
ขอ้มลูปรับปรุง ณ วนัที� 11 ส.ค. 2564

หวัขอ้ผลิตภณัฑ์ รายละเอียดผลิตภณัฑ์

ชื�อผลิตภณัฑ์ เงนิฝากออมทรัพย์พเิศษสําหรับผูเ้ยาว ์(Krungthai KIDS Sav ings)

ประเภทผลิตภณัฑ์ เงนิฝากออมทรัพย์พเิศษ

จํานวนเงินเปิดบญัชีข ั!นต ํ�าและสูงสุด 2,000 - 1,000,000 บาท

อตัราดอกเบี!ยตอ่ปี (%) *
0.250% - 0.500% ต่อปี 
(อตัราดอกเบี@ย ณ วนัที� 22 พฤษภาคม 2563 ทั @งนี@ อาจเปลี�ยนแปลงไดโ้ดยสามารถเรียกดูขอ้มลู
อตัราดอกเบี@ยปัจจุบันไดท้ี� krungthai.com)

รายละเอียดอตัราดอกเบี!ย  - อตัราดอกเบี@ยเงนิฝากออมทรัพย์พเิศษสําหรับผูเ้ยาว ์(Krungthai Kids Sav ings) เท่ากบั

 0.250 % ต่อปี (Normal Sav ings)

 - เมื�อผูฝ้ากมยีอดเงนิฝากที�นําฝากเขา้บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์พเิศษสําหรับผูเ้ยาว ์(Krungthai Kids 
Sav ings) มากกวา่ยอดเงนิที�มกีารถอนออกในเดือนนั @นจะไดร้ับโบนัสในอตัรา 100 % ของยอด
ดอกเบี@ยที�ไดร้ับ รวมดอกเบี@ยและโบนัส เท่ากบั 0.500 % ต่อปี (Normal Sav ings + Bonus)

ตวัอย่างการคาํนวณดอกเบี!ย
กรณีมยีอดเงนิฝากที�นําฝากเขา้บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์พเิศษสําหรับผูเ้ยาว ์(Krungthai Kids 
Sav ings) มากกวา่ยอดเงนิที�มกีารถอนออกในเดือนนั @น

 - วนัที� 1 ม.ิย. 63 ผูฝ้ากเปิดบัญชีเงนิฝากออมทรัพย์สําหรับผูเ้ยาว ์(Krungthai Kids Sav ings) และ
นําฝากเงนิจํานวน 30,000 บาท อตัราดอกเบี@ยตามประกาศเท่ากบั 0.250%

 - วนัที� 21 ม.ิย. 63 ผูฝ้ากนําเงนิฝากเพิ�มเขา้บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์สําหรับผูเ้ยาว ์(Krungthai Kids 
Sav ings) จํานวน 5,000 บาท อตัราดอกเบี@ยตามประกาศเท่ากบั 0.250%

 - วนัที� 26 ม.ิย. 63 ผูฝ้ากถอนเงนิฝากจากบัญชีเงนิฝากออมทรัพย์สําหรับผูเ้ยาว ์(Krungthai Kids 
Sav ings) จํานวน 8,000 บาท อตัราดอกเบี@ยตามประกาศเท่ากบั 0.250%

ระยะเวลาจ่ายดอกเบี!ย
 - ธนาคารจ่ายดอกเบี@ยทุกวนัสิ@นเดือนเขา้บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์พเิศษสําหรับผูเ้ยาว ์(Krungthai 
Kids Sav ings)

 - ธนาคารจะจ่ายโบนัสใหแ้กผู่ฝ้ากในกรณีทีผูฝ้ากมยีอดเงนิที�นําฝากเขา้บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์
พเิศษสําหรับผูเ้ยาว ์(Krungthai Kids Sav ings) มากกวา่ยอดเงนิที�มกีารถอนในอตัรา 100 % ของ
ยอดดอกเบี@ยที�ไดร้ับทุกวนัตน้เดือนถดัจากเดือนที�จ่ายดอกเบี@ยเขา้บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์พเิศษ
สําหรับผูเ้ยาว ์(Krungthai Kids Sav ings)

เงื�อนไขหลกั
 - ผูฝ้ากตอ้งเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุไมเ่กนิ 15 ปีบริบูรณ์ ณ วนัที�เปิดบัญชีเงนิฝากออม
ทรัพย์พเิศษสําหรับผูเ้ยาว ์(Krungthai Kids Sav ings)

 - ลูกคา้ 1 รายเปิดได ้1 บัญชีเท่านั @น

เอกสารขอ้มูลสําคญัของผลติภณัฑ ์(Sales Sheet)

  เงนิฝากออมทรพัยพ์เิศษสําหรบัผูเ้ยาว ์(Krungthai KIDS Savings)



หวัขอ้ผลิตภณัฑ์ รายละเอียดผลิตภณัฑ์

เงื�อนไขการฝาก/ถอน/โอน สิทธปิระโยชน์และ
เงื�อนไขอื�น

 - จํานวนเงนิที�เปิดบัญชีขั @นตํ�า 2,000 บาท สําหรับการฝากเงนิครั @งต่อไปไมจํ่ากดัจํานวนเงนิฝากโดย
ยอดเงนิรับฝากรวมสูงสุดไมเ่กนิ 1,000,000 บาท และยอดเงนิที�ใชใ้นการคํานวณโบนัสไมเ่กนิ 
1,000,000 บาท

 - กรณีภายในเดือน มยีอดเงนิที�นําฝากมากกวา่ยอดเงนิที�ถอนจะไดร้ับโบนัส 100% ของยอด
ดอกเบี@ยที�ไดร้ับ

 - กรณีบัญชีเงนิฝากออมทรัพย์พเิศษสําหรับผูเ้ยาว ์(Krungthai Kids Sav ings) ไมม่ยีอดเงนิฝาก 
และ/หรือเงนิอื�นใดคงเหลือในบัญชี และไมเ่คลื�อนไหวทางบัญชี (ไมม่รีายการฝาก-ถอน) ติดต่อกนั
เป็นระยะเวลา 1 ปี ธนาคารจะทําการปิดบัญชีเงนิฝากออมทรัพย์พเิศษสําหรับผูเ้ยาว ์(Krungthai Kids
 Sav ings) ดังกล่าวโดยอตัโนมตัิ

คา่รกัษาบญัชี ไมม่ ี

ช่องทางการเปิดบญัชี � สาขาธนาคาร

ช่องทางในการตดิตอ่ผู้ใหบ้ริการ

ท่านสามารถติดต่อได ้ณ ที�ทําการสาขาของธนาคารทั�วประเทศหรือเขา้ไปดูรายละเอยีดผลิตภัณฑ์
เพิ�มเติมไดท้ี�เวบ็ไซต์  krungthai.com หรือ ติดต่อสอบถามรายละเอยีดเบื@องตน้ จากศูนย์ลูกคา้
สัมพนัธ์ธนาคารกรุงไทย โทร. 02-111-1111  
 - E-mail :  C all.C allC enter@krungthai.com
 - ช่องทางอื�นๆผ่าน Facebook / Tw itter / Youtube / LINE / Instargram 

                                                    : โดยพมิพค์ําวา่ “Krungthai C are”             

ขอ้ควรระวงั
 - ผูฝ้ากจะไดร้ับโบนัสต่อเมื�อภายในเดือนนั @นๆ มยีอดเงนิที�นําฝากเขา้บัญชีมากกวา่ยอดเงนิที�ถอน
และหากเดือนใดไมม่รีายการเคลื�อนไหว(ฝาก-ถอน) จะไมไ่ดร้ับโบนัสในเดือนนั @น

 - การปิดบัญชีภายในระยะเวลา 30 วนั ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศของธนาคาร

 - มกีารเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมอื�นๆ เช่นเดียวกบับัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ปกติ เช่น ค่าธรรมเนียมการ
ฝาก/ถอน/โอน ขา้มเขตสํานักหักบัญชี ท่านสามารถศึกษารายละเอยีดเพิ�มเติมไดท้ี� krungthai.com

การแจ้งเปลี�ยนแปลง เงื�อนไขการใหบ้ริการ 
หรือการแจ้งเตอืนที�สําคญัตา่ง ๆ

 - เมื�อผูฝ้ากเงนิอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ ธนาคารจะทําการปรับผลิตภัณฑเ์งนิฝากออมทรัพย์พเิศษ
สําหรับผูเ้ยาวท์ ี�ฝากอยู่ไปเป็นผลิตภัณฑเ์งนิฝากออมทรัพย์ปกติของธนาคาร โดยจะทําการปรับในวนั
ตน้เดือนถดัจากเดือนเกดิที�ผูฝ้ากเงนิอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์

 - หากขอ้มลูรายละเอยีดในการติดต่อของท่านมกีารเปลี�ยนแปลง กรุณาแจง้ใหท้างธนาคารทราบ
ทันที ณ ที�ทําการสาขาที�ท่านใชบ้ริการอยู่ เพื�อใหก้ารสื�อสารขอ้มลูระหวา่งท่านกบัธนาคารเป็นไป
ดว้ยความรวดเร็ว

 - ในกรณีมกีารเปลี�ยนแปลงค่าธรรมเนียมที�เก ี�ยวขอ้งกบับัญชีเงนิฝาก และทําใหลู้กคา้เสียประโยชน์ 
ธนาคารจะทําการแจง้ใหลู้กคา้ทราบล่วงหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั

 - เงนิฝากนี@ไดร้ับความคุม้ครองจากสถาบันคุม้ครองเงนิฝากตามจํานวนที�กาํหนดไวใ้นกฏหมาย 
โดยในปัจจุบันลูกคา้ต่อรายจะไดร้ับความคุม้ครองสูงสุด ไมเ่กนิ 1 ลา้นบาท ตั @งแต่ 11 ส.ค. 2564 
เป็นตน้ไป

 - สิทธิในการไดร้ับการยกเวน้ภาษี ณ ที�จ่ายดอกเบี@ยเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี�กรมสรรพากรกาํหนด

* อตัราดอกเบี!ยเป็นไปตามประกาศของธนาคาร




