
ขอ้มลูปรับปรงุ ณ วันที ่11 ส.ค. 2564

หวัขอ้ผลติภณัฑ์ รายละเอยีดผลติภณัฑ์

ชือ่ผลติภณัฑ์ เงนิฝากออมทรัพยพ์เิศษส าหรับผูเ้ยาว ์(Krungthai KIDS Savings)

ประเภทผลติภณัฑ์ เงนิฝากออมทรัพยพ์เิศษ

จ านวนเงนิเปิดบญัชขี ัน้ต า่และสงูสดุ 2,000 - 1,000,000 บาท

อตัราดอกเบีย้ตอ่ปี (%) *
0.250% - 0.500% ต่อปี 

(อตัราดอกเบีย้ ณ วันที ่22 พฤษภาคม 2563 ทัง้นี ้อาจเปลีย่นแปลงไดโ้ดยสามารถเรยีกดูขอ้มลู

อตัราดอกเบีย้ปัจจบุันไดท้ี ่krungthai.com)

รายละเอยีดอตัราดอกเบีย้  - อตัราดอกเบีย้เงนิฝากออมทรัพยพ์เิศษส าหรับผูเ้ยาว ์(Krungthai Kids Savings) เทา่กบั

 0.250 % ต่อปี (Normal Savings)

 - เมือ่ผูฝ้ากมยีอดเงนิฝากทีน่ าฝากเขา้บัญชเีงนิฝากออมทรัพยพ์เิศษส าหรับผูเ้ยาว ์(Krungthai 

Kids Savings) มากกวา่ยอดเงนิทีม่กีารถอนออกในเดอืนนัน้จะไดรั้บโบนัสในอตัรา 100 % ของ

ยอดดอกเบีย้ทีไ่ดรั้บ รวมดอกเบีย้และโบนัส เทา่กบั 0.500 % ต่อปี (Normal Savings + Bonus)

ตวัอยา่งการค านวณดอกเบีย้
กรณีมยีอดเงนิฝากทีน่ าฝากเขา้บัญชเีงนิฝากออมทรัพยพ์เิศษส าหรับผูเ้ยาว ์(Krungthai Kids 

Savings) มากกวา่ยอดเงนิทีม่กีารถอนออกในเดอืนนัน้

 - วันที ่1 ม.ิย. 63 ผูฝ้ากเปิดบัญชเีงนิฝากออมทรัพยส์ าหรับผูเ้ยาว ์(Krungthai Kids Savings) 

และน าฝากเงนิจ านวน 30,000 บาท อตัราดอกเบีย้ตามประกาศเทา่กบั 0.250%

 - วันที ่21 ม.ิย. 63 ผูฝ้ากน าเงนิฝากเพิม่เขา้บัญชเีงนิฝากออมทรัพยส์ าหรับผูเ้ยาว ์(Krungthai 

Kids Savings) จ านวน 5,000 บาท อตัราดอกเบีย้ตามประกาศเทา่กบั 0.250%

 - วันที ่26 ม.ิย. 63 ผูฝ้ากถอนเงนิฝากจากบัญชเีงนิฝากออมทรัพยส์ าหรับผูเ้ยาว ์(Krungthai Kids

 Savings) จ านวน 8,000 บาท อตัราดอกเบีย้ตามประกาศเทา่กบั 0.250%

ระยะเวลาจา่ยดอกเบีย้
 - ธนาคารจา่ยดอกเบีย้ทกุวันสิน้เดอืนเขา้บัญชเีงนิฝากออมทรัพยพ์เิศษส าหรับผูเ้ยาว ์(Krungthai 

Kids Savings)

 - ธนาคารจะจา่ยโบนัสใหแ้กผู่ฝ้ากในกรณีทผีูฝ้ากมยีอดเงนิทีน่ าฝากเขา้บัญชเีงนิฝากออมทรัพย์

พเิศษส าหรับผูเ้ยาว ์(Krungthai Kids Savings) มากกวา่ยอดเงนิทีม่กีารถอนในอตัรา 100 % ของ

ยอดดอกเบีย้ทีไ่ดรั้บทกุวันตน้เดอืนถัดจากเดอืนทีจ่า่ยดอกเบีย้เขา้บัญชเีงนิฝากออมทรัพยพ์เิศษ

ส าหรับผูเ้ยาว ์(Krungthai Kids Savings)

เง ือ่นไขหลกั
 - ผูฝ้ากตอ้งเป็นบคุคลธรรมดาสัญชาตไิทยอายไุมเ่กนิ 15 ปีบรบิรูณ์ ณ วันทีเ่ปิดบัญชเีงนิฝากออม

ทรัพยพ์เิศษส าหรับผูเ้ยาว ์(Krungthai Kids Savings)

 - ลูกคา้ 1 รายเปิดได ้1 บัญชเีทา่นัน้

เอกสารขอ้มลูส าคญัของผลติภณัฑ ์(Sales Sheet)

  เงนิฝากออมทรพัยพ์เิศษส าหรบัผูเ้ยาว ์(Krungthai KIDS Savings)



หวัขอ้ผลติภณัฑ์ รายละเอยีดผลติภณัฑ์

เง ือ่นไขการฝาก/ถอน/โอน สทิธปิระโยชนแ์ละ

เง ือ่นไขอืน่

 - จ านวนเงนิทีเ่ปิดบัญชขีัน้ต า่ 2,000 บาท ส าหรับการฝากเงนิครัง้ต่อไปไมจ่ ากดัจ านวนเงนิฝาก

โดยยอดเงนิรับฝากรวมสูงสุดไมเ่กนิ 1,000,000 บาท และยอดเงนิทีใ่ชใ้นการค านวณโบนัสไมเ่กนิ

 1,000,000 บาท

 - กรณีภายในเดอืน มยีอดเงนิทีน่ าฝากมากกวา่ยอดเงนิทีถ่อนจะไดรั้บโบนัส 100% ของยอด

ดอกเบีย้ทีไ่ดรั้บ

 - กรณีบัญชเีงนิฝากออมทรัพยพ์เิศษส าหรับผูเ้ยาว ์(Krungthai Kids Savings) ไมม่ยีอดเงนิฝาก 

และ/หรอืเงนิอืน่ใดคงเหลอืในบัญช ีและไมเ่คลือ่นไหวทางบัญช ี(ไมม่รีายการฝาก-ถอน) ตดิต่อกนั

เป็นระยะเวลา 1 ปี ธนาคารจะท าการปิดบัญชเีงนิฝากออมทรัพยพ์เิศษส าหรับผูเ้ยาว ์(Krungthai 

Kids Savings) ดังกล่าวโดยอตัโนมตัิ

คา่รกัษาบญัชี ไมม่ี

ชอ่งทางการเปิดบญัชี สาขาธนาคาร

ชอ่งทางในการตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิาร

ทา่นสามารถตดิต่อได ้ณ ทีท่ าการสาขาของธนาคารท่ัวประเทศหรอืเขา้ไปดูรายละเอยีดผลติภัณฑ์

เพิม่เตมิไดท้ีเ่ว็บไซต ์ krungthai.com หรอื ตดิต่อสอบถามรายละเอยีดเบือ้งตน้ จากศูนยล์ูกคา้

สัมพันธธ์นาคารกรงุไทย โทร. 02-111-1111  

 - E-mail :  Call.CallCenter@krungthai.com

 - ชอ่งทางอืน่ๆผา่น Facebook / Twitter / Youtube / LINE / Instargram 

                                                    : โดยพมิพค์ าวา่ “Krungthai Care”             

ขอ้ควรระวงั
 - ผูฝ้ากจะไดรั้บโบนัสต่อเมือ่ภายในเดอืนนัน้ๆ มยีอดเงนิทีน่ าฝากเขา้บัญชมีากกวา่ยอดเงนิทีถ่อน

และหากเดอืนใดไมม่รีายการเคลือ่นไหว(ฝาก-ถอน) จะไมไ่ดรั้บโบนัสในเดอืนนัน้

 - การปิดบัญชภีายในระยะเวลา 30 วัน ค่าธรรมเนยีมเป็นไปตามประกาศของธนาคาร

 - มกีารเรยีกเก็บค่าธรรมเนยีมอืน่ๆ เชน่เดยีวกบับัญชเีงนิฝากออมทรัพยป์กต ิเชน่ ค่าธรรมเนยีมการ

ฝาก/ถอน/โอน ขา้มเขตส านักหักบัญช ีทา่นสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่krungthai.com

การแจง้เปลีย่นแปลง เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

หรอืการแจง้เตอืนทีส่ าคญัตา่ง ๆ

 - เมือ่ผูฝ้ากเงนิอายคุรบ 15 ปีบรบิรูณ์ ธนาคารจะท าการปรับผลติภัณฑเ์งนิฝากออมทรัพยพ์เิศษ

ส าหรับผูเ้ยาวท์ีฝ่ากอยูไ่ปเป็นผลติภัณฑเ์งนิฝากออมทรัพยป์กตขิองธนาคาร โดยจะท าการปรับใน

วันตน้เดอืนถัดจากเดอืนเกดิทีผู่ฝ้ากเงนิอายคุรบ 15 ปีบรบิรูณ์

 - หากขอ้มลูรายละเอยีดในการตดิต่อของทา่นมกีารเปลีย่นแปลง กรณุาแจง้ใหท้างธนาคารทราบ

ทันท ีณ ทีท่ าการสาขาทีท่า่นใชบ้รกิารอยู ่เพือ่ใหก้ารสือ่สารขอ้มลูระหวา่งทา่นกบัธนาคารเป็นไป

ดว้ยความรวดเร็ว

 - ในกรณีมกีารเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนยีมทีเ่กีย่วขอ้งกบับัญชเีงนิฝาก และท าใหลู้กคา้เสยี

ประโยชน ์ธนาคารจะท าการแจง้ใหลู้กคา้ทราบล่วงหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน

 - เงนิฝากนีไ้ดรั้บความคุม้ครองจากสถาบันคุม้ครองเงนิฝากตามจ านวนทีก่ าหนดไวใ้นกฏหมาย 

โดยในปัจจบุันลูกคา้ต่อรายจะไดรั้บความคุม้ครองสูงสุด ไมเ่กนิ 1 ลา้นบาท ตัง้แต่ 11 ส.ค. 2564 

เป็นตน้ไป

 - สทิธใินการไดรั้บการยกเวน้ภาษี ณ ทีจ่า่ยดอกเบีย้เป็นไปตามหลักเกณฑท์ีก่รมสรรพากรก าหนด

* อตัราดอกเบีย้เป็นไปตามประกาศของธนาคาร


