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

2222. ชื&อผลิตภัณฑ์. ชื&อผลิตภัณฑ์. ชื&อผลิตภัณฑ์. ชื&อผลิตภัณฑ์    สินเชื&อโครงการเงินกู้อเนกประสงค์เพื& อเป-นสวสัดิการพนักงานหน่วยงานเอกชน 

3333. วงเงนิ (. วงเงนิ (. วงเงนิ (. วงเงนิ (Loan to valueLoan to valueLoan to valueLoan to value))))    -  กรณีมีบุคคลคBาประกัน/ยกเวน้บุคคลคBาประกัน ให้วงเงนิไม่เกิน 10 เท่าของเงนิเดือน และไม่เกิน 2.0 ล้านบาท  

-  กรณีจํานองหลักทรพัย์เป-นประกัน ให้วงเงนิไม่เกิน 5.0 ล้านบาท และเป-นไปตามเกณฑ์ที&ธนาคารกําหนด 

เมื&อรวมวงเงนิกู้ทุกประเภทหลักประกันแล้วสูงสุดรายละไม่เกิน 5.0 ล้านบาท 

4444. ระยะเวลาการผ่อนชําระ. ระยะเวลาการผ่อนชําระ. ระยะเวลาการผ่อนชําระ. ระยะเวลาการผ่อนชําระ    -  กรณีมีบุคคลคBาประกัน/ยกเวน้บุคคลคBาประกันให้ไม่เกิน 7 ปJ ทัKงนีK กรณีผู้กู้เป-นพนักงานตามสัญญาจ้าง 

ระยะเวลาให้กู้ต้องไม่เกินระยะเวลาจ้างที&เหลือตามสัญญาจ้าง 

-  กรณีจํานองหลักทรพัย์เป-นประกันให้ไม่เกิน 15 ปJ 

ทัKงนีK เมื&อรวมระยะเวลาให้กู้กับอายุของผู้กู้ หรอืผู้คBาประกันแล้ว จะต้องไม่เกิน 60 ปJ หรอืเกษียณอายุ 

5. ประ5. ประ5. ประ5. ประเภทของการผ่อนชําระเภทของการผ่อนชําระเภทของการผ่อนชําระเภทของการผ่อนชําระ    ผ่อนชําระต้นเงนิกู้พรอ้มดอกเบีKยเป-นรายเดือน เดือนละเท่าๆ กัน ให้เสรจ็สิKนจนครบอายุสัญญากู้ 

6. หลักการผ่อนชําระแบบลดต้นลด6. หลักการผ่อนชําระแบบลดต้นลด6. หลักการผ่อนชําระแบบลดต้นลด6. หลักการผ่อนชําระแบบลดต้นลด

ดอกดอกดอกดอก    

� การผ่อนชําระหนีK ผ่อนเดือนละเท่าๆกันทุกเดือน 

� การผ่อนชําระช่วงแรกดอกเบีKยจะมีจํานวนมาก ในเดือนต่อๆมาดอกเบีKยจะลดลงตามจํานวนเงินต้น

คงค้างที&ลดลงเรื&อยๆ  

� การคิดดอกเบีKยคิดเป-นรายวนั และจะถูกคิดดอกเบีKยตัKงแต่วนัที&ลูกค้าได้รบัเงินกู้ 

� ดอกเบีKยคิดจากเงนิต้นคงค้างจากงวดก่อน 

� สูตรการคํานวณดอกเบีKยปกติ    = เงนิต้นคงค้าง x อัตราดอกเบีKยต่อปJ x จํานวนวนัในงวดนัKน 

                                                                               365 วนั 

7. อตัราดอกเบีKย 7. อตัราดอกเบีKย 7. อตัราดอกเบีKย 7. อตัราดอกเบีKย     (1) กรณีมีบุคคลคBาประกัน/ยกเวน้บุคคลคBาประกัน 

(1.1) หน่วยงานผ่านบัญชีเงินเดือนกับธนาคาร และหักเงินได้ชําระหนีKให้ธนาคาร ให้เรียกเก็บ

ดอกเบีKยในอัตรา MRR + 1.5% ต่อปJ  

(1.2) หน่วยงานผ่านบัญชีเงินเดือนกับธนาคาร และให้ธนาคารหักบัญชีเงินฝากชําระหนีK ให้เรียกเก็บ

ดอกเบีKยในอัตรา MRR + 2% ต่อปJ 

(1.3)  หน่วยงานไม่ผ่านบัญชีเงนิเดือนกับธนาคาร และหักเงนิได้ชําระหนีKให้ธนาคาร ให้เรยีกเก็บในอัตรา

ดอกเบีKย  MRR + 3% ต่อปJ 

   ทัKงนีK กรณีที&ธนาคารกําหนดให้ต้องมีบุคคลคBาประกัน แต่ผู้กู้มีความประสงค์ขอยกเว้นบุคคล   

คBาประกันให้เรยีกเก็บดอกเบีKยในอัตราเพิ&มขึKนอีก 2% ต่อปJ  

(2) กรณีจํานองหลักทรพัย์ให้เรยีกเก็บในอัตรา MRR ต่อปJ 

8. อตัราดอกเบีKยหรอืเบีKยปรบักรณี8. อตัราดอกเบีKยหรอืเบีKยปรบักรณี8. อตัราดอกเบีKยหรอืเบีKยปรบักรณี8. อตัราดอกเบีKยหรอืเบีKยปรบักรณี

ผิดนัดชําระผิดนัดชําระผิดนัดชําระผิดนัดชําระ    

� คิดดอกเบีKยผิดนัดชําระหนีKในอัตราดอกเบีKยปกติสูงสุดที&เรยีกเก็บจริงตามข้อ 7. + 3% ต่อปJ แต่หาก

อัตราดอกเบีKยดังกล่าวเกินกว่าอัตราดอกเบีKยสูงสุดกรณีผิดนัดชําระหนีKตามที&ธนาคารประกาศใช้

เป-นการทั&วไป (ป[จจุบันเท่ากับร้อยละ MRR+12 ต่อปJ) จะคํานวณด้วยอัตราดอกเบีKยสูงสุดกรณี   

ผิดนัดชําระหนีKดังกล่าวแทน นับแต่วันผิดนัดชําระหนีKเป-นต้นไป  โดยคํานวณบนฐานเงินต้นของ    

ค่างวด ที&ค้างชําระในแต่ละงวดไปจนถึงวันที&ศาลรับฟ^อง หลังจากนัKนให้คํานวณบนฐานเงินต้นที&

ค้างชําระทัKงจํานวน จนกวา่จะชําระหนีKเสรจ็สิKน 

� สูตรการคํานวณอัตราดอกเบีKยผิดนัดชําระ คือ 

                         เงนิต้นของค่างวดที&ผิดนัดชําระ x อัตราดอกเบีKยผิดนัด x จํานวนวันที&ผิดนัด 

                                                                                365 วนั 

9. ค่าบรกิารต่างๆ 9. ค่าบรกิารต่างๆ 9. ค่าบรกิารต่างๆ 9. ค่าบรกิารต่างๆ     

    

    

    

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

- ค่าติดตามทวงถามหนีK: 100 บาท/บัญชี/ทุกรอบของการผิดนัดชําระหนีK  

- ค่าสํารวจและประเมินหลักประกัน :  รอ้ยละ 0.25 ของวงเงนิสินเชื&อที&ลูกค้าขอกู้ แต่ไม่เกิน 12,000 บาท   

   ขัKนตcา 2,000 บาท 
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ขอ้ควรระวงั !!ขอ้ควรระวงั !!ขอ้ควรระวงั !!ขอ้ควรระวงั !!    

- การทําประกันชีวติเพื& อคุ้มครองวงเงนิสินเชื&อไม่มีผลต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื&อ 

- ดอกเบีKยเงินกู้จะคํานวณตัKงแต่วันที&ลูกค้าได้รบัเงนิกู้ 

- กรณีผิดนัดชําระหนีK ธนาคารจะคิดดอกเบีKยในอัตราดอกเบีKยปกติสูงสุดที&เรยีกเก็บจรงิตามที&ระบุในสัญญาบวกรอ้ยละสามต่อปJ โดยรวมกันแล้ว

ไม่เกินกวา่อัตราดอกเบีKยสูงสุดกรณีผิดนัดชําระหนีKตามประกาศของธนาคาร และมีค่าใช้จา่ยในการติดตามทวงถามให้ชําระหนีKเพิ&ม 

- ลูกค้าควรทําความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และเงื&อนไขก่อนตัดสินใจลงนามยื&นขอสินเชื&อ  

- หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเจ้าหน้าที& หรอื Call Center โทร. 02 111 1111 

10. เงื&อนไขการใช้ผลิตภัณฑ์ที&10. เงื&อนไขการใช้ผลิตภัณฑ์ที&10. เงื&อนไขการใช้ผลิตภัณฑ์ที&10. เงื&อนไขการใช้ผลิตภัณฑ์ที&ลูกค้าลูกค้าลูกค้าลูกค้า

ต้องทําตาม มิฉะนัKนจะกระทบต่อการต้องทําตาม มิฉะนัKนจะกระทบต่อการต้องทําตาม มิฉะนัKนจะกระทบต่อการต้องทําตาม มิฉะนัKนจะกระทบต่อการ

ใช้ผลิตภัณฑ์นัKนๆใช้ผลิตภัณฑ์นัKนๆใช้ผลิตภัณฑ์นัKนๆใช้ผลิตภัณฑ์นัKนๆ    

ค่างวดผ่อนชําระรายเดือนขึKนอยู่กับวงเงิน อัตราดอกเบีKย และระยะเวลาให้กู้ที& ลูกค้าได้รับอนุมัติ           

โดยเป-นไปตามเงื&อนไขและข้อกําหนดในสัญญาที&ลูกค้าทําขึKนกับธนาคาร    หากชําระหลังจากวันที&ครบ

กําหนดชําระ ท่านจะมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ&มขึKน  

11111111. ประกันภัยประเภทที&ลูกค้า. ประกันภัยประเภทที&ลูกค้า. ประกันภัยประเภทที&ลูกค้า. ประกันภัยประเภทที&ลูกค้าจาํจาํจาํจาํเป-นเป-นเป-นเป-น    

ต้องทํา หรอืต้องทํา หรอืต้องทํา หรอืต้องทํา หรอืที&สามารถเลือกได้ที&สามารถเลือกได้ที&สามารถเลือกได้ที&สามารถเลือกได้    

-  กรณีนําหลักทรพัย์มาเป-นหลักประกัน    ลูกค้าจําเป-นต้องทําประกันอัคคีภัยเพื& อป^องกันความเสี&ยงที&อาจ 

เกิดขึKนกับทรัพย์สินของลูกค้า  ทัKงนีK ลูกค้ามีสิทธิเลือกที&จะทําประกันภัยกับบริษัทประกันรายใดก็ได้ 

และผ่านนายหน้าประกันหรอืตัวแทนรายใดก็ได้  ตามความสมัครใจของลูกค้า 

-  ลูกค้าสามารถเลือกทําประกันชีวิตเพื& อคุ้มครองวงเงินสินเชื&อหรือไม่ก็ได้ การทําประกันชีวติเพื& อคุ้มครอง 

วงเงินสินเชื&อจะเป-นประโยชน์ต่อลูกค้าและทายาทในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝ[น   ทัKงนีK การทําประกัน

ชีวติฯ ดังกล่าว เป-นไปตามความสมัครใจของลูกค้า และไม่มีผลต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื&อ 

12121212. ข้อควรระวงัในเรื&องสําคัญ . ข้อควรระวงัในเรื&องสําคัญ . ข้อควรระวงัในเรื&องสําคัญ . ข้อควรระวงัในเรื&องสําคัญ     -  อัตราดอกเบีKยของเงินกู้ยืมนีKอาจเปลี&ยนแปลงได้หาก MRR เปลี&ยนแปลงไป  และอัตราดอกเบีKยที&เพิ&ม

สูงขึKนอาจทําให้จํานวนเงนิค่าดอกเบีKยเพิ&มขึKน 

-  ท่านต้องชําระหนีKให้กับธนาคารตามจํานวนที&กําหนดในแต่ละรอบการชําระ ภายในระยะเวลาที&กําหนด        

หากผิดนัดชําระหนีK  ธนาคารจะคิดดอกเบีKยผิดนัดชําระหนีKตามข้อ 8 

 - หากท่านผิดนัดชําระหนีKหรอืผิดเงื&อนไขการชําระหนีK   อาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนีK 

จากท่าน 

13131313. การแจง้ให้ชําระหนีKหรอื. การแจง้ให้ชําระหนีKหรอื. การแจง้ให้ชําระหนีKหรอื. การแจง้ให้ชําระหนีKหรอื

ค่าธรรมเนียมต่างๆค่าธรรมเนียมต่างๆค่าธรรมเนียมต่างๆค่าธรรมเนียมต่างๆ    

จัดส่งใบแจ้งหนีKให้แก่ลูกค้าทุกเดือนทางไปรษณีย์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที&ลูกค้าได้เลือกไว้ ซึ&งมี

รายละเอียดต่างๆ เช่น วงเงินกู้ จํานวนต้นเงินคงเหลือ ดอกเบีKย ดอกเบีKยผิดนัด (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียม/

เบีKยปรบั (ถ้ามี) รวมเงนิที&ต้องชําระ วนัที&ชําระครัKงต่อไป เป-นต้น 

14141414. การแจง้ได้รบัชําระเงนิจากลูกค้า . การแจง้ได้รบัชําระเงนิจากลูกค้า . การแจง้ได้รบัชําระเงนิจากลูกค้า . การแจง้ได้รบัชําระเงนิจากลูกค้า     จัดส่งใบเสร็จรับชําระเงนิกู้ให้แก่ลูกค้าทุกเดือนทางไปรษณีย์ เฉพาะกรณีหักชําระจากบัญชีเงินฝากเท่านัKน 

กรณีอื&นๆ ได้รับจากช่องทางตามที&ลูกค้าชําระ เช่น เคาน์เตอร์บริการที&สาขา หรือทางอิเล็กทรอนิกส์  ตามที&

ลูกค้าได้เลือกไว้ โดยแจ้งรายละเอียดใบเสร็จรับเงิน เช่น จํานวนเงินต้น ดอกเบีKย ดอกเบีKยผิดนัด (ถ้ามี) 

ค่าธรรมเนียม/เบีKยปรบั (ถ้ามี) รวมจํานวนเงนิที&ชําระ เป-นต้น 

15151515. การแจ้งเปลี&ยนแปลงเงื&อนไข. การแจ้งเปลี&ยนแปลงเงื&อนไข. การแจ้งเปลี&ยนแปลงเงื&อนไข. การแจ้งเปลี&ยนแปลงเงื&อนไข

การให้บรกิาร หรอืการแจง้เตือนที&การให้บรกิาร หรอืการแจง้เตือนที&การให้บรกิาร หรอืการแจง้เตือนที&การให้บรกิาร หรอืการแจง้เตือนที&

สําคัญต่างๆสําคัญต่างๆสําคัญต่างๆสําคัญต่างๆ    

หากข้อมูลรายละเอียดในการติดต่อของลูกค้ามีการเปลี&ยนแปลง กรุณาแจ้งให้ทางธนาคารทราบทันที 

เช่น ชื&อ – นามสกุล อาชีพ สถานที&ทํางาน สถานที&อยู่ เบอรโ์ทรศัพท์ และรายละเอียดต่างๆ เพื& อให้การ

สื&อสารข้อมูลกับลูกค้าเป-นไปอย่างรวดเรว็ โดยการแจ้งผ่านสาขาที&ลูกค้าใช้บรกิาร 

16. ช่องทางการติดต่อธนาคาร16. ช่องทางการติดต่อธนาคาร16. ช่องทางการติดต่อธนาคาร16. ช่องทางการติดต่อธนาคาร    หากมีข้อสงสัยหรอืประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ&มเติม หรอืแจ้งข้อรอ้งเรียน ลูกค้าสามารถเข้าไปดูรายละเอียด

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

 

 


