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ตารางการเปิดเผยขอ้มูลผลิตภณัฑสิ์นเช่ือส่วนบุคคล  
(กรุณาอ่านตารางการเปิดเผยขอ้มูลผลิตภัณฑฉ์บบัน้ี และควรศึกษา

รายละเอียดและเงื่อนไขโดยละเอียดก่อนท่ีท่านจะตัดสินใจซ้ือหรือใช้

บริการผลิตภณัฑ)์ 

ผูข้ายผลิตภณัฑ ์  :  บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
ผูอ้อกผลิตภณัฑ ์ :  บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
ชื่อผลิตภณัฑ ์      :  สินเชื่อเงินสดทนัใจกสิกรไทย (K-Express Cash) ทุกประเภท/

บตัรเงินด่วน Xpress Cash 
15 เมษายน 2563 

1. ค าอธิบายผลิตภณัฑสิ์นเช่ือเงินสดทนัใจกสิกรไทย (K-Express Cash) ทุกประเภท/บตัรเงินดว่น Xpress Cash  
สินเชื่อเงินสดทนัใจกสิกรไทย (K-Express Cash) ทุกประเภท/ บตัรเงินด่วน Xpress Cash 
เป็นวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนท่ีธนาคารกสิกรไทยอนุมติัใหท่้านเพื่อเป็นวงเงินส ารอง ใหท่้านคล่องตัวในการใชจ้่ายในชีวิตประจ าวนั โดยไม่ตอ้งมีหลักทรัพย์

หรือบุคคลค ้าประกนั รวมถึงไม่มีการเสียดอกเบี้ ย เมื่อไม่มีการใชว้งเงิน 
บริการอ่ืน ๆ เก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์: 
บริการเงินสดโอนไว   

 บริการโอนเงินสินเชื่อท่ีไดร้ับการอนุมัติเขา้บัญชีออมทรัพย์ของท่าน ภายใน 2 วนัหลังจากไดร้ับการอนุมัติสินเชื่อ สมัครได ้ณ วนัท่ีกรอกใบ

สมคัรผลิตภณัฑ ์

บริการเงินสดทนัใจโทรสัง่ได ้ 

 บริการโอนเงินจากวงเงินในบญัชีบตัรเขา้บญัชีออมทรพัยข์องท่าน โดยโทรสัง่ใหธ้นาคารโอนเงินสดเขา้บญัชีเงินฝากของท่านง่ายๆ สมคัรบริการ 

/ โทรสัง่เงิน โทร 02-8888888  

บริการหกับญัชีอตัโนมติัเพื่อช าระบตัร Xpress Cash  

 บริการช าระโดยการหกับญัชี เฉพาะบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เป็นจ านวนขั้นต า่ 5% ของยอดคงคา้งตามใบแจง้ยอดหรือไม่น้อยกว่า 500 บาท

ข้ึนอยู่กบัจ านวนใดจะสูงกว่า (ส าหรับลูกคา้รายไดน้้อยกว่า 15,000 บาท หกับญัชีอตัโนมติัเป็นจ านวนขั้นต า่ 3% ของยอดคงคา้งตามใบแจง้

ยอด และไม่นอ้ยกว่า 200 บาท ต่อรอบบญัชี) เมื่อสมคัรบริการช าระโดยการหกับญัชี  

 เมื่อสมัครบริการหักบัญชีอตัโนมัติ ธนาคารจะท าการผูกบริการ SMS แจง้ขอ้มูลครบก าหนดช าระ (SMS due alert)  และ บริการ SMS แจง้

ขอ้มูลช าระการหกับญัชี (SMS payment alert) ใหโ้ดยอตัโนมติั โดยไม่มีค่าใชจ้่ายในการสมคัรและใชบ้ริการ หากไม่ประสงคร์ับ SMS สามารถ

แจง้ยกเลิกผ่าน K-contact center ไดท่ี้หมายเลข  02-8888888  

บริการเพิ่มเติมส าหรบับตัรเงินด่วน Xpress Cash 

บริการช าระสินคา้/บริการแบบเต็มจ านวน และ บริการช าระสินคา้/บริการแบบผ่อนช าระกบัรา้นคา้ที่ร่วมรายการ  

 ลกูคา้สามารถท าการซ้ือสินคา้/บริการกบัรา้นคา้ที่ร่วมรายการ ผ่านเคร่ืองอนุมติัเงินอตัโนมติั (EDC: Electronic Data Capture) หรือ website 

 กรณีผ่อนช าระ สามารถผ่อนไดส้งูสุดท่ี 72 เดือน (ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัโปรโมชัน่และขอ้ตกลงกบัแต่ละรา้นคา้) 

 ดอกเบี้ ยบริการช าระสินคา้/บริการแบบเต็มจ านวน เท่ากบัดอกเบี้ ยกดเงินสดตามปกติ 

 ดอกเบี้ ยบริการช าระสินคา้/บริการแบบผ่อนช าระ ข้ึนอยู่กบัโปรโมชัน่และขอ้ตกลงกบัแต่ละรา้นคา้) 

บริการผ่านช่องทาง K PLUS 

 ลกูคา้สามารถเบิกถอนวงเงินบตัรเงินด่วน Xpress Cash เขา้บญัชีเงินฝากออมทรพัยผ่์านบริการ SMART CASH 

 ลกูคา้สามารถเปล่ียนยอดการใชจ้่ายผ่านบตัรเงินด่วน Xpress Cash มลูค่าตั้งแต่ 1,000 บาทข้ึนไป เพื่อผ่อนช าระผ่านบริการ SMART PAY 

 ลกูคา้สามารถถอนเงินโดยไม่ใชบ้ตัร โดยสรา้งรายการถอนวงเงินผ่าน K PLUS แลว้ไป SCAN ท่ีตู ้ATM เพื่อรบัเงินสด 

 ลกูคา้สามารถตรวจสอบรายการใชจ้่าย และประวติัการแบ่งช าระผ่าน K PLUS ได ้

 ลกูคา้สามารถ จ่ายบิลบตัร ผ่าน K PLUSได ้

 ลกูคา้สามารถขอ STATEMENT ยอ้นหลงัผ่าน K PLUS ได ้นานสงูสุด 12 รอบบิล 

 

2. ลกัษณะท่ีส าคญัของผลิตภณัฑ ์

 วงเงินอนุมติัสงูสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได ้และไม่เกิน 1.5 ลา้นบาท ส าหรบักรณีรายไดต้ั้งแต่ 30,000 บาท/เดือนข้ึนไป 

 วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได ้กรณีรายไดผู้ส้มัครต า่กว่า 30,000 บาท/เดือน และผูส้มัครจะตอ้งมีวงเงินกับสถาบนัการเงิน หรือผู ้

ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใตก้ารก ากบัท่ีไม่ใช่สถาบนัการเงินอยู่แลว้ไม่เกิน 3 แห่ง (ทั้งน้ี กรณีท่ีเป็นลกูคา้ท่ีมีหรือเคยมีวงเงินสินเชื่อ

ส่วนบุคลภายใตก้ารก ากบัก่อนวนัท่ี 1 กนัยายน 2560 กบัธนาคาร สามารถคงวงเงินเดิมหรืออนุมติัวงเงินใหม่สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้

เฉล่ียต่อเดือนหรือกระแสเงินสดหมุนเวียนเขา้ในบญัชีเงินฝากของผูบ้ริโภคเฉล่ียต่อเดือน) 

 อตัราดอกเบี้ ยลดตน้ลดดอก รวมถึงไม่มีการเสียดอกเบี้ ย หากไม่มีการใชว้งเงิน 
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 ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเขา้  

 ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี  

 ไม่มีค่าธรรมเนียมในการเบิกเงินสดล่วงหนา้ (Cash Advance)  

 กดง่ายท่ีตู ้ATM ทุกธนาคารทัว่ไทยตลอด 24 ช.ม.สงูสุด 200,000 บาทต่อวนั ถอนไดส้งสุด 10 ครั้ง/วนั ครั้งละไม่เกิน 30,000 บาท 

 ช าระคืนขั้นต า่ 5% หรือ 500 บาท ข้ึนอยู่กบัจ านวนใดจะสงูกว่า (กรณีรายไดน้อ้ยกว่า 15,000 บาท ช าระคืนขั้นต า่ 3% หรือ 200 บาท ข้ึนอยู่

กบัจ านวนใดจะสงูกว่า) 

 ส าหรบับตัร บตัรเงินด่วน Xpress Cash ลกูคา้สามารถท าการซ้ือสินคา้/บริการ และผ่อนช าระการซ้ือสินคา้/บริการกบัรา้นคา้ที่ร่วมรายการ 

 อตัราดอกเบี้ ย : แบบลดตน้ลดดอกสงูสุดไม่เกิน 28% ต่อปี (รวมดอกเบี้ ย ค่าปรบั ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ  
 

วงเงิน(บาท) 

K-Express Cash ทุก
ประเภท/ Xpress 

Cash 

K-Express Cash ทุกประเภท/Xpress Cash 
ส าหรบัผูม้ีบญัชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกร

ไทยและเลือกการช าระเงินโดยการหกับญัชี* 

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

หมายเหตุ   

 อตัราดอกเบี้ ยตามตารางน้ีส าหรับลูกคา้ท่ีมีประวัติ สถานภาพบัญชี และคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดเท่าน้ัน/อตัราดอกเบี้ ยผ่อนช าระ

สินคา้/บริการ ขึ้ นอยู่กบัโปรโมชัน่ของแต่ละสินคา้และรา้นคา้ท่ีร่วมรายการ/อตัราดอกเบี้ ยช าระสินคา้/บริการแบบเต็มจ านวน ใชอ้ตัราดอกเบี้ ย

ปกติตามอตัราดอกเบี้ ยกดเงินสด 

 ส าหรบัลกูคา้ที่ไดร้บัการอนุมติัใหม่เท่าน้ัน 

 กรณีการขอเพิ่มวงเงินกูห้มุนเวียนสินเชื่อภายใตช้ื่อบตัรเงิด่วน Xpress Cash หรือ สินเชื่อเงินสดทนัใจกสิกรไทย (K-Express Cash) ธนาคารจะ

พิจารณาเพิ่ม/เปล่ียนแปลงเฉพาะวงเงินในบัตรเท่าน้ัน ส าหรับอตัราดอกเบี้ ยใหเ้ป็นไปตามสัญญาสินเชื่อภายใตช้ื่อบตัรเงินด่วน Xpress Cash 

หรือสินเชื่อเงินสดทนัใจกสิกรไทย (K-Express Cash) เดิมท่ีลกูคา้ท าไวก้บัธนาคาร 

 *ช าระโดยการหกับญัชีจากยอดสินเชื่อคงคา้งขั้นต า่ 5% ผ่านบญัชีเงินเดือนธนาคารกสิกรไทย (ส าหรบัลูกคา้รายไดน้้อยกว่า 15,000 บาท หกั

บญัชีจากยอดสินเชื่อคงคา้งขั้นต 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 
- ค่าใชจ้่ายในการติดตามทวงถามหน้ี                                  88 บาท/รอบบญัชี 

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

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

 ชี้ แจงรายละเอียดวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลท่ีมีอยู่ ณ ปัจจุบนัและท่ีอยู่ระหว่างการยื่นขอกบัสถาบนัการเงินอื่นหรือผูป้ระกอบธุรกิจสินเชื่อบุคคลท่ี

มิใช่สถาบนัการเงินในช่วงระยะเวลา 2 เดือนก่อนหนา้จนถึงวนัท่ียื่นขอสินเชื่อหรือขอเพิ่มวงเงิน  

 ช าระหน้ีของวงเงินสินเชื่อ พรอ้มดอกเบี้ ย ค่าใชจ้่าย และเงินค่าธรรมเนียม (ถา้มี) ใหแ้ก่ธนาคาร เพื่อลดยอดหน้ีทุกเดือนอย่างน้อยเดือนละ 1 
(หน่ึง) ครั้ง โดยเลือกช าระ ดงัน้ี 
- สามารถเลือกช าระคืนเป็นจ านวนขั้นต า่ 5% ของยอดเงินท่ีเรียกเก็บในใบแจง้หน้ี หรือ 500 บาท ข้ึนอยู่กบัจ านวนใดจะสงูกว่า หรือจะช าระ

เกินกว่าจ านวนเงินขั้นต า่ท่ีก าหนด (ส าหรบัลกูคา้รายไดน้อ้ยกว่า 15,000 บาท หกับญัชีอตัโนมติัเป็นจ านวนขั้นต า่ 3% ของยอดคงคา้งตาม
ใบแจง้ยอด และไม่นอ้ยกว่า 200 บาท ต่อรอบบญัชี) 

 ช าระคืนเต็มจ านวนท่ีท่านเบิกถอนรวมดอกเบี้ ย โดยการช าระคืนเต็มจ านวนยอดเงินในใบแจง้หน้ี ยอดเงินจะค านวณถึง ณ วนัสรุปยอดบัญชี

เท่าน้ัน ดังน้ัน กรณีท่ีท่านตอ้งการช าระคืนเต็มจ านวนท่ีท่านเบิกถอนรวมดอกเบี้ ย (ช าระปิดยอดทั้งหมด) กรุณาสอบถามยอดคงคา้งท่ีตอ้งช าระ
คืนก่อนทุกครั้ง โดยสามารถสอบถามยอดคงคา้งไดจ้ากหลากหลายช่องทาง ผ่าน K-Contact   

 ส าหรับสินเชื่อ K-Express Cash ทุกประเภท/Xpress Cash ส าหรับผูม้ีบญัชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยและเลือกการช าระเงินโดยการหัก
บญัชี 
- เพื่อความสะดวกในการช าระหน้ีของท่านตามสญัญาฉบบัน้ี ท่านตกลงยินยอมใหธ้นาคารและ/หรือหน่วยงานตน้สงักดัของท่าน ด าเนินการ

หกัเงินเดือนประจ า และ/หรือสิทธิอนัพึงมีพึงไดเ้ป็นเงินของท่านจากบญัชีเงินเดือน และ/หรือบญัชีเงินฝากอื่นๆ ท่ีท่านมีอยู่กบัธนาคาร ตาม
ยอดเงินและก าหนดเวลาท่ีจะตอ้งผ่อนช าระกบัธนาคารตามสญัญาฉบบัน้ีไดท้นัทีในวนัท่ีมีการจ่ายเงินเขา้บญัชีเงินฝากของท่าน 

 

 

 

 

4. หนา้ท่ีของลกูคา้ตามขอ้ก าหนดของผลิตภณัฑ ์(ตอ่) 

- ทั้งน้ีท่านสามารถเลือกช าระเต็มจ านวน/บางส่วน/ขั้นต า่ ผ่านช่องทางการช าระเงินไดต้ามปกติ โดยหากท่านมีการช าระเงินเขา้มาก่อนวนั
ครบก าหนดช าระเงิน ทางธนาคารจะไม่หกัเงินผ่านบญัชีเงินเดือนซ ้าอีก 

 ทั้งน้ี หากท่านพน้สภาพการเป็นพนักงานตอ้งยา้ยไม่ว่าจะเป็นการยา้ยสงักดั ยา้ยขา้มเขตไปยงัจงัหวดัอื่นใด และ/หรือการกระท าใดๆ ในลกัษณะ
ท่ีท าใหม้ีการเปล่ียนแปลงสถานท่ีจ่ายเงินเดือนใหแ้ก่ท่าน  หรือผิดไปจากท่ีแจง้ไวแ้ก่ธนาคาร ท่านตกลงใหธ้นาคารคิดอตัราดอกเบี้ ยในอตัรา
ตามท่ีสงูข้ึนตามท่ีธนาคารประกาศก าหนด 

 ในกรณีท่ีท่านประสงคจ์ะเลิกสัญญาก่อนก าหนดเวลา 1 (หน่ึง) ปี หรือภายหลังจากระยะเวลาที่ยืดออกไปแลว้ ท่านจะตอ้งแจง้ใหธ้นาคารทราบ
เป็นลายลกัษณอ์กัษรล่วงหน้าก่อนวนัท่ีท่านประสงคจ์ะใหม้ีผลเป็นการเลิกสญัญา และเมื่อธนาคารรบัทราบความประสงคแ์ลว้ ธนาคารมีสิทธิท่ี
จะระงบัการใชว้งเงินตามสัญญาฉบบัน้ีไดท้ันที โดยถือว่า ท่านไดร้ับทราบวิธีปฏิบัติเช่นน้ีแลว้ ในวนัท่ีท าสัญญาฉบบัน้ี และหากมีหน้ีคา้งช าระ
เท่าใด ท่านจะตอ้งช าระเงินคืนให ้ธนาคารภายในไม่เกินวนัท่ีท่านประสงคจ์ะเลิกสญัญาน้ัน 

5. กรณีลกูคา้ไม่ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดของผลิตภณัฑ ์

 ในกรณีท่ีท่านแจง้ขอ้มูลรายละเอียดวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลท่ีมีอยู่ ณ ปัจจุบนัและท่ีอยู่ระหว่างการยื่นขอกบัสถาบนัการเงิน อื่นหรือผูป้ระกอบ

ธุรกิจสินเชื่อบุคคลท่ีมิใช่สถาบนัการเงินในช่วงระยะเวลา 2 เดือนก่อนหน้าจนถึงวนัท่ียื่นขอสินเชื่อหรือขอเพิ่มวงเงินไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง 
ธนาคารอาจพิจารณาลดวงเงินหรือบอกเลิกวงเงินสินเชื่อบุคคล 

 ในกรณีท่ีท่านผิดนัด หรือผิดสัญญาฉบบัน้ีไม่ว่าขอ้ใดขอ้หน่ึง ท่านตกลงใหธ้นาคารคิดดอกเบี้ ยในส่วนท่ีผิดนัดไดใ้นอตัราเท่ากบัอตัราดอกเบี้ ย
สงูสุดท่ีธนาคารประกาศเรียกเก็บจากสินเชื่อสินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย (K-Express Cash) ทุกประเภท/บตัรเงินด่วน Xpress Cash นับแต่
วนัท่ีท่านผิดนัด หรือผิดสญัญา ซ่ึงขณะท าสญัญาฉบบัน้ี เท่ากบัอตัราดอกเบี้ ยรอ้ยละ 28 (ยี่สิบแปด) ต่อปี  

 ค่าใชจ้่ายในการติดตามทวงถามหน้ี         88 บาท/รอบบญัชี 
 สิทธิในการหกักลบลบหน้ี : ท่านยินยอมใหธ้นาคารมีอ านาจหกัเงินจากบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั และ/หรือบญัชีเงินฝากประเภทอื่นๆ ท่ีท่าน
ฝากหรือมีอยู่กับธนาคารซ่ึงอยู่ในความครอบครองดูแลรักษา  และ/หรือในอ านาจสัง่การของธนาคารไม่ว่าธนาคารจะไดร้ับฝากเงิน ไดก้าร
ครอบครองดูแล และ/หรือไดอ้ านาจสัง่การน้ีมาโดยทางใดก็ตามไดท้ันที  เพื่อเป็นการช าระหน้ี และ/หรือชดใชค้่าเสียหายท่ีเกิดจากท่านตาม
สญัญาฉบบัน้ีไดท้ั้งหมด โดยธนาคารไม่จ าตอ้งบอกกล่าวถึงการหกับญัชีและไม่จ าเป็นตอ้งท าหลกัฐานการหกับญัชี และ/หรือเอกสารอื่นใดใหก้บั
ท่านอีก 

 ธนาคารมีสิทธิยึดถือ (hold) เงินในบญัชีเงินฝากทั้งท่ีมีอยู่แลว้ ในขณะน้ีและ/หรือท่ีจะมีข้ึนในภายหน้า เท่าจ านวนยอดหน้ีท่ีตกลงใหช้ าระหน้ีใน
แต่ละครั้ง และหกัช าระหน้ีไดท้นัที 

 ธนาคารอาจจ าเป็นตอ้งบอกเลิกสัญญาและด าเนินการทางกฎหมายต่อไป หากท่านผิดนัด /ผิดสัญญา และธนาคารมีสิทธิระงับการใชว้งเงิน
สินเชื่อ และ/หรือบอกเลิกสญัญาไดท้นัที และใหห้น้ีตน้เงินและดอกเบี้ ย ค่าธรรมเนียม และจ านวนเงินอื่นใดท่ีท่านตอ้งช าระใหแ้ก่ธนาคารภายใต้
สญัญาฉบบัน้ีทั้งหมดถึงก าหนดช าระโดยทนัที 
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6. ความเส่ียงท่ีส  าคญัของผลิตภณัฑ ์

 โปรดเก็บรักษาเลขรหสัประจ าบตัร (Personal Identification Number “Pin”) ท่ีท่านไดร้บัไวเ้ป็นความลบั ไม่เปิดเผยใหผู้อ้ื่นทราบ รวมถึงไม่มอบ
หรือโอนบตัรหรือเลขรหสัประจ าบตัรใหบุ้คคลอื่นใชแ้ทน และไม่เก็บรหสัและบตัรไวใ้นท่ีเดียวกนั 

7. ขอ้ควรปฏิบตัิ เม่ือลกูคา้มีความประสงคเ์ปลี่ยนแปลงขอ้มูลการติดตอ่ของตนเอง 

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

 การเปล่ียนแปลงถ่ินท่ีอยู่ / ภมูิล าเนา 
ติดต่อขอเปล่ียนแปลงโดยกรอกแบบฟอร์มขอเปล่ียนแปลงท่ีอยู่ พรอ้มแนบส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน โดยขอแบบฟอร์มไดท่ี้ K-Contact 

Center 02-8888888  ตลอด 24 ชัว่โมง หรือท่ีธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา 

8. รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์และช่องทางการติดตอ่ของธนาคาร 

 ผ่าน website : 
https://kbank.co/info_XPC 

 สอบถามไดท่ี้ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา 
 สอบถาม K-Contact Center 02-8888888  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 
 

https://kbank.co/info_XPC
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เอกสารแนบ 1 


