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ชื่อผลติภณัฑ ์    บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Triple  

ประเภทผลิตภณัฑ ์   เงินฝากออมทรัพย์ 

จ านวนเงินเปดิบัญชขีั้นต่ าและสงูสดุ  ขั้นต่ า 50,000 บาท และไม่จ ากัดจ านวนเงินฝากสูงสุด 

อัตราดอกเบี้ยตอ่ป ี   0.00% - 0.70% ต่อปี 

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์) 

ข้อมูลอัตราดอกเบ้ียล่าสุดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ 

www.kiatnakin.co.th 

รายละเอยีดอตัราดอกเบีย้    

 

วงเงนิฝาก (1) 

บุคคลธรรมดา 

สว่นทีไ่มเ่กนิ 1,000,000 บาท 0.70% 

สว่นทีเ่กนิ 1,000,000 แต่ไมเ่กนิ 3,000,000 บาท 0.70% 

สว่นทีเ่กนิ 3,000,000 บาท ขึน้ไป 0.00% 

อัตราดอกเบี้ยโบนสัพเิศษ 

 ในปทีี ่1  0.40% 

ในปทีี ่2  0.50% 

ในปทีี ่3  0.60% 

ตัวอยา่งการค านวณดอกเบีย้ 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะเวลาในการค านวณจ านวนวันในการฝากเงิน จะค านวณถึงวันที่จ่ายดอกเบ้ีย คือ 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 รวม 366 วัน 

ระยะเวลาจา่ยดอกเบีย้  จ่ายดอกเบ้ียปีละ 1 ครั้ง ณ วันสิ้นเดือนธันวาคมของทุกปี และ 

ดอกเบ้ียโบนัสพิเศษปีละ 1 ครั้ง ณ วันที่ 1 มกราคม ของทุกปีเป็นระยะเวลา 3 ปี 

 

เริ่มตน้ฝากเงิน 

ณ วันที่1 มกราคม 2563 

มูลค่าของเงิน 

ณ วันที่ 31ธันวาคม 256- 

เงินต้น 3,000,000 บาท 3,000,000 บาท 

=3,000,000 +     3,000,000 x 0.70% x 365 

365 

1 

1 

ต่อมา  

ณ วันที่ 1มกราคม 2561 

ได้รบัดอกเบี้ยโบนัสพิเศษ 

ในปีที ่1 = 0.40% 

เงินต้นรวม 

3,000,000 บาท 
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เงื่อนไขหลัก  

 ให้บริการเฉพาะลูกค้าประเภท (1) บุคคลธรรมดา และต้องมี Email Address กรณีบัญชีแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก 

  จ านวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ า 50,000 บาท และไม่จ ากัดจ านวนเงินฝากสูงสุด 

เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน สทิธิประโยชน์และเงือ่นไขอืน่ 

 การค านวณดอกเบ้ียโบนัสพิเศษ ธนาคารจะค านวณจากยอดเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวันที่มีจ านวนต่ าที่สุดนับตั้งแต่วัน

เปิดบัญชี ทุกสิ้นปีในอัตราดอกเบ้ียโบนัสพิเศษตามหน้าประกาศของธนาคาร ณ ขณะนั้น โดยมีเงื่อนไขและวิธีการ

ค านวณดอกเบ้ียโบนัสพิเศษ ดังต่อไปนี้ 

ล าดับป ี รอบการจ่ายดอกเบี้ยโบนัสพิเศษ วิธีการค านวณดอกเบี้ยโบนัสพิเศษ 

ปีที ่1 นับตั้งแต่วนัเปิดบัญชี จนถงึวนัที ่31 

ธันวาคมของปีที่เปิดบญัชี 

ยอดเงินฝากคงเหลือ ณ ส้ินวันที่มีจ านวนต่ าที่สุดนับตั้งแต่วนัเปิดบัญชี x อัตราดอกเบี้ย

โบนัสพิเศษในปีที ่1 (%) x จ านวนวันตามรอบระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ยของปทีี่ 1 / 365 

ปีที ่2 นับตั้งแต่วนัที ่1 มกราคม จนถงึวนัที่ 

31 ธันวาคมของปีถัดจากปทีี่ 1 

ยอดเงินฝากคงเหลือ ณ ส้ินวันที่มีจ านวนต่ าที่สุดนับตั้งแต่วนัเปิดบัญชี x อัตราดอกเบี้ย

โบนัสพิเศษในปีที ่2 (%) x จ านวนวันตามรอบระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ยของปทีี่ 2 / 365 

ปีที ่3 นับตั้งแต่วนัที ่1 มกราคม จนถงึวนัที่ 

31 ธันวาคมของปีถัดจากปทีี่ 2 

ยอดเงินฝากคงเหลือ ณ ส้ินวันที่มีจ านวนต่ าที่สุดนับตั้งแต่วนัเปิดบัญชี x อัตราดอกเบี้ย

โบนัสพิเศษในปีที ่3 (%) x จ านวนวันตามรอบระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ยของปทีี่ 3 / 365 

 กรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชีก่อนวันที่ธนาคารจ่ายดอกเบ้ียโบนัสพิเศษให้แก่ผู้ฝากในปีใด ผู้ฝากจะไม่ได้รับดอกเบ้ียโบนัส

พิเศษของปีนั้น 

 กรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี  ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียม 50 บาท หรือ ตามที่ธนาคารประกาศก าหนด 

ค่ารักษาบญัช ี   ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

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

หรือ ธนาคารเกียรตินาคิน ทุกสาขา 

ข้อควรระวัง  

 การค านวณดอกเบ้ียโบนัสพิเศษ ธนาคารจะค านวณจากยอดเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวันที่มีจ านวนต่ าที่สุด 

นับตั้งแต่วันเปิดบัญชี ในกรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชีก่อนวันที่ธนาคารจ่ายดอกเบ้ียโบนัสพิเศษให้แก่ผู้ฝากในปีใด  

ผู้ฝากจะไม่ได้รับดอกเบ้ียโบนัสพิเศษของปีนั้น   

 หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถามเพิ่มเติมที่พนักงานธนาคารทันที 

คุ้มครองเงนิฝาก 

 เงนิฝากนีไ้ดร้ับความคุม้ครองจากสถาบนัคุม้ครองเงนิฝากตามจ 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/

