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ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง อัตราดอกเบีย้ เงินฝากออมทรัพย์ Members Get Members
มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
หน่วย : ร้อยละต่อปี
ประเภทลูกค้า

ประเภทเงินฝาก

กลุ่ม 1

กลุ่ม 2

กลุ่ม 3

กลุ่ม 4

กลุ่ม 5

บุคคล

สถาบัน

นิตบิ คุ คล

สถาบันการเงิน

บริษัทประกันภัย

คณะบุคคล

ที่ไม่แสวงหา

เฉพาะกิจ

บริษัทประกันชีวิต

และห้างหุ้นส่วนสามัญ

กาไร

กลุ่ม 10 ธนาคาร

กลุ่ม 9 บุคคลที่มถี ิ่นฐาน
อยู่นอกประเทศ

กลุ่ม 6

กลุ่ม 7

กลุ่ม 8

กองทุน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
กลต.

กลุ่ม 11
นิตบิ คุ คล
ที่มถี ิ่นฐาน
นอกประเทศ

และสถาบัน
การเงินอื่นๆ
(นอกประเทศ)

"อัตราดอกเบีย้ เงินฝาก
Members Get Members"
อัตราดอกเบีย้ เงินฝาก ดังนี้
วงเงินฝากคงเหลือไม่เกิน 50,000 บาท

0.50%

วงเงินฝากคงเหลือตั้งแต่ 50,001 บาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท

1.50%

วงเงินฝากคงเหลือมากกว่า 5 ล้านบาทขึ้นไป
หมายเหตุ : ยกเว้น กลุ่มที่ไม่สามารถเปิดบัญชีนี้ได้

0.50%

(1) คณะบุคคลและห้างหุ้นส่วนสามัญ
(2) พนักงาน พนักงานสัญญาจ้าง และ
ลูกจ้างของธนาคารอาคารสงเคราะห์

ความหมายของประเภทลูกค้า และเงือ่ นไขรายละเอียดอื่น ๆ ของการฝากเงิน
ความหมายของประเภทลูกค้า
กลุ่ม 1 หมายถึง บุคคล คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ
กลุ่ม 2 หมายถึง สถาบันที่ไม่แสวงหากาไร เช่น นิติบคุ คลอาคารชุด มูลนิธิที่ได้รับยกเว้นภาษี สมาคม มูลนิธิ
สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ สานักงานประกันสังคม สถาบันการศึกษา (เอกชน) วัด
กลุ่ม 3 หมายถึง นิติบคุ คล เช่น โรงรับจานา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้างหุ้นส่วนจากัด บริษทั จากัด
บริษทั จากัด (มหาชน)
กลุม่ 4 สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินเฉพาะกิจ เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม ปรส. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (SMC) ธนาคารพาณิชย์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ บริษทั เงินทุน บริษทั หลักทรัพย์ บริษทั เงินทุนหลักทรัพย์ บริษทั เครดิตฟองซิเอร์
บริษทั ลิสซิ่ง บริษทั เช่าซื้อ สถาบันการเงินอื่น ๆ
กลุ่ม 5 หมายถึง บริษทั ประกันภัย บริษทั ประกันชีวติ
กลุ่ม 6 กองทุน หมายถึง กองทุนรวม กองทุนสารองเลี้ยงชีพ กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ กองทุนต่าง ๆ
กลุ่ม 7 หมายถึง ส่วนราชการ องค์กรรัฐบาล อบต. เทศบาล กรุงเทพมหานคร
กลุ่ม 8 หมายถึง รัฐวิสาหกิจ กลต.
กลุ่ม 9 หมายถึง บุคคลที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ
กลุ่ม 10 หมายถึง ธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ (นอกประเทศ)
กลุ่ม 11 หมายถึง นิติบคุ คลที่มีถิ่นฐานนอกประเทศ (จดทะเบียนในไทย)
นิติบคุ คลที่มีถิ่นฐานนอกประเทศ (จดทะเบียนในต่างประเทศ)
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เงือ่ นไขและรายละเอียดอื่น ๆ ของการฝากเงิน
1. เป็นการเปิดบัญชีใหม่เฉพาะบุคคลธรรมดา (ยกเว้นคณะบุคคล / ห้างหุ้นส่วนสามัญ) และบุคคลที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ
(กลุ่ม 1 และ 9) ยกเว้นพนักงาน พนักงานสัญญาจ้าง และลูกจ้างของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ไม่สามารถเปิดบัญชีนี้ได้
2. เป็นบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์
3. เปิดบัญชีเงินฝากครัง้ แรกขั้นต่า รายละ 5,000 บาทขึ้นไป
4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ดังนี้
(4.1) - วงเงินฝากคงเหลือไม่เกิน 50,000 บาท จะได้รับอัตราดอกเบี้ย เท่ากับ 0.50 % ต่อปี
- วงเงินฝากคงเหลือตั้งแต่ 50,001 บาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท จะได้รับอัตราดอกเบี้ย เท่ากับ 1.50 % ต่อปี
- วงเงินฝากคงเหลือมากกว่า 5 ล้านบาทขึ้นไป จะได้รับอัตราดอกเบี้ย เท่ากับ 0.50 % ต่อปี
(4.2) - โดยลูกค้าจะได้รับบวกเพิ่มอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ดังนี้
- ลูกค้าที่แนะนาเพื่อนเปิดบัญชี ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป จะได้รับอัตราดอกเบี้ยตามประกาศเงินฝากออมทรัพย์ Members Get Members
บวกเพิ่มเท่ากับ 0.15% ต่อปี
- ลูกค้าที่แนะนาเพื่อนเปิดบัญชี ตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป จะได้รับอัตราดอกเบี้ยตามประกาศเงินฝากออมทรัพย์ Members Get Members
บวกเพิ่มเท่ากับ 0.25% ต่อปี (โดยธนาคารจะบวกเพิ่มอัตราดอกเบี้ยให้ตั้งแต่วนั ที่เริม่ เปิดบัญชีเงินฝากจนถึง
วันที่ 29 ธันวาคม 2560 และนาเข้าบัญชีเงินฝากให้กับลูกค้าในงวดการจ่ายดอกเบี้ยวันที่ 29 ธันวาคม 2560
หลังจากนั้นให้เป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ย เงินฝากออมทรัพย์สาหรับโครงการ Members Get Members
ทั้งนี้ ผู้แนะนาและผู้ถูกแนะนาหากปิดบัญชีก่อนการจ่ายดอกเบี้ย ในเดือนธันวาคม 2560 จะไม่ได้รับการบวกเพิ่ม
อัตราดอกเบี้ยพิเศษ)
5. เปิดบัญชีเงินฝาก 1 รายต่อ 1 บัญชีเท่านั้น
6. ไม่รับเปิดบัญชีชื่อร่วม
7. จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากให้ปลี ะ 2 ครัง้
8. สามารถใช้เป็นบัญชีคู่โอนรับดอกเบี้ยเงินฝาก หักบัญชีเงินฝากเพื่อชาระค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้าประปา
ค่าโทรศัพท์ และโอนเงินชาระหนี้เงินกู้ได้ และบริการPromptPay
9. กาหนดระยะเวลาการแนะนาเพื่อนมาเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Members Get Members ตั้งแต่วนั ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
ถึง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เท่านั้น หากเกินกาหนดระยะเวลาที่กาหนด ลูกค้าจะไม่ได้รับสิทธิในการบวกเพิ่มอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
10. กาหนดระยะเวลาเปิดให้บริการรับเปิดบัญชีเงินฝาก ตั้งแต่วนั ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
11. ฝากเงินครบงวดบัญชี 6 เดือน (วันที่ 29 มิถุนายน และ วันที่ 29 ธันวาคม ) คิดดอกเบี้ยให้เป็นรายวันตามยอดเงินฝากคงเหลือ
และจ่ายดอกเบี้ยให้ในวันที่ 29 มิถุนายน และวันที่ 29 ธันวาคม
12. ฝากเงินไม่ครบตามงวดบัญชี และปิดบัญชีก่อนวันที่ 29 มิถุนายน และ 29 ธันวาคม ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากให้ตาม
ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์สาหรับโครงการ Members Get Members ณ วันที่ปดิ บัญชี
13. งดเว้นการบวกอัตราดอกเบี้ยพิเศษ (นอกเหนือจากที่ธนาคารกาหนด)
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14. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงเงือ่ นไขและ/หรืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่กาหนดตามความเหมาะสม
หรือเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศษฐกิจการเงินในแต่ละขณะได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
15. ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบตั ิงานของธนาคาร คู่มือปฏิบตั ิงาน และคาสั่งธนาคาร เรือ่ ง การปฏิบตั งานการขอหลักฐานเอกสาร
ที่ใช้ในการเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร
16. ให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบตั ิงาน และระเบียบงานการเงินของธนาคาร
17. ค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบตั ิงานของธนาคาร
18. ให้ปฏิบตั ามคู่มือการปฏิบตั ิงาน KYC/CDD ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมาย
ว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน 2560
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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