
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเช่ือส่วนบุคคลแบบมีบัญชีเงินฝากเป็นประกัน (KKP Loan Sure) 

 
(1.) ข้อมูลท่ัวไป  

ช่ือผู้ขาย / ช่ือผู้ออกผลิตภัณฑ์ ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) / KKP Bank 
ช่ือผลิตภัณฑ์ สินเช่ือส่วนบคุคลแบบมีบญัชีเงินฝากเป็นประกนั (KKP Loan Sure) 
ประเภทผลิตภัณฑ์ สินเช่ืออเนกประสงค์ แบบผ่อนช าระเป็นรายเดือนเท่ากนัทกุงวด 
วงเงินอนุมัติ วงเงินอนมุตัิ 50,000 – 2,000,000 บาท ซึง่จะเท่ากบั 100% ของเงินฝากที่น ามาเป็นประกนั 
ระยะเวลาผ่อนช าระ ตัง้แต่ 12 เดือน - 60 เดือน 
หลักประกัน เงินฝากบญัชีออมทรัพย์ ประเภท KKP Saving plus ,KKP Smart Saving , KKP Savvy 
(2.) อัตราดอกเบีย้และการค านวณ  
อัตราดอกเบีย้สินเช่ือ  บญัชี KKP Saving Plus            5.00% ต่อปี 

 บญัชี KKP Smart Saving         5.50% ต่อปี 
 บญัชี KKP Savvy                     6.00% ต่อปี 

อัตราดอกเบีย้กรณีผิดนัดช าระหนี ้ อตัราดอกเบีย้กรณีผิดนดัช าระหนี ้คิดจากอตัราดอกเบีย้ปกติสงูสดุที่เรียกเกบ็จริงตามที่ระบใุนสญัญา บวกเพ่ิมไม่เกินร้อยละ 3 
ต่อปี โดยค านวณจากยอดเงินต้นของค่างวดที่ผดินดัจนถึงวนัช าระยอดค้างเสร็จสิน้ 

ล าดับการตัดช าระหนี ้ หากลกูค้ามาช าระค่างวด ธนาคารจะตดัค่าธรรมเนียม ดอกเบีย้ และเงินต้นของยอดค้างช าระนานที่สดุก่อน แล้วจึงตดัช าระยอด
ที่ค้างช าระนานรองลงมา ตามล าดบั  
ตัวอย่าง กรณีลูกหนีค้้างช าระ 3 งวด มียอดค้างช าระทัง้หมด 14,100 บาท (แบ่งเป็นดอกเบีย้และเงินต้น 13,800 บาทและ
ค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงหนี ้300 บาท) ลกูหนีไ้ด้น าเงินมาช าระ 10,000 บาท ธนาคารจะน าตดัช าระตามล าดบัดงัภาพ 

 
 
 

 
 

การค านวนดอกเบีย้ผิดนัดช าระหนี ้ ตัวอย่างการค านวณอัตราดอกเบีย้ผิดนัดช าระหนี ้:  ลูกค้ามีเงินต้นคงค้าง 200,000 บาท ช าระค่างวดเดือนละ 4,600 บาท 
โดยสญัญาระบตุ้องผ่อนช าระทกุวนัที่ 1 ของเดือน อตัราดอกเบีย้ 13.50% ต่อปี อตัราดอกเบีย้ผิดนดั บวกเพ่ิมจากอตัราดอกเบีย้
ที่ระบุในสญัญา 3% ต่อปี คิดเป็นอตัรา 16.50% % ต่อปี เร่ิมช าระงวดแรกวนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2564 ลูกค้าช าระค่างวดปกติ แต่
วันที่ 1 มีนาคม 2564 ลูกค้าไม่มาช าระ โดยค่างวดจ านวน 4,600 บาท ประกอบด้วยเงินต้น  2,528.77 บาทและดอกเบีย้ 
2,071.23 บาท หากต่อมาลูกค้ามาช าระในวนัที่ 1 เมษายน 2564 จะถูกคิดดอกเบีย้ผิดนัดช าระหนีบ้นงวดที่ผิดนัดช าระเฉพาะ
ส่วนที่เป็นเงินต้นของค่างวดเดือนมีนาคม 2564 จ านวน 2,528.77 บาท 

 
(3.) เงื่อนไข  
คุณสมบัติผู้สมัคร • สญัชาติไทย อาย ุ20 - 60 ปี 

• มีเงินฝากออมทรัพย์กบัธนาคารเกียรตินาคินภทัร ตัง้แต่ 50,000 บาทขึน้ไป ณ วนัที่ขอสินเช่ือ 
 

ค่าบริการต่างๆ • ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินที่ได้รับการอนมุตัิ (วงเงิน 2,000,000 บาท อากรแสตมป์อยู่ที่ 1,000 บาท) 

• ค่าขอตรวจสอบรายการ                          100 บาท ต่อครัง้ 

 งวดท่ี 1 

 งวดท่ี 2 

 งวดท่ี 3 

- ตดัค่าธรรมเนียมงวดที่ 1 จ านวน 100 บาท ดอกเบีย้งวดที่ 1 จ านวน 2,071 บาท และเงินต้นงวดที่ 1 จ านวน 2,529 บาท รวม 4,700 บาท  
- ตดัค่าธรรมเนียมงวดที่ 2 จ านวน 100 บาท ดอกเบีย้งวดที่ 2 จ านวน 2,071 บาท และเงินต้นงวดที่ 2 จ านวน 2,529 บาท รวม 4,700 บาท         

- ตดัค่าธรรมเนียมงวดที่ 3 จ านวน 100 บาท ดอกเบีย้งวดที่ 3 จ านวน 500 บาท                                                                                                                                                

* เหลือยอดค้างช าระรวม 4,100 บาท ดอกเบีย้ค้างช าระ 1,571 บาท เงินต้นค้างช าระ 2,529 บาท  

 



 

• ค่าใช้จ่ายในการตดิตามทวงถามหนี ้
➢ กรณีมีหนีค้้างช าระ 1 งวด                                50 บาท ต่อรอบการทวงถามหนี ้                                             
➢ กรณีมีหนีค้้างช าระมากกว่า 1 งวด       100 บาท ต่อรอบการทวงถามหนี ้

•   ค่าใช้จ่ายในการช าระเงิน 
➢ ช าระผ่านที่เตาน์เตอร์ธนาคารอ่ืน                    เง่ือนไขการรับช าระตามที่ธนาคารอ่ืนก าหนด 
➢ ช าระที่จดุบริการรับช าระ                                เง่ือนไขการรับช าระตามที่ธนาคารอ่ืนก าหนด 

เช่น เคาน์เตอร์เซอร์วิส เทสโก้ โลตสั 
 หมายเหต ุ: ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และคา่ใช้จ่ายต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของธนาคาร 

วิธีการช าระค่างวด • หกัผ่านบญัชีเงินฝากอตัโนมตัิ (Auto Direct Debit) โดยลกูค้าจะต้องน าเงินเข้าบญัชีเงินฝากตามค่างวดที่ต้องช าระให้
ครบถ้วน ภายในวนัที่ที่ได้แจ้งไว้ในใบแจ้งหนี ้

• ช าระผ่านสาขาธนาคารเกียรตินาคินภทัร 

• Internet Banking, Mobile Banking ,ตู้  ATM ของทกุธนาคาร 
(4.) ภาระหน้าท่ีท่ีเกิดขึน้  
ผลิตภัณฑ์นีม้ีข้อก าหนดและอาจท า
ให้ท่านมีภาระหน้าท่ีอะไรบ้าง 

 

• ท่านต้องผ่อนช าระค่างวดในแตล่ะเดือน รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามที่ธนาคารเรียกเก็บ (ถ้ามี) ตามยอดที่
แสดงในใบแจ้งหนี ้และต้องผ่อนช าระให้ตรงวนัที่ก าหนดช าระตามที่ได้ระบไุว้ในสญัญา หากช าระไม่ตรงวนัที่ครบก าหนด
ช าระ ท่านอาจจะมีภาระค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึน้ 

• จ านวนเงินทัง้หมดที่ต้องช าระคืนตลอดอายสุญัญาขึน้อยู่กบัวงเงินที่ได้รับการอนมุตัิ อตัราดอกเบีย้และระยะเวลาการกู้ยืม 
และอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของธนาคาร 

• หากท่านมีปัญหาในการช าระคนืเงินกู้ยืมตามเวลาที่ก าหนด กรุณาแจ้งให้ธนาคารทราบทนัทีเพ่ือร่วมกนัพิจารณาเงื่อนไข
การช าระคืนในรูปแบบอ่ืน 

อะไรจะเกิดขึน้หากท่านไม่สามารถ
ปฏิบัติตามข้อก าหนดและ
ภาระหน้าท่ีได้ 

• ธนาคารจะคิดดอกเบีย้กรณีผิดนัดช าระหนี ้โดยคิดจากอตัราดอกเบีย้ปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามที่ระบุในสญัญา บวก
เพ่ิมไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี ทัง้นี ้ไม่เกินอตัราสงูสดุ 25% ต่อปี ค านวณจากยอดเงินต้นของค่างวดที่ผิดนดัช าระนัน้ ตัง้แต่วนัที่
เร่ิมผิดนดัช าระจนถึงวนัที่ช าระยอดค้างเสร็จสิน้ รวมถึงท่านจะถกูเรียกเก็บค่าติดตามทวงถามหนี ้(ถ้ามี)  

• ธนาคารอาจมอบหมายให้บุคคลที่ประกอบธุรกิจติดตามทวงถามหนี เ้ป็นผู้ติดตามทวงถามหนีจ้ากท่าน และ/หรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง แทนธนาคาร หรือขายหนีท้ี่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ให้แก่บคุคลภายนอก 

• สิทธิในการหักกลบลบหนี ้: ธนาคารมีสิทธิในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของท่าน เพื่อช าระหนีค้งค้างที่ท่านมีอยู่กับ
ธนาคาร  

• ธนาคารอาจยกเลิกวงเงินสินเชื่อ หรือก าหนดให้หนีต้ลอดจนดอกเบีย้ หรือเงินใดๆ เป็นหนีท้ี่ถึงก าหนดช าระ และต้องช าระ
ทนัทีโดยไม่ต้องทวงถามหรือด าเนินการทางกฎหมายต่อไป 

** ข้อก าหนดและเง่ือนไขอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมซึง่จะแจ้งให้ทราบตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด**  

 
FAQ 

Q: ถ้าสนใจผลติภณัฑ์ KKP Loan Sure สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทางใดบ้าง 
A: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KKP Contact center 02 165 5555 ตัง้แต่วนัจนัทร์ – วนัอาทิตย์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ เวลา 07.00 น. – 20.00 น. 
    หรือธนาคารเกียรตินาคินภทัรทกุสาขา 
Q: สมคัรสินเช่ือ KKP loan Sure ได้ที่ใดบ้าง 
A: สาขาธนาคารเกียรตินาคินภทัร 
Q: มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างในการสมคัรสนิเช่ือ 
A: มีค่าธรรมเนียมอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินสินเช่ือ (วงเงิน 2,000,000 บาท อากรแสตมป์ไม่เกิน 1,000 บาท) 
Q: กรณีที่มีสินเช่ือ SME, สินเช่ือส่วนบคุคล, สินเช่ือ Car Quick cash, สินเช่ือรถเรียกเงิน, สินเช่ือรถเรียกเงินทนัใจ,สินเช่ือ Car Title loan หรือสินเช่ือ Home Quick cash  
      กบัธนาคาร ท่านสามารถสมคัรสินเช่ือ KKP Loan Sure ได้เม่ือใด 
A: เม่ือผ่อนช าระสินเช่ือดงักล่าวไปแล้ว ตัง้แต่ 12 เดือนขึน้ไป 



 

 
 
 

Q: สามารถเลือกระยะเวลาในการผ่อนเท่าไหร่ได้บ้าง 
A: 12 , 24 , 36 , 48 และ 60 เดือน 
Q: หลงัจากส่งเอกสารเพ่ือขอสินเช่ือแล้ว สอบถามสถานะการสมคัรได้ที่ไหน 
A: สอบถามสถานะการสมคัร ได้ที่ KKP Contact center 02 165 5555 ตัง้แต่วนัจนัทร์ – วนัอาทิตย์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ เวลา 07.00 น. – 20.00 น. 
Q: การถอนเงินฝากในบญัชีเงินฝากทีน่ ามาเป็นประกนั ท าได้เม่ือใด 
A: เม่ือผ่อนช าระค่างวดเข้ามาแล้วตัง้แต่ 10,000 บาท ขึน้ไป 

        
 
Q: ต้องการถอนเงินในบญัชีเงินฝากส่วนที่เป็นประกนัต้องท าอย่างไร 
A: แจ้งความประสงคข์อปลดเงินที่เป็นประกนัได้ที่ KKP Contact center 02 165 5555 ตัง้แต่วนัจนัทร์ – วนัอาทิตย์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ เวลา 07.00 น. – 20.00 น. 
Q: หลงัแจ้งปลดเงินในบญัชีเงินฝากที่เป็นประกนั จะสามารถเบิกถอนได้เม่ือใด 
A: ไม่เกิน 1 วนัท าการ หรือภายใน 24 ชัว่โมงนบัตัง้แต่แจ้งปลดเงินที่เป็นประกนั 
Q: หากประสงค์ปิดบญัชีสนิเช่ือก่อนก าหนดต้องท าอย่างไร 
A: โทรสอบถามหนีค้งค้างและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KKP Contact center 02 165 5555 
Q: ธนาคารจะน าเงินฝากที่เป็นประกนั มาช าระหนีเ้ม่ือไหร่ 
A: เม่ือค้างช าระหนีส้ินเช่ือ 2 รอบบิล ธนาคารจะน าเงินในบญัชีมาช าระหนีค้งค้างทัง้หมด       

 
 
* ทัง้นี ้อาจมีเงินต้นคงเหลือที่ช าระคืนไม่หมด ทางธนาคารขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บเงินต้นส่วนที่เหลือ 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

KKP Contact center 02 165 5555 ตัง้แต่วนัจนัทร์ – วนัอาทิตย์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์  เวลา 07.00 น. – 20.00 น. หรือสาขาธนาคารเกียรตินาคินภทัร 

หมายเหต ุข้อมลูในเอกสารฉบบันี ้มีผลใช้บงัคบัได้จนกว่าธนาคารจะมีการประกาศเปล่ียนแปลง 
                เอกสารฉบบันีใ้ห้ไว้เพื่อเป็นข้อมลูทัว่ไปส าหรับผลิตภณัฑ์ และบริการของธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) เท่านัน้ มิได้มีวตัถปุระสงค์ในการชกัชวนหรือขายผลิตภณัฑ์และบริการ ของธนาคารแต่อย่างใด    
                ธนาคารได้ใช้ความพยายามที่จะท าให้ข้อมลูในเอกสารนีเ้ป็นปัจจุบนัอย่างสม ่าเสมอ อย่างไรก็ตาม ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงข้อมูลในเอกสารนี ้ (ผู้สนใจควรติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อสอบถามข้อมลูเพิม่เติม) 


