ตารางการเปิ ดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชือส่วนบุคคล
ผูข้ ายผลิตภัณฑ์ : บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
(กรุณ าอ่านตารางการเปิ ดเผยข้อมู ล ผลิ ต ภัณ ฑ์ฉ บับนี และควรศึ กษา ผูอ้ อกผลิตภัณฑ์ : บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
รายละเอีย ดและเงือนไขโดยละเอีย ดก่อนที ท่ า นจะตัด สิ นใจซือหรื อใช้ ชือผลิตภัณฑ์ : สินเชือเงินด่วน Xpress Loan
บริการผลิตภัณฑ์)
1 เมษายน 2564
. คําอธิบายผลิตภัณฑ์สินเชือเงินด่วนโดยย่อ
สินเชือเงินด่วน เป็ นสินเชือส่วนบุคคลแบบไม่มีหลักประกันประเภทเงินกู ้ ซึงเป็ นสินเชือส่วนบุคคลภายใต้การกํากับ มีระยะเวลาการชําระคืนที
แน่ นอน (Term Loan) คิดดอกเบียแบบลดต้นลดดอก โดยมีวตั ถุประสงค์เพือใช้จ่ายอุปโภคบริโภคตามความต้องการส่วนบุคคล
. ลักษณะทีสําคัญของผลิตภัณฑ์สินเชือเงินด่วน
 วงเงินสิ นเชือสูงสุ ด เท่ าของรายได้ต่อเดื อน หรื อกระแสเงินสดหมุนเวียนในบัญชีเงินฝาก ซึงฝากไว้กับสถาบันการเงินเฉลี ย
ต่อเดือนเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า เดือน ทังนี สูงสุดไม่เกิน . ล้านบาท
 อัตราดอกเบีย : แบบลดต้นลดดอกสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี (รวมดอกเบีย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนี ยมต่างๆ)
อัตราดอกเบีย ระยะเวลาการผ่อนชําระ:
วงเงินอนุ มตั ิ

อัตราดอกเบียสําหรับลูกค้า
ทัวไป

อัตราดอกเบีย
สําหรับลูกค้า
โครงการ
Payroll

ระยะเวลาการผ่อนชําระ/ต่อเดือน

25%

12,18, 24

ตังแต่ 6,000–20,000 บาท

พนักงาน
ประจํา
25%

เจ้าของ
กิจการ
25%

ตังแต่ 20,001–80,000 บาท

25%

25%

25%

12,18,24,36,48,60

ตังแต่ 80,001–240,000 บาท

22%

24%

21%

12,18,24,36,48,60

ตังแต่ 240,001 บาท ขึนไป

19%

20%

17%

12,18,24,36,48,60

 อัตราดอกเบียตามตารางข้างต้น จะมีผลเฉพาะกับสินเชือเงินด่วนทีอนุ มตั ิตงแต่
ั วนั ที 1 สิงหาคม 2563 เป็ นต้นไป เท่านัน
 การคํานวณดอกเบีย : แบบรายวัน
. อัตราค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ
ค่าใช้จา่ ยทีจ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ
 ค่าอากรแสตมป์ ติดสัญญาเงินกู ้ อัตราเงินกู ้ 2,000 บาทต่อค่าอากร บาท เศษของ 2,000 บาทคิด บาท
. หน้าทีของลูกค้าตามข้อกําหนดของผลิตภัณฑ์สินเชือเงินด่วน
 ชําระเงินต้นและดอกเบีย งวดละเท่ าๆ กันทุ กเดื อน โดยผูก้ ูจ้ ะต้องนํ าเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ทีแจ้งไว้กับธนาคารทุกเดือน (เป็ น
บัญชีเดียวกันกับทีธนาคารโอนเงินกูใ้ ห้ผกู ้ )ู ้ และธนาคารจะทําการหักบัญชีเงินฝากตามทีได้ตกลงกันจนกว่าจะชําระหนี เสร็จ
หลังจากทีมีการเบิกเงินกูใ้ นงวดแรก ผูก้ ูจ้ ะต้องเริมชําระคืนเงินกูใ้ ห้ธนาคารในเดือนถัดไป ถัดจากเดือนทีมีการเบิกเงินกูง้ วดแรก
. กรณีลกู ค้าไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของผลิตภัณฑ์สินเชือเงินด่วน
 ตังแต่วนั ที เมษายน
อัตราดอกเบียกรณี ผิดนั ดชําระหนี คิดอัตราปกติตามสัญญาบวกอีกไม่เกิน % รวมสูงสุดไม่เกิน
% ต่อปี ในส่วนต้นเงินกูท้ ี ผิดนั ดชําระ (ยกเว้นกลุ่มลูกค้าทีได้รับอนุ มัติก่อน ส.ค.
เฉพาะกรณีทีได้รับอัตราดอกเบีย
มากกว่า % อัตราดอกเบียผิดนัดชําระรวมสูงสุดไม่เกิน %)
 ถ้าถึงกําหนดชําระคืนเงินกู ้ ดอกเบีย ดอกเบียผิดนัดชําระ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าปรับ ทีจะต้องชําระ
ให้แก่ธนาคาร แต่ท่านไม่ได้นํามาชําระ ท่านยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทใดๆ ทีท่านมีอยู่กบั ธนาคาร หรือ
เงินซึงอยู่ในความครอบครองดูแล และ/หรือในอํานาจสังการของธนาคาร ไม่ว่าธนาคารจะได้รบั ฝากเงิน ได้การครอบครองดูแล
และ/หรือได้อาํ นาจสังการนี มาโดยทางใด เพือเข้าชําระหนี และ/หรือ ความรับผิดชอบของท่านได้ทนั ที โดยไม่จาํ ต้องบอกกล่าว
ทังนี ธนาคารจะนําส่งหลักฐานการหักบัญชีให้ท่านทราบ
 กรณีทีผูก้ ผู ้ ิดนัด / ผิดสัญญา ทางธนาคารมีอาํ นาจในการหักเงินจากบัญชีเงินฝาก หรือบัญชีอนๆ
ื ทีผูก้ มู ้ ีอยู่ เพือนํามาชําระหนี ของ
ผูก้ ทู ้ ีค้างชําระอยูไ่ ด้ ทังนี ธนาคารจะมีหลักฐานการหักบัญชีให้ผกู ้ ทู ้ ราบ
 ธนาคารอาจจําเป็ นต้องบอกเลิกสัญญาและดําเนิ นการทางกฎหมายต่อไป หากผูก้ ผู ้ ิดนัด/ผิดสัญญา และธนาคารมีสิทธิระงับการ
เบิกเงินกู ้ และ/หรือบอกเลิกสัญญาได้ทนั ที และให้หนี ทงหมดถึ
ั
งกําหนดชําระโดยทันที

 หากท่านมีปัญหาในการชําระคืนเงินกูย้ ืมตามเวลาทีกําหนด กรุณาแจ้งให้ธนาคารทราบทันที เพือร่วมกันพิจารณาเงือนไขการ
ชําระคืนในรูปแบบอืน
. กรณีชาํ ระเงินกูย้ ืมก่อนครบกําหนด
 ไม่มีค่าปรับชําระคืนก่อนกําหนด
. ข้อกําหนดเกียวกับผูค้ าประกั
ํ
นหรือหลักประกัน
 ไม่มี
. การทําประกันวินาศภัยสําหรับผลิตภัณฑ์สินเชือเงินด่วน
 ไม่มี
. ความเสียงทีสําคัญของผลิตภัณฑ์สินเชือเงินด่วน
 กรณีผกู ้ ชู ้ าํ ระค่างวดล่าช้า ธนาคารจะปรับดอกเบียเป็ นอัตราดอกเบียผิดนัดชําระ
. สิงทีควรทราบเพิมเติม
 การเปลียนแปลงสถานทีจัดส่งใบแจ้งหนี สถานทีจัดส่งเอกสาร และหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ
ติดต่อขอเปลียนแปลงข้อมูลได้ที K-Contact Center 02-888-8888 กด ตลอด ชัวโมง
 การเปลียนแปลงถินทีอยู่ / ภูมิลาํ เนา
ติดต่อขอเปลียนแปลงโดยกรอกแบบฟอร์มขอเปลียนแปลงทีอยู่ พร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน โดยขอแบบฟอร์มได้ที
K-Contact Center 02-888กด ตลอด ชัวโมง หรือทีธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา
 กรณีทีต้องชําระหรือมีการเรียกเก็บใดๆ ธนาคารจะมีการแจ้งให้ผกู ้ ทู ้ ราบทุกครังก่อนถึงวันครบกําหนดชําระ
 กรณีทีธนาคารได้รบั ชําระหนี คืน ธนาคารจะนําส่งหลักฐานการชําระหนี ให้ผกู ้ ทู ้ ราบ
 กรณีมีการเปลียนแปลงเงือนไขผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการทีมีผลกระทบต่อการใช้บริการของผูก้ ู ้
ธนาคารจะแจ้งข้อมูลอันเป็ น
สาระสําคัญของการเปลียนแปลงทีชัดเจนให้ผกู ้ ทู ้ ราบล่วงหน้าตามเงือนไขระบุในสัญญา
 การรับเอกสารหลังการพิจารณาสินเชือ กรณีสมัครสินเชือเงินด่วนผ่านช่องทาง K PLUS ธนาคารจะส่งเอกสารพิจารณาสินเชือ เช่น
หนังสือแจ้งผลการอนุ มตั ิ ตารางผ่อนชําระ ใบแจ้งยอดบัญชีสินเชือเงินด่วน Xpress Loan ใบแจ้งหักบัญชี ใบเสร็จรับเงินชําระเงินกู ้
หรือเอกสารสําคัญอืน ๆ ทีธนาคารเห็นสมควร ให้ทางอีเมล
. รายละเอียดเพิมเติมเกียวกับผลิตภัณฑ์สินเชือเงินด่วนและช่องทางการติดต่อธนาคาร
 สอบถามได้ทีธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา
 สอบถาม K-Contact Center 02-888กด ตลอด ชัวโมง
12. ผลิตภัณฑ์อืนๆ ทีน่าสนใจ
 บัตรเงินด่วน Xpress Cash
 สินเชือบุคคลเพือสวัสดิการกสิกรไทย (K-Personal Loan for Welfare)
ข้อมูลในเอกสารฉบับนี มีผลใช้บงั คับได้ตงแต่
ั วนั ที 1 เมษายน 2564 เป็ นต้นไป
หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นเป็ นข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการเบืองต้น ซึงอาจมีการเปลียนแปลงได้ในภายหลัง ทังนี ลูกค้าจะผูกพันกับธนาคาร
ตามคําขอซือผลิตภัณฑ์หรือขอใช้บริการ หรือเงือนไขในสัญญาผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงิน หรือเงือนไขใดๆ ตามทีธนาคารแจ้งให้ทราบ
เท่านัน
คําเตือน :
1.ธนาคารจะคิดดอกเบียตังแต่วนั ทีลูกค้าได้รบั เงินกู ้ กรณีลูกค้าผิดนัดชําระหนี /ผิดสัญญา จะมีดอกเบียและค่าใช้จ่ายในการติดตามทวง
ถามหนี เพิมเติม
2.โปรดทําความเข้าใจผลิตภัณฑ์และเงือนไขก่อนลงนาม หากมีขอ้ สงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิมเติม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที หรือ
K-Contact Center โทร 02-8888888
3.ธนาคารหรือบริษัททีธนาคารมอบหมายจําเป็ นต้องดําเนิ นการทางกฎหมาย หากท่านไม่ชาํ ระค่างวดอย่างสมําเสมอ

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกียวกับดอกเบีย ค่าบริการต่างๆ และเบียปรับทีสถาบันการเงินอาจเรียกได้
ในการประกอบธุรกิจสินเชือส่วนบุคคลภายใต้การกํากับ
เริมใช้ตงแต่
ั วันที 1 เมษายน 2564
1. ดอกเบีย ดอกเบียผิดนัด ค่าบริการต่างๆ และ เบียปรับ
ดอกเบีย ดอกเบียผิดนัด ค่าบริการต่างๆ และ เบียปรับ
ค่าใช้จา่ ยตามทีได้จา่ ยไปจริงและพอสมควรแก่เหตุ
2. ค่าใช้จา่ ยทีจ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ
ค่าอากรแสตมป์ - ปิ ดต้นฉบับสัญญากูเ้ งิน

ตังแต่ 14% - 25% ต่อปี
ค่าอากร บาท ต่อทุกๆ วงเงินกู ้ ,
บาท เศษของ
2,
บาท คิดอากร บาท (สูงสุดไม่เกิน ,
บาท)

3. ค่าใช้จา่ ยทีจ่ายให้แก่หน่วยงานภายนอกหรือบุคคลอืน
3.1 ค่าใช้จ่ายในการชําระเงิน
- ชําระโดยหักบัญชีธนาคารอืน*
(ไม่มีบริการ)
- ชําระทีเคาเตอร์ของธนาคารอืน*
(ไม่มีบริการ)
- ชําระผ่านเครือง ATM ของธนาคารอืน*
(ไม่มีบริการ)
- ชําระผ่านจุดบริการรับชําระเคาน์เตอร์เซอร์วิส **
บาท / ครัง
- ชําระผ่านจุดบริการรับชําระเทสโก้โลตัสทุกสาขา **
บาท / ครัง
- ชําระผ่านจุดบริการรับชําระบิกซีทุกสาขา **
บาท / ครัง
- ชําระผ่านช่องทางทรูมนั นี (TrueMoney Express / Kiosk / Wallet)**
บาท / ครัง
3.2 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต
ไม่มี
3.3 ค่าใช้จ่ายในกรณีเงินในบัญชีไม่พอจ่าย* (กรณีหกั ชําระหนี จากสถาบัน
ไม่มี
การเงินอืน)
บาท/รอบบัญชี
3.4 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี ***
4. ค่าใช้จา่ ยทีเป็ นต้นทุนในการดําเนินงานของธนาคาร
4.1 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี
ไม่มี
4.2 ค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืน (ไม่เกิน 200 บาทต่อครัง)
ไม่มี
4.3 ค่าธรรมเนี ยมในการขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด
ไม่มี
4.4 ค่าธรรมเนี ยมในการขอตรวจสอบรายการ
ไม่มี
4.5 ค่าธรรมเนี ยมออกบัตรใหม่กรณีหาย/ชํารุด (กรณีใช้บตั รในการเบิกถอน)
100 บาท / ครัง
4.6 ค่าธรรมเนี ยมขอรหัสประจําตัวบัตรใหม่ทดแทนรหัสเดิม (กรณีใช้บตั รใน
100 บาท / ครัง
การเบิกถอน)
หมายเหตุ : . ดอกเบียและค่าธรรมเนี ยมต่างๆ อาจมีการเปลียนแปลงได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
. ไม่เรียกเก็บค่าบริการในกรณีชาํ ระโดยการหักบัญชี หรือชําระทีเคาน์เตอร์ หรือชําระทีเครือง ATM ของธนาคารกสิกรไทย
. * ปั จจุบนั ธนาคารยังไม่มีบริการนี
. ** เฉพาะผลิตภัณฑ์ ประเภททีสามารถใช้บริการได้
. *** เรียกเก็บค่าใช้จ่ายติดตามทวงถามหนี สาํ หรับสินเชือ Xpress Cash ทุกประเภท (รวมถึงสินเชือ K-Express Cash (สินเชือ
เงินสดทันใจกสิกรไทย) บัตรเงินด่วน Xpress Cash และสินเชือ Xpress Cash ภายใต้ชือ Dolfin Money by KBank) (ยกเว้นสินเชือส่วนบุคคล
ภายใต้การกํากับอืนๆ หรือเป็ นไปตามเงือนไขทีธนาคารกําหนด)
6. สําหรับ สินเชือเงินด่วน เพดานอัตราดอกเบียใหม่ ที % จะมีผลใช้บงั คับกับสินเชือทีธนาคารอนุ มตั ิตงแต่
ั วนั ที ส.ค.
เป็ นต้นไป
7. ตังแต่วนั ที เมษายน
อัตราดอกเบียกรณีผิดนัดชําระหนี คิดอัตราปกติตามสัญญาบวกอีกไม่เกิน % รวมสูงสุดไม่เกิน
% ต่อปี ในส่วนต้นเงินกูท้ ีผิดนัดชําระ (สําหรับสินเชือเงินด่วน ยกเว้นกลุ่มลูกค้าทีได้รบั อนุ มตั ิก่อน ส.ค.
เฉพาะกรณีทีได้รบั อัตรา
ดอกเบียมากกว่า % อัตราดอกเบียผิดนัดชําระรวมสูงสุดไม่เกิน %)
ในกรณีทีผูข้ อกูม้ ียอดหนี จากการใช้สินเชือ Xpress Cash ทุกประเภท (รวมถึงสินเชือ K-Express Cash (สินเชือเงินสดทันใจกสิกรไทย) บัตร
เงินด่วน Xpress Cash และสิ นเชือ Xpress Cash ภายใต้ชือ Dolfin Money by KBank) ค้างชําระเกินกว่าระยะเวลาทีกําหนด และธนาคารได้
มอบหมายให้นิติบุคคลซึงเป็ นผูใ้ ห้บริการเรียกเก็บหนี เป็ นผูต้ ิดตามทวงถามหนี ดงั กล่าว และซึงในการติดตามหนี นัน จะมีค่าติดตามทวงถามหนี
ตามทีธนาคารประกาศกําหนด และทีธนาคารหรือผูใ้ ห้บริการเรียกเก็บหนี ได้แจ้งให้ผขู ้ อกูท้ ราบ

