ประกาศธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
เรื อง ตารางอัตราดอกเบียตัวแลกเงิน สําหรั บนักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ (ร้ อยละต่ อปี )
เริมใช้ ตังแต่ วันที 3 กรกฎาคม 2555
ประเภทผู้ลงทุน
อายุตัวแลกเงิน
สถาบัน 13 ประเภท
ผู้ลงทุนรายใหญ่ (นิตบิ ุคคล)
เมือทวงถาม
3 วัน - <14 วัน
2.30%
2.30%
14 วัน - <1 เดือน
2.30%
2.30%
1 เดือน - <2 เดือน
2.40%
2.40%
2 เดือน - <3 เดือน
2.45%
2.45%
3 เดือน - <4 เดือน
2.50%
2.50%
4 เดือน - <5 เดือน
2.50%
2.50%
5 เดือน - <6 เดือน
2.50%
2.50%
6 เดือน - <7 เดือน
2.55%
2.55%
7 เดือน - <8 เดือน
2.55%
2.55%
8 เดือน - <9 เดือน
2.55%
2.55%
270 วัน
2.60%
2.60%
1.

ความหมายของประเภทผู้ลงทุน
1.1 สถาบัน 13 ประเภท ได้ แก่
1) ธนาคารพาณิชย์
2) บริ ษัทเงินทุน
3) บริ ษัทหลักทรัพย์ เพือเป็ นทรัพย์สินของตนเองหรื อเพือการบริ หารกองทุนส่วนบุคคล หรื อเพือจัดการโครงการลงทุน ทีจัดตังขึนตาม
กฎหมายว่าด้ วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
4) บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์
5) บริ ษัทประกันภัย
6) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้ วยวิธีการงบประมาณ หรื อนิติบคุ คลทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึน
7) ธนาคารแห่งประเทศไทย
8) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
9) กองทุนเพือการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
10) กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ
11) กองทุนสํารองเลียงชีพ
12) กองทุนรวม
13) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึงมีลกั ษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม 1 ถึง 12 โดยอนุโลม
1.2 ผู้ลงทุนรายใหญ่ (นิติบคุ คล) หมายถึง นิติบคุ คลทีมีสินทรัพย์ตามงบการเงินในปี ลา่ สุดทีผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ ว ตังแต่ 200 ล้ านบาทขึนไป
ทังนีนักลงทุนรายใหญ่ (นิติบคุ คล) ไม่รวมถึงผู้ลงทุนสถาบัน 13 ประเภทตามทีระบุไว้ ข้างต้ น
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2. สถานทีจัดจําหน่ ายตัวแลกเงิน
2.1 จัดจําหน่ายเฉพาะที ธนาคารกรุงศรี อยุธยาจํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่
2.2 ผู้ลงทุนรายใหญ่ (นิติบคุ คล) สามารถติดต่อผ่านสาขาเพือขอรับใบจองซือตัวแลกเงินและส่งใบจองซือตัวแลกเงินผ่านสาขาของธนาคาร
ทัวประเทศ
2.3 ผู้ลงทุนสถาบันสามารถติดต่อขอซือตัวแลกเงินได้ ทีสายงานบริ หารการเงิน หมายเลขโทรศัพท์ 0-2296-5897-9
3. เงือนไขทัวไปของตัวแลกเงิน
3.1 การซือตัวแลกเงินแต่ละฉบับของนิติบคุ คล ต้ องไม่ตํากว่า 50,000,000.- บาท และของสถาบันต้ องไม่ตํากว่า 10,000,000.- บาท
3.2 ตัวแลกเงินต้ องระบุชือผู้ลงทุนคูส่ ญ
ั ญาเป็ นผู้รับเงินเท่านัน
3.3 ตัวแลกเงินนีไม่สามารถโอนเปลียนมือได้ และห้ ามโอนสิทธิการรับเงินให้ แก่ผ้ อู ืน
3.4 ธนาคารไม่รับไถ่ถอนตัวแลกเงินก่อนครบกําหนดชําระ
3.5 ตัวแลกเงินออกเป็ นสกุลเงินบาทเท่านัน
3.6 ตัวแลกเงินประเภทเมือทวงถามเสนอขายสําหรับผู้ลงทุนทีเป็ นสถาบันการเงินตามพ.ร.บ.ดอกเบียเงินให้ ก้ ยู ืมของสถาบันการเงิน พ.ศ.2523
ทีมีธรุ กรรมข้ อตกลงพิเศษกับธนาคารเท่านัน โดยการเสนอขายตัวแลกเงินดังกล่าวขึนอยู่กบั การตกลงของทังสองฝ่ าย
3.7 กรณีซือตัวแลกเงินด้ วยเช็ค ให้ ถือว่าธนาคารได้ รับเงินเสร็ จสมบูรณ์ก็ตอ่ เมือเช็คนันสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ครบถ้ วน
3.8 ผู้ถือตัวแลกเงินของธนาคารจะมีฐานะเป็ นเจ้ าหนีของธนาคาร โดยตัวแลกเงินดังกล่าวจะไม่ได้ รับการคุ้มครองเงินต้ นและดอกเบียจาก
สถาบันคุ้มครองเงินฝากตาม พ.ร.บ. สถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551
4. การจ่ ายดอกเบีย
4.1 ตัวแลกเงินทีมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ธนาคารจะชําระดอกเบียพร้ อมเงินต้ นเมือตัวแลกเงินครบกําหนดไถ่ถอน
4.2 ตัวแลกเงินทีมีอายุมากกว่า 6 เดือน ธนาคารอาจพิจารณาจ่ายดอกเบียพร้ อมเงินต้ นเมือตัวแลกเงินครบกําหนดไถ่ถอน หรื ออาจจะจ่าย
ดอกเบียเป็ นงวด ตามทีได้ ตกลงกับผู้ลงทุน
4.3 ธนาคารอาจพิจารณาจ่ายดอกเบียในลักษณะของการหักส่วนลด ตามแต่จะตกลงกับผู้ลงทุน
5. การคํานวณดอกเบีย
5.1 ในการคํานวณดอกเบียให้ ถือว่า 1 ปี มี 365 วัน
5.2 ดอกเบียจะคํานวณนับตังแต่วนั ทีออกตัวแลกเงินจนถึงวันก่อนวันครบกําหนดชําระ หากวันครบกําหนดชําระเงินตรงกับวันหยุดทําการ
ของธนาคาร ให้ ถือเอาวันทําการแรกทีถัดจากวันหยุดทําการนันเป็ นวันครบกําหนดชําระ โดยธนาคารจะคํานวณดอกเบียให้ สําหรับวันหยุด
ทําการนันด้ วย
5.3 จํานวนดอกเบียก่อนหักภาษี ณ ทีจ่าย = ( เงินต้ น x อัตราดอกเบียตามตัว x จํานวนวัน )
100 x 365
5.4 อัตราดอกเบียตามตัวใน ข้ อ 5.3 หมายถึง อัตราดอกเบียทีระบุไว้ ในตัวแลกเงิน
5.5 ในกรณีการจ่ายดอกเบียเป็ นแบบหักส่วนลด จะใช้ สตู รการคํานวณราคาส่วนลดตามธนาคารแห่งประเทศไทย
5.6 ธนาคารจะหักภาษี ณ ทีจ่าย ตามเงือนไขของกรมสรรพากร เว้ นแต่จะได้ รับการยกเว้ น
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6.

การรั บดอกเบียและเงินต้ น
ผู้ลงทุนจะได้ รับคืนเงินต้ นและ/หรื อดอกเบียของตัวแลกเงินในวันครบกําหนดชําระตามทีระบุไว้ ในตัวแลกเงินนันๆ โดยธนาคารจะคืนเงินต้ น
และดอกเบียของตัวแลกเงินผ่านช่องทางตามทีได้ ตกลงกันไว้

7.

การขอรับตัวแลกเงิน และการเก็บรั กษาตัวแลกเงิน
7.1 วิธีการขอรับต้ นฉบับตัวแลกเงิน หรื อ สําเนาตัวแลกเงิน มีดงั ต่อไปนี
(1) ผู้ลงทุนขอรับเองทีสํานักงานใหญ่/สาขาของธนาคารตามทีระบุไว้ ในใบจองซือตัวแลกเงิน หรื อ
(2) ในกรณีทีไม่สามารถมารับเองได้ ธนาคารจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปตามทีอยู่ทีผู้ลงทุนได้ แจ้ งไว้ กบั ธนาคาร
7.2 ในกรณีทีผู้ลงทุนประสงค์จะฝากตัวแลกเงินไว้ กบั ส่วนรับฝากหลักทรัพย์ของธนาคาร ซึงไม่มีคา่ ใช้ จ่ายใดๆ ผู้ลงทุนจะต้ องแจ้ งให้
เจ้ าหน้ าทีธนาคารทราบ ณ วันทีตกลงซือตัวแลกเงิน
ั
นทีมีอายุน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 1 เดือน ผู้ลงทุนนิติบคุ คลจะฝากตัวแลกเงินไว้ กบั ส่วนรับฝากหลักทรัพย์ของธนาคาร
ยกเว้ น กรณีตวแลกเงิ
โดยผู้ลงทุนจะได้ รับหนังสือยืนยันการออกตัวและสําเนาตัวแลกเงินแทน
ทังนี หากไม่ได้ รับต้ นฉบับตัวแลกเงิน หรื อ หนังสือยืนยันการออกตัวภายในระยะเวลา 10 วันหลังจากได้ รับชําระเงินค่าตัวแลกเงิน ให้ ติดต่อ
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ ฝ่ ายปฏิบตั ิการบริ หารเงินและตลาดทุน หมายเลขโทรศัพท์ 0-2296-2281

8.

การไถ่ ถอนตัวแลกเงิน
ผู้ลงทุนต้ องนําต้ นฉบับตัวแลกเงินมาส่งมอบให้ ธนาคารก่อนวันครบกําหนดชําระเพือไถ่ถอนตัวแลกเงินตามเงือนไขของธนาคาร ดังนี
(1) ผู้ลงทุนเป็ นผู้เก็บรักษาต้ นฉบับตัวแลกเงินเอง
- กรณีสง่ มอบต้ นฉบับตัวแลกเงินทีสํานักงานใหญ่ ให้ ผ้ ลู งทุนส่งมอบก่อนวันครบกําหนดชําระ 2 วันทําการ
- กรณีสง่ มอบตัวแลกเงินผ่านสํานักงานสาขาในเขตกรุงเทพและปริ มณฑล ให้ ผ้ ลู งทุนส่งมอบก่อนวันครบกําหนดชําระ 5 วันทําการ
- กรณีสง่ มอบผ่านสํานักงานสาขาต่างจังหวัดนอกเขตกรุงเทพและปริ มณฑล ให้ ผ้ ลู งทุนส่งมอบก่อนวันครบกําหนดชําระ 7 วันทําการ
(2) ผู้ลงทุนฝากต้ นฉบับตัวแลกเงินไว้ กบั ส่วนรับฝากหลักทรัพย์ของธนาคาร
ในวันครบกําหนดชําระตามทีระบุไว้ ในตัวแลกเงินนัน ๆ ธนาคารจะดําเนินการเบิกต้ นฉบับตัวแลกเงินจากส่วนรับฝากหลักทรัพย์ของ
ธนาคารและดําเนินการจ่ายคืนเงินต้ นและดอกเบียให้ แก่ผ้ ลู งทุนภายในวันทีตัวแลกเงินครบกําหนดชําระ ถ้ าผู้ลงทุนไม่นําต้ นฉบับตัวแลกเงิน
มาส่งมอบให้ ธนาคาร ธนาคารขอสงวนสิทธิในการไถ่ถอนคืนไว้ จนกว่าผู้ลงทุนจะนําต้ นฉบับตัวแลกเงินมาส่งมอบให้ ธนาคาร และธนาคาร
จะไม่จ่ายดอกเบียทีเกิดขึนภายหลังวันทีตัวแลกเงินได้ ครบกําหนดชําระเงินแล้ ว

9.

กรณีตัวแลกเงินชํารุ ด/สูญหาย
9.1 ผู้ลงทุนสามารถติดต่อได้ ทีสาขา/ฝ่ ายงานผู้แนะนํา หรื อนายทะเบียนหลักทรัพย์ของธนาคาร หมายเลขโทรศัพท์ 0-2296-5690-2, 0-2296-5695-6
ซึงผู้ลงทุนจะได้ รับตัวแลกเงินฉบับใหม่ทดแทนในอีก 15 วันหลังจากผู้ลงทุนยืนคําร้ องกับธนาคารเรี ยบร้ อยแล้ ว
9.2 เอกสารประกอบการขอออกตัวแลกเงินฉบับใหม่เพือทดแทนฉบับเดิมทีชํารุด/สูญหาย ได้ แก่
(1) ใบแจ้ งความของสถานีตํารวจ เฉพาะกรณีตวแลกเงิ
ั
นสูญหาย โดยระบุชือผู้ลงทุน เลขทีอ้ างอิง วันทีออกตัว วันครบกําหนดไถ่ถอน
และจํานวนเงินตามหน้ าตัวแลกเงินทีสูญหาย (ถ้ าใบแจ้ งความเป็ นฉบับสําเนา ต้ องให้ เจ้ าหน้ าทีตํารวจลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้ อง)
(2) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนจัดตังนิติบคุ คลทีนายทะเบียนรับรองสําเนาออกให้ ไม่เกิน 3 เดือน
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุ คล
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9.3. ค่าธรรมเนียมการขอออกตัวแลกเงินฉบับใหม่แทนตัวแลกเงินฉบับเดิมทีชํารุด/สูญหาย
(1) กรณีตวแลกเงิ
ั
นชํารุด ธนาคารเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม 100 บาทต่อฉบับ และผู้ลงทุนจะต้ องนําตัวแลกเงินดังกล่าวมาส่งคืนธนาคาร
(2) กรณีตวแลกเงิ
ั
นสูญหาย ธนาคารเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม 100 บาทต่อฉบับ
10. ธนาคารขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลียนแปลงเงือนไข และ/หรื ออัตราดอกเบียตัวแลกเงินเพือให้ สอดคล้ องกับสภาวะเศรษฐกิจการเงินใน
แต่ละขณะได้ โดยอาจพิจารณาจ่ายดอกเบียมากกว่าทีประกาศไว้ ได้ ไม่เกิน ร้ อยละ 1.00 ต่อปี
11. ประกาศนีมีผลใช้ บงั คับสําหรับสํานักงานใหญ่ ของธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) เท่านัน ตังแต่วนั ที 3 กรกฎาคม 2555 เป็ นต้ นไป
จนกว่าจะมีประกาศแก้ ไขเปลียนแปลง
12. สําหรับรายละเอียดนอกเหนือจากทีกล่าวข้ างต้ น สามารถสอบถามได้ ทีเจ้ าหน้ าทีสาขาของธนาคารทัวประเทศหรื อ ติดต่อโดยตรงมาทีเจ้ าหน้ าที
สายงานบริ หารการเงิน หมายเลขโทรศัพท์ 0-2296-2000 ต่อ 1707

ผู้มีอํานาจลงนาม .................................................................
(นายพรสนอง ตู้จินดา)
ประธานคณะเจ้ าหน้ าทีด้ าน Transformation
ประกาศ ณ วันที 2 กรกฎาคม 2555
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