
 
 

คําสั่งธนาคารอาคารสงเคราะห 
ที่  78/2558 

เรื่อง  อัตราดอกเบี้ยเงินฝากพิเศษ “เงินฝากออมทรัพย 5 เดือน” 
สําหรับงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 15 (Money Expo 2015) 

----------------------------------------- 
 
   ตามที่คณะกรรมการการตลาดในการประชุมคร้ังที่ 4/2558 วันที่ 22 เมษายน 2558 ไดมีมติอนุมัติ
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากพิเศษ “เงินฝากออมทรัพย 5 เดือน” สําหรับลูกคาที่จองสิทธิ์ในงานมหกรรมการเงิน
กรุงเทพ คร้ังที่ 15 (Money Expo 2015) นั้น 
   เพื่อใหพนักงานทุกฝาย สํานัก ศูนย เขต สาขา สวนและงาน ที่เกี่ยวของทราบและถือปฏิบัติตาม
ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห เร่ือง อัตราดอกเบี้ยเงินฝากพิเศษ “เงินฝากออมทรัพย 5 เดือน” สําหรับ 
ลูกคาที่จองสิทธิ์ในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 15 (Money Expo 2015) ที่แนบมาพรอมนี้ จํานวน 2 แผน 
 
   ทั้งนี้  ต้ังแตวันที่  7  พฤษภาคม  พ.ศ. 2558 เปนตนไป 
 
      ส่ัง  ณ  วันที่  20  พฤษภาคม  พ.ศ. 2558 
 
 
  (ลงนาม)  ไลวรรณ  ปองเสงี่ยม 
 (นางไลวรรณ  ปองเสงี่ยม) 
 รองกรรมการผูจัดการ  ทําการแทน 
 กรรมการผูจัดการ 
 
 
 
 สําเนาถูกตอง 
 นางเกศิณี  ญาณวินโย 
 พนักงานกํากับและควบคุมอาวุโส 
 20  พฤษภาคม 2558 
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เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินฝากพิเศษ “เงินฝากออมทรัพย 5 เดือน” 
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----------------------------------------- 
 
   ธนาคารกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากพิเศษ “เงินฝากออมทรัพย 5 เดือน” สําหรับงานมหกรรม
การเงินกรุงเทพ คร้ังที่ 15 (Money Expo 2015) โดยใหจายอัตราดอกเบี้ย ดังนี้ 
 

ประเภทเงินฝาก อัตราดอกเบี้ย 
(รอยละตอป) 

 

เงินฝากพิเศษ “เงินฝากออมทรัพย 5 
เดือน “ สําหรับงานมหกรรมการเงิน
กรุงเทพ คร้ังที่ 15 
(Money Expo 2015) 
 

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากตั้งแตวันที่เปดบัญชี ถึง วันที่  
 15 ตุลาคม 2558 จะไดรับอัตราดอกเบี้ย ดังนี้ 
         - สําหรับวงเงินฝากคงเหลือไมเกิน 500,000 บาท 
จะไดรับอัตราดอกเบี้ย 2.50% ตอป ทั้งจํานวน  
         - สําหรับวงเงินฝากคงเหลือมากกวา 500,000บาท 
จะไดรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยของวงเงินที่ตํ่ากวา 
100,000 บาท ตามประกาศปกติของธนาคาร ทั้งจํานวน 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากตั้งแตวันที่ 16 ตุลาคม 2558 
 เปนตนไป จะไดรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยตามประกาศ
ปกติของธนาคาร 

 
   หลักเกณฑและเงื่อนไขการรับฝาก 
   1. เปดรับฝากเงินจากลูกคากลุม 1 เฉพาะบุคคลธรรมดา (ยกเวนคณะบุคคล และหางหุนสวน
สามัญ) และกลุม 9  บุคคลที่มีถิ่นฐานอยูนอกประเทศ ที่จองสิทธิ์ในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ คร้ังที่ 15 
(Money Expo 2015) เทานั้น  
   2. เปดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ํา 500 บาท 
   3. รับเปดบัญชีเงินฝาก 1 รายตอ 1 บัญชีเงินฝากเทานั้น และตองใชใบจองสิทธิ์ประกอบการเปดบัญชี
และไมรับเปดบัญชีชื่อรวม 
   4. ไมสามารถใชเปนบัญชีคูโอนสําหรับดอกเบี้ยเงินฝาก หักบัญชีเงินฝากเพื่อชําระคาสาธารณูปโภค  
เชน คาน้ําประปา คาโทรศัพท การโอนเงินชําระหนี้เงินกูได 
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   5. การจายดอกเบี้ย 
    - อัตราดอกเบี้ยเงินฝากตั้งแตวันที่เปดบัญชี ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 จะไดรับอัตราดอกเบี้ย ดังนี้ 
       สําหรับวงเงินฝากคงเหลือไมเกิน 500,000 บาท จะไดรับอัตราดอกเบี้ย 2.50 % ตอป ทั้งจํานวน 
       สําหรับวงเงินฝากคงเหลือมากกวา 500,000 บาท จะไดรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย 
ของวงเงินที่ตํ่ากวา 100,000 บาท ตามประกาศปกติของธนาคาร ทั้งจํานวน 
                     - อัตราดอกเบี้ยเงินฝากตั้งแตวันที่ 16 ตุลาคม 2558 เปนตนไป จะไดรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
ออมทรัพยตามประกาศปกติของธนาคาร 
    - จายดอกเบี้ยเงินฝากใหปละ 2 คร้ัง 
    - ฝากเงินครบงวดบัญชี 6 เดือน (วันที่ 29 มิถุนายน และวันที่ 29 ธันวาคม) คิดดอกเบี้ย
เปนรายวัน ตามยอดเงินฝากคงเหลือ และจายดอกเบี้ยใหในวันที่ 29 มิถุนายน และวันที่ 29 ธันวาคม  
    - ฝากเงินไมครบตามงวดบัญชี และปดบัญชีกอนวันที่ 29 มิถุนายน และวันที่ 29 ธันวาคม  
คิดดอกเบี้ยเปนรายวันและจายดอกเบี้ยให ณ.วันที่ปดบัญชี 
   6. กําหนดระยะเวลารับเปดบัญชีเงินฝาก 
    - ระยะเวลาการจองสิทธิ์ ต้ังแตวันที่ 7–10 พฤษภาคม 2558 
    - ระยะเวลาการรับเปดบัญชี ต้ังแตวันที่ 7–15 พฤษภาคม 2558 โดยสามารถเปดบัญชีได 
ทุกสาขาทั่วประเทศ 
   7. งดเวนการบวกอัตราดอกเบี้ยพิเศษเพิ่มเติมจากโปรโมชั่นนี้ 
   8. เงื่อนไขใหเปนไปตามหลักเกณฑเงื่อนไขของเงินฝากออมทรัพย และเปนไปตามระเบียบ
ปฏิบัติงานการเงินของธนาคาร 
 
   ประกาศฉบับนี้มีผลใชบังคับ  ต้ังแตวันที่  7  พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เปนตนไป 
 
 ประกาศ ณ วันที่   20  พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
 ธนาคารอาคารสงเคราะห 
 
 
 
 
 
 
 


