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V. 1/2564 

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

2222. ชื&อผลิตภัณฑ์. ชื&อผลิตภัณฑ์. ชื&อผลิตภัณฑ์. ชื&อผลิตภัณฑ์    สินเชื&อเพื& อการศึกษาต่างประเทศ 

3333. วงเงนิ (. วงเงนิ (. วงเงนิ (. วงเงนิ (Loan to valueLoan to valueLoan to valueLoan to value))))    ให้วงเงนิตามค่าใช้จ่ายที&เกิดขึCนจรงิตามประมาณการค่าใช้จ่าย 

ทัCงนีC กรณีนําหลักทรพัย์มาเปDนหลักประกัน ให้วงเงนิกู้ตามเกณฑ์ที&ธนาคารกําหนด 

4444. ระยะเวลาการผ่อนชําระ. ระยะเวลาการผ่อนชําระ. ระยะเวลาการผ่อนชําระ. ระยะเวลาการผ่อนชําระ    ระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 10 ปG โดยอายุของผู้กู้ซึ&งเปDนผู้ที&จะเดินทางไปศึกษาต่อ เมื&อรวมกับระยะเวลาในการให้กู้

ต้องไม่เกิน 60 ปG แต่หากผู้กู้ซึ&งเปDนผู้ปกครองหรอืญาติ เมื&ออายุรวมกับระยะเวลาในการให้กู้ต้องไม่เกิน 65 ปG 

5. ประเภทของการผ่อนชําระ5. ประเภทของการผ่อนชําระ5. ประเภทของการผ่อนชําระ5. ประเภทของการผ่อนชําระ    ผ่อนชําระต้นเงนิกู้พรอ้มดอกเบีCยเปDนรายเดือน เดือนละเท่าๆกัน ให้เสรจ็สิCนจนครบอายุสัญญากู้ 

6. 6. 6. 6. หลักการผ่อนชําระแบบลดต้นลดดอกหลักการผ่อนชําระแบบลดต้นลดดอกหลักการผ่อนชําระแบบลดต้นลดดอกหลักการผ่อนชําระแบบลดต้นลดดอก    � การผ่อนชําระหนีC ผ่อนเดือนละเท่าๆกันทุกเดือน 

� การผ่อนชําระช่วงแรกดอกเบีCยจะมีจํานวนมาก ในเดือนต่อๆมาดอกเบีCยจะลดลงตามจํานวนเงินต้นคงค้างที&

ลดลงเรื&อยๆ  

� การคิดดอกเบีCยคิดเปDนรายวนั และจะถูกคิดดอกเบีCยตัCงแต่วนัที&ลูกค้าได้รบัเงินกู้ 

� ดอกเบีCยคิดจากเงนิต้นคงค้างจากงวดก่อน 

� สูตรการคํานวณดอกเบีCยปกติ    = เงนิต้นคงค้าง x อัตราดอกเบีCยต่อปG x จํานวนวนัในงวดนัCน 

                                                                               365 วนั 

7. อตัราดอกเบีCย 7. อตัราดอกเบีCย 7. อตัราดอกเบีCย 7. อตัราดอกเบีCย     (1) กรณีบุคคลคSาประกัน ให้เรยีกเก็บดอกเบีCยในอัตรา MRR + 3% ต่อปG 

(2) กรณีโอนสิทธิเรยีกร้องในเงนิฝากเปDนประกัน ให้เรยีกเก็บดอกเบีCยในอัตราดอกเบีCยเงินฝากที&ลูกค้าได้รับ 

บวกส่วนต่าง 2% ต่อปG  

(3) กรณีมีหลักทรพัย์จํานองเปDนประกัน ให้เรยีกเก็บดอกเบีCยในอัตรา MRR - 0.75% ต่อปG 

8. อตัราดอกเบีCยหรอืเบีCยปรบักรณี8. อตัราดอกเบีCยหรอืเบีCยปรบักรณี8. อตัราดอกเบีCยหรอืเบีCยปรบักรณี8. อตัราดอกเบีCยหรอืเบีCยปรบักรณี

ผิดนัดชําระผิดนัดชําระผิดนัดชําระผิดนัดชําระ    

� คิดดอกเบีCยผิดนัดชําระหนีCในอัตราดอกเบีCยปกติสูงสุดที&เรียกเก็บจริงตามข้อ 7. + 3% ต่อปG แต่หากอัตรา

ดอกเบีCยดังกล่าวสูงเกินกวา่อัตราดอกเบีCยสูงสุดกรณีผิดนัดชําระหนีCตามที&ธนาคารประกาศใช้เปDนการทั&วไป 

(ป[จจุบันเท่ากับร้อยละ 18 ต่อปG) จะคํานวณด้วยอัตราดอกเบีCยสูงสุดกรณีผิดนัดชําระหนีCดังกล่าวแทน     

นับแต่วันผิดนัดชําระหนีCเปDนต้นไป โดยคํานวณบนฐานเงินต้นของค่างวดที&ค้างชําระในแต่ละงวดไปจนถึง

วนัที&ศาลรบัฟอ̂ง หลังจากนัCนให้คํานวณบนฐานเงนิต้นที&ค้างชําระทัCงจํานวน จนกวา่จะชําระหนีCเสรจ็สิCน 

� สูตรการคํานวณอัตราดอกเบีCยผิดนัดชําระ คือ 

                         เงนิต้นของค่างวดที&ผิดนัดชําระ x อัตราดอกเบีCยผิดนัด x จํานวนวันที&ผิดนัด 

                                                                               365 วนั 

9. ค่าบรกิารต่างๆ 9. ค่าบรกิารต่างๆ 9. ค่าบรกิารต่างๆ 9. ค่าบรกิารต่างๆ     - ค่าอากรแสตมป`: เงนิกู้ 2,000 บาท ต่อค่าอากร 1 บาท เศษของ 2,000 บาท คิด 1 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท 

- ค่าติดตามทวงถามหนีC: 100 บาท/บัญชี/ทุกรอบของการผิดนัดชําระหนีC  

- ค่าสํารวจและประเมินหลักประกัน : ร้อยละ 0.25 ของวงเงินสินเชื&อที&ลูกค้าขอกู้ แต่ไม่เกิน 12,000 บาท  ขัCนตdา 2,000 บาท 

10. เงื&อนไขการใช้ผลิตภัณฑ์ที&ลูกค้า10. เงื&อนไขการใช้ผลิตภัณฑ์ที&ลูกค้า10. เงื&อนไขการใช้ผลิตภัณฑ์ที&ลูกค้า10. เงื&อนไขการใช้ผลิตภัณฑ์ที&ลูกค้า    

ต้องทําตาม มิฉะนัCนจะกระทบต่อการต้องทําตาม มิฉะนัCนจะกระทบต่อการต้องทําตาม มิฉะนัCนจะกระทบต่อการต้องทําตาม มิฉะนัCนจะกระทบต่อการ

ใช้ผลิตภัณฑ์นัCนๆใช้ผลิตภัณฑ์นัCนๆใช้ผลิตภัณฑ์นัCนๆใช้ผลิตภัณฑ์นัCนๆ    

ค่างวดผ่อนชําระรายเดือน ขึCนอยู่กับวงเงิน อัตราดอกเบีCย และระยะเวลาให้กู้ที&ลูกค้าได้รับอนุมัติ โดยเปDนไป

ตามเงื&อนไขและข้อกําหนดในสัญญาที&ลูกค้าทําขึCนกับธนาคาร หากชําระหลังจากวันที&ครบกําหนดชําระ ท่านจะ

มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ&มขึCน 

11111111. ประกันภัยประเภทที&ลูกค้า. ประกันภัยประเภทที&ลูกค้า. ประกันภัยประเภทที&ลูกค้า. ประกันภัยประเภทที&ลูกค้าจาํเปDนจาํเปDนจาํเปDนจาํเปDน    

ต้องทํา หรอื ที&สามารถเลือกได้ต้องทํา หรอื ที&สามารถเลือกได้ต้องทํา หรอื ที&สามารถเลือกได้ต้องทํา หรอื ที&สามารถเลือกได้    

    

-  กรณีนําหลักทรัพย์มาเปDนหลักประกัน ลูกค้าจําเปDนต้องทําประกันอัคคีภัยเพื& อป^องกันความเสี&ยงที&อาจ          

เกิดขึCนกับทรัพย์สินของลูกค้า ทัCงนีC ลูกค้ามีสิทธิเลือกที&จะทําประกันภัยกับบริษัทประกันรายใดก็ได้ และผ่าน

นายหน้าประกันหรอืตัวแทนรายใดก็ได้ ตามความสมัครใจของลูกค้า 
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ขอ้ควรระวงั !!ขอ้ควรระวงั !!ขอ้ควรระวงั !!ขอ้ควรระวงั !!    

- การทําประกันชีวติเพื& อคุ้มครองวงเงนิสินเชื&อไม่มีผลต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื&อ 

- ดอกเบีCยเงินกู้จะคํานวณตัCงแต่วันที&ลูกค้าได้รบัเงนิกู้ 

- กรณีผิดนัดชําระหนีC ธนาคารจะคิดดอกเบีCยในอัตราดอกเบีCยปกติสูงสุดที&เรยีกเก็บจรงิตามที&ระบุในสัญญาบวกรอ้ยละสามต่อปG โดยรวมกันแล้ว

ไม่เกินกวา่อัตราดอกเบีCยสูงสุดกรณีผิดนัดชําระหนีCตามประกาศของธนาคาร และมีค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามให้ชําระหนีCเพิ&ม 

- ลูกค้าควรทําความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และเงื&อนไขก่อนตัดสินใจลงนามยื&นขอสินเชื&อ  

- หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเจ้าหน้าที& หรอื Call Center โทร. 02 111 1111 

11111111. ประกันภัยประเภทที&ลูกค้า. ประกันภัยประเภทที&ลูกค้า. ประกันภัยประเภทที&ลูกค้า. ประกันภัยประเภทที&ลูกค้าจาํเปDนจาํเปDนจาํเปDนจาํเปDน    

ต้องทํา หรอื ต้องทํา หรอื ต้องทํา หรอื ต้องทํา หรอื ที&สามารถเลือกได้ที&สามารถเลือกได้ที&สามารถเลือกได้ที&สามารถเลือกได้    

(ต่อ)(ต่อ)(ต่อ)(ต่อ)    

-  ลูกค้าสามารถเลือกทําประกันชีวิตเพื& อคุ้มครองวงเงินสินเชื&อหรือไม่ก็ได้ การทําประกันชีวิตเพื& อคุ้มครองวงเงิน

สินเชื&อจะเปDนประโยชน์ต่อลูกค้าและทายาทในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝ[น ทัCงนีC  การทําประกันชีวิตฯ ดังกล่าว 

เปDนไปตามความสมัครใจของลูกค้า และไม่มีผลต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื&อ 

12121212. ข้อควรระวงัในเรื&องสําคัญ. ข้อควรระวงัในเรื&องสําคัญ. ข้อควรระวงัในเรื&องสําคัญ. ข้อควรระวงัในเรื&องสําคัญ    

    

    

-  อัตราดอกเบีCยของเงินกู้ยืมนีCอาจเปลี&ยนแปลงได้หาก MRR เปลี&ยนแปลงไป  และอัตราดอกเบีCยที&เพิ&มสูงขึCน    

อาจทําให้จํานวนเงินค่าดอกเบีCยเพิ&มขึCน 

-  ท่านต้องชําระหนีCให้กับธนาคารตามจํานวนที&กําหนดในแต่ละรอบการชําระ ภายในระยะเวลาที&กําหนด หากผิดนัด

ชําระหนีC  ธนาคารจะคิดดอกเบีCยผิดนัดชําระหนีCตามข้อ 8  

-  หากท่านผิดนัดชําระหนีCหรอืผิดเงื&อนไขการชําระหนีC อาจมีการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนีCจากท่าน 

13131313. การแจง้ให้ชําระหนีCหรอื. การแจง้ให้ชําระหนีCหรอื. การแจง้ให้ชําระหนีCหรอื. การแจง้ให้ชําระหนีCหรอื

ค่าธรรมเนียมต่างๆค่าธรรมเนียมต่างๆค่าธรรมเนียมต่างๆค่าธรรมเนียมต่างๆ    

จัดส่งใบแจ้งหนีCให้แก่ลูกค้าทุกเดือนทางไปรษณีย์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที&ลูกค้าได้เลือกไว้ ซึ&งมี

รายละเอียดต่างๆ เช่น วงเงนิกู้ จํานวนต้นเงนิคงเหลือ ดอกเบีCย ดอกเบีCยผิดนัด (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียม/เบีCยปรับ 

(ถ้ามี) รวมเงนิที&ต้องชําระ วนัที&ชําระครัCงต่อไป เปDนต้น 

14141414. การแจง้ได้รบัชําระเงนิจากลูกค้า. การแจง้ได้รบัชําระเงนิจากลูกค้า. การแจง้ได้รบัชําระเงนิจากลูกค้า. การแจง้ได้รบัชําระเงนิจากลูกค้า    จัดส่งใบเสร็จรับชําระเงินกู้ให้แก่ลูกค้าทุกเดือนทางไปรษณีย์ เฉพาะกรณีหักชําระจากบัญชีเงินฝากเท่านัCน 

กรณีอื&นๆ ได้รับจากช่องทางตามที&ลูกค้าชําระ เช่น เคาน์เตอร์บริการที&สาขา หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที&

ลูกค้าได้เลือกไว้ โดยแจ้งรายละเอียดใบเสร็จรับเงิน เช่น จํานวนเงินต้น ดอกเบีCย ดอกเบีCยผิดนัด (ถ้ามี) 

ค่าธรรมเนียม/เบีCยปรบั (ถ้ามี) รวมจํานวนเงนิที&ชําระ เปDนต้น 

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 เบอร์โทรศัพท์ และรายละเอียดต่างๆ เพื& อให้การสื&อสาร

ข้อมูลกับลูกค้าเปDนไปอย่างรวดเรว็ โดยการแจ้งผ่านสาขาที&ลูกค้าใช้บรกิาร 

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

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

 

 

 

 

 

  


