31/2560
ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์รับทรัพย์
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
หน่วย : ร้อยละต่อปี
ประเภทลูกค้า

ประเภทเงินฝาก

กลุ่ม 1

กลุ่ม 2

กลุ่ม 3

กลุ่ม 4

กลุ่ม 5

บุคคล

สถาบัน

นิติบุคคล

สถาบันการเงิน

บริษัทประกันภัย

คณะบุคคล

ทีไ่ ม่แสวงหา

และห้างหุน้ ส่วนสามัญ
กลุ่ม 9 บุคคลทีม่ ีถนิ่ ฐาน

กาไร

อยู่นอกประเทศ

เฉพาะกิจ
บริษัทประกันชีวติ
กลุ่ม 10 ธนาคาร

กลุ่ม 6

กลุ่ม 7

กลุ่ม 8

กลุ่ม 11

กองทุน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคล
กลต.
ทีม่ ีถนิ่ ฐาน
นอกประเทศ

และสถาบัน
การเงินอืน่ ๆ
(นอกประเทศ)

"เงินฝากออมทรัพย์รับทรัพย์"
- วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 - 31 กรกฎาคม 2560

1.50

- วันที่ 1 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2560

1.60

- วันที่ 1 มกราคม 2561 - 31 พฤษภาคม 2561
(ยกเว้นคณะบุคคลและห้างหุ้นส่วนสามัญ)

2.00
*อัตราดอกเบี้ยเฉลีย่
เท่ากับ 1.70 ต่อปี

หลังจากนั้นใช้อัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ตามประกาศปกติ
ของธนาคาร ณ ขณะนัน้

ความหมายของประเภทลูกค้า และเงื่อนไขรายละเอียดอื่น ๆ ของการฝากเงิน
ความหมายของประเภทลูกค้า
กลุม่ 1 หมายถึง บุคคล คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ
กลุม่ 2 หมายถึง สถาบันที่ไม่แสวงหากาไร เช่น นิติบคุ คลอาคารชุด มูลนิธิที่ได้รับยกเว้นภาษี สมาคม มูลนิธิ
สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ สานักงานประกันสังคม สถาบันการศึกษา (เอกชน) วัด
กลุม่ 3 หมายถึง นิติบคุ คล เช่น โรงรับจานา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้างหุ้นส่วนจากัด บริษทั จากัด
บริษทั จากัด (มหาชน)
กลุ่ม 4 สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินเฉพาะกิจ เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม ปรส. บรรษัทตลาดรองสินเชือ่ เพื่อที่อยู่อาศัย (SMC) ธนาคารพาณิชย์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ บริษทั เงินทุน บริษทั หลักทรัพย์ บริษทั เงินทุนหลักทรัพย์ บริษทั เครดิตฟองซิเอร์
บริษทั ลิสซิง่ บริษทั เช่าซือ้ สถาบันการเงินอื่น ๆ
กลุม่ 5 หมายถึง บริษทั ประกันภัย บริษทั ประกันชีวิต
กลุม่ 6 กองทุน หมายถึง กองทุนรวม กองทุนสารองเลีย้ งชีพ กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ กองทุนต่าง ๆ
กลุม่ 7 หมายถึง ส่วนราชการ องค์กรรัฐบาล อบต. เทศบาล กรุงเทพมหานคร
กลุม่ 8 หมายถึง รัฐวิสาหกิจ กลต.
กลุม่ 9 หมายถึง บุคคลที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ
กลุม่ 10 หมายถึง ธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ (นอกประเทศ)
กลุม่ 11 หมายถึง นิติบคุ คลที่มีถิ่นฐานนอกประเทศ (จดทะเบียนในไทย)
นิติบคุ คลที่มีถิ่นฐานนอกประเทศ (จดทะเบียนในต่างประเทศ)
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31/2560
เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ของการฝากเงิน
1. เป็นการเปิดบัญชีใหม่เฉพาะบุคคลธรรมดา (ยกเว้นคณะบุคคล / ห้างหุ้นส่วนสามัญ) และบุคคลที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ
(กลุม่ 1 และ 9)
2. เป็นบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์
3. เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขัน้ ต่า 500 บาทขึน้ ไป
4. จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากให้ปลี ะ 2 ครั้ง
5. ไม่สามารถใช้เป็นบัญชีคู่โอนรับดอกเบี้ยเงินฝาก หักบัญชีเงินฝากเพื่อรับชาระค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้าประปา
ค่าโทรศัพท์ และโอนเงินชาระหนี้เงินกู้ได้
6. เปิดบัญชีเงินฝาก 1 รายต่อ 1 บัญชี เท่านั้น และไม่รับเปิดบัญชีชอื่ ร่วม
7. หากมีการถอนเงินฝาก ทั้งเงินต้นหรือดอกเบี้ยนับจากวันที่เปิดบัญชีจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ให้ถือเป็นการปิดบัญชี
เงินฝากออมทรัพย์รับทรัพย์ โดยธนาคารจะคิดดอกเบี้ยเป็นรายวันตามอัตราดอกเบี้ยแต่ละช่วงเวลาที่กาหนด
ตามยอดเงินฝากคงเหลือ และจ่ายดอกเบี้ยให้ ณ วันปิดบัญชี
8. ฝากเงินครบงวดบัญชี (วันที่ 29 มิถุนายน และวันที่ 29 ธันวาคม) คิดดอกเบี้ยให้เป็นรายวันตามยอดเงินฝาก
คงเหลือตามอัตราดอกเบี้ยแต่ละช่วงเวลาที่กาหนด และจ่ายดอกเบี้ยให้ในวันที่ 29 มิถุนายน และวันที่ 29 ธันวาคม
9. สาหรับลูกค้าที่มียอดเงินฝากคงเหลือมากกว่า 1,000 ล้านบาท จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามประกาศ
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ของยอดเงินฝาก ตั้งแต่ 1 แสนบาทที่ธนาคารประกาศ ณ ขณะนั้นทั้งจานวน
ทั้งนี้ยกเว้นเงินฝากส่วนเกิน 1,000 ล้านบาท ที่เกิดจากการจ่ายดอกเบี้ยตามรอบบัญชีของธนาคารให้ได้รับอัตราดอกเบี้ย
ตามประกาศเงินฝากออมทรัพย์รับทรัพย์ด้วย
10. ไม่รับฝากเพิ่ม ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 หลังจากนั้นสามารถฝากเพิ่มได้ตามเงื่อนไข
เงินฝากออมทรัพย์ปกติ
11. รับเปิดบัญชีและรับฝากเพิ่ม ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
12. งดเว้นการบวกอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
13. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขและ/หรืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่กาหนดตามความ
เหมาะสม หรือเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจการเงินในแต่ละขณะได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
14. ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบตั ิงานของธนาคาร คู่มือปฏิบตั ิงาน และคาสัง่ ธนาคาร เรื่อง การปฏิบตั ิงานการขอหลักฐาน
เอกสารที่ใช้ในการเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร
15. ให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบตั ิงาน และระเบียบงานการเงินของธนาคาร
16. ค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบตั ิงานของธนาคาร
17. ให้ปฏิบตั ิตามคู่มือการปฏิบตั ิงาน KYC/CDD ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมาย
ว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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