
 

   1/2 

 

การเปิดเผยข้อมูลผลิตภณัฑ์ (Sales Sheet) 
ผลิตภณัฑ์สนิเชื่อส่วนบุคคล (Personal Loan) 
(กรุณาอา่นการเปิดเผยข้อมลูผลิตภณัฑ์ฉบบันี ้และควรศกึษารายละเอียด และเง่ือนไข 
โดยละเอียด ก่อนที่ทา่นจะตดัสินใจซือ้หรือใช้บริการผลิตภณัฑ์) 

ชื่อผู้ขายผลิตภณัฑ์    ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 
ชื่อผู้ออกผลิตภณัฑ์    ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 
ชื่อผลิตภณัฑ์             KK Personal Loan 
วัน เดือน ปี            1 สิงหาคม 2563 

1.  ผลิตภัณฑ์นีค้ืออะไร 
เป็นสินเชื่อเอนกประสงค์ที่ไมต้่องใช้ทรัพย์สินเป็นหลกัประกนั  หรือบคุคลค า้ประกนั  คิดอตัราดอกเบีย้แบบลดต้นลดดอก     

2.  ผลิตภัณฑ์นีม้ีลักษณะส าคัญอะไรบ้าง 

o จ านวนเงนิกู้ยืมทัง้หมด        ให้วงเงินตัง้แต ่20,000 ถึง 1,500,000 บาท แตไ่มเ่กิน 5 เทา่ของรายได้เฉลีย่ตอ่เดือน  (อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามจ านวนเงินที่ได้รับอนมุตัิจริง 
                                    และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์/เงื่อนไขของธนาคาร) ลกูค้าที่มีรายได้ต า่กวา่ 30,000 บาท อนมุตัิวงเงินไมเ่กิน 1.5 เทา่ของรายได้ และมีวงเงิน 
                                                         อนมุตัิไมเ่กิน 3 สถาบนัการเงินหรือผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อบคุคลภายใต้ก ากบั 

o ระยะเวลาการกู้ยืม         ตัง้แต ่12 - 60  เดือน 
o ประเภทของการผ่อนช าระ ผ่อนช าระทกุเดือน 
o กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  1.ลกูค้าเก่า คือ ลกูค้าที่เคยมีประวตัิเชา่ซือ้รถยนต์กบัธนาคาร (Existing customer) ซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขลกูค้าเก่าของธนาคาร 

    2.ลกูค้าใหม ่(New Customer) และลกูค้า Top Up  
อัตราดอกเบีย้   ค านวนแบบรายวนั เป็นแบบลดต้นลดดอก ตามยอดภาระหนีค้งเหลือของลกูค้า ทัง้นี ้มีการคิดอตัราดอกเบีย้ตามกลุม่ลกูค้าดงันี ้

- กลุม่ลกูค้าเกา่ (Existing customer)  อตัราดอกเบีย้เป็นไปตามเกณฑ์ธนาคาร  ตัง้แต ่9.99% ถึง 25.00% ตอ่ปี 1/ 
 - กลุม่ลกูค้าใหม ่ (New Customer)  และกลุม่ Top Up (New Customer) อตัราดอกเบีย้เป็นไปตามเกณฑ์รายได้ลกูค้า ตัง้แต ่9.99% ถึง 25.00% ตอ่ปี 1/ 

หมายเหต ุ:   1/  อตัราดอกเบีย้ขีน้อยูก่บัลกูค้าที่มีประวตัิ สถานภาพบญัช ีและคณุสมบตัติรงตามหลกัเกณฑ์ที่ธนาคารก าหนด 
 

 ตัวอย่างการค านวณอัตราดอกเบีย้ :  ลกูค้าได้รับวงเงินสนิเชื่อสว่นบคุคล 200,000 บาท เม่ือวนัที ่16 พ.ค. 2563 ผ่อนช าระคา่งวดเดือนละ 4,600 บาท โดยสญัญา
ระบตุ้องผ่อนช าระทกุวนัที่ 15 ของเดือน อตัราดอกเบีย้ 12.99% ตอ่ปี อตัราดอกเบีย้ผิดนดั 25.00% ตอ่ปี เร่ิมช าระงวดแรกวนัที่ 15 มิ.ย. 2563 ลกูค้าผ่อนช าระคา่งวดตามปกติ แตใ่น
งวดวนัที่ 15 ก.ค. และ 15 ส.ค. 2563 ลกูค้าไมไ่ด้ผ่อนช าระคา่งวด  ตอ่มาได้ผ่อนช าระคา่งวดในวนัที่ 25 ส.ค. 2563 เป็นคา่งวดค้างช าระรวม 2 งวดพร้อมเบีย้ปรับผิดนดั  และในวนัที่ 15 
ก.ย. 2563 ช าระคา่งวดตามปกติ  โดยมีตวัอยา่งการค านวณดอกเบีย้ และคา่เบีย้ปรับผิดนดั ดงันี ้
  

 

 

 

 

 

ข้อควรระวัง!!: เพื่อประโยชน์สูงสุดกรุณาผ่อนช าระค่างวดให้ตรงวันที่ก าหนดช าระ  

- หากช าระก่อนก าหนดอาจท าให้เกิดดอกเบีย้จากวันที่ช าระก่อนก าหนดจนถึงวันที่ครบก าหนดช าระได้  

- หากช าระหลังวันที่ก าหนดหรือช าระค่างวดบางส่วน ถือว่าท่านยังมียอดค้างช าระและผิดนัดช าระหนี ้ณ วันที่ครบก าหนด โดยธนาคารจะคิดดอกเบีย้ผิด

นัดช าระหนี ้ในอัตราสูงสุดไม่เกิน 25.00% ต่อปี ของยอดเงนิต้นของค่างวดที่ผิดนัดนัน้ ตัง้แต่วันที่เร่ิมผิดนัดจนถึงวันช าระยอดค้างเสร็จสิน้  
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3.  ผลิตภัณฑ์นีม้ีค่าบริการอะไรบ้าง 
o คา่อากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินที่ได้รับการอนมุตัิ (สงูสดุไมเ่กิน 10,000 บาท) 
o คา่ธรรมเนียมการช าระคืนสนิเชื่อก่อนก าหนด (Prepayment Fee) 2% ของยอดเงินที่จา่ยเกินกวา่ 2 เทา่ของคา่งวดในแตล่ะเดือน (เฉพาะลกูค้าทีผ่่อนช าระไมถ่ึง 2 ปี) 
o คา่ขอใบแจ้งยอดบญัชขีองแตล่ะงวด(ชดุที ่2 เป็นต้นไป )    100 บาท ตอ่ครัง้  
o คา่ขอตรวจสอบรายการ       100 บาท ตอ่ครัง้ 
o คา่ตดิตามทวงถามหนี ้  100 บาท ตอ่ครัง้   
o คา่ใช้จา่ยในการช าระเงิน 

 ช าระที่เคาน์เตอร์ของธนาคารอ่ืน                                                                   เงื่อนไขการรับช าระตามที่ธนาคารอ่ืนก าหนด 

 ช าระที่จดุบริการรับช าระ เชน่ เคาน์ตอร์เซอร์วิส เทสโก้ โลตสั                    เงื่อนไขการรับช าระตามที่ตวัแทนรับช าระก าหนด 
หมายเหต ุ: คา่บริการ คา่ธรรมเนียม และคา่ใช้จา่ยตา่ง  ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของธนาคาร 

4.  ผลิตภัณฑ์นีม้ีข้อก าหนดและอาจท าให้ท่านมีภาระหน้าที่อะไรบ้าง 
o ต้องผ่อนช าระคา่งวดรายเดือนให้ตรงวนัทีก่ าหนดช าระตามที่ได้ระบไุว้ในสญัญา หากช าระก่อนก าหนดหรือหลงัจากวนัทีค่รบก าหนดช าระ ทา่นจะมีภาระคา่ใช้จา่ยเพิ่มขึน้ 
o จ านวนเงินทัง้หมดที่ต้องช าระคืนตลอดอายสุญัญาขึน้อยูก่บัวงเงินที่ได้รับการอนมุตัิ อตัราดอกเบีย้และระยะเวลาการกู้ยืม และอาจมีการเปลีย่นแปลงตามประกาศของธนาคาร 
o หากทา่นมีปัญหาในการช าระคืนเงินกู้ยืมตามเวลาที่ก าหนด กรุณาแจ้งให้ธนาคารทราบทนัทีเพื่อร่วมกนัพิจารณาเงื่อนไขการช าระคืนในรูปแบบอ่ืน  
5.  อะไรจะเกิดขึน้หากท่านไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดและภาระหน้าที่ได้ 
o อตัราดอกเบีย้กรณีผิดนดัช าระหนี ้25.00% ตอ่ปี ของยอดเงินต้นของคา่งวดทีผิ่ดนดันัน้ 
o สิทธิในการหกักลบลบหนี ้: ธนาคารมีสทิธิในการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของทา่น เพื่อช าระหนีค้งค้างที่ทา่นมีอยูก่บัธนาคาร 
o ธนาคารอาจจ าเป็นต้องยกเลิกวงเงินสินเชือ่ หรือก าหนดให้หนีต้ลอดจนดอกเบีย้ หรือเงินใด  ๆเป็นหนีท้ี่ถึงก าหนดช าระ และต้องช าระทนัทีโดยไมต้่องทวงถามหรือด าเนินการทาง

กฎหมายตอ่ไป 
6.  ลูกค้าควรท าประกันชีวิต เพื่อคุ้มครองสินเช่ือส่วนบุคคลหรือไม่ 
การขอท าประกนัชีวิตคุ้มครองสินเช่ือสว่นบคุคลขึน้อยูก่บัความสมคัรใจของลกูค้า และไมมี่ผลตอ่การพิจารณาสินเช่ือ แตมี่ประโยชน์กบัลกูค้า ในกรณีทีล่กูค้าเสียชีวิต
หรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง  บริษัทประกนัจะเป็นผู้ รับผิดชอบช าระหนีส้ว่นทีค่งค้าง ไมเ่กินจ านวนเงินเอาประกนั ณ เวลานัน้ แทนลกูค้าตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ใน
กรมธรรม์ โดยการช าระเบีย้ประกนัภยั จะถกูตดัช าระให้แกบ่ริษัทประกนัภยัในวนัที่ธนาคารอนมุตัิสินเช่ือ และความคุ้มครองจะเร่ิมต้น ณ วนัที่สญัญาสินเชื่อมีผลบงัคบั
ใช้ 
7.  อะไรจะเกิดขึน้หากท่านช าระคืนสินเช่ือก่อนก าหนด 
ทา่นจะถกูคิดคา่ธรรมเนียมการช าระคืนสินเช่ือก่อนก าหนด (Prepayment Fee) 2% ของยอดเงินที่จ่ายเกินกวา่ 2 เทา่ของคา่งวดในแตล่ะเดือน (เฉพาะลกูค้าที่ผ่อนช าระ
ไมถ่ึง 2 ปี) 
8.  ท่านควรท าอย่างไร หากมีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดในการติดต่อของท่าน 
ทา่นควรแจ้งรายละเอียดข้อมลูที่เปลีย่นแปลงให้ธนาคารทราบทนัททีาง KKP Contact Center หมายเลขโทรศพัท์ 02 165 5555 เปิดให้บริการทกุวนั  เวลา 7.00-  20.00 น. หรือทางสาขา
ของธนาคาร เพื่อให้การสื่อสารข้อมลูกบัทา่นเป็นไปอยา่งรวดเร็ว 
9. ท่านสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี ้หรือติดต่อกับสถาบันการเงนิได้อย่างไร 
หากทา่นมีข้อสงสยัเพิ่มเติม สามารถเข้าไปดรูายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.kiatnakin.co.th หรือ สอบถามเจ้าหน้าทีส่าขาของธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) ทกุสาขาทัว่ประเทศ 
หรือติดตอ่ KKP Contact Center หมายเลขโทรศพัท์ 02 165 5555 
10. ทางเลือกอ่ืนในกลุ่มผลิตภัณฑ์สินเช่ือส่วนบุคคล  
o สินเช่ือส่วนบุคคลประเภทบัตรกดเงินสด / KKP Cash Card  เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลประเภทวงเงินสินเชื่อหมนุเวียน (Revolving Card) ไม่มีหลกัประกัน และคิดอตัรา

ดอกเบีย้แบบคงที่ โดยลกูค้าจะได้รับวงเงินสินเชื่อเพื่อเบิกใช้ วงเงินจะลดลงตามที่มีการเบิกใช้จริงเและวงเงินจะคืนกลบัสู่บตัรเม่ือมีการช าระเงินคืน เหมาะส าหรับลกูค้าที่
ต้องการใช้เงินสดหมนุเวียน เพื่อความสะดวกคลอ่งตวั ชอบการช าระคืนแบบอิสระ และสามารถควบคมุการช าระได้ด้วยตนเอง  

o สินเช่ือรถกู้เงนิด่วน (Car Quick Cash) เป็นสินเชื่อเอนกประสงค์ส าหรับผู้ที่มีรถยนต์ที่ปลอดภาระหนีแ้ล้ว และต้องการใช้เงนิยามฉกุเฉิน หรือเป็นเงินทนุหมนุเวียน โดยน า
รถยนต์ทีต่นเองเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิหรือเป็นผู้ครอบครองมาใช้เป็นหลกัทรัพย์ค า้ประกนัและยงัสามารถใช้งานรถยนต์ได้ตามปกต ิโดยคิดอตัราดอกเบีย้แบบคงที ่

11. กรณีประสงค์คืนวงเงนิกู้ 
o ท่านสามารถติดต่อสอบถามจ านวนเงนิและช่องทางการช าระ ผ่าน KKP Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 02 165 5555  
o ช่องทางการช าระ ได้แก่ สาขาธนาคารเกียรตินาคิน, Internet Banking, Mobile Banking และ ตู้  ATM ของทุกธนาคาร โดยมีขัน้ตอน ดังนี ้ 

1. เลือกธนาคารปลายทางเป็นธนาคารเกียรตินาคิน    2. ระบุ Ref 1 เป็นเลขบัตรประชาชนและตามด้วยเลข 77    3. ช าระยอดตามวงเงนิที่ท่านได้รับจากธนาคาร 
o หากท่านช าระเรียบร้อยแล้ว เพื่อยืนยันการปิดบัญชีสินเช่ือ โปรดติดต่อ KKP Contact center หมายเลขโทรศัพท์ 02 165 5555 
 ข้อมลูในเอกสารฉบบันี ้มีผลใช้บงัคบัได้จนกว่าธนาคารจะมีการประกาศเปลีย่นแปลง 

เอกสารฉบบันีใ้ห้ไว้เพื่อเป็นข้อมลูทัว่ไปส าหรับผลติภณัฑ์ และบริการของธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) เท่านัน้ มิได้มีวตัถปุระสงค์ในการชกัชวนหรือขายผลติภณัฑ์และบริการ ของ
ธนาคารแต่อย่างใด ธนาคารได้ใช้ความพยายามที่จะท าให้ข้อมลูในเอกสารนีเ้ป็นปัจจบุนัอย่างสม ่าเสมอ อย่างไรก็ตาม ธนาคารขอสงวนสทิธิในการเปลีย่นแปลงข้อมลูในเอกสารนี ้ (ผู้สนใจควรติดต่อ
เจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อสอบถามข้อมลูเพิ่มเติม) 

 

http://www.kiatnakin.co.th/

