
Ver.20Apr2023

      เอกสารแสดงผลิตภัณฑ์ สินเช่ือบ้าน (KKP Home Loan เพ่ือซ้ือท่ีอยู่อาศัย)

          ประเภทกลุ่มลูกค้า  : บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย

          คุณสมบัติผู้กู้ : พนักงานเงินเดือนประจ า : อายุ 20 - 65 ปี / เจ้าของกิจการ  : อายุ 25 - 70 ปี

รายได้รวมต้องไม่ต่ ากว่า 15,000 บาท/ เดือน (ต่อผู้กู้ 1 คน)

          วงเงินให้กู้ยืม :

                     วงเงินสินเช่ือเคหะ ต้ังแต่ 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท 

                     วงเงินสินเช่ืออเนกประสงค์ ต้ังแต่ 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท 

          อัตราส่วนวงเงินกู้ยืมสูงสุดต่อหลักประกัน :

                    สินเช่ือเพ่ือซ้ือท่ีอยู่อาศัย 100%
 (a) สัญญา

สัญญาท่ี 1

สัญญาท่ี 3

                    สินเช่ือเพ่ือซ้ือท่ีอยู่อาศัย : สูงสุด 40 ปี 
(b)

          จ านวนผู้กู้   : กู้ร่วมได้สูงสุด 4 คน (มีความสัมพันธ์เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน)

          ประเภทการผ่อนช าระ  : เป็นแบบผ่อนช าระทุกเดือน

ประเภทโครงการ ทางเลือก รูปแบบ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3
ปีต่อไป 

(สูงสุด)

MRTA

No MRTA 

MRTA

No MRTA 

MRTA

No MRTA 

สินเช่ืออเนกประสงค์

(Cash Out)
ลอยตัว

ช่องทางการติดต่อธนาคาร

หมายเหตุ

1. อัตราดอกเบีย้ขึน้อยูก่ับปัจจัยอา้งองิ เชน่ อัตราดอกเบีย้ลกูคา้รายใหญช่ัน้ด ีประเภทเงนิกูแ้บบมรีะยะเวลา (MLR) ซึง่ธนาคารจะแจง้ใหท้ราบถงึการเปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบีย้ดังกลา่ว

โดยจะประกาศไว ้ณ สถานทีท่ าการทีใ่หบ้รกิารและเว็บไซตข์องธนาคาร

2. อา้งองิตามประกาศธนาคาร วนัที ่20 เมษายน 2566 : อัตราดอกเบีย้ MLR = 7.725%

4. กรณี Refinance ไปสถาบันการเงนิอืน่กอ่นครบ 3 ปีแรก คดิคา่ Prepayment Penalty 3% ของเงนิตน้คงคา้ง

5. กรณีไดรั้บอัตราดอกเบีย้แบบฟรคีา่จดจ านอง หากลกูคา้ Re-Finance หรอืช าระปิดบัญชกีอ่นครบระยะเวลาทีธ่นาคารก าหนดไวท้กุกรณี ลกูคา้ตอ้งช าระคา่จดจ านองทีธ่นาคารเคยส ารองจา่ยคนืใหแ้กธ่นาคาร 

6. คา่ประเมนิหลักประกันเริม่ตน้ 3,210 บาท คา่อากรแสตมป์รอ้ยละ 0.05 ของวงเงนิกู ้(สงูสดุไมเ่กนิ 10,000 บาท)

7. คา่ธรรมเนียมตดิตามทวงถามหนี้: คา้งช าระ 1 งวด 50 บาท/รอบการทวงถามหนี้ คา้งช าระมากกวา่ 1 งวด 100 บาท/รอบการทวงถามหนี้

8. เบีย้ประกันอัคคภัีย เป็นไปตามทีบ่รษัิทประกันภัยก าหนด โดยผูกู้ส้ามารถเลอืกท าประกันกับบรษัิทประกันทีน่่าเชือ่ถอืใดก็ได ้

(a) อัตราสว่นวงเงนิกูย้มืสงูสดุตอ่หลักประกัน 100% ของราคาซือ้ขายจรงิหรอืราคาประเมนิธนาคารแลว้แตร่าคาใดต า่กวา่ ยกเวน้ธนาคารมกี าหนดเงือ่นไขพเิศษอืน่ๆ ส าหรับบางโครงการ

     อาจจะไดรั้บอัตราสว่นวงเงนิกูย้มืสงูสดุตอ่หลักประกันมากกวา่ 100%

อัตราดอกเบ้ียเฉล่ีย 3 ปี : 3.450% ต่อปี

ศูนย์บริการลูกค้า KKP Contact Center โทร. 02 165 5555

MLR-1.750% ต่อปี

3. เลอืกท าประกันชวีติคุม้ครองวงเงนิสนิเชือ่ (MRTA) ผา่นธนาคาร ทนุประกันภัยเทา่กับวงเงนิกู ้โดยมรีะยะเวลาเอาประกันภัยขัน้ต า่ 10 ปี กรณีทีร่ะยะเวลาการกูไ้มถ่งึ 10 ปี ใหร้ะยะเวลาเอาประกันภัยเทา่กับระยะเวลาการกู ้

ราคาซ้ือขายหลักประกันไม่ถึง 10 ล้านบาท ราคาซ้ือขายหล้กประกันต้ังแต่ 10 ล้านบาท

110% ของราคาซ้ือขายจริง(*)(**) 90% ของราคาซ้ือขายจริง(*)(**)

สัญญาท่ี 2 90% ของราคาซ้ือขายจริง(*)(**) 80% ของราคาซ้ือขายจริง(*)(**)

สินเช่ือเพ่ือซ้ือท่ีอยู่อาศัย

(บ้านมือสอง)
ลอยตัว

อัตราดอกเบ้ียเฉล่ีย 3 ปี : 3.950% - 4.400% ต่อปี

MLR-1.750% ต่อปี

อัตราดอกเบ้ียเฉล่ีย 3 ปี : 4.150% - 4.600% ต่อปี

 ธนาคารไมม่นีโยบายเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยส าหรบัการอนมุตัสินิเชือ่จากลกูคา้ หรอืรบัเงนิสดหรอืโอนเงนิเขา้บญัชสีว่นตวัของพนกังานธนาคารส าหรบัการท าธุรกรรมตา่งๆ 

 กรณุาอยา่หลงเชือ่บคุคลทีแ่อบอา้ง  หากพบการกระท าหรอืมขีอ้สงสยักรณุาตดิตอ่ KKP Contact Center 02 165 5555

70% ของราคาซ้ือขายจริง(*)(**) 70% ของราคาซ้ือขายจริง(*)(**)

กรณี Refinance จากสถาบันการเงินอ่ืน สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศัยต้องไม่เกินจากยอดหน้ีเดิม

(*) เป็นราคาซ้ือขายจริงหรือราคาประเมินธนาคารแล้วแต่ราคาใดต่ ากว่า 

สินเช่ือเพ่ือซ้ือท่ีอยู่อาศัย

(บ้านใหม่ : กรณีซ้ือบ้านจากบริษัทพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ท่ีธนาคารก าหนด)

อัตราดอกเบ้ียเฉล่ีย 3 ปี : 3.60% - 3.750% ต่อปี

(**) เง่ือนไขเป็นไปตามท่ีธนาคารก าหนด

ลอยตัว

อัตราดอกเบ้ียเฉล่ีย 3 ปี : 3.7% - 3.95% ต่อปี

MLR-1.750% ต่อปี

(b) - ส าหรับผูจั้ดสรรโครงการทีธ่นาคารก าหนด ระยะเวลากูย้มืสงูสดุ 40 ปี (กรณีเป็นคอนโดมเินียมก าหนดราคาตัง้แต ่5 ลา้นบาทขึน้ไปของราคาซือ้ขายหรอืราคาประเมนิแลว้แตอ่ยา่งใดจะต า่กวา่) 

      และส าหรับผูจั้ดสรรโครงการนอกเหนือจากทีธ่นาคารก าหนด ระยะเวลากูย้มืสงูสดุ 30 ปี

    - อายผุูกู้ร้วมระยะเวลากู ้ไมเ่กนิ 65 ปี ส าหรับพนักงานเงนิเดอืนประจ า และไมเ่กนิ 70 ปี ส าหรับเจา้ของกจิการ/ธรุกจิสว่นตัว

สินเช่ือเพ่ือซ้ือท่ีอยู่อาศัย

(ทรัพย์สินรอการขายของธนาคาร : NPA)
คงท่ี 3 ปี

อัตราดอกเบ้ียเฉล่ีย 3 ปี : 3.250% ต่อปี

MLR-1.750% ต่อปี



Ver.20Apr2023

      เอกสารแสดงผลิตภัณฑ์ สินเช่ือบ้านรีไฟแนนซ์ (KKP Home Loan Refinance)

          ประเภทกลุ่มลูกค้า: บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย

          คุณสมบัติผู้กู้: พนักงานเงินเดือนประจ า : อายุ 20 - 65 ปี / เจ้าของกิจการ  : อายุ 25 - 70 ปี

รายได้รวมต้องไม่ต่ ากว่า 15,000 บาท/ เดือน (ต่อผู้กู้ 1 คน)

          วงเงินให้กู้ยืม:

                     วงเงินสินเช่ือเคหะ ต้ังแต่ 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท 

                     วงเงินสินเช่ืออเนกประสงค์ ต้ังแต่ 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท 

          อัตราส่วนวงเงินกู้ยืมสูงสุดต่อหลักประกัน:

                    สินเช่ือบ้านรีไฟแนนซ์ 100%
 (a)

วงเงินสินเช่ือเคหะ  วงเงินสินเช่ือเคหะ + วงเงินสินเช่ืออเนกประสงค์ วงเงินสินเช่ือเคหะ  วงเงินสินเช่ือเคหะ + วงเงินสินเช่ืออเนกประสงค์

สัญญาท่ี 1 100% ของยอดหน้ีเดิม 100% ของราคาประเมินธนาคาร (*) 100% ของยอดหน้ีเดิม 90% ของราคาประเมินธนาคาร(*)

สัญญาท่ี 2 100% ของยอดหน้ีเดิม สูงสุด 90% ของราคาประเมินธนาคาร (*) 100% ของยอดหน้ีเดิม 80% ของราคาประเมินธนาคาร (*)

สัญญาท่ี 3 100% ของยอดหน้ีเดิม 70% ของราคาประเมินธนาคาร (*) 100% ของยอดหน้ีเดิม 70% ของราคาประเมินธนาคาร (*)

    

                    สินเช่ือบ้านรีไฟแนนซ์ : สูงสุด 30 ปี 
(b)

          จ านวนผู้กู้  : กู้ร่วมได้สูงสุด 4 คน (มีความสัมพันธ์เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน)

          ประเภทการผ่อนช าระ  : เป็นแบบผ่อนช าระทุกเดือน

ประเภทโครงการ ทางเลือก รูปแบบ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3
ปีต่อไป 

(สูงสุด)

MRTA

No MRTA 

Cash Out (สินเช่ืออเนกประสงค์) ลอยตัว

ช่องทางการติดต่อธนาคาร

หมายเหตุ
1. อัตราดอกเบีย้ขึน้อยูก่ับปัจจัยอา้งองิ เชน่ อัตราดอกเบีย้ลกูคา้รายใหญช่ัน้ด ีประเภทเงนิกูแ้บบมรีะยะเวลา (MLR) ซึง่ธนาคารจะแจง้ใหท้ราบถงึการเปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบีย้ดังกลา่ว

   โดยจะประกาศไว ้ณ สถานทีท่ าการทีใ่หบ้รกิารและเว็บไซตข์องธนาคาร

2.  อา้งองิตามประกาศธนาคาร วนัที ่20 เมษายน 2566 : อัตราดอกเบีย้ MLR = 7.725%

3. เลอืกท าประกันชวีติคุม้ครองวงเงนิสนิเชือ่ (MRTA) ผา่นธนาคาร ทนุประกันภัยเทา่กับวงเงนิกู ้โดยมรีะยะเวลาเอาประกันภัยขัน้ต า่ 10 ปี กรณีทีร่ะยะเวลาการกูไ้มถ่งึ 10 ปี ใหร้ะยะเวลาเอา ประกันภัยเทา่กับระยะเวลาการกู ้

4. กรณี Refinance ไปสถาบันการเงนิอืน่กอ่นครบ 3 ปีแรก คดิคา่ Prepayment Penalty 3% ของเงนิตน้คงคา้ง

5. กรณีไดรั้บอัตราดอกเบีย้แบบฟรคีา่จดจ านอง หากลกูคา้ Re-Finance หรอืช าระปิดบัญชกีอ่นครบระยะเวลาทีธ่นาคารก าหนดไวท้กุกรณี ลกูคา้ตอ้งช าระคา่จดจ านองทีธ่นาคารเคยส ารองจา่ยคนืใหแ้กธ่นาคาร 

6. คา่ประเมนิหลักประกันเริม่ตน้ 3,210 บาท คา่อากรแสตมป์รอ้ยละ 0.05 ของวงเงนิกู ้(สงูสดุไมเ่กนิ 10,000 บาท)

7. คา่ธรรมเนียมตดิตามทวงถามหนี้: คา้งช าระ 1 งวด 50 บาท/รอบการทวงถามหนี้ คา้งช าระมากกวา่ 1 งวด 100 บาท/รอบการทวงถามหนี้

8. เบีย้ประกันอัคคภัีย เป็นไปตามทีบ่รษัิทประกันภัยก าหนด โดยผูกู้ส้ามารถเลอืกท าประกันกับบรษัิทประกันทีน่่าเชือ่ถอืใดก็ได ้

(a) อัตราสว่นวงเงนิกูย้มืสงูสดุตอ่หลักประกัน 100% ของราคาประเมนิธนาคารหรอืของยอดหนี้เดมิ ตามเงือ่นไขทีธ่นาคารก าหนด 

(b) ระยะเวลากูส้งูสดุ 30 ปี (อายผุูกู้ร้วมระยะเวลากู ้: ไมเ่กนิ 65 ปี ส าหรับพนักงานเงนิเดอืนประจ า และไมเ่กนิ 70 ปี ส าหรับเจา้ของกจิการ/ธรุกจิสว่นตัว)

ราคาซ้ือขายหลักประกันไม่ถึง 10 ล้านบาท ราคาซ้ือขายหล้กประกันต้ังแต่ 10 ล้านบาท

สัญญา

อัตราดอกเบ้ียเฉล่ีย 3 ปี : 3.540%-4.190% ต่อปี

MLR-1.750% ต่อปี

 ธนาคารไมม่นีโยบายเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยส าหรบัการอนมุตัสินิเชือ่จากลกูคา้ หรอืรบัเงนิสดหรอืโอนเงนิเขา้บญัชสีว่นตวัของพนกังานธนาคารส าหรบัการท าธุรกรรมตา่งๆ 

กรณุาอยา่หลงเชือ่บคุคลทีแ่อบอา้ง หากพบการกระท าหรอืมขีอ้สงสยักรณุาตดิตอ่ KKP Contact Center 02 165 5555

ศูนย์บริการลูกค้า KKP Contact Center โทร. 02 165 5555

กรณี Refinance จากสถาบันการเงินอ่ืน สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศัยต้องไม่เกินจากยอดหน้ีเดิม

(*) เง่ือนไขเป็นไปตามท่ีธนาคารก าหนด

Home Loan Refinance

(สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศ้ย)
ลอยตัว

อัตราดอกเบ้ียเฉล่ีย 3 ปี : 3.340%-3.990% ต่อปี

MLR-1.750% ต่อปี



Ver.20Apr2023

      เอกสารแสดงผลิตภัณฑ์ สินเช่ือบ้านกู้เงินด่วน (KKP Home Quick Cash)

          ประเภทกลุ่มลูกค้า: บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย

           คุณสมบัติผู้กู้: พนักงานเงินเดือนประจ า : อายุ 20 - 65 ปี / เจ้าของกิจการ  : อายุ 25 - 70 ปี

รายได้รวมต้องไม่ต่ ากว่า 25,000 บาท/ เดือน (ต่อผู้กู้ 1 คน)

          วงเงินให้กู้ยืม: ต้ังแต่ 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท 

          อัตราส่วนวงเงินกู้ยืมสูงสุดต่อหลักประกัน :

                    สินเช่ือบ้านกู้เงินด่วน (อเนกประสงค์) 90%
 (a)

                    สินเช่ือบ้านกู้เงินด่วน (อเนกประสงค์) สูงสุด 20 ปี ยกเว้นหลักประกันห้องชุด (Condominium) สูงสุดไม่เกิน 15 ปี 
(b)

          จ านวนผู้กู้: กู้ร่วมได้สูงสุด 4 คน (มีความสัมพันธ์เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน)

 หลักประกัน: เป็นหลักประกันปลอดภาระและกรรมสิทธ์ิในนามผู้กู้

          ประเภทการผ่อนช าระ: เป็นแบบผ่อนช าระทุกเดือน

ประเภทโครงการ ทางเลือก รูปแบบ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีต่อไป

MRTA MLR-1% ต่อปี

No MRTA MLR ต่อปี

ช่องทางการติดต่อธนาคาร

หมายเหตุ

1. อัตราดอกเบีย้ขึน้อยูก่ับปัจจัยอา้งองิ เชน่ อัตราดอกเบีย้ลกูคา้รายใหญช่ัน้ด ีประเภทเงนิกูแ้บบมรีะยะเวลา (MLR) ซึง่ธนาคารจะแจง้ใหท้ราบถงึการเปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบีย้ดังกลา่ว

โดยจะประกาศไว ้ณ สถานทีท่ าการทีใ่หบ้รกิารและเว็บไซตข์องธนาคาร

3. เลอืกท าประกันชวีติคุม้ครองวงเงนิสนิเชือ่ (MRTA) ผา่นธนาคาร ทนุประกันภัยเทา่กับวงเงนิกู ้โดยมรีะยะเวลาเอาประกันภัยขัน้ต า่ 10 ปี กรณีทีร่ะยะเวลาการกูไ้มถ่งึ 10 ปี ใหร้ะยะเวลาเอา

ประกันภัยเทา่กับระยะเวลาการกู ้

5. คา่ประเมนิหลักประกันเริม่ตน้ 3,210 บาท คา่อากรแสตมป์รอ้ยละ 0.05 ของวงเงนิกู ้(สงูสดุไมเ่กนิ 10,000 บาท)

6. คา่ธรรมเนยีมตดิตามทวงถามหนี้: คา้งช าระ 1 งวด 50 บาท/รอบการทวงถามหนี ้คา้งช าระมากกวา่ 1 งวด 100 บาท/รอบการทวงถามหนี้

7. เบีย้ประกันอัคคภัีย เป็นไปตามทีบ่รษัิทประกันภัยก าหนด โดยผูกู้ส้ามารถเลอืกท าประกันกับบรษัิทประกันทีน่่าเชือ่ถอืใดก็ได ้

a) อัตราสว่นวงเงนิกูย้มืสงูสดุตอ่หลักประกัน 90% ของราคาประเมนิธนาคาร

b) ระยะเวลากูส้งูสดุ 20 ปี ยกเวน้หลักประกันหอ้งชดุ(Condominium) สงูสดุไมเ่กนิ 15 ปี (อายผุูกู้ร้วมระยะเวลากู ้: ไมเ่กนิ 65 ปี ส าหรับพนักงานเงนิเดอืนประจ า และไมเ่กนิ 70 ปี ส าหรับเจา้ของกจิการ/ธรุกจิสว่นตัว)

ธนาคารไมม่นีโยบายเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยส าหรบัการอนมุตัสินิเชือ่จากลกูคา้ หรอืรบัเงนิสด หรอืโอนเงนิเขา้บญัชสีว่นตวัของพนกังานธนาคารส าหรบัการท าธุรกรรมตา่งๆ 

กรณุาอยา่หลงเชือ่บคุคลทีแ่อบอา้ง หากพบการกระท าหรอืมขีอ้สงสยักรณุาตดิตอ่ KKP Contact Center 02 165 5555

4. กรณีไดรั้บอัตราดอกเบีย้แบบฟรคีา่จดจ านอง หากลกูคา้ Re-Finance หรอืช าระปิดบญัชกีอ่นครบระยะเวลาทีธ่นาคารก าหนดไวท้กุกรณี ลกูคา้ตอ้งช าระคา่จดจ านองทีธ่นาคารเคยส ารองจา่ยคนืใหแ้กธ่นาคาร

ศูนย์บริการลูกค้า KKP Contact Center โทร. 02 165 5555

สินเช่ือบ้านกู้เงินด่วน

(KK Home Quick Cash)
ลอยตัว

อัตราดอกเบ้ียเฉล่ีย 3 ปี : 6.100% ต่อปี

อัตราดอกเบ้ียเฉล่ีย 3 ปี : 6.700% ต่อปี

2.  อา้งองิตามประกาศธนาคาร วันที ่20 เมษายน 2566 : อัตราดอกเบีย้ MLR = 7.725%


