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กลุ่ม 1 กลุ่ม 11 นิตบิุคคล กลุ่ม 4 สถาบันการเงิน กลุ่ม 5 บริษัทประกันภัย กลุ่ม 6 กลุ่ม 7 กลุ่ม 8 
ประเภทเงินฝาก บุคคลธรรมดา ท่ีมีถิน่ฐาน เฉพาะกิจ บริษัทประกันชีวิต กองทุน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ

(ยกเว้นคณะบุคคล นอกประเทศ กลุ่ม 10 ธนาคาร กลต.

    ห้างหุ้นส่วนสามัญ) กลุ่ม 3 นิตบิุคคล และสถาบันการเงินอ่ืนๆ 

กลุ่ม 9 บุคคลท่ีมีถิ่นฐาน (นอกประเทศ)

    อยู่นอกประเทศ

 “เงินฝากออมทรัพย์ส าหรับงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ  -  -  -  -  -  -

คร้ังท่ี 17 (Money Expo 2017)”  -  -  -  -  -  -

  - อัตราดอกเบี้ยเงินฝากตั้งแต่วันท่ีเปดิบญัชี ถึงวันท่ี 1.80%  -  -  -  -  -  -

    11 กุมภาพันธ์ 2561  -  -  -  -  -  -

  - หลังจากน้ันใช้อัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ตามปกติของ

    ธนาคาร ณ ขณะน้ัน

  หมายเหตุ (ท้ังน้ีอัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปล่ียนแปลง

  ได้ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคารฯ)  

  ความหมายของประเภทลกูค้า
  กลุม่ 1   หมายถึง  บุคคล คณะบุคคล ห้างหุน้สว่นสามัญ
  กลุม่ 2   หมายถึง  สถาบันทีไ่ม่แสวงหาก าไร เช่น นิติบุคคลอาคารชุด มูลนิธิทีไ่ด้รับยกเว้นภาษี สมาคม มูลนิธิ สหกรณอ์อมทรัพย์
                              สหกรณก์ารเกษตร  สหกรณ ์ ส านักงานประกันสงัคม  สถาบันการศึกษา (เอกชน)  วัด 
  กลุม่ 3   หมายถึง นิติบุคคล  เช่น  โรงรับจ าน า ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้างหุน้สว่นจ ากัด  บริษัทจ ากัด  
                              บริษัทจ ากัด (มหาชน) 
  กลุม่ 4   สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินเฉพาะกิจ  เช่น  ธนาคารออมสิน  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร
                              บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม ปรส . บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือเพ่ือทีอ่ยูอ่าศัย (SMC) ธนาคารพาณชิย์ 
                              ธนาคารอาคารสงเคราะห์ บริษัทเงินทุน บริษัทหลกัทรัพย์ บริษัทเงินทุนหลกัทรัพย์ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
                              บริษัทลสิซ่ิง บริษัทเช่าซ้ือ สถาบันการเงินอ่ืน ๆ           
  กลุม่ 5   หมายถึง  บริษัทประกันภัย  บริษัทประกันชีวิต  
  กลุม่ 6   กองทุน    หมายถึง กองทุนรวม กองทุนส ารองเลีย้งชีพ กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  กองทุนต่าง ๆ
  กลุม่ 7   หมายถึง  สว่นราชการ องค์กรรัฐบาล อบต . เทศบาล กรุงเทพมหานคร 
  กลุม่ 8   หมายถึง  รัฐวิสาหกิจ  กลต. 
  กลุม่ 9   หมายถึง  บุคคลทีถ่ิน่ฐานอยูน่อกประเทศ 
  กลุม่ 10 หมายถึง  ธนาคารและสถาบันการเงินอ่ืน ๆ (นอกประเทศ) 
  กลุม่ 11 หมายถึง  นิติบุคคลทีมี่ถิน่ฐานนอกประเทศ (จดทะเบียนในไทย) 
                              นิติบุคคลทีมี่ถิน่ฐานนอกประเทศ (จดทะเบียนในต่างประเทศ) 
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เร่ือง  อัตราดอกเบีย้เงินฝากออมทรัพย์

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์

ส าหรับงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ คร้ังท่ี 17 (Money Expo 2017)

  ความหมายของประเภทลกูค้า และเง่ือนไขรายละเอียดอ่ืน ๆ ของการฝากเงิน

ประเภทลูกค้า

มีผลบังคับใช้ตัง้แต่วันท่ี 11 พฤษภาคม 2560  เป็นต้นไป

หน่วย : ร้อยละต่อปี
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  เง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ ของการฝากเงิน

         เฉพาะลกูค้าทีจ่องสทิธิ์ในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ คร้ังที ่ 17  (Money Expo 2017) 

          ค่าน้ าประปา ค่าโทรศัพท์ การโอนเงินช าระหนีเ้งินกูแ้ละ Promptpay

   11. อัตราดอกเบีย้เงินฝากตัง้แต่วันทีเ่ปิดบัญชี ถึงวันที ่11 กุมภาพันธ์ 2561 ได้รับอัตราดอกเบีย้เท่ากับ 1.80% ต่อปี หลงัจากนัน้

         ใช้อัตราดอกเบีย้ออมทรัพย์ตามประกาศปกติของธนาคาร ณ ขณะนัน้ ทัง้นีย้อดเงินต้นทีเ่กิน 2 ลา้นบาท ทีเ่กิดจากการ

         จ่ายดอกเบีย้ให้ได้รับอัตราดอกเบีย้ 1.80% ต่อปีด้วย

   12. หากมีการถอนเงินฝากทัง้เงินต้นหรือดอกเบีย้นับจากวันทีเ่ปิดบัญชีถึงวันที ่11 กุมภาพันธ์ 2561 ให้ถือเป็นการปิดบัญชีเงินฝาก

         ออมทรัพย์นี ้โดยธนาคารจะคิดดอกเบีย้เงินฝากเป็นรายวันตามยอดเงินฝากคงเหลอืนับจากวันทีเ่ปิดบัญชีจนถึงวันทีป่ิดบัญชี

         ในอัตราดอกเบีย้ 0.50% ต่อปี ทัง้นี ้หากดอกเบีย้ทีจ่่ายให้ในอัตราดอกเบีย้เงินฝากงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ คร้ังที ่ 17 

          (Money Expo 2017) ตามงวดบัญชี (วันที ่29 มิถุนายน และ 29 ธันวาคม) มากกว่าดอกเบีย้ทีค่วรได้รับจริงธนาคารจะหัก

          สว่นทีจ่่ายเกินไปจากเงินต้นคงเหลอืในบัญชีของผูฝ้าก

          และจ่ายดอกเบีย้ให้ในวันที ่29 มิถุนายน และวันที ่29 ธันวาคม

          วันที ่11 - 26 พฤษภาคม 2560 จะได้รับกระปุก ธอส. เงินเต็มบ้าน จ านวน 1 ราย ต่อ 1 อัน

   17.  ธนาคารขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาเปลีย่นแปลงเง่ือนไขและ/หรืออัตราดอกเบีย้เงินฝากทีก่ าหนดตามความเหมาะสม

           หลกัฐานเอกสารทีใ่ช้ในการเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร
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   15.  ส าหรับลกูค้าทีจ่องสทิธิ์ในงานและเปิดบัญชีเงินฝากตัง้แต่ 50,000 บาทขึ้นไป ณ สาขาในสงักัด กทม.และปริมณฑล ตัง้แต่

    6.  ฝากเงินได้ทุกสาขา กรณฝีากเงินนอกเขตเคลยีร่ิงต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

    9.  ก าหนดระยะเวลาการจองสทิธิ์:ตัง้แต่วันที ่11 - 14 พฤษภาคม 2560

    4.  ไม่รับฝากเพ่ิม

          ก าหนดระยะเวลาเปิดบัญชีเงินฝาก : ตัง้แต่วันที ่11 - 26 พฤษภาคม 2560 โดยสามารถเปิดบัญชีได้ทุกสาขาทัว่ประเทศ

   16.  งดเว้นการบวกอัตราดอกเบีย้พิเศษ

   10.  จ่ายดอกเบีย้เงินฝากให้ปีละ 2 คร้ัง  

          หรือเพ่ือให้สอดคลอ้งกับภาวะเศรษฐกิจการเงินในแต่ละขณะได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า

    5.  เปิดบัญชีเงินฝาก 1 รายต่อ 1 บัญชี เท่านัน้ และไม่รับเปิดบัญชีร่วม

   18.  เง่ือนไขอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานของธนาคาร คูมื่อปฏิบัติงาน และค าสัง่ธนาคาร เร่ือง การปฏิบัติงานการขอ

   13.  ฝากเงินครบตามงวดบัญชี (วันที ่29 มิถุนายน และวันที ่29 ธันวาคม) คิดดอกเบีย้ให้เป็นรายวันตามยอดเงินฝากคงเหลอื

    1.  รับฝากเงินจากบุคคลธรรมดา(ยกเว้นคณะบุคคล/ห้างหุน้สว่นสามัญ) และบุคคลทีมี่ถิน่ฐานอยูน่อกประเทศ (กลุม่ 1 และ 9)

   14.  หลกัฐานการจองสทิธิ์ประกอบการเปิดบัญชี

    7.  การถอนเงินต่างสาขาให้ปฏิบัติไปตามระเบียบปฏิบัติการเงิน หมวด 1 เงินฝาก ขอ้ 1.9 เร่ืองการฝาก-ถอนเงินต่างสาขา

    8.  ไม่สามารถใช้เป็นบัญชีคูโ่อนรับโอนดอกเบีย้เงินฝาก หักบัญชีเงินฝากเพ่ือรับช าระค่าสาธารณปูโภค เช่น ค่าไฟฟ้า

    2.  เป็นบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์

    3.  เปิดบัญชีเงินฝากคร้ังแรกขั้นต่ า 500 บาท สงูสดุไม่เกิน 2,000,000 บาท
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           การฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

          เกินกว่าเป้าหมายของโครงการแลว้

                ประกาศ ณ วันที ่16  พฤษภาคม 2560
                           ธนาคารอาคารสงเคราะห์

 3/3

   20.  ขั้นตอนการเปิดบัญชีให้เป็นไปตามคูมื่อการปฏิบัติงาน และระเบียบปฏิบัติงานการเงินของธนาคาร

   21.  ธนาคารสงวนสทิธิ์ทีจ่ะปิดให้บริการรับฝากเงินตามโครงการนีก้่อนก าหนดเวลาทีก่ าหนดไว้ เม่ือได้รับเปิดบัญชีเงินฝากไว้

   19.  ให้ปฏิบัติตามคูมื่อการปฏิบัติงาน KYC/CDD โดยเคร่งครัด ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม


