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ข้อมูลข้อมูลข้อมูลข้อมูลสําคัญของผลิตภัณฑ์ สําคัญของผลิตภัณฑ์ สําคัญของผลิตภัณฑ์ สําคัญของผลิตภัณฑ์ ((((Sales SheetSales SheetSales SheetSales Sheet))))    สินเชื&อกรงุไทยธนวฏั และธนวฏัพิเศษสินเชื&อกรงุไทยธนวฏั และธนวฏัพิเศษสินเชื&อกรงุไทยธนวฏั และธนวฏัพิเศษสินเชื&อกรงุไทยธนวฏั และธนวฏัพิเศษ    

((((Krung Thai Circle Loans and Special Circle LoansKrung Thai Circle Loans and Special Circle LoansKrung Thai Circle Loans and Special Circle LoansKrung Thai Circle Loans and Special Circle Loans))))  
v. 1/2564 

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

2222. ชื&อผลิตภัณฑ์. ชื&อผลิตภัณฑ์. ชื&อผลิตภัณฑ์. ชื&อผลิตภัณฑ์    สินเชื&อกรุงไทยธนวฏั และธนวฏัพิเศษ (Krung Thai Circle Loans and Special Circle Loans) 

3333. อตัราดอกเบีHย. อตัราดอกเบีHย. อตัราดอกเบีHย. อตัราดอกเบีHย    - กรณีกําหนดให้ยกเวน้บุคคลคLาประกัน/กําหนดให้มีบุคคลคLาประกัน คิดดอกเบีHยในอัตรา MRR + 3.5% ต่อปU  

- กรณีที&กําหนดให้มีบุคคลคLาประกัน หากท่านประสงค์กู้โดยไม่มีบุคคลคLาประกัน ธนาคารจะคิดดอกเบีHยเพิ&ม ดังนีH 

1) กลุ่มข้าราชการ ธนาคารจะคิดดอกเบีHยเพิ&มขึHนอีก 2% ต่อปU เปXนอัตรา MRR + 5.5% ต่อปU 

2) กลุ่มพนักงานประจําของบรษัิทหรอืหน่วยงานเอกชน ธนาคารจะคิดดอกเบีHยเพิ&มขึHนอีก 2.5% ต่อปU เปXนอัตรา            

    MRR + 6% ต่อปU 

4444. อตัราดอกเบีHย หรอืเบีHย. อตัราดอกเบีHย หรอืเบีHย. อตัราดอกเบีHย หรอืเบีHย. อตัราดอกเบีHย หรอืเบีHย

ปรบักรณีผิดนัดชําระปรบักรณีผิดนัดชําระปรบักรณีผิดนัดชําระปรบักรณีผิดนัดชําระ    

- กรณีหน่วยงานต้นสังกัดจัดทําบันทึกข้อตกลง ธนาคารจะคิดดอกเบีHยผิดนัดชําระหนีHในอัตราดอกเบีHยปกติสูงสุด             

ที&เรยีกเก็บจรงิตามข้อ 3. + 3% ต่อปU    แต่หากอัตราดอกเบีHยดังกล่าวสูงเกินกวา่อัตราดอกเบีHยสูงสุดกรณีผิดนัดชําระหนีH

ตามที&ธนาคารประกาศใช้เปXนการทั&วไป (ป\จจุบันเท่ากับร้อยละ MRR + 12 หรือ ร้อยละ 18 ต่อปU แล้วแต่ละกรณี แต่ต่อไป     

อาจเปลี&ยนแปลงได้ตามที&ผู้ให้กู้ประกาศกําหนด) จะคํานวณด้วยอัตราดอกเบีHยสูงสุดกรณีผิดนัดชําระหนีHดังกล่าวแทน 

โดยคํานวณบนฐานส่วนที&เกินกว่าวงเงินสินเชื&อ นับตัHงแต่วันผิดนัดชําระหนีHเปXนต้นไป จนกว่าจะมีการไม่ต่ออายุ

วงเงินหรือบอกเลิกสัญญา จึงให้คํานวณบนฐานเงินต้นคงค้างชําระทัHงจํานวน จนกว่าผู้กู้จะชําระหนีHให้แก่ผู้ให้กู้

เปXนการเสรจ็สิHน 

- กรณีหน่วยงานต้นสังกัดไม่ได้จัดทําบันทึกข้อตกลง ธนาคารจะคิดดอกเบีHยผิดนัดชําระหนีHในอัตราดอกเบีHยปกติสูงสุด      

ที&เรยีกเก็บจรงิตามข้อ 3. + 3% ต่อปU (โดยอัตรารวมของดอกเบีHย ค่าปรบั ค่าบรกิาร ค่าธรรมเนียมใด ๆ ไม่เกินอัตราสูงสุด

ตามประกาศของธนาคารสําหรับสินเชื&อส่วนบุคคลภายใต้การกํากับ ซึ&งป\จจุบันไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปU)  นับแต่วันผิดนัด

ชําระหนีHเปXนต้นไป   โดยคํานวณบนฐานส่วนที&เกินกวา่วงเงินสินเชื&อ นับตัHงแต่วนัผิดนัดชําระหนีHเปXนต้นไป จนกวา่จะมี

การไม่ต่ออายุวงเงินหรือบอกเลิกสัญญา จึงให้คํานวณบนฐานเงนิต้นคงค้างชําระทัHงจํานวน จนกว่าผู้กู้จะชําระหนีH

ให้แก่ผู้ให้กู้เปXนการเสรจ็สิHน 

    5. วงเงนิ5. วงเงนิ5. วงเงนิ5. วงเงนิ    - กรณีหน่วยงานต้นสังกัดจัดทําบันทึกข้อตกลง ให้วงเงนิสูงสุดไม่เกิน 15 เท่าของรายได้ 

- กรณีหน่วยงานต้นสังกัดไม่ได้จัดทําบันทึกข้อตกลง ให้วงเงนิสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ 

6666. ค่าบรกิารต่างๆ . ค่าบรกิารต่างๆ . ค่าบรกิารต่างๆ . ค่าบรกิารต่างๆ     - ค่าธรรมเนียมรายปU ปUละ 200 บาท 

- ค่าอากรแสตมปb: เงนิกู้ 2,000 บาท ต่อค่าอากร 1 บาท เศษของ 2,000 บาท คิด 1 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท 

7777. ข้อควรระวงัในเรื&องสําคัญ . ข้อควรระวงัในเรื&องสําคัญ . ข้อควรระวงัในเรื&องสําคัญ . ข้อควรระวงัในเรื&องสําคัญ     - อัตราดอกเบีHยของเงินกู้ยืมนีHอาจเปลี&ยนแปลงได้หาก MRR เปลี&ยนแปลงไป และอัตราดอกเบีHยที&เพิ&มสูงขึHนอาจทําให้

จํานวนเงนิค่าดอกเบีHยเพิ&มขึHน 

- ท่านต้องชําระหนีHให้กับธนาคารตามจํานวนที&กําหนดในแต่ละรอบการชําระ ภายในระยะเวลาที&กําหนด หากผิดนัดชําระหนีH  

ธนาคารจะคิดดอกเบีHยผิดนัดชําระหนีHตามข้อ 4 

8888. การแจง้ให้ชําระหนีH. การแจง้ให้ชําระหนีH. การแจง้ให้ชําระหนีH. การแจง้ให้ชําระหนีH    หรอืหรอืหรอืหรอื

ค่าธรรมเนียมต่างๆค่าธรรมเนียมต่างๆค่าธรรมเนียมต่างๆค่าธรรมเนียมต่างๆ    

ป\จจุบันธนาคารไม่มีการจัดส่งใบแจ้งให้ชําระหนีH เนื&องจากเปXนสินเชื&อลักษณะวงเงินกู้หมุนเวียน (Revolving Loan) 

ดังนัHน จะคิดดอกเบีHยเมื&อลูกค้ามีการเบิกใช้วงเงิน ซึ&งรอบการชําระของแต่ละเดือนสามารถชําระขัHนตhาเฉพาะดอกเบีHย

ได้โดยธนาคารจะหักชําระหนีHจากบัญชีออมทรพัย์  ทัHงนีH ลูกค้าสามารถตรวจสอบวา่มีการเบิกใช้วงเงนิในแต่ละเดือนได้

จากรายการแสดงการเคลื&อนไหวบัญชี (Statement) ของบัญชีออมทรพัย์ที&มีวงเงนิสินเชื&อกรุงไทยธนวฏั  

9999. การแจง้ได้รบัชําระเงนิจาก. การแจง้ได้รบัชําระเงนิจาก. การแจง้ได้รบัชําระเงนิจาก. การแจง้ได้รบัชําระเงนิจาก

ลูกค้าลูกค้าลูกค้าลูกค้า    

สามารถตรวจสอบรายการหักชําระดอกเบีHย ค่าธรรมเนียมรายปU และเงินต้น โดยวิธีการ Update passbook ได้

ตลอดเวลา ซึ&งจะแยกรายการหักชําระได้โดยตรวจสอบจากคําย่อ (Code) ที&ปรากฎใน Passbook กรณีที&เกิดจาก

การรวมรายการใน Passbook ลูกค้าสามารถตรวจสอบรายการหักชําระหนีHได้โดยขอ Statement ที&สาขาของ

ธนาคารเพื& อตรวจสอบข้อมูลรายการย้อนหลังได้ไม่เกิน 6 เดือนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

10101010. . . . การแจง้เปลี&ยนแปลงการแจง้เปลี&ยนแปลงการแจง้เปลี&ยนแปลงการแจง้เปลี&ยนแปลง

เงื&อนไขการให้บเงื&อนไขการให้บเงื&อนไขการให้บเงื&อนไขการให้บรกิาร หรอืรกิาร หรอืรกิาร หรอืรกิาร หรอื

การแจง้เตือนที&สําคัญต่การแจง้เตือนที&สําคัญต่การแจง้เตือนที&สําคัญต่การแจง้เตือนที&สําคัญต่างๆางๆางๆางๆ    

หากข้อมูลรายละเอียดในการติดต่อของลูกค้ามีการเปลี&ยนแปลง กรุณาแจ้งให้ทางธนาคารทราบทันที เช่น 

ชื&อ - นามสกุล อาชีพ สถานที&ทํางาน สถานที&อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และรายละเอียดต่างๆ เพื& อให้การสื&อสารข้อมูลกับ

ลูกค้าเปXนไปอย่างรวดเรว็ โดยการแจ้งผ่านสาขาที&ลูกค้าใช้บรกิาร 

11.11.11.11.    ประกันภัยประกันภัยประกันภัยประกันภัยปรปรปรประเภทที&ลูกค้าะเภทที&ลูกค้าะเภทที&ลูกค้าะเภทที&ลูกค้า

จําเปXนต้องทํา หรอืจําเปXนต้องทํา หรอืจําเปXนต้องทํา หรอืจําเปXนต้องทํา หรอืที&สามารถที&สามารถที&สามารถที&สามารถ

เลือกได้เลือกได้เลือกได้เลือกได้    

ลูกค้าสามารถเลือกทําประกันชีวติเพื& อคุ้มครองวงเงินสินเชื&อหรอืไม่ก็ได้ การทําประกันชีวติเพื& อคุ้มครองวงเงนิสินเชื&อ

จะเปXนประโยชน์ต่อลูกค้าและทายาทในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝ\น ทัHงนีHการทําประกันชีวิตฯดังกล่าว เปXนไปตาม

ความสมัครใจของลูกค้า และไม่มีผลต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื&อ 
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ข้อมูลข้อมูลข้อมูลข้อมูลสําคัญของผลิตภัณฑ์ สําคัญของผลิตภัณฑ์ สําคัญของผลิตภัณฑ์ สําคัญของผลิตภัณฑ์ ((((Sales SheetSales SheetSales SheetSales Sheet))))    สินเชื&อกรงุไทยธนวฏั และธนวฏัพิเศษสินเชื&อกรงุไทยธนวฏั และธนวฏัพิเศษสินเชื&อกรงุไทยธนวฏั และธนวฏัพิเศษสินเชื&อกรงุไทยธนวฏั และธนวฏัพิเศษ    

((((Krung Thai Circle Loans and Special Circle LoansKrung Thai Circle Loans and Special Circle LoansKrung Thai Circle Loans and Special Circle LoansKrung Thai Circle Loans and Special Circle Loans))))  
v. 1/2564 

ข้อควรระวงั !!ข้อควรระวงั !!ข้อควรระวงั !!ข้อควรระวงั !!    

- การทําประกันชีวติเพื& อคุ้มครองวงเงนิสินเชื&อไม่มีผลต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื&อ 

- ดอกเบีHยเงนิกู้จะคํานวณตัHงแต่วนัที&ลูกค้าเบิกใช้วงเงนิกู้ 

- หากผิดนัดชําระหนีH  

� กรณีหน่วยงานต้นสังกัดจัดทําบันทึกข้อตกลง ธนาคารจะคิดดอกเบีHยในอัตราดอกเบีHยปกติสูงสุดที&เรียกเก็บจริงตามที&ระบุในสัญญาบวก

รอ้ยละสามต่อปU โดยรวมกันแล้วไม่เกินกวา่อัตราดอกเบีHยสูงสุดกรณีผิดนัดชําระหนีHตามประกาศของธนาคาร 

� กรณีหน่วยงานต้นสังกัดไม่ได้จัดทําบันทึกข้อตกลง ธนาคารจะคิดดอกเบีHยในอัตราดอกเบีHยปกติสูงสุดที&เรียกเก็บจริงตามที&ระบุในสัญญา

บวกรอ้ยละสามต่อปU โดยอัตรารวมของดอกเบีHย ค่าปรบั ค่าบรกิาร ค่าธรรมเนียมใดๆ จะไม่เกินอัตราตามประกาศของธนาคารสําหรบัสินเชื&อ

ส่วนบุคคลภายใต้การกํากับ 

- ลูกค้าควรทําความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และเงื&อนไขก่อนตัดสินใจลงนามยื&นขอสินเชื&อ  

- หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเจ้าหน้าที& หรอื Call Center โทร. 02 111 1111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12121212. . . . ช่องทางการติดต่อช่องทางการติดต่อช่องทางการติดต่อช่องทางการติดต่อ

ธนาคารธนาคารธนาคารธนาคาร    

หากมีข้อสงสัยหรือประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ&มเติม หรือแจ้งข้อร้องเรียน ลูกค้าสามารถเข้าไปดูรายละเอียด

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


