
เอกสารแสดงการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์เงินฝาก (Sales Sheet) 

 

(กรุณาอ่านตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี้ และควรศึกษารายละเอียด 

และเงื่อนไขโดยละเอียดก่อนที่ท่านจะตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการผลิตภัณฑ์) 

 

เอกสารออก ณ วนัที่ 11 สิงหาคม 2564 
ปรับปรุงเอกสารล่าสดุ ณ วนัที่ 11 สิงหาคม 2564 

Sales sheet Term & Condition Product Catalog 

ชื่อผลติภณัฑ ์    บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP Smart Bonus  

ประเภทผลิตภณัฑ ์   เงินฝากออมทรัพย์ 

ระยะเวลาฝาก    ไม่มีกำหนดระยะเวลา 

จำนวนเงินเปดิบญัชขีั้นต่ำและสงูสดุ  ขั้นต่ำ 1,000 บาท และไม่จำกัดจำนวนเงินฝากสูงสุด 

อัตราดอกเบี้ยตอ่ป ี   0.30% - 0.95% ต่อปี 

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2564 อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์) 

ข้อมูลอัตราดอกเบ้ียล่าสุดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://bank.kkpfg.com 

ตารางอตัราดอกเบีย้*    

วงเงนิฝาก ประเภทลกูค้า/อตัราดอกเบีย้ (ต่อป)ี 

(1) บุคคลธรรมดา 

น้อยกวา่ 5,000,000 บาท 0.50% 

ตั้งแต ่5,000,000 บาท 

แตไ่มถ่งึ 10,000,000 

บาท 

0.85% 

ตั้งแต ่10,000,000 บาท 

แตไ่มเ่กิน 100,000,000 

บาท 

0.95% 

สว่นทีเ่กนิ 100,000,000 

บาทขึ้นไป 

0.30% 

(เฉล่ีย 0.95% - 0.30%) 

                                                  * หมายเหตุ ธนาคารจะจ่ายดอกเบ้ียตามอัตราที่กำหนดในแต่ละวงเงินต้ังแต่บาทแรก ยกเว้น       

                                                   กรณีมีส่วนที่เกิน ธนาคารจะจ่ายดอกเบ้ียในอัตราที่กำหนดสำหรับส่วนที่เกินแยกต่างหาก   

ตัวอยา่งการคำนวณดอกเบีย้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงินต้น 1,000,000 บาท 5,000,000 บาท 105,000,000 บาท 

เริ่มตน้ฝากเงิน 

ณ วันที่1 มกราคม 2564 

มูลค่าของเงิน 

ณ วันที ่

30 มิถุนายน 2564 

มูลค่าของเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

=1,000,000 +   1,000,000 x 0.50% x 90 

365 

เงินต้นรวม 

105,000,000 บาท 

=100,000,000 +  100,000,000 x 0.95% x 184 

365 
1 

มูลค่าของเงิน 

ณ วันที่ 31 มนีาคม 2564 

ต่อมา ลูกค้าฝากเงนิเพิ่ม 

100,000,000บาท 

ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 

= 5,000,000 +     5,000,000 x 0.30% x 184 

365 

4 

ต่อมา ลูกค้าฝากเงนิเพิ่ม 

4,000,000บาท 

ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 

=5,000,000 +  5,000,000 x 0.85% x 91 

365 

2 

3 
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ระยะเวลาในการคำนวณจำนวนวันในการฝากเงิน จะคำนวณถึงวันที่จ่ายดอกเบ้ีย คือ 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 รวม 181 วัน 

ระยะเวลาในการคำนวณจำนวนวันในการฝากเงิน จะคำนวณถึงวันที่จ่ายดอกเบ้ีย คือ 

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 รวม 184 วัน 

ระยะเวลาจา่ยดอกเบีย้   ทุกวันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ของทุกปี 

เงื่อนไขหลัก     

▪ ให้บริการเฉพาะประเภทลูกค้า (1) บุคคลธรรมดา 

▪ ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชีได้เฉพาะบัญชีที่มีช่ือบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของบัญชี และผู้ฝาก 1 ราย เปิดได้ 1 บัญชี 

เท่าน้ัน ตลอดจนไม่สามารถขอเปิดบัญชีร่วม หรือเพื่อบุคคลอื่นได้   

▪ จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ1,000 บาทและไม่จำกัดจำนวนเงินฝากสูงสุด 

▪ ต้องมี Email Address กรณีเปิดบัญชีแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก 

 

เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน สทิธิประโยชน์และเงือ่นไขอืน่ 

▪ ในกรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี  ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียม 50 บาทต่อบัญชี 

อัตราดอกเบี้ยกรณผีดิเงือ่นไขการฝาก 

▪ ไม่มีเงื่อนไข 

ค่ารักษาบญัช ี

▪ 50 บาท ต่อเดือน กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวตั้งแต ่12 เดือนขึ้นไป และมียอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 1,000 บาท 

การตอ่อายุบญัชเีมือ่ครบกำหนดระยะเวลาการฝาก 

▪ เนื่องจากบัญชีนี้เป็นบัญชีออมทรัพย์จึงไม่มีกำหนดระยะเวลาฝาก 

ช่องทางในการตดิตอ่ธนาคาร/ช่องทางการรอ้งเรยีน 

▪ ศูนย์บริการลูกค้า KKP Contact Center โทร. 02 165 5555 หรือ  https://bank.kkpfg.com 

▪ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ทุกสาขา 

ขอ้ควรระวงั 

▪ ในกรณีที่บัญชีเงินฝากมียอดเงินคงเหลือศูนย์บาทต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 12 เดือน หรือกำหนดเวลาอื่นที่ธนาคาร

กำหนด หรือธนาคารมีเหตุอันสมควรอื่นใด ธนาคารมีสิทธิปิดบัญชีเงินฝากของผู้ฝากได้ภายในระยะเวลาที่ธนาคาร 

กำหนด ทั้งนี้ ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการปิดบัญชี 

▪ หากมีข้อสงสัย โปรดสอบถามเพิ่มเติมที่พนักงานธนาคารทันที 

 

การแจง้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใหบ้ริการหรอืการแจ้งเตือนทีส่ำคญัต่าง ๆ 

▪ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการที่มีผลกระทบต่อการใช้บริการของลูกค้า ธนาคารจะมี

การสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นสาระสําคัญของการเปลี่ยนแปลง ให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน  

▪ บัญชีเงนิฝากน้ีไดร้ับความคุม้ครองจากสถาบันคุม้ครองเงนิฝาก ตามจ านวนทีก่ าหนดไวใ้นกฏหมาย  โดยในปัจจุบัน คอื 

จำนวนไม่เกิน 1 ล้านบาท   ส าหรับเงนิฝากสว่นทีเ่กนิกว่าความคุม้ครอง ทา่นอาจจะไดร้ับคนืไม่เต็มจ านวนโดยตอ้งเฉลีย่

ตามสัดสว่นหลังจากทีม่กีารช าระบัญชทีรัพยส์นิของธนาคาร 
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