ตารางการเปิ ดเผยข้ อมูลผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet)
ผลิตภัณฑ์ สินเชื่อส่ วนบุคคล (Personal Loan)
(กรุณาอ่านตารางการเปิ ดเผยข้ อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี ้ และควรศึกษารายละเอียด และ
เงื่อนไขโดยละเอียด ก่อนที่ทา่ นจะตัดสินใจซื ้อหรือใช้ บริการผลิตภัณฑ์)

ชื่อผู้ขายผลิตภัณฑ์
ชื่อผู้ออกผลิตภัณฑ์
ชื่อผลิตภัณฑ์
วัน เดือน ปี

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)
KKP Cash Now
4 พฤศจิกายน 2564

1. ผลิตภัณฑ์ นีค้ ืออะไร
สินเชื่อส่วนบุคคล KKP Cash Now เป็ นสินเชื่ออเนกประสงค์ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร ที่ให้ แก่บุคคลธรรมดาในรูปแบบวงเงินผ่อนชาระเป็ นงวด ๆ (Term Loan)
โดยไม่ต้องใช้ ทรัพย์สินหรื อบุคคลค ้าประกัน ท่านสามารถสมัครสินเชื่อบนแอปพลิเคชัน่ ทรู มันนี่ วอลเล็ท (True Money Wallet) ของบริ ษัท ทรู มันนี่ จากัด ซึ่งเป็ นพันธมิตร
ทางธุรกิจของธนาคาร และเมื่อท่านได้ รับอนุมตั ิสินเชื่อจากธนาคารแล้ ว ธนาคารจะดาเนินการโอนเงิน กู้ที่หกั ค่าธรรมเนียม และ/หรื อ ค่าบริ การอื่น ๆ (ถ้ ามี) เรี ยบร้ อยแล้ ว
เข้ าบัญชีทรูมนั นี่ วอลเล็ท ที่ทา่ นใช้ ในการยื่นคาขอใช้ สินเชื่อนี ้ (“บัญชีทรูมนั นี่ วอลเล็ท ของท่าน”) ซึ่งท่านต้ องตกลงให้ ธนาคารโอนเงินกู้ไปชาระให้ แก่บริ ษัท ทรู มันนี่ จากัด
เพื่อเป็ นการเติมเงินเข้ าบัญชีทรูมนั นี่ วอลเล็ท ของท่าน แทนท่าน ทังนี
้ ้ เมื่อธนาคารได้ ดาเนินการโอนเงินตามที่ระบุไ ว้ ดงั กล่าวให้ ถือว่าท่านได้ รับเงินกู้ตามจานวนที่ธนาคาร
อนุมตั ิไว้ โดยชอบด้ วยกฎหมายครบถ้ วนทังจ
้ านวนจากธนาคารเรี ยบร้ อยแล้ ว โดยทางธนาคารจะเริ่ มคานวณดอกเบี ้ยตังแต่
้ วนั ที่ธนาคารได้ ดาเนิน การโอนเงินตามที่ระบุไว้
ดังกล่าวด้ วยอัตราดอกเบี ้ยคงที่ แบบลดต้ นลดดอกตามยอดภาระหนีค้ งเหลือ ซึ่งเหมาะกับท่านที่ต้องการใช้ เงินก้ อน และต้ องการความสะดวกรวดเร็ วในการขอสินเชื่อและ
ชาระคืนสินเชื่อ
2. ผลิตภัณฑ์ นีม้ ีลักษณะสาคัญอะไรบ้ าง
วงเงินอนุมัติ

วงเงินขันต
้ ่า 5,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 400,000 บาท แต่ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
สาหรับลูกค้ าที่มีรายได้ ต่ากว่า 30,000 บาท จะได้ รับการอนุมัติวงเงินไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน และมีวงเงินอนุมัติไม่เกิน
3 สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อบุคคลภายใต้ กากับหรือผู้ประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สาหรับธุรกรรมสินเชื่ อ
ระหว่างบุคคลกับบุคคล ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด

ระยะเวลาการกู้ยืม
การผ่ อนชาระ
ลาดับการตัดชาระ

ระยะเวลาขันต
้ ่า 24 เดือน สูงสุดไม่เกิน 60 เดือน
ผ่อนชาระเป็ นรายงวดทุกเดือน
ตัดชาระค่าธรรมเนียม ดอกเบีย้ และเงินต้ น ของยอดค้ างชาระนานที่สุดก่อน แล้ วจึงตัดชาระยอดที่ค้างชาระนานรองลงมา ตามลาดับ
ตัวอย่าง กรณีลกู หนี ้ค้ างชาระ 3 งวด แล้ วได้ นาเงินมาชาระ ธนาคารจะนาตัดชาระตามลาดับดังภาพ
ค่าธรรมเนียม

ดอกเบี ้ย

เงินต้ น

งวดที่ 1

1

2

3

งวดที่ 2

4

5

6

งวดที่ 3

7

8

9

คุณสมบัติผ้ กู ้ ู

ผู้ที่ใช้ บริการแอปพลิเคชัน่ ทรู มันนี่ วอลเล็ท

อัตราดอกเบีย้

อัตราดอกเบี ้ยต่าสุด 9.99% ต่อปี สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี โดยคานวณดอกเบี ้ยรายวัน แบบลดต้ นลดดอก ทังนี
้ ก้ ารให้ อตั ราดอกเบี ้ยจะ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกาหนด
ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ จากประกาศอัตราดอกเบี ้ยและค่าธรรมเนียมสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้ การกากับและบัตรกดเงินสด
ในเว็บไซต์ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร

ตัวอย่ างการคานวณอัตราดอกเบีย้ : ลูกค้ ามีสินเชื่อเงินกู้สินเชื่อส่วนบุคคล เงินต้ นคงค้ าง 200,000 บาท ชาระค่าผ่อนเดือนละ 4,600 บาท
โดยสัญญาระบุต้องผ่อนชาระทุกวันที่ 1 ของเดือน อัตราดอกเบี ้ย 13.50% ต่อปี อัตราดอกเบี ้ยผิดนัด บวกเพิ่มจากอัตราดอกเบี ้ยที่ระบุในสัญญา 3% ต่อปี คิดเป็ นอัตรา
16.50% % ต่อปี เริ่มชาระงวดแรกวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ลูกค้ าชาระค่าผ่อนปกติ จานวน 4,600 บาท แต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2564 ลูกค้ าไม่มาชาระ โดยค่างวดจานวน
4,600 บาท ประกอบด้ วยเงินต้ น 2,528.77 บาทและดอกเบี ้ย 2,071.23 บาท หากต่อมาลูกค้ ามาชาระในวันที่ 1 เมษายน 2564 จะถูกคิดดอกเบี ้ยผิดนัดชาระหนี ้บนงวด
ที่ผิดนัดชาระเฉพาะส่วนที่เป็ นเงินต้ นของค่างวดเดือนมีนาคม 2564 จานวน 2,528.77 บาท
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ข้ อควรระวัง!! เพื่อประโยชน์ สูงสุดกรุ ณาผ่ อนชาระให้ ตรงที่กาหนด
- หากชาระก่อนวันที่กาหนดอาจทาให้ เกิดดอกเบี ้ยจากวันที่ชาระก่อนกาหนดจนถึงวันที่ครบกาหนดชาระได้
- หากชาระหลังวันที่กาหนดหรือชาระค่างวดเพียงบางส่วน จะถือว่าท่านผิดนัดชาระหนี ้ ณ วันที่ครบกาหนด โดยธนาคารจะคิดดอกเบี ้ยผิดนัดชาระในอัตราสูงสุ ดที่ที่
ธนาคารประกาศกาหนดในขณะนัน้ จากยอดเงินต้ นของค่างวดที่ผิดนัดชาระ ตังแต่
้ วนั ที่เริ่มผิดนัดชาระจนถึงวันชาระยอดค้ างเสร็จสิ ้น
3. ผลิตภัณฑ์ นีม้ ีค่าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายอะไรบ้ าง
o ค่าอากรแสตมป์
o ค่าธรรมเนียมการชาระคืนสินเชื่อก่อนกาหนด (Prepayment Fee)
o
o
o
o
o

ค่าธรรมเนียมการขอสาเนาใบบันทึกรายการ
ค่าขอตรวจสอบรายการ
ค่าขอใบแจ้ งยอดบัญชีของแต่ละงวด (ชุดที่ 2 เป็ นต้ นไป)
ค่าติดตามทวงถามหนี ้
ค่าใช้ จา่ ยในการชาระเงิน
- ชาระที่เคาน์เตอร์ ของธนาคารอื่น
- ชาระที่จดุ บริการรับชาระ เช่น เคาน์ตอร์ เซอร์ วิส เทสโก้ โลตัส
- ชาระผ่านแอปพลิเคชัน่ ทรู มันนี่ วอลเล็ท

0.05% ของวงเงินที่ได้ รับการอนุมตั ิ (สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท)
2% ของยอดเงินที่จา่ ยเกินกว่า 2 เท่าของค่างวดในแต่ละเดือน
(เฉพาะระยะเวลาภายใน 2 ปี นบั จากวันที่ลกู ค้ าได้ รับเงินสินเชื่อ)
200 บาท / ครัง้
100 บาท / ครัง้
100 บาท / ครัง้
100 บาท / ครัง้
เงื่อนไขการรับชาระตามที่ธนาคารอื่นกาหนด
เงื่อนไขการรับชาระตามที่ตวั แทนรับชาระกาหนด
ไม่มีคา่ ใช้ จา่ ย

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ จาก ประกาศอัตราดอกเบี ้ยและค่าธรรมเนียมสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้ การกากับและบัตรกดเงินสด ในเว็บไซต์ของธนาคาร
** อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยต่าง ๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมซึง่ จะเป็ นไปตามประกาศธนาคาร **
4. ผลิตภัณฑ์ นีม้ ีข้อกาหนดและอาจทาให้ ท่านมีภาระหน้ าที่อะไรบ้ าง
o ท่านต้ องผ่อนชาระค่างวดในแต่ละเดือน รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยอื่น ๆ ตามที่ธนาคารเรียกเก็บ (ถ้ ามี) ตามยอดที่แสดงในใบแจ้ งหนี ้
o ท่านต้ องผ่อนชาระค่างวดให้ ตรงวันที่กาหนดชาระตามที่ได้ ระบุไว้ ในสัญญา หากชาระไม่ตรงวันที่ครบกาหนดชาระ ท่านอาจจะมีภาระค่าใช้ จา่ ยเพิ่มขึ ้น
หากท่านมีปัญหาในการชาระคืนเงินกู้ยืมตามเวลาที่กาหนด กรุณาแจ้ งให้ ธนาคารทราบทันทีเพื่อร่วมกันพิจารณาเงื่อนไขการชาระคืนในรูปแบบอื่น
5. อะไรจะเกิดขึน้ หากท่ านไม่ สามารถปฏิบัติตามข้ อกาหนดและภาระหน้ าที่ได้
o กรณีที่ท่านชาระเงินหลังวันที่กาหนด หรื อชาระภายในกาหนดแต่ชาระน้ อยกว่ายอดที่ต้องชาระ ธนาคารจะคิดดอกเบี ้ยผิดนัดชาระ ในอัตราสูงสุด ที่ธนาคารประกาศ
กาหนดในขณะนัน้ จากยอดเงินต้ นของค่างวดที่ผิดนัดชาระ ตังแต่
้ วนั ที่เริ่มผิดนัดชาระจนถึงวันชาระยอดค้ างเสร็จสิ ้น รวมถึงท่านจะถูกเรียกเก็บ ค่าติดตามทวงถามหนี ้
o ธนาคารอาจมอบหมายให้ บุคคลที่ประกอบธุรกิจติดตามทวงถามหนีเ้ ป็ นผู้ติดตามทวงถามหนีจ้ ากท่าน และ/หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ อง แทนธนาคาร หรื อขายหนี ้ที่ไม่ก่อให้ เกิด
รายได้ ให้ แก่บคุ คลภายนอก
o ธนาคารอาจยกเลิกวงเงินสินเชื่อหรื อกาหนดให้ ห นีต้ ลอดจนดอกเบีย้ หรื อเงินใด ๆ เป็ น หนี ท้ ี่ถึงกาหนดชาระและต้ องชาระทันที โดยไม่ต้องทวงถามหรื อดาเนิน การ
ทางกฎหมายต่อไป
o สิทธิในการหักกลบลบหนี ้ : ธนาคารมีสิทธิในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของท่าน เพื่อชาระหนี ้คงค้ างที่ทา่ นมีอยูก่ บั ธนาคาร
** ข้ อกาหนดและเงื่อนไขอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมซึง่ จะแจ้ งให้ ทราบตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด**
6. อะไรจะเกิดขึน้ หากท่ านชาระคืนสินเชื่อเกินกว่ ายอดที่ต้องชาระในแต่ ละงวด
ท่านจะถูกปรับเป็ นเงินจานวน 2% ของยอดเงินที่ชาระเกินกว่า 2 เท่าของค่างวดในแต่ละเดือน ซึง่ เป็ นค่าธรรมเนียมการชาระคืนสินเชื่อก่อนกาหนด (Prepayment Fee)
(เฉพาะระยะเวลาภายใน 2 ปี นบั จากวันที่ลกู ค้ าได้ รับเงินสินเชื่อ)
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7. ท่ านควรทาอย่ างไร ในกรณีท่ที ่ านประสงค์ คืนวงเงินกู้
o ท่านสามารถติดต่อสอบถามจานวนเงินและช่องทางการชาระ ผ่าน KKP Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 02 165 5555
o ช่องทางการชาระ ได้ แก่ สาขาธนาคารเกียรตินาคินภัทร, Internet Banking, Mobile Banking และ ตู้ ATM ของทุกธนาคาร โดยมีขนตอน
ั้
ดังนี ้
1) เลือกธนาคารปลายทางเป็ นธนาคารเกียรตินาคินภัทร 2) ระบุ Ref.1 เป็ นเลขบัตรประชาชนและตามด้ วยเลข 77 3) ชาระยอดตามวงเงินที่ทา่ นได้ รับจากธนาคาร
หากท่านชาระเรียบร้ อยแล้ ว เพื่อยืนยันการปิ ดบัญชีสินเชื่อ โปรดติดต่อ KKP Contact center หมายเลขโทรศัพท์ 02 165 5555
8. ท่ านควรทาอย่ างไร หากรายละเอียดในการติดต่ อของท่ านเปลี่ยนแปลง
ท่านควรแจ้ งรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงให้ ธนาคารทราบทันทีทาง KKP Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 02 165 5555 ทุกวัน เวลา 07:00 – 20:00 น.หรือที่
สาขาธนาคารเกียรตินาคินภัทร ทุกสาขาทัว่ ประเทศ
9. ท่ านสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ นี ้ หรือติดต่ อกับธนาคารได้ อย่ างไร
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้ ทาง KKP Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 02 165 5555 ทุกวัน เวลา 07:00 – 20:00 น.หรื อที่สาขาธนาคาร
เกียรตินาคินภัทร ทุกสาขาทัว่ ประเทศ
ข้ อมูลในเอกสารฉบับนี ้ มีผลใช้ บงั คับได้ จนกว่าธนาคารจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง
เอกสารฉบับนี ้ให้ ไว้ เพื่อเป็ นข้ อมูลทัว่ ไปสาหรับผลิตภัณฑ์และบริ การของธนาคารเท่านัน้ มิได้ มีวตั ถุประสงค์ในการชักชวนหรื อขายผลิตภัณฑ์และบริ การของธนาคารแต่อย่างใด
ธนาคารได้ ใช้ ความพยายามที่จะทาให้ ข้อมูลในเอกสารนี ้เป็ นปัจจุบนั อย่างสม่าเสมอ ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมซึง่ จะเป็ นไปตามทีธ่ นาคารประกาศกาหนด
(ผู้สนใจควรติดต่อเจ้ าหน้ าที่ธนาคารเพื่อสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม)
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