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ชือ่ผลติภณัฑ ์    บัญชเีงนิฝากออมทรัพย ์KKP Start Saving  

ประเภทผลติภณัฑ ์   เงนิฝากออมทรัพย ์แบบไม่มสีมุดคูฝ่าก 

ระยะเวลาฝาก    ไม่มกี าหนดระยะเวลา 

จ านวนเงนิเปิดบญัชขี ัน้ต า่และสูงสดุ ไม่จ ากัดจ านวนเงนิขัน้ต ่าในการเปิดบัญช ีและไม่จ ากัดจ านวนเงนิฝากสงูสดุ 

อตัราดอกเบีย้ตอ่ปี   [0.50% - 2.00% ต่อปี] 

(ขอ้มูล ณ วันที ่17 พฤษภาคม 2566 อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามสถานการณ์) 
ขอ้มูลอตัราดอกเบีย้ล่าสดุสามารถศกึษาเพิม่เตมิไดท้ี ่ https://bank.kkpfg.com 

ตารางอตัราดอกเบีย้*    

วงเงนิฝาก ประเภทลกูคา้/อตัราดอกเบีย้(ตอ่ปี) 
(1)บคุคลธรรมดา 

ไมเ่กนิ  50,000 บาท 2.00% 

มากกวา่ 50,000 บาท แต่ไม่เกนิ 1,000,000 บาท 1.55% 

สว่นทีเ่กนิ 1,000,000 บาทขึน้ไป 0.50% 

* หมายเหตุ ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ตามอตัราทีก่ าหนดในแตล่ะวงเงนิตัง้แต่บาทแรก ยกเวน้ กรณีมสีว่นทีเ่กนิ ธนาคารจะจ่าย
ดอกเบีย้ในอัตราทีก่ าหนดส าหรับสว่นทีเ่กนิแยกต่างหาก   

ตวัอยา่งการค านวณดอกเบีย้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
ระยะเวลาในการค านวณจ านวนวันในการฝากเงนิ จะค านวณถงึวันทีจ่่ายดอกเบีย้ คอื 
ตัง้แต่วันที ่1 มถิุนายน ถงึวันที ่31 ธนัวาคม 2564 รวม 214 วัน 

ระยะเวลาในการค านวณจ านวนวันในการฝากเงนิ จะค านวณถงึวันทีจ่่ายดอกเบีย้ คอื 

ตัง้แต่วันที ่1 มกราคม ถงึวันที ่30 มถิุนายน 2565 รวม 181 วัน 

ระยะเวลาจา่ยดอกเบีย้  ทุกวันที ่30 มถินุายน และ 31 ธันวาคม ของทุกปี 
 

 

เริ่มต้นฝากเงนิ 

ณ วนัท่ี1 มถิุนายน 2564 

มูลค่าของเงนิ 

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 

มูลค่าของเงนิ 

ณ วนัท่ี 30 มถิุนายน 2565 

เงนิต้น 50,000 บาท 1,000,000 บาท 1,100,000 บาท 

=50,000 +       50,000 x 2.00% x 122 

                365 

=1,000,000   +     1,000,000 x 1.55% x 181 

365 
1 

3 

1 

3 

เงนิต้นรวม 

1,100,000 บาท 

=100,000 +         100,000 x 0.50% x 181 

                     365 

4 

4 

มูลค่าของเงนิ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

=1,000,000 +   1,000,000 x 1.55% x 92 

365 

2 

2 

ต่อมา ลูกค้าฝากเงนิเพิม่ 

100,000บาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 

ต่อมา ลูกค้าฝากเงนิเพิม่ 

950,000บาท 

ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 
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เงือ่นไขหลกั     

▪ ใหบ้รกิารเฉพาะประเภทลูกคา้ (1) บุคคลธรรมดา สัญชาตไิทย อายุตัง้แต่ 15 ปีบรบูิรณ์ขึน้ไป มบัีตรประชาชนแบบ Smart 
Card  

▪ ผูฝ้ากสามารถขอเปิดบัญชไีดเ้ฉพาะบัญชทีีม่ีชือ่บุคคลคนเดยีวเป็นเจา้ของบัญช ีและผูฝ้าก 1 ราย เปิดได ้1 บัญช ีเท่านัน้ 
ตลอดจนไม่สามารถขอเปิดบัญชร่ีวม หรอืเพือ่บุคคลอืน่ได ้  

▪ ผูฝ้ากจะตอ้งสมัครใชบ้รกิาร True Money Wallet Application และท าการยนืยันตัวตนส าเร็จกอ่น จงึสามารถด าเนนิการเปิด
บัญชดีว้ยตนเองได ้

▪ ไม่สามารถสมัครใชบ้รกิารดา้นการเงนิผา่นชอ่งทางอเิล็กทรอนกิสบ์างประเภทของธนาคารได ้เชน่ บรกิารบัตรอเิล็กทรอนกิส ์
บริการ Sweep In-Out บริการหักบัญชีเงินฝากเพื่อการลงทุนแบบอัตโนมัติ (KKP Smart Investment Service) บริการ 
KKP-e Banking รวมถงึไม่สามารถใชบั้ญชนีี้เป็นหลักประกันสนิเชือ่ 

เงือ่นไขการฝาก/ถอน/โอน สทิธปิระโยชนแ์ละเงือ่นไขอืน่ 

▪ ผูฝ้ากสามารถท ารายการต่างๆ ผ่านชอ่งทาง ดังตอ่ไปนี ้   
     (1) True Money Wallet Application     

- เปิดบัญช ี
- ธุรกรรมฝากเงนิ โอนเงนิ ถอนเงนิ ช าระค่าสนิคา้และบรกิารจากบัญชนีี้ และ/หรอืการท าธุรกรรมอืน่ ๆ ที่
ธนาคารจะจัดใหม้ขีึน้ต่อไป 

      (2) สาขาของธนาคาร      
- ธุรกรรมฝากเงนิ โอนเงนิ และ/หรอื ถอนเงนิจากบัญช ี
- สามารถสมัครใชบ้รกิารหักบัญชอีตัโนมัต,ิ บรกิาร KKP Smart SMS, บรกิาร KKP พรอ้มเพย ์และใชเ้ป็น
บัญชรัีบโอนดอกเบีย้  

- ขอเอกสารรายการแสดงการเคลือ่นไหวในบัญชเีงนิฝาก (Statement) 
- ขอปรับเปลีย่นสถานะของบัญชไีม่เคลือ่นไหวใหเ้ป็นบัญชปีกตทิีเ่คลือ่นไหว สามารถท าธุรกรรมใหบั้ญชมีี
การเคลือ่นไหว ณ เคาน์เตอรบ์รกิารสาขาของธนาคารดว้ยตนเองเท่านัน้ 

- ยกเลกิค าขอระงับการจ่ายเงนิจากบัญชเีงนิฝากช่ัวคราว 
- ปิดบัญช ีและ/หรอืบรกิารอืน่ๆ ทีธ่นาคารจะจัดใหม้ขีึน้ต่อไป  

▪ กรณีทีผู่ฝ้ากปิดบัญชภีายใน 30 วัน นับตัง้แต่วันทีเ่ปิดบัญช ี ธนาคารจะคดิค่าธรรมเนียม 50 บาทต่อบัญช ีโดยธนาคาร
จะแจง้ใหผู้ฝ้ากทราบล่วงหนา้กอ่นหักค่าธรรมเนียม 

▪ หากเปิดบัญชแีละมยีอดเงนิในบัญชเีป็นศูนย์ตดิต่อกันเกนิ 90 วัน นับแต่วันเปิดบัญช ีธนาคารขอสงวนสทิธิใ์นการปิดบัญชี

โดยอัตโนมัต ิโดยธนาคารจะแจง้ใหผู้ฝ้ากทราบล่วงหนา้กอ่นด าเนนิการปิดบัญช ี
▪ ในกรณีทีผู่ฝ้ากประสงคจ์ะถอนเงนิหรอืโอนเงนิจากบัญชนีี้ หรอืใชบั้ญชนีี้เพือ่การช าระค่าสนิคา้และบรกิารผ่าน TrueMoney 

Wallet Application  ผูฝ้ากตกลงใหธ้นาคารมีสทิธดิ าเนนิการหักเงนิจากบัญชนีี้ไดต้ามค าสั่งทีผู่ฝ้ากท ารายการผ่าน True 
Money Wallet Application 

▪ วงเงนิสูงสุดในการท าธุรกรรมและค่าธรรมเนียม อาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้โดยธนาคารจะประกาศใหท้ราบผ่านช่องทาง
ต่างๆ ตามทีธ่นาคารก าหนด 

บรกิาร 
วงเงนิรวมสูงสุด 

/ รายการ 
วงเงนิรวมสูงสุด 

/ วนั 
คา่บรกิาร 

1.ฝากเงนิเขา้บัญช ีKKP Start Saving ไม่จ ากัดจ านวนเงิน ไม่จ ากัดจ านวนเงิน ไม่มค่ีาบรกิาร 

2.ถอนเงินไปบัญชทีรูมันน่ี วอลเล็ท 200,000 บาท 500,000 บาท ไม่มค่ีาบรกิาร 

3.โอนเงินต่างธนาคาร และโอนเงนิพรอ้มเพย์  
(Prompt Pay) 

200,000 บาท 500,000 บาท 
ไม่คดิค่าบรกิารส าหรับ 50 รายการแรกของเดอืน* 

รายการที ่51 เป็นตน้ไป คิดค่าบรกิารรายการละ 2 บาท 

4. รายการสแกนเพ่ือจ่ายจากบัญช ีKKP Start Saving 500,000 บาท 500,000 บาท ไม่มค่ีาบรกิาร 

 *ธนาคารจะค านวณจ านวนการท ารายการในแต่ละเดอืนตัง้แต่วันที ่1 ถงึวันสิน้เดอืน  
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อตัราดอกเบีย้กรณีผดิเงือ่นไขการฝาก 

▪ ไม่มเีงือ่นไข 

คา่รกัษาบญัช ี

▪ 50 บาท ต่อเดอืน กรณีบัญชไีม่เคลือ่นไหวตัง้แต่ 12 เดอืนขึน้ไป และมยีอดเงนิคงเหลอืในบัญชตี ่ากว่า 1,000 บาท โดย
ธนาคารจะแจง้ใหผู้ฝ้ากทราบล่วงหนา้ทุกครัง้กอ่นหักค่าธรรมเนียม 

การตอ่อายบุญัชเีมือ่ครบก าหนดระยะเวลาการฝาก 

▪ เนื่องจากบัญชนีี้เป็นบัญชอีอมทรัพยจ์งึไม่มกี าหนดระยะเวลาฝาก 

ช่องทางในการตดิตอ่/ช่องทางการรอ้งเรยีน 

▪ True Money Customer Care โทร. 1240 
▪ KKP Contact Center โทร. 02 165 5555 หรอื https://bank.kkpfg.com 
▪ ธนาคารเกยีรตนิาคนิภัทรทุกสาขา 

ขอ้ควรระวงั 

▪ เปิดบัญชไีดทุ้กวัน ตัง้แต่เวลา 06.00 น. – 23.00 น. ผ่าน True Money Wallet Application 
▪ เงือ่นไขการรับเปิดบัญชเีงนิฝากผ่านชอ่งทาง TrueMoney Wallet เป็นไปตามทีธ่นาคารก าหนด ธนาคารขอสงวนสทิธิก์าร

รับเปิดบัญชเีงนิฝากนี้เฉพาะลูกคา้ทีเ่ขา้เงือ่นไขผลติภัณฑเ์ท่านัน้  

การแจง้เปลีย่นแปลงเงือ่นไขการใหบ้รกิารหรอืการแจง้เตอืนทีส่ าคญัตา่งๆ 

▪ ในกรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลงเงือ่นไขผลติภัณฑ์หรอืการใหบ้รกิารที่มีผลกระทบต่อการใชบ้รกิารของลูกคา้ ธนาคารจะมีการ
สือ่สารหรอืแจง้ขอ้มูลอันเป็นสาระส าคัญของการเปลีย่นแปลง ใหลู้กคา้ทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วัน  

▪ บัญชเีงนิฝากนี้ไดรั้บความคุม้ครองจากสถาบันคุม้ครองเงนิฝาก ตามจ านวนที่ก าหนดไวใ้นกฎหมาย โดยในปัจจุบัน คือ 
จ านวนไม่เกนิ 1 ลา้นบาท ส าหรับเงนิฝากสว่นทีเ่กนิกว่าความคุม้ครอง ท่านอาจจะไดร้ับคนืไม่เต็มจ านวนโดยตอ้งเฉลี่ยตาม
สัดสว่นหลังจากทีม่กีารช าระบัญชทีรัพยส์นิของธนาคาร 

 
“การใหบ้รกิารนอกสถานที่เป็นการสว่นตัว ธนาคารไม่มีนโยบายรับเงนิสดหรือโอนเงนิเขา้บัญชสีว่นตัวของพนักงานในการท า
ธุรกรรม หากพบการกระท านี้ กรุณาแจง้ KKP Contact Center 02 165 5555” 


