การเปิ ดเผยข้ อมูลผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet)
ผลิตภัณฑ์ สนิ เชื่อส่ วนบุคคล (Personal Loan)

ชื่อผู้ขายผลิตภัณฑ์
ชื่อผู้ออกผลิตภัณฑ์
ชื่อผลิตภัณฑ์
วัน เดือน ปี

(กรุณาอ่านการเปิ ดเผยข้ อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี ้ และควรศึกษารายละเอียด และเงื่อนไข
โดยละเอียด ก่อนที่ทา่ นจะตัดสินใจซื ้อหรือใช้ บริการผลิตภัณฑ์)
1. ผลิตภัณฑ์ นีค้ ืออะไร
เป็ นสินเชื่อเอนกประสงค์ที่ไม่ต้องใช้ หลักทรัพย์ หรือบุคคลค ้าประกัน คิดอัตราดอกเบี ้ยคงที่แบบลดต้ นลดดอก

ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
KK Personal Loan
25 ตุลาคม 2561

2. ผลิตภัณฑ์ นีม้ ีลักษณะสาคัญอะไรบ้ าง
ให้ วงเงินตังแต่
้ 20,000 ถึง 1,500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน (อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามจานวนเงินที่ได้ รับ
อนุมตั ิจริ งและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขของธนาคาร) ทังนี
้ ้ ลูกค้ าที่มีรายได้ ต่ากว่า 30,000 บาท อนุมตั ิวงเงินไม่เกิน 1.5 เท่า
ของรายได้ และมีวงเงินอนุมตั ิไม่เกิน 3 สถาบันการเงินของสินเชื่อบุคคลภายใต้ กากับ
ระยะเวลาการกู้ยืม
ตังแต่
้ 12 - 60 เดือน
ประเภทของการผ่ อนชาระ ผ่อนชาระทุกเดือน
กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
1. ลูกค้ าเก่า คือ ลูกค้ าที่เคยมีประวัติเช่าซื ้อรถยนต์กบั ธนาคาร (Cross selling & Existing customer)
ซึง่ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขลูกค้ าเก่าของธนาคาร
2. ลูกค้ าใหม่ (New Customer) และลูกค้ า Top Up จาก New Customer
อัตราดอกเบีย้ ตามประกาศธนาคาร คานวนแบบรายวัน เป็ นแบบลดต้ นลดดอก ตามยอดภาระหนี ้คงเหลือของลูกค้ า หากชาระเกินกว่าค่างวดทีต่ กลงจะไปตัด
เงินต้ นเพิ่มขึ ้นในงวดนันไม่
้ ได้ เป็ นการชาระค่างวดล่วงหน้ า ทังนี
้ ้ มีการคิดอัตราดอกเบี ้ยตามกลุม่ ลูกค้ าดังนี ้
- กลุม่ ลูกค้ าเก่า (Existing customer) อัตราดอกเบี ้ยเป็ นไปตามเกณฑ์ธนาคาร ตังแต่
้ 19.75% ถึง 26.00% ต่อปี 1/
- กลุม่ ลูกค้ าใหม่ (New Customer) และกลุม่ Top Up (New Customer) อัตราดอกเบี ้ยเป็ นไปตามเกณฑ์รายได้ ลกู ค้ า ตังแต่
้ 13.99% ถึง 27.99% ต่อปี 1/

o จานวนเงินกู้ยืมทัง้ หมด

o
o
o

o

อัตราดอกเบีย้ ของกลุ่มลูกค้ าใหม่ และกลุ่ม Top Up (New Customer) (ต่ อปี )
กลุ่มพนักงานรายได้ ประจา
เจ้ าของกิจการ
24.99% - 27.99%
21.99% - 27.99%
26.99% - 27.99%
15.99% - 23.99%
13.99% - 23.99%
23.99% - 27.99%

เกณฑ์ รายได้ (บาท)
20,000 – 29,999 บาท
30,000 – 69,999 บาท
70,000 – 99,999 บาท
มากกว่า 100,000 บาท
หมายเหตุ :
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อัตราดอกเบี ้ยขี ้นอยู่กบั ลูกค้ าที่มีประวัติ สถานภาพบัญชี และคุณสมบัตติ รงตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกาหนด

ตัวอย่ างการคานวณอัตราดอกเบีย้ : ลูกค้ าได้ รับวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคล 200,000 บาท เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2561 ชาระค่าผ่อนเดือนละ 5,637 บาท โดย
สัญญาระบุต้องผ่อนชาระทุกวันที่ 15 ของเดือน อัตราดอกเบี ้ย 22.99% ต่อปี อัตราดอกเบี ้ยผิดนัด 28.00% ต่อปี เริ่มชาระงวดแรกวันที่ 15 มิ.ย. 2561 ลูกค้ าชาระค่า
ผ่อนปกติงวดเดือน มิ.ย. 2561 แต่ในงวดวันที่ 15 ก.ค. และ 15 ส.ค. 2561 ลูกค้ าไม่ได้ ชาระเงิน ต่อมาได้ ชาระในวันที่ 25 ส.ค. 2561 เป็ นค่างวดค้ างชาระรวม 2 งวด
พร้ อมเบี ้ยปรับผิดนัด และในวันที่ 15 ก.ย. 2561 ชาระค่างวดตามปกติ โดยมีตวั อย่างการคานวณดอกเบี ้ย และค่าเบี ้ยปรับผิดนัด ดังนี ้
วันเดือนปี
16 พ.ค. 61
15 มิ.ย. 61
15 ก.ค. 61
15 ส.ค. 61
25 ส.ค. 61

ชำระดอกเบียปกติ
้
เบียปรั
้ บผิดนัด
(บำท)
(บำท)

รำยกำร
เบิกเงินกู้
ชำระ
ไม่ ได้ ชำระ
ไม่ ได้ ชำระ
ชำระ

15 ก.ย. 61 ชำระ

200,000.00
5,637.00

3,779.18

17,505.98

3,744.07

5,637.00

2,521.25

6,231.98

ชำระเงินต้ น เงินต้ นคงเหลือ
(บำท)
(บำท)
1,857.82

200,000.00
198,142.18

7,529.93

190,612.25

3,115.75

187,496.50

ระยะเวลำ

รำยละเอียดกำรคำนวณ

16/5/61 - 14/6/61 (200,000.00 x 22.99% x 30/365) = 3,779.18 บำท
15/6/61 - 14/7/61 (198,142.18 x 22.99% x 30/365) = 3,744.07 บำท
15/7/61 - 24/8/61 (198,142.18 x 28.00% x 41/365) = 6,231.98 บำท
25/8/61 - 15/9/61 (190,612.25 x 22.99% x 21/365) = 2,521.25 บำท

ข้ อควรระวัง!!: เพื่อประโยชน์ สูงสุดกรุ ณาผ่ อนชาระค่ างวดให้ ตรงวันที่กาหนด หากชาระก่ อนกาหนดอาจทาให้ เกิดดอกเบีย้ จากวันที่ชาระก่ อน
กาหนดจนถึงวันที่ครบกาหนดชาระได้ ทัง้ นี ้ หากชาระหลังวันที่กาหนดหรือชาระค่ างวดบางส่ วน ถือว่ าท่ านยังมียอดค้ างชาระและผิดนัดชาระหนี ้ ณ
วันที่ครบกาหนด โดยธนาคารจะนามาคิดอัตราดอกเบีย้ รวมค่ าบริการและเบีย้ ปรับ เมื่อคานวณรวมกันแล้ วสูงสุดไม่ เกิน 28.00% ต่ อปี ของ
ยอดคงค้ างทัง้ หมดตัง้ แต่ วันที่เริ่ มผิดนัดจนถึงวันชาระยอดค้ างเสร็จสิน้
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3.
o
o
o
o
o
o

ผลิตภัณฑ์ นีม้ ีค่าบริการอะไรบ้ าง
ค่าอากรแสตมป์ ร้ อยละ 0.05 ของวงเงินที่ได้ รับการอนุมตั ิ (สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท)
ค่าธรรมเนียมการชาระคืนเงินกู้ก่อนครบกาหนด ร้ อยละ 5.0 ของยอดเงินต้ นคงค้ าง (หากชาระคืนเงินกู้ก่อนครบกาหนด)
ค่าขอใบแจ้ งยอดบัญชีของแต่ละงวด(ชุดที่ 2 เป็ นต้ นไป )
100 บาท ต่อครัง้
ค่าขอตรวจสอบรายการ
100 บาท ต่อครัง้
ค่าติดตามทวงถามหนี ้
100 บาท ต่อครัง้ ปั จจุบนั ไม่มีเรียกเก็บค่าบริการ
ค่าใช้ จา่ ยในการชาระเงิน
 ชาระที่เคาน์เตอร์ ของธนาคารอื่น
ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขการรับชาระที่ธนาคารอื่นกาหนด
 ชาระที่จดุ บริการรับชาระ เช่น เคาน์ตอร์ เซอร์ วิส เทสโก้ โลตัส
ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขการรับชาระที่ตวั แทนรับชาระกาหนด

4. ผลิตภัณฑ์ นีม้ ีข้อกาหนดและอาจทาให้ ท่านมีภาระหน้ าที่อะไรบ้ าง
o ค่างวดผ่อนชาระรายเดือนตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ ในสัญญา โดยต้ องชาระภายในรอบครบกาหนดชาระตามที่ได้ ตกลงกับทางธนาคาร หากชาระหลังจากวันที่
ครบกาหนดชาระ ท่านจะมีภาระค่าใช้ จา่ ยเพิ่มขึ ้น
o จานวนเงินทังหมดที
้
่ต้องชาระคืนตลอดอายุสญ
ั ญาขึ ้นอยูก่ บั วงเงินที่ได้ รับการอนุมตั ิ อัตราดอกเบี ้ยและระยะเวลาการกู้ยืม
o หากท่านมีปัญหาในการชาระคืนเงินกู้ยืมตามเวลาที่กาหนด กรุณาแจ้ งให้ สถาบันการเงินทราบทันทีเพื่อร่วมกันพิจารณาเงื่อนไขการชาระคืนในรูปแบบอื่น
หมายเหตุ : จานวนเงินทังหมดที
้
่ต้องชาระคืนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของธนาคาร
5. อะไรจะเกิดขึน้ หากท่ านไม่ สามารถปฏิบัติตามข้ อกาหนดและภาระหน้ าที่ได้
o สิทธิในการหักกลบลบหนี ้ : ธนาคารมีสิทธิในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของท่าน เพื่อชาระหนี ้คงค้ างที่ทา่ นมีอยูก่ ับธนาคาร
o ธนาคารอาจจาเป็ นต้ องบอกเลิกสัญญาและดาเนินการทางกฎหมายต่อไป
6. ลูกค้ าควรทาประกันชีวิต เพื่อคุ้มครองสินเชื่อส่ วนบุคคลหรื อไม่
การขอทาประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อส่วนบุคคลขึ ้นอยูก่ บั ความสมัครใจของลูกค้ า และไม่มีผลต่อการพิจารณาสินเชือ่ แต่มีประโยชน์กบั ผู้ก้ ู ในกรณีที่ผ้ กู ้ เู สียชีวิตหรือ
ทุพพลภาพถาวรสิ ้นเชิง บริษัทประกันจะเป็ นผู้รับผิดชอบชาระหนีส้ ว่ นที่คงค้ าง ไม่เกินจานวนเงินเอาประกันแทนผู้ก้ ตู ามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์
7. อะไรจะเกิดขึน้ หากท่ านชาระเงินกู้ยืมก่ อนครบกาหนด
ค่าธรรมเนียมการชาระคืนเงินกู้ก่อนครบกาหนดอายุสญ
ั ญา เท่ากับร้ อยละ 5.00 ของยอดเงินต้ นคงค้ าง
8. ท่ านควรทาอย่ างไร หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการติดต่ อของท่ าน
ท่านควรแจ้ งรายละเอียดข้ อมูลที่เปลี่ยนแปลงให้ ธนาคารทราบทันทีทาง KK Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 02 165 5555 ตังแต่
้ วนั จันทร์ – วันเสาร์ เวลา 07.00 –
20.00 น. วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00 –18.00 น. หรือทางสาขาของธนาคาร เพื่อให้ การสื่อสารข้ อมูลกับท่านเป็ นไปอย่างรวดเร็ว
9. ท่ านสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ นี ้ หรือติดต่ อกับสถาบันการเงินได้ อย่ างไร
หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถเข้ าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ www.kiatnakin.co.th หรือ สอบถามเจ้ าหน้ าที่สาขาของธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
ทุกสาขาทัว่ ประเทศ หรือติดต่อ KK Contact center หมายเลขโทรศัพท์ 02 165 5555
10. ทางเลือกอื่นในกลุ่มผลิตภัณฑ์ สินเชื่อส่ วนบุคคล
o สินเชื่อส่ วนบุคคลประเภทบัตรกดเงินสด / KK Cash Card เป็ นสินเชื่อส่วนบุคคลประเภทวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Card) ไม่มีหลักประกัน และ
คิดอัตราดอกเบี ้ยแบบคงที่ โดยลูกค้ าจะได้ รับวงเงินสินเชื่อเพื่อเบิกใช้ วงเงินจะลดลงตามที่มีการเบิกใช้ จริ งเและวงเงินจะคืนกลับสู่บตั รเมื่อมีการชาระเงินคืน
เหมาะสาหรับลูกค้ าที่ต้องการใช้ เงินสดหมุนเวียน เพื่อความสะดวกคล่องตัว ชอบการชาระคืนแบบอิสระ และสามารถควบคุมการชาระได้ ด้วยตนเอง
o สินเชื่อรถกู้เงินด่ วน (Car Quick Cash) เป็ นสินเชื่อเอนกประสงค์สาหรับผู้ที่มีรถยนต์ที่ปลอดภาระหนี ้แล้ ว และต้ องการใช้ เงินยามฉุกเฉิน หรือเป็ นเงินทุน
หมุนเวียน โดยนารถยนต์ที่ตนเองเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์หรื อเป็ นผู้ครอบครองมาใช้ เป็ นหลักทรัพย์ค ้าประกันและยังสามารถใช้ งานรถยนต์ได้ ตามปกติ โดยคิด
อัตราดอกเบี ้ยแบบคงที่
ข้ อมูลในเอกสารฉบับนี ้ มีผลใช้ บงั คับได้ จนกว่าธนาคารจะมีการประกาศเปลีย่ นแปลง
เอกสารฉบับนี ้ให้ ไว้ เพื่อเป็ นข้ อมูลทัว่ ไปสาหรับผลิตภัณฑ์ และบริ การของธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) เท่านั ้น มิได้ มีวตั ถุประสงค์ในการชักชวนหรือขายผลิตภัณฑ์และบริ การ ของ
ธนาคารแต่อย่างใด ธนาคารได้ ใช้ ความพยายามที่จะทาให้ ข้อมูลในเอกสารนี ้เป็ นปั จจุบันอย่างสม่าเสมอ อย่างไรก็ตาม ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงข้ อมูลในเอกสารนี ้ (ผู้สนใจควรติดต่อ
เจ้ าหน้ าที่ธนาคารเพื่อสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม)
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