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ตารางการเปิดเผยขอ้มูลผลิตภณัฑสิ์นเช่ือส่วนบุคคล  

(กรุณาอ่านตารางการเปิดเผยขอ้มูลผลิตภัณฑฉ์บับน้ี และควรศึกษา

รายละเอียดและเงื่อนไขโดยละเอียดก่อนท่ีท่านจะตัดสินใจซ้ือหรือใช้

บริการผลิตภณัฑ)์ 

ผูข้ายผลิตภณัฑ ์  :  บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 

ผูอ้อกผลิตภณัฑ ์ :  บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 

ชื่อผลิตภณัฑ ์     :  บตัรเงินด่วน Xpress Cash 

13 มีนาคม 2566  

1. ค าอธิบายผลิตภณัฑบ์ตัรเงินดว่น Xpress Cash 

บตัรเงินดว่น Xpress Cash  

เป็นวงเงินสินเชื่อหมุนเวยีนท่ีธนาคารกสิกรไทยอนุมติัใหท่้านเพื่อเป็นวงเงนิส ารอง ใหท่้านคล่องตวัในการใชจ้่ายในชีวิตประจ าวนั โดยไม่ตอ้งมหีลกัทรพัย์

หรือบุคคลค ้าประกนั รวมถึงไม่มีการเสียดอกเบี้ ย เมื่อไม่มีการใชว้งเงิน วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได ้โดยวงเงนิอนุมติัเป็นไปตามเกณฑธ์นาคาร                                                                                           

บริการเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์: 

บริการเบิกถอนเงินสดจากตู ้ ATM โดยใชบ้ตัร 

 บริการเบิกถอนเงินสด โดยใชบ้ตัรที่ตู ้ATM ทุกธนาคารทัว่ไทยไดต้ลอด 24 ชัว่โมง  

บริการเบิกถอนเงินสดจากตู ้ATM โดยไม่ตอ้งใชบ้ตัร  

 บริการเบิกถอนเงินสด โดยไม่ตอ้งใชบ้ตัรที่ตู ้K-ATM ผ่าน K PLUS 

บริการเงินสดโอนไว (Cash Day1) 

 บริการโอนเงินกูก้อ้นแรก เขา้บญัชีเงินฝากของผูกู้ ้โดยไม่ตอ้งใชบ้ตัรและรหสัประจ าตวั 

บริการเงินสดทนัใจโทรสัง่ได ้(Call for Xpress Cash) 

 บริการโอนเงินกู ้เขา้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของท่าน โดยโทรสัง่ใหธ้นาคารโอนเงินสดเขา้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของท่าน ท่ีเบอร์ 02-

8888888  

บริการเงินดว่นโอนเขา้บญัชี (Smart Cash) 

 บริการโอนเงินกู ้เขา้บญัชีเงินฝากออมทรพัยข์องท่าน ผ่านช่องทาง K PLUS สามารถข าระแบบขั้นต า่ เต็มจ านวน หรือผ่อนช าระได ้สูงสุด 36 

เดือน (ตามจ านวนเงินท่ีลูกคา้เลือก) 

บริการช าระสินคา้/บริการแบบเต็มจ  านวน และ บริการช าระสินคา้/บริการแบบผ่อนช าระกบัรา้นคา้ท่ีร่วมรายการ*  

 ลูกคา้สามารถท าการซ้ือสินคา้/บริการ ผ่านเคร่ืองอนุมติัเงินอตัโนมติั (EDC: Electronic Data Capture) หรือ website กบัรา้นคา้ที่ร่วมรายการ 

 กรณีผ่อนช าระ สามารถผ่อนช าระรายเดือนไดน้านสูงสุด 36 เดือน ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กบัโปรโมชัน่และขอ้ตกลงกบัแต่ละรา้นคา้ท่ีร่วมรายการ 

 

บริการเปลี่ยนยอดใชจ้า่ยเต็มจ  านวน เป็นแบบผ่อนช าระผ่าน K PLUS (Smart Pay) 

 ลูกคา้สามารถน ารายการซ้ือสินคา้/บริการท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทข้ึนไป เปล่ียนเป็นยอดผ่อนช าระรายเดือนไดน้านสูงสุด 36 เดือน  

 

2. ลกัษณะท่ีส าคญัของผลิตภณัฑ ์

 กรณีผูส้มคัรมีรายได ้ตั้งแต่ 30,000 บาท/เดือนข้ึนไป วงเงินอนุมติัสูงสุดไม่เกิน 5 เท่า ของรายได ้โดยวงเงินอนุมติัเป็นไปตามเกณฑธ์นาคาร 

 กรณีผูส้มคัรมีรายได ้ต า่กว่า 30,000 บาท/เดือน วงเงินอนุมติัสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่า ของรายได ้โดยวงเงินอนุมติัเป็นไปตามเกณฑธ์นาคาร 

และผูส้มคัรจะตอ้งมีวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลภายใตก้ารก ากบั กบัสถาบนัการเงินหรือผูป้ระกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใตก้ารก ากบัท่ีไม่ใช่

สถาบนัการเงิน ไม่เกิน 3 แห่ง (ทั้งน้ี กรณีท่ีเป็นลูกคา้ท่ีมีหรือเคยมีวงเงินสินเชื่อส่วนบุคลภายใตก้ารก ากบั ก่อนวนัท่ี 1 กนัยายน 2560 กบั

ธนาคาร สามารถคงวงเงินเดิมหรืออนุมติัวงเงินใหม่สูงสุดไม่เกิน 5 เท่า ของรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน หรือกระแสเงินสดหมุนเวียนเขา้ในบญัชีเงิน

ฝากของผูบ้ริโภคเฉล่ียต่อเดือน) 

 ไม่มีการเรียกเก็บดอกเบี้ ย หากไม่มีการเบิกถอน/เบิกใชว้งเงิน 

 ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเขา้  

 ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี  

 ไม่มีค่าธรรมเนียมเบิกถอน/เบิกใชว้งเงิน  

 ไม่มีค่าธรรมเนียมในการเบิกเงินสดล่วงหนา้ (Cash Advance)  
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 กดเงินง่ายโดยใชบ้ตัรท่ีตู ้ATM ทัว่ไทย (ท่ีมีสัญลักษณ์ ATM Pool และ PLUS) ตลอด 24 ชม. สูงสุด 200,000 บาทต่อวนั ถอนไดสู้งสุด 10 

ครั้ง/วนั ครั้งละไม่เกิน 30,000 บาท (ข้ึนอยู่กบัตู ้ATM ท่ีลูกคา้ใชบ้ริการ)  

 กดเงินโดยไม่ใชบ้ตัรไดท่ี้ตู ้K-ATM สูงสุด 500,000 บาทต่อวนั ครั้งละไม่เกิน 30,000 บาท (ข้ึนอยู่กบัตู ้ATM ท่ีลูกคา้ใชบ้ริการ) 

 โอนวงเงินเขา้บญัชีออมทรัพย ์โดยสามารถช าระคืนแบบขั้นต า่ เต็มจ านวน หรือผ่อนช าระ นานสูงสุด 36 เดือน (ข้ึนอยู่กบัจ านวนเงินท่ีลูกคา้

เลือก) 

 ลูกคา้สามารถซ้ือสินคา้/บริการ ผ่านเคร่ืองอนุมติัเงินอตัโนมติั (EDC: Electronic Data Capture) หรือ website กบัรา้นคา้ที่ร่วมรายการ 

 ลูกคา้สามารถท ารายการผ่อนช าระเมื่อซ้ือสินคา้/บริการกบัรา้นคา้ที่ร่วมรายการ 

 ลูกคา้สามารถเปล่ียนยอดช าระเต็มจ านวน เป็นแบบผ่อนช าระ 

 อตัราดอกเบี้ ย : แบบลดตน้ลดดอกตั้งแต่ 18% - 25% ต่อปี (รวมดอกเบี้ ย ค่าปรบั ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ) มีผลส าหรบัลูกคา้ที่ไดร้บั

อนุมติัตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2565  

 

กลุม่ลกูคา้ อตัราดอกเบ้ีย (ตอ่ปี) 

พนักงานประจ าที่มีบญัชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกร

ไทยและเลือกช าระเงินโดยการหกับญัชีอตัโนมติั 18% - 25% 

พนักงานประจ า 20% - 25% 

เจา้ของกิจการ/ผูป้ระกอบอาชีพอิสระ 22% - 25% 

หมายเหตุ   

1. อตัราดอกเบี้ ยเป็นไปตามเกณฑธ์นาคาร 

2. อตัราดอกเบี้ ยบริการช าระสินคา้/บริการแบบผ่อนช าระ ข้ึนอยู่กบัโปรโมชัน่และขอ้ตกลงของแต่ละรา้นคา้ที่ร่วมรายการ 

3. อตัราดอกเบี้ ยบริการช าระสินคา้/บริการแบบเต็มจ านวน เท่ากบัอตัราดอกเบี้ ยท่ีธนาคารอนุมติัและแจง้ใหลู้กคา้ทราบ 

4. อตัราดอกเบี้ ยบริการช าระสินคา้/บริการแบบผ่อนช าระ (กรณีเปล่ียนยอดใชจ้่ายเต็มจ านวนเป็นแบบผ่อนช าระ) เท่ากบัอตัราดอกเบี้ ยท่ี

ปรากฏบน K PLUS ในแต่ละครั้งของการท ารายการ  

 อตัราดอกเบี้ ยกรณีผิดนัดช าระหน้ี : คิดดอกเบี้ ยในอตัราเพิ่มข้ึนจากดอกเบี้ ยกรณีปกติสูงสุดท่ีธนาคารอนุมติัและแจง้ใหลู้กคา้ทราบอีกไม่เกิน 

3% ต่อปี และสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปีของเงินตน้ในงวดท่ีผิดนัดช าระ 

3. อตัราค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ 

 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1  

4. สิทธิและหนา้ท่ีของลกูคา้ตามขอ้ก าหนดของผลิตภณัฑ ์

 ชี้ แจงรายละเอียดวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลภายใตก้ารก ากบัท่ีมีอยู่ ณ ปัจจุบนัและท่ีอยู่ระหว่างการยื่นขอกบัสถาบนัการเงินอื่นหรือผูป้ระกอบ

ธุรกิจสินเชื่อบุคคลท่ีมิใช่สถาบนัการเงินในช่วงระยะเวลา 2 เดือนก่อนหนา้จนถึงวนัท่ียื่นขอสินเชื่อหรือขอเพิ่มวงเงินกบัธนาคารกสิกรไทย  

 ช าระหน้ีของวงเงินสินเชื่อ พรอ้มดอกเบี้ ย ค่าใชจ้่าย และเงินค่าธรรมเนียม (ถา้มี) ใหแ้ก่ธนาคาร เพื่อลดยอดหน้ีทุกเดือน อย่างนอ้ยเดือนละ 1 

(หน่ึง) ครั้ง โดยเลือกช าระ ดงัน้ี 

o สามารถเลือกช าระคืนเป็นเงินสดหรือช าระโดยการหกับัญชี โดยช าระเป็นจ านวนขั้นต า่ 5% ของยอดเงินท่ีเรียกเก็บในใบแจง้หน้ี 

หรือ 500 บาท ข้ึนอยู่กบัจ านวนใดจะสูงกว่า หรือจะช าระเกินกว่าจ านวนเงินขั้นต า่ท่ีก าหนด ส าหรับผูม้ีรายไดน้้อยกว่า 15,000 

บาท ช าระเป็นจ านวนขั้นต า่ 3.3333% ของยอดเงินท่ีเรียกเก็บในใบแจง้หน้ี หรือ 200 บาท ข้ึนอยู่กบัจ านวนใดจะสูงกว่า หรือจะ

ช าระเกินกว่าจ านวนเงินขั้นต า่ที่ก าหนด  (เฉพาะรอบบญัชีเดือนเมษายน 2563 – ธนัวาคม 2567 ธนาคารเรียกเก็บจ านวนเงินขั้น

ต า่ต่อรอบบญัชีตามจริงโดยไม่ก าหนดจ านวนเงินท่ีตอ้งช าระขั้นต า่ที่ 500 หรือ 200 บาท ) 

o หรือ เลือกช าระโดยการหกับญัชีเต็มจ านวนตามใบแจง้ยอดบญัชีบตัรเงินด่วน Xpress Cash  (โดยธนาคารค านวณจากยอดคงคา้ง

และคิดดอกเบี้ ยถึงวนัท่ีวนัสรุปยอดเท่าน้ัน ทั้งน้ีจะมีดอกเบี้ ยเกิดข้ึนรายวนัระหว่างวนัสรุปยอดถึงวนัท่ีหกับญัชี หากตอ้งการช าระ

บญัชีเป็น 0บาท กรุณาติดต่อ K-Contact Center ไดท่ี้หมายเลข  02-8888888) 

 เมื่อสมคัรบริการหกับญัชีอตัโนมติั ธนาคารจะท าการผูกบริการ SMS แจง้ขอ้มูลครบก าหนดช าระ (SMS due alert)  และ บริการ SMS แจง้ขอ้มูล

ช าระการหกับัญชี (SMS payment alert) ใหโ้ดยอัตโนมติั โดยไม่มีค่าใชจ้่ายในการสมคัรและใชบ้ริการ หากไม่ประสงค์รับ SMS สามารถแจง้

ยกเลิกผ่าน K-Contact Center ไดท่ี้หมายเลข  02-8888888   

 ส าหรบัค่างวดผ่อนช าระสินคา้/บริการ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ถา้มี) ตกลงช าระหรือยินยอมใหธ้นาคารหกับญัชี (แลว้แต่กรณี) เต็มจ านวน 

 ส าหรบับตัรเงินด่วน Xpress Cash ส าหรบัผูม้ีบญัชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยและเลือกการช าระโดยการหกับญัชีเพื่อความสะดวกในการ

ช าระหน้ีของท่านตามสญัญาฉบบัน้ี ท่านตกลงยินยอมใหธ้นาคารและ/หรือหน่วยงานตน้สังกดัของท่าน ด าเนินการหกัเงินเดือนประจ า และ/

หรือสิทธิอนัพึงมีพึงไดเ้ป็นเงินของท่านจากบญัชีเงินเดือน และ/หรือบญัชีเงินฝากอื่นๆทีท่านมีอยู่กบัธนาคาร ตามยอดเงินและก าหนดเวลาที่

จะตอ้งผ่อนช าระกบันาคารตามสัญญาฉบบัน้ีไดท้ันทีในวนัท่ีมีการจ่ายเงินเขา้บญัชีเงินฝากของท่านทั้งน้ีธนาคารจะมีหลักฐานการหกับญัชีให ้

ลูกคา้ทราบ 

 ทั้งน้ีท่านสามารถเลือกช าระเต็มจ านวน/บางส่วน/ขั้นต า่ ผ่านช่องทางการช าระเงินไดต้ามปกติ โดยหากท่านมีการช าระเงินเขา้มาก่อนวันครบ

ก าหนดช าระเงิน ทางธนาคารจะไม่หกัเงินผ่านบญัชีเงินเดือนซ ้าอีก  

 ลูกคา้สามารถยกเลิกการใชบ้ตัรไดทุ้กเมื่อโดยติดต่อ K-Contact Center เพื่อตรวจสอบยอดช าระปิดบญัชีเป็นศูนย ์
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5. กรณีลกูคา้ไม่ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดของผลิตภณัฑ ์

 ในกรณีท่ีท่านแจง้ขอ้มูลรายละเอียดวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลภายใตก้ารก ากบัท่ีมีอยู่ ณ ปัจจุบนัและที่อยู่ระหว่างการยื่นขอกบัสถาบนัการเงินอื่น

หรือผูป้ระกอบธุรกิจสินเชื่อบุคคลท่ีมิใช่สถาบนัการเงินในช่วงระยะเวลา 2 เดือนก่อนหนา้จนถึงวนัท่ียื่นขอสินเชื่อหรือขอเพิ่มวงเงินไม่ครบถว้น

หรือไม่ถูกตอ้ง ธนาคารอาจพิจารณาลดวงเงินหรือบอกเลิกวงเงินสินเชื่อบุคคลภายใตก้ารก ากบัน้ี 

 ในกรณีท่ีท่านผิดนัด หรือผิดสญัญาไม่ว่าขอ้ใดขอ้หน่ึง ธนาคารคิดดอกเบี้ ยของเงินตน้ในงวดท่ีผิดนัดช าระในอตัราเพิ่มข้ึนจากดอกเบี้ ยกรณีปกติ

สูงสุดท่ีธนาคารอนุมติัและแจง้ใหลู้กคา้ทราบอีกไม่เกิน 3% ต่อปี และสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี 

 ค่าใชจ้่ายในการติดตามทวงถามหน้ี 50 บาทต่อรอบบญัชี (กรณีคา้งช าระ 1 รอบบญัชี) และ 100 บาทต่อรอบบญัชี (กรณีคา้งช าระมากกว่า 

1 รอบบญัชี) ส าหรบัยอดหน้ีคา้งช าระตั้งแต่ 1,000 บาทข้ึนไป 

 ถา้ถึงก าหนดช าระคืนเงินกู ้ดอกเบี้ ย  ดอกเบี้ ยผิดนัดช าระ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้่าย และ/หรือค่าปรับท่ีจะตอ้งช าระใหแ้ก่ธนาคาร 

แต่ท่านไม่ไดน้ ามาช าระ ท่านยินยอมใหธ้นาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากประเภทใดๆ ท่ีท่านมีอยู่กบัธนาคาร หรือเงินซ่ึงอยู่ในความครอบครอง

ดูแล และ/หรือในอ านาจสัง่การของธนาคาร ไม่ว่าธนาคารจะไดร้ับฝากเงิน ไดก้ารครอบครองดูแล และ/หรือไดอ้ านาจสัง่การน้ีมาโดยทางใด 

เพื่อเขา้ช าระหน้ี และ/หรือ ความรบัผิดชอบของท่านไดท้นัที โดยไม่จ าตอ้งบอกกล่าว ทั้งน้ี ธนาคารจะน าส่งหลกัฐานการหกับญัชีใหท่้านทราบ 

 ธนาคารอาจจ าเป็นตอ้งบอกเลิกสัญญาและด าเนินการทางกฎหมายต่อไป หากท่านผิดนัด/ผิดสัญญา และธนาคารมีสิทธิระงบัการใชว้งเงิน

สินเชื่อ และ/หรือบอกเลิกสัญญาไดท้ันที และใหห้น้ีตน้เงินและดอกเบี้ ย ค่าธรรมเนียม และจ านวนเงินอื่นใดท่ีท่านตอ้งช าระใหแ้ก่ธนาคาร

ภายใตส้ญัญาฉบบัน้ีทั้งหมดถึงก าหนดช าระโดยทนัที 

6. ความเส่ียงท่ีส  าคญัของผลิตภณัฑ ์

 โปรดเก็บรักษาบตัรและเลขรหสัประจ าบัตร (Personal Identification Number “PIN”) ท่ีท่านไดร้ับไวเ้ป็นความลับ ไม่เปิดเผยใหผู้อ้ื่นทราบ 

รวมถึงไม่มอบหรือโอนบตัรหรือ PIN ใหบุ้คคลอื่นใชแ้ทน และไม่เก็บบตัรและ PIN ไวใ้นท่ีเดียวกนั 

7. ส่ิงท่ีควรทราบเพ่ิมเติม  

 การเปล่ียนแปลงสถานท่ีจดัส่งใบแจง้ยอดบญัชี หรือเอกสาร หรือหมายเลขโทรศพัท ์

สามารถติดต่อขอเปล่ียนแปลงขอ้มูลไดท่ี้ K-Contact Center  02-8888888  ตลอด 24 ชัว่โมง  

 การเปล่ียนแปลงถ่ินท่ีอยู่ / ภูมิล าเนา 

ติดต่อขอเปล่ียนแปลงโดยกรอกแบบฟอร์มขอเปล่ียนแปลงท่ีอยู่ พรอ้มแนบส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน โดยขอแบบฟอร์มไดท่ี้ K-Contact 

Center 02-8888888  ตลอด 24 ชัว่โมง หรือท่ีธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา 

 กรณีท่ีตอ้งช าระหน้ีหรือมีการเรียกเก็บค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ ธนาคารจะมีการแจง้ใหลู้กคา้ทราบทุกครั้งก่อนถึงวนัครบก าหนด

ช าระ 

 กรณีท่ีธนาคารไดร้บัช าระหน้ี หรือค่าปรบั ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ ธนาคารจะน าส่งหลกัฐานช าระเงินใหลู้กคา้ทราบ 

 กรณีมีการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขผลิตภณัฑห์รือการใหบ้ริการที่มีผลกระทบต่อการใชบ้ริการของลูกคา้ ธนาคารจะแจง้ขอ้มูลอนัเป็นสาระส าคญั

ของการเปล่ียนแปลงท่ีชดัเจนใหลู้กคา้ทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั 

 การสมคัรบตัรเงินด่วน Xpress Cash ผ่านช่องทาง K PLUS หรือ ช่องทางอิเล็กทรอนิกสอ์ื่นๆ ของธนาคาร ส าหรบัผูข้อสินเชื่อท่ีมีความประสงค์

ขอรับเอกสารทางอีเมลเท่าน้ัน โดยธนาคารจะจัดส่งเอกสารหลังการพิจารณาสินเชื่อ เช่น ใบแจง้ยอดบัญชีบัตรเงินด่วน Xpress Cash 

(Statement) เอกสารส าคญัอื่น ๆ ใหท้างอีเมล หากประสงคจ์ะขอรับเอกสารทางไปรษณีย ์ผูข้อสินเชื่อสามารถสมคัรผลิตภัณฑข์องธนาคาร

โดยกรอกใบสมคัรกระดาษผ่านช่องทางสาขาหรือตวัแทนของธนาคาร (กรณีขอเพิ่มวงเงินบตัรเดิมธนาคารจะส่งเอกสารใหต้ามช่องทางการรับ

เอกสารท่ีท่านไดแ้จง้ความประสงคไ์ว)้ 

 การจัดสรรเงินท่ีธนาคารไดร้ับช าระหน้ี ธนาคารจะน าไปตัดช าระหน้ีตามล าดับ ดังน้ี (1) ดอกเบี้ ยรายการผ่อนช าระ (ถา้มี) (2) เงินตน้

รายการผ่อนช าระ (ถา้มี) (3) ค่าธรรมเนียม/ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนในรอบบิล (ถา้มี) (4) ดอกเบี้ ยเรียกเก็บรอบบิลปัจจุบนั (5) เงินตน้ ของยอด

เรียกเก็บตามรอบบิลท่ีคา้งช าระนานท่ีสุดก่อน แลว้จึงค่อยตดัช าระหน้ีตามรอบบิลท่ีคา้งช าระรองลงมาตามล าดบั 

 ลูกคา้ที่สมคัรตามเกณฑข์องผูม้ีบญัชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยหรือผูม้ีรายไดป้ระจ าต า่กว่า 15,000 บาท/เดือน จะตอ้งเลือกวิธีช าระโดย

การหกับญัชีเท่าน้ัน 

 กรณีเลือกช าระเงินโดยการหกับญัชีอตัโนมติั ธนาคารจะเรียกเก็บเงินท่ีครบก าหนดช าระตั้งแต่เวลา 01.00 น. ของวนัท่ีครบก าหนดช าระ โดย

ธนาคารจะยึดถือเงินในบญัชีเท่ากบัจ านวนหน้ีท่ีถึงก าหนดช าระในแต่ละครั้งตั้งแต่เวลาดงักล่าวเพื่อด าเนินการหกัเงินเขา้ช าระหน้ีท่ีครบก าหนด

ช าระได ้จนกวา่ธนาคารจะไดร้บัช าระหน้ีจ านวนน้ันครบถว้น และลูกคา้จะเบิกถอนเงินไดเ้พยีงจ านวนเงินส่วนท่ีเกินยอดท่ีธนาคารเรียกเก็บใน

แต่ละครั้งเท่าน้ัน ส าหรบัค่างวดผ่อนช าระค่าสินคา้/บริการ (ถา้มี) ธนาคารจะท าการหกับญัชีเต็มจ านวน โดยสามารถตรวจสอบยอดท่ีตอ้ง

ช าระไดจ้ากใบแจง้ยอดบญัชีท่ีธนาคารจดัส่งให ้

8. รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์และช่องทางการติดตอ่ของธนาคาร 

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

 สอบถามไดท่ี้ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา 

 สอบถาม K-Contact Center 02-8888888  ตลอด 24 ชัว่โมง 

 LINE KBANK LIVE 

9. ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ท่ีน่าสนใจ   

 สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan 

 

 

ค าเตือน :  
1.ธนาคารจะคิดดอกเบี้ ยตั้งแต่วนัท่ีลกูคา้ไดร้บัหรือถือว่าไดร้บัเงินกู ้กรณีลูกคา้ผิดนัดหรือช าระต า่กว่ายอดช าระขั้นต า่ จะมีดอกเบี้ ยและค่าใชจ้า่ยในการ

ติดตามทวงถามหน้ีเพิ่มเติม 

2.โปรดท าความเขา้ใจผลิตภณัฑแ์ละเงื่อนไขก่อนลงนาม หากมีขอ้สงสยัหรือตอ้งการสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติม โปรดติดต่อเจา้หนา้ที่ หรือ K-Contact Center 

โทร 02-8888888 

3.ธนาคารหรือบริษัทท่ีธนาคารมอบหมายจ าเป็นตอ้งด าเนินการทางกฎหมาย หากท่านไม่ช าระยอดคงคา้งขั้นต า่ หรือเต็มจ านวน 

https://kbank.co/info_XPC
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ขอ้มูลเพ่ิมเติม  : ตารางแนบรายละเอียดเกี่ยวกบัดอกเบี้ ย ค่าบริการต่างๆและเบี้ ยปรบัท่ีสถาบนัการเงินอาจเรียกไดใ้นการประกอบธุรกิจ

สินเชื่อส่วนบุคคลภายใตก้ารก ากบั ตามเอกสารแนบ 1  

เอกสารแนบ 1 

ประกาศ 

รายละเอียดเก่ียวกับดอกเบ้ีย ค่าบรกิารตา่งๆ และเบ้ียปรบัท่ีสถาบนัการเงินอาจเรยีกได ้

ในการประกอบธุรกิจสินเช่ือสว่นบุคคลภายใตก้ารก ากับ 

เริม่ใชต้ั้งแตว่ันท่ี  1  กันยายน  2565 

1. ดอกเบ้ีย ดอกเบ้ียผิดนดั ค่าบริการตา่งๆ และ เบ้ียปรบั 

    ดอกเบี้ ย ดอกเบี้ ยผิดนัด ค่าบริการต่างๆ และ เบี้ ยปรบั 

 

ตั้งแต่ 17% - 25% ต่อปี 

                ค่าใชจ้า่ยตามท่ีไดจ้า่ยไปจริงและพอสมควรแก่เหตุ 

2. ค่าใชจ้า่ยท่ีจา่ยใหแ้ก่หน่วยงานราชการ 

    ค่าอากรแสตมป์ - ปิดตน้ฉบบัสญัญากูเ้งิน 

 

ค่าอากร 1 บาท ต่อทุกๆ วงเงินกู ้2,000 บาท เศษ

ของ 2,000 บาท คิดอากร 1 บาท (สูงสุดไมเ่กิน 

10,000 บาท) 

3. ค่าใชจ้า่ยท่ีจา่ยใหแ้ก่หน่วยงานภายนอกหรือบุคคลอ่ืน 

    3.1 ค่าใชจ้่ายในการช าระเงิน 

          - ช าระโดยหกับญัชีธนาคารอื่น* 

          - ช าระที่เคาเตอรข์องธนาคารอื่น* 

          - ช าระผ่านเคร่ือง ATM  ของธนาคารอื่น* 

          - ช าระผ่านจุดบริการรบัช าระเคาน์เตอรเ์ซอรว์ิส  ** 

          - ช าระผ่านจุดบริการรบัช าระเทสโกโ้ลตสัทุกสาขา ** 

          - ช าระผ่านช่องทางทรูมนัน่ี (TrueMoney Express / Kiosk / Wallet)**    

    3.2 ค่าใชจ้่ายในการตรวจสอบขอ้มูลเครดิต 

    3.3 ค่าใชจ้่ายในกรณีเงินในบญัชีไม่พอจ่าย* (กรณีหกัช าระหน้ีจากสถาบนัการเงินอ่ืน) 

    3.4 ค่าใชจ้่ายในการติดตามทวงถามหน้ี*** 

 

    3.5 ค่าใชจ้่ายท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการพสิูจน์ตวัตนหรือยืนยนัตวัตนของลูกคา้ทางดิจทิลั 

 

 

ไม่มีบริการ 

ไม่มีบริการ 

ไม่มีบริการ 

15 บาท / ครั้ง 

10 บาท / ครั้ง 

15 บาท / ครั้ง 

ไม่มีค่าบริการ 

ไม่มีบริการ 

50 บาทต่อรอบบญัชี(กรณีคา้ง 1 รอบบญัชี) และ 

100 บาท/รอบบญัชี (กรณีคา้งมากกว่า 1 รอบบญัชี) 

ไม่มีค่าบริการ 

4. ค่าใชจ้า่ยท่ีเป็นตน้ทุนในการด าเนินงานของธนาคาร 

    4.1 ค่าใชจ้่ายในการติดตามทวงถามหน้ี 

    4.2 ค่าใชจ้่ายกรณีเช็คคืน (ไมเ่กิน 200 บาทต่อครั้ง) 

    4.3 ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจง้ยอดบญัชีของแต่ละงวด 

    4.4 ค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบรายการ 

    4.5 ค่าธรรมเนียมออกบตัรใหม่กรณีหาย/ช ารุด (กรณีใชบ้ตัรในการเบิกถอน) 

    4.6 ค่าธรรมเนียมขอรหสัประจ าตวับตัรใหมท่ดแทนรหสัเดิม (กรณีใชบ้ตัรในการ 

          เบิกถอน) 

 

ไม่มีบริการ 

ไม่มีค่าบริการ 

ไม่มีค่าบริการ 

ไม่มีค่าบริการ 

100 บาท / ครั้ง 

100 บาท / ครั้ง 

หมายเหตุ :  1. ดอกเบี้ ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ อาจมีการเปล่ียนแปลงได ้โดยธนาคารจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

                2. ไม่เรียกเก็บค่าบริการในกรณีช าระโดยการหกับญัชี หรือช าระที่เคาน์เตอร ์หรือช าระท่ีเคร่ือง ATM ของธนาคารกสิกรไทย 

                3. * ปัจจุบนัธนาคารยงัไม่มีบริการน้ี 

                4. ** เฉพาะผลิตภณัฑ ์ประเภทท่ีสามารถใชบ้ริการได ้

                5. *** เรียกเก็บค่าใชจ้่ายติดตามทวงถามหน้ีส าหรับสินเชื่อ Xpress Cash ทุกประเภท (รวมถึงสินเชื่อ K-Express Cash (สินเชื่อ

เงินสดทนัใจกสิกรไทย) บตัรเงินด่วน Xpress Cash และสินเชื่อ Xpress Cash ภายใตช้ื่อ Dolfin Money by KBank) ธนาคารจะเรียกเก็บส าหรบั

ยอดหน้ีคา้งช าระตั้งแต่หน่ึงพนับาทข้ึนไป (ยกเวน้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใตก้ารก ากบัอื่นๆ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีธนาคารก าหนด) มีผลตั้งแต่ 

12 กนัยายน 2564 โดยเร่ิมเรียกเก็บส าหรบัยอดครบก าหนดช าระตั้งแต่ 17 ตุลาคม 2564  

                6. ส าหรบั สินเชื่อเงินด่วน เพดานอตัราดอกเบี้ ยใหม่ ท่ี 25% จะมีผลใชบ้งัคบักบัสินเชื่อท่ีธนาคารอนุมติัตั้งแต่วนัท่ี 1 ส.ค. 2563 

เป็นตน้ไป 

                7. ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2564 อตัราดอกเบี้ ยกรณีผิดนัดช าระหน้ี คิดอตัราปกติตามสญัญาบวกอีกไม่เกิน 3% รวมสูงสุดไมเ่กิน 

25% ต่อปี ในส่วนตน้เงินกูท่ี้ผิดนัดช าระ (ส าหรบัสินเชื่อเงินด่วน ยกเวน้กลุ่มลูกคา้ที่ไดร้บัอนุมติัก่อน 1 ส.ค. 2563 เฉพาะกรณีท่ีไดร้บัอตัรา

ดอกเบี้ ยมากกว่า 25% อตัราดอกเบี้ ยผิดนัดช าระรวมสูงสุดไม่เกิน 26%) 

                          ในกรณีท่ีผูข้อกูม้ียอดหน้ีจากการใชสิ้นเชื่อ Xpress Cash ทุกประเภท (รวมถึงสินเชื่อ K-Express Cash (สินเชื่อเงินสดทนัใจ

กสิกรไทย) บตัรเงินด่วน Xpress Cash และสินเชื่อ Xpress Cash ภายใตช้ื่อ Dolfin Money by KBank) คา้งช าระเกินกว่าระยะเวลาที่ก าหนด 

และธนาคารไดม้อบหมายใหนิ้ติบุคคลซ่ึงเป็นผูใ้หบ้ริการเรียกเก็บหน้ีเป็นผูติ้ดตามทวงถามหน้ีดงักล่าว และซ่ึงในการติดตามหน้ีน้ัน จะมีค่า

ติดตามทวงถามหน้ีตามท่ีธนาคารประกาศก าหนด และท่ีธนาคารหรือผูใ้หบ้ริการเรียกเก็บหน้ีไดแ้จง้ใหผู้ข้อกูท้ราบ 

 


