
 

ตารางการเปิดเผยขอ้มูลผลิตภณัฑสิ์นเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั 

(กรุณาอ่านตารางการเปิดเผยขอ้มูลผลิตภัณฑ์ฉบับน้ี และควรศึกษา

รายละเอียดและเงื่อนไขโดยละเอียดก่อนท่ีท่านจะตัดสินใจซ้ือหรือใช้

บริการผลิตภณัฑ)์ 

ผูข้ายผลิตภณัฑ ์  :  บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 

ผูอ้อกผลิตภณัฑ ์ :  บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
ชื่อผลิตภณัฑ ์      :  สินเชื่อบา้นกสิกรไทย (K-Home Loan) 
4 พฤษภาคม 2559 

1. ค าอธิบายผลิตภณัฑสิ์นเช่ือบา้นกสิกรไทยโดยยอ่   
สินเชื่อบา้นกสิกรไทย เป็นเงินกูเ้พื่อการซ้ือท่ีอยู่อาศยัประเภท บา้นพรอ้มท่ีดิน,ทาวน์เฮา้ส,์หอ้งชุด,อาคารพาณิชย,์ ท่ีดินพรอ้มปลูกสรา้งบา้น 

ต่อเติมหรือปรับปรุงท่ีอยู่อาศัย ตลอดจนรับโอนสินเชื่อท่ีอยู่อาศัยจากธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น โดยจดทะเบียนจ านองท่ีอยู่อาศัย

ดังกล่าวเป็นหลักประกนั คิดอตัราดอกเบี้ ยแบบคงท่ี และ/หรือ ลอยตัวซ่ึงต า่กว่าเงินกูป้ระเภทอื่นและมีใหเ้ลือกไดห้ลายแบบ ผ่อนช าระได้

นานสงูสุดถึง 30 ปี 

2. ลกัษณะท่ีส าคญัของผลิตภณัฑสิ์นเช่ือบา้นกสิกรไทย 

วงเงินใหกู้แ้ละระยะเวลาการผ่อนช าระแยกตามประเภทการกู ้

1. บา้นพรอ้มท่ีดิน และทาวน์เฮา้ส ์กูไ้ดไ้ม่เกิน 80%-95% ของราคาซ้ือขายแต่ไม่เกิน 80%-95% ของราคาประเมิน (แลว้แต่ราคาใด

ต า่กว่า) ระยะเวลาการผ่อนช าระสงูสุดไม่เกิน 30 ปี  

2. หอ้งชุดท่ีมีระดบัราคาขายตั้งแต่หอ้งละ 500,000 บาทขึ้ นไป ใหกู้ไ้ดไ้ม่เกิน 80%-90% ของราคาซ้ือขาย แต่ไม่เกิน 80%-95% 

ของราคาประเมิน (แลว้แต่ราคาใดท่ีต า่กว่า) ระยะเวลาการผ่อนช าระสงูสุดก าหนด ดงัน้ี  
      • ราคาซ้ือขายต า่กวา่ 1.0 ลบ. ก าหนดระยะเวลาการผ่อนช าระสงูสุดไม่เกิน 25 ปี   
      • ราคาซ้ือขายตั้งแต่ 1.0 ลบ.ขึ้ นไป ก าหนดระยะเวลาการผ่อนช าระสงูสุดไม่เกิน 30 ปี  

3. อาคารพาณิชย ์กูไ้ดไ้ม่เกิน 80% ของราคาซ้ือขาย แต่ไม่เกิน 80% ของราคาประเมิน (แลว้แต่ราคาใดต า่กว่า) ระยะเวลาการผ่อน

ช าระสงูสุดไมเ่กิน 30 ปี  

4. ปลกูสรา้งท่ีอยู่อาศยับนท่ีดินของตนเอง กูไ้ดไ้ม่เกิน 100% ของราคาคา่ปลกูสรา้ง แต่ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินท่ีดินพรอ้มส่ิง

ปลกูสรา้ง ระยะเวลาการผ่อนช าระสงูสุดไม่เกิน 30 ปี 

5. ต่อเติมหรือปรบัปรุงท่ีอยู่อาศยั กูไ้ดไ้ม่เกิน 100% ของราคาประเมินส่วนท่ีต่อเติม แต่ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินบา้นและที่ดิน 

วงเงินกูส้งูสุดไมเ่กิน 5.0 ลา้นบาท ระยะเวลาผ่อนช าระสงูสุดไมเ่กิน 10 ปี 

6. รบัโอนลกูคา้สินเชื่อท่ีอยู่อาศยัจากธนาคารหรือสถาบนัการเงินอื่น (Refinance)  กูไ้ดไ้ม่เกินยอดคา้งกบัสถาบนัการเงินเดิม 

ระยะเวลาการผ่อนช าระสงูสุดไมเ่กินตามประเภทการกูข้อ้ 1-5 ขา้งตน้ 
7. ซ้ือท่ีดินพรอ้มปลกูสรา้งบา้นเพื่ออยู่อาศยั กูไ้ดไ้ม่เกิน 80%-95% ของราคาซ้ือขาย แต่ไมเ่กิน 80%-95% ของราคาประเมิน 

(แลว้แต่ราคาใดต า่กว่า) ระยะเวลาการผ่อนช าระสงูสุดไมเ่กิน 30 ปี ตอ้งมีเอกสารการก่อสรา้งประกอบการพจิารณา ไดแ้ก่ สญัญา

ว่าจา้งก่อสรา้ง พิมพเ์ขียวส่ิงปลกูสรา้ง และใบอนุญาตก่อสรา้ง 

ทั้งน้ีวงเงินใหกู้ข้า้งตน้ ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องธนาคารซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงได ้โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ และไม่

เกินหลกัเกณฑก์ารใหกู้ส้  าหรบัท่ีอยูอ่าศยัตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย 

• กรณีท่ีอยู่อาศยัมีราคาซ้ือขายตั้งแต่ 10 ลา้นบาทขึ้ นไป ก าหนดใหกู้ไ้ดส้งูสุดไม่เกิน 80% ของราคาซ้ือขาย (ท่ีอยู่อาศยัทุกประเภท) 

• กรณีท่ีหลกัประกนัเป็นหอ้งชุด ราคาซ้ือขายต า่กวา่ 10 ลา้นบาท ก าหนดใหกู้ไ้ดส้งูสุดไม่เกิน 90% ของราคาซ้ือขาย 

• กรณีท่ีหลกัประกนัเป็นบา้นแนวราบราคาซ้ือขายต า่กว่า 10 ลา้นบาท ก าหนดใหกู้ไ้ดส้งูสุดไมเ่กิน 95% ของราคาซ้ือขาย 

อตัราดอกเบ้ีย  

ตามท่ีธนาคารประกาศ   

เง่ือนไขพิเศษ   

ลกูคา้สามารถเลือกรบัสิทธ์ิส่วนลดอตัราดอกเบ้ียสงูสุด 0.25% ในช่วงปีแรก หากท าประกนัชีวิตพิทกัษ์สิน-โฮม/ซีเนียร ์(MRTA) กบั 

บมจ.เมืองไทยประกนัชีวิต ตามเงื่อนไขท่ีธนาคารก าหนด 

วิธีการค านวณดอกเบ้ีย : ค านวณดอกเบี้ ยรายวนั แบบลดตน้ลดดอกเบี้ ยตามสภาพหน้ีคงเหลือของลกูคา้ โดยจ านวนวนัต่อปีท่ีใชใ้นการคิด

ดอกเบี้ ย คือ 365 วนัต่อปี และเรียกเก็บช าระดอกเบี้ ยเดือนละครั้งจนครบ 

หมายเหตุ: อตัราดอกเบี้ ย “MRR” (Minimum Retail Rate)คืออตัราดอกเบี้ ยเงินใหกู้ย้ืมขั้นต า่ท่ีธนาคารประกาศเรียกเก็บจากลกูคา้ราย

ย่อยชั้นดีของธนาคาร ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงได ้โดยธนาคารจะประกาศไว ้ณ ส านักงานสาขาของธนาคารและเว็บไซต์ 

 
 
 
 
 
 



 
3. อตัราค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ 

 ค่าใชจ้่ายท่ีจา่ยใหแ้กห่น่วยงานราชการ เช่น ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมจดจ านอง  

 ค่าใชจ้่ายท่ีจา่ยใหแ้ก่บุคคลอื่นหรือหน่วยงานภายนอก เช่น ค่าประเมินราคาหลกัประกนั ค่าเบี้ ยประกนัอคัคีภยั  

4. กรณีช าระเงินกูย้ืมก่อนครบก าหนด 

 หากท่านช าระเงินกูย้ืมก่อนครบก าหนด โดยมี แหล่งท่ีมาของเงินท่ีน ามาช าระคนืเงินกู ้เป็นเงินกูยื้มจากสถาบนัการเงินอ่ืน 

ธนาคารจะคิดค่าเบี้ ยปรบัในอตัรารอ้ยละ 3 ของยอดหน้ีเงินกูสิ้นเชื่อบา้นกสิกรไทยท่ีคา้งช าระทั้งจ านวน ภายในระยะเวลา 3 ปี 

หรือ 5 ปี นับแต่วนัท าสญัญาตามเงื่อนไขของธนาคาร ซ่ึงอยู่ในหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย 

 หากท่านเปล่ียนแปลงการช าระดอกเบี้ ยจากอตัราดอกเบี้ ยคงท่ีเป็นอตัราดอกเบี้ ยลอยตวั ภายในระยะเวลา 3 ปี หรือ 5 ปี นับแต่

วนัท าสญัญา (แลว้แต่กรณี) คิดค่าเบี้ ยปรบัอตัรารอ้ยละ 0.75 ของยอดหน้ีเงินกูสิ้นเชื่อบา้นกสิกรไทยท่ีคา้งช าระทั้งจ านวน แต่

ทั้งน้ีตอ้งไม่นอ้ยกว่า 5,000 บาท 

5. ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัผูค้  ้าประกนัหรือหลกัประกนั 

หลกัประกนั 

 ใชท่ี้อยู่อาศยัเพื่อการขอสินเชื่อบา้นกสิกรไทย ตามหวัขอ้ท่ี 2 ขา้งตน้ จดจ านองเป็นหลกัประกนั 

 กรณีมีบุคคลค ้าประกนัในสินเชื่อท่ีอยู่อาศยั ผูค้ ้าประกนัจะตอ้งรบัผิดชอบในหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนหากลกูหน้ีไม่ช าระหน้ี 

การไถ่ถอนหลกัประกนั 

 ไถ่ถอนหลกัประกนัไดเ้มื่อท่านช าระหน้ีสินเชื่อบา้นกสิกรไทยและหน้ีอื่นทั้งหมดท่ีมีหลกัประกนัเดียวกนั 

6. การท าประกนัวินาศภยัส าหรบัผลิตภณัฑสิ์นเช่ือบา้นกสิกรไทย 

ในกรณีท่ีมีส่ิงปลกูสรา้งบนทรพัยสิ์นท่ีเป็นหลกัประกนั ท่านจะตอ้งท าประกนัอคัคีภัย ในทรัพยสิ์นท่ีเป็นหลักประกนั โดยใหธ้นาคารเป็นผูร้ับ

ผลประโยชน์และมีจ านวนเงินเอาประกนัภัยคุม้จ านวนเงินกู ้ ตลอดระยะเวลาการกู ้ทั้งน้ีท่านตอ้งมีการท าประกนัอัคคีภัยดังกล่าวพรอ้มยก

ผลประโยชน์ใหธ้นาคาร ใหแ้ลว้เสร็จและน าส่งกรมธรรมใ์หแ้ก่ธนาคารก่อนวนัเบิกรบัเงินกู ้

หมายเหตุ: ท่านมีสิทธิเลือกท่ีจะท าประกนักบับริษัทประกนัรายใดก็ได ้และผ่านนายหน้าประกนัหรือตัวแทนรายใดก็ไดต้ามความตอ้งการ

ของท่าน 

7. ความเส่ียงท่ีส  าคญัของผลิตภณัฑสิ์นเช่ือบา้นกสิกรไทย 

อตัราดอกเบี้ ย MRR อาจเปล่ียนแปลงไป โดยอาจเพิ่มสงูข้ึนจากวนัท่ีท าสญัญากู ้ท าใหก้ารช าระเงินตน้ในแต่ละงวดอาจลดน้อยลง มีผลใหง้วด

สุดทา้ยช าระเท่ากบัจ านวนตน้เงินและดอกเบี้ ย ท่ียงัคงคา้งช าระทั้งหมดเพิ่มมากขึ้ นได ้  

8. รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัผลิตภณัฑสิ์นเช่ือบา้นกสิกรไทย และช่องทางการติดตอ่ธนาคาร 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทัว่ประเทศ หรือ  

K-Contact Center 02-8888888  หรือ 

www.kasikornbank.com หรือ 

www.askkbank.com/khomesmilesclub 

9. ผลิตภณัฑอ่ื์นๆท่ีน่าสนใจ 

ไม่มี 

 
ขอ้มลูในเอกสารฉบบัน้ี มีผลใชบ้งัคบัไดต้ั้งแต่วนัน้ีเป็นตน้ไป 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ค าเตือน : ธนาคารจ าเป็นตอ้งด าเนินการทางกฎหมาย หากท่านไม่ช าระค่างวดอย่างสม า่เสมอ 
 
 
 
 


