ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
ตารางอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ที่ 9/2558
เริม่ ใช้ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2558
ประเภทเงินฝาก
(1)
บุคคลธรรมดา
สมาคม
มูลนิธิ, วัด

(ร้อยละต่อปี)
ประเภทลูกค้า
ผู้มีถิ่นฐานอยูน่ อกประเทศ
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
นิติบุคคล
นิติบุคคลพิเศษ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
ทัว่ ไป
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
สหกรณ์ออมทรัพย์
ประกันภัย
ประกันชีวิต

1. กระแสรายวัน
1.1 กระแสรายวันทัว่ ไป
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 ออมทรัพย์ทวั่ ไป
0.75%
0.65%
0.65%
0.65%
(ธนาคารฯงดให้บริการเปิดบัญชีใหม่แก่ลูกค้าบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ตามตารางช่อง 1, 2 และ3 สาหรับบัญชีออมทรัพย์ทวั่ ไปตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2557 เป็นต้นไป)
2.2 เคเค อินเวสเตอร์ เซฟวิ่งส์, เคเค อินเวสเตอร์ เซฟวิ่งส์ พลัส
1.00%
(ธนาคารฯงดให้บริการเปิดบัญชีใหม่สาหรับบัญชี เคเคอินเวสเตอร์ เซฟวิ่งส์, เคเค อินเวสเตอร์ เซฟวิ่งส์ พลัส ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2557 เป็นต้นไป)
2.3 เคเค เซฟวิ่งส์ พลัส, 2.4 เคเค เซฟวิ่งส์ 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
จานวนเงินฝากไม่เกิน 5,000,000 บาท
1.25%
จานวนเงินฝากส่วนทีเ่ กิน 5,000,000 บาท
0.75%
2.6 เงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Savings
1.50%
วงเงิน 5,000,000 บาท แรก
2.20%
วงเงินส่วนทีเ่ กิน 5,000,000 - 10,000,000 บาท
2.20%
0.85%
วงเงินส่วนทีเ่ กิน 10,000,000 บาท ขึ้นไป
1.00%
0.85%
(ตามเงื่อนไขท้ายประกาศ)
2.7 เงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Bonus
วงเงินน้อยกว่า 5,000,000 บาท
1.00%
วงเงิน 5,000,000 - 10,000,000 บาท
2.30%
(อัตราดอกเบีย้ ปกติ 2.20% + Bonus 0.10%)
วงเงินส่วนทีเ่ กิน 10,000,000 บาท ขึ้นไป
1.00%
(ตามเงื่อนไขท้ายประกาศ)
2.8 เงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Gain
วงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาท
2.25%
วงเงินส่วนทีเ่ กิน 20,000,000 บาท
1.00%
(ตามเงื่อนไขท้ายประกาศ)
2.9 เงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Invest
1.25%
(ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2558 เป็นต้นไป)
(ตามเงื่อนไขท้ายประกาศ)
3. เงินฝากประจา (ใบรับฝาก (CD))
ระยะเวลาการฝาก 7 วัน
เงินฝากตั้งแต่ 5,000,000 บาท ขึ้นไป
1.00%
1.00%
1.00%
ระยะเวลาการฝาก 15 วัน
เงินฝากตั้งแต่ 5,000,000 บาท ขึ้นไป
1.00%
1.00%
1.00%
ระยะเวลาการฝาก 1 เดือน
เงินฝากตั้งแต่ 5,000,000 บาท ขึ้นไป
1.00%
1.00%
1.00%
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ประเภทเงินฝาก
(1)
บุคคลธรรมดา
สมาคม
มูลนิธิ, วัด
ระยะเวลาการฝาก 2 เดือน
เงินฝากตั้งแต่ 5,000,000 บาท ขึ้นไป
4. เงินฝากประจา (บัตรเงินฝาก (NCD))
ระยะเวลาการฝาก 7 วัน
เงินฝากตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป
ระยะเวลาการฝาก 15 วัน
เงินฝากตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป
ระยะเวลาการฝาก 1 เดือน
เงินฝากตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป
ระยะเวลาการฝาก 2 เดือน
เงินฝากตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป
5. เงินฝากประจา ( ใบรับฝาก, สมุดคู่ฝาก และบัตรเงินฝาก)
ระยะเวลาการฝาก 3 เดือน
วงเงินตั้งแต่ 5,000 - 100,000,000 บาท
วงเงินมากกว่า
100,000,000 บาท ขึ้นไป
ระยะเวลาการฝาก 6 เดือน
วงเงินตั้งแต่ 5,000 - 100,000,000 บาท
วงเงินมากกว่า
100,000,000 บาท ขึ้นไป
ระยะเวลาการฝาก 9 เดือน
วงเงินตั้งแต่ 5,000 - 100,000,000 บาท
วงเงินมากกว่า
100,000,000 บาท ขึ้นไป
ระยะเวลาการฝาก 12 เดือน
วงเงินตั้งแต่ 5,000 - 100,000,000 บาท
วงเงินมากกว่า
100,000,000 บาท ขึ้นไป
ระยะเวลาการฝาก 18 เดือน
วงเงินตั้งแต่ 5,000 - 100,000,000 บาท
วงเงินมากกว่า
100,000,000 บาท ขึ้นไป
ระยะเวลาการฝาก 24 เดือน
วงเงินตั้งแต่ 5,000 - 100,000,000 บาท
วงเงินมากกว่า
100,000,000 บาท ขึ้นไป
ระยะเวลาการฝาก 36 เดือน
วงเงินตั้งแต่ 5,000 - 100,000,000 บาท
วงเงินมากกว่า
100,000,000 บาท ขึ้นไป
ระยะเวลาการฝาก 48 เดือน
วงเงินตั้งแต่ 5,000 - 100,000,000 บาท
วงเงินมากกว่า
100,000,000 บาท ขึ้นไป
6. เงินฝากประจาพิเศษ 15 เดือน
สมุดคู่ฝาก
(ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2558 เป็นต้นไป)
จานวนเงิน 5,000 - 100,000,000 บาท
(ตามเงื่อนไขท้ายประกาศ)

(ร้อยละต่อปี)
ประเภทลูกค้า
ผู้มีถิ่นฐานอยูน่ อกประเทศ
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
นิติบุคคล
นิติบุคคลพิเศษ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
ทัว่ ไป
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
สหกรณ์ออมทรัพย์
ประกันภัย
ประกันชีวิต
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ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2558
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หมายเหตุ :
1. เงื่อนไขเงินฝากประจา ประเภทใบรับฝากและสมุดคู่ฝาก
1. ก่าหนดยอดเงินในการเปิดบัญชีขั้นต่่าส่าหรับใบรับฝากประจ่า 500,000 บาท จ่านวนเงินรับฝากครั้งต่อไปไม่ต่ากว่า 100,000 บาท
และ ส่าหรับสมุดคู่ฝากยอดเงินในการเปิดบัญชีขั้นต่่า 5,000 บาท จ่านวนเงินรับฝากครั้งต่อไปไม่ต่ากว่า 5,000 บาท
2. กรณีถอนเงินก่อนครบก่าหนด ต้องถอนทั้งจ่านวนของแต่ละยอดฝาก โดยมีเงื่อนไขดังนี้
- หากระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน นับจากวันที่ฝากธนาคารจะไม่จา่ ยดอกเบี้ย
- หากระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ปกติ ณ วันฝาก
3. กรณีถอนก่อนครบก่าหนด หลังจากที่ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยให้แล้วธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกดอกเบี้ยที่ได้จา่ ยไปแล้วคืน โดยหักจากเงินต้นในบัญชีฝากประจ่า
และจะท่าการค่านวณดอกเบี้ยให้ใหม่ตามระยะเวลาที่ฝากจริงตามเงื่อนไขที่ธนาคารก่าหนด
4. เงินฝากประจ่าระยะเวลาฝากตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป ผู้ฝากสามารถแจ้งขอรับดอกเบี้ยราย 6 เดือนได้
ทั้งนี้ผู้ฝากเงินจะต้องมีบญ
ั ชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันของธนาคารเพื่อรับโอนดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากเงินฝากประจ่านั้นๆ
5. ธนาคารอาจพิจารณาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่ม รวมถึงเงื่อนไขในการจ่ายดอกเบี้ยนั้นๆ ให้แก่ผู้ฝากเงินตามความเหมาะสมในแต่ละกรณี โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์โดยรวมหรือมูลค่าทางธุรกิจ
ที่ผู้ฝากเงินมีหรือจะมีกบ
ั ธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มของธนาคาร สภาวการณ์ของอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินและความต้องการระดมเงินฝากของธนาคารในแต่ละช่วงเวลา
6. เมื่อครบก่าหนดระยะเวลาการฝาก หากผู้ฝากไม่ถอนเงินฝากคืน ให้ถือว่าผู้ฝากมีความประสงค์ที่จะฝากเงินนั้นต่อไปในบัญชีเดิมตามประเภท และระยะเวลาการฝากเดิม
โดยเป็นการฝากต่อเงินต้นหรือเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยสุทธิ ในอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารก่าหนด ณ วันที่ฝากใหม่ และหากธนาคารมิได้แจ้งให้เจ้าของบัญชีทราบเป็นอย่างอื่น
ให้ถือว่าธนาคารตกลงรับฝากเงินนั้นต่อไป
7. กรณีเงินฝากประจ่าครบก่าหนดในวันหยุดท่าการธนาคาร และผู้ฝากมาถอนเงินฝากที่ครบก่าหนดในวันท่าการหลังวันหยุดท่าการนั้น ธนาคารจะค่านวณดอกเบี้ยให้ผู้ฝากส่าหรับวันหยุดท่าการนั้นด้วย
8. ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะก่าหนดระยะเวลาการรับฝากเงิน ประเภทเงินฝากประจ่าโดยมีก่าหนดระยะเวลาฝากที่มากกว่าหรือต่่ากว่าก่าหนดระยะเวลาฝากตามประกาศของธนาคารได้
และธนาคารก่าหนดจะจ่ายดอกเบี้ยส่าหรับระยะเวลาฝากประจ่า ซึ่งต่างไปจากตารางประกาศของธนาคารดังกล่าวข้างต้นในอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ่า
ตามระยะเวลาฝากที่ต่ากว่าในล่าดับถัดไปและ ในวงเงินฝากเดียวกัน
9. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการรับฝากเงินฝากประจ่าประเภทใบรับฝาก ให้กบ
ั ลูกค้าประเภทนิตบ
ิ ค
ุ คลทั่วไป นิตบ
ิ ค
ุ คลพิเศษ สถาบันการเงิน วัด มูลนิธิ สมาคม โรงเรียน และมหาวิทยาลัยเท่านั้น
10. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขอื่นๆ ตามความเหมาะสม
2. เงื่อนไขบัตรเงินฝาก (NCD)
ก่าหนดยอดเงินในการเปิดบัญชีขั้นต่่า 100,000 บาท จ่านวนเงินรับฝากครั้งต่อไปไม่ต่ากว่า 100,000 บาท
บัตรเงินฝากนี้ ให้บริการเฉพาะลูกค้าที่ขอสินเชื่อ และน่าบัตรเงินฝากมาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อกับธนาคารเท่านั้น
ลูกค้าต้องมีบญ
ั ชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวัน กับธนาคาร เพื่อรองรับการโอนเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ย
กรณีลก
ู ค้าต้องการไถ่ถอนก่อนครบก่าหนดระยะเวลาฝาก ต้องถอนทั้งจ่านวน ของแต่ละยอดฝาก (แต่ละ Dep.) ทั้งนี้ ลูกค้าต้องได้รับอนุมัตไิ ถ่ถอนจากฝ่ายสินเชื่อธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
และฝ่ายปฏิบต
ั ก
ิ ารการเงิน ก่อน
กรณีถอนก่อนก่าหนด
- ระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือนธนาคารไม่จา่ ยดอกเบี้ย
- ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป ณ วันฝาก หักภาษีตามอัตราที่กรมสรรพากรก่าหนด
5. การรับดอกเบี้ย รับเมื่อครบก่าหนดระยะเวลาฝากเท่านั้น โดยธนาคารจะด่าเนินการโอนเงินเข้าบัญชีตามที่ลก
ู ค้าได้แจ้งไว้
6. การหักภาษี ผู้ที่ถือบัตรเงินฝากชนิดเปลี่ยนมือได้ (NCD) ผู้ฝากที่มีชื่อไว้ในบัตรเงินฝาก จะถูกหักภาษีจากดอกเบี้ยที่ได้รับตามอัตราที่กรมสรรพากรก่าหนดไว้
(การเปลี่ยนมือจะเปลี่ยนได้เฉพาะบุคคลธรรมดากับบุคคลธรรมดา หรือนิตบ
ิ ค
ุ คล กับนิตบ
ิ ค
ุ คล เท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนข้ามประเภทกลุ่มลูกค้าได้)
7. กรณีระยะเวลาฝากต่่ากว่า 3 เดือน ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ให้บริการเฉพาะลูกค้าที่ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารเท่านั้น
1.
2.
3.
4.

3. เงื่อนไขเงินฝากออมทรัพย์
3.1 เงินฝากออมทรัพย์
(ธนาคารฯ งดให้บริการรับเปิดใหม่ สาหรับลูกค้าประเภท บุคคลธรรมดา มูลนิธิ วัด สมาคม และลูกค้าประเภทนิตบ
ิ ุคคล ช่อง 1, 2 และ 3 ตั้งแต่วน
ั ที่ 13 มกราคม 2557 เป็นต้น)
1. ก่าหนดยอดเงินฝากในการเปิดบัญชีขั้นต่่า 1,000 บาท
2. ธนาคารจะค่านวณดอกเบี้ยเงินฝากทุกวันและจะน่าดอกเบี้ยดังกล่าวเข้าบัญชีให้ในวันสิ้นเดือนของเดือนมิถุนายน
และธันวาคมของทุกปี
3. ในกรณีมีคา่ ธรรมเนียม ธนาคารสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในส่วนที่เหลือ/คงค้างจากเจ้าของบัญชีดงั กล่าว
4. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขอื่นๆ ตามความเหมาะสม
3.2 เงินฝากเคเค อินเวสเตอร์ เซฟวิ่งส์ และ เงินฝากเคเค อินเวสเตอร์ เซฟวิ่งส์ พลัส (ธนาคารฯ งดให้บริการเปิดบัญชีใหม่ ตั้งแต่วน
ั ที่ 13 มกราคม 2557 เป็นต้นไป)
1. ก่าหนดยอดเงินฝากในการเปิดบัญชีขั้นต่่า 10,000 บาท
2. ต้องเป็นลูกค้าหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์เคเคเทรด จ่ากัด เท่านั้น
3. ธนาคารจะค่านวณดอกเบี้ยเงินฝากจากยอดเงินคงเหลือในบัญชีทุกวัน และจะน่าดอกเบี้ยดังกล่าวเข้าบัญชีให้ใน
วันสิ้นเดือนของเดือนมิถุนายนและธันวาคมของทุกปี
4. ในกรณีมีคา่ ธรรมเนียม ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในส่วนที่เหลือ/คงค้างจากเจ้าของบัญชีดงั กล่าว
5. ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะหักภาษีเงินได้ ณ ที่จา่ ย จากดอกเบี้ยเงินฝาก ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร เว้นแต่จะได้รับยกเว้น
6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขอื่นๆ ตามความเหมาะสม
3.3 เงินฝากเคเค เซฟวิ่งส์ พลัส
1. ก่าหนดยอดเงินฝากในการเปิดบัญชีขั้นต่่า 1,000 บาท
2. ธนาคารจะค่านวณดอกเบี้ยเงินฝากจากยอดเงินคงเหลือในบัญชีทุกวัน และจะน่าดอกเบี้ยดังกล่าวเข้าบัญชีให้ใน
วันสิ้นเดือนของเดือนมิถุนายนและธันวาคมของทุกปี
3. ในกรณีมีคา่ ธรรมเนียม ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในส่วนที่เหลือ/คงค้างจากเจ้าของบัญชีดงั กล่าว
4. ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะหักภาษีเงินได้ ณ ที่จา่ ย จากดอกเบี้ยเงินฝาก ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร เว้นแต่จะได้รับยกเว้น
5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขอื่นๆ ตามความเหมาะสม
3.4 เงินฝากเคเค เซฟวิ่งส์ พลัส 2
1. เฉพาะลูกค้าที่ได้รับใบจองสิทธิจากงาน Money Expo 2009 สามารถน่าใบจองสิทธิมาเปิดบัญชีได้ตั้งแต่วันที่ 7 - 29 พฤษภาคม 2552
ณ สาขาที่ก่าหนด
2. ส่าหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา เท่านั้น
3. ก่าหนดยอดเงินฝากในการเปิดบัญชีขั้นต่่า 50,000 บาท
4. ใช้สมุดคู่ฝากเป็นหลักฐานในการรับฝาก
5. ธนาคารจะค่านวณดอกเบี้ยเงินฝากจากยอดเงินคงเหลือในบัญชีทุกวัน และจะน่าดอกเบี้ยดังกล่าวเข้าบัญชีให้ใน
วันสิ้นเดือนของเดือนมิถุนายนและธันวาคมของทุกปี
6. ในกรณีมีคา่ ธรรมเนียม ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในส่วนที่เหลือ/คงค้างจากเจ้าของบัญชีดงั กล่าว
7. ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะหักภาษีเงินได้ ณ ที่จา่ ย จากดอกเบี้ยเงินฝาก ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร เว้นแต่จะได้รับยกเว้น
8. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขอื่นๆ ตามความเหมาะสม
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3.5 เงินฝากออมทรัพย์ เคเค แม็กซ์ เซฟวิ่งส์ (สาหรับบัญชีที่เปิดตั้งแต่ 12 - 15 พฤศจิกายน 2552)
1. เฉพาะลูกค้ารายใหม่ บุคคลธรรมดา(บัญชีเดี่ยวเท่านั้น)
2. 1 บัญชี ต่อ 1 ราย
3. เปิดบัญชีได้ตั้งแต่วันที่ 12 - 15 พฤศจิกายน 2552 ภายในงาน Set In The City 2009 เท่านั้น
4. ก่าหนดยอดเงินในการเปิดบัญชีขั้นต่่า 500,000 บาท
5. ธนาคารจะค่านวณดอกเบี้ยเงินฝากจากยอดเงินคงเหลือในบัญชีทุกวัน และจะน่าดอกเบี้ยดังกล่าวเข้าบัญชีในวัน
สิ้นเดือนมิถุนายนและธันวาคมของทุกปี
6. ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะหักภาษีเงินได้ ณ ที่จา่ ย จากดอกเบี้ยเงินฝาก ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร เว้นแต่จะได้รับยกเว้น
7. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขอื่นๆ ตามความเหมาะสม
3.6 เงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Savings
1. จ่านวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่่า 50,000 บาท
2. สามารถเปิดบัญชีได้ 1 ราย ต่อ 1 บัญชี เท่านั้น
3. สงวนสิทธิ์ในการเปิดบัญชีชื่อร่วม และ/หรือ /เพื่อ/โดย
4. ผู้ฝากสามารถถอน/โอนเงินจากบัญชีได้เดือนละ 4 ครั้ง การถอนครั้งต่อไปในเดือนนั้นจะต้องเสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 500 บาท
5. กรณียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีเฉลี่ยต่่ากว่า 50,000 บาท ต่อเดือน จะต้องเสียค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีเดือนละ 100 บาท
6. ก่าหนดยอดคงเหลือขั้นต่่าในบัญชี 500 บาท ผู้ฝากจะไม่สามารถท่ารายการถอน / โอน จนท่าให้ยอดคงเหลือในบัญชีต่ากว่า 500 บาทได้
ยกเว้นกรณีการท่ารายการถอนเพื่อขอปิดบัญชีเท่านั้น
7. ปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการปิดบัญชี 50 บาท
8. ธนาคารจะค่านวณดอกเบี้ยเงินฝากจากยอดเงินคงเหลือในบัญชีทุกสิ้นวัน และจ่ายดอกเบี้ยในวันสิ้นเดือนมิถุนายนและธันวาคมของทุกปี
9. ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะหักภาษีเงินได้ ณ ที่จา่ ย จากดอกเบี้ยเงินฝาก ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร เว้นแต่จะได้รับยกเว้น
3.7 เงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Bonus
1. ก่าหนดยอดเงินฝากในการเปิดบัญชีขั้นต่่า 1,000 บาท
2. เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาบัญชีเดี่ยว , คณะบุคคลที่จดทะเบียน 1 ราย ต่อ 1 บัญชี เท่านั้น
3. ปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการปิดบัญชี 50 บาท
4. ธนาคารจะค่านวณดอกเบี้ยเงินฝากจากยอดเงินคงเหลือในบัญชีทุกสิ้นวัน และจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง (สิ้นเดือนมิ.ย. และ ธ.ค.)
5. การค่านวณดอกเบี้ย ค่านวณจากยอดเงินคงเหลือในบัญชีทุกสิ้นวัน โดยยอดเงินคงเหลือ ไม่เกิน 10 ล้านบาท ค่านวณตามอัตราดอกเบี้ย บวกโบนัสพิเศษ(ถ้ามี) ตั้งแต่บาทแรก ,
ส่าหรับยอดคงเหลือ ตั้งแต่ 10 ล้านบาท ขึ้นไป ค่านวณดอกเบี้ยให้ตามสัดส่วนจ่านวนเงินโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ไม่เกิน 10 ล้านบาทแรก และส่วนที่เกิน 10 ล้านบาท
ตัวอย่าง
- กรณียอดเงินคงเหลือ ไม่เกิน 10 ล้านบาท
เช่น ลูกค้ามียอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน จ่านวน 3 ล้านบาท
3,000,000 x อัตราดอกเบี้ย% x จ่านวนวันฝาก
365 วัน
เช่น ลูกค้ามียอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน จ่านวน 8 ล้านบาท
8,000,000 x (อัตราดอกเบี้ย%+โบนัส%) x จ่านวนวันฝาก
365 วัน
- กรณียอดเงินคงเหลือ ตั้งแต่ 10 ล้านบาท ขึ้นไป
เช่น ลูกค้ามียอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน จ่านวน 12 ล้านบาท
10,000,000 x (อัตราดอกเบี้ย%+โบนัส%) x จ่านวนวันฝาก + 2,000,0000 x อัตราดอกเบี้ย% x จ่านวนวันฝาก
365 วัน
365 วัน
6. กรณีน่าฝากเข้าบัญชีดว้ ยเช็คต่างธนาคาร ซึ่งไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้มีผลเช็คคืน ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเช็คคืนในอัตราตามประกาศค่าธรรมเนียมที่ธนาคารก่าหนด
7. ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะหักภาษีเงินได้ ณ ที่จา่ ย จากดอกเบี้ยเงินฝาก ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร เว้นแต่จะได้รับยกเว้น
8. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขอื่นๆ ตามความเหมาะสม
3.8 เงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Gain
1. จ่านวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่่า 50,000 บาท
2. เฉพาะบุคคลธรรมดา บัญชีเดี่ยว และ คณะบุคคลที่จดทะเบียน เท่านั้น
3. คิดค่าธรรมเนียมในการถอน 0.1% จากยอดเงินที่ถอน (ขั้นต่่า 100 บาท)
- ยกเว้นค่าธรรมเนียมส่าหรับการถอนไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือน (ไม่จ่ากัดจ่านวนครั้งในการถอน)
- ไม่คด
ิ ค่าธรรมเนียมกรณีการโอนเงิน (TR) ไปยังบัญชีอื่นในผลิตภัณฑ์ เคเค สมาร์ท เกน
4. คิดค่าธรรมเนียมการปิดบัญชี 0.1% ของจ่านวนเงินที่ปด
ิ บัญชี (ขั้นต่่า 100 บาท)
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการปิดบัญชีเพื่อน่าเงินไปฝากยังบัญชีอื่นในผลิตภัณฑ์ เคเค สมาร์ท เกน
5. ปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการปิดบัญชี 50 บาท
6. ธนาคารจะค่านวณดอกเบี้ยเงินฝากจากยอดคงเหลือในบัญชีทุกสิ้นวัน และจ่ายดอกเบี้ยเดือนละ 1 ครั้ง
7. ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะหักภาษีเงินได้ ณ ที่จา่ ย จากดอกเบี้ยเงินฝากตามเงื่อนไขของกรมสรรพากรเว้นแต่จะได้รับยกเว้น
8. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขอื่นๆ ตามความเหมาะสม
3.9 เงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Invest
(ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปิดบัญชีใหม่และรับฝากเงินในบัญชีนี้ เฉพาะประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดา ที่มีอายุ 20 ปีบริบรู ณ์ขึ้นไปเท่านั้น)
1. ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชีได้เฉพาะบัญชีที่มีชื่อบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของบัญชี ตลอดจนไม่สามารถขอเปิดบัญชีร่วม หรือเพื่อบุคคลอื่นได้
2. จ่านวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่่า 1,000 บาท
3. ผู้ฝากต้องก่าหนดเงื่อนไขยอดเงินคงเหลือขั้นต่่า และยอดเงินคงเหลือสูงสุด และ ตกลงผูกพันและปฏิบต
ั ต
ิ ามข้อก่าหนดและเงื่อนไขการใช้บริการบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Invest
4. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ณ วันสิ้นเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี โดยธนาคารจะค่านวณดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุไว้ในตารางที่ 1 ด้านหน้านี้
เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน ตามวิธีการค่านวณดอกเบี้ยที่ระบุดา้ นท้ายของประกาศนี้
5. ในกรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชีเงินฝากภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียม ตามที่ธนาคารประกาศก่าหนด
6. ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะหักภาษีเงินได้ ณ ที่จา่ ย จากดอกเบี้ยเงินฝาก ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร เว้นแต่จะได้รับยกเว้น
7. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขอื่นๆ ตามความเหมาะสม
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4. เงื่อนไขเงินฝากกระแสรายวัน
4.1 เงินฝากกระแสรายวัน
1. ก่าหนดยอดเงินฝากในการเปิดบัญชีขั้นต่่า 10,000 บาท
2. ในกรณีมีคา่ ธรรมเนียม ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในส่วนที่เหลือ/คงค้างจากเจ้าของบัญชีดงั กล่าว
3. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอื่นๆ ตามความเหมาะสม
4.2 เงินฝากเคเค เคอร์เร้นท์ พลัส
1. ก่าหนดยอดเงินฝากในการเปิดบัญชีขั้นต่่า 10,000 บาท
2. ธนาคารจะค่านวณดอกเบี้ยเงินฝากจากยอดเงินคงเหลือในบัญชีทุกวัน และจะน่าดอกเบี้ยดังกล่าวเข้าบัญชีให้ใน
วันสิ้นเดือนของเดือนมิถุนายนและธันวาคมของทุกปี
3. สามารถท่าการถอนเงินในบัญชีกระแสรายวันโดยการใช้เช็คได้
4. ในกรณีมีคา่ ธรรมเนียม ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในส่วนที่เหลือ/คงค้างจากเจ้าของบัญชีดงั กล่าว
5. ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะหักภาษีเงินได้ ณ ที่จา่ ย จากดอกเบี้ยเงินฝาก ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร เว้นแต่จะได้รับยกเว้น
6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขอื่นๆ ตามความเหมาะสม
5. เงื่อนไขเงินฝากประจาพิเศษ 15 เดือน
1. ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2558 เป็นต้นไป
2. ส่าหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบรู ณ์ ไม่รวม มูลนิธิ , วัด และสมาคม
3. กรณีถอนเงินก่อนครบก่าหนด ต้องถอนทั้งจ่านวนของแต่ละยอดฝาก โดยมีเงื่อนไขดังนี้
- ระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน นับจากวันที่ฝากธนาคารจะไม่จา่ ยดอกเบี้ย
- ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ปกติ ณ วันฝาก
4. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยแบบรายเดือน ทั้งนี้ลก
ู ค้าจะต้องมีบญ
ั ชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันกับธนาคารเกียรตินาคิน เพื่อรองรับดอกเบี้ยเข้าบัญชี
5. เมื่อครบก่าหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะท่าการฝากต่อโดยอัตโนมัตใิ ห้ในระยะเวลาฝาก 12 เดือน โดยได้รับดอกเบี้ยในอัตราปกติที่ธนาคารประกาศ ณ ขณะนั้น
6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขอื่นๆ ตามความเหมาะสม
6. เงื่อนไขอื่นๆ
ิ ค
ุ คลทั่วไป หมายถึง บริษัทจ่ากัด บริษัทมหาชนจ่ากัด ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิตบ
ิ ค
ุ คลจ่ากัด นิตบ
ิ ค
ุ คลอื่นที่จด
ั ตั้งตามกฎหมาย
1. นิตบ
และนิตบ
ิ ค
ุ คลอาคารชุด ทั้งนี้ไม่รวมถึงนิตบ
ิ ค
ุ คลพิเศษ
2. นิตบ
ิ ค
ุ คลพิเศษ หมายถึง หน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และนิตบ
ิ ค
ุ คลที่มิใช่สถาบันการเงิน แต่มีจ่านวนสินทรัพย์ ตั้งแต่ 10,000 ล้านบาท
ทั้งนี้รวมถึงกิจการในเครือของนิตบ
ิ ค
ุ คลนั้นๆด้วย
3. สูตรการค่านวณดอกเบี้ยมีดงั นี้(ใช้หลักเกณฑ์ 1 ปี มี 365 วัน)
จ่านวนดอกเบี้ยที่ได้รับ = เงินต้น x อัตราดอกเบี้ย x ระยะเวลาที่ฝากจริง(วัน)
100
365
4. ลูกค้าเงินฝากของธนาคารจะได้รับความคุ้มครอง จากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก โดยมีรายละเอียดการคุ้มครองเงินต้นและดอกเบี้ย ต่อรายผู้ฝากต่อสถาบันการเงินแต่ละแห่ง
ตามจ่านวนที่ฝากไว้ แต่ไม่เกินจ่านวนที่ก่าหนดดังนี้
ระยะเวลา
จ่านวนที่คุ้มครอง
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2555 - 10 สิงหาคม 2558
ไม่เกิน 50 ล้านบาท
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558 - 10 สิงหาคม 2559
ไม่เกิน 25 ล้านบาท
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป
ไม่เกิน 1 ล้านบาท
ทั้งนี้ เงินฝากที่ได้รับความคุ้มครองได้แก่ เงินฝากกระแสรายวัน ออมทรัพย์ ประจ่า ใบรับฝากเงินที่เป็นเงินบาท ยกเว้น บัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ
(Non-Resident Baht Account : NRBA)
ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2558
ธนาคารเกียรตินาคิน จ่ากัด (มหาชน)

(นายชวลิต จินดาวณิค)
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