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ตารางการเปิดเผยขอ้มูลผลิตภณัฑสิ์นเช่ือส่วนบุคคล  
(กรุณาอ่านตารางการเปิดเผยขอ้มูลผลิตภัณฑ์ฉบับน้ี และควรศึกษา

รายละเอียดและเงื่อนไขโดยละเอียดก่อนท่ีท่านจะตัดสินใจซ้ือหรือใช้

บริการผลิตภณัฑ)์ 

ผูข้ายผลิตภณัฑ ์  :  บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
ผูอ้อกผลิตภณัฑ ์ :  บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
ชื่อผลิตภณัฑ ์      :   
สินเชื่อเงินสดทนัใจกสิกรไทย (K-Express Cash)  
สินเชื่อเงินสดทนัใจกสิกรไทยเพื่อผูป้ระกอบการ (K-SME 
Express Cash) 
สินเชื่อเงินสดทนัใจเพื่อผูม้ีบญัชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย 

(K-Express Cash for Payroll) 
31 กรกฎาคม 2561 

1. ค าอธิบายผลิตภณัฑสิ์นเช่ือเงินสดทนัใจกสิกรไทยโดยยอ่   
สินเชื่อเงินสดทนัใจกสิกรไทย (K-Express Cash) เป็นวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนท่ีธนาคารกสิกรไทยอนุมติัใหท่้านเพื่อเป็นวงเงินส ารอง ใหท่้าน
คล่องตวัในการใชจ้่ายในชีวิตประจ าวนั โดยไม่ตอ้งมีหลกัทรพัยห์รือบุคคลค ้าประกนั รวมถึงไม่มีการเสียดอกเบี้ ย เมื่อไม่มีการใชว้งเงิน 
บริการอ่ืน ๆ เก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์: 
บริการเงินสดโอนไว  (Cash Day 1) 

 บริการโอนเงินสินเชื่อท่ีไดร้บัการอนุมติัเขา้บญัชีออมทรพัย์ของท่าน ภายใน 1 วนัหลงัจากไดร้บัการอนุมติัสินเชื่อ  
บริการเงินสดทนัใจโทรสัง่ได ้(Call for Express Cash) 

 บริการโอนเงินสินเชื่อท่ีไดร้ับการอนุมติัเขา้บญัชีออมทรัพยข์องท่าน โดยโทรสัง่ใหธ้นาคารโอนเงินสดเขา้บญัชีเงินฝากของท่าน

ง่ายๆ เพียงโทร 02-8888888 กด 04 
บริการหกับญัชีอตัโนมติัเพื่อช าระบตัร K-Express Cash (Auto Payment)  

 บริการช าระโดยการหกับญัชี (เฉพาะบญัชีเงินฝากออมทรพัย/์กระแสรายวนัของท่านท่ีมีอยู่กบัธนาคาร)เป็นจ านวนขั้นต า่ 5% ของ
ยอดคงคา้งตามใบแจง้ยอดหรือไม่นอ้ยกว่า 500 บาทขึ้ นอยู่กบัจ านวนใดจะสงูกว่า (ส าหรบัลกูคา้รายไดน้อ้ยกวา่ 15,000 บาท หกั
บญัชีอตัโนมติัเป็นจ านวนขั้นต า่ 3% ของยอดคงคา้งตามใบแจง้ยอด และไม่นอ้ยกว่า 200 บาท ต่อรอบบญัชี) เมื่อสมคัรบริการ
ช าระโดยการหกับญัชี ธนาคารจะท าการผกูบริการ SMS แจง้ขอ้มลูครบก าหนดช าระ (SMS due alert)  และ บริการ SMS แจง้
ขอ้มลูช าระการหกับญัชี (SMS payment alert) ใหโ้ดยอตัโนมติั โดยไม่มีค่าใชจ้่ายในการสมคัรและใชบ้ริการ หากไม่ประสงคร์บั 
SMS สามารถแจง้ยกเลิกผ่าน K-contact center ไดท่ี้หมายเลข  02-8888888 กด 04 

หมายเหตุ :  หากไม่ประสงคร์ับ sms สามารถขอยกเลิกบริการ โดย แจง้ยกเลิกบริการ “ แจง้ขอ้มูลครบก าหนดช าระ (SMS due alert)” 
โดยธนาคารจะท าการยกเลิกบริการ SMS แจง้ขอ้มูลครบก าหนดช าระ (SMS due alert)และท าการยกเลิกบริการ SMS แจง้ขอ้มูลช าระ
การหกับญัชี (SMS payment alert) ใหโ้ดยอตัโนมติั 

สินเชื่อเงินสดทนัใจเพื่อผูม้ีบญัชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย (K-Express Cash for Payroll) 

 ช าระยอดสินเชื่อคงคา้ง ขั้นต า่ 5% หรือ 500 บาท ขึ้ นอยู่กบัจ านวนใดจะสูงกว่า โดยหกัผ่านบญัชีเงินเดือน โดยธนาคารจะเลือก

วนัครบก าหนดช าระเงินทุกวนัท่ีเงินเดือนออกหรือวนัครบก าหนดช าระที่ก่อนวนัเงินเดือนออกท่ีใกลท่ี้สุด (ส าหรบัลกูคา้รายไดน้อ้ย

กว่า 15,000 บาท หกับญัชีอัตโนมติัเป็นจ านวนขั้นต า่ 3% ของยอดคงคา้งตามใบแจง้ยอด และไม่น้อยกว่า 200 บาท ต่อรอบ
บญัชี) 

2. ลกัษณะท่ีส าคญัของผลิตภณัฑสิ์นเช่ือเงินสดทนัใจกสิกรไทย 

 วงเงินอนุมติัสงูสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได ้สงูสุดไม่เกิน 1.5 ลา้นบาท (ส าหรับผูม้ีรายไดต้ า่กว่า 30,000 บาทต่อเดือน ก าหนด

วงเงินอนุมติัสงูสุดไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได)้  
 ฟรี ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ และ รายปี ตลอดชีพ  
 ฟรี ค่าธรรมเนียมในการเบิกเงินสดล่วงหนา้ (Cash Advance)  

 กดง่ายท่ีตู ้ATM ทุกธนาคาร ตลอด 24 ชม. สงูสุด 200,000 บาทต่อวนั    

 คิดดอกเบี้ ยตามยอดท่ีใชจ้ริง ไม่เบิกใชไ้ม่เสียดอกเบี้ ย  
 เลือกช าระคืนเป็นรายเดือนในรปูแบบท่ีตอ้งการ ไม่ว่าจะเป็นช าระคืนแบบเต็มจ านวน หรือช าระคืนขั้นต า่ 5% ของยอดใชจ้่าย หรือ 

500 บาท ข้ึนอยู่กบัจ านวนใดจะสงูกว่า หรือจะช าระเกินกว่าจ านวนเงินขั้นต า่ที่ก าหนด 
 อตัราดอกเบี้ ย : แบบลดตน้ลดดอกสงูสุดไม่เกิน 28% ต่อปี (รวมดอกเบี้ ย ค่าปรบั ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ  
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วงเงิน(บาท) 

สินเชื่อเงินสดทนัใจกสิกรไทย /สินเชือ่

เงินสดทนัใจกสิกรไทยเพื่อ

ผูป้ระกอบการ 

สินเชื่อเงินสดทนัใจเพื่อผูม้ี

บญัชีเงินเดือนผ่านธนาคาร

กสิกรไทย* 

สินเชื่อเงินสดทนัใจกสิกร

ไทย โครงการกูบ้า้นสมคัรคู่

บตัร (กรณีจดจ านอง)  

> 240,001 20% 18% 16% 
80,001 - 240,000 24% 22% 18% 
< 80,000 27% 26% 20% 

หมายเหตุ   อตัราดอกเบี้ ยพิเศษส าหรบัลกูคา้ที่มีประวติั สถานภาพบญัชี และคุณสมบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดเท่าน้ัน 
 *  ส าหรบัสินเชื่อเงินสดทนัใจเพื่อผูม้บีญัชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย (K-Express Cash for Payroll) ช าระโดยการหกับญัชี

จากยอดสินเชื่อคงคา้งขั้นต า่ 5% ผ่านบญัชีเงินเดือนธนาคารกสิกรไทย (ส าหรบัลกูคา้รายไดน้อ้ยกว่า 15,000 บาท หกับญัชี
อตัโนมติัเป็นจ านวนขั้นต า่ 3% ของยอดคงคา้งตามใบแจง้ยอด และไม่นอ้ยกว่า 200 บาท ต่อรอบบญัชี) 

3. อตัราค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ 

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

 ค่าใชจ้่ายท่ีจ่ายใหแ้ก่หน่วยงานภายนอกหรือบุคคลอื่น 
ค่าใชจ้่ายในการช าระเงิน 
- ช าระผ่านจุดบริการรบัช าระเคาน์เตอรเ์ซอรว์ิส                       15 บาท/ครั้ง 
- ช าระผ่านจุดบริการรบัช าระเทสโกโ้ลตสัทุกสาขา                10 บาท/ครั้ง 
- ช าระผ่านจุดบริการรบัช าระบิ๊กซีทุกสาขา                         10 บาท/ครั้ง 
- ช าระผ่านท่ีท าการไปรษณียท่ี์มีเคร่ืองหมาย Pay @ Post        10 บาท/ครั้ง 
- ค่าใชจ้่ายในการติดตามทวงถามหน้ี                                  88 บาท/รอบบญัชี 

 ค่าใชจ้่ายท่ีเป็นตน้ทุนในการด าเนินงานของธนาคาร 
- ค่าธรรมเนียมออกบตัรใหม่กรณีหาย/ช ารุด (กรณีใชบ้ตัรในการเบิกถอน) 100 บาท/ครั้ง 

- ค่าธรรมเนียมขอรหสัประจ าตวับตัรใหม่ทดแทนรหสัเดิม (กรณีใชบ้ตัรในการเบิกถอน) 100 บาท/ครั้ง 
4. หนา้ท่ีของลกูคา้ตามขอ้ก าหนดของผลิตภณัฑสิ์นเช่ือเงินสดทนัใจกสิกรไทย 

 ชี้ แจงรายละเอียดวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลท่ีมีอยู่ ณ ปัจจุบนัและท่ีอยู่ระหว่างการยื่นขอกบัสถาบนัการเงินอื่นหรือผูป้ระกอบธุรกิจ

สินเชื่อบุคคลท่ีมิใช่สถาบนัการเงินในช่วงระยะเวลา 2 เดือนก่อนหนา้จนถึงวนัท่ียื่นขอสินเชื่อหรือขอเพิ่มวงเงิน  

 ช าระหน้ีของวงเงินสินเชื่อ K-Express Cash / K-SME Express Cash พรอ้มดอกเบี้ ย ค่าใชจ้่าย และเงินค่าธรรมเนียม (ถา้มี) ใหแ้ก่
ธนาคาร เพื่อลดยอดหน้ีทุกเดือนอย่างนอ้ยเดือนละ 1 (หน่ึง) ครั้ง โดยเลือกช าระ ดงัน้ี 

- สามารถเลือกช าระคืนเป็นจ านวนขั้นต า่ 5% ของยอดเงินท่ีเรียกเก็บในใบแจง้หน้ี หรือ 500 บาท ขึ้ นอยู่กบัจ านวนใดจะสูง
กว่า หรือจะช าระเกินกว่าจ านวนเงินขั้นต า่ที่ก าหนด (ส าหรบัลกูคา้รายไดน้อ้ยกว่า 15,000 บาท หกับญัชีอตัโนมติัเป็นจ านวน
ขั้นต า่ 3% ของยอดคงคา้งตามใบแจง้ยอด และไม่นอ้ยกว่า 200 บาท ต่อรอบบญัชี) 

- ช าระคืนเต็มจ านวนท่ีท่านเบิกถอนรวมดอกเบี้ ย โดยการช าระคืนเต็มจ านวนยอดเงินในใบแจง้หน้ี ยอดเงินจะค านวณถึง ณ 

วนัสรุปยอดบญัชีเท่าน้ัน ดังน้ัน กรณีท่ีท่านตอ้งการช าระคืนเต็มจ านวนท่ีท่านเบิกถอนรวมดอกเบี้ ย (ช าระปิดยอดทั้งหมด) 
กรุณาสอบถามยอดคงคา้งท่ีตอ้งช าระคืนก่อนทุกครั้ง โดยสามารถสอบถามยอดคงคา้งไดจ้ากหลากหลายช่องทาง คือ ผ่าน 

K-Contact Center  โดยระบบโทรศพัทอ์ตัโนมติั เคร่ือง ATM ของธนาคารกสิกรไทย และบริการ K-Mobile Banking SMS 

 ส าหรบัสินเชื่อ K-Express Cash for Payroll 

- เพื่อความสะดวกในการช าระหน้ีของท่านตามสัญญาฉบบัน้ี ท่านตกลงยินยอมใหธ้นาคารและ/หรือหน่วยงานตน้สังกดัของ
ท่าน ด าเนินการหกัเงินเดือนประจ า และ/หรือสิทธิอนัพึงมีพึงไดเ้ป็นเงินของท่านจากบญัชีเงินเดือน และ/หรือบญัชีเงินฝาก
อืน่ๆ ท่ีท่านมีอยู่กบัธนาคาร ตามยอดเงินและก าหนดเวลาท่ีจะตอ้งผ่อนช าระกบัธนาคารตามสัญญาฉบบัน้ีไดท้ันทีในวนัท่ีมี
การจ่ายเงินเขา้บญัชีเงินฝากของท่าน 

- ทั้งน้ีท่านสามารถเลือกช าระเต็มจ านวน/บางส่วน/ขั้นต า่ ผ่านช่องทางการช าระเงินไดต้ามปกติ โดยหากท่านมีการช าระเงินเขา้
มาก่อนวนัครบก าหนดช าระเงิน ทางธนาคารจะไม่หกัเงินผ่านบญัชีเงินเดือนซ ้าอีก 

- ทั้งน้ี หากท่านพน้สภาพการเป็นพนักงานตอ้งยา้ยไม่ว่าจะเป็นการยา้ยสังกดั  ยา้ยขา้มเขตไปยงัจงัหวดัอื่นใด และ/หรือการ
กระท าใดๆ ในลกัษณะท่ีท าใหม้ีการเปล่ียนแปลงสถานท่ีจ่ายเงินเดือนใหแ้ก่ท่าน หรือผิดไปจากท่ีแจง้ไวแ้ก่ธนาคาร ท่านตก
ลงใหธ้นาคารคิดอตัราดอกเบี้ ยในอตัราตามท่ีสงูข้ึนตามท่ีธนาคารประกาศก าหนด 
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4. หนา้ท่ีของลกูคา้ตามขอ้ก าหนดของผลิตภณัฑสิ์นเช่ือเงินสดทนัใจกสิกรไทย (ตอ่) 

 ในกรณีท่ีท่านประสงคจ์ะเลิกสัญญาก่อนก าหนดเวลา 1 (หน่ึง) ปี หรือภายหลังจากระยะเวลาท่ียืดออกไปแลว้ ท่านจะตอ้งแจง้ให ้
ธนาคารทราบเป็นลายลักษณ์อกัษรล่วงหน้าก่อนวนัท่ีท่านประสงคจ์ะใหม้ีผลเป็นการเลิกสัญญา  และเมื่อธนาคารรับทราบความ
ประสงคแ์ลว้ ธนาคารมีสิทธิท่ีจะระงบัการใชว้งเงินตามสญัญาฉบบัน้ีไดท้นัที โดยถือว่า ท่านไดร้บัทราบวิธีปฏิบติัเช่นน้ีแลว้ ในวนัท่ี
ท าสญัญาฉบบัน้ี และหากมีหน้ีคา้งช าระเท่าใด ท่านจะตอ้งช าระเงินคืนให ้ธนาคารภายในไม่เกินวนัท่ีท่านประสงคจ์ะเลิกสญัญาน้ัน 

5. กรณีลกูคา้ไม่ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดของผลิตภณัฑสิ์นเช่ือเงินสดทนัใจกสิกรไทย 

 ในกรณีท่ีท่านแจง้ขอ้มลูรายละเอียดวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีอยู่ ณ ปัจจุบนัและที่อยู่ระหว่างการยื่นขอกบัสถาบนัการเงินอื่นหรือ

ผูป้ระกอบธุรกิจสินเชื่อบุคคลท่ีมิใช่สถาบนัการเงินในช่วงระยะเวลา 2 เดือนก่อนหน้าจนถึงวนัท่ียื่นขอสินเชื่อหรือขอเพิ่มวงเงินไม่
ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง ธนาคารอาจพิจารณาลดวงเงินหรือบอกเลิกวงเงินสินเชื่อบุคคล 

 ในกรณีท่ีท่านผิดนัด หรือผิดสัญญาฉบบัน้ีไม่ว่าขอ้ใดขอ้หน่ึง ท่านตกลงใหธ้นาคารคิดดอกเบี้ ยในส่วนท่ีผิดนัดไดใ้นอตัราเท่ากบั
อตัราดอกเบี้ ยสูงสุดท่ีธนาคารประกาศเรียกเก็บจากสินเชื่อ K-Express Cash (สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย) ทุกประเภท นับแต่
วนัท่ีท่านผิดนัด หรือผิดสญัญา ซ่ึงขณะท าสญัญาฉบบัน้ี เท่ากบัอตัราดอกเบี้ ยรอ้ยละ 28 (ยี่สิบแปด) ต่อปี  

 ค่าใชจ้่ายในการติดตามทวงถามหน้ี         88 บาท/รอบบญัชี 
 สิทธิในการหกักลบลบหน้ี : ท่านยินยอมใหธ้นาคารมีอ านาจหกัเงินจากบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั และ/หรือบญัชีเงินฝากประเภท

อื่นๆ ท่ีท่านฝากหรือมีอยู่กบัธนาคารซ่ึงอยู่ในความครอบครองดูแลรักษา และ/หรือในอ านาจสัง่การของธนาคารไม่ว่าธนาคารจะ
ไดร้บัฝากเงิน ไดก้ารครอบครองดแูล และ/หรือไดอ้ านาจสัง่การน้ีมาโดยทางใดก็ตามไดท้ันที เพื่อเป็นการช าระหน้ี และ/หรือชดใช้
ค่าเสียหายท่ีเกิดจากท่านตามสัญญาฉบับน้ีไดท้ั้งหมด  โดยธนาคารไม่จ าตอ้งบอกกล่าวถึงการหักบัญชีและไม่จ าเป็นตอ้งท า

หลกัฐานการหกับญัชี และ/หรือเอกสารอื่นใดใหก้บัท่านอีก 
 ธนาคารมีสิทธิยึดถือ (hold) เงินในบญัชีเงินฝากทั้งท่ีมีอยู่แลว้ ในขณะน้ีและ/หรือท่ีจะมีขึ้ นในภายหนา้ เท่าจ านวนยอดหน้ีท่ีตกลงให้

ช าระหน้ีในแต่ละครั้ง และหกัช าระหน้ีไดท้นัที 
 ธนาคารอาจจ าเป็นตอ้งบอกเลิกสญัญาและด าเนินการทางกฎหมายต่อไป หากท่านผิดนัด/ผิดสัญญา และธนาคารมีสิทธิระงบัการ

ใชว้งเงินสินเชื่อ และ/หรือบอกเลิกสัญญาไดท้ันที และใหห้น้ีตน้เงินและดอกเบี้ ย ค่าธรรมเนียม และจ านวนเงินอื่นใดท่ีท่านตอ้ง
ช าระใหแ้ก่ธนาคารภายใตส้ญัญาฉบบัน้ีทั้งหมดถึงก าหนดช าระโดยทนัที 

6. ความเส่ียงท่ีส  าคญัของผลิตภณัฑสิ์นเช่ือเงินสดทนัใจกสิกรไทย 

 โปรดเก็บรกัษาเลขรหสัประจ าบตัร (Personal Identification Number “Pin”) ท่ีท่านไดร้ับไวเ้ป็นความลับ ไม่เปิดเผยใหผู้อ้ื่นทราบ 
รวมถึงไม่มอบหรือโอนบตัร K-Express Cash หรือเลขรหสัประจ าบตัรใหบุ้คคลอื่นใชแ้ทน และไม่เก็บรหสัและบัตร K-Express 
Cash ไวใ้นท่ีเดียวกนั 

7. ขอ้ควรปฏิบตัิ เม่ือลกูคา้มีความประสงคเ์ปลี่ยนแปลงขอ้มูลการติดตอ่ของตนเอง 

 การเปล่ียนแปลงสถานท่ีจดัส่งใบแจง้หน้ี สถานท่ีจดัส่งเอกสาร และหมายเลขโทรศพัทใ์นการติดต่อ 
ติดต่อขอเปล่ียนแปลงขอ้มลูไดท่ี้ K-Contact Center  02-8888888 กด 04 ตลอด 24 ชัว่โมง  

 การเปล่ียนแปลงถ่ินท่ีอยู่ / ภมูิล าเนา 
ติดต่อขอเปล่ียนแปลงโดยกรอกแบบฟอร์มขอเปล่ียนแปลงท่ีอยู่ พรอ้มแนบส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน โดยขอแบบฟอร์มไดท่ี้ 

K-Contact Center 02-8888888 กด 04 ตลอด 24 ชัว่โมง หรือท่ีธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา 

8. รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัผลิตภณัฑสิ์นเช่ือเงินสดทนัใจกสิกรไทย และช่องทางการติดตอ่ของธนาคาร 

 ผ่าน website : 
http://www.kasikornbank.com/TH/Personal/Loans/KPersonalCredit/Pages/KExpressCash.aspx (สินเช่ือเงินสดทนัใจกสิกรไทย) 
https://www.kasikornbank.com/th/business/sme/financial-services/credit-card/Pages/k-sme-expresscash.aspx (สินเช่ือเงินสด
ทนัใจกสิกรไทยเพ่ือผูป้ระกอบการ) 
 สอบถามไดท่ี้ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา 
 สอบถาม K-Contact Center 02-8888888 กด 04 ตลอด 24 ชัว่โมง 

9. ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ท่ีน่าสนใจ   

 สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย (K-Personal Loan) 
ขอ้มลูในเอกสารฉบบัน้ี มีผลใชบ้งัคบัไดต้ั้งแต่วนัน้ีเป็นตน้ไป 
ขอ้มูลเพ่ิมเติม  : ตารางแนบรายละเอียดเกี่ยวกบัดอกเบี้ ย ค่าบริการต่างๆและเบี้ ยปรบัท่ีสถาบนัการเงินอาจเรียกไดใ้นการประกอบธุรกิจ
สินเชื่อส่วนบุคคลภายใตก้ารก ากบั ตามเอกสารแนบ 1  

 
 
 

 

ค าเตือน : ธนาคารจ าเป็นตอ้งด าเนินการทางกฎหมาย หากท่านไม่ช าระยอดคงคา้งขั้นต า่ หรือเต็มจ านวน  มิฉะน้ัน ท่านจะมีภาระค่าใชจ้่าย

ดอกเบี้ ย ยอดหน้ีคงคา้งนับจากวนัท่ีมีการเบิกถอนวงเงินสินเชื่อ 
 

http://www.kasikornbank.com/TH/Personal/Loans/KPersonalCredit/Pages/KExpressCash.aspx
https://www.kasikornbank.com/th/business/sme/financial-services/credit-card/Pages/k-sme-expresscash.aspx
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เอกสารแนบ 1 


