ประกาศ
อัตราดอกเบี NยตัวO แลกเงินกรุงไทย (ร้ อยละต่อปี )
มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั N วนั ที 19 มกราคม 2558 เป็ นต้ นไป
ประเภทตัวO แลกเงิน
1. อายุไม่เกิน 14 วัน
- วงเงินตังแต่
N 10 ล้ านบาท ขึ Nนไป
2. อายุ 15-30 วัน
- วงเงินตังแต่
N 10 ล้ านบาท ขึ Nนไป
3. อายุ 31-62 วัน
- วงเงินตังแต่
N 10 ล้ านบาท ขึ Nนไป
4. อายุ 63-92 วัน
- วงเงินตังแต่
N 10 ล้ านบาท ขึ Nนไป
5. อายุ 93-181 วัน
- วงเงินตังแต่
N 10 ล้ านบาท ขึ Nนไป
6. อายุ 182- 270วัน
- วงเงินตังแต่
N 10 ล้ านบาท ขึ Nนไป

ประเภทลูกค้ า
รัฐวิสาหกิจ
สถาบัน
การเงิน

นิติบคุ คล
ทัวไป

นิติบคุ คลทีไม่
แสวงหากําไร

ราชการ

บริ ษัทประกันภัยและ
บริ ษัทหลักทรัพย์
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1. คํานิยาม
1.1 วงเงิน หมายถึง จํานวนเงินในการซื NอตัวO แลกเงินแต่ละครังN
1.2 นิติบคุ คลทัวไป หมายถึง นิติบคุ คลทีจดทะเบียน หรื อจัดตังถู
N กต้ องตามกฎหมาย เช่น บริษัท จํากัด,บริ ษัท จํากัด (มหาชน)
ห้ างหุ้นส่วนจํากัด,ห้ างหุ้นส่วนสามัญ, ห้ างหุ้นส่วนสามัญนิติบคุ คล,สหกรณ์ และสหกรณ์ออมทรัพย์ เป็ นต้ น
1.3 นิติบคุ คลทีไม่แสวงหากําไร หมายถึง สมาคม หรื อ มูลนิธิทีได้ รับการยกเว้ นภาษี และมิได้ แสวงหากําไร วัด รวมทังN
กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน และเงินทีมาจากการบริจาคทีหน่วยงานราชการเป็ นผู้ดแู ล
1.4 ราชการ หมายถึง หน่วยงานราชการ องค์กรของรัฐ และกองทุนทีไม่เป็ นนิติบคุ คล ซึงหน่วยงานราชการดูแล
1.5 สถาบันการเงิน หมายถึง ธนาคารพาณิชย์ในประเทศ ธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศ ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย ธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารพาณิชย์ไทยเพือรายย่อย บริ ษัทเงินทุน บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ ทังนี
N Nไม่รวมถึงบริ ษัทประกันภัย บริ ษัทประกัน
ชีวิต บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม กองทุนรวม กองทุนต่างๆ และกองทุนของหน่วยราชการทีเป็ นนิติบคุ คล
1.6 บริ ษัทประกันภัย หมายถึง บริษัทประกันวินาศภัย บริ ษัทประกันชีวิต
1.7 บริ ษัทหลักทรัพย์ หมายถึง บริ ษัททีได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็ นนายหน้ าซื Nอขายหลักทรัพย์
การค้ าหลักทรัพย์ การจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ การจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล และการให้ สนิ เชือ
เพือธุรกิจหลักทรัพย์
1.8 กองทุน หมายถึง กองทุนรวม กองทุนต่างๆ
1.9 ประเภทลูกค้ าตามข้ อ 1.2 -1.4 และ 1.8 (ตามประกาศอัตราดอกเบี Nยฯ) ต้ องมีสว่ นของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปี ล่าสุด
ทีผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ ว ตังแต่
N 100 ล้ านบาทขึ Nนไป หรื อมีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื Nอขายล่วงหน้ า
ตามงบการเงินปี ล่าสุดทีผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ วตังแต่
N 20 ล้ านบาทขึ Nน
1.10 ประเภทลูกค้ า ตามข้ อ 1.2-1.8 หมายถึง นิติบคุ คลทีมีถินฐานอยูใ่ นประเทศไทย
/2. เงือนไข...
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-22. เงือนไขสําหรับตัวแลกเงิน อายุไม่ เกิน 14 วัน,15 -30 วัน, 31-62 วัน, 63-92 วัน, 93-181 วัน และ 182-270 วัน
2.1 ตัวO แลกเงินทีจะเปิ ดจําหน่ายดังกล่าว ต้ องได้ รับการอนุมตั ใิ ห้ จําหน่ายจากธนาคารเรี ยบร้ อยแล้ วเท่านันN
2.2 ธนาคารไม่รับไถ่ถอนตัวO แลกเงินก่อนครบกําหนดชําระเงิน
2.3 เมือตัวO แลกเงินครบกําหนด ธนาคารจะโอนดอกเบี Nยพร้ อมเงินต้ นเข้ าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรื อกระแสรายวันของ
ลูกค้ าตามทีระบุไว้ ในใบคําขอซื NอตัวO แลกเงินกรุงไทย และธนาคารจะจ่ายดอกเบี NยเมือตัวO แลกเงินครบกําหนดชําระเงิน
และหักภาษี ณ ทีจ่าย
2.4 กรณีวนั ครบกําหนดชําระเงินตามตัวO แลกเงินตรงกับวันหยุดทําการของธนาคาร ให้ ถือวันทําการวันแรกต่อจากวันหยุด
ทําการนันN เป็ นวันครบกําหนดชําระเงินตามตัวO แลกเงิน โดยธนาคารจะคํานวณดอกเบี Nยให้ สาํ หรับวันหยุดทําการนันด้
N วย
ตามอัตราดอกเบี Nยทีระบุไว้ ในตัวO แลกเงิน
2.5 ธนาคารขอสงวนสิทธิทีจะปฏิเสธการจําหน่าย รวมทังN แก้ ไขเพิมเติม เปลียนแปลง หรื อยกเลิก ซึงเงือนไขและข้ อกําหนด
ใดๆ สําหรับเรื องตัวO แลกเงินนี Nไม่ว่าทังหมด
N
หรื อเพียงแต่บางส่วนตามแต่ธนาคารจะพิจารณาเห็นสมควร หรื อจะได้
กําหนดตามความเหมาะสม เพือให้ สอดคล้ องกับภาวะเศรษฐกิจการเงินในแต่ละขณะ ตลอดจนกําหนดระยะเวลาที
ธนาคารได้ กําหนดเพือการออกตัวO แลกเงินนี Nได้ แต่ทงนี
ั N Nไม่กระทบถึงสิทธิของผู้ซื NอตัวO แลกเงินทีธนาคารได้ ออกตัวO แลกเงิน
ให้ ครบถ้ วนสมบูรณ์ แล้ วก่อนวันทีธนาคารจะได้ มีการประกาศแก้ ไข เพิมเติม เปลียนแปลง หรื อยกเลิกเงื อนไข และ
ข้ อกําหนดใด ๆ ดังกล่าวข้ างต้ น
3. สูตรในการคํานวณดอกเบีย0
จํานวนดอกเบี Nย = เงินต้ น x อัตราดอกเบี Nยตามหน้ าตัวO x จํานวนวัน
100 x 365
4. ผู้ทรงตัวO แลกเงินมีฐานะเป็ นเจ้ าหนี Nของธนาคาร
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

โดยตัวO แลกเงินดังกล่าวไม่ได้ รับความคุ้มครองเงินต้ นและดอกเบี Nยจาก

5. ธนาคารอาจพิจารณาจ่ายดอกเบี Nยเพิมให้ กบั ผู้ซื NอตัวO แลกเงินตามความเหมาะสมของสภาพเศรษฐกิจและภาวะการแข่งขันใน
แต่ละขณะได้ แต่ทงนี
ั N Nจะไม่เกินกว่าอัตราดอกเบี NยตัวO แลกเงินทีธนาคารประกาศจ่ายให้ แก่ผ้ ูซื NอตัวO แลกเงินทีจัดอยู่ในกลุ่ม
ประเภทและอายุตวัO แลกเงินเดียวกันบวกด้ วยอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.50 ต่อปี
ประกาศ ณ วันที 16 มกราคม 2558
ชัยณรงค์ เอือสิทธิชัย
(นายชัยณรงค์ เอื Nอสิทธิชยั )
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ผู้บริ หารกลุม่
กลุม่ กลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย
สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย
ลงนามแทนรองกรรมการผู้จดั การใหญ่ ผู้บริ หารสายงาน
สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย
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