ตารางข้ อกําหนดขันตําในการเปิ ดเผยข้ อมูลตามประเภทของผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ เงินฝากประจําสําหรั บองค์ กรการกุศล ระยะเวลาฝาก 48 เดือน และ 60 เดือน
หัวข้ อ
ประเภทของผลิตภัณฑ์ ขนพื
ั นฐาน

จํานวนเงินฝากขันตํา
อัตราดอกเบียและค่ าบริการ

รายละเอียดข้ อมูลทีควรเปิ ดเผยและหน้ าทีของผู้ขายผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์เงินฝากประจําสําหรับองค์กรการกุศล ระยะเวลาฝาก 48 เดือน และ 60
เดือน เป็ นเงินฝากประจําระยะยาวทีมีระยะเวลาฝากแน่นอน สําหรับนิติบคุ คลทีไม่
แสวงหากําไร โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี 7ยทุกเดือน และหักภาษี ณ ทีจ่าย โอนเข้ า
บัญชีออมทรัพย์ / กระแสรายวันซึงเป็ นบัญชีคโู่ อน
- การฝากเงินแต่ละครัง7 ไม่ตํากว่า 10,000.-บาท
- จํานวนเงินฝากขันตํ
7 าทีต้ องดํารงไว้ ในบัญชี ไม่กําหนด
- อัตราดอกเบี 7ยรายปี (annual percentage rate) กําหนดตามประเภทลูกค้ าตาม
ประกาศของธนาคาร ซึงสามารถเรี ยกดูได้ จาก www.ktb.co.th ปั จจุบนั มีการ
เปลียนแปลง ณ วันที 10 ธันวาคม 2559
ระยะเวลาฝาก 48 เดือน
วงเงินฝากตังแต่
7 10,000 บาท ไม่ถึง 10 ล้ านบาท
1.85 % ต่อปี
วงเงินฝากตังแต่
7 10 ล้ านบาท ไม่ถึง 50 ล้ านบาท
1.85 % ต่อปี
วงเงินฝากตังแต่
7 50 ล้ านบาทขึ 7นไป
1.85 % ต่อปี
ระยะเวลาฝาก 60 เดือน
วงเงินฝากตังแต่
7 10,000 บาท ไม่ถึง 10 ล้ านบาท
2.10 % ต่อปี
วงเงินฝากตังแต่
7 10 ล้ านบาท ไม่ถึง 50 ล้ านบาท
2.10 % ต่อปี
วงเงินฝากตังแต่
7 50 ล้ านบาทขึ 7นไป
2.10 % ต่อปี
- วิธีการและจํานวนวันต่อปี ทีใช้ ในการคํานวณดอกเบี 7ย
เงินต้ น x อัตราดอกเบี 7ย x ระยะเวลาฝากจริง (วัน)
100 x จํานวนวันในปี ปฏิทินนัน7 ๆ
- ความถีในการจ่ายดอกเบี 7ย จ่ายดอกเบี 7ยทุกเดือน
- สถานการณ์ทีอาจส่งผลกระทบต่อดอกเบี 7ยทีลูกค้ าได้ รับ ได้ แก่ ระยะเวลาการฝาก
จํานวนเงิน อัตราดอกเบี 7ย
- ภาษี เงินได้ หกั ณ ทีจ่าย ธนาคารจะหักภาษี ณ ทีจ่ายจากดอกเบี 7ยทีได้ รับตาม
ประเภทลูกค้ า เช่น นิติบคุ คลไม่แสวงหากําไรหักภาษี ณ ทีจ่าย 10 % ของ
ดอกเบี 7ยทีได้ รับ
- วันทีอัตราดอกเบี 7ยมีผลบังคับใช้ ปั จจุบนั ณ วันที 10 ธันวาคม 2559 ซึงธนาคาร
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การคุ้มครองเงินฝาก

ความถีในการใช้ บริการ

ได้ เผยแพร่ทาง www.ktb.co.th และทีสาขาของธนาคาร
- ค่าบริ การทีอาจมี ธนาคารได้ เผยแพร่ทาง www.ktb.co.th และสาขาของธนาคาร
ประกอบด้ วย (ข้ อมูล ณ วันที 11 เมษายน 2559)
การฝากถอนบัญชีเงินฝากประจําข้ ามจังหวัด : หมืนบาทละ 10.-บาท ส่วนเกิน
คิดตามส่วนเลขหลักพัน ค่าบริ การขันตํ
7 า 10.-บาท ค่าบริ การขอโอนรายการละ 20.บาท
การออกสมุดคูฝ่ ากเล่มใหม่แทนเล่มเดิม เนืองจากเสียหาย ชํารุด เปลียน
เงือนไขการสังจ่าย เปลียนลายมือชือ เปลียนชือนามสกุล : 50.-บาท ยกเว้ นกรณี
การชํารุดทีเกิดจากความผิดพลาดของธนาคาร
การออกใบแสดงรายการบัญชีเงินฝาก (Bank Account Statement) : 100
บาท/ครัง7 /บัญชี (ข้ อมูลย้ อนหลังไม่เกิน 6 เดือน), 200.-บาท/ครัง7 /บัญชี (ข้ อมูล
ย้ อนหลังเกิน 6 เดือนแต่ไม่เกิน 24 เดือน), 500.-บาท/ครัง7 /บัญชี (ข้ อมูลย้ อนหลัง
เกิน 24 เดือนขึ 7นไป)
การลงนามรับรองเอกสารทางการเงิน : 100.-บาท/ฉบับ
- เงินฝากสกุลเงินบาททุกประเภท (กระแสรายวัน ออมทรัพย์ ประจํา) ได้ รับการ
คุ้มครองโดยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก โดยลูกค้ าต่อรายจะได้ รับการคุ้มครอง ดังนี 7
11 ส.ค. 59 – 10 ส.ค. 61 คุ้มครอง ไม่เกิน 15 ลบ.
11 ส.ค. 61 – 10 ส.ค. 62 คุ้มครอง ไม่เกิน 10 ลบ.
11 ส.ค. 62 – 10 ส.ค. 63 คุ้มครอง ไม่เกิน 5 ลบ.
11 ส.ค. 63 เป็ นต้ นไป คุ้มครอง ไม่เกิน 1 ลบ.
- เงือนไขการคุ้มครองสําหรับบัญชีร่วม คุ้มครองตามสัดส่วนของแต่ละคนทีเป็ น
เจ้ าของบัญชีร่วมตามหลักฐานทีธนาคารมี หากไม่ทราบสัดส่วนให้ แบ่งเท่ากัน และ
นําไปรวมกับบัญชีเดียวของแต่ละคนทีมี รวมแล้ วได้ รับความคุ้มครองไม่เกินจํานวน
วงเงินคุ้มครองทีกําหนด กรณีเป็ นบัญชีเพือ จะคุ้มครองผู้มีชือเป็ นเจ้ าของบัญชี เช่น
บัญชี “นายประหยัดเพือ ด.ช.มัธยัสถ์” ถือว่า นายประหยัด คือ ผู้ฝากเจ้ าของบัญชี
- สามารถใช้ บริการฝาก ถอน โอน ภายในจังหวัดเดียวกันทีเคาน์เตอร์ ของธนาคาร
โดยไม่จํากัดจํานวนครัง7 ในหนึงเดือน และไม่เสียค่าบริ การ
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