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สินเชื่อส่วนบุคคล วงเงินให้ยืม LINE BK คือ วงเงินสินเชื่ออเนกประสงค์ที่ให้แก่บุคคลธรรมดาโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์

หรือบุคคลค�้าประกัน และไม่ได้ใช้เพื่อท�าการค้าหรือประกอบอาชีพ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ทั้งนี้ไม่เกิน

อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก�าหนด

สามารถเบิกใช้วงเงินได้จากเมนู LINE BK ผ่านแอปพลิเคชัน LINE แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

กรุณาอ่านตารางการเปิดเผยข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ฉบับนี้ และควรศึกษาราย
ละเอียดและเงื่อนไขโดยละเอียด ก่อน
ตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการผลิตภัณฑ์

สินเชื่อส่วนบุคคล
วงเงินให้ยืม LINE BK
ผู้ออกผลิตภัณฑ์

ลักษณะผลิตภัณฑ์ที่สำ�คัญ

บริษัท กสิกร ไลน์ จ�ากัด (บริษัท)

ตารางการเปิดเผย
ข้อมูลผลิตภัณฑ์

วงเงินให้ยืมพร้อมใช ้
คือ วงเงินที่สามารถเบิกใช้ได้ตามความต้องการเป็นราย

ครั้ง และเลือกช�าระคืนตามอัตราขั้นต�่า ช�าระเกินกว่า

อัตราขั้นต�่า หรือช�าระเต็มจ�านวนได้

วงเงินให้ยืมผ่อนชำ�ระ
คือ วงเงินก้อนที่เบิกใช้และก�าหนดระยะเวลาผ่อน

ช�าระคืนเป็นรายเดือน เดือนละเท่า ๆ กัน มีจ�านวน

งวดให้เลือกผ่อนช�าระได้หลายแบบ ตั้งแต่ 12 เดือน 

ถึง 60 เดือน

1 2

วันที่แก้ไขล่าสุด 2/9/2563

สมัครเพียงครั้งเดียวสามารถใช้วงเงินได้นานสูงสุด 5 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุมัติวงเงิน โดยบริษัทจะท�าการทบทวนเพื่อต่ออายุวงเงินและแจ้งผล

ให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันครบก�าหนดอายุวงเงินไม่น้อยกว่า 30 วัน ตามเงื่อนไขการทบทวนวงเงินที่ระบุในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้สินเชื่อส่วน

บุคคลที่บริษัทก�าหนด

ผลิตภัณฑ์นี้มีวงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 800,000 บาทขึ้นอยู่กับรายได้และสถานภาพของผู้สมัคร

รายได้ต่อเดือน วงเงินอนุมัติสูงสุด*

น้อยกว่า 30,000 บาท
ไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้  

ต่อผู้ให้บริการสินเชื่อรวมไม่เกิน 3 ราย

ตั้งแต่ 30,000 ขึ้นไป สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้

 *ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อที่บริษัทก�าหนด
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คุณสมบัติผู้สมัครและเอกส�รประกอบ

อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 25% ขึ้นอยู่กับรายการส่งเสริมการขายที่คุณได้รับในแต่ละช่วงเวลา อัตราดอกเบี้ยจากตาราง

ข้างต้นเป็นข้อมูล ณ วันที่ประกาศเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเกณฑ์ที่บริษัทก�าหนด โดยสามารถตรวจ

สอบข้อมูลล่าสุดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท

ก�รคำ�นวณดอกเบี้ยวันสุดท้ายของ
รอบบัญชี

วันสรุปยอด
บัญชี

วันครบก�าหนด
ช�าระ

วันสิ้นเดือน 1 20

4 5 25

11 12 2

14 15 5

19 20 10

9 10 วันสิ้นเดือน

10 11 1

22 23 14

• มีอายุระหว่าง 20-60 ปี สัญชาติไทย และเป็นผู้มีบัญชีเงินฝาก LINE BK 

• พนักงานประจ�า มีรายได้ขั้นต�่า 7,000 บาทต่อเดือน 

• ผู้ประกอบอาชีพอิสระและเจ้าของกิจการ มีรายได้ขั้นต�่า 9,000 บาทต่อเดือน 

• ในบางกรณีอาจจะต้องใช้เอกสารเพื่อยืนยันรายได้เพิ่มเติม เช่น ส�าเนาบัญชีเงินฝากส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน โดยสามารถยื่นได้สูงสุด

ถึง 5 บัญชี

ดอกเบี้ย

เงินตน

คางวดเดือนที่ 1 2 3 4 60 

ยอดผอน
เทากันทุกเดือน

ชวงแรกดอกเบี้ยยังเยอะ

คางวดเหลือไปหักเงินตน

นอย

พอเงินตนเริ่มลด

ดอกเบี้ยก็จะลดตาม

ชวงทายดอกเบี้ยเหลือนอย 

คางวดจึงไปหักเงินตน

ไดมากขึ้น

ดอกเบี้ยจะถูกคิดตามจ�านวนวันที่ใช้จริงตั้งแต่วันที่

มีการเบิกใช้วงเงินจนถึงวันก่อนหน้าวันที่ได้มีการ

ช�าระจริง โดยคิดแบบลดต้นลดดอก การค�านวณ

ยอดการใช้จ่ายและการสรุปยอดบัญชีจะขึ้นอยู่กับ

วันครบก�าหนดช�าระที่คุณได้เลือกไว้

อัตราดอกเบี้ย
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ข้อควรระวังในเรื่องสำ�คัญ
1. เมื่อมีการเบิกใช้วงเงิน คุณจ�าเป็นจะต้องช�าระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยตามจ�านวนขั้นต�่าและระยะเวลาที่ตกลงกับบริษัท ซึ่ง

ระบุในสัญญาสินเชื่อ หากคุณไม่สามารถช�าระเงินคืนได้อย่างสม�่าเสมอ หรือช�าระหลังวันครบก�าหนดช�าระ คุณอาจมีภาระค่า

ใช้จ่ายหรือดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้น และอาจไม่ได้รับสิทธิพิเศษจากการใช้วงเงิน รวมถึงการระงับการใช้วงเงินให้ยืม

2. หากคุณประสบปัญหาในการช�าระคืนเงินกู้ยืมตามเวลาที่ก�าหนด โปรดแจ้งให้บริษัททราบทันทีเพื่อร่วมกันพิจารณาเงื่อนไขการ

ช�าระคืนในรูปแบบอื่น

3. จ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องช�าระคืนในแต่ละรอบบัญชี คิดจากอัตรา 2% ของเงินต้นคงค้างของรอบบัญชีที่ผ่านมา รวมกับดอกเบี้ย

ที่ครบก�าหนดช�าระและค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บในงวดนั้น (หากมี) ในกรณีที่มีการใช้วงเงินให้ยืมผ่อนช�าระ ยอดผ่อนช�าระราย

งวดจะถูกน�ามาคิดเป็นจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องช�าระคืนด้วย ทั้งนี้ หากคุณมีการค้างช�าระ ยอดค้างช�าระดังกล่าวจะถูกน�ามาคิด

เป็นจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องช�าระด้วย

4. วงเงินให้ยืมมีอายุการใช้งานและวันหมดอายุ โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการต่ออายุวงเงินตามหลักเกณฑ์พิจารณาสินเชื่อของ

บริษัท

5. บริษัทอาจพิจารณาระงับหรือยกเลิกวงเงินของคุณในกรณีดังนี้

• กรณีที่คุณไม่มีรายการเคลื่อนไหวในวงเงินให้ยืมเป็นเวลาติดต่อกันอย่างน้อย 24 เดือน และไม่มีภาระหนี้ค้างช�าระในช่วง

เวลาดังกล่าว

• กรณีที่คุณไม่สามารถช�าระยอดหนี้คงค้างเมื่อครบก�าหนดช�าระ และคุณอาจจะถูกด�าเนินการทางกฎหมายต่อไป

6. ในกรณีที่โทรศัพท์มือถือของคุณที่ใช้บริการ LINE BK สูญหาย หรือถูกจารกรรม หรือถูกระงับ หรือในกรณีที่คุณสงสัยว่าบัญชี

ผู้ใช้ LINE BK และรหัสผ่านถูกคุกคาม หรือมีบุคคลภายนอกใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต คุณจ�าเป็นจะต้องติดต่อบริษัทโดยเร็วเพื่อ

ให้บริษัทสามารถระงับหรือเปลี่ยนแปลงการใช้วงเงินให้ยืมได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา อย่างไรก็ตาม มาตรการที่บริษัทได้

ด�าเนินการไม่ถือเป็นการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งคุณอาจจะต้องรับผิดชอบต่อภาระหนี้และความเสียหายที่เกิดขึ้นในช่วง

เวลาดังกล่าว

*บริษัทจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใด ๆ ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท

ค่าธรรมเนียมการขอสินเชื่อ : ไม่มี

ค่าปรับกรณีช�าระหนี้คืนก่อนก�าหนด : ไม่มี

ค่าอากรแสตมป์ (ที่จ่ายให้หน่วยงานราชการ) : บริษัทรับผิดชอบแทนลูกค้า ที่อัตราปกติ 0.05% ของวงเงิน  

(สูงสุด ไม่เกิน 10,000 บาท)

ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต : ไม่มี

ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ : ไม่มี

ค่าขอส�าเนาใบแจ้งยอดบัญชี (Statement) : ไม่มี

ค่าขอตรวจสอบรายการ : ไม่มี

อัตร�ดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำ�ระ
กรณีผิดนัดช�าระ : อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดช�าระเท่ากับ 25% ต่อปี คิดจากเงินต้นคงค้างตั้งแต่วันที่ผิดนัด จนถึงวันก่อนหน้าที่ได้มีการ

ช�าระจริง ทั้งนี้ การคิดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดส�าหรับวงเงินให้ยืมผ่อนช�าระจะคิดเฉพาะเงินต้นของค่างวดที่มีการผิดนัดช�าระเท่านั้น

ค่าบริการต่างๆ
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ผลจ�กก�รชำ�ระเงินคืนก่อนกำ�หนด
คุณสามารถช�าระเงินคืนได้ก่อนก�าหนด โดยไม่มีค่าปรับ กรณีที่คุณมีวงเงินให้ยืมผ่อนช�าระ จ�านวนงวดผ่อนช�าระของคุณอาจลดลงจากตาราง

การผ่อนช�าระที่ได้รับครั้งแรก หากมีการช�าระเงินล่วงหน้า หรือช�าระเกินอัตราขั้นต�่าที่ก�าหนด

ก�รแจ้งให้ชำ�ระเงินและชำ�ระค่�ธรรมเนียมต่�ง ๆ
คุณจะได้รับใบแจ้งยอดบัญชีผ่านทางอีเมล SMS ตามข้อมูลการติดต่อที่คุณได้ให้ไว้กับบริษัท และ/หรือจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน 

LINE ล่วงหน้าก่อนถึงวันครบก�าหนดช�าระไม่น้อยกว่า 10 วัน ใบแจ้งยอดบัญชีจะแสดง รายละเอียดวงเงินสินเชื่อ วงเงินคงเหลือ รายการเบิกใช้

วงเงิน ยอดช�าระขั้นต�่า ยอดที่ต้องช�าระทั้งหมด และยอดเงินค้างช�าระในกรณีผิดนัดช�าระ เป็นต้น โดยคุณสามารถช�าระเต็มจ�านวนตามยอดเงิน

ทั้งหมด หรือช�าระบางส่วนได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่ายอดช�าระขั้นต�่าที่แสดงในใบแจ้งยอดบัญชี ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายจัดส่งเอกสารดังกล่าวทาง

ไปรษณีย์

ก�รแจ้งได้รับชำ�ระเงิน
คุณจะได้รับการแจ้งรายการช�าระเงินจากใบแจ้งยอดบัญชีซึ่งบริษัทจะจัดส่งให้เป็นรายเดือนผ่านอีเมล SMS ตามข้อมูลการติดต่อที่คุณได้ให้ไว้

กับบริษัท และจะได้รับการแจ้งเตือนจาก LINE BK ผ่านแอปพลิเคชัน LINE นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูรายการช�าระเงินย้อนหลังได้จากเมนู

การแจ้งเตือนใน LINE BK ผ่านแอปพลิเคชัน LINE

คุณสามารถเลือกช�าระเงินได้ 3 ช่องทาง โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมการช�าระเงิน

ช�าระโดยใช้บัญชีเงินฝากที่คุณผูกบัญชีไว้กับ LINE BK บนแอปพลิเคชัน LINE

ช�าระผ่านธนาคารหรือผู้ให้บริการช�าระเงินโดยการสแกน QR (จะเปิดให้บริการในอนาคต)

ช�าระอัตโนมัติโดยการหักจากบัญชีเงินฝากธนาคารของคุณที่เชื่อมต่อกับ LINE BK ซึ่งคุณสามารถสมัครหรือ

เปลี่ยนแปลงบริการได้จากเมนู LINE BK ผ่านแอปพลิเคชัน LINE เท่านั้น

1
2
3

การชำาระเงินและค่าบริการชำาระเงิน
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สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

• เว็บไซต์ของบริษัท ได้ที่ www.linebk.com/th/credit-line

• LINE BK Official Account ผ่านแอปพลิเคชัน LINE ( @linebk )

• คอลเซ็นเตอร์ LINE BK โทร. 02-055-5555

หมายเหตุ ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลผลิตภัณฑ์วงเงินให้ยืมเพื่อประกอบการตัดสินใจในการใช้บริการ ในกรณีที่คุณตกลงใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแล้ว 

คุณจะต้องยอมรับและผูกพันตามสัญญาสินเชื่อ ข้อตกลงและเงื่อนไขส�าหรับการใช้สินเชื่อของบริษัท

ก�รแจ้งเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลของคุณ
หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการติดต่อ ที่อยู่ที่ท�างาน หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออีเมล คุณสามารถแก้ไข/ปรับปรุงได้โดยวิธีการออนไลน์ 

ผ่านช่องทาง LINE BK

1. คุณจะได้รับสัญญาสินเชื่อ ข้อตกลงและเงื่อนไขส�าหรับการใช้สินเชื่อ หนังสือแจ้งการส่งข้อมูลเครดิต ใบแจ้งยอดบัญชี รวมถึงเอกสาร

ที่เกี่ยวกับการใช้สินเชื่อในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอีเมล SMS ตามข้อมูลการติดต่อที่คุณได้ให้ไว้ และ/หรือผ่านแอปพลิเคชัน 

LINE โดยจะไม่มีการจัดส่งเอกสารดังกล่าวทางไปรษณีย์ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อก�าหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. บริษัทจะแจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการที่มีผลกระทบต่อการใช้บริการหรือใช้ผลิตภัณฑ์ให้คุณทราบล่วง

หน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้ ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอีเมล SMS ตามข้อมูลการติดต่อที่

คุณได้ให้ไว้ และ/หรือผ่านแอปพลิเคชัน LINE หรือช่องทางอื่นที่บริษัทอาจก�าหนดเพิ่มเติม อย่างไรก็ดีในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงนั้นมี

ผลกระทบหรือเป็นอุปสรรคเพิ่มขึ้นต่อการใช้บริการของคุณอย่างมีนัยส�าคัญ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลเมื่อคุณให้ความยินยอม 

ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดจากต้นทุนความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญที่บริษัทได้แจ้งไว้ล่วง

หน้าแล้วในสัญญาสินเชื่อ หรือข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้สินเชื่อ บริษัทจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้คุณทราบล่วงหน้าตามที่ระบุ

ไว้ในเอกสารดังกล่าว

การแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ 
หรือการแจ้งเตือนที่สำาคัญต่างๆ

ช่องทางการติดต่อและสอบถามข้อมูล
ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

http://www.linebk.com/th/credit-line
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