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 1.   กระแสรายวนั
       1.1 กระแสรายวนัทัว่ไป 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
       1.2 กระแสรายวนั KKP SME คูณสาม 0.00% 0.00% - - - - - - -
       1.3 เคเคพี  เคอเร้นท ์ พลสั 
           เงินฝาก  ไม่เกิน    500,000  บาท 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.10% - - - -
                          มากกวา่   500,000  บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000  บาท 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.10% - - - -
                          มากกวา่ 1,000,000  บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000  บาท 0.50% 0.25% 0.50% 0.25% 0.10% - - - -
                          มากกวา่ 10,000,000  บาทข้ึนไป 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.10% - - - -
       1.4 กระแสรายวนัพิเศษ 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% - -
 2.   ออมทรัพย์
       2.1 ออมทรัพยท์ัว่ไป 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.10% 0.10% 0.10% 0.00% 0.00%
       2.2 ออมทรัพย ์KKP Investor Savings, KKP Investor Savings Plus 0.25% - - - - - - - -
       2.3 ออมทรัพย ์KKP Savings Plus
           เงินฝาก  ไม่เกิน    500,000  บาท        0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.10% - - - -
                          มากกวา่   500,000  บาท  แต่ไม่เกิน 1,000,000  บาท 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.10% - - - -
                          มากกวา่ 1,000,000  บาท  แต่ไม่เกิน  10,000,000  บาท 0.50% 0.25% 0.50% 0.25% 0.10% - - - -
                          มากกวา่  10,000,000  บาทข้ึนไป 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.10% - - - -
      2.4 ออมทรัพย ์KKP Saving Plus 2
           เงินฝาก ไม่เกิน    500,000  บาท        0.25% - - - - - - - -
                         มากกวา่   500,000  บาท  แต่ไม่เกิน 1,000,000  บาท 0.25% - - - - - - - -
                         มากกวา่ 1,000,000  บาท  แต่ไม่เกิน  10,000,000  บาท 0.50% - - - - - - - -
                         มากกวา่  10,000,000  บาทข้ึนไป 0.25% - - - - - - - -
     2.5 ออมทรัพย ์KKP Max Savings
         เงินฝาก   ส่วนท่ีไม่เกิน 5,000,000  บาท 0.25% - - - - - - - -
                        ส่วนท่ีเกิน 5,000,000  บาท ข้ึนไป 0.25% - - - - - - - -
    2.6 ออมทรัพย ์KKP Smart Savings 
          เงินฝาก  นอ้ยกวา่  100,000  บาท 0.25% 0.30% 0.25% - - - - - -
                         ตั้งแต่  100,000  บาท  แต่ไม่เกิน 5,000,000  บาท 0.90% 0.30% 0.90% - - - - - -
                         ส่วนท่ีเกิน 5,000,000  บาทข้ึนไป 0.30% 0.30% 0.30% - - - - - -
     2.7 ออมทรัพย ์KKP Smart Bonus
          เงินฝาก  นอ้ยกวา่ 5,000,000  บาท 0.50% - - - - - - - -
                        ตั้งแต่ 5,000,000 บาท แต่ไม่ถึง 10,000,000 บาท 0.85% - - - - - - - -
                        ตั้งแต่ 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000,000 บาท 0.95% - - - - - - - -
                        ส่วนท่ีเกิน 100,000,000 บาทข้ึนไป 0.30% - - - - - - - -
     2.8 ออมทรัพย ์KKP Smart Gain
          เงินฝาก   ส่วนท่ีไม่เกิน 20,000,000  บาท 0.50% - - - - - - - -
                         ส่วนท่ีเกิน 20,000,000  บาท ข้ึนไป 0.20% - - - - - - - -
     2.9 ออมทรัพย ์KKP Smart Invest 0.25% - - - - - - - -

ธนาคารเกยีรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน)
ตารางที่ 1 ข้อมูลอตัราดอกเบีย้เงนิฝากหรืออตัราดอกเบีย้จากการรับเงนิจากลูกค้า คร้ังที่ 14/2565

เร่ิมใช้ตั้งแต่วนัที่ 29 สิงหาคม 2565

ประเภทเงนิฝาก

ผู้มถีิ่นฐานอยู่นอกประเทศ
ประเภทลูกค้า

P.1/14



 (ร้อยละต่อปี)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

บุคคล

ธรรมดา

นิติบุคคล

ทั่วไป

นิติบุคคลที่

ไม่แสวงหา

ก าไร

นิติบุคคล

พิเศษ

กองทุน สถาบัน

โรงรับจ าน า

สหกรณ์

ออมทรัพย์

สหกรณ์

เครดิตยูเน่ียน

(8)

บุคคล

ธรรมดา

(9)

นิติบุคคล
ประเภทเงนิฝาก

ผู้มถีิ่นฐานอยู่นอกประเทศ
ประเภทลูกค้า

     2.10 ออมทรัพย ์KKP Smart Million
          เงินฝาก    นอ้ยกวา่ 1,000,000 บาท 0.25% - - - - - - - -
                          ไม่เกิน 5,000,000 บาท (แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 1,000,000 บาท) 0.50% - - - - - - - -
                           ส่วนท่ีเกิน 5,000,000 บาท ข้ึนไป 0.20% - - - - - - - -
     2.11 ออมทรัพย ์KKP Smart Triple
          เงินฝาก    ส่วนท่ีไม่เกิน  1,000,000  บาท 0.50% - - - - - - - -
                          ส่วนท่ีเกิน  1,000,000  บาท  แต่ไม่เกิน 3,000,000  บาท 0.50% - - - - - - - -
                          ส่วนท่ีเกิน 3,000,000 บาท ข้ึนไป 0.00% - - - - - - - -
         อตัราดอกเบ้ียโบนสัพิเศษ 
                         ในปีท่ี 1 0.40% - - - - - - - -
                         ในปีท่ี 2 0.50% - - - - - - - -
                         ในปีท่ี 3 0.60% - - - - - - - -
     2.12 ออมทรัพย ์KKP Smart Settlement
          เงินฝาก    นอ้ยกวา่ 1,000,000  บาท 0.70% - - - - - - - -
                         ไม่เกิน 200,000,000  บาท (แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 1,000,000 บาท) 0.90% - - - - - - - -
                         ส่วนท่ีเกิน 200,000,000  บาท ข้ึนไป 0.30% - - - - - - - -
          เงินฝาก    นอ้ยกวา่ 1,000,000  บาท - - - - 0.25% 0.25% - - -
                         ไม่เกิน 100,000,000  บาท (แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 1,000,000 บาท) - - - - 0.25% 0.25% - - -
                         ส่วนท่ีเกิน 100,000,000  บาท ข้ึนไป - - - - 0.25% 0.25% - - -
          เงินฝาก    นอ้ยกวา่ 1,000,000  บาท - 0.35% 0.35% 0.35% - - 0.35% - -
                         ไม่เกิน 500,000,000  บาท (แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 1,000,000 บาท) - 0.40% 0.40% 0.40% - - 0.40% - -
                         ส่วนท่ีเกิน 500,000,000  บาท ข้ึนไป - 0.25% 0.25% 0.25% - - 0.25% - -
     2.13 ออมทรัพย ์KKP Cooperative Savings
          เงินฝาก ไม่เกิน 50,000,000 บาท    - 0.35% - - - - 0.35% - -
                         มากกวา่  50,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000,000 บาท - 0.35% - - - - 0.35% - -
                         มากกวา่ 100,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 300,000,000 บาท - 0.35% - - - - 0.35% - -
                         มากกวา่ 300,000,000 บาท แต่ไม่เกิน  500,000,000บาท - 0.35% - - - - 0.35% - -
                         มากกวา่ 500,000,000 บาทข้ึนไป - 0.30% - - - - 0.30% - -
     2.14 ออมทรัพย ์KKP Financial Plus
          เงินฝาก ไม่เกิน 10,000,000 บาท    - - - - 0.10% 0.10% - - -
                        มากกวา่ 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท - - - - 0.10% 0.10% - - -
                        มากกวา่ 50,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000,000 บาท - - - - 0.10% 0.10% - - -
                        มากกวา่ 100,000,000 บาทข้ึนไป - - - - 0.10% 0.10% - - -
     2.15 บญัชีเงินฝากพ้ืนฐาน 0.50% - - - - - - - -
     2.16 ออมทรัพย ์KKP Smart Corporate
          เงินฝาก นอ้ยกวา่ 1,000,000 บาท - 0.30% 0.30% 0.30% - - - - -
                        ตั้งแต่ 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000,000 บาท - 0.35% 0.35% 0.35% - - - - -
                        ส่วนท่ีเกิน 500,000,000 บาทข้ึนไป - 0.25% 0.25% 0.25% - - - - -
                                         (ตามเง่ือนไขทา้ยประกาศ)
     2.17 ออมทรัพย ์KKP Smart Growth
          เงินฝาก นอ้ยกวา่ 100,000 บาท 0.50% - - - - - - - -
                        ตั้งแต่ 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท 0.95% - - - - - - - -
                        ส่วนท่ีเกิน 2,000,000 บาทข้ึนไป 0.30% - - - - - - - -
                                         (ตามเง่ือนไขทา้ยประกาศ)
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     2.18 ออมทรัพย ์KKP Start Saving
          เงินฝาก   ไม่เกิน 50,000 บาท 2.00% - - - - - - - -
                          มากกวา่ 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท 1.55% - - - - - - - -
                          ส่วนท่ีเกิน 1,000,000  บาทข้ึนไป 0.50% - - - - - - - -
     2.19 ออมทรัพย ์KKP Savvy 
          เงินฝาก   นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 0.50% - - - - - - - -
                          ตั้งแต่ 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท 1.50% - - - - - - - -
                          มากกวา่ 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท 1.60% - - - - - - - -
                          ส่วนท่ีเกิน 2,000,000 บาทข้ึนไป 0.50% - - - - - - - -
                                         (ตามเง่ือนไขทา้ยประกาศ)
     2.20 ออมทรัพย ์Dime! Save  
  (ในช่วง Soft launch รับฝากเฉพาะพนกังานของ บล.เคเคพี ไดม ์ และ ผูท่ี้ไดรั้บการ
การเรียนเชิญเท่านั้น ตั้งแต่วนัท่ี 29 สิงหาคม 2565 -  7 กนัยายน 2565 เม่ือ บล.เคเคพี ไดม์
ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยจ์ากส านกังาน ก .ล.ต. แลว้)
                      ไม่เกิน  30,000 บาท (A) 3.00% - - - - - - - -
                      วงเงินฝากส่วนท่ีเกิน 30,000 - 100,000 บาท (B) 1.00% - - - - - - - -
                      วงเงินฝากส่วนท่ีเกิน 100,000 บาท (C) 0.50% - - - - - - - -
*อตัราดอกเบ้ียเฉล่ีย (A) = 3.00% , (B) = 1.60%-3.00% , (C)  =  0.52% -1.60%
                                    (ตามเง่ือนไขทา้ยประกาศ)
 3.   เงนิฝากประจ า(ใบรับฝาก CD)
        7  วนั
        เงินฝาก  5,000,000 บาทข้ึนไป - 0.05% - 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% - -
         15  วนั
        เงินฝาก  5,000,000 บาทข้ึนไป - 0.05% - 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% - -
        1  เดือน
        เงินฝาก  5,000,000 บาทข้ึนไป - 0.05% - 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% - -
        2  เดือน
        เงินฝาก  5,000,000 บาทข้ึนไป - 0.05% - 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% - -
 4.   เงนิฝากประจ า (บัตรเงนิฝาก NCD)
        7  วนั
        เงินฝาก  100,000 บาทข้ึนไป 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% - - - -
        15  วนั
        เงินฝาก  100,000 บาทข้ึนไป 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% - - - -
        1  เดือน
        เงินฝาก  100,000 บาทข้ึนไป 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% - - - -
        2  เดือน
        เงินฝาก  100,000 บาทข้ึนไป 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% - - - -
5.    เงนิฝากประจ า (สมุดคู่ฝาก)
        4  เดือน
       เงินฝาก   ไม่เกิน  100,000,000 บาท 0.75% - - - - - - - -
                       มากกวา่ 100,000,000  บาทข้ึนไป 0.60% - - - - - - - -
6.   เงนิฝากประจ า  ( ใบรับฝาก, สมุดคู่ฝาก และบัตรเงนิฝาก)
        3  เดือน
       เงินฝาก   ไม่เกิน  100,000,000 บาท 0.65% 0.40% 0.40% 0.15% 0.15% 0.15% 0.15% - -
                       มากกวา่  100,000,000  บาทข้ึนไป 0.50% 0.25% 0.25% 0.15% 0.15% 0.15% 0.15% - -
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        6  เดือน
       เงินฝาก   ไม่เกิน  100,000,000 บาท 0.70% 0.50% 0.50% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% - -
                       มากกวา่ 100,000,000  บาทข้ึนไป 0.55% 0.35% 0.35% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% - -
        9  เดือน
       เงินฝาก  ไม่เกิน  100,000,000 บาท 0.70% 0.50% 0.50% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% - -
                      มากกวา่ 100,000,000  บาทข้ึนไป 0.55% 0.35% 0.35% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% - -
        12  เดือน
       เงินฝาก  ไม่เกิน  100,000,000 บาท 0.90% 0.55% 0.55% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% - -
                      มากกวา่ 100,000,000  บาทข้ึนไป 0.75% 0.40% 0.40% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% - -
        18  เดือน
       เงินฝาก  ไม่เกิน  100,000,000 บาท 0.95% 0.60% 0.60% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% - -
                     มากกวา่ 100,000,000  บาทข้ึนไป 0.80% 0.45% 0.45% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% - -
       24  เดือน
       เงินฝาก  ไม่เกิน  100,000,000 บาท 1.00% 0.60% 0.60% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% - -
                      มากกวา่ 100,000,000  บาทข้ึนไป 0.85% 0.45% 0.45% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% - -
        36  เดือน
        เงินฝาก  ไม่เกิน  100,000,000 บาท 1.00% 0.65% 0.65% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% - -
                       มากกวา่ 100,000,000  บาทข้ึนไป 0.85% 0.50% 0.50% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% - -
        48  เดือน
        เงินฝาก  ไม่เกิน  100,000,000 บาท 1.05% 0.65% 0.65% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% - -
                      มากกวา่ 100,000,000  บาทข้ึนไป 0.90% 0.50% 0.50% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% - -
7. เงนิฝากประจ า เคเคพี ฟรี 55 อพั
สมุดคู่ฝาก
           ระยะเวลาการฝาก 12 เดือน
จ านวนเงิน  5,000 - 1,000,000 บาท ต่อรายการ 0.90% - - - - - - - -
           ระยะเวลาการฝาก 24 เดือน
จ านวนเงิน  5,000 - 1,000,000 บาท ต่อรายการ 1.00% - - - - - - - -
                                         (ตามเง่ือนไขทา้ยประกาศ)
8. เงนิฝากประจ าพิเศษ 25 เดือน (สมุดคู่ฝาก) 
เงินฝาก 100,000 บาทข้ึนไป ต่อรายการ 1.20% - - - - - - - -
(ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 เป็นตน้ไป)
                                         (ตามเง่ือนไขทา้ยประกาศ)
9. เงนิฝากประจ าพิเศษ 8 เดือน (สมุดคู่ฝาก)
เงินฝาก 1,000,000 บาทข้ึนไป ต่อรายการ 0.85% - - - - - - - -
(ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วนัท่ี 23 มีนาคม 2565  -  31 สิงหาคม 2565)
                                         (ตามเง่ือนไขทา้ยประกาศ)
10. เงนิฝากประจ าพิเศษ 17 เดือน (สมุดคู่ฝาก)
เงินฝาก 500,000 บาทข้ึนไป ต่อรายการ 1.35% - - - - - - - -
(ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วนัท่ี 4 - 31 สิงหาคม 2565)
                                         (ตามเง่ือนไขทา้ยประกาศ)
11. เงนิฝากประจ าพิเศษ 14 เดือน (สมุดคู่ฝาก)
เงินฝาก 500,000 บาทข้ึนไป ต่อรายการ 1.30% - - - - - - - -
(ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วนัท่ี 4 - 31 สิงหาคม 2565)
                                         (ตามเง่ือนไขทา้ยประกาศ)

ประกาศ ณ วนัท่ี 26 สิงหาคม 2565
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หมายเหตุ : ความหมายของประเภทลูกค้า และเง่ือนไขต่างๆ ในการฝากเงนิและจ่ายดอกเบีย้
1. ความหมายของประเภทลูกค้า

1.1 บคุคลธรรมดา หมายถึง บคุคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามญั คณะบคุคลท่ีมีสญัชาติไทย และบคุคลธรรมดาท่ีมีสญัชาติอ่ืนแต่มีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย
1.2 นิติบคุคลทัว่ไป หมายถึง บริษทัจ ากดั บริษทัมหาชนจ ากดั ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ห้างหุ้นส่วนสามญัจดทะเบียน นิติบคุคลอาคารชุด สหกรณ์ ท่ีจดทะเบียนจดัตั้ง

ตามกฎหมาย (ยกเวน้สหกรณ์ออมทรัพยแ์ละสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน) และนิติบคุคลอ่ืนท่ีจดทะเบียนจดัตั้งตามกฎหมายไทย 
1.3 นิติบคุคลท่ีไม่แสวงหาก าไร หมายถึง นิติบคุคลท่ีไม่มีวตัถุประสงคเ์พ่ือหาก าไร เช่น มูลนิธิ วดั สมาคม สภากาชาดไทย สถาบนัการศึกษา เป็นตน้
1.4 นิติบคุคลพิเศษ หมายถึง หน่วยงานราชการ บริษทัประกนัวินาศภยั กองทนุทดแทนความเสียหาย และนิติบคุคลซ่ึงมีจ านวนสินทรัพยต์ั้งแต่ 10,000,000,000.-บาท 

และให้หมายความรวมถึงกิจการในเครือของนิติบคุคลดงักล่าวดว้ย
1.5 หน่วยงานราชการ หมายถึง หน่วยงานต่างๆ ท่ีมีกฎหมายเฉพาะให้จดัตั้งข้ึน เช่น กระทรวง ทบวง กรมของรัฐบาลไทย เทศบาล องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

องคก์รของรัฐ องคก์ารมหาชน และรัฐวิสาหกิจท่ีมิใช่สถาบนั บริษทัจ ากดั หรือบริษทัมหาชนจ ากดั 
1.6 กองทนุ หมายถึง  กองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ กองทนุส ารองเล้ียงชีพ กองทนุส่วนบคุคล กองทนุประกนัสงัคม กองทนุเงินทดแทน และกองทนุรวมต่างๆ 

ท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย 
1.7 สถาบนั หมายถึง ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชยท่ี์จดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย สาขาของธนาคารพาณิชยต่์างประเทศ บริษทัเงินทนุ 

บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ บริษทัหลกัทรัพย ์บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ นิติบคุคลท่ีประกอบธุรกิจบตัรเครดิต นิติบคุคลท่ีประกอบธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซ่ิง 
บริษทัประกนัชีวิต บรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั บริษทับริหารสินทรัพย ์และบรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม 

1.8 ผูมี้ถ่ินฐานอยูน่อกประเทศ (Non-Resident) หมายถึง นิติบคุคล หรือบคุคลท่ีไม่ไดมี้ถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทยซ่ึงประกอบดว้ย 
(1)  นิติบคุคล ไดแ้ก่ กิจการ สถาบนั กองทนุ บริษทั หรือสถาบนัการเงินท่ีตั้งอยูน่อกประเทศไทย 
(2)  องคก์รของรัฐบาลต่างประเทศท่ีตั้งอยูน่อกประเทศไทย 
(3)  ส านกังานสาขาและตวัแทนของนิติบคุคลซ่ึงตั้งอยูน่อกประเทศไทย
(4)  บคุคลธรรมดาท่ีไม่มีสญัชาติไทย และไม่มีใบต่างดา้ว หรือใบส าคญัถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย 

ทั้งน้ี ไม่รวมถึงสถานทตูไทย สถานกงสุลไทย หรือหน่วยงานของรัฐบาลไทยท่ีตั้งอยูน่อกประเทศไทย สถานทตูต่างประเทศ สถานกงสุล ทบวงการช านญัพิเศษ
แห่งองคก์ารสหประชาชาติ องคก์ารหรือสถาบนัระหว่างประเทศท่ีประจ าการในประเทศไทย สถาบนัการเงินระหว่างประเทศท่ีประจ าการในประเทศไทย  
ส านกังานสาขา และตวัแทนของบคุคลท่ีมีถ่ินท่ีอยูน่อกประเทศซ่ึงตั้งอยูใ่นประเทศไทย

2. เง่ือนไขส าหรับการฝากเงนิในบัญชีเงนิฝากกระแสรายวนั
2.1 บัญชีเงนิฝากกระแสรายวนัทั่วไป

2.1.1  จ านวนเงินเปิดบญัชีขั้นต ่า 10,000.- บาท
2.1.2  ไม่มีดอกเบ้ียเงินฝาก

2.2 บัญชีเงนิฝากกระแสรายวนั KKP SME คูณสาม
(ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการเปิดบัญชีและรับฝากเงนิในบัญชีประเภทนี ้เฉพาะประเภทลูกค้า (1) และ (2) ที่มีสินเช่ือธุรกจิ KKP SME คูณสามประเภท
สินเช่ือเงนิกู้เบิกเกนิบัญชี (Overdraft) กบัธนาคารเท่านั้น) 
2.2.1  ไม่จ  ากดัจ านวนเงินขั้นต ่าในการเปิดบญัชี
2.2.2  ไม่มีดอกเบ้ียเงินฝาก

2.3 บัญชีเงนิฝากเคเคพ ีเคอร์เร้นท์ พลสั
2.3.1  จ านวนเงินเปิดบญัชีขั้นต ่า 10,000.- บาท
2.3.2  ธนาคารจะจ่ายดอกเบ้ียเงินฝากปีละ 2 คร้ัง ณ วนัส้ินเดือนมิถุนายน และธนัวาคมของทกุปี โดยธนาคารจะค านวณดอกเบ้ียตามอตัราท่ีระบไุวใ้นตารางท่ี 1 

ดา้นหนา้น้ี เป็นรายวนัจากยอดเงินคงเหลือ ณ ส้ินวนั ตามวิธีการค านวณดอกเบ้ียท่ีระบดุา้นทา้ยของประกาศน้ี

2.4 บัญชีเงนิฝากกระแสรายวนัพเิศษ
(ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการเปิดบัญชีใหม่และรับฝากเงนิในบัญชีนี ้เฉพาะประเภทลูกค้า (1) (2) (3) (4) (5) (6) และ (7) ซ่ึงเปิดบัญชีเพ่ือใช้บริการผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian) กบัธนาคาร
2.4.1  ไม่จ  ากดัจ านวนเงินขั้นต ่าในการเปิดบญัชี
2.4.2  ธนาคารจะจ่ายดอกเบ้ียเงินฝากปีละ 2 คร้ัง ณ วนัส้ินเดือนมิถุนายน และธนัวาคมของทกุปี โดยธนาคารจะค านวณดอกเบ้ียตามอตัราท่ีระบไุวใ้นตารางท่ี 1 

ดา้นหนา้น้ี เป็นรายวนัจากยอดเงินคงเหลือ ณ ส้ินวนั ตามวิธีการค านวณดอกเบ้ียท่ีระบดุา้นทา้ยของประกาศน้ี

3. เง่ือนไขส าหรับการฝากเงนิในบัญชีเงนิฝากออมทรัพย์
3.1 บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ทั่วไป
(ธนาคารไม่รับเปิดบัญชีใหม่ ให้แก่ประเภทลูกค้า (1) (2) (3) (4) และ (5) ตั้งแต่วนัที่ 13 มกราคม 2557 เป็นต้นไป)

3.1.1  จ านวนเงินเปิดบญัชีขั้นต ่า 1,000.- บาท
3.1.2  ธนาคารจะจ่ายดอกเบ้ียเงินฝากปีละ 2 คร้ัง ณ วนัส้ินเดือนมิถุนายน และธนัวาคมของทกุปี  โดยธนาคารจะค านวณดอกเบ้ียตามอตัราท่ีระบไุวใ้นตารางท่ี 1 

ดา้นหนา้น้ี เป็นรายวนัจากยอดเงินคงเหลือ ณ ส้ินวนั ตามวิธีการค านวณดอกเบ้ียท่ีระบดุา้นทา้ยของประกาศน้ี
3.1.3  ในกรณีท่ีบญัชีไม่มีรายการเคล่ือนไหวตั้งแต่ 12 เดือนข้ึนไป และยอดเงินคงเหลือในบญัชีนอ้ยกว่า 1,000.- บาท  ธนาคารมีสิทธิหกัค่ารักษาบญัชีเงินฝาก

ตามท่ีธนาคารประกาศก าหนด โดยธนาคารจะแจง้ให้ผูฝ้ากทราบล่วงหนา้ทกุคร้ังก่อนหกัค่ารักษาบญัชี
3.1.4  ในกรณีท่ีผูฝ้ากปิดบญัชีภายใน 30 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีเปิดบญัชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามท่ีธนาคารประกาศก าหนด โดยธนาคารจะแจง้ให้ผูฝ้ากทราบล่วงหนา้ทกุคร้ังก่อนหกัค่าธรรมเนียม
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3.2 บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ KKP Investor Savings, KKP Investor Savings Plus
(ธนาคารไม่รับเปิดบัญชีใหม่ให้แก่ลูกค้าทุกประเภท ตั้งแต่วนัที่ 13 มกราคม 2557 เป็นต้นไป)

3.2.1  ธนาคารจะจ่ายดอกเบ้ียปีละ 2 คร้ัง ณ วนัส้ินเดือนมิถุนายน และธนัวาคมของทกุปี  โดยธนาคารจะค านวณดอกเบ้ียตามอตัราท่ีระบไุวใ้นตารางท่ี 1 
ดา้นหนา้น้ี เป็นรายวนัจากยอดเงินคงเหลือ ณ ส้ินวนั ตามวิธีการค านวณดอกเบ้ียท่ีระบดุา้นทา้ยของประกาศน้ี

3.2.2  ในกรณีท่ีบญัชีไม่มีรายการเคล่ือนไหวตั้งแต่ 12 เดือนข้ึนไป และยอดเงินคงเหลือในบญัชีนอ้ยกว่า 10,000.- บาท  ธนาคารมีสิทธิหกัค่ารักษาบญัชีเงินฝาก
ตามท่ีธนาคารประกาศก าหนด โดยธนาคารจะแจง้ให้ผูฝ้ากทราบล่วงหนา้ทกุคร้ังก่อนหกัค่ารักษาบญัชี

3.2.3  ในกรณีท่ีผูฝ้ากปิดบญัชีภายใน 30 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีเปิดบญัชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามท่ีธนาคารประกาศก าหนด โดยธนาคารจะแจง้ให้ผูฝ้ากทราบล่วงหนา้ทกุคร้ังก่อนหกัค่าธรรมเนียม

3.3 บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ KKP Savings Plus
(ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการรับฝากเงนิประเภทนี ้เฉพาะประเภทลูกค้า (1) (2) (3) (4) และ (5) เท่านั้น)

3.3.1  จ านวนเงินเปิดบญัชีขั้นต ่า 1,000.- บาท
3.3.2  ธนาคารจะจ่ายดอกเบ้ียปีละ 2 คร้ัง ณ วนัส้ินเดือนมิถุนายน และธนัวาคมของทกุปี  โดยธนาคารจะค านวณดอกเบ้ียตามอตัราท่ีระบไุวใ้นตารางท่ี 1 

ดา้นหนา้น้ี เป็นรายวนัจากยอดเงินคงเหลือ ณ ส้ินวนั ตามวิธีการค านวณดอกเบ้ียท่ีระบดุา้นทา้ยของประกาศน้ี
3.3.3 ในกรณีท่ีบญัชีไม่มีรายการเคล่ือนไหวตั้งแต่ 12 เดือนข้ึนไป และยอดเงินคงเหลือในบญัชีนอ้ยกว่า 1,000.- บาท  ธนาคารมีสิทธิหกัค่ารักษาบญัชีเงินฝาก

ตามท่ีธนาคารประกาศก าหนด โดยธนาคารจะแจง้ให้ผูฝ้ากทราบล่วงหนา้ทกุคร้ังก่อนหกัค่ารักษาบญัชี
3.3.4  ในกรณีท่ีผูฝ้ากปิดบญัชีภายใน 30 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีเปิดบญัชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามท่ีธนาคารประกาศก าหนด โดยธนาคารจะแจง้ให้ผูฝ้ากทราบล่วงหนา้ทกุคร้ังก่อนหกัค่าธรรมเนียม

3.4 บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ KKP Savings Plus
(ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการเปิดบัญชีใหม่และรับฝากเงนิในบัญชีนี ้เฉพาะลูกค้าที่ได้รับใบจองสิทธิจากงาน Money Expo 2009 และน าใบจองสิทธิมาเปิดบัญชี
ตั้งแต่วนัที่ 7 - 29 พฤษภาคม 2552 เท่านั้น)

3.4.1  ธนาคารจะจ่ายดอกเบ้ียปีละ 2 คร้ัง ณ วนัส้ินเดือนมิถุนายน และธนัวาคมของทกุปี  โดยธนาคารจะค านวณดอกเบ้ียตามอตัราท่ีระบไุวใ้นตารางท่ี 1 
ดา้นหนา้น้ี เป็นรายวนัจากยอดเงินคงเหลือ ณ ส้ินวนั ตามวิธีการค านวณดอกเบ้ียท่ีระบดุา้นทา้ยของประกาศน้ี

3.4.2 ในกรณีท่ีบญัชีไม่มีรายการเคล่ือนไหวตั้งแต่ 12 เดือนข้ึนไป และยอดเงินคงเหลือในบญัชีนอ้ยกว่า 1,000.- บาท  ธนาคารมีสิทธิหกัค่ารักษาบญัชีเงินฝาก
ตามท่ีธนาคารประกาศก าหนด โดยธนาคารจะแจง้ให้ผูฝ้ากทราบล่วงหนา้ทกุคร้ังก่อนหกัค่ารักษาบญัชี

3.4.3  ในกรณีท่ีผูฝ้ากปิดบญัชีภายใน 30 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีเปิดบญัชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามท่ีธนาคารประกาศก าหนด โดยธนาคารจะแจง้ให้ผูฝ้ากทราบล่วงหนา้ทกุคร้ังก่อนหกัค่าธรรมเนียม

3.5 บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ KKP Max Savings
(ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการเปิดบัญชีใหม่และรับฝากเงนิในบัญชีนี ้เฉพาะลูกค้าที่เปิดบัญชีภายในงาน SET In The City 2009
ตั้งแต่วนัที่ 12 - 15 พฤศจิกายน 2552 เท่านั้น)

3.5.1  ธนาคารจะจ่ายดอกเบ้ียปีละ 2 คร้ัง ณ วนัส้ินเดือนมิถุนายน และธนัวาคมของทกุปี  โดยธนาคารจะค านวณดอกเบ้ียตามอตัราท่ีระบไุวใ้นตารางท่ี 1 
ดา้นหนา้น้ี เป็นรายวนัจากยอดเงินคงเหลือ ณ ส้ินวนั ตามวิธีการค านวณดอกเบ้ียท่ีระบดุา้นทา้ยของประกาศน้ี

3.5.2  ในกรณีท่ีบญัชีไม่มีรายการเคล่ือนไหวตั้งแต่ 12 เดือนข้ึนไป และยอดเงินคงเหลือในบญัชีนอ้ยกว่า 1,000.- บาท  ธนาคารมีสิทธิหกัค่ารักษาบญัชีเงินฝาก
ตามท่ีธนาคารประกาศก าหนด โดยธนาคารจะแจง้ให้ผูฝ้ากทราบล่วงหนา้ทกุคร้ังก่อนหกัค่ารักษาบญัชี

3.5.3  ในกรณีท่ีผูฝ้ากปิดบญัชีภายใน 30 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีเปิดบญัชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามท่ีธนาคารประกาศก าหนด โดยธนาคารจะแจง้ให้ผูฝ้ากทราบล่วงหนา้ทกุคร้ังก่อนหกัค่าธรรมเนียม

3.6  บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ KKP Smart Savings
(ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการรับฝากเงนิประเภทนี ้เฉพาะประเภทลูกค้า (1) (2) และ (3) เท่านั้น)
3.6.1 ผูฝ้ากสามารถขอเปิดบญัชีไดเ้ฉพาะบญัชีท่ีมีช่ือบคุคลคนเดียวเป็นเจา้ของบญัชี และผูฝ้าก 1 ราย เปิดได ้1 บญัชี เทา่นั้น ตลอดจนไม่สามารถขอเปิด

บญัชีร่วม หรือเพ่ือบคุคลอ่ืนได ้ 
3.6.2 จ านวนเงินเปิดบญัชีขั้นต ่า 100,000.- บาท
3.6.3 ธนาคารจะจ่ายดอกเบ้ียปีละ 2 คร้ัง ณ วนัส้ินเดือนมิถุนายน และธนัวาคมของทกุปี  โดยธนาคารจะค านวณดอกเบ้ียตามอตัราท่ีระบไุวใ้นตารางท่ี 1 

ดา้นหนา้น้ี เป็นรายวนัจากยอดเงินคงเหลือ ณ ส้ินวนั ตามวิธีการค านวณดอกเบ้ียท่ีระบดุา้นทา้ยของประกาศน้ี
3.6.4 ในกรณีท่ีบญัชีไม่มีรายการเคล่ือนไหวตั้งแต่ 12 เดือนข้ึนไป และยอดเงินคงเหลือในบญัชีนอ้ยกว่า 1,000.- บาท  ธนาคารมีสิทธิหกัค่ารักษาบญัชีเงินฝาก

ตามท่ีธนาคารประกาศก าหนด โดยธนาคารจะแจง้ให้ผูฝ้ากทราบล่วงหนา้ทกุคร้ังก่อนหกัค่ารักษาบญัชี
3.6.5 ในกรณีท่ีผูฝ้ากปิดบญัชีภายใน 30 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีเปิดบญัชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามท่ีธนาคารประกาศก าหนด โดยธนาคารจะแจง้ให้ผูฝ้ากทราบล่วงหนา้ทกุคร้ังก่อนหกัค่าธรรมเนียม

3.7 บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ KKP Smart Bonus 
(ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการเปิดบัญชีใหม่และรับฝากเงนิในบัญชีนี ้เฉพาะประเภทลูกค้า (1) เท่านั้น)

3.7.1  ผูฝ้ากสามารถขอเปิดบญัชีไดเ้ฉพาะบญัชีท่ีมีช่ือบคุคลคนเดียวเป็นเจา้ของบญัชี และผูฝ้าก 1 ราย เปิดได ้1 บญัชี เทา่นั้น ตลอดจนไม่สามารถขอเปิด
บญัชีร่วม หรือเพ่ือบคุคลอ่ืนได ้ 

3.7.2  จ านวนเงินเปิดบญัชีขั้นต ่า 1,000.- บาท
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3.7.3  ธนาคารจะจ่ายดอกเบ้ียปีละ 2 คร้ัง ณ วนัส้ินเดือนมิถุนายน และธนัวาคมของทกุปี โดยธนาคารจะค านวณดอกเบ้ียตามอตัราท่ีระบไุวใ้นตารางท่ี 1

ดา้นหนา้น้ี เป็นรายวนัจากยอดเงินคงเหลือ ณ ส้ินวนั ตามตวัอยา่งวิธีการค านวณดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย ์KKP Smart Bonus ต่อไปน้ี

3.7.4  ในกรณีท่ีบญัชีไม่มีรายการเคล่ือนไหวตั้งแต่ 12 เดือนข้ึนไป และยอดเงินคงเหลือในบญัชีนอ้ยกว่า 1,000.- บาท  ธนาคารมีสิทธิหกัค่ารักษาบญัชีเงินฝาก
ตามท่ีธนาคารประกาศก าหนด โดยธนาคารจะแจง้ให้ผูฝ้ากทราบล่วงหนา้ทกุคร้ังก่อนหกัค่ารักษาบญัชี

3.7.5  ในกรณีท่ีผูฝ้ากปิดบญัชีภายใน 30 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีเปิดบญัชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามท่ีธนาคารประกาศก าหนด โดยธนาคารจะแจง้ให้ผูฝ้ากทราบล่วงหนา้ทกุคร้ังก่อนหกัค่าธรรมเนียม

3.8 บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ KKP Smart Gain 
(ธนาคารไม่รับเปิดบัญชีใหม่ ให้แก่ ประเภทลูกค้า (1) ตั้งแต่วนัที่ 17 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป)

3.8.1 ผูฝ้ากสามารถขอเปิดบญัชีไดเ้ฉพาะบญัชีท่ีมีช่ือบคุคลคนเดียวเป็นเจา้ของบญัชี ตลอดจนไม่สามารถขอเปิดบญัชีร่วม หรือเพ่ือบคุคลอ่ืนได ้ 
3.8.2  จ านวนเงินเปิดบญัชีขั้นต ่า 50,000.- บาท
3.8.3  ธนาคารจะจ่ายดอกเบ้ียเดือนละ 1 คร้ัง ณ วนัส้ินเดือน  โดยธนาคารจะค านวณดอกเบ้ียตามอตัราท่ีระบไุวใ้นตารางท่ี 1 ดา้นหนา้น้ี เป็นรายวนัจากยอดเงิน

คงเหลือ ณ ส้ินวนั ตามวิธีการค านวณดอกเบ้ียท่ีระบดุา้นทา้ยของประกาศน้ี 
3.8.4  ในกรณีท่ีผูฝ้ากถอนเงินสด หรือโอนเงินไปยงับญัชีเงินฝากประเภทอ่ืนท่ีไม่ใช่บญัชีเงินฝากออมทรัพย ์KKP Smart Gain มีจ  านวนเกินกว่า 20,000.- บาท

ต่อเดือน  ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามท่ีธนาคารประกาศก าหนด  
3.8.5 ผูฝ้ากไม่สามารถสมคัรใชบ้ริการบตัรอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์KKP Smart Gain ได้
3.8.6 ในกรณีท่ีผูฝ้ากปิดบญัชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามอตัราท่ีธนาคารประกาศก าหนด  เวน้แต่เป็นการปิดบญัชีเพ่ือน าเงินไปฝากยงับญัชี

เงินฝากออมทรัพย ์KKP Smart Gain หรือ เป็นบญัชีท่ีเปิดมาครบระยะเวลา 2 ปี
3.8.7 ในกรณีท่ีผูฝ้ากปิดบญัชีภายใน 30 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีเปิดบญัชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามท่ีธนาคารประกาศก าหนด โดยธนาคารจะแจง้ให้ผูฝ้ากทราบล่วงหนา้ทกุคร้ังก่อนหกัค่าธรรมเนียม

3.9 บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ KKP Smart Invest 

(ธนาคารไม่รับเปิดบัญชีใหม่ ให้แก่ประเภทลูกค้า (1) ตั้งแต่วนัที่ 8 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป)

3.9.1  ผูฝ้ากสามารถขอเปิดบญัชีไดเ้ฉพาะบญัชีท่ีมีช่ือบคุคลคนเดียวเป็นเจา้ของบญัชี ตลอดจนไม่สามารถขอเปิดบญัชีร่วม หรือเพ่ือบคุคลอ่ืนได ้ 
3.9.2  จ านวนเงินเปิดบญัชีขั้นต ่า 1,000.- บาท
3.9.3  ธนาคารจะจ่ายดอกเบ้ียปีละ 2 คร้ัง ณ วนัส้ินเดือนมิถุนายน และธนัวาคมของทกุปี  โดยธนาคารจะค านวณดอกเบ้ียตามอตัราท่ีระบไุวใ้นตารางท่ี 1 

ดา้นหนา้น้ี เป็นรายวนัจากยอดเงินคงเหลือ ณ ส้ินวนั ตามวิธีการค านวณดอกเบ้ียท่ีระบดุา้นทา้ยของประกาศน้ี
3.9.4  ผูฝ้ากตอ้งก าหนดเง่ือนไขยอดเงินคงเหลือขั้นต ่า และยอดเงินคงเหลือสูงสุด และตกลงผกูพนัและปฏิบติัตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขส าหรับบญัชี

เงินฝากออมทรัพย ์KKP Smart Invest ท่ีธนาคารก าหนด
3.9.5 ในกรณีท่ีบญัชีไม่มีรายการเคล่ือนไหวตั้งแต่ 12 เดือนข้ึนไป และยอดเงินคงเหลือในบญัชีนอ้ยกว่า 1,000.- บาท  ธนาคารมีสิทธิหกัค่ารักษาบญัชีเงินฝาก

ตามท่ีธนาคารประกาศก าหนด โดยธนาคารจะแจง้ให้ผูฝ้ากทราบล่วงหนา้ทกุคร้ังก่อนหกัค่ารักษาบญัชี
3.9.6 ในกรณีท่ีผูฝ้ากปิดบญัชีภายใน 30 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีเปิดบญัชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามท่ีธนาคารประกาศก าหนด โดยธนาคารจะแจง้ให้ผูฝ้ากทราบล่วงหนา้ทกุคร้ังก่อนหกัค่าธรรมเนียม

3.10 บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ KKP Smart Million
(ธนาคารไม่รับเปิดบัญชีใหม่ ให้แก่ ประเภทลูกค้า (1) ตั้งแต่วนัที่ 17 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป)

3.10.1 ผูฝ้ากสามารถขอเปิดบญัชีไดเ้ฉพาะบญัชีท่ีมีช่ือบคุคลคนเดียวเป็นเจา้ของบญัชี รวมถึงคณะบคุคลท่ีจดทะเบียน ตลอดจนไม่สามารถขอเปิดบญัชีร่วม 
หรือเพ่ือบคุคลอ่ืนได้

3.10.2 ไม่จ  ากดัจ านวนเงินขั้นต ่าในการเปิดบญัชี

ยอดเงนิคงเหลือ ณ ส้ินวัน อัตราดอกเบีย้ที่ได้รับ (ต่อปี) ยอดเงนิคงเหลือ ณ ส้ินวัน วิธีการค านวณ

น้อยกวา่ 5,000,000 บาท 0.50% 3,000,000 บาท (3,000,000 x 0.50%)/365

ตัง้แต่ 5,000,000 บาท

แต่ไม่ถึง 10,000,000 บาท

ตัง้แต่ 10,000,000 บาท

แต่ไม่เกิน 100,000,000 บาท

0.95% (100,000,000 x 0.95%)/365

(ส่วนท่ีไม่เกิน 100,000,000 บาท) 
0.30%

+

(ส่วนท่ีเกิน 100,000,000 บาท) (5,000,000 x 0.30%)/365

 ส่วนท่ีเกิน 100,000,000 บาท 105,000,000 บาท

0.85% 8,000,000 บาท (8,000,000 x 0.85%)/365

จ านวนเงนิฝาก และอัตราดอกเบีย้ตามประกาศธนาคาร วิธีการค านวณดอกเบีย้เงนิฝากออมทรัพย์ KKP Smart Bonus

0.95% 17,000,000 บาท (17,000,000 x 0.95%)/365
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3.10.3 ธนาคารจะจ่ายดอกเบ้ียปีละ 2 คร้ัง ณ วนัส้ินเดือนมิถุนายน และธนัวาคมของทกุปี โดยธนาคารจะค านวณดอกเบ้ียตามอตัราท่ีระบไุวใ้นตารางท่ี 1 

ดา้นหนา้น้ี เป็นรายวนัจากยอดเงินคงเหลือ ณ ส้ินวนั ตามตวัอยา่งวิธีการค านวณดอกเบ้ียออมทรัพย ์KKP Smart Million ต่อไปน้ี

3.10.4 ในกรณีท่ีผูฝ้ากปิดบญัชีภายใน 30 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีเปิดบญัชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามท่ีธนาคารประกาศก าหนด โดยธนาคารจะแจง้ให้ผูฝ้ากทราบล่วงหนา้ทกุคร้ังก่อนหกัค่าธรรมเนียม

3.11 บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ KKP Smart Triple
(ธนาคารไม่รับเปิดบัญชีใหม่ ให้แก่ ประเภทลูกค้า (1)  ตั้งแต่วนัที่ 17 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป)

3.11.1 ให้บริการเฉพาะกลุ่มลูกคา้บคุคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามญั และคณะบคุคลท่ีจดทะเบียน
3.11.2 จ านวนเงินเปิดบญัชีขั้นต ่า 50,000.- บาท
3.11.3 ธนาคารจะจ่ายดอกเบ้ียปีละ 1 คร้ัง ณ วนัส้ินเดือนธนัวาคมของทกุปี และดอกเบ้ียโบนสัพิเศษปีละ 1 คร้ัง ณ วนัท่ี 1 มกราคม ของทกุปี

เป็นระยะเวลา 3 ปี 
3.11.4 การค านวณดอกเบ้ียเงินฝาก ธนาคารจะค านวณดอกเบ้ียตามอตัราท่ีระบไุวใ้นตามหนา้ประกาศของธนาคาร เป็นรายวนัจากยอดเงินคงเหลือ ณ ส้ินวนั  
3.11.5 การค านวณดอกเบ้ียโบนสัพิเศษ ธนาคารจะค านวณจากยอดเงินฝากคงเหลือ ณ ส้ินวนัท่ีมีจ  านวนต ่าท่ีสุดนบัตั้งแต่วนัเปิดบญัชี ทกุส้ินปี

ในอตัราดอกเบ้ียโบนสัพิเศษตามหนา้ประกาศของธนาคาร ณ ขณะนั้น โดยมีเง่ือนไขและวิธีการค านวณดอกเบ้ียโบนสัพิเศษ ดงัต่อไปน้ี

ในกรณีท่ีผูฝ้ากปิดบญัชีก่อนวนัท่ีธนาคารจ่ายดอกเบ้ียโบนสัพิเศษให้แก่ผูฝ้ากในปีใด ผูฝ้ากจะไม่ไดรั้บดอกเบ้ียโบนสัพิเศษของปีนั้น
3.11.6 ในกรณีท่ีผูฝ้ากปิดบญัชีภายใน 30 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีเปิดบญัชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามท่ีธนาคารประกาศก าหนด โดยธนาคารจะแจง้ให้ผูฝ้ากทราบล่วงหนา้ทกุคร้ังก่อนหกัค่าธรรมเนียม

3.12 บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ KKP Smart Settlement
(ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการเปิดบัญชีใหม่และรับฝากเงนิในบัญชีนี ้เฉพาะประเภทลูกค้า (1) (2) (3) (4) (5) (6) และ (7) ซ่ึงเปิดบัญชีเพ่ือการซ้ือขายหลกัทรัพย์ และ/หรือท าธุรกรรมอ่ืนใด
 (“บัญชีหลกัทรัพย์”) กบับริษทัหลกัทรัพย์ เกยีรตนิาคนิภัทร จ ากดั (มหาชน) (“บล.เกยีรตนิาคนิภัทร”) และใช้บัญชีนีเ้ป็นบัญชีส าหรับหักเงนิโดยอตัโนมัตติามค าส่ังของ บล.เกยีรตนิาคนิภัทรเท่านั้น)

3.12.1 ผูฝ้ากสามารถขอเปิดบญัชีได ้โดยช่ือบญัชีตอ้งเป็นช่ือเดียวกบัเจา้ของบญัชีหลกัทรัพยก์บั บล .เกียรตินาคินภทัร เทา่นั้น
3.12.2 ไม่จ  ำกดัจ ำนวนเงินขั้นต ่ำในกำรเปิดบญัชี 
3.12.3 ธนาคารจะจ่ายดอกเบ้ียปีละ 2 คร้ัง ณ วนัส้ินเดือนมิถุนายน และธนัวาคมของทกุปี โดยธนาคารจะค านวณ ดอกเบ้ียตามอตัราท่ีระบไุวใ้นตารางท่ี 1 ดา้นหนา้น้ี 

เป็นรายวนัจากยอดเงินคงเหลือ ณ ส้ินวนั ตามตวัอยา่งวิธีการค านวณดอกเบ้ียออมทรัพย ์KKP Smart Settlement ต่อไปน้ี

ยอดเงนิคงเหลือ ณ ส้ินวัน อัตราดอกเบีย้ที่ได้รับ (ต่อปี) ยอดเงนิคงเหลือ ณ ส้ินวัน วิธีการค านวณ

น้อยกวา่ 1,000,000 บาท 0.25% 300,000 บาท (300,000 x 0.25%)/365

ตั้งแต่ 1,000,000 บาท แต่ไม่ถึง 5,000,000 บาท 0.50% 4,000,000 บาท (4,000,000 x 0.50%)/365

0.50% (5,000,000 x 0.50%)/365
(ส่วนท่ีไม่เกิน 5,000,000 บาท)

 0.20%
 +

(ส่วนท่ีเกิน 5,000,000 บาท) (2,000,000 x 0.20%)/365

จ านวนเงนิฝาก และอัตราดอกเบีย้ตามประกาศธนาคาร วิธีการค านวณดอกเบีย้เงนิฝากออมทรัพย์ KK Smart Million

ส่วนท่ีเกิน 5,000,000 บาท 7,000,000 บาท

น้อยกวา่ 1,000,000 บาท 0.70% 500,000 บาท (500,000 x 0.70%)/365

ตั้งแต่ 1,000,000 บาท 

แต่ไม่เกิน 200,000,000  บาท
0.90% 8,000,000 บาท (8,000,000 x 0.90%)/365

0.90% (200,000,000 x 0.90%)/365
(ส่วนท่ีไม่เกิน 200,000,000 บาท) 

0.30%
 +

(ส่วนท่ีเกิน 200,000,000 บาท) (5,000,000 x 0.30%)/365

อัตราดอกเบีย้ที่ได้รับ (ต่อปี) วิธีการค านวณ

205,000,000 บาทส่วนท่ีเกิน 200,000,000 บาท

ยอดเงนิคงเหลือ ณ ส้ินวัน

จ านวนเงนิฝาก และอัตราดอกเบีย้ตามประกาศธนาคาร วิธีการค านวณดอกเบีย้เงนิฝากออมทรัพย์ KKP Smart Settlement

ยอดเงนิคงเหลือ ณ ส้ินวัน
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3.12.4 ในกรณีท่ีผูฝ้าก (ก) ไม่มียอดเงินคงเหลือและไม่ใช ้หรือ ยกเลิกการใชบ้ญัชีเป็นบญัชีส าหรับหกัเงินอตัโนมติัตามค าสัง่ของ บล .เกียรตินาคินภทัร หรือ (ข) ไม่ด าเนินการเปิดบญัชี
หลกัทรัพยใ์ห้แลว้เสร็จภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีเปิดบญัชีกบัธนาคาร หรือ ยกเลิกการเปิดบญัชีหลกัทรัพย ์หรือ ปิดบญัชีหลกัทรัพยก์บั บล .เกียรตินาคินภทัร หรือ (ค) ถูกปฏิเสธ
การขอเปิดบญัชีหลกัทรัพย ์หรือ ถูกปิดบญัชีหลกัทรัพยก์บั บล .เกียรตินาคินภทัร ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการด าเนินการปิดบญัชี โดยธนาคารจะแจง้ให้ผูฝ้ากทราบล่วงหนา้ก่อนด าเนินการปิดบญัชี

3.12.5 ในกรณีท่ีผูฝ้ากปิดบญัชีภายใน 30 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีเปิดบญัชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามท่ีธนาคารประกาศก าหนด โดยธนาคารจะแจง้ให้ผูฝ้ากทราบล่วงหนา้ทกุคร้ังก่อนหกัค่าธรรมเนียม

3.13 บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์  KKP Cooperative Savings
(ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการรับฝากเงนิประเภทนี ้เฉพาะลูกค้าประเภท (2) และ (7) เฉพาะลูกค้าที่เป็นสหกรณ์ที่จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายเท่านั้น

3.13.1  จ านวนเงินเปิดบญัชีขั้นต ่า 1,000.- บาท
3.13.2  ธนาคารจะจ่ายดอกเบ้ียปีละ 2 คร้ัง ณ วนัส้ินเดือนมิถุนายน และธนัวาคมของทกุปี  โดยธนาคารจะค านวณดอกเบ้ียตามอตัราท่ีระบไุวใ้นตารางท่ี 1 

ดา้นหนา้น้ี เป็นรายวนัจากยอดเงินคงเหลือ ณ ส้ินวนั ตามวิธีการค านวณดอกเบ้ียท่ีระบดุา้นทา้ยของประกาศน้ี
3.13.3 ในกรณีท่ีบญัชีไม่มีรายการเคล่ือนไหวตั้งแต่ 12 เดือนข้ึนไป และยอดเงินคงเหลือในบญัชีนอ้ยกว่า 1,000.- บาท  ธนาคารมีสิทธิหกัค่ารักษาบญัชีเงินฝาก

ตามท่ีธนาคารประกาศก าหนด โดยธนาคารจะแจง้ให้ผูฝ้ากทราบล่วงหนา้ทกุคร้ังก่อนหกัค่ารักษาบญัชี
3.13.4  ในกรณีท่ีผูฝ้ากปิดบญัชีภายใน 30 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีเปิดบญัชี  ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามท่ีธนาคารประกาศก าหนด โดยธนาคารจะแจง้ให้ผูฝ้ากทราบล่วงหนา้ทกุคร้ังก่อนหกัค่าธรรมเนียม

3.14 บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ KKP Financial Plus
(ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการรับฝากเงนิประเภทนี ้เฉพาะประเภทลูกค้า (5) และ (6) เท่านั้น)

3.14.1  จ านวนเงินเปิดบญัชีขั้นต ่า 1,000.- บาท
3.14.2  ธนาคารจะจ่ายดอกเบ้ียปีละ 2 คร้ัง ณ วนัส้ินเดือนมิถุนายน และธนัวาคมของทกุปี  โดยธนาคารจะค านวณดอกเบ้ียตามอตัราท่ีระบไุวใ้นตารางท่ี 1 

ดา้นหนา้น้ี เป็นรายวนัจากยอดเงินคงเหลือ ณ ส้ินวนั ตามวิธีการค านวณดอกเบ้ียท่ีระบดุา้นทา้ยของประกาศน้ี
3.14.3 ในกรณีท่ีบญัชีไม่มีรายการเคล่ือนไหวตั้งแต่ 12 เดือนข้ึนไป และยอดเงินคงเหลือในบญัชีนอ้ยกว่า 1,000.- บาท  ธนาคารมีสิทธิหกัค่ารักษาบญัชีเงินฝาก

ตามท่ีธนาคารประกาศก าหนด โดยธนาคารจะแจง้ให้ผูฝ้ากทราบล่วงหนา้ทกุคร้ังก่อนหกัค่ารักษาบญัชี
3.14.4  ในกรณีท่ีผูฝ้ากปิดบญัชีภายใน 30 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีเปิดบญัชี  ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามท่ีธนาคารประกาศก าหนด โดยธนาคารจะแจง้ให้ผูฝ้ากทราบล่วงหนา้ทกุคร้ังก่อนหกัค่าธรรมเนียม

3.15 บัญชีเงนิฝากพืน้ฐาน
(ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการรับฝากเงนิประเภทนี ้เฉพาะประเภทลูกค้า (1) เท่านั้น)

3.15.1  ให้บริการเฉพาะกลุ่มลูกคา้บคุคลธรรมดา ดงัน้ี
1. ผูท่ี้ถือบตัรสวสัดิการแห่งรัฐท่ียงัไม่หมดอาย ุหรือ บคุคลธรรมดาท่ีมีอายตุั้งแต่ 65 ปีบริบรูณ์ข้ึนไป ณ วนัท่ีเปิดบญัชี
2. ผูไ้ดรั้บเงินสวสัดิการสงัคมจากรัฐและเงินอุดหนุนอ่ืนในลกัษณะเดียวกนั และสมคัรใชบ้ริการ KK พร้อมเพยโ์ดยผกูบญัชีน้ีกบัเลขประจ าตวัประชาชาชน

3.15.2  ผูฝ้ากสามารถขอเปิดบญัชีไดเ้ฉพาะบญัชีท่ีมีช่ือบคุคลคนเดียวเป็นเจา้ของบญัชี และผูฝ้าก 1 ราย เปิดได ้1 บญัชี เทา่นั้น 
ตลอดจนไม่สามารถขอเปิดบญัชีร่วม หรือเพ่ือบคุคลอ่ืนได ้  

3.15.3  ไม่จ  ากดัจ านวนเงินขั้นต ่าในการเปิดบญัชี
3.15.4 ธนาคารจะจ่ายดอกเบ้ียปีละ 2 คร้ัง ณ วนัส้ินเดือนมิถุนายน และธนัวาคมของทกุปี  โดยธนาคารจะค านวณดอกเบ้ียตามอตัราท่ีระบไุวใ้นตารางท่ี 1  

ดา้นหนา้น้ี เป็นรายวนัจากยอดเงินคงเหลือ ณ ส้ินวนั ตามวิธีการค านวณดอกเบ้ียท่ีระบดุา้นทา้ยของประกาศน้ี 
3.15.5 ไม่มีค่าธรรมเนียมรักษาบญัชีเงินฝาก
3.15.6 ไม่มีค่าธรรมเนียมกรณีท่ีผูฝ้ากปิดบญัชีภายใน 30 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีเปิดบญัชี  
3.15.7 ผูฝ้ากสามารถสมคัรใชบ้ริการบตัรเดบิตได ้โดยประเภทบตัรเดบิตเป็นไปตามท่ีธนาคารก าหนด ซ่ึงธนาคารจะยกเวน้ค่าธรรมเนียมออกบตัร

เฉพาะกรณีออกบตัรคร้ังแรกหรือบตัรหมดอาย ุและค่าธรรมเนียมรายปีตลอดอายบุตัร (กรณีบตัรหายหรือช ารุดคิดค่าธรรมเนียมออกบตัรใหม่ ตามประกาศธนาคาร)  

3.16 บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ KKP Smart Corporate
(ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการรับฝากเงนิประเภทนี ้เฉพาะประเภทลูกค้า (2) (3) และ (4) เท่านั้น และยกเว้นการเปิดบัญชีส าหรับลูกค้าประเภทบริษทัประกนัวนิาศภัย)

3.16.1  จ านวนเงินเปิดบญัชีขั้นต ่า 1,000.- บาท
3.16.2 ผูฝ้าก 1 ราย สามารถเปิดได ้1 บญัชี เทา่นั้น 
3.16.3  ธนาคารจะจ่ายดอกเบ้ียปีละ 2 คร้ัง ณ วนัส้ินเดือนมิถุนายน และธนัวาคมของทกุปี  โดยธนาคารจะค านวณดอกเบ้ียตามอตัราท่ีระบไุวใ้นตารางท่ี 1 

ดา้นหนา้น้ี เป็นรายวนัจากยอดเงินคงเหลือ ณ ส้ินวนั ตามวิธีการค านวณดอกเบ้ียท่ีระบดุา้นทา้ยของประกาศน้ี
3.16.4 ในกรณีท่ีบญัชีไม่มีรายการเคล่ือนไหวตั้งแต่ 12 เดือนข้ึนไป และยอดเงินคงเหลือในบญัชีนอ้ยกว่า 1,000.- บาท  ธนาคารมีสิทธิหกัค่ารักษาบญัชีเงินฝาก

ตามท่ีธนาคารประกาศก าหนด โดยธนาคารจะแจง้ให้ผูฝ้ากทราบล่วงหนา้ทกุคร้ังก่อนหกัค่ารักษาบญัชี
3.16.5  ในกรณีท่ีผูฝ้ากปิดบญัชีภายใน 30 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีเปิดบญัชี  ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามท่ีธนาคารประกาศก าหนด โดยธนาคารจะแจง้ให้ผูฝ้ากทราบล่วงหนา้ทกุคร้ังก่อนหกัค่าธรรมเนียม

3.17 บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ KKP Smart Growth
(ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการเปิดบัญชีใหม่และรับฝากเงนิในบัญชีนี ้เฉพาะประเภทลูกค้า (1) และมีหน่วยลงทุนในกองทุนใดๆของบริษทัหลกัทรัพย์จัดการกองทุนเกยีรตนิาคนิภัทร จ ากดั
รวมกนัไม่ต า่กว่า 100,000 บาท โดยซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวผ่านธนาคารในฐานะตวัแทนสนับสนุนการขาย
หรือการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน)

3.17.1 ผูฝ้ากสามารถขอเปิดบญัชีได ้โดยช่ือบญัชีเงินฝากตอ้งเป็นช่ือเดียวกบัช่ือผูถื้อหน่วยลงทนุกองทนุรวมของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุเกียรตินาคินภทัร จ  ากดั  เทา่นั้น
3.17.2 ไม่จ  ากดัจ านวนเงินขั้นต ่าในการเปิดบญัชี 
3.17.3 ผูฝ้ากตอ้งสมคัรบริการ KKP e-Banking 
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3.17.4 ธนาคารจะจ่ายดอกเบ้ียปีละ 2 คร้ัง ณ วนัส้ินเดือนมิถุนายน และธนัวาคมของทกุปี โดยธนาคารจะค านวณ ดอกเบ้ียตามอตัราท่ีระบไุวใ้นตารางท่ี 1
ดา้นหนา้น้ี เป็นรายวนัจากยอดเงินคงเหลือ ณ ส้ินวนั ตามวิธีการค านวณดอกเบ้ียท่ีระบดุา้นทา้ยของประกาศน้ี

3.17.5 ในกรณีท่ีบญัชีไม่มีรายการเคล่ือนไหวตั้งแต่ 12 เดือนข้ึนไป และยอดเงินคงเหลือในบญัชีนอ้ยกว่า 1,000.- บาท  ธนาคารมีสิทธิหกัค่ารักษาบญัชีเงินฝาก
ตามท่ีธนาคารประกาศก าหนด โดยธนาคารจะแจง้ให้ผูฝ้ากทราบล่วงหนา้ทกุคร้ังก่อนหกัค่ารักษาบญัชี

3.17.6 ในกรณีท่ีผูฝ้ากปิดบญัชีภายใน 30 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีเปิดบญัชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามท่ีธนาคารประกาศก าหนด โดยธนาคารจะแจง้ให้ผูฝ้ากทราบล่วงหนา้ทกุคร้ังก่อนหกัค่าธรรมเนียม

3.18 บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ KKP Start Saving

(ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการเปิดบัญชีใหม่และรับฝากเงนิประเภทนี ้เฉพาะประเภทลูกค้า (1) ที่มีอายตุั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ มีบัตรประชาชนแบบ Smart Card และเข้าเง่ือนไขผลติภัณฑ์ที่ธนาคารก าหนดเท่านั้น)
3.18.1  บญัชี KKP Start Saving เป็นบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก 
3.18.2  ผูฝ้ากสามารถขอเปิดบญัชีไดเ้ฉพาะบญัชีท่ีมีช่ือบคุคลคนเดียวเป็นเจา้ของบญัชี และผูฝ้าก 1 ราย เปิดได ้1 บญัชี เทา่นั้น 

ตลอดจนไม่สามารถขอเปิดบญัชีร่วม หรือเพ่ือบคุคลอ่ืนได ้  
3.18.3 ผูฝ้ากจะตอ้งสมคัรใชบ้ริการ TrueMoney Wallet Application และท าการยนืยนัตวัตนส าเร็จก่อน จึงสามารถด าเนินการเปิดบญัชีดว้ยตนเองได้
3.18.4 ไม่จ  ำกดัจ ำนวนเงินขั้นต ่ำในกำรเปิดบญัชี 
3.18.5 ไม่สำมำรถสมคัรใชบ้ริกำรดำ้นกำรเงินผำ่นช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์บำงประเภทของธนำคำรได ้เช่น บริกำรบตัรอิเล็กทรอนิกส์  บริกำร Sweep In - Out

บริกำรหกับญัชีเงินฝำกเพ่ือกำรลงทนุแบบอตัโนมติั (KKP Smart Investment Service)  บริกำร  KKP-e Banking รวมถึงไม่สำมำรถใชเ้ป็นบญัชีน้ีเป็นหลกัค ้ำประกนัสินเช่ือ 
3.18.6  ธนาคารจะจ่ายดอกเบ้ียปีละ 2 คร้ัง ณ วนัส้ินเดือนมิถุนายน และธนัวาคมของทกุปี  โดยธนาคารจะค านวณดอกเบ้ียตามอตัราท่ีระบไุวใ้นตารางท่ี 1 

ดา้นหนา้น้ี เป็นรายวนัจากยอดเงินคงเหลือ ณ ส้ินวนั ตามวิธีการค านวณดอกเบ้ียท่ีระบดุา้นทา้ยของประกาศน้ี
3.18.7 ในกรณีท่ีไม่มียอดเงินคงเหลือในบญัชีน้ีติดต่อกนัเกินกว่า 90 วนันบัจากวนัท่ีเปิดบญัชี ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการปิดบญัชี โดยธนาคารจะแจง้ให้ผูฝ้ากทราบล่วงหนา้ก่อนด าเนินการปิดบญัชี
3.18.8 ในกรณีท่ีผูฝ้ากปิดบญัชีภายใน 30 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีเปิดบญัชี  ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามท่ีธนาคารประกาศก าหนด โดยธนาคารจะแจง้ให้ผูฝ้ากทราบล่วงหนา้ทกุคร้ังก่อนหกัค่าธรรมเนียม
3.18.9 ในกรณีท่ีบญัชีไม่มีรายการเคล่ือนไหวตั้งแต่ 12 เดือนข้ึนไป และยอดเงินคงเหลือในบญัชีนอ้ยกว่า 1,000.- บาท  ธนาคารมีสิทธิหกัค่ารักษาบญัชีเงินฝาก

ตามท่ีธนาคารประกาศก าหนด โดยธนาคารจะแจง้ให้ผูฝ้ากทราบล่วงหนา้ทกุคร้ังก่อนหกัค่ารักษาบญัชี

3.19 บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ KKP Savvy
(ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการเปิดบัญชีใหม่และรับฝากเงนิประเภทนี ้เฉพาะประเภทลูกค้า (1) ที่มีอายตุั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ มีบัตรประชาชนแบบ Smart Card และเข้าเง่ือนไขผลติภัณฑ์ที่ธนาคารก าหนดเท่านั้น)

3.19.1  บญัชี KKP Savvy เป็นบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก 
3.19.2  ผูฝ้ากสามารถขอเปิดบญัชีไดเ้ฉพาะบญัชีท่ีมีช่ือบคุคลคนเดียวเป็นเจา้ของบญัชี และผูฝ้าก 1 ราย เปิดได ้1 บญัชี เทา่นั้น 

ตลอดจนไม่สามารถขอเปิดบญัชีร่วม หรือเพ่ือบคุคลอ่ืนได ้  
3.19.3  ผูฝ้ากตอ้งมี Email Address และตอ้งสมคัรใชบ้ริการ  KKP e-Banking เพ่ือใชส้ าหรับการเปิดบญัชีและท าธุรกรรมทางการเงิน
3.19.4 ผูฝ้ากสามารถเปิดบญัชีไดด้ว้ยตนเองผา่น KKP Mobile  Application ตั้งแต่เวลา 06.00 - 22.00 น. โดยท าการพิสูจน์และยนืยนัตวัตนผา่นบริการ NDID 

หรือสามารถพิสูจน์และยนืยนัตวัตนไดท่ี้จุดบริการ AIS  โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดจุดให้บริการไดท่ี้ URL: https://bit.ly/3kAkEaI
3.19.5  ไม่จ  ากดัจ านวนเงินขั้นต ่าในการเปิดบญัชี 
3.19.6  ผูฝ้ากสามารถท าธุรกรรมฝาก / ถอน /โอน / สมคัรบริการอ่่ืนๆของธนาคาร ผา่นช่องทางต่างๆไดต้ามเง่ือนไขท่ีธนาคารก าหนดไว ้
3.19.7 ผูฝ้ากไม่สามารถใชบ้ญัชีน้ีเป็นหลกัประกนัสินเช่ือได้
3.19.8 ธนาคารจะจ่ายดอกเบ้ียเงินฝากปีละ 2 คร้ัง ณ วนัส้ินเดือนมิถุนายน และธนัวาคมของทกุปี  โดยธนาคารจะค านวณดอกเบ้ียตามอตัราท่ีระบไุวใ้นตารางท่ี 1 

ดา้นหนา้น้ี เป็นรายวนัจากยอดเงินคงเหลือ ณ ส้ินวนั ตามวิธีการค านวณดอกเบ้ียท่ีระบดุา้นทา้ยของประกาศน้ี
3.19.9  ในกรณีท่ีผูฝ้ากปิดบญัชีภายใน 30 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีเปิดบญัชี  ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามท่ีธนาคารประกาศก าหนด โดยธนาคารจะแจง้ให้ผูฝ้ากทราบล่วงหนา้ทกุคร้ังก่อนหกัค่าธรรมเนียม
3.19.10 ในกรณีท่ีบญัชีไม่มีรายการเคล่ือนไหวตั้งแต่ 12 เดือนข้ึนไป และยอดเงินคงเหลือในบญัชีนอ้ยกว่า 1,000.- บาท  ธนาคารมีสิทธิหกัค่ารักษาบญัชีเงินฝาก

ตามท่ีธนาคารประกาศก าหนด โดยธนาคารจะแจง้ให้ผูฝ้ากทราบล่วงหนา้ทกุคร้ังก่อนหกัค่ารักษาบญัชี

3.19 บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ Dime! Save
(ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการเปิดบัญชีใหม่และรับฝากเงนิประเภทนี ้เฉพาะประเภทลูกค้า (1) ที่มีอายตุั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ มีบัตรประชาชนแบบ Smart Card และเข้าเง่ือนไขผลติภัณฑ์ที่ธนาคารก าหนดเท่านั้น)

3.20.1  บญัชี Dime! Save เป็นบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก ท่ีให้บริการผา่น Dime! Application
3.20.2 ผูฝ้ากสามารถขอเปิดบญัชีไดเ้ฉพาะบญัชีท่ีมีช่ือบคุคลคนเดียวเป็นเจา้ของบญัชี และผูฝ้าก 1 ราย เปิดได ้1 บญัชี เทา่นั้น 

ตลอดจนไม่สามารถขอเปิดบญัชีร่วม หรือเพ่ือบคุคลอ่ืนได ้  
3.20.3 ผูฝ้ากจะตอ้งสมคัรใชบ้ริการผา่น Dime! Application และท าการยนืยนัตวัตนส าเร็จก่อน จึงสามารถด าเนินการเปิดบญัชีดว้ยตนเองได้
3.20.4 ไม่จ  ากดัจ านวนเงินขั้นต ่าในการเปิดบญัชี 
3.20.5 ไม่สามารถสมคัรใชบ้ริการดา้นการเงินผา่นช่องทางอิเล็กทรอนิกส์บางประเภทของธนาคารได ้เช่น บริการบตัรอิเล็กทรอนิกส์  บริการ Sweep In - Out

บริการหกับญัชีเงินฝากเพ่ือการลงทนุแบบอตัโนมติั (KKP Smart Investment Service)  บริการ  KKP-e Banking รวมถึงไม่สามารถใชบ้ญัชีน้ีเป็นหลกัค ้าประกนัสินเช่ือ 
3.20.6 ธนาคารจะจ่ายดอกเบ้ียเงินฝากปีละ 2 คร้ัง ณ วนัส้ินเดือนมิถุนายน และธนัวาคมของทกุปี  โดยธนาคารจะค านวณดอกเบ้ียตามอตัราท่ีระบไุวใ้นตารางท่ี 1 

ดา้นหนา้น้ี เป็นรายวนัจากยอดเงินคงเหลือ ณ ส้ินวนั ตามวิธีการค านวณดอกเบ้ียท่ีระบดุา้นทา้ยของประกาศน้ี
3.20.7 ในกรณีท่ีไม่มียอดเงินคงเหลือในบญัชีน้ีติดต่อกนัเกินกว่า 90 วนันบัจากวนัท่ีเปิดบญัชี ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการปิดบญัชี โดยธนาคารจะแจง้ให้ผูฝ้ากทราบล่วงหนา้ก่อนด าเนินการปิดบญัชี
3.20.8 ในกรณีท่ีผูฝ้ากปิดบญัชีภายใน 30 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีเปิดบญัชี  ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามท่ีธนาคารประกาศก าหนด โดยธนาคารจะแจง้ให้ผูฝ้ากทราบล่วงหนา้ทกุคร้ังก่อนหกัค่าธรรมเนียม
3.20.9 ในกรณีท่ีบญัชีไม่มีรายการเคล่ือนไหวตั้งแต่ 24 เดือนข้ึนไป และยอดเงินคงเหลือในบญัชีนอ้ยกว่า 1,000.- บาท  ธนาคารมีสิทธิหกัค่ารักษาบญัชีเงินฝาก

ตามท่ีธนาคารประกาศก าหนด โดยธนาคารจะแจง้ให้ผูฝ้ากทราบล่วงหนา้ทกุคร้ังก่อนหกัค่ารักษาบญัชี
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4. เง่ือนไขส าหรับการฝากเงนิในบัญชีเงนิฝากประจ า
4.1 บัญชีเงนิฝากประจ า  ในกรณทีี่ผู้ฝากขอรับสมุดคู่ฝากเป็นหลกัฐานการฝากเงนิ

(ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการเปิดบัญชีเงนิฝากประจ า ที่มีก าหนดระยะเวลาฝาก 4 เดือน เฉพาะประเภทลูกค้า (1) เท่านั้น)

4.1.1  จ านวนเงินเปิดบญัชีขั้นต ่า 5,000.- บาท การฝากคร้ังต่อไปจะตอ้งฝากจ านวนไม่นอ้ยกว่า 5,000.- บาทต่อรายการ ส าหรับทกุประเภทเงินฝาก
ยกเวน้ เงินฝากประจ า 4 เดือน จ านวนเงินเปิดบญัชีขั้นต ่า 100,000.- บาท ส าหรับการฝากคร้ังต่อไปจะตอ้งฝากจ านวนไม่นอ้ยกว่า 100,000.- บาทต่อรายการ

4.1.2  ผูฝ้ากจะไดรั้บดอกเบ้ียเงินฝากจากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามอตัราท่ีระบไุวใ้นตารางท่ี 1 ดา้นหนา้น้ี เม่ือผูฝ้ากฝากเงินครบตามก าหนดเวลาท่ีระบไุว้
ในค าขอเปิดบญัชีหรือใบน าฝาก แลว้แต่กรณี นบัตั้งแต่วนัฝากเงินแต่ละรายการ โดยธนาคารจะค านวณดอกเบ้ียตามวิธีการค านวณดอกเบ้ียท่ีระบุ
ดา้นทา้ยของประกาศน้ี ทั้งน้ี ผูฝ้ากตอ้งมีบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์หรือบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัของธนาคาร เพ่ือรับโอนดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึน

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูฝ้ากฝากเงินเพ่ิมเติม หาก (ก) ผูฝ้ากฝากเขา้บญัชีเงินฝากประจ าตามประเภทเงินฝากและระยะเวลาการฝากท่ีธนาคารก าหนด
อตัราดอกเบ้ียตามยอดเงินฝากไวม้ากกว่า 1 อตัรา และ (ข) จ านวนเงินของรายการท่ีฝากเพ่ิมเติมนั้นท าให้ยอดเงินฝากประจ ารวมทกุบญัชี (ไม่รวมบญัชี
เงินฝากประจ าพิเศษ) ของผูฝ้ากทั้งหมดท่ีมีอยูก่บัธนาคาร มีจ  านวนมากกว่า 100,000,000.- บาท ธนาคารจะจ่ายดอกเบ้ียให้กบัรายการท่ีฝากเพ่ิมเติม 
ตามอตัราดอกเบ้ีย ประเภทเงินฝากและระยะเวลาการฝากของรายการฝากเงินท่ีเพ่ิมเติมดงักล่าว ในอตัราดอกเบ้ียเงินฝากท่ีมากกว่า 100,000,000.- บาท 
ท่ีระบไุวใ้นตารางท่ี 1 ดา้นหนา้น้ี 

4.1.3  ในกรณีท่ีผูฝ้ากถอนเงินก่อนครบก าหนด ผูฝ้ากจะตอ้งถอนเตม็จ านวนของยอดฝากแต่ละรายการ โดยหากมีระยะเวลาฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะ
ไม่จ่ายดอกเบ้ีย  และหากมีระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนข้ึนไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบ้ียจากยอดเงินฝากดงักล่าว ส าหรับระยะเวลาท่ีฝากไวจ้ริงใน
อตัราดอกเบ้ียออมทรัพยท์ัว่ไป ณ วนัฝาก 

4.1.4 เงินฝากท่ีมีระยะเวลาฝากตั้งแต่ 12 เดือนข้ึนไป ผูฝ้ากสามารถเลือกรับดอกเบ้ียเป็นราย 6 เดือน หรือรับดอกเบ้ียเม่ือครบก าหนดฝากเงินก็ได ้โดยก าหนด 
เง่ือนไขการรับดอกเบ้ียและวิธีการรับดอกเบ้ียในค าขอเปิดบญัชี หรือใบน าฝาก หรือเอกสารอ่ืนใดตามท่ีธนาคารก าหนด  

4.1.5 เม่ือครบก าหนดฝากเงิน หากผูฝ้ากมิไดถ้อนเงินฝากรายการนั้นๆ ให้ถือว่าผูฝ้ากประสงคจ์ะฝากเงินรายการนั้นกบัธนาคารต่อไป ตามประเภทและ
ระยะเวลาการฝากเดิม เวน้แต่ธนาคารจะก าหนดเป็นอยา่งอ่ืน โดยแจง้ให้ผูฝ้ากทราบล่วงหนา้ 

4.2 บัญชีเงนิฝากประจ า  ในกรณทีี่ผู้ฝากขอรับใบรับฝาก (CD) เป็นหลกัฐานการฝากเงนิ
(ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการรับฝากเงนิประเภทนี ้เฉพาะประเภทลูกค้า (2) (3) (4) (5) (6) และ (7) เท่านั้น)

4.2.1  จ านวนเงินเปิดบญัชีขั้นต ่า 500,000.- บาท  ส าหรับการฝากคร้ังต่อไป จะตอ้งฝากจ านวนไม่นอ้ยกว่า 100,000.- บาทต่อรายการ
4.2.2  ผูฝ้ากจะไดรั้บดอกเบ้ียเงินฝากจากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามอตัราท่ีระบไุวใ้นตารางท่ี 1 ดา้นหนา้น้ี เม่ือผูฝ้ากฝากเงินครบตามก าหนดเวลาท่ีระบไุว้

ในค าขอเปิดบญัชีหรือใบน าฝากหรือเอกสารอ่ืนใดตามท่ีธนาคารก าหนด แลว้แต่กรณี นบัตั้งแต่วนัฝากเงินแต่ละรายการ โดยธนาคารจะค านวณดอกเบ้ีย
ตามวิธีการค านวณดอกเบ้ียท่ีระบดุา้นทา้ยของประกาศน้ี ทั้งน้ี ผูฝ้ากตอ้งมีบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์หรือบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัของธนาคาร เพ่ือ
รับโอนดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึน

  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูฝ้ากฝากเงินเพ่ิมเติม หาก (ก) ผูฝ้ากฝากเขา้บญัชีเงินฝากประจ าตามประเภทเงินฝากและระยะเวลาการฝากท่ีธนาคารก าหนด
อตัราดอกเบ้ียตามยอดเงินฝากไวม้ากกว่า 1 อตัรา และ (ข) จ านวนเงินของรายการท่ีฝากเพ่ิมเติมนั้นท าให้ยอดเงินฝากประจ ารวมทกุบญัชี (ไม่รวมบญัชี
เงินฝากประจ าพิเศษ) ของผูฝ้ากทั้งหมดท่ีมีอยูก่บัธนาคาร มีจ  านวนมากกว่า 100,000,000.- บาท ธนาคารจะจ่ายดอกเบ้ียให้กบัรายการท่ีฝากเพ่ิมเติม 
ตามอตัราดอกเบ้ีย ประเภทเงินฝากและระยะเวลาการฝากของรายการฝากเงินท่ีเพ่ิมเติมดงักล่าว ในอตัราดอกเบ้ียเงินฝากท่ีมากกว่า 100,000,000.- บาท 
ท่ีระบไุวใ้นตารางท่ี 1 ดา้นหนา้น้ี

4.2.3  ในกรณีท่ีผูฝ้ากถอนเงินก่อนครบก าหนด  ผูฝ้ากจะตอ้งถอนเตม็จ านวนของยอดฝากแต่ละรายการ โดยหากมีระยะเวลาฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน  ธนาคารจะ
ไม่จ่ายดอกเบ้ีย และหากมีระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนข้ึนไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบ้ียจากยอดเงินฝากดงักล่าว  ส าหรับระยะเวลาท่ีฝากไวจ้ริงใน
อตัราดอกเบ้ียออมทรัพยท์ัว่ไป ณ วนัฝาก

4.2.4 เงินฝากท่ีมีระยะเวลาฝากตั้งแต่ 12 เดือนข้ึนไป ผูฝ้ากสามารถเลือกรับดอกเบ้ียเป็นราย 6 เดือน หรือรับดอกเบ้ียเม่ือครบก าหนดฝากเงินก็ได ้โดยก าหนด
เง่ือนไขการรับดอกเบ้ียและวิธีการรับดอกเบ้ียในค าขอเปิดบญัชี หรือใบน าฝาก หรือเอกสารอ่ืนใดตามท่ีธนาคารก าหนด

4.2.5  เม่ือครบก าหนดฝากเงิน หากผูฝ้ากมิไดถ้อนเงินฝากรายการนั้นๆ ให้ถือว่าผูฝ้ากประสงคจ์ะฝากเงินรายการนั้นกบัธนาคารต่อไป ตามประเภทและ
ระยะเวลาการฝากเดิม เวน้แต่ธนาคารจะก าหนดเป็นอยา่งอ่ืน โดยแจง้ให้ผูฝ้ากทราบล่วงหนา้ 

4.3 บัญชีเงนิฝากประจ าประเภทบัตรเงนิฝาก (NCD)
(ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการรับฝากเงนิประเภทนี ้เฉพาะลูกค้าที่มีสินเช่ือกบัธนาคาร และประสงค์ที่จะน าบัตรเงนิฝากมาเป็นประกนัในการช าระหนีสิ้นเช่ือให้แก่

ธนาคารเท่านั้น หรือลูกค้าที่ได้รับความเห็นชอบจากธนาคาร)
4.3.1  จ านวนเงินเปิดบญัชีขั้นต ่า 100,000.- บาท
4.3.2  ผูฝ้ากจะไดรั้บดอกเบ้ียเงินฝากจากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามอตัราท่ีระบไุวใ้นตารางท่ี 1 ดา้นหนา้น้ี เม่ือผูฝ้ากฝากเงินครบตามก าหนดเวลาท่ีระบไุว้

ในค าขอเปิดบญัชีหรือใบน าฝากหรือเอกสารอ่ืนใดตามท่ีธนาคารก าหนด แลว้แต่กรณี นบัตั้งแต่วนัฝากเงินแต่ละรายการ โดยธนาคารจะค านวณดอกเบ้ีย
ตามวิธีการค านวณดอกเบ้ียท่ีระบดุา้นทา้ยของประกาศน้ี ทั้งน้ี ผูฝ้ากตอ้งมีบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์หรือบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัของธนาคาร เพ่ือ
รับโอนดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึน

    ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูฝ้ากฝากเงินเพ่ิมเติม หาก (ก) ผูฝ้ากฝากเขา้บญัชีเงินฝากประจ าตามประเภทเงินฝากและระยะเวลาการฝากท่ีธนาคารก าหนด
อตัราดอกเบ้ียตามยอดเงินฝากไวม้ากกว่า 1 อตัรา และ (ข) จ านวนเงินของรายการท่ีฝากเพ่ิมเติมนั้นท าให้ยอดเงินฝากประจ ารวมทกุบญัชี (ไม่รวมบญัชี
เงินฝากประจ าพิเศษ) ของผูฝ้ากทั้งหมดท่ีมีอยูก่บัธนาคาร มีจ  านวนมากกว่า 100,000,000.- บาท ธนาคารจะจ่ายดอกเบ้ียให้กบัรายการท่ีฝากเพ่ิมเติม 
ตามอตัราดอกเบ้ีย ประเภทเงินฝากและระยะเวลาการฝากของรายการฝากเงินท่ีเพ่ิมเติมดงักล่าว ในอตัราดอกเบ้ียเงินฝากท่ีมากกว่า 100,000,000.- บาท 
ท่ีระบไุวใ้นตารางท่ี 1 ดา้นหนา้น้ี
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4.3.3  ในกรณีท่ีผูฝ้ากประสงคท่ี์จะถอนเงินก่อนวนัครบก าหนดช าระหน้ีสินเช่ือทั้งหมด  ผูฝ้ากจะตอ้ง (ก) ไดรั้บความยนิยอมจากธนาคารก่อน  และ (ข) ถอน
เตม็จ านวนของยอดฝากแต่ละรายการ โดยหากมีระยะเวลาฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบ้ีย และหากมีระยะเวลาฝากเงินตั้งแต่ 3 เดือน
ข้ึนไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบ้ียจากยอดเงินฝากดงักล่าว ส าหรับระยะเวลาท่ีฝากไวจ้ริง ในอตัราดอกเบ้ียออมทรัพยท์ัว่ไป ณ วนัฝาก 

4.3.4  ผูฝ้ากจะไดรั้บดอกเบ้ียเม่ือครบก าหนดฝากเงิน ตามวิธีการรับดอกเบ้ียท่ีผูฝ้ากระบไุวใ้นค าขอเปิดบญัชี หรือใบน าฝาก หรือเอกสารอ่ืนใดตามท่ีธนาคารก าหนด
4.3.5  เม่ือครบก าหนดฝากเงิน หากผูฝ้ากมิไดถ้อนเงินฝากรายการนั้นๆ ให้ถือว่าผูฝ้ากประสงคจ์ะฝากเงินรายการนั้นกบัธนาคารต่อไป ตามประเภทและ

ระยะเวลาการฝากเดิม เวน้แต่ธนาคารจะก าหนดเป็นอยา่งอ่ืน โดยแจง้ให้ผูฝ้ากทราบล่วงหนา้
4.3.6  ผูฝ้ากสามารถโอนบตัรเงินฝากให้แก่บคุคลอ่ืนไดโ้ดยมีเง่ือนไขว่าตอ้งเป็นการโอนให้กบับคุคลท่ีเป็นประเภทลูกคา้เดียวกนักบัผูฝ้าก

4.4 บัญชีเงนิฝากประจ า เคเคพ ีฟรี 55 อพั

(ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการเปิดบัญชีใหม่และรับฝากเงนิประเภทนี ้เฉพาะประเภทลูกค้า (1) ที่มีอายตุั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์)

4.4.1  ผูฝ้ากสามารถขอเปิดบญัชีไดเ้ฉพาะบญัชีท่ีมีช่ือบคุคลคนเดียวเป็นเจา้ของบญัชี ตลอดจนไม่สามารถขอเปิดบญัชีร่วม หรือเพ่ือบคุคลอ่ืนได ้และผูฝ้าก 

1 ราย เปิดได ้1 บญัชีเทา่นั้น

4.4.2  จ านวนเงินเปิดบญัชีขั้นต ่า 5,000.- บาท ฝากได ้2 รายการ สูงสุดไม่เกิน 1,000,000.- บาทต่อรายการ โดยผูฝ้ากสามารถเลือกระยะเวลาในการฝาก 12 เดือน 

หรือ 24 เดือนได ้ ในกรณีท่ีฝากครบ 2 รายการ ผูฝ้ากไม่สามารถฝากเพ่ิมได ้ ยกเวน้ในกรณีเม่ือยอดเงินคงเหลือในบญัชีเงินฝากมียอดเป็นศูนยใ์น 1 รายการ

หรือ 2 รายการท่ีฝาก ผูฝ้ากสามารถฝากเพ่ิมเติมได ้รวมกนัสูงสุดไม่เกิน 2 รายการเทา่นั้น 

4.4.3  ผูฝ้ากจะไดรั้บดอกเบ้ียเงินฝากจากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามอตัราท่ีระบไุวใ้นตารางท่ี 1 ดา้นหนา้น้ี เม่ือผูฝ้ากฝากเงินครบตามก าหนดเวลาท่ีระบไุว้

ในค าขอเปิดบญัชีหรือใบน าฝากหรือเอกสารอ่ืนใดตามท่ีธนาคารก าหนด แลว้แต่กรณี นบัตั้งแต่วนัฝากเงินแต่ละรายการ โดยธนาคารจะค านวณดอกเบ้ีย

ตามวิธีการค านวณดอกเบ้ียท่ีระบดุา้นทา้ยของประกาศน้ี ทั้งน้ี ผูฝ้ากตอ้งมีบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์หรือบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัของธนาคาร เพ่ือ

รับโอนดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึน
4.4.4  ในกรณีท่ีผูฝ้ากประสงคจ์ะถอนเงิน ผูฝ้ากจะตอ้งถอนเตม็จ านวนของยอดฝากแต่ละรายการ และหากผูฝ้ากถอนเงินก่อนครบก าหนดเวลา ผูฝ้ากจะ

ไม่ไดรั้บดอกเบ้ียเงินฝากจากธนาคาร ทั้งน้ี หากผูฝ้ากไดรั้บดอกเบ้ียเงินฝากจากธนาคารไปก่อนวนัครบก าหนดเวลา ธนาคารสงวนสิทธ์ิท่ีจะเรียกคืน
ดอกเบ้ียเงินฝากดงักล่าว โดยหกัดอกเบ้ียจากยอดเงินฝากไดท้นัที

4.4.5  ธนาคารจะจ่ายดอกเบ้ียให้แก่ผูฝ้ากเป็นรายเดือน  ตามวิธีการรับดอกเบ้ียท่ีผูฝ้ากระบไุวใ้นค าขอเปิดบญัชี หรือใบน าฝาก หรือเอกสารอ่ืนใดตามท่ีธนาคารก าหนด
4.4.6  เม่ือครบก าหนดฝากเงิน หากผูฝ้ากมิไดถ้อนเงินฝากรายการนั้นๆ ให้ถือว่าผูฝ้ากประสงคจ์ะฝากเงินรายการนั้นกบัธนาคารต่อไป ตามประเภทและ

ระยะเวลาการฝากเดิม เวน้แต่ธนาคารจะก าหนดเป็นอยา่งอ่ืน โดยแจง้ให้ผูฝ้ากทราบล่วงหนา้ 

4.5 บัญชีเงนิฝากประจ าพเิศษ 25 เดือน ในกรณทีี่ผู้ฝากขอรับสมุดคู่ฝากเป็นหลกัฐานการฝากเงนิ
(ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการเปิดบัญชีใหม่และรับฝากเงนิประเภทนี ้เฉพาะประเภทลูกค้า (1) เท่านั้น)

4.5.1 จ านวนเงินเปิดบญัชีขั้นต ่า 100,000.- บาท ส าหรับการฝากคร้ังต่อไปจะตอ้งฝากจ านวนไม่นอ้ยกว่า 100,000.- บาทต่อรายการ และยอดเงินฝากในบญัชีสูงสุด
ตอ้งไม่เกิน 100,000,000.- บาท

4.5.2 ผูฝ้ากจะไดรั้บดอกเบ้ียเงินฝากจากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามอตัราท่ีระบไุวใ้นตารางท่ี 1 ดา้นหนา้น้ี เม่ือผูฝ้ากฝากเงินครบตามก าหนดเวลาท่ีระบไุว้
ในค าขอเปิดบญัชีหรือใบน าฝากหรือเอกสารอ่ืนใดตามท่ีธนาคารก าหนด แลว้แต่กรณี นบัตั้งแต่วนัฝากเงินแต่ละรายการ โดยธนาคารจะค านวณดอกเบ้ีย
ตามวิธีการค านวณดอกเบ้ียท่ีระบดุา้นทา้ยของประกาศน้ี ทั้งน้ี ผูฝ้ากตอ้งมีบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์หรือบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัของธนาคาร เพ่ือ
รับโอนดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึน 

4.5.3 ในกรณีท่ีผูฝ้ากถอนเงินก่อนครบก าหนด ผูฝ้ากจะตอ้งถอนเตม็จ านวนของยอดฝากแต่ละรายการ โดยหากมีระยะเวลาฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะ
ไม่จ่ายดอกเบ้ีย และหากมีระยะเวลาฝากเงินตั้งแต่ 3 เดือนข้ึนไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบ้ียจากยอดเงินฝากดงักล่าว ส าหรับระยะเวลาท่ีฝากไวจ้ริง 
ในอตัราดอกเบ้ียออมทรัพยท์ัว่ไป ณ วนัฝาก 

4.5.4 ผูฝ้ากจะไดรั้บดอกเบ้ียรายเดือน ตามวิธีการรับดอกเบ้ียท่ีผูฝ้ากระบไุวใ้นค าขอเปิดบญัชี หรือใบน าฝาก หรือเอกสารอ่ืนใดตามท่ีธนาคารก าหนด  
4.5.5 เม่ือครบก าหนดฝากเงิน หากผูฝ้ากมิไดถ้อนเงินฝากรายการนั้นๆ ให้ถือว่าผูฝ้ากประสงคจ์ะฝากเงินรายการนั้นกบัธนาคารต่อไป โดยธนาคารจะท าการ

ฝากเงินรายการดงักล่าวเขา้บญัชีเงินฝากประจ าระยะเวลาการฝาก 12 เดือน ซ่ึงผูฝ้ากจะไดรั้บดอกเบ้ียเทา่กบัอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 12 เดือน ท่ี
ธนาคารประกาศใชอ้ยูใ่นขณะนั้น 

4.6 บัญชีเงนิฝากประจ าพเิศษ 8 เดือน ในกรณทีี่ผู้ฝากขอรับสมุดคู่ฝากเป็นหลกัฐานการฝากเงนิ
(ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการเปิดบัญชีใหม่และรับฝากเงนิประเภทนี ้เฉพาะประเภทลูกค้า (1) เท่านั้น)

4.6.1 จ านวนเงินเปิดบญัชีขั้นต ่า 1,000,000.- บาท ส าหรับการฝากคร้ังต่อไปจะตอ้งฝากจ านวนไม่นอ้ยกว่า 1,000,000.- บาทต่อรายการ และยอดเงินฝากในบญัชีสูงสุด
ตอ้งไม่เกิน 300,000,000.- บาท

4.6.2 ผูฝ้ากจะไดรั้บดอกเบ้ียเงินฝากจากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามอตัราท่ีระบไุวใ้นตารางท่ี 1 ดา้นหนา้น้ี เม่ือผูฝ้ากฝากเงินครบตามก าหนดเวลาท่ีระบไุว้
ในค าขอเปิดบญัชีหรือใบน าฝากหรือเอกสารอ่ืนใดตามท่ีธนาคารก าหนด แลว้แต่กรณี นบัตั้งแต่วนัฝากเงินแต่ละรายการ โดยธนาคารจะค านวณดอกเบ้ีย
ตามวิธีการค านวณดอกเบ้ียท่ีระบดุา้นทา้ยของประกาศน้ี ทั้งน้ี ผูฝ้ากตอ้งมีบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์หรือบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัของธนาคาร เพ่ือ
รับโอนดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึน 

4.6.3 ในกรณีท่ีผูฝ้ากถอนเงินก่อนครบก าหนด ผูฝ้ากจะตอ้งถอนเตม็จ านวนของยอดฝากแต่ละรายการ โดยหากมีระยะเวลาฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะ
ไม่จ่ายดอกเบ้ีย และหากมีระยะเวลาฝากเงินตั้งแต่ 3 เดือนข้ึนไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบ้ียจากยอดเงินฝากดงักล่าว ส าหรับระยะเวลาท่ีฝากไวจ้ริง 
ในอตัราดอกเบ้ียออมทรัพยท์ัว่ไป ณ วนัฝาก 
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4.6.4 ผูฝ้ากจะไดรั้บดอกเบ้ียรายเดือน ตามวิธีการรับดอกเบ้ียท่ีผูฝ้ากระบไุวใ้นค าขอเปิดบญัชี หรือใบน าฝาก หรือเอกสารอ่ืนใดตามท่ีธนาคารก าหนด  
4.6.5 เม่ือครบก าหนดฝากเงิน หากผูฝ้ากมิไดถ้อนเงินฝากรายการนั้นๆ ให้ถือว่าผูฝ้ากประสงคจ์ะฝากเงินรายการนั้นกบัธนาคารต่อไป โดยธนาคารจะท าการ

ฝากเงินรายการดงักล่าวเขา้บญัชีเงินฝากประจ าระยะเวลาการฝาก 6 เดือน ซ่ึงผูฝ้ากจะไดรั้บดอกเบ้ียเทา่กบัอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 6 เดือน ท่ี
ธนาคารประกาศใชอ้ยูใ่นขณะนั้น 

4.7 บัญชีเงนิฝากประจ าพเิศษ 17 เดือน ในกรณทีี่ผู้ฝากขอรับสมุดคู่ฝากเป็นหลกัฐานการฝากเงนิ

(ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการเปิดบัญชีใหม่และรับฝากเงนิประเภทนี ้เฉพาะประเภทลูกค้า (1) เท่านั้น)

4.7.1 จ านวนเงินเปิดบญัชีขั้นต ่า 500,000.- บาท ส าหรับการฝากคร้ังต่อไปจะตอ้งฝากจ านวนไม่นอ้ยกว่า 500,000.- บาทต่อรายการ และยอดเงินฝากในบญัชีสูงสุด
ตอ้งไม่เกิน 100,000,000.- บาท

4.7.2 ผูฝ้ากจะไดรั้บดอกเบ้ียเงินฝากจากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามอตัราท่ีระบไุวใ้นตารางท่ี 1 ดา้นหนา้น้ี เม่ือผูฝ้ากฝากเงินครบตามก าหนดเวลาท่ีระบไุว้
ในค าขอเปิดบญัชีหรือใบน าฝากหรือเอกสารอ่ืนใดตามท่ีธนาคารก าหนด แลว้แต่กรณี นบัตั้งแต่วนัฝากเงินแต่ละรายการ โดยธนาคารจะค านวณดอกเบ้ีย
ตามวิธีการค านวณดอกเบ้ียท่ีระบดุา้นทา้ยของประกาศน้ี ทั้งน้ี ผูฝ้ากตอ้งมีบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์หรือบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัของธนาคาร เพ่ือ
รับโอนดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึน 

4.7.3 ในกรณีท่ีผูฝ้ากถอนเงินก่อนครบก าหนด ผูฝ้ากจะตอ้งถอนเตม็จ านวนของยอดฝากแต่ละรายการ โดยหากมีระยะเวลาฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะ
ไม่จ่ายดอกเบ้ีย และหากมีระยะเวลาฝากเงินตั้งแต่ 3 เดือนข้ึนไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบ้ียจากยอดเงินฝากดงักล่าว ส าหรับระยะเวลาท่ีฝากไวจ้ริง 
ในอตัราดอกเบ้ียออมทรัพยท์ัว่ไป ณ วนัฝาก 

4.7.4 ผูฝ้ากจะไดรั้บดอกเบ้ียรายเดือน ตามวิธีการรับดอกเบ้ียท่ีผูฝ้ากระบไุวใ้นค าขอเปิดบญัชี หรือใบน าฝาก หรือเอกสารอ่ืนใดตามท่ีธนาคารก าหนด  
4.7.5 เม่ือครบก าหนดฝากเงิน หากผูฝ้ากมิไดถ้อนเงินฝากรายการนั้นๆ ให้ถือว่าผูฝ้ากประสงคจ์ะฝากเงินรายการนั้นกบัธนาคารต่อไป โดยธนาคารจะท าการ

ฝากเงินรายการดงักล่าวเขา้บญัชีเงินฝากประจ าระยะเวลาการฝาก 12 เดือน ซ่ึงผูฝ้ากจะไดรั้บดอกเบ้ียเทา่กบัอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 12 เดือน ท่ี
ธนาคารประกาศใชอ้ยูใ่นขณะนั้น 

4.8 บัญชีเงนิฝากประจ าพเิศษ 14 เดือน ในกรณทีี่ผู้ฝากขอรับสมุดคู่ฝากเป็นหลกัฐานการฝากเงนิ

(ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการเปิดบัญชีใหม่และรับฝากเงนิประเภทนี ้เฉพาะประเภทลูกค้า (1) เท่านั้น)

4.8.1 จ านวนเงินเปิดบญัชีขั้นต ่า 500,000.- บาท ส าหรับการฝากคร้ังต่อไปจะตอ้งฝากจ านวนไม่นอ้ยกว่า 500,000.- บาทต่อรายการ และยอดเงินฝากในบญัชีสูงสุด
ตอ้งไม่เกิน 100,000,000.- บาท

4.8.2 ผูฝ้ากจะไดรั้บดอกเบ้ียเงินฝากจากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามอตัราท่ีระบไุวใ้นตารางท่ี 1 ดา้นหนา้น้ี เม่ือผูฝ้ากฝากเงินครบตามก าหนดเวลาท่ีระบไุว้
ในค าขอเปิดบญัชีหรือใบน าฝากหรือเอกสารอ่ืนใดตามท่ีธนาคารก าหนด แลว้แต่กรณี นบัตั้งแต่วนัฝากเงินแต่ละรายการ โดยธนาคารจะค านวณดอกเบ้ีย
ตามวิธีการค านวณดอกเบ้ียท่ีระบดุา้นทา้ยของประกาศน้ี ทั้งน้ี ผูฝ้ากตอ้งมีบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์หรือบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัของธนาคาร เพ่ือ
รับโอนดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึน 

4.8.3 ในกรณีท่ีผูฝ้ากถอนเงินก่อนครบก าหนด ผูฝ้ากจะตอ้งถอนเตม็จ านวนของยอดฝากแต่ละรายการ โดยหากมีระยะเวลาฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะ
ไม่จ่ายดอกเบ้ีย และหากมีระยะเวลาฝากเงินตั้งแต่ 3 เดือนข้ึนไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบ้ียจากยอดเงินฝากดงักล่าว ส าหรับระยะเวลาท่ีฝากไวจ้ริง 
ในอตัราดอกเบ้ียออมทรัพยท์ัว่ไป ณ วนัฝาก 

4.8.4 ผูฝ้ากจะไดรั้บดอกเบ้ียรายเดือน ตามวิธีการรับดอกเบ้ียท่ีผูฝ้ากระบไุวใ้นค าขอเปิดบญัชี หรือใบน าฝาก หรือเอกสารอ่ืนใดตามท่ีธนาคารก าหนด  
4.8.5 เม่ือครบก าหนดฝากเงิน หากผูฝ้ากมิไดถ้อนเงินฝากรายการนั้นๆ ให้ถือว่าผูฝ้ากประสงคจ์ะฝากเงินรายการนั้นกบัธนาคารต่อไป โดยธนาคารจะท าการ

ฝากเงินรายการดงักล่าวเขา้บญัชีเงินฝากประจ าระยะเวลาการฝาก 12 เดือน ซ่ึงผูฝ้ากจะไดรั้บดอกเบ้ียเทา่กบัอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 12 เดือน ท่ี
ธนาคารประกาศใชอ้ยูใ่นขณะนั้น 

5. เง่ือนไขการฝากเงนิในบัญชีเงนิฝากของผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ

5.1 บัญชีเงนิฝากของผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ

( ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการรับฝากเงนิประเภทนีเ้ฉพาะลูกค้า (9) ซ่ึงมีข้อตกลงกบัธนาคารไว้ล่วงหน้าเพ่ือด าเนินธุรกรรมการโอนเงนิระหว่างประเทศกบัธนาคาร

หรือ เปิดบัญชีเพ่ือใช้บริการรับฝากทรัพย์สิน (Custodian) กบัธนาคารเท่านั้น)

5.1.1 ผูฝ้ากสามารถเปิดบญัชี NRBA และบญัชี NRBS ไดเ้ฉพาะประเภทบญัชีเงินฝากออมทรัพยแ์ละบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัเทา่นั้น
5.1.2 ประเภทบญัชี การรับฝากและถอนเงินดงักล่าวจะตอ้งเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด โดยจะตอ้งมียอดคงคา้งของบญัชีดงักล่าว ณ ส้ินวนัตอ้งไม่เกิน 
200,000,000 บาท ต่อรายลูกคา้ โดยให้นบัรวมบญัชีเงินฝากทกุประเภทของผูมี้ถ่ินฐานอยูน่อกประเทศ รายนั้นท่ีมีอยูก่บัสถาบนัการเงินในประเทศทกุแห่ง
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6. เง่ือนไขอ่ืน ๆ 

6.1 ธนาคารอาจพิจารณาจ่ายดอกเบ้ียเงินฝากเพ่ิมไม่เกินร้อยละ 1.00% ต่อปี จากอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ าท่ีธนาคารประกาศก าหนดจ่ายให้แก่ผูฝ้ากในตารางท่ี 1 
ในกรณีท่ีธนาคารตอ้งการระดมเงินฝากในแต่ละช่วงเวลา โดยมีรายละเอียดตามเง่ือนไข ดงัต่อไปน้ี
    6.1.1   ผูฝ้ากตอ้งมีบญัชีเงินฝากประจ ากบัธนาคาร นบัรวมทกุประเภทและทกุระยะเวลาฝากตั้งแต่ 10 ลา้นบาทข้ึนไป และ
    6.1.2   ผูฝ้ากตอ้งเป็นลูกคา้ของธนาคารเกียรตินาคินภทัร หรือ  บล. เกียรตินาคินภทัร  หรือ บลจ. เกียรตินาคินภทัร เฉพาะประเภทลูกคา้กลุ่มบคุคลธรรมดา (1), กลุ่มนิติบคุคลทัว่ไป (2), 

               กลุ่มนิติบคุคลท่ีไม่แสวงหาก าไร (3)  และสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ (7)   

6.2 ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียเงินฝากและเง่ือนไขท่ีก าหนดทกุประเภทตามความเหมาะสม และ /หรือ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจการเงินในแต่ละขณะได้

6.3 	ในกรณีท่ีบญัชีเงินฝากมียอดเงินคงเหลือศูนยบ์าทต่อเน่ืองเป็นระยะเวลา 12 เดือน หรือก าหนดเวลาอ่ืนท่ีธนาคารก าหนดหรือธนาคารมีเหตุอนัสมควรอ่ืนใด ธนาคารมีสิทธิปิดบญัชีเงินฝาก

ของผูฝ้ากไดภ้ายในระยะเวลาท่ีธนาคารก าหนด  ทั้งน้ี ธนาคารจะแจง้ให้ผูฝ้ากทราบล่วงหนา้ก่อนด าเนินการปิดบญัชี

6.4 ธนาคารจะค านวณและหกัภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายจากดอกเบ้ียเงินฝากแต่ละประเภท ตามหลกัเกณฑท่ี์กรมสรรพากรก าหนด

6.5 เงินฝากท่ีเป็นเงินบาททกุประเภทของผูฝ้ากท่ีฝากไวก้บัธนาคาร ซ่ึงเป็นบญัชีเงินฝากภายในประเทศ และไม่ใช่เงินฝากในบญัชีเงินบาทของผูมี้ถ่ินท่ีอยู่

นอกประเทศ  ผูฝ้ากแต่ละรายจะไดรั้บความคุม้ครองเงินตน้และดอกเบ้ียจากสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก ตามพระราชบญัญติัสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก 

พ.ศ. 2551 ดงัน้ี  
ระยะเวลา จ านวนเงนิที่คุ้มครอง

ตั้งแต่วนัท่ี 11 สิงหาคม 2564 เป็นตน้ไป ไม่เกิน 1 ลา้นบาท

เงินฝากในบญัชีเงินฝากของผูมี้ถ่ินท่ีอยูน่อกประเทศ (Non-Resident Baht Account) ซ่ึงเป็นประเภทบญัชีพิเศษท่ีเปิดเพ่ือท ารายการเฉพาะตามพระราชบญัญติั
ควบคุมการแลกเปล่ียนเงิน เงินฝากท่ีมีอนุพนัธ์แฝง และเงินฝากระหว่างสถาบนัการเงิน จะไม่ไดรั้บความคุม้ครองเงินตน้และดอกเบ้ียจากสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก

วธีิการค านวณดอกเบีย้ 
1 เวน้แต่ธนาคารจะก าหนดวิธีการค านวณดอกเบ้ียเงินฝากไวเ้ป็นการเฉพาะ การค านวณดอกเบ้ียใชห้ลกัเกณฑ ์1 ปี มี 365 วนั โดยมีสูตรการค านวณดอกเบ้ีย ดงัน้ี

จ  านวนดอกเบ้ียท่ีไดรั้บ = ยอดเงินฝากคงเหลือ x อตัราดอกเบ้ีย% x ระยะเวลาท่ีฝากจริง (วนั)

2 ธนาคารจะค านวณดอกเบ้ียเงินฝากทกุประเภทตามท่ีระบไุวข้า้งตน้ จากยอดเงินคงเหลือในบญัชี ณ ส้ินวนัทกุวนั และจะจ่ายดอกเบ้ียเงินฝากท่ีค  านวณ ณ ส้ินวนั
ทกุวนัดงักล่าว ให้แก่ผูฝ้ากตามก าหนดเวลาและเง่ือนไขของบญัชีเงินฝากแต่ละประเภท

(นายปรีชา  เตชรุ่งชยักุล)

ประกาศ ณ วนัท่ี 26 สิงหาคม 2565

365

ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ  ากดั (มหาชน)
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