
 (ร้อยละต่อปี)
ประเภทเงินฝาก

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

สมาคม ทัว่ไป กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์
มูลนิธิ, วัด  ประกันภัย  ประกันชีวิต

 1.   กระแสรายวัน
       1.1 กระแสรายวันทัว่ไป 0% 0% 0% 0% - -
       1.2 เคเค  เคอเร้นท์  พลัส 
                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% - - -
                วงเงินมากกว่า      10,000,000  บาทขึ้นไป 1.00% 1.00% 1.00% - - -
 2.   ออมทรัพย์
       2.1 ออมทรัพย์ทัว่ไป 0.75% 0.65% 0.65% 0.65% - -
(ธนาคารฯงดให้บริการเปิดบัญชีใหม่แก่ลูกค้าบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ตามตารางช่อง 1, 2 และ3 ส าหรับบัญชีออมทรัพย์ทัว่ไปต้ังแต่วันที ่13 มกราคม 2557 เป็นต้นไป)
       2.2 เคเค อินเวสเตอร์ เซฟว่ิงส์, เคเค อินเวสเตอร์ เซฟว่ิงส์ พลัส 1.00% - - - - -
(ธนาคารฯงดให้บริการเปิดบัญชีใหม่ส าหรับบัญชี เคเคอินเวสเตอร์ เซฟว่ิงส์, เคเค อินเวสเตอร์ เซฟว่ิงส์ พลัส ต้ังแต่วันที ่13 มกราคม 2557 เป็นต้นไป)
       2.3 เคเค  เซฟว่ิงส์  พลัส, 2.4 เคเค เซฟว่ิงส์ พลัส 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% - - -
                วงเงินมากกว่า      10,000,000  บาทขึ้นไป 1.00% 1.00% 1.00% - - -
        2.5 เงินฝากออมทรัพย์ KK Max Savings
               จ านวนเงินฝากไม่เกิน 5,000,000 บาท 1.25% - - - - -
               จ านวนเงินฝากส่วนทีเ่กิน 5,000,000 บาท 0.75% - - - - -
        2.6 เงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Savings
               วงเงิน  5,000,000 บาท แรก 2.20% 1.50% - - - -
               วงเงินส่วนทีเ่กิน 5,000,000 - 10,000,000 บาท 2.20% 0.85% - - - -
               วงเงินส่วนทีเ่กิน 10,000,000 บาท ขึ้นไป 1.00% 0.85% - - - -

(ตามเง่ือนไขท้ายประกาศ)
        2.7 เงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Bonus 
               วงเงินน้อยกว่า 5,000,000 บาท 1.00% - - - - -
               วงเงิน 5,000,000 - 10,000,000 บาท 2.30% - - - - -
                    (อัตราดอกเบีย้ปกติ 2.20% + Bonus 0.10%)
               วงเงินส่วนทีเ่กิน 10,000,000 บาท ขึ้นไป 1.00% - - - - -

(ตามเง่ือนไขท้ายประกาศ)
        2.8 เงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Gain
               วงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาท 2.25% - - - - -
               วงเงินส่วนทีเ่กิน 20,000,000 บาท 1.00% - - - - -

(ตามเง่ือนไขท้ายประกาศ)
        2.9 เงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Invest 1.25% - - - - -
               (ต้ังแต่วันที ่29 เมษายน 2558 เป็นต้นไป)

(ตามเง่ือนไขท้ายประกาศ)
 3.   เงินฝากประจ า  (ใบรับฝาก (CD))
        ระยะเวลาการฝาก  7  วัน
        เงินฝากต้ังแต่  5,000,000 บาท ขึ้นไป - 1.00% 1.00% 1.00% - -
        ระยะเวลาการฝาก  15  วัน
        เงินฝากต้ังแต่  5,000,000 บาท ขึ้นไป - 1.00% 1.00% 1.00% - -
        ระยะเวลาการฝาก  1  เดือน
        เงินฝากต้ังแต่  5,000,000 บาท ขึ้นไป - 1.00% 1.00% 1.00% - -

ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน)
ตารางอัตราดอกเบ้ียเงินฝาก ที่ 9/2558
เริม่ใช้ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2558

ประเภทลูกค้า ผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ
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 (ร้อยละต่อปี)
ประเภทเงินฝาก

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

สมาคม ทัว่ไป กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์
มูลนิธิ, วัด  ประกันภัย  ประกันชีวิต

ประเภทลูกค้า ผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ

        ระยะเวลาการฝาก  2  เดือน
        เงินฝากต้ังแต่  5,000,000 บาท ขึ้นไป - 1.00% 1.00% 1.00% - -
 4.   เงินฝากประจ า  (บัตรเงินฝาก (NCD))

        ระยะเวลาการฝาก  7  วัน
        เงินฝากต้ังแต่  100,000 บาท ขึ้นไป 1.00% 1.00% 1.00% - - -
        ระยะเวลาการฝาก  15  วัน
        เงินฝากต้ังแต่  100,000 บาท ขึ้นไป 1.00% 1.00% 1.00% - - -
        ระยะเวลาการฝาก  1  เดือน
        เงินฝากต้ังแต่  100,000 บาท ขึ้นไป 1.00% 1.00% 1.00% - - -
        ระยะเวลาการฝาก  2  เดือน
        เงินฝากต้ังแต่  100,000 บาท ขึ้นไป 1.00% 1.00% 1.00% - - -
 5.   เงินฝากประจ า  ( ใบรับฝาก, สมุดคู่ฝาก และบัตรเงินฝาก)
        ระยะเวลาการฝาก 3  เดือน
   วงเงินต้ังแต่    5,000   - 100,000,000       บาท 1.90% 1.80% 1.25% 1.25% - -
   วงเงินมากกว่า             100,000,000       บาท   ขึ้นไป 1.75% 1.65% 1.25% 1.25% - -
        ระยะเวลาการฝาก 6  เดือน
   วงเงินต้ังแต่    5,000   - 100,000,000       บาท 2.00% 1.90% 1.35% 1.35% - -
   วงเงินมากกว่า             100,000,000       บาท   ขึ้นไป 1.85% 1.75% 1.35% 1.35% - -
        ระยะเวลาการฝาก  9  เดือน  
   วงเงินต้ังแต่    5,000   - 100,000,000       บาท 2.00% 1.90% 1.35% 1.35% - -
   วงเงินมากกว่า             100,000,000       บาท   ขึ้นไป 1.85% 1.75% 1.35% 1.35% - -
        ระยะเวลาการฝาก 12  เดือน
   วงเงินต้ังแต่    5,000   - 100,000,000       บาท 2.10% 2.00% 1.40% 1.40% - -
   วงเงินมากกว่า             100,000,000       บาท   ขึ้นไป 1.95% 1.85% 1.40% 1.40% - -
        ระยะเวลาการฝาก 18  เดือน
   วงเงินต้ังแต่    5,000   - 100,000,000       บาท 2.20% 2.10% 1.45% 1.45% - -
   วงเงินมากกว่า              100,000,000       บาท   ขึ้นไป 2.05% 1.95% 1.45% 1.45% - -
        ระยะเวลาการฝาก 24  เดือน
   วงเงินต้ังแต่    5,000   - 100,000,000       บาท 2.30% 2.20% 1.55% 1.55% - -
   วงเงินมากกว่า             100,000,000       บาท   ขึ้นไป 2.15% 2.05% 1.55% 1.55% - -
        ระยะเวลาการฝาก 36  เดือน
   วงเงินต้ังแต่    5,000   - 100,000,000       บาท 2.40% 2.30% 1.65% 1.65% - -
   วงเงินมากกว่า             100,000,000       บาท   ขึ้นไป 2.25% 2.15% 1.65% 1.65% - -
        ระยะเวลาการฝาก 48  เดือน
   วงเงินต้ังแต่    5,000   - 100,000,000       บาท 2.45% 2.35% 1.75% 1.75% - -
   วงเงินมากกว่า              100,000,000       บาท   ขึ้นไป 2.30% 2.20% 1.75% 1.75% - -
 6.  เงินฝากประจ าพิเศษ 15 เดือน 
สมุดคู่ฝาก
(ต้ังแต่วันที ่27 เมษายน 2558 เป็นต้นไป)
จ านวนเงิน  5,000 - 100,000,000  บาท 2.45% - - - - -

(ตามเง่ือนไขท้ายประกาศ)
ประกาศ ณ วันที ่ 30 เมษายน 2558
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หมายเหต ุ:

1. เง่ือนไขเงินฝากประจ า ประเภทใบรับฝากและสมุดคู่ฝาก

1. ก่าหนดยอดเงินในการเปดิบญัชข้ัีนต่่าส่าหรับใบรับฝากประจ่า 500,000 บาท จ่านวนเงินรับฝากครั้งตอ่ไปไม่ต่่ากว่า 100,000 บาท 

และ ส่าหรับสมุดคู่ฝากยอดเงินในการเปดิบญัชข้ัีนต่่า 5,000 บาท จ่านวนเงินรับฝากครั้งตอ่ไปไม่ต่่ากว่า 5,000 บาท

2. กรณีถอนเงินกอ่นครบก่าหนด ตอ้งถอนทั้งจ่านวนของแตล่ะยอดฝาก โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี

- หากระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดอืน นับจากวันที่ฝากธนาคารจะไม่จา่ยดอกเบี้ย

- หากระยะเวลาฝากตั้งแต ่3 เดอืนข้ึนไป นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะจา่ยดอกเบี้ยในอตัราดอกเบี้ยออมทรัพย์ปกต ิณ วันฝาก

3. กรณีถอนกอ่นครบก่าหนด หลงัจากที่ธนาคารจา่ยดอกเบี้ยใหแ้ลว้ธนาคารขอสงวนสทิธิ์ที่จะเรียกดอกเบี้ยที่ไดจ้า่ยไปแลว้คนื โดยหกัจากเงินตน้ในบญัชฝีากประจ่า 

และจะท่าการค่านวณดอกเบี้ยใหใ้หม่ตามระยะเวลาที่ฝากจริงตามเง่ือนไขที่ธนาคารก่าหนด

4. เงินฝากประจ่าระยะเวลาฝากตั้งแต ่12 เดอืนข้ึนไป ผู้ฝากสามารถแจง้ขอรับดอกเบี้ยราย 6 เดอืนได ้

ทั้งน้ีผู้ฝากเงินจะตอ้งมีบญัชอีอมทรัพย์หรือกระแสรายวันของธนาคารเพื่อรับโอนดอกเบี้ยที่เกดิข้ึนจากเงินฝากประจ่าน้ันๆ

5. ธนาคารอาจพจิารณาอตัราดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่ม รวมถึงเง่ือนไขในการจา่ยดอกเบี้ยน้ันๆ ใหแ้กผู้่ฝากเงินตามความเหมาะสมในแตล่ะกรณี  โดยพจิารณาจากความสมัพนัธ์โดยรวมหรือมูลคา่ทางธุรกจิ  

ที่ผู้ฝากเงินมีหรือจะมีกบัธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มของธนาคาร  สภาวการณ์ของอตัราดอกเบี้ยในตลาดการเงินและความตอ้งการระดมเงินฝากของธนาคารในแตล่ะชว่งเวลา

6. เมื่อครบก่าหนดระยะเวลาการฝาก  หากผู้ฝากไม่ถอนเงินฝากคนื ใหถื้อว่าผู้ฝากมีความประสงคท์ี่จะฝากเงินน้ันตอ่ไปในบญัชเีดมิตามประเภท และระยะเวลาการฝากเดมิ

โดยเปน็การฝากตอ่เงินตน้หรือเงินตน้พร้อมดอกเบี้ยสทุธ ิในอตัราดอกเบี้ยที่ธนาคารก่าหนด ณ วันที่ฝากใหม ่และหากธนาคารมิไดแ้จง้ใหเ้จา้ของบญัชทีราบเปน็อย่างอื่น 

ใหถื้อว่าธนาคารตกลงรับฝากเงินน้ันตอ่ไป 

7. กรณีเงินฝากประจ่าครบก่าหนดในวันหยุดท่าการธนาคาร และผู้ฝากมาถอนเงินฝากที่ครบก่าหนดในวันท่าการหลงัวันหยุดท่าการน้ัน ธนาคารจะค่านวณดอกเบี้ยใหผู้้ฝากส่าหรับวันหยุดท่าการน้ันดว้ย

8. ธนาคารสงวนสทิธิ์ที่จะก่าหนดระยะเวลาการรับฝากเงิน ประเภทเงินฝากประจ่าโดยมีก่าหนดระยะเวลาฝากที่มากกว่าหรือต่่ากว่าก่าหนดระยะเวลาฝากตามประกาศของธนาคารได้

และธนาคารก่าหนดจะจา่ยดอกเบี้ยส่าหรับระยะเวลาฝากประจ่า ซึ่งตา่งไปจากตารางประกาศของธนาคารดงักลา่วข้างตน้ในอตัราดอกเบี้ยเท่ากบัอตัราดอกเบี้ยเงินฝากประจ่า

 ตามระยะเวลาฝากที่ต่่ากว่าในล่าดบัถัดไปและ ในวงเงินฝากเดยีวกนั 

9. ธนาคารขอสงวนสทิธิ์ในการรับฝากเงินฝากประจ่าประเภทใบรับฝาก ใหก้บัลกูคา้ประเภทนิตบิคุคลทั่วไป นิตบิคุคลพเิศษ สถาบนัการเงิน วัด มูลนิธิ สมาคม โรงเรียน และมหาวิทยาลยัเท่าน้ัน

10. ธนาคารขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบี้ยและเง่ือนไขอื่น  ๆตามความเหมาะสม

2. เง่ือนไขบัตรเงินฝาก (NCD) 

1. ก่าหนดยอดเงินในการเปดิบญัชข้ัีนต่่า 100,000 บาท จ่านวนเงินรับฝากครั้งตอ่ไปไม่ต่่ากว่า 100,000 บาท

2. บตัรเงินฝากน้ี ใหบ้ริการเฉพาะลกูคา้ที่ขอสนิเชื่อ และน่าบตัรเงินฝากมาเปน็หลกัประกนัในการขอสนิเชื่อกบัธนาคารเท่าน้ัน

3. ลกูคา้ตอ้งมีบญัชเีงินฝากออมทรัพย์ หรือบญัชกีระแสรายวัน กบัธนาคาร เพื่อรองรับการโอนเงินตน้ และ/หรือดอกเบี้ย  

4. กรณีลกูคา้ตอ้งการไถ่ถอนกอ่นครบก่าหนดระยะเวลาฝาก ตอ้งถอนทั้งจ่านวน ของแตล่ะยอดฝาก (แตล่ะ Dep.) ทั้งน้ี ลกูคา้ตอ้งไดร้ับอนุมัตไิถ่ถอนจากฝ่ายสนิเชื่อธุรกจิที่เกี่ยวข้อง 

และฝ่ายปฏิบตักิารการเงิน กอ่น  

  กรณีถอนกอ่นก่าหนด

- ระยะเวลาฝากไม่ถึง  3 เดอืนธนาคารไม่จา่ยดอกเบี้ย 

- ระยะเวลาฝากตั้งแต ่3 เดอืนธนาคารจา่ยดอกเบี้ยเท่ากบัอตัราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป ณ วันฝาก หกัภาษีตามอตัราที่กรมสรรพากรก่าหนด

5. การรับดอกเบี้ย รับเมื่อครบก่าหนดระยะเวลาฝากเท่าน้ัน โดยธนาคารจะด่าเนินการโอนเงินเข้าบญัชตีามที่ลกูคา้ไดแ้จง้ไว้ 

6. การหกัภาษี ผู้ที่ถือบตัรเงินฝากชนิดเปลี่ยนมือได ้(NCD)  ผู้ฝากที่มีชื่อไว้ในบตัรเงินฝาก จะถูกหกัภาษีจากดอกเบี้ยที่ไดร้ับตามอตัราที่กรมสรรพากรก่าหนดไว้ 

(การเปลี่ยนมือจะเปลี่ยนไดเ้ฉพาะบคุคลธรรมดากบับคุคลธรรมดา  หรือนิตบิคุคล กบันิตบิคุคล เท่าน้ัน ไม่สามารถเปลี่ยนข้ามประเภทกลุ่มลกูคา้ได)้ 

7. กรณีระยะเวลาฝากต่่ากว่า 3 เดอืน ธนาคารขอสงวนสทิธิ์ใหบ้ริการเฉพาะลกูคา้ที่ไดร้ับความเหน็ชอบจากธนาคารเท่าน้ัน 

3. เง่ือนไขเงินฝากออมทรัพย์

          3.1 เงินฝากออมทรัพย์  

   (ธนาคารฯ งดใหบ้ริการรับเปิดใหม่ ส าหรับลูกคา้ประเภท บุคคลธรรมดา มูลนิธ ิวัด สมาคม  และลูกคา้ประเภทนิตบุิคคล ช่อง 1, 2 และ 3 ตั้งแตวั่นที ่13 มกราคม 2557 เป็นตน้)

1. ก่าหนดยอดเงินฝากในการเปดิบญัชข้ัีนต่่า 1,000 บาท

2. ธนาคารจะค่านวณดอกเบี้ยเงินฝากทุกวันและจะน่าดอกเบี้ยดงักลา่วเข้าบญัชใีหใ้นวันสิ้นเดอืนของเดอืนมิถุนายน

และธันวาคมของทุกปี

3. ในกรณีมีคา่ธรรมเนียม ธนาคารสงวนสทิธิที่จะเรียกเกบ็คา่ธรรมเนียมในสว่นที่เหลอื/คงคา้งจากเจา้ของบญัชดีงักลา่ว

4. ธนาคารขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบี้ยและเง่ือนไขอื่น  ๆตามความเหมาะสม

         3.2 เงินฝากเคเค อินเวสเตอร์ เซฟว่ิงส์ และ เงินฝากเคเค อินเวสเตอร์ เซฟว่ิงส์ พลัส (ธนาคารฯ งดใหบ้ริการเปิดบัญชีใหม่ ตั้งแตวั่นที ่13 มกราคม 2557 เป็นตน้ไป)

1. ก่าหนดยอดเงินฝากในการเปดิบญัชข้ัีนต่่า 10,000 บาท

2. ตอ้งเปน็ลกูคา้หลกัทรัพย์ของบริษัทหลกัทรัพย์เคเคเทรด จ่ากดั เท่าน้ัน 

3. ธนาคารจะค่านวณดอกเบี้ยเงินฝากจากยอดเงินคงเหลอืในบญัชทีุกวัน  และจะน่าดอกเบี้ยดงักลา่วเข้าบญัชใีหใ้น

วันสิ้นเดอืนของเดอืนมิถุนายนและธันวาคมของทุกปี

4. ในกรณีมีคา่ธรรมเนียม ธนาคารสงวนสทิธิ์ที่จะเรียกเกบ็คา่ธรรมเนียมในสว่นที่เหลอื/คงคา้งจากเจา้ของบญัชดีงักลา่ว

5. ธนาคารสงวนสทิธิ์ที่จะหกัภาษีเงินได ้ณ ที่จา่ย จากดอกเบี้ยเงินฝาก ตามเง่ือนไขของกรมสรรพากร เว้นแตจ่ะไดร้ับยกเว้น

6. ธนาคารขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบี้ยและเง่ือนไขอื่น  ๆตามความเหมาะสม

          3.3 เงินฝากเคเค เซฟว่ิงส์ พลัส

1. ก่าหนดยอดเงินฝากในการเปดิบญัชข้ัีนต่่า 1,000 บาท

2. ธนาคารจะค่านวณดอกเบี้ยเงินฝากจากยอดเงินคงเหลอืในบญัชทีุกวัน  และจะน่าดอกเบี้ยดงักลา่วเข้าบญัชใีหใ้น

วันสิ้นเดอืนของเดอืนมิถุนายนและธันวาคมของทุกปี 

3. ในกรณีมีคา่ธรรมเนียม ธนาคารสงวนสทิธิ์ที่จะเรียกเกบ็คา่ธรรมเนียมในสว่นที่เหลอื/คงคา้งจากเจา้ของบญัชดีงักลา่ว

4. ธนาคารสงวนสทิธิ์ที่จะหกัภาษีเงินได ้ณ ที่จา่ย จากดอกเบี้ยเงินฝาก ตามเง่ือนไขของกรมสรรพากร เว้นแตจ่ะไดร้ับยกเว้น

5. ธนาคารขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบี้ยและเง่ือนไขอื่น  ๆตามความเหมาะสม

          3.4 เงินฝากเคเค เซฟว่ิงส์ พลัส 2

1. เฉพาะลกูคา้ที่ไดร้ับใบจองสทิธิจากงาน Money Expo 2009 สามารถน่าใบจองสทิธิมาเปดิบญัชไีดต้ั้งแตวั่นที่ 7 - 29 พฤษภาคม 2552 

ณ สาขาที่ก่าหนด

2. ส่าหรับลกูคา้บคุคลธรรมดา เท่าน้ัน

3. ก่าหนดยอดเงินฝากในการเปดิบญัชข้ัีนต่่า 50,000 บาท

4. ใชส้มุดคู่ฝากเปน็หลกัฐานในการรับฝาก

5. ธนาคารจะค่านวณดอกเบี้ยเงินฝากจากยอดเงินคงเหลอืในบญัชทีุกวัน  และจะน่าดอกเบี้ยดงักลา่วเข้าบญัชใีหใ้น

วันสิ้นเดอืนของเดอืนมิถุนายนและธันวาคมของทุกปี 

6. ในกรณีมีคา่ธรรมเนียม ธนาคารสงวนสทิธิ์ที่จะเรียกเกบ็คา่ธรรมเนียมในสว่นที่เหลอื/คงคา้งจากเจา้ของบญัชดีงักลา่ว

7. ธนาคารสงวนสทิธิ์ที่จะหกัภาษีเงินได ้ณ ที่จา่ย จากดอกเบี้ยเงินฝาก ตามเง่ือนไขของกรมสรรพากร เว้นแตจ่ะไดร้ับยกเว้น

8. ธนาคารขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบี้ยและเง่ือนไขอื่น  ๆตามความเหมาะสม
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          3.5 เงินฝากออมทรัพย์ เคเค แม็กซ์ เซฟว่ิงส์ (ส าหรับบัญชีที่เปิดตั้งแต ่12 - 15 พฤศจกิายน 2552)

 1.    เฉพาะลกูคา้รายใหม่ บคุคลธรรมดา(บญัชเีดี่ยวเท่าน้ัน)

 2.   1 บญัชี  ตอ่ 1 ราย

 3.   เปดิบญัชไีดต้ั้งแตวั่นที่ 12 - 15 พฤศจกิายน 2552 ภายในงาน Set In The City 2009 เท่าน้ัน

 4.   ก่าหนดยอดเงินในการเปดิบญัชข้ัีนต่่า 500,000 บาท

 5.   ธนาคารจะค่านวณดอกเบี้ยเงินฝากจากยอดเงินคงเหลอืในบญัชทีุกวัน  และจะน่าดอกเบี้ยดงักลา่วเข้าบญัชใีนวัน

     สิ้นเดอืนมิถุนายนและธันวาคมของทุกปี

 6.  ธนาคารสงวนสทิธิ์ที่จะหกัภาษีเงินได ้ณ ที่จา่ย จากดอกเบี้ยเงินฝาก ตามเง่ือนไขของกรมสรรพากร เว้นแตจ่ะไดร้ับยกเว้น

 7.  ธนาคารขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบี้ยและเง่ือนไขอื่น  ๆตามความเหมาะสม

3.6 เงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Savings

1. จ่านวนเงินเปดิบญัชข้ัีนต่่า 50,000 บาท   

2. สามารถเปดิบญัชไีด้  1 ราย ตอ่ 1 บญัชี เท่าน้ัน

3. สงวนสทิธิ์ในการเปดิบญัชชีื่อร่วม และ/หรือ /เพื่อ/โดย

4. ผู้ฝากสามารถถอน/โอนเงินจากบญัชไีดเ้ดอืนละ 4 ครั้ง การถอนครั้งตอ่ไปในเดอืนน้ันจะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนียมครั้งละ 500 บาท

5. กรณียอดเงินฝากคงเหลอืในบญัชเีฉลี่ยต่่ากว่า 50,000 บาท ตอ่เดอืน จะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนียมรักษาบญัชเีดอืนละ 100 บาท

6. ก่าหนดยอดคงเหลอืข้ันต่่าในบญัช ี500 บาท ผู้ฝากจะไม่สามารถท่ารายการถอน / โอน จนท่าใหย้อดคงเหลอืในบญัชตี่่ากว่า 500 บาทได ้

ยกเว้นกรณีการท่ารายการถอนเพื่อขอปดิบญัชเีท่าน้ัน

7. ปดิบญัชภีายใน 30 วัน นับตั้งแตวั่นที่เปดิบญัชี จะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนียมการปดิบญัชี 50 บาท

8. ธนาคารจะค่านวณดอกเบี้ยเงินฝากจากยอดเงินคงเหลอืในบญัชทีุกสิ้นวัน  และจา่ยดอกเบี้ยในวันสิ้นเดอืนมิถุนายนและธันวาคมของทุกปี

9. ธนาคารสงวนสทิธิ์ที่จะหกัภาษีเงินได ้ณ ที่จา่ย จากดอกเบี้ยเงินฝาก ตามเง่ือนไขของกรมสรรพากร เว้นแตจ่ะไดร้ับยกเว้น

3.7 เงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Bonus 

1. ก่าหนดยอดเงินฝากในการเปดิบญัชข้ัีนต่่า 1,000 บาท

2. เฉพาะลกูคา้บคุคลธรรมดาบญัชเีดี่ยว , คณะบคุคลที่จดทะเบยีน  1 ราย ตอ่ 1 บญัชี เท่าน้ัน

3. ปดิบญัชภีายใน 30 วัน นับตั้งแตวั่นที่เปดิบญัชี จะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนียมการปดิบญัชี 50 บาท

4. ธนาคารจะค่านวณดอกเบี้ยเงินฝากจากยอดเงินคงเหลอืในบญัชทีุกสิ้นวัน และจา่ยดอกเบี้ยปลีะ 2 ครั้ง (สิ้นเดอืนมิ.ย. และ ธ.ค.)

5. การค่านวณดอกเบี้ย ค่านวณจากยอดเงินคงเหลอืในบญัชทีุกสิ้นวัน โดยยอดเงินคงเหลอื ไม่เกนิ 10 ลา้นบาท ค่านวณตามอตัราดอกเบี้ย บวกโบนัสพเิศษ(ถ้ามี)  ตั้งแตบ่าทแรก ,

ส่าหรับยอดคงเหลอื ตั้งแต ่10 ลา้นบาท ข้ึนไป ค่านวณดอกเบี้ยใหต้ามสดัสว่นจ่านวนเงินโดยแบง่ออกเปน็ 2 สว่น คอื สว่นที่ไม่เกนิ 10 ลา้นบาทแรก และสว่นที่เกนิ 10 ลา้นบาท

ตวัอย่าง

- กรณียอดเงินคงเหลอื ไม่เกนิ 10 ลา้นบาท  

เชน่ ลกูคา้มียอดเงินคงเหลอื ณ สิ้นวัน จ่านวน 3 ลา้นบาท 

3,000,000 x อตัราดอกเบี้ย% x จ่านวนวันฝาก

                          365 วัน

เชน่ ลกูคา้มียอดเงินคงเหลอื ณ สิ้นวัน จ่านวน 8 ลา้นบาท 

8,000,000 x (อตัราดอกเบี้ย%+โบนัส%) x จ่านวนวันฝาก

                                      365 วัน

- กรณียอดเงินคงเหลอื ตั้งแต ่10 ลา้นบาท  ข้ึนไป

เชน่ ลกูคา้มียอดเงินคงเหลอื ณ สิ้นวัน จ่านวน 12 ลา้นบาท 

10,000,000 x (อตัราดอกเบี้ย%+โบนัส%) x จ่านวนวันฝาก  +  2,000,0000 x อตัราดอกเบี้ย% x จ่านวนวันฝาก

                                      365 วัน                                    365 วัน

6. กรณีน่าฝากเข้าบญัชดีว้ยเชค็ตา่งธนาคาร ซึ่งไม่สามารถเรียกเกบ็เงินไดม้ีผลเชค็คนื  ธนาคารจะเรียกเกบ็คา่ธรรมเนียมเชค็คนืในอตัราตามประกาศคา่ธรรมเนียมที่ธนาคารก่าหนด

7. ธนาคารสงวนสทิธิ์ที่จะหกัภาษีเงินได ้ณ ที่จา่ย จากดอกเบี้ยเงินฝาก ตามเง่ือนไขของกรมสรรพากร เว้นแตจ่ะไดร้ับยกเว้น

8. ธนาคารขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบี้ยและเง่ือนไขอื่น  ๆตามความเหมาะสม

3.8 เงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Gain

1. จ่านวนเงินเปดิบญัชข้ัีนต่่า 50,000 บาท

2. เฉพาะบคุคลธรรมดา บญัชเีดี่ยว และ คณะบคุคลที่จดทะเบยีน เท่าน้ัน

3. คดิคา่ธรรมเนียมในการถอน 0.1% จากยอดเงินที่ถอน (ข้ันต่่า 100 บาท) 

- ยกเว้นคา่ธรรมเนียมส่าหรับการถอนไม่เกนิ 10,000 บาทตอ่เดอืน (ไม่จ่ากดัจ่านวนครั้งในการถอน) 

- ไม่คดิคา่ธรรมเนียมกรณีการโอนเงิน (TR) ไปยังบญัชอีื่นในผลติภัณฑ์ เคเค สมาร์ท เกน 

4. คดิคา่ธรรมเนียมการปดิบญัชี 0.1% ของจ่านวนเงินที่ปดิบญัชี (ข้ันต่่า 100 บาท)

ยกเว้นคา่ธรรมเนียมการปดิบญัชเีพื่อน่าเงินไปฝากยังบญัชอีื่นในผลติภัณฑ์ เคเค สมาร์ท เกน

5. ปดิบญัชภีายใน 30 วัน นับตั้งแตวั่นที่เปดิบญัชี จะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนียมการปดิบญัชี 50 บาท 

6. ธนาคารจะค่านวณดอกเบี้ยเงินฝากจากยอดคงเหลอืในบญัชทีุกสิ้นวัน และจา่ยดอกเบี้ยเดอืนละ 1 ครั้ง

7. ธนาคารสงวนสทิธิ์ที่จะหกัภาษีเงินได ้ณ ที่จา่ย จากดอกเบี้ยเงินฝากตามเง่ือนไขของกรมสรรพากรเว้นแตจ่ะไดร้ับยกเว้น

8. ธนาคารขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบี้ยและเง่ือนไขอื่น  ๆตามความเหมาะสม

3.9 เงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Invest

(ธนาคารสงวนสทิธิ์ในการเปดิบญัชใีหม่และรับฝากเงินในบญัชน้ีี เฉพาะประเภทลกูคา้บคุคลธรรมดา ที่มีอายุ 20 ปบีริบรูณ์ข้ึนไปเท่าน้ัน)

1. ผู้ฝากสามารถขอเปดิบญัชไีดเ้ฉพาะบญัชทีี่มีชื่อบคุคลคนเดยีวเปน็เจา้ของบญัชี ตลอดจนไม่สามารถขอเปดิบญัชรี่วม หรือเพื่อบคุคลอื่นได้

2. จ่านวนเงินเปดิบญัชข้ัีนต่่า 1,000 บาท

3. ผู้ฝากตอ้งก่าหนดเง่ือนไขยอดเงินคงเหลอืข้ันต่่า และยอดเงินคงเหลอืสงูสดุ และ ตกลงผูกพนัและปฏิบตัติามข้อก่าหนดและเง่ือนไขการใชบ้ริการบญัชเีงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Invest 

4. ธนาคารจะจา่ยดอกเบี้ยปลีะ 2 ครั้ง ณ วันสิ้นเดอืนมิถุนายน และธันวาคมของทุกป ี โดยธนาคารจะค่านวณดอกเบี้ยตามอตัราที่ระบไุว้ในตารางที ่1 ดา้นหน้าน้ี 

เปน็รายวันจากยอดเงินคงเหลอื ณ สิ้นวัน ตามวิธีการค่านวณดอกเบี้ยที่ระบดุา้นท้ายของประกาศน้ี

5. ในกรณีที่ผู้ฝากปดิบญัชเีงินฝากภายใน 30 วัน นับตั้งแตวั่นที่เปดิบญัชี ธนาคารจะคดิคา่ธรรมเนียม ตามที่ธนาคารประกาศก่าหนด

6. ธนาคารสงวนสทิธิ์ที่จะหกัภาษีเงินได ้ณ ที่จา่ย จากดอกเบี้ยเงินฝาก ตามเง่ือนไขของกรมสรรพากร เว้นแตจ่ะไดร้ับยกเว้น

7. ธนาคารขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบี้ยและเง่ือนไขอื่น  ๆตามความเหมาะสม
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4. เง่ือนไขเงินฝากกระแสรายวัน

         4.1 เงินฝากกระแสรายวัน

1. ก่าหนดยอดเงินฝากในการเปดิบญัชข้ัีนต่่า 10,000 บาท

2. ในกรณีมีคา่ธรรมเนียม ธนาคารสงวนสทิธิ์ที่จะเรียกเกบ็คา่ธรรมเนียมในสว่นที่เหลอื/คงคา้งจากเจา้ของบญัชดีงักลา่ว

3. ธนาคารขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขอื่น  ๆตามความเหมาะสม

        4.2 เงินฝากเคเค เคอร์เร้นท์ พลัส

1. ก่าหนดยอดเงินฝากในการเปดิบญัชข้ัีนต่่า 10,000 บาท

2. ธนาคารจะค่านวณดอกเบี้ยเงินฝากจากยอดเงินคงเหลอืในบญัชทีุกวัน  และจะน่าดอกเบี้ยดงักลา่วเข้าบญัชใีหใ้น

วันสิ้นเดอืนของเดอืนมิถุนายนและธันวาคมของทุกปี 

3. สามารถท่าการถอนเงินในบญัชกีระแสรายวันโดยการใชเ้ชค็ได้

4. ในกรณีมีคา่ธรรมเนียม ธนาคารสงวนสทิธิ์ที่จะเรียกเกบ็คา่ธรรมเนียมในสว่นที่เหลอื/คงคา้งจากเจา้ของบญัชดีงักลา่ว

5. ธนาคารสงวนสทิธิ์ที่จะหกัภาษีเงินได ้ณ ที่จา่ย จากดอกเบี้ยเงินฝาก ตามเง่ือนไขของกรมสรรพากร เว้นแตจ่ะไดร้ับยกเว้น

6. ธนาคารขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบี้ยและเง่ือนไขอื่น  ๆตามความเหมาะสม

5.  เง่ือนไขเงินฝากประจ าพิเศษ 15 เดอืน

1. ระยะเวลาโครงการตั้งแตวั่นที่ 27 เมษายน 2558  เปน็ตน้ไป

2. ส่าหรับลกูคา้บคุคลธรรมดา อายุตั้งแต ่ 15 ปบีริบรูณ์  ไม่รวม มูลนิธิ ,  วัด และสมาคม

3. กรณีถอนเงินกอ่นครบก่าหนด ตอ้งถอนทั้งจ่านวนของแตล่ะยอดฝาก โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี

- ระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดอืน นับจากวันที่ฝากธนาคารจะไม่จา่ยดอกเบี้ย

- ระยะเวลาฝากตั้งแต ่3 เดอืนข้ึนไป นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะจา่ยดอกเบี้ยในอตัราดอกเบี้ยออมทรัพย์ปกต ิณ วันฝาก

4. ธนาคารจา่ยดอกเบี้ยแบบรายเดอืน  ทั้งน้ีลกูคา้จะตอ้งมีบญัชอีอมทรัพย์ หรือกระแสรายวันกบัธนาคารเกยีรตนิาคนิ เพื่อรองรับดอกเบี้ยเข้าบญัช ี

5. เมื่อครบก่าหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะท่าการฝากตอ่โดยอตัโนมัตใิหใ้นระยะเวลาฝาก 12 เดอืน โดยไดร้ับดอกเบี้ยในอตัราปกตทิี่ธนาคารประกาศ ณ ขณะน้ัน 

6. ธนาคารขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบี้ยและเง่ือนไขอื่น  ๆตามความเหมาะสม

6. เง่ือนไขอ่ืนๆ

1. นิตบิคุคลทั่วไป หมายถึง บริษัทจ่ากดั บริษัทมหาชนจ่ากดั หา้งหุ้นสว่นจ่ากดั หา้งหุ้นสว่นสามัญนิตบิคุคลจ่ากดั นิตบิคุคลอื่นที่จดัตั้งตามกฎหมาย 

และนิตบิคุคลอาคารชดุ ทั้งน้ีไม่รวมถึงนิตบิคุคลพเิศษ 

2. นิตบิคุคลพเิศษ หมายถึง หน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกจิ และนิตบิคุคลที่มิใชส่ถาบนัการเงิน แตม่ีจ่านวนสนิทรัพย์ ตั้งแต ่10,000 ลา้นบาท 

ทั้งน้ีรวมถึงกจิการในเครือของนิตบิคุคลน้ันๆดว้ย
3. สตูรการค่านวณดอกเบี้ยมีดงัน้ี(ใชห้ลกัเกณฑ์ 1 ป ีมี 365 วัน)

จ่านวนดอกเบี้ยที่ไดร้ับ = เงินตน้ x อตัราดอกเบี้ย x ระยะเวลาที่ฝากจริง(วัน)

100 365

4. ลกูคา้เงินฝากของธนาคารจะไดร้ับความคุ้มครอง จากสถาบนัคุ้มครองเงินฝาก โดยมีรายละเอยีดการคุ้มครองเงินตน้และดอกเบี้ย ตอ่รายผู้ฝากตอ่สถาบนัการเงินแตล่ะแหง่

ตามจ่านวนที่ฝากไว้ แตไ่ม่เกนิจ่านวนที่ก่าหนดดงัน้ี

ตั้งแตวั่นที่ 11 สงิหาคม 2555 - 10 สงิหาคม 2558

ตั้งแตวั่นที่ 11 สงิหาคม 2558 - 10 สงิหาคม 2559

ตั้งแตวั่นที่ 11 สงิหาคม 2559 เปน็ตน้ไป

ทั้งน้ี เงินฝากที่ไดร้ับความคุ้มครองไดแ้ก ่เงินฝากกระแสรายวัน ออมทรัพย ์ประจ่า ใบรับฝากเงินที่เปน็เงินบาท ยกเว้น บญัชเีงินบาทของผู้มีถ่ินที่อยู่นอกประเทศ 

(Non-Resident Baht Account : NRBA)

ประกาศ ณ วันที่  30 เมษายน 2558

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ่ากดั (มหาชน)

(นายชวลติ จนิดาวณิค)

ระยะเวลา จ่านวนที่คุ้มครอง

ไม่เกนิ 50 ลา้นบาท

ไม่เกนิ 25 ลา้นบาท

ไม่เกนิ   1 ลา้นบาท
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