
ขอ้มูลสําคัญของผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet)
ช่ือผลิตภัณฑ์ : สินเช่ือกรงุไทยเปย์เดะ
ผู้ออกผลิตภัณฑ์ : บมจ. ธนาคารกรงุไทย จาํกัด มหาชน

1. 2.

3. 4. 5.

วงเงนิ และลําดับการตัดชาํระหน้ีอตัราดอกเบี้ย และเบี้ยปรบักรณีผิดนัดชาํระ

การแจง้หน้ี หรอื
ค่าธรรมเนียมต่างๆ

การแจง้ชาํระเงนิ
จากลกูค้า

การแจง้เปล่ียนแปลง
เงื่อนไขการให้บรกิาร
หรอืแจง้เตือนสําคัญ

อตัราดอกเบี้ย  วงเงนิกู้ และลําดับการตัดชําระหน้ี

การแจง้เตือนต่างๆ

บรกิารต่างๆ

จัดส่งใบเสรจ็รบัชําระเงนิกู้ให้แก่ลูกค้า
ทุกเดือนทางไปรษณีย์ เฉพาะกรณีหัก
ชําระจากบัญชเีงนิฝากเท่าน้ัน กรณีอื่นๆ 
ได้รบัจากช่องทางตามท่ีลูกค้าชําระ เช่น 
เคาน์เตอรบ์รกิารท่ีสาขา หรอืทางอิเล็ก
ทรอนิกส์ ตามท่ีลกูค้าได้เลือกไว ้โดยแจง้
รายละเอียดใบเสรจ็รบัเงนิ เช่น จํานวน
เงนิต้น ดอกเบ้ีย ดอกเบ้ียผิดนัด (ถ้าม)ี 
ค่าธรรมเนียม/เบีย้ปรบั (ถ้ามี) รวม
จาํนวนเงนิท่ีชําระ เปน็ต้น

จัดส่งใบแจ้งหน้ีให้แก่ลูกค้าทุกเดือน
ทางไปรษณีย์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามท่ีลูกค้าได้เลือกไว ้ซึ่งม ีรายละเอยีด
ต่างๆ เชน่ วงเงนิกู ้จาํนวนต้นเงนิคงเหลือ 
ดอกเบี้ย ดอกเบี้ยผิดนัด (ถ้ามี) 
ค่าธรรมเนียม/ เบีย้ปรบั (ถ้าม)ี รวมเงนิ
ท่ีต้องชําระ วนัท่ีชําระครัง้ต่อไป เปน็ต้น

สําหรบับุคคลท่ัวไปท่ีมีรายได้ประจาํ อัตราดอกเบี้ย MRR + 7.00% ต่อปี
กรณีผิดนัดชําระหน้ี ธนาคารจะคิดดอกเบีย้ชําระหน้ีในอตัราดอกเบีย้ปกติสูงสุด
ท่ีเรยีกเก็บจรงิตามท่ีระบุในสัญญาบวกรอ้ยละสามต่อปี (โดยอตัรารวมของ
ดอกเบ้ีย ค่าปรบั ค่าบรกิารค่าธรรมเนียมใดๆ จะไมเ่กินอตัราสูงสุดตาม
ประกาศของธนาคาร สําหรบัสินเช่ือส่วนบุคคลภายใต้การกํากับ ซึง่ปจัจบุนั
ไมเ่กินรอ้ยละ 25 ต่อปี) นับแต่วนัผิดนัดชําระหน้ี เปน็ต้นไปโดยคํานวณบน
ฐานเงนิต้นของค่างวดท่ีค้างชําระในแต่ละงวดไปจนถึงวนัท่ีศาลรบัฟอ้งหลัง
จากน้ันให้คํานวณบนฐานเงนิต้นท่ีค้างชําระท้ังจาํนวนจนกวา่จะชําระหน้ีเสรจ็ส้ิน

สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ และไม่เกิน 1.0 ล้านบาท
ธนาคารจะตัดชําระค่าธรรมเนียม ดอกเบีย้ และเงนิต้นของยอดหน้ี
ท่ีลูกหน้ีค้างชําระนานท่ีสุดก่อน แล้วจงึตัดชําระยอดหน้ีท่ีค้างชําระ
นานรองลงมา ตามลําดับ ท้ังน้ี หากลกูหน้ีมเีงนิทดรองจา่ยในงวด
การชําระ ธนาคารจะตัดชําระหน้ีเป็นลําดับแรก รวมท้ังหากลูกหน้ี
มีดอกเบี้ยผิดนัดชําระหน้ี ธนาคารจะตัดดอกเบี้ยผิดนัดชําระหน้ี
ในงวดค้างชําระในลําดับของดอกเบี้ย โดยคํานวณอัตราดอกเบี้ย
ผิดนัดชําระหน้ี ตามขอ้ 1 เปน็ไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

หากขอ้มูลรายละเอยีดในการติดต่อของ
ลูกค้ามีการเปล่ียนแปลง กรุณาแจ้งให้
ทางธนาคารทราบทันที เชน่ ชื่อ – นามสกลุ 
อาชีพ สถานท่ีทํางาน สถานท่ีอยู่ เบอร์
โทรศัพท์ และรายละเอยีดต่างๆ เพ่ือให้การ 
ส่ือสารขอ้มูลกับลกูค้าเปน็ไปอย่างรวดเรว็ 
โดยการแจง้ผ่านสาขาท่ีลกูค้าใชบ้รกิาร

สูตรการคํานวณอตัราดอกเบีย้ผิดนัดชําระ คือ
เงนิต้นของค่างวดท่ีผิดนัดชําระ x อตัราดอกเบ้ียผิดนัด x จาํนวนวนัท่ีผิดนัด

365 วนั

6. 7. ประกันภัยประเภทท่ีลกูค้าจาํเป็นต้องทํา
หรอืสามารถเลือกได้ค่าบรกิารต่างๆ

ค่าอากรแสตมป์ : เงนิกู้  2,000 บาท ต่อค่าอากร 1 บาท เศษของ
2,000 บาท คิด 1 บาท สูงสุด ไมเ่กิน 10,000 บาท
ค่าติดตามทวงถามหน้ี :
    (1) กรณีค้างชําระหน้ีหน่ึงงวด เรยีกเก็บไมเ่กิน 50 บาท ต่อบญัชี
         ต่อรอบการทวงถามหน้ี
   (2) กรณีค้างชําระหน้ีมากกวา่หน่ึงงวด เรยีกเก็บไมเ่กิน 100 บาท
          ต่อบัญช ีต่อรอบการทวงถามหน้ี
     ยกเวน้ ค่าติดตามทวงถามหน้ีจะไมม่กีารเรยีกเก็บในกรณีดังน้ี
               (1) กรณีลกูหน้ีมหีน้ีค้างชําระหรอืหน้ีท่ีถึงกําหนดชําระ
                    สะสมไมเ่กิน 1,000 บาท
               (2) กรณีท่ีได้รบัชําระหน้ีครบตามจาํนวนหรอืมกีารบอก
                     เลิกสัญญาแล้วตามกฎหมาย

ลูกค้าสามารถเลือกทําประกันชีวิตเพ่ือคุ้มครองวงเงินสินเช่ือ
หรอืไม่ก็ได้ การทําประกันชีวติเพ่ือคุ้มครองวงเงนิสินเชื่อจะเป็น
ประโยชน์ต่อลูกค้าและทายาทในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
ท้ังน้ีการทําประกันชีวติฯดังกล่าว เป็นไปตามความสมัครใจของ
ลูกค้าและไม่มีผลต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
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8.ขอ้ควรระวงั

9. ชอ่งทางติดต่อธนาคาร

อัตราดอกเบ้ียอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ หากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง MRR เปล่ียนแปลงไปท้ังน้ีใน กรณีท่ีอัตราดอกเบี้ยเพ่ิมสูงข้ึนอาจทําให้
จาํนวนเงนิค่าดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึน และหักชําระเงนิต้นได้น้อยลง ทําให้จะต้องชําระงวดสุดท้ายในเงนิจาํนวนท่ีมากกวา่ค่างวดปกติท่ีกําหนดไว้
สแกนเพ่ืออ่านตัวอย่างเพ่ิมเติม

ท่านต้องชําระหน้ีให้กับธนาคารตามจาํนวนท่ีกําหนดในแต่ละรอบการชําระภายในระยะเวลาท่ีกําหนด หากผิดนัดชําระหน้ีธนาคารจะคิดดอกเบี้ย
ผิดนัดชําระหน้ีตามข้อ 1
หากท่านผิดนัดชําระหน้ีหรอื ผิดเงื่อนไขการชําระหน้ี อาจมีการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหน้ีจากท่าน

หากมขีอ้สงสัยหรอืประสงค์จะสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม หรอืแจง้ขอ้รอ้งเรยีน ลกูค้าสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี krungthai.com
หรอื Call Center โทร. 02 111 1111 หรอื ธนาคารกรุงไทยทกุสาขา



ท้ังน้ี ค่าบรกิาร และค่าใชจ้า่ยข้างต้น ยังไมร่วมภาษีมูลค่าเพ่ิม

อตัราดอกเบี้ย ค่าบรกิาร ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้า่ยอื่นๆ
ชื่อผลิตภัณฑ์ : สินเช่ือกรงุไทยเปย์เดะ

2. ค่าใชจ้า่ยท่ีจา่ยให้แก่หน่วยงานราชการ

   2.1 ค่าอากรแสตมป์

3. ค่าใชจ้า่ยท่ีจา่ยให้แก่บุคคลอื่นหรอืหน่วยงานภายนอก

   3.1 ค่าใชจ้า่ยในการชําระเงนิ

   3.2 ค่าใชจ้า่ยในการตรวจสอบขอ้มูลเครดิต

   3.3 ค่าใชจ้า่ยกรณีเงนิในบญัชไีมพ่อจา่ย

        (กรณีชําระหน้ีโดยการหักบญัชกัีบสถาบนัการเงนิอื่น)

   3.4 ค่าใชจ้า่ยในการติดตามทวงถามหน้ี

   3.5 ค่าใชจ้า่ยท่ีเก่ียวขอ้งกับการพิสูจน์ตัวตนหรอืยืนยันตัวตนของ  
        ลกูค้าทางดิจทัิล

4. ค่าใชจ้า่ยท่ีเปน็ต้นทุนในการดําเนินงานของธนาคาร

   4.1 ค่าใช้จา่ยในการติดตามทวงถามหน้ี

   4.2 ค่าใชจ้า่ยกรณีเชค็คืน (ไม่เกิน 200 บาทต่อครัง้)

   4.3 ค่าออกบัตรใหมก่รณีหายชํารดุ (กรณีใชบ้ตัรในการเบกิถอน)

   4.4 ค่าขอใบแจง้ยอดบญัชขีองแต่ละงวด (ชุดท่ี 2 เปน็ต้นไป)

   4.5 ค่าขอรหัสประจาํตัวบตัรใหมท่ดแทนรหัสเดิม 

        (กรณีใชบ้ตัรในการเบกิถอน)

   4.6 ค่าขอตรวจสอบรายการ

เงนิกู้ 2,000 บาท ต่อค่าอากร 1 บาท เศษของ 2,000 บาท คิด 1 บาท 

สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

..-.. บาท/ครัง้

..-.. บาท/ครัง้

..-.. บาท/ครัง้

ไมเ่กิน 50 บาท/บญัชี/รอบการทวงถามหน้ี (กรณีมหีน้ีค้างชําระ 1 งวด)
ไมเ่กิน 100 บาท /บญัช/ีรอบการทวงถามหน้ี (กรณีมหีน้ีค้าชําระมากกวา่ 1 งวด)
(กรณีมีหน้ีค้างชําระหรอืหน้ีท่ีถึงกําหนดชําระสะสมไม่เกิน 1,000 บาท จะไมม่กีาร

เรยีกเก็บค่าใช้จา่ยในการติดตามทวงถามหน้ี)

..-.. บาท/ครัง้

..-.. บาท/ครัง้

200 บาทต่อฉบบั

100 บาทต่อบตัร

..-.. บาท/ครัง้

..-.. บาท/ครัง้

..-.. บาท/ครัง้

รายการ อตัราดอกเบีย้/ค่าบรกิาร/ค่าธรรมเนียม/ค่าใชจ้า่ย

ค่าใชจ้า่ยตามท่ีได้จา่ยไปจรงิและพอสมควรแก่เหตุ

1. ดอกเบีย้ เบีย้ปรบั ค่าปรบั ค่าบรกิาร หรอืค่าธรรมเนียมใดๆ ไมเ่กิน 25% ต่อปี

ขอ้ควรระวงั : 
- การทําประกันชวีติเพ่ือคุ้มครองวงเงนิสินเช่ือไม่มผีลต่อการพิจารณาอนุมติัสินเชื่อ
- ดอกเบีย้เงนิกู้จะคํานวณต้ังแต่วนัท่ีลูกค้าได้รบัเงนิกู้
- กรณีผิดนัดชําระหน้ี ธนาคารจะคิดดอกเบีย้ในอัตราดอกเบีย้ปกติสูงสุดท่ีเรยีกเก็บจรงิตามท่ีระบุในสัญญาบวกรอ้ยละสามต่อป ีโดยอัตรารวม
   ของดอกเบี้ย ค่าปรบั ค่าบรกิาร ค่าธรรมเนียมใดๆ จะไม่เกินอัตราสูงสุดตามประกาศของธนาคารสําหรบัสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกํากับ 
   และมีค่าใช้จา่ยในการติดตามทวงถามให้ชําระหน้ีเพ่ิม
- ลกูค้าควรทําความเขา้ใจในผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจลงนามย่ืนขอสินเชื่อ
- หากมขีอ้สงสัยสามารถสอบถามเจา้หน้าท่ี หรอื Call Center โทร. 02 111 1111


