ข้อมูลผลิตภัณฑ์ Grow savings
(กรุ ณาอ่านตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี้ และควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขโดยละเอียดก่อนที่คุณจะตัดสินใจซื้อหรือใช้
บริการผลิตภัณฑ์) ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 12 มกราคม 2564 จนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว

ชื่อของผลิตภัณฑ์

ประเภทผลิตภัณฑ์

บัญชี Grow

เงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (ไม่มส
ี มุดคู่ฝาก)

ระยะเวลาฝาก

จํานวนเงินเปิดบัญชีขน
ั้ ตํ่า (บาท)

จํานวนเงินรับฝากสูงสุด (บาท)

ไม่กําหนดระยะเวลาฝาก

ไม่กําหนดจํานวนเงินฝากขัน
้ ตํ่า

5,000,000 บาท

้
รายละเอียดอัตราดอกเบีย
เงินฝากต่อปี (%)

ระยะเวลาฝาก
ของจํานวนเงินฝากในแต่ละ Slip

อัตราดอกเบี้ยปกติ

เดือนที่ 1 - 12

1.50% ต่อปี

(ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2564 เป็นต้นไป)

เดือนที่ 13- 24

1.50% ต่อปี

*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยต่อปีเท่ากับ 1.50%

้
ตัวอย่างการคํานวณดอกเบีย

วิธก
ี ารคํานวณดอกเบี้ยให้ถือว่า 1 ปี มี 365 วัน
จํานวนดอกเบี้ยที่ได้รบ
ั * = เงินต้น x อัตราดอกเบี้ยต่อปี x ระยะเวลาที่ฝากจริง
100
365
*เศษของหนึ่งสตางค์ให้ปด
ั ทิ้ง

้
รายละเอียดอัตราดอกเบีย

อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศธนาคาร ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยล่าสุดดูได้ท่ี
https://www.krungsri.com/bank/th/other/Interestratesfees/DepositInterestrate.html

้
ระยะเวลาจ่ายดอกเบีย

เดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันที่ 28 ของเดือน

เงื่อนไขหลัก

• เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 15 ปีบริบูรณ์ข้น
ึ ไป แต่ไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์
เอกสารแสดงตัวตนคือประจําตัวประชาชน แบบอเนกประสงค์ (smart card)

• บัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ อิเล็กทรอนิกส์ แบบไม่มส
ี มุดคู่ฝาก ชื่อบัญชีเงินฝากเป็นชื่อเดียว
กับผูฝ
้ าก และเป็นเจ้าของบัญชี และผูร้ บ
ั ผลประโยชน์จากบัญชีเงินฝากนี้แต่ผเู้ ดียวเท่านั้น
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• สามารถเปิดบัญชีได้ครั้งละ 1 บัญชีเท่านั้น

• การขอเปิดบัญชี Grow ลูกค้าจะต้องมีบญ
ั ชี Kept อยูก
่ ่อนแล้ว จึงจะสามารถเปิดบัญชีผา่ น
Kept application ได้

• ณ วันจ่ายดอกเบี้ย ระบบจะโอนเงินดอกเบี้ยที่ได้รบ
ั หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) ไปยังบัญชี Kept
ให้อัตโนมัติ

• การปิดบัญชี ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ขอปิดบัญชี Grow ผ่าน Kept help center เพื่อ
ดําเนินการโอนเงินฝากคงเหลือ พร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) คืนลูกค้าตามประสงค์

เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน
สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขอื่น

• บัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส์ เป็นบริการที่ผฝ
ู้ ากสามารถทําธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามที่ธนาคารกําหนดเท่านั้น

• บัญชี Grow ถือเป็นบัญชีค่ฝ
ู ากกับบัญชี Kept ที่ใช้เป็นบัญชีสาํ หรับการโอนเงิน/รับโอนเงิน ไปยัง/
จากบัญชี Kept ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในบัญชี Kept เท่านั้น ไม่สามารถใช้บญ
ั ชีเพื่อ รับเข้า/

โอนออก ไปยังต่างธนาคารได้

• การฝากเงินเข้าบัญชี Grow ทําได้ 2 วิธี

วิธท
ี ่ี 1 : ลูกค้าเปิดฟีเจอร์นาํ ฝากอัตโนมัติ ธนาคารจะทําการหักและโอนเงินจากบัญชี Kept

เฉพาะส่วนที่เกินกว่ายอดเงินฝากคงเหลือขั้นต�าที่กําหนดไว้ในบัญชี Kept และตามจํานวนเงินที่

กําหนดให้โอน ขั้นต�าในการฝากเงินเข้าบัญชี Grow ในแต่ละครั้งต้องไม่นอ
้ ยกว่า 5,000 บาท บาท

เป็นจํานวนเต็มบาทเท่านั้น ไม่รวมเศษสตางค์ โดยระบบจะทําการโอนเงินจากบัญชี Kept มาฝาก
เข้าบัญชี Grow โดยอัตโนมัติในทุกๆ สิน
้ วัน เพื่อนําฝากเข้าบัญชี Grow ในวันทําการถัดไป
กรณียอดเงินส่วนเกินในบัญชี Kept ต�ากว่าขั้นต�าที่กําหนด จะไม่มก
ี ารนําฝาก
เงินคงเหลือ ณ สิน
้ วัน

ขั้นต�าที่ต้องการเก็บ

จํานวนเงินส่วนเกิน

จํานวนเงินฝากเข้า

เงินคงเหลือในบัญชี Kept ณ วันถัดไป

ในบัญชี Kept

ไว้ใช้ในบัญชี Kept

ในบัญชี Kept

บัญชี Grow ณ วันถัดไป

หลังนําฝากเข้าบัญชี Grow

10,000 บาท

2,000 บาท

8,000 บาท

8,000 บาท

2,000 บาท

5,000.50 บาท

0 บาท

5,000.50 บาท

5,000 บาท

0.50 บาท

7,000.50 บาท

2,500 บาท

4,500.50 บาท

ไม่นาํ ฝากจํานวน
เงินไม่ถึงขั่นต�าที่
กําหนด

7,000.50 บาท

วิธท
ี ่ี 2 : ลูกค้าฝากโดยการทํารายการโอนจากบัญชี Kept เข้าบัญชี Grow เป็นรายครั้ง ขั้นต�าใน

การฝากในแต่ละครั้งต้องไม่นอ
้ ยกว่า 5,000 บาท โดยระบบจะทําการโอนเงินจากบัญชี Kept เพื่อ
นําฝากเข้าบัญชี Grow ทันทีตามคําสั่งของลูกค้า

• การถอนเงินออกจากบัญชี Grow ทําได้ 2 วิธี

วิธท
ี ่ี 1 : เมื่อลูกค้าเปิดฟีเจอร์โอนออกอัตโนมัติ (Allow money out) เมื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์น้ี กรณี
ต้องการโอนเงินในจํานวนที่เงินในบัญชี Kept ไม่พอ ระบบจะทําการโอนเงินจากบัญชี Grow ให้

อัตโนมัติในจํานวนที่เพียงพอต่อการทํารายการโอนจากบัญชี Kept ทันที โดยจะโอนออกจาก Slip
ที่ฝากเข้ามาล่าสุดก่อนตามลําดับ กรณีต้องการให้ระบบเตือนก่อนทําการโอนออกอัตโนมัติ ลูกค้า
สามารถเปิดใช้งานฟีเจอร์เตือนก่อนใช้ได้ เพื่อถามลูกค้าให้แน่ใจว่าต้องการนําเงินที่ฝากเก็บเพื่อ
รับดอกเบี้ยที่สงู กว่า ออกไปใช้หรือไม่

วิธท
ี ่ี 2 : ลูกค้าถอนโดยการทํารายการโอนจากบัญชี Grow เข้าบัญชี Kept เป็นรายครั้ง ตามจํานวน
เงินที่ต้องการ โดยการโอนออก จะโอนออกจาก Slip ที่ฝากเข้ามาล่าสุดก่อนตามลําดับ เหมือนการ
โอนออกอัตโนมัติ
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• สามารถขอรายการเดินบัญชียอ
้ นหลังได้ไม่เกิน 24 เดือน (e-statement) โดยส่งคําขอผ่าน

Kept application ธนาคารจะจัดส่งให้ผา่ นทาง e-mail address ที่ระบุไว้สาํ หรับการใช้บริการ
Kept application (ไม่มค
ี ่าธรรมเนียมการบริการ)

• ผลิตภัณฑ์ด้านการเงินที่ลก
ู ค้าทําธุรกรรมผ่าน Kept application ธนาคารขอสงวนสิทธิย
์ กเว้น

การเข้าร่วมโครงการ KRUNGSRI EXCLUSIVE, KRUNGSRI PRIME, KRUNGSRI Gift และอื่นๆ
ตามที่ธนาคารประกาศหรือกําหนด

้ กรณีผิดเงื่อนไข
อัตราดอกเบีย
การฝาก

ไม่มี

ค่ารักษาบัญชี

ไม่มี

่ ครบกําหนด
การต่ออายุบญ
ั ชี เมือ
ระยะเวลาการฝาก

เมื่อฝากครบ 24 เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝาก ธนาคารจะโอนยอดเงินฝากเข้าบัญชี Kept ให้โดยอัตโนมัติ

ช่องทางในการติดต่อธนาคาร

Website: www.keptbykrungsri.com

ข้อควรระวั ง

การหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นไปตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 346

Kept help center โทร. 02-296-6299

http://www.rd.go.th/ﬁleadmin/user_upload/kormor/newlaw/dg346.pdf

กรณีได้รบ
ั ดอกเบี้ยเงินฝากจากทุกบัญชีทก
ุ ธนาคารรวมกันเกิน 20,000 บาทต่อปี หรือ ได้มก
ี ารยื่น
แสดงความจํานงค์ไม่ยน
ิ ยอมให้ธนาคารนําส่งข้อมูลดอกเบี้ยแก่กรมสรรพากรไว้ซ่งึ เป็นการแจ้ง

ความประสงค์ไม่ใช้สท
ิ ธิยกเว้นภาษี ธนาคารจะทําการหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 15% ของดอกเบี้ย
รับเต็มจํานวนก่อนจ่ายดอกเบี้ยเข้าบัญชี

โครงการนี้อยูภ
่ ายใต้ Regulatory Sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทย
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