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บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทัว่ไป นิติบุคคลทีไ่ม่

แสวงหาก าไร
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พิเศษ
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สหกรณ์

ออมทรัพย์
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บุคคลธรรมดา นิติบุคคล

 1.   กระแสรายวนั
       1.1 กระแสรายวันทัว่ไป 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
       1.2 กระแสรายวัน KK SME คณูสาม 0.00% 0.00% - - - - - - -
       1.3 เคเค  เคอเร้นท์  พลสั 
           เงินฝาก  ไม่เกนิ    500,000  บาท 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% - - - -
                         มากกว่า   500,000  บาท แต่ไม่เกนิ 1,000,000  บาท 0.75% 0.50% 0.75% 0.50% 0.50% - - - -
                         มากกว่า 1,000,000  บาท แต่ไม่เกนิ 10,000,000  บาท 1.00% 0.50% 1.00% 0.50% 0.50% - - - -
                         มากกว่า 10,000,000  บาทขึน้ไป 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% - - - -
 2.   ออมทรัพย์
       2.1 ออมทรัพย์ทัว่ไป 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.00% 0.00%
       2.2 เคเค อินเวสเตอร์ เซฟว่ิงส์, เคเค อินเวสเตอร์ เซฟว่ิงส์ พลสั 0.25% - - - - - - - -
       2.3 เคเค  เซฟว่ิงส์  พลสั
           เงินฝาก ไม่เกนิ    500,000  บาท        0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% - - - -
                         มากกว่า   500,000  บาท  แต่ไม่เกนิ 1,000,000  บาท 0.75% 0.50% 0.75% 0.50% 0.50% - - - -
                         มากกว่า 1,000,000  บาท  แต่ไม่เกนิ  10,000,000  บาท 1.00% 0.50% 1.00% 0.50% 0.50% - - - -
                         มากกว่า  10,000,000  บาทขึน้ไป 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% - - - -
      2.4 เคเค เซฟว่ิงส์ พลสั 2
           เงินฝาก ไม่เกนิ    500,000  บาท        0.50% - - - - - - - -
                         มากกว่า   500,000  บาท  แต่ไม่เกนิ 1,000,000  บาท 0.75% - - - - - - - -
                         มากกว่า 1,000,000  บาท  แต่ไม่เกนิ  10,000,000  บาท 1.00% - - - - - - - -
                         มากกว่า  10,000,000  บาทขึน้ไป 0.50% - - - - - - - -
     2.5 ออมทรัพย์ KK Max Savings
         เงินฝาก   ส่วนทีไ่ม่เกนิ 5,000,000  บาท 0.25% - - - - - - - -
                        ส่วนทีเ่กนิ 5,000,000  บาท ขึน้ไป 0.25% - - - - - - - -
    2.6 ออมทรัพย์ KK Smart Savings
          เงินฝาก   ส่วนทีไ่ม่เกนิ  10,000,000  บาท 1.40% 1.00% 1.40% - - - - - -
                         ส่วนทีเ่กนิ  10,000,000  บาท  แต่ไม่เกนิ 20,000,000  บาท 1.40% 0.75% 1.40% - - - - - -
                         ส่วนทีเ่กนิ 20,000,000  บาทขึน้ไป 0.75% 0.75% 0.75% - - - - - -
     2.7 ออมทรัพย์ KK Smart Bonus
          เงินฝาก    น้อยกว่า 5,000,000  บาท 0.75% - - - - - - - -
                          ไม่เกนิ 20,000,000  บาท (แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5,000,000 บาท) 1.50% - - - - - - - -
                          ส่วนทีเ่กนิ 20,000,000  บาท ขึน้ไป 0.75% - - - - - - - -
     2.8 ออมทรัพย์ KK Smart Gain
          เงินฝาก    ส่วนทีไ่ม่เกนิ 20,000,000  บาท 1.50% - - - - - - - -
                          ส่วนทีเ่กนิ 20,000,000  บาท ขึน้ไป 0.75% - - - - - - - -
     2.9 ออมทรัพย์ KK Smart Invest 0.50% - - - - - - - -
     2.10 ออมทรัพย์ KK Smart Million
          เงินฝาก    น้อยกว่า 1,000,000 บาท 0.50% - - - - - - - -
                          ไม่เกนิ 5,000,000 บาท (แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท) 1.35% - - - - - - - -
                           ส่วนทีเ่กนิ 5,000,000 บาท ขึน้ไป 0.50% - - - - - - - -

ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน)
ตารางที ่1 อัตราดอกเบ้ียเงินฝาก ที ่5/2562
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที ่24 พฤษภาคม 2562

ผู้มีถิน่ฐานอยู่นอกประเทศ

ประเภทเงนิฝาก

ประเภทลูกค้า
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     2.11 ออมทรัพย์ KK Smart Triple
          เงินฝาก    ส่วนทีไ่ม่เกนิ  1,000,000  บาท 1.00% - - - - - - - -
                          ส่วนทีเ่กนิ  1,000,000  บาท  แต่ไม่เกนิ 3,000,000  บาท 1.00% - - - - - - - -
                          ส่วนทีเ่กนิ 3,000,000 บาท ขึน้ไป 0.00% - - - - - - - -
         อัตราดอกเบีย้โบนัสพิเศษ 
                         ในปีที ่1 0.40% - - - - - - - -
                         ในปีที ่2 0.50% - - - - - - - -
                         ในปีที ่3 0.60% - - - - - - - -
     2.12 ออมทรัพย์ KK Phatra Smart Settlement
          เงินฝาก    น้อยกว่า 1,000,000  บาท 1.35% 1.20% 1.20% 1.20% 0.85% 0.85% 1.20% - -
                         ไม่เกนิ 100,000,000  บาท (แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท) 1.70% 1.30% 1.30% 1.30% 0.85% 0.85% 1.30% - -
                          ส่วนทีเ่กนิ 100,000,000  บาท ขึน้ไป 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.85% 0.85% 0.50% - -
     2.13 ออมทรัพย์ KK Cooperative Savings
          เงินฝาก ไม่เกนิ 50,000,000 บาท    - 0.75% - - - - 0.75% - -
                       มากกว่า  50,000,000 บาท แต่ไม่เกนิ 100,000,000 บาท - 0.75% - - - - 0.75% - -
                       มากกว่า 100,000,000 บาท แต่ไม่เกนิ 300,000,000 บาท - 0.75% - - - - 0.75% - -
                       มากกว่า 300,000,000 บาท แต่ไม่เกนิ  500,000,000บาท - 1.00% - - - - 1.00% - -
                       มากกว่า 500,000,000 บาทขึน้ไป - 0.50% - - - - 0.50% - -
     2.14 ออมทรัพย์ KK Financial Plus
          เงินฝาก ไม่เกนิ 10,000,000 บาท    - - - - 0.50% 0.50% - - -
                      มากกว่า 10,000,000 บาท แต่ไม่เกนิ 50,000,000 บาท - - - - 0.55% 0.55% - - -
                      มากกว่า 50,000,000 บาท แต่ไม่เกนิ 100,000,000 บาท - - - - 0.75% 0.75%
                      มากกว่า 100,000,000 บาท บาทขึน้ไป - - - - 0.85% 0.85% - - -
     2.15 บัญชเีงินฝากพ้ืนฐาน 0.50% - - - - - - - -
                                         (ตามเง่ือนไขท้ายประกาศ)
 3.   เงนิฝากประจ า(ใบรับฝาก CD)
        7  วนั

        เงินฝาก  5,000,000 บาทขึน้ไป - 0.80% - 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% - -
         15  วนั

        เงินฝาก  5,000,000 บาทขึน้ไป - 0.80% - 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% - -
        1  เดอืน

        เงินฝาก  5,000,000 บาทขึน้ไป - 0.80% - 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% - -
        2  เดอืน

        เงินฝาก  5,000,000 บาทขึน้ไป - 0.80% - 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% - -
 4.   เงนิฝากประจ า (บัตรเงนิฝาก NCD)
        7  วนั

        เงินฝาก  100,000 บาทขึน้ไป 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% - - - -
        15  วนั

        เงินฝาก  100,000 บาทขึน้ไป 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% - - - -
        1  เดอืน

        เงินฝาก  100,000 บาทขึน้ไป 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% - - - -
        2  เดอืน

        เงินฝาก  100,000 บาทขึน้ไป 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% - - - -
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 5.   เงนิฝากประจ า  ( ใบรับฝาก, สมุดคู่ฝาก และบัตรเงนิฝาก)
        3  เดอืน

       เงินฝาก   ไม่เกนิ  100,000,000 บาท 1.30% 1.20% 1.20% 0.90% 0.90% 0.90% 0.90% - -
                       มากกว่า  100,000,000  บาทขึน้ไป 1.15% 1.05% 1.05% 0.90% 0.90% 0.90% 0.90% - -
        6  เดอืน

       เงินฝาก   ไม่เกนิ  100,000,000 บาท 1.40% 1.30% 1.30% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% - -
                       มากกว่า 100,000,000  บาทขึน้ไป 1.25% 1.15% 1.15% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% - -
        9  เดอืน

       เงินฝาก  ไม่เกนิ  100,000,000 บาท 1.40% 1.30% 1.30% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% - -
                      มากกว่า 100,000,000  บาทขึน้ไป 1.25% 1.15% 1.15% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% - -
        12  เดอืน

       เงินฝาก  ไม่เกนิ  100,000,000 บาท 1.50% 1.40% 1.40% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% - -
                      มากกว่า 100,000,000  บาทขึน้ไป 1.35% 1.25% 1.25% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% - -
        18  เดอืน

       เงินฝาก  ไม่เกนิ  100,000,000 บาท 1.55% 1.45% 1.45% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% - -
                     มากกว่า 100,000,000  บาทขึน้ไป 1.40% 1.30% 1.30% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% - -
       24  เดอืน

       เงินฝาก  ไม่เกนิ  100,000,000 บาท 1.55% 1.45% 1.45% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% - -
                      มากกว่า 100,000,000  บาทขึน้ไป 1.40% 1.30% 1.30% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% - -
        36  เดอืน

        เงินฝาก  ไม่เกนิ  100,000,000 บาท 1.65% 1.55% 1.55% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% - -
                       มากกว่า 100,000,000  บาทขึน้ไป 1.50% 1.40% 1.40% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% - -
        48  เดอืน

        เงินฝาก  ไม่เกนิ  100,000,000 บาท 1.75% 1.65% 1.65% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% - -
                      มากกว่า 100,000,000  บาทขึน้ไป 1.60% 1.50% 1.50% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% - -
6. เงนิฝากประจ าพิเศษ 50 เดอืน 

สมุดคู่ฝาก

จ านวนเงิน  5,000 - 100,000,000  บาท 2.30% - - - - - - - -
                                         (ตามเง่ือนไขท้ายประกาศ)
7. เงนิฝากประจ า เคเค ฟรี 55 อพั

สมุดคู่ฝาก
           ระยะเวลาการฝาก 12 เดือน
จ านวนเงิน  5,000 - 1,000,000 บาท 1.60% - - - - - - - -
           ระยะเวลาการฝาก 24 เดือน
จ านวนเงิน  5,000 - 1,000,000 บาท 1.75% - - - - - - - -
                                         (ตามเง่ือนไขท้ายประกาศ)
8. เงนิฝากประจ าพิเศษ 72 เดอืน

สมุดคู่ฝาก
จ านวนเงิน  5,000 - 100,000,000  บาท 2.50% - - - - - - - -
                                         (ตามเง่ือนไขท้ายประกาศ)
9. เงนิฝากประจ าพิเศษ 4 เดอืน

สมุดคู่ฝาก
จ านวนเงินฝากต่อรายการ 100,000 บาท - แต่ไม่ถงึ 10,000,000 บาท 1.65% - - - - - - - -
จ านวนเงินฝากต่อรายการต้ังแต่  10,000,000 บาทขึน้ไป 1.75% - - - - - - - -
(ระยะเวลาโครงการ ต้ังแต่วันที ่24 พฤษภาคม - 30 มิถนุายน 2562 )
                                         (ตามเง่ือนไขท้ายประกาศ)
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10. เงนิฝากประจ าพิเศษ 25 เดอืน

สมุดคู่ฝาก

จ านวนเงิน  100,000 - 100,000,000  บาท 2.00% - - - - - - - -
(ระยะเวลาโครงการ ต้ังแต่วันที ่10 เมษายน - 30 มิถนุายน 2562 )
                                         (ตามเง่ือนไขท้ายประกาศ)

ประกาศ ณ วันที ่23 พฤษภาคม 2562
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หมายเหตุ : ความหมายของประเภทลูกค้า และเงือ่นไขต่างๆ ในการฝากเงนิและจ่ายดอกเบีย้

1. ความหมายของประเภทลูกค้า

1.1 บุคคลธรรมดา หมายถึง บุคคลธรรมดา ห้างหุน้ส่วนสามัญ คณะบุคคลทีม่ีสัญชาติไทย และบุคคลธรรมดาทีม่ีสัญชาติอ่ืนแต่มีถิ่นทีอ่ยู่ในประเทศไทย
1.2 นิติบุคคลทัว่ไป หมายถึง บริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ห้างหุน้ส่วนสามัญจดทะเบียน นิติบุคคลอาคารชุด สหกรณ์ ทีจ่ดทะเบียนจัดต้ัง

ตามกฎหมาย (ยกเว้นสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนีย่น) และนิติบุคคลอ่ืนทีจ่ดทะเบียนจัดต้ังตามกฎหมายไทย 
1.3 นิติบุคคลทีไ่ม่แสวงหาก าไร หมายถึง นิติบุคคลทีไ่ม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาก าไร เช่น มูลนิธิ วัด สมาคม สภากาชาดไทย สถาบันการศึกษา เป็นต้น
1.4 นิติบุคคลพิเศษ หมายถึง หน่วยงานราชการ บริษัทประกันวินาศภัย กองทุนทดแทนความเสียหาย และนิติบุคคลซึง่มีจ านวนสินทรัพย์ต้ังแต่ 10,000,000,000.-บาท 

และให้หมายความรวมถึงกิจการในเครือของนิติบุคคลดังกล่าวด้วย
1.5 หน่วยงานราชการ หมายถึง หน่วยงานต่างๆ ทีม่ีกฎหมายเฉพาะให้จัดต้ังขึ้น เช่น กระทรวง ทบวง กรมของรัฐบาลไทย เทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์กรของรัฐ องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจทีม่ิใช่สถาบัน บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
1.6 กองทุน หมายถึง  กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคล กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน และกองทุนรวมต่างๆ 

ทีจั่ดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย 
1.7 สถาบัน หมายถึง ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ทีจั่ดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ บริษัทเงินทุน 

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน นิติบุคคลทีป่ระกอบธุรกิจบัตรเครดิต นิติบุคคลทีป่ระกอบธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซิง่ 
บริษัทประกันชีวิต บรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ยู่อาศัย บริษัทบริหารสินทรัพย์ และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 

1.8 ผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ (Non-Resident) หมายถึง นิติบุคคล หรือบุคคลทีไ่ม่ได้มีถิ่นทีอ่ยู่ในประเทศไทยซึง่ประกอบด้วย 
(1)  นิติบุคคล ได้แก่ กิจการ สถาบัน กองทุน บริษัท หรือสถาบันการเงินทีต้ั่งอยู่นอกประเทศไทย 
(2)  องค์กรของรัฐบาลต่างประเทศทีต้ั่งอยู่นอกประเทศไทย 
(3)  ส านักงานสาขาและตัวแทนของนิติบุคคลซึง่ต้ังอยู่นอกประเทศไทย
(4)  บุคคลธรรมดาทีไ่ม่มีสัญชาติไทย และไม่มีใบต่างด้าว หรือใบส าคัญถิ่นทีอ่ยู่ในประเทศไทย 

ทัง้นี ้ไม่รวมถึงสถานทูตไทย สถานกงสุลไทย หรือหน่วยงานของรัฐบาลไทยทีต้ั่งอยู่นอกประเทศไทย สถานทูตต่างประเทศ สถานกงสุล ทบวงการช านัญพิเศษ
แห่งองค์การสหประชาชาติ องค์การหรือสถาบันระหว่างประเทศทีป่ระจ าการในประเทศไทย สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ระจ าการในประเทศไทย  
ส านักงานสาขา และตัวแทนของบุคคลทีม่ีถิ่นทีอ่ยู่นอกประเทศซึง่ต้ังอยู่ในประเทศไทย

2. เงือ่นไขส าหรับการฝากเงนิในบัญชีเงนิฝากกระแสรายวนั
2.1 บัญชีเงนิฝากกระแสรายวนัทัว่ไป

2.1.1  จ านวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ า 10,000.- บาท
2.1.2  ไม่มีดอกเบีย้เงินฝาก

2.2 บัญชีเงนิฝากกระแสรายวนั KK SME คูณสาม
(ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการเปิดบัญชีและรับฝากเงนิในบัญชีประเภทนี ้เฉพาะประเภทลูกค้า (1) และ (2) ทีม่ีสินเช่ือธุรกจิ KK SME คูณสามประเภท
สินเช่ือเงนิกู้ เบิกเกนิบัญชี (Overdraft) กบัธนาคารเท่านั้น) 
2.2.1  ไม่จ ากัดจ านวนเงินขั้นต่ าในการเปิดบัญชี
2.2.2  ไม่มีดอกเบีย้เงินฝาก

2.3 บัญชีเงนิฝากเคเค เคอร์เร้นท์ พลสั
2.3.1  จ านวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ า 10,000.- บาท
2.3.2  ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้เงินฝากปีละ 2 คร้ัง ณ วันสิน้เดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี โดยธนาคารจะค านวณดอกเบีย้ตามอัตราทีร่ะบุไว้ในตารางที ่ 1 

ด้านหน้านี ้เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิน้วัน ตามวิธีการค านวณดอกเบีย้ทีร่ะบุด้านท้ายของประกาศนี้

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

3.1.1  จ านวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ า 1,000.- บาท
3.1.2  ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้เงินฝากปีละ 2 คร้ัง ณ วันสิน้เดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี  โดยธนาคารจะค านวณดอกเบีย้ตามอัตราทีร่ะบุไว้ในตารางที ่ 1 

ด้านหน้านี ้เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิน้วัน ตามวิธีการค านวณดอกเบีย้ทีร่ะบุด้านท้ายของประกาศนี้
3.1.3  ในกรณีทีบ่ัญชีไม่มีรายการเคลื่อนไหวต้ังแต่ 12 เดือนขึ้นไป และยอดเงินคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 1,000.- บาท  ธนาคารมีสิทธิหักค่ารักษาบัญชีเงินฝาก

ตามทีธ่นาคารประกาศก าหนด 
3.1.4  ในกรณีทีผู้่ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันทีเ่ปิดบัญชี  ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามทีธ่นาคารประกาศก าหนด

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

3.2.1  ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ปีละ 2 คร้ัง ณ วันสิน้เดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี  โดยธนาคารจะค านวณดอกเบีย้ตามอัตราทีร่ะบุไว้ในตารางที ่ 1 
ด้านหน้านี ้เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิน้วัน ตามวิธีการค านวณดอกเบีย้ทีร่ะบุด้านท้ายของประกาศนี้
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3.2.2  ในกรณีทีบ่ัญชีไม่มีรายการเคลื่อนไหวต้ังแต่ 12 เดือนขึ้นไป และยอดเงินคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 10,000.- บาท  ธนาคารมีสิทธิหักค่ารักษาบัญชีเงินฝาก
ตามทีธ่นาคารประกาศก าหนด 

3.2.3  ในกรณีทีผู้่ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันทีเ่ปิดบัญชี  ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามทีธ่นาคารประกาศก าหนด

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

3.3.1  จ านวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ า 1,000.- บาท
3.3.2  ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ปีละ 2 คร้ัง ณ วันสิน้เดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี  โดยธนาคารจะค านวณดอกเบีย้ตามอัตราทีร่ะบุไว้ในตารางที ่ 1 

ด้านหน้านี ้เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิน้วัน ตามวิธีการค านวณดอกเบีย้ทีร่ะบุด้านท้ายของประกาศนี้
3.3.3 ในกรณีทีบ่ัญชีไม่มีรายการเคลื่อนไหวต้ังแต่ 12 เดือนขึ้นไป และยอดเงินคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 1,000.- บาท  ธนาคารมีสิทธิหักค่ารักษาบัญชีเงินฝาก

ตามทีธ่นาคารประกาศก าหนด 
3.3.4  ในกรณีทีผู้่ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันทีเ่ปิดบัญชี  ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามทีธ่นาคารประกาศก าหนด

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

ตั้งแต่วนัที ่7 - 29 พฤษภาคม 2552 เท่านั้น)
3.4.1  ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ปีละ 2 คร้ัง ณ วันสิน้เดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี  โดยธนาคารจะค านวณดอกเบีย้ตามอัตราทีร่ะบุไว้ในตารางที ่ 1 

ด้านหน้านี ้เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิน้วัน ตามวิธีการค านวณดอกเบีย้ทีร่ะบุด้านท้ายของประกาศนี้
3.4.2 ในกรณีทีบ่ัญชีไม่มีรายการเคลื่อนไหวต้ังแต่ 12 เดือนขึ้นไป และยอดเงินคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 1,000.- บาท  ธนาคารมีสิทธิหักค่ารักษาบัญชีเงินฝาก

ตามทีธ่นาคารประกาศก าหนด 
3.4.3  ในกรณีทีผู้่ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันทีเ่ปิดบัญชี  ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามทีธ่นาคารประกาศก าหนด

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

ตั้งแต่วนัที ่12 - 15 พฤศจิกายน 2552 เท่านั้น)
3.5.1  ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ปีละ 2 คร้ัง ณ วันสิน้เดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี  โดยธนาคารจะค านวณดอกเบีย้ตามอัตราทีร่ะบุไว้ในตารางที ่ 1 

ด้านหน้านี ้เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิน้วัน ตามวิธีการค านวณดอกเบีย้ทีร่ะบุด้านท้ายของประกาศนี้
3.5.2  ในกรณีทีบ่ัญชีไม่มีรายการเคลื่อนไหวต้ังแต่ 12 เดือนขึ้นไป และยอดเงินคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 1,000.- บาท  ธนาคารมีสิทธิหักค่ารักษาบัญชีเงินฝาก

ตามทีธ่นาคารประกาศก าหนด 
3.5.3  ในกรณีทีผู้่ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันทีเ่ปิดบัญชี  ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามทีธ่นาคารประกาศก าหนด

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

3.6.1  ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชีได้เฉพาะบัญชีทีม่ีชื่อบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของบัญชี และผู้ฝาก 1 ราย เปิดได้ 1 บัญชี เท่านัน้ ตลอดจนไม่สามารถขอเปิด
บัญชีร่วม หรือเพ่ือบุคคลอ่ืนได้  

3.6.2  จ านวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ า 50,000.- บาท
3.6.3 ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ปีละ 2 คร้ัง ณ วันสิน้เดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี  โดยธนาคารจะค านวณดอกเบีย้ตามอัตราทีร่ะบุไว้ในตารางที ่ 1 

ด้านหน้านี ้เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิน้วัน ตามวิธีการค านวณดอกเบีย้ทีร่ะบุด้านท้ายของประกาศนี้
3.6.4  ผู้ฝากสามารถถอนเงินจากบัญชีโดยไม่มีค่าธรรมเนียมการถอน/โอนเงิน ได้เดือนละ 4 คร้ัง  และการถอนต้ังแต่คร้ังที ่5 เป็นต้นไป ธนาคารมีสิทธิ

หักค่าธรรมเนียมตามทีธ่นาคารประกาศก าหนด
3.6.5  ธนาคารจะค านวณยอดเงินฝากเฉลี่ยของผู้ฝากเป็นรายเดือนทุกวันสิน้เดือน  หากธนาคารค านวณยอดเงินฝากเฉลี่ยคงเหลือในบัญชีของผู้ฝากแล้ว

ปรากฏว่า ณ วันสิน้เดือน มีจ านวนน้อยกว่า 50,000.- บาท ธนาคารมีสิทธิหักค่าธรรมเนียมตามทีธ่นาคารประกาศก าหนด 
3.6.6 ผู้ฝากต้องคงเงินในบัญชีเป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 500.- บาท การถอนเงินทีท่ าให้ยอดเงินคงเหลือน้อยกว่า 500.- บาท ไม่สามารถท าได้ ยกเว้นการ

ถอนเงินเพ่ือปิดบัญชีเท่านัน้
3.6.7  ในกรณีทีบ่ัญชีไม่มีรายการเคลื่อนไหวต้ังแต่ 12 เดือนขึ้นไป และยอดเงินคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 1,000.- บาท  ธนาคารมีสิทธิหักค่ารักษาบัญชีเงินฝาก

ตามทีธ่นาคารประกาศก าหนด 
3.6.8  ในกรณีทีผู้่ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันทีเ่ปิดบัญชี  ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามทีธ่นาคารประกาศก าหนด

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

3.7.1  ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชีได้เฉพาะบัญชีทีม่ีชื่อบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของบัญชี และผู้ฝาก 1 ราย เปิดได้ 1 บัญชี เท่านัน้ ตลอดจนไม่สามารถขอเปิด
บัญชีร่วม หรือเพ่ือบุคคลอ่ืนได้  

3.7.2  จ านวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ า 1,000.- บาท
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3.7.3  ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ปีละ 2 คร้ัง ณ วันสิน้เดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี โดยธนาคารจะค านวณดอกเบีย้ตามอัตราทีร่ะบุไว้ในตารางที ่ 1
ด้านหน้านี ้เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิน้วัน ตามตัวอย่างวิธีการค านวณดอกเบีย้ออมทรัพย์ KK Smart Bonus ต่อไปนี้

####

3.7.4  ในกรณีทีบ่ัญชีไม่มีรายการเคลื่อนไหวต้ังแต่ 12 เดือนขึ้นไป และยอดเงินคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 1,000.- บาท  ธนาคารมีสิทธิหักค่ารักษาบัญชีเงินฝาก
ตามทีธ่นาคารประกาศก าหนด 

3.7.5  ในกรณีทีผู้่ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันทีเ่ปิดบัญชี  ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามทีธ่นาคารประกาศก าหนด

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

3.8.1 ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชีได้เฉพาะบัญชีทีม่ีชื่อบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของบัญชี ตลอดจนไม่สามารถขอเปิดบัญชีร่วม หรือเพ่ือบุคคลอ่ืนได้  
3.8.2  จ านวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ า 50,000.- บาท
3.8.3  ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้เดือนละ 1 คร้ัง ณ วันสิน้เดือน  โดยธนาคารจะค านวณดอกเบีย้ตามอัตราทีร่ะบุไว้ในตารางที ่1 ด้านหน้านี ้เป็นรายวันจากยอดเงิน

คงเหลือ ณ สิน้วัน ตามวิธีการค านวณดอกเบีย้ทีร่ะบุด้านท้ายของประกาศนี ้
3.8.4  ในกรณีทีผู้่ฝากถอนเงินสด หรือโอนเงินไปยังบัญชีเงินฝากประเภทอ่ืนทีไ่ม่ใช่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Gain มีจ านวนเกินกว่า 20,000.- บาท

ต่อเดือน  ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามทีธ่นาคารประกาศก าหนด  
3.8.5 ผู้ฝากไม่สามารถสมัครใช้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Gain ได้
3.8.6 ในกรณีทีผู้่ฝากปิดบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามอัตราทีธ่นาคารประกาศก าหนด  เว้นแต่เป็นการปิดบัญชีเพ่ือน าเงินไปฝากยังบัญชี

เงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Gain หรือ เป็นบัญชีทีเ่ปิดมาครบระยะเวลา 2 ปี
3.8.7  ในกรณีทีผู้่ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันทีเ่ปิดบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามทีธ่นาคารประกาศก าหนด

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

3.9.1  ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชีได้เฉพาะบัญชีทีม่ีชื่อบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของบัญชี ตลอดจนไม่สามารถขอเปิดบัญชีร่วม หรือเพ่ือบุคคลอ่ืนได้  
3.9.2  จ านวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ า 1,000.- บาท
3.9.3  ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ปีละ 2 คร้ัง ณ วันสิน้เดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี  โดยธนาคารจะค านวณดอกเบีย้ตามอัตราทีร่ะบุไว้ในตารางที ่ 1 

ด้านหน้านี ้เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิน้วัน ตามวิธีการค านวณดอกเบีย้ทีร่ะบุด้านท้ายของประกาศนี้
3.9.4  ผู้ฝากต้องก าหนดเง่ือนไขยอดเงินคงเหลือขั้นต่ า และยอดเงินคงเหลือสูงสุด และตกลงผูกพันและปฏบิัติตามข้อตกลงและเง่ือนไขส าหรับบัญชี

เงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Invest ทีธ่นาคารก าหนด
3.9.5  ในกรณีทีผู้่ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันทีเ่ปิดบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามทีธ่นาคารประกาศก าหนด

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

3.10.1 ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชีได้เฉพาะบัญชีทีม่ีชื่อบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของบัญชี รวมถึงคณะบุคคลทีจ่ดทะเบียน ตลอดจนไม่สามารถขอเปิดบัญชีร่วม 
หรือเพ่ือบุคคลอ่ืนได้

3.10.2 ไม่จ ากัดจ านวนเงินขั้นต่ าในการเปิดบัญชี
3.10.3 ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ปีละ 2 คร้ัง ณ วันสิน้เดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี โดยธนาคารจะค านวณดอกเบีย้ตามอัตราทีร่ะบุไว้ในตารางที ่ 1 
ด้านหน้านี ้เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิน้วัน ตามตัวอย่างวิธีการค านวณดอกเบีย้ออมทรัพย์ KK Smart Million ต่อไปนี้
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3.10.4 ในกรณีทีผู้่ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันทีเ่ปิดบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามทีธ่นาคารประกาศก าหนด

3.11 บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ KK Smart Triple
(ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการเปิดบัญชีใหม่และรับฝากเงนิในบัญชีนี ้เฉพาะประเภทลูกค้า (1) เท่านั้น)

3.11.1 ให้บริการเฉพาะกลุ่มลูกค้าบุคคลธรรมดา ห้างหุน้ส่วนสามัญ และคณะบุคคลทีจ่ดทะเบียน
3.11.2 จ านวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ า 50,000.- บาท
3.11.3 ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ปีละ 1 คร้ัง ณ วันสิน้เดือนธันวาคมของทุกปี และดอกเบีย้โบนัสพิเศษปีละ 1 คร้ัง ณ วันที ่1 มกราคม ของทุกปี

เป็นระยะเวลา 3 ปี 
3.11.4 การค านวณดอกเบีย้เงินฝาก ธนาคารจะค านวณดอกเบีย้ตามอัตราทีร่ะบุไว้ในตามหน้าประกาศของธนาคาร เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิน้วัน  
3.11.5 การค านวณดอกเบีย้โบนัสพิเศษ ธนาคารจะค านวณจากยอดเงินฝากคงเหลือ ณ สิน้วันทีม่ีจ านวนต่ าทีสุ่ดนับต้ังแต่วันเปิดบัญชี ทุกสิน้ปี

ในอัตราดอกเบีย้โบนัสพิเศษตามหน้าประกาศของธนาคาร ณ ขณะนัน้ โดยมีเง่ือนไขและวิธีการค านวณดอกเบีย้โบนัสพิเศษ ดังต่อไปนี้

ในกรณีทีผู้่ฝากปิดบัญชีก่อนวันทีธ่นาคารจ่ายดอกเบีย้โบนัสพิเศษให้แก่ผู้ฝากในปีใด ผู้ฝากจะไม่ได้รับดอกเบีย้โบนัสพิเศษของปีนัน้
3.11.6 ในกรณีทีผู้่ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันทีเ่ปิดบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามทีธ่นาคารประกาศก าหนด

3.12 บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ KK Phatra Smart Settlement
(ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการเปิดบัญชีใหม่และรับฝากเงินในบัญชีนี ้เฉพาะประเภทลูกค้า (1) (2) (3) (4) (5) (6) และ (7) ซึง่เปิดบัญชีเพ่ือการซือ้ขายหลักทรัพย ์และ/หรือท าธุรกรรมอ่ืนใด

 (“บัญชีหลกัทรัพย์”) กบับริษทัหลกัทรัพย์ ภัทร จ ากดั (มหาชน) (“บล. ภัทร”) และใช้บัญชีนีเ้ป็นบัญชีส าหรับหักเงนิโดยอตัโนมัติตามค าส่ังของ บล. ภัทร เท่านั้น)
3.12.1 ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชีได้ โดยชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับเจ้าของบัญชีหลักทรัพย์กับ บล. ภัทร เท่านัน้
3.12.2 ไม่จ่ำกัดจ่ำนวนเงินขั้นต ่ำในกำรเปิดบัญชี 
3.12.3 ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ปีละ 2 คร้ัง ณ วันสิน้เดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี โดยธนาคารจะค านวณ ดอกเบีย้ตามอัตราทีร่ะบุไว้ในตารางที ่ 1 ด้านหน้านี ้

เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิน้วัน ตามตัวอย่างวิธีการค านวณดอกเบีย้ออมทรัพย์ KK Phatra Smart Settlement ต่อไปนี้
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3.12.4 ในกรณีทีผู้่ฝาก (ก) ยกเลิกการใช้บัญชี KK Phatra Smart Settlement เป็นบัญชีส าหรับหักเงินโดยอัตโนมัติตามค าสัง่ของ บล. ภัทร หรือ (ข) ยกเลิกการขอเปิด
บัญชีหลักทรัพย์ หรือปิดบัญชีหลักทรัพย์กับ บล. ภัทร หรือ (ค) ถูกปฏเิสธการขอเปิดบัญชีหลักทรัพย์ หรือถูกปิดบัญชีหลักทรัพย์กับ บล. ภัทร ธนาคารจะด าเนินการ
ปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันทีเ่กิดกรณีตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ดังกล่าว 

3.12.5 ในกรณีทีผู้่ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันทีเ่ปิดบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามทีธ่นาคารประกาศก าหนด   

3.13 บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์  KK Cooperative Savings
(ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการรับฝากเงนิประเภทนี ้เฉพาะลูกค้าทีเ่ป็นสหกรณ์ทีจ่ดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายเท่านั้น )

3.13.1  จ านวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ า 1,000.- บาท
3.13.2  ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ปีละ 2 คร้ัง ณ วันสิน้เดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี  โดยธนาคารจะค านวณดอกเบีย้ตามอัตราทีร่ะบุไว้ในตารางที ่ 1 

ด้านหน้านี ้เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิน้วัน ตามวิธีการค านวณดอกเบีย้ทีร่ะบุด้านท้ายของประกาศนี้
3.13.3 ในกรณีทีบ่ัญชีไม่มีรายการเคลื่อนไหวต้ังแต่ 12 เดือนขึ้นไป และยอดเงินคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 1,000.- บาท  ธนาคารมีสิทธิหักค่ารักษาบัญชีเงินฝาก

ตามทีธ่นาคารประกาศก าหนด 
3.13.4  ในกรณีทีผู้่ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันทีเ่ปิดบัญชี  ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามทีธ่นาคารประกาศก าหนด

3.14 บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ KK Financial Plus
(ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการรับฝากเงนิประเภทนี ้เฉพาะประเภทลูกค้า (5) และ (6) เท่านั้น)

3.14.1  จ านวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ า 1,000.- บาท
3.14.2  ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ปีละ 2 คร้ัง ณ วันสิน้เดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี  โดยธนาคารจะค านวณดอกเบีย้ตามอัตราทีร่ะบุไว้ในตารางที ่ 1 

ด้านหน้านี ้เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิน้วัน ตามวิธีการค านวณดอกเบีย้ทีร่ะบุด้านท้ายของประกาศนี้
3.14.3 ในกรณีทีบ่ัญชีไม่มีรายการเคลื่อนไหวต้ังแต่ 12 เดือนขึ้นไป และยอดเงินคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 1,000.- บาท  ธนาคารมีสิทธิหักค่ารักษาบัญชีเงินฝาก

ตามทีธ่นาคารประกาศก าหนด 
3.14.4  ในกรณีทีผู้่ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันทีเ่ปิดบัญชี  ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามทีธ่นาคารประกาศก าหนด

3.15 บัญชีเงนิฝากพืน้ฐาน
(ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการรับฝากเงนิประเภทนี ้เฉพาะประเภทลูกค้า (1) เท่านั้น)

3.15.1  ให้บริการเฉพาะกลุ่มลูกค้าบุคคลธรรมดา ดังนี้
1. ผู้ทีถ่ือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทียั่งไม่หมดอายุ หรือ บุคคลธรรมดาทีม่ีอายุต้ังแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันทีเ่ปิดบัญชี
2. ผู้ได้รับเงินสวัสดิการสังคมจากรัฐและเงินอุดหนุนอ่ืนในลักษณะเดียวกัน และสมัครใช้บริการ KK พร้อมเพย์โดยผูกบัญชีนีก้ับเลขประจ าตัวประชาชาชน

3.15.2  ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชีได้เฉพาะบัญชีทีม่ีชื่อบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของบัญชี และผู้ฝาก 1 ราย เปิดได้ 1 บัญชี เท่านัน้ 
ตลอดจนไม่สามารถขอเปิดบัญชีร่วม หรือเพ่ือบุคคลอ่ืนได้   

3.15.3  ไม่จ ากัดจ านวนเงินขั้นต่ าในการเปิดบัญชี
3.15.4 ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ปีละ 2 คร้ัง ณ วันสิน้เดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี  โดยธนาคารจะค านวณดอกเบีย้ตามอัตราทีร่ะบุไว้ในตารางที ่ 1  

ด้านหน้านี ้เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิน้วัน ตามวิธีการค านวณดอกเบีย้ทีร่ะบุด้านท้ายของประกาศนี ้
3.15.5 ไม่มีค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีเงินฝาก
3.15.6 ไม่มีค่าธรรมเนียมกรณีทีผู้่ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันทีเ่ปิดบัญชี  
3.15.7 ผู้ฝากสามารถสมัครใช้บริการบัตรเดบิตได้ โดยประเภทบัตรเดบิตเป็นไปตามทีธ่นาคารก าหนด ซึง่ธนาคารจะยกเว้นค่าธรรมเนียมออกบัตร

เฉพาะกรณีออกบัตรคร้ังแรกหรือบัตรหมดอายุ และค่าธรรมเนียมรายปีตลอดอายุบัตร (กรณีบัตรหายหรือช ารุดคิดค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ ตามประกาศธนาคาร)  

4. เงือ่นไขส าหรับการฝากเงนิในบัญชีเงนิฝากประจ า
4.1 บัญชีเงนิฝากประจ า  ในกรณีทีผู้่ฝากขอรับสมุดคู่ฝากเป็นหลกัฐานการฝากเงนิ

4.1.1  จ านวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ า 5,000.- บาท 
4.1.2  ผู้ฝากจะได้รับดอกเบีย้เงินฝากจากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามอัตราทีร่ะบุไว้ในตารางที ่ 1 ด้านหน้านี ้เมื่อผู้ฝากฝากเงินครบตามก าหนดเวลาทีร่ะบุไว้

ในค าขอเปิดบัญชีหรือใบน าฝาก แล้วแต่กรณี นับต้ังแต่วันฝากเงินแต่ละรายการ โดยธนาคารจะค านวณดอกเบีย้ตามวิธีการค านวณดอกเบีย้ทีร่ะบุ
ด้านท้ายของประกาศนี ้ทัง้นี ้ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของธนาคาร เพ่ือรับโอนดอกเบีย้ทีเ่กิดขึ้น

ทัง้นี ้ในกรณีทีผู้่ฝากฝากเงินเพ่ิมเติม หาก (ก) ผู้ฝากฝากเข้าบัญชีเงินฝากประจ าตามประเภทเงินฝากและระยะเวลาการฝากทีธ่นาคารก าหนด
อัตราดอกเบีย้ตามยอดเงินฝากไว้มากกว่า 1 อัตรา และ (ข) จ านวนเงินของรายการทีฝ่ากเพ่ิมเติมนัน้ท าให้ยอดเงินฝากประจ ารวมทุกบัญชี (ไม่รวมบัญชี
เงินฝากประจ าพิเศษ) ของผู้ฝากทัง้หมดทีม่ีอยู่กับธนาคาร มีจ านวนมากกว่า 100,000,000.- บาท ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ให้กับรายการทีฝ่ากเพ่ิมเติม 
ตามอัตราดอกเบีย้ ประเภทเงินฝากและระยะเวลาการฝากของรายการฝากเงินทีเ่พ่ิมเติมดังกล่าว ในอัตราดอกเบีย้เงินฝากทีม่ากกว่า 100,000,000.- บาท 
ทีร่ะบุไว้ในตารางที ่1 ด้านหน้านี ้

4.1.3  ในกรณีทีผู้่ฝากถอนเงินก่อนครบก าหนด ผู้ฝากจะต้องถอนเต็มจ านวนของยอดฝากแต่ละรายการ โดยหากมีระยะเวลาฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะ
ไม่จ่ายดอกเบีย้  และหากมีระยะเวลาฝากต้ังแต่ 3 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้จากยอดเงินฝากดังกล่าว ส าหรับระยะเวลาทีฝ่ากไว้จริงใน
อัตราดอกเบีย้ออมทรัพย์ทัว่ไป ณ วันฝาก 

4.1.4 เงินฝากทีม่ีระยะเวลาฝากต้ังแต่ 12 เดือนขึ้นไป ผู้ฝากสามารถเลือกรับดอกเบีย้เป็นราย 6 เดือน หรือรับดอกเบีย้เมื่อครบก าหนดฝากเงินก็ได้ โดยก าหนด
เง่ือนไขการรับดอกเบีย้และวิธีการรับดอกเบีย้ในค าขอเปิดบัญชี หรือใบน าฝาก หรือเอกสารอ่ืนใดตามทีธ่นาคารก าหนด  

4.1.5 เมื่อครบก าหนดฝากเงิน หากผู้ฝากมิได้ถอนเงินฝากรายการนัน้ๆ ให้ถือว่าผู้ฝากประสงค์จะฝากเงินรายการนัน้กับธนาคารต่อไป ตามประเภทและ
ระยะเวลาการฝากเดิม เว้นแต่ธนาคารจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน โดยแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้า 
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4.2 บัญชีเงนิฝากประจ า  ในกรณีทีผู้่ฝากขอรับใบรับฝาก (CD) เป็นหลกัฐานการฝากเงนิ
(ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการรับฝากเงนิประเภทนี ้เฉพาะประเภทลูกค้า (2) (3) (4) (5) (6) และ (7) เท่านั้น)

4.2.1  จ านวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ า 500,000.- บาท  ส าหรับการฝากคร้ังต่อไป จะต้องฝากจ านวนไม่น้อยกว่า 100,000.- บาทต่อรายการ
4.2.2  ผู้ฝากจะได้รับดอกเบีย้เงินฝากจากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามอัตราทีร่ะบุไว้ในตารางที ่ 1 ด้านหน้านี ้เมื่อผู้ฝากฝากเงินครบตามก าหนดเวลาทีร่ะบุไว้

ในค าขอเปิดบัญชีหรือใบน าฝากหรือเอกสารอ่ืนใดตามทีธ่นาคารก าหนด แล้วแต่กรณี นับต้ังแต่วันฝากเงินแต่ละรายการ โดยธนาคารจะค านวณดอกเบีย้
ตามวิธีการค านวณดอกเบีย้ทีร่ะบุด้านท้ายของประกาศนี ้ทัง้นี ้ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของธนาคาร เพ่ือ
รับโอนดอกเบีย้ทีเ่กิดขึ้น

ทัง้นี ้ในกรณีทีผู้่ฝากฝากเงินเพ่ิมเติม หาก (ก) ผู้ฝากฝากเข้าบัญชีเงินฝากประจ าตามประเภทเงินฝากและระยะเวลาการฝากทีธ่นาคารก าหนด
อัตราดอกเบีย้ตามยอดเงินฝากไว้มากกว่า 1 อัตรา และ (ข) จ านวนเงินของรายการทีฝ่ากเพ่ิมเติมนัน้ท าให้ยอดเงินฝากประจ ารวมทุกบัญชี (ไม่รวมบัญชี
เงินฝากประจ าพิเศษ) ของผู้ฝากทัง้หมดทีม่ีอยู่กับธนาคาร มีจ านวนมากกว่า 100,000,000.- บาท ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ให้กับรายการทีฝ่ากเพ่ิมเติม 
ตามอัตราดอกเบีย้ ประเภทเงินฝากและระยะเวลาการฝากของรายการฝากเงินทีเ่พ่ิมเติมดังกล่าว ในอัตราดอกเบีย้เงินฝากทีม่ากกว่า 100,000,000.- บาท 
ทีร่ะบุไว้ในตารางที ่1 ด้านหน้านี้

4.2.3  ในกรณีทีผู้่ฝากถอนเงินก่อนครบก าหนด  ผู้ฝากจะต้องถอนเต็มจ านวนของยอดฝากแต่ละรายการ โดยหากมีระยะเวลาฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน  ธนาคารจะ
ไม่จ่ายดอกเบีย้ และหากมีระยะเวลาฝากต้ังแต่ 3 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้จากยอดเงินฝากดังกล่าว  ส าหรับระยะเวลาทีฝ่ากไว้จริงใน
อัตราดอกเบีย้ออมทรัพย์ทัว่ไป ณ วันฝาก

4.2.4 เงินฝากทีม่ีระยะเวลาฝากต้ังแต่ 12 เดือนขึ้นไป ผู้ฝากสามารถเลือกรับดอกเบีย้เป็นราย 6 เดือน หรือรับดอกเบีย้เมื่อครบก าหนดฝากเงินก็ได้ โดยก าหนด
เง่ือนไขการรับดอกเบีย้และวิธีการรับดอกเบีย้ในค าขอเปิดบัญชี หรือใบน าฝาก หรือเอกสารอ่ืนใดตามทีธ่นาคารก าหนด

4.2.5  เมื่อครบก าหนดฝากเงิน หากผู้ฝากมิได้ถอนเงินฝากรายการนัน้ๆ ให้ถือว่าผู้ฝากประสงค์จะฝากเงินรายการนัน้กับธนาคารต่อไป ตามประเภทและ
ระยะเวลาการฝากเดิม เว้นแต่ธนาคารจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน โดยแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้า 

4.3 บัญชีเงนิฝากประจ าประเภทบัตรเงนิฝาก (NCD)
(ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการรับฝากเงนิประเภทนี ้เฉพาะลูกค้าทีม่ีสินเช่ือกบัธนาคาร และประสงค์ทีจ่ะน าบัตรเงนิฝากมาเป็นประกนัในการช าระหนีสิ้นเช่ือให้แก่

ธนาคารเท่านั้น หรือลูกค้าทีไ่ด้รับความเห็นชอบจากธนาคาร)
4.3.1  จ านวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ า 100,000.- บาท
4.3.2  ผู้ฝากจะได้รับดอกเบีย้เงินฝากจากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามอัตราทีร่ะบุไว้ในตารางที ่ 1 ด้านหน้านี ้เมื่อผู้ฝากฝากเงินครบตามก าหนดเวลาทีร่ะบุไว้

ในค าขอเปิดบัญชีหรือใบน าฝากหรือเอกสารอ่ืนใดตามทีธ่นาคารก าหนด แล้วแต่กรณี นับต้ังแต่วันฝากเงินแต่ละรายการ โดยธนาคารจะค านวณดอกเบีย้
ตามวิธีการค านวณดอกเบีย้ทีร่ะบุด้านท้ายของประกาศนี ้ทัง้นี ้ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของธนาคาร เพ่ือ
รับโอนดอกเบีย้ทีเ่กิดขึ้น

ทัง้นี ้ในกรณีทีผู้่ฝากฝากเงินเพ่ิมเติม หาก (ก) ผู้ฝากฝากเข้าบัญชีเงินฝากประจ าตามประเภทเงินฝากและระยะเวลาการฝากทีธ่นาคารก าหนด
อัตราดอกเบีย้ตามยอดเงินฝากไว้มากกว่า 1 อัตรา และ (ข) จ านวนเงินของรายการทีฝ่ากเพ่ิมเติมนัน้ท าให้ยอดเงินฝากประจ ารวมทุกบัญชี (ไม่รวมบัญชี
เงินฝากประจ าพิเศษ) ของผู้ฝากทัง้หมดทีม่ีอยู่กับธนาคาร มีจ านวนมากกว่า 100,000,000.- บาท ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ให้กับรายการทีฝ่ากเพ่ิมเติม 
ตามอัตราดอกเบีย้ ประเภทเงินฝากและระยะเวลาการฝากของรายการฝากเงินทีเ่พ่ิมเติมดังกล่าว ในอัตราดอกเบีย้เงินฝากทีม่ากกว่า 100,000,000.- บาท 
ทีร่ะบุไว้ในตารางที ่1 ด้านหน้านี้

4.3.3  ในกรณีทีผู้่ฝากประสงค์ทีจ่ะถอนเงินก่อนวันครบก าหนดช าระหนีส้ินเชื่อทัง้หมด  ผู้ฝากจะต้อง (ก) ได้รับความยินยอมจากธนาคารก่อน  และ (ข) ถอน
เต็มจ านวนของยอดฝากแต่ละรายการ โดยหากมีระยะเวลาฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบีย้ และหากมีระยะเวลาฝากเงินต้ังแต่ 3 เดือน
ขึ้นไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้จากยอดเงินฝากดังกล่าว ส าหรับระยะเวลาทีฝ่ากไว้จริง ในอัตราดอกเบีย้ออมทรัพย์ทัว่ไป ณ วันฝาก 

4.3.4  ผู้ฝากจะได้รับดอกเบีย้เมื่อครบก าหนดฝากเงิน ตามวิธีการรับดอกเบีย้ทีผู้่ฝากระบุไว้ในค าขอเปิดบัญชี หรือใบน าฝาก หรือเอกสารอ่ืนใดตามทีธ่นาคาร
ก าหนด

4.3.5  เมื่อครบก าหนดฝากเงิน หากผู้ฝากมิได้ถอนเงินฝากรายการนัน้ๆ ให้ถือว่าผู้ฝากประสงค์จะฝากเงินรายการนัน้กับธนาคารต่อไป ตามประเภทและ
ระยะเวลาการฝากเดิม เว้นแต่ธนาคารจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน โดยแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้า

4.3.6  ผู้ฝากสามารถโอนบัตรเงินฝากให้แก่บุคคลอ่ืนได้โดยมีเง่ือนไขว่าต้องเป็นการโอนให้กับบุคคลทีเ่ป็นประเภทลูกค้าเดียวกันกับผู้ฝาก

4.4 บัญชีเงนิฝากประจ าพเิศษ 50 เดอืน ในกรณีทีผู้่ฝากขอรับสมุดคู่ฝากเป็นหลกัฐานการฝากเงนิ
(ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการเปิดบัญชีใหม่และรับฝากเงนิประเภทนี ้เฉพาะประเภทลูกค้า (1) ทีม่ีอายตุั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์)

4.4.1 จ านวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ า 5,000.- บาท ส าหรับการฝากคร้ังต่อไปจะต้องฝากจ านวนไม่น้อยกว่า 5,000.- บาทต่อรายการ และยอดเงินฝากในบัญชีสูงสุด
ต้องไม่เกิน 100,000,000.- บาท

4.4.2 ผู้ฝากจะได้รับดอกเบีย้เงินฝากจากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามอัตราทีร่ะบุไว้ในตารางที ่ 1 ด้านหน้านี ้เมื่อผู้ฝากฝากเงินครบตามก าหนดเวลาทีร่ะบุไว้
ในค าขอเปิดบัญชีหรือใบน าฝากหรือเอกสารอ่ืนใดตามทีธ่นาคารก าหนด แล้วแต่กรณี นับต้ังแต่วันฝากเงินแต่ละรายการโดยธนาคารจะค านวณดอกเบีย้
ตามวิธีการค านวณดอกเบีย้ทีร่ะบุด้านท้ายของประกาศนี ้ทัง้นี ้ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของธนาคาร เพ่ือ
รับโอนดอกเบีย้ทีเ่กิดขึ้น

4.4.3 ในกรณีทีผู้่ฝากถอนเงินก่อนครบก าหนด ผู้ฝากจะต้องถอนเต็มจ านวนของยอดฝากแต่ละรายการ โดยหากมีระยะเวลาฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะ
ไม่จ่ายดอกเบีย้ และหากมีระยะเวลาฝากเงินต้ังแต่ 3 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้จากยอดเงินฝากดังกล่าว ส าหรับระยะเวลาทีฝ่ากไว้จริง 
ในอัตราดอกเบีย้ออมทรัพย์ทัว่ไป ณ วันฝาก 

4.4.4 ผู้ฝากจะได้รับดอกเบีย้รายเดือน ตามวิธีการรับดอกเบีย้ทีผู้่ฝากระบุไว้ในค าขอเปิดบัญชี หรือใบน าฝาก หรือเอกสารอ่ืนใดตามทีธ่นาคารก าหนด  
4.4.5 เมื่อครบก าหนดฝากเงิน หากผู้ฝากมิได้ถอนเงินฝากรายการนัน้ๆ ให้ถือว่าผู้ฝากประสงค์จะฝากเงินรายการนัน้กับธนาคารต่อไป โดยธนาคารจะท าการ

ฝากเงินรายการดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากประจ าระยะเวลาการฝาก 12 เดือน ซึง่ผู้ฝากจะได้รับดอกเบีย้เท่ากับอัตราดอกเบีย้เงินฝากประจ า 12 เดือน ที่
ธนาคารประกาศใช้อยู่ในขณะนัน้ 
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4.5 บัญชีเงนิฝากประจ า เคเค ฟรี 55 อพั
(ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการเปิดบัญชีใหม่และรับฝากเงนิประเภทนี ้เฉพาะประเภทลูกค้า (1) ทีม่ีอายตุั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์)

4.5.1  ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชีได้เฉพาะบัญชีทีม่ีชื่อบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของบัญชี ตลอดจนไม่สามารถขอเปิดบัญชีร่วม หรือเพ่ือบุคคลอ่ืนได้ และผู้ฝาก 
1 ราย เปิดได้ 1 บัญชีเท่านัน้

4.5.2  จ านวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ า 5,000.- บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000,000.- บาท ต่อรายการ โดยผู้ฝากสามารถเลือกระยะเวลาในการฝาก 12 เดือน หรือ 24 เดือน 
(ระยะเวลาใดระยะเวลาหนึง่เท่านัน้) ในการฝากเงินเพ่ิมเติมในคร้ังต่อๆ ไป ผู้ฝากสามารถฝากได้ต่อเมื่อยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากมียอดเป็นศูนย์
เท่านัน้

4.5.3  ผู้ฝากจะได้รับดอกเบีย้เงินฝากจากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามอัตราทีร่ะบุไว้ในตารางที ่ 1 ด้านหน้านี ้เมื่อผู้ฝากฝากเงินครบตามก าหนดเวลาทีร่ะบุไว้
ในค าขอเปิดบัญชีหรือใบน าฝากหรือเอกสารอ่ืนใดตามทีธ่นาคารก าหนด แล้วแต่กรณี นับต้ังแต่วันฝากเงินแต่ละรายการ โดยธนาคารจะค านวณดอกเบีย้
ตามวิธีการค านวณดอกเบีย้ทีร่ะบุด้านท้ายของประกาศนี ้ทัง้นี ้ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของธนาคาร เพ่ือ
รับโอนดอกเบีย้ทีเ่กิดขึ้น

4.5.4  ในกรณีทีผู้่ฝากประสงค์จะถอนเงิน ผู้ฝากจะต้องถอนเต็มจ านวนของยอดฝากแต่ละรายการ และหากผู้ฝากถอนเงินก่อนครบก าหนดเวลา ผู้ฝากจะ
ไม่ได้รับดอกเบีย้เงินฝากจากธนาคาร ทัง้นี ้หากผู้ฝากได้รับดอกเบีย้เงินฝากจากธนาคารไปก่อนวันครบก าหนดเวลา ธนาคารสงวนสิทธิ์ทีจ่ะเรียกคืน
ดอกเบีย้เงินฝากดังกล่าว โดยหักดอกเบีย้จากยอดเงินฝากได้ทันที

4.5.5  ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ให้แก่ผู้ฝากเป็นรายเดือน  ตามวิธีการรับดอกเบีย้ทีผู้่ฝากระบุไว้ในค าขอเปิดบัญชี หรือใบน าฝาก หรือเอกสารอ่ืนใดตามทีธ่นาคาร
ก าหนด

4.5.6  เมื่อครบก าหนดฝากเงิน หากผู้ฝากมิได้ถอนเงินฝากรายการนัน้ๆ ให้ถือว่าผู้ฝากประสงค์จะฝากเงินรายการนัน้กับธนาคารต่อไป ตามประเภทและ
ระยะเวลาการฝากเดิม เว้นแต่ธนาคารจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน โดยแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้า 

4.6 บัญชีเงนิฝากประจ าพเิศษ 72 เดอืน ในกรณีทีผู้่ฝากขอรับสมุดคู่ฝากเป็นหลกัฐานการฝากเงนิ
(ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการเปิดบัญชีใหม่และรับฝากเงนิประเภทนี ้เฉพาะประเภทลูกค้า (1) ทีม่ีอายตุั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์)

4.6.1 จ านวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ า 5,000.- บาท ส าหรับการฝากคร้ังต่อไปจะต้องฝากจ านวนไม่น้อยกว่า 5,000.- บาทต่อรายการ และยอดเงินฝากในบัญชีสูงสุด
ต้องไม่เกิน 100,000,000.- บาท

4.6.2 ผู้ฝากจะได้รับดอกเบีย้เงินฝากจากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามอัตราทีร่ะบุไว้ในตารางที ่ 1 ด้านหน้านี ้เมื่อผู้ฝากฝากเงินครบตามก าหนดเวลาทีร่ะบุไว้
ในค าขอเปิดบัญชีหรือใบน าฝากหรือเอกสารอ่ืนใดตามทีธ่นาคารก าหนด แล้วแต่กรณี นับต้ังแต่วันฝากเงินแต่ละรายการ โดยธนาคารจะค านวณดอกเบีย้
ตามวิธีการค านวณดอกเบีย้ทีร่ะบุด้านท้ายของประกาศนี ้ทัง้นี ้ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของธนาคาร เพ่ือ
รับโอนดอกเบีย้ทีเ่กิดขึ้น 

4.6.3 ในกรณีทีผู้่ฝากถอนเงินก่อนครบก าหนด ผู้ฝากจะต้องถอนเต็มจ านวนของยอดฝากแต่ละรายการ โดยหากมีระยะเวลาฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะ
ไม่จ่ายดอกเบีย้ และหากมีระยะเวลาฝากเงินต้ังแต่ 3 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้จากยอดเงินฝากดังกล่าว ส าหรับระยะเวลาทีฝ่ากไว้จริง 
ในอัตราดอกเบีย้ออมทรัพย์ทัว่ไป ณ วันฝาก 

4.6.4 ผู้ฝากจะได้รับดอกเบีย้รายเดือน ตามวิธีการรับดอกเบีย้ทีผู้่ฝากระบุไว้ในค าขอเปิดบัญชี หรือใบน าฝาก หรือเอกสารอ่ืนใดตามทีธ่นาคารก าหนด  
4.6.5 เมื่อครบก าหนดฝากเงิน หากผู้ฝากมิได้ถอนเงินฝากรายการนัน้ๆ ให้ถือว่าผู้ฝากประสงค์จะฝากเงินรายการนัน้กับธนาคารต่อไป โดยธนาคารจะท าการ

ฝากเงินรายการดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากประจ าระยะเวลาการฝาก 12 เดือน ซึง่ผู้ฝากจะได้รับดอกเบีย้เท่ากับอัตราดอกเบีย้เงินฝากประจ า 12 เดือน ที่
ธนาคารประกาศใช้อยู่ในขณะนัน้ 

4.7 บัญชีเงนิฝากประจ าพเิศษ 4 เดอืน ในกรณีทีผู้่ฝากขอรับสมุดคู่ฝากเป็นหลกัฐานการฝากเงนิ
(ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการเปิดบัญชีใหม่และรับฝากเงนิประเภทนี ้เฉพาะประเภทลูกค้า (1) เท่านั้น)

4.7.1 จ านวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ า 100,000.- บาท ส าหรับการฝากคร้ังต่อไปจะต้องฝากจ านวนไม่น้อยกว่า 100,000.- บาทต่อรายการ 
4.7.2 ผู้ฝากจะได้รับดอกเบีย้เงินฝากจากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามอัตราทีร่ะบุไว้ในตารางที ่ 1 ด้านหน้านี ้เมื่อผู้ฝากฝากเงินครบตามก าหนดเวลาทีร่ะบุไว้

ในค าขอเปิดบัญชีหรือใบน าฝากหรือเอกสารอ่ืนใดตามทีธ่นาคารก าหนด แล้วแต่กรณี นับต้ังแต่วันฝากเงินแต่ละรายการ โดยธนาคารจะค านวณดอกเบีย้
ตามวิธีการค านวณดอกเบีย้ทีร่ะบุด้านท้ายของประกาศนี ้ทัง้นี ้ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของธนาคาร เพ่ือ
รับโอนดอกเบีย้ทีเ่กิดขึ้น 

4.7.3 ในกรณีทีผู้่ฝากถอนเงินก่อนครบก าหนด ผู้ฝากจะต้องถอนเต็มจ านวนของยอดฝากแต่ละรายการ โดยหากมีระยะเวลาฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะ
ไม่จ่ายดอกเบีย้ และหากมีระยะเวลาฝากเงินต้ังแต่ 3 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้จากยอดเงินฝากดังกล่าว ส าหรับระยะเวลาทีฝ่ากไว้จริง 
ในอัตราดอกเบีย้ออมทรัพย์ทัว่ไป ณ วันฝาก 

4.7.4 ผู้ฝากจะได้รับดอกเบีย้เมื่อครบก าหนดระยะเวลาฝาก ตามวิธีการรับดอกเบีย้ทีผู้่ฝากระบุไว้ในค าขอเปิดบัญชี หรือใบน าฝาก หรือเอกสารอ่ืนใดตามทีธ่นาคารก าหนด  
4.7.5 เมื่อครบก าหนดฝากเงิน หากผู้ฝากมิได้ถอนเงินฝากรายการนัน้ๆ ให้ถือว่าผู้ฝากประสงค์จะฝากเงินรายการนัน้กับธนาคารต่อไป โดยธนาคารจะท าการ

ฝากเงินรายการดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากประจ าระยะเวลาการฝาก 3 เดือน ซึง่ผู้ฝากจะได้รับดอกเบีย้เท่ากับอัตราดอกเบีย้เงินฝากประจ า 3 เดือน ที่
ธนาคารประกาศใช้อยู่ในขณะนัน้ 

4.8 บัญชีเงนิฝากประจ าพเิศษ 25 เดอืน ในกรณีทีผู้่ฝากขอรับสมุดคู่ฝากเป็นหลกัฐานการฝากเงนิ

(ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการเปิดบัญชีใหม่และรับฝากเงนิประเภทนี ้เฉพาะประเภทลูกค้า (1) เท่านั้น)
4.8.1 จ านวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ า 100,000.- บาท ส าหรับการฝากคร้ังต่อไปจะต้องฝากจ านวนไม่น้อยกว่า 100,000.- บาทต่อรายการ และยอดเงินฝากในบัญชีสูงสุด

ต้องไม่เกิน 100,000,000.- บาท
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4.8.2 ผู้ฝากจะได้รับดอกเบีย้เงินฝากจากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามอัตราทีร่ะบุไว้ในตารางที ่ 1 ด้านหน้านี ้เมื่อผู้ฝากฝากเงินครบตามก าหนดเวลาทีร่ะบุไว้
ในค าขอเปิดบัญชีหรือใบน าฝากหรือเอกสารอ่ืนใดตามทีธ่นาคารก าหนด แล้วแต่กรณี นับต้ังแต่วันฝากเงินแต่ละรายการโดยธนาคารจะค านวณดอกเบีย้
ตามวิธีการค านวณดอกเบีย้ทีร่ะบุด้านท้ายของประกาศนี ้ทัง้นี ้ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของธนาคาร เพ่ือ
รับโอนดอกเบีย้ทีเ่กิดขึ้น

4.8.3 ในกรณีทีผู้่ฝากถอนเงินก่อนครบก าหนด ผู้ฝากจะต้องถอนเต็มจ านวนของยอดฝากแต่ละรายการ โดยหากมีระยะเวลาฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะ
ไม่จ่ายดอกเบีย้ และหากมีระยะเวลาฝากเงินต้ังแต่ 3 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้จากยอดเงินฝากดังกล่าว ส าหรับระยะเวลาทีฝ่ากไว้จริง 
ในอัตราดอกเบีย้ออมทรัพย์ทัว่ไป ณ วันฝาก 

4.8.4 ผู้ฝากจะได้รับดอกเบีย้รายเดือน ตามวิธีการรับดอกเบีย้ทีผู้่ฝากระบุไว้ในค าขอเปิดบัญชี หรือใบน าฝาก หรือเอกสารอ่ืนใดตามทีธ่นาคารก าหนด  
4.8.5 เมื่อครบก าหนดฝากเงิน หากผู้ฝากมิได้ถอนเงินฝากรายการนัน้ๆ ให้ถือว่าผู้ฝากประสงค์จะฝากเงินรายการนัน้กับธนาคารต่อไป โดยธนาคารจะท าการ

ฝากเงินรายการดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากประจ าระยะเวลาการฝาก 12 เดือน ซึง่ผู้ฝากจะได้รับดอกเบีย้เท่ากับอัตราดอกเบีย้เงินฝากประจ า 12 เดือน ที่
ธนาคารประกาศใช้อยู่ในขณะนัน้ 

5. เงือ่นไขการฝากเงนิในบัญชีเงนิฝากของผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ
5.1 บัญชีเงนิฝากของผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ
(ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการรับฝากเงนิประเภทนีเ้ฉพาะลูกค้า (9) ซ่ึงมีข้อตกลงกบัธนาคารไว้ล่วงหน้าเพือ่ด าเนินธุรกรรมการโอนเงนิระหว่างประเทศกบัธนาคารเท่านั้น )

5.1.1 ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีได้เฉพาะประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
5.1.2 การรับฝากเงินดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยก าหนด โดยจะต้องมียอดคงค้างของบัญชีดังกล่าว ณ สิน้วันต้องไม่เกิน 
300,000,000 บาท ต่อรายลูกค้า โดยให้นับรวมบัญชีเงินฝากทุกประเภทของผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ รายนัน้ทีม่ีอยู่กับสถาบันการเงินในประเทศทุกแห่ง

6. เงือ่นไขอื่นๆ 
6.1 ธนาคารอาจพิจารณาจ่ายดอกเบีย้เงินฝากเพ่ิมให้แก่ผู้ฝากได้ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากมูลค่าทางธุรกิจทีผู้่ฝากมีหรือจะมีกับธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคาร

หรือความต้องการระดมเงินฝากของธนาคารในแต่ละช่วงเวลา แต่ทัง้นี ้จะไม่เกินร้อยละ 1 ต่อปี จากอัตราดอกเบีย้เงินฝากทีธ่นาคารประกาศก าหนดจ่ายให้แก่ผู้ฝากทีจั่ดอยู่ในประเภท
ลูกค้าเดียวกัน รวมทัง้มีประเภทเงินฝาก วงเงินฝากและระยะเวลาการฝากเดียวกัน ตามทีร่ะบุไว้ในตารางที ่ 1 ด้านหน้านี้

6.2 ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้เงินฝากและเง่ือนไขทีก่ าหนดทุกประเภทตามความเหมาะสม และ /หรือ เพ่ือให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจการเงินในแต่ละขณะได้
6.3 ธนาคารจะค านวณและหักภาษีเงินได้หัก ณ ทีจ่่ายจากดอกเบีย้เงินฝากแต่ละประเภท ตามหลักเกณฑ์ทีก่รมสรรพากรก าหนด
6.4 เงินฝากทีเ่ป็นเงินบาททุกประเภทของผู้ฝากทีฝ่ากไว้กับธนาคาร ซึง่เป็นบัญชีเงินฝากภายในประเทศ และไม่ใช่เงินฝากในบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นทีอ่ยู่

นอกประเทศ  ผู้ฝากแต่ละรายจะได้รับความคุ้มครองเงินต้นและดอกเบีย้จากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ตามพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 
พ.ศ. 2551 ดังนี ้ 

ระยะเวลา จ านวนเงนิทีคุ้่มครอง
ต้ังแต่วันที ่  11  สิงหาคม 2558 ถึงวันที ่10 สิงหาคม 2559 ไม่เกิน 25 ล้านบาท
ต้ังแต่วันที ่  11  สิงหาคม 2559 ถึงวันที ่10 สิงหาคม 2561 ไม่เกิน 15 ล้านบาท
ต้ังแต่วันที ่  11  สิงหาคม 2561 ถึงวันที ่10 สิงหาคม 2562 ไม่เกิน 10 ล้านบาท
ต้ังแต่วันที ่  11  สิงหาคม 2562 ถึงวันที ่10 สิงหาคม 2563 ไม่เกิน  5 ล้านบาท
ต้ังแต่วันที ่  11  สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ไม่เกิน   1 ล้านบาท

เงินฝากในบัญชีเงินฝากของผู้มีถิ่นทีอ่ยู่นอกประเทศ (Non-Resident Baht Account) ซึง่เป็นประเภทบัญชีพิเศษทีเ่ปิดเพ่ือท ารายการเฉพาะตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เงินฝากทีม่ีอนุพันธ์แฝง และเงินฝากระหว่างสถาบันการเงิน จะไม่ได้รับความคุ้มครองเงินต้นและดอกเบีย้จากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

วธีิการค านวณดอกเบีย้ 
1 เว้นแต่ธนาคารจะก าหนดวิธีการค านวณดอกเบีย้เงินฝากไว้เป็นการเฉพาะ การค านวณดอกเบีย้ใช้หลักเกณฑ์ 1 ปี มี 365 วัน โดยมีสูตรการค านวณดอกเบีย้ ดังนี้

จ านวนดอกเบีย้ทีไ่ด้รับ = ยอดเงินฝากคงเหลือ x อัตราดอกเบีย้% x ระยะเวลาทีฝ่ากจริง (วัน)

2 ธนาคารจะค านวณดอกเบีย้เงินฝากทุกประเภทตามทีร่ะบุไว้ข้างต้น จากยอดเงินคงเหลือในบัญชี ณ สิน้วันทุกวัน และจะจ่ายดอกเบีย้เงินฝากทีค่ านวณ ณ สิน้วัน
ทุกวันดังกล่าว ให้แก่ผู้ฝากตามก าหนดเวลาและเง่ือนไขของบัญชีเงินฝากแต่ละประเภท

365

ประกาศ ณ วันที ่23 พฤษภาคม 2562
ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน)

(นายปรีชา  เตชรุ่งชัยกุล)
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