ข้อมูลสําคัญของผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet) สินเชื่อโครงการเงินกู้อเนกประสงค์สําหรับผู้รบ
ั บํานาญ ผู้รับบําเหน็จรายเดือน และผู้รับ
บําเหน็จพิ เศษรายเดือน โดยนําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน
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1. ผู้ออกผลิตภัณฑ์
2. ชื่อผลิตภัณฑ์
3. วงเงิน (Loan to value)
4. ระยะเวลาการผ่อนชําระ
5. ประเภทของการผ่อนชําระ

6. หลักการผ่อนชําระแบบลดต้น
ลดดอก

7. อัตราดอกเบี้ย
8. อัตราดอกเบี้ยหรือเบี้ยปรับ
กรณีผิดนัดชําระ

9. ลําดับการตัดชําระหนี้

10. ค่าบริการต่างๆ

11. เงื่อนไขการใช้ผลิตภัณฑ์ที่
ลูกค้าต้องทําตาม มิฉะนั้นจะ
กระทบต่อการใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
สินเชื่อโครงการเงินกู้อเนกประสงค์สําหรับผู้รบ
ั บํานาญ ผู้รบ
ั บําเหน็จรายเดือน และผู้รบ
ั บําเหน็จพิ เศษ
รายเดือน โดยนําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน
วงเงินกู้ไม่เกินจํานวนเงินบําเหน็จตกทอดของผู้ก้ท
ู ี่นํามาเป็นหลักประกัน
ระยะเวลาให้ก้ไู ม่ตํ่ากว่า 10 ปี แต่ไม่เกิน 30 ปี
แบ่งเป็น 2 กรณี
(1) กรณีผ่อนชําระต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือน เดือนละเท่า ๆ กัน
(2) กรณีผ่อนชําระเฉพาะดอกเบี้ยเป็นรายเดือน
• การผ่อนชําระหนี้ ผ่อนเดือนละเท่าๆกันทุกเดือน
• การผ่อนชําระช่วงแรกดอกเบี้ยจะมีจํานวนมาก ในเดือนต่อๆ มา ดอกเบี้ยจะลดลงตามจํานวนเงินต้นคงค้าง
ที่ลดลงเรื่อยๆ
• การคิดดอกเบี้ยคิดเป็นรายวัน และจะถูกคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วน
ั ที่ลูกค้าได้รบ
ั เงินกู้
• ดอกเบี้ยคิดจากเงินต้นคงค้างจากงวดก่อน
• สูตรการคํานวณดอกเบี้ยปกติ = เงินต้นคงค้าง x อัตราดอกเบี้ยต่อปี x จํานวนวันในงวดนั้น
365 วัน
MLR – 0.375% ต่อปี
• คิดดอกเบี้ยผิดนัดชําระหนี้ในอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามข้อ 7. + 3% ต่อปี แต่หากอัตรา
ดอกเบี้ยดังกล่าวเกินกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณี ผิดนัดชําระหนี้ตามที่ธนาคารประกาศใช้เป็นการทั่วไป
(ปั จจุบันเท่ ากั บร้อยละ 18 ต่ อปี ) จะคํ านวณด้ วยอัตราดอกเบี้ยสู งสุ ดกรณี ผิ ดนัดชําระหนี้ ดั งกล่ าวแทน
นับแต่วน
ั ผิดนัดชําระหนี้เป็นต้นไป โดยคํานวณบนฐานเงินต้นของค่างวดที่ค้างชําระในแต่ละงวดไปจนถึง
วันที่ศาลรับฟ้อง หลังจากนั้นให้คํานวณบนฐานเงินต้นที่ค้างชําระทั้งจํานวน จนกว่าจะชําระหนี้เสร็จสิ้น
• สูตรการคํานวณอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชําระ คือ
เงินต้นของค่างวดที่ผิดนัดชําระ x อัตราดอกเบีย
้ ผิดนัด x จํานวนวันที่ผิดนัด
365 วัน
ธนาคารจะตัดชําระค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย และเงินต้นของยอดหนี้ที่ลูกหนี้ค้างชําระนานที่สุดก่อน แล้ว
จึงตัดชําระยอดหนี้ที่ ค้างชําระนานรองลงมา ตามลําดับ ทั้งนี้ หากลูกหนี้มีเงินทดรองจ่ายในงวดการ
ชําระ ธนาคารจะตัดชําระหนี้เป็นลํ าดั บแรก รวมทั้งหากลูกหนี้มีดอกเบี้ย ผิดนัดชําระหนี้ ธนาคารจะตั ด
ดอกเบี้ ย ผิ ด นั ด ชํ า ระหนี้ ในงวดค้ า งชํ า ระในลํ า ดั บ ของดอกเบี้ ย โดยคํ า นวณอั ต ราดอกเบี้ ย ผิ ด นั ด
ชําระหนี้ ตามข้อ 8 เป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
- ค่าอากรแสตมป์: เงินกู้ 2,000 บาท ต่อค่าอากร 1 บาท เศษของ 2,000 บาท คิด 1 บาท สูงสุดไม่เกิน
10,000 บาท
- ค่าติดตามทวงถามหนี้:
(1) กรณีค้างชําระหนีห
้ นึ่งงวด เรียกเก็บไม่เกิน 50 บาท ต่อบัญชี ต่อรอบการทวงถามหนี้
(2) กรณีค้างชําระหนี้มากกว่าหนึ่งงวด เรียกเก็บไม่เกิน 100 บาท ต่อบัญชี ต่อรอบการทวงถามหนี้
ยกเว้น ค่าติดตามทวงถามหนี้จะไม่มีการเรียกเก็บในกรณีดังนี้
(1) กรณีลูกหนี้มีหนีค
้ ้างชําระหรือหนีท
้ ี่ถึงกําหนดชําระสะสมไม่เกิน 1,000 บาท
(2) กรณีที่ได้รบ
ั ชําระหนี้ครบตามจํานวน หรือมีการบอกเลิกสัญญาแล้วตามกฎหมาย
ค่ า งวดผ่ อ นชํ า ระรายเดื อ นขึ้ น อยู่ กั บ วงเงิ น อั ต ราดอกเบี้ ย และระยะเวลาให้ กู้ ที่ ลู ก ค้ า ได้ รับ อนุ มั ติ
โดยเป็น ไปตามเงื่อ นไขและข้อกํา หนดในสั ญ ญาที่ ลูกค้ า ทํา ขึ้น กั บ ธนาคาร โดยกํา หนดวันที่ ชํา ระหนี้
รายเดื อ นในสั ญ ญากู้ เ ป็น ภายในวัน ที่ สิ้ น สุ ด ของทุก เดื อ น หากชํา ระหลั ง จากวัน ที่ ค รบกํา หนดชํา ระ
ท่ า นจะมีภ าระค่ าใช้จ่า ยเพิ่ มขึ้น
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12. ประกันภัยประเภทที่ลูกค้า
จําเป็นต้องทํา หรือที่สามารถ
เลือกได้
13. ข้อควรระวังในเรื่องสําคัญ

14. การแจ้งให้ ชําระหนี้หรือ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ

15. การแจ้งได้รบ
ั ชําระเงินจาก
ลูกค้า

16. การแจ้งเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขการให้ บริการ หรือการ
แจ้งเตือนที่สําคัญต่างๆ
17. ช่องทางการติดต่อธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกทําประกันชีวต
ิ เพื่ อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อหรือไม่ก็ได้ การทําประกันชีวต
ิ เพื่ อคุ้มครอง
วงเงินสินเชื่อจะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าและทายาทในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ทั้งนี้การทําประกัน
ชีวต
ิ ฯดังกล่าว เป็นไปตามความสมัครใจของลูกค้า และไม่มีผลต่อการพิ จารณาอนุมัติสินเชื่อ
- อัตราดอกเบี้ย อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง MLR เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ใน
กรณีที่อต
ั ราดอกเบี้ยเพิ่ มสูงขึ้นอาจทําให้จาํ นวนเงินค่าดอกเบี้ยเพิ่ มขึ้น และหักชําระเงินต้นได้น้อยลง
ทําให้จะต้องชําระงวดสุดท้ายในเงินจํานวนที่มากกว่าค่างวดปกติที่กําหนดไว้
สแกนเพื่ ออ่านตัวอย่างเพิ่ มเติม

- ท่านต้องชําระหนี้ให้กับธนาคารตามจํานวนที่กําหนดในแต่ละรอบการชําระ ภายในระยะเวลาที่กําหนด หากผิดนัด
ชําระหนี้ ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยผิดนัดชําระหนี้ตามข้อ 8
- หากท่านผิดนัดชําระหนี้หรือผิดเงื่อนไขการชําระหนี้ อาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้
จากท่าน
จัดส่งใบแจ้งหนี้ให้แก่ลูกค้าทุกเดือนทางไปรษณีย์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ลูกค้าได้เลือกไว้ ซึ่งมี
รายละเอียดต่างๆ เช่น วงเงินกู้ จํานวนต้นเงินคงเหลือ ดอกเบี้ย ดอกเบี้ยผิดนัด (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียม/
เบี้ยปรับ (ถ้ามี) รวมเงินที่ต้องชําระ วันที่ชําระครัง
้ ต่อไป เป็นต้น
จัดส่ งใบเสร็จรับชําระเงินกู้ให้ แก่ลูกค้าทุกเดือนทางไปรษณี ย์ เฉพาะกรณี หักชําระจากบัญชีเงินฝากเท่านั้น
กรณีอ่ ืนๆ ได้รบ
ั จากช่องทางตามที่ลูกค้าชําระ เช่น เคาน์เตอร์บริการที่สาขา หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่
ลูกค้ าได้ เลื อกไว้ โดยแจ้งรายละเอียดใบเสร็จรับเงิน เช่น จํานวนเงินต้ น ดอกเบี้ ย ดอกเบี้ ยผิ ดนั ด (ถ้ ามี )
ค่าธรรมเนียม/เบี้ยปรับ (ถ้ามี) รวมจํานวนเงินที่ชําระ เป็นต้น
หากข้อมูลรายละเอียดในการติดต่อของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลง กรุณาแจ้งให้ทางธนาคารทราบทันที
เช่น ชื่อ – นามสกุล อาชีพ สถานที่ทํางาน สถานที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และรายละเอียดต่างๆ เพื่ อให้การ
สื่อสารข้อมูลกับลูกค้าเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยการแจ้งผ่านสาขาที่ลูกค้าใช้บริการ
หากมี ข้อสงสั ย หรือ ประสงค์ จะสอบถามข้อ มู ล เพิ่ ม เติ ม หรือแจ้ง ข้อร้องเรีย น ลู ก ค้ าสามารถเข้าไปดู
รายละเอียดเพิ่ มเติมได้ที่ krungthai.com หรือ Call Center โทร. 02 111 1111 หรือ ธนาคารกรุงไทย
ทุกสาขา

ข้อควรระวัง !!
- การทําประกันชีวต
ิ เพื่ อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อไม่มผ
ี ลต่อการพิ จารณาอนุมต
ั ิสินเชื่อ
- ดอกเบี้ยเงินกู้จะคํานวณตั้งแต่วน
ั ที่ลูกค้าได้รบ
ั เงินกู้
- กรณีผิดนัดชําระหนี้ ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามที่ระบุในสัญญาบวกร้อยละสามต่อปี โดยรวม
กันแล้วไม่เกินกว่าอัตราดอกเบีย
้ สูงสุดกรณีผิดนัดชําระหนี้ตามประกาศของธนาคาร และมีค่าใช้จา่ ยในการติดตามทวงถามให้ชําระหนี้เพิ่ ม
ลูกค้าควรทําความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจลงนามยื่นขอสินเชื่อ
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ หรือ Call Center โทร. 02 111 1111
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