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วัตถุประสงค์ 

1. เพือเป็นแนวทางสําหรับพนักงานขายในการนําเสนอเงือนไข ผลประโยชน์ ค่าใช้จ่าย และข้อควรระวัง ของสินเชือบ้านได้อย่างถูกต้อง      

ตามเกณฑ์ทางการ 

2. Selling Guideline นีใช้สําหรับการขายแบบ Face to Face ผ่านช่องทาง เช่น สาขา การออกบูธ โครงการบ้าน / คอนโดต่างๆ  

3. การขายผ่านช่องทางอืน เช่น โทรศพัท์ อ้างองิกระบวนการของแต่ละช่องทางขาย 

Selling Guideline 

1. เมือลูกค้ามาตดิต่อทีสาขา / การออกบูธ โครงการบ้าน / คอนโดต่างๆ 

1.1 พนกังานแนะนําตวัแจ้ง ชือ-นามสกลุตนเอง ตําแหน่งหน้าที ชือธนาคาร   

ในกรณีทีมีการนําเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย  ผู้ นําเสนอต้องแสดงเลขทีใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยและประกันชีวิต  

(นว.+นช.) แก่ลกูค้า 

1.2 อธิบายข้อมูลขนัตําตามที ธปท. กําหนด อ้างอิงเอกสาร Sales Sheet และโบรชวัร์ดอกเบีย และมอบเอกสารให้ลูกค้าทุกครังก่อน

ลูกค้าตัดสินใจสมัครขอสินเชือบ้าน ให้อธิบายสาระสําคัญ เงือนไข ข้อกําหนดและความเสียงของผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าทราบ       

และแจ้งให้ลกูค้าสามารถนําไปศึกษาเพมิเติมต่อทีบ้านได้ หรือ หากสงสยัสอบถามเพมิเติมได้ 

1.3 ให้ลกูค้าด ูProduct Catalog เพือให้เห็นภาพรวมของผลิตภณัฑ์บ้าน 

1.4 อธิบายข้อมูลพืนฐานของสินเชือบ้านในเอกสาร Sales Sheet  

 สินเชือเพือทีอยู่อาศยัคืออะไร / ชือผลิตภณัฑ์  

 วงเงนิกู้ยืม ระยะเวลาการกู้ยืม 

 ประเภทการผ่อนชําระ 

 ค่าใช้จ่ายทีต้องจ่าย นอกจากค่างวด  

 หลกัการผ่อนชําระแบบลดต้นลดดอก 

 อตัราดอกเบีย 

 เบียปรับกรณีผิดนดัชําระและกรณีลกูค้าปิดบญัชีเพือ Re-Finance (กรณีลกูค้า Re-Finance) 

 ให้ข้อมลูการทําประกนัภยัทีเกียวข้อง  เพอืให้ลกูค้าทราบและสมคัรใจเลือกซือ 

 ประกันชีวิตกลุ่ม คุ้มครองวงเงินสินเชือ (ถ้ามี) {ประกันชือกลุ่มคุ้มครองสินเชือ คืออะไร ประโยชน์คืออะไร ลูกค้าจะซือ

หรือไม่ก็ได้ หากลูกค้าสนใจ สามารถเลือกซือประกันชีวิตกลุ่ม คุ้ มครองวงเงินสินเชือ ผ่านธนาคารได้ ซึงมีบริษัท.....    

เป็นผู้ รับประกนัภยั (รายละเอียดความคุ้มครอง ให้เสนอขายโดยพนกังานทีมีใบอนุญาตนายหน้าประกนัชีวติเท่านนั)} 

 ประกันอัคคีภัย ลูกค้าจําเป็นต้องจัดทําประกันอัคคีภัยทรัพย์สินทีเป็นหลักประกันสินเชือตามเงือนไขการขอสินเชือ      

โดยลูกค้ามีสิทธิเลือกทําประกนัอัคคีภยัผ่านธนาคาร ซงึมีบริษัท....เป็นผู้ รับประกนัภยั หรือลูกค้ามีสิทธิเลือกทําประกัน

อคัคีภยักบับริษัทประกนัภยัอนืทีมีความน่าเชือถือ โดยมจํีานวนเงนิเอาประกนัภยัครอบคลุมราคาประเมินทรัพย์สินทีเป็น

หลกัประกนั พร้อมทงั ระบุให้ธนาคารเกียรตินาคิน เป็นผู้รับผลประโยชน์หลกั และให้นําส่งสําเนากรมธรรม์ให้แก่ธนาคาร

เป็นหลกัฐานภายในระยะเวลาทีธนาคารกําหนด 

1.5 เอกสารโบรชวัร์ดอกเบีย (มอบเอกสารให้ลูกค้าเฉพาะผลติภัณฑ์ทลีูกค้าสนใจ และแนบพร้อมกับ Sales Sheet ทุกครัง)  

 อตัราดอกเบียสินเชือบ้าน / สาระสําคญัของแคมเปญ / การปรับอตัราดอกเบียกรณีประกนัถูกปฏิเสธหรือลูกค้ายกเลิกประกนั  

 กรณีลกูค้าสอบถามส่วนลดอตัราดอกเบยีเมือเลือกสมคัรประกนัชีวิตคุ้มครองสินเชือ ให้ชีแจงลูกค้าวา่ “นอกจากเป็นการลดภาระ

หนีสินในอนาคตไม่ให้ตกไปกับทายาทกรณีผู้ กู้ เสียชีวิตแล้วยังเป็นการลดความเสียงให้กับธนาคารในการติดตามหนีสิน             

ทีอาจเกิดขนึในอนาคต ธนาคารจงึมีส่วนลดอตัราดอกเบียให้กบัลกูค้า” 

 ตารางแสดงการผ่อนชําระ 

 เอกสารประกอบการยืนกู้  
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2. เมือได้รับการอนุมัตเิบอืงต้น  

2.1 รายละเอยีดสินเชือ Pre Approve 

 วงเงนิทีอนุมตัิเบืองต้น และวงเงินประกนัชีวติคุ้มครองสินเชือ (ถ้ามี) 

 ระยะเวลากู้  และค่างวดต่อเดือน 

 อตัราดอกเบีย 

2.2 ช่วงระยะเวลาทีลกูค้าจะตอบรับผลพิจารณาภายใน  วนั นบัแต่วนัทีได้รับอนมุติัเบืองต้น    

2.3 ค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลกัประกนั 

2.4 เงือนไขการตรวจสอบราคาซือขายในสญัญาซือขายของกรมทีดิน โดยพิจารณาจากเอกสารราคาซือขายจริง เช่น ทด.13 / อช.  

ในวันทํานิติกรรมจํานอง หากพบว่าราคาซือขายในเอกสาร ทด.  / อช.  ตํากว่าเงือนไขของธนาคาร เช่น ราคาตามสัญญา            

จะซอืจะขาย หรือราคาประเมิน ยดึราคาทีตํากว่า และธนาคารสามารถขอยกเลิก/เลือน การทํานิติกรรมในวนัดงักล่าวได้ 

 

3. เมือได้รับการอนุมัต ิFinal Approve 

 วงเงนิทีอนุมตั ิและวงเงินประกนัชีวติคุ้มครองสินเชือ* (ถ้ามี) 

 ระยะเวลากู้  ค่างวดต่อเดือน และวนัครบกําหนดชําระ 

 อตัราดอกเบีย 

 ค่าอากรแสตมป์ และค่าจดจํานองหลกัประกนั 

 ค่าเบียประกนัอคัคีภยั*  

 ค่าเบียประกนัชีวิตคุ้มครองสินเชือ* (ถ้ามี) ทงันีไม่วา่จะมีการเรียกเก็บจากลกูค้าหรือไม่ 

 เงอืนไขการปรับอตัราดอกเบียกรณีประกนัถูกปฏิเสธหรือลูกค้ายกเลิกประกนั 

 เงอืนไขการไถ่ถอน / ค่าจดจํานอง / ค่าใช้จ่ายอืนๆ (ถ้ามี) 

 ค่าเบียปรับต่างๆ กรณีผิดนดัชําระหนี หรือ Re-Finance ก่อนครบกําหนด  

 เงอืนไขพิเศษ (ถ้ามี) 

 ช่วงระยะเวลาทีลกูค้าจะตอบรับผลพิจารณาภายใน  วนั 

 ธนาคารจะจัดส่งใบแจ้งหนีให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า โดยลูกค้าต้องชําระค่างวด รวมถึงค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้ครบถ้วน             

ตามกําหนดเวลาชําระ มิฉะนันอาจเกิดค่าปรับได้ ลูกค้าสามารถชําระค่างวดได้ทีสาขาของธนาคารทุกแห่ง หรือ ตัวแทน           

รับชําระเงิน โดยอตัราค่าธรรมเนียมขึนอยู่กบัตวัแทนรับชําระกําหนด   

 เมือลูกค้าชําระค่างวด ลูกค้าจะได้รับใบเสร็จรับเงิน หากไม่ได้รับใบเสร็จรับเงิน ขอให้แจ้งเจ้าหน้าทีทีรับชําระเงินเพือออก

ใบเสร็จรับเงิน 

 กรณีมีการเปลียนแปลงเงือนไขการให้บริการ หรือ มีการแจ้งเตือนทีสําคัญ ธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นคราวๆไป        

แล้วแต่กรณี 

       ทงันี ให้แจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายและแนบใบแสดงรายละเอียดอัตราดอกเบียและค่าใช้จ่ายให้ลกูค้าแต่ละรายเพือ

ทราบก่อนลงนามในสัญญากู้ด้วย และให้ลูกค้าลงนามในเอกสารรายละเอียดสินเชือและค่าใช้จ่ายในการทาํนิตกิรรม

สัญญาพร้อมจัดเก็บเอกสารดังกล่าวกับชุดสัญญากู้เงนิ 

 

4. แจ้งช่องทางการตดิต่อหากลูกค้าต้องการตรวจสอบรายละเอียดหรือสอบถามข้อมลูเพิมเตมิ 

4.1 ชือ-นามสกลุ และเบอร์ติดต่อของเจ้าหน้าทีสาขา 

4.2 www.kiatnakin.co.th หรือ KKP Contact Center โทร 02 165 5555 

หมายเหตุ ในการติดต่อลกูค้าเพอืเสนอขาย และอธิบายข้อมูลขันตาํสามารถปรับให้สอดคล้องตามสถานการณ์ได้ 

 

* ในกรณีทีเป็นการเสนอรายละเอียดของกรมธรรม์ เพือการ

ตดัสินใจซือของลูกค้า ผู้ ให้ข้อมูลต้องมีใบอนุญาตนายหน้าประกัน

ชีวิต+ประกนัวินาศภยั และหากเป็นการให้ข้อมูลตามช่องทางอืนที 

ไม่ใช่ Face to Face ให้ปฏิบตัติามเงอืนไขของ คปภ. กําหนด  


