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ตารางการเปิดเผยขอ้มูลผลิตภณัฑสิ์นเช่ือส่วนบุคคล  
(กรุณาอ่านตารางการเปิดเผยขอ้มูลผลิตภัณฑฉ์บบัน้ี และควรศึกษา

รายละเอียดและเงื่อนไขโดยละเอียดก่อนท่ีท่านจะตัดสินใจซ้ือหรือใช้

บริการผลิตภณัฑ)์ 

ผูข้ายผลิตภณัฑ ์  :  บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
ผูอ้อกผลิตภณัฑ ์ :  บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
ชื่อผลิตภณัฑ ์      :  สินเชื่อ Xpress Cash ภายใตช้ื่อ Dolfin Money by KBank 
10 มีนาคม 2564 

1. ค าอธิบายผลิตภณัฑสิ์นเช่ือ Xpress Cash ภายใตช่ื้อ Dolfin Money by KBank 
สินเชื่อ Xpress Cash ภายใตช้ื่อ Dolfin Money by KBank เป็นวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนท่ีธนาคารกสิกรไทยอนุมติัใหท่้านเพื่อเป็นวงเงินส ารอง ใหท่้าน

คล่องตวัในการใชจ้่ายในชีวิตประจ าวนั โดยไม่ตอ้งมีหลกัทรพัยห์รือบุคคลค ้าประกนั รวมถึงไม่มีการเสียดอกเบี้ ย เมื่อไม่มีการใชว้งเงิน 

บริการอ่ืนๆ เก่ียวกบัผลิตภณัฑ:์ 
บริการถอนเงินโดยไม่ตอ้งใชบ้ตัร 

 บริการถอนเงินจากวงเงินสินเชื่อโดยไม่ตอ้งใชบ้ตัรท่ีตู ้K-ATM ผ่าน K PLUS 
บริการเงินด่วนโอนเขา้บญัชี (Smart Cash) 

 บริการโอนวงเงินสินเชื่อท่ีไดร้บัอนุมติัเขา้บญัชีเงินฝากออมทรพัยข์องท่านผ่านช่องทาง K PLUS  

บริการหกับญัชีอตัโนมติัเพื่อช าระสินเชื่อ Xpress Cash ภายใตช้ื่อ Dolfin Money by KBank 

 บริการช าระโดยการหกับญัชี เฉพาะบญัชีเงินฝากออมทรพัย ์หกัช าระเต็มจ านวน หรือเป็นจ านวนขั้นต า่ 5% ของยอดคงคา้งตามใบแจง้ยอดบญัชี

หรือไม่นอ้ยกว่า 500 บาท* ต่อรอบบญัชี ขึ้ นอยู่กบัจ านวนใดจะสูงกว่า (ส าหรับลูกคา้รายไดน้้อยกว่า 15,000 บาท หกัช าระเต็มจ านวน หรือ

เป็นจ านวนขั้นต า่ 3.3333% ของยอดคงคา้งตามใบแจง้ยอดบญัชี และไม่นอ้ยกว่า 200 บาท* ต่อรอบบญัชี ขึ้ นอยู่กบัจ านวนใดจะสงูกว่า)  

 เมื่อสมคัรบริการช าระโดยการหกับญัชี กรณีเลือกหกัช าระบญัชีแบบเต็มจ านวน ยอดท่ีตดัช าระจะตดัยอดช าระถึงยอดท่ีเรียกเก็บ ณ วนัสรุปยอด

บญัชีตามใบแจง้ยอดบญัชี ซ่ึงหลงัจากวนัสรุปยอดบญัชีจนถึงก่อนวนัท่ีธนาคารหกัช าระเงิน ธนาคารยงัคงเรียกเก็บดอกเบี้ ยโดยจะแสดงรายการ

ในใบแจง้ยอดบญัชีรอบถดัไป หากตอ้งการช าระบญัชีเป็น 0 บาท กรุณาติดต่อ K-Contact Center ไดท่ี้หมายเลข  02-8888888  กด 814 

 เมื่อสมคัรบริการหกับญัชีอตัโนมติั ธนาคารจะท าการผูกบริการ SMS แจง้ขอ้มูลครบก าหนดช าระ (SMS due alert)  และ บริการ SMS แจง้

ขอ้มลูช าระการหกับญัชี (SMS payment alert) ใหโ้ดยอตัโนมติั โดยไม่มีค่าใชจ้่ายในการสมคัรและใชบ้ริการ หากไม่ประสงคร์ับ SMS สามารถ

แจง้ยกเลิกผ่าน K-Contact Center ไดท่ี้หมายเลข  02-8888888  กด 814 

บริการเปล่ียนยอดใชจ้่ายเต็มจ านวน เป็นแบบผ่อนช าระผ่าน K PLUS (Smart Pay) 

 ลกูคา้สามารถน ารายการซ้ือสินคา้ที่มีมลูค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้ นไป เปล่ียนเป็นยอดผ่อนช าระรายเดือนไดน้านสงูสุด 36 เดือน 

 อตัราดอกเบี้ ยตามท่ีแสดงบน K PLUS 

2. ลกัษณะท่ีส าคญัของผลิตภณัฑ ์

 วงเงินอนุมติัสงูสุดไม่เกิน 5 เท่า ของรายได ้และไม่เกิน 1.5 ลา้นบาท ส าหรบักรณีรายไดต้ั้งแต่ 30,000 บาท/เดือนขึ้ นไป 

 วงเงินสงูสุดไม่เกิน 1.5 เท่า กรณีรายไดผู้ส้มคัรต า่กว่า 30,000 บาท/เดือน และผูส้มคัรจะตอ้งมีวงเงินกบัสถาบนัการเงิน หรือผูป้ระกอบธุรกิจ

สินเชื่อส่วนบุคคลภายใตก้ารก ากบัท่ีไม่ใช่สถาบนัการเงินอยู่แลว้ไม่เกิน 3 แห่ง (ทั้งน้ี กรณีท่ีเป็นลูกคา้ท่ีมีหรือเคยมีวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคล

ภายใตก้ารก ากบัก่อนวนัท่ี 1 กนัยายน 2560 กบัธนาคาร สามารถคงวงเงินเดิมหรืออนุมติัวงเงินใหม่สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือนหรือกระแสเงินสดหมุนเวียนเขา้ในบญัชีเงินฝากของผูบ้ริโภคเฉล่ียต่อเดือน) 

 อตัราดอกเบี้ ยลดตน้ลดดอก รวมถึงไม่มีการเสียดอกเบี้ ย หากไม่มีการใชว้งเงิน 

 ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเขา้  

 ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี  

 ไม่มีค่าธรรมเนียมในการเบิกเงินสดล่วงหนา้ (Cash Advance)  

 กดง่ายท่ีตู ้K-ATM ทัว่ไทยแบบไม่ใชบ้ตัร ผ่าน K PLUS สูงสุด 500,000 บาทต่อวนั ครั้งละไม่เกิน 30,000 บาท (ขึ้ นอยู่กบัตู ้ATM ท่ีลูกคา้ใช ้

บริการ) 

 ลกูคา้สามารถโอนเงินสินเชื่อเขา้บญัชีออมทรพัยข์องลกูคา้ได ้

 ช าระคืนขั้นต า่ 5% หรือ 500 บาท* ขึ้ นอยู่กบัจ านวนใดจะสูงกว่า (กรณีรายไดน้้อยกว่า 15,000 บาท ช าระคืนขั้นต า่ 3 .3333% หรือ 200 

บาท* ขึ้ นอยู่กบัจ านวนใดจะสงูกว่า) 

 ลกูคา้สามารถซ้ือสินคา้ และบริการผ่าน website กบัรา้นคา้ที่ร่วมรายการ 

 ลกูคา้สามารถท าการผ่อนช าระเมื่อซ้ือสินคา้/บริการกบัรา้นคา้ที่ร่วมรายการ 

 ลกูคา้สามารถเปล่ียนยอดช าระเต็มจ านวน เป็นแบบผ่อนช าระ 

 อตัราดอกเบี้ ย : แบบลดตน้ลดดอกสงูสุดไม่เกิน 25% ต่อปี (รวมดอกเบี้ ย ค่าปรบั ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ) 
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 อตัราดอกเบี้ ยกรณีผิดนัดช าระหน้ี :  

- สงูสุดไม่เกิน 25% ต่อปี 

- ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2564 เป็นตน้ไป คิดอตัราปกติตามสญัญาบวกอีกไม่เกิน 3% ต่อปี และสงูสุดไม่เกิน 25% ต่อปีของเงินตน้ในงวดท่ี

ผิดนัดช าระ  

หมายเหตุ   

 อตัราดอกเบี้ ยผ่อนช าระสินคา้/บริการ ขึ้ นอยู่กบัโปรโมชัน่ของแต่ละสินคา้และรา้นคา้ที่ร่วมรายการ  

 อตัราดอกเบี้ ยช าระสินคา้/บริการแบบเต็มจ านวน ใชอ้ตัราดอกเบี้ ยปกติตามอตัราดอกเบี้ ยกดเงินสด 

3. อตัราค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ 

 ค่าใชจ้่ายท่ีจ่ายใหแ้ก่หน่วยงานราชการ : ค่าอากรแสตมป์ 1 บาท ต่อทุกๆ วงเงินกู ้2,000 บาท เศษของ 2,000 บาทคิดอากร 1 บาท (สูงสุดไม่
เกิน 10,000 บาท)   

 ค่าใชจ้่ายท่ีจ่ายใหแ้ก่หน่วยงานภายนอกหรือบุคคลอื่น 
ค่าใชจ้่ายในการช าระเงิน 
- ช าระผ่านจุดบริการรบัช าระเคาน์เตอรเ์ซอรว์ิส                      15 บาท/ครั้ง 
- ช าระผ่านจุดบริการรบัช าระเทสโกโ้ลตสัทุกสาขา               10 บาท/ครั้ง 
- ช าระผ่านจุดบริการรบัช าระบิ๊กซีทุกสาขา                        10 บาท/ครั้ง 
- ค่าใชจ้่ายในการติดตามทวงถามหน้ี                                 88 บาท/รอบบญัชี 

4. หนา้ท่ีของลกูคา้ตามขอ้ก าหนดของผลิตภณัฑ ์

 ชี้ แจงรายละเอียดวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลท่ีมีอยู่ ณ ปัจจุบนัและท่ีอยู่ระหว่างการยื่นขอกบัสถาบนัการเงินอื่นหรือผูป้ระกอบธุรกิจสินเชื่อบุคคลท่ี

มิใช่สถาบนัการเงินในช่วงระยะเวลา 2 เดือนก่อนหนา้จนถึงวนัท่ียื่นขอสินเชื่อหรือขอเพิ่มวงเงิน  

 ช าระหน้ีของวงเงินสินเชื่อ พรอ้มดอกเบี้ ย ค่าใชจ้่าย และเงินค่าธรรมเนียม (ถา้มี) ใหแ้ก่ธนาคาร เพื่อลดยอดหน้ีทุกเดือนอย่างน้อยเดือนละ 1 
(หน่ึง) ครั้ง โดยเลือกช าระ ดงัน้ี 

- สามารถเลือกช าระคืนเต็มจ านวนตามใบแจง้ยอดบญัชี หรือช าระคืนเป็นจ านวนขั้นต า่ 5% ของยอดเงินท่ีเรียกเก็บในใบแจง้ยอดบญัชี หรือ 

500 บาท* ต่อรอบบญัชี ขึ้ นอยู่กบัจ านวนใดจะสงูกว่า หรือจะช าระเกินกว่าจ านวนเงินขั้นต า่ที่ก าหนด (ส าหรบัลกูคา้รายไดน้อ้ยกว่า 15,000 

บาท หกับญัชีอตัโนมติัเป็นจ านวนขั้นต า่ 3.3333% ของยอดคงคา้งตามใบแจง้ยอดบญัชี และไม่น้อยกว่า 200 บาท* ต่อรอบบญัชี ขึ้ นอยู่กบั

จ านวนใดจะสงูกว่า) 
 ช าระคืนเต็มจ านวนท่ีท่านเบิกถอนรวมดอกเบี้ ย โดยการช าระคืนเต็มจ านวนยอดเงินในใบแจง้ยอดบญัชี ยอดเงินจะค านวณถึง ณ วนัสรุปยอด

บญัชีเท่าน้ัน ดงัน้ัน กรณีท่ีท่านตอ้งการช าระคืนเต็มจ านวนท่ีท่านเบิกถอนรวมดอกเบี้ ย (ช าระปิดยอดทั้งหมด) กรุณาสอบถามยอดคงคา้งท่ีตอ้ง
ช าระคืนก่อนทุกครั้ง โดยสามารถสอบถามยอดคงคา้งไดผ่้าน K-Contact Center ไดท่ี้หมายเลข  02-8888888  กด 814 

 ในกรณีท่ีท่านประสงคจ์ะเลิกสญัญาก่อนก าหนดเวลา 1 (หน่ึง) ปี หรือภายหลงัจากระยะเวลาท่ียืดออกไปแลว้ ท่านจะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบ
เป็นลายลกัษณอ์กัษรล่วงหนา้ก่อนวนัท่ีท่านประสงคจ์ะใหม้ีผลเป็นการเลิกสญัญา และเมื่อธนาคารรับทราบความประสงคแ์ลว้ ธนาคารมีสิทธิท่ี
จะระงบัการใชว้งเงินตามสัญญาฉบบัน้ีไดท้ันที โดยถือว่า ท่านไดร้ับทราบวิธีปฏิบติัเช่นน้ีแลว้ในวนัท่ีท าสัญญาฉบบัน้ี และหากมีหน้ีคา้งช าระ
เท่าใด ท่านจะตอ้งช าระเงินคืนใหธ้นาคารภายในไม่เกินวนัท่ีท่านประสงคจ์ะเลิกสญัญาน้ัน 

5. กรณีลกูคา้ไม่ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดของผลิตภณัฑ ์

 ในกรณีท่ีท่านแจง้ขอ้มูลรายละเอียดวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลท่ีมีอยู่ ณ ปัจจุบนัและท่ีอยู่ระหว่างการยื่นขอกบัสถาบนัการเงินอื่นหรื อผูป้ระกอบ

ธุรกิจสินเชื่อบุคคลท่ีมิใช่สถาบนัการเงินในช่วงระยะเวลา 2 เดือนก่อนหน้าจนถึงวนัท่ียื่นขอสินเชื่อหรือขอเพิ่มวงเงินไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง 

ธนาคารอาจพิจารณาลดวงเงินหรือบอกเลิกวงเงินสินเชื่อบุคคล 
 ในกรณีท่ีท่านผิดนัด หรือผิดสัญญาฉบบัน้ีไม่ว่าขอ้ใดขอ้หน่ึง ท่านตกลงใหธ้นาคารคิดดอกเบี้ ยในส่วนตน้เงินกูท่ี้ผิดนัดไดใ้นอตัราเท่ากับอตัรา

ดอกเบี้ ยสงูสุดไม่เกิน 25% ต่อปี ซ่ึงธนาคารประกาศเรียกเก็บจากสินเชื่อ Xpress Cash ภายใตช้ื่อ Dolfin Money by KBank นับแต่วนัท่ีท่านผิด
นัด หรือผิดสญัญา จนกว่าจะช าระเสร็จส้ิน และในกรณีท่ีผูกู้ผิ้ดนัดหรือผิดสัญญาน้ีไม่ว่าขอ้หน่ึงขอ้ใด นับแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2564 เป็นตน้ไป 

ท่านตกลงใหธ้นาคารคิดดอกเบี้ ยในอตัราเพิ่มขึ้ นจากอตัราดอกเบี้ ยกรณีปกติสูงสุดท่ีผูใ้หกู้อ้นุมติัและแจง้ใหผู้กู้ท้ราบ อีกไม่เกิน 3% ต่อปี และ

สงูสุดไม่เกิน 25% ต่อปีของเงินตน้ในงวดท่ีผิดนัดช าระ  
 ค่าใชจ้่ายในการติดตามทวงถามหน้ี 88 บาท/รอบบญัชี 
 สิทธิในการหกักลบลบหน้ี : ท่านยินยอมใหธ้นาคารมีอ านาจหกัเงินจากบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั  และ/หรือบญัชีเงินฝากประเภทอื่นๆ ท่ีท่าน

ฝากหรือมีอยู่กบัธนาคารซ่ึงอยู่ในความครอบครองดูแลรักษา  และ/หรือในอ านาจสัง่การของธนาคารไม่ว่าธนาคารจะไดร้ับฝากเงิน  ไดก้าร
ครอบครองดแูล และ/หรือไดอ้ านาจสัง่การน้ีมาโดยทางใดก็ตามไดท้นัที เพื่อเป็นการช าระหน้ี และ/หรือชดใชค้่าเสียหายท่ีเกิดจากท่านตามสญัญา
ฉบบัน้ีไดท้ั้งหมด โดยธนาคารไม่จ าตอ้งบอกกล่าว ทั้งน้ีธนาคารจะมีหลกัฐานการหกับญัชีใหล้กูคา้ทราบ 
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 กรณีท่ีท่านผิดนัด / ผิดสญัญา ทางธนาคารมีอ านาจในการหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก หรือบญัชีอื่นๆ ท่ีลูกคา้มีอยู่ เพื่อน ามาช าระหน้ีของลูกคา้ท่ี

คา้งช าระอยู่ได ้ทั้งน้ี ธนาคารจะมีหลกัฐานการหกับญัชีใหล้กูคา้ทราบ 
 ธนาคารอาจจ าเป็นตอ้งบอกเลิกสัญญาและด าเนินการทางกฎหมายต่อไป หากท่านผิดนัด /ผิดสัญญา และธนาคารมีสิทธิระงับการใชว้งเงิน

สินเชื่อ และ/หรือบอกเลิกสญัญาไดท้นัที และใหห้น้ีตน้เงินและดอกเบี้ ย ค่าธรรมเนียม และจ านวนเงินอื่นใดท่ีท่านตอ้งช าระใหแ้ก่ธนาคารภายใต้
สญัญาฉบบัน้ีทั้งหมดถึงก าหนดช าระโดยทนัที 

6. ความเส่ียงท่ีส  าคญัของผลิตภณัฑ ์

 โปรดเก็บรกัษาขอ้มลูบตัร (ชื่อบนบตัร, เลขบตัร, วนัหมดอายุ และ CVV) ของท่านท่ีแสดงบนแอปพลิเคชนั K PLUS และ Dolfin ไวเ้ป็นความลับ 

ไม่เปิดเผยใหผู้อ้ื่นทราบ รวมถึงไม่มอบหรือน าขอ้มลูบตัรใหบุ้คคลอื่นใชแ้ทน 

7. ขอ้ควรปฏิบตัิ เม่ือลกูคา้มีความประสงคเ์ปลี่ยนแปลงขอ้มูลการติดตอ่ของตนเอง 

 การเปล่ียนแปลงการขอรบัใบแจง้ยอดบญัชี (Statement) จากเดิมไดร้บัในรปูแบบอิเล็กทรอนิกส ์เป็นรปูแบบเอกสาร  

สามารถติดต่อขอเปล่ียนแปลงไดท่ี้ K-Contact Center  02-8888888 กด 814 ตลอด 24 ชัว่โมง  

 การเปล่ียนแปลงสถานท่ีจดัส่งใบแจง้ยอดบญัชี สถานท่ีจดัส่งเอกสาร และหมายเลขโทรศพัทใ์นการติดต่อ 

ติดต่อขอเปล่ียนแปลงขอ้มลูไดท่ี้ K-Contact Center  02-8888888 กด 814 ตลอด 24 ชัว่โมง  

 การเปล่ียนแปลงถ่ินท่ีอยู่ / ภมูิล าเนา 

ติดต่อขอเปล่ียนแปลงโดยกรอกแบบฟอรม์ขอเปล่ียนแปลงท่ีอยู่ พรอ้มแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  

โดยขอแบบฟอรม์ไดท่ี้ K-Contact Center 02-8888888 กด 814 ตลอด 24 ชัว่โมง หรือท่ีธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา 

8. รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์และช่องทางการติดตอ่ของธนาคาร 

 ธนาคารจะจดัส่งเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบัผลิตภณัฑน้ี์ ผ่านทาง Email address ท่ีท่านไดแ้จง้ขอ้มลูไวก้บัธนาคาร 

 ผ่าน website :https://www.kasikornbank.com/th/personal/Loan/Documents/Factsheet_XPC_CJD_1.pdf 

 สอบถาม K-Contact Center 02-8888888 กด 814 ตลอด 24 ชัว่โมง 

 กรณีลูกคา้มีความประสงคใ์ชบ้ริการหกับญัชีอตัโนมติัเพื่อช าระสินเชื่อ Xpress Cash ภายใตช้ื่อ Dolfin Money by KBank แบบช าระเต็มจ านวน 

สามารถติดต่อขอใชบ้ริการดงักล่าวไดท่ี้ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา เมื่อผลิตภณัฑไ์ดร้บัการอนุมติัเรียบรอ้ยแลว้ 

 ดอกเบี้ ย และค่าธรรมเนียมต่างๆ อาจมีการเปล่ียนแปลง โดยธนาคารจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ตามท่ีก าหนดในขอ้ก าหนดและเงื่อนไขผลิตภัณฑ์

สินเชื่อ Xpress Cash ภายใตช้ื่อ Dolfin Money by KBank 

 กรณีท่ีตอ้งช าระหรือมีการเรียกเก็บใดๆ ธนาคารจะมีการแจง้ใหล้กูคา้ทราบทุกครั้งก่อนถึงวนัครบก าหนดช าระ 

 กรณีท่ีธนาคารไดร้บัช าระหน้ีคืน ธนาคารจะน าส่งหลกัฐานช าระหน้ีใหล้กูคา้ทราบ 

 กรณีมีการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขผลิตภณัฑห์รือการใหบ้ริการท่ีมีผลกระทบต่อการใชบ้ริการของลกูคา้ ธนาคารจะแจง้ขอ้มลูอนัเป็นสาระส าคญัของ

การเปล่ียนแปลงท่ีชดัเจนใหล้กูคา้ทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั 

9. ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ท่ีน่าสนใจ   

 บตัรเงินด่วน Xpress Cash 
 สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan 

 

*เฉพาะรอบบญัชีเดือนเมษายน 2563 – ธนัวาคม 2565 ธนาคารเรียกเก็บจ านวนเงินขั้นต า่ 5% หรือ 3.3333% ต่อรอบบญัชีตามจริงโดยไม่ก าหนด

จ านวนเงินท่ีตอ้งช าระขั้นต า่ที่ 500 บาท หรือ 200 บาท 

 
ขอ้มลูในเอกสารฉบบัน้ี มีผลใชบ้งัคบัไดต้ั้งแต่วนัท่ี 10 มีนาคม 2564 เป็นตน้ไป 

 
 

 
 

 

ค าเตือน :  
 ธนาคารจะคิดดอกเบี้ ยตั้งแต่วนัท่ีลกูคา้ไดร้บัเงินกู ้กรณีลกูคา้ผิดนัดช าระหน้ี/ผิดสญัญา อาจมีดอกเบี้ ยและคา่ใชจ้่ายในการติดตามทวงถามหน้ี

เพิ่มเติม 
 โปรดท าความเขา้ใจผลิตภณัฑแ์ละเงื่อนไขก่อนลงนาม หากมีขอ้สงสยัหรือตอ้งการสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติม โปรดติดต่อเจา้หนา้ที่ หรือ K-

Contact Center โทร 02-8888888 กด 814 

 ธนาคารจ าเป็นตอ้งด าเนินการทางกฎหมาย หากท่านไม่ช าระยอดคงคา้งขั้นต า่ หรือเต็มจ านวน  มิฉะน้ัน ท่านจะมีภาระคา่ใชจ้่ายดอกเบี้ ย ยอด

หน้ีคงคา้งนับจากวนัท่ีมีการเบิกถอนวงเงินสินเชื่อ 
 

https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kasikornbank.com%2Fth%2Fpersonal%2FLoan%2FDocuments%2FFactsheet_XPC_CJD_1.pdf&data=02%7C01%7Cmanassanan.s%40kasikornbank.com%7C96bab728fe924994c56a08d8351f6ee8%7C8e11df9f4615434fa6c68a0cb4ffeb6c%7C0%7C0%7C637317756405405060&sdata=3FxewLhmbiv3b2pHrjhbWL%2FbK39Jv4jdWXlV%2BZw5XLE%3D&reserved=0

