ตารางแบบรายงานที 1

ตารางอัตราดอกเบียเงินฝาก KTB netbank (ร้ อยละต่ อปี )
มีผลบังคับใช้ ตังแต่ วันที* 1 กรกฎาคม 2561

ประเภทเงินฝาก
1. NetSavings
2. NetExtra
3. NetFixed
3.1 Net Flexible Fixed
- ระยะเวลาฝาก 7 - 30 วัน
- ระยะเวลาฝาก 31 - 60 วัน
- ระยะเวลาฝาก 61 - 90 วัน
- ระยะเวลาฝาก 91 - 120 วัน
- ระยะเวลาฝาก 121 - 180 วัน
- ระยะเวลาฝาก 181 - 270 วัน
- ระยะเวลาฝาก 271 - 300 วัน
- ระยะเวลาฝาก 301 - 365 วัน

ประเภทลูกค้ า
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ความหมายของประเภทลูกค้ า คุณสมบัติของลูกค้ า เงื*อนไขการฝากเงินและการจ่ ายดอกเบียเงินฝาก
1. ความหมายของประเภทลูกค้ า และคุณสมบัตขิ องลูกค้ า
1.1 ความหมายของประเภทลูกค้ า
บุคคลธรรมดา หมายถึง บุคคลธรรมดาทีมีสญ
ั ชาติไทย อายุ 15 ปี ขึ Dนไป
1.2 คุณสมบัตขิ องลูกค้ า
ลูกค้ าต้ องมีโทรศัพท์มือถือทีจดทะเบียนในประเทศไทย (ทังแบบ
D
Pre-paid และ Post-Paid ทุกเครื อข่าย) โดยต้ องสมัครใช้ บริ การ
KTB netbank และในการเปิ ดบัญชีเงินฝากไม่สามารถเปิ ดบัญชีร่วมกับผู้อืนได้
2. เงือนไขสําหรับเงินฝาก NetSavings
2.1 เงินฝาก NetSavings เป็ นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดคูฝ่ าก โดยลูกค้ าสามารถเปิ ดบัญชีได้ เพียงคนละ 1 บัญชี
2.2 จํานวนเงินเปิ ดบัญชีขนตํ
ั D า 500.-บาท
2.3 ธนาคารจ่ายดอกเบี Dยปี ละ 2 ครังD (มิถนุ ายน และ ธันวาคม)
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3. เงือนไขสําหรับเงินฝาก NetExtra
3.1 เงินฝาก NetExtra เป็ นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษแบบไม่มีสมุดคูฝ่ าก โดยผู้ฝากสามารถเปิ ดบัญชีได้ เพียง คนละ 1 บัญชี
และต้ องมีบญ
ั ชีเงินฝาก NetSavings กับธนาคาร
3.2 จํานวนเงินเปิ ดบัญชีขนตํ
ั D า 10,000.-บาท
3.3 ธนาคารจ่ายดอกเบี Dยทุกวันสิ Dนเดือนเข้ าบัญชี NetSavings
3.4 ผู้ฝากต้ องดํารงยอดเงินฝากคงเหลือเฉลียในรอบเดือนไม่ตํากว่า 10,000.-บาท หากกรณียอดเงินฝากคงเหลือเฉลียในรอบเดือนตํากว่า
10,000.-บาท ธนาคารจะจ่ายดอกเบี Dยในเดือนนันทั
D งเดื
D อนเท่ากับอัตราดอกเบี Dยเงินฝาก NetSavings
3.5 กรณีผ้ ฝู ากทํารายการโอนออก (ถอน) ได้ ไม่เกิน 4 ครังD / เดือน หากโอนออก (ถอน) เกินกว่าจํานวนครังD ทีธนาคารกําหนด ธนาคารจะจ่าย
ดอกเบี Dยในเดือนนันทั
D งเดื
D อนเท่ากับอัตราดอกเบี Dยเงินฝาก NetSavings

4. เงือนไขสําหรับเงินฝาก Net Flexible Fixed
4.1 เงินฝาก Net Flexible Fixed เป็ นบัญชีเงินฝากประจําแบบไม่มีสมุดคูฝ่ าก โดยแต่ละบัญชีสามารถทํารายการฝากได้ ไม่เกินบัญชีละ
5 รายการ และผู้ฝากต้ องมีบญ
ั ชีเงินฝาก NetSavings กับธนาคาร
4.2 การฝากเงินแต่ละครังD ต้ องไม่ตํากว่า 50,000 บาท และห้ ามถอนเงินฝากบางส่วน
4.3 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี Dยเมือครบกําหนดฝาก โดยโอนเข้ าบัญชี NetSavings
4.4 เงินฝากทีมีระยะเวลาการฝากน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 30 วัน หากถอนเงินก่อนครบกําหนดฝาก ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี Dย
4.5 เงินฝากทีมีระยะเวลาการฝากตังแต่
D 31 วันขึ Dนไป หากถอนเงินก่อนครบกําหนดฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี Dยในอัตราดังนี D
4.5.1 เงินฝากทีฝากน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 30 วัน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี Dย
4.5.2 เงินฝากทีฝากตังแต่
D 31 วันขึ Dนไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบี Dยให้ สําหรับระยะเวลาทีฝากไว้ จริ งในอัตราดอกเบี Dยเงินฝาก Net
Flexible Fixed ณ วันฝาก ในช่วงระยะเวลาการฝากทีมีอตั ราดอกเบี Dยตํากว่าระยะเวลาทีฝากไว้ จริ ง และหักภาษี ณ ทีจ่าย
ตัวอย่าง 1. ลูกค้ าเลือกระยะเวลาฝาก 300 วัน อัตราดอกเบี Dย 1.35 % ต่อปี แต่ลกู ค้ าฝากจริ ง 150 วัน (อัตราดอกเบี Dยทีกําหนด
สําหรับระยะเวลาฝากจริ ง 1.15 % ต่อปี ) ลูกค้ าจะได้ รับดอกเบี Dยกรณีถอนก่อนครบกําหนดตํากว่าอัตราดอกเบี Dยทีกําหนดไว้
สําหรับระยะเวลาฝากจริ ง จึงได้ รับดอกเบี Dยเท่ากับ 1.10 % ต่อปี

2. ลูกค้ าเลือกระยะเวลาฝาก 300 วัน อัตราดอกเบี Dย 1.35 % ต่อปี แต่ลกู ค้ าฝากจริ ง 275 วัน (อัตราดอกเบี Dยทีกําหนด
สําหรับระยะเวลาฝากจริ ง 1.35 % ต่อปี ) ลูกค้ าจะได้ รับดอกเบี Dยกรณีถอนก่อนครบกําหนดตํากว่าอัตราดอกเบี Dยทีกําหนดไว้
สําหรับระยะเวลาฝากจริ ง จึงได้ รับดอกเบี Dยเท่ากับ 1.25 % ต่อปี
4.6 เมือครบกําหนดฝาก หากผู้ฝากไม่ได้ ถอนเงินฝาก จะถือว่าผู้ฝากประสงค์ฝากเงิน Net Flexible Fixed กับธนาคารต่อไปในระยะ
เวลาการฝากเดิมโดยจะได้ รับดอกเบี Dยตามอัตราเงินฝาก Net Flexible Fixed ทีธนาคารประกาศไว้ ณ ขณะทีครบกําหนดฝาก
4.7 เงินฝาก Net Flexible Fixed ทีฝากอยู่ก่อนวันทีประกาศฉบับนี Dใช้ บงั คับ จะจ่ายดอกเบี Dยให้ ในอัตราและเงือนไขการฝากเดิม
จนกว่าจะครบกําหนดระยะเวลาฝาก
5. สูตรในการคํานวณดอกเบี Dย และระยะเวลาการจ่ายดอกเบี Dย
5.1 สูตรในการคํานวณดอกเบี Dยเงินฝาก NetSavings และ NetExtra
จํานวนดอกเบี Dยทีได้ รับ = ยอดเงินคงเหลือในบัญชี x อัตราดอกเบี Dย x ระยะเวลาทีฝากจริ ง
100 x จํานวนวันตามปี ปฏิทนิ ในปี นันD ๆ
5.2 ธนาคารคํานวณดอกเบี Dยเงินฝาก NetSavings ทุกวัน แต่จะจ่ายปี ละ 2 ครังD ในเดือนมิถนุ ายน และ ธันวาคมของทุกปี
5.3 ธนาคารคํานวณดอกเบี Dยเงินฝาก NetExtra ทุกวัน แต่จะจ่ายดอกเบี Dยทุกเดือนเข้ าบัญชี NetSavings
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5.4 สูตรในการคํานวณดอกเบี Dยเงินฝาก Net Fixed
จํานวนดอกเบี Dยทีได้ รับ = เงินต้ น x อัตราดอกเบี Dย x ระยะเวลาทีฝากจริ ง
100 x จํานวนวันตามปี ปฏิทนิ ในปี นันD ๆ
5.5 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี Dยเงินฝาก Net Fixed ตามระยะเวลาทีกําหนดในแต่ละผลิตภัณฑ์
6. สิทธิในการได้ รับยกเว้ นภาษี หกั ณ ทีจ่ายจากดอกเบี Dยเงินฝากแต่ละประเภท ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกรมสรรพากรกําหนด

7. เงินฝากประเภทกระแสรายวัน ออมทรัพย์ และประจําของลูกค้ าทีมีอยู่กบั ธนาคารทุกประเภท ลูกค้ าต่อรายจะได้ รับการคุ้มครอง ดังนี D
ระยะเวลาทีคุ้มครอง
จํานวนเงินทีคุ้มครอง
ไม่เกิน 15 ล้ านบาท
ตังแต่
D วนั ที 11 สิงหาคม 2559 ถึงวันที 10 สิงหาคม 2561
ตังแต่
D วนั ที 11 สิงหาคม 2561 ถึงวันที 10 สิงหาคม 2562
ไม่เกิน 10 ล้ านบาท
ตังแต่
D วนั ที 11 สิงหาคม 2562 ถึงวันที 10 สิงหาคม 2563
ไม่เกิน 5 ล้ านบาท
ตังแต่
D วนั ที 11 สิงหาคม 2563 เป็ นต้ นไป
ไม่เกิน 1 ล้ านบาท
ยกเว้ น เงินฝากในบัญชีเงินฝากของบุคคลทีมีถินทีอยู่นอกประเทศ (Non-Resident Baht Account) ซึงเป็ นประเภทบัญชีพิเศษทีเปิ ดเพือ
ทํารายการเฉพาะตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมการแลกเปลียนเงิน เงินฝากทีมีอนุพนั ธ์แฝง และเงินฝากระหว่างสถาบันการเงิน จะไม่ได้ รับ
ความคุ้มครองเงินต้ นและดอกเบี Dยจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
ประกาศ ณ วันที 29 มิถนุ ายน 2561
ชาญวิ ทย์ รุ่งเรื องลดา

(นายชาญวิทย์ รุ่ งเรื องลดา)
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ทีม Non Credit Product
สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย
ลงนามแทนผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส ผู้บริ หารสายงาน
สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย

