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ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ "ธอส.เงินเต็มบ้าน"
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561
หน่วย : ร้อยละต่อปี
ประเภทลูกค้า

ประเภทเงินฝาก
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นิติบุคคล
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กลุ่ม 10 ธนาคาร

ห้างหุน้ ส่วนสามัญ)
กลุ่ม 9 บุคคลทีม่ ีถนิ่ ฐาน
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กองทุน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคล
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อยู่นอกประเทศ

การเงินอืน่ ๆ
(นอกประเทศ)

เงินฝากออมทรัพย์ "ธอส.เงินเต็มบ้าน"
- วงเงินฝากคงเหลือไม่เกิน 1,000,000 บาท
- วงเงินฝากคงเหลือมากกว่า 1,000,000 บาท
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หมายเหตุ อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากของธนาคาร

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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เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ของการฝากเงิน
1. เป็นการเปิดบัญชีใหม่เฉพาะบุคคลธรรมดา (ยกเว้นคณะบุคคล / ห้างหุ้นส่วนสามัญ) และบุคคลที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ
(กลุ่ม 1 และ 9)
2. เป็นบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์
3. เปิดบัญชีเงินฝากครัง้ แรกขั้นต่า 500 บาทขึ้นไป
4. เปิดบัญชีเงินฝาก 1 รายต่อ 1 บัญชีเท่านั้น
5. ไม่รับเปิดบัญชีชื่อร่วม
6. ฝากเงินได้ทกุ สาขา กรณีฝากเงินนอกเขตเคลียริง่ ต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
7. การถอนเงินต่างสาขา ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบตั ิงานการเงิน หมวด 1 เงินฝาก ข้อ 1.9 เรือ่ ง การฝาก - ถอนเงินต่างสาขา
8. ไม่สามารถใช้เป็นบัญชีคู่โอนรับดอกเบี้ยเงินฝากจากบัญชีอื่นได้
9. สามารถหักบัญชีเงินฝากเพือ่ ชาระค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้าประปา ค่าโทรศัพท์ โอนเงินชาระหนี้เงินกู้ และ Prompt Pay ได้
10.สาหรับงาน “บ้านธอส.เอ็กซ์โป @ กรุงเทพฯ”
- กาหนดระยะเวลาการจองสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 24 – 27 สิงหาคม 2560
- เปิดให้บริการรับเปิดบัญชี ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม ถึง 8 กันยายน 2560
- สาหรับโอกาสครบรอบ 64 ปี ของธนาคารอาคารสงเคราะห์
11. เปิดให้บริการรับเปิดบัญชี ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
12. จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากให้ปลี ะ 2 ครัง้
13. ฝากเงินครบงวดบัญชี 6 เดือน (วันที่ 29 มิถุนายน และวันที่ 29 ธันวาคม) คิดดอกเบี้ยให้เป็นรายวันตามยอดเงินฝากคงเหลือ
และจ่ายดอกเบี้ยให้ในวันที่ 29 มิถุนายน และวันที่ 29 ธันวาคม
14. ฝากเงินไม่ครบตามงวดบัญชีและปิดบัญชีก่อนวันที่ 29 มิถุนายน และวันที่ 29 ธันวาคม ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก
ของงวดบัญชีนั้นให้ ณ วันที่ปดิ บัญชี
15. งดเว้นการบวกอัตราดอกเบี้ยพิเศษเพิม่ เติมจากโปรโมชั่นนี้
16. ได้รับบัตร ATM ฟรี และได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมออกบัตร และค่าธรรมเนียมรายปีเฉพาะปีแรก
17. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและ/หรืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่กาหนดตามความ
เหมาะสม หรือเพือ่ ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจการเงินในแต่ละขณะได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
18. เงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบตั ิงานของธนาคาร คู่มือปฏิบตั ิงาน และคาสั่งธนาคาร เรือ่ ง การปฏิบตั ิงานการขอ
หลักฐานเอกสารที่ใช้ในการเปิดบัญชี
19. ให้ปฏิบตั ิตามคู่มือการปฏิบตั ิงาน KYC/CDD ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมาย
ว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2561
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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