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   เอกสารออก ณ วันที ่29 เมษายน 2566 

ปรับปรุงเอกสารลา่สดุ ณ วันที ่29 เมษายน 2566 
 

 

Sales sheet Term & Condition 
Product Catalog 

ชือ่ผลติภณัฑ ์    บญัชเีงนิฝากประจ า แบบไมม่สีมดุคูฝ่าก (KKP e-Fixed deposit)  

ประเภทผลติภณัฑ ์   เงนิฝากประจ า  

ระยะเวลาฝาก    ระยะเวลาฝาก 3, 6 ,12 ,14 และ 18 เดอืน 

จ านวนเงนิเปิดบญัชขี ัน้ต า่และสูงสุด ระยะเวลาฝากปกต ิ 3, 6 และ 12 เดอืน เปิดบัญชขีัน้ต ่า 5,000 บาท ไม่จ ากัด

จ านวนเงนิฝากสงูสดุ 

ระยะเวลาฝากพเิศษ 14 และ 18 เดอืน เปิดบัญชขีัน้ต ่า 5,000 บาท จ านวนเงนิ

ฝากสงูสดุไมเ่กนิ 200,000,000 บาท ตอ่เงนิฝากประจ าพเิศษแตล่ะระยะเวลา 

อตัราดอกเบีย้ตอ่ปี   ขอ้มลูอัตราดอกเบีย้ลา่สดุสามารถศกึษาเพิม่เตมิไดท้ี ่https://bank.kkpfg.com 

(ขอ้มลู ณ วันที ่29 เมษายน 2566 ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามสถานการณ์) 

 

ตารางอตัราดอกเบีย้   

วงเงนิฝาก 

ระยะเวลาฝาก (เดอืน) / อตัราดอกเบีย้ (ตอ่ปี) 

ระยะเวลาฝากปกต ิ ระยะเวลาฝากพเิศษ 

3 6 12 14 18 

ทกุจ านวนเงนิฝาก 1.20% 1.35% 1.60% 1.75% 2.05% 

ระยะเวลาโครงการ ตัง้แตวั่นที ่29 เมษายน 2566 เป็นตน้ไป ตัง้แตวั่นที ่9 มกราคม  – 31 พฤษภาคม 2566 

   

ระยะเวลาจา่ยดอกเบีย้ จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบก าหนดระยะเวลาฝาก โดยดอกเบี้ยที่ไดร้ับจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

ตามทีก่รมสรรพากรก าหนด 

เงือ่นไขหลกั     

▪ ใหบ้รกิารเฉพาะประเภทลูกคา้ (1) บุคคลธรรมดา สัญชาตไิทย อายุตัง้แต่ 15 ปีบรบิูรณ์ขึน้ไป มีบัตรประชาชนแบบ

Smart Card และเขา้เงือ่นไขผลติภัณฑท์ีธ่นาคารก าหนดเทา่นัน้ 

▪ ผูฝ้ากสามารถเปิดบัญชไีดเ้ฉพาะบัญชทีีม่ชี ือ่บคุคลคนเดยีวเป็นเจา้ของบัญช ีและผูฝ้าก 1 ราย เปิดได ้1 บัญช ีเทา่นัน้ 

▪ ผูฝ้ากตอ้งมี Email Address และตอ้งสมัครใชบ้ริการ  KKP e-Banking เพื่อใชส้ าหรับการเปิดบัญชแีละท าธุรกรรม

ทางการเงนิ 

▪ ผูฝ้ากจะตอ้งมบัีญชเีงนิฝากออมทรัพยห์รอืบัญชกีระแสรายวันของธนาคารเพือ่รับโอนดอกเบีย้ โดยชือ่บัญชตีอ้งตรงกับ

ชือ่บัญชเีงนิฝากประจ าแบบไมม่สีมดุคู่ฝาก (KKP e-Fixed deposit) 

▪ ผูฝ้ากสามารถเปิดบัญชไีดด้ว้ยตนเองผ่าน KKP Mobile Application ตัง้แต่เวลา 06.00-22.00 น. โดยท าการพสิูจน์

และยนืยันตัวตนผ่านบรกิาร NDID หรอืสามารถพสิจูน์และยนืยันตัวตนไดท้ีตู่ ้AIS Smart Kiosk โดยสามารถตรวจสอบ

รายละเอยีดจุดใหบ้รกิารไดท้ี ่https://www.ais.th/servicecenter/ 

เงือ่นไขการฝาก/ถอน/โอน สทิธปิระโยชนแ์ละเงือ่นไขอืน่ 

▪ จ านวนเงนิฝากขัน้ต ่าไมน่อ้ยกวา่ 5,000.- บาทตอ่รายการ  

▪ กรณีถอนเงนิกอ่นครบก าหนด จะตอ้งถอนเต็มจ านวนของยอดฝากแต่ละรายการ  

 



เอกสารแสดงการเปิดเผยข้อมูลผลิตภณัฑ์เงินฝาก (Sales Sheet)  

 

(กรุณาอ่านตารางการเปิดเผยขอ้มูลผลติภณัฑฉ์บบัน้ี และควรศึกษารายละเอยีดและเงื่อนไขโดยละเอยีดก่อนทีท่่านจะตดัสนิใจซื้อหรอืใชบ้รกิารผลติภณัฑ์) 

 

   เอกสารออก ณ วันที ่29 เมษายน 2566 

ปรับปรุงเอกสารลา่สดุ ณ วันที ่29 เมษายน 2566 
 

 

Sales sheet Term & Condition 
Product Catalog 

▪ สามารถท ารายการทีเ่กีย่วกับบัญชเีงนิฝากประจ าแบบไมม่สีมดุคู่ฝากไดผ้า่นชอ่งทางดังตอ่ไปนี้ 

(1) KKP Mobile Application 

- เปิดบัญช ี

- ธรุกรรมฝากเงนิ โอนเงนิ แสดงรายละเอยีดบัญชแีละการขอรายการเคลือ่นไหวของบัญช ี(e-statement)  

- ธรุกรรมอืน่ๆ ทีธ่นาคารจะจัดใหม้ขี ึน้ตอ่ไป 

(2)  สาขาของธนาคาร 

- ถอนเงนิรับเป็นเงนิสด 

- การขอรายการเคลือ่นไหวของบัญช ี(Statement) : มคีา่บรกิารตามทีธ่นาคารก าหนดการปิดบัญช ี

- ธรุกรรมอืน่ ๆ ทีธ่นาคารจะจัดใหม้ขี ึน้ตอ่ไป 

▪ ผูฝ้ากไม่สามารถขอใหธ้นาคารออกสมุดคู่ฝากบัญชเีงนิฝากประจ าแบบไม่มีสมุดคู่ฝากได ้ทัง้นี้ เวน้แต่ธนาคารจะ

ก าหนดเป็นอยา่งอืน่ 

▪ ผลติภัณฑน์ี้เป็นผลติภัณฑท์ีใ่หบ้รกิารผา่นชอ่งทางอเิล็กทรอินกิส ์โดยธนาคารจะจัดสง่เอกสารตา่ง ๆ ใหท้า่นทราบโดย

วธิกีารทางอเิล็กทรอนกิส ์เชน่ Notification ผา่น KKP Mobile Application หรอื Email Address ทีท่า่นไดใ้หไ้ว ้

อตัราดอกเบีย้กรณีผดิเงือ่นไขการฝาก 

▪  กรณีถอนเงนิกอ่นครบก าหนด ผูฝ้ากจะตอ้งถอนเต็มจ านวนของยอดฝากแตล่ะรายการ 

- ระยะเวลาฝากไมถ่งึ 3 เดอืนนับจากวันทีฝ่าก: ธนาคารจะไมจ่่ายดอกเบีย้ 

- ระยะเวลาฝากตัง้แต ่3 เดอืนขึน้ไป นับจากวันทีฝ่าก แตย่ังไมถ่งึวันครบก าหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้

ในอัตราดอกเบีย้ออมทรัพยท่ั์วไป ณ วันทีฝ่าก  

คา่รกัษาบญัช ี

▪  ไมม่คีา่บรกิาร 

การตอ่อายบุญัช ีเมือ่ครบก าหนดระยะเวลาการฝาก 

▪ KKP e-Fixed deposit ระยะเวลาฝากปกต ิ 

หากผูฝ้ากมไิดถ้อนเงนิฝากรายการนัน้ ๆ ใหถ้อืว่าผูฝ้ากประสงคจ์ะฝากเงนิรายการนัน้กับธนาคารตอ่ไป โดยธนาคารจะ

ต่ออายุบัญชโีดยอัตโนมัตติามประเภทและระยะเวลาการฝากเดมิ ซึง่ผูฝ้ากจะไดร้ับดอกเบีย้เท่ากับอัตราดอกเบีย้เงนิ

ฝากประจ าทีธ่นาคารประกาศก าหนดอยู ่ณ ขณะนัน้   

▪ KKP e-Fixed deposit ระยะเวลาฝากพเิศษ  

หากผูฝ้ากมไิดถ้อนเงนิฝากรายการนัน้ ๆ ใหถ้อืว่าผูฝ้ากประสงคจ์ะฝากเงนิรายการนัน้กับธนาคารตอ่ไป โดยธนาคารจะ

ท าการฝากเงนิรายการดังกล่าวเขา้บัญชเีงนิฝากประจ าระยะเวลาการฝาก 12 เดอืน ซึง่ผูฝ้ากจะไดร้ับดอกเบีย้เท่ากับ

อัตราดอกเบีย้เงนิฝากประจ า 12 เดอืน ทีธ่นาคารประกาศก าหนดอยู ่ณ ขณะนัน้ 

ชอ่งทางในการตดิตอ่ธนาคาร/ชอ่งทางการรอ้งเรยีน 

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

▪ ธนาคารเกยีรตนิาคนิภัทรทกุสาขา 

ขอ้ควรระวงั 

▪ บัญชเีงนิฝากประจ าแบบไมม่สีมดุคูฝ่ากไม่สามารถใชเ้ป็นหลักประกันการช าระหนี้ หรอืหลักประกันกับบคุคลใดๆ และไม่

สามารถน าไปใชกั้บบัตรอเิล็กทรอนกิส ์บรกิารหักบัญชเีงนิฝากอัตโนมัต ิทัง้นี้ เวน้แตธ่นาคารจะก าหนดเป็นอยา่งอืน่ 

▪ ในกรณีที่บัญชเีงนิฝากมียอดเงนิคงเหลือศูนย์บาทต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 12 เดือน หรือก าหนดเวลาอื่นที่ธนาคาร

ก าหนด หรือธนาคารมีเหตุอันสมควรอื่นใด ธนาคารมีสทิธปิิดบัญชเีงนิฝากของผูฝ้ากไดภ้ายในระยะเวลาที่ธนาคาร

ก าหนด ทัง้นี้ ธนาคารจะแจง้ใหผู้ฝ้ากทราบลว่งหนา้กอ่นด าเนนิการปิดบัญช ี

 

https://bank.kkpfg.com/
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▪ หากมขีอ้สงสยัโปรดสอบถามเพิม่เตมิทีพ่นักงานธนาคารทันท ี

การแจง้เปลีย่นแปลงเงือ่นไขการใหบ้รกิารหรอืการแจง้เตอืนทีส่ าคญัตา่ง ๆ 

▪ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขผลติภัณฑห์รอืการใหบ้รกิารทีม่ีผลกระทบต่อการใชบ้รกิารของลูกคา้ ธนาคารจะมี

การสือ่สารหรอืแจง้ขอ้มลูอันเป็นสาระส าคัญของการเปลีย่นแปลง ใหล้กูคา้ทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน  

▪ บัญชเีงนิฝากนี้ไดร้ับความคุม้ครองจากสถาบันคุม้ครองเงนิฝาก ตามจ านวนทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมาย  โดยในปัจจุบัน คอื 

จ านวนไม่เกนิ 1 ลา้นบาท   ส าหรับเงนิฝากส่วนที่เกนิกว่าความคุม้ครอง ท่านอาจจะไดร้ับคนืไม่เต็มจ านวนโดยตอ้ง

เฉลีย่ตามสดัสว่นหลังจากทีม่กีารช าระบัญชทีรัพยส์นิของธนาคาร 

 

“การใหบ้รกิารนอกสถานที่เป็นการส่วนตัว ธนาคารไม่มีนโยบายรับเงนิสดหรอืโอนเงนิเขา้บัญชสี่วนตัวของพนักงานในการท า

ธรุกรรม หากพบการกระท านี้ กรุณาแจง้ KKP Contact Center 02 165 5555” 


