
(กรุณาอ่านตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี้ และควรศึกษารายละเอียด และเงื่อนไขโดยละเอียด
ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการผลิตภัณฑ์) 

ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ สินเชื่อรถเรียกเงินทันใจ

สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันสำหรับเจ้าของรถยนต์ที่ไม่ต้องการโอนเล่มทะเบียน และต้องการความยืดหยุ่นในด้านระยะเวลาการผ่อนชำระ เพราะสามารถชำระค่างวดได้มากกว่าที่กำหนด ยิ่งโปะมากเงินต้นยิ่งลด
ทำให้ระยะเวลาการผ่อนชำระส้ันลง คิดอัตราดอกเบ้ียแบบลดต้นลดดอก เพียงลูกค้านำรถยนต์ท่ีปลอดภาระ และสมุดคู่มือจดทะเบียนรถของตนเองมาเป็นประกันโดยลูกค้ายังคงเป็นเจ้าของและยังสามารถใช้รถได้ตามปกติ 

1. ผลิตภัณฑ์นี้คืออะไร

2. ผลิตภัณฑ์นี้มีลักษณะสำคัญอะไรบ้าง

ให้วงเงินตั้งแต่  50,000 บาท และวงเงินสูงสุด 5,000,000 บาท
ต่อลูกค้า 1 ราย    
(อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติจริงและเป็นไปตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขของธนาคาร)

จำนวนเงินกู้ยืมทั้งหมด 

ตั้งแต่ 12 - 84 เดือน

ระยะเวลาการกู้ยืม
ผ่อนชำระทุกเดือน

ประเภทของการผ่อนชำระ
ลูกค้าใหม่ทั้งแบบบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล
(New Customer) 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของธนาคาร โดยคำนวณดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) เป็นรายวัน จากยอดเงินต้นคงเหลือ ทั้งนี้มีการคิดอัตราดอกเบี้ย ดังนี้

สูตรการคำนวณและตัวอย่างการคำนวณอัตราดอกเบี้ย

ตัวอย ่างการคาํนวณอัตราดอกเบี้ย : ลูกค้ามีสินเชื่อรถเรียกเงินทันใจเงินต้นคงค้าง 200,000 บาท ชําระค่าผ่อนเดือนละ 4,500 บาท โดยสัญญาระบุต้องผ่อนชําระทุกวันที่ 1 ของเดือน อัตราดอกเบี้ย 12.50% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยผิดนัด 
บวกเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยที่ระบุในสัญญา 3% ต่อปี คิดเป็นอัตรา 15.50% ต่อปี เริ่มชาํระงวดแรกวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ลูกค้าชาํระค่าผ่อนปกติ จาํนวน 4,500 บาท แต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ลูกค้าไม่มาชําระ โดยค่างวดจํานวน 4,500 บาท 
ประกอบด้วยเงินต้น 2,582.19 บาท และดอกเบี้ย 1,917.81 บาท หากต่อมาลูกค้ามาชําระในวันที่ 1 เมษายน 2564 จะถูกคิดดอกเบี้ยผิดนัดชําระหนี้บนงวดที่ผิดนัดชําระเฉพาะส่วนที่เปน็เงินต้นของค่างวดเดือนมีนาคม 2564 จํานวน 2,582.19 บาท

• หากชำระก่อนกำหนดอาจทำให้เกิดดอกเบี้ยจากวันที่ชำระก่อนกำหนดจนถึงวันที่ครบกำหนดชำระได้
• หากชำระหลังวันที่กำหนดหรือชำระค่างวดบางส่วน ถือว่าท่านยังมียอดค้างชำระและผิดนัดชำระหนี้ ณ วันที่ครบกำหนด ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ โดยคิดจากอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามที่ระบุในสัญญา

บวกเพิ่มไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี ทั้งนี้ ไม่เกินอัตราสูงสุด 24.00% ต่อปี ของยอดเงินต้นของค่างวดที่ผิดนัดนั้น ตั้งแต่วันที่เริ่มผิดนัดจนถึงวันชำระยอดค้างเสร็จสิ้น

ข้อควรระวัง!! : เพื่อประโยชน์สูงสุดกรุณาผ่อนชำระค่างวดให้ตรงวันที่กำหนด 

1 กุมภาพันธ์ 2564 1 มีนาคม 2564 1 เมษายน 2564

ไม่ชำระ มาชำระ

12.50% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยผิดนัด  15.50% ต่อปี
 (12.50% + 3%) 
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ดอกเบี้ยปกติ  
• กรณีปกติ (อัตราต่ำสุดถึงอัตราสูงสุด) 12% ถึง 18% ต่อปี
• คิดจากเงินต้นคงเหลือและจำนวนวันในงวดนั้น

หากผิดนัด!!! 
• กรณีผิดนัดชำระหนี้หรือผิดสัญญา (อัตราต่ำสุดถึงอัตราสูงสุด) 15% ถึง 21% ต่อปี
• การชำระค่างวดไม่ตรงวันที่กำหนดชำระ หรือค้างชำระค่างวด หรือชำระค่างวดน้อยกว่าจำนวนเงินที่กำหนดไว้ ถือเป็นการผิดนัดชำระค่างวด ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ย

ผิดนัดชำระหนี้โดยบวกเพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามที่ระบุในสัญญา ร้อยละ 3 ต่อปี ทั้งนี้ ไม่เกินอัตราสูงสุดตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

= (200,000 x 12.50% x 28) / 365 = 1,917.81 บาท 
= (200,000 x 12.50% x 31) / 365 = 2,123.29 บาท

ดอกเบี้ยปกติ = เงินต้นคงเหลือ x อัตราดอกเบี้ย x จำนวนวัน 
365 x อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุด x จำนวนวันที่ผิดนัดชำระ 

365 

ดอกเบี้ยปกติ = 1,917.81 + 2,123.29 = 4,041.10 บาท

ดอกเบี้ยส่วนเพิ่มจากการผิดนัดชำระ = เงินต้นของงวดที่ผิดนัด x อัตราดอกเบี้ยผิดนัดส่วนเกิน 

(1 ก.พ. – 28 ก.พ.)  
(1 มี.ค. – 31 มี.ค.)

4,041.10 + 6.58 = 4,047.68 บาท  

= (2,582.19 x 3% x 31) / 365 วัน = 6.58 บาท

รวมดอกเบี้ยที่ต้องชำระหากผิดนัด = ดอกเบี้ยปกติ + ดอกเบี้ยส่วนเพิ่มจากการผิดนัดชำระ 

ชำะปกติ



กรณีชำระค่างวดมาก่อนวันที่ธนาคารออกใบแจ้งการชำระค่างวด (ใบแจ้งหนี้) ถือว่าเป็นการชำระโปะค่างวด
ของงวดก่อนหน้า โดยลูกค้ายังคงต้องชำระค่างวดเมื่อถึงวันที่ครบกำหนดชำระค่างวดตามใบแจ้งหนี้ หากไม่ชำระถือว่าผิดนัดชำระค่างวดของงวดที่ระบุในใบแจ้งหนี้

การชำระค่างวดแบบโปะ

ตัดชำระค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย
และเงินต้นของยอดค้างชำระนานที่สุดก่อน
แล้วจึงตัดชำระยอดที่ค้างชำระนานรองลงมา
ตามลำดับ

ลำดับการตัดชำระ ค่าธรรมเนียม

งวดที่ 1

งวดที่ 2

งวดที่ 3

ดอกเบี้ย เงินต้น

ตัวอย่าง กรณีลูกหนี้ค้างชำระ 3 งวด แล้วได้นำเงินมาชำระ ธนาคารจะนำตัดชำระตามลำดับดังภาพ 

1 2 3

4 5 6

7 8 9

ตัวอย่าง อัตราผ่อนชำระค่างวด งวดละ 5,000 บาทต่อเดือน วันครบกำหนดชำระ (Payment due date) ทุกวันที่ 5 ของเดือน งวดที่ 1 หากลูกค้าชำระมาตรงวันที่ครบกำหนดชำระ คือวันที่ 5/11/2564 เป็นจำนวน 7,000 บาท ยอด 5,000 บาท จะถือเป็นอัตราผ่อนชำระค่างวดที่ 1 อีก 2,000 บาทจะถือเป็นการโปะแบบลดเงินต้น
ทั้งก้อน หากลูกค้าชำระมาอีกครั้งในวันที่ 10/11/2564 จะถือเป็นการโปะของงวดที่ 1 แบบคำนวณอัตราดอกเบี้ยรายวันตั้งแต่วันที่ 6/11 ถึง 9/11 (4 วัน) เงินที่เหลือจากการคิดอัตราดอกเบี้ย 4 วัน จะถือเป็นการโปะแบบลดเงินต้น หากชำระมาหลังจากวันที่ออกใบแจ้งหนี้ จะถือว่าเป็นการชำระค่างวดของงวดถัดไป

3. ผลิตภัณฑ์นี้มีค่าบริการอะไรบ้าง 
• ค่าอากรแสตมป์ ร้อยละ 0.05 ของวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ
 (สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท) 
• ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด 100 บาท ต่อครั้ง
 (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป)
• ค่าขอตรวจสอบรายการ 100 บาท ต่อครั้ง
• ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ 100 บาท ต่อครั้ง

• กรณีค้างชำระ 1 งวด
• กรณีค้างชำระมากกว่า 1 งวด

ไม่เกิน 50 บาท / รอบการทวงถามหนี้
ไม่เกิน 100 บาท / รอบการทวงถามหนี้

• ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน 
• ชำระที่เคาน์เตอร์ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร ไม่คิดค่าบริการ 
• ชำระท่ีเคาน์เตอร์ของธนาคารอ่ืน เง่ือนไขการรับชำระตามท่ีธนาคารอ่ืนกำหนด 
• ชำระที่จุดบริการรับชำระ เช่น เคาน์เตอร์เซอร์วิส เทสโก้ โลตัส
 เงื่อนไขการรับชำระตามที่ตัวแทนรับชำระกำหนด 

4. ผลิตภัณฑ์นี้มีข้อกำหนด
และอาจทำให้ท่านมีภาระหน้าที่อะไรบ้าง 
• ค่างวดผ่อนชำระรายเดือนตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา
 โดยต้องชำระภายในรอบครบกำหนดชำระตามที่ได้ตกลงกับทางธนาคาร
 หากชำระหลังจากวันที่ครบกำหนดชำระ ท่านจะมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

หมายเหตุ : จำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องชำระคืนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของธนาคาร

5. อะไรจะเกิดขึ้นหากท่านไม่สามารถ
ปฏิบัติตามข้อกำหนดและภาระหน้าที่ได้
• อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระหนี้ คิดจากอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุด
 ที่เรียกเก็บจริงตามที่ระบุในสัญญาบวกเพิ่มไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี
 ทั้งนี้ ไม่เกินอัตราสูงสุด 24% ต่อปี โดยคำนวณจากยอดเงินต้นของค่างวด
 ที่ผิดนัดนั้น ตั้งแต่วันที่เริ่มผิดนัดจนถึงวันชำระยอดค้างเสร็จสิ้น 
• สิทธิในการหักกลบลบหนี้ : ธนาคารมีสิทธิในการหักเงินจากบัญชีเงินฝาก
 ของท่าน เพื่อชำระหนี้คงค้างที่ท่านมีอยู่กับธนาคาร 
• ธนาคารอาจจำเป็นต้องบอกเลิกสัญญาและดำเนินการทางกฎหมายต่อไป 

6. อะไรจะเกิดขึ้นหากท่านชำระเงินกู้ยืม
ก่อนครบกำหนด 
ไม่มีค่าธรรมเนียมการชำระคืนเงินกู้ก่อนครบกำหนดอายุสัญญา
(Prepayment Fee) 

7. ท่านควรทำอย่างไร หากมีการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดในการติดต่อของท่าน 

วันครบกำหนดชำระ 5/11/2564
จ่ายโปะเกินจำนวน

อัตราผ่อนชำระต่อเดือนได้ ไม่คิดดอกเบี้ย

ชำระเงินระหว่าง
16/11/2564 – 5/12/2564

ชำระงวดที่ 2 ชำระงวดที่ 3
งวดที่ 1 งวดที่ 2 งวดที่ 3

โปะงวดที่ 1
ชำระเงินระหว่าง
6/11 – 15/11

คิดอัตราดอกเบี้ยรายวัน

โปะงวดที่ 2
ชำระเงินระหว่าง
6/12 – 15/12

คิดอัตราดอกเบี้ยรายวัน

วันที่ออกใบแจ้งหนี้ 15/11/2564
ชำระเงินระหว่าง

16/12/2564 – 5/1/2565วันที่ออกใบแจ้งหนี้ 15/12/2564

วันครบกำหนดชำระ 5/12/2564
จ่ายโปะเกินจำนวน

อัตราผ่อนชำระต่อเดือนได้ ไม่คิดดอกเบี้ย

วันครบกำหนดชำระ 5/1/2565
จ่ายโปะเกินจำนวน

อัตราผ่อนชำระต่อเดือนได้ ไม่คิดดอกเบี้ย

• จำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องชำระคืนตลอดอายุสัญญาขึ้นอยู่กับวงเงิน
 ที่ได้รับการอนุมัติอัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาการกู้ยืม
• หากท่านมีปัญหาในการชำระคืนเงินกู้ยืมตามเวลาที่กำหนด
 กรุณาแจ้งให้สถาบันการเงินทราบทันที เพื่อร่วมกันพิจารณา
 เงื่อนไขการชำระคืนในรูปแบบอื่น

ท่านควรแจ้งรายละเอียดข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงให้ธนาคารทราบทันที
ทาง KKP Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 02 165 5555 เปิดให้บริการทุกวัน
เวลา 7.00 – 20.00 น. หรือทางสาขาของธนาคาร เพื่อให้การสื่อสารข้อมูล
กับท่านเป็นไปอย่างรวดเร็ว

8. ท่านสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์นี้ หรือติดต่อกับสถาบันการเงินได้อย่างไร 
หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.kkpfg.com หรือ สอบถามเจ้าหน้าที่สาขาของ
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)  
ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือติดต่อ KKP Contact Center
หมายเลขโทรศัพท์ 02 165 5555 เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 7.00 – 20.00 น.
หรือทางสาขาของธนาคาร เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลกับท่านเป็นไปอย่างรวดเร็ว

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ มีผลใช้บังคับได้จนกว่าธนาคารจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง
เอกสารฉบับนี้ให้ไว้เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปสำหรับผลิตภัณฑ์ และบริการของ
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) เท่านั้น มิได้มีวัตถุประสงค์ในการชักชวน
หรือขายผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารแต่อย่างใด
ธนาคารได้ใช้ความพยายามที่จะทำให้ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเอกสารนี้
(ผู้สนใจควรติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม)
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