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1. ขอเสนอการสมัครสินเชื่อเงินดวน Xpress Loan บน KPLUS 
คืออะไร แตกตาง จากสมัครชองทางอื่นอยางไร

"เปนขอเสนอพิเศษสำหรับลูกคาที่มีบัญชีกับธนาคาร และมีคุณสมติตามหลักเกณฑที่ธนาคารกำหนด โดยลูกคาจะไดรับ
การเรียนเชิญผานแอป KPLUS ขอแตกตางจากการสมัครผานชองทางอื่น คือ

1. ทราบผลการอนุมัติอยางรวดเร็ว ผาน KPLUS

2. ไดรับสินเชื่อเงินดวนโอนเขาบัญชีทันที หลังจากไดรับการอนุมัติผาน KPLUS 

3. ไมตองใชเอกสารในการสมัคร เพียงทำรายการผาน KPLUS โดยสัญญาสินเชื่อจะถูกสงไปที่ Email ของลูกคาตามที่ระบุ
   ตอนสมัคร

4. วงเงินอนุมัติสูงสุด 500,000 บาท (ลูกคาจะไดรับขอเสนอวงเงินอนุมัติที่แตกตางกัน และสามารถเลือกวงเงินที่ตองการได
   แตไมเกินจำนวนสูงสุดในขอเสนอ)

5. ระยะเวลาผอนสูงสุด 60 เดือน (ลูกคาสามารถเลือก 3, 6, 9, 12 , 18, 24, 36, 48, 60 เดือน ยกเวน รายไดต่ำกวา 
   15,000 บาท จะตองผอน 12 เดือนขึ้นไป)

6. อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยูกับรายได วงเงินที่ไดรับอนุมัติ และระยะเวลาการผอนชำระที่ลูกคาเลือก ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยสูงสุด
   26% ตอป "

2. จะรูไดอยางไรวาตนเองไดรับสิทธิ์ในการสมัครสินเชื่อเงินดวน 
Xpress Loan ใน KPLUS 

ธนาคารมีรูปแบบในการแจงสิทธิ์บน KPLUS ดังนี้

1. ลูกคาจะเห็นขอเสนอใน K+TODAY

2. ลูกคาไดรับขอความหนาแจงเตือน (รูปกระดิ่ง มุมขวาบนของหนาจอ) 

3. ลูกคาจะเห็นขอเสนอในหนา "สินเชื่อ" โดยจะมีแถบแสดง "Loans for You" (สินเชื่อสำหรับคุณ) โดยลูกคาแตละทานอาจ

   จะไดรับการแจงสิทธิ์ในตำแหนงที่แตกตางกัน ไมครบทั้ง 3 รูปแบบในครั้งเดียว

4. ขั้นตอนการสมัครสินเชื่อเงินดวน Xpress Loanบน KPLUS 
เปนอยางไร

สำหรับลูกคาที่ไดรับเชิญและกดสนใจสมัคร จะพบขอมูลหนาตางๆ ดังนี้

1. ขอเสนอวงเงินสินเชื่อสูงสุด โดยลูกคาสามารถปรับเลือกวงเงิน และระยะเวลาการผอนที่ตองการได และกรุณาระบุอีเมล
   ที่ตองการใชรับสัญญา

2. ยืนยันขอมูล

3. ใหความยินยอมเปดเผยขอมูลเครดิตผานระบบอินเทอรเน็ต และยืนยันดวยการกด PIN รหัสผาน KPLUS (ขอมูลเครดิต 
   ถูกใชเปนขอมูลสวนหนึ่งในการพิจารณาสินเชื่อ)

4. ใหความยินยอมในการนำขอมูลมาใชจัดทำแบบจำลองดานเครดิต

ทั้งนี้ ลูกคาจะสามารถทำรายการตั้งแตขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 ไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น ในแตละเดือนที่ไดรับขอเสนอ ดังนั้น 
หากลูกคากด “ยกเลิก” ในหนาใดหนาหนึ่ง จะไมสามารถกลับมากดรับสินเชื่อไดอีก 

เมื่อกดสมัครสำเร็จ ลูกคาจะไดรับขอความแจงเตือนผลการอนุมัติผาน KPLUS

หากลูกคาผานการอนุมัติ จะไดรับสัญญาเงินกูผานทางอีเมลและขอความแจงเตือน โดยลูกคามีความจำเปนตองเขามา
กดดำเนินการตอ ภายใน 72 ชั่วโมงกอนหมดอายุ เพื่อใหขอมูล KYC และทำการยืนยันการไดรับและอานสัญญาสินเชื่อ 
พรอมกดตกลงรับสินเชื่อ จากนั้น ธนาคารจะทำการตรวจสอบเงื่อนไขตางๆ อีกครั้ง หากลูกคาผานการอนุมัติการสมัคร
สินเชื่อ ธนาคารจะทำการโอนเงินเขาบัญชีของลูกคาทันที และสงขอความแจงเตือนรายการอนุมัติทั้งหมดผาน KPLUS

5. หนังสือใหความยินยอมเปดเผยขอมูลผานระบบอินเทอรเน็ต 
คืออะไร

หนังสือใหความยินยอมเปดเผยขอมูลผานระบบอินเทอรเน็ต เปนการใหความยินยอมเปดเผยขอมูลเครดิตของลูกคา ที่จัดทำ
โดยบริษัทเครดิตบูโรใหแกธนาคาร

6. หนังสือใหความยินยอมเปดเผยขอมูลเครดิตแกธนาคารมาใช
จัดทำแบบจำลองดานเครดิต มีไวเพื่ออะไร 

หนังสือใหความยินยอมเปดเผยขอมูลแกธนาคารมาใชจัดทำแบบจำลองดานเครดิต เปนหนังสือที่ใหความยินยอมแกธนาคาร
ในการนำขอมูลที่ไดจากบริษัทเครดิตบูโร เฉพาะสวนที่ไมสามารถระบุตัวตนได ไปใชจัดทำแบบจำลองดานเครดิต เพื่อการให
บริการสินเชื่อที่ดีขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ การใหความยินยอมนี้ ไมมีผลตอการอนุมัติสินเชื่อ

7. ลูกคาที่ไดรับเชิญ สามารถกดสมัครสินเชื่อเงินดวน Xpress Loan 
บน KPLUS ไดถึงเมื่อไหร

ลูกคาสามารถกดรับสิทธิ์สมัครได กอนวันสุดทายของเดือน 1 วัน เชน วันสุดทายของเดือนคือวันที่ 30 ลูกคาตองกดสมัคร
ภายในวันที่ 29 เปนตน หากเกินจากนี้ ปุมกด "สนใจสมัคร" จะเปลื่ยนเปน "หมดอายุ" และลูกคาไมสามารถดำเนินการใดๆ 
ตอได

8. ลูกคามีชวงเวลาทำรายการอยางไร และจะไดรับอนุมัติและ
โอนเงินเมื่อไหร

หากลูกคามีการทำรายการในชวงเวลา จะสามารถทราบผลการอนุมัติผาน KPLUS ในทันที และหากไดรับอนุมัติสินเชื่อ
เงินดวน Xpress Loan จะไดรับโอนเงินเขาบัญชีทันที ยกเวนแตทำรายการนอกเวลา ดังนี้

• หากลูกคาใหความยินยอมเปดเผยขอมูลเครดิตบูโร หลัง 22:30น. ธนาคารจะแจงผลอนุมัติหลัง 8:00น. ในวันรุงขึ้น
• หากลูกคาทำการตกลงรับสินเชื่อหลัง 20:30น. ธนาคารจะนำเงินเขาบัญชีหลัง 6:00น. ในวันรุงขึ้น"

9. หลังจากกดสนใจสมัครและไดรับขอความแจงเตือนผลการ
อนุมัติแลว แตเมื่อกดเขาไป พบขอความ “รายการหมดอายุ” 
หมายความวาอยางไร

เกิดจากลูกคาไมดำเนินการในระยะเวลาที่กำหนด (ภายใน 72 ชม.) ทำใหผลการอนุมัติสินเชื่อที่สมัครไปหมดอายุ ทำใหไม
สามารถดำเนินการตอได อยางไรก็ตาม หากลูกคายังคงเขาเงื่อนไขของทางธนาคาร ทานจะไดรับขอเสนอผานทาง K PLUS 
อีกครั้งในเดือนถัดไป

10. หลังจากกดสนใจสมัครและไดรับขอความแจงเตือนผลการ
อนุมัติแลว แตเมื่อกดเขาไป พบขอความวา “ยกเลิก” 
หมายความวาอยางไร

เกิดจากลูกคาไดกดปุม “ยกเลิกสินเชื่อ” มากอนหนานี้ (ไมไดกดปุม “ตกลงรับสินเชื่อ”) ทำใหผลการอนุมัติสินเชื่อที่สมัคร
ถูกดำเนินการยกเลิกไป และไมสามารถดำเนินการใดๆ ตอได อยางไรก็ตาม หากลูกคาเขาเงื่อนไขจะไดรับขอเสนอผานทาง
KPLUS อีกครง ในเดือนถัดไป 

3. ทำอยางไรถึงจะไดรับสิทธิ์ในการสมัครสินเชื่อเงินดวน 
Xpress Loanใน KPLUS โดยไมตองสงเอกสารแสดงรายได

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกคาที่มีบัญชีกับธนาคารมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่ธนาคาร
กำหนด จึงจะไดรับการเรียนเชิญผาน KPLU S เทานั้น

Question

สมัครผาน K+

Answer



สมัครกับพนักงาน

NO.

1. ลูกคามีโอกาสไดรับอนุมัติวงเงินสินเชื่อไดมากนอยแคไหน  ลูกคาที่ผานเกณฑการพิจารณาอนุมัติจะไดรับวงเงิน

2. อัตราดอกเบี้ย เปนแบบลดตน ลดดอก หรือไม เปนแบบลดตนลดดอก

3. กรณีผลการพิจารณาลูกคาถูก Reject จะสงแจงลูกคาอยางไร จะเปนการสง SMS หรือ จดหมายทางไปรษณีย

4. ชองทางการสมัครสินเชื่อมีอะไรบาง 1. ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศ
2. ชองทางออนไลน
3. KPLUS
4. Booth กิจกรรมของธนาคารกสิกรไทย"

5. ถาตองการทราบสถานะการสมัครสินเชื่อตองทำอยางไร ติดตอสอบถามพนักงานที่ใหบริการ เมื่อตอนสมัครสินเชื่อ หรือโทรมาที่ K-Contact Center 02888 8888 

6. ถาตองการทราบสถานะการสมัครสินเชื่อตองทำอยางไร เอกสาร

ผูมีรายไดประจำ
เอกสารแสดงตัวตน
• สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไมหมดอายุ หรือ

• สำเนาบัตรประจำตัวขาราชการที่ยังไมหมดอายุ พรอมสำเนาทะเบียนบาน

• สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถามี)

เอกสารแสดงรายได (เลือกอยางใดอยางหนึ่ง)
• สลิปเงินเดือน 1 เดือน (อายุเอกสารไมเกิน 3 เดือน) หรือ

• หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุเอกสารไมเกิน 3 เดือน) พรอมสำเนา Statement ยอนหลัง 6 เดือน หรือ

• เอกสาร 50ทวิ ปลาสุด หรือ กรณี 50 ทวิแบบรายเดือน ใชยอนหลังอยางนอย 6 เดือน (ตองมีตราประทับพรอมลาย
  เซ็นผูจายเงิน) 

• กรณีเงินเดือนนอยกวาเกณฑรายไดขั้นต่ำ สามารถรวมรายไดอื่น ๆ เพิ่มเติมได เชน คาคอมมิชชั่น คาลวงเวลา เปนตน

• ยื่นสลิปเงินเดือน 1 เดือน (อายุเอกสารไมเกิน 3 เดือน) พรอม Statement (ที่เงินเดือนเขา) ยอนหลัง 6 เดือน เพิ่มเติม
  หมายเหตุ: กรณีมีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกสิกรไทย (KBank Payroll) ตั้งแต 7 เดือนขึ้นไป ไมตองยื่นเอกสารแสดงรายได

• สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไมหมดอายุ หรือ

• สำเนาบัตรประจำตัวขาราชการที่ยังไมหมดอายุ พรอมสำเนาทะเบียนบาน

• สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถามี)

เจาของกิจการ
กรณีไมจดทะเบียน/จดทะเบียนบุคคลธรรมดา

เอกสารแสดงตัวตน/กิจการ
• สำเนาบัตรประชาชน

เอกสารแสดงรายได
• Statement ยอนหลัง 6 เดือน

หมายเหตุ: กรณีเดินบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย ตั้งแต 6 เดือนขึ้นไป ไมตองยื่นเอกสารแสดงรายได

กรณีจดทะเบียนในนามนิติบุคคล

เอกสารแสดงตัวตน/กิจการ
• สำเนาบัตรประชาชน

เอกสารแสดงรายได
• Statement ยอนหลัง 6 เดือน

หมายเหตุ: กรณีเดินบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย ตั้งแต 6 เดือนขึ้นไป ไมตองยื่นเอกสารแสดงรายได

กรณีจดทะเบียนในนามหางหุนสวนสามัญ/คณะบุคคล

เอกสารแสดงตัวตน/กิจการ
• สำเนาบัตรประชาชน

• สำเนาใบคำขอจดทะเบียน/หนังสือจัดตั้งคณะบุคคล

เอกสารแสดงรายได
• Statement ยอนหลัง 6 เดือน

หมายเหตุ: กรณีเดินบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย ตั้งแต 6 เดือนขึ้นไป ไมตองยื่นเอกสารแสดงรายได

Question Answer


