
               ธนาคารเกยีรตินาคนิ จ ากดั (มหาชน) “ธนาคาร” จะออกต๋ัวแลกเงินเพ่ือกูยื้มเงินจากประชาชน โดยมีขอ้ก าหนดเร่ือง จ านวนเงินขัน้ต่ าทีธ่นาคารประสงคจ์ะขอกูยื้ม 
อัตราดอกเบีย้ส าหรับต๋ัวแลกเงินตามแต่ละวงเงินกูยื้ม รวมถงึ คา่ปรับ คา่บริการ คา่ธรรมเนียม คา่ใชจ่้ายทีจ่ะเรียกเกบ็จากผู้ซื้อต๋ัวแลกเงิน หรือ ผู้ทรงต๋ัวแลกเงินและเง่ือนไขใน
กรณีต่างๆ ดงันี้

1.   ธนาคารก าหนดให้จ่ายอัตราดอกเบีย้ส าหรับต๋ัวแลกเงินในอัตราร้อยละต่อปี ตามประเภทลกูคา้ และก าหนดอายุต๋ัวแลกเงิน ดงัต่อไปนี้
 (ร้อยละต่อป)ี

ประเภทต๋ัวแลกเงิน
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล นิติบุคคลพิเศษ บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน*

สมาคม ทัว่ไป กองทุนส ารองเลีย้งชพี สหกรณ์ออมทรัพย์
มูลนิธิ, วัด  ประกนัภัย  ประกนัชวิีต

เมือ่ทวงถาม 
        วงเงินต้ังแต่  50,000,000    บาท  ขึน้ไป - - 0.80% 0.80%
อายุ  7-15  วนั 
        วงเงินต้ังแต่  10,000,000    บาท  ขึน้ไป - - 0.80% 0.80%
อายุ  1  เดอืน 
        วงเงินต้ังแต่  10,000,000    บาท  ขึน้ไป - - 0.80% 0.80%
อายุ   2  เดอืน
        วงเงินต้ังแต่  10,000,000    บาท  ขึน้ไป - - 0.80% 0.80%
อายุ  3  เดอืน
   วงเงินต้ังแต่  10,000,000 - 100,000,000  บาท - - 0.90% 0.90%
   วงเงินมากกว่า                    100,000,000  บาท   ขึน้ไป - - 0.90% 0.90%
อายุ  6  เดอืน
   วงเงินต้ังแต่  10,000,000 - 100,000,000  บาท - - 1.00% 1.00%
   วงเงินมากกว่า                    100,000,000  บาท   ขึน้ไป - - 1.00% 1.00%
อายุ  9  เดอืน (ไม่เกนิ 270 วนั)
   วงเงินต้ังแต่  10,000,000 - 100,000,000  บาท - - 1.00% 1.00%
   วงเงินมากกว่า                    100,000,000  บาท   ขึน้ไป - - 1.00% 1.00%
อายุ  12  เดอืน  
   วงเงินต้ังแต่  10,000,000 - 100,000,000  บาท - - 1.00% 1.00%
   วงเงินมากกว่า                    100,000,000  บาท   ขึน้ไป - - 1.00% 1.00%
อายุ  18  เดอืน
   วงเงินต้ังแต่  10,000,000 - 100,000,000  บาท - - 1.00% 1.00%
   วงเงินมากกว่า                    100,000,000  บาท   ขึน้ไป - - 1.00% 1.00%
อายุ  24  เดอืน
   วงเงินต้ังแต่  10,000,000 - 100,000,000  บาท - - 1.00% 1.00%
   วงเงินมากกว่า                    100,000,000  บาท   ขึน้ไป - - 1.00% 1.00%
อายุ  36  เดอืน
   วงเงินต้ังแต่  10,000,000 - 100,000,000  บาท - - 1.00% 1.00%
   วงเงินมากกว่า                    100,000,000  บาท   ขึน้ไป - - 1.00% 1.00%
* หมายถงึ ฝากต๋ัวแลกเงินทีม่ีระยะเวลาไม่เกนิ 270 วัน

  ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน)
 ตารางอัตราดอกเบ้ียตั๋วแลกเงิน ครั้งที่ 1/2560

เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560

ประเภทลกูคา้ผู้มีถิน่ทีอ่ยู่ในประเทศ

ประกาศ ณ วันที ่30 มิถนุายน 2560

              เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เร่ือง หลกัเกณฑ์การออกต๋ัวเงินของธนาคารพาณิชย์ ลงวันที ่21 มิถนุายน 2555

Page 1 of 2



2. การซื้อต๋ัวแลกเงินไม่ว่าผู้ซื้อจะเป็นลกูคา้ประเภทใดกต็าม ธนาคารจะไม่รับค าสั่งซื้อกรณีผู้ซื้อต๋ัวแลกเงินขอให้ระบุชือ่ผู้ซื้อแต่ “เพ่ือ”/ “โดย” บุคคลอ่ืน
3. ประเภทต๋ัวแลกเงินทีธ่นาคารจะออก เป็นประเภทต๋ัวแลกเงินแบบจ่ายดอกเบีย้
4. ธนาคารขอสงวนสิทธิทีจ่ะจ่ายดอกเบีย้ต๋ัวแลกเงินให้แกผู้่ซื้อต๋ัวแลกเงินของธนาคาร ส าหรับ อายุต๋ัวแลกเงิน วงเงิน และ ลกูคา้ประเภทเดยีวกนั ต่างไปจาก อัตราตามตารางดอกเบีย้
ขอ้ 1. ของประกาศฉบับนี้ ตามความเหมาะสมในแต่ละกรณีโดยพิจารณาจากความสัมพันธ์โดยรวมหรือมูลคา่ทางธุรกจิทีผู้่ซื้อมี หรือจะมีกบัธนาคาร หรือบริษัทในกลุม่ของธนาคาร 
สภาวการณ์ของอัตราดอกเบีย้ในตลาดการเงินในแต่ละชว่งเวลา และขอสงวนสิทธิทีจ่ะยืดหยุ่นก าหนดเวลาช าระเงินตามต๋ัวแลกเงินตามตารางขอ้ 1. ไดต้ามความเหมาะสม
5. การค านวณดอกเบีย้จ่ายให้แกผู้่ทรงต๋ัวแลกเงิน ให้ถอืว่า 1 ปี มีจ านวนวันเท่ากบั 365 วัน หากวันทีถ่งึก าหนดช าระเงินตามต๋ัวแลกเงินเลขทีด่งักลา่วขา้งต้นนี้ตรงกบัท าการของวันหยุด
ธนาคารให้ถอืเอาวันท าการแรกต่อจากวันหยุดท าการนั้นเป็นวันถงึก าหนดช าระเงินโดยธนาคารจะค านวณดอกเบีย้ในชว่งวันหยุดท าการนั้นตามประกาศอัตราดอกเบีย้ทีร่ะบุไว้ใน
ต๋ัวแลกเงิน หรือไม่ต่ ากว่าอัตราดอกเบีย้เงินฝากทีจ่่ายคนืเมือ่ทวงถามประเภทออมทรัพย์ ตามทีธ่นาคารประกาศก าหนดซึ่งมีผลใชบ้ังคบัอยู่ ณ วันทีต๋ั่วแลกเงินนั้นถงึก าหนดใชเ้งิน 
แลว้แต่ว่าอัตราดอกเบีย้ใดจะสูงกว่าให้แกผู้่ทรงต๋ัวแลกเงินดว้ย

6. ในการเข้าซ้ือตั๋วแลกเงินจากธนาคารทุกประเภท ไม่ว่าจะด้วยวธีิการใด ผู้ทรงตั๋วแลกเงิน มฐีานะเป็นเจ้าหนีข้องธนาคาร โดยตั๋วแลกเงินนีจ้ะไม่ได้
รับการประกนัเงินต้นและ ดอกเบีย้จากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก อย่างใดๆทั้งส้ิน
7. เมือ่ธนาคารไดช้ าระเงินตามต๋ัวแลกเงินดว้ยวิธีการตามทีธ่นาคารไดก้ าหนดไว้ อันเป็นการกระท าทีธ่นาคารไดก้ระท าลงโดยสุจริตและถกูต้องแลว้นั้น ผู้ทรงต๋ัวแลกเงิน ถอืว่า ธนาคาร
หลดุพ้นจากความรับผิดตามต๋ัวแลกเงินและไดรั้บความคุม้ครองตามสิทธิทีก่ฎหมายไดก้ าหนดไว้ทุกประการ
8. ธนาคารขอสงวนสิทธิทีจ่ะแกไ้ข เพ่ิมเติม เปลีย่นแปลง หรือ ยกเลกิ ซึ่งเง่ือนไขและขอ้ก าหนดใดๆ ส าหรับเร่ืองต๋ัวแลกเงินนี้ ไม่ว่าทัง้หมด หรือ แต่เพียงบางส่วนตามแต่ธนาคาร
จะพิจารณาเห็นสมควร หรือ จะไดก้ าหนดตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกจิการเงินในแต่ละขณะ ตลอดก าหนดระยะเวลาทีธ่นาคารได ้ก าหนดเพ่ือการออก
ต๋ัวแลกเงินนี้ได ้แต่ทัง้นี้ ไม่กระทบถงึสิทธิของผู้ทรงต๋ัวแลกเงินทีธ่นาคารไดอ้อกต๋ัวแลกเงินให้ครบถว้นสมบูรณ์แลว้ กอ่นวันทีธ่นาคารจะไดม้ีการประกาศแกไ้ขเพ่ิมเติม 
เปลีย่นแปลง หรือ ยกเลกิ เง่ือนไข และขอ้ก าหนดใดๆ ดงักลา่วขา้งต้น
9. ตัวอย่างวิธีการในการค านวณดอกเบีย้ต๋ัวแลกเงิน 

     * วันที่ 18 มี.ค.50 ตรงกบัวันอาทติย ์ใหถ้อืว่าวันจันทร์ที่ 19 มี.ค.50  เปน็วันใช้เงนิคืนตามตั๋ว  โดยธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยเพิม่ใหอี้ก 1 วัน 

(ตวัอยา่งน้ี ตามเงือ่นไขข้อ 7. ธนาคารได้สมมตโิดยก าหนดให ้อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋วแลกเงนิ เปน็อัตราที่สูงกว่า อัตราดอกเบี้ยเงนิฝากที่จ่ายคืน เม่ือทวงถาม ประเภทออมทรัพย์ )

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

                                             100 X 365

10. ในการถอืต๋ัวแลกเงินทีส่ั่งจ่ายโดยธนาคารนั้น ผู้ทรงต๋ัวแลกเงินยอมรับความเสี่ยงภัยทีอ่าจเกดิมีขึน้จาก ต๋ัวแลกเงินช ารุด และ/หรือ สูญหาย แต่เพียงฝ่ายเดยีว 
หากผู้ทรงต๋ัวแลกเงินผู้นั้นมิไดฝ้ากรักษาต๋ัวแลกเงินไว้กบัธนาคาร และ เมือ่ธนาคารไดช้ าระเงินตามต๋ัวแลกเงินดว้ยวิธีการตามทีธ่นาคารไดก้ าหนดไว้ อันเป็นการกระท าทีธ่นาคาร
ไดก้ระท าลงโดยสุจริตและถกูต้องแลว้นั้น ผู้ทรงต๋ัวแลกเงินถอืว่า ธนาคารหลดุพ้นจากความรับผิดตามต๋ัวแลกเงินและไดรั้บความคุม้ครองตามสิทธิทีก่ฎหมายไดก้ าหนดไว้ทุกประการ
11. กรณีผู้ทรงต๋ัวแลกเงินประสงคจ์ะขอฝากต๋ัวแลกเงินไว้กบัธนาคาร / ขอเบิกต๋ัวแลกเงินจากธนาคาร / ขอให้ธนาคารจัดพิมพ์ต๋ัวแลกเงิน ทดแทนต๋ัวแลกเงิน ทีช่ ารุด เสียหาย หรือ 
สูญหาย / ขออายัด / ขอจ าน า / ขอยกเลกิการจ าน าต๋ัวแลกเงิน เป็นต้น ผู้ทรงต๋ัวแลกเงิน ผู้นั้นจะต้องแจ้งความประสงคใ์ห้ธนาคาร ไดท้ราบ ณ ส านักงานทีไ่ดร้ะบุเป็นสถานทีอ่อกต๋ัว
เพียงแห่งเดยีว โดยยินยอมปฏบิัติตามระเบียบวิธีปฏบิัติอันเกีย่วกบัต๋ัวแลกเงินของธนาคารเท่านั้น
12. ในกรณีทีผู้่ทรงต๋ัวแลกเงินจะขอรับช าระเงินตามต๋ัวแลกเงินจากธนาคาร เพ่ือความสะดวกในการรับช าระเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ตามต๋ัวแลกเงิน ผู้ทรงต๋ัวแลกเงินจะต้องแจ้ง
ความประสงคใ์ห้ธนาคารไดท้ราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ กอ่นวันถงึ ก าหนดช าระเงินตามหน้าต๋ัวแลกเงิน และธนาคารจะใชเ้งินให้แกผู้่ทรงต๋ัวแลกเงินดว้ยการสั่งจ่าย
เชค็ A/C Payee only หรือ เขา้บัญชเีงินฝากในนามผู้ทรงต๋ัวแลกเงินเฉพาะบัญชทีีผู้่ทรงต๋ัวแลกเงินมีอยู่กบัธนาคารเท่านั้น โดยผู้ทรงต๋ัวแลกเงินจะต้องน าต๋ัวแลกเงินเลขทีด่งักลา่ว
ขา้งต้นมาย่ืนต่อธนาคาร ณ ทีท่ าการของธนาคาร ตามทีร่ะบุไว้ดา้นหน้าต๋ัวแลกเงินเพียงแห่งเดยีวเท่านั้น
13. ต๋ัวแลกเงินทีม่ีอนุพันธ์แฝงอาจมีขอ้ก าหนดทีแ่ตกต่างไปจากตารางและเง่ือนไขขา้งต้น โดยจะมีผลตอบแทน ดอกเบีย้ อายุ และเง่ือนไขอ่ืนๆ ตามตัวแปรอ้างอิง ซึ่งเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดสิทธิทีต่กลงระหว่างธนาคารและผู้ถอืต๋ัวแลกเงิน
หมายเหตุ นิติบุคคลทัว่ไป หมายถงึ บริษัทจ ากดั บริษัทมหาชนจ ากดั ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ห้างหุ้นส่วนสามัญ นิติบุคคลอ่ืนทีจั่ดต้ังตามกฎหมายและนิติบุคคลอาคารชดุ
                 ทัง้นี้ไม่รวมถงึนิติบุคคลพิเศษ
                 นิติบุคคลพิเศษ หมายถงึ หน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกจิ และนิติบุคคลทีม่ิใชส่ถาบันการเงิน แต่มีจ านวนสินทรัพย์ ต้ังแต่ 10,000 ลา้นบาท ทัง้นี้รวมถงึกจิการในเครือ
                 ของนิติบุคคลนั้นๆดว้ย

ให้ประกาศฉบับนี้มีผลใชบ้ังคบั ต้ังแต่วันที ่1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป

ธนาคารเกยีรตินาคนิ จ ากดั (มหาชน)

(นายชวลติ จินดาวณิค)

ประกาศ ณ วันที ่30 มิถนุายน 2560
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