ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
เรื่อง ตารางอัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (รอยละตอป)
เริ่มใชตั้งแตวันที่ 7 กันยายน 2554
อายุตั๋วแลกเงิน

3 เดือน
6 เดือน

ประเภทลูกคาผูมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย
บุคคล นิติบุคคล ราชการ
นิติบุคคลที่
สถาบันการเงิน สหกรณ กองทุน- บุคคล /
ธรรมดา ทั่วไป รัฐวิสาหกิจ ไมแสวงหากําไร
กองทุน
บําเหน็จบํานาญ นิตบิ ุคคล
ประกันสังคม
บริษัทประกันภัย
ขาราชการ
พิเศษ
บริษัทประกันชีวิต

วงเงิน

ตั้งแต 1 แสนบาท แตไมถึง 50 ลานบาท
ตั้งแต 50 ลานบาทขึ้นไป
ตั้งแต 1 แสนบาท แตไมถึง 1 ลานบาท

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

2.45
2.65

2.45
2.65

2.45
2.65

2.45
2.65

2.45
2.65

2.45
2.65

2.45
2.65

2.45

2.45

2.45

2.45

2.45

2.45

2.45

ตั้งแต 1 ลานบาท แตไมถึง 30 ลานบาท

2.80

2.80

2.80

2.80

2.80

2.80

2.80

ตั้งแต 30 ลานบาทขึ้นไป

2.90

2.90

2.90

2.90

2.90

2.90

2.90

ตั้งแต 1 แสนบาท แตไมถึง 50 ลานบาท

2.85

2.85

2.85

2.85

2.85

2.85

2.85

ตั้งแต 50 ลานบาทขึ้นไป

3.10

3.10

3.10

3.10

3.10

3.10

3.10

24 เดือน

ตั้งแต 1 แสนบาทขึ้นไป

3.40

3.40

3.40

3.40

3.40

3.40

3.40

36 เดือน
ตั๋วแลกเงินพิเศษ 11 เดือน

ตั้งแต 1 แสนบาทขึ้นไป
ตั้งแต 1 แสนบาท แตไมถึง 10 ลานบาท
ตั้งแต 10 ลานบาทขึ้นไป

3.40

3.40

3.40

3.40

3.40

3.40

3.40

3.90

3.90

3.90

3.90

3.40

3.40

3.90

4.00

4.00

4.00

4.00

3.50

3.50

4.00

ตั้งแต 1 แสนบาทขึ้นไป
ตั้งแต 1 แสนบาทขึ้นไป
ตั้งแต 1 แสนบาท แตไมถึง 10 ลานบาท
ตั้งแต 10 ลานบาทขึ้นไป

3.70

3.70

3.70

3.70

3.40

3.40

3.70

3.80

3.80

3.80

3.80

3.40

3.40

3.80

3.40

3.40

3.40

3.40

3.10

3.10

3.40

3.50

3.50

3.50

3.50

3.20

3.20

3.50

ตั้งแต 1 แสนบาทขึ้นไป

4.00

4.00

4.00

4.00

3.70

3.70

4.00

12 เดือน

- จําหนายวันที่ 12 ก.ค. - 13 ก.ย. 54 (11 เดือน#2)

ตั๋วแลกเงินพิเศษ 5 เดือน
- จําหนายวันที่ 1 ส.ค. - 6 ก.ย. 54 (5 เดือน#2)
- จําหนายวันที่ 7 ก.ย. 54 เปนตนไป

ตั๋วแลกเงินพิเศษ 4 เดือน
- จําหนายวันที่ 2 ส.ค. - 11ส.ค. 54 (4 เดือน#3)

ตั๋วแลกเงินพิเศษ 10 เดือน
- จําหนายวันที่ 7 ก.ย. 54 เปนตนไป

1. ความหมายของประเภทลูกคาในตารางขางตน (1)-(7)
(1) บุคคลธรรมดา หมายถึง บุคคลที่มีสัญชาติไทย หรือบุคคลที่มีสัญชาติอื่นที่มีใบตางดาว หรือมีใบสําคัญถิ่นที่อยูในประเทศไทย
(2) นิติบุคคลทั่วไป หมายถึง บจก. บมจ. หจก. หสน. สหพันธการเกษตร (จดทะเบียน) ไมรวมสหกรณออมทรัพย และชุมนุมสหกรณออมทรัพย
(3) กระทรวง ทบวง กรม ของรัฐบาลไทย รัฐวิสาหกิจและองคกรของรัฐบาลไทย เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวนทองถิ่น โรงพยาบาล
(ไมรวมในรูปบริษัทจํากัด)
(4) นิติบุคคลที่ไมแสวงหากําไร หมายถึง มูลนิธิ วัด โบสถ สมาคม สภากาชาดไทย นิติบุคคลอาคารชุด สหพันธการเกษตร (ไมจดทะเบียน)
กระทรวงศึกษาธิการ กรมการศาสนา ทบวงมหาวิทยาลัย โรงเรียน มหาวิทยาลัย
(5) สถาบันการเงิน กองทุน ไดแก ธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารพาณิชย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ธนาคาร
อาคารสงเคราะห ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย บริษัทเงินทุนหลักทรัพย บริษัท
เครดิตฟองซิเอร บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โรงรับจํานํา (ทั้งของรัฐบาล เทศบาล และเอกชน) บรรษัท
เงินทุนอุตสาหกรรมขนาดยอม บรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน สาขาของธนาคารตางประเทศที่อยูในประเทศไทย สํานักงานวิเทศธนกิจของ
ธนาคารตางประเทศ กองทุนที่จัดการโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม และบริษัทหลักทรัพย หรือ บลจ. หรือ บล.กองทุน กองทุนเพื่อการ
ฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน กองทุนตางประเทศ กองทุนอื่นๆ ที่จัดตั้งเพื่อสวัสดิการ
(6) สหกรณ หมายถึง สหกรณออมทรัพย ชุมนุมสหกรณออมทรัพย สหพันธสหกรณ กลุมเกษตรกร หรือสหกรณอื่นๆ
(7) บุคคล/นิติบุคคลพิเศษ หมายถึง บุคคล นิติบุคคล องคกร สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ ที่ไดสนับสนุน และใชผลิตภัณฑของธนาคารโดยไดมี
ขอตกลงกับธนาคารเปนกรณีพิเศษ พรอมทั้งไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจของธนาคาร
Page 1 of 4

2. เงื่อนไขทั่วไปของตั๋วแลกเงิน
2.1 การซื้อตั๋วแลกเงินแตละฉบับ ตองไมต่ํากวา 100,000 บาท
2.2 ตั๋วแลกเงินไมสามารถโอนใหแกบุคคลอื่นได (หามเปลี่ยนมือ) และหามโอนสิทธิการรับเงินใหแกผูอื่น
2.3 ธนาคารจะออกสมุดแสดงรายการตั๋วแลกเงินใหแกผูถือตั๋วแลกเงิน และผูถือตั๋วแลกเงินตองนําสมุดแสดงรายการตั๋วแลกเงินมาแสดงกับธนาคารทุก
ครั้งที่มีการทํารายการใดๆ เกี่ยวกับตั๋วแลกเงิน หรือเมื่อมีการซื้อตั๋วแลกเงินฉบับใหม เพื่อบันทึกและปรับปรุงรายการกับธนาคาร
2.4 กรณีซื้อตั๋วแลกเงินดวยเช็ค ใหถือวาธนาคารไดรับเงินเสร็จสมบูรณก็ตอเมื่อเช็คนั้นสามารถเรียกเก็บเงินไดครบถวน
2.5 กรณีที่ผูถือตั๋วแลกเงินประสงคจะเบิกตั๋วแลกเงิน หรือสงคืนตั๋วแลกเงินที่เบิกไปใหแกธนาคารเพื่อทําการฝากเก็บตอไป ใหผูถือตั๋วแลกเงินแจงความ
ประสงคที่สาขาธนาคารที่ผูถือตั๋วแลกเงินฝากเก็บตั๋วแลกเงินฉบับนั้นเทานั้น
2.6 กรณีตั๋วแลกเงินฝากเก็บไวที่ธนาคาร และผูถือตั๋วแลกเงินไมไถถอนตั๋วแลกเงินในวันครบกําหนดชําระเงิน ใหถือวาผูถือตั๋วแลกเงินมีความประสงค
สั่งซื้อตั๋วแลกเงินฉบับใหมในราคาซื้อเทากับเงินตนรวมดอกเบี้ย ซึ่งถูกหักภาษีเงินได ณ ที่จายของดอกเบี้ยแลว (ถามี) ของตั๋วแลกเงินที่ถึงกําหนด
ชําระ โดยมีอายุตั๋วแลกเงินเทากับอายุตั๋วแลกเงินฉบับเดิม (เวนแตธนาคารจะกําหนดไวเปนอยางอื่น) สําหรับอัตราดอกเบี้ยเปนไปตามที่ธนาคาร
ประกาศกําหนด ณ วันที่ธนาคารออกตั๋วแลกเงินฉบับใหม โดยธนาคารไมตองสําเนาตั๋วแลกเงินฉบับใหมใหแกผถู ือตั๋วแลกเงิน
2.7 การไถถอนตั๋วแลกเงินตองยื่นคําขอไถถอนตั๋วแลกเงินในวันทําการปกติของธนาคาร (ไมรวมวันเสาร วันอาทิตย และวันหยุดตามประกาศของ
ธนาคารแหงประเทศไทย) ภายในเวลา 15.30 น.
2.8 กรณีวันครบกําหนดชําระเงินตามตั๋วแลกเงินตรงกับวันหยุดทําการของธนาคาร และลูกคาทําการไถถอนตั๋วแลกเงินในวันทําการแรกตอจากวันหยุด
ทําการนั้น ธนาคารจะจายดอกเบี้ยในวันหยุดทําการนั้นดวย ตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด
2.9 ในกรณีที่ธนาคารอนุญาตใหผูถือตั๋วแลกเงินไถถอนตั๋วแลกเงินกอนครบกําหนดได
2.9.1
กรณีถือตั๋วแลกเงินไมถึง 3 เดือน นับจากวันที่ออกตั๋วแลกเงิน ธนาคารจะไมจายดอกเบี้ย และผูถือตั๋วแลกเงินจะไดรับเงินตนหลังหัก
ดอกเบี้ย (รวมหักภาษี ณ ที่จาย) ที่ผูซื้อตั๋วแลกเงินไดรับไปแลวกอนหนานั้น (ถามี) ทั้งนี้ ผูถือตั๋วแลกเงินสามารถขอคืนภาษีหัก ณ ที่จาย
ดังกลาวไดที่กรมสรรพากร
2.9.2
กรณีถือตั๋วแลกเงินตั้งแต 3 เดือนขึ้นไป นับจากวันที่ออกตั๋วแลกเงิน ธนาคารจะจายดอกเบี้ยโดยคํานวณในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย ณ
วันที่ออกตั๋วแลกเงินนั้น ตามจํานวนวันที่ไดลงทุนจริง หากปรากฏวาดอกเบี้ยที่ผูถือตั๋วแลกเงินรับไปกอนแลว มีจํานวนมากกวาดอกเบี้ยที่
ผูถือตั๋วแลกเงินพึงจะไดรับ ณ วันที่ทําการไถถอน ธนาคารจะทําการหักเงินจากเงินตนของตั๋วแลกเงินเทากับจํานวนเงินที่ไดรับเกินไป
ดังกลาว (รวมหักภาษี ณ ที่จาย) ทั้งนี้ ผูถือตั๋วแลกเงินสามารถขอคืนภาษีหัก ณ ที่จายดังกลาวไดจากกรมสรรพากร
2.9.3
ธนาคารจะชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ย (ถามี) ของตั๋วแลกเงิน โดยนําเงินเขาบัญชีของผูถือตั๋วแลกเงินเทานั้น
2.10 ผูถือตั๋วแลกเงินของธนาคารจะมีฐานะเปนเจาหนี้ของธนาคาร
โดยตั๋วแลกเงินดังกลาวจะไมไดรับการคุมครองเงินตนและดอกเบี้ยจากสถาบัน
คุมครองเงินฝากตาม พ.ร.บ. สถาบันคุมครองเงินฝาก พ.ศ. 2551
2.11 การจายดอกเบี้ย ผูถือตั๋วแลกเงินตองเสียภาษีหัก ณ ที่จาย ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร เวนแตจะไดรับการยกเวน
2.12 การคํานวณดอกเบี้ย
2.12.1 ใหถือวา 1 ป มี 365 วัน
2.12.2 ดอกเบี้ยจะคํานวณนับตั้งแตวันที่ออกตั๋วแลกเงิน จนถึงวันกอนวันครบกําหนดชําระ (นับวันชนวัน)
2.12.3 จํานวนดอกเบี้ยกอนหักภาษี ณ ที่จาย = (เงินตน x อัตราดอกเบี้ยตามตั๋ว x จํานวนวัน)
100 x 365
2.12.4 อัตราดอกเบี้ยตามขอ 2.12.2 นั้น หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่ระบุไวในตั๋วแลกเงิน
2.13 ธนาคารอาจพิจารณาจายดอกเบี้ยเพิ่มใหตามความเหมาะสม สําหรับผูถือตั๋วแลกเงินที่เปนไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑที่ธนาคารกําหนด แตทั้งนี้
จะไมเกินกวาอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกําหนดจายใหแกผูถือตั๋วแลกเงินที่จัดอยูในประเภทเดียวกัน รวมทั้งมีประเภทตั๋วแลกเงินเดียวกัน และอายุของ
ตั๋วแลกเงินเดียวกัน บวกดวยอัตราดอกเบี้ยไมเกินรอยละ 1.00 ตอป
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2.14 สําหรับผูถือตั๋วแลกเงินที่ใชบริการหลายผลิตภัณฑกับธนาคารหรือมีขอตกลงกับธนาคารเปนกรณีพิเศษ ธนาคารอาจพิจารณารวมเงินฝากหรือ
ผลิตภัณฑการลงทุนทุกประเภทหรือรวมกลุมผูฝากหรือผูลงทุนกลุมเดียวกันตามความเหมาะสม
2.15 ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และ/หรืออัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินที่กําหนดตามความเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับภาวะ
เศรษฐกิจการเงินในแตละขณะได
3.

ตั๋วแลกเงินพิเศษ 11 เดือน
3.1 “โครงการตั๋วแลกเงินพิเศษ 11 เดือน” ถือเปนการซื้อตั๋วแลกเงินกับธนาคารประเภทตั๋วแลกเงินที่มีอายุ 11 เดือน
3.2 กรณีการสั่งซื้อตั๋วแลกเงินดวยเช็ค ใหถือวาธนาคารไดรับเงินเสร็จสมบูรณก็ตอเมื่อเช็คนั้นสามารถเรียกเก็บเงินไดครบถวน
3.3 อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินเปนไปตามประกาศของธนาคาร
3.4 ธนาคารจะจายดอกเบี้ยประจําทุกเดือน หลังหักภาษี ณ ที่จาย โดยจะจายดอกเบี้ย ณ วันที่ตรงกับวันที่ออกตั๋วแลกเงิน จนกวาจะครบกําหนด
ระยะเวลาการลงทุนตามขอ 3.1 โดยธนาคารจะโอนดอกเบี้ยดังกลาวขางตนเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยหรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ซึ่งผูถือตั๋ว
แลกเงินไดแจงเปนลายลักษณอักษรไวแกธนาคาร
3.5 ธนาคารจะถือวาสัญญา “ตั๋วแลกเงินพิเศษ 11 เดือน” แตละฉบับสิ้นสุดลง เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการลงทุนตามขอ 3.1 ถาผูถือตั๋วแลกเงินไมมา
ไถถอนตั๋วแลกเงินในวันครบกําหนดชําระเงิน ใหถือวาผูถือตั๋วแลกเงินมีความประสงคสั่งซื้อตั๋วแลกเงินฉบับใหมที่มีอายุ 3 เดือน ในราคาซื้อเทากับ
เงินตนรวมดอกเบี้ย ซึ่งถูกหักภาษีเงินได ณ ที่จายของดอกเบี้ยแลว (ถามี) ของตั๋วแลกเงินที่ถึงกําหนดชําระ สําหรับอัตราดอกเบี้ยเปนไปตามที่
ธนาคารประกาศกําหนด ณ วันที่ธนาคารออกตั๋วแลกเงินฉบับใหม โดยธนาคารไมตองสําเนาตั๋วแลกเงินฉบับใหมใหแกผูถือตั๋วแลกเงิน
3.6 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และวิธีการใหบริการโดยไมจําเปนตองแจงใหผูถือตั๋วแลกเงินทราบลวงหนา แตหากการดําเนินการ
ดังกลาวนั้นทําใหผูถือตั๋วแลกเงินเสียประโยชน ธนาคารเพียงแตแจงใหผูถือตั๋วแลกเงินทราบภายใตหลักเกณฑ ตามประกาศ หรือกฎระเบียบของ
ธนาคารแหงประเทศไทย หรือหนวยงานราชการอื่นที่เกี่ยวของกับเรื่องดังกลาวเทานั้น
3.7 เงื่อนไขอื่นใดนอกจากที่กลาวขางตนคงเปนไปตามขอตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับการซื้อตั๋วแลกเงินของธนาคารทุกประการ

4.

ตั๋วแลกเงินพิเศษ 5 เดือน
4.1 “โครงการตั๋วแลกเงินพิเศษ 5 เดือน” ถือเปนการซื้อตั๋วแลกเงินกับธนาคารประเภทตั๋วแลกเงินที่มีอายุ 5 เดือน
4.2 กรณีการสั่งซื้อตั๋วแลกเงินดวยเช็ค ใหถือวาธนาคารไดรับเงินเสร็จสมบูรณก็ตอเมื่อเช็คนั้นสามารถเรียกเก็บเงินไดครบถวน
4.3 อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินเปนไปตามประกาศของธนาคาร
4.4 ธนาคารจะจายดอกเบี้ยประจําทุกเดือน หลังหักภาษี ณ ที่จาย โดยจะจายดอกเบี้ย ณ วันที่ตรงกับวันที่ออกตั๋วแลกเงิน จนกวาจะครบกําหนด
ระยะเวลาการลงทุนตามขอ 4.1 โดยธนาคารจะโอนดอกเบี้ยดังกลาวขางตนเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยหรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ซึ่งผูถือตั๋ว
แลกเงินไดแจงเปนลายลักษณอักษรไวแกธนาคาร
4.5 ธนาคารจะถือวาสัญญา “ตั๋วแลกเงินพิเศษ 5 เดือน” แตละฉบับสิ้นสุดลง เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการลงทุนตามขอ 4.1 ถาผูถือตั๋วแลกเงินไมมา
ไถถอนตั๋วแลกเงินในวันครบกําหนดชําระเงิน ใหถือวาผูถือตั๋วแลกเงินมีความประสงคสั่งซื้อตั๋วแลกเงินฉบับใหมที่มีอายุ 3 เดือน ในราคาซื้อเทากับ
เงินตนรวมดอกเบี้ย ซึ่งถูกหักภาษีเงินได ณ ที่จายของดอกเบี้ยแลว (ถามี) ของตั๋วแลกเงินที่ถึงกําหนดชําระ สําหรับอัตราดอกเบี้ยเปนไปตามที่
ธนาคารประกาศกําหนด ณ วันที่ธนาคารออกตั๋วแลกเงินฉบับใหม โดยธนาคารไมตองสําเนาตั๋วแลกเงินฉบับใหมใหแกผูถือตั๋วแลกเงิน
4.6 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และวิธีการใหบริการโดยไมจําเปนตองแจงใหผูถือตั๋วแลกเงินทราบลวงหนา แตหากการดําเนินการ
ดังกลาวนั้นทําใหผูถือตั๋วแลกเงินเสียประโยชน ธนาคารเพียงแตแจงใหผูถือตั๋วแลกเงินทราบภายใตหลักเกณฑ ตามประกาศ หรือกฎระเบียบของ
ธนาคารแหงประเทศไทย หรือหนวยงานราชการอื่นที่เกี่ยวของกับเรื่องดังกลาวเทานั้น
4.7 เงื่อนไขอื่นใดนอกจากที่กลาวขางตนคงเปนไปตามขอตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับการซื้อตั๋วแลกเงินของธนาคารทุกประการ
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5.

ตั๋วแลกเงินพิเศษ 4 เดือน
5.1 “โครงการตั๋วแลกเงินพิเศษ 4 เดือน” ถือเปนการซื้อตั๋วแลกเงินกับธนาคารประเภทตั๋วแลกเงินที่มีอายุ 4 เดือน
5.2 กรณีการสั่งซื้อตั๋วแลกเงินดวยเช็ค ใหถือวาธนาคารไดรับเงินเสร็จสมบูรณก็ตอเมื่อเช็คนั้นสามารถเรียกเก็บเงินไดครบถวน
5.3 อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินเปนไปตามประกาศของธนาคาร
5.4 ธนาคารจะจายดอกเบี้ยประจําทุกเดือน หลังหักภาษี ณ ที่จาย โดยจะจายดอกเบี้ย ณ วันที่ตรงกับวันที่ออกตั๋วแลกเงิน จนกวาจะครบกําหนด
ระยะเวลาการลงทุนตามขอ 5.1 โดยธนาคารจะโอนดอกเบี้ยดังกลาวขางตนเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยหรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ซึ่งผูถือตั๋ว
แลกเงินไดแจงเปนลายลักษณอักษรไวแกธนาคาร
5.5 ธนาคารจะถือวาสัญญา “ตั๋วแลกเงินพิเศษ 4 เดือน” แตละฉบับสิ้นสุดลง เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการลงทุนตามขอ 5.1 ถาผูถือตั๋วแลกเงินไมมา
ไถถอนตั๋วแลกเงินในวันครบกําหนดชําระเงิน ใหถือวาผูถือตั๋วแลกเงินมีความประสงคสั่งซื้อตั๋วแลกเงินฉบับใหมที่มีอายุ 3 เดือน ในราคาซื้อเทากับ
เงินตนรวมดอกเบี้ย ซึ่งถูกหักภาษีเงินได ณ ที่จายของดอกเบี้ยแลว (ถามี) ของตั๋วแลกเงินที่ถึงกําหนดชําระ สําหรับอัตราดอกเบี้ยเปนไปตามที่
ธนาคารประกาศกําหนด ณ วันที่ธนาคารออกตั๋วแลกเงินฉบับใหม โดยธนาคารไมตองสําเนาตั๋วแลกเงินฉบับใหมใหแกผูถือตั๋วแลกเงิน
5.6 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และวิธีการใหบริการโดยไมจําเปนตองแจงใหผูถือตั๋วแลกเงินทราบลวงหนา แตหากการดําเนินการ
ดังกลาวนั้นทําใหผูถือตั๋วแลกเงินเสียประโยชน ธนาคารเพียงแตแจงใหผูถือตั๋วแลกเงินทราบภายใตหลักเกณฑ ตามประกาศ หรือกฎระเบียบของ
ธนาคารแหงประเทศไทย หรือหนวยงานราชการอื่นที่เกี่ยวของกับเรื่องดังกลาวเทานั้น
5.7 เงื่อนไขอื่นใดนอกจากที่กลาวขางตนคงเปนไปตามขอตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับการซื้อตั๋วแลกเงินของธนาคารทุกประการ
6. ตั๋วแลกเงินพิเศษ 10 เดือน
6.1 “โครงการตั๋วแลกเงินพิเศษ 10 เดือน” ถือเปนการซื้อตั๋วแลกเงินกับธนาคารประเภทตั๋วแลกเงินที่มีอายุ 10 เดือน
6.2 กรณีการสั่งซื้อตั๋วแลกเงินดวยเช็ค ใหถือวาธนาคารไดรับเงินเสร็จสมบูรณก็ตอเมื่อเช็คนั้นสามารถเรียกเก็บเงินไดครบถวน
6.3 อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินเปนไปตามประกาศของธนาคาร
6.4 ธนาคารจะจายดอกเบี้ยประจําทุกเดือน หลังหักภาษี ณ ที่จาย โดยจะจายดอกเบี้ย ณ วันที่ตรงกับวันที่ออกตั๋วแลกเงิน จนกวาจะครบกําหนด
ระยะเวลาการลงทุนตามขอ 6.1 โดยธนาคารจะโอนดอกเบี้ยดังกลาวขางตนเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยหรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ซึ่งผูถือ
ตั๋วแลกเงินไดแจงเปนลายลักษณอักษรไวแกธนาคาร
6.5 ธนาคารจะถือวาสัญญา “ตั๋วแลกเงินพิเศษ 10 เดือน” แตละฉบับสิ้นสุดลง เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการลงทุนตามขอ 6.1 ถาผูถือตั๋วแลกเงินไม
มาไถถอนตั๋วแลกเงินในวันครบกําหนดชําระเงิน ใหถือวาผูถือตั๋วแลกเงินมีความประสงคสั่งซื้อตั๋วแลกเงินฉบับใหมที่มีอายุ 3 เดือน ในราคาซื้อ
เทากับเงินตนรวมดอกเบี้ย ซึ่งถูกหักภาษีเงินได ณ ที่จายของดอกเบี้ยแลว (ถามี) ของตั๋วแลกเงินที่ถึงกําหนดชําระ สําหรับอัตราดอกเบี้ยเปนไป
ตามที่ธนาคารประกาศกําหนด ณ วันที่ธนาคารออกตั๋วแลกเงินฉบับใหม โดยธนาคารไมตองสําเนาตั๋วแลกเงินฉบับใหมใหแกผูถือตั๋วแลกเงิน
6.6 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และวิธีการใหบริการโดยไมจําเปนตองแจงใหผูถือตั๋วแลกเงินทราบลวงหนา แตหากการดําเนินการ
ดังกลาวนั้นทําใหผูถือตั๋วแลกเงินเสียประโยชน ธนาคารเพียงแตแจงใหผูถือตั๋วแลกเงินทราบภายใตหลักเกณฑ ตามประกาศ หรือกฎระเบียบของ
ธนาคารแหงประเทศไทย หรือหนวยงานราชการอื่นที่เกี่ยวของกับเรื่องดังกลาวเทานั้น
6.7 เงื่อนไขอื่นใดนอกจากที่กลาวขางตนคงเปนไปตามขอตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับการซื้อตั๋วแลกเงินของธนาคารทุกประการ

(นายพรสนอง ตูจินดา)
ประธานคณะเจาหนาที่ดาน Transformation
ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2554
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