
 (ร้อยละตอ่ปี)

ประเภทเงินฝาก

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

บุคคลธรรมดา นิติบุคคล นิติบุคคลพิเศษ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน บุคคลธรรมดา นิติบุคคล

สมาคม ทั'วไป กองทุนสาํรองเลี,ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์

มูลนิธิ, วดั  ประกนัภยั  ประกนัชีวิต

 1.   กระแสรายวัน

       1.1 กระแสรายวนัทั'วไป - - - - -

       1.2 เคเค  เคอเร้นท ์ พลสั - -

                วงเงินไมเ่กิน            500,000  บาท 1.25% 0.75% 0.75% - - -

                วงเงินไมเ่กิน         1,000,000  บาท 1.75% 0.75% 0.75% - - -

                วงเงินไมเ่กิน       10,000,000  บาท 2.00% 0.85% 0.85% - - -

                วงเงินมากกวา่      10,000,000  บาทขึ,นไป 1.50% 1.00% 1.00% - - -

 2.   ออมทรัพย์ - -

       2.1 ออมทรัพยท์ั'วไป 0.75% 0.65% 0.65% 0.65% - -

(ธนาคารฯงดใหบ้ริการเปิดบญัชีใหมแ่ก่ลูกคา้บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ตามตารางช่อง 1, 2 และ3 สาํหรับบญัชีออมทรัพยท์ั'วไปตั,งแตว่นัที' 13 มกราคม 2557 เป็นตน้ไป)

       2.2 เคเค อินเวสเตอร์ เซฟวิ'งส์, เคเค อินเวสเตอร์ เซฟวิ'งส์ พลสั 1.00% - - - - -

(ธนาคารฯงดใหบ้ริการเปิดบญัชีใหมส่าํหรับบญัชี เคเคอินเวสเตอร์ เซฟวิ'งส์, เคเค อินเวสเตอร์ เซฟวิ'งส์ พลสั ตั,งแตว่นัที' 13 มกราคม 2557 เป็นตน้ไป)

       2.3 เคเค  เซฟวิ'งส์  พลสั, 2.4 เคเค เซฟวิ'งส์ พลสั 2 - -

                วงเงินไมเ่กิน            500,000  บาท 1.25% 0.75% 0.75% - - -

                วงเงินไมเ่กิน         1,000,000  บาท 1.75% 0.75% 0.75% - - -

                วงเงินไมเ่กิน       10,000,000  บาท 2.00% 0.85% 0.85% - - -

                วงเงินมากกวา่      10,000,000  บาทขึ,นไป 1.50% 1.00% 1.00% - - -

        2.5 เงินฝากออมทรัพย ์KK Max Savings

               จาํนวนเงินฝากไมเ่กิน 5,000,000 บาท 1.25% - - - - -

               จาํนวนเงินฝากส่วนที'เกิน 5,000,000 บาท 0.75% - - - - -

        2.6 เงินฝากออมทรัพย ์KK Smart Savings

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)

ตารางอัตราดอกเบี�ยเงินฝาก ที� 10/2557

เริ�มใช้ตั�งแต่วันที�  28 เมษายน 2557

ประเภทลูกคา้ ผูมี้ถิ'นฐานอยูน่อกประเทศ

        2.6 เงินฝากออมทรัพย ์KK Smart Savings

               วงเงิน  1,000,000 บาท แรก 2.75% 2.75% - - - -

               วงเงินส่วนที'เกิน  1,000,000 - 5,000,000 บาท 2.85% 2.00% - - - -

               วงเงินส่วนที'เกิน 5,000,000 - 10,000,000 บาท 3.00% 0.85% - - - -

               วงเงินส่วนที'เกิน 10,000,000 บาท ขึ,นไป 2.00% 0.85%

(ตามเงื'อนไขทา้ยประกาศ)
 3.   เงินฝากประจํา  (ใบรับฝาก)

        ระยะเวลาการฝาก  7  วนั

        เงินฝากตั,งแต ่ 5,000,000 บาท ขึ,นไป - 1.50% 1.50% 1.50% - -

        ระยะเวลาการฝาก  15  วนั

        เงินฝากตั,งแต ่ 5,000,000 บาท ขึ,นไป - 1.50% 1.50% 1.50% - -

        ระยะเวลาการฝาก  1  เดือน

        เงินฝากตั,งแต ่ 5,000,000 บาท ขึ,นไป - 1.50% 1.50% 1.50% - -

        ระยะเวลาการฝาก  2  เดือน

        เงินฝากตั,งแต ่ 5,000,000 บาท ขึ,นไป - 1.50% 1.50% 1.50% - -

 4.   เงินฝากประจํา  ( ใบรับฝาก, สมุดคู่ฝาก และบตัรเงินฝาก)

        ระยะเวลาการฝาก 3  เดือน

   วงเงินตั,งแต ่   5,000   - 100,000,000       บาท 2.35% 2.35% 2.20% 2.20% - -

   วงเงินมากกวา่              100,000,000       บาท   ขึ,นไป 2.20% 2.20% 2.20% 2.20% - -

        ระยะเวลาการฝาก 6  เดือน

   วงเงินตั,งแต ่   5,000   - 100,000,000       บาท 2.45% 2.45% 2.30% 2.30% - -

   วงเงินมากกวา่              100,000,000       บาท   ขึ,นไป 2.30% 2.30% 2.30% 2.30% - -

        ระยะเวลาการฝาก  9  เดือน  

   วงเงินตั,งแต ่   5,000   - 100,000,000       บาท 2.65% 2.65% 2.50% 2.50% - -

   วงเงินมากกวา่              100,000,000       บาท   ขึ,นไป 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% - -

        ระยะเวลาการฝาก 12  เดือน

   วงเงินตั,งแต ่   5,000   - 100,000,000       บาท 2.80% 2.80% 2.65% 2.65% - -

   วงเงินมากกวา่              100,000,000       บาท   ขึ,นไป 2.65% 2.65% 2.65% 2.65% - -

        ระยะเวลาการฝาก 18  เดือน

   วงเงินตั,งแต ่   5,000   - 100,000,000       บาท 2.80% 2.80% 2.65% 2.65% - -

   วงเงินมากกวา่              100,000,000       บาท   ขึ,นไป 2.65% 2.65% 2.65% 2.65% - -
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        ระยะเวลาการฝาก 24  เดือน

   วงเงินตั,งแต ่   5,000   - 100,000,000       บาท 2.90% 2.90% 2.75% 2.75% - -

   วงเงินมากกวา่              100,000,000       บาท   ขึ,นไป 2.75% 2.75% 2.75% 2.75% - -

        ระยะเวลาการฝาก 36  เดือน

   วงเงินตั,งแต ่   5,000   - 100,000,000       บาท 3.40% 3.00% 2.85% 2.85% - -

   วงเงินมากกวา่              100,000,000       บาท   ขึ,นไป 3.25% 2.85% 2.85% 2.85% - -

        ระยะเวลาการฝาก 48  เดือน

   วงเงินตั,งแต ่   5,000   - 100,000,000       บาท 3.50% 3.50% 3.35% 3.35% - -

   วงเงินมากกวา่              100,000,000       บาท   ขึ,นไป 3.35% 3.35% 3.35% 3.35% - -

 5.   เงินฝากประจําพเิศษ 72 เดอืน 

สมุดคูฝ่าก

 ( ตั,งแตว่นัที'  20 มีนาคม 2557 เป็นตน้ไป  )

 จาํนวนเงินฝากตั,งแต ่ 5,000 - 100,000,000  บาท 4.00% - - - - -

(ตามเงื'อนไขทา้ยประกาศ)

 6.   เงินฝากประจําพเิศษ 13 เดอืน 

สมุดคูฝ่าก
 ( ตั,งแตวนัที' 28 มีนาคม 2557 - 18 พฤษภาคม 2557 )

 จาํนวนเงินฝากตั,งแต ่ 5,000 - 100,000,000  บาท 3.15% - - - - -

(ตามเงื'อนไขทา้ยประกาศ)

ประกาศ ณ วนัที'  25  เมษายน 2557
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หมายเหต ุ:
1. เง ื�อนไขเงนิฝากประจํา ประเภทใบรบัฝากและสมดุคูฝ่าก

1. กําหนดยอดเงนิในการเปิดบัญชขีั �นตํ�า 500,000 บาทสําหรับใบรับฝากประจํา และ 5,000 บาท สําหรับสมดุคูฝ่าก
2. กรณีถอนเงนิกอ่นครบกําหนด ตอ้งถอนทั�งจํานวนของแตล่ะยอดฝาก โดยมเีงื�อนไขดังนี�

- หากระยะเวลาฝากไมถ่งึ 3 เดอืน นับจากวันที�ฝากธนาคารจะไมจ่า่ยดอกเบี�ย
- หากระยะเวลาฝากตั �งแต ่3 เดอืนขึ�นไป นับจากวันที�ฝาก ธนาคารจะจา่ยดอกเบี�ยในอัตราดอกเบี�ยออมทรัพยป์กต ิณ วันฝาก

3. กรณีถอนกอ่นครบกําหนด หลังจากที�ธนาคารจา่ยดอกเบี�ยใหแ้ลว้ธนาคารขอสงวนสทิธิ0ที�จะเรยีกดอกเบี�ยที�ไดจ้า่ยไปแลว้คนื โดยหักจากเงนิตน้ในบัญชฝีากประจํา 
และจะทําการคํานวณดอกเบี�ยใหใ้หมต่ามระยะเวลาที�ฝากจรงิตามเงื�อนไขที�ธนาคารกําหนด

4. เงนิฝากประจําระยะเวลาฝากตั �งแต ่12 เดอืนขึ�นไป ผูฝ้ากสามารถแจง้ขอรับดอกเบี�ยราย 6 เดอืนได ้
ทั �งนี�ผูฝ้ากเงนิจะตอ้งมบัีญชอีอมทรัพยห์รอืกระแสรายวันของธนาคารเพื�อรับโอนดอกเบี�ยที�เกดิข ึ�นจากเงนิฝากประจํานั�นๆ

5. ธนาคารอาจพจิารณาอัตราดอกเบี�ยเงนิฝากเพิ�ม รวมถงึเงื�อนไขในการจา่ยดอกเบี�ยนั�นๆ ใหแ้กผู่ฝ้ากเงนิตามความเหมาะสมในแตล่ะกรณ ี โดยพจิารณาจากความสมัพันธโ์ดยรวมหรอืมลูคา่ทางธรุกจิ  
ที�ผูฝ้ากเงนิมหีรอืจะมกีับธนาคารหรอืบรษัิทในกลุม่ของธนาคาร  สภาวการณ์ของอัตราดอกเบี�ยในตลาดการเงนิและความตอ้งการระดมเงนิฝากของธนาคารในแตล่ะชว่งเวลา

6. เมื�อครบกําหนดระยะเวลาการฝาก  หากผูฝ้ากไมถ่อนเงนิฝากคนื ใหถ้อืวา่ผูฝ้ากมคีวามประสงคท์ี�จะฝากเงนินั�นตอ่ไปในบัญชเีดมิตามประเภท และระยะเวลาการฝากเดมิ
โดยเป็นการฝากตอ่เงนิตน้หรอืเงนิตน้พรอ้มดอกเบี�ยสทุธ ิในอัตราดอกเบี�ยที�ธนาคารกําหนด ณ วันที�ฝากใหม ่และหากธนาคารมไิดแ้จง้ใหเ้จา้ของบัญชทีราบเป็นอยา่งอื�น 
ใหถ้อืวา่ธนาคารตกลงรับฝากเงนินั�นตอ่ไป 

7. กรณีเงนิฝากประจําครบกําหนดในวันหยดุทําการธนาคาร และผูฝ้ากมาถอนเงนิฝากที�ครบกําหนดในวันทําการหลังวันหยดุทําการนั�น ธนาคารจะคํานวณดอกเบี�ยใหผู้ฝ้ากสําหรับวันหยดุทําการนั�นดว้ย
8. ธนาคารสงวนสทิธิ0ที�จะกําหนดระยะเวลาการรับฝากเงนิ ประเภทเงนิฝากประจําโดยมกํีาหนดระยะเวลาฝากที�มากกวา่หรอืตํ�ากวา่กําหนดระยะเวลาฝากตามประกาศของธนาคารได ้

และธนาคารกําหนดจะจา่ยดอกเบี�ยสําหรับระยะเวลาฝากประจํา ซ ึ�งตา่งไปจากตารางประกาศของธนาคารดังกลา่วขา้งตน้ในอัตราดอกเบี�ยเทา่กับอัตราดอกเบี�ยเงนิฝากประจํา
 ตามระยะเวลาฝากที�ตํ�ากวา่ในลําดับถัดไปและ ในวงเงนิฝากเดยีวกัน 

9. ธนาคารขอสงวนสทิธิ0ในการรับฝากเงนิฝากประจําประเภทใบรับฝาก ใหก้ับลกูคา้ประเภทนติบิคุคลทั�วไป นติบิคุคลพเิศษ สถาบันการเงนิ วัด มลูนธิ ิสมาคม โรงเรยีน และมหาวทิยาลัยเทา่นั�น
10. ธนาคารขอสงวนสทิธิ0ในการเปลี�ยนแปลงอัตราดอกเบี�ยและเงื�อนไขอื�นๆ ตามความเหมาะสม

2. เง ื�อนไขบตัรเงนิฝาก (NCD) 

1. กําหนดยอดเงนิในการเปิดบัญชขีั �นตํ�า 100,000 บาท 
2. บัตรเงนิฝากนี� ใหบ้รกิารเฉพาะลกูคา้ที�ขอสนิเชื�อ และนําบัตรเงนิฝากมาเป็นหลักประกันในการขอสนิเชื�อกับธนาคารเทา่นั�น
3. ลกูคา้ตอ้งมบัีญชเีงนิฝากออมทรัพย ์หรอืบัญชกีระแสรายวัน กับธนาคาร เพื�อรองรับการโอนเงนิตน้ และ/หรอืดอกเบี�ย  
4. กรณีลกูคา้ตอ้งการไถถ่อนกอ่นครบกําหนดระยะเวลาฝาก ตอ้งถอนทั�งจํานวน ของแตล่ะยอดฝาก (แตล่ะ Dep.) ทั �งนี� ลกูคา้ตอ้งไดรั้บอนุมัตไิถถ่อนจากฝ่ายสนิเชื�อธรุกจิที�เกี�ยวขอ้ง 

และฝ่ายปฏบัิตกิารการเงนิ กอ่น  
  กรณีถอนกอ่นกําหนด
- ระยะเวลาฝากไมถ่งึ  3 เดอืนธนาคารไมจ่า่ยดอกเบี�ย 
- ระยะเวลาฝากตั �งแต ่3 เดอืนธนาคารจา่ยดอกเบี�ยเทา่กับอัตราดอกเบี�ยเงนิฝากออมทรัพยทั์�วไป ณ วันฝาก หักภาษีตามอัตราที�กรมสรรพากรกําหนด

5. การรับดอกเบี�ย รับเมื�อครบกําหนดระยะเวลาฝากเทา่นั�น โดยธนาคารจะดําเนนิการโอนเงนิเขา้บัญชตีามที�ลกูคา้ไดแ้จง้ไว ้
6. การหักภาษี ผูท้ี�ถอืบัตรเงนิฝากชนดิเปลี�ยนมอืได ้(NCD)  ผูฝ้ากที�มชี ื�อไวใ้นบัตรเงนิฝาก จะถกูหักภาษีจากดอกเบี�ยที�ไดรั้บตามอัตราที�กรมสรรพากรกําหนดไว ้

(การเปลี�ยนมอืจะเปลี�ยนไดเ้ฉพาะบคุคลธรรมดากับบคุคลธรรมดา  หรอืนติบิคุคล กับนติบิคุคล เทา่นั�น ไมส่ามารถเปลี�ยนขา้มประเภทกลุม่ลกูคา้ได)้ 

3. เง ื�อนไขเงนิฝากออมทรพัย์

          3.1 เงนิฝากออมทรพัย ์ 
   (ธนาคารฯ งดใหบ้รกิารรบัเปิดใหม ่สาํหรบัลูกคา้ประเภท บุคคลธรรมดา มลูนธิ ิวดั สมาคม  และลูกคา้ประเภทนติบิุคคล ชอ่ง 1, 2 และ 3 ต ั+งแตว่นัที� 13 มกราคม 2557 เป็นตน้)

1. กําหนดยอดเงนิฝากในการเปิดบัญชขีั �นตํ�า 1,000 บาท
2. ธนาคารจะคํานวณดอกเบี�ยเงนิฝากทกุวันและจะนําดอกเบี�ยดังกลา่วเขา้บัญชใีหใ้นวันสิ�นเดอืนของเดอืนมถินุายน

และธันวาคมของทกุปี
3. ในกรณีมคีา่ธรรมเนยีม ธนาคารสงวนสทิธทิี�จะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมในสว่นที�เหลอื/คงคา้งจากเจา้ของบัญชดีังกลา่ว3. ในกรณีมคีา่ธรรมเนยีม ธนาคารสงวนสทิธทิี�จะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมในสว่นที�เหลอื/คงคา้งจากเจา้ของบัญชดีังกลา่ว
4. ธนาคารขอสงวนสทิธิ0ในการเปลี�ยนแปลงอัตราดอกเบี�ยและเงื�อนไขอื�นๆ ตามความเหมาะสม

         3.2 เงนิฝากเคเค อนิเวสเตอร ์เซฟวิ�งส ์และ เงนิฝากเคเค อนิเวสเตอร ์เซฟวิ�งส ์พลสั (ธนาคารฯ งดใหบ้รกิารเปิดบญัชใีหม ่ต ั+งแตว่นัที� 13 มกราคม 2557 เป็นตน้ไป)

1. กําหนดยอดเงนิฝากในการเปิดบัญชขีั �นตํ�า 10,000 บาท
2. ตอ้งเป็นลกูคา้หลักทรัพยข์องบรษัิทหลักทรัพยเ์คเคเทรด จํากัด เทา่นั�น 
3. ธนาคารจะคํานวณดอกเบี�ยเงนิฝากจากยอดเงนิคงเหลอืในบัญชทีกุวัน  และจะนําดอกเบี�ยดังกลา่วเขา้บัญชใีหใ้น

วันสิ�นเดอืนของเดอืนมถินุายนและธันวาคมของทกุปี
4. ในกรณีมคีา่ธรรมเนยีม ธนาคารสงวนสทิธิ0ที�จะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมในสว่นที�เหลอื/คงคา้งจากเจา้ของบัญชดีังกลา่ว
5. ธนาคารสงวนสทิธิ0ที�จะหักภาษีเงนิได ้ณ ที�จา่ย จากดอกเบี�ยเงนิฝาก ตามเงื�อนไขของกรมสรรพากร เวน้แตจ่ะไดรั้บยกเวน้
6. ธนาคารขอสงวนสทิธิ0ในการเปลี�ยนแปลงอัตราดอกเบี�ยและเงื�อนไขอื�นๆ ตามความเหมาะสม

          3.3 เงนิฝากเคเค เซฟวิ�งส ์พลสั
1. กําหนดยอดเงนิฝากในการเปิดบัญชขีั �นตํ�า 1,000 บาท
2. ธนาคารจะคํานวณดอกเบี�ยเงนิฝากจากยอดเงนิคงเหลอืในบัญชทีกุวัน  และจะนําดอกเบี�ยดังกลา่วเขา้บัญชใีหใ้น

วันสิ�นเดอืนของเดอืนมถินุายนและธันวาคมของทกุปี 
3. ในกรณีมคีา่ธรรมเนยีม ธนาคารสงวนสทิธิ0ที�จะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมในสว่นที�เหลอื/คงคา้งจากเจา้ของบัญชดีังกลา่ว
4. ธนาคารสงวนสทิธิ0ที�จะหักภาษีเงนิได ้ณ ที�จา่ย จากดอกเบี�ยเงนิฝาก ตามเงื�อนไขของกรมสรรพากร เวน้แตจ่ะไดรั้บยกเวน้
5. ธนาคารขอสงวนสทิธิ0ในการเปลี�ยนแปลงอัตราดอกเบี�ยและเงื�อนไขอื�นๆ ตามความเหมาะสม

          3.4 เงนิฝากเคเค เซฟวิ�งส ์พลสั 2
1. เฉพาะลกูคา้ที�ไดรั้บใบจองสทิธจิากงาน Money Expo 2009 สามารถนําใบจองสทิธมิาเปิดบัญชไีดต้ั �งแตวั่นที� 7 - 29 พฤษภาคม 2552 

ณ สาขาที�กําหนด
2. สําหรับลกูคา้บคุคลธรรมดา เทา่นั�น
3. กําหนดยอดเงนิฝากในการเปิดบัญชขีั �นตํ�า 50,000 บาท
4. ใชส้มดุคูฝ่ากเป็นหลักฐานในการรับฝาก
5. ธนาคารจะคํานวณดอกเบี�ยเงนิฝากจากยอดเงนิคงเหลอืในบัญชทีกุวัน  และจะนําดอกเบี�ยดังกลา่วเขา้บัญชใีหใ้น

วันสิ�นเดอืนของเดอืนมถินุายนและธันวาคมของทกุปี 
6. ในกรณีมคีา่ธรรมเนยีม ธนาคารสงวนสทิธิ0ที�จะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมในสว่นที�เหลอื/คงคา้งจากเจา้ของบัญชดีังกลา่ว
7. ธนาคารสงวนสทิธิ0ที�จะหักภาษีเงนิได ้ณ ที�จา่ย จากดอกเบี�ยเงนิฝาก ตามเงื�อนไขของกรมสรรพากร เวน้แตจ่ะไดรั้บยกเวน้
8. ธนาคารขอสงวนสทิธิ0ในการเปลี�ยนแปลงอัตราดอกเบี�ยและเงื�อนไขอื�นๆ ตามความเหมาะสม

          3.5 เงนิฝากออมทรพัย ์เคเค แม็กซ ์เซฟวิ�งส ์(สาํหรบับญัชทีี�เปิดต ั+งแต ่12 - 15 พฤศจกิายน 2552)

 1.    เฉพาะลกูคา้รายใหม ่บคุคลธรรมดา(บัญชเีดี�ยวเทา่นั�น)

 2.   1 บัญช ี ตอ่ 1 ราย
 3.   เปิดบัญชไีดต้ั �งแตวั่นที� 12 - 15 พฤศจกิายน 2552 ภายในงาน Set In The City 2009 เทา่นั�น
 4.   กําหนดยอดเงนิในการเปิดบัญชขีั �นตํ�า 500,000 บาท
 5.   ธนาคารจะคํานวณดอกเบี�ยเงนิฝากจากยอดเงนิคงเหลอืในบัญชทีกุวัน  และจะนําดอกเบี�ยดังกลา่วเขา้บัญชใีนวัน
     ส ิ�นเดอืนมถินุายนและธันวาคมของทกุปี
 6.  ธนาคารสงวนสทิธิ0ที�จะหักภาษีเงนิได ้ณ ที�จา่ย จากดอกเบี�ยเงนิฝาก ตามเงื�อนไขของกรมสรรพากร เวน้แตจ่ะไดรั้บยกเวน้
 7.  ธนาคารขอสงวนสทิธิ0ในการเปลี�ยนแปลงอัตราดอกเบี�ยและเงื�อนไขอื�นๆ ตามความเหมาะสม
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3.6 เงนิฝากออมทรพัย ์KK Smart Savings

1. จํานวนเงนิเปิดบัญชขีั �นตํ�า 50,000 บาท   
2. สามารถเปิดบัญชไีด ้ 1 ราย ตอ่ 1 บัญช ีเทา่นั�น
3. สงวนสทิธิ0ในการเปิดบัญชชีื�อร่วม และ/หรอื /เพื�อ/โดย
4. ผูฝ้ากสามารถถอน/โอนเงนิจากบัญชไีดเ้ดอืนละ 4 ครั�ง การถอนครั�งตอ่ไปในเดอืนนั�นจะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมครั�งละ 500 บาท
5. กรณียอดเงนิฝากคงเหลอืในบัญชเีฉลี�ยตํ�ากวา่ 50,000 บาท ตอ่เดอืน จะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมรักษาบัญชเีดอืนละ 100 บาท
6. กําหนดยอดคงเหลอืขั �นตํ�าในบัญช ี500 บาท ผูฝ้ากจะไมส่ามารถทํารายการถอน / โอน จนทําใหย้อดคงเหลอืในบัญชตํี�ากวา่  500 บาทได ้

ยกเวน้กรณีการทํารายการถอนเพื�อขอปิดบัญชเีทา่นั�น
7. ปิดบัญชภีายใน 30 วัน นับตั �งแตวั่นที�เปิดบัญช ีจะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมการปิดบัญช ี50 บาท
8. ธนาคารจะคํานวณดอกเบี�ยเงนิฝากจากยอดเงนิคงเหลอืในบัญชทีกุส ิ�นวัน  และจา่ยดอกเบี�ยในวันสิ�นเดอืนมถินุายนและธันวาคมของทกุปี
9. ธนาคารสงวนสทิธิ0ที�จะหักภาษีเงนิได ้ณ ที�จา่ย จากดอกเบี�ยเงนิฝาก ตามเงื�อนไขของกรมสรรพากร เวน้แตจ่ะไดรั้บยกเวน้

4. เง ื�อนไขเงนิฝากกระแสรายวนั

         4.1 เงนิฝากกระแสรายวนั
1. กําหนดยอดเงนิฝากในการเปิดบัญชขีั �นตํ�า 10,000 บาท
2. ในกรณีมคีา่ธรรมเนยีม ธนาคารสงวนสทิธิ0ที�จะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมในสว่นที�เหลอื/คงคา้งจากเจา้ของบัญชดีังกลา่ว
3. ธนาคารขอสงวนสทิธิ0ในการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขอื�นๆ ตามความเหมาะสม

        4.2 เงนิฝากเคเค เคอรเ์รน้ท ์พลสั
1. กําหนดยอดเงนิฝากในการเปิดบัญชขีั �นตํ�า 10,000 บาท
2. ธนาคารจะคํานวณดอกเบี�ยเงนิฝากจากยอดเงนิคงเหลอืในบัญชทีกุวัน  และจะนําดอกเบี�ยดังกลา่วเขา้บัญชใีหใ้น

วันสิ�นเดอืนของเดอืนมถินุายนและธันวาคมของทกุปี 
3. สามารถทําการถอนเงนิในบัญชกีระแสรายวันโดยการใชเ้ชค็ได ้
4. ในกรณีมคีา่ธรรมเนยีม ธนาคารสงวนสทิธิ0ที�จะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมในสว่นที�เหลอื/คงคา้งจากเจา้ของบัญชดีังกลา่ว
5. ธนาคารสงวนสทิธิ0ที�จะหักภาษีเงนิได ้ณ ที�จา่ย จากดอกเบี�ยเงนิฝาก ตามเงื�อนไขของกรมสรรพากร เวน้แตจ่ะไดรั้บยกเวน้
6. ธนาคารขอสงวนสทิธิ0ในการเปลี�ยนแปลงอัตราดอกเบี�ยและเงื�อนไขอื�นๆ ตามความเหมาะสม

5.  เง ื�อนไขเงนิฝากประจําพเิศษ 72 เดอืน

1. ระยะเวลาโครงการตั �งแตวั่นที� 20 มนีาคม 2557 เป็นตน้ไป
2. สําหรับลกูคา้บคุคลธรรมดา อายตุั �งแต ่ 15 ปีบรบิรูณ ์ ไมร่วม มลูนธิ,ิ  วัด, โรงเรยีน และสมาคม
3. กรณีถอนเงนิกอ่นครบกําหนด ตอ้งถอนทั�งจํานวนของแตล่ะยอดฝาก โดยมเีงื�อนไขดังนี�

- ระยะเวลาฝากไมถ่งึ 3 เดอืน นับจากวันที�ฝากธนาคารจะไมจ่า่ยดอกเบี�ย
- ระยะเวลาฝากตั �งแต ่3 เดอืนขึ�นไป นับจากวันที�ฝาก ธนาคารจะจา่ยดอกเบี�ยในอัตราดอกเบี�ยออมทรัพยป์กต ิณ วันฝาก

4. สามารถเลอืกรับดอกเบี�ยราย 6 เดอืน หรอื รับเมื�อครบได ้โดยลกูคา้จะตอ้งมบัีญชอีอมทรัพย ์หรอืกระแสรายวันกับธนาคารเกยีรตนิาคนิ เพื�อรองรับดอกเบี�ยเขา้บัญช ี
5. เมื�อครบกําหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะทําการฝากตอ่โดยอัตโนมัตใิหใ้นระยะเวลาฝาก 12 เดอืน โดยไดรั้บดอกเบี�ยในอัตราปกตทิี�ธนาคารประกาศ ณ ขณะนั�น 
6. ธนาคารขอสงวนสทิธิ0ในการเปลี�ยนแปลงอัตราดอกเบี�ยและเงื�อนไขอื�นๆ ตามความเหมาะสม

6.  เง ื�อนไขเงนิฝากประจําพเิศษ 13 เดอืน

1. ระยะเวลาโครงการตั �งแตวั่นที� 28 มนีาคม 2557 ถงึ 18 พฤษภาคม 2557 

2. สําหรับลกูคา้บคุคลธรรมดา อายตุั �งแต ่ 15 ปีบรบิรูณ ์ ไมร่วม มลูนธิ ิ,  วัด , โรงเรยีน และสมาคม
3. กรณีถอนเงนิกอ่นครบกําหนด ตอ้งถอนทั�งจํานวนของแตล่ะยอดฝาก โดยมเีงื�อนไขดังนี�

- ระยะเวลาฝากไมถ่งึ 3 เดอืน นับจากวันที�ฝากธนาคารจะไมจ่า่ยดอกเบี�ย
- ระยะเวลาฝากตั �งแต ่3 เดอืนขึ�นไป นับจากวันที�ฝาก ธนาคารจะจา่ยดอกเบี�ยในอัตราดอกเบี�ยออมทรัพยป์กต ิณ วันฝาก- ระยะเวลาฝากตั �งแต ่3 เดอืนขึ�นไป นับจากวันที�ฝาก ธนาคารจะจา่ยดอกเบี�ยในอัตราดอกเบี�ยออมทรัพยป์กต ิณ วันฝาก

4. ธนาคารจา่ยดอกเบี�ยเมื�อครบกําหนดเทา่นั�น  ทั �งนี�ลกูคา้จะตอ้งมบัีญชอีอมทรัพย ์หรอืกระแสรายวันกับธนาคารเกยีรตนิาคนิ เพื�อรองรับดอกเบี�ยเขา้บัญช ี
5. เมื�อครบกําหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะทําการฝากตอ่โดยอัตโนมัตใิหใ้นระยะเวลาฝาก 12 เดอืน โดยไดรั้บดอกเบี�ยในอัตราปกตทิี�ธนาคารประกาศ ณ ขณะนั�น 
6. ธนาคารขอสงวนสทิธิ0ในการเปลี�ยนแปลงอัตราดอกเบี�ยและเงื�อนไขอื�นๆ ตามความเหมาะสม

7. เง ื�อนไขอื�นๆ

1. นติบิคุคลทั�วไป หมายถงึ บรษัิทจํากัด บรษัิทมหาชนจํากัด หา้งหุน้สว่นจํากัด หา้งหุน้สว่นสามัญนติบิคุคลจํากัด นติบิคุคลอื�นที�จัดตั �งตามกฎหมาย 
และนติบิคุคลอาคารชดุ ทั �งนี�ไมร่วมถงึนติบิคุคลพเิศษ 

2. นติบิคุคลพเิศษ หมายถงึ หน่วยงานของรัฐบาล รัฐวสิาหกจิ และนติบิคุคลที�มใิชส่ถาบันการเงนิ แตม่จํีานวนสนิทรัพย ์ตั �งแต ่10,000 ลา้นบาท 
ทั�งนี�รวมถงึกจิการในเครอืของนติบิคุคลนั�นๆดว้ย

3. สตูรการคํานวณดอกเบี�ยมดีังนี�(ใชห้ลักเกณฑ ์1 ปี ม ี365 วัน)

จํานวนดอกเบี�ยที�ไดรั้บ = เงนิตน้ x อัตราดอกเบี�ย x ระยะเวลาที�ฝากจรงิ(วัน)

100 365

4. ลกูคา้เงนิฝากของธนาคารจะไดรั้บความคุม้ครอง จากสถาบันคุม้ครองเงนิฝาก โดยมรีายละเอยีดการคุม้ครองเงนิตน้และดอกเบี�ย ตอ่รายผูฝ้ากตอ่สถาบันการเงนิแตล่ะแหง่
ตามจํานวนที�ฝากไว ้แตไ่มเ่กนิจํานวนที�กําหนดดังนี�

ตั �งแตวั่นที� 11 สงิหาคม 2555 - 10 สงิหาคม 2558

ตั �งแตวั่นที� 11 สงิหาคม 2558 - 10 สงิหาคม 2559

ตั �งแตวั่นที� 11 สงิหาคม 2559 เป็นตน้ไป

ทั�งนี� เงนิฝากที�ไดรั้บความคุม้ครองไดแ้ก ่เงนิฝากกระแสรายวัน ออมทรัพย ์ประจํา ใบรับฝากเงนิที�เป็นเงนิบาท ยกเวน้ บัญชเีงนิบาทของผูม้ถี ิ�นที�อยูน่อกประเทศ 
(Non-Resident Baht Account : NRBA)

ประกาศ ณ วันที�  25  เมษายน 2557

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จํากัด (มหาชน)

   (นายชวลติ จนิดาวณคิ)

ระยะเวลา จํานวนที�คุม้ครอง
ไมเ่กนิ 50 ลา้นบาท
ไมเ่กนิ 25 ลา้นบาท
ไมเ่กนิ   1 ลา้นบาท
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