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บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่

แสวงหาก าไร

นิติบุคคล

พิเศษ

กองทุน สถาบัน

โรงรับจ าน า

สหกรณ์

ออมทรัพย์

สหกรณ์

เครดิตยูเนี่ยน

บุคคลธรรมดา นิติบุคคล

 1.   กระแสรายวนั

       1.1 กระแสรายวันทั่วไป 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
       1.2 เคเค  เคอเร้นท์  พลัส 
           เงินฝาก  ไม่เกิน    500,000  บาท 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% - - - -
                         มากกว่า   500,000  บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000  บาท 0.75% 0.50% 0.75% 0.50% 0.50% - - - -
                         มากกว่า 1,000,000  บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000  บาท 1.00% 0.50% 1.00% 0.50% 0.50% - - - -
                         มากกว่า 10,000,000  บาทขึ้นไป 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% - - - -
 2.   ออมทรัพย์

       2.1 ออมทรัพย์ทั่วไป 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 พลัส 0.25% - - - - - - - -
       2.3 เคเค  เซฟว่ิงส์  พลัส
           เงินฝาก ไม่เกิน    500,000  บาท        0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% - - - -
                         มากกว่า   500,000  บาท  แต่ไม่เกิน 1,000,000  บาท 0.75% 0.50% 0.75% 0.50% 0.50% - - - -
                         มากกว่า 1,000,000  บาท  แต่ไม่เกิน  10,000,000  บาท 1.00% 0.50% 1.00% 0.50% 0.50% - - - -
                         มากกว่า  10,000,000  บาทขึ้นไป 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% - - - -
      2.4 เคเค เซฟว่ิงส์ พลัส 2
           เงินฝาก ไม่เกิน    500,000  บาท        0.50% - - - - - - - -
                         มากกว่า   500,000  บาท  แต่ไม่เกิน 1,000,000  บาท 0.75% - - - - - - - -
                         มากกว่า 1,000,000  บาท  แต่ไม่เกิน  10,000,000  บาท 1.00% - - - - - - - -
                         มากกว่า  10,000,000  บาทขึ้นไป 0.50% - - - - - - - -
     2.5 ออมทรัพย์ KK Max Savings
         เงินฝาก   ส่วนที่ไม่เกิน 5,000,000  บาท 0.25% - - - - - - - -
                        ส่วนที่เกิน 5,000,000  บาท ขึ้นไป 0.25% - - - - - - - -
    2.6 ออมทรัพย์ KK Smart Savings
          เงินฝาก   ส่วนที่ไม่เกิน  10,000,000  บาท 1.40% 1.00% 1.40% - - - - - -
                         ส่วนที่เกิน  10,000,000  บาท  แต่ไม่เกิน 20,000,000  บาท 1.40% 0.75% 1.40% - - - - - -
                         ส่วนที่เกิน 20,000,000  บาทขึ้นไป 0.75% 0.75% 0.75% - - - - - -
     2.7 ออมทรัพย์ KK Smart Bonus
          เงินฝาก    น้อยกว่า 5,000,000  บาท 0.75% - - - - - - - -
                          ไม่เกิน 20,000,000  บาท (แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5,000,000 บาท) 1.50% - - - - - - - -
                          ส่วนที่เกิน 20,000,000  บาท ขึ้นไป 0.75% - - - - - - - -
     2.8 ออมทรัพย์ KK Smart Gain
          เงินฝาก    ส่วนที่ไม่เกิน 20,000,000  บาท 1.50% - - - - - - - -
                          ส่วนที่เกิน 20,000,000  บาท ขึ้นไป 0.75% - - - - - - - -
     2.9 ออมทรัพย์ KK Smart Invest 0.50% - - - - - - - -
     2.10 ออมทรัพย์ KK Smart Million
          เงินฝาก    น้อยกว่า 1,000,000 บาท 0.50% - - - - - - - -
                          ไม่เกิน 5,000,000 บาท (แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท) 1.35% - - - - - - - -
                           ส่วนที่เกิน 5,000,000 บาท ขึ้นไป 0.50% - - - - - - - -

ธนาคารเกียรตนิาคิน จ ากัด (มหาชน)
ตารางที ่1 อัตราดอกเบ้ียเงินฝาก ที ่3/2561
เริ่มใช้ตัง้แตว่ันที ่27 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ

ประเภทเงนิฝาก

ประเภทลูกค้า
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     2.11 ออมทรัพย์ KK Smart Triple
          เงินฝาก    ส่วนที่ไม่เกิน  1,000,000  บาท 1.00% - - - - - - - -
                          ส่วนที่เกิน  1,000,000  บาท  แต่ไม่เกิน 3,000,000  บาท 1.00% - - - - - - - -
                          ส่วนที่เกิน 3,000,000 บาท ขึ้นไป 0.00% - - - - - - - -
         อัตราดอกเบี้ยโบนัสพิเศษ 
                         ในปีที่ 1 0.40% - - - - - - - -
                         ในปีที่ 2 0.50% - - - - - - - -
                         ในปีที่ 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% - -
                         ไม่เกิน 30,000,000  บาท (แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท) 1.70% 1.30% 1.30% 1.30% 0.85% 0.85% 1.30% - -
                          ส่วนที่เกิน 30,000,000  บาท ขึ้นไป 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.85% 0.85% 0.50% - -
     2.13 ออมทรัพย์ KK Cooperative Savings
          เงินฝาก ไม่เกิน 50,000,000 บาท    - 0.75% - - - - 0.75% - -
                       มากกว่า  50,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000,000 บาท - 0.75% - - - - 0.75% - -
                       มากกว่า 100,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 300,000,000 บาท - 0.75% - - - - 0.75% - -
                       มากกว่า 300,000,000 บาท แต่ไม่เกิน  500,000,000บาท - 1.00% - - - - 1.00% - -
                       มากกว่า 500,000,000 บาทขึ้นไป - 0.50% - - - - 0.50% - -
     2.14 ออมทรัพย์ KK Financial Plus
          เงินฝาก ไม่เกิน 10,000,000 บาท    - - - - 0.50% 0.50% - - -
                      มากกว่า 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท - - - - 0.55% 0.55% - - -
                      มากกว่า 50,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000,000 บาท 0.75% 0.75%
                      มากกว่า 100,000,000 บาท บาทขึ้นไป - - - - 0.85% 0.85% - - -
                                         (ตามเง่ือนไขท้ายประกาศ)
 3.   เงนิฝากประจ า(ใบรับฝาก CD)
        7  วนั

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

        เงินฝาก  5,000,000 บาทขึ้นไป - 0.80% - 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% - -
        1  เดือน

        เงินฝาก  5,000,000 บาทขึ้นไป - 0.80% - 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% - -
        2  เดือน

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

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

        เงินฝาก  100,000 บาทขึ้นไป 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% - - - -
        1  เดือน

        เงินฝาก  100,000 บาทขึ้นไป 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% - - - -
        2  เดือน

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

       เงินฝาก   ไม่เกิน  100,000,000 บาท 1.30% 1.20% 1.20% 0.90% 0.90% 0.90% 0.90% - -
                       มากกว่า  100,000,000  บาทขึ้นไป 1.15% 1.05% 1.05% 0.90% 0.90% 0.90% 0.90% - -
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        6  เดือน

       เงินฝาก   ไม่เกิน  100,000,000 บาท 1.40% 1.30% 1.30% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% - -
                       มากกว่า 100,000,000  บาทขึ้นไป 1.25% 1.15% 1.15% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% - -
        9  เดือน

       เงินฝาก  ไม่เกิน  100,000,000 บาท 1.40% 1.30% 1.30% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% - -
                      มากกว่า 100,000,000  บาทขึ้นไป 1.25% 1.15% 1.15% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% - -
        12  เดือน

       เงินฝาก  ไม่เกิน  100,000,000 บาท 1.50% 1.40% 1.40% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% - -
                      มากกว่า 100,000,000  บาทขึ้นไป 1.35% 1.25% 1.25% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% - -
        18  เดือน

       เงินฝาก  ไม่เกิน  100,000,000 บาท 1.55% 1.45% 1.45% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% - -
                     มากกว่า 100,000,000  บาทขึ้นไป 1.40% 1.30% 1.30% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% - -
       24  เดือน

       เงินฝาก  ไม่เกิน  100,000,000 บาท 1.55% 1.45% 1.45% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% - -
                      มากกว่า 100,000,000  บาทขึ้นไป 1.40% 1.30% 1.30% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% - -
        36  เดือน

        เงินฝาก  ไม่เกิน  100,000,000 บาท 1.65% 1.55% 1.55% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% - -
                       มากกว่า 100,000,000  บาทขึ้นไป 1.50% 1.40% 1.40% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% - -
        48  เดือน

        เงินฝาก  ไม่เกิน  100,000,000 บาท 1.75% 1.65% 1.65% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% - -
                      มากกว่า 100,000,000  บาทขึ้นไป 1.60% 1.50% 1.50% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% - -
6. เงนิฝากประจ าพิเศษ 50 เดือน 

สมุดคู่ฝาก

จ านวนเงิน  5,000 - 100,000,000  บาท 2.00% - - - - - - - -
                                         (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 1.70% - - - - - - - -
                                         (ตามเง่ือนไขท้ายประกาศ)
8. เงนิฝากประจ าพิเศษ 72 เดือน

สมุดคู่ฝาก

จ านวนเงิน  5,000 - 100,000,000  บาท 2.10% - - - - - - - -
                                         (ตามเง่ือนไขท้ายประกาศ)
9. เงนิฝากประจ าพิเศษ 27 เดือน

สมุดคู่ฝาก

อัตราดอกเบี้ยปกติ
          จ านวนเงิน  5,000 - 100,000,000  บาท 1.70% - - - - - - - -
อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ส าหรับผู้ฝากรายใหม่
          จ านวนเงิน  5,000 - 100,000,000  บาท 1.80% - - - - - - - -
(ระยะเวลาโครงการ ต้ังแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป)
                                         (ตามเง่ือนไขท้ายประกาศ)

ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
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หมายเหตุ : ความหมายของประเภทลูกค้า และเงื่อนไขต่างๆ ในการฝากเงนิและจ่ายดอกเบีย้
1. ความหมายของประเภทลูกค้า

1.1 บุคคลธรรมดา หมายถึง บุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคลที่มีสัญชาติไทย และบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติอ่ืนแต่มีถิน่ที่อยู่ในประเทศไทย
1.2 นิติบุคคลทั่วไป หมายถึง บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด ห้างหุ้นส่วนจํากัด ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน นิติบุคคลอาคารชดุ สหกรณ์ ที่จดทะเบียนจัดต้ัง

ตามกฎหมาย (ยกเว้นสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน) และนิติบุคคลอ่ืนที่จดทะเบียนจัดต้ังตามกฎหมายไทย 
1.3 นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากําไร หมายถึง นิติบุคคลที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือหากําไร เชน่ มูลนิธิ วัด สมาคม สภากาชาดไทย สถาบันการศึกษา เป็นต้น
1.4 นิติบุคคลพิเศษ หมายถึง หน่วยงานราชการ บริษัทประกันวินาศภัย กองทุนทดแทนความเสียหาย และนิติบุคคลซึ่งมีจํานวนสินทรัพย์ต้ังแต่ 10,000,000,000.-บาท 

และให้หมายความรวมถึงกิจการในเครือของนิติบุคคลดังกล่าวด้วย
1.5 หน่วยงานราชการ หมายถึง หน่วยงานต่างๆ ที่มีกฎหมายเฉพาะให้จัดต้ังขึน้ เชน่ กระทรวง ทบวง กรมของรัฐบาลไทย เทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

องค์กรของรัฐ องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจที่มิใชส่ถาบัน บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด 
1.6 กองทุน หมายถึง  กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ กองทุนสํารองเลีย้งชพี กองทุนส่วนบุคคล กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน และกองทุนรวมต่างๆ 

ที่จัดต้ังขึน้ตามกฎหมายไทย 
1.7 สถาบัน หมายถึง ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ที่จัดต้ังขึน้ตามกฎหมายไทย สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ บริษัทเงินทุน 

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจการให้เชา่แบบลีสซิ่ง 
บริษัทประกันชวิีต บรรษัทตลาดรองสินเชือ่ที่อยู่อาศัย บริษัทบริหารสินทรัพย์ และบรรษัทประกันสินเชือ่อุตสาหกรรมขนาดย่อม 

1.8 ผู้มีถิน่ฐานอยู่นอกประเทศ (Non-Resident) หมายถึง นิติบุคคล หรือบุคคลที่ไม่ได้มีถิน่ที่อยู่ในประเทศไทยซึ่งประกอบด้วย 
(1)  นิติบุคคล ได้แก่ กิจการ สถาบัน กองทุน บริษัท หรือสถาบันการเงินที่ต้ังอยู่นอกประเทศไทย 
(2)  องค์กรของรัฐบาลต่างประเทศที่ต้ังอยู่นอกประเทศไทย 
(3)  สํานักงานสาขาและตัวแทนของนิติบุคคลซึ่งต้ังอยู่นอกประเทศไทย
(4)  บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทย และไม่มีใบต่างด้าว หรือใบสําคัญถิน่ที่อยู่ในประเทศไทย 

ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสถานทูตไทย สถานกงสุลไทย หรือหน่วยงานของรัฐบาลไทยที่ต้ังอยู่นอกประเทศไทย สถานทูตต่างประเทศ สถานกงสุล ทบวงการชํานัญพิเศษ
แห่งองค์การสหประชาชาติ องค์การหรือสถาบันระหว่างประเทศที่ประจําการในประเทศไทย สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประจําการในประเทศไทย  
สํานักงานสาขา และตัวแทนของบุคคลที่มีถิน่ที่อยู่นอกประเทศซึ่งต้ังอยู่ในประเทศไทย

2. เงื่อนไขส าหรับการฝากเงนิในบัญชีเงนิฝากกระแสรายวนั
2.1 บัญชีเงนิฝากกระแสรายวนัทั่วไป

2.1.1  จํานวนเงินเปิดบัญชขีัน้ตํ่า 10,000.- บาท
2.1.2  ไม่มีดอกเบี้ยเงินฝาก

2.2 บัญชีเงนิฝากเคเค เคอร์เร้นท์ พลัส
2.2.1  จํานวนเงินเปิดบัญชขีัน้ตํ่า 10,000.- บาท
2.2.2  ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากปีละ 2 คร้ัง ณ วันสิ้นเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี โดยธนาคารจะคํานวณดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุไว้ในตารางที่ 1 

ด้านหน้านี้ เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน ตามวิธีการคํานวณดอกเบี้ยที่ระบุด้านท้ายของประกาศนี้

3. เงื่อนไขส าหรับการฝากเงนิในบัญชีเงนิฝากออมทรัพย์
3.1 บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ทั่วไป
(ธนาคารไม่รับเปิดบัญชีใหม่ ให้แก่ประเภทลูกค้า (1) (2) (3) (4) และ (5) ตั้งแต่วนัที่ 13 มกราคม 2557 เป็นต้นไป)

3.1.1  จํานวนเงินเปิดบัญชขีัน้ตํ่า 1,000.- บาท
3.1.2  ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากปีละ 2 คร้ัง ณ วันสิ้นเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี  โดยธนาคารจะคํานวณดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุไว้ในตารางที่ 1 

ด้านหน้านี้ เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน ตามวิธีการคํานวณดอกเบี้ยที่ระบุด้านท้ายของประกาศนี้
3.1.3  ในกรณีที่บัญชไีม่มีรายการเคลือ่นไหวต้ังแต่ 12 เดือนขึน้ไป และยอดเงินคงเหลือในบัญชนี้อยกว่า 1,000.- บาท  ธนาคารมีสิทธิหักค่ารักษาบัญชเีงินฝาก

ตามที่ธนาคารประกาศกําหนด 
3.1.4  ในกรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชภีายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันที่เปิดบัญช ี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารประกาศกําหนด

3.2 บัญชีเงนิฝากเคเค อินเวสเตอร์ เซฟวิง่ส์ และ บัญชีเงนิฝากเคเค อินเวสเตอร์ เซฟวิง่ส์ พลัส
(ธนาคารไม่รับเปิดบัญชีใหม่ให้แก่ลูกค้าทุกประเภท ตั้งแต่วนัที่ 13 มกราคม 2557 เป็นต้นไป)

3.2.1  ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 คร้ัง ณ วันสิ้นเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี  โดยธนาคารจะคํานวณดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุไว้ในตารางที่ 1 
ด้านหน้านี้ เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน ตามวิธีการคํานวณดอกเบี้ยที่ระบุด้านท้ายของประกาศนี้

3.2.2  ในกรณีที่บัญชไีม่มีรายการเคลือ่นไหวต้ังแต่ 12 เดือนขึน้ไป และยอดเงินคงเหลือในบัญชนี้อยกว่า 10,000.- บาท  ธนาคารมีสิทธิหักค่ารักษาบัญชเีงินฝาก
ตามที่ธนาคารประกาศกําหนด 

3.2.3  ในกรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชภีายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันที่เปิดบัญช ี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารประกาศกําหนด
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3.3 บัญชีเงนิฝากเคเค เซฟวิง่ส์ พลัส
(ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการรับฝากเงนิประเภทนี ้เฉพาะประเภทลูกค้า (1) (2) (3) (4) และ (5) เท่านั้น)

3.3.1  จํานวนเงินเปิดบัญชขีัน้ตํ่า 1,000.- บาท
3.3.2  ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 คร้ัง ณ วันสิ้นเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี  โดยธนาคารจะคํานวณดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุไว้ในตารางที่ 1 

ด้านหน้านี้ เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน ตามวิธีการคํานวณดอกเบี้ยที่ระบุด้านท้ายของประกาศนี้
3.3.3 ในกรณีที่บัญชไีม่มีรายการเคลือ่นไหวต้ังแต่ 12 เดือนขึน้ไป และยอดเงินคงเหลือในบัญชนี้อยกว่า 1,000.- บาท  ธนาคารมีสิทธิหักค่ารักษาบัญชเีงินฝาก

ตามที่ธนาคารประกาศกําหนด 
3.3.4  ในกรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชภีายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันที่เปิดบัญช ี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารประกาศกําหนด

3.4 บัญชีเงนิฝากเคเค เซฟวิง่ส์ พลัส 2
(ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการเปิดบัญชีใหม่และรับฝากเงนิในบัญชีนี ้เฉพาะลูกค้าที่ได้รับใบจองสิทธิจากงาน Money Expo 2009 และน าใบจองสิทธิมาเปิดบัญชี

ตั้งแต่วนัที่ 7 - 29 พฤษภาคม 2552 เท่านั้น)
3.4.1  ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 คร้ัง ณ วันสิ้นเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี  โดยธนาคารจะคํานวณดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุไว้ในตารางที่ 1 

ด้านหน้านี้ เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน ตามวิธีการคํานวณดอกเบี้ยที่ระบุด้านท้ายของประกาศนี้
3.4.2 ในกรณีที่บัญชไีม่มีรายการเคลือ่นไหวต้ังแต่ 12 เดือนขึน้ไป และยอดเงินคงเหลือในบัญชนี้อยกว่า 1,000.- บาท  ธนาคารมีสิทธิหักค่ารักษาบัญชเีงินฝาก

ตามที่ธนาคารประกาศกําหนด 
3.4.3  ในกรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชภีายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันที่เปิดบัญช ี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารประกาศกําหนด

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

ตั้งแต่วนัที่ 12 - 15 พฤศจิกายน 2552 เท่านั้น)
3.5.1  ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 คร้ัง ณ วันสิ้นเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี  โดยธนาคารจะคํานวณดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุไว้ในตารางที่ 1 

ด้านหน้านี้ เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน ตามวิธีการคํานวณดอกเบี้ยที่ระบุด้านท้ายของประกาศนี้
3.5.2  ในกรณีที่บัญชไีม่มีรายการเคลือ่นไหวต้ังแต่ 12 เดือนขึน้ไป และยอดเงินคงเหลือในบัญชนี้อยกว่า 1,000.- บาท  ธนาคารมีสิทธิหักค่ารักษาบัญชเีงินฝาก

ตามที่ธนาคารประกาศกําหนด 
3.5.3  ในกรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชภีายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันที่เปิดบัญช ี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารประกาศกําหนด

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

3.6.1  ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชไีด้เฉพาะบัญชทีี่มีชือ่บุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของบัญช ีและผู้ฝาก 1 ราย เปิดได้ 1 บัญช ีเท่านั้น ตลอดจนไม่สามารถขอเปิด
บัญชร่ีวม หรือเพ่ือบุคคลอ่ืนได้  

3.6.2  จํานวนเงินเปิดบัญชขีัน้ตํ่า 50,000.- บาท
3.6.3 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 คร้ัง ณ วันสิ้นเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี  โดยธนาคารจะคํานวณดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุไว้ในตารางที่ 1 

ด้านหน้านี้ เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน ตามวิธีการคํานวณดอกเบี้ยที่ระบุด้านท้ายของประกาศนี้
3.6.4  ผู้ฝากสามารถถอนเงินจากบัญชโีดยไม่มีค่าธรรมเนียมการถอน/โอนเงิน ได้เดือนละ 4 คร้ัง  และการถอนต้ังแต่คร้ังที่ 5 เป็นต้นไป ธนาคารมีสิทธิ

หักค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารประกาศกําหนด
3.6.5  ธนาคารจะคํานวณยอดเงินฝากเฉลีย่ของผู้ฝากเป็นรายเดือนทุกวันสิ้นเดือน  หากธนาคารคํานวณยอดเงินฝากเฉลีย่คงเหลือในบัญชขีองผู้ฝากแล้ว

ปรากฏว่า ณ วันสิ้นเดือน มีจํานวนน้อยกว่า 50,000.- บาท ธนาคารมีสิทธิหักค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารประกาศกําหนด 
3.6.6 ผู้ฝากต้องคงเงินในบัญชเีป็นจํานวนไม่น้อยกว่า 500.- บาท การถอนเงินที่ทําให้ยอดเงินคงเหลือน้อยกว่า 500.- บาท ไม่สามารถทําได้ ยกเว้นการ

ถอนเงินเพ่ือปิดบัญชเีท่านั้น
3.6.7  ในกรณีที่บัญชไีม่มีรายการเคลือ่นไหวต้ังแต่ 12 เดือนขึน้ไป และยอดเงินคงเหลือในบัญชนี้อยกว่า 1,000.- บาท  ธนาคารมีสิทธิหักค่ารักษาบัญชเีงินฝาก

ตามที่ธนาคารประกาศกําหนด 
3.6.8  ในกรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชภีายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันที่เปิดบัญช ี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารประกาศกําหนด

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

3.7.1  ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชไีด้เฉพาะบัญชทีี่มีชือ่บุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของบัญช ีและผู้ฝาก 1 ราย เปิดได้ 1 บัญช ีเท่านั้น ตลอดจนไม่สามารถขอเปิด
บัญชร่ีวม หรือเพ่ือบุคคลอ่ืนได้  

3.7.2  จํานวนเงินเปิดบัญชขีัน้ตํ่า 1,000.- บาท
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3.7.3  ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 คร้ัง ณ วันสิ้นเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี โดยธนาคารจะคํานวณดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุไว้ในตารางที่ 1
ด้านหน้านี้ เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน ตามตัวอย่างวิธีการคํานวณดอกเบี้ยออมทรัพย์ KK Smart Bonus ต่อไปนี้

3.7.4  ในกรณีที่ผู้ฝากเปิดบัญชดี้วยเชค็ หรือนําฝากเชค็เข้าบัญช ีหากเชค็ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และมีผลทําให้ยอดคงเหลือ ณ สิ้นวันของ
วันเปิดบัญช ีหรือของวันที่นําฝากเชค็เรียกเก็บ ตํ่ากว่า 5,000,000.- บาท ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารประกาศกําหนด เว้นแต่เข้าข้อยกเว้น
ตามที่ธนาคารกําหนด 

3.7.5  ในกรณีที่บัญชไีม่มีรายการเคลือ่นไหวต้ังแต่ 12 เดือนขึน้ไป และยอดเงินคงเหลือในบัญชนี้อยกว่า 1,000.- บาท  ธนาคารมีสิทธิหักค่ารักษาบัญชเีงินฝาก
ตามที่ธนาคารประกาศกําหนด 

3.7.6  ในกรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชภีายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันที่เปิดบัญช ี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารประกาศกําหนด

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

3.8.1 ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชไีด้เฉพาะบัญชทีี่มีชือ่บุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของบัญช ีตลอดจนไม่สามารถขอเปิดบัญชร่ีวม หรือเพ่ือบุคคลอ่ืนได้  
3.8.2  จํานวนเงินเปิดบัญชขีัน้ตํ่า 50,000.- บาท
3.8.3  ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเดือนละ 1 คร้ัง ณ วันสิ้นเดือน  โดยธนาคารจะคํานวณดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุไว้ในตารางที่ 1 ด้านหน้านี้ เป็นรายวันจากยอดเงิน

คงเหลือ ณ สิ้นวัน ตามวิธีการคํานวณดอกเบี้ยที่ระบุด้านท้ายของประกาศนี้ 
3.8.4  ในกรณีที่ผู้ฝากถอนเงินสด หรือโอนเงินไปยังบัญชเีงินฝากประเภทอ่ืนที่ไม่ใชบ่ัญชเีงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Gain มีจํานวนเกินกว่า 20,000.- บาท

ต่อเดือน  ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารประกาศกําหนด  
3.8.5 ผู้ฝากไม่สามารถสมัครใชบ้ริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์สําหรับบัญชเีงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Gain ได้
3.8.6 ในกรณีที่ผู้ฝากปิดบัญช ีธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ธนาคารประกาศกําหนด  เว้นแต่เป็นการปิดบัญชเีพ่ือนําเงินไปฝากยังบัญชี

เงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Gain หรือ เป็นบัญชทีี่เปิดมาครบระยะเวลา 2 ปี
3.8.7  ในกรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชภีายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันที่เปิดบัญช ีธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารประกาศกําหนด

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

3.9.1  ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชไีด้เฉพาะบัญชทีี่มีชือ่บุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของบัญช ีตลอดจนไม่สามารถขอเปิดบัญชร่ีวม หรือเพ่ือบุคคลอ่ืนได้  
3.9.2  จํานวนเงินเปิดบัญชขีัน้ตํ่า 1,000.- บาท
3.9.3  ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 คร้ัง ณ วันสิ้นเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี  โดยธนาคารจะคํานวณดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุไว้ในตารางที่ 1 

ด้านหน้านี้ เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน ตามวิธีการคํานวณดอกเบี้ยที่ระบุด้านท้ายของประกาศนี้
3.9.4  ผู้ฝากต้องกําหนดเง่ือนไขยอดเงินคงเหลือขัน้ตํ่า และยอดเงินคงเหลือสูงสุด และตกลงผูกพันและปฏบิัติตามข้อตกลงและเง่ือนไขสําหรับบัญชี

เงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Invest ที่ธนาคารกําหนด
3.9.5  ในกรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชภีายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันที่เปิดบัญช ีธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารประกาศกําหนด

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

3.10.1 ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชไีด้เฉพาะบัญชทีี่มีชือ่บุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของบัญช ีรวมถึงคณะบุคคลที่จดทะเบียน ตลอดจนไม่สามารถขอเปิดบัญชร่ีวม 
หรือเพ่ือบุคคลอ่ืนได้

3.10.2 ไม่จํากัดจํานวนเงินขัน้ตํ่าในการเปิดบัญชี
3.10.3 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 คร้ัง ณ วันสิ้นเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี โดยธนาคารจะคํานวณดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุไว้ในตารางที่ 1 
ด้านหน้านี้ เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน ตามตัวอย่างวิธีการคํานวณดอกเบี้ยออมทรัพย์ KK Smart Million ต่อไปนี้
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3.10.4 ในกรณีที่ผู้ฝากเปิดบัญชดี้วยเชค็ หรือนําฝากเชค็เข้าบัญช ีหากเชค็ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และมีผลทําให้ยอดคงเหลือ ณ สิ้นวัน
ของวันเปิดบัญช ีหรือของวันที่นําฝาก เชค็เรียกเก็บตํ่ากว่า 1,000,000.- บาท ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารประกาศกําหนดเว้นแต่
เข้าข้อยกเว้นตามที่ธนาคารกําหนด

3.10.5 ในกรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชภีายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันที่เปิดบัญช ีธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารประกาศกําหนด

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

3.11.1 ให้บริการเฉพาะกลุม่ลูกค้าบุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามัญ และคณะบุคคลที่จดทะเบียน
3.11.2 จํานวนเงินเปิดบัญชขีัน้ตํ่า 50,000.- บาท
3.11.3 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยปีละ 1 คร้ัง ณ วันสิ้นเดือนธันวาคมของทุกปี และดอกเบี้ยโบนัสพิเศษปีละ 1 คร้ัง ณ วันที่ 1 มกราคม ของทุกปี

เป็นระยะเวลา 3 ปี 
3.11.4 การคํานวณดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคารจะคํานวณดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุไว้ในตามหน้าประกาศของธนาคาร เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน  
3.11.5 การคํานวณดอกเบี้ยโบนัสพิเศษ ธนาคารจะคํานวณจากยอดเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวันที่มีจํานวนตํ่าที่สุดนับต้ังแต่วันเปิดบัญช ีทุกสิ้นปี

ในอัตราดอกเบี้ยโบนัสพิเศษตามหน้าประกาศของธนาคาร ณ ขณะนั้น โดยมีเง่ือนไขและวิธีการคํานวณดอกเบี้ยโบนัสพิเศษ ดังต่อไปนี้

ในกรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชกี่อนวันที่ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยโบนัสพิเศษให้แก่ผู้ฝากในปีใด ผู้ฝากจะไม่ได้รับดอกเบี้ยโบนัสพิเศษของปีนั้น
3.11.6 ในกรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชภีายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันที่เปิดบัญช ีธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารประกาศกําหนด

3.12 บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ KK Phatra Smart Settlement
(ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการเปิดบัญชีใหม่และรบัฝากเงินในบัญชีนี้ เฉพาะประเภทลูกค้า (1) (2) (3) (4) (5) (6) และ (7) ซึ่งเปิดบัญชีเพ่ือการซื้อขายหลักทรพัย์ และ/หรอืท าธุรกรรมอ่ืนใด

 (“บัญชีหลักทรัพย์”) กับบริษทัหลักทรัพย์ ภทัร จ ากัด (มหาชน) (“บล. ภทัร”) และใช้บัญชีนีเ้ป็นบัญชีส าหรับหักเงนิโดยอัตโนมัตติามค าส่ังของ บล. ภทัร เท่านั้น)
3.12.1 ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชไีด้ โดยชือ่บัญชต้ีองเป็นชือ่เดียวกับเจ้าของบัญชหีลักทรัพย์กับ บล. ภัทร เท่านั้น
3.12.2 ไม่จ่ากัดจ่านวนเงินขัน้ต ่าในการเปิดบัญช ี
3.12.3 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 คร้ัง ณ วันสิ้นเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี โดยธนาคารจะคํานวณ ดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุไว้ในตารางที่ 1 ด้านหน้านี้ 

เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน ตามตัวอย่างวิธีการคํานวณดอกเบี้ยออมทรัพย์ KK Phatra Smart Settlement ต่อไปนี้
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3.12.4 ในกรณีที่ผู้ฝาก (ก) ยกเลิกการใชบ้ัญช ีKK Phatra Smart Settlement เป็นบัญชสีําหรับหักเงินโดยอัตโนมัติตามคําสั่งของ บล. ภัทร หรือ (ข) ยกเลิกการขอเปิด
บัญชหีลักทรัพย์ หรือปิดบัญชหีลักทรัพย์กับ บล. ภัทร หรือ (ค) ถูกปฏเิสธการขอเปิดบัญชหีลักทรัพย์ หรือถูกปิดบัญชหีลักทรัพย์กับ บล. ภัทร ธนาคารจะดําเนินการ
ปิดบัญชภีายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันที่เกิดกรณีตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ดังกล่าว 

3.12.5 ในกรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชภีายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันที่เปิดบัญช ีธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารประกาศกําหนด   

3.13 บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์  KK Cooperative Savings
(ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการรับฝากเงนิประเภทนี ้เฉพาะลูกค้าที่เป็นสหกรณ์ที่จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายเท่านั้น)

3.13.1  จํานวนเงินเปิดบัญชขีัน้ตํ่า 1,000.- บาท
3.13.2  ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 คร้ัง ณ วันสิ้นเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี  โดยธนาคารจะคํานวณดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุไว้ในตารางที่ 1 

ด้านหน้านี้ เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน ตามวิธีการคํานวณดอกเบี้ยที่ระบุด้านท้ายของประกาศนี้
3.13.3 ในกรณีที่บัญชไีม่มีรายการเคลือ่นไหวต้ังแต่ 12 เดือนขึน้ไป และยอดเงินคงเหลือในบัญชนี้อยกว่า 1,000.- บาท  ธนาคารมีสิทธิหักค่ารักษาบัญชเีงินฝาก

ตามที่ธนาคารประกาศกําหนด 
3.13.4  ในกรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชภีายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันที่เปิดบัญช ี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารประกาศกําหนด

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

3.14.1  จํานวนเงินเปิดบัญชขีัน้ตํ่า 1,000.- บาท
3.14.2  ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 คร้ัง ณ วันสิ้นเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี  โดยธนาคารจะคํานวณดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุไว้ในตารางที่ 1 

ด้านหน้านี้ เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน ตามวิธีการคํานวณดอกเบี้ยที่ระบุด้านท้ายของประกาศนี้
3.14.3 ในกรณีที่บัญชไีม่มีรายการเคลือ่นไหวต้ังแต่ 12 เดือนขึน้ไป และยอดเงินคงเหลือในบัญชนี้อยกว่า 1,000.- บาท  ธนาคารมีสิทธิหักค่ารักษาบัญชเีงินฝาก

ตามที่ธนาคารประกาศกําหนด 
3.14.4  ในกรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชภีายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันที่เปิดบัญช ี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารประกาศกําหนด

4. เงื่อนไขส าหรับการฝากเงนิในบัญชีเงนิฝากประจ า
4.1 บัญชีเงนิฝากประจ า  ในกรณีที่ผู้ฝากขอรับสมุดคู่ฝากเป็นหลักฐานการฝากเงนิ

4.1.1  จํานวนเงินเปิดบัญชขีัน้ตํ่า 5,000.- บาท 
4.1.2  ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากจากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามอัตราที่ระบุไว้ในตารางที่ 1 ด้านหน้านี้ เมื่อผู้ฝากฝากเงินครบตามกําหนดเวลาที่ระบุไว้

ในคําขอเปิดบัญชหีรือใบนําฝาก แล้วแต่กรณี นับต้ังแต่วันฝากเงินแต่ละรายการ โดยธนาคารจะคํานวณดอกเบี้ยตามวิธีการคํานวณดอกเบี้ยที่ระบุ
ด้านท้ายของประกาศนี้ ทั้งนี้ ผู้ฝากต้องมีบัญชเีงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชเีงินฝากกระแสรายวันของธนาคาร เพ่ือรับโอนดอกเบี้ยที่เกิดขึน้

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ฝากฝากเงินเพ่ิมเติม หาก (ก) ผู้ฝากฝากเข้าบัญชเีงินฝากประจําตามประเภทเงินฝากและระยะเวลาการฝากที่ธนาคารกําหนด
อัตราดอกเบี้ยตามยอดเงินฝากไว้มากกว่า 1 อัตรา และ (ข) จํานวนเงินของรายการที่ฝากเพ่ิมเติมนั้นทําให้ยอดเงินฝากประจํารวมทุกบัญช ี(ไม่รวมบัญชี
เงินฝากประจําพิเศษ) ของผู้ฝากทั้งหมดที่มีอยู่กับธนาคาร มีจํานวนมากกว่า 100,000,000.- บาท ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้กับรายการที่ฝากเพ่ิมเติม 
ตามอัตราดอกเบี้ย ประเภทเงินฝากและระยะเวลาการฝากของรายการฝากเงินที่เพ่ิมเติมดังกล่าว ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่มากกว่า 100,000,000.- บาท 
ที่ระบุไว้ในตารางที่ 1 ด้านหน้านี้ 

4.1.3  ในกรณีที่ผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกําหนด ผู้ฝากจะต้องถอนเต็มจํานวนของยอดฝากแต่ละรายการ โดยหากมีระยะเวลาฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะ
ไม่จ่ายดอกเบี้ย  และหากมีระยะเวลาฝากต้ังแต่ 3 เดือนขึน้ไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยจากยอดเงินฝากดังกล่าว สําหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริงใน
อัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไป ณ วันฝาก 

4.1.4 เงินฝากที่มีระยะเวลาฝากต้ังแต่ 12 เดือนขึน้ไป ผู้ฝากสามารถเลือกรับดอกเบี้ยเป็นราย 6 เดือน หรือรับดอกเบี้ยเมื่อครบกําหนดฝากเงินก็ได้ โดยกําหนด
เง่ือนไขการรับดอกเบี้ยและวิธีการรับดอกเบี้ยในคําขอเปิดบัญช ีหรือใบนําฝาก หรือเอกสารอ่ืนใดตามที่ธนาคารกําหนด  

4.1.5 เมื่อครบกําหนดฝากเงิน หากผู้ฝากมิได้ถอนเงินฝากรายการนั้นๆ ให้ถือว่าผู้ฝากประสงค์จะฝากเงินรายการนั้นกับธนาคารต่อไป ตามประเภทและ
ระยะเวลาการฝากเดิม เว้นแต่ธนาคารจะกําหนดเป็นอย่างอ่ืน โดยแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้า 

4.2 บัญชีเงนิฝากประจ า  ในกรณีที่ผู้ฝากขอรับใบรับฝาก (CD) เป็นหลักฐานการฝากเงนิ
(ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการรับฝากเงนิประเภทนี ้เฉพาะประเภทลูกค้า (2) (3) (4) (5) (6) และ (7) เท่านั้น)

4.2.1  จํานวนเงินเปิดบัญชขีัน้ตํ่า 500,000.- บาท  สําหรับการฝากคร้ังต่อไป จะต้องฝากจํานวนไม่น้อยกว่า 100,000.- บาทต่อรายการ
4.2.2  ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากจากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามอัตราที่ระบุไว้ในตารางที่ 1 ด้านหน้านี้ เมื่อผู้ฝากฝากเงินครบตามกําหนดเวลาที่ระบุไว้

ในคําขอเปิดบัญชหีรือใบนําฝากหรือเอกสารอ่ืนใดตามที่ธนาคารกําหนด แล้วแต่กรณี นับต้ังแต่วันฝากเงินแต่ละรายการ โดยธนาคารจะคํานวณดอกเบี้ย
ตามวิธีการคํานวณดอกเบี้ยที่ระบุด้านท้ายของประกาศนี้ ทั้งนี้ ผู้ฝากต้องมีบัญชเีงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชเีงินฝากกระแสรายวันของธนาคาร เพ่ือ
รับโอนดอกเบี้ยที่เกิดขึน้

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ฝากฝากเงินเพ่ิมเติม หาก (ก) ผู้ฝากฝากเข้าบัญชเีงินฝากประจําตามประเภทเงินฝากและระยะเวลาการฝากที่ธนาคารกําหนด
อัตราดอกเบี้ยตามยอดเงินฝากไว้มากกว่า 1 อัตรา และ (ข) จํานวนเงินของรายการที่ฝากเพ่ิมเติมนั้นทําให้ยอดเงินฝากประจํารวมทุกบัญช ี(ไม่รวมบัญชี
เงินฝากประจําพิเศษ) ของผู้ฝากทั้งหมดที่มีอยู่กับธนาคาร มีจํานวนมากกว่า 100,000,000.- บาท ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้กับรายการที่ฝากเพ่ิมเติม 
ตามอัตราดอกเบี้ย ประเภทเงินฝากและระยะเวลาการฝากของรายการฝากเงินที่เพ่ิมเติมดังกล่าว ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่มากกว่า 100,000,000.- บาท 
ที่ระบุไว้ในตารางที่ 1 ด้านหน้านี้

P.8/11



4.2.3  ในกรณีที่ผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกําหนด  ผู้ฝากจะต้องถอนเต็มจํานวนของยอดฝากแต่ละรายการ โดยหากมีระยะเวลาฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน  ธนาคารจะ
ไม่จ่ายดอกเบี้ย และหากมีระยะเวลาฝากต้ังแต่ 3 เดือนขึน้ไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยจากยอดเงินฝากดังกล่าว  สําหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริงใน
อัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไป ณ วันฝาก

4.2.4 เงินฝากที่มีระยะเวลาฝากต้ังแต่ 12 เดือนขึน้ไป ผู้ฝากสามารถเลือกรับดอกเบี้ยเป็นราย 6 เดือน หรือรับดอกเบี้ยเมื่อครบกําหนดฝากเงินก็ได้ โดยกําหนด
เง่ือนไขการรับดอกเบี้ยและวิธีการรับดอกเบี้ยในคําขอเปิดบัญช ีหรือใบนําฝาก หรือเอกสารอ่ืนใดตามที่ธนาคารกําหนด

4.2.5  เมื่อครบกําหนดฝากเงิน หากผู้ฝากมิได้ถอนเงินฝากรายการนั้นๆ ให้ถือว่าผู้ฝากประสงค์จะฝากเงินรายการนั้นกับธนาคารต่อไป ตามประเภทและ
ระยะเวลาการฝากเดิม เว้นแต่ธนาคารจะกําหนดเป็นอย่างอ่ืน โดยแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้า 

4.3 บัญชีเงนิฝากประจ าประเภทบัตรเงนิฝาก (NCD)
(ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการรับฝากเงนิประเภทนี ้เฉพาะลูกค้าที่มีสินเช่ือกับธนาคาร และประสงค์ที่จะน าบัตรเงนิฝากมาเป็นประกันในการช าระหนีสิ้นเช่ือให้แก่

ธนาคารเท่านั้น หรือลูกค้าที่ได้รับความเห็นชอบจากธนาคาร)
4.3.1  จํานวนเงินเปิดบัญชขีัน้ตํ่า 100,000.- บาท
4.3.2  ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากจากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามอัตราที่ระบุไว้ในตารางที่ 1 ด้านหน้านี้ เมื่อผู้ฝากฝากเงินครบตามกําหนดเวลาที่ระบุไว้

ในคําขอเปิดบัญชหีรือใบนําฝากหรือเอกสารอ่ืนใดตามที่ธนาคารกําหนด แล้วแต่กรณี นับต้ังแต่วันฝากเงินแต่ละรายการ โดยธนาคารจะคํานวณดอกเบี้ย
ตามวิธีการคํานวณดอกเบี้ยที่ระบุด้านท้ายของประกาศนี้ ทั้งนี้ ผู้ฝากต้องมีบัญชเีงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชเีงินฝากกระแสรายวันของธนาคาร เพ่ือ
รับโอนดอกเบี้ยที่เกิดขึน้

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ฝากฝากเงินเพ่ิมเติม หาก (ก) ผู้ฝากฝากเข้าบัญชเีงินฝากประจําตามประเภทเงินฝากและระยะเวลาการฝากที่ธนาคารกําหนด
อัตราดอกเบี้ยตามยอดเงินฝากไว้มากกว่า 1 อัตรา และ (ข) จํานวนเงินของรายการที่ฝากเพ่ิมเติมนั้นทําให้ยอดเงินฝากประจํารวมทุกบัญช ี(ไม่รวมบัญชี
เงินฝากประจําพิเศษ) ของผู้ฝากทั้งหมดที่มีอยู่กับธนาคาร มีจํานวนมากกว่า 100,000,000.- บาท ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้กับรายการที่ฝากเพ่ิมเติม 
ตามอัตราดอกเบี้ย ประเภทเงินฝากและระยะเวลาการฝากของรายการฝากเงินที่เพ่ิมเติมดังกล่าว ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่มากกว่า 100,000,000.- บาท 
ที่ระบุไว้ในตารางที่ 1 ด้านหน้านี้

4.3.3  ในกรณีที่ผู้ฝากประสงค์ที่จะถอนเงินก่อนวันครบกําหนดชําระหนี้สินเชือ่ทั้งหมด  ผู้ฝากจะต้อง (ก) ได้รับความยินยอมจากธนาคารก่อน  และ (ข) ถอน
เต็มจํานวนของยอดฝากแต่ละรายการ โดยหากมีระยะเวลาฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย และหากมีระยะเวลาฝากเงินต้ังแต่ 3 เดือน
ขึน้ไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยจากยอดเงินฝากดังกล่าว สําหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไป ณ วันฝาก 

4.3.4  ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยเมื่อครบกําหนดฝากเงิน ตามวิธีการรับดอกเบี้ยที่ผู้ฝากระบุไว้ในคําขอเปิดบัญช ีหรือใบนําฝาก หรือเอกสารอ่ืนใดตามที่ธนาคาร
กําหนด

4.3.5  เมื่อครบกําหนดฝากเงิน หากผู้ฝากมิได้ถอนเงินฝากรายการนั้นๆ ให้ถือว่าผู้ฝากประสงค์จะฝากเงินรายการนั้นกับธนาคารต่อไป ตามประเภทและ
ระยะเวลาการฝากเดิม เว้นแต่ธนาคารจะกําหนดเป็นอย่างอ่ืน โดยแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้า

4.3.6  ผู้ฝากสามารถโอนบัตรเงินฝากให้แก่บุคคลอ่ืนได้โดยมีเง่ือนไขว่าต้องเป็นการโอนให้กับบุคคลที่เป็นประเภทลูกค้าเดียวกันกับผู้ฝาก

4.4 บัญชีเงนิฝากประจ าพเิศษ 50 เดอืน ในกรณีที่ผู้ฝากขอรับสมุดคู่ฝากเป็นหลักฐานการฝากเงนิ
(ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการเปิดบัญชีใหม่และรับฝากเงนิประเภทนี ้เฉพาะประเภทลูกค้า (1) ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์)

4.4.1 จํานวนเงินเปิดบัญชขีัน้ตํ่า 5,000.- บาท สําหรับการฝากคร้ังต่อไปจะต้องฝากจํานวนไม่น้อยกว่า 5,000.- บาทต่อรายการ และยอดเงินฝากในบัญชสีูงสุด
ต้องไม่เกิน 100,000,000.- บาท

4.4.2 ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากจากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามอัตราที่ระบุไว้ในตารางที่ 1 ด้านหน้านี้ เมื่อผู้ฝากฝากเงินครบตามกําหนดเวลาที่ระบุไว้
ในคําขอเปิดบัญชหีรือใบนําฝากหรือเอกสารอ่ืนใดตามที่ธนาคารกําหนด แล้วแต่กรณี นับต้ังแต่วันฝากเงินแต่ละรายการโดยธนาคารจะคํานวณดอกเบี้ย
ตามวิธีการคํานวณดอกเบี้ยที่ระบุด้านท้ายของประกาศนี้ ทั้งนี้ ผู้ฝากต้องมีบัญชเีงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชเีงินฝากกระแสรายวันของธนาคาร เพ่ือ
รับโอนดอกเบี้ยที่เกิดขึน้

4.4.3 ในกรณีที่ผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกําหนด ผู้ฝากจะต้องถอนเต็มจํานวนของยอดฝากแต่ละรายการ โดยหากมีระยะเวลาฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะ
ไม่จ่ายดอกเบี้ย และหากมีระยะเวลาฝากเงินต้ังแต่ 3 เดือนขึน้ไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยจากยอดเงินฝากดังกล่าว สําหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริง 
ในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไป ณ วันฝาก 

4.4.4 ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยรายเดือน ตามวิธีการรับดอกเบี้ยที่ผู้ฝากระบุไว้ในคําขอเปิดบัญช ีหรือใบนําฝาก หรือเอกสารอ่ืนใดตามที่ธนาคารกําหนด  
4.4.5 เมื่อครบกําหนดฝากเงิน หากผู้ฝากมิได้ถอนเงินฝากรายการนั้นๆ ให้ถือว่าผู้ฝากประสงค์จะฝากเงินรายการนั้นกับธนาคารต่อไป โดยธนาคารจะทําการ

ฝากเงินรายการดังกล่าวเข้าบัญชเีงินฝากประจําระยะเวลาการฝาก 12 เดือน ซึ่งผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน ที่
ธนาคารประกาศใชอ้ยู่ในขณะนั้น 

4.5 บัญชีเงนิฝากประจ า เคเค ฟรี 55 อัพ
(ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการเปิดบัญชีใหม่และรับฝากเงนิประเภทนี ้เฉพาะประเภทลูกค้า (1) ที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์)

4.5.1  ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชไีด้เฉพาะบัญชทีี่มีชือ่บุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของบัญช ีตลอดจนไม่สามารถขอเปิดบัญชร่ีวม หรือเพ่ือบุคคลอ่ืนได้ และผู้ฝาก 
1 ราย เปิดได้ 1 บัญชเีท่านั้น

4.5.2  จํานวนเงินเปิดบัญชขีัน้ตํ่า 5,000.- บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000,000.- บาท ต่อรายการ โดยผู้ฝากสามารถเลือกระยะเวลาในการฝาก 12 เดือน หรือ 24 เดือน 
(ระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น) ในการฝากเงินเพ่ิมเติมในคร้ังต่อๆ ไป ผู้ฝากสามารถฝากได้ต่อเมื่อยอดเงินคงเหลือในบัญชเีงินฝากมียอดเป็นศูนย์
เท่านั้น
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4.5.3  ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากจากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามอัตราที่ระบุไว้ในตารางที่ 1 ด้านหน้านี้ เมื่อผู้ฝากฝากเงินครบตามกําหนดเวลาที่ระบุไว้
ในคําขอเปิดบัญชหีรือใบนําฝากหรือเอกสารอ่ืนใดตามที่ธนาคารกําหนด แล้วแต่กรณี นับต้ังแต่วันฝากเงินแต่ละรายการ โดยธนาคารจะคํานวณดอกเบี้ย
ตามวิธีการคํานวณดอกเบี้ยที่ระบุด้านท้ายของประกาศนี้ ทั้งนี้ ผู้ฝากต้องมีบัญชเีงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชเีงินฝากกระแสรายวันของธนาคาร เพ่ือ
รับโอนดอกเบี้ยที่เกิดขึน้

4.5.4  ในกรณีที่ผู้ฝากประสงค์จะถอนเงิน ผู้ฝากจะต้องถอนเต็มจํานวนของยอดฝากแต่ละรายการ และหากผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกําหนดเวลา ผู้ฝากจะ
ไม่ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากจากธนาคาร ทั้งนี้ หากผู้ฝากได้รับดอกเบี้ยเงินฝากจากธนาคารไปก่อนวันครบกําหนดเวลา ธนาคารสงวนสิทธิท์ี่จะเรียกคืน
ดอกเบี้ยเงินฝากดังกล่าว โดยหักดอกเบี้ยจากยอดเงินฝากได้ทันที

4.5.5  ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฝากเป็นรายเดือน  ตามวิธีการรับดอกเบี้ยที่ผู้ฝากระบุไว้ในคําขอเปิดบัญช ีหรือใบนําฝาก หรือเอกสารอ่ืนใดตามที่ธนาคาร
กําหนด

4.5.6  เมื่อครบกําหนดฝากเงิน หากผู้ฝากมิได้ถอนเงินฝากรายการนั้นๆ ให้ถือว่าผู้ฝากประสงค์จะฝากเงินรายการนั้นกับธนาคารต่อไป ตามประเภทและ
ระยะเวลาการฝากเดิม เว้นแต่ธนาคารจะกําหนดเป็นอย่างอ่ืน โดยแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้า 

4.6 บัญชีเงนิฝากประจ าพเิศษ 72 เดอืน ในกรณีที่ผู้ฝากขอรับสมุดคู่ฝากเป็นหลักฐานการฝากเงนิ
(ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการเปิดบัญชีใหม่และรับฝากเงนิประเภทนี ้เฉพาะประเภทลูกค้า (1) ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์)

4.6.1 จํานวนเงินเปิดบัญชขีัน้ตํ่า 5,000.- บาท สําหรับการฝากคร้ังต่อไปจะต้องฝากจํานวนไม่น้อยกว่า 5,000.- บาทต่อรายการ และยอดเงินฝากในบัญชสีูงสุด
ต้องไม่เกิน 100,000,000.- บาท

4.6.2 ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากจากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามอัตราที่ระบุไว้ในตารางที่ 1 ด้านหน้านี้ เมื่อผู้ฝากฝากเงินครบตามกําหนดเวลาที่ระบุไว้
ในคําขอเปิดบัญชหีรือใบนําฝากหรือเอกสารอ่ืนใดตามที่ธนาคารกําหนด แล้วแต่กรณี นับต้ังแต่วันฝากเงินแต่ละรายการ โดยธนาคารจะคํานวณดอกเบี้ย
ตามวิธีการคํานวณดอกเบี้ยที่ระบุด้านท้ายของประกาศนี้ ทั้งนี้ ผู้ฝากต้องมีบัญชเีงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชเีงินฝากกระแสรายวันของธนาคาร เพ่ือ
รับโอนดอกเบี้ยที่เกิดขึน้ 

4.6.3 ในกรณีที่ผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกําหนด ผู้ฝากจะต้องถอนเต็มจํานวนของยอดฝากแต่ละรายการ โดยหากมีระยะเวลาฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะ
ไม่จ่ายดอกเบี้ย และหากมีระยะเวลาฝากเงินต้ังแต่ 3 เดือนขึน้ไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยจากยอดเงินฝากดังกล่าว สําหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริง 
ในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไป ณ วันฝาก 

4.6.4 ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยรายเดือน ตามวิธีการรับดอกเบี้ยที่ผู้ฝากระบุไว้ในคําขอเปิดบัญช ีหรือใบนําฝาก หรือเอกสารอ่ืนใดตามที่ธนาคารกําหนด  
4.6.5 เมื่อครบกําหนดฝากเงิน หากผู้ฝากมิได้ถอนเงินฝากรายการนั้นๆ ให้ถือว่าผู้ฝากประสงค์จะฝากเงินรายการนั้นกับธนาคารต่อไป โดยธนาคารจะทําการ

ฝากเงินรายการดังกล่าวเข้าบัญชเีงินฝากประจําระยะเวลาการฝาก 12 เดือน ซึ่งผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน ที่
ธนาคารประกาศใชอ้ยู่ในขณะนั้น 

4.7 บัญชีเงนิฝากประจ าพเิศษ 27 เดอืน ในกรณีที่ผู้ฝากขอรับสมุดคู่ฝากเป็นหลักฐานการฝากเงนิ
(ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการเปิดบัญชีใหม่และรับฝากเงนิประเภทนี ้เฉพาะประเภทลูกค้า (1) ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์)

4.7.1 จํานวนเงินเปิดบัญชขีัน้ตํ่า 5,000.- บาท สําหรับการฝากคร้ังต่อไปจะต้องฝากจํานวนไม่น้อยกว่า 5,000.- บาทต่อรายการ และยอดเงินฝากในบัญชสีูงสุด
ต้องไม่เกิน 100,000,000.- บาท

4.7.2 ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยพิเศษ สําหรับผู้ฝากรายใหม่  ตามอัตราที่ระบุไว้ในตารางที่ 1.ด้านหน้านี้ สําหรับรายการฝากของผู้ฝากที่ไม่เคยมีบัญชเีงินฝากและต๋ัวแลกเงินกับธนาคาร
และได้ทําการเปิดบัญชเีงินฝากประเภทนี้กับธนาคาร ต้ังแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้ สําหรับรายการฝากที่ไม่เข้าเง่ือนไขดังกล่าว ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยปกติ

4.7.3 ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากจากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามอัตราที่ระบุไว้ในตารางที่ 1 ด้านหน้านี้ เมื่อผู้ฝากฝากเงินครบตามกําหนดเวลาที่ระบุไว้
ในคําขอเปิดบัญชหีรือใบนําฝากหรือเอกสารอ่ืนใดตามที่ธนาคารกําหนด แล้วแต่กรณี นับต้ังแต่วันฝากเงินแต่ละรายการโดยธนาคารจะคํานวณดอกเบี้ย
ตามวิธีการคํานวณดอกเบี้ยที่ระบุด้านท้ายของประกาศนี้ ทั้งนี้ ผู้ฝากต้องมีบัญชเีงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชเีงินฝากกระแสรายวันของธนาคาร เพ่ือ
รับโอนดอกเบี้ยที่เกิดขึน้

4.7.4 ในกรณีที่ผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกําหนด ผู้ฝากจะต้องถอนเต็มจํานวนของยอดฝากแต่ละรายการ โดยหากมีระยะเวลาฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะ
ไม่จ่ายดอกเบี้ย และหากมีระยะเวลาฝากเงินต้ังแต่ 3 เดือนขึน้ไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยจากยอดเงินฝากดังกล่าว สําหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริง 
ในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไป ณ วันฝาก 

4.7.5 ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยรายเดือน ตามวิธีการรับดอกเบี้ยที่ผู้ฝากระบุไว้ในคําขอเปิดบัญช ีหรือใบนําฝาก หรือเอกสารอ่ืนใดตามที่ธนาคารกําหนด  
4.7.6 เมื่อครบกําหนดฝากเงิน หากผู้ฝากมิได้ถอนเงินฝากรายการนั้นๆ ให้ถือว่าผู้ฝากประสงค์จะฝากเงินรายการนั้นกับธนาคารต่อไป โดยธนาคารจะทําการ

ฝากเงินรายการดังกล่าวเข้าบัญชเีงินฝากประจําระยะเวลาการฝาก 12 เดือน ซึ่งผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน ที่
ธนาคารประกาศใชอ้ยู่ในขณะนั้น 

5. เงื่อนไขการฝากเงนิในบัญชีเงนิฝากของผู้มีถิน่ฐานอยู่นอกประเทศ
5.1 บัญชีเงนิฝากของผู้มีถิน่ฐานอยู่นอกประเทศ
(ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการรับฝากเงนิประเภทนีเ้ฉพาะลูกค้า (9) ซ่ึงมีข้อตกลงกับธนาคารไว้ล่วงหน้าเพือ่ด าเนินธุรกรรมการโอนเงนิระหว่างประเทศกับธนาคารเท่านั้น)

5.1.1 ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชไีด้เฉพาะประเภทบัญชเีงินฝากออมทรัพย์และบัญชเีงินฝากกระแสรายวัน
5.1.2 การรับฝากเงินดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด โดยจะต้องมียอดคงค้างของบัญชดีังกล่าว ณ สิ้นวันต้องไม่เกิน 
300,000,000 บาท ต่อรายลูกค้า โดยให้นับรวมบัญชเีงินฝากทุกประเภทของผู้มีถิน่ฐานอยู่นอกประเทศ รายนั้นที่มีอยู่กับสถาบันการเงินในประเทศทุกแห่ง
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6. เงื่อนไขอืน่ๆ 
6.1 ธนาคารอาจพิจารณาจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากเพ่ิมให้แก่ผู้ฝากได้ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากมูลค่าทางธุรกิจที่ผู้ฝากมีหรือจะมีกับธนาคารหรือบริษัทในกลุม่ธุรกิจการเงินของธนาคาร

หรือความต้องการระดมเงินฝากของธนาคารในแต่ละชว่งเวลา แต่ทั้งนี้ จะไม่เกินร้อยละ 1 ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารประกาศกําหนดจ่ายให้แก่ผู้ฝากที่จัดอยู่ในประเภท
ลูกค้าเดียวกัน รวมทั้งมีประเภทเงินฝาก วงเงินฝากและระยะเวลาการฝากเดียวกัน ตามที่ระบุไว้ในตารางที่ 1 ด้านหน้านี้

6.2 ธนาคารสงวนสิทธิใ์นการพิจารณาเปลีย่นแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเง่ือนไขที่กําหนดทุกประเภทตามความเหมาะสม และ/หรือ เพ่ือให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจการเงินในแต่ละขณะได้
6.3 ธนาคารจะคํานวณและหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยเงินฝากแต่ละประเภท ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกําหนด
6.4 เงินฝากที่เป็นเงินบาททุกประเภทของผู้ฝากที่ฝากไว้กับธนาคาร ซึ่งเป็นบัญชเีงินฝากภายในประเทศ และไม่ใชเ่งินฝากในบัญชเีงินบาทของผู้มีถิน่ที่อยู่

นอกประเทศ  ผู้ฝากแต่ละรายจะได้รับความคุม้ครองเงินต้นและดอกเบี้ยจากสถาบันคุม้ครองเงินฝาก ตามพระราชบัญญัติสถาบันคุม้ครองเงินฝาก 
พ.ศ. 2551 ดังนี้  

ระยะเวลา จ านวนเงนิที่คุ้มครอง
ต้ังแต่วันที่   11  สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ไม่เกิน 25 ล้านบาท
ต้ังแต่วันที่   11  สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ไม่เกิน 15 ล้านบาท
ต้ังแต่วันที่   11  สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2562 ไม่เกิน 10 ล้านบาท
ต้ังแต่วันที่   11  สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ไม่เกิน  5 ล้านบาท
ต้ังแต่วันที่   11  สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ไม่เกิน   1 ล้านบาท

เงินฝากในบัญชเีงินฝากของผู้มีถิน่ที่อยู่นอกประเทศ (Non-Resident Baht Account) ซึ่งเป็นประเภทบัญชพิีเศษที่เปิดเพ่ือทํารายการเฉพาะตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมการแลกเปลีย่นเงิน เงินฝากที่มีอนุพันธ์แฝง และเงินฝากระหว่างสถาบันการเงิน จะไม่ได้รับความคุม้ครองเงินต้นและดอกเบี้ยจากสถาบันคุม้ครองเงินฝาก

วธีิการค านวณดอกเบีย้ 
1 เว้นแต่ธนาคารจะกําหนดวิธีการคํานวณดอกเบี้ยเงินฝากไว้เป็นการเฉพาะ การคํานวณดอกเบี้ยใชห้ลักเกณฑ์ 1 ปี มี 365 วัน โดยมีสูตรการคํานวณดอกเบี้ย ดังนี้

จํานวนดอกเบี้ยที่ได้รับ = ยอดเงินฝากคงเหลือ x อัตราดอกเบี้ย% x ระยะเวลาที่ฝากจริง (วัน)

2 ธนาคารจะคํานวณดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตามที่ระบุไว้ข้างต้น จากยอดเงินคงเหลือในบัญช ีณ สิ้นวันทุกวัน และจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากที่คํานวณ ณ สิ้นวัน
ทุกวันดังกล่าว ให้แก่ผู้ฝากตามกําหนดเวลาและเง่ือนไขของบัญชเีงินฝากแต่ละประเภท

365

ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)

(นายชวลิต จินดาวณิค)
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