
ขอ้มลูปรับปรุง ณ วันที� 5 ก.ย. 2564

หวัขอ้ผลติภณัฑ์ รายละเอยีดผลติภณัฑ์

ชื�อผลติภณัฑ์ เงนิฝาก Krungthai NEXT Savings

ประเภทผลติภณัฑ์ เงนิฝากออมทรัพยแ์บบไมม่สีมดุคูฝ่าก

จาํนวนเงนิเปิดบญัชขี ั!นตํ�าและสูงสุด
- กรณีเปิดบัญชผีา่นชอ่งทาง Krungthai NEXT    0 บาท
- กรณีเปิดบัญชผีา่นทกุชอ่งทางของธนาคาร ยกเวน้ Krungthai NEXT   500 บาท

อตัราดอกเบี!ยตอ่ปี (%) *
0.00 - 1.50 % ตอ่ปี ตามเงื�อนไขการฝากที�ธนาคารกําหนด
(อัตราดอกเบีDย ณ วันที� 7 กรกฎาคม 2563 ทัDงนีD อาจเปลี�ยนแปลงไดโ้ดยสามารถเรยีกดขูอ้มลูอัตราดอกเบีDย
ปัจจบัุนไดท้ี� krungthai.com)

รายละเอยีดอตัราดอกเบี!ย 
 1. กรณีเปิดบญัชผีา่นชอ่งทาง Krungthai NEXT ต ั!งแตว่นัที� 7 กรกฎาคม 2563 เป็นตน้ไป

อัตราดอกเบีDยบคุคลธรรมดาสัญชาตไิทย

      - เงนิฝากสว่นที�ไมเ่กนิ 1 ลา้นบาท เทา่กับ 1.50 % ตอ่ปี

      - เงนิฝากสว่นที�เกนิ 1 ลา้นบาทขึDนไป เทา่กับ 0.50 % ตอ่ปี

2. กรณีบญัชที ี�เปิดผา่นทกุชอ่งทางของธนาคาร ยกเวน้ Krungthai NEXT หรอื บญัชที ี�เปิดกอ่นวนัที� 
7 กรกฎาคม 2563

 2.1 อัตราดอกเบีDยบคุคลธรรมดาสัญชาตไิทย เทา่กับ 0.50 % ตอ่ปี

 2.2 อัตราดอกเบีDยบคุคลชาวตา่งชาต ิเทา่กับ 0.00 % ตอ่ปี

ตวัอยา่งการคํานวณดอกเบี!ย

 - ตวัอยา่งการคํานวณดอกเบี!ย กรณีลูกคา้เปิดบญัชใีหมผ่า่นชอ่งทาง Krungthai NEXT

ธนาคารจะคํานวณดอกเบีDยจากยอดเงนิฝากคงเหลอื ณ สิDนวันทกุวัน โดยจํานวนวันตอ่ปีที�ใชใ้นการคํานวณใช ้
จํานวนวันตามปีปฏทินิ โดยมสีตูรการคํานวณดอกเบีDยดังนีD

ตัวอยา่งการคํานวณดอกเบีDย กรณีลกูคา้บคุคลธรรมดา สัญชาตไิทย เปิดบัญชผีา่นชอ่งทาง Krungthai NEXT 
ในวันที� 7 ก.ค. 2563 และมยีอดเงนิคงเหลอื ณ สิDนวัน 1,600,000 บาท จะไดรั้บดอกเบีDย ณ สิDนวัน (จํานวน 1 
วัน) ดังนีD

 - ตวัอยา่งการคํานวณดอกเบี!ย กรณีลูกคา้เปิดบญัชผีา่นทกุชอ่งทาง ยกเวน้ Krungthai NEXT

ตัวอยา่งการคํานวณดอกเบีDย กรณีลกูคา้บคุคลธรรมดา เปิดบัญชผีา่นชอ่งทางสาขา ในวันที� 7 ก.ค. 2563 และมี
ยอดเงนิคงเหลอื ณ สิDนวัน 1,600,000 บาท จะไดรั้บดอกเบีDย ณ สิDนวัน (จํานวน 1 วัน) ดังนีD

ระยะเวลาจา่ยดอกเบี!ย ธนาคารจา่ยดอกเบีDยปีละ 2 ครั Dง (มถินุายน และ ธันวาคม)

เง ื�อนไขหลกั  - ผูฝ้ากตอ้งเป็นบคุคลธรรมดา อายตัุ Dงแต ่15 ปีขึDนไป

 - ผูฝ้ากตอ้งม ีE-Mail Address และสมัครใชบ้รกิาร Krungthai NEXT เพื�อใชใ้นการทําธรุกรรมทางการเงนิ

 - ชื�อบัญชแีละเงื�อนไขการสั�งจา่ยตอ้งเป็นบคุคลคนเดยีว

 - จํากัดจํานวนการเปิดบัญชผีา่นชอ่งทาง Krungthai NEXT Application สงูสดุไมเ่กนิ 1 บัญชตีอ่ผูฝ้าก 1 ทา่น

- กรณีผูฝ้ากมบัีญชเีงนิฝากออมทรัพย ์Krungthai NEXT Savings ซึ�งเปิดบัญชผีา่นชอ่งทาง Krungthai NEXT 
Application กอ่นวันที� 25 สงิหาคม 2564 มากกวา่ 1 บัญช ีธนาคารของสงวนสทิธิ]ไมส่ามารถเปิดบัญชผีา่น
ชอ่งทางดังกลา่วไดเ้พิ�มเตมิ โดยผูฝ้าก ยังคงไดรั้บอัตราดอกเบีDยตามอัตราที�ระบใุนประกาศอัตราดอกเบีDยเงนิ
ฝากของธนาคาร ทั DงนีD หากผูฝ้ากมคีวามประสงคจ์ะเปิดบัญชมีากกวา่จํานวนที�กําหนดดังกลา่วสามารถตดิตอ่ขอ
เปิดบัญชไีดเ้พิ�มเตมิ ณ สาขาธนาคารกรุงไทยทกุแหง่

เอกสารขอ้มลูสําคญัของผลติภณัฑ ์(Sales Sheet)

 เงนิฝาก Krungthai NEXT Savings



หวัขอ้ผลติภณัฑ์ รายละเอยีดผลติภณัฑ์

เง ื�อนไขการฝาก/ถอน/โอน สทิธ ิ
ประโยชน์
และเงื�อนไขอื�น

 - ลกูคา้รายใหม ่(ซึ�งไมเ่คยสมัครใชผ้ลติภัณฑห์รอืบรกิารของธนาคารมากอ่น) ที�เปิดบัญชเีงนิฝากผา่นชอ่งทาง
 Krungthai NEXT โดยการเลอืกวธิกีารยนืยันตัวตนผา่น บรกิาร Digital ID (NDID) สามารถเลอืกสาขาเจา้ของ
บัญชไีดด้ว้ยตนเองตามหลักเกณฑ ์วธิกีาร และสาขาตามที�ธนาคารกําหนด และผูฝ้ากจะสามารถทําธรุกรรมได ้
เฉพาะการถอนเงนิ/การโอนเงนิ/ชําระบลิผา่นชอ่งทาง Krungthai NEXT ภายในวงเงนิ 20,000 บาท/รายการ 
และไมเ่กนิ 100,000 บาท/วัน เทา่นัDน หากผูฝ้ากประสงคทํ์าธรุกรรมไดเ้กนิกวา่วงเงนิและ/หรอืใชบ้รกิารหรอื
สมัครผลติภัณฑอ์ื�นของธนาคาร ผูฝ้ากตอ้งตดิตอ่สาขาของธนาคารเพื�อทําการยนืยันตัวตนตามขั Dนตอน และ
หลักเกณฑแ์ละเงื�อนไขตามที�ธนาคารกําหนด นอกจากนีDธนาคารมสีทิธจิะเปลี�ยนแปลงสาขาเจา้ของบัญชขีองผู ้
ฝากเป็นสาขาที�ผูฝ้ากยนืยันตัวตนได ้

 - ผูฝ้ากที�เปิดบัญชผีา่นชอ่งทาง Krungthai NEXT หากผูฝ้ากมคีวามประสงคจ์ะทําธรุกรรม/บรกิารผา่น
ชอ่งทางสาขาของธนาคาร   ผูฝ้ากตอ้งตดิตอ่สาขาเจา้ของบัญชตีามที�ระบใุนขณะเปิดบัญชผีา่นชอ่งทาง 
Krungthai NEXT เพื�อทําการยนืยันตัวตนตามขั Dนตอน และหลักเกณฑแ์ละเงื�อนไขตามที�ธนาคารกําหนด รวมทัDง
ใหตั้วอยา่งลายมอืชื�อสําหรับอา้งองิในการทําธรุกรรม/บรกิารตอ่ไป

 - กรณีเปิดบัญชผีา่นชอ่งทาง Krungthai NEXT เป็นจํานวนเงนิศนูยบ์าท หากผูฝ้ากไมทํ่ารายการเคลื�อนไหว 
(ฝาก-ถอน) ภายในระยะเวลา 45 วัน นับตั Dงแตวั่นที�เปิดบัญชเีงนิฝาก ธนาคารขอสงวนสทิธิ]ในการปิดบัญชี
ดังกลา่ว โดยจะมจีดหมายอเิล็กทรอนกิสแ์จง้ใหผู้ฝ้ากทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 
7 วัน ทาง E - Mail Address ที�ใหไ้วก้ับธนาคาร

 - การปิดบัญชเีงนิฝากภายในระยะเวลา 30 วัน คา่ธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศของธนาคาร

คา่รกัษาบญัชี กรณียอดคงเหลอืตํ�ากวา่ 2,000 บาท และไมม่กีารเคลื�อนไหว 1 ปี จะคดิคา่รักษาบัญชเีดอืนละ 
50 บาท และเมื�อยอดคงเหลอืในบัญชเีป็น 0 ธนาคารจะปิดบัญชอีัตโนมัติ

ชอ่งทางการเปิดบญัชี ทกุชอ่งทางการเปิดบัญชขีองธนาคาร

ชอ่งทางในการตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิาร ทา่นสามารถตดิตอ่ได ้ณ ที�ทําการสาขาของธนาคารทั�วประเทศหรอืเขา้ไปดรูายละเอยีดผลติภัณฑเ์พิ�มเตมิไดท้ี�
เว็บไซต ์ krungthai.com หรอื ตดิตอ่สอบถามรายละเอยีดเบืDองตน้ จากศนูยล์กูคา้สัมพันธธ์นาคารกรุงไทย 
โทร. 02-111-1111  
 - E-mail :  Call.CallCenter@krungthai.com
 - ชอ่งทางอื�นๆผา่น Facebook / Twitter / Youtube / LINE / Instargram 

                                                    : โดยพมิพคํ์าวา่ “Krungthai Care”             

ขอ้ควรระวงั

 - ผูฝ้ากที�เปิดบัญชผีา่นชอ่งทาง Krungthai NEXT หากผูฝ้ากมคีวามประสงคจ์ะทําธรุกรรม/บรกิารผา่น
ชอ่งทางสาขาของธนาคาร   ผูฝ้ากตอ้งตดิตอ่สาขาเจา้ของบัญชตีามที�ระบใุนขณะเปิดบัญชผีา่นชอ่งทาง 
Krungthai NEXT เพื�อทําการยนืยันตัวตนตามขั Dนตอน และหลักเกณฑแ์ละเงื�อนไขตามที�ธนาคารกําหนด รวมทัDง
ใหตั้วอยา่งลายมอืชื�อสําหรับอา้งองิในการทําธรุกรรม/บรกิารตอ่ไป

 - กรณีเปิดบัญชผีา่นชอ่งทาง Krungthai NEXT เป็นจํานวนเงนิศนูยบ์าท หากผูฝ้ากไมทํ่ารายการเคลื�อนไหว 
(ฝาก-ถอน) ภายในระยะเวลา 45 วัน นับตั Dงแตวั่นที�เปิดบัญชเีงนิฝาก ธนาคารขอสงวนสทิธิ]ในการปิดบัญชี
ดังกลา่ว โดยจะมจีดหมายอเิล็กทรอนกิสแ์จง้ใหผู้ฝ้ากทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 
7 วัน ทาง E - Mail Address ที�ใหไ้วก้ับธนาคาร

 - การปิดบัญชภีายในระยะเวลา 30 วัน คา่ธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศของธนาคาร

 - มกีารเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมอื�นๆ เชน่เดยีวกับบัญชเีงนิฝากออมทรัพยป์กต ิเชน่ คา่ธรรมเนียมการฝาก/ถอน/
โอน ขา้มเขตสํานักหักบัญช ีทา่นสามารถศกึษารายละเอยีดเพิ�มเตมิไดท้ี� krungthai.com

การแจง้เปลี�ยนแปลง เงื�อนไขการ
ใหบ้รกิาร หรอืการแจง้เตอืนที�
สําคญัตา่ง ๆ

 - หากขอ้มลูรายละเอยีดในการตดิตอ่ของทา่นมกีารเปลี�ยนแปลง กรุณาแจง้ใหท้างธนาคารทราบทันท ีณ ที�ทํา
การสาขาที�ทา่นใชบ้รกิารอยู ่เพื�อใหก้ารสื�อสารขอ้มลูระหวา่งทา่นกับธนาคารเป็นไปดว้ยความรวดเร็ว

 - ในกรณีมกีารเปลี�ยนแปลงคา่ธรรมเนียมที�เกี�ยวขอ้งกับบัญชเีงนิฝาก และทําใหล้กูคา้เสยีประโยชน ์ธนาคารจะ
ทําการแจง้ใหล้กูคา้ทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน

 - เงนิฝากนีDไดรั้บความคุม้ครองจากสถาบันคุม้ครองเงนิฝากตามจํานวนที�กําหนดไวใ้นกฏหมาย 
โดยในปัจจบัุนลกูคา้ตอ่รายจะไดรั้บความคุม้ครองสงูสดุ ไมเ่กนิ 5 ลา้นบาท จนถงึ 10 ส.ค. 2564 และหลังจาก
นัDนจะลดลงเหลอืไมเ่กนิ 1 ลา้นบาท ตั Dงแต ่11 ส.ค. 2564 เป็นตน้ไป

 - สทิธใินการไดรั้บการยกเวน้ภาษี ณ ที�จา่ยดอกเบีDยเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี�กรมสรรพากรกําหนด

* อตัราดอกเบี!ยเป็นไปตามประกาศของธนาคาร


