ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เรื่อง ตารางอัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน สําหรับผูลงทุนสถาบันและผูลงทุนรายใหญ
(รอยละตอป)
เริ่มใชตั้งแตวันที่ 20 มีนาคม 2558
ประเภทผูลงทุน
ผูลงทุนรายใหญ (นิติบุคคล)
ผูลงทุนสถาบัน
อายุ
10 ลานบาท 50 ลานบาท 500 ลานบาท 10 ลานบาท 50 ลานบาท 500 ลานบาท
ตั๋วแลกเงิน
แตไมเกิน
แตไมเกิน
ขึ้นไป
แตไมเกิน
แตไมเกิน
ขึ้นไป
50 ลานบาท 500 ลานบาท
50 ลานบาท 500 ลานบาท
1 - 2 วัน
0.41
0.41
3 - 7 วัน
0.56
0.66
0.66
0.56
0.66
0.66
8 - 15 วัน
0.71
0.81
0.81
0.71
0.81
0.81
16 - 30 วัน
1.01
1.11
1.11
1.01
1.11
1.11
31 - 60 วัน
1.06
1.16
1.16
1.06
1.16
1.16
61 - 90 วัน
1.06
1.16
1.16
1.06
1.16
1.16
91 - 180 วัน
1.06
1.16
1.16
1.06
1.16
1.16
181 - 270 วัน
1.06
1.16
1.16
1.06
1.16
1.16
1.

ความหมายของประเภทผูลงทุน
1.1 ผูลงทุนสถาบัน หมายถึง
1) ธนาคารแหงประเทศไทย
2) ธนาคารพาณิชย
3) ธนาคารที่มีกฏหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
4) บริษัทเงินทุน
5) บริษัทเครดิตฟองซิเอร
6) บริษัทหลักทรัพย
7) บริษัทประกันวินาศภัย
8) บริษัทประกันชีวิต
9) กองทุนรวม
10) กองทุนสวนบุคคลซึ่งบริษัทหลักทรัพยรับจัดการเงินทุนของผูลงทุนตามขอ 1) ถึงขอ 9) หรือขอ 11) ถึงขอ 26) หรือของผูลงทุน
รายใหญ
11) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
12) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
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13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)

กองทุนประกันสังคม
กองทุนการออมแหงชาติ
กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาตามกฎหมายวาดวยสัญญาซื้อขายลวงหนา
ผูประกอบธุรกิจการซื้อขายลวงหนาตามกฏหมายวาดวยการซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา
สถาบันการเงินระหวางประเทศ
สถาบันคุมครองเงินฝาก
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
นิติบุคคลประเภทบรรษัท
นิติบุคคลซึ่งมีบุคคลตามขอ 1) ถึงขอ 21) ถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 75 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมด
ผูลงทุนตางประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผูลงทุนตามขอ 1) ถึงขอ 22)
ผูจัดการกองทุนที่มีชื่อในทะเบียนผูมีคุณสมบัติเปนผูจัดการกองทุนตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และ
วิธีการในการแตงตั้งและการปฏิบัติหนาที่ของผูจัดการกองทุน
25) ผูจัดการลงทุนที่มีชื่อในทะเบียนผูมีคณ
ุ สมบัติเปนผูจัดการลงทุนตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และ
วิธีการในการแตงตั้งและการปฏิบัติหนาที่ของผูจัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา
26) ผูลงทุนอื่นใดตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
1.2 ผูลงทุนรายใหญ (นิติบุคคล) หมายถึง นิติบุคคลที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
ก. มีสวนของผูถือหุนตามงบการเงินปลาสุดที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบแลวตั้งแตหนึ่งรอยลานบาทขึ้นไป
ข. มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพยหรือสัญญาซื้อขายลวงหนาตามงบการเงินปลาสุดที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบแลวตั้งแตยี่สิบลานบาท
ขึ้นไป
ทั้งนี้ ผูลงทุนรายใหญ (นิติบุคคล) ไมรวมถึงผูลงทุนสถาบัน 26 สถาบันตามที่กําหนดในขอ 1.1
2.

สถานที่จัดจําหนายตั๋วแลกเงิน
2.1 จัดจําหนายเฉพาะที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ และสาขากรุงเทพฯ สาทร
2.2 ผูลงทุนรายใหญ (นิติบุคคล) สามารถติดตอผานสาขาเพื่อขอรับใบจองซื้อตั๋วแลกเงิน และสงใบจองซื้อตั๋วแลกเงินผานสาขาของธนาคาร
ทั่วประเทศ

3. เงื่อนไขทั่วไปของตั๋วแลกเงิน
3.1 การซื้อตั๋วแลกเงินแตละฉบับของผูลงทุนรายใหญ (นิติบุคคล) และของผูลงทุนสถาบันตองไมต่ํากวา 10,000,000.- บาท
3.2 ตั๋วแลกเงินตองระบุชื่อผูลงทุนคูสัญญาเปนผูรับเงินเทานั้น
3.3 ตั๋วแลกเงินนี้ไมสามารถโอนเปลี่ยนมือได และหามโอนสิทธิการรับเงินใหแกผูอื่น

หนา 2 / 5

3.4 ธนาคารรับไถถอนตั๋วแลกเงินกอนครบกําหนดชําระ โดยผูลงทุนจะตองรับผิดชอบคาใชจายเนื่องจากการขอใหใชเงินตามตั๋วแลกเงินกอน
กําหนดใหกับธนาคาร คาใชจายเนื่องจากการขอใหใชเงินตามตั๋วแลกเงินกอนกําหนดดังกลาวจะขึ้นอยูกับอัตราดอกเบี้ยที่ผูลงทุนและ
ธนาคารไดทําสัญญากัน (อัตราดอกเบี้ยตามหนาตั๋วแลกเงิน), อัตราดอกเบี้ยตามราคาตลาด ณ วงเงินขอใหใชเงินตามตั๋วแลกเงินกอน
กําหนด,จํานวนเงินตน, ระยะเวลาที่เหลือในตั๋วแลกเงิน และตัวคูณสวนลด เปนตน
3.5 ตั๋วแลกเงินออกเปนสกุลเงินบาทเทานั้น
3.6 ตั๋วแลกเงินประเภทเมื่อทวงถามเสนอขายสําหรับผูลงทุนที่เปนสถาบันการเงินตาม พ.ร.บ.ดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ.
2523 ที่มีธุรกรรมขอตกลงพิเศษกับธนาคารเทานั้น โดยการเสนอขายตั๋วแลกเงินดังกลาวขึ้นอยูกับการตกลงของทั้งสองฝาย
3.7 กรณีซื้อตั๋วแลกเงินดวยเช็ค ใหถือวาธนาคารไดรับเงินเสร็จสมบูรณก็ตอ เมื่อเช็คนั้นสามารถเรียกเก็บเงินไดครบถวน
3.8 ผูถือตั๋วแลกเงินของธนาคารจะมีฐานะเปนเจาหนี้ของธนาคาร โดยตั๋วแลกเงินดังกลาวจะไมไดรับการคุมครองเงินตนและดอกเบี้ยจาก
สถาบันคุมครองเงินฝากตาม พ.ร.บ. สถาบันคุมครองเงินฝาก พ.ศ. 2551
4.

การจายดอกเบี้ย
ธนาคารจะชําระดอกเบี้ยพรอมเงินตนเมื่อตั๋วแลกเงินครบกําหนดไถถอน

5.

การคํานวณดอกเบี้ย
5.1 ในการคํานวณดอกเบี้ยใหถือวา 1 ป มี 365 วัน
5.2 ดอกเบี้ยจะคํานวณนับตั้งแตวันที่ออกตั๋วแลกเงินจนถึงวันกอนวันครบกําหนดชําระ หากวันครบกําหนดชําระเงินตรงกับวันหยุดทําการ
ของธนาคาร ใหถือเอาวันทําการแรกที่ถัดจากวันหยุดทําการนั้นเปนวันครบกําหนดชําระ โดยธนาคารจะคํานวณดอกเบี้ยใหสําหรับ
วันหยุดทําการนั้นดวย
5.3 จํานวนดอกเบี้ยกอนหักภาษี ณ ที่จาย = ( เงินตน x อัตราดอกเบี้ยตามตั๋ว x จํานวนวัน )
100 x 365
5.4 อัตราดอกเบี้ยตามตั๋วใน ขอ 5.3 หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่ระบุไวในตั๋วแลกเงิน
5.5 ในกรณีการจายดอกเบี้ยเปนแบบหักสวนลด จะใชสูตรการคํานวณราคาสวนลดตามธนาคารแหงประเทศไทย
5.6 ธนาคารจะหักภาษี ณ ที่จาย ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร เวนแตจะไดรับการยกเวน

6.

การรับดอกเบี้ยและเงินตน
ผูลงทุนจะไดรับคืนเงินตนและ/หรือดอกเบี้ยของตั๋วแลกเงินในวันครบกําหนดชําระตามที่ระบุไวในตั๋วแลกเงินนั้นๆ โดยธนาคารจะคืนเงินตน
และดอกเบี้ยของตั๋วแลกเงินผานชองทางตามที่ไดตกลงกันไว

7.

การขอรับตั๋วแลกเงิน และการเก็บรักษาตั๋วแลกเงิน
7.1. วิธีการขอรับตนฉบับตั๋วแลกเงิน หรือสําเนาตั๋วแลกเงิน มีดังตอไปนี้
(1) ผูลงทุนขอรับเองที่สํานักงานใหญ / สาขากรุงเทพฯ สาทร / สาขาของธนาคารที่เปนผูแนะนําลูกคา หรือ
(2) ในกรณีที่ไมสามารถมารับเองได ธนาคารจะจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปตามที่อยูที่ผูลงทุนไดแจงไวกับธนาคาร
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7.2. ในกรณีที่ผูลงทุนประสงคจะฝากตั๋วแลกเงินไวกับสวนรับฝากหลักทรัพยของธนาคาร ซึ่งไมมีคาใชจายใดๆ ผูลงทุนจะตองแจงให
เจาหนาที่ธนาคารทราบ ณ วันที่ตกลงซื้อตั๋วแลกเงิน
ยกเวน กรณีตั๋วแลกเงินที่มีอายุนอยกวาหรือเทากับ 1 เดือน ผูลงทุนนิติบุคคลอาจจะฝากตั๋วแลกเงินไวกับสวนรับฝากหลักทรัพยของ
ธนาคาร โดยผูลงทุนจะไดรับหนังสือยืนยันการออกตั๋วและสําเนาตั๋วแลกเงินแทน
ทั้งนี้ หากไมไดรับตนฉบับตั๋วแลกเงิน หรือหนังสือยืนยันการออกตั๋วพรอมสําเนาตั๋วแลกเงินภายในระยะเวลา 10 วันหลังจากไดรับชําระ
เงินคาตั๋วแลกเงิน ใหติดตอธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขากรุงเทพฯ สาทร หมายเลขโทรศัพท 0-2266-3011 ตอ 5010,
5004, 5025-7
8.

การไถถอนตั๋วแลกเงิน
ผูลงทุนตองนําตนฉบับตั๋วแลกเงินมาสงมอบใหธนาคารกอนวันครบกําหนดชําระเพื่อไถถอนตั๋วแลกเงินตามเงื่อนไขของธนาคาร ดังนี้
(1) ผูลงทุนเปนผูเก็บรักษาตนฉบับตั๋วแลกเงินเอง
- กรณีสงมอบตนฉบับตั๋วแลกเงินที่สาขากรุงเทพฯ สาทร ใหผูลงทุนสงมอบ ณ วันครบกําหนดไถถอน หรือกอนวันครบกําหนดไมเกิน
2 วันทําการ
- กรณีสงมอบตั๋วแลกเงินผานสํานักงานสาขาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ใหผูลงทุนสงมอบกอนวันครบกําหนดชําระ 5 วันทําการ
- กรณีสงมอบผานสํานักงานสาขาตางจังหวัดนอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ใหผูลงทุนสงมอบกอนวันครบกําหนดชําระ 7 วันทําการ
ทั้งนี้ ถาผูลงทุนไมนําตนฉบับตั๋วแลกเงินมาสงมอบใหธนาคาร ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการไถถอนคืนไวจนกวาผูลงทุนจะนําตนฉบับ
ตั๋วแลกเงินมาสงมอบใหธนาคาร และธนาคารจะไมจายดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ตั๋วแลกเงินไดครบกําหนดชําระเงินแลว
(2) ผูลงทุนฝากตนฉบับตั๋วแลกเงินไวกับสวนรับฝากหลักทรัพยของธนาคาร
ในวันครบกําหนดชําระตามที่ระบุไวในตั๋วแลกเงินนั้น ๆ ธนาคารจะดําเนินการเบิกตนฉบับตั๋วแลกเงินจากสวนรับฝากหลักทรัพยของ
ธนาคารและดําเนินการจายคืนเงินตนและดอกเบี้ยใหแกผูลงทุนภายในวันที่ตั๋วแลกเงินครบกําหนดชําระ

9.

กรณีตั๋วแลกเงินชํารุด/สูญหาย
9.1 ผูลงทุนสามารถติดตอไดที่สาขา/ฝายงานผูแนะนํา หรือนายทะเบียนหลักทรัพยของธนาคาร หรือติดตอตามหมายเลขโทรศัพท
0-2266-3011 ตอ 5010, 5004, 5025-7
9.2 เอกสารประกอบการแจงอายัดตั๋วแลกเงิน ไดแก
(1) ใบแจงความของสถานีตํารวจ โดยระบุชื่อผูลงทุน เลขที่อางอิง วันที่ออกตั๋ว วันครบกําหนดไถถอน และจํานวนเงินตามหนาตั๋วแลกเงิน
ที่สูญหาย (ถาใบแจงความเปนฉบับสําเนา ตองใหเจาหนาที่ตํารวจลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง)
(2) ใบมอบอํานาจใหกระทําการ, แจงความ แทนผูมีอํานาจของบริษัท / นิติบุคคล
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนา Passport ของผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ของผูรับมอบอํานาจ
ทั้งนี้ธนาคารสงวนสิทธิที่จะไมออกตั๋วแลกเงินฉบับใหมทดแทนให
9.3 เมื่อธนาคารอายัดตั๋วแลกเงินแลว ธนาคารจะชําระเงินใหแกบริษัท / นิติบุคคล เมื่อถึงวันครบกําหนด
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10. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และ/หรืออัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินเพื่อใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจการเงินใน
แตละขณะได โดยอาจพิจารณาจายดอกเบี้ยมากกวาที่ประกาศไวไดไมเกิน รอยละ 1.50 ตอป
11. ประกาศนี้มีผลใชบังคับสําหรับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) เทานั้น ตั้งแตวันที่ 20 มีนาคม 2558 เปนตนไป จนกวาจะมีประกาศ
แกไขเปลี่ยนแปลง
12. สําหรับรายละเอียดนอกเหนือจากที่กลาวขางตน สามารถสอบถามไดที่เจาหนาที่สาขาของธนาคารทั่วประเทศหรือ ติดตอโดยตรงมาที่สาขา
กรุงเทพฯ สาทร หมายเลขโทรศัพท 0-2266-3011

ผูมีอํานาจลงนาม ............................................
(นางเจนิส แร แวน เอ็กเคอเรน)
ประธานเจาหนาที่กลุมสนับสนุน
ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2558
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