Sale Sheet – สินเชื่อเงินด่วน แบบใช้หมุนเวียนเพื่อธุรกิจ
ตารางการเปิ ดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อเงินด่วน แบบ ผูข้ ายผลิตภัณฑ์ : บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
ใช้หมุนเวียนเพื่อธุรกิจ (Xpress Loan – Working Capital) ผูอ้ อกผลิตภัณฑ์ : บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
(กรุ ณาอ่านตารางการเปิ ดเผยข้อมูลผลิ ตภัณฑ์ฉบับนี้ และ ชื่อผลิตภัณฑ์ : สินเชื่อเงินด่วน แบบใช้หมุนเวียนเพื่อธุรกิจ
(Xpress Loan-Working Capital)
ควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขโดยละเอียดก่อนที่ท่านจะ
<เริ่มใช้เมื่อ 1 ก.พ. 65>
ตัดสินใจซื้ อหรือใช้บริการผลิตภัณฑ์)
1. คาอธิบายผลิตภัณฑ์สินเชื่อเงินด่วน แบบใช้หมุนเวียนเพื่อธุรกิจ โดยย่อ
สินเชื่อเงินด่วน แบบใช้หมุนเวียนเพื่อธุรกิจ มีลกั ษณะเป็ นบริการวงเงินกูเ้ บิกเงินเกินบัญชี เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพ
คล่องให้กบั ธุรกิจ แบบไม่มีหลักประกัน โดยการขอสินเชื่อเงินด่วน แบบใช้หมุนเวียนเพื่อธุรกิจนี้ ลูกค้า (“ผูใ้ ช้สินเชื่อ”) จะต้องขอ
วงเงินกูเ้ บิกเงินเกินบัญชี และจะต้องทาการเปิ ดบัญชีกระแสรายวันอิเล็กทรอนิ กส์ (ตามรายละเอียดด้านล่าง) ควบคู่ไปด้วยตาม
กระบวนการนาเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อเงินด่วน แบบใช้หมุนเวียนเพื่อธุรกิจ บน K PLUS ซึ่งหากผูใ้ ช้สินเชื่อได้ (i) รับการอนุ มตั ิ
สินเชื่อเงินด่วน แบบใช้หมุนเวียนเพื่อธุรกิจ (ii) เปิ ดบัญชีกระแสรายวันอิเล็กทรอนิ กส์ และ (iii) ตั้ง/ผูกวงเงินกูเ้ บิกเงินเกินบัญชี
กับ บัญ ชี ก ระแสรายวัน อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ที่ เ ปิ ดแล้ว ผู ้ใ ช้สิ น เชื่ อ จะสามารถกู ้เ บิ ก เงิ น เกิ น บัญ ชี จ ากบัญ ชี เ งิ น ฝากกระแสรายวัน
อิเล็กทรอนิ กส์ที่ผูกกับวงเงินกูเ้ บิกเงินเกินบัญชี ดังกล่าวได้ และการคานวณดอกเบี้ ยจะคิดเป็ นรายวันโดยชาระดอกเบี้ ยทุกวันทา
การสุดท้ายของเดือน ถ้า ผูใ้ ช้สินเชื่อไม่ชาระดอกเบี้ ยภายในวันทาการสุดท้ายของเดือน ดอกเบี้ ยนั้นจะถูกนาไปทบเข้ากับต้นเงิน
เป็ นต้นเงินใหม่ และคิดดอกเบี้ ยจากต้นเงินใหม่น้ัน
2. ลักษณะที่สาคัญของผลิตภัณฑ์สินเชื่อเงินด่วน แบบใช้หมุนเวียนเพื่อธุรกิจ
- สินเชื่อเงินด่วน แบบใช้หมุนเวียนเพื่อธุรกิจ : วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท (หนึ่ งล้านบาทถ้วน)
- การตั้ ง สิ น เชื่ อ เงิ น ด่ ว น แบบใช้ห มุ น เวี ย นเพื่ อ ธุ ร กิ จ : ด าเนิ น การตั้ง /ผู ก วงเงิ น กับ บั ญ ชี เ งิ น ฝากกระแสรายวัน
อิเล็กทรอนิ กส์ (K-eCurrent Account) ที่ผใู ้ ช้สินเชื่อเปิ ดไว้กบั ธนาคาร
- ช่องทางการบริการผ่าน K PLUS
- อัตราดอกเบี้ ยสูงสุดกรณีปกติ : สูงสุด 25.000% ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ ยส่วนเกินวงเงินตามสัญญา:
- คิดอัตราปกติตามสัญญาบวกอีกไม่เกิน 3.000% ต่อปี ของยอดส่วนที่เกินวงเงิน
- อัตราดอกเบี้ ยดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศดอกเบี้ ยเงินให้สินเชื่อของธนาคาร
- การคานวณดอกเบี้ ย : รายวัน (โดยชาระทุกเดือน)
หมายเหตุ
- ผูใ้ ช้สินเชื่อ ต้องเปิ ดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันอิเล็กทรอนิ กส์ เพื่อใช้ในการตั้ง /ผูก และเบิก สินเชื่อเงินด่ วน แบบใช้
หมุนเวียนเพื่อธุรกิจ
- กรณีที่ไม่สามารถดาเนินการเปิ ดบัญชีกระแสรายวันอิเล็กทรอนิกส์ได้ สินเชื่อเงินด่วน แบบใช้หมุนเวียนเพื่อธุรกิจ
จะถูกยกเลิกไปโดยอัตโนมัติ
- การขอสินเชื่อเงินด่วน แบบใช้หมุนเวียนเพื่อธุรกิจ และได้รบั อนุ มตั ิแล้วนั้น จะไม่สามารถดาเนิ นการขอลดวงเงินได้
- ไม่มีการบริการออกเช็คเพื่อสัง่ จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวันอิเล็กทรอนิ กส์ (K-eCurrent Account)
- กรณีผใู ้ ช้สินเชื่อไม่ชาระดอกเบี้ ยภายในวันทาการสุดท้ายของเดือน ดอกเบี้ ยจะถูกนาไปทบเข้ากับเงินต้น เป็ นเงินต้นใหม่
โดยผูใ้ ช้สินเชื่อจะต้องชาระดอกเบี้ ยที่คานวณจากเงินต้นใหม่
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- การจัด สรรเงิ น ทุ ก จ านวนที่ ธ นาคารได้รับ ช าระหนี้ ธนาคารจะน าไปตัด ช าระหนี้ ตามยอดหนี้ แต่ ล ะงวด โดยตัด
ค่าธรรมเนี ยม ดอกเบี้ ย และเงินต้น (ตามลาดับ) ของยอดหนี้ ตามค่างวดที่คา้ งชาระนานที่สุดก่อน แล้วจึงค่อยตัดชาระ
หนี้ ยอดหนี้ ตามค่างวดที่คา้ งชาระรองลงมาตามลาดับ (ตัดชาระตามแนวนอน) ส่วนกรณี สินเชื่อหมุนเวียน ธนาคารจะ
นาไปตัดชาระหนี ้ โดยตัดค่าธรรมเนียม ดอกเบีย้ และเงินต้นที่คา้ งชาระทัง้ หมด ตามลาดับ (ตัดชาระตามแนวตัง้ )
3. อัตราค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ
- ค่าใช้จ่ายให้แก่หน่ วยงานราชการ: ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงิน สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท**
- ค่าธรรมเนี ยมดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศอัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ ยปรับที่เกี่ยวเนื่ องกับเงินฝาก เงินให้
สินเชื่อ และ ค่าบริการอื่นๆของธนาคาร
หมายเหตุ : **ค่าอากรแสตมป์ ทางธนาคารจะหักจากสินเชื่อเงินด่วน แบบใช้หมุนเวียนเพื่อธุรกิจ ทีผ่ ใู ้ ช้สินเชื่อได้รบั อนุมตั ิ
4. หน้าที่ของผูใ้ ช้สินเชื่อตามข้อกาหนดของผลิตภัณฑ์สินเชื่อเงินด่วน แบบใช้หมุนเวียนเพื่อธุรกิจ
- กาหนดชาระดอกเบี้ ยเป็ นรายเดือน ทุกวันทาการสุดท้ายของเดือน โดยผูก้ ูจ้ ะต้องนาเงินเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่
แจ้งไว้กบั ธนาคารทุกเดือน (เป็ นบัญชีเดียวกันกับที่ต้งั วงเงินและเบิกจ่ายสินเชื่อเงินด่วน แบบใช้หมุนเวียน)
- ชาระเงินต้น โดยผูก้ จู ้ ะต้องนาเงินเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่แจ้งไว้กบั ธนาคารก่อนวันครบกาหนดอายุของวงเงิน
- หลังจากที่มีการเบิกใช้วงเงิน ผูก้ จู ้ ะต้องเริ่มชาระดอกเบี้ ย ทุกวันทาการสุดท้ายของเดือนที่มีการใช้วงเงิน
5. กรณีผใู ้ ช้สินเชื่อไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของผลิตภัณฑ์สนิ เชื่อเงินด่วน แบบใช้หมุนเวียนเพื่อธุรกิจ
- อัตราดอกเบี้ ยผิดนัดชาระหนี้
- คิดอัตราดอกเบี้ ยปกติสูงสุดที่ต้งั บนกระแสรายวันเดียวกัน บวกอีกไม่เกิน 3.000% ของเงินต้นในงวดที่ผิดนัด
ชาระ (อัตราดอกเบี้ ยดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนี ยมอื่น ๆ)
- อัตราดอกเบี้ ยดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศดอกเบี้ ยเงินให้สินเชื่อของธนาคาร
6. ข้อกาหนดเกี่ยวกับผูค้ ้ าประกันหรือหลักประกัน
- ไม่มี
7. การทาประกันวินาศภัยสาหรับผลิตภัณฑ์สินเชื่อเงินด่วน แบบใช้หมุนเวียนเพื่อธุรกิจ
- ไม่มี
8. ความเสี่ยงที่สาคัญของผลิตภัณฑ์สินเชื่อเงินด่วน แบบใช้หมุนเวียนเพื่อธุรกิจ
- กรณีผใู ้ ช้สินเชื่อไม่ชาระดอกเบี้ ยตามเวลาที่ธนาคารกาหนด ดอกเบี้ ยที่ผิดนัดชาระจะนาไปทบเข้ากับเงินต้น เป็ นเงินต้น
ใหม่ โดยผูก้ จู ้ ะต้องชาระดอกเบี้ ยที่คานวณจากเงินต้นใหม่
- กรณีผกู ้ ผู ้ ิดนัด/ผิดสัญญา ธนาคารจะปรับดอกเบี้ ยเป็ นอัตราดอกเบี้ ยกรณีผิดนัดชาระหนี้ ตามข้อ 5.
9. การจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องและใบเสร็จรับเงินที่ได้รบั ชาระเงินจากผูใ้ ช้สินเชื่อ
- ธนาคารจะจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกประเภทกับผลิตภัณฑ์นี้ ผ่านอิเล็กทรอนิ กส์ทางช่องทาง Email Address ที่ท่านได้
แจ้งข้อมูลไว้กบั ธนาคาร
10. สิ่งที่ควรทราบเพิ่มเติม
- การเปลี่ยนแปลงสถานที่และหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา
- การเปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยู่ / ภูมิลาเนาติดต่อขอเปลี่ยนแปลงโดยกรอกแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ พร้อมแนบสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชน โดยขอแบบฟอร์มได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา
- กรณีที่ผกู ้ ผู ้ ิดนัด / ผิดสัญญา ทางธนาคารมีอานาจในการหักเงินจากบัญชีเงินฝาก หรือบัญชีอื่นๆ ที่ผกู ้ มู ้ ีอยู่ เพื่อนามา
ชาระหนี้ ของผูก้ ทู ้ ี่คา้ งชาระอยูไ่ ด้ ทั้งนี้ ธนาคารจะมีหลักฐานการหักบัญชีให้ผกู ้ ทู ้ ราบ
- กรณีที่ธนาคารได้รบั ชาระหนี้ คืน ธนาคารจะนาส่งหลักฐานชาระหนี้ ให้ผกู ้ ทู ้ ราบ
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- กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์หรือการให้บริ การที่มีผลกระทบต่อการใช้บริการของผูก้ ู ้ ธนาคารจะแจ้งข้อมูล
อันเป็ นสาระสาคัญของการเปลี่ยนแปลงที่ชดั เจนให้ผกู ้ ทู ้ ราบล่วงหน้าตามเงื่อนไขระบุในสัญญา
11. รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อเงินด่วน แบบใช้หมุนเวียนเพื่อธุรกิจ และช่องทางการติดต่อธนาคาร
- สอบถามได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา
- เว็ปไซด์ของธนาคารกสิกรไทย : www.kasikornbank.com หรือ
- K-Biz Contact Center โทร 02-8888822 กด 858
ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ มีผลใช้บงั คับได้ต้งั แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็ นต้นไป
ข้อควรระวัง :
- กรณีที่ธนาคารตรวจสอบพบว่าข้อมูลที่ผใู ้ ช้สินเชื่อแจ้งต่อธนาคารไม่ถูกต้องหรือไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ธนาคาร ธนาคาร
อาจพิจารณายกเลิกสินเชื่อเงินด่วน แบบใช้หมุนเวียนเพื่อธุรกิจ ที่ได้รบั การอนุ มตั ิแล้ว
- ธนาคารมีสทิ ธิทจ่ี ะแก้ไขเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขตามทีร่ ะบุไว้ในสัญญาสินเชื่อเงินด่วน แบบใช้หมุนเวียนเพื่อธุรกิจ หรือทบทวน
หรือยกเลิกการใหสินเชื่อเงินด่วน แบบใช้หมุนเวียน แก่ผใู้ ช้สนิ เชื่อ หรือเรียกให้ผใู้ ช้สนิ เชื่อชาระหนี้ทงั ้ หมด หรือแต่บางส่วน
ได้ทนั ที โดยไม่ตอ้ งชีแ้ จงแสดงเหตุ
คำเตือน :
- ธนาคารจะคิดดอกเบี้ ยตั้งแต่วนั ที่ลูกค้าได้รบั เงินกู ้ กรณีลูกค้าผิดนัดชาระหนี้ /ผิดสัญญา อาจมีดอกเบี้ ยและค่าใช้จา่ ยในการ
ติดตามทวงถามหนี้ เพิ่มเติม
- โปรดทาความเข้าใจผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขก่อนลงนาม หากมีขอ้ สงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
หรือ K-Biz Contact Center โทร 02-8888822 กด 858
- ธนาคารจาเป็ นต้องดาเนิ นการทางกฎหมาย หากท่านผิดนัดชาระหนี้ หรือผิดสัญญาสินเชื่อเงินด่วน แบบใช้หมุนเวียนเพื่อธุรกิจ
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ตัวอย่างการคานวณเงินต้นและดอกเบีย้ จากการเบิกใช้สินเชื่อเงินด่วน แบบใช้หมุนเวียนเพื่อธุรกิจ
1. ตัวอย่างการคานวณเงินต้นและดอกเบีย้ จากการเบิกใช้สินเชื่อเงินด่วน แบบใช้หมุนเวียนเพื่อธุรกิจ
กรณีชาระดอกเบีย้ เต็มจานวนภายในวันทาการสุดท้ายของเดือน
ธนาคารจะเริม่ คิดดอกเบีย้ นับตัง้ แต่วนั ที่มกี ารเบิกใช้สนิ เชื่อเงินด่วน แบบใช้หมุนเวียนเพื่อธุรกิจ
อัตราดอกเบีย้ ตามสัญญาเงินกู้ = 12.12%
วันที่เบิกใช้วงเงิน:
10 มี.ค. 63

วันทาการสุดท้ายของ
เดือน: 31 มี.ค. 63

ชาระเงินต้นบางส่วน:
16 มี.ค. 63

ชาระเงินต้นส่วนที่
เหลือ: 18 เม.ย. 63

6 วัน
10 มี.ค. – 15 มี.ค.

15 วัน
16 มี.ค. – 30 มี.ค.

18 วัน
31 มี.ค. – 17 เม.ย.

(A)

(B)

(C)

ชาระเงินต้น
20,000 บาท

เบิกใช้วงเงิน
100,000 บาท

12 วัน
18 เม.ย. – 29 เม.ย.
(D)

ชาระดอกเบีย้ เต็มจานวน
(A)+(B) = 597.70 บาท
(B)
เงินต้นคงเหลือ: 80,000 บาท
ดอกเบีย้ :
= (80,000 x 12.12%) x 15 / 365
= 398.47 บาท

(A)
เงินต้นคงเหลือ: 100,000 บาท
ดอกเบีย้ :
= (100,000 x 12.12%) x 6 / 365
= 199.23 บาท

วันครบกาหนดชาระ
ดอกเบีย้ : 30 เม.ย. 63

ชาระเงินต้น
30,000 บาท

ชาระดอกเบีย้ เต็มจานวน
(C)+(D) = 677.40 บาท

(C)
เงินต้นคงเหลือ: 80,000 บาท
ดอกเบีย้ :
= (80,000 x 12.12%) x 18/ 365
= 478.16 บาท

(D)
เงินต้นคงเหลือ: 50,000 บาท
ดอกเบีย้ :
= (50,000 x 12.12%) x 12 / 365
= 199.24 บาท

2. ตัวอย่างการคานวณเงินต้นและดอกเบีย้ จากการเบิกใช้สินเชื่อเงินด่วน แบบใช้หมุนเวียนเพื่อธุรกิจ
กรณีชาระดอกเบีย้ บางส่วนภายในวันทาการสุดท้ายของเดือน
ธนาคารจะเริม่ คิดดอกเบีย้ นับตัง้ แต่วนั ที่มกี ารเบิกใช้สนิ เชื่อเงินด่วน แบบใช้หมุนเวียนเพื่อธุรกิจ
อัตราดอกเบีย้ ตามสัญญาเงินกู้ = 12.12%
วันที่เบิกใช้วงเงิน:
10 มี.ค. 63

เบิกใช้วงเงิน
100,000 บาท

วันทาการสุดท้ายของ
เดือน: 31 มี.ค. 63

ชาระเงินต้นบางส่วน:
16 มี.ค. 63

6 วัน
10 มี.ค. – 15 มี.ค.

15 วัน
16 มี.ค. – 30 มี.ค.

(A)

(B)
ชาระเงินต้น
20,000 บาท

(A)
เงินต้นคงเหลือ: 100,000 บาท
ดอกเบีย้ :
= (100,000 x 12.12%) x 6 / 365
= 199.23 บาท

วันครบกาหนดชาระ
ดอกเบีย้ : 30 เม.ย. 63

12 วัน
18 เม.ย. – 29 เม.ย.

18 วัน
31 มี.ค. – 17 เม.ย.

(C)
ชาระดอกเบีย้ บางส่วน
500 บาท(จากดอกเบีย้ ทัง้ หมด
(A)+(B) = 597.70 บาท)

(B)
เงินต้นคงเหลือ: 80,000 บาท
ดอกเบีย้ :
= (80,000 x 12.12%) x 15 / 365
= 398.47 บาท

ชาระเงินต้นส่วนที่
เหลือ: 18 เม.ย. 63

(D)
ชาระเงินต้น
30,000 บาท

(C)
เงินต้นคงเหลือ: 80,097.70 บาท
ดอกเบีย้ :
= (80,097.70 x 12.12%) x 18 / 365
= 478.74 บาท

ชาระดอกเบีย้ เต็มจานวน
(C)+(D) = 677.40 บาท
(D)
เงินต้นคงเหลือ: 50, 097.70 บาท
ดอกเบีย้ :
= (50, 097.70 x 12.12%) x 12 / 365
= 199.62 บาท

Page | 4
Internal Use Only

3. ตัวอย่างการคานวณเงินต้นและดอกเบีย้ จากการเบิกใช้สินเชื่อเงินด่วน แบบใช้หมุนเวียนเพื่อธุรกิจ
กรณีวนั สุดท้ายของเดือนเป็ นวันหยุด
ธนาคารจะเริม่ คิดดอกเบีย้ นับตัง้ แต่วนั ที่มกี ารเบิกใช้สนิ เชื่อเงินด่วน แบบใช้หมุนเวียนเพื่อธุรกิจ
อัตราดอกเบีย้ ตามสัญญาเงินกู้ = 12.12%
กรณีวนั สุดท้ายของเดือนเป็ นวันหยุด ธนาคารจะทาการแสดงภาระดอกเบีย้ ใน statement ของลูกค้าในวันทาการสุดท้ายของเดือน
เช่น วันที่ 31 พ.ค. 63 ตรงกับวันอาทิตย์ ธนาคารจะทาการแสดงภาระดอกเบีย้ ใน statement ของลูกค้าในวันที่ 29 พ.ค. 63 แทน
วันที่เบิกใช้วงเงิน:
10 พ.ค. 63

เบิกใช้วงเงิน
100,000 บาท

วันทาการสุดท้ายของ
เดือน: 29 พ.ค. 63

ชาระเงินต้นบางส่วน:
16 พ.ค. 63

ชาระเงินต้นส่วนที่
เหลือ: 18 มิ.ย. 63

6 วัน
10 พ.ค. – 15 พ.ค.

13 วัน
16 พ.ค. – 28 พ.ค.

20 วัน
29 พ.ค. – 17 มิ.ย.

(A)

(B)

(C)

ชาระเงินต้น
20,000 บาท

(A)
เงินต้นคงเหลือ: 100,000 บาท
ดอกเบีย้ :
= (100,000 x 12.12%) x 6 / 365
= 199.23 บาท

ชาระดอกเบีย้ บางส่วน
500 บาท (จากดอกเบีย้ ทัง้ หมด
(A)+(B) = 544.57 บาท)

(B)
เงินต้นคงเหลือ: 80,000 บาท
ดอกเบีย้ :
= (80,000 x 12.12%) x 13 / 365
= 345.34 บาท

วันครบกาหนดชาระ
ดอกเบีย้ : 30 มิ.ย. 63

12 วัน
18 มิ.ย. – 29 มิ.ย.
ชาระเงินต้น
30,000 บาท

(C)
เงินต้นคงเหลือ: 80,044.57 บาท
ดอกเบีย้ :
= (80,044.57 x 12.12%) x 20 / 365
= 531.58 บาท

(D)
ชาระดอกเบีย้ เต็มจานวน
(A)+(B)+(C)+(D) – 500 =
775.56 บาท
(D)
เงินต้นคงเหลือ: 50,044.57 บาท
ดอกเบีย้ :
= (50,044.57 x 12.12%) x 12 / 365
= 199.41บาท

4. ตัวอย่างการคานวณเงินต้นและดอกเบีย้ จากการเบิกใช้สินเชื่อเงินด่วน แบบใช้หมุนเวียนเพื่อธุรกิจ
กรณียอดเบิกใช้สนิ เชื่อเงินด่วน แบบใช้หมุนเวียนเพื่อธุรกิจ เกินกว่าวงเงินที่ธนาคารอนุมตั ิ
-

ธนาคารจะเริม่ คิดดอกเบีย้ นับตัง้ แต่วนั ที่มกี ารเบิกใช้สนิ เชื่อเงินด่วน แบบใช้หมุนเวียนเพื่อธุรกิจ
อัตราดอกเบีย้ ตามสัญญาเงินกู้ = 12.12%
วงเงินที่ได้รบั อนุมตั ติ ามสัญญา 100,000 บาท
อัตราดอกเบีย้ ส่วนเกินวงเงินตามสัญญา (12.12%+3%) = 15.12%
หากผูใ้ ช้สนิ เชื่อเบิกใช้สนิ เชื่อเงินด่วน แบบใช้หมุนเวียน เกินวงเงินตามสัญญา ธนาคารจะคานวณดอกเบีย้ ส่วนที่เบิกเกินวงเงินด้วย
อัตราดอกเบีย้ ปกติสงู สุดที่ตงั้ บนกระแสรายวันเดียวกัน บวกอีกไม่เกิน 3% ของเงินต้นในงวดที่ผิดนัดชาระ
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วันที่เบิกใช้วงเงิน:
10 มี.ค. 63

เบิกเกินวงเงินตาม
สัญญา: 16 มี.ค. 63

6 วัน
10 มี.ค. – 15 มี.ค.

วันครบกาหนดชาระ
ดอกเบีย้ : 31 มี.ค. 63

15 วัน
16 มี.ค. – 30 มี.ค.

ชาระเงินต้นส่วนที่
เหลือ: 18 เม.ย. 63

วันครบกาหนดชาระ
ดอกเบีย้ : 30 เม.ย. 63

12 วัน
18 เม.ย. – 29 เม.ย.

18 วัน
31 มี.ค. – 17 เม.ย.

(A)

(B)
(C)
ชาระดอกเบีย้ บางส่วน
เบิกเกินวงเงิน
ชาระเงินต้น
เบิกใช้วงเงิน
500 บาท (จากดอกเบีย้ ทัง้ หมด
20,000 บาท
30,000 บาท
100,000 บาท
(A)+(B) = 879.12 บาท)
(C)
(A)
(B)
เงินต้นคงเหลือ: 120,379.12 บาท
เงินต้นคงเหลือ: 100,000 บาท
เงินต้นคงเหลือ: 120,000 บาท
ดอกเบีย้ :
ดอกเบีย้ :
ดอกเบีย้ :
= (100,000 x 12.12%) x 6 / 365 = (100,000 x 12.12%) x 15 / 365 = (100,000 x 12.12%) x 18 / 365 +
(20,379.12 x 15.12%) x 18 / 365
= 199.23 บาท
+ (20,000 x 15.12%) x 15 / 365
= 597.70 + 151.96
= 498.08 + 124.27
= 749.66 บาท
= 622.35 บาท

(D)
ชาระดอกเบีย้ เต็มจานวน
(A)+(B)+(C)+(D) – 500 =
1,559.25 บาท
(D)
เงินต้นคงเหลือ: 90,379.12 บาท
ดอกเบีย้ :
= (90,379.12 x 12.12%) x 12 / 365
= 360.13 บาท

5. ตัวอย่างการคานวณเงินต้นและดอกเบีย้ จากการเบิกใช้สินเชื่อเงินด่วน แบบใช้หมุนเวียนเพื่อธุรกิจ
-

กรณีปฏิบัติผิดเงือ่ นไขหรือผิดนัดชาระหนี้
ธนาคารจะเริม่ คิดดอกเบีย้ นับตัง้ แต่วนั ที่มกี ารเบิกใช้สนิ เชื่อเงินด่วน แบบใช้หมุนเวียนเพื่อธุรกิจ
อัตราดอกเบีย้ ตามสัญญาเงินกู้ = 12.12%
อัตราดอกเบีย้ เงินให้กยู้ มื ที่ปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขหรือผิดนัดชาระหนี ้ MRR+6% = 13.12%
อัตราดอกเบีย้ กูเ้ บิกเงินเกินบัญชี โดยไม่มีสญ
ั ญา MRR+6% = 13.12%
ธนาคารแจ้งยกเลิกสินเชื่อเงินด่วน แบบใช้หมุนเวียนเพื่อธุรกิจ โดยให้มีผลในวันที่ 31 มี.ค. 63 แต่ผใู้ ช้วงเงินปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขโดยยังคง
ใช้วงเงินอยู่
กรณีผใู้ ช้สนิ เชื่อปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขหรือผิดนัดชาระหนี ้ ธนาคารจะคานวณดอกเบีย้ บนยอดเงินส่วนเกินบัญชีดว้ ยอัตราดอกเบีย้ กูเ้ บิกเงิน
เกินบัญชี โดยไม่มีสญ
ั ญา
วันที่เบิกใช้วงเงิน:
10 มี.ค. 63

ชาระเงินต้นบางส่วน:
16 มี.ค. 63

15 วัน
16 มี.ค. – 30 มี.ค.

6 วัน
10 มี.ค. – 15 มี.ค.
(A)
เบิกใช้วงเงิน
100,000 บาท

ชาระเงินต้น
20,000 บาท

(A)
เงินต้นคงเหลือ: 100,000 บาท
ดอกเบีย้ :
= (100,000 x 12.12%) x 6 / 365
= 199.23 บาท

การยกเลิกวงเงินมีผล
บังคับใช้: 31 มี.ค. 63

ชาระเงินต้นบางส่วน:
18 เม.ย. 63

12 วัน
18 เม.ย. – 29 เม.ย.

18 วัน
31 มี.ค. – 17 เม.ย.

(B)
(C)
ชาระดอกเบีย้ บางส่วน
500 บาท (จากดอกเบีย้ ทัง้ หมด
(A)+(B) = 597.70 บาท)

(B)
เงินต้นคงเหลือ: 80,000 บาท
ดอกเบีย้ :
= (80,000 x 12.12%) x 15 / 365
= 398.47 บาท

ชาระเงินต้นและดอกเบีย้
ทัง้ จานวน: 30 เม.ย. 63

ชาระเงินต้น
30,000 บาท

(C)
เงินต้นคงเหลือ: 80,000 บาท
ดอกเบีย้ :
= (80,097.70 x 13.12%) x 18 / 365
= 518.24 บาท

(D)
ชาระเงินต้น 50,000 บาท
ชาระดอกเบีย้ เต็มจานวน
(A)+(B)+(C)+(D) – 500
=1,336.05 บาท
(D)
เงินต้นคงเหลือ: 50,000 บาท
ดอกเบีย้ :
= (50,097.70 x 13.12%) x 12 / 365
= 216.09 บาท
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Sale Sheet – เงินฝากกระแสรายวันอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อผลิตภัณฑ์
เงินฝากกระแสรายวันทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eCurrent Account)
ประเภทผลิตภัณฑ์
กระแสรายวัน
จานวนเงินเปิ ดบัญชีขน้ั ตา่ และสูงสุด
ไม่กาหนด
อัตราดอกเบี้ ยเงินฝากต่อปี
ไม่มีดอกเบี้ ย
เงื่อนไขหลัก
1. คุณสมบัติของผูเ้ ปิ ดบัญชี
ผูฝ้ ากต้องเป็ นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุต้งั แต่ 20 ปี บริบูรณ์ขนไป
ึ้
ที่ได้รบั คา
เชิญจากธนาคารผ่านทาง SMS หรือ Notification จาก K PLUS หรือผ่านช่องทางตามที่
ธนาคารกาหนด
ผูเ้ ปิ ดบัญชีเงินฝากต้องเป็ นผูใ้ ช้บริการ KPLUS
2. การเปิ ดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันอิเล็กทรอนิ กส์
เปิ ดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน K PLUS เท่านั้น ตั้งแต่เวลา 06.00-20.00 น.ได้เฉพาะ
กรณีที่ลูกค้าดาเนิ นการขอสินเชื่อเงินด่วน แบบใช้หมุนเวียนเพื่อธุรกิจ เท่านั้น

เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน สิทธิ
ประโยชน์และเงื่อนไขอื่น

ค่ารักษาบัญชี
ช่องทางในการติดต่อผูใ้ ห้บริการ

ชื่อบัญชีเงินฝากจะต้องเป็ นชื่อเดียวกับผูฝ้ าก โดยไม่อนุ ญาตให้ใช้ชื่ออื่น หรือนามแฝง
หรือให้ผอู ้ ื่นเป็ นผูร้ บั ประโยชน์ และไม่สามารถเปิ ดบัญชีชื่อร่วมได้
3. เป็ นบัญชีเงินฝากประเภทไม่มีสมุดคู่ฝาก (non passbook)
4. สิทธิตามบัญชีเงินฝาก ผูฝ้ ากจะโอนให้ผอู ้ ื่น เปลี่ยนมือ แก้ไข หรือนาไปเป็ นหลักประกันแก่
บุคคลอื่นได้ต่อเมื่อได้รบั ความยินยอมเป็ นหนังสือจากธนาคารแล้วเท่านั้น
5. ไม่มีบริการออกเช็คเพื่อสัง่ จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวันอิเล็กทรอนิ กส์
6. ไม่มีบริการการเปลี่ยนแปลงชื่อผูร้ บั ผลประโยชน์
การฝากเงิน
ฝากด้วยเงินสดผ่านสาขาของธนาคาร หรือจุดบริการที่ธนาคารกาหนด หรือเครื่อง CDM
โอนเงิ น จากบัญ ชี เงิ น ฝากบัญ ชี อื่น เข้า บัญ ชี เงิ น ฝากกระแสรายวันอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (KeCurrent Account)
การถอนเงิน
การถอนเงินจากเงินฝากกระแสรายวันอิเล็กทรอนิ กส์ (K-eCurrent Account) โดยการทา
รายการโอนเงินออกไปยังบัญชีเงินฝากบัญชีอื่น ผ่านบริการ K PLUS หรือช่องทางอื่นที่
ธนาคารกาหนด
ถอนเงินโดยใช้บตั รเอทีเอ็ม/บัตรเดบิต ผ่านเครื่อง ATM
ถอนเงิ น ณ สาขาของธนาคาร ผ่ า น QR Code บน K PLUS หรื อ จุ ด บริ ก ารที่ ธ นาคาร
กาหนดช่องทางอื่นๆ ตามที่ธนาคารกาหนด
วงเงินการโอนเงิน
เป็ นไปตามวงเงินการโอนเงินของช่องทางต่างๆ ที่ผฝู ้ ากทารายการ
เงื่อนไขอื่นๆ
การเลือกจังหวัดสาขาเจ้าของบัญชีมีผลต่อค่าธรรมเนี ยมในการทาธุรกรรม
ไม่มี
1. สาขาของธนาคารกสิกรไทย
2. K-Biz Contact Center โทร 02-8888822 กด 858
3. www.kasikornbank.com
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ชื่อผลิตภัณฑ์
ข้อควรระวัง

เงินฝากกระแสรายวันทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eCurrent Account)
ธุรกรรมข้ามเขต ข้ามผูใ้ ห้บริการ อาจมีค่าธรรมเนี ยมเพิ่มเติม

เงื่อนไขอื่นเป็ นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ ยเงินฝาก ณ วันที่ผฝู ้ ากเปิ ดบัญชีสาเร็จ
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