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กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม 5 กลุ่ม 6 กลุ่ม 7 กลุ่ม 8 กลุ่ม 9 กลุ่ม 11 

บคุคล สถาบนั นิติบคุคล สถาบนัการเงิน บริษัทประกันภัย กองทุน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ บคุคลท่ีมี นิติบคุคล

(ยกเว้นคณะบคุคล ท่ีไม่แสวงหา เฉพาะกิจ บริษัทประกันชีวิต กลต. ถิ่นฐานอยู่ ท่ีมีถิ่นฐาน

ประเภทเงินฝาก ห้างหุ้นส่วนสามัญ) ก าไร กลุ่ม 10 ธนาคาร นอกประเทศ นอกประเทศ

และสถาบนั

การเงินอ่ืนๆ 

(นอกประเทศ)

"เงินฝากออมทรัพย์ 55 Plus"

 - ยอดเงินฝากคงเหลือต่ ากว่า 50,000 บาท 1.50

 - ยอดเงินฝากคงเหลือตั้งแต่ 50,000 บาทข้ึนไป 1.75

  ทัง้นี ้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศอัตราดอกเบีย้เงินฝาก

  ของธนาคารอาคารสงเคราะห์

  ความหมายของประเภทลูกค้า

  กลุม่ 1   หมายถึง  บคุคล คณะบคุคล หา้งหุ้นส่วนสามัญ

  กลุม่ 2   หมายถึง  สถาบนัที่ไม่แสวงหาก าไร เช่น นติิบคุคลอาคารชุด มูลนธิทิี่ได้รับยกเวน้ภาษ ีสมาคม มูลนธิ ิ

                              สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์การเกษตร  สหกรณ์  ส านกังานประกันสังคม สถาบนัการศึกษา (เอกชน) วดั 

  กลุม่ 3   หมายถึง นติิบคุคล  เช่น  โรงรับจ าน า ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย หา้งหุ้นส่วนจ ากัด  บริษทัจ ากัด  

                              บริษทัจ ากัด (มหาชน) 

  กลุ่ม 4   สถาบันการเงิน หมายถงึ สถาบันการเงินเฉพาะกจิ เช่น ธนาคารออมสนิ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

                              บรรษทัเงินทนุอุตสาหกรรม ปรส. บรรษทัตลาดรองสินเช่ือเพ่ือที่อยูอ่าศัย (SMC) ธนาคารพาณิชย์ 

                              ธนาคารอาคารสงเคราะห ์บริษทัเงินทนุ บริษทัหลักทรัพย์ บริษทัเงินทนุหลักทรัพย์ บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ 

                              บริษทัลิสซ่ิง บริษทัเช่าซ้ือ สถาบนัการเงินอ่ืน ๆ           

  กลุม่ 5   หมายถึง  บริษทัประกันภยั  บริษทัประกันชีวติ  

  กลุม่ 6   กองทนุ    หมายถึง กองทนุรวม กองทนุส ารองเลีย้งชีพ กองทนุบ าเหนจ็บ านาญขา้ราชการ  กองทนุต่าง ๆ

  กลุม่ 7   หมายถึง  ส่วนราชการ องค์กรรัฐบาล อบต. เทศบาล กรุงเทพมหานคร 

  กลุม่ 8   หมายถึง  รัฐวสิาหกิจ  กลต. 

  กลุม่ 9   หมายถึง  บคุคลที่มีถิน่ฐานอยูน่อกประเทศ 

  กลุม่ 10 หมายถึง  ธนาคารและสถาบนัการเงินอ่ืน ๆ (นอกประเทศ) 

  กลุม่ 11 หมายถึง  นติิบคุคลที่มีถิน่ฐานนอกประเทศ (จดทะเบยีนในไทย) 

                              นติิบคุคลที่มีถิน่ฐานนอกประเทศ (จดทะเบยีนในต่างประเทศ) 
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ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์

  ความหมายของประเภทลูกค้า และเง่ือนไขรายละเอียดอ่ืน ๆ ของการฝากเงิน

ประเภทลูกค้า

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 กันยายน 2559
หน่วย : ร้อยละต่อปี

เร่ือง  อัตราดอกเบี้ย "เงินฝากออมทรัพย์ 55 Plus"
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  เง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ ของการฝากเงิน

  1. เปน็การเปดิบญัชีใหม่เฉพาะบคุคลธรรมดา (ยกเวน้คณะบคุคล/หา้งหุ้นส่วนสามัญ) (กลุม่ 1) โดยผูท้ี่เปดิบญัชีต้องมีอายุตัง้แต่ 

       55 ปบีริบรูณ์ ณ วนัที่เปดิบญัชี

  2. เปน็บญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์

  3. เปดิบญัชีเงินฝากคร้ังแรกขัน้ต่ า 5,000 บาทขึน้ไป

  4. จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากใหป้ลีะ 2 คร้ัง

  5. ไม่รับเปดิบญัชีช่ือร่วม

  6. การถอนเงินต่างสาขาใหเ้ปน็ไปตามระเบยีบปฏบิตัิงานการเงิน หมวด 1 เงินฝาก ขอ้ 1.9 เร่ืองการฝาก - ถอนเงินต่างสาขา

  7. ฝากเงินครบงวดบญัชี 6 เดือน (วนัที่ 29 มิถุนายน และวนัที่ 29 ธนัวาคม) คิดดอกเบี้ยใหเ้ปน็รายวนัตามยอดเงินฝาก

      คงเหลือ และจ่ายดอกเบี้ยใหใ้นวนัที่ 29 มิถุนายน และวนัที่ 29 ธนัวาคม 

   8.  ฝากเงินไม่ครบงวดบญัชี และปดิบญัชีก่อนวนัที่ 29 มิถุนายน และ 29 ธนัวาคม ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก

       ใหต้ามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ 55 Plus วนัที่ปดิบญัชี

   9. รับเปดิบญัชี ตัง้แต่วนัที่ 15 กรกฎาคม 2559 ถึงวนัที่ 9 กันยายน 2559

  10. สามารถใช้เปน็บญัชีคูโ่อนรับดอกเบี้ยเงินฝาก หกับญัชีเงินฝากเพ่ือรับช าระค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า 

        ค่าน้ าประปา ค่าโทรศัพท ์และโอนเงินช าระหนี้เงินกู้

 11. งดเวน้การบวกเพ่ิมอัตราดอกเบี้ยพิเศษเพ่ิมเติมจากโปรโมช่ันนี้

 12.  ธนาคารของสงวนสิทธิ์ที่จะปดิบริการรับฝากเงินตามโครงการก่อนก าหนดเวลาที่ก าหนดไว ้เม่ือได้รับเปดิบญัชีเงินฝาก

 13. เง่ือนไขอ่ืน ๆ ใหเ้ปน็ไปตามระเบยีบปฏบิตัิงานของธนาคาร และค าสัง่ธนาคาร เร่ือง การปฏบิตัิงานการขอหลักฐาน

        เอกสารที่ใช้ในการเปดิบญัชีเงินฝากกับธนาคาร

 14. ใหป้ฏบิตัิตามคูมื่อการปฏบิตัิงาน และระเบยีบงานการเงินของธนาคาร

 15. ใหป้ฏบิตัิตามคูมื่อการปฏบิตัิงาน KYC/CDD โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ใหเ้ปน็ไปตามกฎหมายวา่ด้วยการปอ้งกัน

        และปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมาย วา่ด้วย การปอ้งกันและปราบปรามการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย

                 ประกาศ ณ วนัที่ 24 มีนาคม  2560

                        ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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         ไวเ้กินเปา้หมายของโครงการแล้ว


