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ชื่อผลติภณัฑ ์    บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Bonus  

ประเภทผลิตภณัฑ ์   เงินฝากออมทรัพย์ 

จ านวนเงินเปดิบัญชขีั้นต่ าและสงูสดุ  ขั้นต่ า 1,000 บาท และไม่จ ากัดจ านวนเงินฝากสูงสุด 

อัตราดอกเบี้ยตอ่ป ี   0.30% - 1.15% ต่อปี 

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์) 

ข้อมูลอัตราดอกเบ้ียล่าสุดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ 

www.kiatnakin.co.th 

รายละเอยีดอตัราดอกเบีย้    

 

วงเงนิฝาก (1) 

บุคคลธรรมดา 

น้อยกวา่5,000,000 บาท 0.50% 

ตั้งแต ่5,000,000 บาท แตไ่ม่ถงึ 10,000,000 บาท 1.05% 

ตั้งแต ่10,000,000 บาท แตไ่มเ่กนิ 100,000,000 บาท 1.15% 

สว่นทีเ่กนิ 100,000,000 บาทขึน้ไป 0.30% 

(เฉล่ีย 1.15% - 0.30%) 

 

ตัวอยา่งการค านวณดอกเบีย้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะเวลาในการค านวณจ านวนวันในการฝากเงิน จะค านวณถึงวันที่จ่ายดอกเบ้ีย คือ 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 รวม 181 วัน 

ระยะเวลาในการค านวณจ านวนวันในการฝากเงิน จะค านวณถึงวันที่จ่ายดอกเบ้ีย คือ 

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 รวม 184 วัน 

ระยะเวลาจา่ยดอกเบีย้   ทุกวันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ของทุกปี 

เงินต้น 1,000,000 บาท 5,000,000 บาท 105,000,000 บาท 

เริ่มตน้ฝากเงิน 

ณ วันที่1 มกราคม 2562 

มูลค่าของเงิน 

ณ วันที ่

30 มิถุนายน 2562 

3 

มูลค่าของเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

=1,000,000 +  1,000,000 x 0.50% x 90 

365 

เงินต้นรวม 

105,000,000 บาท 

=100,000,000 +  100,000,000 x 1.15% x 184 

365 

1 

1 

มูลค่าของเงิน 

ณ วันที่ 31 มนีาคม 2562 

3 

ต่อมา ลูกค้าฝากเงนิเพิ่ม 

100,000,000บาท 

ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 

= 5,000,000 +     5,000,000 x 0.30% x 184 

365 

4 

4 

ต่อมา ลูกค้าฝากเงนิเพิ่ม 

4,000,000บาท 

ณ วันที่ 1 เมษายน 2562 

=5,000,000 +  5,000,000 x 1.05% x 91 

365 

2 

2 
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เงื่อนไขหลัก     

 ให้บริการเฉพาะลูกค้าประเภท (1) บุคคลธรรมดา 

 ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชีได้เฉพาะบัญชีที่มีช่ือบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของบัญชี และผู้ฝาก 1 ราย เปิดได้ 1 บัญชี 

เท่าน้ัน ตลอดจนไม่สามารถขอเปิดบัญชีร่วม หรือเพื่อบุคคลอื่นได้   

 จ านวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ า1,000 บาทและไม่จ ากัดจ านวนเงินฝากสูงสุด 

 ต้องมี Email Address กรณีบัญชีแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก 

 

เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน สทิธิประโยชน์และเงือ่นไขอืน่ 

 ในกรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี  ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียม 50 บาท หรือตามที่

ธนาคารประกาศก าหนด 

 

ค่ารักษาบญัช ี

 กรณีที่บัญชีไม่มีรายการเคลื่อนไหวต้ังแต่ 12 เดือนขึ้นไป และมียอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ ากว่า 1,000 บาท ธนาคารมี 

สิทธิ์หักค่ารักษาบัญชีเงินฝากตามที่ธนาคารประกาศก าหนด 

 

ช่องทางในการตดิตอ่ธนาคาร 

 ศูนย์บริการลูกค้า KKP Contact Center โทร. 02 165 5555 หรือ www.kiatnakin.co.th 

 ธนาคารเกียรตินาคิน ทุกสาขา 

 

ขอ้ควรระวงั 

 หากมีข้อสงสัย โปรดสอบถามเพิ่มเติมที่พนักงานธนาคารทันที 

 

การคุม้ครองเงนิฝาก 

 เงนิฝากนีไ้ดร้ับความคุม้ครองจากสถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก ตามจ านวนทีก่ าหนดไวใ้นกฏหมาย  โดยในปัจจบุนั คอื 
 

ระยะเวลา จ านวนเงนิทีคุ่ม้ครอง 

ปัจจบุนั ถงึวนัที ่10 สงิหาคม 2564 ไมเ่กนิ    5 ลา้นบาท 

ตัง้แตว่นัที ่11  สงิหาคม 2564 เป็นตน้ไป ไมเ่กนิ    1 ลา้นบาท 

 

     ส าหรับเงนิฝากสว่นทีเ่กนิกวา่ความคุม้ครอง ทา่นอาจจะไดร้ับคนืไมเ่ต็มจ านวนโดยตอ้งเฉลีย่ตามสดัสว่นหลังจากทีม่กีาร

ช าระบญัชทีรัพยส์นิของธนาคาร 

 

BECOME A BETTER YOU 

"โอกาสทางการเงนิทีท่ าให้ชวีติคณุดขีึน้ ... 

เราใหค้วามส าคญักบัทกุโอกาสและความตอ้งการของคณุ ดว้ยบรกิารใหค้ าปรกึษาดา้นการเงนิการลงทนุ 

โดยผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้น ทีจ่ะท าใหช้วีิตของคณุ ... ดขีึน้อยา่งไมส่ิน้สดุ" 

http://www.kiatnakin.co.th/

