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เอกสารออก ณ วนัที่ 13 มกราคม 2566 

ปรับปรุงเอกสารล่าสดุ ณ วนัที่ 13 มกราคม 2566 

Sales sheet Product Catalog Term & Condition 

ชื่อผลติภณัฑ ์   บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Dime! Save 

    (เป็นผลิตภัณฑ์ของธนาคาร ที่ให้บริการผ่าน Dime! Application) 

ประเภทผลิตภณัฑ ์  เงินฝากออมทรัพย์ แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก 

ระยะเวลาฝาก   ไม่มีกำหนดระยะเวลา 

จำนวนเงินเปดิบญัชขีั้นต่ำและสงูสดุ  ไม่จำกัดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี และไม่จำกัดจำนวนเงินฝากสูงสุด 

อัตราดอกเบี้ยตอ่ป ี   [0.50% - 3.00% ต่อปี] 

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มกราคม 2566 อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์) 

ข้อมูลอัตราดอกเบ้ียล่าสุดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  

https://bank.kkpfg.com 

ตารางอตัราดอกเบีย้*    

วงเงนิฝาก ประเภทลกูค้า/อตัราดอกเบีย้(ตอ่ป)ี 

(1)บคุคลธรรมดา 

ไม่เกิน  30,000 บาท (A) 3.00% 

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

วงเงนิฝากสว่นทีเ่กนิ 100,000 (C) 0.50% 

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

             * หมายเหตุ  การคำนวนดอกเบ้ียจะเป็นแบบขั้นบันได (Step Up) โดยธนาคารจะคำนวน   

จากยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวันโดยอัตราดอกเบ้ียที่เฉลี่ยขึ้นอยู่กับจำนวนเงินฝากของลูกค้า          

ตัวอยา่งการคำนวณดอกเบีย้ แบบขั้นบนัได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่มตน้ฝากเงิน 

ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565 

มูลค่าของเงิน 

ณ วันที ่

31 ธันวาคม 2565 

มูลค่าของเงิน 

ณ วันที่ 30 มิถนุายน 2566 

เงินต้น 20,000 บาท 70,000 บาท 120,000 บาท 

=20,000 +       20,000 x 3.00% x 61 

                365 

= 30,000 +       30,000 x 3.00% x 181 

365 

 
1 

4 

เงินต้นรวม 

120,000 บาท 

=70,000 +         70,000 x 1.00% x 181 

                     365 

5 

มูลค่าของเงิน 

ณ วันที่ 30 กนัยายน 2565 

ต่อมา ลูกค้าฝากเงนิเพิ่ม 

50,000บาท 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2566 

ต่อมา ลูกค้าฝากเงนิเพิ่ม 

50,000บาท 

ณ วันที่ 1 ตลุาคม 2565 

= 40,000   +     40,000 x 1.00% x 92 

365 

3 

= 30,000 +       30,000 x 3.00% x 92 

365 

2 

=20,000 +         20,000 x 0.50% x 181 

                     365 
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      ระยะเวลาในการคำนวณจำนวนวันในการฝากเงิน จะคำนวณถึงวันที่จ่ายดอกเบ้ีย คือ 

      ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 รวม 153 วัน 

      ระยะเวลาในการคำนวณจำนวนวันในการฝากเงิน จะคำนวณถึงวันที่จ่ายดอกเบ้ีย คือ 

     ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 รวม 181 วัน 

  

ระยะเวลาจา่ยดอกเบีย้  ทุกวันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ของทุกปี 

 

เงื่อนไขหลัก     

▪ ให้บริการเฉพาะประเภทลูกค้า (1) บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีบัตรประชาชนแบบ Smart 

Card  

▪ ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชีได้เฉพาะบัญชีที่มีช่ือบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของบัญชี และผู้ฝาก 1 ราย เปิดได้ 1 บัญชี เท่านั้น 

ตลอดจนไม่สามารถขอเปิดบัญชีร่วม หรือเพื่อบุคคลอื่นได้   

▪ ผู้ฝากจะต้องสมัครใช้บริการผ่าน Dime! Application และทำการยืนยันตัวตนสำเร็จก่อน จึงสามารถดำเนินการเปิดบัญชี

ด้วยตนเองได้ 

▪ ไม่สามารถสมัครใช้บริการด้านการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์บางประเภทของธนาคารได้ เช่น บริการบัตร

อิเล็กทรอนิกส์, บริการ Sweep In – Out, บริการหักบัญชีเงินฝากเพื่อการลงทุนแบบอัตโนมัติ (KKP Smart Investment 

Service), บริการ KKP-e Banking รวมถึงไม่สามารถใช้บัญชีนี้เป็นหลักประกันสินเช่ือ 

เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน สทิธิประโยชน์และเงือ่นไขอืน่ 

▪ ผู้ฝากสามารถทำรายการต่างๆ ผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้   

     (1) Dime! Application     

- เปิดบัญชี 

- ธุรกรรมฝากเงิน โอนเงิน ถอนเงิน ชำระค่าสินค้าและบริการจากบัญชีนี้  

- ขอปรับเปลี่ยนสถานะของบัญชีไม่เคลื่อนไหวให้เป็นบัญชีปกติที่เคลื่อนไหว สามารถทำธุรกรรมให้บัญชีมี

การเคลื่อนไหว ณ เคาน์เตอร์บริการสาขาของธนาคาร 

- ยกเลิกคำขอระงับการจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากชั่วคราว 

- ปิดบัญชี และ/หรือบริการอื่นๆ ที่ธนาคารจะจัดให้มีขึ้นต่อไป  

      (2) สาขาของธนาคาร      

- ธุรกรรมฝากเงิน เข้าบัญชี 

- สามารถสมัครใช้บริการ KKP พร้อมเพย์ , SMS Alert  และใช้เป็นบัญชีรับโอนดอกเบ้ีย  

- ขอเอกสารรายการแสดงการเคลื่อนไหวในบัญชีเงินฝาก (Statement) 

- ขอปรับเปลี่ยนสถานะของบัญชีไม่เคลื่อนไหวให้เป็นบัญชีปกติที่เคลื่อนไหว สามารถทำธุรกรรมให้บัญชีมี

การเคลื่อนไหว ณ เคาน์เตอร์บริการสาขาของธนาคาร 

- ยกเลิกคำขอระงับการจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากชั่วคราว 

- บริการอื่นๆ ที่ธนาคารจะจัดให้มีขึ้นต่อไป      

▪ กรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี  ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียม 50 บาทต่อบัญชีโดยธนาคาร

จะแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้าทุกครั้งก่อนหักค่าธรรมเนียม 

1 
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▪ หากเปิดบัญชีและมียอดเงินในบัญชีเป็นศูนย์ติดต่อกันเกิน 90 วัน นับแต่วันเปิดบัญชีธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชี 

โดยอัตโนมัติ โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการปิดบัญชี 

▪ ในกรณีที่ผู้ฝากประสงค์จะถอนเงินหรือโอนเงินจากบัญชีนี้ หรือใช้บัญชีนี้เพื่อการชำระค่าสินค้าและบริการผ่าน Dime! 

Application ผู้ฝากตกลงให้ธนาคารมีสิทธิดำเนินการหักเงินจากบัญชีนี้ได้ตามคำสั่งที่ผู้ฝากทำรายการผ่าน Dime! 

Application 

▪ วงเงินสูงสุดในการทำธุรกรรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยธนาคารจะประกาศให้ทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามที่ธนาคาร

กำหนด 

บริการ วงเงนิรวมสงูสดุ / รายการ วงเงนิรวมสงูสดุ / วนั 

1.ฝากเงินเข้าบัญชี Dime! Save ไม่จำกัดจำนวนเงิน ไม่จำกัดจำนวนเงิน 

2.โอนเงินต่างธนาคาร และโอนเงินพร้อมเพย์ (Prompt Pay) 1,000,000 บาท 1,000,000 บาท 

 

▪ ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทริอนิกส์ โดยธนาคารจะจัดส่งเอกสารต่าง ๆ ให้ท่านทราบโดย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Notification ผ่าน Dime! Application หรือ Email Address ที่ท่านได้ให้ไว้  

 

อัตราดอกเบี้ยกรณผีดิเงือ่นไขการฝาก 

▪ ไม่มีเงื่อนไข 
 

ค่ารักษาบญัช ี

▪ 50 บาท ต่อเดือน กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวตั้งแต ่24 เดือนขึ้นไป และมียอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 1,000 บาท โดย

ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้าทุกครั้งก่อนหักค่ารักษาบัญชี 

 

การตอ่อายุบญัชเีมือ่ครบกำหนดระยะเวลาการฝาก 

▪ เนื่องจากบัญชีนี้เป็นบัญชีออมทรัพย์จึงไม่มีกำหนดระยะเวลาฝาก 

 

ช่องทางในการตดิตอ่/ชอ่งทางการรอ้งเรยีน 

▪ Dime! Application: เมน ู“ความช่วยเหลือ” 

▪ Dime! LINE Official Account: @dime.finance 

▪ Dime! Contact Email: contact@dime.co.th 

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

▪ ธนาคารเกียรตินาคินภัทรทุกสาขา 

 
ขอ้ควรระวงั 

▪ เปิดบัญชีได้ทุกวัน ต้ังแต่เวลา 06.00 น. – 22.00 น. ผ่าน Dime! Application 

▪ เงื่อนไขการรับเปิดบัญชีเงินฝากผ่านช่องทาง Dime! Platform เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การรับ

เปิดบัญชีเงินฝากนีเ้ฉพาะลูกค้าที่เข้าเง่ือนไขผลิตภัณฑ์เท่านั้น  

 

https://bank.kkpfg.com/
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การแจง้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใหบ้ริการหรอืการแจ้งเตือนทีส่ำคญัต่าง ๆ 

▪ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการที่มีผลกระทบต่อการใช้บริการของลูกค้า ธนาคารจะมีการ

สื่อสารหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นสาระสําคัญของการเปลี่ยนแปลง ให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าไมน่้อยกว่า 30 วัน  

▪ บัญชีเงนิฝากน้ีไดร้ับความคุม้ครองจากสถาบันคุม้ครองเงนิฝาก ตามจ านวนทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมาย  โดยในปัจจุบัน คอื 

จำนวนไม่เกิน 1 ล้านบาท   ส าหรับเงนิฝากสว่นทีเ่กนิกว่าความคุม้ครอง ทา่นอาจจะไดร้ับคนืไม่เต็มจ านวนโดยตอ้งเฉลีย่ตาม

สัดสว่นหลังจากทีม่กีารช าระบัญชทีรัพยส์นิของธนาคาร 

 
 

“การให้บริการนอกสถานที่เป็นการส่วนตัว ธนาคารไม่มีนโยบายรับเงินสดหรือโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของพนักงานในการทำ

ธุรกรรม หากพบการกระทำนี้ กรุณาแจ้ง KKP Contact Center 02 165 5555”   

 


