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

บคุคล สถาบนั นิตบิคุคล สถาบนัการเงิน บริษัทประกันภัย กองทุน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นิตบิคุคล

คณะบคุคล ท่ีไม่แสวงหา เฉพาะกิจ บริษัทประกันชีวิต กลต. ท่ีมีถิ่นฐาน

ประเภทเงินฝาก     และห้างหุ้นส่วนสามัญ ก าไร กลุ่ม 10 ธนาคาร นอกประเทศ

กลุ่ม 9 บคุคลท่ีมีถิ่นฐาน และสถาบนั

    อยู่นอกประเทศ การเงินอ่ืนๆ 

(นอกประเทศ)

"อัตราดอกเบีย้เงินฝาก

 Members Get Members"

อัตราดอกเบีย้เงินฝาก ดังน้ี

วงเงินฝากคงเหลือไม่เกิน 50,000 บาท 0.50%

วงเงินฝากคงเหลือตั้งแต่ 50,001 บาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท 1.50%

วงเงินฝากคงเหลือมากกว่า 5 ล้านบาทข้ึนไป 0.50%
หมายเหตุ : ยกเว้น กลุ่มท่ีไม่สามารถเปิดบัญชีน้ีได้

                        (1) คณะบุคคลและห้างหุ้นส่วนสามัญ

                        (2) พนักงาน พนักงานสัญญาจ้าง และ

                             ลูกจ้างของธนาคารอาคารสงเคราะห์

  ความหมายของประเภทลูกค้า
  กลุ่ม 1   หมายถึง  บคุคล คณะบคุคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ
  กลุ่ม 2   หมายถึง  สถาบนัที่ไม่แสวงหาก าไร เช่น นิติบคุคลอาคารชุด มูลนิธิที่ได้รับยกเวน้ภาษ ีสมาคม มูลนิธิ 
                              สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์การเกษตร  สหกรณ์  ส านักงานประกันสังคม สถาบนัการศึกษา (เอกชน) วดั 
  กลุ่ม 3   หมายถึง นิติบคุคล  เช่น  โรงรับจ าน า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  บริษทัจ ากัด  
                              บริษทัจ ากัด (มหาชน) 
  กลุม่ 4   สถาบนัการเงิน หมายถงึ สถาบนัการเงินเฉพาะกจิ เช่น ธนาคารออมสนิ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
                              บรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรม ปรส. บรรษทัตลาดรองสินเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัย (SMC) ธนาคารพาณิชย์ 
                              ธนาคารอาคารสงเคราะห์ บริษทัเงินทุน บริษทัหลักทรัพย์ บริษทัเงินทุนหลักทรัพย์ บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ 
                              บริษทัลิสซ่ิง บริษทัเช่าซ้ือ สถาบนัการเงินอ่ืน ๆ           
  กลุ่ม 5   หมายถึง  บริษทัประกันภัย  บริษทัประกันชีวติ  
  กลุ่ม 6   กองทุน    หมายถึง กองทุนรวม กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  กองทุนต่าง ๆ
  กลุ่ม 7   หมายถึง  ส่วนราชการ องค์กรรัฐบาล อบต. เทศบาล กรุงเทพมหานคร 
  กลุ่ม 8   หมายถึง  รัฐวสิาหกิจ  กลต. 
  กลุ่ม 9   หมายถึง  บคุคลที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ 
  กลุ่ม 10 หมายถึง  ธนาคารและสถาบนัการเงินอ่ืน ๆ (นอกประเทศ) 
  กลุ่ม 11 หมายถึง  นิติบคุคลที่มีถิ่นฐานนอกประเทศ (จดทะเบยีนในไทย) 
                              นิติบคุคลที่มีถิ่นฐานนอกประเทศ (จดทะเบยีนในต่างประเทศ)  1/3
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  ความหมายของประเภทลูกค้า และเง่ือนไขรายละเอียดอ่ืน ๆ ของการฝากเงิน

ประเภทลูกค้า

มีผลบงัคับใช้ตัง้แตวั่นท่ี 24 กุมภาพันธ ์2560
หน่วย : ร้อยละต่อปี

เร่ือง  อัตราดอกเบีย้เงินฝากออมทรัพย ์Members Get Members
ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
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  เง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ ของการฝากเงิน

  1. เปน็การเปดิบญัชีใหม่เฉพาะบคุคลธรรมดา (ยกเวน้คณะบคุคล / ห้างหุ้นส่วนสามัญ) และบคุคลที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ

       (กลุ่ม 1 และ 9) ยกเวน้พนักงาน พนักงานสัญญาจ้าง และลูกจ้างของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ไม่สามารถเปดิบญัชีนี้ได้

  2. เปน็บญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์

  3. เปดิบญัชีเงินฝากคร้ังแรกขั้นต่ า 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

              - วงเงินฝากคงเหลือมากกวา่ 5 ล้านบาทขึ้นไป จะได้รับอัตราดอกเบี้ย เท่ากับ 0.50 % ต่อปี

      (4.2) - โดยลูกค้าจะได้รับบวกเพ่ิมอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ดังนี้

              - ลูกค้าที่แนะน าเพ่ือนเปดิบญัชี ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป จะได้รับอัตราดอกเบี้ยตามประกาศเงินฝากออมทรัพย์ Members Get Members

                บวกเพ่ิมเท่ากับ 0.15% ต่อป ี

              - ลูกค้าที่แนะน าเพ่ือนเปดิบญัชี ตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป จะได้รับอัตราดอกเบี้ยตามประกาศเงินฝากออมทรัพย์ Members Get Members

                บวกเพ่ิมเท่ากับ 0.25% ต่อป ี(โดยธนาคารจะบวกเพ่ิมอัตราดอกเบี้ยให้ตั้งแต่วนัที่เร่ิมเปดิบญัชีเงินฝากจนถึง

                วนัที่ 29 ธันวาคม 2560 และน าเข้าบญัชีเงินฝากให้กับลูกค้าในงวดการจ่ายดอกเบี้ยวนัที่ 29 ธันวาคม 2560

                หลังจากนั้นให้เปน็ไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ย เงินฝากออมทรัพย์ส าหรับโครงการ Members Get Members

                ทั้งนี้ ผู้แนะน าและผู้ถูกแนะน าหากปดิบญัชีก่อนการจ่ายดอกเบี้ย  ในเดือนธันวาคม 2560 จะไม่ได้รับการบวกเพ่ิม

                 อัตราดอกเบี้ยพิเศษ)

  5. เปดิบญัชีเงินฝาก 1 รายต่อ 1 บญัชีเท่านั้น

  6. ไม่รับเปดิบญัชีช่ือร่วม

  7. จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากให้ปลีะ 2 คร้ัง

  8. สามารถใช้เปน็บญัชีคู่โอนรับดอกเบี้ยเงินฝาก หักบญัชีเงินฝากเพ่ือช าระค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา 

      ค่าโทรศัพท์ และโอนเงินช าระหนี้เงินกู้ได้ และบริการPromptPay

  9. ก าหนดระยะเวลาการแนะน าเพ่ือนมาเปดิบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ Members Get Members ตั้งแต่วนัที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 

      ถึง วนัที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เท่านั้น หากเกินก าหนดระยะเวลาที่ก าหนด ลูกค้าจะไม่ได้รับสิทธิในการบวกเพ่ิมอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

10. ก าหนดระยะเวลาเปดิให้บริการรับเปดิบญัชีเงินฝาก ตั้งแต่วนัที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง วนัที่ 29 พฤศจิกายน 2560

11. ฝากเงินครบงวดบญัชี 6 เดือน (วนัที่ 29 มิถุนายน และ วนัที่ 29 ธันวาคม ) คิดดอกเบี้ยให้เปน็รายวนัตามยอดเงินฝากคงเหลือ

       และจ่ายดอกเบี้ยให้ในวนัที่ 29 มิถุนายน และวนัที่ 29 ธันวาคม

12. ฝากเงินไม่ครบตามงวดบญัชี และปดิบญัชีก่อนวนัที่ 29 มิถุนายน และ 29 ธันวาคม ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากให้ตาม

      ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ส าหรับโครงการ Members Get Members ณ วนัที่ปดิบญัชี

13. งดเวน้การบวกอัตราดอกเบี้ยพิเศษ (นอกเหนือจากที่ธนาคารก าหนด)
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14. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขและ/หรืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ก าหนดตามความเหมาะสม 

      หรือเพ่ือให้สอดคล้องกับภาวะเศษฐกิจการเงินในแต่ละขณะได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

15. ให้เปน็ไปตามระเบยีบปฏิบตัิงานของธนาคาร คู่มือปฏิบตัิงาน และค าสั่งธนาคาร เร่ือง การปฏิบตังานการขอหลักฐานเอกสาร

       ที่ใช้ในการเปดิบญัชีเงินฝากกับธนาคาร

16. ให้เปน็ไปตามคู่มือการปฏิบตัิงาน และระเบยีบงานการเงินของธนาคาร

17. ค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้เปน็ไปตามระเบยีบปฏิบตัิงานของธนาคาร

18. ให้ปฏิบตัามคู่มือการปฏิบตัิงาน KYC/CDD ตามกฎหมายวา่ด้วยการปอ้งกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมาย

       วา่ด้วย การปอ้งกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

             ประกาศ ณ วนัที่ 18  เมษายน  2560       

                                                                                                                                                                                                                             ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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