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1. ผู้ออกผลิตภัณฑ์

บมจ.ธนาคารกรุงไทย

2. ชื&อผลิตภัณฑ์

สินเชื&อกรุงไทยธนวัฏ และธนวัฏพิ เศษ (Krung Thai Circle Loans and Special Circle Loans)

3. อัตราดอกเบีHย

- กรณีกําหนดให้ยกเว้นบุคคลคLาประกัน/กําหนดให้มีบุคคลคLาประกัน คิดดอกเบีHยในอัตรา MRR + 3.5% ต่อปU
- กรณีที&กําหนดให้มีบุคคลคLาประกัน หากท่านประสงค์กู้โดยไม่มีบุคคลคLาประกัน ธนาคารจะคิดดอกเบีHยเพิ& ม ดังนีH
1) กลุ่มข้าราชการ ธนาคารจะคิดดอกเบีHยเพิ& มขึHนอีก 2% ต่อปU เปXนอัตรา MRR + 5.5% ต่อปU
2) กลุ่มพนักงานประจําของบริษัทหรือหน่วยงานเอกชน ธนาคารจะคิดดอกเบีHยเพิ& มขึHนอีก 2.5% ต่อปU เปXนอัตรา
MRR + 6% ต่อปU

4. อัตราดอกเบีHย หรือเบีHย
ปรับกรณีผิดนัดชําระ

- กรณี หน่ วยงานต้ นสั งกั ดจั ดทํ าบั นทึ กข้ อตกลง ธนาคารจะคิ ดดอกเบีH ยผิ ดนั ดชํ าระหนีH ในอั ตราดอกเบีH ยปกติ สู งสุ ด
ที&เรียกเก็บจริงตามข้อ 3. + 3% ต่อปU แต่หากอัตราดอกเบีHยดังกล่าวสูงเกินกว่าอัตราดอกเบีHยสูงสุดกรณีผิดนัดชําระหนีH
ตามที&ธนาคารประกาศใช้เปXนการทั&วไป (ป\จจุบันเท่ากับร้อยละ MRR + 12 หรือ ร้อยละ 18 ต่อปU แล้ วแต่ละกรณี แต่ต่อไป
อาจเปลี& ยนแปลงได้ตามที& ผู้ให้ กู้ประกาศกําหนด) จะคํ านวณด้วยอัตราดอกเบีH ยสูงสุ ดกรณีผิดนัดชําระหนีHดังกล่ าวแทน
โดยคํ านวณบนฐานส่ ว นที& เ กิ น กว่าวงเงิน สิ นเชื& อ นับตัH งแต่ วันผิ ดนัดชํ าระหนีH เปXน ต้ นไป จนกว่าจะมีการไม่ต่ อ อายุ
วงเงินหรือบอกเลิ กสั ญญา จึงให้ คํานวณบนฐานเงินต้ นคงค้ างชําระทัH งจํานวน จนกว่าผู้ กู้จะชําระหนีHให้ แก่ ผู้ให้กู้
เปXนการเสร็จสิHน
- กรณีหน่วยงานต้ นสังกั ดไม่ได้จัดทําบันทึ กข้อตกลง ธนาคารจะคิ ดดอกเบีHยผิดนัดชําระหนีHในอัตราดอกเบีHยปกติ สูงสุ ด
ที&เรียกเก็บจริงตามข้อ 3. + 3% ต่อปU (โดยอัตรารวมของดอกเบีHย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใด ๆ ไม่เกินอัตราสูงสุด
ตามประกาศของธนาคารสําหรับสินเชื&อส่วนบุคคลภายใต้การกํากับ ซึ&งป\จจุบันไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปU) นับแต่วันผิดนัด
ชําระหนีHเปXนต้นไป โดยคํานวณบนฐานส่วนที&เกินกว่าวงเงินสินเชื&อ นับตัHงแต่วน
ั ผิดนัดชําระหนีHเปXนต้นไป จนกว่าจะมี
การไม่ต่ออายุวงเงินหรือบอกเลิกสัญญา จึงให้คํานวณบนฐานเงินต้นคงค้างชําระทัHงจํานวน จนกว่าผู้กู้จะชําระหนีH
ให้แก่ผู้ให้กู้เปXนการเสร็จสิHน

5. วงเงิน

- กรณีหน่วยงานต้นสังกัดจัดทําบันทึกข้อตกลง ให้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 15 เท่าของรายได้
- กรณีหน่วยงานต้นสังกัดไม่ได้จัดทําบันทึกข้อตกลง ให้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้

6. ค่าบริการต่างๆ

- ค่าธรรมเนียมรายปU ปUละ 200 บาท
- ค่าอากรแสตมปb: เงินกู้ 2,000 บาท ต่อค่าอากร 1 บาท เศษของ 2,000 บาท คิด 1 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

7. ข้อควรระวังในเรื&องสําคัญ

- อัตราดอกเบีH ยของเงินกู้ ยื มนีH อาจเปลี& ยนแปลงได้ หาก MRR เปลี& ยนแปลงไป และอัตราดอกเบีH ยที& เพิ& มสู งขึH นอาจทํ าให้
จํานวนเงินค่าดอกเบีHยเพิ& มขึHน
- ท่านต้องชํ าระหนีHให้ กับธนาคารตามจํานวนที& กําหนดในแต่ละรอบการชํ าระ ภายในระยะเวลาที& กําหนด หากผิดนัดชําระหนีH
ธนาคารจะคิดดอกเบีHยผิดนัดชําระหนีHตามข้อ 4

8. การแจ้งให้ชําระหนีH หรือ

ป\จจุบันธนาคารไม่มีการจัดส่งใบแจ้งให้ชําระหนีH เนื&องจากเปXนสินเชื&อลั กษณะวงเงินกู้หมุนเวียน (Revolving Loan)

ค่าธรรมเนียมต่างๆ

ดังนัHน จะคิ ดดอกเบีHยเมื&อลูกค้ ามีการเบิกใช้วงเงิน ซึ&งรอบการชําระของแต่ละเดือนสามารถชําระขัHนตhาเฉพาะดอกเบีHย
ได้โดยธนาคารจะหักชําระหนีHจากบัญชีออมทรัพย์ ทัHงนีH ลูกค้าสามารถตรวจสอบว่ามีการเบิกใช้วงเงินในแต่ละเดือนได้
จากรายการแสดงการเคลื&อนไหวบัญชี (Statement) ของบัญชีออมทรัพย์ที&มีวงเงินสินเชื&อกรุงไทยธนวัฏ

9. การแจ้งได้รบ
ั ชําระเงินจาก

สามารถตรวจสอบรายการหั ก ชํ า ระดอกเบีH ย ค่ า ธรรมเนี ย มรายปU และเงิน ต้ น โดยวิธี ก าร Update passbook ได้

ลูกค้า

ตลอดเวลา ซึ&งจะแยกรายการหั กชํ าระได้ โดยตรวจสอบจากคํ าย่ อ (Code) ที& ปรากฎใน Passbook กรณีที&เกิ ดจาก
การรวมรายการใน Passbook ลู ก ค้ า สามารถตรวจสอบรายการหั ก ชํ า ระหนีH ไ ด้ โ ดยขอ Statement ที& ส าขาของ
ธนาคารเพื& อตรวจสอบข้อมูลรายการย้อนหลังได้ไม่เกิน 6 เดือนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

10.
10. การแจ้งเปลี&ยนแปลง

หากข้ อ มู ล รายละเอี ย ดในการติ ด ต่ อ ของลู ก ค้ า มี ก ารเปลี& ย นแปลง กรุ ณ าแจ้ ง ให้ ท างธนาคารทราบทั น ที เช่ น

เงื&อนไขการให้บริการ หรือ

ชื& อ - นามสกุล อาชี พ สถานที& ทํางาน สถานที& อยู่ เบอร์โทรศั พ ท์ และรายละเอียดต่ างๆ เพื& อให้ การสื& อสารข้ อมู ลกั บ

การแจ้งเตือนที&สําคัญต่างๆ
างๆ

ลูกค้าเปXนไปอย่างรวดเร็ว โดยการแจ้งผ่านสาขาที&ลูกค้าใช้บริการ

11. ประกันภัยประเภทที
ประเภทที&ลูกค้า

ลูกค้าสามารถเลือกทําประกันชีวต
ิ เพื& อคุ้มครองวงเงินสินเชื&อหรือไม่ก็ได้ การทําประกันชีวต
ิ เพื& อคุ้มครองวงเงินสิ นเชื&อ

จําเปXนต้องทํา หรือที&สามารถ

จะเปXนประโยชน์ต่อลู กค้ าและทายาทในกรณีเกิ ดเหตุการณ์ไม่คาดฝ\ น ทัH งนีHการทํ าประกั นชี วิตฯดั งกล่ าว เปXนไปตาม

เลือกได้

ความสมัครใจของลูกค้า และไม่มีผลต่อการพิ จารณาอนุมัติสินเชื&อ
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12.
12. ช่องทางการติดต่อ

หากมี ข้ อ สงสั ย หรือ ประสงค์ จ ะสอบถามข้ อ มู ล เพิ& ม เติ ม หรือ แจ้ ง ข้ อ ร้อ งเรีย น ลู ก ค้ า สามารถเข้ า ไปดู ร ายละเอี ย ด

ธนาคาร

เพิ& มเติมได้ที& krungthai.com หรือ Call Center โทร. 02 111 1111 หรือ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

ข้อควรระวัง !!
-

การทําประกันชีวต
ิ เพื& อคุ้มครองวงเงินสินเชื&อไม่มีผลต่อการพิ จารณาอนุมัติสินเชื&อ

-

ดอกเบีHยเงินกู้จะคํานวณตัHงแต่วน
ั ที&ลูกค้าเบิกใช้วงเงินกู้

-

หากผิดนัดชําระหนีH
กรณีหน่วยงานต้นสังกัดจัดทําบันทึ กข้อตกลง ธนาคารจะคิ ดดอกเบีHยในอัตราดอกเบีHยปกติสูงสุดที&เรียกเก็บจริงตามที&ระบุในสัญญาบวก
ร้อยละสามต่อปU โดยรวมกันแล้วไม่เกินกว่าอัตราดอกเบีHยสูงสุดกรณีผิดนัดชําระหนีHตามประกาศของธนาคาร
กรณีหน่วยงานต้นสังกัดไม่ได้จัดทําบันทึกข้อตกลง ธนาคารจะคิ ดดอกเบีHยในอัตราดอกเบีHยปกติสูงสุดที&เรียกเก็บจริงตามที&ระบุในสัญญา
บวกร้อยละสามต่อปU โดยอัตรารวมของดอกเบีHย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ จะไม่เกินอัตราตามประกาศของธนาคารสําหรับสิ นเชื&อ
ส่วนบุคคลภายใต้การกํากับ

-

ลูกค้าควรทําความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และเงื&อนไขก่อนตัดสินใจลงนามยื&นขอสินเชื&อ

-

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเจ้าหน้าที& หรือ Call Center โทร. 02 111 1111
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