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ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลติภณัฑ์ 
สินเชื่อ Car Title Loan  
(กรุณาอา่นตารางการเปิดเผยข้อมลูผลิตภณัฑ์ฉบบันี ้และควรศกึษารายละเอียด และ
เง่ือนไขโดยละเอียด ก่อนที่ทา่นจะตดัสนิใจซือ้หรือใช้บริการผลิตภณัฑ์) 

ชื่อผู้ขายผลิตภณัฑ์    ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 
ชื่อผู้ออกผลิตภณัฑ์   ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 
ชื่อผลิตภณัฑ์             สนิเช่ือ Car Title Loan 
ข้อมูล ณ วนัที่           17 สงิหาคม 2563  

1.  ผลิตภัณฑ์นีค้ืออะไร 
สินเช่ืออเนกประสงค์ส าหรับบคุคลธรรมดาที่ต้องการใช้เงินในยามฉกุเฉิน โดยน ารถยนต์ที่ตนเองเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิมาใช้ในการขอสินเช่ือ (เป็นรถยนต์ที่ปลอดภาระ) และ

ผู้ขอสินเช่ือสามารถใช้งานรถยนต์ได้ตามปกติ คิดอตัราดอกเบีย้คงที่แบบลดต้นลดดอก โดยใช้การโอนทะเบียนล่วงหน้าในรถยนต์ดงักล่าวให้กับธนาคาร  และธนาคารจะ

โอนกรรมสิทธ์ิคืนผู้ขอสินเช่ือเม่ือช าระคา่งวดครบตามที่ก าหนดไว้ในสญัญา 

2.  ผลิตภัณฑ์นีม้ีลักษณะส าคัญอะไรบ้าง 

o จ านวนเงนิกู้ยืมทัง้หมด        ให้วงเงินตัง้แต ่ 100,000 และวงเงินสงูสดุ 2,000,000 บาท ตอ่ลกูค้า 1 ราย   
                                    (อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามจ านวนเงินที่ได้รับอนมุตัิจริงและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์/เงื่อนไขของธนาคาร)    

o ระยะเวลาการกู้ยืม         ตัง้แต ่12 - 72  เดือน 
o ประเภทของการผ่อนช าระ ผ่อนช าระทกุเดือน 
o กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  ลกูค้าใหม ่(New Customer)  
o อัตราดอกเบีย้                      ตามประกาศธนาคาร ค านวนแบบรายวนั เป็นแบบลดต้นลดดอก ตามยอดภาระหนีค้งเหลือของลกูค้า  หากช าระเกินกว่าค่างวดที่ตกลง

จะไปตดัเงินต้นเพ่ิมขึน้ในงวดนัน้ไมไ่ด้เป็นการช าระคา่งวดลว่งหน้า   ทัง้นี ้มีการคิดอตัราดอกเบีย้ตามกลุม่ลกูค้าดงันี ้
 กลุม่ลกูค้าใหม ่ (New Customer)  อตัราดอกเบีย้เป็นไปตามเกณฑ์รายได้ลกูค้า ตัง้แต ่9.99% ถึง 24.00% ตอ่ปี 1/ 

        หมายเหตุ :   1/  อตัราดอกเบีย้ขีน้อยูก่บัลกูค้าที่มีประวตัิ สถานภาพบญัชี และคณุสมบตัิตรงตามหลกัเกณฑ์ที่ธนาคารก าหนด 

         ตัวอย่างการค านวณอัตราดอกเบีย้ :  ลกูค้าได้รับวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคล 200,000 บาท เม่ือวนัที่ 16 พ.ค. 2563 ช าระค่าผ่อนเดือนละ 4,600 บาท โดยสญัญา
ระบตุ้องผ่อนช าระทกุวนัที่ 15 ของเดือน อตัราดอกเบีย้ 12.99% ตอ่ปี อตัราดอกเบีย้ผิดนัด 24.00% ต่อปี เร่ิมช าระงวดแรกวนัที่ 15 มิ.ย.  2563 ลกูค้าช าระค่าผ่อนปกติ แต่
ในงวดวนัที่ 15 ก.ค. และ 15 ส.ค.  2563 ลกูค้าไม่ได้ช าระเงิน  ต่อมาได้ช าระในวนัที่ 25 ส.ค.  2563  เป็นค่างวดค้างช าระรวม 2 งวดพร้อมเบีย้ปรับผิดนัด  และในวนัที่ 15 
ก.ย.  2563 ช าระคา่งวดตามปกติ  โดยมีตวัอยา่งการค านวณดอกเบีย้ และคา่เบีย้ปรับผิดนดั ดงันี ้

วันเดือนปี รายการ ช าระเงนิต้น 
ช าระดอกเบีย้ 

(บาท) 
เบีย้ปรับผดินัด 

(บาท) 
เงนิต้นคงเหลือ 

(บาท) 
ระยะเวลา 

16 พ.ค. 63 เบิกเงินกู้                       200,000 บาท     200,000  

15 มิ.ย. 63 งวดท่ี1 (ช าระแล้ว)           4,600 บาท 2,464.66 
4,600 – 2135.34 

2,135.34 
200,000x 12.99% x 30/365 

 197,535.34 
200,000 – 2,464.66 

16/05/2563-14/06/2563 

15 ก.ค. 63 งวดท่ี2 (ไมไ่ด้ช าระ)          4,600 บาท 2,490.97 
4,600 – 2109.03 

2,109.03 
197,535.34x 12.99%x30/365 

 197,535.34 
เงินตน้คงเดิม 

15/06/2563-14/07/2563 

15 ส.ค. 63 งวดท่ี3 (ไมไ่ด้ช าระ)      4,623.99บาท 2,420.67 
4,600 – 2,179.33 

2,179.33 
197,535.34x 12.99%x 31/365 

23.29 
2,490.97x24.00%-12.99%x31/365 

197,535.34 
เงินตน้คงเดิม 

15/07/2563-14/08/2563 

25 ส.ค. 63 ช าระ                          9,223.29 บาท 2,490.97 2,109.03  195,044.37 
197,535.34 – 

2,490.97 

 

  2,420.67 2,179.33 23.29 192,623.70 
195,044.37 – 

2,420.67 

 

15 ก.ย. 63 งวดท่ี 4 (ช าระแล้ว)     4,614.82 บาท 2,457.38 2,142.62 
197,535.34x12.99%x10/365+ 
192,623.70x12.99%x21/365 

 

14.82 
2,490.97x(24%-12.99%)x10/365+ 
2,420.67x(24%-12.99%)x10/365 

190,166.32 
192,623.70-

2457.38 
 

ช่วงท่ี 1  
15/08/2563-25/08/2563 
ช่วงท่ี 2 
25/08/2563-15/09/2563 

 

 

 

 

ข้อควรระวัง!!: เพ่ือประโยชน์สูงสุดกรุณาผ่อนช าระค่างวดให้ตรงวันที่ก าหนด  

- หากช าระก่อนก าหนดอาจท าให้เกิดดอกเบีย้จากวันที่ช าระก่อนก าหนดจนถึงวันที่ครบก าหนดช าระได้ 

- หากช าระหลังวันที่ก าหนดหรือช าระค่างวดบางส่วน ถือว่าท่านยังมียอดค้างช าระและผิดนัดช าระหนี ้ณ วันที่ครบก าหนด โดยธนาคารจะคิดดอกเบีย้ผิดนัดช าระ

หนี ้รวมค่าบริการและเบีย้ปรับ เม่ือค านวณรวมกันแล้วสูงสุดไม่เกิน 24.00% ต่อปี ของยอดเงินต้นของค่างวดงวดที่ผิดนัดนัน้ ตัง้แต่วันที่เร่ิมผิดนัดจนถึงวัน

ช าระยอดค้างเสร็จสิน้  
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3.  ผลิตภัณฑ์นีม้ีค่าบริการอะไรบ้าง 
o คา่อากรแสตมป์ ร้อยละ 0.05 ของวงเงินที่ได้รับการอนมุตัิ (สงูสดุไมเ่กิน 10,000 บาท) 
o คา่ขอใบแจ้งยอดบญัชีของแตล่ะงวด(ชดุที่ 2 เป็นต้นไป )    100 บาท ตอ่ครัง้  
o คา่ขอตรวจสอบรายการ       100 บาท ตอ่ครัง้  
o คา่ติดตามทวงถามหนี ้  100 บาท ตอ่ครัง้  
o คา่ใช้จา่ยในการช าระเงิน 

 ช าระที่เคาน์เตอร์ของธนาคารเกียรตินาคินภทัร                                                ไมค่ิดคา่บริการ 

 ช าระที่เคาน์เตอร์ของธนาคารอื่น  เง่ือนไขการรับช าระที่ธนาคารอื่นก าหนด 

 ช าระที่จดุบริการรับช าระ เชน่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส เทสโก้ โลตสั  เง่ือนไขการรับช าระที่ตวัแทนรับช าระก าหนด 

4.  ผลิตภัณฑ์นีม้ีข้อก าหนดและอาจท าให้ท่านมีภาระหน้าที่อะไรบ้าง 
o คา่งวดผ่อนช าระรายเดือนตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสญัญา โดยต้องช าระภายในรอบครบก าหนดช าระตามที่ได้ตกลงกับทางธนาคาร หากช าระหลงัจากวนัที่ครบ

ก าหนดช าระ ทา่นจะมีภาระคา่ใช้จา่ยเพ่ิมขึน้ 
o จ านวนเงินทัง้หมดที่ต้องช าระคืนตลอดอายสุญัญาขึน้อยูก่บัวงเงินที่ได้รับการอนมุตัิ อตัราดอกเบีย้และระยะเวลาการกู้ยืม 
o หากทา่นมีปัญหาในการช าระคืนเงินกู้ยืมตามเวลาที่ก าหนด กรุณาแจ้งให้สถาบนัการเงินทราบทนัทีเพื่อร่วมกนัพิจารณาเงื่อนไขการช าระคืนในรูปแบบอ่ืน  
หมายเหตุ : จ านวนเงินทัง้หมดที่ต้องช าระคืนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของธนาคาร 
 

5.  อะไรจะเกิดขึน้หากท่านไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดและภาระหน้าที่ได้ 
o อตัราดอกเบีย้กรณีผิดนดัช าระหนี ้24% ตอ่ปี ของยอดเงินต้นของคา่งวดที่ผิดนดันัน้ 
o สิทธิในการหกักลบลบหนี ้: ธนาคารมีสิทธิในการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของทา่น เพื่อช าระหนีค้งค้างที่ทา่นมีอยูก่บัธนาคาร 
o ธนาคารอาจจ าเป็นต้องยกเลิกวงเงินสินเชื่อ หรือก าหนดให้หนีต้ลอดจนดอกเบีย้ หรือเงินใดๆ เป็นหนีท้ี่ถึงก าหนดช าระ และต้องช าระทนัทีโดยไม่ต้องทวงถามหรือ

ด าเนินการทางกฎหมายตอ่ไป  
6.  อะไรจะเกิดขึน้หากท่านช าระเงินกู้ยืมก่อนครบก าหนด 
ไมมี่คา่ธรรมเนียมการช าระคืนเงินกู้ก่อนครบก าหนดอายสุญัญา (Prepayment Fee) 
 
7.  ท่านควรท าอย่างไร หากมีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดในการติดต่อของท่าน 
ทา่นควรแจ้งรายละเอียดข้อมลูที่เปลี่ยนแปลงให้ธนาคารทราบทนัทีทาง KKP Contact Center หมายเลขโทรศพัท์ 02 165 5555 เปิดให้บริการทกุวนั เวลา 7.00 – 20.00 น. 
หรือทางสาขาของธนาคาร เพ่ือให้การสื่อสารข้อมลูกบัทา่นเป็นไปอยา่งรวดเร็ว 
 

8. ท่านสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี ้หรือติดต่อกับสถาบันการเงนิได้อย่างไร 
หากทา่นมีข้อสงสยัเพ่ิมเติม สามารถเข้าไปดรูายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.kkpfg.com หรือ สอบถามเจ้าหน้าที่สาขาของธนาคารเกียรตินาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน)  
ทกุสาขาทัว่ประเทศ หรือติดตอ่ KKP Contact Center หมายเลขโทรศพัท์ 02 165 5555 เปิดให้บริการทกุวนั เวลา 7.00 – 20.00 น. หรือทางสาขาของธนาคาร เพ่ือให้การ
สื่อสารข้อมลูกบัทา่นเป็นไปอยา่งรวดเร็ว 

9. ทางเลือกอ่ืนในกลุ่มผลิตภัณฑ์สินเช่ือส่วนบุคคล  
o สินเช่ือส่วนบุคคลประเภทบัตรกดเงินสด / KKP Cash Card  เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลประเภทวงเงินสินเชื่อหมนุเวียน (Revolving Card) ไม่มีหลกัประกัน และคิด

อตัราดอกเบีย้แบบคงที่ โดยลูกค้าจะได้รับวงเงินสินเชื่อเพื่อเบิกใช้ วงเงินจะลดลงตามที่มีการเบิกใช้จริงเและวงเงินจะคืนกลบัสู่บตัรเม่ือมีการช าระเงินคืน เหมาะ
ส าหรับลกูค้าที่ต้องการใช้เงินสดหมนุเวียน เพ่ือความสะดวกคลอ่งตวั ชอบการช าระคืนแบบอิสระ และสามารถควบคมุการช าระได้ด้วยตนเอง  

 
 ข้อมลูในเอกสารฉบบันี ้มีผลใช้บงัคบัได้จนกว่าธนาคารจะมีการประกาศเปลีย่นแปลง 

เอกสารฉบบันีใ้ห้ไว้เพื่อเป็นข้อมลูทัว่ไปส าหรับผลติภณัฑ์ และบริการของธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) เท่านัน้ มิได้มีวตัถปุระสงค์ในการชกัชวนหรือขายผลติภณัฑ์และบริการ ของธนาคารแต่อย่างใด 
ธนาคารได้ใช้ความพยายามท่ีจะท าให้ข้อมลูในเอกสารนีเ้ป็นปัจจบุนัอย่างสม ่าเสมอ อย่างไรก็ตาม ธนาคารขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงข้อมลูในเอกสารนี ้ (ผู้สนใจควรติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อสอบถามข้อมลูเพิ่มเติม) 

 


