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1. ผู้ออกผลิตภัณฑ์

บมจ.ธนาคารกรุงไทย

2. ชื&อผลิตภัณฑ์

สินเชื&อโครงการเงินกู้อเนกประสงค์เพื& อเป-นสวัสดิการพนักงานหน่วยงานเอกชน

3. วงเงิน (Loan
(Loan to value)
value)

- กรณีมีบุคคลคBาประกัน/ยกเว้นบุคคลคBาประกัน ให้วงเงินไม่เกิน 10 เท่าของเงินเดือน และไม่เกิน 2.0 ล้านบาท
- กรณีจํานองหลักทรัพย์เป-นประกัน ให้วงเงินไม่เกิน 5.0 ล้านบาท และเป-นไปตามเกณฑ์ที&ธนาคารกําหนด
เมื&อรวมวงเงินกู้ทุกประเภทหลักประกันแล้วสูงสุดรายละไม่เกิน 5.0 ล้านบาท

4. ระยะเวลาการผ่อนชําระ

- กรณีมีบุคคลคBาประกัน/ยกเว้นบุคคลคBาประกันให้ไม่เกิน 7 ปJ ทัKงนีK กรณีผู้กู้เป-นพนักงานตามสัญญาจ้าง
ระยะเวลาให้กู้ต้องไม่เกินระยะเวลาจ้างที&เหลือตามสัญญาจ้าง
- กรณีจํานองหลักทรัพย์เป-นประกันให้ไม่เกิน 15 ปJ
ทัKงนีK เมื&อรวมระยะเวลาให้กู้กับอายุของผู้กู้ หรือผู้คBาประกันแล้ว จะต้องไม่เกิน 60 ปJ หรือเกษียณอายุ

5. ประเภทของการผ่
ประเภทของการผ่อนชําระ

ผ่อนชําระต้นเงินกู้พร้อมดอกเบีKยเป-นรายเดือน เดือนละเท่าๆ กัน ให้เสร็จสิKนจนครบอายุสัญญากู้

6. หลักการผ่อนชําระแบบลดต้นลด

การผ่อนชําระหนีK ผ่อนเดือนละเท่าๆกันทุกเดือน

ดอก

การผ่อนชําระช่ วงแรกดอกเบีKยจะมีจํานวนมาก ในเดือนต่ อๆมาดอกเบีKยจะลดลงตามจํานวนเงินต้ น
คงค้างที&ลดลงเรื&อยๆ
การคิดดอกเบีKยคิดเป-นรายวัน และจะถูกคิดดอกเบีKยตัKงแต่วน
ั ที&ลูกค้าได้รบ
ั เงินกู้
ดอกเบีKยคิดจากเงินต้นคงค้างจากงวดก่อน
สูตรการคํานวณดอกเบีKยปกติ = เงินต้นคงค้าง x อัตราดอกเบีKยต่อปJ x จํานวนวันในงวดนัKน
365 วัน

7. อัตราดอกเบีKย

(1) กรณีมีบุคคลคBาประกัน/ยกเว้นบุคคลคBาประกัน
(1.1) หน่ วยงานผ่ านบั ญ ชี เงิน เดื อ นกั บ ธนาคาร และหั ก เงิน ได้ ชํ าระหนีK ให้ ธ นาคาร ให้ เรีย กเก็ บ
ดอกเบีKยในอัตรา MRR + 1.5% ต่อปJ
(1.2) หน่วยงานผ่ านบั ญชีเงินเดือนกับธนาคาร และให้ธนาคารหักบัญชี เงินฝากชําระหนีK ให้เรียกเก็ บ
ดอกเบีKยในอัตรา MRR + 2% ต่อปJ
(1.3) หน่วยงานไม่ผ่านบัญชีเงินเดือนกับธนาคาร และหักเงินได้ชําระหนีKให้ธนาคาร ให้เรียกเก็บในอัตรา
ดอกเบีKย MRR + 3% ต่อปJ
ทัK ง นีK กรณี ที& ธนาคารกํ าหนดให้ ต้ องมีบุ ค คลคB าประกั น แต่ ผู้ กู้ มีค วามประสงค์ ขอยกเว้น บุ ค คล
คBาประกันให้เรียกเก็บดอกเบีKยในอัตราเพิ& มขึKนอีก 2% ต่อปJ
(2) กรณีจํานองหลักทรัพย์ให้เรียกเก็บในอัตรา MRR ต่อปJ

8. อัตราดอกเบีKยหรือเบีKยปรับกรณี

คิดดอกเบีKยผิดนัดชําระหนีKในอัตราดอกเบีKยปกติสูงสุดที&เรียกเก็บจริงตามข้อ 7. + 3% ต่อปJ แต่หาก

ผิดนัดชําระ

อัตราดอกเบีK ยดั งกล่ าวเกิ นกว่าอัตราดอกเบีK ยสู งสุ ดกรณี ผิ ดนั ดชํ าระหนีKตามที& ธนาคารประกาศใช้
เป- น การทั& วไป (ป[ จจุ บั น เท่ ากั บ ร้อ ยละ MRR+12 ต่ อปJ ) จะคํ านวณด้ วยอั ต ราดอกเบีK ย สู ง สุ ด กรณี
ผิ ดนั ด ชํ าระหนีK ดั งกล่ าวแทน นับ แต่ วัน ผิ ดนั ด ชํ าระหนีK เป- น ต้ น ไป โดยคํ านวณบนฐานเงิน ต้ น ของ
ค่ างวด ที& ค้างชํ าระในแต่ ล ะงวดไปจนถึ งวันที& ศาลรับ ฟ^อง หลั งจากนัK นให้ คํ านวณบนฐานเงินต้ น ที&
ค้างชําระทัKงจํานวน จนกว่าจะชําระหนีKเสร็จสิKน
สูตรการคํานวณอัตราดอกเบีKยผิดนัดชําระ คือ
เงินต้นของค่างวดที&ผิดนัดชําระ x อัตราดอกเบีKยผิดนัด x จํานวนวันที&ผิดนัด
365 วัน

9. ค่าบริการต่างๆ

- ค่าอากรแสตมป`: เงินกู้ 2,000 บาท ต่อค่าอากร 1 บาท เศษของ 2,000 บาท คิด 1 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
- ค่าติดตามทวงถามหนีK: 100 บาท/บัญชี/ทุกรอบของการผิดนัดชําระหนีK
- ค่าสํารวจและประเมินหลักประกัน : ร้อยละ 0.25 ของวงเงินสินเชื&อที&ลูกค้าขอกู้ แต่ไม่เกิน 12,000 บาท
ขัKนตcา 2,000 บาท
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10. เงื&อนไขการใช้ผลิตภัณฑ์ที&ลู
ลก
ู ค้า

ค่ างวดผ่ อ นชํ าระรายเดื อ นขึK นอยู่ กั บ วงเงิ น อั ต ราดอกเบีK ย และระยะเวลาให้ กู้ ที& ลู ก ค้ าได้ รั บ อนุ มั ติ

ต้องทําตาม มิฉะนัKนจะกระทบต่อการ

โดยเป-นไปตามเงื&อนไขและข้ อกํ าหนดในสั ญญาที& ลู กค้ าทํ าขึK นกั บธนาคาร

ใช้ผลิตภัณฑ์นัKนๆ

กําหนดชําระ ท่านจะมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ& มขึKน

11.
11. ประกันภัยประเภทที&ลูกค้าจําเป-น

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

ต้องทํา หรือที&สามารถเลือกได้

หากชํ าระหลั งจากวันที& ครบ

เกิ ดขึK นกั บทรัพย์ สินของลู กค้ า ทัK งนีK ลู กค้ ามี สิทธิ เลื อกที& จะทํ าประกั นภั ยกั บบริษั ทประกั นรายใดก็ ได้
และผ่านนายหน้าประกันหรือตัวแทนรายใดก็ได้ ตามความสมัครใจของลูกค้า
- ลูกค้าสามารถเลื อกทําประกันชีวิตเพื& อคุ้มครองวงเงินสินเชื&อหรือไม่ก็ได้ การทําประกันชีวต
ิ เพื& อคุ้มครอง
วงเงินสินเชื&อจะเป-นประโยชน์ต่อลูกค้ าและทายาทในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝ[ น ทัKงนีK การทําประกั น
ชีวต
ิ ฯ ดังกล่าว เป-นไปตามความสมัครใจของลูกค้า และไม่มีผลต่อการพิ จารณาอนุมัติสินเชื&อ

12.
12. ข้อควรระวังในเรื&องสําคัญ

- อัตราดอกเบีK ยของเงินกู้ยืมนีKอาจเปลี& ยนแปลงได้ หาก MRR เปลี& ยนแปลงไป และอัตราดอกเบีK ยที& เพิ& ม
สูงขึKนอาจทําให้จํานวนเงินค่าดอกเบีKยเพิ& มขึKน
- ท่ านต้ องชํ าระหนีK ให้ กั บธนาคารตามจํ านวนที& กํ าหนดในแต่ ละรอบการชํ าระ ภายในระยะเวลาที& กํ าหนด
หากผิดนัดชําระหนีK ธนาคารจะคิดดอกเบีKยผิดนัดชําระหนีKตามข้อ 8
- หากท่านผิดนัดชําระหนีKหรือผิดเงื&อนไขการชําระหนีK อาจมีการเรียกเก็บค่ าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนีK
จากท่าน

13.
13. การแจ้งให้ชําระหนีKหรือ

จัดส่ งใบแจ้ งหนีK ให้ แก่ ลู กค้ าทุ กเดื อนทางไปรษณี ย์ หรือทางอิเล็ กทรอนิ กส์ ตามที& ลู กค้ าได้ เลื อกไว้ ซึ& งมี

ค่าธรรมเนียมต่างๆ

รายละเอียดต่ างๆ เช่ น วงเงินกู้ จํานวนต้ นเงินคงเหลื อ ดอกเบีK ย ดอกเบีK ยผิ ดนัด (ถ้ ามี) ค่ าธรรมเนียม/
เบีKยปรับ (ถ้ามี) รวมเงินที&ต้องชําระ วันที&ชําระครัง
K ต่อไป เป-นต้น

14.
ั ชําระเงินจากลูกค้า
14. การแจ้งได้รบ

จัดส่งใบเสร็จรับชําระเงินกู้ให้แก่ลูกค้าทุกเดือนทางไปรษณีย์ เฉพาะกรณีหักชําระจากบัญชีเงินฝากเท่านัKน
กรณีอ& ืนๆ ได้รับจากช่องทางตามที&ลูกค้ าชําระ เช่น เคาน์เตอร์บริการที&สาขา หรือทางอิเล็ กทรอนิกส์ ตามที&
ลู กค้ าได้ เลื อกไว้ โดยแจ้งรายละเอียดใบเสร็จรับเงิน เช่ น จํานวนเงินต้ น ดอกเบีK ย ดอกเบีK ยผิ ดนัด (ถ้ ามี )
ค่าธรรมเนียม/เบีKยปรับ (ถ้ามี) รวมจํานวนเงินที&ชําระ เป-นต้น

15.
15. การแจ้งเปลี&ยนแปลงเงื&อนไข

หากข้อมูลรายละเอียดในการติดต่อของลูกค้ามีการเปลี& ยนแปลง กรุณาแจ้งให้ทางธนาคารทราบทันที

การให้บริการ หรือการแจ้งเตือนที&

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

สําคัญต่างๆ

สื&อสารข้อมูลกับลูกค้าเป-นไปอย่างรวดเร็ว โดยการแจ้งผ่านสาขาที&ลูกค้าใช้บริการ

16. ช่องทางการติดต่อธนาคาร

หากมีข้อสงสัยหรือประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ& มเติม หรือแจ้งข้อร้องเรียน ลูกค้าสามารถเข้าไปดูรายละเอียด
เพิ& มเติมได้ที& krungthai.com หรือ Call Center โทร. 02 111 1111 หรือธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

ข้อควรระวัง !!
-

การทําประกันชีวต
ิ เพื& อคุ้มครองวงเงินสินเชื&อไม่มีผลต่อการพิ จารณาอนุมัติสินเชื&อ

-

ดอกเบีKยเงินกู้จะคํานวณตัKงแต่วันที&ลูกค้าได้รบ
ั เงินกู้

-

กรณีผิดนัดชําระหนีK ธนาคารจะคิดดอกเบีKยในอัตราดอกเบีKยปกติสูงสุดที&เรียกเก็บจริงตามที&ระบุในสัญญาบวกร้อยละสามต่อปJ โดยรวมกันแล้ว
ไม่เกินกว่าอัตราดอกเบีKยสูงสุดกรณีผิดนัดชําระหนีKตามประกาศของธนาคาร และมีค่าใช้จา่ ยในการติดตามทวงถามให้ชําระหนีKเพิ& ม

-

ลูกค้าควรทําความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และเงื&อนไขก่อนตัดสินใจลงนามยื&นขอสินเชื&อ

-

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเจ้าหน้าที& หรือ Call Center โทร. 02 111 1111
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