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

บุคคล สถาบัน นิติบุคคล สถาบันการเงิน บริษัทประกันภัย กองทุน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคล

คณะบุคคล ท่ีไม่แสวงหา เฉพาะกิจ บริษัทประกันชีวิต กลต. ท่ีมีถิน่ฐาน

ประเภทเงินฝาก     ห้างหุ้นส่วนสามัญ ก าไร กลุ่ม 10 ธนาคาร นอกประเทศ

กลุ่ม 9 บุคคลท่ีมีถิน่ฐาน และสถาบัน

    อยู่นอกประเทศ การเงินอ่ืนๆ 

(นอกประเทศ)

"เงินฝากออมทรัพย์ Flexi"

  - ยอดเงินฝากคงเหลือไม่เกิน 20 ล้านบาท 1.50  -  -  -  -  -  -  -  -

  - ยอดเงินฝากคงเหลือมากกว่า 20 ล้านบาท 0.90  -  -  -  -  -  -  -  -

  หากเดือนใดไม่มีการถอนเงินฝากจะได้รับอัตราดอกเบี้ยบวกเพิม่พิเศษอีก 0.25%

  ท้ังน้ีธนาคารจะพิจารณาการตัดรอบการถอนเงินและบวกเพิม่อัตราดอกเบี้ยพิเศษ

  ทุกวันท่ี 25 ของเดือน

  หมายเหตุ  อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามประกาศอัตราดอกเบี้ย

                  เงินฝากของธนาคาร และยกเว้นการเปดิบญัชีใหม่ส าหรับคณะ

                  บคุคล /ห้างหุ้นส่วนสามัญ

  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 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร

                              บรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรม ปรส. บรรษทัตลาดรองสนิเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัย (SMC) ธนาคารพาณชิย์ 
                              ธนาคารอาคารสงเคราะห์ บริษทัเงินทุน บริษทัหลกัทรัพย์ บริษทัเงินทุนหลกัทรัพย์ บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ 
                              บริษทัลสิซ่ิง 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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เร่ือง  อัตราดอกเบี้ย "เงินฝากออมทรัพย ์Flexi"
ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์

    75/2560

  ความหมายของประเภทลกูค้า และเง่ือนไขรายละเอียดอ่ืน ๆ ของการฝากเงิน

ประเภทลูกค้า

มีผลบังคับใช้ตั้งแตวั่นท่ี 10 เมษายน 2560

หน่วย : ร้อยละต่อปี



  เง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ ของการฝากเงิน

   1. เปน็การเปดิบญัชีใหม่เฉพาะบคุคลธรรมดา (ยกเว้นคณะบคุคล / ห้างหุ้นสว่นสามัญ) และบคุคลที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ

       (กลุม่ 1 และ 9) โดยผูท้ี่เปดิบญัชีต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปบีริบรูณ ์- 54 ป ีณ วันที่เปดิบญัชี

   2. เปน็บญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์

   3. เปดิบญัชีเงินฝากคร้ังแรกขัน้ต่ า 10,000 บาทขึน้ไป

   4. ฝากเงินได้ทุกสาขา กรณฝีากเงินนอกเขตเคลยีร่ิงต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

   5. การถอนเงินต่างสาขา ให้เปน็ไปตามระเบยีบปฏิบตัิงานการเงิน หมวด 1 เงินฝาก ข้อ 1.9 เร่ือง การฝาก - ถอนเงินต่างสาขา

   6. ไม่สามารถใช้เปน็บญัชีคู่โอนรับโอนดอกเบี้ยเงินฝาก หักบญัชีเงินฝากเพ่ือช าระค่าสาธารณปูโภค เช่น ค่าไฟฟ้า

       เช่น ค่าน้ าประปา ค่าโทรศัพท์ และโอนเงินช าระหนี้เงินกู้ และ Prompt Pay

   7. เปดิบญัชีได้ 1 ราย ต่อ 1 บญัชี ไม่รับเปดิบญัชีช่ือร่วม

   8. จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากให้ปลีะ 2 คร้ัง

   9. หากเดือนใดไม่มีการถอนเงินฝากจะได้รับอัตราดอกเบี้ยบวกเพ่ิมพิเศษอีก 0.25% ทั้งนี้ธนาคารจะพิจารณาการตัดรอบ

       การถอนเงินและการบวกเพ่ิมอัตราดอกเบี้ยพิเศษทุกวันที่ 25 ของเดือน

 10. ฝากเงินครบงวดบญัชี 6 เดือน (วันที่ 29 มิถุนายน และวันที่ 29 ธันวาคม) คิดดอกเบี้ยให้เปน็รายวันตามยอดเงินฝาก

       คงเหลอื และจ่ายดอกเบี้ยให้ในวันที่ 29 มิถุนายน และวันที่ 29 ธันวาคม

 11. กรณวีันใดมียอดเงินฝากคงเหลอืต่ ากว่า 10,000 บาท จะไม่ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากในวันนั้น

 12. ฝากเงินไม่ครบตามงวดบญัชีและปดิบญัชีก่อนวันที่ 29 มิถุนายน และวันที่ 29 ธันวาคม ไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก

        ของงวดบญัชีนั้น ให้ ณ วันที่ปดิบญัชี

 13. ก าหนดระยะเวลารับเปดิบญัชีเงินฝาก ตั้งแต่วันที 10 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560

 14. งดเว้นการบวกอัตราดอกเบี้ยพิเศษเพ่ิมเติมจากโปรโมช่ันนี้

 15. ได้รับบตัร ATM ฟรี และได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมออกบตัร และค่าธรรมเนียมรายปเีฉพาะปแีรก 

 16. ธนาคารขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาเปลีย่นแปลงเง่ือนไขและ/หรืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ก าหนดตามความ

 17. เง่ือนไขอ่ืน ๆ ให้เปน็ไปตามระเบยีบปฏิบตัิงานของธนาคาร คู่มือปฏิบตัิงาน และค าสัง่ธนาคาร เร่ือง การปฏิบตัิงาน

       การขอหลกัฐานเอกสารที่ใช้ในการเปดิบญัชี

 18. ให้ปฏิบตัิตามคู่มือการปฏิบตัิงาน KYC/CDD ตามกฎหมายว่าด้วยการปอ้งกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมาย

       ว่าด้วย การปอ้งกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

 

               ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน  2560

                                                                                                                                                                                                                             ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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       เหมาะสม หรือเพ่ือให้สอดคลอ้งกับภาวะเศรษฐกิจการเงินในแต่ละขณะได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า

75/2560




