เอกสารแนบ
น.(ว)(CDU.) 486/2564 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ประกาศ
บมจ.ธนาคารกรุงไทย
รายละเอียดเกีย่ วกับดอกเบีย้ ค่าบริการต่าง ๆ และเบีย้ ปรับ และค่าใช้จา่ ยตามที่ได้จา่ ยไปจริงและพอสมควรแก่เหตุ
ทีธ่ นาคารพาณิชย์อาจเรียกได้ในการประกอบธุรกิจสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์
เริม
่ ใช้ตง้ ั แต่วน
ั ที่ 1 เมษายน 2564
1. ดอกเบีย้ ค่าบริการต่าง ๆ และเบีย้ ปรับ
ดอกเบีย้ ค่าบริการต่าง ๆ และเบีย้ ปรับ

สูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี

2. ค่าใช้จา่ ยตามทีไ่ ด้จา่ ยไปจริงและพอสมควรแก่เหตุ
2.1 ค่าใช้จา่ ยทีจ่ า่ ยให้แก่หน่ วยงานราชการ
2.1.1 ค่าอากรแสตมป์

เงินกู้ 2,000 บาท ต่อค่าอากร 1 บาท เศษของ
2,000 บาท คิด 1 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

2.2 ค่าใช้จา่ ยทีจ่ า่ ยให้แก่บค
ุ คลอืน
่ หรือหน่ วยงานภายนอก
2.2.1 ค่าใช้จา่ ยในการชาระเงิน

..-..บาท/ครัง้

2.2.2 ค่าใช้จา่ ยในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต

..-..บาท/ครัง้

2.2.3 ค่าใช้จา่ ยกรณีเงินในบัญชีไม่พอจ่าย

..-..บาท/ครัง้

(กรณีชาระหนี้โดยการหักบัญชีกบ
ั สถาบันการเงินอืน
่ )
2.2.4 ค่าใช้จา่ ยในการติดตามทวงถามหนี้

..-..บาท/ครัง้

2.3 ค่าใช้จา่ ยทีเ่ ป็ นต้นทุนในการดาเนินงานของธนาคาร
2.3.1 ค่าใช้จา่ ยในการติดตามทวงถามหนี้*
2.3.2 ค่าใช้จา่ ยกรณีเช็คคืน (ไม่เกิน 200บาท/ครัง้ )

..-..บาท/ครัง้
200 บาท/ฉบับ

2.3.3 ค่าออกบัตรใหม่กรณีหาย/ชารุด (กรณีใช้บตั รในการเบิกถอน)

..-..บาท/ครัง้

2.3.4 ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด (ชุดที่ 2 เป็ นต้นไป)

..-..บาท/ครัง้

2.3.5 ค่าขอรหัสประจาตัวบัตรใหม่ทดแทนรหัสเดิม (กรณี ใช้บตั รใน

..-..บาท/ครัง้

การเบิกถอน)
2.3.6 ค่าตรวจสอบรายการ

..-..บาท/ครัง้

*ค่าใช้จา่ ยประเภทเดียวกันตามข้อ 2.2.4 และ 2.3.1 จะเรียกเก็บจากลูกค้าซา้ ซ้อนกันไม่ได้ และจะเก็บได้ตามจานวนเงิน
ทีไ่ ด้จา่ ยไปจริง และพอสมควรแก่กรณี

1. ความในข้อ 1 อ้างอิงตามหนังสือเวียน ที่ น.(ว)(CDU.) 482/2564 ลว. 31 มีนาคม 2564 โดยมีผลบังคับใช้ตง้ ั แต่วน
ั ที่
1 เมษายน 2564
2. ประกาศตาม ที่ ธปท.ฝกส.(12) ว.782/2554 ลว. 25 พฤษภาคม 2554 เรือ
่ ง นาส่งแนวนโยบายสินเชือ
่ ไมโครไฟแนนซ์
ของธนาคารพาณิชย์

Attachment no.
Circular No. 486/2564 issued on 31 March 2021

Announcement
Krungthai Bank PCL.
Details on Interest Rates, Service Charges, Penalties, and Actual and Reasonable Expenses of
Microfinance Business Charged by Commercial Banks
Effective on 1 April 2021
1. Interest rates, service charges, and penalties

Maximum 28% per annum

2. Actual and Reasonable Expenses
2.1 Expenses paid to Government Agencies
2.1.1 Stamp Duty

1 Bath per every 2,000 Baht or fraction thereof
of the total amount of loan, but not over
10,000 Baht

2.2 Expenses paid to other persons and entities
2.2.1 Payment service fee

..-.. Baht/Time

2.2.2 Fee for credit bureau check

..-.. Baht/Time

2.2.3 Fee for insufficient fund

..-.. Baht/Time

(for direct debit payment with other financial institutions)
2.2.4 Debt collection expenses

..-.. Baht/Time

2.3 Operating cost of commercial bank
2.3.1 Debt collection expenses*
2.3.2 Returned cheque fee (not more than 200 Baht per time)

..-.. Baht/Time
200 Baht per a returned cheque

2.3.3 Card replacement fee in case of loss/damage

..-.. Baht/Time

(in case of using card for withdrawal)
2.3.4 Statement request fee
(2nd

..-.. Baht/Time

copy of statement onwards)

2.3.5 Fee for new PIN request for replacement of existing PIN

..-.. Baht/Time

(in case of using card for withdrawal)
2.3.6 Transaction investigation fee

..-.. Baht/Time

*Expenses of the same type as in 2.2.4 and 2.3.1 cannot be charged to customers redundantly and
shall be charged according to the actual and reasonable amount.

1. Item 1 is referred to Circular No. (CDU) 482/2564 dated 31 March 2021, effective from 1 April 2021
onwards.
2. Following the Notification of the Bank of Thailand No. BOT (FIS.)(12) Cir. 782/2554 dated 25 May
2011 RE: Policy Guideline on Microfinance Loans of Commercial Banks

