
กลุ่ม 1 บุคคล กลุ่ม 4 กลุ่ม 5 กลุ่ม 6 กลุ่ม 7 กลุ่ม 8 กลุ่ม 11 

(ยกเว้น คณะบุคคล สถาบันการเงิน บริษัทประกันภัย กองทุน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคล

    ห้างหุ้นส่วนสามัญ) เฉพาะกิจ บริษัทประกันชีวิต กลต. ท่ีมีถิน่ฐาน

ประเภทเงินฝาก กลุ่ม 2 กลุ่ม 10 ธนาคาร นอกประเทศ

สถาบันท่ีไม่แสวงหาก าไร และสถาบัน

กลุ่ม 3  นิติบุคคล การเงินอ่ืนๆ 

กลุ่ม 9 บุคคลท่ีมีถิน่ฐาน (นอกประเทศ)

    อยู่นอกประเทศ

 “เงินฝากออมทรัพย์ GHB Happy Birthday” 2.00 %  -  -  -  -  -  -

  อัตราดอกเบี้ยเงินฝากตัง้แต่วนัที่เปดิบญัชีถึงวนัที่ 24 ตุลาคม 2563  ได้รับ

  อัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อป ีหลงัจากนั้นใช้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

  ตามประกาศปกติของธนาคาร  ณ ขณะนั้น

  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 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์

                              การเกษตรบรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรม ปรส. บรรษทัตลาดรองสนิเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัย (SMC)  
                              ธนาคารพาณชิย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ บริษทัเงินทุน บริษทัหลกัทรัพย์ เครดิตฟองซิเอร์ 
                              บริษทัเงินทุนหลกัทรัพย์ บริษทับริษทัลสิซ่ิง 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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  ความหมายของประเภทลกูค้า และเง่ือนไขรายละเอียดอ่ืน ๆ ของการฝากเงิน

ประเภทลูกค้า

มีผลบังคับใช้ตั้งแตวั่นท่ี 24 กันยายน 2561

หน่วย : ร้อยละต่อปี

เร่ือง  อัตราดอกเบี้ย “เงินฝากออมทรัพย ์GHB Happy Birthday”
ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
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  เง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ ของการฝากเงิน

  1. เปน็การรับฝากเงินจากบคุคล คณะบคุคล ห้างหุ้นสว่นสามัญ สถาบนัที่ไม่แสวงหาก าไร นิติบคุคล หจก. บจก. บมจ.

      และบคุคลที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ (กลุม่ 1 , 2 , 3 และ 9)

  2. เปน็บญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์

  3. เปดิบญัชีเงินฝากคร้ังแรกและจ านวนเงินฝากคร้ังต่อไปขัน้ต่ า 500 บาท สงูสดุไม่เกิน 200 ลา้นบาท

  4. ยอดรวมเงินฝากสงูสดุไม่เกิน 200 ลา้นบาท

  5. รับเปดิบญัชีได้ 1 ราย/หน่วยงาน/องค์กร/บริษทั ต่อ 1 บญัชี เท่านั้น (ส าหรับบคุคลธรรมดา (ยกเว้นคณะบคุคล/

      ห้างหุ้นสว่นสามัญ) และบคุคลที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ (กลุม่ 1 และ 9) ไม่สามารถเปดิบญัชีช่ือร่วมได้)

  6. ไม่สามารถใช้เปน็บญัชีคู่โอนรับดอกเบี้ยเงินฝาก หักบญัชีเงินฝากเพ่ือรับช าระค่าสาธารณปูโภค เช่น ค่าไฟฟ้า 

      ค่าน้ าประปา ค่าโทรศัพท์ โอนเงินช าระหนี้เงินกู้และ Prompt Pay

  7. จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากให้ปลีะ 2 คร้ัง

  8. หากมีการถอนเงินฝาก ทั้งเงินต้นหรือดอกเบี้ยนับจากวันที่เปดิบญัชีถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2563 ให้ถือเปน็การ

       ปดิบญัชีเงินฝากออมทรัพย์นี้ โดยธนาคารจะคิดดอกเบี้ยเปน็รายวันตามยอดเงินฝากคงเหลอืนับจากวันที่เปดิบญัชี

       จนถึงวันที่ปดิบญัชีในอัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อป ีทั้งนี้หากดอกเบี้ยที่จ่ายให้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ 

       GHB Happy Birthday ตามงวดบญัชี (วันที่ 29 มิถุนายน และ 29 ธันวาคม) มากกว่าดอกเบี้ยที่ควรได้รับจริง

       ธนาคารจะหักสว่นที่เกินไปจากเงินต้นคงเหลอืในบญัชีผูฝ้าก

  9.  ฝากเงินครบตามงวดบญัชี (วันที่ 29 มิถุนายน และ 29 ธันวาคม) คิดดอกเบี้ยเปน็รายวันตามยอดเงินฝากคงเหลอื

       ตามอัตราดอกเบี้ยแต่ช่วงเวลาที่ก าหนด และ จ่ายดอกเบี้ยให้ในวันที่ 29 มิถุนายน และวันที่ 29 ธันวาคม

10. งดเว้นการบวกอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

11. รับเปิดบัญชี และรับฝากเพิ่ม ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 (เปดิบญัชี

      ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ)

12. ไม่รับฝากเพิ่ม ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2563 หลงัจากนั้นสามารถฝากเพ่ิมได้

       ตามเง่ือนไขเงินฝากออมทรัพย์ปกติ

13. หลกัเกณฑ์เง่ือนไขอ่ืน ๆ เปน็ตามหลกัเกณฑ์เง่ือนไขเงินฝากออมทรัพย์ GHB Happy Birthday

14. ธนาคารขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาเปลีย่นแปลงเง่ือนไขและ/หรืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ก าหนดตามความ

15. ธนาคารสงวนสทิธิ์ที่จะปดิบริการรับฝากเงินตามโครงการนี้ก่อนก าหนดเวลาที่ก าหนดไว้ เม่ือได้รับเปดิบญัชีเงินฝาก

       ไว้เกินกว่าเปา้หมายของโครงการแลว้

16. ให้ปฏิบตัิตามคู่มือการปฏิบตัิงาน KYC/CDD ตามกฎหมายว่าด้วยการปอ้งกันและปราบปรามการฟอกเงินและ

      กฎหมายว่าด้วยการปอ้งกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

       ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2561

               ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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      เหมาะสม หรือเพ่ือให้สอดคลอ้งกับภาวะเศรษฐกิจการเงินในแต่ละขณะได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า
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