
ฉบบัที ่1/2560 ลงวนัที ่29 ธ.ค. 2560

ขอ้มลูปรับปรงุ ณ วนัที ่6 ม.ีค. 2561

หวัขอ้ผลติภณัฑ์ รายละเอยีดผลติภณัฑ์

ชือ่ผลติภณัฑ์ เงนิฝาก KTB ZERO TAX MAX

ประเภทผลติภณัฑ์ เงนิฝากปลอดภาษี

ระยะเวลาฝาก 24 เดอืน, 36 เดอืน, 48 เดอืน

จ านวนเงนิเปิดบญัชขี ัน้ต า่และสงูสดุ
ระยะเวลาฝาก 24 เดอืน : 1,000 - 25,000 บาท

ระยะเวลาฝาก 36 เดอืน : 1,000 - 16,500 บาท

ระยะเวลาฝาก 48 เดอืน : 1,000 - 12,500 บาท

อตัราดอกเบีย้ตอ่ปี (%) * อตัราดอกเบีย้ลอยตัว องิเงนิฝากประจ าระยะเวลา 24 เดอืน บคุคลธรรมดา วงเงนิต า่สดุ บวกเพิม่

ในอตัรา ดังนี้ 

ระยะเวลาฝาก 24 เดอืน = 2.25% (ระยะเวลา 24 เดอืน + 0.80 % ตอ่ปี) 

ระยะเวลาฝาก 36 เดอืน = 2.50% (ระยะเวลา 24 เดอืน + 1.05 % ตอ่ปี)

ระยะเวลาฝาก 48 เดอืน = 2.50% (ระยะเวลา 24 เดอืน + 1.05 % ตอ่ปี)

(อตัราดอกเบีย้ ณ วนัที ่12 ก.พ. 61 ทัง้นี้อตัราดอกเบีย้อาจเปลีย่นแปลงไดโ้ดยสามารถเรยีกดขูอ้มลู

อตัราดอกเบีย้ปัจจบุันไดท้ี ่www.ktb.co.th)

รายละเอยีดอตัราดอกเบีย้  -

ตวัอยา่งการค านวณดอกเบีย้  - 

ระยะเวลาจา่ยดอกเบีย้
ธนาคารจะจา่ยดอกเบีย้เมือ่ครบกําหนดระยะเวลาฝาก โดยจะโอนดอกเบีย้ไปยังบัญชคีูโ่อน (บัญชี

ออมทรัพยห์รอืกระแสรายวนั) ตามทีผู่ฝ้ากแจง้ไวก้บัธนาคาร

เง ือ่นไขหลกั  1 รายเปิดได ้1 บัญชเีทา่นัน้

 - ฝากตดิตอ่กนัทกุเดอืน ๆ ละ 1 ครัง้ ตามจํานวนเงนิทีต่กลงไวก้บัธนาคาร (เทา่กบัจํานวนเงนิทีฝ่าก

ครัง้แรกกบัธนาคาร)

 - ในระหวา่งระยะเวลาฝาก จะขาดการฝากไดไ้มเ่กนิ 2 ครัง้

อตัราดอกเบีย้กรณีผดิเง ือ่นไขการฝาก  - เงนิฝากทีฝ่ากไมถ่งึ 3 เดอืน ธนาคารไมจ่า่ยดอกเบีย้

 - เงนิฝากทีฝ่ากตัง้แต ่3 เดอืนขึน้ไป หากถอนกอ่นครบกําหนดระยะเวลาฝาก หรอืไมป่ฏบิัตติาม

เงือ่นไขการฝากเงนิ ธนาคารจะจา่ยดอกเบีย้ใหใ้นอตัราดอกเบีย้เงนิฝากออมทรัพยต์ามประกาศของ

ธนาคาร และหักภาษีดอกเบีย้ ณ ทีจ่า่ย

คา่รกัษาบญัชี  - 

การตอ่อายบุญัช ีเม ือ่ครบก าหนดระยะเวลาการฝาก

 - เมือ่ครบกําหนดฝาก ธนาคารจะโอนเงนิตน้ไปยังบัญชเีงนิฝากประจํา 3 เดอืน หรอืบัญชเีงนิฝาก

ออมทรัพย ์หรอืบัญชเีงนิฝากกระแสรายวนั ตามทีผู่ฝ้ากแจง้ไวก้บัธนาคาร และ ปิดบัญชเีงนิฝาก KTB

 ZERO TAX MAX อตัโนมัติ

ชอ่งทางในการตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิาร

ทา่นสามารถตดิตอ่ได ้ณ ทีทํ่าการสาขาของธนาคารท่ัวประเทศหรอืเขา้ไปดรูายละเอยีดผลติภัณฑ์

เพิม่เตมิไดท้ีเ่ว็บไซต ์ www.ktb.co.th หรอื ตดิตอ่สอบถามรายละเอยีดเบือ้งตน้ จากศนูยล์กูคา้

สมัพันธธ์นาคารกรงุไทย โทร. 02-111-1111

 - E-mail :  Call.CallCenter@ktb.co.th

 - ชอ่งทางอืน่ๆผา่น Face Book / Twitter / Youtube / LINE / Instargram 

                                                    : โดยพมิพคํ์าวา่ “KTB Care”             

ขอ้ควรระวงั
 - ในระหวา่งระยะเวลาฝาก จะขาดการฝากไดไ้มเ่กนิ 2 ครัง้

 - การทํารายการฝากเงนิเขา้บัญช ีKTB ZERO TAX MAX ผา่นชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส์

ใหดํ้าเนนิการภายในเวลา 22.00 น. เพือ่ใหก้ารนําฝากมผีลสมบรูณ์ภายในวนัทีทํ่ารายการ

เง ือ่นไขการฝาก/ถอน/โอน สทิธปิระโยชนแ์ละ

เง ือ่นไขอืน่

Sales Sheet : เงนิฝาก KTB ZERO TAX MAX 



หวัขอ้ผลติภณัฑ์ รายละเอยีดผลติภณัฑ์

การแจง้เปลีย่นแปลง เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร หรอื

การแจง้เตอืนทีส่ าคญัตา่ง ๆ

 - อตัราดอกเบีย้เงนิฝาก KTB ZERO TAX MAX เป็นอตัราดอกเบีย้ลอยตัว องิตามเงนิฝากประจํา

ระยะเวลา 24 เดอืน บคุคลธรรมดา วงเงนิตํา่สดุ

 - หากขอ้มลูรายละเอยีดในการตดิตอ่ของทา่นมกีารเปลีย่นแปลง กรณุาแจง้ใหท้างธนาคารทราบ

ทันท ีณ ทีทํ่าการสาขาทีท่า่นใชบ้รกิารอยู ่เพือ่ใหก้ารสือ่สารขอ้มลูระหวา่งทา่นกบัธนาคารเป็นไปดว้ย

ความรวดเร็ว

 - เงนิฝากนี้ไดรั้บความคุม้ครองจากสถาบันคุม้ครองเงนิฝากตามจํานวนทีกํ่าหนดไวใ้นกฏหมาย โดย

ในปัจจบุัน คอื สงูสดุไมเ่กนิ 15 ลา้นบาท จนถงึ 10 ส.ค. 2561 และหลังจากนัน้จะลดลงเหลอืไมเ่กนิ

 10 ลา้นบาท จนถงึ 10 ส.ค. 2562, ไมเ่กนิ 5 ลา้นบาท จนถงึ 10 ส.ค. 2563 และไมเ่กนิ 1 ลา้นบาท

 ตัง้แต ่11 ส.ค. 2563

* อตัราดอกเบีย้เป็นไปตามประกาศของธนาคาร


