
ขอ้มลูปรับปรงุ ณ วนัที� 11 ส.ค. 2564

หวัขอ้ผลติภณัฑ์ รายละเอยีดผลติภณัฑ์

ชื�อผลติภณัฑ์ เงนิฝาก Krungthai ZERO TAX MAX

ประเภทผลติภณัฑ์ เงนิฝากปลอดภาษี

ระยะเวลาฝาก 24 เดอืน, 36 เดอืน, 48 เดอืน

จาํนวนเงนิเปิดบญัชขี ั#นตํ�าและสูงสุด
ระยะเวลาฝาก 24 เดอืน : 1,000 - 25,000 บาท
ระยะเวลาฝาก 36 เดอืน : 1,000 - 16,500 บาท
ระยะเวลาฝาก 48 เดอืน : 1,000 - 12,500 บาท

อตัราดอกเบี#ยตอ่ปี (%) * อตัราดอกเบี?ยลอยตัว องิเงนิฝากประจําระยะเวลา 24 เดอืน บคุคลธรรมดา วงเงนิตํ�าสดุ บวกเพิ�ม
ในอตัรา ดังนี? 
ระยะเวลาฝาก 24 เดอืน = 1.200% (ระยะเวลา 24 เดอืน + 0.75 % ตอ่ปี) 
ระยะเวลาฝาก 36 เดอืน = 1.450% (ระยะเวลา 24 เดอืน + 1.00 % ตอ่ปี)
ระยะเวลาฝาก 48 เดอืน = 1.450% (ระยะเวลา 24 เดอืน + 1.00 % ตอ่ปี)

(อตัราดอกเบี?ย ณ วนัที� 30 มนีาคม 2564 ทั ?งนี? อาจเปลี�ยนแปลงไดโ้ดยสามารถเรยีกดขูอ้มลูอตัรา
ดอกเบี?ยปัจจุบันไดท้ี� krungthai.com)

รายละเอยีดอตัราดอกเบี#ย  -

ตวัอยา่งการคาํนวณดอกเบี#ย  - 

ระยะเวลาจา่ยดอกเบี#ย
ธนาคารจะจ่ายดอกเบี?ยเมื�อครบกําหนดระยะเวลาฝาก โดยจะโอนดอกเบี?ยไปยังบัญชคีูโ่อน (บัญชี
ออมทรัพยห์รอืกระแสรายวนั) ตามที�ผูฝ้ากแจง้ไวก้บัธนาคาร

เง ื�อนไขหลกั  - ผูฝ้ากตอ้งเป็นบคุคลธรรมดา สญัชาตไิทย

 - ลกูคา้ 1 รายเปิดได ้1 บัญชเีทา่นั?น

 - ฝากตดิตอ่กนัทกุเดอืน ๆ ละ 1 ครั ?ง ตามจํานวนเงนิที�ตกลงไวก้บัธนาคาร (เทา่กบัจํานวนเงนิที�ฝาก
ครั ?งแรกกบัธนาคาร)

 - ในระหวา่งระยะเวลาฝาก จะขาดการฝากไดไ้มเ่กนิ 2 ครั ?ง

อตัราดอกเบี#ยกรณีผดิเงื�อนไขการฝาก  - เงนิฝากที�ฝากไมถ่งึ 3 เดอืน ธนาคารไมจ่่ายดอกเบี?ย

 - เงนิฝากที�ฝากตั ?งแต ่3 เดอืนขึ?นไป หากถอนกอ่นครบกําหนดระยะเวลาฝาก หรอืไมป่ฏบัิตติาม
เงื�อนไขการฝากเงนิ ธนาคารจะจ่ายดอกเบี?ยใหใ้นอตัราดอกเบี?ยเงนิฝากออมทรัพยต์ามประกาศของ
ธนาคาร และหักภาษีดอกเบี?ย ณ ที�จ่าย

คา่รกัษาบญัชี  - 

การตอ่อายุบญัช ีเมื�อครบกําหนดระยะเวลาการ
ฝาก

 - เมื�อครบกําหนดฝาก ธนาคารจะโอนเงนิตน้ไปยังบัญชเีงนิฝากประจํา 3 เดอืน หรอืบัญชเีงนิฝาก
ออมทรัพย ์หรอืบัญชเีงนิฝากกระแสรายวนั ตามที�ผูฝ้ากแจง้ไวก้บัธนาคาร และ ปิดบัญชเีงนิฝาก 
Krungthai ZERO TAX MAX อตัโนมัติ

ชอ่งทางการเปิดบญัชี � สาขาธนาคาร

ชอ่งทางในการตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิาร

ทา่นสามารถตดิตอ่ได ้ณ ที�ทําการสาขาของธนาคารทั�วประเทศหรอืเขา้ไปดรูายละเอยีดผลติภณัฑ์
เพิ�มเตมิไดท้ี�เว็บไซต ์ krungthai.com หรอื ตดิตอ่สอบถามรายละเอยีดเบื?องตน้ จากศนูยล์กูคา้
สมัพันธธ์นาคารกรงุไทย โทร. 02-111-1111  
 - E-mail :  Call.CallCenter@krungthai.com
 - ชอ่งทางอื�นๆผา่น Facebook / Twitter / Youtube / LINE / Instargram 

                                                    : โดยพมิพคํ์าวา่ “Krungthai Care”             

ขอ้ควรระวงั  - ในระหวา่งระยะเวลาฝาก จะขาดการฝากไดไ้มเ่กนิ 2 ครั ?ง

 - การทํารายการฝากเงนิเขา้บัญช ีKrungthai ZERO TAX MAX ผา่นชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส์
ใหดํ้าเนนิการภายในเวลา 23.00 น. เพื�อใหก้ารนําฝากมผีลสมบรูณ์ภายในวนัที�ทํารายการ

เง ื�อนไขการฝาก/ถอน/โอน สทิธปิระโยชนแ์ละ
เงื�อนไขอื�น

เอกสารขอ้มลูสําคญัของผลติภณัฑ ์(Sales Sheet)

  เงนิฝาก Krungthai ZERO TAX MAX 



หวัขอ้ผลติภณัฑ์ รายละเอยีดผลติภณัฑ์

การแจง้เปลี�ยนแปลง เง ื�อนไขการใหบ้รกิาร หรอื
การแจง้เตอืนที�สําคญัตา่ง ๆ

- สามารถเปิดบัญชเีงนิฝากไดค้นละ 1 บัญช ีเทา่นั?น

 - อตัราดอกเบี?ยเงนิฝาก Krungthai ZERO TAX MAX เป็นอตัราดอกเบี?ยลอยตัว องิตามเงนิฝาก
ประจําระยะเวลา 24 เดอืน บคุคลธรรมดา วงเงนิตํ�าสดุ

 - หากขอ้มลูรายละเอยีดในการตดิตอ่ของทา่นมกีารเปลี�ยนแปลง กรณุาแจง้ใหท้างธนาคารทราบ
ทันท ีณ ที�ทําการสาขาที�ทา่นใชบ้รกิารอยู ่เพื�อใหก้ารสื�อสารขอ้มลูระหวา่งทา่นกบัธนาคารเป็นไปดว้ย
ความรวดเร็ว

 - ในกรณีมกีารเปลี�ยนแปลงคา่ธรรมเนยีมที�เกี�ยวขอ้งกบับัญชเีงนิฝาก และทําใหล้กูคา้เสยีประโยชน ์
ธนาคารจะทําการแจง้ใหล้กูคา้ทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั

 - เงนิฝากนี?ไดรั้บความคุม้ครองจากสถาบันคุม้ครองเงนิฝากตามจํานวนที�กําหนดไวใ้นกฏหมาย 
โดยในปัจจุบันลกูคา้ตอ่รายจะไดรั้บความคุม้ครองสงูสดุ ไมเ่กนิ 1 ลา้นบาท ตั ?งแต ่11 ส.ค. 2564 
เป็นตน้ไป

* อตัราดอกเบี#ยเป็นไปตามประกาศของธนาคาร


