
 

ตารางการเปิดเผยขอ้มูลผลิตภณัฑสิ์นเช่ือส่วนบุคคล  

(กรุณาอ่านตารางการเปิดเผยขอ้มูลผลิตภัณฑ์ฉบับน้ี และควรศึกษา

รายละเอียดและเงื่อนไขโดยละเอียดก่อนท่ีท่านจะตัดสินใจซ้ือหรือใช้

บริการผลิตภณัฑ)์ 

ผูข้ายผลิตภณัฑ ์  :  บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 

ผูอ้อกผลิตภณัฑ ์ :  บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
ชื่อผลิตภณัฑ ์      :  สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan           

13 มีนาคม 2566  

1. ค าอธิบายผลิตภณัฑสิ์นเช่ือเงินด่วน Xpress Loan โดยยอ่   
สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลแบบไม่มีหลกัประกนัประเภทเงินกู ้ซ่ึงเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลภายใตก้ารก ากบั มีระยะเวลาการ

ช าระคืนท่ีแน่นอน (Term Loan) คิดดอกเบี้ ยแบบลดตน้ลดดอก โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชจ้่ายอุปโภคบริโภคตามความตอ้งการส่วนบุคคล 

2. ลกัษณะท่ีส าคญัของผลิตภณัฑ ์

 วงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 เท่าของรายไดต่้อเดือน โดยวงเงินอนุมติัเป็นไปตามเกณฑธ์นาคาร 

 กรณีผูส้มคัรมีรายไดต้ า่กว่า 30,000 บาทต่อเดือน วงเงินอนุมติัสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าของรายไดต่้อเดือน โดยวงเงินอนุมติัเป็นไปตาม

เกณฑธ์นาคาร และผูส้มคัรจะตอ้งมีวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลภายใตก้ารก ากบักบัสถาบนัการเงิน หรือผูป้ระกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล

ภายใตก้ารก ากบัท่ีไม่ใชส่ถาบนัการเงนิอยู่แลว้ไมเ่กิน 3 แห่ง (ในกรณีท่ีเป็นลูกคา้ที่มีหรือเคยมีวงเงินสินเชื่อส่วนบุคลภายใตก้ารก ากบั

ก่อนวนัท่ี 1 กนัยายน 2560 กบัธนาคาร  สามารถคงวงเงินเดิมหรืออนุมติัวงเงินใหม่สูงสุดไมเ่กิน 5 เท่าของรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

หรือกระแสเงินสดหมุนเวยีนเขา้ในบญัชีเงินฝากเฉล่ียต่อเดือน)  

 อตัราดอกเบี้ ย : แบบลดตน้ลดดอกตั้งแต่ 17%- 25% ต่อปี (รวมดอกเบี้ ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ) ส าหรับลูกคา้ท่ี

ไดร้บัอนุมติัตั้งแต่วนัท่ี 27 มีนาคม 2565 เป็นตน้ไป เท่าน้ัน 

ลูกคา้ 
อตัราดอกเบี้ ย ระยะเวลาการผ่อนช าระ 

(ต่อปี) (เดือน) 

ผูม้ีบญัชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย 17% - 25% 12, 18, 24, 36, 48, 60 

ผูม้ีเงินเดือน / ผูม้ีรายไดป้ระจ า 19% - 25% 12, 18, 24, 36, 48, 60 

เจา้ของกิจการ/ ผูป้ระกอบอาชีพอิสระ 21% - 25% 12, 18, 24, 36, 48, 60 

       หมายเหตุ: อตัราดอกเบี้ ยเป็นไปตามเกณฑธ์นาคาร 

 

 อตัราดอกเบี้ ยกรณีผิดนัดช าระหน้ี : คิดดอกเบี้ ยในอตัราเพิ่มข้ึนจากอตัราดอกเบี้ ยกรณีปกติสูงสุดท่ีธนาคารอนุมติัและแจง้ใหลู้กคา้

ทราบอีกไมเ่กิน 3% ต่อปี และสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี โดยค านวณบนฐานของเงินตน้ในงวดท่ีผิดนัดช าระนับแต่วนัลูกคา้ผิดนัดผิด

สญัญาเป็นตน้ไปจนถึงวนัท่ีศาลมีค าสัง่ประทบัรบัฟ้อง และเปล่ียนเป็นค านวนบนฐานเงินตน้ท่ีคา้งช าระทั้งจ านวนนับถดัจากวนัท่ีศาลมี

ค าสัง่ประทบัรบัฟ้องเป็นตน้ไป จนกวา่จะช าระหน้ีเสร็จส้ิน 

 การค านวณดอกเบี้ ย : แบบรายวนั 

3. อตัราค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ 

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 

4. สิทธิและหนา้ท่ีของลกูคา้ตามขอ้ก าหนดของผลิตภณัฑ ์

 ชี้ แจงรายละเอยีดวงเงินสินเชื่อส่วนบคุคลภายใตก้ารก ากบัท่ีมีอยู่ ณ ปัจจุบนัและที่อยู่ระหวา่งการยื่นขอกบัสถาบนัการเงินอื่นหรือผู้

ประกอบธุรกิจสินเชื่อบุคคลที่มิใช่สถาบนัการเงินในช่วงระยะเวลา 2 เดือนก่อนหนา้จนถึงวนัท่ียื่นขอสินเชื่อหรือขอเพิ่มวงเงินกบั

ธนาคารกสิกรไทย  

 หลงัจากท่ีมีการเบิกเงินกู ้ผูกู้จ้ะตอ้งเร่ิมช าระคืนเงินกูใ้หธ้นาคารในเดือนถัดจากเดือนท่ีมีการเบิกเงินกูเ้ป็นตน้ไป โดยช าระเงินตน้และ

ดอกเบี้ ยใหแ้ก่ธนาคาร งวดละเท่าๆ กันทุกเดือน โดยผูกู้จ้ะตอ้งน าเงินเขา้บัญชีออมทรัพย์ท่ีแจง้ไวก้ับธนาคารทุกเดือน (เป็นบัญชี

เดียวกนักบัท่ีธนาคารโอนเงินกูใ้หผู้กู้)้ และธนาคารจะท าการหกัเงินในบญัชีเงินฝากตามท่ีไดต้กลงกนัจนกว่าจะช าระหน้ีเสร็จส้ิน 

 ลูกคา้สามารถปิดวงเงินก่อนก าหนดไดโ้ดยไม่มีค่าใชจ้่าย 

ลูกคา้สามารถช าระเงินไดทุ้กช่องทางของธนาคารกสิกรไทย โดยไม่มีค่าธรรมเนียม 

5. กรณีลกูคา้ไม่ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดของผลิตภณัฑ ์

 ในกรณีท่ีผูกู้แ้จง้ขอ้มูลรายละเอียดวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลภายใตก้ารก ากบัท่ีมีอยู่ ณ ปัจจุบนัและที่อยูร่ะหว่างการยื่นขอกบัสถาบนั

การเงินอื่นหรือผูป้ระกอบธุรกิจสินเชือ่บุคคลท่ีมิใช่สถาบนัการเงินในช่วงระยะเวลา 2 เดือนก่อนหนา้จนถึงวนัท่ียื่นขอสินเชื่อหรือขอเพิ่ม

วงเงินไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง ธนาคารอาจพจิารณาบอกเลิกวงเงินสินเชือ่เงินด่วน Xpress Loan และใหห้น้ีท่ีเกิดข้ึนภายใตส้ญัญากู ้

เงินถึงก าหนดช าระทนัที 



 ในกรณท่ีผูกู้ผิ้ดนัด ผิดสญัญากูเ้งินไม่ว่าขอ้ใดขอ้หน่ึงผูกู้ต้อ้งเสียดอกเบี้ ยกรณีผิดนัดช าระหน้ีในอตัราในอตัราเพิม่ข้ึนจากอตัราดอกเบี้ ย

กรณีปกติสูงสุดท่ีธนาคารอนุมติัและแจง้ใหลู้กคา้ทราบอีกไมเ่กิน 3% ต่อปี และสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี โดยค านวณบนฐานของเงินตน้

ในงวดท่ีผิดนัดช าระนับแต่วนัลูกคา้ผิดนัดผิดสญัญาเป็นตน้ไปจนถึงวนัท่ีศาลมีค าสัง่ประทบัรบัฟ้อง และเปล่ียนเป็นค านวนบนฐานเงิน

ตน้ท่ีคา้งช าระทั้งจ านวนนับถดัจากวนัท่ีศาลมีค าสัง่ประทบัรบัฟ้องเป็นตน้ไป จนกว่าจะช าระหน้ีเสร็จส้ิน(ยกเวน้กลุ่มลูกคา้ที่ไดร้บั

อนุมติัก่อน 1 ส.ค. 2563 เฉพาะกรณีท่ีไดร้บัอตัราดอกเบี้ ยมากกว่า 25% อตัราดอกเบี้ ยผิดนัดช าระรวมสูงสุดไม่เกิน 26%) 

 ถา้ถึงก าหนดช าระคืนเงินกู ้ดอกเบี้ ย  ดอกเบี้ ยผิดนัดช าระ ค่าบริการ คา่ธรรมเนียม ค่าใชจ้่าย และ/หรือคา่ปรบั  ท่ีจะตอ้งช าระใหแ้ก่

ธนาคาร แต่ผูกู้ไ้มไ่ดน้ ามาช าระ ผูกู้ย้นิยอมใหธ้นาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากประเภทใดๆ ท่ีผูกู้ม้ีอยู่กบัธนาคาร หรือเงินซ่ึงอยู่ใน

ความครอบครองดูแล และ/หรือในอ านาจสัง่การของธนาคาร ไม่ว่าธนาคารจะไดร้บัฝากเงิน ไดก้ารครอบครองดูแล และ/หรือได้

อ านาจสัง่การน้ีมาโดยทางใด เพื่อเขา้ช าระหน้ี และ/หรือ ความรบัผิดชอบของผูกู้ไ้ดท้นัที โดยไม่จ าตอ้งบอกกล่าว ทั้งน้ี ธนาคารจะ

น าส่งหลกัฐานการหกับญัชีใหผู้กู้ท้ราบ 

 ธนาคารอาจจ าเป็นตอ้งบอกเลิกสญัญาและด าเนินการทางกฎหมายต่อไป หากผูกู้ผิ้ดนัด/ผิดสญัญา และธนาคารมีสิทธิระงบัการเบิก

เงินกู ้และ/หรือบอกเลิกสญัญาไดท้นัที และใหห้น้ีทั้งหมดถึงก าหนดช าระโดยทนัที 

 หากท่านมีปัญหาในการช าระคืนเงินกูย้ืมตามเวลาท่ีก าหนด กรุณาแจง้ใหธ้นาคารทราบทนัที เพื่อร่วมกนัพิจารณาเงื่อนไขการช าระคืน

ในรูปแบบอื่น 
6. กรณีช าระเงินกูย้ืมก่อนครบก าหนด 

 ไม่มีค่าปรบัช าระคืนก่อนก าหนด 

7. ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัผูค้  ้าประกนัหรือหลกัประกนั 

 ไม่ม ี

8. การท าประกนัวินาศภยัส าหรบัผลิตภณัฑ ์

 ไม่ม ี

9. ความเส่ียงท่ีส  าคญัของผลิตภณัฑ ์

 กรณีผูกู้ช้ าระค่างวดล่าชา้ ธนาคารจะปรบัอตัราดอกเบี้ ยเป็นอตัราดอกเบี้ ยกรณีผิดนัดช าระหน้ี  
10. ส่ิงท่ีควรทราบเพ่ิมเติม 

 การเปล่ียนแปลงสถานท่ีจดัส่งใบแจง้หน้ี สถานท่ีจดัส่งเอกสาร และหมายเลขโทรศพัทใ์นการติดต่อ 
ติดต่อขอเปล่ียนแปลงขอ้มูลไดท่ี้ K-Contact Center 02-888-8888  ตลอด 24 ชัว่โมง  

 การเปล่ียนแปลงถ่ินท่ีอยู่ / ภูมิล าเนา 
ติดต่อขอเปล่ียนแปลงโดยกรอกแบบฟอรม์ขอเปล่ียนแปลงท่ีอยู่ พรอ้มแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน โดยขอแบบฟอรม์ไดท่ี้ K-

Contact Center 02-888-8888 ตลอด 24 ชัว่โมง หรือท่ีธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา 
 กรณีท่ีตอ้งช าระหน้ีหรือมีการเรียกเกบ็ค่าปรบั ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ ธนาคารจะมีการแจง้ใหผู้กู้ท้ราบทุกครั้งก่อนถึงวนัครบ

ก าหนดช าระ 

 ธนาคารจะน าเงินท่ีไดร้บัช าระหน้ีไปตดัช าระหน้ีตามยอดหน้ีแต่ละงวด โดยตดัค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ ย และเงินตน้ของยอดหน้ีท่ีผูกู้ค้า้ง

ช าระนานท่ีสุดก่อน และจึงค่อยตดัช าระยอดหน้ีท่ีคา้งช าระนานรองลงมาตามล าดบั (ตดัช าระตามแนวนอน) 

 ธนาคารจะเรียกเก็บเงินท่ีครบก าหนดช าระตั้งแต่เวลา 01.00 น. ของวนัท่ีครบก าหนดช าระ โดยจะยึดถือเงนิในบญัชีออมทรพัยท่ี์ผูกู้ ้

แจง้ไวต่้อธนาคาร (เพื่อการหกัเงินในบญัชีช าระหน้ี) เท่ากบัจ านวนหน้ีท่ีถึงก าหนดช าระในแต่ละครั้งตั้งแต่เวลาดงักล่าวเพื่อด าเนินการ

หกัเงินเขา้ช าระหน้ีท่ีครบก าหนดช าระ จนกว่าธนาคารจะไดร้บัช าระหน้ีจ านวนน้ันครบถว้น และผูกู้จ้ะเบิกถอนเงินไดเ้พียงจ านวนเงิน

ส่วนท่ีเกินยอดท่ีธนาคารเรียกเก็บในแต่ละครั้งเท่าน้ัน 

 กรณีท่ีธนาคารไดร้บัช าระหน้ีคืน หรือ ค่าปรบั ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ ธนาคารจะน าส่งหลกัฐานการช าระเงินใหผู้กู้ท้ราบ 

 กรณีมีการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขผลิตภณัฑห์รือการใหบ้ริการที่มีผลกระทบต่อการใชบ้ริการของผูกู้ ้ ธนาคารจะแจง้ขอ้มูลอนัเป็น

สาระส าคญัของการเปล่ียนแปลงท่ีชดัเจนใหผู้กู้ท้ราบล่วงหนา้ตามเงื่อนไขระบุในสญัญากูเ้งิน  

 การสมคัรสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ผ่านช่องทาง K PLUS หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกสอ์ื่นๆ ของธนาคาร ส าหรบัผูข้อสินเชื่อท่ีมี

ความประสงคข์อรบัเอกสารทางอีเมลเท่าน้ัน โดยธนาคารจะจดัส่งเอกสารหลงัการพจิารณาสินเชื่อ เช่น หนังสือแจง้ผลการอนุมติั 

ตารางผ่อนช าระ ใบแจง้ยอดบญัชีสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan (Statement) ใบแจง้หกับญัชี ใบเสร็จรบัเงนิช าระเงินกูห้รือเอกสาร

ส าคญัอื่น ๆ ใหท้างอีเมล หากประสงคจ์ะขอรบัเอกสารทางไปรษณีย ์ ผูข้อสินเชื่อสามารถสมคัรผลิตภณัฑข์องธนาคารโดยกรอกใบ

สมคัรกระดาษผ่านช่องทางสาขาหรือตวัแทนของธนาคาร 

11. รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละช่องทางการติดตอ่ธนาคาร 

 สอบถามไดท่ี้ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา 

 สอบถาม K-Contact Center 02-888-8888 ตลอด 24 ชัว่โมง 



 Website:  www.kasikornbank.com 

12. ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ท่ีน่าสนใจ 

 บตัรเงินด่วน Xpress Cash 

 สินเชื่อบุคคลเพื่อสวสัดิการกสิกรไทย (K-Personal Loan for Welfare) 

หมายเหต ุ : ขอ้มูลขา้งตน้เป็นขอ้มูลผลิตภณัฑห์รือบริการเบื้ องตน้ ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงไดใ้นภายหลงั ทั้งน้ี ลูกคา้จะผูกพนักบัธนาคาร
ตามค าขอซ้ือผลิตภณัฑห์รือขอใชบ้ริการ  หรือเงื่อนไขในสญัญาผลิตภณัฑห์รือบริการทางการเงิน หรือเงื่อนไขใดๆ ตามท่ีธนาคารแจง้ใหท้ราบ

เท่าน้ัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ขอ้มูลเพ่ิมเติม  : ตารางแนบรายละเอียดเกี่ยวกับดอกเบี้ ย ค่าบริการต่างๆและเบี้ ยปรับท่ีสถาบนัการเงินอาจเรียกไดใ้นการประกอบธุรกิจ

สินเชื่อส่วนบุคคลภายใตก้ารก ากบั ตามเอกสารแนบ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าเตือน :  

1.ธนาคารจะคิดดอกเบี้ ยตั้งแต่วนัท่ีลกูคา้ไดร้บัหรือถือว่าไดร้บัเงินกู ้กรณีลูกคา้ผิดนัดช าระหน้ี/ผิดสญัญา จะมดีอกเบี้ ยและค่าใชจ้่ายในการ

ติดตามทวงถามหน้ีเพิ่มเติม 

2.โปรดท าความเขา้ใจผลิตภณัฑแ์ละเงื่อนไขก่อนลงนาม หากมีขอ้สงสยัหรือตอ้งการสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติม โปรดติดต่อเจา้หนา้ที่ หรือ K-

Contact Center โทร 02-8888888 

3.ธนาคารหรือบริษัทท่ีธนาคารมอบหมายจ าเป็นตอ้งด าเนินการทางกฎหมาย หากท่านไม่ช าระค่างวดอยา่งสม า่เสมอ 
 



 

 

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 เศษของ 

2,000 บาท คิดอากร 1 บาท (สูงสุดไม่เกิน 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 ค่าใชจ้่ายท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการพสิูจน์ตวัตนหรือยืนยนัตวัตนของลูกคา้ทาง

ดิจิทลั 

 

 

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 (กรณีใชบ้ตัรใน

การเบิกถอน) 

 

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 าหรับ

ยอดหน้ีคา้งช าระตั้งแต่หน่ึงพนับาทข้ึนไป (ยกเวน้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใตก้ารก ากบัอื่นๆ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีธนาคารก าหนด) มีผล

ตั้งแต่ 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 (สินเชื่อเงินสดทนัใจกสิกร

ไทย) บตัรเงินด่วน Xpress Cash และสินเชื่อ Xpress Cash ภายใตช้ื่อ Dolfin Money by KBank) คา้งช าระเกินกว่าระยะเวลาท่ีก าหนด และ

ธนาคารไดม้อบหมายใหนิ้ติบุคคลซ่ึงเป็นผูใ้หบ้ริการเรียกเก็บหน้ีเป็นผูติ้ดตามทวงถามหน้ีดงักล่าว และซ่ึงในการติดตามหน้ีน้ัน จะมีค่าติดตาม

ทวงถามหน้ีตามท่ีธนาคารประกาศก าหนด และท่ีธนาคารหรือผูใ้หบ้ริการเรียกเก็บหน้ีไดแ้จง้ใหผู้ข้อกูท้ราบ 

 


