ประกาศธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
เรื อง ตารางอัตราดอกเบียตัวแลกเงิน (ร้ อยละต่ อปี )
ั วันที 1 สิงหาคม 2554
เริมใช้ ตงแต่
อายุตัวแลกเงิน

3 เดือน
6 เดือน

วงเงิน

ตังแต่ 1 แสนบาท แต่ ไม่ ถงึ 50 ล้ านบาท
ตังแต่ 50 ล้ านบาทขึนไป
ตังแต่ 1 แสนบาท แต่ ไม่ ถงึ 1 ล้ านบาท

ประเภทลูกค้ าผู้มีถนที
ิ อยู่ในประเทศไทย
บุคคล นิตบิ ุคคล ราชการ
นิตบิ ุคคลที
สถาบันการเงิน สหกรณ์ กองทุน- บุคคล /
ธรรมดา ทัวไป รัฐวิสาหกิจ ไม่ แสวงหากําไร
กองทุน
บําเหน็จบํานาญ นิตบิ ุคคล
ประกันสังคม
บริษัทประกันภัย
ข้ าราชการ
พิเศษ
บริษัทประกันชีวิต
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

2.25
2.40

2.25
2.40

2.25
2.40

2.25
2.40

2.25
2.40

2.25
2.40

2.25
2.40

2.25

2.25

2.25

2.25

2.25

2.25

2.25

ตังแต่ 1 ล้ านบาท แต่ ไม่ ถงึ 30 ล้ านบาท

2.60

2.60

2.60

2.60

2.60

2.60

2.60

ตังแต่ 30 ล้ านบาทขึนไป

2.75

2.75

2.75

2.75

2.75

2.75

2.75

ตังแต่ 1 แสนบาท แต่ ไม่ ถงึ 50 ล้ านบาท

2.75

2.75

2.75

2.75

2.75

2.75

2.75

ตังแต่ 50 ล้ านบาทขึนไป

2.95

2.95

2.95

2.95

2.95

2.95

2.95

24 เดือน

ตังแต่ 1 แสนบาทขึนไป

3.40

3.40

3.40

3.40

3.40

3.40

3.40

36 เดือน
ตัวแลกเงินพิเศษ 5 เดือน
(โครงการตัวแลกเงินพิเศษ 5 เดือน)
ตัวแลกเงินพิเศษ 15 เดือน
(โครงการตัวแลกเงินพิเศษ 15 เดือน#2)
ตัวแลกเงินพิเศษ 4 เดือน
(โครงการตัวแลกเงินพิเศษ 4 เดือน#2)
ตัวแลกเงินพิเศษ 11 เดือน
(โครงการตัวแลกเงินพิเศษ 11 เดือน#2)
ตัวแลกเงินพิเศษ 5 เดือน
(โครงการตัวแลกเงินพิเศษ 5 เดือน#2)

ตังแต่ 1 แสนบาทขึนไป
ตังแต่ 1 แสนบาท แต่ ไม่ ถงึ 20 ล้ านบาท
ตังแต่ 20 ล้ านบาทขึนไป
ตังแต่ 1 แสนบาท แต่ ไม่ ถงึ 20 ล้ านบาท
ตังแต่ 20 ล้ านบาทขึนไป
ตังแต่ 1 แสนบาท แต่ ไม่ ถงึ 10 ล้ านบาท
ตังแต่ 10 ล้ านบาทขึนไป
ตังแต่ 1 แสนบาท แต่ ไม่ ถงึ 10 ล้ านบาท
ตังแต่ 10 ล้ านบาทขึนไป
ตังแต่ 1 แสนบาทขึนไป

3.40

3.40

3.40

3.40

3.40

3.40

3.40

2.90

2.90

2.90

2.90

2.90

2.90

2.90

3.10

3.10

3.10

3.10

3.10

3.10

3.10

3.40

3.40

3.40

3.40

3.40

3.40

3.40

3.55

3.55

3.55

3.55

3.55

3.55

3.55

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

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

3.70

3.70

3.70

3.70

3.40

3.40

3.70

12 เดือน

1. ความหมายของประเภทลูกค้ าในตารางข้ างต้ น (1)-(7)
(1) บุคคลธรรมดา หมายถึง บุคคลทีมีสญ
ั ชาติไทย หรื อบุคคลทีมีสญ
ั ชาติอืนทีมีใบต่างด้ าว หรื อมีใบสําคัญถินทีอยู่ในประเทศไทย
(2) นิติบคุ คลทัวไป หมายถึง บจก. บมจ. หจก. หสน. สหพันธ์การเกษตร (จดทะเบียน) ไม่รวมสหกรณ์ออมทรัพย์ และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
(3) กระทรวง ทบวง กรม ของรัฐบาลไทย รัฐวิสาหกิจและองค์กรของรัฐบาลไทย เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริ หารส่วนท้ องถิน โรงพยาบาล
(ไม่รวมในรูปบริ ษัทจํากัด)
(4) นิติบคุ คลทีไม่แสวงหากําไร หมายถึง มูลนิธิ วัด โบสถ์ สมาคม สภากาชาดไทย นิติบคุ คลอาคารชุด สหพันธ์การเกษตร (ไม่จดทะเบียน)
กระทรวงศึกษาธิการ กรมการศาสนา ทบวงมหาวิทยาลัย โรงเรี ยน มหาวิทยาลัย
(5) สถาบันการเงิน กองทุน ได้ แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย บริ ษัทเงินทุน บริ ษัทหลักทรัพย์ บริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บริ ษัท
เครดิตฟองซิเอร์ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โรงรับจํานํา (ทังของรัฐบาล เทศบาล และเอกชน) บรรษัท
เงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม บรรษัทบริ หารสินทรัพย์สถาบันการเงิน สาขาของธนาคารต่างประเทศทีอยู่ในประเทศไทย สํานักงานวิเทศธนกิจของ
ธนาคารต่างประเทศ กองทุนทีจัดการโดยบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม และบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อ บลจ. หรื อ บล.กองทุน กองทุนเพือการ
ฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน กองทุนต่างประเทศ กองทุนอืนๆ ทีจัดตังเพือสวัสดิการ
(6) สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ สหพันธ์สหกรณ์ กลุม่ เกษตรกร หรื อสหกรณ์อืนๆ
(7) บุคคล/นิติบคุ คลพิเศษ หมายถึง บุคคล นิติบคุ คล องค์กร ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ ทีได้ สนับสนุน และใช้ ผลิตภัณฑ์ของธนาคารโดยได้ มี
ข้ อตกลงกับธนาคารเป็ นกรณีพิเศษ พร้ อมทังได้ รับอนุมตั ิจากผู้มีอํานาจของธนาคาร
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2. เงือนไขทัวไปของตัวแลกเงิน
2.1 การซือตัวแลกเงินแต่ละฉบับ ต้ องไม่ตํากว่า 100,000 บาท
2.2 ตัวแลกเงินไม่สามารถโอนให้ แก่บคุ คลอืนได้ (ห้ ามเปลียนมือ) และห้ ามโอนสิทธิการรับเงินให้ แก่ผ้ อู ืน
2.3 ธนาคารจะออกสมุดแสดงรายการตัวแลกเงินให้ แก่ผ้ ถู ือตัวแลกเงิน และผู้ถือตัวแลกเงินต้ องนําสมุดแสดงรายการตัวแลกเงินมาแสดงกับธนาคารทุก
ครังทีมีการทํารายการใดๆ เกียวกับตัวแลกเงิน หรื อเมือมีการซือตัวแลกเงินฉบับใหม่ เพือบันทึกและปรับปรุงรายการกับธนาคาร
2.4 กรณีซือตัวแลกเงินด้ วยเช็ค ให้ ถือว่าธนาคารได้ รับเงินเสร็ จสมบูรณ์ก็ตอ่ เมือเช็คนันสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ครบถ้ วน
2.5 กรณีทีผู้ถือตัวแลกเงินประสงค์จะเบิกตัวแลกเงิน หรื อส่งคืนตัวแลกเงินทีเบิกไปให้ แก่ธนาคารเพือทําการฝากเก็บต่อไป ให้ ผ้ ถู ือตัวแลกเงินแจ้ งความ
ประสงค์ทีสาขาธนาคารทีผู้ถือตัวแลกเงินฝากเก็บตัวแลกเงินฉบับนันเท่านัน
2.6 กรณีตวแลกเงิ
ั
นฝากเก็บไว้ ทีธนาคาร และผู้ถือตัวแลกเงินไม่ไถ่ถอนตัวแลกเงินในวันครบกําหนดชําระเงิน ให้ ถือว่าผู้ถือตัวแลกเงินมีความประสงค์
สังซือตัวแลกเงินฉบับใหม่ในราคาซือเท่ากับเงินต้ นรวมดอกเบีย ซึงถูกหักภาษี เงินได้ ณ ทีจ่ายของดอกเบียแล้ ว (ถ้ ามี) ของตัวแลกเงินทีถึงกําหนด
ชําระ โดยมีอายุตวแลกเงิ
ั
นเท่ากับอายุตวแลกเงิ
ั
นฉบับเดิม (เว้ นแต่ธนาคารจะกําหนดไว้ เป็ นอย่างอืน) สําหรับอัตราดอกเบียเป็ นไปตามทีธนาคาร
ประกาศกําหนด ณ วันทีธนาคารออกตัวแลกเงินฉบับใหม่ โดยธนาคารไม่ต้องสําเนาตัวแลกเงินฉบับใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือตัวแลกเงิน
2.7 การไถ่ถอนตัวแลกเงินต้ องยืนคําขอไถ่ถอนตัวแลกเงินในวันทําการปกติของธนาคาร (ไม่รวมวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย) ภายในเวลา 15.30 น.
2.8 ในกรณีทีธนาคารอนุญาตให้ ผ้ ถู ือตัวแลกเงินไถ่ถอนตัวแลกเงินก่อนครบกําหนดได้
2.8.1
กรณีถือตัวแลกเงินไม่ถึง 3 เดือน นับจากวันทีออกตัวแลกเงิน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบีย และผู้ถือตัวแลกเงินจะได้ รับเงินต้ นหลังหัก
ดอกเบีย (รวมหักภาษี ณ ทีจ่าย) ทีผู้ซือตัวแลกเงินได้ รับไปแล้ วก่อนหน้ านัน (ถ้ ามี) ทังนี ผู้ถือตัวแลกเงินสามารถขอคืนภาษี หกั ณ ทีจ่าย
ดังกล่าวได้ ทีกรมสรรพากร
2.8.2
กรณีถือตัวแลกเงินตังแต่ 3 เดือนขึนไป นับจากวันทีออกตัวแลกเงิน ธนาคารจะจ่ายดอกเบียโดยคํานวณในอัตราดอกเบียออมทรัพย์ ณ
วันทีออกตัวแลกเงินนัน ตามจํานวนวันทีได้ ลงทุนจริ ง หากปรากฏว่าดอกเบียทีผู้ถือตัวแลกเงินรับไปก่อนแล้ ว มีจํานวนมากกว่าดอกเบียที
ผู้ถือตัวแลกเงินพึงจะได้ รับ ณ วันทีทําการไถ่ถอน ธนาคารจะทําการหักเงินจากเงินต้ นของตัวแลกเงินเท่ากับจํานวนเงินทีได้ รับเกินไป
ดังกล่าว (รวมหักภาษี ณ ทีจ่าย) ทังนี ผู้ถือตัวแลกเงินสามารถขอคืนภาษีหกั ณ ทีจ่ายดังกล่าวได้ จากกรมสรรพากร
2.8.3
ธนาคารจะชําระคืนเงินต้ นพร้ อมดอกเบีย (ถ้ ามี) ของตัวแลกเงิน โดยนําเงินเข้ าบัญชีของผู้ถือตัวแลกเงินเท่านัน
2.9 ผู้ถือตัวแลกเงินของธนาคารจะมีฐานะเป็ นเจ้ าหนีของธนาคาร
โดยตัวแลกเงินดังกล่าวจะไม่ได้ รับการคุ้มครองเงินต้ นและดอกเบียจากสถาบัน
คุ้มครองเงินฝากตาม พ.ร.บ. สถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551
2.10 การจ่ายดอกเบีย ผู้ถือตัวแลกเงินต้ องเสียภาษีหกั ณ ทีจ่าย ตามเงือนไขของกรมสรรพากร เว้ นแต่จะได้ รับการยกเว้ น
2.11 การคํานวณดอกเบีย
2.11.1 ให้ ถือว่า 1 ปี มี 365 วัน
2.11.2 ดอกเบียจะคํานวณนับตังแต่วนั ทีออกตัวแลกเงิน จนถึงวันก่อนวันครบกําหนดชําระ (นับวันชนวัน)
2.11.3 จํานวนดอกเบียก่อนหักภาษี ณ ทีจ่าย = (เงินต้ น x อัตราดอกเบียตามตัว x จํานวนวัน)
100 x 365
2.11.4 อัตราดอกเบียตามข้ อ 2.11.2 นัน หมายถึง อัตราดอกเบียทีระบุไว้ ในตัวแลกเงิน
2.12 ธนาคารอาจพิจารณาจ่ายดอกเบียเพิมให้ ตามความเหมาะสม สําหรับผู้ถือตัวแลกเงินทีเป็ นไปตามเงือนไขและหลักเกณฑ์ทีธนาคารกําหนด แต่ทงนี
ั
จะไม่เกินกว่าอัตราดอกเบียทีธนาคารกําหนดจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือตัวแลกเงินทีจัดอยู่ในประเภทเดียวกัน รวมทังมีประเภทตัวแลกเงินเดียวกัน และอายุของ
ตัวแลกเงินเดียวกัน บวกด้ วยอัตราดอกเบียไม่เกินร้ อยละ 1.00 ต่อปี
2.13 สําหรับผู้ถือตัวแลกเงินทีใช้ บริ การหลายผลิตภัณฑ์กบั ธนาคารหรื อมีข้อตกลงกับธนาคารเป็ นกรณีพิเศษ
ธนาคารอาจพิจารณารวมเงินฝากหรื อ
ผลิตภัณฑ์การลงทุนทุกประเภทหรื อรวมกลุม่ ผู้ฝากหรื อผู้ลงทุนกลุม่ เดียวกันตามความเหมาะสม
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2.14 ธนาคารสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลียนแปลงเงือนไข และ/หรื ออัตราดอกเบียตัวแลกเงินทีกําหนดตามความเหมาะสม เพือให้ สอดคล้ องกับภาวะ
เศรษฐกิจการเงินในแต่ละขณะได้
3. ตัวแลกเงินพิเศษ 5 เดือน (โครงการตัวแลกเงินพิเศษ 5 เดือน)
3.1 เริ มให้ บริ การตังแต่วนั ที 27 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2554
3.2 “โครงการตัวแลกเงินพิเศษ 5 เดือน” ถือเป็ นการซือตัวแลกเงินกับธนาคารประเภทตัวแลกเงินทีมีอายุ 5 เดือน
3.3 กรณีการสังซือตัวแลกเงินด้ วยเช็ค ให้ ถือว่าธนาคารได้ รับเงินเสร็ จสมบูรณ์ก็ตอ่ เมือเช็คนันสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ครบถ้ วน
3.4 อัตราดอกเบียตัวแลกเงินเป็ นไปตามประกาศของธนาคาร
3.5 ธนาคารจะจ่ายดอกเบียประจําทุกเดือน หลังหักภาษี ณ ทีจ่าย โดยจะจ่ายดอกเบีย ณ วันทีตรงกับวันทีออกตัวแลกเงิน จนกว่าจะครบกํ าหนด
ระยะเวลาการลงทุนตามข้ อ 3.2 โดยธนาคารจะโอนดอกเบียดังกล่าวข้ างต้ นเข้ าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรื อบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ซึงผู้ถือ
ตัวแลกเงินได้ แจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไว้ แก่ธนาคาร
3.6 ธนาคารจะถือว่าสัญญา “ตัวแลกเงินพิเศษ 5 เดือน” แต่ละฉบับสินสุดลง เมือครบกําหนดระยะเวลาการลงทุนตามข้ อ 3.2 ถ้ าผู้ถือตัวแลกเงินไม่มา
ไถ่ถอนตัวแลกเงินในวันครบกําหนดชําระเงิน ให้ ถือว่าผู้ถือตัวแลกเงินมีความประสงค์สงซื
ั อตัวแลกเงินฉบับใหม่ทีมีอายุ 3 เดือน ในราคาซือเท่ากับ
เงินต้ นรวมดอกเบีย ซึงถูกหักภาษี เงินได้ ณ ทีจ่ายของดอกเบียแล้ ว (ถ้ ามี) ของตัวแลกเงินทีถึงกําหนดชําระ สําหรับอัตราดอกเบียเป็ นไปตามที
ธนาคารประกาศกําหนด ณ วันทีธนาคารออกตัวแลกเงินฉบับใหม่ โดยธนาคารไม่ต้องสําเนาตัวแลกเงินฉบับใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือตัวแลกเงิน
3.7 ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงเงือนไข และวิธีการให้ บริ การโดยไม่จําเป็ นต้ องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือตัวแลกเงินทราบล่วงหน้ า แต่หากการดําเนินการ
ดังกล่าวนันทําให้ ผ้ ถู ือตัวแลกเงินเสียประโยชน์ ธนาคารเพียงแต่แจ้ งให้ ผ้ ถู ือตัวแลกเงินทราบภายใต้ หลักเกณฑ์ ตามประกาศ หรื อกฎระเบียบของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย หรื อหน่วยงานราชการอืนทีเกียวข้ องกับเรื องดังกล่าวเท่านัน
3.8 เงือนไขอืนใดนอกจากทีกล่าวข้ างต้ นคงเป็ นไปตามข้ อตกลงและเงือนไขเกียวกับการซือตัวแลกเงินของธนาคารทุกประการ
4. ตัวแลกเงินพิเศษ 15 เดือน (โครงการตัวแลกเงินพิเศษ 15 เดือน#2)
4.1 เริ มให้ บริ การตังแต่วนั ที 27 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2554
4.2 “โครงการตัวแลกเงินพิเศษ 15 เดือน#2” ถือเป็ นการซือตัวแลกเงินกับธนาคารประเภทตัวแลกเงินทีมีอายุ 15 เดือน
4.3 กรณีการสังซือตัวแลกเงินด้ วยเช็ค ให้ ถือว่าธนาคารได้ รับเงินเสร็จสมบูรณ์ก็ตอ่ เมือเช็คนันสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ครบถ้ วน
4.4 อัตราดอกเบียตัวแลกเงินเป็ นไปตามประกาศของธนาคาร
4.5 ธนาคารจะจ่ายดอกเบียประจําทุกเดือน หลังหักภาษี ณ ทีจ่าย โดยจะจ่ายดอกเบีย ณ วันทีตรงกับวันทีออกตัวแลกเงิน จนกว่าจะครบกํ าหนด
ระยะเวลาการลงทุนตามข้ อ 4.2 โดยธนาคารจะโอนดอกเบียดังกล่าวข้ างต้ นเข้ าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรื อบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ซึงผู้ถือ
ตัวแลกเงินได้ แจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไว้ แก่ธนาคาร
4.6 ธนาคารจะถือว่าสัญญา “ตัวแลกเงินพิเศษ 15 เดือน” แต่ละฉบับสินสุดลง เมือครบกําหนดระยะเวลาการลงทุนตามข้ อ 4.2 ถ้ าผู้ถือตัวแลกเงินไม่มา
ไถ่ถอนตัวแลกเงินในวันครบกําหนดชําระเงิน ให้ ถือว่าผู้ถือตัวแลกเงินมีความประสงค์สงซื
ั อตัวแลกเงินฉบับใหม่ทีมีอายุ 3 เดือน ในราคาซือเท่ากับ
เงินต้ นรวมดอกเบีย ซึงถูกหักภาษี เงินได้ ณ ทีจ่ายของดอกเบียแล้ ว (ถ้ ามี) ของตัวแลกเงินทีถึงกําหนดชําระ สําหรับอัตราดอกเบียเป็ นไปตามที
ธนาคารประกาศกําหนด ณ วันทีธนาคารออกตัวแลกเงินฉบับใหม่ โดยธนาคารไม่ต้องสําเนาตัวแลกเงินฉบับใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือตัวแลกเงิน
4.7 ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงเงือนไข และวิธีการให้ บริ การโดยไม่จําเป็ นต้ องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือตัวแลกเงินทราบล่วงหน้ า แต่หากการดําเนินการ
ดังกล่าวนันทําให้ ผ้ ถู ือตัวแลกเงินเสียประโยชน์ ธนาคารเพียงแต่แจ้ งให้ ผ้ ถู ือตัวแลกเงินทราบภายใต้ หลักเกณฑ์ ตามประกาศ หรื อกฎระเบียบของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย หรื อหน่วยงานราชการอืนทีเกียวข้ องกับเรื องดังกล่าวเท่านัน
4.8 เงือนไขอืนใดนอกจากทีกล่าวข้ างต้ นคงเป็ นไปตามข้ อตกลงและเงือนไขเกียวกับการซือตัวแลกเงินของธนาคารทุกประการ
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5.

ตัวแลกเงินพิเศษ 4 เดือน (โครงการตัวแลกเงินพิเศษ 4 เดือน#2)
5.1 เริ มให้ บริ การตังแต่วนั ที 12 กรกฎาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2554
5.2 “โครงการตัวแลกเงินพิเศษ 4 เดือน#2” ถือเป็ นการซือตัวแลกเงินกับธนาคารประเภทตัวแลกเงินทีมีอายุ 4 เดือน
5.3 กรณีการสังซือตัวแลกเงินด้ วยเช็ค ให้ ถือว่าธนาคารได้ รับเงินเสร็ จสมบูรณ์ก็ตอ่ เมือเช็คนันสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ครบถ้ วน
5.4 อัตราดอกเบียตัวแลกเงินเป็ นไปตามประกาศของธนาคาร
5.5 ธนาคารจะจ่ายดอกเบียประจําทุกเดือน หลังหักภาษี ณ ทีจ่าย โดยจะจ่ายดอกเบีย ณ วันทีตรงกับวันทีออกตัวแลกเงิน จนกว่าจะครบกํ าหนด
ระยะเวลาการลงทุนตามข้ อ 5.2 โดยธนาคารจะโอนดอกเบียดังกล่าวข้ างต้ นเข้ าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรื อบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ซึงผู้ถือตัว
แลกเงินได้ แจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไว้ แก่ธนาคาร
5.6 ธนาคารจะถือว่าสัญญา “ตัวแลกเงินพิเศษ 4 เดือน” แต่ละฉบับสินสุดลง เมือครบกําหนดระยะเวลาการลงทุนตามข้ อ 5.2 ถ้ าผู้ถือตัวแลกเงินไม่มา
ไถ่ถอนตัวแลกเงินในวันครบกําหนดชําระเงิน ให้ ถือว่าผู้ถือตัวแลกเงินมีความประสงค์สงซื
ั อตัวแลกเงินฉบับใหม่ทีมีอายุ 3 เดือน ในราคาซือเท่ากับ
เงินต้ นรวมดอกเบีย ซึงถูกหักภาษี เงินได้ ณ ทีจ่ายของดอกเบียแล้ ว (ถ้ ามี) ของตัวแลกเงินทีถึงกําหนดชําระ สําหรับอัตราดอกเบียเป็ นไปตามที
ธนาคารประกาศกําหนด ณ วันทีธนาคารออกตัวแลกเงินฉบับใหม่ โดยธนาคารไม่ต้องสําเนาตัวแลกเงินฉบับใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือตัวแลกเงิน
5.7 ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงเงือนไข และวิธีการให้ บริ การโดยไม่จําเป็ นต้ องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือตัวแลกเงินทราบล่วงหน้ า แต่หากการดําเนินการ
ดังกล่าวนันทําให้ ผ้ ถู ือตัวแลกเงินเสียประโยชน์ ธนาคารเพียงแต่แจ้ งให้ ผ้ ถู ือตัวแลกเงินทราบภายใต้ หลักเกณฑ์ ตามประกาศ หรื อกฎระเบียบของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย หรื อหน่วยงานราชการอืนทีเกียวข้ องกับเรื องดังกล่าวเท่านัน
5.8 เงือนไขอืนใดนอกจากทีกล่าวข้ างต้ นคงเป็ นไปตามข้ อตกลงและเงือนไขเกียวกับการซือตัวแลกเงินของธนาคารทุกประการ

6.

ตัวแลกเงินพิเศษ 11 เดือน (โครงการตัวแลกเงินพิเศษ 11 เดือน#2)
6.1 เริ มให้ บริ การตังแต่วนั ที 12 กรกฎาคม 2554 เป็ นต้ นไป
6.2 “โครงการตัวแลกเงินพิเศษ 11 เดือน#2” ถือเป็ นการซือตัวแลกเงินกับธนาคารประเภทตัวแลกเงินทีมีอายุ 11 เดือน
6.3 กรณีการสังซือตัวแลกเงินด้ วยเช็ค ให้ ถือว่าธนาคารได้ รับเงินเสร็ จสมบูรณ์ก็ตอ่ เมือเช็คนันสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ครบถ้ วน
6.4 อัตราดอกเบียตัวแลกเงินเป็ นไปตามประกาศของธนาคาร
6.5 ธนาคารจะจ่ายดอกเบียประจําทุกเดือน หลังหักภาษี ณ ทีจ่าย โดยจะจ่ายดอกเบีย ณ วันทีตรงกับวันทีออกตัวแลกเงิน จนกว่าจะครบกํ าหนด
ระยะเวลาการลงทุนตามข้ อ 6.2 โดยธนาคารจะโอนดอกเบียดังกล่าวข้ างต้ นเข้ าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรื อบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ซึงผู้ถือตัว
แลกเงินได้ แจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไว้ แก่ธนาคาร
6.6 ธนาคารจะถือว่าสัญญา “ตัวแลกเงินพิเศษ 11 เดือน” แต่ละฉบับสินสุดลง เมือครบกําหนดระยะเวลาการลงทุนตามข้ อ 6.2 ถ้ าผู้ถือตัวแลกเงินไม่มา
ไถ่ถอนตัวแลกเงินในวันครบกําหนดชําระเงิน ให้ ถือว่าผู้ถือตัวแลกเงินมีความประสงค์สงซื
ั อตัวแลกเงินฉบับใหม่ทีมีอายุ 3 เดือน ในราคาซือเท่ากับ
เงินต้ นรวมดอกเบีย ซึงถูกหักภาษี เงินได้ ณ ทีจ่ายของดอกเบียแล้ ว (ถ้ ามี) ของตัวแลกเงินทีถึงกําหนดชําระ สําหรับอัตราดอกเบียเป็ นไปตามที
ธนาคารประกาศกําหนด ณ วันทีธนาคารออกตัวแลกเงินฉบับใหม่ โดยธนาคารไม่ต้องสําเนาตัวแลกเงินฉบับใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือตัวแลกเงิน
6.7 ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงเงือนไข และวิธีการให้ บริ การโดยไม่จําเป็ นต้ องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือตัวแลกเงินทราบล่วงหน้ า แต่หากการดําเนินการ
ดังกล่าวนันทําให้ ผ้ ถู ือตัวแลกเงินเสียประโยชน์ ธนาคารเพียงแต่แจ้ งให้ ผ้ ถู ือตัวแลกเงินทราบภายใต้ หลักเกณฑ์ ตามประกาศ หรื อกฎระเบียบของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย หรื อหน่วยงานราชการอืนทีเกียวข้ องกับเรื องดังกล่าวเท่านัน
6.8 เงือนไขอืนใดนอกจากทีกล่าวข้ างต้ นคงเป็ นไปตามข้ อตกลงและเงือนไขเกียวกับการซือตัวแลกเงินของธนาคารทุกประการ
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7.

ตัวแลกเงินพิเศษ 5 เดือน (โครงการตัวแลกเงินพิเศษ 5 เดือน#2)
7.1 เริ มให้ บริ การตังแต่วนั ที 1 สิงหาคม 2554 เป็ นต้ นไป
7.2 “โครงการตัวแลกเงินพิเศษ 5 เดือน#2” ถือเป็ นการซือตัวแลกเงินกับธนาคารประเภทตัวแลกเงินทีมีอายุ 5 เดือน
7.3 กรณีการสังซือตัวแลกเงินด้ วยเช็ค ให้ ถือว่าธนาคารได้ รับเงินเสร็จสมบูรณ์ก็ตอ่ เมือเช็คนันสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ครบถ้ วน
7.4 อัตราดอกเบียตัวแลกเงินเป็ นไปตามประกาศของธนาคาร
7.5 ธนาคารจะจ่ายดอกเบียประจําทุกเดือน หลังหักภาษี ณ ทีจ่าย โดยจะจ่ายดอกเบีย ณ วันทีตรงกับวันทีออกตัวแลกเงิน จนกว่าจะครบกํ าหนด
ระยะเวลาการลงทุนตามข้ อ 7.2 โดยธนาคารจะโอนดอกเบียดังกล่าวข้ างต้ นเข้ าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรื อบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ซึงผู้ถือตัว
แลกเงินได้ แจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไว้ แก่ธนาคาร
7.6 ธนาคารจะถือว่าสัญญา “ตัวแลกเงินพิเศษ 5 เดือน” แต่ละฉบับสินสุดลง เมือครบกําหนดระยะเวลาการลงทุนตามข้ อ 7.2 ถ้ าผู้ถือตัวแลกเงินไม่มา
ไถ่ถอนตัวแลกเงินในวันครบกําหนดชําระเงิน ให้ ถือว่าผู้ถือตัวแลกเงินมีความประสงค์สงซื
ั อตัวแลกเงินฉบับใหม่ทีมีอายุ 3 เดือน ในราคาซือเท่ากับ
เงินต้ นรวมดอกเบีย ซึงถูกหักภาษี เงินได้ ณ ทีจ่ายของดอกเบียแล้ ว (ถ้ ามี) ของตัวแลกเงินทีถึงกําหนดชําระ สําหรับอัตราดอกเบียเป็ นไปตามที
ธนาคารประกาศกําหนด ณ วันทีธนาคารออกตัวแลกเงินฉบับใหม่ โดยธนาคารไม่ต้องสําเนาตัวแลกเงินฉบับใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือตัวแลกเงิน
7.7 ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงเงือนไข และวิธีการให้ บริ การโดยไม่จําเป็ นต้ องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือตัวแลกเงินทราบล่วงหน้ า แต่หากการดําเนินการ
ดังกล่าวนันทําให้ ผ้ ถู ือตัวแลกเงินเสียประโยชน์ ธนาคารเพียงแต่แจ้ งให้ ผ้ ถู ือตัวแลกเงินทราบภายใต้ หลักเกณฑ์ ตามประกาศ หรื อกฎระเบียบของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย หรื อหน่วยงานราชการอืนทีเกียวข้ องกับเรื องดังกล่าวเท่านัน
7.8 เงือนไขอืนใดนอกจากทีกล่าวข้ างต้ นคงเป็ นไปตามข้ อตกลงและเงือนไขเกียวกับการซือตัวแลกเงินของธนาคารทุกประการ

(นายพิริยะ วิเศษจินดา)
ประธานคณะเจ้ าหน้ าทีด้ านเครื อข่ายการขาย
ประกาศ ณ วันที 29 กรกฎาคม 2554
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