
เอกสารแสดงผลิตภัณฑ์ สินเช่ือบ้าน (KK Home Loan เพ่ือซ้ือที่อยู่อาศัย)

ประเภทกลุ่มลูกค้า บุคคลธรรมดา

วงเงินให้กู้ยืม

           สินเช่ือเพ่ือซ้ือที่อยู่อาศัย/ Refinance ตั้งแต่ 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท 

           สินเช่ือบ้านกู้เงินด่วน ตั้งแต่ 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท 

อัตราส่วนวงเงินกู้ยืมสูงสุดต่อหลักประกัน

            สินเช่ือเพ่ือซ้ือที่อยู่อาศัย/ Refinance 100%
 (a)

            สินเช่ือบ้านกู้เงินด่วน 80%
 (b)

ระยะเวลากู้

            สินเช่ือเพ่ือซ้ือที่อยู่อาศัย/ Refinance สูงสุด 30 ปี 
(c)

            สินเช่ือบ้านกู้เงินด่วน สูงสุด 20 ปี 
(d)

จ านวนผู้กู้ กู้ร่วมได้สูงสุด 4 คนของราคาซ้ือขายหรือราคาประเมินธนาคารแลว้แตร่าคาใดต่ ากว่า

ประเภทการผ่อนช าระ เป็นแบบผ่อนช าระทุกเดือน

ประเภทโครงการ ทางเลือก รูปแบบ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีต่อไป

ท าประกัน

(MRTA)

NO MRTA

MRTA

No MRTA 

MRTA (MLR-4.01%) -(MLR-3.51%)

No MRTA (MLR-3.76%)-(MLR-3.26%)

MRTA

NO MRTA

MRTA 3.79% - 3.89%

No MRTA 4.05% - 4.15%

Cash Out (วงเงินขอกู้เพ่ิมเตมิ) ลอยตวั

MRTA 4.99% 4.99% 4.99%

No MRTA 4.99% MLR MLR

MRTA 5.29% 5.29% 5.29%

No MRTA 5.29% MLR MLR

ช่องทางการติดต่อธนาคาร

หมายเหตุ

1) อตัราดอกเบีย้ขึน้อยูก่ับปจัจัยอา้งองิ เช่น อตัราดอกเบีย้ลกูคา้รายใหญช้ั่นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) ซ่ึงธนาคารจะแจ้งให้ ทราบถึงการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ดังกลา่ว

    โดยจะประกาศไว้ ณ สถานทีท่ าการทีใ่ห้บริการและเว็บไซตข์องธนาคาร

2) MLR ณ วันที ่25 พฤษภาคม 2563 เทา่กับ 6.525% ตอ่ปี

3) กรณที าประกัน สมัครประกันชีวิตคุม้ครองวงเงินสินเช่ือกับบริษัทประกันทีธ่นาคารก าหนด(MRTA) ทนุประกันภัย  100% และระยะเวลาคุม้ครองขัน้ต่ า 10 ป ี

    กรณทีีร่ะยะเวลากู้สินเช่ือไม่ถึง 10 ป ีให้ระยะเวลาคุม้ครองขัน้ต่ าเทา่กับระยะเวลาการกู้สินเช่ือ

4) กรณ ีRefinance ไปสถาบนัการเงินอืน่ก่อนครบ 3 ปแีรก คดิคา่ Prepayment Penalty 3% ของเงินตน้คงคา้ง

5) * กรณลีกูคา้เลอืกใช้อตัราดอกเบีย้ทีมี่เง่ือนไข Lock 5 ป ีหาก Re-finance หรือช าระปดิบญัชีก่อนก าหนดทกุกรณ ีลกูคา้ตอ้งช าระคา่จ านองทีธ่นาคารเคยส ารองจ่ายให้คนืแก่ธนาคาร

6) * คา่จดจ านองทีธ่นาคารออกให้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

(a) อตัราส่วนวงเงินกู้ยมืสูงสุดตอ่หลกัประกัน 100% ของราคาซ้ือขายจริงหรือราคาประเมินธนาคารแลว้แตร่าคาใดต่ ากว่า ยกเว้นธนาคารมีก าหนดเง่ือนไขพิเศษอืน่ๆส าหรับบางโครงการ

     ซ่ึงอาจจะได้รับอตัราส่วนวงเงินกู้ยมืสูงสุดตอ่หลกัประกันมากกว่า 100% 

(b) อตัราส่วนวงเงินกู้ยมืสูงสุดตอ่หลกัประกัน 80% ของราคาประเมินธนาคาร

(c) ระยะเวลากู้สูงสุด 30 ป ี(อายผุูกู้้รวมระยะเวลากู้ ไม่เกิน 65 ป ีส าหรับพนักงานเงินเดือนประจ า และไม่เกิน 70 ป ีส าหรับเจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั)

(d) ระยะเวลากู้สูงสุด 20 ป ียกเว้นหลกัประกันประเภทคอนโดระยะเวลากู้สูงสุด 15 ป ี(อายผุูกู้้รวมระยะเวลากู้ ไม่เกิน 65 ป ีส าหรับพนักงานเงินเดือนประจ า และไม่เกิน 70 ป ีส าหรับเจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั)
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สินเช่ือเพ่ือซ้ือที่อยู่อาศัย

(บา้นใหม่/บา้นมือสอง/ทรัพยN์PA)

ลอยตวั

(ฟรีประเมิน)

(MLR-4.41%) - (MLR-3.15%)

0.00% - 3.99%

(MLR-4.01%) - (MLR-3.91%)

(MLR-3.75%) - (MLR-3.65%)

2.79% - 2.89%

คงที ่5 ป ี

(Lock 5 ป+ีฟรีประเมิน+  

ฟรีจ านอง *)
3.05% - 3.15%

MLR-1.75%

ศูนยบ์ริการลกูคา้ KKP Contact Center โทร. 02 165 5555 หรือ www.kiatnakin.co.th

สินเช่ือบ้านกู้เงินด่วน

(KK HomeQuickCash)

คงที่

(Salary Man)

คงที่

(Self Employee)

MLR-1.75%

0.00% - 3.99%

MLR-1.75%

MLR-1.75%

Refinance

(วงเงินยอดหน้ีสินเช่ือเพ่ือที่อยูอ่าศัยที่มีกับสถาบนั

การเงินเดิม)

(MLR-3.00%) - (MLR-1.75%) MLR-1.75%

4.39% MLR-1.75%

MLR

(MLR- 4.41%) - (MLR-3.31%) 

ลอยตวั

คงที ่3 ปี

คงที ่2 ปี

2.69% - 2.79%

2.94% - 3.04%


