
 (ร้อยละต่อปี)

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

บุคคล

ธรรมดา

นิตบุิคคล

ทัวไป

นิตบุิคคลที

ไม่แสวงหา

กาํไร

นิตบุิคคล

พเิศษ

กองทุน สถาบัน

โรงรับจาํนํา

สหกรณ์

ออมทรัพย์

สหกรณ์

เครดิตยูเนยีน

(8)

บุคคล

ธรรมดา

(9)

นิตบุิคคล

 1.   กระแสรายวนั

       1.1 กระแสรายวนัทวัไป 0.00% 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% - - - -

                          มากกว่า   500,000  บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000  บาท 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.10% - - - -

                          มากกว่า 1,000,000  บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000  บาท 0.50% 0.25% 0.50% 0.25% 0.10% - - - -

                          มากกว่า 10,000,000  บาทขึนไป 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 ออมทรัพยท์วัไป 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% - - - -

                          มากกว่า   500,000  บาท  แต่ไม่เกิน 1,000,000  บาท 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.10% - - - -

                          มากกว่า 1,000,000  บาท  แต่ไม่เกิน  10,000,000  บาท 0.50% 0.25% 0.50% 0.25% 0.10% - - - -

                          มากกว่า  10,000,000  บาทขึนไป 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.10% - - - -

      2.4 ออมทรัพย ์KKP Saving Plus 2

           เงินฝาก ไม่เกิน    500,000  บาท        0.25% - - - - - - - -

                         มากกว่า   500,000  บาท  แต่ไม่เกิน 1,000,000  บาท 0.25% - - - - - - - -

                         มากกว่า 1,000,000  บาท  แต่ไม่เกิน  10,000,000  บาท 0.50% - - - - - - - -

                         มากกว่า  10,000,000  บาทขึนไป 0.25% - - - - - - - -

     2.5 ออมทรัพย ์KKP Max Savings

         เงินฝาก   ส่วนทีไม่เกิน 5,000,000  บาท 0.25% - - - - - - - -

                        ส่วนทีเกิน 5,000,000  บาท ขึนไป 0.25% - - - - - - - -

    2.6 ออมทรัพย ์KKP Smart Savings 

          เงินฝาก  นอ้ยกว่า  100,000  บาท 0.25% 0.40% 0.25% - - - - - -

                         ตงัแต่  100,000  บาท  แต่ไม่เกิน 5,000,000  บาท 0.90% 0.40% 0.90% - - - - - -

                         ส่วนทีเกิน 5,000,000  บาทขึนไป 0.30% 0.40% 0.30% - - - - - -

     2.7 ออมทรัพย ์KKP Smart Bonus

          เงินฝาก  นอ้ยกว่า 5,000,000  บาท 0.50% - - - - - - - -

                        ตงัแต่ 5,000,000 บาท แต่ไม่ถึง 10,000,000 บาท 0.85% - - - - - - - -

                        ตงัแต่ 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000,000 บาท 0.95% - - - - - - - -

                        ส่วนทีเกิน 100,000,000 บาทขึนไป 0.30% - - - - - - - -

     2.8 ออมทรัพย ์KKP Smart Gain

          เงินฝาก   ส่วนทีไม่เกิน 20,000,000  บาท 0.50% - - - - - - - -

                         ส่วนทีเกิน 20,000,000  บาท ขึนไป 0.20% - - - - - - - -

     2.9 ออมทรัพย ์KKP Smart Invest 0.25% - - - - - - - -

ธนาคารเกยีรตนิาคนิภัทร จาํกดั (มหาชน)

ตารางท ี1 ข้อมูลอตัราดอกเบยีเงินฝากหรืออตัราดอกเบียจากการรับเงินจากลูกค้า ครังที 4/2566

เริมใช้ตงัแต่วนัที 16 กุมภาพนัธ์ 2566

ประเภทเงินฝาก

ผู้มถีนิฐานอยู่นอกประเทศ

ประเภทลูกค้า
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     2.10 ออมทรัพย ์KKP Smart Million

          เงินฝาก    นอ้ยกว่า 1,000,000 บาท 0.25% - - - - - - - -

                          ไม่เกิน 5,000,000 บาท (แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่า 1,000,000 บาท) 0.50% - - - - - - - -

                           ส่วนทีเกิน 5,000,000 บาท ขึนไป 0.20% - - - - - - - -

     2.11 ออมทรัพย ์KKP Smart Triple

          เงินฝาก    ส่วนทีไม่เกิน  1,000,000  บาท 0.50% - - - - - - - -

                          ส่วนทีเกิน  1,000,000  บาท  แต่ไม่เกิน 3,000,000  บาท 0.50% - - - - - - - -

                          ส่วนทีเกิน 3,000,000 บาท ขึนไป 0.00% - - - - - - - -

         อตัราดอกเบียโบนสัพิเศษ 

                         ในปีที 1 0.40% - - - - - - - -

                         ในปีที 2 0.50% - - - - - - - -

                         ในปีที 3 0.60% - - - - - - - -

     2.12 ออมทรัพย ์KKP Smart Settlement

          เงินฝาก    นอ้ยกว่า 1,000,000  บาท 0.70% - - - - - - - -

                         ไม่เกิน 200,000,000  บาท (แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่า 1,000,000 บาท) 0.90% - - - - - - - -

                         ส่วนทีเกิน 200,000,000  บาท ขึนไป 0.30% - - - - - - - -

          เงินฝาก    นอ้ยกว่า 1,000,000  บาท - - - - 0.25% 0.25% - - -

                         ไม่เกิน 100,000,000  บาท (แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่า 1,000,000 บาท) - - - - 0.25% 0.25% - - -

                         ส่วนทีเกิน 100,000,000  บาท ขึนไป - - - - 0.25% 0.25% - - -

          เงินฝาก    นอ้ยกว่า 1,000,000  บาท - 0.45% 0.45% 0.45% - - 0.45% - -

                         ไม่เกิน 500,000,000  บาท (แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่า 1,000,000 บาท) - 0.50% 0.50% 0.50% - - 0.50% - -

                         ส่วนทีเกิน 500,000,000  บาท ขึนไป - 0.25% 0.25% 0.25% - - 0.25% - -

     2.13 ออมทรัพย ์KKP Cooperative Savings

          เงินฝาก ไม่เกิน 50,000,000 บาท    - 0.35% - - - - 0.35% - -

                         มากกว่า  50,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000,000 บาท - 0.35% - - - - 0.35% - -

                         มากกว่า 100,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 300,000,000 บาท - 0.35% - - - - 0.35% - -

                         มากกว่า 300,000,000 บาท แต่ไม่เกิน  500,000,000บาท - 0.35% - - - - 0.35% - -

                         มากกว่า 500,000,000 บาทขึนไป - 0.30% - - - - 0.30% - -

     2.14 ออมทรัพย ์KKP Financial Plus

          เงินฝาก ไม่เกิน 10,000,000 บาท    - - - - 0.10% 0.10% - - -

                        มากกว่า 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท - - - - 0.10% 0.10% - - -

                        มากกว่า 50,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000,000 บาท - - - - 0.10% 0.10% - - -

                        มากกว่า 100,000,000 บาทขึนไป - - - - 0.10% 0.10% - - -

     2.15 บญัชีเงินฝากพืนฐาน 0.50% - - - - - - - -

     2.16 ออมทรัพย ์KKP Smart Corporate

          เงินฝาก นอ้ยกว่า 1,000,000 บาท - 0.40% 0.40% 0.40% - - - - -

                        ตงัแต่ 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000,000 บาท - 0.45% 0.45% 0.45% - - - - -

                        ส่วนทีเกิน 500,000,000 บาทขึนไป - 0.25% 0.25% 0.25% - - - - -

                                         (ตามเงือนไขทา้ยประกาศ)

     2.17 ออมทรัพย ์KKP Smart Growth

          เงินฝาก นอ้ยกว่า 100,000 บาท 0.50% - - - - - - - -

                        ตงัแต่ 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท 0.95% - - - - - - - -

                        ส่วนทีเกิน 2,000,000 บาทขึนไป 0.30% - - - - - - - -

                                         (ตามเงือนไขทา้ยประกาศ)
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     2.18 ออมทรัพย ์KKP Start Saving

          เงินฝาก   ไม่เกิน 50,000 บาท 2.00% - - - - - - - -

                          มากกว่า 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท 1.55% - - - - - - - -

                          ส่วนทีเกิน 1,000,000  บาทขึนไป 0.50% - - - - - - - -

     2.19 ออมทรัพย ์KKP Savvy 

          เงินฝาก   นอ้ยกว่า 10,000 บาท 0.50% - - - - - - - -

                          ตงัแต่ 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท 1.50% - - - - - - - -

                          มากกว่า 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท 1.60% - - - - - - - -

                          ส่วนทีเกิน 2,000,000 บาทขึนไป 0.50% - - - - - - - -

                                         (ตามเงือนไขทา้ยประกาศ)

     2.20 ออมทรัพย ์Dime! Save  

                      ไมเ่กิน  30,000 บาท (A) 3.00% - - - - - - - -

                      วงเงินฝากส่วนทีเกิน 30,000 - 100,000 บาท (B) 1.00% - - - - - - - -

                      วงเงินฝากส่วนทีเกิน 100,000 บาท (C) 0.50% - - - - - - - -

*อตัราดอกเบียเฉลีย (A) = 3.00% , (B) = 1.60%-3.00% , (C)  =  0.52% -1.60%

                                    (ตามเงือนไขทา้ยประกาศ)

 3.   เงินฝากประจาํ(ใบรับฝาก CD)

        7  วนั

        เงินฝาก  5,000,000 บาทขึนไป - 0.45% - 0.45% 0.45% 0.45% 0.45% - -

         15  วนั

        เงินฝาก  5,000,000 บาทขึนไป - 0.45% - 0.45% 0.45% 0.45% 0.45% - -

        1  เดือน

        เงินฝาก  5,000,000 บาทขึนไป - 0.45% - 0.45% 0.45% 0.45% 0.45% - -

        2  เดือน

        เงินฝาก  5,000,000 บาทขึนไป - 0.45% - 0.45% 0.45% 0.45% 0.45% - -

 4.   เงินฝากประจาํ (บัตรเงินฝาก NCD)

        7  วนั

        เงินฝาก  100,000 บาทขึนไป 0.45% 0.45% 0.45% 0.45% 0.45% - - - -

        15  วนั

        เงินฝาก  100,000 บาทขึนไป 0.45% 0.45% 0.45% 0.45% 0.45% - - - -

        1  เดือน

        เงินฝาก  100,000 บาทขึนไป 0.45% 0.45% 0.45% 0.45% 0.45% - - - -

        2  เดือน

        เงินฝาก  100,000 บาทขึนไป 0.45% 0.45% 0.45% 0.45% 0.45% - - - -

5.    เงินฝากประจาํ (สมุดคู่ฝาก)

        4  เดือน

       เงินฝาก   ไม่เกิน  100,000,000 บาท 1.15% - - - - - - - -

                       มากกว่า 100,000,000  บาทขึนไป 1.00% - - - - - - - -

6.   เงินฝากประจาํ  ( ใบรับฝาก, สมุดคู่ฝาก และบัตรเงินฝาก)

        3  เดือน

       เงินฝาก   ไม่เกิน  100,000,000 บาท 1.10% 0.90% 0.90% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% - -

                       มากกว่า  100,000,000  บาทขึนไป 0.95% 0.75% 0.75% 0.55% 0.55% 0.55% 0.55% - -
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        6  เดือน

       เงินฝาก   ไม่เกิน  100,000,000 บาท 1.25% 1.05% 1.05% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% - -

                       มากกว่า 100,000,000  บาทขึนไป 1.10% 0.90% 0.90% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% - -

        9  เดือน

       เงินฝาก  ไม่เกิน  100,000,000 บาท 1.30% 1.10% 1.10% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% - -

                      มากกว่า 100,000,000  บาทขึนไป 1.15% 0.95% 0.95% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% - -

        12  เดือน

       เงินฝาก  ไม่เกิน  100,000,000 บาท 1.50% 1.30% 1.30% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% - -

                      มากกว่า 100,000,000  บาทขึนไป 1.35% 1.15% 1.15% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% - -

        18  เดือน

       เงินฝาก  ไม่เกิน  100,000,000 บาท 1.60% 1.40% 1.40% 0.70% 0.70% 0.70% 0.70% - -

                     มากกว่า 100,000,000  บาทขึนไป 1.45% 1.25% 1.25% 0.70% 0.70% 0.70% 0.70% - -

       24  เดือน

       เงินฝาก  ไม่เกิน  100,000,000 บาท 1.65% 1.45% 1.45% 0.70% 0.70% 0.70% 0.70% - -

                      มากกว่า 100,000,000  บาทขึนไป 1.50% 1.30% 1.30% 0.70% 0.70% 0.70% 0.70% - -

        36  เดือน

        เงินฝาก  ไม่เกิน  100,000,000 บาท 1.80% 1.50% 1.50% 0.70% 0.70% 0.70% 0.70% - -

                       มากกว่า 100,000,000  บาทขึนไป 1.65% 1.35% 1.35% 0.70% 0.70% 0.70% 0.70% - -

        48  เดือน

        เงินฝาก  ไม่เกิน  100,000,000 บาท 2.05% 1.60% 1.60% 0.70% 0.70% 0.70% 0.70% - -

                      มากกว่า 100,000,000  บาทขึนไป 1.90% 1.45% 1.45% 0.70% 0.70% 0.70% 0.70% - -

7.  เงินฝากประจาํ แบบ ไม่มสีมุดคู่ฝาก (KKP e-Fixed deposit) 

เปิดบัญชีผ่านช่องทาง KKP Mobile

        3  เดือน 1.15% - - - - - - - -

        6  เดือน 1.30% - - - - - - - -

        12  เดือน 1.55% - - - - - - - -

มีผลตงัแต่วนัที 15 ธนัวาคม 2565 เป็นตน้ไป

8. เงินฝากประจาํ เคเคพ ีฟรี 55 อพั

สมุดคู่ฝาก

           ระยะเวลาการฝาก 12 เดือน

จาํนวนเงิน  5,000 - 1,000,000 บาท ต่อรายการ 1.20% - - - - - - - -

           ระยะเวลาการฝาก 24 เดือน

จาํนวนเงิน  5,000 - 1,000,000 บาท ต่อรายการ 1.30% - - - - - - - -

                                         (ตามเงือนไขทา้ยประกาศ)
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9. เงินฝากประจาํพเิศษ 18 เดือน (สมุดคู่ฝาก)

เงินฝาก 500,000 บาทขึนไป ต่อรายการ 2.00%

(ระยะเวลาโครงการ ตงัแต่วนัที 9 มกราคม  -  31 มีนาคม 2566)

                                         (ตามเงือนไขทา้ยประกาศ)

10. เงินฝากประจาํพเิศษ 13 เดือน (สมุดคู่ฝาก)  สําหรับลูกค้าใหม่เท่านัน

เงินฝาก 200,000 - 50,000,000  ต่อรายการฝาก 1.85%

(ระยะเวลาโครงการ ตงัแต่วนัที 16 กุมภาพนัธ ์ -  31 มีนาคม 2566)

                                         (ตามเงือนไขทา้ยประกาศ)

11. เงินฝากประจาํพเิศษ 14 เดือน แบบไม่มสีมุดคู่ฝาก (KKP e-Fixed deposit) 

เปิดบัญชีผ่านช่องทาง KKP Mobile

เงินฝาก 5,000 บาทขึนไป ต่อรายการ 1.75% - - - - - - - -

(ระยะเวลาโครงการ ตงัแต่วนัที 9 มกราคม  -  31 มีนาคม 2566)

                                         (ตามเงือนไขทา้ยประกาศ)

12. เงินฝากประจาํพเิศษ 18 เดือน แบบไม่มสีมุดคู่ฝาก (KKP e-Fixed deposit) 

เปิดบัญชีผ่านช่องทาง KKP Mobile

เงินฝาก 5,000 บาทขึนไป ต่อรายการ 2.05% - - - - - - - -

(ระยะเวลาโครงการ ตงัแต่วนัที 9 มกราคม  -  31 มีนาคม 2566)

                                         (ตามเงือนไขทา้ยประกาศ)

13. เงินฝากประจาํพเิศษ 7 เดือน (สมุดคู่ฝาก)

เงินฝาก 1,000,000 บาทขึนไป ต่อรายการ - 1.45% 1.45% - - - - - -

(ระยะเวลาโครงการ ตงัแต่วนัที 9 มกราคม  -  31 มีนาคม 2566)

                                         (ตามเงือนไขทา้ยประกาศ)

14. เงินฝากประจาํพเิศษ 4 เดือน (สมุดคู่ฝาก)

เงินฝาก 1,000,000 บาทขึนไป ต่อรายการ - 1.25% 1.25% - - - - - -

(ระยะเวลาโครงการ ตงัแต่วนัที 9 มกราคม  -  31 มีนาคม 2566)

                                         (ตามเงือนไขทา้ยประกาศ)

15. เงินฝากประจาํพเิศษ 11 เดือน (สมุดคู่ฝาก)  สําหรับลูกค้าใหม่เท่านัน

เงินฝาก 200,000 - 50,000,000  ต่อรายการฝาก - 1.60% 1.60% - - - - - -

(ระยะเวลาโครงการ ตงัแต่วนัที 16 กุมภาพนัธ ์ -  31 มีนาคม 2566)

                                         (ตามเงือนไขทา้ยประกาศ)

ประกาศ ณ วนัที  15 กุมภาพนัธ ์2566
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หมายเหตุ : ความหมายของประเภทลูกค้า และเงือนไขต่างๆ ในการฝากเงินและจ่ายดอกเบีย

1. ความหมายของประเภทลูกค้า

1.1 บุคคลธรรมดา หมายถึง บุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามญั คณะบุคคลทีมีสญัชาติไทย และบุคคลธรรมดาทีมีสญัชาติอืนแต่มีถินทีอยูใ่นประเทศไทย

1.2 นิติบุคคลทวัไป หมายถึง บริษทัจาํกดั บริษทัมหาชนจาํกดั ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ห้างหุ้นส่วนสามญัจดทะเบียน นิติบุคคลอาคารชุด สหกรณ์ ทีจดทะเบียนจดัตงั

ตามกฎหมาย (ยกเวน้สหกรณ์ออมทรัพยแ์ละสหกรณเ์ครดิตยเูนียน) และนิติบุคคลอืนทีจดทะเบียนจดัตงัตามกฎหมายไทย 

1.3 นิติบุคคลทีไมแ่สวงหากาํไร หมายถึง นิติบุคคลทีไมมี่วตัถุประสงคเ์พือหากาํไร เช่น มูลนิธิ วดั สมาคม สภากาชาดไทย สถาบนัการศึกษา เป็นตน้

1.4 นิติบุคคลพิเศษ หมายถึง หน่วยงานราชการ บริษทัประกนัวินาศภยั กองทุนทดแทนความเสียหาย และนิติบุคคลซึงมีจาํนวนสินทรัพยต์งัแต่ 10,000,000,000.-บาท 

และให้หมายความรวมถึงกิจการในเครือของนิติบุคคลดงักล่าวดว้ย

1.5 หน่วยงานราชการ หมายถึง หน่วยงานต่างๆ ทีมีกฎหมายเฉพาะให้จดัตงัขึน เช่น กระทรวง ทบวง กรมของรัฐบาลไทย เทศบาล องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 

องคก์รของรัฐ องคก์ารมหาชน และรัฐวสิาหกิจทีมิใช่สถาบนั บริษทัจาํกดั หรือบริษทัมหาชนจาํกดั 

1.6 กองทุน หมายถึง  กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กองทุนสาํรองเลียงชีพ กองทุนส่วนบุคคล กองทุนประกนัสงัคม กองทุนเงินทดแทน และกองทุนรวมต่างๆ 

ทีจดัตงัขึนตามกฎหมายไทย 

1.7 สถาบนั หมายถึง ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชยที์จดัตงัขึนตามกฎหมายไทย สาขาของธนาคารพาณิชยต์่างประเทศ บริษทัเงินทุน 

บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ บริษทัหลกัทรัพย ์บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน นิติบุคคลทีประกอบธุรกิจบตัรเครดิต นิติบุคคลทีประกอบธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซิง 

บริษทัประกนัชีวิต บรรษทัตลาดรองสินเชือทีอยูอ่าศยั บริษทับริหารสินทรัพย ์และบรรษทัประกนัสินเชืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม 

1.8 ผูมี้ถินฐานอยูน่อกประเทศ (Non-Resident) หมายถึง นิติบุคคล หรือบุคคลทีไมไ่ดมี้ถินทีอยูใ่นประเทศไทยซึงประกอบดว้ย 

(1)  นิติบุคคล ไดแ้ก่ กิจการ สถาบนั กองทุน บริษทั หรือสถาบนัการเงินทีตงัอยูน่อกประเทศไทย 

(2)  องคก์รของรัฐบาลต่างประเทศทีตงัอยูน่อกประเทศไทย 

(3)  สาํนกังานสาขาและตวัแทนของนิติบุคคลซึงตงัอยูน่อกประเทศไทย

(4)  บุคคลธรรมดาทีไมมี่สญัชาติไทย และไม่มีใบตา่งดา้ว หรือใบสาํคญัถินทีอยูใ่นประเทศไทย 

ทงันี ไม่รวมถึงสถานทูตไทย สถานกงสุลไทย หรือหน่วยงานของรัฐบาลไทยทีตงัอยูน่อกประเทศไทย สถานทูตต่างประเทศ สถานกงสุล ทบวงการชาํนญัพิเศษ

แห่งองคก์ารสหประชาชาติ องคก์ารหรือสถาบนัระหวา่งประเทศทีประจาํการในประเทศไทย สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศทีประจาํการในประเทศไทย  

สาํนกังานสาขา และตวัแทนของบุคคลทีมีถินทีอยูน่อกประเทศซึงตงัอยูใ่นประเทศไทย

2. เงือนไขสําหรับการฝากเงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

2.1 บญัชีเงินฝากกระแสรายวันทัวไป

2.1.1  จาํนวนเงินเปิดบญัชีขนัตาํ 10,000.- บาท

2.1.2  ไมมี่ดอกเบียเงินฝาก

2.2 บญัชีเงินฝากกระแสรายวัน KKP SME คูณสาม

(ธนาคารสงวนสิทธิในการเปิดบัญชีและรับฝากเงินในบัญชีประเภทนี เฉพาะประเภทลูกค้า (1) และ (2) ทมีีสินเชือธุรกิจ KKP SME คูณสามประเภท

สินเชือเงินกู้ เบิกเกินบัญชี (Overdraft) กับธนาคารเท่านนั) 

2.2.1  ไมจ่าํกดัจาํนวนเงินขนัตาํในการเปิดบญัชี

2.2.2  ไมมี่ดอกเบียเงินฝาก

2.3 บญัชีเงินฝากเคเคพ ีเคอร์เร้นท์ พลสั

2.3.1  จาํนวนเงินเปิดบญัชีขนัตาํ 10,000.- บาท

2.3.2  ธนาคารจะจ่ายดอกเบียเงินฝากปีละ 2 ครัง ณ วนัสินเดือนมิถุนายน และธนัวาคมของทุกปี โดยธนาคารจะคาํนวณดอกเบียตามอตัราทีระบุไวใ้นตารางที 1 

ดา้นหนา้นี เป็นรายวนัจากยอดเงินคงเหลือ ณ สินวนั ตามวธีิการคาํนวณดอกเบียทีระบุดา้นทา้ยของประกาศนี

2.4 บญัชีเงินฝากกระแสรายวันพเิศษ

(ธนาคารสงวนสิทธิในการเปิดบัญชีใหม่และรับฝากเงินในบัญชีนี เฉพาะประเภทลูกค้า (1) (2) (3) (4) (5) (6) และ (7) ซึงเปิดบัญชีเพอืใช้บริการผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian) กับธนาคาร

2.4.1  ไมจ่าํกดัจาํนวนเงินขนัตาํในการเปิดบญัชี

2.4.2  ธนาคารจะจ่ายดอกเบียเงินฝากปีละ 2 ครัง ณ วนัสินเดือนมิถุนายน และธนัวาคมของทุกปี โดยธนาคารจะคาํนวณดอกเบียตามอตัราทีระบุไวใ้นตารางที 1 

ดา้นหนา้นี เป็นรายวนัจากยอดเงินคงเหลือ ณ สินวนั ตามวธีิการคาํนวณดอกเบียทีระบุดา้นทา้ยของประกาศนี

3. เงือนไขสําหรับการฝากเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

3.1 บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ทัวไป

(ธนาคารไม่รับเปิดบญัชีใหม่ ให้แก่ประเภทลกูค้า (1) (2) (3) (4) และ (5) ตังแต่วันที 13 มกราคม 2557 เป็นต้นไป)

3.1.1  จาํนวนเงินเปิดบญัชีขนัตาํ 1,000.- บาท

3.1.2  ธนาคารจะจ่ายดอกเบียเงินฝากปีละ 2 ครัง ณ วนัสินเดือนมิถุนายน และธนัวาคมของทุกปี  โดยธนาคารจะคาํนวณดอกเบียตามอตัราทีระบุไวใ้นตารางที 1 

ดา้นหนา้นี เป็นรายวนัจากยอดเงินคงเหลือ ณ สินวนั ตามวธีิการคาํนวณดอกเบียทีระบุดา้นทา้ยของประกาศนี

3.1.3  ในกรณีทีบญัชีไม่มีรายการเคลือนไหวตงัแต่ 12 เดือนขึนไป และยอดเงินคงเหลือในบญัชีนอ้ยกวา่ 1,000.- บาท  ธนาคารมีสิทธิหักค่ารักษาบญัชีเงินฝาก

ตามทีธนาคารประกาศกาํหนด โดยธนาคารจะแจง้ให้ผูฝ้ากทราบล่วงหนา้ทุกครังก่อนหักค่ารักษาบญัชี

3.1.4  ในกรณีทีผูฝ้ากปิดบญัชีภายใน 30 วนั นบัตงัแต่วนัทีเปิดบญัชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามทีธนาคารประกาศกาํหนด โดยธนาคารจะแจง้ให้ผูฝ้ากทราบล่วงหนา้ทุกครังก่อนหักค่าธรรมเนียม
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3.2 บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP Investor Savings, KKP Investor Savings Plus

(ธนาคารไม่รับเปิดบญัชีใหม่ให้แก่ลูกค้าทุกประเภท ตังแต่วันที 13 มกราคม 2557 เป็นต้นไป)

3.2.1  ธนาคารจะจ่ายดอกเบียปีละ 2 ครัง ณ วนัสินเดือนมิถุนายน และธนัวาคมของทุกปี  โดยธนาคารจะคาํนวณดอกเบียตามอตัราทีระบุไวใ้นตารางที 1 

ดา้นหนา้นี เป็นรายวนัจากยอดเงินคงเหลือ ณ สินวนั ตามวธีิการคาํนวณดอกเบียทีระบุดา้นทา้ยของประกาศนี

3.2.2  ในกรณีทีบญัชีไม่มีรายการเคลือนไหวตงัแต่ 12 เดือนขึนไป และยอดเงินคงเหลือในบญัชีนอ้ยกวา่ 10,000.- บาท  ธนาคารมีสิทธิหักค่ารักษาบญัชีเงินฝาก

ตามทีธนาคารประกาศกาํหนด โดยธนาคารจะแจง้ให้ผูฝ้ากทราบล่วงหนา้ทุกครังก่อนหักค่ารักษาบญัชี

3.2.3  ในกรณีทีผูฝ้ากปิดบญัชีภายใน 30 วนั นบัตงัแต่วนัทีเปิดบญัชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามทีธนาคารประกาศกาํหนด โดยธนาคารจะแจง้ให้ผูฝ้ากทราบล่วงหนา้ทุกครังก่อนหักค่าธรรมเนียม

3.3 บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP Savings Plus

(ธนาคารสงวนสิทธิในการรับฝากเงินประเภทนี เฉพาะประเภทลูกค้า (1) (2) (3) (4) และ (5) เท่านัน)

3.3.1  จาํนวนเงินเปิดบญัชีขนัตาํ 1,000.- บาท

3.3.2  ธนาคารจะจ่ายดอกเบียปีละ 2 ครัง ณ วนัสินเดือนมิถุนายน และธนัวาคมของทุกปี  โดยธนาคารจะคาํนวณดอกเบียตามอตัราทีระบุไวใ้นตารางที 1 

ดา้นหนา้นี เป็นรายวนัจากยอดเงินคงเหลือ ณ สินวนั ตามวธีิการคาํนวณดอกเบียทีระบุดา้นทา้ยของประกาศนี

3.3.3 ในกรณีทีบญัชีไม่มีรายการเคลือนไหวตงัแต่ 12 เดือนขึนไป และยอดเงินคงเหลือในบญัชีนอ้ยกวา่ 1,000.- บาท  ธนาคารมีสิทธิหักค่ารักษาบญัชีเงินฝาก

ตามทีธนาคารประกาศกาํหนด โดยธนาคารจะแจง้ให้ผูฝ้ากทราบล่วงหนา้ทุกครังก่อนหักค่ารักษาบญัชี

3.3.4  ในกรณีทีผูฝ้ากปิดบญัชีภายใน 30 วนั นบัตงัแต่วนัทีเปิดบญัชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามทีธนาคารประกาศกาํหนด โดยธนาคารจะแจง้ให้ผูฝ้ากทราบล่วงหนา้ทุกครังก่อนหักค่าธรรมเนียม

3.4 บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP Savings Plus

(ธนาคารสงวนสิทธิในการเปิดบัญชีใหม่และรับฝากเงินในบัญชีนี เฉพาะลกูค้าทีได้รับใบจองสิทธิจากงาน Money Expo 2009 และนําใบจองสิทธิมาเปิดบัญชี

ตังแต่วันที 7 - 29 พฤษภาคม 2552 เท่านัน)

3.4.1  ธนาคารจะจ่ายดอกเบียปีละ 2 ครัง ณ วนัสินเดือนมิถุนายน และธนัวาคมของทุกปี  โดยธนาคารจะคาํนวณดอกเบียตามอตัราทีระบุไวใ้นตารางที 1 

ดา้นหนา้นี เป็นรายวนัจากยอดเงินคงเหลือ ณ สินวนั ตามวธีิการคาํนวณดอกเบียทีระบุดา้นทา้ยของประกาศนี

3.4.2 ในกรณีทีบญัชีไม่มีรายการเคลือนไหวตงัแต่ 12 เดือนขึนไป และยอดเงินคงเหลือในบญัชีนอ้ยกวา่ 1,000.- บาท  ธนาคารมีสิทธิหักค่ารักษาบญัชีเงินฝาก

ตามทีธนาคารประกาศกาํหนด โดยธนาคารจะแจง้ให้ผูฝ้ากทราบล่วงหนา้ทุกครังก่อนหักค่ารักษาบญัชี

3.4.3  ในกรณีทีผูฝ้ากปิดบญัชีภายใน 30 วนั นบัตงัแต่วนัทีเปิดบญัชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามทีธนาคารประกาศกาํหนด โดยธนาคารจะแจง้ให้ผูฝ้ากทราบล่วงหนา้ทุกครังก่อนหักค่าธรรมเนียม

3.5 บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP Max Savings

(ธนาคารสงวนสิทธิในการเปิดบัญชีใหม่และรับฝากเงินในบัญชีนี เฉพาะลกูค้าทีเปิดบญัชีภายในงาน SET In The City 2009

ตังแต่วันที 12 - 15 พฤศจิกายน 2552 เท่านัน)

3.5.1  ธนาคารจะจ่ายดอกเบียปีละ 2 ครัง ณ วนัสินเดือนมิถุนายน และธนัวาคมของทุกปี  โดยธนาคารจะคาํนวณดอกเบียตามอตัราทีระบุไวใ้นตารางที 1 

ดา้นหนา้นี เป็นรายวนัจากยอดเงินคงเหลือ ณ สินวนั ตามวธีิการคาํนวณดอกเบียทีระบุดา้นทา้ยของประกาศนี

3.5.2  ในกรณีทีบญัชีไม่มีรายการเคลือนไหวตงัแต่ 12 เดือนขึนไป และยอดเงินคงเหลือในบญัชีนอ้ยกวา่ 1,000.- บาท  ธนาคารมีสิทธิหักค่ารักษาบญัชีเงินฝาก

ตามทีธนาคารประกาศกาํหนด โดยธนาคารจะแจง้ให้ผูฝ้ากทราบล่วงหนา้ทุกครังก่อนหักค่ารักษาบญัชี

3.5.3  ในกรณีทีผูฝ้ากปิดบญัชีภายใน 30 วนั นบัตงัแต่วนัทีเปิดบญัชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามทีธนาคารประกาศกาํหนด โดยธนาคารจะแจง้ให้ผูฝ้ากทราบล่วงหนา้ทุกครังก่อนหักค่าธรรมเนียม

3.6  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP Smart Savings

(ธนาคารสงวนสิทธิในการรับฝากเงินประเภทนี เฉพาะประเภทลูกค้า (1) (2) และ (3) เท่านัน)

3.6.1 ผูฝ้ากสามารถขอเปิดบญัชีไดเ้ฉพาะบญัชีทีมีชือบุคคลคนเดียวเป็นเจา้ของบญัชี และผูฝ้าก 1 ราย เปิดได ้1 บญัชี เท่านนั ตลอดจนไม่สามารถขอเปิด

บญัชีร่วม หรือเพือบุคคลอืนได ้ 

3.6.2 จาํนวนเงินเปิดบญัชีขนัตาํ 100,000.- บาท

3.6.3 ธนาคารจะจ่ายดอกเบียปีละ 2 ครัง ณ วนัสินเดือนมิถุนายน และธนัวาคมของทุกปี  โดยธนาคารจะคาํนวณดอกเบียตามอตัราทีระบุไวใ้นตารางที 1 

ดา้นหนา้นี เป็นรายวนัจากยอดเงินคงเหลือ ณ สินวนั ตามวธีิการคาํนวณดอกเบียทีระบุดา้นทา้ยของประกาศนี

3.6.4 ในกรณีทีบญัชีไม่มีรายการเคลือนไหวตงัแต่ 12 เดือนขึนไป และยอดเงินคงเหลือในบญัชีนอ้ยกวา่ 1,000.- บาท  ธนาคารมีสิทธิหักค่ารักษาบญัชีเงินฝาก

3.7 บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP Smart Bonus 

(ธนาคารสงวนสิทธิในการเปิดบัญชีใหม่และรับฝากเงินในบัญชีนี เฉพาะประเภทลูกค้า (1) เท่านัน)

3.7.1  ผูฝ้ากสามารถขอเปิดบญัชีไดเ้ฉพาะบญัชีทีมีชือบุคคลคนเดียวเป็นเจา้ของบญัชี และผูฝ้าก 1 ราย เปิดได ้1 บญัชี เท่านนั ตลอดจนไม่สามารถขอเปิด

บญัชีร่วม หรือเพือบุคคลอืนได ้ 

3.7.2  จาํนวนเงินเปิดบญัชีขนัตาํ 1,000.- บาท

3.7.3  ธนาคารจะจ่ายดอกเบียปีละ 2 ครัง ณ วนัสินเดือนมิถุนายน และธนัวาคมของทุกปี โดยธนาคารจะคาํนวณดอกเบียตามอตัราทีระบุไวใ้นตารางที 1

ดา้นหนา้นี เป็นรายวนัจากยอดเงินคงเหลือ ณ สินวนั ตามตวัอยา่งวิธีการคาํนวณดอกเบียเงินฝากออมทรัพย ์KKP Smart Bonus ต่อไปนี

3.7.4  ในกรณีทีบญัชีไม่มีรายการเคลือนไหวตงัแต่ 12 เดือนขึนไป และยอดเงินคงเหลือในบญัชีนอ้ยกวา่ 1,000.- บาท  ธนาคารมีสิทธิหักค่ารักษาบญัชีเงินฝาก

ตามทีธนาคารประกาศกาํหนด โดยธนาคารจะแจง้ให้ผูฝ้ากทราบล่วงหนา้ทุกครังก่อนหักค่ารักษาบญัชี

3.7.5  ในกรณีทีผูฝ้ากปิดบญัชีภายใน 30 วนั นบัตงัแต่วนัทีเปิดบญัชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามทีธนาคารประกาศกาํหนด โดยธนาคารจะแจง้ให้ผูฝ้ากทราบล่วงหนา้ทุกครังก่อนหักค่าธรรมเนียม

ยอดเงินคงเหลือ ณ สินวัน อัตราดอกเบยีทีได้รับ (ต่อปี) ยอดเงินคงเหลือ ณ สินวัน วิธีการคาํนวณ

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

ตงัแต ่5,000,000 บาท

แตไ่ม่ถึง 10,000,000 บาท

ตงัแต ่10,000,000 บาท

แตไ่ม่เกนิ 100,000,000 บาท

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

(ส่วนทไีม่เกนิ 100,000,000 บาท) 

0.30%
+

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

 ส่วนทเีกนิ 100,000,000 บาท 105,000,000 บาท

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

จํานวนเงินฝาก และอัตราดอกเบยีตามประกาศธนาคาร วิธีการคาํนวณดอกเบยีเงินฝากออมทรัพย์ KKP Smart Bonus

0.95% 17,000,000 บาท (17,000,000 x 0.95%)/365
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3.8 บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP Smart Gain 

(ธนาคารไม่รับเปิดบญัชีใหม่ ให้แก่ ประเภทลกูค้า (1) ตังแต่วันที 17 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป)

3.8.1 ผูฝ้ากสามารถขอเปิดบญัชีไดเ้ฉพาะบญัชีทีมีชือบุคคลคนเดียวเป็นเจา้ของบญัชี ตลอดจนไม่สามารถขอเปิดบญัชีร่วม หรือเพือบุคคลอืนได ้ 

3.8.2  จาํนวนเงินเปิดบญัชีขนัตาํ 50,000.- บาท

3.8.3  ธนาคารจะจ่ายดอกเบียเดือนละ 1 ครัง ณ วนัสินเดือน  โดยธนาคารจะคาํนวณดอกเบียตามอตัราทีระบุไวใ้นตารางที 1 ดา้นหนา้นี เป็นรายวนัจากยอดเงิน

คงเหลือ ณ สินวนั ตามวธีิการคาํนวณดอกเบียทีระบุดา้นทา้ยของประกาศนี 

3.8.4 ผูฝ้ากไม่สามารถสมคัรใชบ้ริการบตัรอิเล็กทรอนิกส์สาํหรับบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์KKP Smart Gain ได้

3.8.5 ในกรณีทีผูฝ้ากปิดบญัชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามอตัราทีธนาคารประกาศกาํหนด  เวน้แต่เป็นการปิดบญัชีเพือนาํเงินไปฝากยงับญัชี

เงินฝากออมทรัพย ์KKP Smart Gain หรือ เป็นบญัชีทีเปิดมาครบระยะเวลา 2 ปี

3.8.6 ในกรณีทีผูฝ้ากปิดบญัชีภายใน 30 วนั นบัตงัแต่วนัทีเปิดบญัชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามทีธนาคารประกาศกาํหนด โดยธนาคารจะแจง้ให้ผูฝ้ากทราบล่วงหนา้ทุกครังก่อนหักค่าธรรมเนียม

3.9 บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP Smart Invest 

(ธนาคารไม่รับเปิดบญัชีใหม่ ให้แก่ประเภทลกูค้า (1) ตังแต่วันที 8 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป)

3.9.1  ผูฝ้ากสามารถขอเปิดบญัชีไดเ้ฉพาะบญัชีทีมีชือบุคคลคนเดียวเป็นเจา้ของบญัชี ตลอดจนไม่สามารถขอเปิดบญัชีร่วม หรือเพือบุคคลอืนได ้ 

3.9.2  จาํนวนเงินเปิดบญัชีขนัตาํ 1,000.- บาท

3.9.3  ธนาคารจะจ่ายดอกเบียปีละ 2 ครัง ณ วนัสินเดือนมิถุนายน และธนัวาคมของทุกปี  โดยธนาคารจะคาํนวณดอกเบียตามอตัราทีระบุไวใ้นตารางที 1 

ดา้นหนา้นี เป็นรายวนัจากยอดเงินคงเหลือ ณ สินวนั ตามวธีิการคาํนวณดอกเบียทีระบุดา้นทา้ยของประกาศนี

3.9.4  ผูฝ้ากตอ้งกาํหนดเงือนไขยอดเงินคงเหลือขนัตาํ และยอดเงินคงเหลือสูงสุด และตกลงผูกพนัและปฏิบติัตามขอ้ตกลงและเงือนไขสาํหรับบญัชี

เงินฝากออมทรัพย ์KKP Smart Invest ทีธนาคารกาํหนด

3.9.5 ในกรณีทีบญัชีไม่มีรายการเคลือนไหวตงัแต่ 12 เดือนขึนไป และยอดเงินคงเหลือในบญัชีนอ้ยกวา่ 1,000.- บาท  ธนาคารมีสิทธิหักค่ารักษาบญัชีเงินฝาก

ตามทีธนาคารประกาศกาํหนด โดยธนาคารจะแจง้ให้ผูฝ้ากทราบล่วงหนา้ทุกครังก่อนหักค่ารักษาบญัชี

3.9.6 ในกรณีทีผูฝ้ากปิดบญัชีภายใน 30 วนั นบัตงัแต่วนัทีเปิดบญัชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามทีธนาคารประกาศกาํหนด โดยธนาคารจะแจง้ให้ผูฝ้ากทราบล่วงหนา้ทุกครังก่อนหักค่าธรรมเนียม

3.10 บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP Smart Million

(ธนาคารไม่รับเปิดบญัชีใหม่ ให้แก่ ประเภทลกูค้า (1) ตังแต่วันที 17 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป)

3.10.1 ผูฝ้ากสามารถขอเปิดบญัชีไดเ้ฉพาะบญัชีทีมีชือบุคคลคนเดียวเป็นเจา้ของบญัชี รวมถึงคณะบุคคลทีจดทะเบียน ตลอดจนไม่สามารถขอเปิดบญัชีร่วม 

หรือเพือบุคคลอืนได้

3.10.2 ไมจ่าํกดัจาํนวนเงินขนัตาํในการเปิดบญัชี

3.10.3 ธนาคารจะจ่ายดอกเบียปีละ 2 ครัง ณ วนัสินเดือนมิถุนายน และธนัวาคมของทุกปี โดยธนาคารจะคาํนวณดอกเบียตามอตัราทีระบุไวใ้นตารางที 1 

ดา้นหนา้นี เป็นรายวนัจากยอดเงินคงเหลือ ณ สินวนั ตามตวัอยา่งวิธีการคาํนวณดอกเบียออมทรัพย ์KKP Smart Million ต่อไปนี

3.10.4 ในกรณีทีผูฝ้ากปิดบญัชีภายใน 30 วนั นบัตงัแต่วนัทีเปิดบญัชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามทีธนาคารประกาศกาํหนด โดยธนาคารจะแจง้ให้ผูฝ้ากทราบล่วงหนา้ทุกครังก่อนหักค่าธรรมเนียม

3.11 บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP Smart Triple

(ธนาคารไม่รับเปิดบญัชีใหม่ ให้แก่ ประเภทลกูค้า (1)  ตังแต่วันที 17 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป)

3.11.1 ให้บริการเฉพาะกลุ่มลูกคา้บุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามญั และคณะบุคคลทีจดทะเบียน

3.11.2 จาํนวนเงินเปิดบญัชีขนัตาํ 50,000.- บาท

3.11.3 ธนาคารจะจ่ายดอกเบียปีละ 1 ครัง ณ วนัสินเดือนธนัวาคมของทุกปี และดอกเบียโบนสัพิเศษปีละ 1 ครัง ณ วนัที 1 มกราคม ของทุกปี

เป็นระยะเวลา 3 ปี 

3.11.4 การคาํนวณดอกเบียเงินฝาก ธนาคารจะคาํนวณดอกเบียตามอตัราทีระบุไวใ้นตามหนา้ประกาศของธนาคาร เป็นรายวนัจากยอดเงินคงเหลือ ณ สินวนั  

3.11.5 การคาํนวณดอกเบียโบนสัพิเศษ ธนาคารจะคาํนวณจากยอดเงินฝากคงเหลือ ณ สินวนัทีมีจาํนวนตาํทีสุดนบัตงัแต่วนัเปิดบญัชี ทุกสินปี

ในอตัราดอกเบียโบนสัพิเศษตามหนา้ประกาศของธนาคาร ณ ขณะนนั โดยมีเงือนไขและวธีิการคาํนวณดอกเบียโบนสัพิเศษ ดงัต่อไปนี 

3.11.6 ในกรณีทีผูฝ้ากปิดบญัชีก่อนวนัทีธนาคารจ่ายดอกเบียโบนสัพิเศษให้แก่ผูฝ้ากในปีใด ผูฝ้ากจะไม่ไดรั้บดอกเบียโบนสัพิเศษของปีนนั

3.11.7 ในกรณีทีผูฝ้ากปิดบญัชีภายใน 30 วนั นบัตงัแต่วนัทีเปิดบญัชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามทีธนาคารประกาศกาํหนด โดยธนาคารจะแจง้ให้ผูฝ้ากทราบล่วงหนา้ทุกครังก่อนหักค่าธรรมเนียม

ยอดเงินคงเหลือ ณ สินวัน อัตราดอกเบยีทีได้รับ (ต่อปี) ยอดเงินคงเหลือ ณ สินวัน วิธีการคาํนวณ

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

ตังแต่ 1,000,000 บาท แตไ่ม่ถึง 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

(ส่วนทไีม่เกนิ 5,000,000 บาท)

 0.20%
 +

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

จํานวนเงินฝาก และอัตราดอกเบยีตามประกาศธนาคาร วิธีการคาํนวณดอกเบยีเงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Million

ส่วนทเีกนิ 5,000,000 บาท 7,000,000 บาท

P.8/15



3.12 บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP Smart Settlement

(ธนาคารสงวนสิทธิในการเปิดบัญชีใหม่และรับฝากเงินในบัญชีนี เฉพาะประเภทลูกค้า (1) (2) (3) (4) (5) (6) และ (7) ซึงเปิดบัญชีเพอืการซือขายหลักทรัพย์ และ/หรือทําธุรกรรมอืนใด

 (“บญัชีหลกัทรัพย์”) กับบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากดั (มหาชน) (“บล.เกียรตินาคนิภัทร”) และใช้บัญชีนีเป็นบัญชีสําหรับหักเงินโดยอัตโนมัติตามคําสังของ บล.เกียรตินาคนิภัทรเท่านัน)

15. เงินฝากประจาํพิเศษ 3.12.1 ผูฝ้ากสามารถขอเปิดบญัชีได ้โดยชือบญัชีตอ้งเป็นชือเดียวกบัเจา้ของบญัชีหลกัทรัพยก์บั บล.เกียรตินาคินภทัร เท่านนั

3.12.2 ไมจ่าํกดัจาํนวนเงินขนัตาํในการเปิดบญัชี 

3.12.3 ธนาคารจะจ่ายดอกเบียปีละ 2 ครัง ณ วนัสินเดือนมิถุนายน และธนัวาคมของทุกปี โดยธนาคารจะคาํนวณ ดอกเบียตามอตัราทีระบุไวใ้นตารางที 1 ดา้นหนา้นี 

เป็นรายวนัจากยอดเงินคงเหลือ ณ สินวนั ตามตวัอยา่งวิธีการคาํนวณดอกเบียออมทรัพย ์KKP Smart Settlement ต่อไปนี

3.12.4 ในกรณีทีผูฝ้าก (ก) ไมมี่ยอดเงินคงเหลือและไม่ใช ้หรือ ยกเลิกการใชบ้ญัชีเป็นบญัชีสาํหรับหักเงินอตัโนมติัตามคาํสงัของ บล.เกียรตินาคินภทัร หรือ (ข) ไมด่าํเนินการเปิดบญัชี

หลกัทรัพยใ์ห้แลว้เสร็จภายใน 30 วนันบัจากวนัทีเปิดบญัชีกบัธนาคาร หรือ ยกเลิกการเปิดบญัชีหลกัทรัพย ์หรือ ปิดบญัชีหลกัทรัพยก์บั บล.เกียรตินาคินภทัร หรือ (ค) ถูกปฏิเสธ

การขอเปิดบญัชีหลกัทรัพย ์หรือ ถูกปิดบญัชีหลกัทรัพยก์บั บล.เกียรตินาคินภทัร ธนาคารขอสงวนสิทธิในการดาํเนินการปิดบญัชี โดยธนาคารจะแจง้ให้ผูฝ้ากทราบล่วงหนา้ก่อนดาํเนินการปิดบญัชี

3.12.5 ในกรณีทีผูฝ้ากปิดบญัชีภายใน 30 วนั นบัตงัแต่วนัทีเปิดบญัชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามทีธนาคารประกาศกาํหนด โดยธนาคารจะแจง้ให้ผูฝ้ากทราบล่วงหนา้ทุกครังก่อนหักค่าธรรมเนียม

3.13 บญัชีเงินฝากออมทรัพย์  KKP Cooperative Savings

(ธนาคารสงวนสิทธิในการรับฝากเงินประเภทนี เฉพาะลกูค้าประเภท (2) และ (7) เฉพาะลกูค้าทีเป็นสหกรณ์ทีจดทะเบียนจัดตังตามกฎหมายเท่านัน

3.13.1  จาํนวนเงินเปิดบญัชีขนัตาํ 1,000.- บาท

3.13.2  ธนาคารจะจ่ายดอกเบียปีละ 2 ครัง ณ วนัสินเดือนมิถุนายน และธนัวาคมของทุกปี  โดยธนาคารจะคาํนวณดอกเบียตามอตัราทีระบุไวใ้นตารางที 1 

ดา้นหนา้นี เป็นรายวนัจากยอดเงินคงเหลือ ณ สินวนั ตามวธีิการคาํนวณดอกเบียทีระบุดา้นทา้ยของประกาศนี

3.13.3 ในกรณีทีบญัชีไม่มีรายการเคลือนไหวตงัแต่ 12 เดือนขึนไป และยอดเงินคงเหลือในบญัชีนอ้ยกวา่ 1,000.- บาท  ธนาคารมีสิทธิหักค่ารักษาบญัชีเงินฝาก

ตามทีธนาคารประกาศกาํหนด โดยธนาคารจะแจง้ให้ผูฝ้ากทราบล่วงหนา้ทุกครังก่อนหักค่ารักษาบญัชี

3.13.4  ในกรณีทีผูฝ้ากปิดบญัชีภายใน 30 วนั นบัตงัแต่วนัทีเปิดบญัชี  ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามทีธนาคารประกาศกาํหนด โดยธนาคารจะแจง้ให้ผูฝ้ากทราบล่วงหนา้ทุกครังก่อนหักค่าธรรมเนียม

3.14 บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP Financial Plus

(ธนาคารสงวนสิทธิในการรับฝากเงินประเภทนี เฉพาะประเภทลูกค้า (5) และ (6) เท่านัน)

3.14.1  จาํนวนเงินเปิดบญัชีขนัตาํ 1,000.- บาท

3.14.2  ธนาคารจะจ่ายดอกเบียปีละ 2 ครัง ณ วนัสินเดือนมิถุนายน และธนัวาคมของทุกปี  โดยธนาคารจะคาํนวณดอกเบียตามอตัราทีระบุไวใ้นตารางที 1 

ดา้นหนา้นี เป็นรายวนัจากยอดเงินคงเหลือ ณ สินวนั ตามวธีิการคาํนวณดอกเบียทีระบุดา้นทา้ยของประกาศนี

3.14.3 ในกรณีทีบญัชีไม่มีรายการเคลือนไหวตงัแต่ 12 เดือนขึนไป และยอดเงินคงเหลือในบญัชีนอ้ยกวา่ 1,000.- บาท  ธนาคารมีสิทธิหักค่ารักษาบญัชีเงินฝาก

ตามทีธนาคารประกาศกาํหนด โดยธนาคารจะแจง้ให้ผูฝ้ากทราบล่วงหนา้ทุกครังก่อนหักค่ารักษาบญัชี

3.14.4  ในกรณีทีผูฝ้ากปิดบญัชีภายใน 30 วนั นบัตงัแต่วนัทีเปิดบญัชี  ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามทีธนาคารประกาศกาํหนด โดยธนาคารจะแจง้ให้ผูฝ้ากทราบล่วงหนา้ทุกครังก่อนหักค่าธรรมเนียม

3.15 บญัชีเงินฝากพนืฐาน

(ธนาคารสงวนสิทธิในการรับฝากเงินประเภทนี เฉพาะประเภทลูกค้า (1) เท่านัน)

3.15.1  ให้บริการเฉพาะกลุ่มลูกคา้บุคคลธรรมดา ดงันี

1. ผูที้ถือบตัรสวสัดิการแห่งรัฐทียงัไม่หมดอาย ุหรือ บุคคลธรรมดาทีมีอายตุงัแต่ 65 ปีบริบูรณขึ์นไป ณ วนัทีเปิดบญัชี

2. ผูไ้ดรั้บเงินสวสัดิการสงัคมจากรัฐและเงินอุดหนุนอืนในลกัษณะเดียวกนั และสมคัรใชบ้ริการ KK พร้อมเพยโ์ดยผูกบญัชีนีกบัเลขประจาํตวัประชาชาชน

3.15.2  ผูฝ้ากสามารถขอเปิดบญัชีไดเ้ฉพาะบญัชีทีมีชือบุคคลคนเดียวเป็นเจา้ของบญัชี และผูฝ้าก 1 ราย เปิดได ้1 บญัชี เท่านนั 

ตลอดจนไม่สามารถขอเปิดบญัชีร่วม หรือเพือบุคคลอืนได ้  

3.15.3  ไมจ่าํกดัจาํนวนเงินขนัตาํในการเปิดบญัชี

3.15.4 ธนาคารจะจ่ายดอกเบียปีละ 2 ครัง ณ วนัสินเดือนมิถุนายน และธนัวาคมของทุกปี  โดยธนาคารจะคาํนวณดอกเบียตามอตัราทีระบุไวใ้นตารางที 1  

ดา้นหนา้นี เป็นรายวนัจากยอดเงินคงเหลือ ณ สินวนั ตามวธีิการคาํนวณดอกเบียทีระบุดา้นทา้ยของประกาศนี 

3.15.5 ไมมี่ค่าธรรมเนียมรักษาบญัชีเงินฝาก

3.15.6 ไมมี่ค่าธรรมเนียมกรณีทีผูฝ้ากปิดบญัชีภายใน 30 วนั นบัตงัแต่วนัทีเปิดบญัชี  

3.15.7 ผูฝ้ากสามารถสมคัรใชบ้ริการบตัรเดบิตได ้โดยประเภทบตัรเดบิตเป็นไปตามทีธนาคารกาํหนด ซึงธนาคารจะยกเวน้ค่าธรรมเนียมออกบตัร

เฉพาะกรณีออกบตัรครังแรกหรือบตัรหมดอาย ุและค่าธรรมเนียมรายปีตลอดอายบุตัร (กรณีบตัรหายหรือชาํรุดคิดค่าธรรมเนียมออกบตัรใหม่ ตามประกาศธนาคาร)  

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

ตงัแต่ 1,000,000 บาท 

แตไ่ม่เกนิ 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

(ส่วนทไีม่เกนิ 200,000,000 บาท) 

0.30%
 +

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

อัตราดอกเบยีทไีด้รับ (ต่อปี) วิธีการคาํนวณ

205,000,000 บาทส่วนทเีกนิ 200,000,000 บาท

ยอดเงินคงเหลือ ณ สินวัน

จํานวนเงินฝาก และอัตราดอกเบยีตามประกาศธนาคาร วิธีการคาํนวณดอกเบยีเงินฝากออมทรัพย์ KKP Smart Settlement

ยอดเงินคงเหลือ ณ สินวัน
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3.16 บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP Smart Corporate

(ธนาคารสงวนสิทธิในการรับฝากเงินประเภทนี เฉพาะประเภทลูกค้า (2) (3) และ (4) เท่านัน และยกเว้นการเปิดบัญชีสําหรับลูกค้าประเภทบริษัทประกันวินาศภัย)

3.16.1  จาํนวนเงินเปิดบญัชีขนัตาํ 1,000.- บาท

3.16.2 ผูฝ้าก 1 ราย สามารถเปิดได ้1 บญัชี เท่านนั 

3.16.3  ธนาคารจะจ่ายดอกเบียปีละ 2 ครัง ณ วนัสินเดือนมิถุนายน และธนัวาคมของทุกปี  โดยธนาคารจะคาํนวณดอกเบียตามอตัราทีระบุไวใ้นตารางที 1 

ดา้นหนา้นี เป็นรายวนัจากยอดเงินคงเหลือ ณ สินวนั ตามวธีิการคาํนวณดอกเบียทีระบุดา้นทา้ยของประกาศนี

3.16.4 ในกรณีทีบญัชีไม่มีรายการเคลือนไหวตงัแต่ 12 เดือนขึนไป และยอดเงินคงเหลือในบญัชีนอ้ยกวา่ 1,000.- บาท  ธนาคารมีสิทธิหักค่ารักษาบญัชีเงินฝาก

ตามทีธนาคารประกาศกาํหนด โดยธนาคารจะแจง้ให้ผูฝ้ากทราบล่วงหนา้ทุกครังก่อนหักค่ารักษาบญัชี

3.16.5  ในกรณีทีผูฝ้ากปิดบญัชีภายใน 30 วนั นบัตงัแต่วนัทีเปิดบญัชี  ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามทีธนาคารประกาศกาํหนด โดยธนาคารจะแจง้ให้ผูฝ้ากทราบล่วงหนา้ทุกครังก่อนหักค่าธรรมเนียม

3.17 บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP Smart Growth

(ธนาคารสงวนสิทธิในการเปิดบัญชีใหม่และรับฝากเงินในบัญชีนี เฉพาะประเภทลูกค้า (1) และมีหน่วยลงทุนในกองทุนใดๆของบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคินภัทร จํากัด

รวมกันไม่ตํากว่า 100,000 บาท โดยซือหน่วยลงทุนดังกล่าวผ่านธนาคารในฐานะตัวแทนสนับสนุนการขาย

หรือการรับซือคืนหน่วยลงทุน)

3.17.1 ผูฝ้ากสามารถขอเปิดบญัชีได ้โดยชือบญัชีเงินฝากตอ้งเป็นชือเดียวกบัชือผูถื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนเกียรตินาคินภทัร จาํกดั  เท่านนั

3.17.2 ไมจ่าํกดัจาํนวนเงินขนัตาํในการเปิดบญัชี 

3.17.3 ผูฝ้ากตอ้งสมคัรบริการ KKP e-Banking 

3.17.4 ธนาคารจะจ่ายดอกเบียปีละ 2 ครัง ณ วนัสินเดือนมิถุนายน และธนัวาคมของทุกปี โดยธนาคารจะคาํนวณ ดอกเบียตามอตัราทีระบุไวใ้นตารางที 1

ดา้นหนา้นี เป็นรายวนัจากยอดเงินคงเหลือ ณ สินวนั ตามวธีิการคาํนวณดอกเบียทีระบุดา้นทา้ยของประกาศนี

3.17.5 ในกรณีทีบญัชีไม่มีรายการเคลือนไหวตงัแต่ 12 เดือนขึนไป และยอดเงินคงเหลือในบญัชีนอ้ยกวา่ 1,000.- บาท  ธนาคารมีสิทธิหักค่ารักษาบญัชีเงินฝาก

ตามทีธนาคารประกาศกาํหนด โดยธนาคารจะแจง้ให้ผูฝ้ากทราบล่วงหนา้ทุกครังก่อนหักค่ารักษาบญัชี

3.17.6 ในกรณีทีผูฝ้ากปิดบญัชีภายใน 30 วนั นบัตงัแต่วนัทีเปิดบญัชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามทีธนาคารประกาศกาํหนด โดยธนาคารจะแจง้ให้ผูฝ้ากทราบล่วงหนา้ทุกครังก่อนหักค่าธรรมเนียม

3.18 บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP Start Saving

(ธนาคารสงวนสิทธิในการเปิดบัญชีใหม่และรับฝากเงินประเภทนี เฉพาะประเภทลูกค้า (1) ทมีีอายตัุงแต่ 15 ปีบริบรูณ์ มีบัตรประชาชนแบบ Smart Card และเข้าเงือนไขผลิตภัณฑ์ทีธนาคารกําหนดเท่านัน)

3.18.1  บญัชี KKP Start Saving เป็นบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก 

3.18.2  ผูฝ้ากสามารถขอเปิดบญัชีไดเ้ฉพาะบญัชีทีมีชือบุคคลคนเดียวเป็นเจา้ของบญัชี และผูฝ้าก 1 ราย เปิดได ้1 บญัชี เท่านนั 

ตลอดจนไม่สามารถขอเปิดบญัชีร่วม หรือเพือบุคคลอืนได ้  

3.18.3 ผูฝ้ากจะตอ้งสมคัรใชบ้ริการ TrueMoney Wallet Application และทาํการยืนยนัตวัตนสาํเร็จก่อน จึงสามารถดาํเนินการเปิดบญัชีดว้ยตนเองได้

3.18.4 ไมจ่าํกดัจาํนวนเงินขนัตาํในการเปิดบญัชี 

3.18.5 ไมส่ามารถสมคัรใชบ้ริการดา้นการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์บางประเภทของธนาคารได ้เช่น บริการบตัรอิเล็กทรอนิกส์  บริการ Sweep In - Out

บริการหักบญัชีเงินฝากเพือการลงทุนแบบอตัโนมติั (KKP Smart Investment Service)  บริการ  KKP-e Banking รวมถึงไม่สามารถใชเ้ป็นบญัชีนีเป็นหลกัคาํประกนัสินเชือ 

3.18.6  ธนาคารจะจ่ายดอกเบียปีละ 2 ครัง ณ วนัสินเดือนมิถุนายน และธนัวาคมของทุกปี  โดยธนาคารจะคาํนวณดอกเบียตามอตัราทีระบุไวใ้นตารางที 1 

ดา้นหนา้นี เป็นรายวนัจากยอดเงินคงเหลือ ณ สินวนั ตามวธีิการคาํนวณดอกเบียทีระบุดา้นทา้ยของประกาศนี

3.18.7 ในกรณีทีไมมี่ยอดเงินคงเหลือในบญัชีนีติดต่อกนัเกินกวา่ 90 วนันบัจากวนัทีเปิดบญัชี ธนาคารสงวนสิทธิในการปิดบญัชี โดยธนาคารจะแจง้ให้ผูฝ้ากทราบล่วงหนา้ก่อนดาํเนินการปิดบญัชี

3.18.8 ในกรณีทีผูฝ้ากปิดบญัชีภายใน 30 วนั นบัตงัแต่วนัทีเปิดบญัชี  ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามทีธนาคารประกาศกาํหนด โดยธนาคารจะแจง้ให้ผูฝ้ากทราบล่วงหนา้ทุกครังก่อนหักค่าธรรมเนียม

3.18.9 ในกรณีทีบญัชีไม่มีรายการเคลือนไหวตงัแต่ 12 เดือนขึนไป และยอดเงินคงเหลือในบญัชีนอ้ยกวา่ 1,000.- บาท  ธนาคารมีสิทธิหักค่ารักษาบญัชีเงินฝาก

ตามทีธนาคารประกาศกาํหนด โดยธนาคารจะแจง้ให้ผูฝ้ากทราบล่วงหนา้ทุกครังก่อนหักค่ารักษาบญัชี

3.19 บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP Savvy

(ธนาคารสงวนสิทธิในการเปิดบัญชีใหม่และรับฝากเงินประเภทนี เฉพาะประเภทลูกค้า (1) ทมีีอายตัุงแต่ 15 ปีบริบรูณ์ มีบัตรประชาชนแบบ Smart Card และเข้าเงือนไขผลิตภัณฑ์ทีธนาคารกําหนดเท่านัน)

3.19.1  บญัชี KKP Savvy เป็นบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก 

3.19.2  ผูฝ้ากสามารถขอเปิดบญัชีไดเ้ฉพาะบญัชีทีมีชือบุคคลคนเดียวเป็นเจา้ของบญัชี และผูฝ้าก 1 ราย เปิดได ้1 บญัชี เท่านนั 

ตลอดจนไม่สามารถขอเปิดบญัชีร่วม หรือเพือบุคคลอืนได ้  

3.19.3  ผูฝ้ากตอ้งมี Email Address และตอ้งสมคัรใชบ้ริการ  KKP e-Banking เพือใชส้าํหรับการเปิดบญัชีและทาํธุรกรรมทางการเงิน

3.19.4 ผูฝ้ากสามารถเปิดบญัชีไดด้ว้ยตนเองผ่าน KKP Mobile  Application ตงัแต่เวลา 06.00 - 22.00 น. โดยทาํการพิสูจน์และยืนยนัตวัตนผ่านบริการ NDID 

หรือสามารถพิสูจน์และยืนยนัตวัตนไดที้จุดบริการ AIS  โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดจุดให้บริการไดที้ URL: https://www.ais.th/servicecenter/

3.19.5  ไมจ่าํกดัจาํนวนเงินขนัตาํในการเปิดบญัชี 

3.19.6  ผูฝ้ากสามารถทาํธุรกรรมฝาก / ถอน /โอน / สมคัรบริการอืนๆของธนาคาร ผ่านช่องทางต่างๆไดต้ามเงือนไขทีธนาคารกาํหนดไว ้

3.19.7 ผูฝ้ากไม่สามารถใชบ้ญัชีนีเป็นหลกัประกนัสินเชือได้

3.19.8 ธนาคารจะจ่ายดอกเบียเงินฝากปีละ 2 ครัง ณ วนัสินเดือนมิถุนายน และธนัวาคมของทุกปี  โดยธนาคารจะคาํนวณดอกเบียตามอตัราทีระบุไวใ้นตารางที 1 

ดา้นหนา้นี เป็นรายวนัจากยอดเงินคงเหลือ ณ สินวนั ตามวธีิการคาํนวณดอกเบียทีระบุดา้นทา้ยของประกาศนี

3.19.9  ในกรณีทีผูฝ้ากปิดบญัชีภายใน 30 วนั นบัตงัแต่วนัทีเปิดบญัชี  ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามทีธนาคารประกาศกาํหนด โดยธนาคารจะแจง้ให้ผูฝ้ากทราบล่วงหนา้ทุกครังก่อนหักค่าธรรมเนียม

3.19.10 ในกรณีทีบญัชีไม่มีรายการเคลือนไหวตงัแต่ 12 เดือนขึนไป และยอดเงินคงเหลือในบญัชีนอ้ยกวา่ 1,000.- บาท  ธนาคารมีสิทธิหักค่ารักษาบญัชีเงินฝาก

ตามทีธนาคารประกาศกาํหนด โดยธนาคารจะแจง้ให้ผูฝ้ากทราบล่วงหนา้ทุกครังก่อนหักค่ารักษาบญัชี
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3.20 บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ Dime! Save

(ธนาคารสงวนสิทธิในการเปิดบัญชีใหม่และรับฝากเงินประเภทนี เฉพาะประเภทลูกค้า (1) ทมีีอายตัุงแต่ 20 ปีบริบรูณ์ มีบัตรประชาชนแบบ Smart Card และเข้าเงือนไขผลิตภัณฑ์ทีธนาคารกําหนดเท่านัน)

3.20.1  บญัชี Dime! Save เป็นบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก ทีให้บริการผ่าน Dime! Application

3.20.2 ผูฝ้ากสามารถขอเปิดบญัชีไดเ้ฉพาะบญัชีทีมีชือบุคคลคนเดียวเป็นเจา้ของบญัชี และผูฝ้าก 1 ราย เปิดได ้1 บญัชี เท่านนั 

ตลอดจนไม่สามารถขอเปิดบญัชีร่วม หรือเพือบุคคลอืนได ้  

3.20.3 ผูฝ้ากจะตอ้งสมคัรใชบ้ริการผ่าน Dime! Application และทาํการยืนยนัตวัตนสาํเร็จก่อน จึงสามารถดาํเนินการเปิดบญัชีดว้ยตนเองได้

3.20.4 ไมจ่าํกดัจาํนวนเงินขนัตาํในการเปิดบญัชี 

3.20.5 ไมส่ามารถสมคัรใชบ้ริการดา้นการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์บางประเภทของธนาคารได ้เช่น บริการบตัรอิเล็กทรอนิกส์  บริการ Sweep In - Out

บริการหักบญัชีเงินฝากเพือการลงทุนแบบอตัโนมติั (KKP Smart Investment Service)  บริการ  KKP-e Banking รวมถึงไม่สามารถใชบ้ญัชีนีเป็นหลกัคาํประกนัสินเชือ 

3.20.6 ธนาคารจะจ่ายดอกเบียเงินฝากปีละ 2 ครัง ณ วนัสินเดือนมิถุนายน และธนัวาคมของทุกปี  โดยธนาคารจะคาํนวณดอกเบียตามอตัราทีระบุไวใ้นตารางที 1 

ดา้นหนา้นี เป็นรายวนัจากยอดเงินคงเหลือ ณ สินวนั ตามวธีิการคาํนวณดอกเบียทีระบุดา้นทา้ยของประกาศนี

3.20.7 ในกรณีทีไมมี่ยอดเงินคงเหลือในบญัชีนีติดต่อกนัเกินกวา่ 90 วนันบัจากวนัทีเปิดบญัชี ธนาคารสงวนสิทธิในการปิดบญัชี โดยธนาคารจะแจง้ให้ผูฝ้ากทราบล่วงหนา้ก่อนดาํเนินการปิดบญัชี

3.20.8 ในกรณีทีผูฝ้ากปิดบญัชีภายใน 30 วนั นบัตงัแต่วนัทีเปิดบญัชี  ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามทีธนาคารประกาศกาํหนด โดยธนาคารจะแจง้ให้ผูฝ้ากทราบล่วงหนา้ทุกครังก่อนหักค่าธรรมเนียม

3.20.9 ในกรณีทีบญัชีไม่มีรายการเคลือนไหวตงัแต่ 24 เดือนขึนไป และยอดเงินคงเหลือในบญัชีนอ้ยกวา่ 1,000.- บาท  ธนาคารมีสิทธิหักค่ารักษาบญัชีเงินฝาก

ตามทีธนาคารประกาศกาํหนด โดยธนาคารจะแจง้ให้ผูฝ้ากทราบล่วงหนา้ทุกครังก่อนหักค่ารักษาบญัชี

4. เงือนไขสําหรับการฝากเงินในบัญชีเงินฝากประจํา

4.1 บญัชีเงินฝากประจํา  ในกรณีทีผู้ฝากขอรับสมุดคู่ฝากเป็นหลกัฐานการฝากเงิน

(ธนาคารสงวนสิทธิในการเปิดบัญชีเงินฝากประจํา ทีมีกําหนดระยะเวลาฝาก 4 เดือน เฉพาะประเภทลูกค้า (1) เท่านัน)

4.1.1  จาํนวนเงินเปิดบญัชีขนัตาํ 5,000.- บาท การฝากครังต่อไปจะตอ้งฝากจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 5,000.- บาทต่อรายการ สาํหรับทุกประเภทเงินฝาก

ยกเวน้ เงินฝากประจาํ 4 เดือน จาํนวนเงินเปิดบญัชีขนัตาํ 100,000.- บาท สาํหรับการฝากครังต่อไปจะตอ้งฝากจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 100,000.- บาทต่อรายการ

4.1.2  ผูฝ้ากจะไดรั้บดอกเบียเงินฝากจากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามอตัราทีระบุไวใ้นตารางที 1 ดา้นหนา้นี เมือผูฝ้ากฝากเงินครบตามกาํหนดเวลาทีระบุไว้

ในคาํขอเปิดบญัชีหรือใบนาํฝาก แลว้แต่กรณี นบัตงัแต่วนัฝากเงินแต่ละรายการ โดยธนาคารจะคาํนวณดอกเบียตามวธีิการคาํนวณดอกเบียทีระบุ

ดา้นทา้ยของประกาศนี ทงันี ผูฝ้ากตอ้งมีบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์หรือบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัของธนาคาร เพือรับโอนดอกเบียทีเกิดขึน

ทงันี ในกรณีทีผูฝ้ากฝากเงินเพิมเติม หาก (ก) ผูฝ้ากฝากเขา้บญัชีเงินฝากประจาํตามประเภทเงินฝากและระยะเวลาการฝากทีธนาคารกาํหนด

อตัราดอกเบียตามยอดเงินฝากไวม้ากกวา่ 1 อตัรา และ (ข) จาํนวนเงินของรายการทีฝากเพิมเติมนนัทาํให้ยอดเงินฝากประจาํรวมทุกบญัชี (ไมร่วมบญัชี

เงินฝากประจาํพิเศษ) ของผูฝ้ากทงัหมดทีมีอยูก่บัธนาคาร มีจาํนวนมากกวา่ 100,000,000.- บาท ธนาคารจะจ่ายดอกเบียให้กบัรายการทีฝากเพิมเติม 

ตามอตัราดอกเบีย ประเภทเงินฝากและระยะเวลาการฝากของรายการฝากเงินทีเพิมเติมดงักล่าว ในอตัราดอกเบียเงินฝากทีมากกวา่ 100,000,000.- บาท 

ทีระบุไวใ้นตารางที 1 ดา้นหนา้นี 

4.1.3  ในกรณีทีผูฝ้ากถอนเงินก่อนครบกาํหนด ผูฝ้ากจะตอ้งถอนเต็มจาํนวนของยอดฝากแต่ละรายการ โดยหากมีระยะเวลาฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะ

ไมจ่่ายดอกเบีย  และหากมีระยะเวลาฝากตงัแต่ 3 เดือนขึนไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบียจากยอดเงินฝากดงักล่าว สาํหรับระยะเวลาทีฝากไวจ้ริงใน

อตัราดอกเบียออมทรัพยท์วัไป ณ วนัฝาก 

4.1.4 เงินฝากทีมีระยะเวลาฝากตงัแต่ 12 เดือนขึนไป ผูฝ้ากสามารถเลือกรับดอกเบียเป็นราย 6 เดือน หรือรับดอกเบียเมือครบกาํหนดฝากเงินก็ได ้โดยกาํหนด 

เงือนไขการรับดอกเบียและวธีิการรับดอกเบียในคาํขอเปิดบญัชี หรือใบนาํฝาก หรือเอกสารอืนใดตามทีธนาคารกาํหนด  

4.1.5 เมือครบกาํหนดฝากเงิน หากผูฝ้ากมิไดถ้อนเงินฝากรายการนนัๆ ให้ถือวา่ผูฝ้ากประสงคจ์ะฝากเงินรายการนนักบัธนาคารต่อไป ตามประเภทและ

ระยะเวลาการฝากเดิม เวน้แต่ธนาคารจะกาํหนดเป็นอยา่งอืน โดยแจง้ให้ผูฝ้ากทราบล่วงหนา้ 

4.2 บญัชีเงินฝากประจํา  ในกรณีทีผู้ฝากขอรับใบรับฝาก (CD) เป็นหลักฐานการฝากเงิน

(ธนาคารสงวนสิทธิในการรับฝากเงินประเภทนี เฉพาะประเภทลูกค้า (2) (3) (4) (5) (6) และ (7) เท่านัน)

4.2.1  จาํนวนเงินเปิดบญัชีขนัตาํ 500,000.- บาท  สาํหรับการฝากครังต่อไป จะตอ้งฝากจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 100,000.- บาทต่อรายการ

4.2.2  ผูฝ้ากจะไดรั้บดอกเบียเงินฝากจากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามอตัราทีระบุไวใ้นตารางที 1 ดา้นหนา้นี เมือผูฝ้ากฝากเงินครบตามกาํหนดเวลาทีระบุไว้

ในคาํขอเปิดบญัชีหรือใบนาํฝากหรือเอกสารอืนใดตามทีธนาคารกาํหนด แลว้แต่กรณี นบัตงัแต่วนัฝากเงินแต่ละรายการ โดยธนาคารจะคาํนวณดอกเบีย

ตามวธีิการคาํนวณดอกเบียทีระบุดา้นทา้ยของประกาศนี ทงันี ผูฝ้ากตอ้งมีบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์หรือบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัของธนาคาร เพือ

รับโอนดอกเบียทีเกิดขึน

  ทงันี ในกรณีทีผูฝ้ากฝากเงินเพิมเติม หาก (ก) ผูฝ้ากฝากเขา้บญัชีเงินฝากประจาํตามประเภทเงินฝากและระยะเวลาการฝากทีธนาคารกาํหนด

อตัราดอกเบียตามยอดเงินฝากไวม้ากกวา่ 1 อตัรา และ (ข) จาํนวนเงินของรายการทีฝากเพิมเติมนนัทาํให้ยอดเงินฝากประจาํรวมทุกบญัชี (ไมร่วมบญัชี

เงินฝากประจาํพิเศษ) ของผูฝ้ากทงัหมดทีมีอยูก่บัธนาคาร มีจาํนวนมากกวา่ 100,000,000.- บาท ธนาคารจะจ่ายดอกเบียให้กบัรายการทีฝากเพิมเติม 

ตามอตัราดอกเบีย ประเภทเงินฝากและระยะเวลาการฝากของรายการฝากเงินทีเพิมเติมดงักล่าว ในอตัราดอกเบียเงินฝากทีมากกวา่ 100,000,000.- บาท 

ทีระบุไวใ้นตารางที 1 ดา้นหนา้นี

4.2.3  ในกรณีทีผูฝ้ากถอนเงินก่อนครบกาํหนด  ผูฝ้ากจะตอ้งถอนเต็มจาํนวนของยอดฝากแต่ละรายการ โดยหากมีระยะเวลาฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน  ธนาคารจะ

ไมจ่่ายดอกเบีย และหากมีระยะเวลาฝากตงัแต่ 3 เดือนขึนไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบียจากยอดเงินฝากดงักล่าว  สาํหรับระยะเวลาทีฝากไวจ้ริงใน

อตัราดอกเบียออมทรัพยท์วัไป ณ วนัฝาก

4.2.4 เงินฝากทีมีระยะเวลาฝากตงัแต่ 12 เดือนขึนไป ผูฝ้ากสามารถเลือกรับดอกเบียเป็นราย 6 เดือน หรือรับดอกเบียเมือครบกาํหนดฝากเงินก็ได ้โดยกาํหนด

เงือนไขการรับดอกเบียและวธีิการรับดอกเบียในคาํขอเปิดบญัชี หรือใบนาํฝาก หรือเอกสารอืนใดตามทีธนาคารกาํหนด

4.2.5  เมือครบกาํหนดฝากเงิน หากผูฝ้ากมิไดถ้อนเงินฝากรายการนนัๆ ให้ถือวา่ผูฝ้ากประสงคจ์ะฝากเงินรายการนนักบัธนาคารต่อไป ตามประเภทและ

ระยะเวลาการฝากเดิม เวน้แต่ธนาคารจะกาํหนดเป็นอยา่งอืน โดยแจง้ให้ผูฝ้ากทราบล่วงหนา้ 
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4.3 บญัชีเงินฝากประจําประเภทบัตรเงินฝาก (NCD)

(ธนาคารสงวนสิทธิในการรับฝากเงินประเภทนี เฉพาะลกูค้าทีมีสินเชือกับธนาคาร และประสงค์ทีจะนําบัตรเงินฝากมาเป็นประกนัในการชําระหนีสินเชือให้แก่

ธนาคารเท่านัน หรือลูกค้าทีได้รับความเห็นชอบจากธนาคาร)

4.3.1  จาํนวนเงินเปิดบญัชีขนัตาํ 100,000.- บาท

4.3.2  ผูฝ้ากจะไดรั้บดอกเบียเงินฝากจากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามอตัราทีระบุไวใ้นตารางที 1 ดา้นหนา้นี เมือผูฝ้ากฝากเงินครบตามกาํหนดเวลาทีระบุไว้

ในคาํขอเปิดบญัชีหรือใบนาํฝากหรือเอกสารอืนใดตามทีธนาคารกาํหนด แลว้แต่กรณี นบัตงัแต่วนัฝากเงินแต่ละรายการ โดยธนาคารจะคาํนวณดอกเบีย

ตามวธีิการคาํนวณดอกเบียทีระบุดา้นทา้ยของประกาศนี ทงันี ผูฝ้ากตอ้งมีบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์หรือบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัของธนาคาร เพือ

รับโอนดอกเบียทีเกิดขึน

    ทงันี ในกรณีทีผูฝ้ากฝากเงินเพิมเติม หาก (ก) ผูฝ้ากฝากเขา้บญัชีเงินฝากประจาํตามประเภทเงินฝากและระยะเวลาการฝากทีธนาคารกาํหนด

อตัราดอกเบียตามยอดเงินฝากไวม้ากกวา่ 1 อตัรา และ (ข) จาํนวนเงินของรายการทีฝากเพิมเติมนนัทาํให้ยอดเงินฝากประจาํรวมทุกบญัชี (ไมร่วมบญัชี

เงินฝากประจาํพิเศษ) ของผูฝ้ากทงัหมดทีมีอยูก่บัธนาคาร มีจาํนวนมากกวา่ 100,000,000.- บาท ธนาคารจะจ่ายดอกเบียให้กบัรายการทีฝากเพิมเติม 

ตามอตัราดอกเบีย ประเภทเงินฝากและระยะเวลาการฝากของรายการฝากเงินทีเพิมเติมดงักล่าว ในอตัราดอกเบียเงินฝากทีมากกวา่ 100,000,000.- บาท 

ทีระบุไวใ้นตารางที 1 ดา้นหนา้นี

4.3.3  ในกรณีทีผูฝ้ากประสงคที์จะถอนเงินก่อนวนัครบกาํหนดชาํระหนีสินเชือทงัหมด  ผูฝ้ากจะตอ้ง (ก) ไดรั้บความยินยอมจากธนาคารก่อน  และ (ข) ถอน

เต็มจาํนวนของยอดฝากแต่ละรายการ โดยหากมีระยะเวลาฝากเงินไมถึ่ง 3 เดือน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบีย และหากมีระยะเวลาฝากเงินตงัแต่ 3 เดือน

ขึนไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบียจากยอดเงินฝากดงักล่าว สาํหรับระยะเวลาทีฝากไวจ้ริง ในอตัราดอกเบียออมทรัพยท์วัไป ณ วนัฝาก 

4.3.4  ผูฝ้ากจะไดรั้บดอกเบียเมือครบกาํหนดฝากเงิน ตามวิธีการรับดอกเบียทีผูฝ้ากระบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัชี หรือใบนาํฝาก หรือเอกสารอืนใดตามทีธนาคารกาํหนด

4.3.5  เมือครบกาํหนดฝากเงิน หากผูฝ้ากมิไดถ้อนเงินฝากรายการนนัๆ ให้ถือวา่ผูฝ้ากประสงคจ์ะฝากเงินรายการนนักบัธนาคารต่อไป ตามประเภทและ

ระยะเวลาการฝากเดิม เวน้แต่ธนาคารจะกาํหนดเป็นอยา่งอืน โดยแจง้ให้ผูฝ้ากทราบล่วงหนา้

4.3.6  ผูฝ้ากสามารถโอนบตัรเงินฝากให้แก่บุคคลอืนไดโ้ดยมีเงือนไขวา่ตอ้งเป็นการโอนให้กบับุคคลทีเป็นประเภทลูกคา้เดียวกนักบัผูฝ้าก

4.4 บญัชีเงินฝากประจํา เคเคพ ีฟรี 55 อัพ

(ธนาคารสงวนสิทธิในการเปิดบัญชีใหม่และรับฝากเงินประเภทนี เฉพาะประเภทลูกค้า (1) ทมีีอายตัุงแต่ 55 ปีบริบรูณ์)

4.4.1  ผูฝ้ากสามารถขอเปิดบญัชีไดเ้ฉพาะบญัชีทีมีชือบุคคลคนเดียวเป็นเจา้ของบญัชี ตลอดจนไม่สามารถขอเปิดบญัชีร่วม หรือเพือบุคคลอืนได ้และผูฝ้าก 

1 ราย เปิดได ้1 บญัชีเท่านนั

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

หรือ 24 เดือนได ้ ในกรณีทีฝากครบ 2 รายการ ผูฝ้ากไมส่ามารถฝากเพิมได ้ ยกเวน้ในกรณีเมือยอดเงินคงเหลือในบญัชีเงินฝากมียอดเป็นศนูยใ์น 1 รายการ

หรือ 2 รายการทีฝาก ผูฝ้ากสามารถฝากเพิมเติมได ้รวมกนัสูงสุดไม่เกิน 2 รายการเท่านนั 

4.4.3  ผูฝ้ากจะไดรั้บดอกเบียเงินฝากจากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามอตัราทีระบุไวใ้นตารางที 1 ดา้นหนา้นี เมือผูฝ้ากฝากเงินครบตามกาํหนดเวลาทีระบุไว้

ในคาํขอเปิดบญัชีหรือใบนาํฝากหรือเอกสารอืนใดตามทีธนาคารกาํหนด แลว้แต่กรณี นบัตงัแต่วนัฝากเงินแต่ละรายการ โดยธนาคารจะคาํนวณดอกเบีย

ตามวธีิการคาํนวณดอกเบียทีระบุดา้นทา้ยของประกาศนี ทงันี ผูฝ้ากตอ้งมีบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์หรือบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัของธนาคาร เพือรับโอนดอกเบียทีเกิดขึน

4.4.4  ในกรณีทีผูฝ้ากประสงคจ์ะถอนเงิน ผูฝ้ากจะตอ้งถอนเต็มจาํนวนของยอดฝากแต่ละรายการ และหากผูฝ้ากถอนเงินก่อนครบกาํหนดเวลา ผูฝ้ากจะ

ไมไ่ดรั้บดอกเบียเงินฝากจากธนาคาร ทงันี หากผูฝ้ากไดรั้บดอกเบียเงินฝากจากธนาคารไปก่อนวนัครบกาํหนดเวลา ธนาคารสงวนสิทธิทีจะเรียกคืน

ดอกเบียเงินฝากดงักล่าว โดยหักดอกเบียจากยอดเงินฝากไดท้นัที

4.4.5  ธนาคารจะจ่ายดอกเบียให้แก่ผูฝ้ากเป็นรายเดือน  ตามวิธีการรับดอกเบียทีผูฝ้ากระบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัชี หรือใบนาํฝาก หรือเอกสารอืนใดตามทีธนาคารกาํหนด

4.4.6  เมือครบกาํหนดฝากเงิน หากผูฝ้ากมิไดถ้อนเงินฝากรายการนนัๆ ให้ถือวา่ผูฝ้ากประสงคจ์ะฝากเงินรายการนนักบัธนาคารต่อไป ตามประเภทและ

ระยะเวลาการฝากเดิม เวน้แต่ธนาคารจะกาํหนดเป็นอยา่งอืน โดยแจง้ให้ผูฝ้ากทราบล่วงหนา้ 

4.5 บญัชีเงินฝากประจําประเภทไม่มีสมุดคู่ฝาก (KKP e-Fixed Deposit)

(ธนาคารสงวนสิทธิในการเปิดบัญชีใหม่และรับฝากเงินประเภทนี เฉพาะประเภทลูกค้า (1) ทมีีอายตัุงแต่ 15 ปีบริบรูณ์ มีบัตรประชาชนแบบ Smart Card และเข้าเงือนไข

ผลิตภัณฑ์ทีธนาคารกําหนดเท่านัน)

4.5.1  ผูฝ้ากสามารถขอเปิดบญัชีไดเ้ฉพาะบญัชีทีมีชือบุคคลคนเดียวเป็นเจา้ของบญัชี และผูฝ้าก 1 ราย เปิดได ้1 บญัชี  โดยไมจ่าํกดัรายการฝาก

4.5.2  ผูฝ้ากสามารถเปิดบญัชีไดด้ว้ยตนเองผ่าน KKP Mobile  Application ตงัแต่เวลา 06.00 - 22.00 น. โดยทาํการพิสูจน์และยืนยนัตวัตนผ่านบริการ NDID 

หรือสามารถพิสูจน์และยืนยนัตวัตนไดที้จุดบริการ AIS  โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดจุดให้บริการไดที้ URL:https://www.ais.th/servicecenter/

4.5.3  จาํนวนเงินเปิดบญัชีขนัตาํ 5,000.- บาท การฝากครังต่อไปจะตอ้งฝากจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 5,000.- บาทต่อรายการ 

4.5.4  ผูฝ้ากสามารถทาํธุรกรรมฝาก / ถอน / สมคัรบริการอืนๆของธนาคาร ผ่านช่องทางต่างๆไดต้ามเงือนไขทีธนาคารกาํหนดไว ้

4.5.5  ผูฝ้ากไม่สามารถใชบ้ญัชีนีเป็นหลกัประกนัสินเชือได้
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4.5.6 ผูฝ้ากจะไดรั้บดอกเบียเงินฝากจากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามอตัราทีระบุไวใ้นตารางที 1 ดา้นหนา้นี เมือผูฝ้ากฝากเงินครบตามกาํหนดเวลา

นบัตงัแต่วนัฝากเงินแต่ละรายการ โดยธนาคารจะคาํนวณดอกเบียตามวธีิการคาํนวณดอกเบียทีระบุดา้นทา้ยของประกาศนี 

ทงันี ผูฝ้ากตอ้งมีบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์หรือบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัของธนาคาร เพือรับโอนดอกเบียทีเกิดขึน

โดยชือบญัชีตอ้งตรงกบัชือบญัชีเงินฝากประจาํแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก

4.5.7  ในกรณีทีผูฝ้ากถอนเงินก่อนครบกาํหนด ผูฝ้ากจะตอ้งถอนเต็มจาํนวนของยอดฝากแต่ละรายการ โดยหากมีระยะเวลาฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะ

ไมจ่่ายดอกเบีย  และหากมีระยะเวลาฝากตงัแต่ 3 เดือนขึนไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบียจากยอดเงินฝากดงักล่าว สาํหรับระยะเวลาทีฝากไวจ้ริงใน

อตัราดอกเบียออมทรัพยท์วัไป ณ วนัฝาก 

4.5.8 ผูฝ้ากจะไดรั้บดอกเบียเมือครบกาํหนดระยะเวลาฝาก  โดยธนาคารจะโอนดอกเบียรับไปยงับญัชีเงินฝากทีผูฝ้ากระบุไว ้ณ ตอนทีทาํรายการฝากของแต่ละรายการ

4.5.9  เมือครบกาํหนดฝากเงิน หากผูฝ้ากมิไดถ้อนเงินฝากรายการนนัๆ ให้ถือวา่ผูฝ้ากประสงคจ์ะฝากเงินรายการนนักบัธนาคารต่อไป ตามประเภทและ

ระยะเวลาการฝากเดิม เวน้แต่ธนาคารจะกาํหนดเป็นอยา่งอืน โดยแจง้ให้ผูฝ้ากทราบล่วงหนา้ 

4.6 บญัชีเงินฝากประจําพเิศษ 18 เดือน ในกรณีทีผู้ฝากขอรับสมุดคู่ฝากเป็นหลกัฐานการฝากเงิน

(ธนาคารสงวนสิทธิในการเปิดบญัชีใหม่และรับฝากเงินประเภทนี เฉพาะประเภทลูกคา้ (1) เท่านนั)

4.6.1 จาํนวนเงินเปิดบญัชีขนัตาํ 500,000.- บาท สาํหรับการฝากครังต่อไปจะตอ้งฝากจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 500,000.- บาทต่อรายการ และยอดเงินฝากในบญัชีสูงสุด

ตอ้งไม่เกิน 300,000,000.- บาท

4.6.2 ผูฝ้ากจะไดรั้บดอกเบียเงินฝากจากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามอตัราทีระบุไวใ้นตารางที 1 ดา้นหนา้นี เมือผูฝ้ากฝากเงินครบตามกาํหนดเวลาทีระบุไว้

ในคาํขอเปิดบญัชีหรือใบนาํฝากหรือเอกสารอืนใดตามทีธนาคารกาํหนด แลว้แต่กรณี นบัตงัแต่วนัฝากเงินแต่ละรายการ โดยธนาคารจะคาํนวณดอกเบีย

ตามวธีิการคาํนวณดอกเบียทีระบุดา้นทา้ยของประกาศนี ทงันี ผูฝ้ากตอ้งมีบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์หรือบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัของธนาคาร เพือ

รับโอนดอกเบียทีเกิดขึน 

4.6.3 ในกรณีทีผูฝ้ากถอนเงินก่อนครบกาํหนด ผูฝ้ากจะตอ้งถอนเต็มจาํนวนของยอดฝากแต่ละรายการ โดยหากมีระยะเวลาฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะ

ไมจ่่ายดอกเบีย และหากมีระยะเวลาฝากเงินตงัแต่ 3 เดือนขึนไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบียจากยอดเงินฝากดงักล่าว สาํหรับระยะเวลาทีฝากไวจ้ริง 

ในอตัราดอกเบียออมทรัพยท์วัไป ณ วนัฝาก 

4.6.4 ผูฝ้ากจะไดรั้บดอกเบียรายเดือน ตามวิธีการรับดอกเบียทีผูฝ้ากระบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัชี หรือใบนาํฝาก หรือเอกสารอืนใดตามทีธนาคารกาํหนด  

4.6.5 เมือครบกาํหนดฝากเงิน หากผูฝ้ากมิไดถ้อนเงินฝากรายการนนัๆ ให้ถือวา่ผูฝ้ากประสงคจ์ะฝากเงินรายการนนักบัธนาคารต่อไป โดยธนาคารจะทาํการ

ฝากเงินรายการดงักล่าวเขา้บญัชีเงินฝากประจาํระยะเวลาการฝาก 12 เดือน ซึงผูฝ้ากจะไดรั้บดอกเบียเท่ากบัอตัราดอกเบียเงินฝากประจาํ 12 เดือน ทีธนาคาร

ประกาศใชอ้ยูใ่นขณะนนั 

4.7 บญัชีเงินฝากประจําพเิศษ 14 เดือน และ 18 เดือน ประเภทไม่มีสมุดคู่ฝาก  (KKP e-Fixed Deposit)

(ธนาคารสงวนสิทธิในการเปิดบญัชีใหม่และรับฝากเงินประเภทนี เฉพาะประเภทลูกคา้ (1) ทีมีอายตุงัแต่ 15 ปีบริบูรณ ์มีบตัรประชาชนแบบ Smart Card และเขา้เงือนไข

ผลิตภณัฑที์ธนาคารกาํหนดเท่านนั)

4.7.1  ผูฝ้ากสามารถขอเปิดบญัชีไดเ้ฉพาะบญัชีทีมีชือบุคคลคนเดียวเป็นเจา้ของบญัชี และผูฝ้าก 1 ราย เปิดได ้1 บญัชี โดยไม่จาํกดัรายการฝาก

4.7.2 ผูฝ้ากสามารถเปิดบญัชีไดด้ว้ยตนเองผ่าน KKP Mobile  Application ตงัแต่เวลา 06.00 - 22.00 น. โดยทาํการพิสูจน์และยืนยนัตวัตนผ่านบริการ NDID 

หรือสามารถพิสูจน์และยืนยนัตวัตนไดที้จุดบริการ AIS  โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดจุดให้บริการไดที้ URL:https://www.ais.th/servicecenter/

4.7.3 จาํนวนเงินเปิดบญัชีขนัตาํ 5,000.- บาท สาํหรับการฝากครังต่อไปจะตอ้งฝากจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 5,000.- บาทต่อรายการ และยอดเงินฝากในบญัชีสูงสุด

ตอ้งไม่เกิน 200,000,000.- บาท ต่อเงินฝากประจาํพิเศษแต่ละระยะเวลา

4.7.4 ผูฝ้ากสามารถทาํธุรกรรมฝาก / ถอน  สมคัรบริการอืนๆของธนาคาร ผ่านช่องทางต่างๆไดต้ามเงือนไขทีธนาคารกาํหนดไว ้

4.7.5 ผูฝ้ากไม่สามารถใชบ้ญัชีนีเป็นหลกัประกนัสินเชือได้

4.7.6 ผูฝ้ากจะไดรั้บดอกเบียเงินฝากจากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามอตัราทีระบุไวใ้นตารางที 1 ดา้นหนา้นี เมือผูฝ้ากฝากเงินครบตามกาํหนดเวลา

 นบัตงัแต่วนัฝากเงินแต่ละรายการ โดยธนาคารจะคาํนวณดอกเบียตามวธีิการคาํนวณดอกเบียทีระบุดา้นทา้ยของประกาศนี

 ทงันี ผูฝ้ากตอ้งมีบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์หรือบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัของธนาคาร เพือรับโอนดอกเบียทีเกิดขึน

โดยชือบญัชีตอ้งตรงกบัชือบญัชีเงินฝากประจาํแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก 

4.7.7  ในกรณีทีผูฝ้ากถอนเงินก่อนครบกาํหนด ผูฝ้ากจะตอ้งถอนเต็มจาํนวนของยอดฝากแต่ละรายการ โดยหากมีระยะเวลาฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะ

ไมจ่่ายดอกเบีย  และหากมีระยะเวลาฝากตงัแต่ 3 เดือนขึนไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบียจากยอดเงินฝากดงักล่าว สาํหรับระยะเวลาทีฝากไวจ้ริงใน

อตัราดอกเบียออมทรัพยท์วัไป ณ วนัฝาก 

4.7.8  ผูฝ้ากจะไดรั้บดอกเบียเมือครบกาํหนดระยะเวลาฝาก  โดยธนาคารจะโอนดอกเบียรับไปยงับญัชีเงินฝากทีผูฝ้ากระบุไว ้ณ ตอนทีทาํรายการฝากของแต่ละรายการ

4.7.9 เมือครบกาํหนดฝากเงิน หากผูฝ้ากมิไดถ้อนเงินฝากรายการนนัๆ ให้ถือวา่ผูฝ้ากประสงคจ์ะฝากเงินรายการนนักบัธนาคารต่อไป โดยธนาคารจะทาํการ

ฝากเงินรายการดงักล่าวเขา้บญัชีเงินฝากประจาํแบบไม่มีสมุดคู่ฝากระยะเวลาการฝาก 12 เดือน ซึงผูฝ้ากจะไดรั้บดอกเบียเท่ากบัอตัราดอกเบียเงินฝากประจาํ 12 เดือน ที

ธนาคารประกาศใชอ้ยูใ่นขณะนนั 

4.8 บญัชีเงินฝากประจําพเิศษ 13 เดือน ในกรณีทีผู้ฝากขอรับสมุดคู่ฝากเป็นหลกัฐานการฝากเงิน

(ธนาคารสงวนสิทธิในเปิดบญัชีและรับฝากเงินประเภทนีเฉพาะประเภทลูกคา้ (1) และเป็นลูกคา้ใหม่ทีไมเ่คยมีบญัชีเงินฝากและผลิตภณัฑใ์ดๆกบัธนาคารมาก่อน) 

4.8.1 จาํนวนเงินเปิดบญัชีขนัตาํ 200,000.- บาท สูงสุดไม่เกิน 50,000,000.- บาท ต่อรายการ และผูฝ้าก 1 ราย สามารถทาํรายการฝากประเภทนีไดเ้พียงครังเดียวเท่านนั 

4.8.2 ผูฝ้ากจะไดรั้บดอกเบียเงินฝากจากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามอตัราทีระบุไวใ้นตารางที 1 ดา้นหนา้นี เมือผูฝ้ากฝากเงินครบตามกาํหนดเวลาทีระบุไว้

ในคาํขอเปิดบญัชีหรือใบนาํฝากหรือเอกสารอืนใดตามทีธนาคารกาํหนด แลว้แต่กรณี นบัตงัแต่วนัฝากเงินแต่ละรายการ โดยธนาคารจะคาํนวณดอกเบีย

ตามวธีิการคาํนวณดอกเบียทีระบุดา้นทา้ยของประกาศนี ทงันี ผูฝ้ากตอ้งมีบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์หรือบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัของธนาคาร เพือ

รับโอนดอกเบียทีเกิดขึน 

4.8.3 ในกรณีทีผูฝ้ากทาํรายการฝากเงินเกินจาํนวนเงินและ/หรือจาํนวนรายการทีกาํหนดในขอ้ 4.8.1  ธนาคารขอสงวนสิทธิเปลียนระยะเวลาการฝากของเงินส่วนทีเกินเป็นเทอม 12 เดือน

โดยผูฝ้ากจะไดรั้บดอกเบียของเงินส่วนทีเกินดงักล่าวเท่ากบัอตัราดอกเบียเงินฝากประจาํ 12 เดือนทีธนาคารประกาศใชอ้ยูใ่นขณะนนั 

4.8.4 ในกรณีทีผูฝ้ากถอนเงินก่อนครบกาํหนด ผูฝ้ากจะตอ้งถอนเต็มจาํนวนของยอดฝากแต่ละรายการ โดยหากมีระยะเวลาฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะ

ไมจ่่ายดอกเบีย และหากมีระยะเวลาฝากเงินตงัแต่ 3 เดือนขึนไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบียจากยอดเงินฝากดงักล่าว สาํหรับระยะเวลาทีฝากไวจ้ริง 

ในอตัราดอกเบียออมทรัพยท์วัไป ณ วนัฝาก 
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4.8.5 ผูฝ้ากจะไดรั้บดอกเบียรายเดือน ตามวิธีการรับดอกเบียทีผูฝ้ากระบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัชี หรือใบนาํฝาก หรือเอกสารอืนใดตามทีธนาคารกาํหนด

4.8.6 เมือครบกาํหนดฝากเงิน หากผูฝ้ากมิไดถ้อนเงินฝากรายการนนัๆ ให้ถือวา่ผูฝ้ากประสงคจ์ะฝากเงินรายการนนักบัธนาคารต่อไป โดยธนาคารจะทาํการ

ฝากเงินรายการดงักล่าวเขา้บญัชีเงินฝากประจาํระยะเวลาการฝาก 12 เดือน ซึงผูฝ้ากจะไดรั้บดอกเบียเท่ากบัอตัราดอกเบียเงินฝากประจาํ 12 เดือน ที

ธนาคารประกาศใชอ้ยูใ่นขณะนนั 

4.9 บญัชีเงินฝากประจําพเิศษ 7 เดือน ในกรณีทีผู้ฝากขอรับสมุดคู่ฝากเป็นหลกัฐานการฝากเงิน

(ธนาคารสงวนสิทธิในการรับฝากเงินประเภทนี เฉพาะประเภทลูกค้า (2) และ (3) เท่านัน)

4.9.1 จาํนวนเงินเปิดบญัชีขนัตาํ 1,000,000.- บาท สาํหรับการฝากครังต่อไปจะตอ้งฝากจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 1,000,000.- บาทต่อรายการ และยอดเงินฝากในบญัชีสูงสุด

ตอ้งไม่เกิน 500,000,000.- บาท

4.9.2 ผูฝ้ากจะไดรั้บดอกเบียเงินฝากจากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามอตัราทีระบุไวใ้นตารางที 1 ดา้นหนา้นี เมือผูฝ้ากฝากเงินครบตามกาํหนดเวลาทีระบุไว้

ในคาํขอเปิดบญัชีหรือใบนาํฝากหรือเอกสารอืนใดตามทีธนาคารกาํหนด แลว้แต่กรณี นบัตงัแต่วนัฝากเงินแต่ละรายการ โดยธนาคารจะคาํนวณดอกเบีย

ตามวธีิการคาํนวณดอกเบียทีระบุดา้นทา้ยของประกาศนี ทงันี ผูฝ้ากตอ้งมีบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์หรือบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัของธนาคาร เพือ

รับโอนดอกเบียทีเกิดขึน 

4.9.3 ในกรณีทีผูฝ้ากถอนเงินก่อนครบกาํหนด ผูฝ้ากจะตอ้งถอนเต็มจาํนวนของยอดฝากแต่ละรายการ โดยหากมีระยะเวลาฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะ

ไมจ่่ายดอกเบีย และหากมีระยะเวลาฝากเงินตงัแต่ 3 เดือนขึนไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบียจากยอดเงินฝากดงักล่าว สาํหรับระยะเวลาทีฝากไวจ้ริง 

ในอตัราดอกเบียออมทรัพยท์วัไป ณ วนัฝาก 

4.9.4 ผูฝ้ากจะไดรั้บดอกเบียเมือครบกาํหนดระยะเวลาฝาก ตามวธีิการรับดอกเบียทีผูฝ้ากระบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัชี หรือใบนาํฝาก หรือเอกสารอืนใดตามทีธนาคารกาํหนด  

4.9.5 เมือครบกาํหนดฝากเงิน หากผูฝ้ากมิไดถ้อนเงินฝากรายการนนัๆ ให้ถือวา่ผูฝ้ากประสงคจ์ะฝากเงินรายการนนักบัธนาคารต่อไป โดยธนาคารจะทาํการ

ฝากเงินรายการดงักล่าวเขา้บญัชีเงินฝากประจาํระยะเวลาการฝาก 6 เดือน ซึงผูฝ้ากจะไดรั้บดอกเบียเท่ากบัอตัราดอกเบียเงินฝากประจาํ 6 เดือน ที

ธนาคารประกาศใชอ้ยูใ่นขณะนนั 

4.10 บญัชีเงินฝากประจําพเิศษ 4 เดือน ในกรณีทีผู้ฝากขอรับสมุดคู่ฝากเป็นหลกัฐานการฝากเงิน

(ธนาคารสงวนสิทธิในการรับฝากเงินประเภทนี เฉพาะประเภทลูกค้า (2) และ (3) เท่านัน)

4.10.1 จาํนวนเงินเปิดบญัชีขนัตาํ 1,000,000.- บาท สาํหรับการฝากครังต่อไปจะตอ้งฝากจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 1,000,000.- บาทต่อรายการ และยอดเงินฝากในบญัชีสูงสุด

ตอ้งไม่เกิน 500,000,000.- บาท

4.10.2 ผูฝ้ากจะไดรั้บดอกเบียเงินฝากจากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามอตัราทีระบุไวใ้นตารางที 1 ดา้นหนา้นี เมือผูฝ้ากฝากเงินครบตามกาํหนดเวลาทีระบุไว้

ในคาํขอเปิดบญัชีหรือใบนาํฝากหรือเอกสารอืนใดตามทีธนาคารกาํหนด แลว้แต่กรณี นบัตงัแต่วนัฝากเงินแต่ละรายการ โดยธนาคารจะคาํนวณดอกเบีย

ตามวธีิการคาํนวณดอกเบียทีระบุดา้นทา้ยของประกาศนี ทงันี ผูฝ้ากตอ้งมีบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์หรือบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัของธนาคาร เพือ

รับโอนดอกเบียทีเกิดขึน 

4.10.3 ในกรณีทีผูฝ้ากถอนเงินก่อนครบกาํหนด ผูฝ้ากจะตอ้งถอนเต็มจาํนวนของยอดฝากแต่ละรายการ โดยหากมีระยะเวลาฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะ

ไมจ่่ายดอกเบีย และหากมีระยะเวลาฝากเงินตงัแต่ 3 เดือนขึนไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบียจากยอดเงินฝากดงักล่าว สาํหรับระยะเวลาทีฝากไวจ้ริง 

ในอตัราดอกเบียออมทรัพยท์วัไป ณ วนัฝาก 

4.10.4 ผูฝ้ากจะไดรั้บดอกเบียเมือครบกาํหนดระยะเวลาฝาก ตามวธีิการรับดอกเบียทีผูฝ้ากระบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัชี หรือใบนาํฝาก หรือเอกสารอืนใดตามทีธนาคารกาํหนด  

4.10.5 เมือครบกาํหนดฝากเงิน หากผูฝ้ากมิไดถ้อนเงินฝากรายการนนัๆ ให้ถือวา่ผูฝ้ากประสงคจ์ะฝากเงินรายการนนักบัธนาคารต่อไป โดยธนาคารจะทาํการ

ฝากเงินรายการดงักล่าวเขา้บญัชีเงินฝากประจาํระยะเวลาการฝาก 3 เดือน ซึงผูฝ้ากจะไดรั้บดอกเบียเท่ากบัอตัราดอกเบียเงินฝากประจาํ 3 เดือน ที

ธนาคารประกาศใชอ้ยูใ่นขณะนนั 

4.11 บญัชีเงินฝากประจําพเิศษ 11 เดือน ในกรณีทีผู้ฝากขอรับสมุดคู่ฝากเป็นหลกัฐานการฝากเงิน

(ธนาคารสงวนสิทธิในเปิดบญัชีและรับฝากเงินประเภทนีเฉพาะประเภทลูกคา้ (2) , (3) และเป็นลูกคา้ใหม่ทีไมเ่คยมีบญัชีเงินฝากและผลิตภณัฑใ์ดๆกบัธนาคารมาก่อน) 

4.11.1 จาํนวนเงินเปิดบญัชีขนัตาํ 200,000.- บาท สูงสุดไม่เกิน 50,000,000.- บาท ต่อรายการ และผูฝ้าก 1 ราย สามารถทาํรายการฝากประเภทนีไดเ้พียงครังเดียวเท่านนั 

4.11.2 ผูฝ้ากจะไดรั้บดอกเบียเงินฝากจากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามอตัราทีระบุไวใ้นตารางที 1 ดา้นหนา้นี เมือผูฝ้ากฝากเงินครบตามกาํหนดเวลาทีระบุไว้

ในคาํขอเปิดบญัชีหรือใบนาํฝากหรือเอกสารอืนใดตามทีธนาคารกาํหนด แลว้แต่กรณี นบัตงัแต่วนัฝากเงินแต่ละรายการ โดยธนาคารจะคาํนวณดอกเบีย

ตามวธีิการคาํนวณดอกเบียทีระบุดา้นทา้ยของประกาศนี ทงันี ผูฝ้ากตอ้งมีบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์หรือบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัของธนาคาร เพือ

รับโอนดอกเบียทีเกิดขึน 

4.11.3 ในกรณีทีผูฝ้ากทาํรายการฝากเงินเกินจาํนวนเงินและ/หรือจาํนวนรายการทีกาํหนดในขอ้ 4.11.1  ธนาคารขอสงวนสิทธิเปลียนระยะเวลาการฝากของเงินส่วนทีเกินเป็นเทอม 6 เดือน

โดยผูฝ้ากจะไดรั้บดอกเบียของเงินส่วนทีเกินดงักล่าวเท่ากบัอตัราดอกเบียเงินฝากประจาํ 6 เดือนทีธนาคารประกาศใชอ้ยูใ่นขณะนนั 

4.11.4 ในกรณีทีผูฝ้ากถอนเงินก่อนครบกาํหนด ผูฝ้ากจะตอ้งถอนเต็มจาํนวนของยอดฝากแต่ละรายการ โดยหากมีระยะเวลาฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะ

ไมจ่่ายดอกเบีย และหากมีระยะเวลาฝากเงินตงัแต่ 3 เดือนขึนไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบียจากยอดเงินฝากดงักล่าว สาํหรับระยะเวลาทีฝากไวจ้ริง 

ในอตัราดอกเบียออมทรัพยท์วัไป ณ วนัฝาก 

4.11.5 ผูฝ้ากจะไดรั้บดอกเบียเมือครบกาํหนดระยะเวลาฝาก ตามวธีิการรับดอกเบียทีผูฝ้ากระบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัชี หรือใบนาํฝาก หรือเอกสารอืนใดตามทีธนาคารกาํหนด  

4.11.6 เมือครบกาํหนดฝากเงิน หากผูฝ้ากมิไดถ้อนเงินฝากรายการนนัๆ ให้ถือวา่ผูฝ้ากประสงคจ์ะฝากเงินรายการนนักบัธนาคารต่อไป โดยธนาคารจะทาํการ

ฝากเงินรายการดงักล่าวเขา้บญัชีเงินฝากประจาํระยะเวลาการฝาก 6 เดือน ซึงผูฝ้ากจะไดรั้บดอกเบียเท่ากบัอตัราดอกเบียเงินฝากประจาํ 6 เดือน ทีธนาคารประกาศใชอ้ยูใ่นขณะนนั 

5. เงือนไขการฝากเงินในบัญชีเงินฝากของผู้มีถินฐานอยู่นอกประเทศ

5.1 บญัชีเงินฝากของผู้มีถินฐานอยู่นอกประเทศ

( ธนาคารสงวนสิทธิในการรับฝากเงินประเภทนีเฉพาะลกูค้า (9) ซึงมีข้อตกลงกับธนาคารไว้ล่วงหน้าเพือดําเนินธุรกรรมการโอนเงินระหว่างประเทศกับธนาคาร

หรือ เปิดบญัชีเพอืใช้บริการรับฝากทรัพย์สิน (Custodian) กับธนาคารเท่านนั)

5.1.1 ผูฝ้ากสามารถเปิดบญัชี NRBA และบญัชี NRBS ไดเ้ฉพาะประเภทบญัชีเงินฝากออมทรัพยแ์ละบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัเท่านนั

5.1.2 ประเภทบญัชี การรับฝากและถอนเงินดงักล่าวจะตอ้งเป็นไปตามวตัถุประสงคที์ธนาคารแห่งประเทศไทยกาํหนด โดยจะตอ้งมียอดคงคา้งของบญัชีดงักล่าว ณ สินวนัตอ้งไม่เกิน 

200,000,000 บาท ต่อรายลูกคา้ โดยให้นบัรวมบญัชีเงินฝากทุกประเภทของผูมี้ถินฐานอยูน่อกประเทศ รายนนัทีมีอยูก่บัสถาบนัการเงินในประเทศทุกแห่ง
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6. เงือนไขอืน ๆ 

6.1 ธนาคารอาจพิจารณาจ่ายดอกเบียเงินฝากเพิมไม่เกินร้อยละ 1.00% ต่อปี จากอตัราดอกเบียเงินฝากประจาํทีธนาคารประกาศกาํหนดจ่ายให้แก่ผูฝ้ากในตารางที 1 

ในกรณีทีธนาคารตอ้งการระดมเงินฝากในแต่ละช่วงเวลา โดยมีรายละเอียดตามเงือนไข ดงัต่อไปนี

    6.1.1   ผูฝ้ากตอ้งมีบญัชีเงินฝากประจาํกบัธนาคาร นบัรวมทุกประเภทและทุกระยะเวลาฝากตงัแต่ 10 ลา้นบาทขึนไป และ

    6.1.2   ผูฝ้ากตอ้งเป็นลูกคา้ของธนาคารเกียรตินาคินภทัร หรือ  บล. เกียรตินาคินภทัร  หรือ บลจ. เกียรตินาคินภทัร เฉพาะประเภทลูกคา้กลุ่มบุคคลธรรมดา (1), กลุ่มนิติบุคคลทวัไป (2), 

               กลุ่มนิติบุคคลทีไมแ่สวงหากาํไร (3)  และสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ (7)   

6.2 ธนาคารสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลียนแปลงอตัราดอกเบียเงินฝากและเงือนไขทีกาํหนดทุกประเภทตามความเหมาะสม และ/หรือ เพือให้สอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจการเงินในแต่ละขณะได้

6.3  ในกรณีทีบญัชีเงินฝากมียอดเงินคงเหลือศนูยบ์าทต่อเนืองเป็นระยะเวลา 12 เดือน หรือกาํหนดเวลาอืนทีธนาคารกาํหนดหรือธนาคารมีเหตุอนัสมควรอืนใด ธนาคารมีสิทธิปิดบญัชีเงินฝาก

ของผูฝ้ากไดภ้ายในระยะเวลาทีธนาคารกาํหนด  ทงันี ธนาคารจะแจง้ให้ผูฝ้ากทราบล่วงหนา้ก่อนดาํเนินการปิดบญัชี

6.4 ธนาคารจะคาํนวณและหักภาษีเงินไดห้ัก ณ ทีจ่ายจากดอกเบียเงินฝากแต่ละประเภท ตามหลกัเกณฑที์กรมสรรพากรกาํหนด

6.5 เงินฝากทีเป็นเงินบาททุกประเภทของผูฝ้ากทีฝากไวก้บัธนาคาร ซึงเป็นบญัชีเงินฝากภายในประเทศ และไม่ใช่เงินฝากในบญัชีเงินบาทของผูมี้ถินทีอยู่

นอกประเทศ  ผูฝ้ากแต่ละรายจะไดรั้บความคุม้ครองเงินตน้และดอกเบียจากสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก ตามพระราชบญัญติัสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก 

พ.ศ. 2551 ดงันี  

ระยะเวลา จํานวนเงินทีคุ้มครอง

ตงัแต่วนัที 11 สิงหาคม 2564 เป็นตน้ไป ไมเ่กิน 1 ลา้นบาท

เงินฝากในบญัชีเงินฝากของผูมี้ถินทีอยูน่อกประเทศ (Non-Resident Baht Account) ซึงเป็นประเภทบญัชีพิเศษทีเปิดเพือทาํรายการเฉพาะตามพระราชบญัญติั

ควบคุมการแลกเปลียนเงิน เงินฝากทีมีอนุพนัธ์แฝง และเงินฝากระหวา่งสถาบนัการเงิน จะไม่ไดรั้บความคุม้ครองเงินตน้และดอกเบียจากสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก

วิธีการคํานวณดอกเบีย 

1 เวน้แต่ธนาคารจะกาํหนดวธีิการคาํนวณดอกเบียเงินฝากไวเ้ป็นการเฉพาะ การคาํนวณดอกเบียใชห้ลกัเกณฑ ์1 ปี มี 365 วนั โดยมีสูตรการคาํนวณดอกเบีย ดงันี

จาํนวนดอกเบียทีไดรั้บ = ยอดเงินฝากคงเหลือ x อตัราดอกเบีย% x ระยะเวลาทีฝากจริง (วนั)

2 ธนาคารจะคาํนวณดอกเบียเงินฝากทุกประเภทตามทีระบุไวข้า้งตน้ จากยอดเงินคงเหลือในบญัชี ณ สินวนัทุกวนั และจะจ่ายดอกเบียเงินฝากทีคาํนวณ ณ สินวนั

ทุกวนัดงักล่าว ให้แก่ผูฝ้ากตามกาํหนดเวลาและเงือนไขของบญัชีเงินฝากแต่ละประเภท

365

ประกาศ ณ วนัที 15 กุมภาพนัธ์ 2566

ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน)

(นายปรีชา  เตชรุ่งชยักุล)
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