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ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล  
(กรุณาอ่าน ตาราง การเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี้ และควรศึกษา

รายละเอียดและเงื่อนไขโดยละเอียดก่อนที่ท่านจะตัดสินใจซื้อหรือใช้

บริการผลิตภัณฑ์) 

ผู้ขายผลิตภัณฑ์   :  บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
ผู้ออกผลิตภัณฑ์  :  บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
ชื่อผลิตภัณฑ์       :   
สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย (K-Express Cash)  
สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทยเพื่อผู้ประกอบการ (K-SME 
Express Cash) 
สินเชื่อเงินสดทันใจเพื่อผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย 

(K-Express Cash for Payroll) 
14 กุมภาพันธ์ 2560 

1. ค าอธิบายผลิตภัณฑส์ินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทยโดยย่อ   
สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย (K-Express Cash) เป็นวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนที่ธนาคารกสิกรไทยอนุมัติให้ท่านเพื่อเป็นวงเงินส ารอง ให้ท่าน
คล่องตัวในการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ าประกัน รวมถึงไม่มีการเสียดอกเบี้ย เมื่อไม่มีการใช้วงเงิน 
บริการอ่ืน ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ : 
บริการเงินสดโอนไว  (Cash Day 1) 

 บริการโอนเงินสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติเข้าบัญชีออมทรัพย์/กระแสรายวันของท่าน ภายใน 1 วันหลังจากได้รับการอนุมัติสินเชื่อ  
บริการเงินสดทันใจโทรสั่งได้ (Call for Express Cash) 

 บริการโอนเงินสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติเข้าบัญชีออมทรัพย์ของท่าน โดยโทรสั่งให้ธนาคารโอนเงินสดเข้าบัญชีเงินฝากของท่าน

ง่ายๆ เพียงโทร 02-8888888 กด 04 
บริการหักบัญชีอัตโนมัติเพื่อช าระบัตร K-Express Cash (Auto Payment)  

บริการช าระโดยการหักบัญชี (เฉพาะบัญชีเงินฝากออมทรัพย/์กระแสรายวันของท่านที่มีอยู่กับธนาคาร)เป็นจ านวนข้ันต่ า 5% ของยอด
คงค้างตามใบแจ้งยอดหรือไม่น้อยกว่า 500 บาทขึ้นอยู่กับจ านวนใดจะสูงกว่า เมื่อสมัครบริการช าระโดยการหักบัญช ีธนาคารจะ
ท าการผูกบริการ SMS แจ้งข้อมูลครบก าหนดช าระ (SMS due alert)  และ บริการ SMS แจ้งข้อมูลช าระการหักบัญช ี(SMS 
payment alert) ให้โดยอัตโนมัติ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครและใช้บริการ หากไม่ประสงคร์ับ SMS สามารถแจ้งยกเลิกผ่าน K-
contact center ได้ที่หมายเลข  02-8888888 กด 04 

 หมายเหตุ  :  หากไม่ประสงค์รับ  sms สามารถขอยกเลิกบริการ  โดย แจ้งยกเลิกบริการ  “ แจ้งข้อมูลครบก าหนดช าระ  (SMS due 
alert)” โดยธนาคารจะท าการยกเลิกบริการ SMS แจ้งข้อมูลครบก าหนดช าระ  (SMS due alert)และท าการยกเลิกบริการ  SMS แจ้ง
ข้อมูลช าระการหักบัญชี (SMS payment alert) ให้โดยอัตโนมัติ 

สินเชื่อเงินสดทันใจเพื่อผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย (K-Express Cash for Payroll) 

 ช าระยอดสินเชื่อคงค้าง ข้ันต่ า 5% หรือ 500 บาท ข้ึนอยู่กับจ านวนใดจะสูงกว่า  โดยหักผ่านบัญชีเงินเดือน โดยธนาคารจะเลือก

วันครบก าหนดช าระเงินทุกวันที่เงินเดือนออกหรือวันครบก าหนดช าระที่ก่อนวันเงินเดือนออกที่ใกล้ที่สุด 

หมายเหตุ ธนาคารมีผลิตภัณฑ์ สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทยเพื่อผู้ประกอบการ (K-SME Express Cash) โดยมีสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมคือ ให้
ความคุ้มครองยอดเงินคงค้างในบัญชีกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเป็นระยะเวลา 2 ปี   

2. ลักษณะที่ส าคัญของผลิตภัณฑ์สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย 

 วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ สูงสุดไม่เกิน 1.5 ล้านบาท  
 ฟรี ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และ รายปี ตลอดชีพ  
 ฟรี ค่าธรรมเนียมในการเบิกเงินสดล่วงหน้า (Cash Advance)  

 กดง่ายที่ตู้ ATM ทุกธนาคาร ตลอด 24 ชม. สูงสุด 200,000 บาทต่อวัน    

 คิดดอกเบี้ยตามยอดที่ใช้จริง ไม่เบิกใช้ไม่เสียดอกเบี้ย  
 เลือกช าระคืนเป็นรายเดือนในรูปแบบที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นช าระคืนแบบเต็มจ านวน หรือช าระคืนข้ันต่ า  5% ของยอดใช้จ่าย  

หรือ 500 บาท ข้ึนอยู่กับจ านวนใดจะสูงกว่า หรือจะช าระเกินกว่าจ านวนเงินขั้นต่ าที่ก าหนด 
 อัตราดอกเบี้ย : แบบลดต้นลดดอกสูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี (รวมดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ (ตาม

เอกสารแนบ 4 แผ่นที่ 18/67) 
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วงเงิน(บาท) 

สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย /

สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทยเพ่ือ

ผู้ประกอบการ 

สินเชื่อเงินสดทันใจเพ่ือผู้มี

บัญชีเงินเดือนผ่านธนาคาร

กสิกรไทย 1* 

สินเชื่อเงินสด

ทันใจกสิกรไทย 

โครงการกู้บ้าน

แถมบัตร  

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

หมายเหตุ  
* ส าหรับสินเชื่อเงินสดทันใจเพื่อผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่าน ธนาคารกสิกรไทย (K-Express Cash for Payroll) จะช าระโดยการหักบัญชีจากยอด
สินเชื่อคงค้างขั้นต่ า 5% ผ่านบัญชีเงินเดือนธนาคารกสิกรไทย 

3. อัตราค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ 

 ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ : ค่าอากรแสตมป์ 1 บาท ต่อทุกๆ วงเงินกู ้2,000 บาท เศษของ 2,000 บาทคิดอากร  

1 บาท (สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท)   

 ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานภายนอกหรือบุคคลอื่น 
ค่าใช้จ่ายในการช าระเงิน 
- ช าระผ่านจุดบริการรับช าระเคาน์เตอร์เซอร์วิส                         15 บาท/ครั้ง 

- ช าระผ่านจุดบริการรับช าระเทสโก้โลตัสทุกสาขา                10 บาท/ครั้ง 
- ช าระผ่านที่ท าการไปรษณีย์ที่มีเครื่องหมาย Pay @ Post        10 บาท/ครั้ง 

- ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้                                    88 บาท/รอบบัญชี 
 ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการด าเนินงานของธนาคาร 

- ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่กรณีหาย/ช ารุด (กรณีใช้บัตรในการเบิกถอน) 100 บาท/ครั้ง 

- ค่าธรรมเนียมขอรหัสประจ าตัวบัตรใหม่ทดแทนรหัสเดิม (กรณีใช้บัตรในการเบิกถอน) 100 บาท/ครั้ง 

4. หน้าท่ีของลูกค้าตามข้อก าหนดของผลิตภัณฑ์สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย 

 ช าระหนี้ของวงเงินสินเชื่อ K-Express Cash / K-SME Express Cash พร้อมดอกเบี้ย ค่าใช้จ่าย และเงินค่าธรรมเนียม  (ถ้ามี) ให้แก่
ธนาคาร เพื่อลดยอดหนี้ทุกเดือนอย่างน้อยเดือนละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง โดยเลือกช าระ ดังน้ี 

- สามารถเลือกช าระคืนเป็นจ านวนขั้นต่ า 5% ของยอดเงินที่เรียกเก็บในใบแจ้งหนี้ หรือ 500 บาท ข้ึนอยู่ กับจ านวนใดจะสูงกว่า 

หรือจะช าระเกินกว่าจ านวนเงินขั้นต่ าที่ก าหนด 

- ช าระคืนเต็มจ านวนที่ท่านเบิกถอนรวมดอกเบี้ย โดยการช าระคืนเต็มจ านวนยอดเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดเงินจะค านวณถึง ณ วันสรุป

ยอดบัญชีเท่านั้น ดังน้ัน กรณีที่ท่านต้องการช าระคืนเต็มจ านวนที่ท่านเบิกถอนรวมดอกเบี้ย (ช าระปิดยอดทั้งหมด) กรุณาสอบถาม
ยอดคงค้างที่ต้องช าระคืนก่อนทุ กครั้ง โดยสามารถสอบถามยอดคงค้างได้จากหลากหลายช่องทาง คือ ผ่าน K-Contact Center  
โดยระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ เครื่อง ATM ของธนาคารกสิกรไทย และบริการ K-Mobile Banking SMS 

 ส าหรับสินเชื่อ K-Express Cash for Payroll 

- เพื่อความสะดวกในการช าระหนี้ของท่านตามสัญญาฉบับน้ี ท่านตกลงยินยอมให้ธนาคารและ/หรือหน่วยงานต้นสังกัดของท่าน  

- ด าเนินการหักเงินเดือนประจ า และ/หรือสิทธิอันพึงมีพึงได้เป็นเงินของท่านจากบัญชีเงินเดือน และ/หรือบัญชีเงินฝากอื่นๆ  ที่ท่านมี
อยู่กับธนาคาร ตามยอดเงินและก าหนดเวลาที่จะต้องผ่อนช าระกับธนาคารตามสัญญาฉบับน้ีได้ทันทีในวันที่มีการจ่ายเงินเข้าบัญชี
เงินฝากของท่าน 

- ทั้งน้ีท่านสามารถเลือกช าระเต็มจ านวน/บางส่วน /ขั้นต่ า ผ่านช่องทางการช าระเงินได้ตามปกติ  โดยหากท่านมีการช าระเงินเข้ามา
ก่อนวันครบก าหนดช าระเงิน ทางธนาคารจะไม่หักเงินผ่านบัญชีเงินเดือนซ้ าอีก 
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4. หน้าท่ีของลูกค้าตามข้อก าหนดของผลิตภัณฑ์สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย (ต่อ) 

- ทั้งน้ี หากท่านพ้นสภาพการเป็นพนักงานต้องย้ายไม่ว่าจะเป็นการย้ายสังกัด  ย้ายข้ามเขตไปยังจังหวัดอื่นใด  และ/หรือการกระท า
ใดๆ ในลักษณะที่ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่จ่ายเงินเดือนให้แก่ท่าน หรือผิดไปจากที่แจ้งไว้แก่ธนาคาร ท่านตกลงให้ธนาคาร
คิดอัตราดอกเบี้ยในอัตราตามที่สูงข้ึนตามที่ธนาคารประกาศก าหนด 
ในกรณีที่ท่านประสงค์จะเลิกสัญญาก่อนก าหนดเวลา  1 (หนึ่ง) ปี หรือภายหลั งจากระยะเวลาที่ยื ดออกไปแล้ว  ท่านจะต้องแจ้งให้
ธนาคารทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าก่ อนวันที่ท่านประสงค์จะให้มีผลเป็นการเลิกสัญญา  และเมื่อธนาคารรับทราบความ
ประสงค์แล้ว ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับการใช้วงเงินตามสัญญาฉบับน้ีได้ทันที โดยถือว่า ท่านได้รับทราบวิธีปฏิบัติเช่นน้ีแล้ว  ในวันที่
ท าสัญญาฉบับน้ี และหากมีหนี้ค้างช าระเท่าใด ท่านจะต้องช าระเงินคืนให้ ธนาคารภายในไม่เกินวันที่ท่านประสงค์จะเลิกสัญญานั้น 

5. กรณีลูกค้าไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดของผลิตภัณฑ์สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย 

 ในกรณีที่ท่านผิดนัด  หรือผิดสัญญาฉบับน้ีไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่ง  ท่านตกลงให้ธนาคารคิดดอกเบี้ยในส่วนที่ผิดนัดได้ในอัตราเท่ากับ
อัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ธนาคารประกาศเรียกเก็บจาก สินเชื่อ  K-Express Cash (สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย ) ทุกประเภท นับแต่
วันที่ท่านผิดนัด หรือผิดสัญญา ซึ่งขณะท าสัญญาฉบับน้ี เท่ากับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 28 (ยี่สิบแปด) ต่อป ี 

 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้         88 บาท/รอบบัญชี 
 สิทธิในการหักกลบลบหนี้ : ท่านยินยอมให้ธนาคารมีอ านาจหักเงินจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีเงินฝากประเภท

อื่นๆ ที่ท่านฝากหรือมีอยู่กับธนาคารซึ่งอยู่ในความครอบครองดูแลรักษา  และ/หรือในอ านาจสั่งการของธนาคารไม่ว่าธนาคารจะ
ได้รับฝากเงิน ได้การครอบครองดูแล และ/หรือได้อ านาจสั่งการนี้มาโดยทางใดก็ตามได้ทันที  เพื่อเป็นการช าระหนี้  และ/หรือชดใช้
ค่าเสียหายที่เกิดจากท่านตามสัญญาฉบับน้ีได้ทั้งหมด  โดยธนาคารไม่จ าต้องบอกกล่าวถึงการหักบัญชีและไม่จ าเป็นต้องท า

หลักฐานการหักบัญชี และ/หรือเอกสารอื่นใดให้กับท่านอีก 
 ธนาคารมีสิทธิยึดถือ (hold) เงินในบัญชีเงินฝากทั้งที่มีอยู่แล้ว ในขณะนี้และ/หรือที่จะมีขึ้นในภายหน้า เท่าจ านวนยอดหนี้ที่ตกลงให้

ช าระหนี้ในแต่ละครั้ง และหักช าระหนี้ได้ทันที 
 ธนาคารอาจจ าเป็นต้องบอกเลิกสัญญาและด าเนินการทางกฎหมายต่อไป หากท่านผิดนัด/ผิดสัญญา และธนาคารมีสิทธิระงับการ

ใช้วงเงินสินเชื่อ  และ/หรือบอกเลิกสัญญาได้ทันที  และให้หนี้ต้นเงินและดอกเบี้ย  ค่าธรรมเนียม  และจ านวนเงินอื่นใดที่ท่านต้อง
ช าระให้แก่ธนาคารภายใต้สัญญาฉบับน้ีทั้งหมดถึงก าหนดช าระโดยทันที 

6. ความเสี่ยงท่ีส าคัญของผลิตภัณฑ์สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย 

 โปรดเก็บรักษาเลขรหัสประจ า บัตร (Personal Identification Number “Pin”) ที่ท่านได้รับไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยให้ผู้อื่นทราบ 
รวมถึงไม่มอบหรือโอนบัตร K-Express Cash หรือเลขรหัสประจ าบัตรให้บุคคลอื่นใช้แทน และไม่เก็บรหัสและบัตร  K-Express 
Cash ไว้ในที่เดียวกัน 

7. ข้อควรปฏิบัติ เมื่อลูกค้ามีความประสงค์เปล่ียนแปลงข้อมูลการติดต่อของตนเอง 

 การเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดส่งใบแจ้งหนี้ สถานที่จัดส่งเอกสาร และหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ 
ติดต่อขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ที่ K-Contact Center  02-8888888 กด 04 ตลอด 24 ชั่วโมง  

 การเปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยู่ / ภูมิล าเนา 
ติดต่อขอเปลี่ยนแปลงโดยกรอกแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน โดยขอแบบฟอร์มได้ที่ 

K-Contact Center 02-8888888 กด 04 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา 

8. รายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย และช่องทางการติดต่อของธนาคาร 

 ผ่าน website : 
http://www.kasikornbank.com/TH/Personal/Loans/KPersonalCredit/Pages/KExpressCash.aspx (สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย) 
https://www.kasikornbank.com/th/business/sme/financial-services/credit-card/Pages/k-sme-expresscash.aspx (สินเชื่อเงินสด
ทันใจกสิกรไทยเพ่ือผู้ประกอบการ) 
 สอบถามได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา 
 สอบถาม K-Contact Center 02-8888888 กด 04 ตลอด 24 ชั่วโมง 

9. ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่น่าสนใจ   

 สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย (K-Personal Loan) 
 
ข้อมูลในเอกสารฉบับน้ี มีผลใช้บังคับได้ตั้งแต่วันน้ีเป็นต้นไป 
ข้อมูลเพ่ิมเติม  :  
ตารางแนบรายละเอียดเกี่ยวกับดอกเบี้ย ค่าบริการต่างๆและเบี้ยปรับที่สถาบันการเงินอาจเรียกได้ในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล

ภายใต้การก ากับ ตามเอกสารแนบ 4 แผ่นที่ 18/67 
 
 
 

  

ค าเตือน : ธนาคารจ าเป็นต้องด าเนินการทางกฎหมาย หากท่านไม่ช าระยอดคงค้างขั้นต่ า หรือเต็มจ านวน  มิฉะนั้น ท่านจะมีภาระค่าใช้จ่าย

ดอกเบี้ย ยอดหนี้คงค้างนับจากวันที่มีการเบิกถอนวงเงินสินเชื่อ 
 

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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