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ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet) 
ผลิตภัณฑ์สินเช่ือส่วนบุคคล (Personal Loan) 
(กรุณาอา่นตารางการเปิดเผยข้อมลูผลิตภณัฑ์ฉบบันี ้และควรศกึษารายละเอียด และ
เง่ือนไขโดยละเอียด ก่อนที่ทา่นจะตดัสนิใจซือ้หรือใช้บริการผลิตภณัฑ์) 

ช่ือผู้ขายผลิตภัณฑ์    ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 
ช่ือผู้ออกผลิตภัณฑ์    ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 
ช่ือผลิตภัณฑ์              KKP Cash Now 
วัน เดือน ปี                4 พฤศจิกายน 2564 

1.  ผลิตภัณฑ์นีค้ืออะไร 
 

  สินเชื่อส่วนบุคคล KKP Cash Now เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ของธนาคารเกียรตินาคินภทัร ที่ให้แก่บุคคลธรรมดาในรูปแบบวงเงินผ่อนช าระเป็นงวด  ๆ (Term Loan)                       
โดยไมต้่องใช้ทรัพย์สินหรือบุคคลค า้ประกัน ท่านสามารถสมคัรสินเชื่อบนแอปพลิเคชัน่ ทรู มนัน่ี วอลเล็ท (True Money Wallet) ของบริษัท ทรู มนัน่ี จ ากัดซึ่งเป็นพนัธมิตร
ทางธุรกิจของธนาคาร และเม่ือท่านได้รับอนมุตัิสินเชื่อจากธนาคารแล้ว ธนาคารจะด าเนินการโอนเงินกู้ที่หกัค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าบริการอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เรียบร้อยแล้ว  
เข้าบญัชีทรูมนัน่ี วอลเล็ท ที่ทา่นใช้ในการยื่นค าขอใช้สินเช่ือนี ้(“บญัชีทรูมนัน่ี วอลเล็ท ของท่าน”) ซึ่งท่านต้องตกลงให้ธนาคารโอนเงินกู้ ไปช าระให้แก่บริษัท ทรู มนัน่ี จ ากัด 
เพ่ือเป็นการเติมเงินเข้าบญัชีทรูมนัน่ี วอลเล็ท ของทา่น แทนท่าน ทัง้นี ้เม่ือธนาคารได้ด าเนินการโอนเงินตามที่ระบุไ ว้ดงักล่าวให้ถือว่าท่านได้รับเงินกู้ตามจ านวนที่ธนาคาร
อนมุตัิไว้โดยชอบด้วยกฎหมายครบถ้วนทัง้จ านวนจากธนาคารเรียบร้อยแล้ว โดยทางธนาคารจะเร่ิมค านวณดอกเบีย้ตัง้แต่วนัที่ธนาคารได้ด าเนิน การโอนเงินตามที่ระบุไว้
ดงักลา่วด้วยอตัราดอกเบีย้คงที่ แบบลดต้นลดดอกตามยอดภาระหนีค้งเหลือ ซึ่งเหมาะกับท่านที่ต้องการใช้เงินก้อน และต้องการความสะดวกรวดเร็วในการขอสินเชื่อและ
ช าระคืนสินเช่ือ 
2.  ผลิตภัณฑ์นีม้ีลักษณะส าคัญอะไรบ้าง 
 

วงเงนิอนุมัติ        วงเงินขัน้ต ่า 5,000 บาท สงูสดุไมเ่กิน 400,000 บาท แตไ่มเ่กิน 5 เทา่ของรายได้เฉลี่ยตอ่เดือน 
ส าหรับลูกค้าที่มีรายได้ต ่ากว่า 30,000 บาท จะได้รับการอนุมัติวงเงินไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และมีวงเงินอนุมัติไม่เกิน                      
3 สถาบนัการเงินหรือผู้ประกอบธุรกิจสินเช่ือบคุคลภายใต้ก ากบัหรือผู้ประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกรรมสินเชื่อ
ระหวา่งบคุคลกบับคุคล ตามหลกัเกณฑ์ที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนด  

ระยะเวลาการกู้ยืม         ระยะเวลาขัน้ต ่า 24 เดือน สงูสดุไมเ่กิน 60  เดือน 
การผ่อนช าระ 
ล าดับการตัดช าระ 

ผ่อนช าระเป็นรายงวดทกุเดือน 
ตัดช าระค่าธรรมเนียม ดอกเบีย้ และเงินต้นของยอดค้างช าระนานที่สุดก่อน แล้วจึงตัดช าระยอดที่ค้างช าระนานรองลงมา ตามล าดับ         
ตวัอยา่ง กรณีลกูหนีค้้างช าระ 3 งวด แล้วได้น าเงินมาช าระ ธนาคารจะน าตดัช าระตามล าดบัดงัภาพ 
 

 ค่าธรรมเนียม ดอกเบีย้ เงินต้น 

งวดท่ี 1 1 2 3 

งวดท่ี 2 4 5 6 

งวดท่ี 3 7 8 9 
 

  

คุณสมบัติผู้ กู้ ผู้ที่ใช้บริการแอปพลิเคชัน่ ทรู มนัน่ี วอลเล็ท  

อัตราดอกเบีย้ อตัราดอกเบีย้ต ่าสดุ 9.99% ต่อปี สงูสดุไม่เกิน 25% ต่อปี โดยค านวณดอกเบีย้รายวนั แบบลดต้นลดดอก  ทัง้นีก้ารให้อตัราดอกเบีย้จะ
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ธนาคารก าหนด  
ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากประกาศอัตราดอกเบีย้และค่าธรรมเนียมสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับและบตัรกดเงินสด           
ในเว็บไซต์ของธนาคารเกียรตินาคินภทัร  

 
ตัวอย่างการค านวณอัตราดอกเบีย้ :  ลกูค้ามีสินเช่ือเงินกู้สินเช่ือสว่นบคุคล เงินต้นคงค้าง 200,000 บาท ช าระคา่ผ่อนเดือนละ 4,600 บาท  
โดยสญัญาระบตุ้องผ่อนช าระทกุวนัที่ 1 ของเดือน อตัราดอกเบีย้ 13.50% ตอ่ปี อตัราดอกเบีย้ผิดนดั บวกเพ่ิมจากอตัราดอกเบีย้ที่ระบใุนสญัญา 3% ตอ่ปี คิดเป็นอตัรา
16.50% % ตอ่ปี เร่ิมช าระงวดแรกวนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2564 ลกูค้าช าระค่าผ่อนปกติ จ านวน 4,600 บาท แต่วนัที่ 1 มีนาคม 2564 ลกูค้าไม่มาช าระ โดยค่างวดจ านวน 
4,600 บาท ประกอบด้วยเงินต้น 2,528.77 บาทและดอกเบีย้ 2,071.23 บาท หากตอ่มาลกูค้ามาช าระในวนัที่ 1 เมษายน 2564 จะถกูคิดดอกเบีย้ผิดนัดช าระหนีบ้นงวด
ที่ผิดนดัช าระเฉพาะสว่นที่เป็นเงินต้นของคา่งวดเดือนมีนาคม 2564 จ านวน 2,528.77 บาท 
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ข้อควรระวัง!! เพื่อประโยชน์สูงสุดกรุณาผ่อนช าระให้ตรงที่ก าหนด 
- หากช าระก่อนวนัที่ก าหนดอาจท าให้เกิดดอกเบีย้จากวนัที่ช าระก่อนก าหนดจนถึงวนัที่ครบก าหนดช าระได้  
- หากช าระหลงัวนัที่ก าหนดหรือช าระคา่งวดเพียงบางสว่น จะถือวา่ทา่นผิดนดัช าระหนี ้ณ วนัที่ครบก าหนด โดยธนาคารจะคิดดอกเบีย้ผิดนัดช าระในอตัราสงูสุดที่ที่

ธนาคารประกาศก าหนดในขณะนัน้ จากยอดเงินต้นของคา่งวดที่ผิดนดัช าระ ตัง้แตว่นัที่เร่ิมผิดนดัช าระจนถึงวนัช าระยอดค้างเสร็จสิน้ 
  

3.  ผลิตภัณฑ์นีม้ีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง  
 

o คา่อากรแสตมป์      0.05% ของวงเงินที่ได้รับการอนมุตัิ (สงูสดุไมเ่กิน 10,000 บาท) 
o คา่ธรรมเนียมการช าระคืนสินเช่ือก่อนก าหนด (Prepayment Fee)   2% ของยอดเงินที่จา่ยเกินกวา่ 2 เทา่ของคา่งวดในแตล่ะเดือน          

             (เฉพาะระยะเวลาภายใน 2 ปีนบัจากวนัที่ลกูค้าได้รับเงินสินเช่ือ)  
o คา่ธรรมเนียมการขอส าเนาใบบนัทกึรายการ  200 บาท / ครัง้ 
o คา่ขอตรวจสอบรายการ   100 บาท / ครัง้ 
o คา่ขอใบแจ้งยอดบญัชีของแตล่ะงวด (ชดุที่ 2 เป็นต้นไป)   100 บาท / ครัง้  
o คา่ติดตามทวงถามหนี ้  100 บาท / ครัง้ 
o คา่ใช้จา่ยในการช าระเงิน 

- ช าระที่เคาน์เตอร์ของธนาคารอื่น                                                            เง่ือนไขการรับช าระตามที่ธนาคารอื่นก าหนด 
- ช าระที่จดุบริการรับช าระ เชน่ เคาน์ตอร์เซอร์วิส เทสโก้ โลตสั                    เง่ือนไขการรับช าระตามที่ตวัแทนรับช าระก าหนด 
- ช าระผ่านแอปพลิเคชัน่ ทรู มนัน่ี วอลเล็ท                                                    ไมมี่คา่ใช้จา่ย 

ทา่นสามารถศกึษารายละเอียดได้จาก ประกาศอตัราดอกเบีย้และคา่ธรรมเนียมสินเช่ือสว่นบคุคลภายใต้การก ากบัและบตัรกดเงินสด ในเวบ็ไซต์ของธนาคาร  
** อตัราคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมซึง่จะเป็นไปตามประกาศธนาคาร ** 

4.   ผลิตภัณฑ์นีม้ีข้อก าหนดและอาจท าให้ท่านมีภาระหน้าที่อะไรบ้าง  

o ทา่นต้องผ่อนช าระคา่งวดในแตล่ะเดือน รวมถึงคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยอ่ืน ๆ ตามที่ธนาคารเรียกเก็บ (ถ้ามี)  ตามยอดที่แสดงในใบแจ้งหนี ้
o ทา่นต้องผ่อนช าระคา่งวดให้ตรงวนัที่ก าหนดช าระตามที่ได้ระบไุว้ในสญัญา หากช าระไมต่รงวนัที่ครบก าหนดช าระ ทา่นอาจจะมีภาระคา่ใช้จา่ยเพ่ิมขึน้ 

หากทา่นมีปัญหาในการช าระคืนเงินกู้ยืมตามเวลาที่ก าหนด กรุณาแจ้งให้ธนาคารทราบทนัทีเพ่ือร่วมกนัพิจารณาเงื่อนไขการช าระคืนในรูปแบบอ่ืน  

5.  อะไรจะเกิดขึน้หากท่านไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดและภาระหน้าที่ได้ 
 

o กรณีที่ท่านช าระเงินหลังวันที่ก าหนด หรือช าระภายในก าหนดแต่ช าระน้อยกว่ายอดที่ต้องช าระ ธนาคารจะคิดดอกเบีย้ผิดนัดช าระ ในอัตราสูงสุดที่ธนาคารประกาศ
ก าหนดในขณะนัน้ จากยอดเงินต้นของคา่งวดที่ผิดนดัช าระ ตัง้แตว่นัที่เร่ิมผิดนดัช าระจนถึงวนัช าระยอดค้างเสร็จสิน้ รวมถึงทา่นจะถกูเรียกเก็บ คา่ติดตามทวงถามหนี ้ 

o ธนาคารอาจมอบหมายให้บุคคลที่ประกอบธุรกิจติดตามทวงถามหนีเ้ป็นผู้ติดตามทวงถามหนีจ้ากท่าน และ /หรือผู้ที่เก่ียวข้อง แทนธนาคาร หรือขายหนีท้ี่ไม่ก่อให้เกิด
รายได้ให้แก่บคุคลภายนอก 

o ธนาคารอาจยกเลิกวงเงินสินเชื่อหรือก าหนดให้หนีต้ลอดจนดอกเบีย้หรือเงินใด  ๆ เป็นหนีท้ี่ถึงก าหนดช าระและต้องช าระทันทีโดยไม่ต้องทวงถามหรือด าเนินการ                      
ทางกฎหมายตอ่ไป 

o สิทธิในการหกักลบลบหนี ้: ธนาคารมีสิทธิในการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของทา่น เพื่อช าระหนีค้งค้างที่ทา่นมีอยูก่บัธนาคาร 
** ข้อก าหนดและเง่ือนไขอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมซึง่จะแจ้งให้ทราบตามที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนด** 

 
 
 
 
 

6.  อะไรจะเกิดขึน้หากท่านช าระคืนสินเช่ือเกินกว่ายอดที่ต้องช าระในแต่ละงวด 

ทา่นจะถกูปรับเป็นเงินจ านวน 2% ของยอดเงินที่ช าระเกินกวา่ 2 เทา่ของคา่งวดในแตล่ะเดือน ซึง่เป็นคา่ธรรมเนียมการช าระคืนสินเช่ือก่อนก าหนด (Prepayment Fee) 
(เฉพาะระยะเวลาภายใน 2 ปีนบัจากวนัที่ลกูค้าได้รับเงินสินเช่ือ) 
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7.  ท่านควรท าอย่างไร ในกรณีที่ท่านประสงค์คืนวงเงนิกู้ 

o ทา่นสามารถตดิตอ่สอบถามจ านวนเงินและชอ่งทางการช าระ ผ่าน KKP Contact Center หมายเลขโทรศพัท์ 02 165 5555  
o ชอ่งทางการช าระ ได้แก่ สาขาธนาคารเกียรตินาคินภทัร, Internet Banking, Mobile Banking และ ตู้  ATM ของทกุธนาคาร โดยมีขัน้ตอน ดงันี ้ 

1) เลือกธนาคารปลายทางเป็นธนาคารเกียรตินาคินภทัร  2) ระบ ุRef.1 เป็นเลขบตัรประชาชนและตามด้วยเลข 77    3) ช าระยอดตามวงเงินที่ทา่นได้รับจากธนาคาร 
หากทา่นช าระเรียบร้อยแล้ว เพ่ือยืนยนัการปิดบญัชีสินเช่ือ โปรดติดตอ่ KKP Contact center หมายเลขโทรศพัท์ 02 165 5555 

8. ท่านควรท าอย่างไร หากรายละเอียดในการติดต่อของท่านเปลี่ยนแปลง 

ทา่นควรแจ้งรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงให้ธนาคารทราบทนัทีทาง KKP Contact Center หมายเลขโทรศพัท์ 02 165 5555 ทกุวนั เวลา 07:00 – 20:00 น.หรือที่
สาขาธนาคารเกียรตินาคินภทัร ทกุสาขาทัว่ประเทศ 

9. ท่านสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี ้หรือติดต่อกับธนาคารได้อย่างไร 

ทา่นสามารถสอบถามรายละเอียดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ได้ทาง KKP Contact Center หมายเลขโทรศพัท์ 02 165 5555 ทกุวนั เวลา 07:00 – 20:00 น.หรือที่สาขาธนาคาร
เกียรตินาคินภทัร ทกุสาขาทัว่ประเทศ 

ข้อมลูในเอกสารฉบบันี ้มีผลใช้บงัคบัได้จนกวา่ธนาคารจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง 
เอกสารฉบบันีใ้ห้ไว้เพื่อเป็นข้อมลูทัว่ไปส าหรับผลิตภณัฑ์และบริการของธนาคารเท่านัน้  มิได้มีวตัถปุระสงค์ในการชกัชวนหรือขายผลิตภณัฑ์และบริการของธนาคารแต่อยา่งใด  
ธนาคารได้ใช้ความพยายามท่ีจะท าให้ข้อมลูในเอกสารนีเ้ป็นปัจจบุนัอยา่งสม ่าเสมอ ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมซึง่จะเป็นไปตามท่ีธนาคารประกาศก าหนด  
(ผู้สนใจควรติดต่อเจ้าหน้าท่ีธนาคารเพ่ือสอบถามข้อมลูเพิ่มเติม) 


