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ชือ่ผลติภณัฑ ์    บัญชเีงนิฝากออมทรัพย ์KKP Smart Corporate  

ประเภทผลติภณัฑ ์   เงนิฝากออมทรัพย ์

ระยะเวลาฝาก    ไมม่กี าหนดระยะเวลาฝาก 

จ านวนเงนิเปิดบญัชขี ัน้ต า่และสูงสุด ขัน้ต ่า 1,000 บาท และไม่จ ากัดจ านวนเงนิฝากสงูสดุ 

อตัราดอกเบีย้ตอ่ปี   0.30% - 0.55% ตอ่ปี 

(ขอ้มลู ณ วันที ่29 เมษายน 2566 อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามสถานการณ์) 
ขอ้มลูอัตราดอกเบีย้ล่าสดุสามารถศกึษาเพิม่เตมิไดท้ี ่ https://bank.kkpfg.com 

ตารางอตัราดอกเบีย้*    

วงเงนิฝาก ประเภทลูกคา้/อตัราดอกเบีย้ (ตอ่ปี) 

(2) นติบิคุคลท ัว่ไป (3) นติบิคุคลทีไ่มแ่สวงหา

ก าไร 

(4) นติบิคุคล

พเิศษ 

นอ้ยกวา่ 1,000,000 บาท 0.40% 

ต ัง้แต ่1,000,000 บาท 

แตไ่มเ่กนิ 500,000,000 บาท 

0.55% 

สว่นทีเ่กนิ 500,000,000 บาทขึน้ไป 0.30%  

(เฉลีย่ 0.30% - 0.55%) 
* หมายเหต ุธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ตามอัตราทีก่ าหนดในแตล่ะวงเงนิตัง้แตบ่าทแรก ยกเวน้ กรณีมสีว่นทีเ่กนิ ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ในอัตรา
ทีก่ าหนดส าหรับสว่นทีเ่กนิแยกตา่งหาก   

 

ตวัอยา่งการค านวณดอกเบีย้ ส าหรบันติบิคุคล (2) (3) (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ระยะเวลาในการค านวณจ านวนวันในการฝากเงนิ จะค านวณถงึวันทีจ่่ายดอกเบีย้ คอื 
ตัง้แตวั่นที ่1 สงิหาคม ถงึวันที ่31 ธันวาคม 2563 รวม 153 วัน 

ระยะเวลาในการค านวณจ านวนวันในการฝากเงนิ จะค านวณถงึวันทีจ่่ายดอกเบีย้ คอื 

ตัง้แตวั่นที ่1 มกราคม ถงึวันที ่30 มถินุายน 2564 รวม 181 วัน 

 

ระยะเวลาจา่ยดอกเบีย้  ทกุวันที ่30 มถินุายน และ 31 ธันวาคม ของทุกปี 

 

เงือ่นไขหลกั     

เริม่ต้นฝากเงนิ 

ณ วนัที1่ สงิหาคม 2563 

มูลค่าของเงนิ 
ณ วนัที ่

31 ธนัวาคม 2563 

มูลค่าของเงนิ 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 

เงนิต้น 100,000 บาท 1,000,000 บาท 501,000,000 บาท 

=100,000 +   100,000 x 0.40% x 61 

365 

=500,000,000 +    500,000,000 x 0.55% x 181 

365 
1 

3 

1 

3 

ต่อมา ลูกคา้ฝากเงนิเพิม่ 

500,000,000 บาท 

ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 

เงนิต้นรวม 

501,000,000 บาท 

=1,000,000 +      1,000,000 x 0.30% x 181 

365 

4 

4 

มูลค่าของเงนิ 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 

ต่อมา ลูกคา้ฝากเงนิเพิม่ 

900,000 บาท 

ณ วนัที ่1 ตุลาคม 2563 

=1,000,000 +   1,000,000 x 0.55% x 92 

365 

2 

2 
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▪ ใหบ้รกิารเฉพาะประเภทลกูคา้ (2) นติบิคุคลท่ัวไป (3) นติบิุคคลทีไ่มแ่สวงหาก าไร (4) นติบิุคคลพเิศษ  

ส าหรับลกูคา้ประเภทบรษัิทประกันวนิาศภัย กองทนุทดแทนความเสยีหายธนาคารไมร่ับเปิดบัญชปีระเภทนี้ 
▪ จ านวนเงนิเปิดบัญชขีัน้ต ่า1,000 บาทและไมจ่ ากัดจ านวนเงนิฝากสงูสดุ 

 
เงือ่นไขการฝาก/ถอน/โอน สทิธปิระโยชนแ์ละเงือ่นไขอืน่ 

▪ ในกรณีทีผู่ฝ้ากปิดบัญชภีายใน 30 วัน นับตัง้แตวั่นทีเ่ปิดบัญช ี ธนาคารจะคดิค่าธรรมเนียม 50 บาทต่อบัญชโีดย

ธนาคารจะแจง้ใหผู้ฝ้ากทราบล่วงหนา้กอ่นหักคา่ธรรมเนียม 

อตัราดอกเบีย้กรณีผดิเงือ่นไขการฝาก 

▪ ไมม่เีงือ่นไข 

คา่รกัษาบญัช ี
▪ 50 บาท ต่อเดอืน กรณีบัญชไีมเ่คลือ่นไหวตัง้แต ่12 เดอืนขึน้ไป และมยีอดเงนิคงเหลอืในบัญชตี ่ากวา่ 1,000 บาท

โดยธนาคารจะแจง้ใหผู้ฝ้ากทราบล่วงหนา้ทกุครัง้กอ่นหักค่าธรรมเนียม 
 

การตอ่อายบุญัชเีมือ่ครบก าหนดระยะเวลาการฝาก 

▪ เนื่องจากบัญชนีี้เป็นบัญชอีอมทรัพยจ์งึไมม่กี าหนดระยะเวลาฝาก 

ชอ่งทางในการตดิตอ่ธนาคาร 

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

ขอ้ควรระวงั/ชอ่งทางการรอ้งเรยีน 

▪ ในกรณีทีบั่ญชเีงนิฝากมยีอดเงนิคงเหลอืศนูยบ์าทต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 12 เดอืน หรอืก าหนดเวลาอืน่ทีธ่นาคาร

ก าหนด หรอืธนาคารมเีหตุอันสมควรอืน่ใด ธนาคารมสีทิธปิิดบัญชเีงนิฝากของผูฝ้ากไดภ้ายในระยะเวลาทีธ่นาคาร 

ก าหนด ทัง้นี้ ธนาคารจะแจง้ใหผู้ฝ้ากทราบลว่งหนา้กอ่นด าเนนิการปิดบัญช ี

▪ หากมขีอ้สงสยั โปรดสอบถามเพิม่เตมิทีพ่นักงานธนาคารทันท ี

 

การแจง้เปลีย่นแปลงเงือ่นไขการใหบ้รกิารหรอืการแจง้เตอืนทีส่ าคญัตา่ง ๆ 

▪ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขผลติภัณฑห์รอืการใหบ้รกิารทีม่ผีลกระทบต่อการใชบ้รกิารของลกูคา้ ธนาคารจะมี

การสือ่สารหรอืแจง้ขอ้มูลอันเป็นสาระส าคัญของการเปลีย่นแปลง ใหลู้กคา้ทราบลว่งหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วัน  

▪ บัญชเีงนิฝากนี้ไดร้ับความคุม้ครองจากสถาบันคุม้ครองเงนิฝาก ตามจ านวนทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมาย  โดยในปัจจุบัน คอื 

จ านวนไมเ่กนิ 1 ลา้นบาท   ส าหรับเงนิฝากสว่นทีเ่กนิกว่าความคุม้ครอง ทา่นอาจจะไดร้ับคนืไมเ่ต็มจ านวนโดยตอ้ง
เฉลีย่ตามสัดสว่นหลังจากทีม่กีารช าระบัญชทีรัพยส์นิของธนาคาร 

 

“การใหบ้รกิารนอกสถานทีเ่ป็นการสว่นตัว ธนาคารไมม่นีโยบายรับเงนิสดหรอืโอนเงนิเขา้บัญชสีว่นตัวของพนักงานในการท า
ธรุกรรม หากพบการกระท านี้ กรุณาแจง้ KKP Contact Center 02 165 5555” 


