Internal Use

ประเภทลูกค้า

0.00%

ไม่เกิน 5 แสนบาท
มากกว่า 5 แสน
แต่ไม่เกิน 1 ลบ.
มากกว่า 1 ลบ.
แต่ไม่เกิน 10 ลบ.
มากกว่า 10 ลบ.

(2) (4)
0.25%

(3)
0.25%

(5)
0.10%

0.25%

0.25%

0.10%

0.25%

0.50%

0.10%

0.25%

0.25%

0.10%

10,000 บาท

10,000 บาท

ไม่จากัด

ไม่จากัด

ไม่จ่ายดอกเบี้ย

ปีละ 2 ครั้ง คือสิ้นเดือนมิถุนายน และ ธันวาคม

ไม่มีค่าบริการ (กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวตั้งแต่ 12 เดือน
ขึ้นไป และมียอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ากว่า 1,000 บาท)

ไม่มีค่าบริการ (กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป และมียอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ากว่า 1,000 บาท)

ในกรณีทบ
ี่ ัญชีเงินฝากมียอดเงินคงเหลือศูนย์บาทต่อเนือ
่ งเป็น
ระยะเวลา 12 เดือน หรือกาหนดเวลาอืน
่ ที่ธนาคารกาหนด หรือ
ธนาคารมีเหตุอน
ั สมควรอื่นใด ธนาคารมีสิทธิปิดบัญชีเงินฝากของ
ผู้ฝากได้ภายในระยะเวลาที่ธนาคารกาหนด ทั้งนี้ ธนาคารจะแจ้งให้
ผู้ฝากทราบล่วงหน้าก่อนดาเนินการปิดบัญชี

ในกรณีทบ
ี่ ัญชีเงินฝากมียอดเงินคงเหลือศูนย์บาทต่อเนือ
่ งเป็นระยะเวลา 12 เดือน หรือกาหนดเวลาอืน
่ ที่ธนาคารกาหนด หรือธนาคารมี
เหตุอน
ั สมควรอื่นใด ธนาคารมีสิทธิปิดบัญชีเงินฝากของผู้ฝากได้ภายในระยะเวลาที่ธนาคารกาหนด ทัง
้ นี้ ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ฝากทราบ
ล่วงหน้าก่อนดาเนินการปิดบัญชี

ประเภทลูกค้า (2) นิติบุคคลทั่วไป, (3) นิติบุคคลไม่แสวงหากาไร, (4) นิติบุคคลพิ เศษ, (5) กองทุน, (6) สถาบัน/โรงรับจานา, (7) สหกรณ์ออมทรัพย์/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ปรับปรุงเอกสารล่าสุด ณ วันที่ 6 มิถน
ุ ายน 2565

Internal Use

ประเภทลูกค้า
น้อยกว่า 1 ลบ.
ไม่เกิน 500 ลบ.
(แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1 ลบ.)

ส่วนที่เกิน 500 ลบ.ขึ้นไป
(เฉลี่ย 0.25%-0.40%)

(2) (3) (4) (7)

0.35%

ประเภทลูกค้า

(5) (6)

น้อยกว่า 1 ลบ.

0.25%

ไม่เกิน 100 ลบ.

0.40%
0.25%

(แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1 ลบ.)

0.25%

ส่วนที่เกิน 100 ลบ.ขึ้นไป

0.25%

ไม่จากัดจานวนเงินขั้นต่า
ไม่จากัด
ปีละ 2 ครั้ง คือสิน
ุ ายน และ ธันวาคม
้ เดือนมิถน
ไม่มค
ี ่าบริการ
(กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวตั้งแต่ 60 เดือนขึ้นไป และมียอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ากว่า 1,000 บาท)
1. ให้บริการเฉพาะลูกค้าซึง
่ เปิดบัญชีเพื่อการซือ
้ ขายหลักทรัพย์กบ
ั บล.เกียรตินาคินภัทร และใช้บัญชีนเี้ ป็นบัญชีสาหรับการหักเงินโดยอัตโนมัติตามคาสั่งของ บล.เกียรตินาคินภัทร
2. ชื่อบัญชีเงินฝากต้องเป็นชือ
่ เดียวกับเจ้าของบัญชีหลักทรัพย์กบ
ั บล.เกียรตินาคินภัทร
3. หากไม่ปฏิบัติตามเงือ
่ นไขท้ายประกาศอัตราดอกเบีย
้ เงินฝาก ธนาคารขอสงวนสิทธิใ์ นการดาเนินการปิดบัญชี โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. ในกรณีทบ
ี่ ัญชีเงินฝากมียอดเงินคงเหลือศูนย์บาทต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 12 เดือน หรือกาหนดเวลาอืน
่ ที่ธนาคารกาหนด หรือธนาคารมีเหตุอันสมควรอืน
่ ใด ธนาคารมีสิทธิปิดบัญชีเงินฝากของผูฝ
้ ากได้
ภายในระยะเวลาที่ธนาคารกาหนด ทั้งนี้ ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้าก่อนดาเนินการปิดบัญชี

ประเภทลูกค้า (2) นิติบุคคลทั่วไป, (3) นิติบุคคลไม่แสวงหากาไร, (4) นิติบุคคลพิ เศษ, (5) กองทุน, (6) สถาบัน/โรงรับจานา, (7) สหกรณ์ออมทรัพย์/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
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Internal Use

(2)

ประเภทลูกค้า

(3)

น้อยกว่า 1 แสนบาท

0.30%

0.25%

ตั้งแต่ 1 แสนบาท
แต่ไม่เกิน 5 ลบ.

0.30%
%
0.30%

ส่วนที่เกิน 5 ลบ.ขึ้นไป
(เฉลี่ย 0.25%-0.90%)

(2) (3) (4)

ประเภทลูกค้า
น้อยกว่า 1 ลบ.

0.30%

0.90%

ตั้งแต่ 1 ลบ.

0.35%

0.30%

ส่วนที่เกิน 500 ลบ.ขึ้น
ไป
(เฉลี่ย 0.25%-0.35%)

แต่ไม่เกิน 500 ลบ.

100,000

0.25%
1,000

จากัด 1 คน ต่อ 1 บัญชี

จากัด 1 คน ต่อ 1 บัญชี
ปีละ 2 ครั้ง คือสิ้นเดือน
มิถุนายน และ ธันวาคม

ปีละ 2 ครั้ง คือสิ้นเดือน
มิถุนายน และ ธันวาคม

50 บาท ต่อเดือน

50 บาท ต่อเดือน

(กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป
และมียอดเงินคงเหลือในบัญชีตา่ กว่า 1,000 บาท)

และมียอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ากว่า 1,000 บาท)

ในกรณีทบ
ี่ ัญชีเงินฝากมียอดเงินคงเหลือศูนย์บาทต่อเนือ
่ งเป็นระยะเวลา 12 เดือน หรือกาหนดเวลา
อื่นที่ธนาคารกาหนด หรือธนาคารมีเหตุอันสมควรอืน
่ ใด ธนาคารมีสิทธิปด
ิ บัญชีเงินฝากของผู้ฝากได้
ภายในระยะเวลาที่ธนาคารกาหนด ทั้งนี้ ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้าก่อนดาเนินการปิดบัญชี

ในกรณีทบ
ี่ ัญชีเงินฝากมียอดเงินคงเหลือศูนย์บาทต่อเนือ
่ งเป็นระยะเวลา 12 เดือน หรือกาหนดเวลา
อื่นที่ธนาคารกาหนด หรือธนาคารมีเหตุอันสมควรอืน
่ ใด ธนาคารมีสิทธิปด
ิ บัญชีเงินฝากของผู้ฝากได้
ภายในระยะเวลาที่ธนาคารกาหนด ทั้งนี้ ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้าก่อนดาเนินการปิดบัญชี

(กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป

ประเภทลูกค้า (2) นิติบุคคลทั่วไป, (3) นิติบุคคลไม่แสวงหากาไร, (4) นิติบุคคลพิ เศษ, (5) กองทุน, (6) สถาบัน/โรงรับจานา, (7) สหกรณ์ออมทรัพย์/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ปรับปรุงเอกสารล่าสุด ณ วันที่ 6 มิถน
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Internal Use

]

ประเภทลูกค้า (4) นิติบุคคลพิ เศษ, (5) กองทุน, (6) สถาบัน/โรงรับจานา,

ประเภทลูกค้า (2) นิติบุคคลทั่วไป, (3) นิติบุคคลไม่แสวงหากาไร

(7) สหกรณ์ออมทรัพย์/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

ไม่เกิน 100 ลบ.

0.40% 0.50% 0.50% 0.55% 0.60% 0.60% 0.65% 0.65%

ไม่เกิน 100 ลบ.

0.15% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25%

มากกว่า 100 ลบ.ขึ้นไป

vv
vvv 5vvv vvv
0.25% 0.35% 0.35% 0.40% 0.45% 0.45% 0.50% 0.50%

มากกว่า 100 ลบ.ขึ้นไป

0.15% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25%

vv

3 เดือน / 6 เดือน / 9 เดือน / 12 เดือน / 18 เดือน / 24 เดือน / 36 เดือน / 48 เดือน

5,000 บาท
- จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกาหนด หรือ
- จ่ายดอกเบี้ยราย 6 เดือน(เฉพาะระยะเวลาฝากตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป)
- ระยะเวลาฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
- ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไป ณ วันฝาก

ไม่มค
ี ่าบริการ
หากผู้ฝากมิได้ถอนเงินฝากรายการนัน
้ ๆ ให้ถอ
ื ว่าผู้ฝากประสงค์จะฝากเงินรายการนัน
้ กับธนาคารต่อไป โดยธนาคารจะทาการฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากประจาและระยะเวลาการฝากเดิม ซึ่งผูฝ
้ ากจะได้รับ
ดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทีธ
่ นาคารประกาศกาหนดอยู่ ณ ขณะนัน
้
1. จานวนเงินเปิดบัญชีขน
ั้ ต่า 5,000.- บาท การฝากครั้งต่อไปจะต้องฝากจานวนไม่น้อยกว่า 5,000.- บาทต่อรายการ สาหรับทุกประเภทเงินฝาก
2. ในกรณีที่ผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกาหนด ผู้ฝากจะต้องถอนเต็มจานวนของยอดฝากแต่ละรายการ
3. ในกรณีทบ
ี่ ัญชีเงินฝากมียอดเงินคงเหลือศูนย์บาทต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 12 เดือน หรือกาหนดเวลาอืน
่ ที่ธนาคารกาหนด หรือธนาคารมีเหตุอันสมควรอืน
่ ใด ธนาคารมีสิทธิปิดบัญชีเงินฝากของผูฝ
้ ากได้ภายใน
ระยะเวลาที่ธนาคารกาหนด ทัง
้ นี้ ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้าก่อนดาเนินการปิดบัญชี

ปรับปรุงเอกสารล่าสุด ณ วันที่ 6 มิถน
ุ ายน 2565

Internal Use

0.55%
5 เดือน
1,000,000 บาท
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกาหนด
- ระยะเวลาฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
- ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไป ณ วันฝาก

ไม่มค
ี ่าบริการ
หากผู้ฝากมิได้ถอนเงินฝากเมื่อครบกาหนด ให้ถือว่าผู้ฝากประสงค์จะฝากเงินกับธนาคารต่อไป โดยธนาคารจะทาการฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากประจา 3 เดือน ซึ่งผู้ฝากจะได้รับ
ดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารประกาศกาหนดอยู่ ณ ขณะนั้น

1. ให้บริการเฉพาะประเภทลูกค้า (2) นิติบุคคลทั่วไป (3) นิติบุคคลไม่แสวงหากาไร เท่านั้น
2. สาหรับการฝากครั้งต่อไปจะต้องฝากจานวนไม่น้อยกว่า 1,000,000.- บาทต่อรายการ และยอดเงินฝากในบัญชีสูงสุดต้องไม่เกิน 100,000,000 บาท
3. ในกรณีที่ผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกาหนด ผู้ฝากจะต้องถอนเต็มจานวนของยอดฝากแต่ละรายการ
4. ในกรณีที่บัญชีเงินฝากมียอดเงินคงเหลือศูนย์บาทต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 12 เดือน หรือกาหนดเวลาอื่นที่ธนาคารกาหนด หรือธนาคารมีเหตุอั นสมควรอื่นใด ธนาคารมีสิทธิปิดบัญชีเงิน
ฝากของผู้ฝากได้ภายในระยะเวลาที่ธนาคารกาหนด ทั้งนี้ ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้าก่อนดาเนินการปิดบัญชี

ปรับปรุงเอกสารล่าสุด ณ 6 มิถน
ุ ายน 2565

