
กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม 5 กลุ่ม 6 กลุ่ม 7 กลุ่ม 8 กลุ่ม 11 

บุคคล สถาบัน นิติบุคคล สถาบันการเงิน บริษัทประกันภัย กองทุน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคล

(ยกเว้น คณะบุคคล ท่ีไม่แสวงหา เฉพาะกิจ บริษัทประกันชีวิต กลต. ท่ีมีถิน่ฐาน

ประเภทเงินฝาก     ห้างหุ้นส่วนสามัญ) ก าไร กลุ่ม 10 ธนาคาร นอกประเทศ

กลุ่ม 9 บุคคลท่ีมีถิน่ฐาน และสถาบัน

    อยู่นอกประเทศ การเงินอ่ืนๆ 

(นอกประเทศ)

เงินฝากออมทรัพย์ "ธอส.เงินเตม็บา้น" ส าหรับโครงการ

 Be GH Bank Family

  - วงเงินฝากคงเหลือไม่เกิน 1,000,000 บาท 1.50  -  -  -  -  -  -  -  -

  - วงเงินฝากคงเหลือมากกว่า 1,000,000 บาท 0.90  -  -  -  -  -  -  -  -

ส าหรับลกูค้าใหม่ที่ไม่เคยมีบญัชีเงินฝากใดๆ กับธอส .จะได้รับอัตราดอกเบี้ย

เงินฝากออมทรัพย์ ธอส.เงินเต็มบา้นตามประกาศ บวกเพ่ิมอีก 0.25% ต่อปี

 ทั้งจ านวน เปน็ระยะเวลา 6 เดือน นับจาก วนัที่เปดิบญัชีเงินฝากหลงัจากนั้น

 ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธอส.เงินเต็มบา้น ตามประกาศปกติ

ของธนาคาร

  หมายเหตุ  อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามประกาศอัตราดอกเบี้ย

                  เงินฝากของธนาคาร

  ความหมายของประเภทลกูค้า

  กลุม่ 1   หมายถึง  บคุคล คณะบคุคล ห้างหุ้นสว่นสามัญ

  กลุม่ 2   หมายถึง  สถาบนัที่ไม่แสวงหาก าไร เช่น นิติบคุคลอาคารชุด มูลนิธิที่ได้รับยกเว้นภาษ ีสมาคม มูลนิธิ 
                              สหกรณอ์อมทรัพย์ สหกรณก์ารเกษตร  สหกรณ ์ ส านักงานประกันสงัคม สถาบนัการศึกษา (เอกชน) วัด 
  กลุม่ 3   หมายถึง นิติบคุคล  เช่น  โรงรับจ าน า ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้างหุ้นสว่นจ ากัด  บริษทัจ ากัด  
                              บริษทัจ ากัด (มหาชน) 
  กลุ่ม 4   สถาบนัการเงิน หมายถึง สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร
                              บรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรม ปรส. บรรษทัตลาดรองสนิเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัย (SMC) ธนาคารพาณชิย์ 
                              ธนาคารอาคารสงเคราะห์ บริษทัเงินทุน บริษทัหลกัทรัพย์ บริษทัเงินทุนหลกัทรัพย์ บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ 
                              บริษทัลสิซ่ิง บริษทัเช่าซ้ือ สถาบนัการเงินอ่ืน ๆ           
  กลุม่ 5   หมายถึง  บริษทัประกันภัย  บริษทัประกันชีวิต  
  กลุม่ 6   กองทุน    หมายถึง กองทุนรวม กองทุนส ารองเลีย้งชีพ กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  กองทุนต่าง ๆ
  กลุม่ 7   หมายถึง  สว่นราชการ องค์กรรัฐบาล อบต. เทศบาล กรุงเทพมหานคร 
  กลุม่ 8   หมายถึง  รัฐวิสาหกิจ  กลต. 
  กลุม่ 9   หมายถึง  บคุคลที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ 
  กลุม่ 10 หมายถึง  ธนาคารและสถาบนัการเงินอ่ืน ๆ (นอกประเทศ) 
  กลุม่ 11 หมายถึง  นิติบคุคลที่มีถิ่นฐานนอกประเทศ (จดทะเบยีนในไทย) 
                              นิติบคุคลที่มีถิ่นฐานนอกประเทศ (จดทะเบยีนในต่างประเทศ) 
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เร่ือง  อัตราดอกเบี้ย "เงินฝากออมทรัพย ์ธอส.เงินเตม็บ้าน ส าหรับโครงการ Be GH Bank Family"
ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์

     108/2561

  ความหมายของประเภทลกูค้า และเง่ือนไขรายละเอียดอ่ืน ๆ ของการฝากเงิน

ประเภทลูกค้า

มีผลบังคับใช้ตั้งแตวั่นท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ.  2561

หน่วย : ร้อยละต่อปี



  เง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ ของการฝากเงิน

  1. เปน็การเปดิบญัชีใหม่เฉพาะบคุคลธรรมดา (ยกเว้นคณะบคุคล / หา้งหุ้นส่วนสามัญ) และบคุคลที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ

       (กลุ่ม 1 และ 9)

  2. เปน็บญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์

  3. เปดิบญัชีเงินฝากคร้ังแรกขั้นต่ า 500 บาทขึ้นไป

  4. เปดิบญัชีเงินฝาก 1 รายต่อ 1 บญัชีเทา่นั้น (โดย ณ วันที่เปดิบญัชี ลูกค้าต้องไม่มีบญัชีฝาก ธอส.เงินเต็มบา้น)

  5. ไม่รับเปดิบญัชีช่ือร่วม

  6. ฝากเงินได้ทกุสาขา กรณีฝากเงินนอกเขตเคลียร่ิงต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนยีม

  7. การถอนเงินต่างสาขา ใหเ้ปน็ไปตามระเบยีบปฏบิตัิงานการเงิน หมวด 1 เงินฝาก ข้อ 1.9 เร่ือง การฝาก - ถอนเงินต่างสาขา

  8. ไม่สามารถใช้เปน็บญัชีคู่โอนรับดอกเบี้ยเงินฝากจากบญัชีอ่ืนได้

  9. สามารถหกับญัชีเงินฝากเพ่ือช าระค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา ค่าโทรศัพท ์โอนเงินช าระหนี้เงินกู้ และ Promptpay ได้

 10. รับเปดิบญัชี ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

 11. จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากใหป้ลีะ 2 คร้ัง

 12. ฝากเงินครบงวดบญัชี 6 เดือน (วันที่ 29 มิถุนายน และวันที่ 29 ธันวาคม) คิดดอกเบี้ยใหเ้ปน็รายวันตามยอดเงินฝากคงเหลือ

       และจ่ายดอกเบี้ยใหใ้นวันที่ 29 มิถุนายน และวันที่ 29 ธันวาคม

 13. ฝากเงินไม่ครบตามงวดบญัชีและปดิบญัชีก่อนวันที่ 29 มิถุนายน และวันที่ 29 ธันวาคม ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก

        ของงวดบญัชีนั้นให ้ณ วันที่ปดิบญัชี

 14. งดเว้นการบวกอัตราดอกเบี้ยพิเศษเพ่ิมเติมจากโปรโมช่ันนี้

 15. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะปดิการรับฝากเงินตามโครงการนี้ก่อนก าหนดเวลาที่ก าหนดไว้ เม่ือได้รับเปดิบญัชีเงินฝากไว้เกินกว่าเปา้หมาย

      ของโครงการแล้ว

 16. เง่ือนไขอ่ืน ๆ ใหเ้ปน็ไปตามระเบยีบปฏบิตัิงานการเงินของธนาคาร คู่มือปฏบิตัิงาน และค าสั่งธนาคาร เร่ือง การปฏบิตัิงานการขอ

       หลักฐานเอกสารที่ใช้ในการเปดิบญัชี

 17. ใหป้ฏบิตัิตามคู่มือการปฏบิตัิงาน KYC/CDD ตามกฎหมายว่าด้วยการปอ้งกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมาย

       ว่าด้วย การปอ้งกันและปราบปรามการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย

                 ประกาศ ณ วันที่  7   พฤษภาคม 2561

                                                                                                                                                                                                                                ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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