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ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) 
ตารางที่ 6  ข้อมูลเงื่อนไขและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ 

เร่ิมใช้ตัง้แต่วันที่ 23 มิถุนายน 2565 

สกุลเงิน เงื่อนไขและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากประจ า   บัญชีกระแสรายวัน  

USD เงินฝากขัน้ต้น (เปิดบญัชีเงินฝากขัน้ต า่) USD 1,000 USD 1,000 ไม่ให้บริการ 

ค่าธรรมเนียมกรณีบญัชีไม่เคลื่อนไหว 

 

ระยะเวลาไม่เคลื่อนไหว 12 เดือน ไม่ก าหนด  

ค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม  

ค่าธรรมเนียมกรณียอดเงินคงเหลือ
เฉลี่ยต ่ากว่าที่ก าหนด 

ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยขัน้ต ่า              ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด  

ค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม  

ค่าธรรมเนียมกรณียอดเงินคงเหลือ
เฉลี่ยสงูกวา่ที่ก าหนด 

ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยขัน้สงู              ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด  

ค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม  

ค่าธรรมเนียม cheque / draft คืน ไม่ให้บริการ ไม่ให้บริการ  

GBP เงินฝากขัน้ต้น (เปิดบญัชีเงินฝากขัน้ต ่า) GBP 1,000 GBP 1,000 ไม่ให้บริการ 

ค่าธรรมเนียมกรณีบญัชีไม่เคลื่อนไหว ระยะเวลาไม่เคลื่อนไหว 12 เดือน ไม่ก าหนด  

ค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม  

ค่าธรรมเนียมกรณียอดเงินคงเหลือ
เฉลี่ยต ่ากว่าที่ก าหนด 

ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยขัน้ต ่า ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด  

ค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม  

ค่าธรรมเนียมกรณียอดเงินคงเหลือ
เฉลี่ยสงูกว่าที่ก าหนด 

ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยขัน้สงู              ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด  

ค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม  

ค่าธรรมเนียม cheque / draft คืน ไม่ให้บริการ ไม่ให้บริการ  

HKD เงินฝากขัน้ต้น (เปิดบญัชีเงินฝากขัน้ต ่า) HKD 10,000 HKD 10,000 ไม่ให้บริการ 

ค่าธรรมเนียมกรณีบญัชีไม่เคลื่อนไหว ระยะเวลาไม่เคลื่อนไหว 12 เดือน ไม่ก าหนด  

ค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม  

ค่าธรรมเนียมกรณียอดเงินคงเหลือ
เฉลี่ยต ่ากว่าที่ก าหนด 

ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยขัน้ต ่า ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด  

ค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม  

ค่าธรรมเนียมกรณียอดเงินคงเหลือ
เฉลี่ยสงูกว่าที่ก าหนด 

ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยขัน้สงู              ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด  

ค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม  

ค่าธรรมเนียม cheque / draft คืน ไม่ให้บริการ ไม่ให้บริการ  
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สกุลเงิน เงื่อนไขและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากประจ า   บัญชีกระแสรายวัน  

SGD เงินฝากขัน้ต้น (เปิดบญัชีเงินฝากขัน้ต ่า) SGD 1,000 SGD 1,000 ไม่ให้บริการ 

ค่าธรรมเนียมกรณีบญัชีไม่เคลื่อนไหว ระยะเวลาไม่เคลื่อนไหว 12 เดือน ไม่ก าหนด  

ค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียมกรณียอดเงินคงเหลือ
เฉลี่ยต ่ากว่าที่ก าหนด 

ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยขัน้ต ่า ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด  

ค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียมกรณียอดเงินคงเหลือ
เฉลี่ยสงูกว่าที่ก าหนด 

ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยขัน้สงู              ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด  

ค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม  

ค่าธรรมเนียม cheque / draft คืน ไม่ให้บริการ ไม่ให้บริการ  

EUR เงินฝากขัน้ต้น (เปิดบญัชีเงินฝากขัน้ต ่า) EUR 1,000 EUR 1,000 ไม่ให้บริการ 

ค่าธรรมเนียมกรณีบญัชีไม่เคลื่อนไหว ระยะเวลาไม่เคลื่อนไหว 12 เดือน ไม่ก าหนด  

ค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียมกรณียอดเงินคงเหลือ
เฉลี่ยต ่ากว่าที่ก าหนด 

ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยขัน้ต ่า ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด  

ค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียมกรณียอดเงินคงเหลือ
เฉลี่ยสงูกว่าที่ก าหนด 

ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยขัน้สงู              ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด  

ค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม  

ค่าธรรมเนียม cheque / draft คืน ไม่ให้บริการ ไม่ให้บริการ  

JPY เงินฝากขัน้ต้น (เปิดบญัชีเงินฝากขัน้ต ่า) JYP 100,000 JYP 100,000 ไม่ให้บริการ 

ค่าธรรมเนียมกรณีบญัชีไม่เคลื่อนไหว ระยะเวลาไม่เคลื่อนไหว 12 เดือน ไม่ก าหนด  

ค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียมกรณียอดเงินคงเหลือ
เฉลี่ยต ่ากว่าที่ก าหนด 

ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยขัน้ต ่า ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด  

ค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียมกรณียอดเงินคงเหลือ
เฉลี่ยสงูกว่าที่ก าหนด 

ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยขัน้สงู              ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด  

ค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม  

ค่าธรรมเนียม cheque / draft คืน ไม่ให้บริการ ไม่ให้บริการ  
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สกุลเงิน เงื่อนไขและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากประจ า   บัญชีกระแสรายวัน  

USD, 
GBP, 
HKD, 
SGD, 

EUR, 

JPY 

ค่าธรรมเนียมการปิดบญัชีภายใน 30 วนันบัตัง้แต่วนัเปิดบญัชี ไม่มีค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม ไม่ให้บริการ 

หมายเหต ุ: อตัราค่าธรรมเนียมข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว  ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขและธรรมเนียมข้างต้นตามความเหมาะสม  โดยธนาคาร
จะประกาศให้ทราบล่วงหน้าตามหลกัเกณฑ์ที่ ธปท. ก าหนดใน  https://bank.kkpfg.com   

 
                                                                                                                               ผู้ มีอ านาจลงนาม  .............................................................. 

                               ( นายฟิลิป เชียง ชอง แทน ) 
                      กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

                                                                                                                                    ประกาศ ณ วนัที่ 22 มิถนุายน 2565   
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