
 
ตารางการเปิดเผยขอ้มูลผลิตภณัฑส์นิเช่ือส่วนบุคคล  

(กรุณาอ่านตารางการเปิดเผยขอ้มูลผลิตภัณฑ์ฉบับน้ี และควรศึกษา

รายละเอียดและเง่ือนไขโดยละเอียดก่อนท่ีท่านจะตัดสินใจซ้ือหรือใช้

บริการผลิตภณัฑ)์ 

ผูข้ายผลิตภณัฑ ์  :  บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 

ผูอ้อกผลิตภณัฑ ์ :  บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
ช่ือผลิตภณัฑ ์      :  สินเช่ือบุคคลกสิกรไทย  
                         (K-Personal Loan) 
 กนัยายน 2561 
 

1. ค  าอธิบายผลิตภณัฑส์ินเช่ือบุคคลกสิกรไทยโดยยอ่   
สินเช่ือบุคคลกสิกรไทย เป็นสินเช่ือสว่นบุคคลแบบไม่มีหลกัประกนัประเภทเงินกู ้ ซ่ึงเป็นสินเช่ือสว่นบุคคลภายใตก้ารก ากบั มีระยะเวลาการ

ช าระคืนท่ีแน่นอน (Term Loan) คิดดอกเบ้ียแบบลดตน้ลดดอก โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใชจ้า่ยอุปโภคบริโภคตามความตอ้งการสว่นบุคคล 

2. ลักษณะที่ส  าคญัของผลิตภณัฑส์นิเช่ือบุคคลกสิกรไทย  

• วงเงินสินเช่ือสูงสุด 5 เท่าของรายไดต้่อเดือน หรือกระแสเงินสดหมุนเวียนในบัญชีเงินฝาก ซ่ึงฝากไวก้ับสถาบันการเงินเฉล่ีย     

ตอ่เดือนเป็นระยะเวลาไมน่้อยกวา่ 6 เดือน ทั้งน้ี สูงสุดไมเ่กิน 1.5 ลา้นบาท 

• อตัราดอกเบ้ีย : แบบลดตน้ลดดอกสูงสุดไมเ่กิน 28% ตอ่ปี (รวมดอกเบ้ีย คา่ปรบั คา่บริการ คา่ธรรมเนียมตา่งๆ) 

  

อตัราดอกเบ้ีย  ระยะเวลาการผ่อนช าระ:  

วงเงินอนุมติั 
อตัราดอกเบ้ียส าหรบัลกูคา้

ทัว่ไป 

อตัราดอกเบ้ีย

ส าหรบัลกูคา้ 

โครงการ 

Payroll 

ระยะเวลาการผ่อนช าระ/ตอ่เดือน 

 พนักงาน

ประจ า 

เจา้ของกิจการ 

ตัง้แต ่   6,000–20,000 บาท 26% 26% 25% 12,18, 24 

ตัง้แต ่ 20,001–80,000 บาท 26% 26% 25% 12,18,24,36,48,60 

ตัง้แต ่  80,001–240,000 บาท 22% 24% 21% 12,18,24,36,48,60 

ตัง้แต ่  240,001 บาท ข้ึนไป 19% 20% 17% 12,18,24,36,48,60 

• การค านวณดอกเบ้ีย : แบบรายวนั 

3. อัตราค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ 

  ค่าใชจ้่ายที่จ่ายใหแ้ก่หน่วยงานราชการ  

• คา่อากรแสตมป์ติดสญัญาเงินกู ้อตัราเงินกู ้2,000 บาทตอ่คา่อากร 1 บาท เศษของ 2,000 บาทคิด 1 บาท 

4. หนา้ที่ของลูกคา้ตามขอ้ก าหนดของผลิตภณัฑส์ินเช่ือบุคคลกสิกรไทย  

• ช าระเงินตน้และดอกเบ้ีย งวดละเท่าๆ กนัทุกเดือน โดยผูกู้จ้ะตอ้งน าเงินเขา้บัญชีออมทรพัย์ท่ีแจง้ไวก้ับธนาคารทุกเดือน (เป็น

บญัชีเดียวกนักบัท่ีธนาคารโอนเงินกูใ้หผู้กู้)้ และธนาคารจะท าการหกับญัชีเงินฝากตามท่ีไดต้กลงกนัจนกวา่จะช าระหน้ีเสร็จ 

หลงัจากท่ีมีการเบิกเงินกูใ้นงวดแรก ผูกู้จ้ะตอ้งเร่ิมช าระคืนเงินกูใ้หธ้นาคารในเดือนถดัไป ถดัจากเดือนท่ีมีการเบิกเงินกูง้วดแรก 

5. กรณีลูกคา้ไม่ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดของผลิตภณัฑส์ินเช่ือบุคคลกสิกรไทย  

• อตัราดอกเบ้ียกรณีผิดนัดช าระหน้ี คิดอตัรา 26 % ตอ่ปี 

• สิทธิในการหกักลบลบหน้ี : ผูกู้ย้ินยอมใหธ้นาคารมีอ านาจหกัเงินจากบญัชีเงินฝากออมทรพัยท่ี์ผูกู้ฝ้ากหรือมีอยู่กบัธนาคารซ่ึงอยู่

ในความครอบครองดูแลรกัษา และ/หรือในอ านาจสัง่การของธนาคารไมว่่าธนาคารจะไดร้บัฝากเงิน ไดก้ารครอบครองดูแล และ/

หรือไดอ้ านาจสัง่การน้ีมาโดยทางใดก็ตามไดท้ันที เพ่ือเป็นการช าระหน้ี และ/หรือชดใชค้า่เสียหายท่ีเกิดจากผูกู้ต้ามสญัญาฉบบัน้ี

ไดท้ั้งหมด โดยธนาคารไมจ่ าตอ้งบอกกลา่วถึงการหกับัญชีและไมจ่ าเป็นตอ้งท าหลกัฐานการหกับญัชี และ/หรือเอกสารอ่ืนใดใหก้ับ
ผูกู้อี้ก 

• ธนาคารมีสิทธิยึดถือ (hold) เงินในบญัชีเงินฝากทั้งท่ีมีอยูแ่ลว้ ในขณะน้ีและ/หรือท่ีจะมีข้ึนในภายหน้า เท่าจ านวนยอดหน้ีท่ีตกลง

ใหช้ าระหน้ีในแตล่ะครัง้ และหกัช าระหน้ีไดท้นัที 

• ธนาคารอาจจ าเป็นตอ้งบอกเลิกสญัญาและด าเนินการทางกฎหมายตอ่ไป หากผูกู้ผิ้ดนัด/ผิดสญัญา/ลาออกจากงานท่ีไดร้บั

เงินเดือนอยูข่ณะสมคัรสินเช่ือบุคคลธนาคารกสิกรไทยน้ี  และธนาคารมีสิทธิระงบัการเบิกเงินกู ้และ/หรือบอกเลิกสญัญาไดท้นัที 

และใหห้น้ีทั้งหมดถึงก าหนดช าระโดยทนัที 



• หากท่านมีปัญหาในการช าระคืนเงินกูย้ืมตามเวลาท่ีก าหนด กรุณาแจง้ใหธ้นาคารทราบทนัที เพ่ือรว่มกนัพิจารณาเง่ือนไขการ

ช าระคืนในรูปแบบอ่ืน 
 

6. กรณีช าระเงินกูย้มืก่อนครบก าหนด 

• ไมมี่คา่ปรบัช าระคืนก่อนก าหนด 

7. ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัผูค้  ้าประกนัหรือหลักประกนั 

• ไมมี่ 

8. การท าประกนัวินาศภยัส  าหรบัผลิตภณัฑส์ินเช่ือบุคคลกสิกรไทย 

• ไมมี่ 

9. ความเสี่ยงที่ส  าคญัของผลิตภณัฑส์นิเช่ือบุคคลกสิกรไทย  

• กรณีผูกู้ช้  าระคา่งวดลา่ชา้ ธนาคารจะปรบัดอกเบ้ียเป็นอตัราดอกเบ้ียผิดนัดช าระ  
10. ขอ้ควรปฏิบตัิ เม่ือลูกคา้มีความประสงคเ์ปล่ียนแปลงขอ้มูลการตดิต่อของตนเอง 

• การเปล่ียนแปลงสถานท่ีจดัสง่ใบแจง้หน้ี สถานท่ีจดัสง่เอกสาร และหมายเลขโทรศพัทใ์นการติดตอ่ 
ติดตอ่ขอเปล่ียนแปลงขอ้มลูไดท่ี้ K-Contact Center 02-888-8888 กด 04 ตลอด 24 ชัว่โมง  

• การเปล่ียนแปลงถ่ินท่ีอยู ่/ ภูมิล าเนา 
ติดต่อขอเปล่ียนแปลงโดยกรอกแบบฟอรม์ขอเปล่ียนแปลงท่ีอยู ่พรอ้มแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน โดยขอแบบฟอรม์ไดท่ี้ 

K-Contact Center 02-888-8888 กด 04 ตลอด 24 ชัว่โมง หรือท่ีธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา 

11. รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัผลิตภณัฑส์ินเช่ือบุคคลกสิกรไทยและช่องทางการติดต่อธนาคาร 

• สอบถามไดท่ี้ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา 

• สอบถาม K-Contact Center 02-888-8888 กด 04 ตลอด 24 ชัว่โมง 

12. ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ท่ีน่าสนใจ 

• สินเช่ือเงินสดทนัใจกสิกรไทย (K-Express Cash) 

• สินเช่ือบุคคลเพ่ือสวสัดิการกสิกรไทย (K-Personal Loan for Welfare) 

 
ขอ้มลูในเอกสารฉบบัน้ี มีผลใชบ้งัคบัไดต้ัง้แตว่นัน้ีเป็นตน้ไป 
หมายเหตุ  : ขอ้มูลขา้งตน้เป็นขอ้มลูผลิตภณัฑห์รือบริการเบ้ืองตน้ ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงไดใ้นภายหลงั ทั้งน้ี ลกูคา้จะผูกพนักบัธนาคาร
ตามค าขอซ้ือผลิตภณัฑห์รือขอใชบ้ริการ  หรือเง่ือนไขในสญัญาผลิตภณัฑห์รือบริการทางการเงิน หรือเง่ือนไขใดๆ ตามท่ีธนาคารแจง้ใหท้ราบ

เท่าน้ัน 
 

 
 
 
 
 

ค าเตือน : สถาบนัการเงินหรือบริษัทจ าเป็นตอ้งด าเนินการทางกฎหมาย หากท่านไมช่ าระคา่งวดอยา่งสม า่เสมอ 
 
 




