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ชือ่ผลติภณัฑ ์    บัญชเีงนิฝากออมทรัพย ์KKP Smart Settlement  

ประเภทผลติภณัฑ ์   เงนิฝากออมทรัพย ์

จ ำนวนเงนิเปิดบญัชขี ัน้ต ำ่และสูงสดุ ไม่จ ากัดจ านวนเงนิขัน้ต ่าในการเปิดบัญช ีและไม่จ ากัดจ านวนเงนิฝากสงูสดุ 

อตัรำดอกเบีย้ตอ่ปี   0.25% - 0.90% ต่อปี 
(ขอ้มูล ณ วันที ่29 เมษายน 2566 อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามสถานการณ์) 
ขอ้มูลอตัราดอกเบีย้ล่าสดุสามารถศกึษาเพิม่เตมิไดท้ี ่https://bank.kkpfg.com 

 
ตำรำงอตัรำดอกเบีย้ *     
 

วงเงนิฝำก  ประเภทลกูคำ้/อตัรำดอกเบีย้ (ตอ่ปี) 

(1) บุคคลธรรมดำ 

นอ้ยกวำ่ 1,000,000 บำท 0.70% 

ไมเ่กนิ 200,000,000 บำท (แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่า 1,000,000 บาท) 0.90% 

สว่นทีเ่กนิ 200,000,000 บำทขึน้ไป 
0.30% 

(เฉลีย่ 0.30% - 0.90%) 

* หมายเหตุ ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ตามอัตราทีก่ าหนดในแต่ละวงเงนิตัง้แต่บาทแรก ยกเวน้ กรณีมสีว่นทีเ่กนิ ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ในอตัรา
ทีก่ าหนดส าหรับสว่นทีเ่กนิแยกต่างหาก   

 

ตวัอยำ่งกำรค ำนวณดอกเบีย้ ส ำหรบับุคคลธรรมดำ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ระยะเวลาในการค านวณจ านวนวันในการฝากเงนิ จะค านวณถงึวันทีจ่่ายดอกเบีย้ คอื 
ตัง้แต่วันที ่1 สงิหาคม ถงึวันที ่31 ธนัวาคม 2563 รวม 153 วัน 

ระยะเวลาในการค านวณจ านวนวันในการฝากเงนิ จะค านวณถงึวันทีจ่่ายดอกเบีย้ คอื 

ตัง้แต่วันที ่1 มกราคม ถงึวันที ่30 มถิุนายน 2564 รวม 181 วัน 

 

 

 

 

เริ่มต้นฝากเงนิ 

ณ วนัท่ี1 สงิหาคม 2563 

มูลค่าของเงนิ 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 

มูลค่าของเงนิ 

ณ วนัท่ี 30 มถิุนายน 2564 

เงนิต้น 100,000 บาท 1,000,000 บาท 201,000,000 บาท 

=100,000 +   100,000 x 0.70% x 61 

365 

=200,000,000 +   200,000,000 x 0.90% x 181 

365 
1 

3 

1 

3 

ต่อมา ลูกค้าฝากเงนิเพิม่ 

200,000,000บาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 

เงนิต้นรวม 

201,000,000 บาท 

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

365 

4 

4 

มูลค่าของเงนิ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

ต่อมา ลูกค้าฝากเงนิเพิม่ 

900,000บาท 

ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 

=1,000,000 +   1,000,000 x 0.90% x 92 

365 

2 

2 
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ตำรำงอตัรำดอกเบีย้* 

วงเงนิฝำก (5) กองทนุ (6) สถำบนั โรง
รบัจ ำน ำ 

นอ้ยกวำ่ 1,000,000 บำท 0.25% 

ไมเ่กนิ 100,000,000 บำท  (แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่า 1,000,000 บาท) 0.25% 

สว่นทีเ่กนิ 100,000,000 บำทขึน้ไป 0.25% 

 
 
ตำรำงอตัรำดอกเบีย้*  ต ัง้แตว่นัที ่1 พฤษภำคม 2566 เป็นตน้ไป 
 

วงเงนิฝำก ประเภทลกูคำ้/อตัรำดอกเบีย้(ตอ่ปี) 

(2) นติบิุคคลท ัว่ไป 
(3) นติบิุคคลทีไ่มแ่สวงหำก ำไร 

(4) นติบิุคคลพเิศษ 
(7) สหกรณ์ออมทรพัย ์/ สหกรณ์เครดติยูเนีย่น 

นอ้ยกวำ่ 1,000,000 บำท 0.45% 

ไมเ่กนิ 500,000,000 บำท 
(แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่า 1,000,000 บาท) 

0.60% 

สว่นทีเ่กนิ 500,000,000 บำทขึน้ไป 
0.30% 

(เฉลีย่ 0.30% - 0.60%) 

* หมายเหตุ ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ตามอัตราทีก่ าหนดในแต่ละวงเงนิตัง้แต่บาทแรก ยกเวน้ กรณีมสีว่นทีเ่กนิ ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ในอตัรา
ทีก่ าหนดส าหรับสว่นทีเ่กนิแยกต่างหาก   
 

ตวัอยำ่งกำรค ำนวณดอกเบีย้ ส ำหรบันติบิคุคล (2) (3) (4) (7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะเวลาในการค านวณจ านวนวันในการฝากเงนิ จะค านวณถงึวันทีจ่่ายดอกเบีย้ คอื 
ตัง้แต่วันที ่1 สงิหาคม ถงึวันที ่31 ธนัวาคม 2563 รวม 153 วัน 

ระยะเวลาในการค านวณจ านวนวันในการฝากเงนิ จะค านวณถงึวันทีจ่่ายดอกเบีย้ คอื 

ตัง้แต่วันที ่1 มกราคม ถงึวันที ่30 มถิุนายน 2564 รวม 181 วัน 

 

เงนิต้นรวม 

501,000,000 บาท 

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

=100,000 +   100,000 x 0.45% x 61 

365 

=500,000,000 +    500,000,000 x 0.60% x 181 

365 
1 

3 

1 

3 

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

365 

4 

4 

มูลค่าของเงนิ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

=1,000,000 +   1,000,000 x 0.60% x 92 

365 

2 

2 

เริ่มต้นฝากเงนิ 

ณ วนัท่ี1 สงิหาคม 2563 

ต่อมา ลูกค้าฝากเงนิเพิม่ 

900,000 บาท 

ณ วนัท่ี1 ตุลาคม 2563 

มูลค่าของเงนิ 

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 

ต่อมา ลูกค้าฝากเงนิเพิม่ 

500,000,000 บาท 

ณ วนัท่ี1 มกราคม 2564 

มูลค่าของเงนิ 

ณ วนัท่ี 

30 มถิุนายน 2564 
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ระยะเวลำจำ่ยดอกเบีย้  ทุกวันที ่30 มถินุายน และ 31 ธันวาคม ของทุกปี 

เงือ่นไขหลกั     
▪ ใหบ้รกิารลูกคา้ทุกประเภท ซึง่เปิดบัญชเีพื่อการซือ้ขายหลักทรัพย์ และ/หรือท าธุรกรรมอื่นใดกับบรษัิทหลักทรัพย์

เกียรตนิาคนิ ภัทร จ ากัด (มหาชน) (“บล.เกียรตนิาคนิภัทร”) และใชบั้ญชนีี้เป็นบัญชสี าหรับหักเงนิโดยอัตโนมัตติาม
ค าสั่งของ บล.เกยีรตนิาคนิภัทร เท่านัน้ 

▪ ผูฝ้ากสามารถขอเปิดบัญชไีด ้โดยชือ่บัญชตีอ้งเป็นชือ่เดยีวกับเจา้ของบัญชหีลักทรัพยก์บั บล.เกยีรตนิาคนิภัทร เท่านัน้ 
▪ ตอ้งม ีEmail Address กรณีเปิดบัญชแีบบไม่มสีมุดคู่ฝาก 

เงือ่นไขกำรฝำก/ถอน/โอน สทิธปิระโยชนแ์ละเงือ่นไขอืน่ 
▪ ธนาคารขอสงวนสทิธิใ์นการด าเนนิการปิดบัญช ีโดยธนาคารจะแจง้ใหผู้ฝ้ากทราบล่วงหนา้กอ่นด าเนนิการปิดบัญช ีหาก

เกดิกรณี ดังต่อไปนี้ 
o (ก) ไม่มียอดเงนิคงเหลอืและไม่ใช ้หรือ ยกเลกิการใชบั้ญชเีป็นบัญชสี าหรับหักเงนิอัตโนมัตติามค าสั่งของ 

บล. เกยีรตนิาคนิภัทร หรอื  
o (ข) ไม่ด าเนนิการเปิดบัญชหีลักทรัพยใ์หแ้ลว้เสร็จภายใน 30 วันนับจากวันทีเ่ปิดบัญชกีับธนาคาร หรอื ยกเลกิ

การเปิดบัญชหีลักทรัพย ์หรอืปิดบัญชหีลักทรัพยก์ับ บล. เกยีรตนิาคนิภัทร หรอื  
o (ค) ถูกปฏเิสธการขอเปิดบัญชหีลักทรัพย ์หรอื ถูกปิดบัญชหีลักทรัพยก์ับ บล. เกยีรตนิาคนิภัทร  

▪ ในกรณีที่ผูฝ้ากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั ้งแต่วันที่เปิดบัญชี ธนาคารจะคดิค่าธรรมเนียม 50 บาทต่อบัญชี โดย
ธนาคารจะแจง้ใหผู้ฝ้ากทราบล่วงหนา้กอ่นหักค่าธรรมเนียม 

 
อตัรำดอกเบีย้กรณีผดิเงือ่นไขกำรฝำก 

▪ ไม่มเีงือ่นไข 

คำ่รกัษำบญัช ี
▪  ไม่มคี่าบรกิาร (กรณีบัญชไีม่เคลือ่นไหวตัง้แต่ 60 เดอืนขึน้ไป และมยีอดเงนิคงเหลอืในบัญชตี ่ากว่า 1,000 บาท) 

กำรตอ่อำยุบญัชเีมือ่ครบก ำหนดระยะเวลำกำรฝำก 
▪ เนื่องจากบัญชนีี้เป็นบัญชอีอมทรัพยจ์งึไม่มกี าหนดระยะเวลาฝาก 

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

 
ขอ้ควรระวงั 

▪ ในกรณีทีผู่ฝ้าก (ก) ไม่มยีอดเงนิคงเหลอืและไม่ใช ้หรอื ยกเลกิการใชบั้ญชเีป็นบัญชสี าหรับหักเงนิอัตโนมัตติามค าสั่ง
ของ บล.เกยีรตนิาคนิภัทร หรอื (ข) ไม่ด าเนนิการเปิดบัญชหีลักทรัพยใ์หแ้ลว้เสร็จภายใน 30 วันนับจากวันทีเ่ปิดบัญชี

กับธนาคาร หรอื ยกเลกิการเปิดบัญชหีลักทรัพย ์หรอื ปิดบัญชหีลักทรัพยก์ับ บล.เกยีรตนิาคนิภัทร หรอื (ค) ถูกปฏเิสธ 
การขอเปิดบัญชีหลักทรัพย์ หรือ ถูกปิดบัญชีหลักทรัพย์กับ บล.เกียรตินาคินภัทร ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการ
ด าเนนิการปิดบัญช ีโดยธนาคารจะแจง้ใหผู้ฝ้ากทราบล่วงหนา้กอ่นด าเนนิการปิดบัญช ี

▪ หากมขีอ้สงสัย โปรดสอบถามเพิม่เตมิทีพ่นักงานธนาคารทันท ี

กำรแจง้เปลีย่นแปลงเงือ่นไขกำรใหบ้รกิำรหรอืกำรแจง้เตอืนทีส่ ำคญัตำ่ง ๆ 

▪ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขผลติภัณฑห์รือการใหบ้รกิารที่มผีลกระทบต่อการใชบ้รกิารของลูกคา้ ธนาคารจะมี

การสือ่สารหรอืแจง้ขอ้มูลอันเป็นสาระส าคัญของการเปลีย่นแปลง ใหลู้กคา้ทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วัน  

▪ บัญชเีงนิฝากนี้ไดรั้บความคุม้ครองจากสถาบันคุม้ครองเงนิฝาก ตามจ านวนทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมาย โดยในปัจจุบัน คอื 
จ านวนไม่เกนิ 1 ลา้นบาท ส าหรับเงนิฝากสว่นทีเ่กนิกว่าความคุม้ครอง ท่านอาจจะไดรั้บคนืไม่เต็มจ านวนโดยตอ้งเฉลีย่
ตามสัดสว่นหลังจากทีม่กีารช าระบัญชทีรัพยส์นิของธนาคาร 
 

“การใหบ้รกิารนอกสถานทีเ่ป็นการสว่นตัว ธนาคารไม่มนีโยบายรับเงนิสดหรอืโอนเงนิเขา้บัญชสีว่นตัวของพนักงานในการท า
ธุรกรรม หากพบการกระท านี้ กรุณาแจง้ KKP Contact Center 02 165 5555” 

 


