
 
 

สินเชื่อเงินด่วน แบบผ่อนระยะยาวเพื่อธุรกิจ  

 

Internal Use Only 

ตารางการเปิดเผยขอ้มูลผลิตภณัฑ ์

สินเช่ือเงินด่วน แบบผ่อนระยะยาวเพื่อธุรกิจ (Xpress 

Loan – Long term Loan) 

(กรุณาอ่านตารางการเปิดเผยขอ้มูลผลิตภัณฑ์ฉบับน้ี และควร

ศึกษารายละเอียดและเง่ือนไขโดยละเอียด ก่อนท่ีท่านจะ

ตดัสินใจซ้ือหรือใชบ้ริการผลิตภณัฑ)์ 

ผูข้ายผลิตภณัฑ:์ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 

ผูอ้อกผลิตภณัฑ:์ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 

สินเช่ือเงินด่วน แบบผ่อนระยะยาวเพื่อธุรกิจ 

(Xpress Loan – Long-term Loan) 

 

 

<เริ่มใชเ้มื่อ 9 ตุลาคม 64> 

1. ค าอธิบายผลติภณัฑส์ินเช่ือเงินด่วน แบบผ่อนระยะยาวเพื่อธุรกิจโดยยอ่ 

           สินเชื่อส าหรบัผูป้ระกอบการและผูป้ระกอบอาชีพอิสระ ท่ีตอ้งการวงเงินเพื่อเป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพ โดย

ไม ่มีหลกัประกนั 

2. ลกัษณะที่ส  าคญัของผลิตภณัฑส์ินเช่ือเงินด่วน แบบผ่อนระยะยาวเพื่อธุรกิจ 

- วงเงินสินเชื่อ : วงเงินขั้นต า่ 20,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท 

- ประเภทวงเงิน : วงเงินกูร้ะยะยาว (Term Loan) 

- ระยะเวลาวงเงิน : สูงสุด 5 ปี 

- อตัราดอกเบี้ ย : สูงสุด 25% ตอ่ปี 

- การค านวณดอกเบี้ ย : รายวนั 

- กรณีผิดนัดช าระหน้ี : อตัราดอกเบี้ ยกรณีปกติสูงสุดในสญัญาบวกอีกไม่เกิน 3.000% ต่อปี ของเงินตน้ในงวดท่ีผิด

นัดช าระจนถึงวนัท่ีศาลมีค าสัง่ประทบัรบัฟ้อง และเปลี่ยนเป็นค านวณบนฐานเงินตน้ท่ีคา้งช าระทั้งจ านวนนับถดั

จากวนัท่ีศาลมีค าสัง่ประทบัรบัฟ้องเป็นตน้ไป จนกวา่จะช าระหน้ีเสร็จสิ้ น 

3. อตัราค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยท่ีจา่ยใหแ้ก่หน่วยงานราชการ  

- ค่าใชจ้่ายท่ีจา่ยใหแ้ก่หน่วยงานราชการ : คา่อากรแสตมป์ (0.05% ของวงเงิน สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท) 

- สามารถปิดช าระหน้ีก่อนครบก าหนดไดโ้ดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ 

หมายเหต ุ: อตัราดอกเบี้ ย คา่ธรรมเนียม และค่าบริการเมื่อรวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกินอตัรารอ้ยละ 25.000% ต่อปี 

4. เงื่อนไขการผ่อนช าระ 

- ตามเง่ือนไขท่ีธนาคารก าหนด 

- หากทา่นมปัีญหาในการช าระคนืเงินกูต้ามเวลาท่ีก าหนด กรุณาแจง้ใหท้างธนาคารทราบทนัที เพื่อร่วมกนั

พิจารณาเง่ือนไขการช าระคนืในรูปแบบอื่น 

- การจดัสรรเงินทุกจ านวนท่ีธนาคารไดร้บัช าระหน้ี ธนาคารจะน าไปตดัช าระหน้ีตามยอดหน้ีแต่ละงวด โดยตดั

ค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ ย และเงินตน้ (ตามล าดบั) ของยอดหน้ีตามค่างวดท่ีคา้งช าระนานท่ีสุดก่อน แลว้จึงค่อยตดั

ช าระหน้ียอดหน้ีตามคา่งวดท่ีคา้งช าระรองลงมาตามล าดบั (ตดัช าระตามแนวนอน) 

5. ความเสี่ยงที่ส  าคญัของผลติภณัฑส์ินเช่ือเงินด่วน แบบผ่อนระยะยาวเพื่อธุรกิจ 

- กรณีผูกู้ช้ าระค่างวดล่าชา้ ธนาคารจะปรบัดอกเบี้ ยเป็นอตัราดอกเบี้ ยผิดนัดช าระ 
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6. สิ่งท่ีควรทราบเพิ่มเติม 

- กรณีมีการเปลี่ยนแปลงขอ้มูลในการติดต่อควรมีการแจง้ในทางธนาคารทราบทนัทีเพื่อใหก้ารสือ่สารขอ้มูลและ

น าส่งขอ้มูลส าคญั เป็นไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยสามารถแจง้ผ่านทาง ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา หรือทาง 

K-Contact Center หมายเลข 02-8888888 กด 814 

- กรณีท่ีผูกู้ผิ้ดนัด / ผิดสญัญา ทางธนาคารมอี านาจในการหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก หรือบญัชอีื่นๆ ท่ีผูกู้ม้ีอยู ่ เพื่อ

น ามาช าระหน้ีของผูกู้ท่ี้คา้งช าระอยูไ่ด ้ทั้งน้ี ธนาคารจะมีหลกัฐานการหกับญัชีใหผู้กู้ท้ราบ 

- กรณีท่ีธนาคารไดร้บัช าระหน้ีคืน ธนาคารจะน าส่งหลกัฐานช าระหน้ีใหผู้กู้ท้ราบ 

- กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขผลิตภณัฑห์รือการใหบ้ริการท่ีมผีลกระทบตอ่การใชบ้ริการของผูกู้ธ้นาคารจะแจง้

ขอ้มูลอนัเป็นสาระส าคญัของการเปลี่ยนแปลงท่ีชดัเจนใหผู้กู้ท้ราบลว่งหน้าตามเง่ือนไขระบุในสญัญา 

- ธนาคารจะจดัส่งเอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งกบัผลิตภณัฑน้ี์ ผ่านทาง Email address ท่ีท่านไดแ้จง้ขอ้มูลไวก้บัธนาคาร   

- กรณีท่ีตอ้งช าระหรือมีการเรียกเก็บใดๆธนาคารจะมีการแจง้ใหผู้กู้ท้ราบทุกครั้งก่อนถึงวนัครบก าหนดช าระ 

- กรณีการช าระหน้ีคืนโดยการหกับญัชีเงินฝากอตัโนมติั ธนาคารจะเรียกเก็บเงินท่ีครบก าหนดช าระตั้งแต่เวลา 

01.00 น. ของวนัท่ีครบก าหนดช าระ โดยผูใ้ชส้ินเชื่อตกลงยินยอมใหธ้นาคารยึดถือเงินในบญัชเีงินฝากเพื่อหกั

ช าระหน้ีเท่ากบัจ านวนหน้ีท่ีถึงก าหนดช าระในแต่ละครั้งตั้งแต่เวลาดงักล่าวเพื่อด าเนินการหกัเงินเขา้ช าระหน้ีท่ี

ครบก าหนดช าระได ้จนกวา่ธนาคารจะไดร้บัช าระหน้ีจ านวนน้ันครบถว้น และผูใ้ชส้ินเชื่อจะเบกิถอนเงินไดเ้พียง

จ านวนเงินส่วนท่ีเกินยอดท่ีธนาคารเรียกเก็บในแต่ละครั้งเท่าน้ัน 

7. รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์และช่องทางการตดิตอ่ธนาคารกสิกรไทย 

- สอบถามไดท่ี้ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา 

- เว็ปไซดข์องธนาคารกสิกรไทย : www.kasikornbank.com หรือ  

- K-Contact Center โทร 02-8888888 กด 814 

ค าเตือน :  

- ธนาคารจะคิดดอกเบี้ ยตั้งแต่วนัท่ีลูกคา้ไดร้บัเงินกู ้กรณีลูกคา้ผิดนัดช าระหน้ี/ผิดสญัญา อาจมดีอกเบี้ ยและ

ค่าใชจ้่ายในการติดตามทวงถามหน้ีเพิ่มเติม 

- โปรดท าความเขา้ใจผลิตภณัฑแ์ละเง่ือนไขก่อนลงนาม หากมีขอ้สงสยัหรือตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม โปรด

ติดต่อเจา้หน้าท่ี หรือ K-Contact Center โทร 02-8888888 กด 814 

- ธนาคารจ าเป็นตอ้งด าเนินการทางกฎหมาย หากท่านไม่ช าระค่างวดอยา่งสม า่เสมอ 

ขอ้มูลในเอกสารฉบบัน้ี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแตว่นัท่ี 9 ตุลาคม 2564 เป็นตน้ไป 

http://www.kasikornbank.com/

