
 

 

 
ตารางการเปิดเผยขอ้มูลผลิตภัณฑ ์สินเชือบุคคลดิจิทลั (กรุณาอ่าน
ตารางการเปิดเผยขอ้มูลผลิตภณัฑฉ์บบันี และควรศึกษารายละเอียดและ
เงือนไขโดยละเอียดกอ่นทีท่านจะตดัสินใจซือหรือใชบ้ริการผลิตภณัฑ)์ 

ผูข้ายผลิตภณัฑ ์  :  บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
ผูอ้อกผลิตภณัฑ ์ :  บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 

ชือผลิตภณัฑ ์      :  K เปยใ์หก่้อน (K PAY LATER) 

วนัทีเอกสาร       : 8 มีนาคม 2565 
. คาํอธิบายผลิตภณัฑโ์ดยยอ่ 

K เปย์ใหก่้อน (K PAY LATER) เป็นสินเชือบุคคลดิจิทัล ทีเป็นสินเชือบุคคลหมุนเวียน แบบไม่มีหลักประกัน และเป็นสินเชือส่วนบุคคล
ภายใตก้ารกํากับ มีระยะเวลาการชําระคืนทีแน่นอน (Term Loan) คิดดอกเบียแบบลดตน้ลดดอก เมือมีการผ่อนชําระไปบางส่วนแลว้ 
สามารถเบิกวงเงินกลบัมาเต็มวงเงินหรือบางส่วนได ้โดยวงเงินแต่ละวงสามารถกาํหนดระยะเวลาผ่อนได ้1 / 3 / 5 เดือน และมีวตัถุประสงค์
เพือใชจ้่ายอุปโภคบริโภคตามความตอ้งการส่วนบุคคล  

. ลกัษณะทีสาํคญัของผลิตภณัฑ ์
 ไม่อนุญาตใหเ้บิกถอนออกเป็นเงินสดได ้ รวมถึงการซือสินคา้และ/หรือบริการ เพือแลกคืนเป็นเงินสด ไม่ว่ากรณีใด 
 ไม่อนุญาตใหม้ีการรบัหรือเรียกจะรบัการทอนเป็นเงินสดหรือประโยชน์ในรูปแบบอืนใดจากการซือสินคา้และบริการ ผ่านรา้นคา้/ผู ้

ใหบ้ริการ ไม่ว่าในกรณีใด 
 วงเงินอนุมติัสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท 
 ระยะเวลาผ่อนชาํระ 1 / 3 / 5 เดือน 
 อตัราดอกเบียลดตน้ลดดอก รวมถึงไม่มีการเสียดอกเบีย หากไม่มีการใชว้งเงิน 
 อตัราดอกเบีย : แบบลดตน้ลดดอกสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี (รวมดอกเบยี ค่าปรบั ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ) 
 การคาํนวณดอกเบีย : รายวนั จากทุกวงเงินทีมีการเบิกใช ้(โดยเรียกเก็บเป็นรายเดือน) 
 ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเขา้  
 ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี  
 ลูกคา้สามารถซือสินคา้/บริการ แบบผ่อนชาํระไดก้บัรา้นคา้ทีร่วมรายการ 
 ช่องทางการสมคัร/เบิกใชว้งเงิน/ชาํระวงเงิน : ผ่าน K PLUS เวอรช์นั 5.15.0 และ Blue Connect เวอรช์นั 2.7.0ขนึไป 

. อตัราค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ 

  ค่าใชจ้า่ยทีจา่ยใหแ้ก่หน่วยงานราชการ  
 ค่าใชจ้่ายทีจ่ายใหแ้กห่น่วยงานราชการ : ค่าอากรแสตมป์ 1 บาท ต่อทุกๆ วงเงินกู ้ ,000 บาท เศษของ ,000 บาทคิดอากร 1 

บาท (สูงสุดไม่เกิน  บาท) โดยจะมีการเรียกเก็บตามรายละเอียดใบแจง้หนีครงัแรก  
 ค่าใชจ้่ายทีจ่ายใหแ้กห่น่วยงานภายนอกหรือบุคคลอืน 

- ค่าใชจ้่ายในการติดตามทวงถามหนี  
   สาํหรบั ยอดคา้ง 1-30   วนั  50 บาท/รอบบญัช ีและยอดคา้งตงัแต่ 1,000 บาทขนึไป 
   สาํหรบั ยอดคา้ง 31-90 วนั 100 บาท/รอบบญัช ีและยอดคา้งตงัแต่ 1,000 บาทขนึไป 

4. เวลาสมคัรและใชบ้ริการ 
 สมคัรบริการ Pay Later ไดใ้นช่วงเวลา 8.00-19.00 น. 
 สามารถใชว้งเงินและชาํระหนีสินเชือคืนธนาคารไดใ้นช่วงเวลา . - .  น. 

5. หนา้ทีของลกูคา้ตามขอ้กาํหนดของผลิตภณัฑ ์
 ชาํระเงินตน้และดอกเบยีตามใบแจง้หนี โดยผูกู้จ้ะตอ้งทาํรายการบนระบบ KPlus และทาํรายการชาํระผ่านบญัชีออมทรพัยที์ผูกไว ้

กบัระบบ KPlus ทุกเดือน เท่านัน หรือช่องทางอนืทีทางธนาคารอาจมีเพิมเติม 
 ในกรณีทีมีสมคัรบริการหกับญัชีอตัโนมติั ธนาคารจะทํารายการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผูใ้ชสิ้นเชือทีระบุไวก้บัธนาคารตาม

จาํนวนในใบแจง้หนีทุกสินเดือน ในกรณีทีมีการชาํระมากอ่นวนัครบกาํหนดชาํระ หากชาํระยงัไม่ครบจาํนวนตามยอดในใบแจง้หนี 
ทางธนาคารจะทาํการหกับญัชีอตัโนมติัอีกครงัใหค้รบตามจาํนวนในใบแจง้หนี 

 วนัทีสรุปยอดเป็นที 15 ของเดือน รายการทีมีการเบิกใช ้ก่อนหรือในวันที 15 จะถูกเรียกเก็บในสินเดิอนนัน รายการเบิกใช ้
หลงัจากวนัที 15 จะถูกเรียกเก็บในวนัสินเดือนถดัไป 

 ในการซือสินคา้/บริการผ่อนชาํระหากผูกู้ไ้ดย้ืนยนัการทาํรายการแลว้  จะไม่สามารถยกเลิกรายการกบัทางธนาคารได ้ เป็นภาระ
ของผูกู้ใ้นการติดต่อรา้นคา้ เพือขอคืนเงินหรือคืนสินคา้เอง 

 

6. กรณีลกูคา้ไม่ปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดของผลิตภณัฑ ์



 

 

 ในกรณีทีมียอดหนีคา้งชาํระสินเชือใดใดของธนาคารกสิกรไทย หรือ มีการใชสิ้นเชอืไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์(การเบิกใชว้งเงิน 
แต่ไม่มีการซือขายสินคา้/บริการจริง) เป็นตน้ ธนาคารจะขอแจง้ระงบัการใชว้งเงินสินเชือ K เปยใ์หก่้อน (K PAY LATER) ของท่าน 

 อตัราดอกเบียกรณีผิดนัดชาํระหนี คิดอตัราปกติตามสญัญาบวกอีกไม่เกิน 3% และรวมสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี 

 สิทธิในการหกักลบลบหนี : ผูกู้ย้ินยอมใหธ้นาคารมีอาํนาจหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก ทีผูกู้ฝ้ากหรือมีอยู่กบัธนาคารซึงอยู่ในความ
ครอบครองดูแลรักษา และ/หรือในอาํนาจสงัการของธนาคารไม่ว่าธนาคารจะไดร้ับฝากเงิน ไดก้ารครอบครองดูแล และ/หรือได้
อาํนาจสังการนีมาโดยทางใดก็ตามไดท้ันที เพือเป็นการชําระหนี และ/หรือชดใชค้่าเสียหายทีเกิดจากผูกู้ต้ามสัญญาฉบับนีได้
ทงัหมด โดยธนาคารไม่จาํตอ้งบอกกล่าว ทงันี ธนาคารจะมีหลกัฐานการหกับญัชีใหผู้กู้ท้ราบ 

 กรณีทีผูกู้ผิ้ดนัด / ผิดสญัญา ทางธนาคารมีอาํนาจในการหกัเงินจากบญัชเีงินฝาก หรือบญัชีอนืๆ ทีผูกู้ม้ีอยู ่เพอืนํามาชาํระหนี
ของผูกู้ที้คา้งชาํระอยู่ได ้ทงันี ธนาคารจะมหีลกัฐานการหกับญัชีใหผู้กู้ท้ราบ 

 ธนาคารอาจจาํเป็นตอ้งบอกเลิกสญัญาและดาํเนินการทางกฎหมายต่อไป หากผูกู้ผิ้ดนัด/ผิดสญัญา และธนาคารมีสิทธิระงบัการ
เบิกเงินกู ้และ/หรือบอกเลิกสญัญาไดท้นัที และใหห้นีทงัหมดถึงกาํหนดชาํระโดยทนัที 

 หากท่านมีปัญหาในการชาํระคืนเงินกูย้ืมตามเวลาทีกาํหนด กรุณาแจง้ใหธ้นาคารทราบทนัที เพือร่วมกนัพิจารณาเงือนไขการ
ชาํระคืนในรูปแบบอืน 

 

7. กรณีชาํระเงินกูย้ืมก่อนครบกาํหนด 
 ไม่มีค่าปรบัชาํระคืนก่อนกาํหนด 

8. ขอ้กาํหนดเกียวกบัผูค้าํประกนัหรือหลกัประกนั 
 ไม่ม ี

9. การทาํประกนัวินาศภยัสาํหรบัผลิตภณัฑสิ์นเชือบคุคลดิจทิลั 
 ไม่ม ี

10. ความเสียงทีสาํคญัของผลิตภณัฑ ์
 กรณีผูกู้ช้าํระค่างวดล่าชา้ ธนาคารจะปรบัดอกเบียเป็นอตัราดอกเบยีผิดนัดชาํระ 
 กรณีหากผิดนัดชาํระหนีงวดใดงวดหนึง ธนาคารจะใชสิ้ทธิเรียกใหห้นีทุกงวดถึงกาํหนดชาํระโดยทนัที และท่านไม่สามารถเบิกใช้

สินเชือต่อไปไดอ้ีกจนกว่าจะมีการชาํระหนีทีคงคา้งใหเ้สร็จสิน 
11. สิงทีควรทราบเพมิเติม 

 ธนาคารจะจดัส่งเอกสารทีเกียวขอ้งกบัผลิตภณัฑนี์ ผ่านทาง Email address ทีท่านไดแ้จง้ขอ้มูลไวก้บัธนาคาร 

 กรณีตอ้งการเปลียนแปลงขอ้มูลถินทีอยู่ / ภูมิลาํเนา สามารถติดต่อขอเปลียนแปลงไดที้ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา  
โดยกรอกแบบฟอรม์ขอเปลียนแปลงทีอยู่ พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน (โดยขอแบบฟอร์มไดที้ K-Contact Center 02-

888-8888 กด 04  

ตลอด 24 ชวัโมง หรือทีธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา) 
 กรณีทีตอ้งชาํระหรือมีการเรียกเก็บใดๆ ธนาคารจะมีการแจง้ใหผู้กู้ท้ราบทุกครงัก่อนถึงวนัครบกาํหนดชาํระ 
 กรณีทีธนาคารไดร้บัชาํระหนีคืน ธนาคารจะนําส่งหลกัฐานชาํระหนีใหผู้กู้ท้ราบ 
 กรณีมีการเปลียนแปลงเงือนไขผลิตภัณฑ์หรือการใหบ้ริการทีมีผลกระทบต่อการใชบ้ริการของผูกู้ ้ธนาคารจะแจง้ขอ้มูลอนัเป็น

สาระสาํคญั 
 ของการเปลียนแปลงทีชดัเจนใหผู้กู้ท้ราบล่วงหนา้ตามเงอืนไขระบุในสัญญา 

12. รายละเอียดเพมิเติมเกียวกบัผลิตภณัฑ ์และช่องทางการติดตอ่ธนาคาร 

 เว็ปไซตธ์นาคาร 
 สอบถาม K-Contact Center 02-888-  ต่อ 04  ตลอด  ชวัโมง 

13. ผลิตภณัฑอื์นๆ ทีน่าสนใจ 

 บตัรเงินด่วน (Xpress Cash) 
 สินเชือเงินด่วน (Xpress Loan) 

 
14. ตารางแสดงตวัอยา่ง ลาํดบัการตดัชาํระกรณีธนาคารไดร้บัชาํระหนีคืน  
     



 

 

 
 

 
 

วงเงนิทเีบกิ 5,000.00       บาท
วันทเีบกิ 13/01/2022

อัตราดอกเบยี 25%
เทอม 5                 เดอืน

จํานวนงวด วันทคีรบ
กําหนดชําระ

 จํานวนวันทคีดิ
ดอกเบยี

 เงนิตน้ 
(ยอดยกมา)

 ยอดเรยีกเก็บ  ดอกเบยี  เงนิตน้  เงนิตน้คงเหลอื

งวดท ี1/5 31/01/2022 18                5,000.00       1,082.00        61.64       1,020.36    3,979.64      
งวดท ี2/5 28/02/2022 28                3,979.64       1,082.00        76.32       1,005.68    2,973.97      
งวดท ี3/5 31/03/2022 31                2,973.97       1,082.00        63.15       1,018.85    1,955.11      
งวดท ี4/5 30/04/2022 30                1,955.11       1,082.00        40.17       1,041.83    913.29         
งวดท ี5/5 31/05/2022 31                913.29          932.68           19.39       913.29       -              

Total 5,260.68      260.68   5,000.00 

ขอ้มูลการเบกิใชว้งเงนิ ครงัท ี1

ตารางผอ่นชําระ - K PAY LATER

 
 

วงเงนิทเีบกิ 2,000.00       บาท
วันทเีบกิ 14/01/2022

อัตราดอกเบยี 25%
เทอม 5                 เดอืน

จํานวนงวด วันทคีรบ
กําหนดชําระ

 จํานวนวันทคีดิ
ดอกเบยี

 เงนิตน้ 
(ยอดยกมา)

 ยอดเรยีกเก็บ  ดอกเบยี  เงนิตน้  เงนิตน้คงเหลอื

งวดท ี1/5 31/01/2022 17                2,000.00       433.00           23.29       409.71       1,590.29      
งวดท ี2/5 28/02/2022 28                1,590.29       433.00           30.50       402.50       1,187.79      
งวดท ี3/5 31/03/2022 31                1,187.79       433.00           25.22       407.78       780.01         
งวดท ี4/5 30/04/2022 30                780.01          433.00           16.03       416.97       363.03         
งวดท ี5/5 31/05/2022 31                363.03          370.74           7.71         363.03       -              

Total 2,102.74      102.74   2,000.00 

ขอ้มูลการเบกิใชว้งเงนิ ครงัท ี2

ตารางผอ่นชําระ - K PAY LATER

 
 



 

 

วงเงนิทเีบกิ 3,000.00       บาท
วันทเีบกิ 17/01/2022

อัตราดอกเบยี 25%
เทอม 1                 เดอืน

ตารางผอ่นชําระ - K Pay Later

จํานวนงวด
วันทคีรบ

กําหนดชําระ
 จํานวนวันที
คดิดอกเบยี

 เงนิตน้ 
(ยอดยกมา)

 ยอดเรยีกเก็บ  ดอกเบยี  เงนิตน้  เงนิตน้คงเหลอื

งวดท ี1/1 28/02/2022 42              3,000.00  3,086.30    86.30          3,000.00    -             
Total 3,086.30 86.30          3,000.00 

ขอ้มูลการเบกิใชว้งเงนิ ครงัท ี3

 
 

วงเงนิทเีบกิ 4,000.00       บาท
วันทเีบกิ 18/01/2022

อัตราดอกเบยี 25%
เทอม 5                 เดอืน

จํานวนงวด วันทคีรบ
กําหนดชําระ

 จํานวนวันทคีดิ
ดอกเบยี

 เงนิตน้ 
(ยอดยกมา)

 ยอดเรยีกเก็บ  ดอกเบยี  เงนิตน้  เงนิตน้คงเหลอื

งวดท ี1/5 28/02/2022 41                4,000.00       866.00           112.33     753.67       3,246.33      
งวดท ี2/5 31/03/2022 31                3,246.33       866.00           68.93       797.07       2,449.26      
งวดท ี3/5 30/04/2022 30                2,449.26       866.00           50.33       815.67       1,633.58      
งวดท ี4/5 31/05/2022 31                1,633.58       866.00           34.69       831.31       802.27         
งวดท ี5/5 30/06/2022 30                802.27          818.76           16.49       802.27       -              

Total 4,282.76      282.76   4,000.00 

ขอ้มูลการเบกิใชว้งเงนิ ครงัท ี4

ตารางผอ่นชําระ - K PAY LATER

 
 
 

 
 

 

ขอ้มูลในเอกสารฉบบันี มีผลใชบ้งัคบัไดต้งัแต่วนัที 8 มีนาคม 2565 เป็นตน้ไป 

หมายเหต ุ : ขอ้มูลขา้งตน้เป็นขอ้มูลผลิตภณัฑห์รือบริการเบอืงตน้ ซึงอาจมีการเปลียนแปลงไดใ้นภายหลงั ทงันี ลูกคา้จะผูกพนักบัธนาคาร
ตามคาํขอซือผลิตภณัฑห์รือขอใชบ้ริการ  หรือเงือนไขในสัญญาผลิตภณัฑห์รือบริการทางการเงิน หรือเงอืนไขใดๆ ตามทีธนาคารแจง้ใหท้ราบ
เท่านัน 
 

 

 


