
               ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) “ธนาคาร” จะออกต๋ัวแลกเงินเพ่ือกู้ยืมเงินจากประชาชน โดยมีข้อก าหนดเร่ือง จ านวนเงินขั้นต่ าที่ธนาคารประสงค์จะขอกู้ยืม 
อัตราดอกเบี้ยส าหรับต๋ัวแลกเงินตามแต่ละวงเงินกู้ยืม รวมถึง ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายที่จะเรียกเก็บจากผู้ซื้อต๋ัวแลกเงิน หรือ ผู้ทรงต๋ัวแลกเงินและเง่ือนไขใน
กรณีต่างๆ ดังนี้

1.   ธนาคารก าหนดใหจ่้ายอัตราดอกเบี้ยส าหรับต๋ัวแลกเงินในอัตราร้อยละต่อปี ตามประเภทลูกค้า และก าหนดอายุต๋ัวแลกเงิน ดังต่อไปนี้
 (ร้อยละต่อป)ี

ประเภทต๋ัวแลกเงิน
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล นิติบุคคลพิเศษ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน*

สมาคม ทั่วไป กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์
มูลนิธิ, วัด  ประกันภัย  ประกันชีวิต

เมื่อทวงถาม 
        วงเงินต้ังแต่  50,000,000    บาท  ขึ้นไป - - 0.80% 0.80%
อายุ  7-15  วัน 
        วงเงินต้ังแต่  10,000,000    บาท  ขึ้นไป - - 0.80% 0.80%
อายุ  1  เดือน 
        วงเงินต้ังแต่  10,000,000    บาท  ขึ้นไป - - 0.80% 0.80%
อายุ   2  เดือน
        วงเงินต้ังแต่  10,000,000    บาท  ขึ้นไป - - 0.80% 0.80%
อายุ  3  เดือน
   วงเงินต้ังแต่  10,000,000 - 100,000,000  บาท - - 0.90% 0.90%
   วงเงินมากกว่า                    100,000,000  บาท   ขึ้นไป - - 0.90% 0.90%
อายุ  6  เดือน
   วงเงินต้ังแต่  10,000,000 - 100,000,000  บาท - - 1.00% 1.00%
   วงเงินมากกว่า                    100,000,000  บาท   ขึ้นไป - - 1.00% 1.00%
อายุ  9  เดือน (ไมเ่กิน 270 วัน)
   วงเงินต้ังแต่  10,000,000 - 100,000,000  บาท - - 1.00% 1.00%
   วงเงินมากกว่า                    100,000,000  บาท   ขึ้นไป - - 1.00% 1.00%
อายุ  12  เดือน  
   วงเงินต้ังแต่  10,000,000 - 100,000,000  บาท - - 1.00% 1.00%
   วงเงินมากกว่า                    100,000,000  บาท   ขึ้นไป - - 1.00% 1.00%
อายุ  18  เดือน
   วงเงินต้ังแต่  10,000,000 - 100,000,000  บาท - - 1.10% 1.10%
   วงเงินมากกว่า                    100,000,000  บาท   ขึ้นไป - - 1.10% 1.10%
อายุ  24  เดือน
   วงเงินต้ังแต่  10,000,000 - 100,000,000  บาท - - 1.20% 1.20%
   วงเงินมากกว่า                    100,000,000  บาท   ขึ้นไป - - 1.20% 1.20%
อายุ  36  เดือน
   วงเงินต้ังแต่  10,000,000 - 100,000,000  บาท - - 1.30% 1.30%
   วงเงินมากกว่า                    100,000,000  บาท   ขึ้นไป - - 1.30% 1.30%
* หมายถึง ฝากต๋ัวแลกเงินที่มีระยะเวลาไม่เกิน 270 วัน

  ธนาคารเกียรตนิาคิน จ ากัด (มหาชน)
 ตารางอัตราดอกเบ้ียตัว๋แลกเงิน ครั้งที ่3/2559

เริ่มใช้ตัง้แตว่ันที ่17 ตลุาคม 2559

ประเภทลูกค้าผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ

ประกาศ ณ วันที่  14 ตุลาคม 2559

              เพ่ือใหเ้ป็นไปตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย เร่ือง หลักเกณฑ์การออกต๋ัวเงินของธนาคารพาณิชย์ ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2555
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2. การซื้อต๋ัวแลกเงินไม่ว่าผู้ซื้อจะเป็นลูกค้าประเภทใดก็ตาม ธนาคารจะไม่รับค าสั่งซื้อกรณีผู้ซื้อต๋ัวแลกเงินขอใหร้ะบุชื่อผู้ซื้อแต่ “เพ่ือ”/ “โดย” บุคคลอ่ืน
3. ประเภทต๋ัวแลกเงินที่ธนาคารจะออก เป็นประเภทต๋ัวแลกเงินแบบจ่ายดอกเบี้ย
4. ธนาคารขอสงวนสิทธิที่จะจ่ายดอกเบี้ยต๋ัวแลกเงินใหแ้ก่ผู้ซื้อต๋ัวแลกเงินของธนาคาร ส าหรับ อายุต๋ัวแลกเงิน วงเงิน และ ลูกค้าประเภทเดียวกัน ต่างไปจาก อัตราตามตารางดอกเบี้ย
ข้อ 1. ของประกาศฉบับนี้ ตามความเหมาะสมในแต่ละกรณีโดยพิจารณาจากความสัมพันธ์โดยรวมหรือมูลค่าทางธุรกิจที่ผู้ซื้อมี หรือจะมีกับธนาคาร หรือบริษัทในกลุ่มของธนาคาร 
สภาวการณ์ของอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินในแต่ละช่วงเวลา และขอสงวนสิทธิที่จะยืดหยุ่นก าหนดเวลาช าระเงินตามต๋ัวแลกเงินตามตารางข้อ 1. ได้ตามความเหมาะสม
5. การค านวณดอกเบี้ยจ่ายใหแ้ก่ผู้ทรงต๋ัวแลกเงิน ใหถ้ือว่า 1 ปี มีจ านวนวันเท่ากับ 365 วัน หากวันที่ถึงก าหนดช าระเงินตามต๋ัวแลกเงินเลขที่ดังกล่าวข้างต้นนี้ตรงกับท าการของวันหยุด
ธนาคารใหถ้ือเอาวันท าการแรกต่อจากวันหยุดท าการนั้นเป็นวันถึงก าหนดช าระเงินโดยธนาคารจะค านวณดอกเบี้ยในช่วงวันหยุดท าการนั้นตามประกาศอัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้ใน
ต๋ัวแลกเงิน หรือไม่ต่ ากว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่จ่ายคืนเมื่อทวงถามประเภทออมทรัพย์ ตามที่ธนาคารประกาศก าหนดซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ ณ วันที่ต๋ัวแลกเงินนั้นถึงก าหนดใช้เงิน 
แล้วแต่ว่าอัตราดอกเบี้ยใดจะสูงกว่าใหแ้ก่ผู้ทรงต๋ัวแลกเงินด้วย

6. ในการเขา้ซื้อตัว๋แลกเงินจากธนาคารทกุประเภท ไมว่่าจะด้วยวิธีการใด ผู้ทรงตัว๋แลกเงิน มฐีานะเป็นเจ้าหนี้ของธนาคาร โดยตัว๋แลกเงินนี้จะไมไ่ด้
รับการประกันเงินตน้และ ดอกเบ้ียจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก อย่างใดๆทัง้สิ้น
7. เมื่อธนาคารได้ช าระเงินตามต๋ัวแลกเงินด้วยวิธีการตามที่ธนาคารได้ก าหนดไว้ อันเป็นการกระท าที่ธนาคารได้กระท าลงโดยสุจริตและถูกต้องแล้วนั้น ผู้ทรงต๋ัวแลกเงิน ถือว่า ธนาคาร
หลุดพ้นจากความรับผิดตามต๋ัวแลกเงินและได้รับความคุ้มครองตามสิทธิที่กฎหมายได้ก าหนดไว้ทุกประการ
8. ธนาคารขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิก ซึ่งเง่ือนไขและข้อก าหนดใดๆ ส าหรับเร่ืองต๋ัวแลกเงินนี้ ไม่ว่าทั้งหมด หรือ แต่เพียงบางส่วนตามแต่ธนาคาร
จะพิจารณาเหน็สมควร หรือ จะได้ก าหนดตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจการเงินในแต่ละขณะ ตลอดก าหนดระยะเวลาที่ธนาคารได้ ก าหนดเพ่ือการออก
ต๋ัวแลกเงินนี้ได้ แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบถึงสิทธิของผู้ทรงต๋ัวแลกเงินที่ธนาคารได้ออกต๋ัวแลกเงินใหค้รบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ก่อนวันที่ธนาคารจะได้มีการประกาศแก้ไขเพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิก เง่ือนไข และข้อก าหนดใดๆ ดังกล่าวข้างต้น
9. ตัวอย่างวิธีการในการค านวณดอกเบี้ยต๋ัวแลกเงิน 

     * วันที่ 18 มี.ค.50 ตรงกับวันอาทิตย์ ให้ถือว่าวันจันทร์ที่ 19 มี.ค.50  เป็นวันใช้เงินคืนตามตั๋ว  โดยธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มให้อีก 1 วัน 

(ตัวอย่างน้ี ตามเงื่อนไขข้อ 7. ธนาคารได้สมมติโดยก าหนดให้ อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋วแลกเงิน เป็นอัตราที่สูงกว่า อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่จ่ายคืน เม่ือทวงถาม ประเภทออมทรัพย์)

วิธกีารค านวณ                     10,000,000 x 5 x  91  = 124,657.53  บาท

                                             100 X 365

10. ในการถือต๋ัวแลกเงินที่สั่งจ่ายโดยธนาคารนั้น ผู้ทรงต๋ัวแลกเงินยอมรับความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดมีขึ้นจาก ต๋ัวแลกเงินช ารุด และ/หรือ สูญหาย แต่เพียงฝ่ายเดียว 
หากผู้ทรงต๋ัวแลกเงินผู้นั้นมิได้ฝากรักษาต๋ัวแลกเงินไว้กับธนาคาร และ เมื่อธนาคารได้ช าระเงินตามต๋ัวแลกเงินด้วยวิธีการตามที่ธนาคารได้ก าหนดไว้ อันเป็นการกระท าที่ธนาคาร
ได้กระท าลงโดยสุจริตและถูกต้องแล้วนั้น ผู้ทรงต๋ัวแลกเงินถือว่า ธนาคารหลุดพ้นจากความรับผิดตามต๋ัวแลกเงินและได้รับความคุ้มครองตามสิทธิที่กฎหมายได้ก าหนดไว้ทุกประการ
11. กรณีผู้ทรงต๋ัวแลกเงินประสงค์จะขอฝากต๋ัวแลกเงินไว้กับธนาคาร / ขอเบิกต๋ัวแลกเงินจากธนาคาร / ขอใหธ้นาคารจัดพิมพ์ต๋ัวแลกเงิน ทดแทนต๋ัวแลกเงิน ที่ช ารุด เสียหาย หรือ 
สูญหาย / ขออายัด / ขอจ าน า / ขอยกเลิกการจ าน าต๋ัวแลกเงิน เป็นต้น ผู้ทรงต๋ัวแลกเงิน ผู้นั้นจะต้องแจ้งความประสงค์ใหธ้นาคาร ได้ทราบ ณ ส านักงานที่ได้ระบุเป็นสถานที่ออกต๋ัว
เพียงแหง่เดียว โดยยินยอมปฏิบัติตามระเบียบวิธีปฏิบัติอันเกี่ยวกับต๋ัวแลกเงินของธนาคารเท่านั้น
12. ในกรณีที่ผู้ทรงต๋ัวแลกเงินจะขอรับช าระเงินตามต๋ัวแลกเงินจากธนาคาร เพ่ือความสะดวกในการรับช าระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยตามต๋ัวแลกเงิน ผู้ทรงต๋ัวแลกเงินจะต้องแจ้ง
ความประสงค์ใหธ้นาคารได้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ ก่อนวันถึง ก าหนดช าระเงินตามหน้าต๋ัวแลกเงิน และธนาคารจะใช้เงินใหแ้ก่ผู้ทรงต๋ัวแลกเงินด้วยการสั่งจ่าย
เช็ค A/C Payee only หรือ เข้าบัญชีเงินฝากในนามผู้ทรงต๋ัวแลกเงินเฉพาะบัญชีที่ผู้ทรงต๋ัวแลกเงินมีอยู่กับธนาคารเท่านั้น โดยผู้ทรงต๋ัวแลกเงินจะต้องน าต๋ัวแลกเงินเลขที่ดังกล่าว
ข้างต้นมาย่ืนต่อธนาคาร ณ ที่ท าการของธนาคาร ตามที่ระบุไว้ด้านหน้าต๋ัวแลกเงินเพียงแหง่เดียวเท่านั้น
หมายเหตุ นิติบุคคลทัว่ไป หมายถึง บริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด หา้งหุน้ส่วนจ ากัด หา้งหุน้ส่วนสามัญ นิติบุคคลอ่ืนที่จัดต้ังตามกฎหมายและนิติบุคคลอาคารชุด
                 ทั้งนี้ไม่รวมถึงนิติบุคคลพิเศษ
                 นิติบุคคลพิเศษ หมายถึง หน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และนิติบุคคลที่มิใช่สถาบันการเงิน แต่มีจ านวนสินทรัพย์ ต้ังแต่ 10,000 ล้านบาท ทั้งนี้รวมถึงกิจการในเครือ
                 ของนิติบุคคลนั้นๆด้วย

ใหป้ระกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ต้ังแต่วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน)

(นายชวลิต จินดาวณิค)

ประกาศ ณ วันที่  14 ตุลาคม 2559
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