
 (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 0% 0% 0% 0% - -

       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� 13/2557
เริ�มใช้ตั�งแต่วันที�  25 พฤษภาคม 2557

ประเภทลูกคา้ ผูมี้ถิ'นฐานอยูน่อกประเทศ

        2.6 เงินฝากออมทรัพย ์KK Smart Savings

               วงเงิน  5,000,000 บาท แรก 2.75% 2.00% - - - -

               วงเงินส่วนที'เกิน 5,000,000 - 10,000,000 บาท 2.75% 0.85% - - - -

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

(ตามเงื'อนไขทา้ยประกาศ)

        2.7 เงินฝากออมทรัพย ์KK Smart Bonus 

               วงเงินนอ้ยกวา่ 5,000,000 บาท 1.00% - - - - -

               วงเงิน 5,000,000 - 10,000,000 บาท 3.00% - - - - -

                    (อตัราดอกเบี,ยปกติ 2.75% + Bonus 0.25%)

               วงเงินส่วนที'เกิน 10,000,000 บาท ขึ,นไป 1.00% - - - - -

(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% - -   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 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% - -

        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 3.10% 3.00% 2.85% 2.85% - -

   วงเงินมากกวา่              100,000,000       บาท   ขึ,นไป 2.95% 2.85% 2.85% 2.85% - -

        ระยะเวลาการฝาก 48  เดือน

   วงเงินตั,งแต ่   5,000   - 100,000,000       บาท 3.20% 3.20% 2.95% 2.95% - -

   วงเงินมากกวา่              100,000,000       บาท   ขึ,นไป 3.05% 3.05% 2.95% 2.95% - -

 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 50 เดอืน 

สมุดคูฝ่าก
 ( ตั,งแตว่นัที' 7 พฤษภาคม 2557 เป็นตน้ไป)

 จาํนวนเงินฝากตั,งแต ่ 5,000 - 100,000,000  บาท 3.50% - - - - -

(ตามเงื'อนไขทา้ยประกาศ)

ประกาศ ณ วนัที'  23  พฤษภาคม 2557
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หมายเหต ุ:
1. เง ื�อนไขเงนิฝากประจาํ ประเภทใบรบัฝากและสมุดคูฝ่าก

1. กําหนดยอดเงนิในการเปิดบัญชขีั �นตํ�า 500,000 บาทสาํหรับใบรับฝากประจํา และ 5,000 บาท สําหรับสมุดคูฝ่าก
2. กรณีถอนเงนิกอ่นครบกําหนด ตอ้งถอนทั �งจํานวนของแตล่ะยอดฝาก โดยมเีงื�อนไขดงันี�

- หากระยะเวลาฝากไม่ถงึ 3 เดอืน นับจากวนัที�ฝากธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี�ย
- หากระยะเวลาฝากตั �งแต ่3 เดอืนขึ�นไป นับจากวนัที�ฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี�ยในอตัราดอกเบี�ยออมทรัพยป์กต ิณ วนัฝาก

3. กรณีถอนกอ่นครบกําหนด หลงัจากที�ธนาคารจ่ายดอกเบี�ยใหแ้ลว้ธนาคารขอสงวนสทิธิ0ที�จะเรยีกดอกเบี�ยที�ไดจ้่ายไปแลว้คนื โดยหักจากเงนิตน้ในบัญชฝีากประจํา 
และจะทําการคํานวณดอกเบี�ยใหใ้หม่ตามระยะเวลาที�ฝากจรงิตามเงื�อนไขที�ธนาคารกําหนด

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

5. ธนาคารอาจพจิารณาอตัราดอกเบี�ยเงนิฝากเพิ�ม รวมถงึเงื�อนไขในการจ่ายดอกเบี�ยนั�นๆ ใหแ้กผู่ฝ้ากเงนิตามความเหมาะสมในแตล่ะกรณี  โดยพจิารณาจากความสมัพันธโ์ดยรวมหรอืมูลคา่ทางธุรกจิ
ที�ผูฝ้ากเงนิมหีรอืจะมกีบัธนาคารหรอืบรษัิทในกลุม่ของธนาคาร  สภาวการณข์องอตัราดอกเบี�ยในตลาดการเงนิและความตอ้งการระดมเงนิฝากของธนาคารในแตล่ะชว่งเวลา

6. เมื�อครบกําหนดระยะเวลาการฝาก  หากผูฝ้ากไม่ถอนเงนิฝากคนื ใหถ้อืวา่ผูฝ้ากมคีวามประสงคท์ี�จะฝากเงนินั�นตอ่ไปในบัญชเีดมิตามประเภท และระยะเวลาการฝากเดมิ
โดยเป็นการฝากตอ่เงนิตน้หรอืเงนิตน้พรอ้มดอกเบี�ยสทุธ ิในอตัราดอกเบี�ยที�ธนาคารกําหนด ณ วนัที�ฝากใหม ่และหากธนาคารมไิดแ้จง้ใหเ้จา้ของบัญชทีราบเป็นอย่างอื�น 
ใหถ้อืวา่ธนาคารตกลงรับฝากเงนินั�นตอ่ไป 

7. กรณีเงนิฝากประจําครบกําหนดในวนัหยุดทําการธนาคาร และผูฝ้ากมาถอนเงนิฝากที�ครบกําหนดในวนัทําการหลงัวนัหยุดทําการนั�น ธนาคารจะคํานวณดอกเบี�ยใหผู้ฝ้ากสาํหรับวนัหยุดทําการนั�นดว้ย
8. ธนาคารสงวนสทิธิ0ที�จะกําหนดระยะเวลาการรับฝากเงนิ ประเภทเงนิฝากประจําโดยมกํีาหนดระยะเวลาฝากที�มากกวา่หรอืตํ�ากวา่กําหนดระยะเวลาฝากตามประกาศของธนาคารได ้

และธนาคารกําหนดจะจ่ายดอกเบี�ยสาํหรับระยะเวลาฝากประจํา ซึ�งตา่งไปจากตารางประกาศของธนาคารดงักลา่วขา้งตน้ในอตัราดอกเบี�ยเท่ากบัอตัราดอกเบี�ยเงนิฝากประจํา
 ตามระยะเวลาฝากที�ตํ�ากวา่ในลําดบัถัดไปและ ในวงเงนิฝากเดยีวกนั 

9. ธนาคารขอสงวนสทิธิ0ในการรับฝากเงนิฝากประจําประเภทใบรับฝาก ใหก้บัลกูคา้ประเภทนติบิุคคลทั�วไป นติบิุคคลพเิศษ สถาบันการเงนิ วดั มูลนธิ ิสมาคม โรงเรยีน และมหาวทิยาลยัเท่านั�น
10. ธนาคารขอสงวนสทิธิ0ในการเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี�ยและเงื�อนไขอื�นๆ ตามความเหมาะสม

2. เง ื�อนไขบตัรเงนิฝาก (NCD) 

1. กําหนดยอดเงนิในการเปิดบัญชขีั �นตํ�า 100,000 บาท 
2. บัตรเงนิฝากนี� ใหบ้รกิารเฉพาะลกูคา้ที�ขอสนิเชื�อ และนําบัตรเงนิฝากมาเป็นหลกัประกนัในการขอสนิเชื�อกบัธนาคารเท่านั�น
3. ลกูคา้ตอ้งมบีัญชเีงนิฝากออมทรัพย ์หรอืบัญชกีระแสรายวนั กบัธนาคาร เพื�อรองรับการโอนเงนิตน้ และ/หรอืดอกเบี�ย  
4. กรณีลกูคา้ตอ้งการไถ่ถอนกอ่นครบกําหนดระยะเวลาฝาก ตอ้งถอนทั �งจํานวน ของแตล่ะยอดฝาก (แตล่ะ Dep.) ทั �งนี� ลกูคา้ตอ้งไดร้ับอนุมัตไิถ่ถอนจากฝ่ายสนิเชื�อธุรกจิที�เกี�ยวขอ้ง 

และฝ่ายปฏบิัตกิารการเงนิ กอ่น  
  กรณีถอนกอ่นกําหนด
- ระยะเวลาฝากไม่ถงึ  3 เดอืนธนาคารไม่จ่ายดอกเบี�ย 
- ระยะเวลาฝากตั �งแต ่3 เดอืนธนาคารจ่ายดอกเบี�ยเท่ากบัอตัราดอกเบี�ยเงนิฝากออมทรัพยท์ั�วไป ณ วนัฝาก หักภาษีตามอตัราที�กรมสรรพากรกําหนด

5. การรับดอกเบี�ย รับเมื�อครบกําหนดระยะเวลาฝากเท่านั�น โดยธนาคารจะดําเนนิการโอนเงนิเขา้บัญชตีามที�ลกูคา้ไดแ้จง้ไว ้
6. การหักภาษี ผูท้ี�ถอืบัตรเงนิฝากชนดิเปลี�ยนมอืได ้(NCD)  ผูฝ้ากที�มชีื�อไวใ้นบัตรเงนิฝาก จะถูกหักภาษีจากดอกเบี�ยที�ไดร้ับตามอตัราที�กรมสรรพากรกําหนดไว ้

(การเปลี�ยนมอืจะเปลี�ยนไดเ้ฉพาะบุคคลธรรมดากบับุคคลธรรมดา  หรอืนติบิุคคล กบันติบิุคคล เท่านั�น ไม่สามารถเปลี�ยนขา้มประเภทกลุม่ลกูคา้ได)้ 

3. เง ื�อนไขเงนิฝากออมทรพัย์

          3.1 เงนิฝากออมทรพัย ์ 
   (ธนาคารฯ งดใหบ้รกิารรบัเปิดใหม ่สาํหรบัลูกคา้ประเภท บคุคลธรรมดา มูลนธิ ิวดั สมาคม  และลูกคา้ประเภทนติบิคุคล ชอ่ง 1, 2 และ 3 ต ั+งแตว่นัที� 13 มกราคม 2557 เป็นตน้)

1. กําหนดยอดเงนิฝากในการเปิดบัญชขีั �นตํ�า 1,000 บาท
2. ธนาคารจะคํานวณดอกเบี�ยเงนิฝากทุกวนัและจะนําดอกเบี�ยดงักลา่วเขา้บัญชใีหใ้นวนัสิ�นเดอืนของเดอืนมถิุนายน

และธันวาคมของทุกปี
3. ในกรณีมคีา่ธรรมเนียม ธนาคารสงวนสทิธทิี�จะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมในสว่นที�เหลอื/คงคา้งจากเจา้ของบัญชดีงักลา่ว
4. ธนาคารขอสงวนสทิธิ0ในการเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี�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. ตอ้งเป็นลกูคา้หลกัทรัพยข์องบรษัิทหลกัทรัพยเ์คเคเทรด จํากดั เท่านั�น 
3. ธนาคารจะคํานวณดอกเบี�ยเงนิฝากจากยอดเงนิคงเหลอืในบัญชทีุกวนั  และจะนําดอกเบี�ยดงักลา่วเขา้บัญชใีหใ้น

วนัสิ�นเดอืนของเดอืนมถิุนายนและธันวาคมของทุกปี
4. ในกรณีมคีา่ธรรมเนียม ธนาคารสงวนสทิธิ0ที�จะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมในสว่นที�เหลอื/คงคา้งจากเจา้ของบัญชดีงักลา่ว
5. ธนาคารสงวนสทิธิ0ที�จะหักภาษีเงนิได ้ณ ที�จ่าย จากดอกเบี�ยเงนิฝาก ตามเงื�อนไขของกรมสรรพากร เวน้แตจ่ะไดร้ับยกเวน้
6. ธนาคารขอสงวนสทิธิ0ในการเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี�ยและเงื�อนไขอื�นๆ ตามความเหมาะสม

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

วนัสิ�นเดอืนของเดอืนมถิุนายนและธันวาคมของทุกปี 
3. ในกรณีมคีา่ธรรมเนียม ธนาคารสงวนสทิธิ0ที�จะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมในสว่นที�เหลอื/คงคา้งจากเจา้ของบัญชดีงักลา่ว
4. ธนาคารสงวนสทิธิ0ที�จะหักภาษีเงนิได ้ณ ที�จ่าย จากดอกเบี�ยเงนิฝาก ตามเงื�อนไขของกรมสรรพากร เวน้แตจ่ะไดร้ับยกเวน้
5. ธนาคารขอสงวนสทิธิ0ในการเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี�ยและเงื�อนไขอื�นๆ ตามความเหมาะสม

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

ณ สาขาที�กําหนด
2. สาํหรับลกูคา้บุคคลธรรมดา เท่านั�น
3. กําหนดยอดเงนิฝากในการเปิดบัญชขีั �นตํ�า 50,000 บาท
4. ใชส้มุดคูฝ่ากเป็นหลกัฐานในการรับฝาก
5. ธนาคารจะคํานวณดอกเบี�ยเงนิฝากจากยอดเงนิคงเหลอืในบัญชทีุกวนั  และจะนําดอกเบี�ยดงักลา่วเขา้บัญชใีหใ้น

วนัสิ�นเดอืนของเดอืนมถิุนายนและธันวาคมของทุกปี 
6. ในกรณีมคีา่ธรรมเนียม ธนาคารสงวนสทิธิ0ที�จะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมในสว่นที�เหลอื/คงคา้งจากเจา้ของบัญชดีงักลา่ว
7. ธนาคารสงวนสทิธิ0ที�จะหักภาษีเงนิได ้ณ ที�จ่าย จากดอกเบี�ยเงนิฝาก ตามเงื�อนไขของกรมสรรพากร เวน้แตจ่ะไดร้ับยกเวน้
8. ธนาคารขอสงวนสทิธิ0ในการเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี�ยและเงื�อนไขอื�นๆ ตามความเหมาะสม

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

 1.    เฉพาะลกูคา้รายใหม ่บุคคลธรรมดา(บัญชเีดี�ยวเท่านั�น)

 2.   1 บัญช ี ตอ่ 1 ราย
 3.   เปิดบัญชไีดต้ั �งแตว่นัที� 12 - 15 พฤศจกิายน 2552 ภายในงาน Set In The City 2009 เท่านั�น
 4.   กําหนดยอดเงนิในการเปิดบัญชขีั �นตํ�า 500,000 บาท
 5.   ธนาคารจะคํานวณดอกเบี�ยเงนิฝากจากยอดเงนิคงเหลอืในบัญชทีุกวนั  และจะนําดอกเบี�ยดงักลา่วเขา้บัญชใีนวนั
     สิ�นเดอืนมถิุนายนและธันวาคมของทุกปี
 6.  ธนาคารสงวนสทิธิ0ที�จะหักภาษีเงนิได ้ณ ที�จ่าย จากดอกเบี�ยเงนิฝาก ตามเงื�อนไขของกรมสรรพากร เวน้แตจ่ะไดร้ับยกเวน้
 7.  ธนาคารขอสงวนสทิธิ0ในการเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี�ยและเงื�อนไขอื�นๆ ตามความเหมาะสม

3.6 เงนิฝากออมทรพัย ์KK Smart Savings

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

ยกเวน้กรณีการทํารายการถอนเพื�อขอปิดบัญชเีท่านั�น
7. ปิดบัญชภีายใน 30 วนั นับตั �งแตว่นัที�เปิดบัญช ีจะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนียมการปิดบัญช ี50 บาท
8. ธนาคารจะคํานวณดอกเบี�ยเงนิฝากจากยอดเงนิคงเหลอืในบัญชทีุกสิ�นวนั  และจ่ายดอกเบี�ยในวนัสิ�นเดอืนมถิุนายนและธันวาคมของทุกปี
9. ธนาคารสงวนสทิธิ0ที�จะหักภาษีเงนิได ้ณ ที�จ่าย จากดอกเบี�ยเงนิฝาก ตามเงื�อนไขของกรมสรรพากร เวน้แตจ่ะไดร้ับยกเวน้
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3.7 เงนิฝากออมทรพัย ์KK Smart Bonus 

1. กําหนดยอดเงนิฝากในการเปิดบัญชขีั �นตํ�า 1,000 บาท
2. เฉพาะลกูคา้บุคคลธรรมดาบัญชเีดี�ยว , คณะบุคคลที�จดทะเบยีน  1 ราย ตอ่ 1 บัญช ีเท่านั�น
3. ปิดบัญชภีายใน 30 วนั นับตั �งแตว่นัที�เปิดบัญช ีจะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนียมการปิดบัญช ี50 บาท
4. ธนาคารจะคํานวณดอกเบี�ยเงนิฝากจากยอดเงนิคงเหลอืในบัญชทีุกสิ�นวนั และจ่ายดอกเบี�ยปีละ 2 ครั �ง (สิ�นเดอืนม.ิย. และ ธ.ค.)

5. การคํานวณดอกเบี�ย คํานวณจากยอดเงนิคงเหลอืในบัญชทีุกสิ�นวนั โดยยอดเงนิคงเหลอื ไม่เกนิ 10 ลา้นบาท คํานวณตามอตัราดอกเบี�ย บวกโบนัสพเิศษ(ถา้ม)ี  ตั �งแตบ่าทแรก ,
สาํหรับยอดคงเหลอื ตั �งแต ่10 ลา้นบาท ขึ�นไป คํานวณดอกเบี�ยใหต้ามสดัสว่นจํานวนเงนิโดยแบ่งออกเป็น 2 สว่น คอื สว่นที�ไม่เกนิ 10 ลา้นบาทแรก และสว่นที�เกนิ 10 ลา้นบาท
ตวัอย่าง
- กรณียอดเงนิคงเหลอื ไม่เกนิ 10 ลา้นบาท  
เชน่ ลกูคา้มยีอดเงนิคงเหลอื ณ สิ�นวนั จํานวน 3 ลา้นบาท 
3,000,000 x อตัราดอกเบี�ย% x จํานวนวนัฝาก
                          365 วนั

เชน่ ลกูคา้มยีอดเงนิคงเหลอื ณ สิ�นวนั จํานวน 8 ลา้นบาท 
8,000,000 x (อตัราดอกเบี�ย%+โบนัส%) x จํานวนวนัฝาก
                                      365 วนั

- กรณียอดเงนิคงเหลอื ตั �งแต ่10 ลา้นบาท  ขึ�นไป
เชน่ ลกูคา้มยีอดเงนิคงเหลอื ณ สิ�นวนั จํานวน 12 ลา้นบาท 
10,000,000 x (อตัราดอกเบี�ย%+โบนัส%) x จํานวนวนัฝาก  +  2,000,0000 x อตัราดอกเบี�ย% x จํานวนวนัฝาก
                                      365 วนั                                    365 วนั

6. กรณีนําฝากเขา้บัญชดีว้ยเชค็ตา่งธนาคาร ซึ�งไม่สามารถเรยีกเก็บเงนิไดม้ผีลเชค็คนื  ธนาคารจะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมเชค็คนืในอตัราตามประกาศคา่ธรรมเนียมที�ธนาคารกําหนด
7. ธนาคารสงวนสทิธิ0ที�จะหักภาษีเงนิได ้ณ ที�จ่าย จากดอกเบี�ยเงนิฝาก ตามเงื�อนไขของกรมสรรพากร เวน้แตจ่ะไดร้ับยกเวน้
8. ธนาคารขอสงวนสทิธิ0ในการเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี�ยและเงื�อนไขอื�นๆ ตามความเหมาะสม

4. เง ื�อนไขเงนิฝากกระแสรายวนั

         4.1 เงนิฝากกระแสรายวนั
1. กําหนดยอดเงนิฝากในการเปิดบัญชขีั �นตํ�า 10,000 บาท
2. ในกรณีมคีา่ธรรมเนียม ธนาคารสงวนสทิธิ0ที�จะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมในสว่นที�เหลอื/คงคา้งจากเจา้ของบัญชดีงักลา่ว
3. ธนาคารขอสงวนสทิธิ0ในการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขอื�นๆ ตามความเหมาะสม

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

วนัสิ�นเดอืนของเดอืนมถิุนายนและธันวาคมของทุกปี 
3. สามารถทําการถอนเงนิในบัญชกีระแสรายวนัโดยการใชเ้ชค็ได ้
4. ในกรณีมคีา่ธรรมเนียม ธนาคารสงวนสทิธิ0ที�จะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมในสว่นที�เหลอื/คงคา้งจากเจา้ของบัญชดีงักลา่ว
5. ธนาคารสงวนสทิธิ0ที�จะหักภาษีเงนิได ้ณ ที�จ่าย จากดอกเบี�ยเงนิฝาก ตามเงื�อนไขของกรมสรรพากร เวน้แตจ่ะไดร้ับยกเวน้
6. ธนาคารขอสงวนสทิธิ0ในการเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี�ยและเงื�อนไขอื�นๆ ตามความเหมาะสม

5.  เง ื�อนไขเงนิฝากประจาํพเิศษ 72 เดอืน

1. ระยะเวลาโครงการตั �งแตว่นัที� 20 มนีาคม 2557 เป็นตน้ไป
2. สาํหรับลกูคา้บุคคลธรรมดา อายุตั �งแต ่ 15 ปีบรบิูรณ ์ ไม่รวม มูลนธิ,ิ  วดั, โรงเรยีน และสมาคม
3. กรณีถอนเงนิกอ่นครบกําหนด ตอ้งถอนทั �งจํานวนของแตล่ะยอดฝาก โดยมเีงื�อนไขดงันี�

- ระยะเวลาฝากไม่ถงึ 3 เดอืน นับจากวนัที�ฝากธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี�ย
ระยะเวลาฝากตั �งแต ่ เดอืนขึ�นไป นับจากวนัที�ฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี�ยในอตัราดอกเบี�ยออมทรัพยป์กต ิณ วนัฝาก- ระยะเวลาฝากตั �งแต ่3 เดอืนขึ�นไป นับจากวนัที�ฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี�ยในอตัราดอกเบี�ยออมทรัพยป์กต ิณ วนัฝาก

4. สามารถเลอืกรับดอกเบี�ยราย 6 เดอืน หรอื รับเมื�อครบได ้โดยลกูคา้จะตอ้งมบีัญชอีอมทรัพย ์หรอืกระแสรายวนักบัธนาคารเกยีรตนิาคนิ เพื�อรองรับดอกเบี�ยเขา้บัญช ี
5. เมื�อครบกําหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะทําการฝากตอ่โดยอตัโนมัตใิหใ้นระยะเวลาฝาก 12 เดอืน โดยไดร้ับดอกเบี�ยในอตัราปกตทิี�ธนาคารประกาศ ณ ขณะนั�น 
6. ธนาคารขอสงวนสทิธิ0ในการเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี�ยและเงื�อนไขอื�นๆ ตามความเหมาะสม

6.  เง ื�อนไขเงนิฝากประจาํพเิศษ 50 เดอืน

1. ระยะเวลาโครงการตั �งแตว่นัที� 7 พฤษภาคม 2557  เป็นตน้ไป
2. สาํหรับลกูคา้บุคคลธรรมดา อายุตั �งแต ่ 15 ปีบรบิูรณ ์ ไม่รวม มูลนธิ ิ,  วดั และสมาคม
3. กรณีถอนเงนิกอ่นครบกําหนด ตอ้งถอนทั �งจํานวนของแตล่ะยอดฝาก โดยมเีงื�อนไขดงันี�

- ระยะเวลาฝากไม่ถงึ 3 เดอืน นับจากวนัที�ฝากธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี�ย
- ระยะเวลาฝากตั �งแต ่3 เดอืนขึ�นไป นับจากวนัที�ฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี�ยในอตัราดอกเบี�ยออมทรัพยป์กต ิณ วนัฝาก

4. ธนาคารจ่ายดอกเบี�ยเมื�อครบกําหนด หรอื เลอืกรับดอกเบี�ยเป็นรายเดอืนได ้ทั �งนี�ลกูคา้จะตอ้งมบีัญชอีอมทรัพย ์หรอืกระแสรายวนักบัธนาคารเกยีรตนิาคนิ เพื�อรองรับดอกเบี�ยเขา้บัญช ี
5. เมื�อครบกําหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะทําการฝากตอ่โดยอตัโนมัตใิหใ้นระยะเวลาฝาก 12 เดอืน โดยไดร้ับดอกเบี�ยในอตัราปกตทิี�ธนาคารประกาศ ณ ขณะนั�น 
6. ธนาคารขอสงวนสทิธิ0ในการเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี�ยและเงื�อนไขอื�นๆ ตามความเหมาะสม

7. เง ื�อนไขอื�นๆ

1. นติบิุคคลทั�วไป หมายถงึ บรษัิทจํากดั บรษัิทมหาชนจํากดั หา้งหุน้สว่นจํากดั หา้งหุน้สว่นสามัญนติบิุคคลจํากดั นติบิุคคลอื�นที�จัดตั �งตามกฎหมาย 
และนติบิุคคลอาคารชดุ ทั �งนี�ไม่รวมถงึนติบิุคคลพเิศษ 

2. นติบิุคคลพเิศษ หมายถงึ หน่วยงานของรัฐบาล รัฐวสิาหกจิ และนติบิุคคลที�มใิชส่ถาบันการเงนิ แตม่จํีานวนสนิทรัพย ์ตั �งแต ่10,000 ลา้นบาท 
ทั �งนี�รวมถงึกจิการในเครอืของนติบิุคคลนั�นๆดว้ย

3. สตูรการคํานวณดอกเบี�ยมดีงันี�(ใชห้ลกัเกณฑ ์1 ปี ม ี365 วนั)

จํานวนดอกเบี�ยที�ไดร้ับ = เงนิตน้ x อตัราดอกเบี�ย x ระยะเวลาที�ฝากจรงิ(วนั)

100 365

4. ลกูคา้เงนิฝากของธนาคารจะไดร้ับความคุม้ครอง จากสถาบันคุม้ครองเงนิฝาก โดยมรีายละเอยีดการคุม้ครองเงนิตน้และดอกเบี�ย ตอ่รายผูฝ้ากตอ่สถาบันการเงนิแตล่ะแห่ง
ตามจํานวนที�ฝากไว ้แตไ่ม่เกนิจํานวนที�กําหนดดงันี�

ตั �งแตว่นัที� 11 สงิหาคม 2555 - 10 สงิหาคม 2558

ตั �งแตว่นัที� 11 สงิหาคม 2558 - 10 สงิหาคม 2559

ตั �งแตว่นัที� 11 สงิหาคม 2559 เป็นตน้ไป

ทั �งนี� เงนิฝากที�ไดร้ับความคุม้ครองไดแ้ก ่เงนิฝากกระแสรายวนั ออมทรัพย ์ประจํา ใบรับฝากเงนิที�เป็นเงนิบาท ยกเวน้ บัญชเีงนิบาทของผูม้ถีิ�นที�อยู่นอกประเทศ 
(Non-Resident Baht Account : NRBA)

ประกาศ ณ วนัที�  23  พฤษภาคม 2557

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จํากดั (มหาชน)

(นายชวลติ จนิดาวณคิ)

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