนาคารจะค านวณและหกัภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายจากดอกเบ้ียเงินฝากแต่ละประเภท ตามหลกัเกณฑท่ี์กรมสรรพากรก าหนด
6.4 เงินฝากท่ีเป็นเงินบาททุกประเภทของผูฝ้ากท่ีฝากไวก้บัธนาคาร ซ่ึงเป็นบญัชีเงินฝากภายในประเทศ และไม่ใช่เงินฝากในบญัชีเงินบาทของผูมี้ถ่ินท่ีอยู่

นอกประเทศ  ผูฝ้ากแต่ละรายจะไดรั้บความคุม้ครองเงินตน้และดอกเบ้ียจากสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก ตามพระราชบญัญติัสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก 
พ.ศ. 2551 ดงัน้ี  

ระยะเวลา จ านวนเงนิทีคุ้่มครอง

ตั้งแต่วนัท่ี   11 สิงหาคม 2555  ถึงวนัท่ี 10 สิงหาคม 2558 ไม่เกิน 50 ลา้นบาท
ตั้งแต่วนัท่ี   11  สิงหาคม 2558 ถึงวนัท่ี 10 สิงหาคม 2559 ไม่เกิน 25 ลา้นบาท
ตั้งแต่วนัท่ี   11  สิงหาคม 2559 เป็นตน้ไป ไม่เกิน   1 ลา้นบาท

เงินฝากในบญัชีเงินฝากของผูมี้ถ่ินท่ีอยูน่อกประเทศ (Non-Resident Baht Account) ซ่ึงเป็นประเภทบญัชีพิเศษท่ีเปิดเพ่ือท ารายการเฉพาะตามพระราชบญัญติั
ควบคุมการแลกเปล่ียนเงิน เงินฝากท่ีมีอนุพนัธ์แฝง และเงินฝากระหวา่งสถาบนัการเงิน จะไม่ไดรั้บความคุม้ครองเงินตน้และดอกเบ้ียจากสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก

วธีิการค านวณดอกเบีย้ 
1 เวน้แต่ธนาคารจะก าหนดวิธีการค านวณดอกเบ้ียเงินฝากไวเ้ป็นการเฉพาะ การค านวณดอกเบ้ียใชห้ลกัเกณฑ ์1 ปี มี 365 วนั โดยมีสูตรการค านวณดอกเบ้ีย ดงัน้ี

จ  านวนดอกเบ้ียท่ีไดรั้บ = ยอดเงินฝากคงเหลือ x อตัราดอกเบ้ีย% x ระยะเวลาท่ีฝากจริง (วนั)

2 ธนาคารจะค านวณดอกเบ้ียเงินฝากทุกประเภทตามท่ีระบุไวข้า้งตน้ จากยอดเงินคงเหลือในบญัชี ณ ส้ินวนัทุกวนั และจะจ่ายดอกเบ้ียเงินฝากท่ีค  านวณ ณ ส้ินวนั
ทุกวนัดงักล่าว ให้แก่ผูฝ้ากตามก าหนดเวลาและเง่ือนไขของบญัชีเงินฝากแต่ละประเภท

365

ประกาศ ณ วนัท่ี  4  ธนัวาคม 2558
ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน)

(นายชวลิต จินดาวณิค)
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