ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
ตารางอัตราดอกเบีย ตัว แลกเงิน ครังที 7/2556
เริมใช้ ตงั แต่ วันที 6 ธันวาคม 2556
เพื!อให้เป็ นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เรื! อง หลักเกณฑ์การออกตัว เงินของธนาคารพาณิ ชย์ ลงวันที! 21 มิถุนายน 2555
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) “ธนาคาร” จะออกตัว แลกเงินเพื!อกูย้ มื เงินจากประชาชน โดยมีขอ้ กําหนดเรื! อง จํานวนเงินขั'นตํ!าที!ธนาคารประสงค์จะขอกูย้ มื
อัตราดอกเบี'ยสําหรับตัว แลกเงินตามแต่ละวงเงินกูย้ มื รวมถึง ค่าปรับ ค่าบริ การ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายที!จะเรี ยกเก็บจากผูซ้ 'ื อตัว แลกเงิน หรื อ ผูท้ รงตัว แลกเงินและเงื!อนไขใน
กรณี ตา่ งๆ ดังนี'
1. ธนาคารกําหนดให้จ่ายอัตราดอกเบี'ยสําหรับตัว แลกเงินในอัตราร้อยละต่อปี ตามประเภทลูกค้า และกําหนดอายุตวั แลกเงิน ดังต่อไปนี'
ประเภทตัว แลกเงิน
บุคคลธรรมดา
สมาคม
มูลนิธิ, วัด
เมื!อทวงถาม
วงเงินตั'งแต่ 50,000,000 บาท ขึ'นไป
อายุ 7-15 วัน
วงเงินตั'งแต่ 10,000,000 บาท ขึ'นไป
อายุ 1 เดือน
วงเงินตั'งแต่ 10,000,000 บาท ขึ'นไป
อายุ 2 เดือน
วงเงินตั'งแต่ 10,000,000 บาท ขึ'นไป
อายุ 3 เดือน
วงเงินตั'งแต่
10,000,000 บาท
วงเงินตั'งแต่
50,000,000 บาท
วงเงินตั'งแต่
100,000,000 บาท
วงเงินมากกว่า
800,000,000 บาท
อายุ 6 เดือน
วงเงินตั'งแต่
10,000,000 บาท
วงเงินตั'งแต่
50,000,000 บาท
วงเงินตั'งแต่
100,000,000 บาท
วงเงินมากกว่า
800,000,000 บาท
อายุ 9 เดือน (ไม่ เกิน 270 วัน)
วงเงินตั'งแต่
10,000,000 บาท
วงเงินตั'งแต่
50,000,000 บาท
วงเงินตั'งแต่
100,000,000 บาท
วงเงินมากกว่า
800,000,000 บาท
อายุ 12 เดือน
วงเงินตั'งแต่
10,000,000 บาท
วงเงินตั'งแต่
50,000,000 บาท
วงเงินตั'งแต่
100,000,000 บาท
วงเงินมากกว่า
800,000,000 บาท
อายุ 18 เดือน
วงเงินตั'งแต่
10,000,000 บาท
วงเงินตั'งแต่
50,000,000 บาท
วงเงินตั'งแต่
100,000,000 บาท
วงเงินมากกว่า
800,000,000 บาท

(ร้อยละต่อปี )
ประเภทลูกค้าผูม้ ีถ!ินที!อยูใ่ นประเทศ
นิติบุคคล
นิติบุคคลพิเศษ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน*
ทัว! ไป
กองทุนสํารองเลี'ยงชีพ
สหกรณ์ออมทรัพย์
ประกันภัย
ประกันชีวติ

-

-

1.75%

1.75%

-

-

1.75%

1.75%

-

-

1.75%

1.75%

-

-

1.75%

1.75%

ขึ'นไป

-

-

2.60%
2.60%
2.60%
2.60%

2.60%
2.60%
2.60%
2.60%

ขึ'นไป

-

-

2.70%
2.70%
2.70%
2.70%

2.70%
2.70%
2.70%
2.70%

ขึ'นไป

-

-

2.80%
2.80%
2.80%
2.80%

2.80%
2.80%
2.80%
2.80%

ขึ'นไป

-

-

2.95%
2.95%
2.95%
2.95%

ขึ'นไป

-

-

-
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3.00%
3.00%
3.00%
3.00%

อายุ 24 เดือน
วงเงินตั'งแต่
วงเงินตั'งแต่
วงเงินตั'งแต่
วงเงินมากกว่า
อายุ 36 เดือน
วงเงินตั'งแต่
วงเงินตั'งแต่
วงเงินตั'งแต่
วงเงินมากกว่า

10,000,000
50,000,000
100,000,000
800,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท ขึ'นไป

-

-

10,000,000
50,000,000
100,000,000
800,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท ขึ'นไป

-

-

-

* หมายถึง ฝากตัว แลกเงินที!มีระยะเวลาไม่เกิน 270 วัน
ประกาศ ณ วันที! 4 ธันวาคม 2556
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3.10%
3.10%
3.10%
3.10%
3.20%
3.20%
3.20%
3.20%

ทั'งนี' อัตราดอกเบี'ยตัว แลกเงิน สําหรับ กองทุนส่ วนบุคคล ธนาคารจะจ่ายดอกเบี'ยตัว แลกเงินให้ตามประเภทของผูล้ งทุน ดังนี'
- กองทุนส่ วนบุคคล หากผูล้ งทุนเป็ นบุคคลธรรมดา ธนาคารจะจ่ายดอกเบี'ยในอัตราร้อยละเท่ากับอัตราดอกเบี'ยที!ระบุให้แก่ลูกค้าผูเ้ ป็ นบุคคลธรรมดา
- กองทุนส่ วนบุคคล หากผูล้ งทุนเป็ นนิติบุคคล หรื อ สถาบันทั'งที!แสวงหากําไร หรื อ มิได้แสวงหากําไร ธนาคารจะจ่ายอัตราดอกเบี'ยเท่ากับอัตราดอกเบี'ยของนิติบุคคลหรื อสถาบันทั'งที!
แสวงหากําไรหรื อมิได้แสวงหากําไรนั'นๆ
2. การซื' อตัว แลกเงินไม่วา่ ผูซ้ 'ื อจะเป็ นลูกค้าประเภทใดก็ตาม ธนาคารจะไม่รับคําสัง! ซื' อกรณี ผซู้ 'ื อตัว แลกเงินขอให้ระบุชื!อผูซ้ 'ื อแต่ “เพื!อ”/ “โดย” บุคคลอื!น
3. ประเภทตัว แลกเงินที!ธนาคารจะออก เป็ นประเภทตัว แลกเงินแบบจ่ายดอกเบี'ย
4. ธนาคารขอสงวนสิ ทธิ ที!จะจ่ายดอกเบี'ยตัว แลกเงินให้แก่ผซู้ 'ื อตัว แลกเงินของธนาคาร สําหรับ อายุตวั แลกเงิน วงเงิน และ ลูกค้าประเภทเดียวกัน ต่างไปจาก อัตราตามตารางดอกเบี'ย
ข้อ 1. ของประกาศฉบับนี' ตามความเหมาะสมในแต่ละกรณี โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์โดยรวมหรื อมูลค่าทางธุ รกิจที!ผซู้ 'ื อมี หรื อจะมีกบั ธนาคาร หรื อบริ ษทั ในกลุ่มของธนาคาร
สภาวการณ์ของอัตราดอกเบี'ยในตลาดการเงินในแต่ละช่วงเวลา และขอสงวนสิ ทธิ ที!จะยืดหยุน่ กําหนดเวลาชําระเงินตามตัว แลกเงินตามตารางข้อ 1. ได้ตามความเหมาะสม
5. การคํานวณดอกเบี'ยจ่ายให้แก่ผทู้ รงตัว แลกเงิน ให้ถือว่า 1 ปี มีจาํ นวนวันเท่ากับ 365 วัน หากวันที!ถึงกําหนดชําระเงินตามตัว แลกเงินเลขที!ดงั กล่าวข้างต้นนี'ตรงกับทําการของวันหยุด
ธนาคารให้ถือเอาวันทําการแรกต่อจากวันหยุดทําการนั'นเป็ นวันถึงกําหนดชําระเงินโดยธนาคารจะคํานวณดอกเบี'ยในช่วงวันหยุดทําการนั'นตามประกาศอัตราดอกเบี'ยที!ระบุไว้ใน
ตัว แลกเงิน หรื อไม่ต!าํ กว่าอัตราดอกเบี'ยเงินฝากที!จ่ายคืนเมื!อทวงถามประเภทออมทรัพย์ ตามที!ธนาคารประกาศกําหนดซึ! งมีผลใช้บงั คับอยู่ ณ วันที!ตวั แลกเงินนั'นถึงกําหนดใช้เงิน
แล้วแต่วา่ อัตราดอกเบี'ยใดจะสูงกว่าให้แก่ผทู้ รงตัว แลกเงินด้วย

6. ในการเข้ าซื$อตัว& แลกเงินจากธนาคารทุกประเภท ไม่ ว่าจะด้ วยวิธีการใด ผู้ทรงตัว& แลกเงิน มีฐานะเป็ นเจ้ าหนีข$ องธนาคาร โดยตัว& แลกเงินนีจ$ ะไม่ ได้
รับการประกันเงินต้ นและ ดอกเบีย$ จากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก อย่ างใดๆทั$งสิ$น
7. เมื!อธนาคารได้ชาํ ระเงินตามตัว แลกเงินด้วยวิธีการตามที!ธนาคารได้กาํ หนดไว้ อันเป็ นการกระทําที!ธนาคารได้กระทําลงโดยสุ จริ ตและถูกต้องแล้วนั'น ผูท้ รงตัว แลกเงิน ถือว่า ธนาคาร
หลุดพ้นจากความรับผิดตามตัว แลกเงินและได้รับความคุม้ ครองตามสิ ทธิ ที!กฎหมายได้กาํ หนดไว้ทุกประการ
8. ธนาคารขอสงวนสิ ทธิ ที!จะแก้ไข เพิม! เติม เปลี!ยนแปลง หรื อ ยกเลิก ซึ! งเงื!อนไขและข้อกําหนดใดๆ สําหรับเรื! องตัว แลกเงินนี' ไม่วา่ ทั'งหมด หรื อ แต่เพียงบางส่ วนตามแต่ธนาคาร
จะพิจารณาเห็นสมควร หรื อ จะได้กาํ หนดตามความเหมาะสม เพื!อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจการเงินในแต่ละขณะ ตลอดกําหนดระยะเวลาที!ธนาคารได้ กําหนดเพื!อการออก
ตัว แลกเงินนี'ได้ แต่ท' งั นี' ไม่กระทบถึงสิ ทธิ ของผูท้ รงตัว แลกเงินที!ธนาคารได้ออกตัว แลกเงินให้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ก่อนวันที!ธนาคารจะได้มีการประกาศแก้ไขเพิม! เติม
เปลี!ยนแปลง หรื อ ยกเลิก เงื!อนไข และข้อกําหนดใดๆ ดังกล่าวข้างต้น
9. ตัวอย่างวิธีการในการคํานวณดอกเบี'ยตัว แลกเงิน

* วันที 18 มี.ค.50 ตรงกับวันอาทิตย์ ให ้ถือว่าวันจันทร์ที 19 มี.ค.50 เป็ นวันใช้เงินคืนตามตัว& โดยธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี+ยเพิม ให ้อีก 1 วัน
(ตัวอย่างนี+ ตามเงือ นไขข ้อ 7. ธนาคารได้สมมติโดยกําหนดให ้ อัตราดอกเบี+ยหน้าตัวแลกเงิ
&
น เป็ นอัตราทีส ูงกว่า อัตราดอกเบี+ยเงินฝากทีจ ่ายคืน เมือ ทวงถาม ประเภทออมทรัพย์)

วิธีการคํานวณ

10,000,000 x 5 x 91 = 124,657.53 บาท

100 X 365
10. ในการถือตัว แลกเงินทีสงั จ่ายโดยธนาคารนั"น ผูท้ รงตัว แลกเงินยอมรับความเสี ยงภัยทีอาจเกิดมีข" นึ จาก ตัว แลกเงินชํารุ ด และ/หรื อ สูญหาย แต่เพียงฝ่ ายเดียว
หากผูท้ รงตัว แลกเงินผูน้ " นั มิได้ฝากรักษาตัว แลกเงินไว้กบั ธนาคาร และ เมือธนาคารได้ชาํ ระเงินตามตัว แลกเงินด้วยวิธีการตามทีธนาคารได้กาํ หนดไว้ อันเป็ นการกระทําทีธนาคาร
ได้กระทําลงโดยสุ จริ ตและถูกต้องแล้วนั"น ผูท้ รงตัว แลกเงินถือว่า ธนาคารหลุดพ้นจากความรับผิดตามตัว แลกเงินและได้รับความคุม้ ครองตามสิ ทธิ ทีกฎหมายได้กาํ หนดไว้ทุกประการ
11. กรณี ผทู้ รงตัว แลกเงินประสงค์จะขอฝากตัว แลกเงินไว้กบั ธนาคาร / ขอเบิกตัว แลกเงินจากธนาคาร / ขอให้ธนาคารจัดพิมพ์ตวั แลกเงิน ทดแทนตัว แลกเงิน ทีชาํ รุ ด เสี ยหาย หรื อ
สูญหาย / ขออายัด / ขอจํานํา / ขอยกเลิกการจํานําตัว แลกเงิน เป็ นต้น ผูท้ รงตัว แลกเงิน ผูน้ " นั จะต้องแจ้งความประสงค์ให้ธนาคาร ได้ทราบ ณ สํานักงานทีได้ระบุเป็ นสถานทีออกตัว
เพียงแห่งเดียว โดยยินยอมปฏิบตั ิตามระเบียบวิธีปฏิบตั ิอนั เกียวกับตัว แลกเงินของธนาคารเท่านั"น
12. ในกรณี ทีผทู้ รงตัว แลกเงินจะขอรับชําระเงินตามตัว แลกเงินจากธนาคาร เพือความสะดวกในการรับชําระเงินต้นพร้อมดอกเบี"ยตามตัว แลกเงิน ผูท้ รงตัว แลกเงินจะต้องแจ้ง
ความประสงค์ให้ธนาคารได้ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 3 วันทําการ ก่อนวันถึง กําหนดชําระเงินตามหน้าตัว แลกเงิน และธนาคารจะใช้เงินให้แก่ผทู้ รงตัว แลกเงินด้วยการสัง จ่าย
เช็ค A/C Payee only หรื อ เข้าบัญชีเงินฝากในนามผูท้ รงตัว แลกเงินเฉพาะบัญชีทีผทู้ รงตัว แลกเงินมีอยูก่ บั ธนาคารเท่านั"น โดยผูท้ รงตัว แลกเงินจะต้องนําตัว แลกเงินเลขทีดงั กล่าว
ข้างต้นมายืน ต่อธนาคาร ณ ทีทาํ การของธนาคาร ตามทีระบุไว้ดา้ นหน้าตัว แลกเงินเพียงแห่งเดียวเท่านั"น
หมายเหตุ นิติบคุ คลทัวไป หมายถึง บริ ษทั จํากัด บริ ษทั มหาชนจํากัด ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด ห้างหุน้ ส่ วนสามัญ นิติบุคคลอืนทีจดั ตั"งตามกฎหมายและนิติบุคคลอาคารชุด
ทั"งนี"ไม่รวมถึงนิติบุคคลพิเศษ
นิติบคุ คลพิเศษ หมายถึง หน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และนิติบุคคลทีมิใช่สถาบันการเงิน แต่มีจาํ นวนสิ นทรัพย์ ตั"งแต่ 10,000 ล้านบาท ทั"งนี"รวมถึงกิจการในเครื อ
ของนิติบุคคลนั"นๆด้วย
ให้ประกาศฉบับนี'มีผลใช้บงั คับ ตั'งแต่วนั ที! 6 ธันวาคม พ.ศ.2556 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที! 4 ธันวาคม 2556
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)

(นายชวลิต จินดาวณิ ค)
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