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1. ผู้ออกผลิตภัณฑ์

บมจ.ธนาคารกรุงไทย

2. ชื#อผลิตภัณฑ์

สินเชื#อกรุงไทยธนวัฏ 5 Plus

3. อัตราดอกเบี8ย

MRR + 9 % ต่อป=

4. อัตราดอกเบี8ย หรือเบี8ยปรับกรณีผิดนัด

คิ ดดอกเบี8ยผิดนัดชําระหนี8ในอัตราดอกเบี8ยปกติ สูงสุดที#เรียกเก็บจริงตามข้อ 3. + 3% ต่อป= (โดยอัตรารวม

ชําระ

ของดอกเบี8ย ค่ าปรับ ค่ าบริการ ค่ าธรรมเนียมใด ๆ จะไม่เกินอัตราสูงสุดตามประกาศของธนาคารสําหรับ
สิ นเชื# อส่ วนบุคคลภายใต้ การกํ ากั บ ซึ#งปRจจุบันไม่เกิ นร้อยละ 25 ต่ อป=) โดยคํ านวณบนฐานส่ วนที# เกิ น
กว่าวงเงินสินเชื#อ นับตั8งแต่วน
ั ผิดนัดชําระหนี8เปTนต้นไป จนกว่าจะมีการไม่ต่ออายุวงเงินหรือบอกเลิ ก
สัญญา จึงให้คํานวณบนฐานเงินต้นคงค้างชําระทั8งจํานวน จนกว่าผู้กู้จะชําระหนี8ให้แก่ผู้ให้กู้เปTนการ
เสร็จสิ8น

5. วงเงิน

สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ และไม่เกิน 1.0 ล้านบาท

6. ค่าบริการต่างๆ

- ค่าธรรมเนียมรายป= ป=ละ 200 บาท
- ค่าอากรแสตมปW: ตามประกาศของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย/จ่ายครั8งเดียวเมื#อจัดทํานิติกรรมสัญญา

7. ข้อควรระวังในเรื#องสําคัญ

- อัตราดอกเบี8ยของเงินกู้ยืมนี8อาจเปลี#ยนแปลงได้หาก MRR เปลี#ยนแปลงไป และอัตราดอกเบี8ยที# เพิ# ม
สูงขึ8นอาจทําให้จํานวนเงินค่าดอกเบี8ยเพิ# มขึ8น
- ท่านต้องชําระหนี8ให้ กับธนาคารตามจํานวนที# กําหนดในแต่ละรอบการชําระ ภายในระยะเวลาที#กําหนด
หากผิดนัดชําระหนี8 ธนาคารจะคิดดอกเบี8ยผิดนัดชําระหนี8ตามข้อ 4

8. การแจ้งให้ชําระหนี8 หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ

เนื#องจากเปTนสิ นเชื# อลั กษณะวงเงินกู้หมุ นเวียน (Revolving Loan) โดยธนาคารจะคิ ดดอกเบี8 ย
เมื#อลูกค้ามีการเบิกใช้วงเงิน ดังนั8น ธนาคารจะจัดส่งใบแจ้งหนี8ให้แก่ลูกค้าเฉพาะเดือนที#ลูกค้ามีการ
เบิกใช้วงเงินทางไปรษณีย์ หรือทางอิเล็ กทรอนิกส์ ตามที#ลูกค้ าได้ เลื อกไว้ ซึ#งการชําระของแต่ ละเดื อน
สามารถชําระขั8นตcาเฉพาะดอกเบี8ยได้ โดยธนาคารจะหักชําระหนี8จากบัญชีออมทรัพย์ มีรายละเอียดต่ างๆ
เช่น วงเงินกู้ จํานวนต้นเงินคงเหลื อ ดอกเบี8ย ดอกเบี8ยผิดนัด (ถ้ามี) ค่ าธรรมเนียม/เบี8 ยปรับ (ถ้ามี)
รวมเงินที#ต้องชําระ เปTนต้น

9. การแจ้งได้รบ
ั ชําระเงินจากลูกค้า

จัดส่งใบเสร็จรับเงินให้แก่ ลูกค้ าทางไปรษณีย์ โดยพิ มพ์ ส่งเฉพาะเดือนที# ลูกค้ ามีการเบิกใช้วงเงิน
และธนาคารได้รบ
ั การชําระหนี8จากลูกค้าเท่านั8น โดยจัดส่งพร้อมกับใบแจ้งหนี8

10. การแจ้งเปลี#ยนแปลงเงื#อนไขการให้บริการ

หากข้อมู ลรายละเอียดในการติ ดต่ อของลู กค้ ามีการเปลี# ยนแปลง กรุณาแจ้งให้ ทางธนาคารทราบทั นที

หรือการแจ้งเตือนที#สําคัญต่างๆ

เช่น ชื#อ – นามสกุล อาชีพ สถานที# ทํางาน สถานที# อยู่ เบอร์โทรศั พท์ และรายละเอียดต่างๆ เพื# อให้ การ
สื#อสารข้อมูลกับลูกค้าเปTนไปอย่างรวดเร็ว โดยการแจ้งผ่านสาขาที#ลูกค้าใช้บริการ

11. ประกันภัยประเภทที#ลูกค้าจําเปTนต้องทํา

ลู ก ค้ า สามารถเลื อ กทํ า ประกั น ชี วิ ต เพื# อคุ้ ม ครองวงเงิ น สิ น เชื# อหรื อ ไม่ ก็ ไ ด้ การทํ า ประกั น ชี วิ ต

หรือที#สามารถเลือกได้

เพื# อคุ้ มครองวงเงินสิ นเชื# อจะเปTนประโยชน์ต่อลู กค้ าและทายาทในกรณีเกิ ดเหตุการณ์ไม่คาดฝR น ทั8 งนี8
การทําประกันชีวต
ิ ฯดังกล่าว เปTนไปตามความสมัครใจของลูกค้า และไม่มีผลต่อการพิ จารณาอนุมัติสินเชื#อ

12. ช่องทางการติดต่อธนาคาร

หากมี ข้ อสงสั ยหรื อประสงค์ จะสอบถามข้ อมู ลเพิ# มเติ ม หรื อแจ้ งข้ อร้ องเรี ยน ลู กค้ าสามารถเข้ าไปดู
รายละเอียดเพิ# มเติมได้ที# krungthai.com หรือ Call Center โทร. 02 111 1111 หรือ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

ข้อควรระวัง !!
-

การทําประกันชีวต
ิ เพื# อคุ้มครองวงเงินสินเชื#อไม่มีผลต่อการพิ จารณาอนุมัติสินเชื#อ

-

ดอกเบี8ยเงินกู้จะคํานวณตั8งแต่วันที#ลูกค้าได้รบ
ั เงินกู้

-

กรณีผิดนัดชําระหนี8 ธนาคารจะคิดดอกเบี8ยในอัตราดอกเบี8ยปกติสูงสุดที#เรียกเก็บจริงตามที#ระบุในสัญญาบวกร้อยละสามต่อป= โดยอัตรารวม
ของดอกเบี8ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ จะไม่เกินอัตราสูงสุดตามประกาศของธนาคารสําหรับสินเชื#อส่วนบุคคลภายใต้การกํากับ

-

ลูกค้าควรทําความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และเงื#อนไขก่อนตัดสินใจลงนามยื#นขอสินเชื#อ

-

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเจ้าหน้าที# หรือ Call Center โทร. 02 111 1111

