
GRAND

SALE
ลดไม�ยั้งลดไม�ยั้ง

60ลดสูง
สุด

สูงสุด

300�000.-
ฟร�โอน

ดอกเบี้ย

0
6นาน เดือน

กู� ไม�ผ�าน
ยินดีคืนเง�น

กู� ได� 110

11 -13 พ.ย. 65
สแกนเพ�่ออ�านรายละเอียด

ณ เซ็นทรัล  เชียงใหม� แอร�พอร�ต
เง�่อนไขเป�นไปตามที่ธนาคารกำหนด

พ�เศษ เสนอซื้อในงานและอนุมัติขาย
รับ Central Gift Voucher สูงสุด 3,500 บาท



ราคาเสนอซื้อ
เสนอซื้อและชำระเง�นประกันเสนอซื้อ และได�รับอนุมัติขาย

รับ Central Gift Voucher มูลค�า (บาท)

ต่ำกว�า 1 ล�านบาท

1-5 ล�านบาท 

1,000

2,500

มากกว�า 5 ล�านบาท 3,500

**เง�่อนไขอัตราดอกเบี้ย
• อัตราดอกเบี้ย (แบบลดต�นลดดอก) และเง�่อนไขพ�เศษสําหรับการยื่นกู�ระหว�าง 1 กรกฏาคม - 30 ธันวาคม 2565

• อัตราดอกเบ้ียดังกล�าวใช�สําหรับท่ีอยู�อาศัยทุกประเภท ยกเว�น การปล�อยกู�เพ�่อซื้อท่ีดินเปล�า คิดอัตราดอกเบ้ียลอยตัว 
 MRR+0.5% ตลอดอายุสัญญา

• อัตราดอกเบ้ียแบบที่ 1 ลูกค�าทําประกันคุ�มครองสินเช่ือบ�าน โดยสมัครทําประกันคุ�มครองสินเชื่อบ�านได�รับอนุมัติและ
 ไม�ยกเลิกการทําประกันตามเง�่อนไขดังนี้ 

อัตราดอกเบี้ย MRR = 5.97% (ประกาศ ณ วันที่ 22 พ.ค. 63) 
หมายเหตุ:

 • อัตราดอกเบี้ยรายย�อยชั้นดี (Minimum Retail Rate) อาจเปลี่ยนแปลงได�ตามสภาวะการเง�นของธนาคาร โดยธนาคาร
 จะประกาศเป�นคราวๆ ไปและจะป�ดประกาศไว� ณ สํานักงานสาขาของธนาคาร และในเว็บไซต�ของธนาคาร 

• อัตราดอกเบี้ยที่แท�จร�ง (Effective Interest Rate) คํานวณจากวงเง�นกู� 1 ล�านบาท อายุสัญญา 20 ป� 

• ระยะเวลาผ�อนชําระสูงสุดไม�เกิน 30 ป� โดยอายุของผู�กู�รวมกับระยะเวลาการผ�อนชําระแล�วต�องไม�เกิน 70 ป�

อัตราดอกเบี้ยพ�เศษ 0% นาน 6 เดือน กู�สูงสุดไม�เกิน 110% ของราคาซื้อขาย* 

แบบที่
ป�ที่ 1

เดือนที่ 1-6

แบบที่ 1
กรณีทำประกันตามเง�่อนไข **

0%

แบบที่ 2
กรณีไม�ทำประกัน/

ทำประกันน�อยกว�าเง�่อนไข 
MRR -2.23% 

เดือนที่ 7-12

MRR -1.98%

ป�ที่ 2-3 หลังจากนั้น

MRR -1.73% MRR -1.25%

MRR -1.25%

ดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ป�

3.49%

3.74% 

อัตราดอกเบี้ยที่แท�จร�ง
ตลอดอายุสัญญา (20 ป�)

4.24%

4.36% 

เง�่อนไขพ�เศษเฉพาะในงาน Money Expo Chiangmai 2022

• เง�่อนไขพ�เศษ เฉพาะลูกค�าที่เสนอซื้อทรัพย�สินรอการขายในงาน Money Expo Chaingmai 2022 ตั้งแต�วันที่ 11 – 13

 พฤศจ�กายน 2565 เท�านั้น โดยผู�ซื้อต�องระบุโค�ด “MECNX022” ในช�อง โค�ดโปรโมชัน ที่หน�าการเสนอซื้อ 

• สําหรับทรัพย�ท่ีมีการเสนอซื้อภายในงาน ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิ อนุมัติขายให�กับลูกค�าที่ทําการเสนอซ้ือตามเกณฑ�ราคา
 ที่กําหนดไว�ตามเง�่อนไข โดยจะต�องชําระเง�นประกนัการเสนอซื้อ พร�อมส�งเอกสารหลักฐานการเสนอซื้อเป�นลําดับแรก เท�านั้น 

• สําหรับลูกค�าที่เสนอซื้อและชําระเง�นประกันภายในงานและได�รับการอนุมัติขาย รับ Central Gift Voucher สูงสุด 3,500 บาท 
 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 - ทนุประกนัคุ�มครองวงเง�นสินเชือ่ขัน้ต่ํา 70 % ข�น้ไปของวงเง�นสินเชือ่บ�านและเลือกระยะเวลาคุ�มครอง 100% ของระยะ
  เวลากู� หร�อ 

 - ทุนประกันคุ�มครองวงเง�นสนิเชือ่ 100 % ของวงเง�นสินเชือ่บ�านและเลือกระยะเวลาคุ�มครองขัน้ต่ํา  70% ของระยะเวลากู�  

• สําหรบัทีอ่ยู�อาศยัวงเง�นให�กู�สูงสุดไม�เกิน 100% ของราคาซือ้ขายและไม�เกิน 100% ของราคาประเมิน สําหรบัท่ีดนิเปล�า 
 วงเง�นให�กู�สูงสุดไม�เกิน 100% ของราคาซื้อขายและไม�เกิน 100% ของราคาประเมิน เนื้อที่ไม�เกิน 10 ไร� (ทั้งนี้การกําหนด
 อัตราส�วนเง�นให�สินเชื่อต�อมูลค�าหลักประกัน ให�เป�นไปตามเกณฑ�ของธนาคาร ฯ)



**เง�่อนไขอัตราดอกเบี้ย
• อัตราดอกเบี้ย (แบบลดต�นลดดอก) และเง�่อนไขพ�เศษสําหรับการยื่นกู�ระหว�าง 1 กรกฏาคม - 30 ธันวาคม 2565

• อัตราดอกเบ้ียดังกล�าวใช�สําหรับท่ีอยู�อาศัยทุกประเภท ยกเว�น การปล�อยกู�เพ�่อซื้อท่ีดินเปล�า คิดอัตราดอกเบ้ียลอยตัว 
 MRR+0.5% ตลอดอายุสัญญา

• อัตราดอกเบ้ียแบบที่ 1 ลูกค�าทําประกันคุ�มครองสินเช่ือบ�าน โดยสมัครทําประกันคุ�มครองสินเชื่อบ�านได�รับอนุมัติและ
 ไม�ยกเลิกการทําประกันตามเง�่อนไขดังนี้ 

เง�่อนไขโปรโมชันแคมเปญ GRAND SALE 
• โปรโมชันฟร�ค�าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิ สําหรับผู�ซื้อทรัพย�มือสองของธนาคารกสิกรไทยท่ีเป�นทรัพย�พร�อมโอน 
 (โอนเป�นกรรมสิทธิ์ของธนาคารแล�ว) โดยธนาคารสนับสนุนค�าธรรมเนียมการโอน โดยจ�ายให�ตามจร�ง แต�สูงสุดไม�เกิน 
 300,000 บาท โดยมีเง�่อนไขดังนี้ 

 - สําหรบัลูกค�าท่ีเสนอซือ้และได�รับการอนมุติัขาย ต้ังแต�วนัท่ี 1 กันยายน 2565 - 25 พฤศจ�กายน 2565 และต�องดําเนินการ
  โอนกรรมสิทธิ์ให�แล�วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ธนาคารแจ�งผลการอนุมัติขาย 

• เข�าร�วมมาตรการกระตุ�นเศรษฐกิจของรัฐบาล ลดค�าจดจาํนอง จาก 1% เหลือ 0.01% โดยเป�นการลดค�าจดทะเบียน
 จํานองอสังหาร�มทรัพย�ตามประมวลกฎหมายที่ดินกรณีอาคารท่ีอยู�อาศัย (บ�านเด่ียว บ�านแฝด และบ�านแถว) หร�อ
 อาคารพาณชิย� หร�อท่ีดินพร�อมอาคารดังกล�าว และห�องชดุในอาคารชดุซึง่จดทะเบียนนิตบุิคคลอาคารชดุตามกฎหมาย
 ว�าด�วยอาคารชุด โดยราคาซือ้ขาย และประเมนิทุนทรพัย�ไม�เกิน 3 ล�านบาท วงเง�นจํานองไม�เกนิ 3 ล�านบาท และมกีารโอน
 และจดจํานองในคราวเดียวกันโดยในส�วนนี้จะมีผลตั้งแต�วันที่ 18 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2565 

• สําหรับทรัพย�ฝากขายทุกประเภท ไม�เข�าร�วมโปรโมชันฟร�ค�าธรรมเนียมการโอนทุกกรณี 

• สําหรบัทรัพย�ท่ีมีราคาพ�เศษประกาศอยู�บนเวบ็ไซต�ธนาคารขอสงวนสิทธิอ์นมุติัขายให�กับลูกค�าท่ีทําการเสนอซือ้ไม�ต่ํากว�า
 ราคาพ�เศษ และวางเง�นประกันการเสนอซื้อ 1% พร�อมส�งเอกสารหลักฐานการเสนอซื้อเป�นลําดับแรก 

• เง�่อนไขการขอคืนเง�นประกัน/เง�นมัดจํา 

 - ธนาคารไม�อนุมัติสินเชื่อ หร�อ 

 - ธนาคารอนุมัติสินเชื่อ แต�ไม�เท�ากับจํานวนที่ท�านยื่นเร�่องขอสินเชื่อไว� (ต�างเสนอ) 

 - ลูกค�าต�องยืน่ขอสินเชือ่กับ KBank เท�านัน้ โดยระยะเวลาท่ียืน่ไม�เกิน 15 วนั หลังวนัท่ีธนาคารแจ�งผลการอนมัุติขายทรพัย� 

 - ลูกค�าต�องเซ็นสัญญาซื้อขายและวางเง�นมัดจําเพ��ม 9% ไม�เกิน 15 วัน หลังวันที่ธนาคารแจ�งผลการอนุมัติขายทรัพย� 

 - กรณีลูกค�าไม�ได�ขอสินเชื่อกับ KBank ไม�สามารถขอคืนเง�นได� 

 - โดยท�านสามารถติดต�อทีมขายท่ีดแูลสินเชือ่ เพ�อ่ทําเร�อ่งเสนอขอคนืเง�นประกัน (1%)/ เง�นมัดจํา (9%) ท้ังนีจ้ะต�องเป�น
  ไปตามเง�่อนไขที่ธนาคารกําหนด 

• ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเง�อ่นไข ข�อกําหนด รวมถงึการยกเลิกรายการส�งเสร�มการขายน้ีโดยไม�ต�องแจ�ง
 ให�ทราบล�วงหน�า หลักเกณฑ� และเง�อ่นไขอ่ืนๆ เป�นไปตามท่ีธนาคารกําหนด ในกรณมีขี�อพ�พาทให�ถอืคําตัดสินของธนาคาร
 เป�นที่สุด สอบถามข�อมูลเพ��มเติม K-Contact Center โทร 02-8888888 กด 04 

*สินเชื่อตกแต�งบ�าน
• สําหรบัสินเชือ่บ�านสัญญาท่ี 1 ท่ีมีมูลค�าหลักประกัน(ราคาตามสัญญาซือ้ขาย) ต่ํากว�า 10 ลบ. ให�วงเง�นกู�สูงสุดไม�เกิน 10% 
 ของสัญญาซื้อขาย แต�เม่ือรวมกับสินเชื่อบ�านแล�วต�องไม�เกิน 100% ของราคาประเมิน (ไม�รับพ�จารณาหลักประกัน
 เป�นที่ดินเปล�า) 

• คิดอัตราดอกเบี้ย MRR ตลอดอายุสัญญา

 - ทนุประกันคุ�มครองวงเง�นสินเชือ่ขัน้ต่ํา 70 % ข�น้ไปของวงเง�นสินเชือ่บ�านและเลือกระยะเวลาคุ�มครอง 100% ของระยะ
  เวลากู� หร�อ 

 - ทุนประกันคุ�มครองวงเง�นสนิเชือ่ 100 % ของวงเง�นสินเชือ่บ�านและเลือกระยะเวลาคุ�มครองขัน้ต่ํา  70% ของระยะเวลากู�  

• สําหรบัทีอ่ยู�อาศยัวงเง�นให�กู�สูงสุดไม�เกิน 100% ของราคาซือ้ขายและไม�เกิน 100% ของราคาประเมิน สําหรบัท่ีดนิเปล�า 
 วงเง�นให�กู�สูงสุดไม�เกิน 100% ของราคาซื้อขายและไม�เกิน 100% ของราคาประเมิน เนื้อที่ไม�เกิน 10 ไร� (ทั้งนี้การกําหนด
 อัตราส�วนเง�นให�สินเชื่อต�อมูลค�าหลักประกัน ให�เป�นไปตามเกณฑ�ของธนาคาร ฯ)


