ตารางแบบรายงานที่ 1

ตารางอัตราดอกเบีย้ เงินฝาก KTB netbank (ร้อยละต่อปี)
มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วันที่ 25 มีนาคม 2563
ประเภทเงินฝาก

ประเภทลูกค้า
บุคคลธรรมดา

ธนาคารยกเลิกการให้บริการเปิ ดบ ัญชีใหม่สาหร ับเงินฝาก NetSavings, NetExtra
และ Net Flexible Fixed ตงแต่
ั้
ว ันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป สาหร ับบ ัญชี
ทีม
่ อ
ี ยูเ่ ดิม ย ังคงสามารถทาธุรกรรมฝาก / ถอน / โอน ได้ตามปกติ

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

0.50
0.50

0.600
0.650
0.650
0.700
0.800
0.900
0.950
0.950

ความหมายของประเภทลูกค้า คุณสมบัติของลูกค้า เงื่อนไขการฝากเงินและการจ่ายดอกเบีย้ เงินฝาก
1. ความหมายของประเภทลูกค้า และคุณสมบัตขิ องลูกค้า
1.1 ความหมายของประเภทลูกค้า

บุคคลธรรมดา หมายถึง บุคคลธรรมดาที่มีสญ
ั ชาติไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป
1.2 คุณสมบัติของลูกค้า
ลูกค้าต้องมีโทรศัพท์มือถือที่จดทะเบียนในประเทศไทย (ทั้งแบบ Pre-paid และ Post-Paid ทุกเครือข่าย) โดยต้องสมัครใช้บริการ KTB
netbank และในการเปิดบัญชีเงินฝากไม่สามารถเปิดบัญชีร่วมกับผู้อื่นได้
2. เงื่อนไขสาหรับเงินฝาก NetSavings
2.1 เงินฝาก NetSavings เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก โดยลูกค้าสามารถเปิดบัญชีได้เพียงคนละ 1 บัญชี
2.2 จานวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่า 500.-บาท
2.3 ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง (มิถุนายน และ ธันวาคม)

/3. เงื่อนไข...
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-23. เงื่อนไขสาหรับเงินฝาก NetExtra
3.1 เงินฝาก NetExtra เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก โดยผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีได้เพียง คนละ 1 บัญชี
และต้องมีบัญชีเงินฝาก NetSavings กับธนาคาร
3.2 จานวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่า 10,000.-บาท
3.3 ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยทุกวันสิ้นเดือนเข้าบัญชี NetSavings
3.4 ผู้ฝากต้องดารงยอดเงินฝากคงเหลือเฉลี่ยในรอบเดือนไม่ต่ากว่า 10,000.-บาท หากกรณียอดเงินฝากคงเหลือเฉลี่ยในรอบเดือนต่ากว่า
10,000.-บาท ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในเดือนนั้นทั้งเดือนเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก NetSavings
3.5 กรณีผู้ฝากทารายการโอนออก (ถอน) ได้ไม่เกิน 4 ครั้ง / เดือน หากโอนออก (ถอน) เกินกว่าจานวนครั้งที่ธนาคารกาหนด ธนาคารจะจ่าย
ดอกเบี้ยในเดือนนั้นทั้งเดือนเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก NetSavings
4. เงื่อนไขสาหรับเงินฝาก Net Flexible Fixed
4.1 เงินฝาก Net Flexible Fixed เป็นบัญชีเงินฝากประจาแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก โดยแต่ละบัญชีสามารถทารายการฝากได้ไม่เกินบัญชีละ
5 รายการ และผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝาก NetSavings กับธนาคาร
4.2 การฝากเงินแต่ละครั้งต้องไม่ต่ากว่า 50,000 บาท และห้ามถอนเงินฝากบางส่วน
4.3 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกาหนดฝาก โดยโอนเข้าบัญชี NetSavings
4.4 เงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 วัน หากถอนเงินก่อนครบกาหนดฝาก ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
4.5 เงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากตั้งแต่ 31 วันขึ้นไป หากถอนเงินก่อนครบกาหนดฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดังนี้
4.5.1 เงินฝากที่ฝากน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 วัน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
4.5.2 เงินฝากที่ฝากตั้งแต่ 31 วันขึ้นไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้สาหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอเบี้ยเงินฝาก Net Flexible Fixed
ณ วันฝาก ในช่วงระยะเวลาการฝากที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ากว่าระยะเวลาที่ฝากไว้จริง และหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตัวอย่าง 1. ลูกค้าเลือกระยะเวลาฝาก 300 วัน อัตราดอกเบี้ย 0.950 % ต่อปี แต่ลูกค้าฝากจริง 150 วัน (อัตราดอกเบี้ยที่กาหนด
สาหรับระยะเวลาฝากจริง 0.800 % ต่อปี) ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยกรณีถอนก่อนครบกาหนดต่ากว่าอัตราดอกเบี้ยที่กาหนดไว้สาหรับ
ระยะเวลาฝากจริง จึงได้รับดอกเบี้ยเท่ากับ 0.700 % ต่อปี
2. ลูกค้าเลือกระยะเวลาฝาก 300 วัน อัตราดอกเบี้ย 0.950 % ต่อปี แต่ลูกค้าฝากจริง 275 วัน (อัตราดอกเบี้ยที่กาหนด
สาหรับระยะเวลาฝากจริง 0.950 % ต่อปี) ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยกรณีถอนก่อนครบกาหนดต่ากว่าอัตราดอกเบี้ยที่กาหนดไว้สาหรับ
ระยะเวลาฝากจริง จึงได้รับดอกเบี้ยเท่ากับ 0.900 % ต่อปี
4.6 เมื่อครบกาหนดฝาก หากผู้ฝากไม่ได้ถอนเงินฝาก จะถือว่าผู้ฝากประสงค์ฝากเงิน Net Flexible Fixed กับธนาคารต่อไปในระยะเวลาการ
ฝากเดิมโดยจะได้รับดอกเบี้ยตามอัตราเงินฝาก Net Flexible Fixed ที่ธนาคารประกาศไว้ ณ ขณะที่ครบกาหนดฝาก
4.7 เงินฝาก Net Flexible Fixed ที่ฝากอยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ จะจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราและเงื่อนไขการฝากเดิมจนกว่าจะครบ
กาหนดระยะเวลาฝาก
5. สูตรในการคานวณดอกเบี้ย และระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ย
5.1 สูตรในการคานวณดอกเบี้ยเงินฝาก NetSavings และ NetExtra
จานวนดอกเบี้ยที่ได้รับ = ยอดเงินคงเหลือในบัญชี x อัตราดอกเบี้ย x ระยะเวลาที่ฝากจริง
100 x จานวนวันตามปีปฏิทินในปีนั้น ๆ
5.2 ธนาคารคานวณดอกเบี้ยเงินฝาก NetSavings ทุกวัน แต่จะจ่ายปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน และ ธันวาคมของทุกปี
5.3 ธนาคารคานวณดอกเบี้ยเงินฝาก NetExtra ทุกวัน แต่จะจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนเข้าบัญชี NetSavings
5.4 สูตรในการคานวณดอกเบี้ยเงินฝาก Net Fixed
จานวนดอกเบี้ยที่ได้รับ = เงินต้น x อัตราดอกเบี้ย x ระยะเวลาที่ฝากจริง
100 x จานวนวันตามปีปฏิทินในปีนั้น ๆ
/5.5 ธนาคาร...
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-35.5 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก Net Fixed ตามระยะเวลาที่กาหนดในแต่ละผลิตภัณฑ์
6. สิทธิในการได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยเงินฝากแต่ละประเภท ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกาหนด
7. เงินฝากประเภทกระแสรายวัน ออมทรัพย์ และประจาของลูกค้าที่มีอยู่กับธนาคารทุกประเภท ลูกค้าต่อรายจะได้รับการคุ้มครอง ดังนี้
ระยะเวลาที่คุ้มครอง

จานวนเงินที่คุ้มครอง

ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2563

ไม่เกิน 5 ล้านบาท

ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

ไม่เกิน 1 ล้านบาท

ยกเว้น เงินฝากในบัญชีเงินฝากของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ (Non-Resident Baht Account) ซึ่งเป็นประเภทบัญชีพิเศษที่เปิดเพื่อ
ทารายการเฉพาะตามพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เงินฝากที่มีอนุพันธ์แฝง และเงินฝากระหว่างสถาบันการเงิน จะไม่ได้รับ
ความคุ้มครองเงินต้นและดอกเบี้ยจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563

ชาญวิ ทย์ รุ่งเรื องลดา
(นายชาญวิทย์ รุ่งเรืองลดา)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ทีม Insurance, Investment and Retail Deposit Product
ลงนามแทนผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน
สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย
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