
               ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) “ธนาคาร” จะออกตัว๋แลกเงินเพ่ือกูย้มืเงินจากประชาชน โดยมีขอ้ก าหนดเร่ือง จ  านวนเงินขั้นต ่าท่ีธนาคารประสงคจ์ะขอกูย้มื 
อตัราดอกเบ้ียส าหรับตัว๋แลกเงินตามแต่ละวงเงินกูย้มื รวมถึง ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม ค่าใชจ่้ายท่ีจะเรียกเก็บจากผูซ้ื้อตัว๋แลกเงิน หรือ ผูท้รงตัว๋แลกเงินและเง่ือนไขใน
กรณีต่างๆ ดงัน้ี

1.   ธนาคารก าหนดใหจ่้ายอตัราดอกเบ้ียส าหรับตัว๋แลกเงินในอตัราร้อยละต่อปี ตามประเภทลูกคา้ และก าหนดอายตุัว๋แลกเงิน ดงัต่อไปน้ี
 (ร้อยละต่อปี)

ประเภทตัว๋แลกเงิน
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล นิติบุคคลพิเศษ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน*

สมาคม ทัว่ไป กองทุนส ารองเล้ียงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์
มูลนิธิ, วดั  ประกนัภยั  ประกนัชีวิต

เม่ือทวงถาม 
        วงเงินตั้งแต่  50,000,000    บาท  ข้ึนไป - - 1.25% 1.25%
อายุ  7-15  วนั 
        วงเงินตั้งแต่  10,000,000    บาท  ข้ึนไป - - 1.25% 1.25%
อายุ  1  เดอืน 
        วงเงินตั้งแต่  10,000,000    บาท  ข้ึนไป - - 1.25% 1.25%
อายุ   2  เดอืน
        วงเงินตั้งแต่  10,000,000    บาท  ข้ึนไป - - 1.25% 1.25%
อายุ  3  เดอืน
   วงเงินตั้งแต่  10,000,000 - 100,000,000  บาท - - 1.95% 1.95%
   วงเงินมากกวา่                    100,000,000  บาท   ข้ึนไป - - 1.95% 1.95%
อายุ  6  เดอืน
   วงเงินตั้งแต่  10,000,000 - 100,000,000  บาท - - 2.05% 2.05%
   วงเงินมากกวา่                    100,000,000  บาท   ข้ึนไป - - 2.05% 2.05%
อายุ  9  เดอืน (ไม่เกิน 270 วนั)
   วงเงินตั้งแต่  10,000,000 - 100,000,000  บาท - - 2.05% 2.05%
   วงเงินมากกวา่                    100,000,000  บาท   ข้ึนไป - - 2.05% 2.05%
อายุ  12  เดอืน  
   วงเงินตั้งแต่  10,000,000 - 100,000,000  บาท - - - 2.10%
   วงเงินมากกวา่                    100,000,000  บาท   ข้ึนไป - - - 2.10%
อายุ  18  เดอืน
   วงเงินตั้งแต่  10,000,000 - 100,000,000  บาท - - - 2.15%
   วงเงินมากกวา่                    100,000,000  บาท   ข้ึนไป - - - 2.15%
อายุ  24  เดอืน
   วงเงินตั้งแต่  10,000,000 - 100,000,000  บาท - - - 2.25%
   วงเงินมากกวา่                    100,000,000  บาท   ข้ึนไป - - - 2.25%
อายุ  36  เดอืน
   วงเงินตั้งแต่  10,000,000 - 100,000,000  บาท - - - 2.35%
   วงเงินมากกวา่                    100,000,000  บาท   ข้ึนไป - - - 2.35%
* หมายถึง ฝากตัว๋แลกเงินท่ีมีระยะเวลาไม่เกิน 270 วนั

  ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน)
 ตารางอตัราดอกเบีย้ตัว๋แลกเงนิ คร้ังที ่1/2558

เร่ิมใช้ตั้งแต่วนัที ่ 16 มนีาคม 2558

ประเภทลูกคา้ผูมี้ถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศ

ประกาศ ณ วนัท่ี  13 มีนาคม  2558

              เพ่ือใหเ้ป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เร่ือง หลกัเกณฑก์ารออกตัว๋เงินของธนาคารพาณิชย ์ลงวนัท่ี 21 มิถุนายน 2555
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ทั้งน้ี  อตัราดอกเบ้ียตัว๋แลกเงิน ส าหรับ กองทุนส่วนบุคคล ธนาคารจะจ่ายดอกเบ้ียตัว๋แลกเงินใหต้ามประเภทของผูล้งทุน ดงัน้ี
- กองทุนส่วนบุคคล หากผูล้งทุนเป็นบุคคลธรรมดา ธนาคารจะจ่ายดอกเบ้ียในอตัราร้อยละเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียท่ีระบุใหแ้ก่ลูกคา้ผูเ้ป็นบุคคลธรรมดา
- กองทุนส่วนบุคคล หากผูล้งทุนเป็นนิติบุคคล หรือ สถาบนัทั้งท่ีแสวงหาก าไร หรือ มิไดแ้สวงหาก าไร ธนาคารจะจ่ายอตัราดอกเบ้ียเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียของนิติบุคคลหรือสถาบนัทั้งท่ี
แสวงหาก าไรหรือมิไดแ้สวงหาก าไรนั้นๆ 
2. การซ้ือตัว๋แลกเงินไม่วา่ผูซ้ื้อจะเป็นลูกคา้ประเภทใดก็ตาม ธนาคารจะไม่รับค าสัง่ซ้ือกรณีผูซ้ื้อตัว๋แลกเงินขอใหร้ะบุช่ือผูซ้ื้อแต่ “เพ่ือ”/ “โดย” บุคคลอ่ืน
3. ประเภทตัว๋แลกเงินท่ีธนาคารจะออก เป็นประเภทตัว๋แลกเงินแบบจ่ายดอกเบ้ีย
4. ธนาคารขอสงวนสิทธิท่ีจะจ่ายดอกเบ้ียตัว๋แลกเงินใหแ้ก่ผูซ้ื้อตัว๋แลกเงินของธนาคาร ส าหรับ อายตุัว๋แลกเงิน วงเงิน และ ลูกคา้ประเภทเดียวกนั ต่างไปจาก อตัราตามตารางดอกเบ้ีย
ขอ้ 1. ของประกาศฉบบัน้ี ตามความเหมาะสมในแต่ละกรณีโดยพิจารณาจากความสมัพนัธ์โดยรวมหรือมูลค่าทางธุรกิจท่ีผูซ้ื้อมี หรือจะมีกบัธนาคาร หรือบริษทัในกลุ่มของธนาคาร 
สภาวการณ์ของอตัราดอกเบ้ียในตลาดการเงินในแต่ละช่วงเวลา และขอสงวนสิทธิท่ีจะยดืหยุน่ก าหนดเวลาช าระเงินตามตัว๋แลกเงินตามตารางขอ้ 1. ไดต้ามความเหมาะสม
5. การค านวณดอกเบ้ียจ่ายใหแ้ก่ผูท้รงตัว๋แลกเงิน ใหถื้อวา่ 1 ปี มีจ  านวนวนัเท่ากบั 365 วนั หากวนัท่ีถึงก าหนดช าระเงินตามตัว๋แลกเงินเลขท่ีดงักล่าวขา้งตน้น้ีตรงกบัท าการของวนัหยดุ
ธนาคารใหถื้อเอาวนัท าการแรกต่อจากวนัหยดุท าการนั้นเป็นวนัถึงก าหนดช าระเงินโดยธนาคารจะค านวณดอกเบ้ียในช่วงวนัหยดุท าการนั้นตามประกาศอตัราดอกเบ้ียท่ีระบุไวใ้น
ตัว๋แลกเงิน หรือไม่ต  ่ากวา่อตัราดอกเบ้ียเงินฝากท่ีจ่ายคืนเม่ือทวงถามประเภทออมทรัพย ์ตามท่ีธนาคารประกาศก าหนดซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัอยู ่ณ วนัท่ีตัว๋แลกเงินนั้นถึงก าหนดใชเ้งิน 
แลว้แต่วา่อตัราดอกเบ้ียใดจะสูงกวา่ใหแ้ก่ผูท้รงตัว๋แลกเงินดว้ย

6. ในการเข้าซื้อตัว๋แลกเงนิจากธนาคารทุกประเภท ไม่ว่าจะด้วยวธีิการใด ผู้ทรงตัว๋แลกเงนิ มฐีานะเป็นเจ้าหนีข้องธนาคาร โดยตัว๋แลกเงนินีจ้ะไม่ได้
รับการประกนัเงนิต้นและ ดอกเบีย้จากสถาบันคุ้มครองเงนิฝาก อย่างใดๆทั้งส้ิน
7. เม่ือธนาคารไดช้ าระเงินตามตัว๋แลกเงินดว้ยวิธีการตามท่ีธนาคารไดก้  าหนดไว ้อนัเป็นการกระท าท่ีธนาคารไดก้ระท าลงโดยสุจริตและถูกตอ้งแลว้นั้น ผูท้รงตัว๋แลกเงิน ถือวา่ ธนาคาร
หลุดพน้จากความรับผิดตามตัว๋แลกเงินและไดรั้บความคุม้ครองตามสิทธิท่ีกฎหมายไดก้  าหนดไวทุ้กประการ
8. ธนาคารขอสงวนสิทธิท่ีจะแกไ้ข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง หรือ ยกเลิก ซ่ึงเง่ือนไขและขอ้ก าหนดใดๆ ส าหรับเร่ืองตัว๋แลกเงินน้ี ไม่วา่ทั้งหมด หรือ แต่เพียงบางส่วนตามแต่ธนาคาร
จะพิจารณาเห็นสมควร หรือ จะไดก้  าหนดตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจการเงินในแต่ละขณะ ตลอดก าหนดระยะเวลาท่ีธนาคารได ้ก าหนดเพ่ือการออก
ตัว๋แลกเงินน้ีได ้แต่ทั้งน้ี ไม่กระทบถึงสิทธิของผูท้รงตัว๋แลกเงินท่ีธนาคารไดอ้อกตัว๋แลกเงินใหค้รบถว้นสมบูรณ์แลว้ ก่อนวนัท่ีธนาคารจะไดมี้การประกาศแกไ้ขเพ่ิมเติม 
เปล่ียนแปลง หรือ ยกเลิก เง่ือนไข และขอ้ก าหนดใดๆ ดงักล่าวขา้งตน้
9. ตวัอยา่งวิธีการในการค านวณดอกเบ้ียตัว๋แลกเงิน 

     * วนัที่ 18 ม.ีค.50 ตรงกบัวนัอาทติย ์ใหถ้อืวา่วนัจนัทรท์ี่ 19 ม.ีค.50  เป็นวนัใชเ้งนิคนืตามตัว๋  โดยธนาคารจะคดิอตัราดอกเบี้ยเพิม่ใหอ้กี 1 วนั 

(ตวัอย่างน้ี ตามเงือ่นไขขอ้ 7. ธนาคารไดส้มมตโิดยก าหนดให ้อตัราดอกเบี้ยหนา้ต ัว๋แลกเงนิ เป็นอตัราที่สูงกวา่ อตัราดอกเบี้ยเงนิฝากที่จ่ายคนื เมือ่ทวงถาม ประเภทออมทรพัย์)

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

                                             100 X 365

10. ในการถือตัว๋แลกเงินท่ีสัง่จ่ายโดยธนาคารนั้น ผูท้รงตัว๋แลกเงินยอมรับความเส่ียงภยัท่ีอาจเกิดมีข้ึนจาก ตัว๋แลกเงินช ารุด และ/หรือ สูญหาย แต่เพียงฝ่ายเดียว 
หากผูท้รงตัว๋แลกเงินผูน้ั้นมิไดฝ้ากรักษาตัว๋แลกเงินไวก้บัธนาคาร และ เม่ือธนาคารไดช้ าระเงินตามตัว๋แลกเงินดว้ยวิธีการตามท่ีธนาคารไดก้  าหนดไว ้อนัเป็นการกระท าท่ีธนาคาร
ไดก้ระท าลงโดยสุจริตและถูกตอ้งแลว้นั้น ผูท้รงตัว๋แลกเงินถือวา่ ธนาคารหลุดพน้จากความรับผิดตามตัว๋แลกเงินและไดรั้บความคุม้ครองตามสิทธิท่ีกฎหมายไดก้  าหนดไวทุ้กประการ
11. กรณีผูท้รงตัว๋แลกเงินประสงคจ์ะขอฝากตัว๋แลกเงินไวก้บัธนาคาร / ขอเบิกตัว๋แลกเงินจากธนาคาร / ขอใหธ้นาคารจดัพิมพต์ัว๋แลกเงิน ทดแทนตัว๋แลกเงิน ท่ีช ารุด เสียหาย หรือ 
สูญหาย / ขออายดั / ขอจ าน า / ขอยกเลิกการจ าน าตัว๋แลกเงิน เป็นตน้ ผูท้รงตัว๋แลกเงิน ผูน้ั้นจะตอ้งแจง้ความประสงคใ์หธ้นาคาร ไดท้ราบ ณ ส านกังานท่ีไดร้ะบุเป็นสถานท่ีออกตัว๋
เพียงแห่งเดียว โดยยนิยอมปฏิบติัตามระเบียบวิธีปฏิบติัอนัเก่ียวกบัตัว๋แลกเงินของธนาคารเท่านั้น
12. ในกรณีท่ีผูท้รงตัว๋แลกเงินจะขอรับช าระเงินตามตัว๋แลกเงินจากธนาคาร เพ่ือความสะดวกในการรับช าระเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียตามตัว๋แลกเงิน ผูท้รงตัว๋แลกเงินจะตอ้งแจง้
ความประสงคใ์หธ้นาคารไดท้ราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 3 วนัท าการ ก่อนวนัถึง ก าหนดช าระเงินตามหนา้ตัว๋แลกเงิน และธนาคารจะใชเ้งินใหแ้ก่ผูท้รงตัว๋แลกเงินดว้ยการสัง่จ่าย
เช็ค A/C Payee only หรือ เขา้บญัชีเงินฝากในนามผูท้รงตัว๋แลกเงินเฉพาะบญัชีท่ีผูท้รงตัว๋แลกเงินมีอยูก่บัธนาคารเท่านั้น โดยผูท้รงตัว๋แลกเงินจะตอ้งน าตัว๋แลกเงินเลขท่ีดงักล่าว
ขา้งตน้มายืน่ต่อธนาคาร ณ ท่ีท  าการของธนาคาร ตามท่ีระบุไวด้า้นหนา้ตัว๋แลกเงินเพียงแห่งเดียวเท่านั้น
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หมายเหตุ นิติบุคคลทัว่ไป หมายถึง บริษทัจ ากดั บริษทัมหาชนจ ากดั หา้งหุน้ส่วนจ ากดั หา้งหุน้ส่วนสามญั นิติบุคคลอ่ืนท่ีจดัตั้งตามกฎหมายและนิติบุคคลอาคารชุด
                 ทั้งน้ีไม่รวมถึงนิติบุคคลพิเศษ
                 นิติบุคคลพเิศษ หมายถึง หน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และนิติบุคคลท่ีมิใช่สถาบนัการเงิน แต่มีจ  านวนสินทรัพย ์ตั้งแต่ 10,000 ลา้นบาท ทั้งน้ีรวมถึงกิจการในเครือ
                 ของนิติบุคคลนั้นๆดว้ย

ใหป้ระกาศฉบบัน้ีมีผลใชบ้งัคบั ตั้งแต่วนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ.2558 เป็นตน้ไป

ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน)

(นายชวลิต จินดาวณิค)

ประกาศ ณ วนัท่ี  13 มีนาคม  2558
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