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ชื่อผลติภณัฑ ์    บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP Savvy 

ประเภทผลิตภณัฑ ์   เงินฝากออมทรัพย์ แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก 

ระยะเวลาฝาก    ไม่มีกำหนดระยะเวลา 

จำนวนเงินเปดิบญัชขีั้นต่ำและสงูสดุ  ไม่จำกัดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี และไม่จำกัดจำนวนเงินฝากสูงสุด 

อัตราดอกเบี้ยตอ่ป ี   [0.50% - 1.60% ต่อปี] 

(ข้อมูล ณ วันที่  21 มิถุนายน 2565 อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์) 

ข้อมูลอัตราดอกเบ้ียล่าสุดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  

https://bank.kkpfg.com 

ตารางอตัราดอกเบีย้*    

วงเงนิฝาก ประเภทลกูค้า/อตัราดอกเบีย้ (ต่อป)ี 

(1)บคุคลธรรมดา 

น้อยกวา่    10,000   บาท 0.50% 

ตั้งแต ่10,000  บาท  แต่ไมเ่กิน 1,000,000 บาท 1.50% 

มากกว่า 1,000,000  บาท  แต่ไมเ่กิน 2,000,000 บาท 1.60% 

สว่นทีเ่กนิ  2,000,000  บาท ขึน้ไป 

 

0.50% 

(เฉล่ีย 0.50% - 1.60%) 

                                                    * หมายเหตุ ธนาคารจะจ่ายดอกเบ้ียตามอัตราที่กำหนดในแต่ละวงเงินต้ังแต่บาทแรก ยกเว้น       

                                                       กรณีมีส่วนที่เกิน ธนาคารจะจ่ายดอกเบ้ียในอัตราที่กำหนดสำหรับส่วนที่เกินแยกต่างหาก   

ตัวอยา่งการคำนวณดอกเบีย้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะเวลาในการคำนวณจำนวนวันในการฝากเงิน จะคำนวณถึงวันที่จ่ายดอกเบ้ีย คือ 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 รวม 181 วัน 

ระยะเวลาในการคำนวณจำนวนวันในการฝากเงิน จะคำนวณถึงวันที่จ่ายดอกเบ้ีย คือ 

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 รวม 184 วัน 

1 2 

เงินต้น 1,000 บาท 1,001,000 บาท 2,001,000 บาท 

เริ่มตน้ฝากเงิน 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 

มูลค่าของเงิน ณ วันที ่

30 มิถุนายน 2564 

มูลค่าของเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

=1,000 +   1,000 x 0.50% x 90 

        365 

เงินต้นรวม 

2,001,000 บาท 

= 2,000,000  +    2,000,000 x 1.60% x 184 

365 1 

มูลค่าของเงิน 

ณ วันที่ 31 มนีาคม 2564 

ต่อมา ลูกค้าฝากเงนิเพิ่ม 

1,000,000 บาท 

ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 

= 1,000 +   1,000 x 0.50% x 184 

365 

4 

ต่อมา ลูกค้าฝากเงนิเพิ่ม

1,000,000บาท 

ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 

=1,001,000 +  1,001,000 x 1.60% x 91 

365 

2 

3 

3 4 
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ระยะเวลาจา่ยดอกเบีย้   ทุกวันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ของทุกปี 

เงื่อนไขหลัก     

▪ ให้บริการเฉพาะประเภทลูกค้า (1) บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีบัตรประชาชนแบบ 

Smart Card  และเข้าเง่ือนไขผลิตภัณฑ์ที่ธนาคารกำหนดเท่าน้ัน 

▪ ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชีได้เฉพาะบัญชีที่มีช่ือบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของบัญชี และผู้ฝาก 1 ราย เปิดได้ 1 บัญชี 

เท่าน้ัน ตลอดจนไม่สามารถขอเปิดบัญชีร่วม หรือเพื่อบุคคลอื่นได้   

▪ ผู้ฝากต้องมี Email Address เพื่อใช้เป็นช่องทางในการรับภาพสมุดคู่ฝาก (Image Card) สำหรับใช้ในการทำธุรกรรม

ทางการเงิน นอกจากนี้ต้องสมัครใช้บริการ  KKP Mobile  เพื่อใช้สำหรับเปิดบัญชีและทำธุรกรรมทางการเงิน 

▪ ผู้ฝากสามารถขอรับรายการเดินบัญชีเงินฝากย้อนหลังผ่านบริการ KKP Mobile (สงูสุด 12 เดือน) หรือ ผ่าน KKP 

Contact center  02 165 5555 

▪ ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีได้ด้วยตนเองผ่าน KKP  Mobile Application ตั้งแตเ่วลา 06.00-22.00 น. โดยทำการพิสูจน์

และยืนยันตัวตนผ่านบริการ NDID หรือสามารถพิสูจน์และยืนยันตัวตนได้ที่ตู้  AIS Smart Kiosk โดยสามารถ

ตรวจสอบรายละเอียดจุดให้บริการได้ที่ https://www.ais.th/servicecenter/ 

เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน สทิธิประโยชน์และเงือ่นไขอืน่ 

▪ สามารถทำรายการที่เก่ียวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP Savvy ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้   

     (1) KKP Mobile Application  

- เปิดบัญชี 

- ธุรกรรมโอนเงิน ชำระค่าสินค้าและบริการจากบัญชีนี้  

- ธุรกรรมอื่น ๆ ที่ธนาคารจะจัดให้มีขึ้นต่อไป 

      (2) สาขาของธนาคาร      

- ธุรกรรมฝากเงิน ถอน โอนเงินจากบัญชี 

- สมัครบริการอื่่นๆของธนาคารได้ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดไว้ แต่ไม่สามารถใช้บัญชีนี้เป็นหลักประกัน

สินเช่ือได้ 

- ปิดบัญชี  

- ธุรกรรมอื่น ๆ ที่ธนาคารจะจัดให้มีขึ้นต่อไป   

▪ ในกรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี  ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียม 50 บาทต่อบัญชี  

ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้าก่อนหักค่าธรรมเนียม 

▪ หากเปิดบัญชีและมียอดเงินในบัญชีเป็นศูนย์ติดต่อกันเกิน 90 วัน นับแต่วันเปิดบัญชีธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการปิด

บัญชี โดยอัตโนมัติโดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการปิดบัญชี 

อัตราดอกเบี้ยกรณผีดิเงือ่นไขการฝาก 

▪ ไม่มีเงื่อนไข 

ค่ารักษาบญัช ี

▪ 50 บาท ต่อเดือน กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวตั้งแต ่12 เดือนขึ้นไป และมียอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 1,000 บาท 

โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้าทุกครั้งก่อนหักค่าธรรมเนียม 
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การตอ่อายุบญัชเีมือ่ครบกำหนดระยะเวลาการฝาก 

▪ เนื่องจากบัญชีนี้เป็นบัญชีออมทรัพย์จึงไม่มีกำหนดระยะเวลาฝาก 

ช่องทางในการตดิตอ่/ชอ่งทางการรอ้งเรยีน 

▪ KKP Contact Center โทร. 02 165 5555 หรือ https://bank.kkpfg.com 

▪ ธนาคารเกียรตินาคินภัทรทุกสาขา 

ขอ้ควรระวงั 

▪ ในกรณีที่บัญชีเงินฝากมียอดเงินคงเหลือศูนย์บาทต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 12 เดือน หรือกำหนดเวลาอื่นที่ธนาคาร

กำหนด หรือธนาคารมีเหตุอันสมควรอื่นใด ธนาคารมีสิทธิปิดบัญชีเงินฝากของผู้ฝากได้ภายในระยะเวลาที่ธนาคาร 

กำหนด ทั้งนี้ ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการปิดบัญชี 

▪ หากมีข้อสงสัย โปรดสอบถามเพิ่มเติมที่พนักงานธนาคารทันที 

 
การแจง้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใหบ้ริการหรอืการแจ้งเตือนทีส่ำคญัต่าง ๆ 

▪ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการที่มีผลกระทบต่อการใช้บริการของลูกค้า ธนาคารจะมี

การสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นสาระสําคัญของการเปลี่ยนแปลง ให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน  

▪ บัญชีเงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย  โดยในปัจจุบัน คือ 

จำนวนไม่เกิน 1 ล้านบาท   สำหรับเงินฝากส่วนที่เกินกว่าความคุ้มครอง ท่านอาจจะได้รับคืนไม่เต็มจำนวนโดยต้อง

เฉล่ียตามสัดส่วนหลังจากที่มีการชำระบัญชีทรัพย์สินของธนาคาร 

 

“การให้บริการนอกสถานที่เป็นการส่วนตัว ธนาคารไม่มีนโยบายรับเงินสดหรือโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของพนักงานในการทำ

ธุรกรรม หากพบการกระทำนี้ กรุณาแจ้ง KKP Contact Center 02 165 5555” 


