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ข้อมูลสําคัญของผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet) สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ และธนวฏัพิเศษ 
(Krung Thai Circle Loans and Special Circle Loans)  v. 1/2565 

 

1. ผู้ออกผลิตภัณฑ์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
2. ช่ือผลิตภัณฑ์ สินเชื่อกรุงไทยธนวฏั และธนวฏัพิเศษ (Krung Thai Circle Loans and Special Circle Loans) 
3. อัตราดอกเบ้ีย - กรณีกําหนดให้ยกเวน้บุคคลคํ้าประกัน/กําหนดให้มีบุคคลคํ้าประกัน คิดดอกเบี้ยในอตัรา MRR + 3.5% ต่อปี  

- กรณีท่ีกําหนดให้มีบุคคลคํ้าประกัน หากท่านประสงค์กู้โดยไม่มีบุคคลคํ้าประกัน ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยเพ่ิม ดังน้ี 
1) กลุ่มข้าราชการ ธนาคารจะคิดดอกเบ้ียเพ่ิมขึ้นอกี 2% ต่อปี เป็นอตัรา MRR + 5.5% ต่อปี 
2) กลุ่มพนักงานประจาํของบรษัิทหรอืหน่วยงานเอกชน ธนาคารจะคิดดอกเบ้ียเพ่ิมขึ้นอกี 2.5% ต่อปี เป็นอตัรา          
    MRR + 6% ต่อปี 

4. อัตราดอกเบี้ย หรอืเบ้ีย
ปรับกรณีผิดนัดชําระ 

- กรณีหน่วยงานต้นสังกัดจัดทําบันทึกข้อตกลง ธนาคารจะคิดดอกเบ้ียผิดนัดชําระหน้ีในอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุด   
ท่ีเรยีกเก็บจรงิตามข้อ 3. + 3% ต่อปี    แต่หากอตัราดอกเบี้ยดังกล่าวสูงเกินกวา่อตัราดอกเบ้ียสูงสุดกรณีผิดนัดชําระหน้ี
ตามท่ีธนาคารประกาศใช้เป็นการท่ัวไป (ปัจจุบันเท่ากับร้อยละ MRR + 12 หรือ ร้อยละ 18 ต่อปี แล้วแต่ละกรณี แต่ต่อไป   
อาจเปล่ียนแปลงได้ตามท่ีผู้ให้กู้ประกาศกําหนด) จะคํานวณด้วยอัตราดอกเบ้ียสูงสุดกรณีผิดนัดชําระหน้ีดังกล่าวแทน 
โดยคํานวณบนฐานส่วนท่ีเกินกว่าวงเงินสินเชื่อ นับต้ังแต่วันผิดนัดชําระหน้ีเป็นต้นไป จนกว่าจะมีการไม่ต่ออายุ
วงเงินหรือบอกเลิกสัญญา จึงให้คํานวณบนฐานเงินต้นคงค้างชําระท้ังจํานวน จนกว่าผู้กู้จะชําระหน้ีให้แก่ผู้ให้กู้
เป็นการเสรจ็ส้ิน 

- กรณีหน่วยงานต้นสังกัดไม่ได้จัดทําบันทึกข้อตกลง ธนาคารจะคิดดอกเบ้ียผิดนัดชําระหน้ีในอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุด   
ท่ีเรยีกเก็บจรงิตามข้อ 3. + 3% ต่อปี (โดยอตัรารวมของดอกเบี้ย ค่าปรบั ค่าบรกิาร ค่าธรรมเนียมใด  ๆไม่เกินอตัราสูงสุด
ตามประกาศของธนาคารสําหรบัสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกํากับ ซึ่งปัจจุบันไม่เกินรอ้ยละ 25 ต่อปี)  นับแต่วนัผิดนัด
ชําระหน้ีเป็นต้นไป   โดยคํานวณบนฐานส่วนท่ีเกินกวา่วงเงนิสินเชื่อ นับต้ังแต่วนัผิดนัดชําระหน้ีเป็นต้นไป จนกวา่จะมี
การไม่ต่ออายุวงเงนิหรอืบอกเลิกสัญญา จึงให้คํานวณบนฐานเงนิต้นคงค้างชําระท้ังจํานวน จนกวา่ผู้กู้จะชําระหน้ี
ให้แก่ผู้ให้กู้เป็นการเสรจ็ส้ิน 

 5. วงเงิน - กรณีหน่วยงานต้นสังกัดจดัทําบันทึกข้อตกลง ให้วงเงนิสูงสุดไม่เกิน 15 เท่าของรายได้ 
- กรณีหน่วยงานต้นสังกัดไม่ได้จดัทําบันทึกข้อตกลง ให้วงเงนิสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ 

6. ค่าบรกิารต่างๆ  - ค่าธรรมเนยีมรายปี ปีละ 200 บาท 
- ค่าอากรแสตมป์: เงนิกู้ 2,000 บาท ต่อค่าอากร 1 บาท เศษของ 2,000 บาท คิด 1 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท 

7. ข้อควรระวงัในเรื่อง
สําคัญ  

- อัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมน้ีอาจเปล่ียนแปลงได้หาก MRR เปล่ียนแปลงไป และอัตราดอกเบี้ยท่ีเพ่ิมสูงขึ้นอาจทําให้
จาํนวนเงนิค่าดอกเบี้ยเพ่ิมขึ้น 

- ท่านต้องชําระหนี้ให้กับธนาคารตามจํานวนท่ีกําหนดในแต่ละรอบการชําระ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด หากผิดนัดชําระหนี้  
ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยผิดนัดชําระหน้ีตามข้อ 4 

8. การแจ้งให้ชําระหน้ี หรือ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ 

ปัจจุบันธนาคารไม่มีการจัดส่งใบแจง้ให้ชําระหน้ี เน่ืองจากเป็นสินเชื่อลักษณะวงเงนิกู้หมุนเวยีน (Revolving Loan) 
ดังน้ัน จะคิดดอกเบ้ียเม่ือลูกค้ามีการเบิกใช้วงเงนิ ซึ่งรอบการชําระของแต่ละเดือนสามารถชําระขั้นตํ่าเฉพาะดอกเบี้ย
ได้โดยธนาคารจะหักชําระหน้ีจากบัญชอีอมทรพัย ์ ท้ังน้ี ลูกค้าสามารถตรวจสอบวา่มีการเบิกใช้วงเงนิในแต่ละเดือนได้
จากรายการแสดงการเคล่ือนไหวบัญชี (Statement) ของบัญชีออมทรพัย์ท่ีมีวงเงนิสินเชื่อกรุงไทยธนวฏั  

9. การแจ้งได้รบัชําระเงิน
จากลูกค้า 

สามารถตรวจสอบรายการหักชําระดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมรายปี และเงินต้น โดยวิธีการ Update passbook หรือ
จาก Application Krungthai Next ได้ตลอดเวลา ซึ่งจะแยกรายการหักชําระได้โดยตรวจสอบจากคําย่อ (Code) ท่ี
ปรากฎใน Passbook หรือจาก Application Krungthai Next  กรณีท่ีเกิดจากการรวมรายการใน Passbook 
ลูกค้าสามารถตรวจสอบรายการหักชําระหน้ีได้โดยขอ Statement ท่ีสาขาของธนาคารเพ่ือตรวจสอบข้อมูลรายการ
ย้อนหลังได้ไม่เกิน 6 เดือนโดยไม่มีค่าใช้จา่ย 

10. การแจ้งเปล่ียนแปลง
เงื่อนไขการให้บริการ หรือ
การแจ้งเตือนท่ีสําคัญต่างๆ 

หากข้อมูลรายละเอียดในการติดต่อของลูกค้ามีการเปล่ียนแปลง กรุณาแจ้งให้ทางธนาคารทราบทันที เช่น
ชื่อ - นามสกุล อาชีพ สถานท่ีทํางาน สถานท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ และรายละเอียดต่างๆ เพ่ือให้การส่ือสารข้อมูลกับ
ลูกค้าเป็นไปอย่างรวดเรว็ โดยการแจง้ผ่านสาขาท่ีลูกค้าใชบ้รกิาร 

11. ประกันภัยประเภทท่ี
ลูกค้าจําเป็นต้องทํา หรอืท่ี
สามารถเลือกได้ 

ลูกค้าสามารถเลือกทําประกันชีวติเพ่ือคุ้มครองวงเงนิสินเชื่อหรอืไม่ก็ได้ การทําประกันชีวติเพ่ือคุ้มครองวงเงนิสินเชื่อ
จะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าและทายาทในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ท้ังน้ีการทําประกันชีวิตฯดังกล่าว เป็นไปตาม
ความสมัครใจของลูกค้า และไม่มีผลต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ 

12. ช่องทางการติดต่อ
ธนาคาร 

หากมีข้อสงสัยหรือประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม หรือแจ้งข้อร้องเรียน ลูกค้าสามารถเข้าไปดูรายละเอียด
เพ่ิมเติมได้ท่ี krungthai.com หรอื Call Center โทร. 02 111 1111 หรอื ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา 
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ข้อควรระวัง !! 
- การทําประกันชีวติเพ่ือคุ้มครองวงเงนิสินเชื่อไม่มีผลต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ 
- ดอกเบ้ียเงนิกู้จะคํานวณต้ังแต่วนัท่ีลูกค้าเบิกใช้วงเงนิกู้ 
- หากผิดนัดชําระหน้ี  
 กรณีหน่วยงานต้นสังกัดจัดทําบันทึกข้อตกลง ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดท่ีเรยีกเก็บจรงิตามท่ีระบุในสัญญาบวก

รอ้ยละสามต่อปี โดยรวมกันแล้วไม่เกินกวา่อตัราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดนัดชําระหน้ีตามประกาศของธนาคาร 
 กรณีหน่วยงานต้นสังกัดไม่ได้จัดทําบันทึกข้อตกลง ธนาคารจะคิดดอกเบ้ียในอัตราดอกเบ้ียปกติสูงสุดท่ีเรยีกเก็บจรงิตามท่ีระบุในสัญญา

บวกรอ้ยละสามต่อปี โดยอัตรารวมของดอกเบี้ย ค่าปรบั ค่าบรกิาร ค่าธรรมเนียมใดๆ จะไม่เกินอัตราตามประกาศของธนาคารสําหรบัสินเชื่อ
ส่วนบุคคลภายใต้การกํากับ 

- ลูกค้าควรทําความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจลงนามยื่นขอสินเชื่อ  
- หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเจา้หน้าท่ี หรอื Call Center โทร. 02 111 1111 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


