
เอกสารแสดงผลิตภัณฑ์เงินฝากประเภทออมทรัพย์ (Product Catalog : Savings Deposit)

ประเภทกลุ่มลูกค้า  บุคคลธรรมดา

ช่ือผลิตภัณฑ์ *

อัตราดอกเบี้ยต่อปี *

รายละเอียด

อัตราดอกเบี้ย *

< 500,000 บาท :

มากกว่า 500,000 - < 1,000,000 บาท :

มากกว่า1,000,000 - < 10,000,000 บาท

 :

มากกว่า 10,000,000 บาท :

0.25%

0.25%

0.50%

0.25%

ส่วนทีไ่ม่เกิน 20,000,000 บาท :

ส่วนทีเ่กิน 20,000,000 บาท :

(เฉลี่ย 0.30% - 0.95% )

0.95%

0.30%

< 5,000,000 บาท :

5,000,000 - <10,000,000 บาท :

10,000,000 - 100,000,000 บาท :

ส่วนทีเ่กิน 100,000,000 บาท :

(เฉลี่ย  0.30%-1.15%)

0.50%

1.05%

1.15%

0.30%

จ านวนเงิน

เปิดบัญชีขั้นต่ า *

การจ ากัดจ านวนบัญชี

ความถี่ในการจ่ายดอกเบี้ย

ค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี *

(กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหว)

ข้อควรระวัง *

การแจ้งเปลี่ยนแปลงเง่ือนไข

การให้บริการ

ช่องทางการติดต่อธนาคาร

ปรับปรุงเอกสารล่าสุด ณ วันที ่1 สิงหาคม 2563

กรณเีปลี่ยนแปลงเง่ือนไขผลิตภัณฑห์รือการให้บริการทีมี่ผลกระทบต่อการใช้บริการของลูกค้าอย่างมีนัยส าคัญ ธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย

 30 วัน

   1.สามารถท ารายการถอน/โอน ฟรี 4 คร้ังต่อเดือน

 กรณที ารายการถอน/โอน คร้ังที ่5 ภายในเดือน

เป็นต้นไป คิดค่าธรรมเนียมคร้ังละ 500 บาทต่อคร้ัง

   2.กรณยีอดเงินคงเหลือเฉลี่ยต่ ากว่า 50,000 บาท

ต่อเดือน ธนาคารคิดค่าธรรมเนียม 100 บาทต่อเดือน 

ศูนย์บริการลูกค้า KKP Contact Center โทร. 02 165 5555 หรือ www.kiatnakin.co.th

KK Smart Bonus

0.30% - 0.95% 0.30% - 1.15%0.25% - 0.50%

KK Savings Plus KK Smart Savings

กรณบีัญชีไม่เคลื่อนไหวเกิน 12 เดือน 

และมียอดคงเหลือน้อยกว่า 1,000 บาท

คิดค่ารักษาบัญชี 50 บาท ต่อเดือน ต่อบัญชี

ไม่จ ากัด จ ากัด 1 คน ต่อ 1 บัญชี

ปีละ 2 คร้ัง คือ

ส้ินเดือน มิถุนายน และ ธันวาคม

ปีละ 2 คร้ัง คือ

ส้ินเดือน มิถุนายน และ ธันวาคม

50,000 บาท 1,000 บาท1,000 บาท

กรณบีัญชีไม่เคลื่อนไหวเกิน 12 เดือน 

และมียอดคงเหลือน้อยกว่า 1,000 บาท

คิดค่ารักษาบัญชี 50 บาท ต่อเดือน ต่อบัญชี

จ ากัด 1 คน ต่อ 1 บัญชี

ปีละ 2 คร้ัง คือ

ส้ินเดือน มิถุนายน และ ธันวาคม

กรณบีัญชีไม่เคลื่อนไหวเกิน 12 เดือน 

และมียอดคงเหลือน้อยกว่า 1,000 บาท

คิดค่ารักษาบัญชี 50 บาท ต่อเดือน ต่อบัญชี



เอกสารแสดงผลิตภัณฑ์เงินฝากประเภทออมทรัพย์ (Product Catalog : Savings Deposit)

ประเภทกลุ่มลูกค้า

ช่ือผลิตภัณฑ์ *

อัตราดอกเบี้ยต่อปี *

รายละเอียด

อัตราดอกเบี้ย *

< 1,000,000 บาท :

1,000,000 - 100,000,000 บาท :

ส่วนที่เกิน 100,000,000 บาท :

(เฉลี่ย  0.30%-1.20%)

1.00%

1.20%

0.30%

< 100,000 บาท :

100,000 - 2,000,000 บาท :

ส่วนที่เกิน 2,000,000 บาท :

(เฉลี่ย  0.30%-1.20%)

0.50%

1.20%

0.30%

จ านวนเงิน

เปิดบัญชีขั้นต่ า *

การจ ากัดจ านวนบัญชี

ความถี่ในการจ่ายดอกเบี้ย

ค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี *

(กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหว)

ข้อควรระวัง *

การแจ้งเปลี่ยนแปลงเง่ือนไข

การให้บริการ

ช่องทางการติดต่อธนาคาร

   1.ให้บริการเฉพาะลูกค้าที่มีสัญชาติไทยและมีหน่วย

ลงทุนในกองทุนรวม บลจ.ภัทร เฉพาะกองทุน Phatra 

SG-AA Series ยกเว้นกองทุนประเภท RMF (เฉพาะที่

ธนาคารเป็น Selling Agent เท่าน้ัน) ไม่ต่ ากว่า 

500,000 บาท 

   2.ช่ือบัญชีต้องเป็นช่ือเดียวกับผูถ้ือหน่วยลงทุน

กองทุนรวม SG-AA Series เท่าน้ัน

ศูนย์บริการลูกค้า KKP Contact Center โทร. 02 165 5555 หรือ www.kiatnakin.co.th

KK Smart Growth

0.30% - 1.20%

ไม่จ ากัดจ านวนเงินขั้นต่ า

ไม่จ ากัด

ปีละ 2 คร้ัง คือ

ส้ินเดือน มิถุนายน และ ธันวาคม

KK Phatra Smart Settlement

0.30% - 1.20%

   1.ให้บริการเฉพาะลูกค้าซ่ึงเปิดบัญชีเพ่ือการซ้ือขาย

หลักทรัพย์กับ บล.ภัทร และใช้บัญชีน้ีเป็นบัญชีส าหรับ

การหักเงินโดยอัตโนมัติตามค าส่ังของ บล.ภัทร

   2.ช่ือบัญชีเงินฝากต้องเป็นช่ือเดียวกับเจ้าของบัญชี

หลักทรัพย์กับ บล.ภัทร

   3.หากไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขท้ายประกาศอัตราดอกเบี้ย

เงินฝาก ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการด าเนินการปิดบัญชี

 โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ไม่จ ากัด

ปีละ 2 คร้ัง คือ

ส้ินเดือน มิถุนายน และ ธันวาคม

ไม่คิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี

ไม่จ ากัดจ านวนเงินขั้นต่ า

กรณบีัญชีไม่เคลื่อนไหวเกิน 12 เดือน 

และมียอดคงเหลือน้อยกว่า 1,000 บาท

คิดค่ารักษาบัญชี 50 บาท ต่อเดือน ต่อบัญชี


