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ชือ่ผลติภณัฑ ์    บัญชเีงนิฝากประจ า เคเคพ ีฟร ี55 อัพ  

ประเภทผลติภณัฑ ์   เงนิฝากประจ าปลอดภาษี 

ระยะเวลาฝาก    12 เดอืน และ 24 เดอืน 

จ านวนเงนิเปิดบญัชขี ัน้ต า่และสูงสุด ขัน้ต ่า 5,000 บาท จ ากัด จ านวนเงนิฝากสงูสดุไม่เกนิ 2,000,000 บาท  

อตัราดอกเบีย้     ระยะเวลาฝาก 12 เดอืน 1.45% ต่อปี 

     ระยะเวลาฝาก 24 เดอืน 1.50% ต่อปี 

(ขอ้มูล ณ วันที ่1 มนีาคม 2566 อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามสถานการณ์) 

ขอ้มูลอัตราดอกเบีย้ล่าสดุสามารถศกึษาเพิม่เตมิไดท้ี ่https://bank.kkpfg.com 

ตารางอตัราดอกเบีย้  

วงเงนิฝาก 12 เดอืน 24 เดอืน 

จ านวนเงนิฝาก  5,000 - 2,000,000 บาท 1.45% 1.50% 

 

ตวัอยา่งการค านวณดอกเบีย้ 1)  น าฝาก 1 รายการ จ านวนเงิน 1,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 1.45% ต่อปี 

ระยะเวลาฝาก 12 เดอืน  จะไดร้ับดอกเบีย้ 14,500 บาทต่อปี 

   

 (1,000,000 X 1.45% X 365)  =  14,500 บาทต่อปี 

 

     

 2)  น าฝาก 2 รายการ รายการละ 1,000,000 บาท ระยะเวลาฝาก 24 เดือนทัง้ 2 

รายการ รวมเป็นเงนิฝาก 2,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี ไดร้ับ

ดอกเบี้ยรายการละ 15,000 บาทต่อปี รวม 2 รายการฝากไดร้ับดอกเบี้ยรวม 

30,000 บาทต่อปี  

 

     (2,000,000 X 1.50% X 365)  =  30,000 บาทต่อปี 

 

 

ระยะเวลาจา่ยดอกเบีย้   จ่ายดอกเบีย้เดอืนละ 1 ครัง้ 

 

เงือ่นไขหลกั     

▪ ใหบ้รกิารเฉพาะประเภทลูกคา้ (1) บุคคลธรรมดา สัญชาตไิทย ทีม่อีายุตัง้แต่ 55 ปีบรบูิรณ์ขึน้ไป 

▪ ผูฝ้าก 1 ราย เปิดได ้1 บัญชเีท่านัน้  

▪ ตอ้งมบัีญชเีงนิฝากออมทรัพยห์รอืบัญชกีระแสรายวันของธนาคารเพือ่รับโอนดอกเบีย้ทีเ่กดิขึน้ 

 

เงือ่นไขการฝาก/ถอน/โอน สทิธปิระโยชนแ์ละเงือ่นไขอืน่ 

▪ ฝากไดส้งูสดุ 2 รายการเท่านัน้ โดยแต่ละรายการฝากไดส้งูสดุ 1,000,000 บาท ตลอดระยะเวลาการฝาก หากครบ 2 

รายการฝากแลว้จะไม่สามารถฝากเพิ่มได ้ยกเวน้ในกรณีเมื่อยอดเงนิคงเหลือในบัญชเีงนิฝากมียอดเป็นศูนย์ใน 1 

รายการหรอื 2 รายการทีฝ่าก ผูฝ้ากสามารถฝากเพิม่เตมิได ้รวมกันสงูสดุไม่เกนิ 2 รายการเท่านัน้ 

▪ จ านวนเงนิฝาก ขัน้ต ่า 5,000 บาท 

▪ เลอืกระยะเวลาฝากได ้12 เดอืน หรอื 24 เดอืน  

▪ กรณีถอนเงนิกอ่นครบก าหนด จะตอ้งถอนเต็มจ านวนของยอดฝากแต่ละรายการ  
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365 
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อตัราดอกเบีย้กรณีผดิเงือ่นไขการฝาก 

▪  กรณีถอนก่อนก าหนดจะไม่ไดร้ับดอกเบี้ยเงนิฝากจากธนาคาร หากไดร้ับดอกเบี้ยเงนิฝากจากธนาคารไปก่อนวันครบ

ก าหนดเวลา ธนาคารสงวนสทิธิท์ีจ่ะเรยีกคนืดอกเบีย้เงนิฝากโดยหักจากยอดเงนิฝากไดทั้นท ี

 

คา่รกัษาบญัช ี

▪  ไม่มคี่าบรกิาร 

 

การตอ่อายุบญัช ีเมือ่ครบก าหนดระยะเวลาการฝาก 

▪ หากผูฝ้ากมไิดถ้อนเงนิฝากรายการนัน้ ๆ  ใหถ้ือว่าผูฝ้ากประสงคจ์ะฝากเงนิรายการนัน้กับธนาคารต่อไป ตามประเภท

และระยะเวลาการฝากเดมิ ซึง่ผูฝ้ากจะไดรั้บดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงนิฝากที่ธนาคารประกาศก าหนดอยู่ ณ 

ขณะนัน้    

 

ช่องทางในการตดิตอ่ธนาคาร/ช่องทางการรอ้งเรยีน 

▪ ศูนยบ์รกิารลูกคา้ KKP Contact Center โทร. 02 165 5555 หรอื https://bank.kkpfg.com 

▪ ธนาคารเกยีรตนิาคนิภัทรทุกสาขา 

 

ขอ้ควรระวงั 

▪ ลูกคา้ตอ้งแจง้ความประสงคข์อใชส้ทิธยิกเวน้ภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดาไวก้ับธนาคาร ส าหรับเงนิไดพ้งึประเมนิทีเ่ป็น

ดอกเบี้ยเงนิฝากประจ าหรือผลตอบแทนเงนิฝากทีไ่ดร้ับจากการฝากเงนิตามหลักการของศาสนาอสิลามตามหลักการ

มุฎอเราะบะฮท์ีไ่ดร้ับจากการฝากเงนิกับธนาคารในประเทศที่มรีะยะเวลา การฝากตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป และผูม้เีงนิไดม้อีายุ

ไม่ต ่ากว่า 55 ปี บรบูิรณ์    

▪ กรณีที่ท่านไดรั้บดอกเบี้ยเงนิฝากจากบัญชีเงนิฝากประจ า เคเคพี ฟรี 55 อัพ และบัญชเีงนิฝากประจ าอื่น ๆ  หรือ 

ผลตอบแทนเงนิฝากที่ไดร้ับจากการฝากเงนิตามหลักการของศาสนาอสิลามตามหลักการมุฎอเราะบะฮ์ รวมกันเกนิ 

30,000 บาท ภายในปีภาษีเดียวกัน ท่านจะไม่ไดรั้บสทิธยิกเวน้ภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดา ส าหรับดอกเบี้ยเงนิฝาก

ประจ าทุกประเภทหรอืผลตอบแทนเงนิฝากที่ไดร้ับจากการฝากเงนิตามหลักการของศาสนาอสิลามตามหลักการมุฎอ

เราะบะฮท์ีไ่ดร้ับจากการฝากเงนิกับธนาคารในประเทศ และผูฝ้ากตอ้งน าเงนิไดจ้ากดอกเบี้ยเงนิฝากน าไปรวมค านวณ 

ภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดาใหถู้กตอ้งตามทีก่รมสรรพากรก าหนด 

▪ ในกรณีที่บัญชเีงนิฝากมียอดเงนิคงเหลือศูนย์บาทต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 12 เดือน หรือก าหนดเวลาอื่นที่ธนาคาร

ก าหนด หรือธนาคารมีเหตุอันสมควรอื่นใด ธนาคารมีสทิธปิิดบัญชเีงนิฝากของผูฝ้ากไดภ้ายในระยะเวลาที่ธนาคาร 

ก าหนด ทัง้นี้ ธนาคารจะแจง้ใหผู้ฝ้ากทราบล่วงหนา้กอ่นด าเนนิการปิดบัญช ี

▪ หากมขีอ้สงสัย โปรดสอบถามเพิม่เตมิทีพ่นักงานธนาคารทันท ี

 

การแจง้เปลีย่นแปลงเงือ่นไขการใหบ้รกิารหรอืการแจง้เตอืนทีส่ าคญัตา่ง ๆ 

▪ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขผลติภัณฑ์หรอืการใหบ้รกิารทีม่ผีลกระทบต่อการใชบ้รกิารของลูกคา้ ธนาคารจะมี

การสือ่สารหรอืแจง้ขอ้มูลอันเป็นสาระส าคัญของการเปลีย่นแปลง ใหลู้กคา้ทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วัน  

▪ บัญชเีงนิฝากนี้ไดรั้บความคุม้ครองจากสถาบันคุม้ครองเงนิฝาก ตามจ านวนทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมาย  โดยในปัจจุบัน คอื 

จ านวนไม่เกนิ 1 ลา้นบาท ส าหรับเงนิฝากสว่นทีเ่กนิกว่าความคุม้ครอง ท่านอาจจะไดรั้บคนืไม่เต็มจ านวนโดยตอ้งเฉลีย่

ตามสัดสว่นหลังจากทีม่กีารช าระบัญชทีรัพยส์นิของธนาคาร 

 

“การใหบ้รกิารนอกสถานที่เป็นการสว่นตัว ธนาคารไม่มีนโยบายรับเงนิสดหรือโอนเงนิเขา้บัญชสีว่นตัวของพนักงานในการท า

ธุรกรรม หากพบการกระท านี้ กรุณาแจง้ KKP Contact Center 02 165 5555” 

 


