ข้อมูลสําคัญของผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet)
ชื่อผลิตภัณฑ์ : สินเชื่อกรุงไทยเปย์เดะ
ผู้ออกผลิตภัณฑ์ : บมจ. ธนาคารกรุงไทย จํากัด มหาชน

อัตราดอกเบี้ย วงเงินกู้ และลําดับการตัดชําระหนี้

1.

อัตราดอกเบี้ย และเบี้ยปรับกรณีผิดนัดชําระ

สําหรับบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจํา อัตราดอกเบี้ย MRR + 7.00% ต่อปี
กรณีผดิ นัดชําระหนี้ ธนาคารจะคิดดอกเบีย้ ชําระหนีใ้ นอัตราดอกเบีย้ ปกติสงู สุด
ทีเ่ รียกเก็บจริงตามทีร่ ะบุในสัญญาบวกร้อยละสามต่อปี (โดยอัตรารวมของ
ดอกเบีย
้ ค่าปรับ ค่าบริการค่าธรรมเนียมใดๆ จะไม่เกินอัตราสูงสุดตาม
ประกาศของธนาคาร สําหรับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกํากับ ซึง่ ปัจจุบน
ั
ไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี) นับแต่วน
ั ผิดนัดชําระหนี้ เป็นต้นไปโดยคํานวณบน
ฐานเงินต้นของค่างวดทีค
่ า้ งชําระในแต่ละงวดไปจนถึงวันทีศ
่ าลรับฟ้องหลัง
จากนัน
่ า้ งชําระทัง้ จํานวนจนกว่าจะชําระหนีเ้ สร็จสิน
้ ให้คาํ นวณบนฐานเงินต้นทีค
้

2.

วงเงิน และลําดับการตัดชําระหนี้

สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ และไม่เกิน 1.0 ล้านบาท
ธนาคารจะตัดชําระค่าธรรมเนียม ดอกเบีย
้ และเงินต้นของยอดหนี้
ที่ลก
ู หนี้ค้างชําระนานที่สุดก่อน แล้วจึงตัดชําระยอดหนี้ที่ค้างชําระ
นานรองลงมา ตามลําดับ ทั้งนี้ หากลูกหนี้มเี งินทดรองจ่ายในงวด
การชําระ ธนาคารจะตัดชําระหนี้เป็นลําดับแรก รวมทั้งหากลูกหนี้
มีดอกเบี้ยผิดนัดชําระหนี้ ธนาคารจะตัดดอกเบี้ยผิดนัดชําระหนี้
ในงวดค้างชําระในลําดับของดอกเบี้ย โดยคํานวณอัตราดอกเบี้ย
ผิดนัดชําระหนี้ ตามข้อ 1 เป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

สูตรการคํานวณอัตราดอกเบีย
้ ผิดนัดชําระ คือ

เงินต้นของค่างวดทีผ
่ ดิ นัดชําระ x อัตราดอกเบีย้ ผิดนัด x จํานวนวันทีผ
่ ดิ นัด
365 วัน

การแจ้งเตือนต่างๆ

3.

การแจ้งหนี้ หรือ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ

จั ด ส่ ง ใบแจ้ ง หนี้ ใ ห้ แ ก่ ลู ก ค้ า ทุ ก เดื อ น
ทางไปรษณีย์ หรือทางอิเล็ กทรอนิ กส์
ตามที่ลก
ู ค้าได้เลือกไว้ ซึ่งมี รายละเอียด
ต่างๆ เช่น วงเงินกู้ จํานวนต้นเงินคงเหลือ
ดอกเบี้ย ดอกเบี้ยผิดนัด (ถ้ ามี)
ค่าธรรมเนียม/ เบีย
้ ปรับ (ถ้ามี) รวมเงิน
ที่ต้องชําระ วันที่ชําระครัง
้ ต่อไป เป็นต้น

4.

5.

การแจ้งชําระเงิน
จากลูกค้า

จัดส่งใบเสร็จรับชําระเงินกู้ให้ แก่ลูกค้า
ทุกเดื อนทางไปรษณีย์ เฉพาะกรณีหัก
ชําระจากบัญชีเงินฝากเท่านัน
ื ๆ
้ กรณีอ่ น
ได้รบ
ั จากช่องทางตามที่ลูกค้าชําระ เช่น
เคาน์เตอร์บริการที่สาขา หรือทางอิเล็ก
ทรอนิกส์ ตามทีล
่ ก
ู ค้าได้เลือกไว้ โดยแจ้ง
รายละเอียดใบเสร็จรับเงิน เช่น จํานวน
เงินต้น ดอกเบีย
้ ดอกเบีย
้ ผิดนัด (ถ้ามี)
ค่าธรรมเนียม/เบีย
้ ปรับ (ถ้ามี) รวม
จํานวนเงินที่ชําระ เป็นต้น

การแจ้งเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขการให้บริการ
หรือแจ้งเตือนสําคัญ

หากข้อมูลรายละเอียดในการติดต่อของ
ลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลง กรุณาแจ้งให้
ทางธนาคารทราบทันที เช่น ชื่อ – นามสกุล
อาชีพ สถานที่ทํางาน สถานที่อยู่ เบอร์
โทรศัพท์ และรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้การ
สื่อสารข้อมูลกับลูกค้าเป็นไปอย่างรวดเร็ว
โดยการแจ้งผ่านสาขาที่ลก
ู ค้าใช้บริการ

บริการต่างๆ

6.

ค่าบริการต่างๆ

ค่าอากรแสตมป์ : เงินกู้ 2,000 บาท ต่อค่าอากร 1 บาท เศษของ
2,000 บาท คิด 1 บาท สูงสุด ไม่เกิน 10,000 บาท
ค่าติดตามทวงถามหนี้ :
(1) กรณีค้างชําระหนี้หนึ่งงวด เรียกเก็บไม่เกิน 50 บาท ต่อบัญชี
ต่อรอบการทวงถามหนี้
(2) กรณีค้างชําระหนี้มากกว่าหนึ่งงวด เรียกเก็บไม่เกิน 100 บาท
ต่อบัญชี ต่อรอบการทวงถามหนี้
ยกเว้น ค่าติดตามทวงถามหนี้จะไม่มก
ี ารเรียกเก็บในกรณีดังนี้
(1) กรณีลก
ู หนี้มห
ี นี้ค้างชําระหรือหนี้ที่ถึงกําหนดชําระ
สะสมไม่เกิน 1,000 บาท
(2) กรณีที่ได้รบ
ั ชําระหนี้ครบตามจํานวนหรือมีการบอก
เลิกสัญญาแล้วตามกฎหมาย

7.

ประกันภัยประเภททีล
่ ก
ู ค้าจําเป็นต้องทํา
หรือสามารถเลือกได้

ลู ก ค้ า สามารถเลื อ กทํ า ประกั น ชี วิต เพื่ อคุ้ ม ครองวงเงิน สิ น เชื่ อ
หรือไม่ก็ได้ การทําประกันชีวต
ิ เพื่ อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อจะเป็น
ประโยชน์ ต่อลูกค้ าและทายาทในกรณีเกิ ดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
ทั้งนี้การทําประกันชีวต
ิ ฯดังกล่าว เป็นไปตามความสมัครใจของ
ลูกค้าและไม่มีผลต่อการพิ จารณาอนุมัติสินเชื่อ

ข้อมูลสําคัญของผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet)
ชื่อผลิตภัณฑ์ : สินเชื่อกรุงไทยเปย์เดะ
ผู้ออกผลิตภัณฑ์ : บมจ. ธนาคารกรุงไทย จํากัด มหาชน

ข้อควรระวัง / ติดต่อธนาคาร

8.

ข้อควรระวัง

อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง MRR เปลี่ยนแปลงไปทั้งนี้ใน กรณีที่อัตราดอกเบี้ยเพิ่ มสูงขึ้นอาจทําให้
จํานวนเงินค่าดอกเบีย
้ เพิ่ มขึ้น และหักชําระเงินต้นได้น้อยลง ทําให้จะต้องชําระงวดสุดท้ายในเงินจํานวนที่มากกว่าค่างวดปกติที่กําหนดไว้
สแกนเพื่ ออ่านตัวอย่างเพิ่ มเติม

ท่านต้องชําระหนี้ให้กับธนาคารตามจํานวนที่กําหนดในแต่ละรอบการชําระภายในระยะเวลาที่กําหนด หากผิดนัดชําระหนี้ธนาคารจะคิดดอกเบี้ย
ผิดนัดชําระหนี้ตามข้อ 1
หากท่านผิดนัดชําระหนี้หรือ ผิดเงื่อนไขการชําระหนี้ อาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้จากท่าน

9.

ช่องทางติดต่อธนาคาร

หากมีขอ
้ สงสัยหรือประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่ มเติม หรือแจ้งข้อร้องเรียน ลูกค้าสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่ มเติมได้ที่ krungthai.com
หรือ Call Center โทร. 02 111 1111 หรือ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

อัตราดอกเบี้ย ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จา่ ยอื่นๆ
ชื่อผลิตภัณฑ์ : สินเชื่อกรุงไทยเปย์เดะ

รายการ
1. ดอกเบีย
้ เบีย
้ ปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใดๆ

อัตราดอกเบีย
้ /ค่าบริการ/ค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จา่ ย
ไม่เกิน 25% ต่อปี

ค่าใช้จา่ ยตามที่ได้จา่ ยไปจริงและพอสมควรแก่เหตุ
2. ค่าใช้จา่ ยที่จา่ ยให้แก่หน่วยงานราชการ
2.1 ค่าอากรแสตมป์

เงินกู้ 2,000 บาท ต่อค่าอากร 1 บาท เศษของ 2,000 บาท คิด 1 บาท
สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

3. ค่าใช้จา่ ยที่จา่ ยให้แก่บุคคลอื่นหรือหน่วยงานภายนอก
3.1 ค่าใช้จา่ ยในการชําระเงิน

..-.. บาท/ครัง
้

3.2 ค่าใช้จา่ ยในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต

..-.. บาท/ครัง
้

3.3 ค่าใช้จา่ ยกรณีเงินในบัญชีไม่พอจ่าย

..-.. บาท/ครัง
้

(กรณีชาํ ระหนี้โดยการหักบัญชีกับสถาบันการเงินอื่น)
3.4 ค่าใช้จา่ ยในการติดตามทวงถามหนี้

ไม่เกิน 50 บาท/บัญชี/รอบการทวงถามหนี้ (กรณีมห
ี นี้ค้างชําระ 1 งวด)
ไม่เกิน 100 บาท /บัญชี/รอบการทวงถามหนี้ (กรณีมห
ี นี้ค้าชําระมากกว่า 1 งวด)
(กรณีมห
ี นี้ค้างชําระหรือหนี้ที่ถึงกําหนดชําระสะสมไม่เกิน 1,000 บาท จะไม่มก
ี าร
เรียกเก็บค่าใช้จา่ ยในการติดตามทวงถามหนี้)

3.5 ค่าใช้จา่ ยที่เกี่ยวข้องกับการพิ สูจน์ตัวตนหรือยืนยันตัวตนของ
ลูกค้าทางดิจท
ิ ัล

..-.. บาท/ครัง
้

4. ค่าใช้จา่ ยที่เป็นต้นทุนในการดําเนินงานของธนาคาร
4.1 ค่าใช้จา่ ยในการติดตามทวงถามหนี้

..-.. บาท/ครัง
้

4.2 ค่าใช้จา่ ยกรณีเช็คคืน (ไม่เกิน 200 บาทต่อครัง
้ )

200 บาทต่อฉบับ

4.3 ค่าออกบัตรใหม่กรณีหายชํารุด (กรณีใช้บต
ั รในการเบิกถอน)

100 บาทต่อบัตร

4.4 ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป)

..-.. บาท/ครัง
้

4.5 ค่าขอรหัสประจําตัวบัตรใหม่ทดแทนรหัสเดิม

..-.. บาท/ครัง
้

(กรณีใช้บต
ั รในการเบิกถอน)
4.6 ค่าขอตรวจสอบรายการ

..-.. บาท/ครัง
้

ทัง
ู ค่าเพิ่ ม
้ นี้ ค่าบริการ และค่าใช้จา่ ยข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมล
ข้อควรระวัง :
- การทําประกันชีวต
ิ เพื่ อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อไม่มผ
ี ลต่อการพิ จารณาอนุมต
ั ิสินเชื่อ
- ดอกเบีย
้ เงินกู้จะคํานวณตั้งแต่วน
ั ที่ลก
ู ค้าได้รบ
ั เงินกู้
- กรณีผิดนัดชําระหนี้ ธนาคารจะคิดดอกเบีย
้ ในอัตราดอกเบีย
้ ปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามที่ระบุในสัญญาบวกร้อยละสามต่อปี โดยอัตรารวม
ของดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ จะไม่เกินอัตราสูงสุดตามประกาศของธนาคารสําหรับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกํากับ
และมีค่าใช้จา่ ยในการติดตามทวงถามให้ชําระหนี้เพิ่ ม
- ลูกค้าควรทําความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจลงนามยื่นขอสินเชื่อ
- หากมีขอ
้ สงสัยสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ หรือ Call Center โทร. 02 111 1111

