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การเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet) 

ผลิตภัณฑ์สินเช่ือส่วนบุคคล (Personal Loan) 
(กรุณาอ่านการเปิดเผยข้อมลูผลิตภณัฑ์ฉบบันี ้และควรศกึษารายละเอียด และเง่ือนไข 
โดยละเอียด ก่อนที่ท่านจะตดัสินใจซือ้หรือใช้บริการผลิตภณัฑ์) 

ช่ือผู้ขายผลิตภัณฑ์    ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 
ช่ือผู้ออกผลิตภัณฑ์    ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 
ช่ือผลิตภัณฑ์             KKP Personal Loan 
วัน เดือน ปี            1 มีนาคม 2566 

1.  ผลิตภัณฑ์สินเช่ือส่วนบุคคล (Personal Loan) คืออะไร 
เป็นการให้กู้ยืมเงินเพื่ออเนกประสงค์ หรือ Refinance สินเชื่อที่มีการผ่อนช าระเป็นงวดจากผู้ ให้สินเชื่ออ่ืน  (Balance Transfer)  โดยไม่ต้องใช้ทรัพย์สินเป็นหลกัประกัน  หรือ

บคุคลค า้ประกนั  คิดอตัราดอกเบีย้แบบลดต้นลดดอก     

2.  ผลิตภัณฑ์นีม้ีลักษณะส าคัญอะไรบ้าง 

o จ านวนเงินกู้ยืมทัง้หมด        ให้วงเงินตัง้แต่ 20,000 ถึง 2,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  (อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามจ านวนเงินที่ได้รับอนมุตัิจริง 
                                    และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์/เงื่อนไขของธนาคาร) ลกูค้าที่มีรายได้ต ่ากว่า 30,000 บาท อนมุตัิวงเงินไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้ และมีวงเงิน 
                                                    อนมุตัิไม่เกิน 3 สถาบนัการเงิน ผู้ประกอบธุรกิจสินเช่ือบคุคลภายใต้ก ากบั และหรือผู้ให้สินเช่ือผ่านผู้ประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่าย

อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกรรมสินเช่ือระหว่างบคุคลกบับคุคล 
o ระยะเวลาการกู้ยืม         ตัง้แต่ 12 - 60  เดือน 
o ประเภทของการผ่อนช าระ ผ่อนช าระทกุเดือน 
o ประเภทของการผ่อนช าระ ผ่อนช าระทกุเดือน 

  ล าดับการตัดช าระ        ตดัช าระค่าธรรมเนียม ดอกเบีย้ และเงินต้นของยอดค้างช าระนานที่สดุก่อน แล้วจึงตดัช าระยอดที่ค้างช าระนานรองลงมา ตามล าดบั          
       ตวัอย่าง กรณีลกูหนีค้้างช าระ 3 งวด แล้วได้น าเงินมาช าระ ธนาคารจะน าตดัช าระตามล าดบัดงัภาพ 

 ค่าธรรมเนียม ดอกเบีย้ เงินต้น 

งวดที่ 1 1 2 3 

งวดที่ 2 4 5 6 

งวดที่ 3 7 8 9 
 

 
o อัตราดอกเบีย้   อตัราดอกเบีย้ปกติไม่เกิน 25% ต่อปี ค านวนแบบรายวนั เป็นแบบลดต้นลดดอก ตามยอดภาระหนีค้งเหลือของลกูค้า  
หมายเหต ุ:   อตัราดอกเบีย้ขีน้อยู่กบัรายได้ต่อเดือน, ประวตัิ, สถานภาพบญัชี และคณุสมบตัิตรงตามหลกัเกณฑ์ที่ธนาคารก าหนด 
ตัวอย่างการค านวณอัตราดอกเบีย้ :  ลกูค้ามีสินเช่ือเงินกู้สินเช่ือส่วนบคุคล เงินต้นคงค้าง 200,000 บาท ช าระค่าผ่อนเดือนละ 4,600 บาท  
โดยสัญญาระบุต้องผ่อนช าระทุกวันที่ 1 ของเดือน อัตราดอกเบีย้ 13.50% ต่อปี อัตราดอกเบีย้ผิดนัด บวกเพิ่มจากอัตราดอกเบีย้ที่ระบุในสัญญา 3% ต่อปี คิดเป็นอัตรา 
16.50% % ต่อปี เร่ิมช าระงวดแรกวนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2564 ลูกค้าช าระค่าผ่อนปกติ จ านวน 4,600 บาท แต่วนัที่ 1 มีนาคม 2564 ลูกค้าไม่มาช าระ โดยค่างวดจ านวน 4,600 
บาท ประกอบด้วยเงินต้น 2,528.77 บาทและดอกเบีย้ 2,071.23 บาท หากต่อมาลกูค้ามาช าระในวนัที่ 1 เมษายน 2564 จะถูกคิดดอกเบีย้ผิดนัดช าระหนีบ้นงวดที่ผิดนดัช าระ
เฉพาะส่วนที่เป็นเงินต้นของค่างวดเดือนมีนาคม 2564 จ านวน 2,528.77 บาท 
 

 
 
 
ข้อควรระวัง!!: เพื่อประโยชน์สูงสุดกรุณาผ่อนช าระค่างวดให้ตรงวันที่ก าหนดช าระ  
- หากช าระก่อนก าหนดอาจท าให้เกิดดอกเบีย้จากวันที่ช าระก่อนก าหนดจนถึงวันที่ครบก าหนดช าระได้  

- หากช าระหลังวันที่ก าหนดหรือช าระค่างวดบางส่วน ถือว่าท่านยังมียอดค้างช าระและผิดนัดช าระหนี ้ณ วันที่ครบก าหนด ธนาคารจะคิดดอกเบีย้ผิดนัดช าระหนี ้โดยคิดจากอัตราดอกเบีย้ปกติ
สูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามที่ระบุในสัญญา บวกเพิ่มไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี ทัง้นี ้ไม่เกินอัตราสูงสุด 25.00% ต่อปี ของยอดเงินต้นของค่างวดที่ผิดนัดนัน้ ตัง้แต่วันที่เร่ิมผิดนัดจนถึงวันช าระยอด
ค้างเสร็จสิน้ 
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3.  ผลิตภัณฑ์นีม้ีค่าบริการอะไรบ้าง 
o ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินที่ได้รับการอนมุตัิ (สงูสดุไม่เกิน 10,000 บาท) 
o ค่าขอใบแจ้งยอดบญัชีของแต่ละงวด(ชดุที่ 2 เป็นต้นไป )            100 บาท ต่อครัง้  
o ค่าขอตรวจสอบรายการ               100 บาท ต่อครัง้ 
o คา่ใช้จ่ายในการตดิตามทวงถามหนี ้

• กรณีมีหนีค้้างช าระ 1 งวด                                                                       50 บาท ต่อรอบการทวงถามหนี ้                                             

• กรณีมีหนีค้้างช าระมากกว่า 1 งวด                                            100 บาท ต่อรอบการทวงถามหนี ้
o ค่าใช้จ่ายในการช าระเงิน 

• ช าระที่เคาน์เตอร์ของธนาคารอื่น                                                             เง่ือนไขการรับช าระตามที่ธนาคารอ่ืนก าหนด 

• ช าระที่จดุบริการรับช าระ เช่น เคาน์ตอร์เซอร์วิส เทสโก้ โลตสั                    เง่ือนไขการรับช าระตามที่ตวัแทนรับช าระก าหนด 
หมายเหต ุ: ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆ  อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของธนาคาร 

4.  ผลิตภัณฑ์นีม้ีข้อก าหนดและอาจท าให้ท่านมีภาระหน้าท่ีอะไรบ้าง 
o ต้องผ่อนช าระค่างวดรายเดือนให้ตรงวนัที่ก าหนดช าระตามที่ได้ระบไุว้ในสญัญา หากช าระก่อนก าหนดหรือหลงัจากวนัที่ครบก าหนดช าระ ท่านจะมีภาระค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึน้ 
o จ านวนเงินทัง้หมดที่ต้องช าระคืนตลอดอายสุญัญาขึน้อยู่กับวงเงินที่ได้รับการอนุมตัิ อตัราดอกเบีย้และระยะเวลาการกู้ยืม และอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของ

ธนาคาร 
o หากท่านมีปัญหาในการช าระคืนเงินกู้ยืมตามเวลาที่ก าหนด กรุณาแจ้งให้ธนาคารทราบทนัทีเพ่ือร่วมกนัพิจารณาเงื่อนไขการช าระคืนในรูปแบบอ่ืน  
o กรณี Balance Transfer หลงัจากธนาคารช าระหนีด้้วยเช็คแทนท่านไปยงัผู้ให้สินเช่ือที่ท่านมีภาระหนีอ้ยู่ ท่านต้องติดต่อสอบถามไปยงัผู้ให้สินเช่ือดงักล่าวเพ่ือด าเนินการ

ปิดบญัชีสินเช่ือด้วยตวัเอง  
5.  อะไรจะเกิดขึน้หากท่านไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดและภาระหน้าท่ีได้ 
o อตัราดอกเบีย้กรณีผิดนดัช าระหนี ้คิดจากอตัราดอกเบีย้ปกติสูงสดุที่เรียกเก็บจริงตามที่ระบใุนสญัญา บวกเพิ่มไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี ทัง้นี ้ไม่เกินอตัราสูงสดุ 25% ต่อปี 

โดยค านวณจากยอดเงินต้นของค่างวดที่ผิดนดันัน้ ตัง้แต่วนัที่เร่ิมผิดนดัจนถึงวนัช าระยอดค้างเสร็จสิน้ 
o สิทธิในการหกักลบลบหนี ้: ธนาคารมีสิทธิในการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของท่าน เพ่ือช าระหนีค้งค้างที่ท่านมีอยู่กบัธนาคาร 
o ธนาคารอาจจ าเป็นต้องยกเลิกวงเงินสินเชื่อ หรือก าหนดให้หนีต้ลอดจนดอกเบีย้ หรือเงินใดๆ เป็นหนีท้ี่ถึงก าหนดช าระ และต้องช าระทันทีโดยไม่ต้องทวงถามหรือ

ด าเนินการทางกฎหมายต่อไป 
o กรณี Balance Transfer หากท่านไม่ด าเนินการปิดบญัชีสินเช่ือกบัผู้ให้สินเช่ือที่ท่านมีภาระหนีอ้ยู่ อาจท าให้ท่านเสียประโยชน์จากดอกเบีย้ที่จะเกิดขึน้จากจ านวนเงินส่วน

ต่างจากเช็คที่ธนาคารช าระไป 
6.  ลูกค้าควรท าประกันชีวิต เพื่อคุ้มครองสินเช่ือส่วนบุคคลหรือไม่ 
การขอท าประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อส่วนบุคคลขึน้อยู่กับความสมคัรใจของลูกค้า และไม่มีผลต่อการพิจารณาสินเชื่อ แต่มีประโยชน์กับลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้าเสียชีวิตหรือ
ทุพพลภาพถาวรสิน้เชิง  บริษัทประกันจะเป็นผู้ รับผิดชอบช าระหนีส้่วนที่คงค้าง ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกัน ณ เวลานัน้ แทนลูกค้าตามเงื่อนไขที่ระบไุว้ในกรมธรรม์ โดยการ
ช าระเบีย้ประกนัภยั จะถกูตดัช าระให้แก่บริษัทประกนัภยัในวนัที่ธนาคารอนมุตัิสินเช่ือ และความคุ้มครองจะเร่ิมต้น ณ วนัที่สญัญาสินเช่ือมีผลบงัคบัใช้ 
7. ลูกค้า Balance Transfer จะทราบได้อย่างไรว่าธนาคารด าเนินการจ่ายเช็คช าระหนีใ้ห้กับลูกค้าแล้ว 
ธนาคารจะด าเนินการช าระหนีด้้วยเช็คไปยงัผู้ ให้สินเชื่อที่ท่านมีภาระหนีอ้ยู่ตามที่ท่านแจ้งความประสงค์ ภายใน 3 วนัท าการนับจากวนัที่ท่านได้รับ SMS แจ้งการโอนวงเงิน
อนมุตัิส่วนต่างเข้าบญัชีของท่านแล้ว 
8.  ท่านควรท าอย่างไร หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการติดต่อของท่าน 
ท่านควรแจ้งรายละเอียดข้อมลูที่เปลี่ยนแปลงให้ธนาคารทราบทนัทีทาง KKP Contact Center หมายเลขโทรศพัท์ 02 165 5555 เปิดให้บริการทกุวนั  เวลา 7.00-  20.00 น. 
หรือทางสาขาของธนาคาร เพ่ือให้การสื่อสารข้อมลูกบัทา่นเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
9. ท่านสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี ้หรือติดต่อกับสถาบันการเงินได้อย่างไร 
หากท่านมีข้อสงสยัเพ่ิมเติม สามารถเข้าไปดรูายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bank.kkpfg.com หรือ สอบถามเจ้าหน้าที่สาขาของธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) ทกุ
สาขาทัว่ประเทศ หรือติดต่อ KKP Contact Center หมายเลขโทรศพัท์ 02 165 5555 
10. ทางเลือกอื่นในกลุ่มผลิตภัณฑ์สินเช่ือส่วนบุคคล  
o สินเช่ือส่วนบุคคลประเภทบัตรกดเงินสด / KKP Cash Card  เป็นสินเช่ือส่วนบคุคลประเภทวงเงินสินเช่ือหมนุเวียน (Revolving Card) ไม่มีหลกัประกนั และคิดอตัรา

ดอกเบีย้แบบคงที่ โดยลกูค้าจะได้รับวงเงินสินเช่ือเพ่ือเบิกใช้ วงเงินจะลดลงตามที่มีการเบิกใช้จริงเและวงเงินจะคืนกลบัสู่บตัรเม่ือมีการช าระเงินคืน เหมาะส าหรับลกูค้าที่
ต้องการใช้เงินสดหมนุเวียน เพ่ือความสะดวกคล่องตวั ชอบการช าระคืนแบบอิสระ และสามารถควบคมุการช าระได้ด้วยตนเอง  
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ธนาคารไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าใช้จ่ายส าหรับการอนุมัติสินเชื่อจากลกูค้า หรือรับเงินสดหรือโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของพนักงานธนาคารส าหรับการท าธุรกรรมต่าง ๆ  
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11. กรณีประสงค์คืนวงเงินกู้ 
o ท่านสามารถตดิต่อสอบถามจ านวนเงินและช่องทางการช าระ ผ่าน KKP Contact Center หมายเลขโทรศพัท์ 02 165 5555  
o ช่องทางการช าระ ได้แก่ สาขาธนาคารเกียรตินาคินภทัร, Internet Banking, Mobile Banking และ ตู้  ATM ของทกุธนาคาร โดยมีขัน้ตอน ดงันี ้ 

1. เลือกธนาคารปลายทางเป็นธนาคารเกียรตินาคินภทัร  2. ระบ ุRef 1 เป็นเลขบตัรประชาชน 77 3. ช าระยอดตามวงเงินที่ท่านได้รับจากธนาคาร 
o หากท่านช าระเรียบร้อยแล้ว เพ่ือยืนยนัการปิดบญัชีสินเช่ือ โปรดติดต่อ KKP Contact center หมายเลขโทรศพัท์ 02 165 5555 

 1/ข้อมลูในเอกสารฉบบันี ้มีผลใช้บงัคบัได้จนกว่าธนาคารจะมีการประกาศเปล่ียนแปลง 
เอกสารฉบบันีใ้ห้ไว้เพื่อเป็นข้อมลูทัว่ไปส าหรับผลิตภณัฑ์ และบริการของธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) เท่านัน้ มิได้มีวตัถปุระสงค์ในการชกัชวนหรือขายผลิตภณัฑ์และบริการ ของธนาคารแต่อย่างใด 
ธนาคารได้ใช้ความพยายามที่จะท าให้ข้อมลูในเอกสารนีเ้ป็นปัจจุบนัอย่างสม ่าเสมอ อย่างไรก็ตาม ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงข้อมลูในเอกสารนี ้ (ผู้สนใจควรติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อสอบถามข้อมลูเพิ่มเติม) 
 


