
 

Internal Use 

 

0.25% 

10,000 บาท 

 

0.25% 

ไม่จ ากัด 

ไม่จ่ายดอกเบี้ย 

ไม่มีค่าบริการ  (กรณีบญัชีไม่เคลือ่นไหวตั้งแต ่12 เดือน

ขึ้นไป และมียอดเงินคงเหลือในบญัชีต ่ากว่า 1,000 บาท) 

0.25% 

0.25% 

มากกว่า 5 แสน  

แต่ไม่เกิน 1 ลบ.       

(2) (4) (3) 

ปีละ 2 คร้ัง คือสิ้นเดือนมิถุนายน และ ธันวาคม 

ไม่มีค่าบริการ (กรณีบญัชีไม่เคลื่อนไหวตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป และมยีอดเงินคงเหลือในบญัชีต ่ากว่า 1,000 บาท) 

ในกรณีที่บัญชีเงินฝากมียอดเงินคงเหลือศูนย์บาทต่อเนื่องเป็น

ระยะเวลา 12 เดือน หรือก าหนดเวลาอื่นที่ธนาคารก าหนด หรือ

ธนาคารมีเหตุอันสมควรอื่นใด ธนาคารมีสิทธิปิดบัญชีเงินฝากของ

ผู้ฝากได้ภายในระยะเวลาที่ธนาคารก าหนด ทั้งนี้ ธนาคารจะแจ้งให้

ผู้ฝากทราบล่วงหน้าก่อนด าเนินการปิดบัญชี 

มากกว่า 10 ลบ.                            

0.25% 
ประเภทลูกค้า                                       

มากกว่า 1 ลบ.  

แต่ไม่เกิน 10 ลบ.      

10,000 บาท  

 
ไม่จ ากัด 

ไม่เกิน 5 แสนบาท 

0.00% 

0.25% 

ปรับปรุงเอกสารล่าสุด ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 

ประเภทลูกค้า (2) นิติบุคคลทั่วไป, (3) นิติบุคคลไม่แสวงหาก าไร, (4) นิติบุคคลพิเศษ, (5) กองทุน, (6) สถาบัน/โรงรับจ าน า, (7) สหกรณ์ออมทรัพย์/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 

0.10% 

0.10% 

0.50% 

ในกรณีที่บัญชีเงินฝากมียอดเงินคงเหลือศูนย์บาทต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 12 เดือน หรือก าหนดเวลาอื่นที่ธนาคารก าหนด หรือธนาคารมี

เหตุอันสมควรอื่นใด ธนาคารมีสิทธิปิดบัญชีเงินฝากของผู้ฝากได้ภายในระยะเวลาที่ธนาคารก าหนด ทั้งนี้ ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ฝากทราบ

ล่วงหน้าก่อนด าเนินการปิดบัญชี 

0.25% 

(5) 
0.10% 

0.10% 



 

Internal Use 

 

ส่วนท่ีเกิน 500 ลบ.ข้ึนไป                          
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ไม่มีค่าบริการ  

(กรณีบัญชีไมเ่คลื่อนไหวตั้งแต่ 60 เดือนขึ้นไป และมยีอดเงินคงเหลอืในบญัชีต ่ากวา่ 1,000 บาท) 

ไม่จ ากัด 

ไม่จ ากัดจ านวนเงนิขั้นต ่า 

0.45% 

0.60% 

 

0.30% 

น้อยกว่า 1 ลบ.                                       

(5) (6) 

ประเภทลูกค้า (2) นิติบุคคลทั่วไป, (3) นิติบุคคลไม่แสวงหาก าไร, (4) นิติบุคคลพิเศษ, (5) กองทุน, (6) สถาบัน/โรงรับจ าน า, (7) สหกรณ์ออมทรัพย์/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 

(เฉลีย่ 0.30%-0.60%) 

ปีละ 2 คร้ัง คือส้ินเดือนมิถุนายน และ ธันวาคม 

1. ให้บริการเฉพาะลูกค้าซ่ึงเปิดบัญชีเพ่ือการซ้ือขายหลักทรัพย์กับ บล.เกียรตินาคินภัทร และใช้บัญชีนี้เป็นบัญชีส าหรับการหักเงินโดยอัตโนมัติตามค าสั่งของ บล.เกียรตินาคินภัทร 

2. ช่ือบัญชีเงินฝากต้องเป็นช่ือเดียวกับเจ้าของบัญชีหลักทรัพย์กับ บล.เกียรตินาคินภัทร 

3. หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขท้ายประกาศอัตราดอกเบ้ียเงินฝาก ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการด าเนินการปิดบัญชี โดยจะแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้าก่อนด าเนินการปิดบัญชี 

4. ในกรณีที่บัญชีเงินฝากมียอดเงินคงเหลือศูนย์บาทต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 12 เดือน หรือก าหนดเวลาอื่นที่ธนาคารก าหนด หรือธนาคารมีเหตุอันสมควรอื่นใด ธนาคารมีสิทธิปิดบัญชีเงินฝากของผู้ฝากได้

ภายในระยะเวลาที่ธนาคารก าหนด ทั้งนี้ ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้าก่อนด าเนินการปิดบัญชี 

0.25% 

0.25% 

ประเภทลูกค้า                                       

น้อยกว่า 1 ลบ.                                       

ไม่เกิน 100 ลบ.  

(แตต่้องไมน่้อยกวา่ 1 ลบ.) 

ส่วนท่ีเกิน 100 ลบ.ข้ึนไป                          

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

 
ไม่เกิน 500 ลบ.  

(แตต่้องไมน่้อยกวา่ 1 ลบ.) 0.25% 



 

Internal Use 

  

ต้ังแต่ 1 ลบ.                         

แต่ไม่เกิน 500 ลบ.   

จ ากัด 1 คน ต่อ 1 บัญช ี

น้อยกว่า 1 ลบ.                          0.40% 

1,000 

ประเภทลูกค้า (2) นิติบุคคลทั่วไป, (3) นิติบุคคลไม่แสวงหาก าไร, (4) นิติบุคคลพิเศษ, (5) กองทุน, (6) สถาบัน/โรงรับจ าน า, (7) สหกรณ์ออมทรัพย์/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 

น้อยกว่า 1 แสนบาท                       

ต้ังแต่ 1 แสนบาท  

แต่ไม่เกิน 5 ลบ.    

จ ากัด 1 คน ต่อ 1 บัญช ี

100,000 

ส่วนท่ีเกิน 5 ลบ.ข้ึนไป                    

(3) 

(เฉลี่ย 0.25%-0.90%) 

(2) (3) (4)  

 

ประเภทลูกค้า                                       

0.40% 

(2) 

0.25% 

0.55% 

ในกรณีที่บัญชีเงินฝากมียอดเงินคงเหลือศูนย์บาทต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 12 เดือน หรือก าหนดเวลา

อื่นที่ธนาคารก าหนด หรือธนาคารมีเหตุอันสมควรอื่นใด ธนาคารมีสิทธิปิดบัญชีเงินฝากของผู้ฝากได้

ภายในระยะเวลาที่ธนาคารก าหนด ทั้งนี้ ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้าก่อนด าเนินการปิดบัญชี 

ในกรณีที่บัญชีเงินฝากมียอดเงินคงเหลือศูนย์บาทต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 12 เดือน หรือก าหนดเวลา

อื่นที่ธนาคารก าหนด หรือธนาคารมีเหตุอันสมควรอื่นใด ธนาคารมีสิทธิปิดบัญชีเงินฝากของผู้ฝากได้

ภายในระยะเวลาที่ธนาคารก าหนด ทั้งนี้ ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้าก่อนด าเนินการปิดบัญชี 

0.30% 
(เฉลี่ย 0.30%-0.55%) 

50 บาท ต่อเดือน  

(กรณีบญัชีไม่เคลื่อนไหวต้ังแต่ 12 เดือนข้ึนไป  

และมียอดเงินคงเหลือในบัญชีต ่ากว่า 1,000 บาท) 
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50 บาท ต่อเดือน  

(กรณีบญัชีไม่เคลื่อนไหวต้ังแต่ 12 เดือนข้ึนไป  

และมียอดเงินคงเหลือในบัญชีต ่ากว่า 1,000 บาท) 

0.30% 

0.40%

% 

ประเภทลูกค้า                                       

0.40% 

0.90% 

ส่วนท่ีเกิน 500 ลบ.ข้ึน

ไป                    

ปีละ 2 คร้ัง คือส้ินเดือน  

มิถุนายน และ ธันวาคม 

ปีละ 2 คร้ัง คือส้ินเดือน  

มิถุนายน และ ธันวาคม 



 

Internal Use 

] 

1.00% 

1.20% 1.40% 

1.25% 

1.50% 

1.05% 1.35% 1.40% 1.45% 0.85% 

1.55% ไม่เกิน 100 ลบ. 

มากกวา่ 100 ลบ.ข้ึนไป 

ประเภทลูกค้า (2) นิติบคุคลท่ัวไป, (3) นิติบุคคลไม่แสวงหาก าไร 

1.00% 

ประเภทลูกค้า (4) นิติบุคคลพิเศษ, (5) กองทุน, (6) สถาบัน/โรงรับจ าน า, 

(7) สหกรณ์ออมทรัพย์/สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน 

1.15% 1.60% 1.70% 

1.55% มากกวา่ 100 ลบ.ข้ึนไป 
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1. จ านวนเงินเปิดบัญชีข้ันต ่า 5,000. - บาท การฝากครั้งต่อไปจะต้องฝากจ านวนไม่น้อยกว่า 5,000.- บาทต่อรายการ ส าหรับทุกประเภทเงินฝาก  

2. ในกรณีที่ผู้ฝากถอนเงินก่อนครบก าหนด ผู้ฝากจะต้องถอนเต็มจ านวนของยอดฝากแต่ละรายการ 

3. ในกรณีที่บัญชีเงินฝากมียอดเงินคงเหลือศูนย์บาทต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 12 เดือน หรือก าหนดเวลาอื่นที่ธนาคารก าหนด หรือธนาคารมีเหตุอันสมควรอื่นใด ธนาคารมีสิทธิปิดบัญชีเงินฝากของผู้ฝากได้ภายใน

ระยะเวลาที่ธนาคารก าหนด ทั้งนี้ ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้าก่อนด าเนินการปิดบัญชี 

5,000 บาท 

หากผู้ฝากมิได้ถอนเงินฝากรายการนั้น ๆ ให้ถือว่าผู้ฝากประสงค์จะฝากเงินรายการนั้นกับธนาคารต่อไป โดยธนาคารจะท าการฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากประจ าและระยะเวลาการฝากเดิม ซ่ึงผู้ฝากจะได้รับ

ดอกเบ้ียเท่ากับอัตราดอกเบ้ียเงินฝากที่ธนาคารประกาศก าหนดอยู่ ณ ขณะนั้น 

0.70% 

- จา่ยดอกเบีย้เมือ่ครบก าหนด หรือ 

- จา่ยดอกเบีย้ราย 6 เดือน(เฉพาะระยะเวลาฝากตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป) 

0.80% 

- ระยะเวลาฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะไมจ่่ายดอกเบี้ย   

- ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะจา่ยดอกเบีย้ในอตัราดอกเบี้ยออมทรัพยท์ั่วไป ณ วันฝาก 

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

ไม่มีค่าบริการ 

ไม่เกิน 100 ลบ. 

0.70% 

 

0.80% 

 

0.80% 

 0.80% 

 

0.80

% 

 

0.85% 0.85% 

 0.80% 

 

0.80% 

 

0.85% 

 

0.85% 

 0.85% 0.85% 

 

0.85% 

 



 

Internal Use 

 

ไม่มีค่าบริการ 

จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบก าหนด 

- ระยะเวลาฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะไมจ่่ายดอกเบี้ย   

- ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะจา่ยดอกเบีย้ในอตัราดอกเบี้ยออมทรัพย์

ทั่วไป ณ วันฝาก 

ประเภทลูกค้า 

 (2) นิตบิุคคลทั่วไป, (3) นติบิุคคลไมแ่สวงหาก าไร 

1.45% 1.35% 

4 เดือน  

100,000 บาท 

เมื่อครบก าหนดฝากเงิน ธนาคารจะตอ่อายบุญัชีโดยอตัโนมตัิ เป็นเงินฝากประจ า 3 เดือน

ซ่ึงผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยเทา่กับอตัราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 3 เดือน ที่ธนาคารประกาศ

ก าหนดอยู่ ณ ขณะนั้น    

เมื่อครบก าหนดฝากเงิน ธนาคารจะตอ่อายบุญัชีโดยอตัโนมตัิ เป็นเงินฝากประจ า 6 เดือน 

ซ่ึงผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยเทา่กับอตัราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 6 เดือน ที่ธนาคารประกาศ

ก าหนดอยู่ ณ ขณะนั้น 

1. ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการเปิดบัญชีใหม่และรับฝากเงินประเภทนี้เฉพาะประเภทลูกค้านิติบุคคลทั่วไป และ 

ลูกค้านิติบุคคลที่ไม่แสวงหาก าไร ที่ไม่เคยมีบัญชีเงินฝากธนาคารมาก่อน และเปิดบัญชีภายในวันที่ 29 เมษายน 

– 31 พฤษภาคม 2566 

2. จ านวนเงินเปิดบัญชีขั้นต ่า 100,000.- บาท การฝากครั้งต่อไปจะต้องฝากจ านวนไม่น้อยกว่า 100,000.- 

บาทต่อรายการ และยอดเงินฝากในบัญชีสูงสุดต้องไม่เกิน 200,000,000 บาท 

3. ในกรณีที่ผู้ฝากถอนเงินก่อนครบก าหนด ผู้ฝากจะต้องถอนเต็มจ านวนของยอดฝากแต่ละรายการ  

4. ในกรณีที่บัญชีเงินฝากมียอดเงินคงเหลือศูนย์บาทต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 12 เดือน หรือก าหนดเวลาอื่นที่

ธนาคารก าหนด หรือธนาคารมีเหตุอันสมควรอื่นใด ธนาคารมีสิทธิปิดบัญชีเงินฝากของผู้ฝากได้ภายใน

ระยะเวลาที่ธนาคารก าหนด ทั้งนี้ ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้าก่อนด าเนินการปิดบัญชี 
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ประเภทลูกค้า  

(2) นิติบุคคลทัว่ไป, (3) นติบิุคคลไมแ่สวงหาก าไร 

7 เดือน  

1. ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการเปิดบัญชีใหม่และรับฝากเงินประเภทนี้เฉพาะประเภทลูกค้านิติบุคคลทั่วไป และ ลูกค้า

นิติบุคคลที่ไม่แสวงหาก าไร 

2. จ านวนเงินเปิดบัญชีขั้นต ่า 1,000,000.- บาท การฝากครั้งต่อไปจะต้องฝากจ านวนไม่น้อยกว่า 

1,000,000.- บาทต่อรายการ และยอดเงินฝากในบัญชีสูงสุดต้องไม่เกิน 500,000,000 บาท  

3. ในกรณีที่ผู้ฝากถอนเงินก่อนครบก าหนด ผู้ฝากจะต้องถอนเต็มจ านวนของยอดฝากแต่ละรายการ  

4. ในกรณีที่บัญชีเงินฝากมียอดเงินคงเหลือศูนย์บาทต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 12 เดือน หรือก าหนดเวลาอื่นที่

ธนาคารก าหนด หรือธนาคารมีเหตุอันสมควรอื่นใด ธนาคารมีสิทธิปิดบัญชีเงินฝากของผู้ฝากได้ภายใน

ระยะเวลาที่ธนาคารก าหนด ทั้งนี้ ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้าก่อนด าเนินการปิดบัญชี 

1,000,000 บาท 

จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบก าหนด 

- ระยะเวลาฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะไมจ่่ายดอกเบี้ย   

- ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะจา่ยดอกเบีย้ในอตัราดอกเบี้ยออมทรัพย์

ทั่วไป ณ วันฝาก 

ไม่มีค่าบริการ 


