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ขอ้ควรระวงั !!ขอ้ควรระวงั !!ขอ้ควรระวงั !!ขอ้ควรระวงั !!    

- การทําประกันชีวติเพื# อคุ้มครองวงเงนิสินเชื#อไม่มีผลต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื#อ 

- ดอกเบี9ยเงินกู้จะคํานวณตั9งแต่วันที#ลูกค้าได้รบัเงนิกู้ 

- กรณีผิดนัดชําระหนี9   ธนาคารจะคิดดอกเบี9ยในอัตราดอกเบี9ยปกติสูงสุดที#เรยีกเก็บจรงิตามที#ระบุในสัญญาบวกรอ้ยละสามต่อป?  โดยอัตรารวม

ของดอกเบี9ย ค่าปรบั ค่าบรกิาร ค่าธรรมเนียมใดๆ จะไม่เกินอัตราสูงสุดตามประกาศของธนาคารสําหรบัสินเชื#อส่วนบุคคลภายใต้การกํากับ และ

มีค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามให้ชําระหนี9เพิ#ม 

- ลูกค้าควรทําความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และเงื#อนไขก่อนตัดสินใจลงนามยื#นขอสินเชื#อ  

- หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเจ้าหน้าที# หรอื Call Center โทร. 02 111 1111 

1. ผู้ออกผลิตภัณฑ์1. ผู้ออกผลิตภัณฑ์1. ผู้ออกผลิตภัณฑ์1. ผู้ออกผลิตภัณฑ์    บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

2222. ชื#อผลิตภัณฑ์. ชื#อผลิตภัณฑ์. ชื#อผลิตภัณฑ์. ชื#อผลิตภัณฑ์    สินเชื#อกรุงไทย Smart Money 

3333. อตัราดอกเบี9ย. อตัราดอกเบี9ย. อตัราดอกเบี9ย. อตัราดอกเบี9ย    - กรณีบุคคลทั#วไปที#มีรายได้ประจํา อัตราดอกเบี9ย 20% ต่อป?  

- กรณีผู้ประกอบการรา้นค้ารายย่อยทั#วไป อัตราดอกเบี9ย 22% ต่อป? 

4444. อตัราดอกเบี9ย หรอืเบี9ยปรบักร. อตัราดอกเบี9ย หรอืเบี9ยปรบักร. อตัราดอกเบี9ย หรอืเบี9ยปรบักร. อตัราดอกเบี9ย หรอืเบี9ยปรบักรณีผิดณีผิดณีผิดณีผิด

นัดชําระนัดชําระนัดชําระนัดชําระ    

� คิดดอกเบี9ยผิดนัดชําระหนี9ในอัตราดอกเบี9ยปกติสูงสุดที#เรยีกเก็บจริงตามข้อ 3. + 3% ต่อป? (โดยอัตรารวม

ของดอกเบี9ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ จะไม่เกินอัตราสูงสุดตามประกาศของธนาคารสําหรับ

สินเชื#อส่วนบุคคลภายใต้การกํากับ ซึ#งปPจจุบันไม่เกินร้อยละ 25 ต่อป?)  นับแต่วันผิดนัดชําระหนี9เปRนต้นไป 

โดยคํานวณบนฐานเงินต้นของค่างวดที#ค้างชําระในแต่ละงวดไปจนถึงวันที#ศาลรับฟUอง   หลังจากนั9น         

จะคํานวณบนฐานเงนิต้นที#ค้างชําระทั9งจํานวน  จนกวา่จะชําระหนี9เสรจ็สิ9น 

� สูตรการคํานวณอัตราดอกเบี9ยผิดนัดชําระ คือ 

                         เงนิต้นของค่างวดที#ผิดนัดชําระ x อัตราดอกเบี9ยผิดนัด x จํานวนวันที#ผิดนัด 

                                                                               365 วนั 

5. วงเงนิ5. วงเงนิ5. วงเงนิ5. วงเงนิ    - กรณีบุคคลทั#วไปที#มีรายได้ประจํา สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ และไม่เกิน 1.0 ล้านบาท 

- กรณีผู้ประกอบการรา้นค้ารายย่อยทั#วไป สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้สุทธิ และไม่เกิน 0.5 ล้านบาท 

6666. ค่าบรกิารต่างๆ . ค่าบรกิารต่างๆ . ค่าบรกิารต่างๆ . ค่าบรกิารต่างๆ     - ค่าอากรแสตมปX: เงนิกู้ 2,000 บาท ต่อค่าอากร 1 บาท เศษของ 2,000 บาท คิด 1 บาท สูงสุด ไม่เกิน 10,000 บาท 

- ค่าติดตามทวงถามหนี9: 100 บาท/บัญชี/ทุกรอบของการผิดนัดชําระหนี9  

7. ข้อควรระวงัในเรื#องสําคัญ 7. ข้อควรระวงัในเรื#องสําคัญ 7. ข้อควรระวงัในเรื#องสําคัญ 7. ข้อควรระวงัในเรื#องสําคัญ     - ท่านต้องชําระหนี9ให้กับธนาคารตามจํานวนที#กําหนดในแต่ละรอบการชําระ ภายในระยะเวลาที#กําหนด 

หากผิดนัดชําระหนี9  ธนาคารจะคิดดอกเบี9ยผิดนัดชําระหนี9ตามข้อ 4 

- หากท่านผิดนัดชําระหนี9หรือผิดเงื#อนไขการชําระหนี9  อาจมีการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี9

จากท่าน        

8. การแจง้ให้ชําระหนี98. การแจง้ให้ชําระหนี98. การแจง้ให้ชําระหนี98. การแจง้ให้ชําระหนี9    หรอืค่าธรรมเนียมหรอืค่าธรรมเนียมหรอืค่าธรรมเนียมหรอืค่าธรรมเนียม

ต่างๆต่างๆต่างๆต่างๆ    

จัดส่งใบแจ้งหนี9ให้แก่ลูกค้าทุกเดือนทางไปรษณีย์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที#ลูกค้าได้เลือกไว้  ซึ#งมี

รายละเอียดต่างๆ เช่น วงเงินกู้ จํานวนต้นเงินคงเหลือ ดอกเบี9ย ดอกเบี9ยผิดนัด (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียม/

เบี9ยปรบั (ถ้ามี) รวมเงนิที#ต้องชําระ วนัที#ชําระครั9งต่อไป เปRนต้น 

9. การแจง้ได้รบัชําระเงนิจากลูกค้า9. การแจง้ได้รบัชําระเงนิจากลูกค้า9. การแจง้ได้รบัชําระเงนิจากลูกค้า9. การแจง้ได้รบัชําระเงนิจากลูกค้า    จัดส่งใบเสร็จรับชําระเงินกู้ให้แก่ลูกค้าทุกเดือนทางไปรษณีย์ เฉพาะกรณีหักชําระจากบัญชีเงินฝากเท่านั9น 

กรณีอื#นๆ  ได้รับจากช่องทางตามที#ลูกค้าชําระ  เช่น  เคาน์เตอร์บริการที#สาขา  หรือทางอิเล็กทรอนิกส์   

ตามที#ลูกค้าได้เลือกไว้   โดยแจ้งรายละเอียดใบเสร็จรับเงิน เช่น จํานวนเงินต้น ดอกเบี9ย ดอกเบี9ยผิดนัด 

(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียม/เบี9ยปรบั (ถ้ามี) รวมจํานวนเงนิที#ชําระ เปRนต้น 

10. การแจง้เปลี#ยนแปลงเงื#อนไขการ10. การแจง้เปลี#ยนแปลงเงื#อนไขการ10. การแจง้เปลี#ยนแปลงเงื#อนไขการ10. การแจง้เปลี#ยนแปลงเงื#อนไขการ

ให้บรกิาร หรอืการแจง้เตือนที#สําคัญให้บรกิาร หรอืการแจง้เตือนที#สําคัญให้บรกิาร หรอืการแจง้เตือนที#สําคัญให้บรกิาร หรอืการแจง้เตือนที#สําคัญ

ต่างๆต่างๆต่างๆต่างๆ    

หากข้อมูลรายละเอียดในการติดต่อของลูกค้ามีการเปลี#ยนแปลง กรุณาแจ้งให้ทางธนาคารทราบทันที 

เช่น ชื#อ – นามสกุล อาชีพ สถานที#ทํางาน สถานที#อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และรายละเอียดต่างๆ เพื# อให้การ

สื#อสารข้อมูลกับลูกค้าเปRนไปอย่างรวดเรว็ โดยการแจ้งผ่านสาขาที#ลูกค้าใช้บรกิาร 

11. 11. 11. 11. ประกันภัยประเภทที#ลูกค้าจาํเปRนต้องประกันภัยประเภทที#ลูกค้าจาํเปRนต้องประกันภัยประเภทที#ลูกค้าจาํเปRนต้องประกันภัยประเภทที#ลูกค้าจาํเปRนต้อง

ทํา หรอื ที#สามารถเลือกได้ทํา หรอื ที#สามารถเลือกได้ทํา หรอื ที#สามารถเลือกได้ทํา หรอื ที#สามารถเลือกได้    

ลูกค้าสามารถเลือกทําประกันชีวติเพื# อคุ้มครองวงเงนิสินเชื#อหรอืไม่ก็ได้ การทําประกันชีวติเพื# อคุ้มครอง

วงเงินสินเชื# อจะเปRนประโยชน์ต่อลูกค้าและทายาทในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝPน ทั9งนี9การทํา       

ประกันชีวติฯดังกล่าว  เปRนไปตามความสมัครใจของลูกค้าและไม่มีผลต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื#อ 

12. ช่องทางการติดต่อธนาคาร12. ช่องทางการติดต่อธนาคาร12. ช่องทางการติดต่อธนาคาร12. ช่องทางการติดต่อธนาคาร    หากมีข้อสงสัยหรอืประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ#มเติม หรอืแจ้งข้อรอ้งเรียน ลูกค้าสามารถเข้าไปดูรายละเอียด

เพิ#มเติมได้ที# krungthai.com หรอื Call Center โทร. 02 111 1111 หรอื ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา 

 

 


