
 

ตารางการเปิดเผยขอ้มูลผลิตภณัฑสิ์นเช่ือส่วนบุคคล  

(กรุณาอ่านตารางการเปิดเผยขอ้มูลผลิตภัณฑ์ฉบับน้ี และควรศึกษา

รายละเอียดและเงื่อนไขโดยละเอียดก่อนท่ีท่านจะตัดสินใจซ้ือหรือใช้

บริการผลิตภณัฑ)์ 

ผูข้ายผลิตภณัฑ ์  :  บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 

ผูอ้อกผลิตภณัฑ ์ :  บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 

ชื่อผลิตภณัฑ ์      :  สินเชื่อบุคคลสวสัดิการหกัน าส่งกสิกรไทย  

(K-Personal Loan for Welfare MOU)  

เร่ิมใช ้              :  1  เมษายน  2564 

1. ค าอธิบายผลิตภณัฑสิ์นเช่ือบุคคลสวสัดิการหกัน าส่งกสิกรไทยโดยยอ่   

• สินเชื่อบุคคลสวัสดิการหักน าส่งกสิกรไทย (K-Personal Loan for Welfare MOU) เป็นสินเชื่อบุคคลประเภทไม่มีหลักประกัน 

ส าหรบัพนักงานบริษัท ขา้ราชการ พนักงานรฐัวิสาหกิจ ประเภท วงเงินกู ้(Term Loan) ท่ีตอบสนองความตอ้งการทางดา้นการเงนิ 

ส าหรับการน าไปใชจ้่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล ซ่ึงบริษัท/หน่วยงานท่ีลูกคา้สังกัดอยู่จะตอ้งมีการท าบันทึกขอ้ตกลง

สนับสนุนทางการเงิน (MOU) กบัธนาคาร 

2. ลกัษณะท่ีส าคญัของผลิตภณัฑสิ์นเช่ือบุคคลสวสัดิการหกัน าส่งกสิกรไทย 

• รายได ้7,500- 14,999 บาท วงเงินสินเชื่อขั้นต า่ 6,000 บาท สูงสุด 4 เท่าของรายได ้

• รายได ้ 15,000 บาทข้ึนไป วงเงินสินเชื่อขั้นต า่ 10,000 บาท สูงสุด 5 เท่าของรายไดต่้อเดือน เฉพาะผูม้ีบัญชีเงินเดือนกับ

ธนาคารกสิกรไทยรบัวงเงินสูงสุด 7เท่าของรายได ้  

• สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท 

• อตัราดอกเบี้ ย : 16% ต่อปี แบบลดตน้ลดดอก 

• อตัราดอกเบี้ ยผิดนัดช าระหน้ี : คิดอตัราดอกเบี้ ยปกติสูงสุดตามสญัญาบวกอีกไม่เกิน 3 % ต่อปี  

• ระยะเวลาการผ่อนช าระขึ้ นกบัวงเงินท่ีอนุมติัดงัน้ี  

o วงเงิน 6,000 บาท ถึง 20,000  บาท     เลือกระยะเวลาการผ่อนช าระ 12, 18 , 24 เดือน (ไม่เกิน 2 ปี)  

o วงเงิน 20,001 บาท ถึง 1,500,000 บาท เลือกระยะเวลาการผ่อนช าระ 12, 18,  24, 36, 48, 60 เดือน (ไม่เกิน 5 ปี)  

• การค านวณดอกเบี้ ย : แบบรายวนั 

3. อตัราค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ 

• ค่าอากรที่ตอ้งจ่ายใหแ้ก่ราชการ/หน่วยงานอื่น ดงัน้ี  

o ค่าอากรติดสญัญาเงินกูอ้ตัราเงินกู ้2,000 บาทต่อค่าอากร 1 บาท เศษของ 2,000 บาท คิด 1 บาท     

สูงสุดไม่ เกิน 10,000 บาท  

      

4. หนา้ท่ีของลกูคา้ตามขอ้ก าหนดของผลิตภณัฑสิ์นเช่ือบุคคลสวสัดิการหกัน าส่งกสิกรไทย 

• ช าระเงินตน้และดอกเบี้ ย งวดละเท่าๆกนัทุกเดือน โดย บริษัท/หน่วยงานท่ีผูกู้ส้งักดัอยู่เป็นผูห้กัช าระคา่งวดน าส่งธนาคารจกว่าจะ

ช าระหน้ีเสร็จส้ิน   

• หลงัจากท่ีมีการเบิกเงินกูใ้นงวดแรก ผูกู้จ้ะตอ้งเร่ิมช าระคืนเงินกูใ้หธ้นาคารในเดือนถดัไป ถดัจากเดือนท่ีมีการเบิกเงินกูง้วดแรก 

• หากผูกู้พ้น้สภาพการเป็นพนักงานของบริษัท/หน่วยงานตน้สงักดั ผูกู้ย้ินยอมใหธ้นาคารมีสิทธิท่ีจะถือว่าเป็นกรณีท่ีผูกู้ผิ้ดนัดช าระ

หน้ี และใหถื้อว่าภาระหน้ีทั้งหมดของผูกู้ถึ้งก าหนดช าระทันที และ/หรือธนาคารสามารถยกเลิกวงเงินไดท้ันทีแมว้่าจะมีวงเงิน

เหลืออยู่อีกก็ตาม และยินยอมใหธ้นาคารรับเงิน และ/หรือสิทธิอันพึงไดร้ับเป็นเงิน หรือเงินใดๆ ท่ีผูกู้ม้ีอยู่ใหก้บัธนาคาร เพื่อ

น ามาช าระหน้ีไดท้นัที 

5. กรณีลกูคา้ไม่ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดของผลิตภณัฑสิ์นเช่ือบุคคลสวสัดิการหกัน าส่งกสิกรไทย 

• อตัราดอกเบี้ ยกรณีผิดนัดช าระหน้ี คิดอตัราดอกเบี้ ยปกติสูงสุดตามสญัญากูบ้วกอีกไม่เกิน 3% ค านวณบนฐานเงินตน้ของค่างวดที่

คา้งช าระในแต่ละงวดจนถึงวนัฟ้อง และค านวณบนฐานเงินตน้ทั้งหมดนับถดัจากวนัฟ้องเป็นตน้ไป 

• สิทธิในการหกักลบลบหน้ี : ผูกู้ย้ินยอมใหธ้นาคารมีอ านาจหกัเงินจากบญัชีเงินฝากออมทรพัยท่ี์ผูกู้ฝ้ากหรือมีอยู่กบัธนาคารซ่ึงอยู่

ในความครอบครองดูแลรกัษา และ/หรือในอ านาจสัง่การของธนาคารไม่วา่ธนาคารจะไดร้บัฝากเงิน ไดก้ารครอบครองดูแล และ/

หรือไดอ้ านาจสัง่การน้ีมาโดยทางใดก็ตามไดท้นัที เพื่อเป็นการช าระหน้ี และ/หรือชดใชค้่าเสียหายท่ีเกิดจากผูกู้ต้ามสญัญาฉบบัน้ี

ไดท้ั้งหมด โดยธนาคารไมจ่ าตอ้งบอกกล่าว ทั้งน้ี ธนาคารจะท าหลกัฐานการหกับญัชีใหผู้กู้ ้

• ธนาคารมีสิทธิยึดถือ (hold) เงินในบญัชีเงินฝากทั้งท่ีมีอยู่แลว้ ในขณะน้ีและ/หรือท่ีจะมีข้ึนในภายหนา้ เท่าจ านวนยอดหน้ีท่ีตกลง

ใหช้ าระหน้ีในแต่ละครั้ง และหกัช าระหน้ีไดท้นัที 

• ธนาคารอาจจ าเป็นตอ้งเรียกหน้ีทั้งหมดคืนและด าเนินการทางกฎหมายต่อไป หากผูกู้ผิ้ดนัด / ผิดสญัญา และธนาคารมีสิทธิ

ยกเลิกวงเงิน และใหห้น้ีทั้งหมดถึงก าหนดช าระโดยทนัที 

6. กรณีช าระเงินกูย้ืมก่อนครบก าหนด 

• ผูกู้ส้ามารถช าระเงินกูย้ืมก่อนครบก าหนดสญัญาไดโ้ดยไมม่ีค่าปรบั 

7. ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัผูค้  ้าประกนัหรือหลกัประกนั 



• ไม่มี  

8. การท าประกนัวินาศภยัส าหรบัผลิตภณัฑสิ์นเช่ือบุคคลสวสัดิการหกัน าส่งกสิกรไทย 

• ไม่ม ี

9. ความเส่ียงท่ีส  าคญัของผลิตภณัฑสิ์นเช่ือบุคคลสวสัดิการหกัน าส่งกสิกรไทย 

• กรณีผูกู้ช้ าระค่างวดล่าชา้ ธนาคารจะปรบัดอกเบี้ ยเป็นอตัราดอกเบี้ ยผิดนัดช าระ 

10. ขอ้ควรปฏิบตัิ เม่ือลกูคา้มีความประสงคเ์ปลี่ยนแปลงขอ้มูลการติดตอ่ของตนเอง 

• การเปล่ียนแปลงสถานท่ีจดัส่งใบแจง้หน้ี สถานท่ีจดัส่งเอกสาร และหมายเลขโทรศพัทใ์นการติดต่อ 

o ติดต่อขอเปล่ียนแปลงขอ้มูลไดท่ี้ K-Contact Center 02-8888888 กด 04 ตลอด 24 ชัว่โมง  

• การเปล่ียนแปลงถ่ินท่ีอยู่ / ภูมิล าเนา 

o ติดต่อขอเปล่ียนแปลงโดยกรอกแบบฟอร์มขอเปล่ียนแปลงท่ีอยู่ พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน โดยขอ

แบบฟอรม์ไดท่ี้ K-Contact Center 02-8888888 กด 04 ตลอด 24 ชัว่โมง หรือท่ีธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา 

11. รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัผลิตภณัฑสิ์นเช่ือบุคคลสวสัดิการหกัน าส่งกสิกรไทย และช่องทางการติดตอ่ธนาคาร 

หากมีขอ้สงสยัเพิ่มเติมเกี่ยวกบัผลิตภณัฑ ์สามารถเขา้ไปดูรายละเอียดเพิม่เติมท่ี  

• ศูนยล์ูกคา้สมัพนัธ ์(K-Contact Center) : 02-8888888 หรือธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา 

• กรณีท่ีตอ้งช าระหรือมีการเรียกเก็บใดๆ ธนาคารจะมีการแจง้ใหลู้กคา้ทราบทุกครั้งก่อนถึงวนัครบก าหนดช าระ 

• กรณีท่ีธนาคารไดร้บัช าระหน้ีคืน ธนาคารจะน าส่งหลกัฐานช าระหน้ีใหลู้กคา้ทราบ 

• กรณีมีการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขผลิตภณัฑห์รือการใหบ้ริการที่มีผลกระทบต่อการใชบ้ริการของลูกคา้ ธนาคารจะแจง้ขอ้มูลอนัเป็น

สาระส าคญัของการเปล่ียนแปลงท่ีชดัเจนใหลู้กคา้ทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

12. ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ท่ีน่าสนใจ 

• บตัรเงินด่วน ( Xpress Cash) 

• สินเชื่อเงินด่วน (Xpress Loan) 

 

ขอ้มูลในเอกสารฉบบัน้ี มีผลใชบ้งัคบัไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2564 เป็นตน้ไป 

ขอ้มูลเพ่ิมเติม  : (ใชร้ะบุขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีลูกคา้ควรทราบเกี่ยวกบัผลิตภณัฑ)์  

 

 

 

 

 

 

ค าเตือน : ธนาคารจ าเป็นตอ้งด าเนินการทางกฎหมาย หากท่านไม่ช าระคา่งวดอยา่งสม า่เสมอ 

:  โปรดท าความเขา้ใจผลิตภณัฑแ์ละเง่ือนไขก่อนลงนาม หากมีขอ้สงสยัหรือตอ้งการสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติม 

โปรดติดต่อเจา้หนา้ท่ี หรือ K-Contact Center โทร 02-8888888 หรือธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา 

 
 
 
 
 


