
ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ สินเชื่อส่วนบุคคลวงเงินให้ยืม LINE BK

สิินเช่ื่�อส่ิวนบุุคคล วงเงินให้้ย่ืม LINE BK ค่อ วงเงินสิินเช่ื่�ออเนกประสิงค์ท่ี่�ให้้แก่บุุคคลธรรมดา ไม่ต้้องม่ห้ลักที่รัพย์ืห้ร่อ

บุุคคลคำ�าประกัน  โดยืคิดอัต้ราดอกเบุ่�ยืแบุบุลดต้้นลดดอก ทัี่�งน่�ไม่เกินอัต้ราดอกเบุ่�ยืท่ี่�ธนาคารแห่้งประเที่ศไที่ยืประกาศ

กำาห้นด

สิามารถเบิุกใช้ื่วงเงินให้้ย่ืมได้จากเมนู LINE BK ผ่่านแอปพลิเคชัื่น LINE แบุ่งเป็น 2 ประเภที่ ค่อ

กรุณาอ่านต้ารางการเปิดเผ่ยืข้้อมูล
ผ่ลิต้ภัณฑ์์ฉบัุบุน่� และควรศึกษารายื
ละเอ่ยืดและเง่�อนไข้โดยืละเอ่ยืด ก่อน
ตั้ดสิินใจซ่ื้�อห้ร่อใช้ื่บุริการผ่ลิต้ภัณฑ์์

สินเชื่อส่วนบุคคล
วงเงินให้ยืม LINE BK
ผู้ออกผลิตภัณฑ์

ลักษณะผลิตภัณฑ์ที่สำ�คัญ

บุริษัที่ กสิิกร ไลน์ จำากัด (บุริษัที่)

ตารางการเปิิดเผย
ข้้อมูลผลิตภััณฑ์์

วงเงินพร้้อมใช้้ 
คืือ วงเงินท่ี่�สามารถเบิิกใช้้ได้้ตามคืวามต้องการเป็็นราย

คืร้�ง และเลือกช้ำาระคืืนตามอ้ตราข้ั้�นตำ�า ช้ำาระเกินกว่า

อ้ตราข้ั้�นตำ�า หรือช้ำาระเต็มจำำานวนได้้

วงเงินผ่อนช้ำ�ร้ะ
คืือ วงเงินก้อนท่ี่�เบิิกใช้้และกำาหนด้ระยะเวลาผ่่อน

ช้ำาระคืืนเป็็นรายเดื้อน เดื้อนละเท่ี่า ๆ ก้น ม่จำำานวน

งวด้ให้เลือกผ่่อนช้ำาระได้้หลายแบิบิ ต้�งแต่ 12 เดื้อน 

ถึง 60 เดื้อน

1 2

ว้นท่ี่�แก้ไขั้ล่าสุด้ 29 ม่นาคืม 2564

สม้คืรเพ่ียงคืร้�งเด่้ยวสามารถใช้้วงเงินได้้ต่อเนื�องนาน 5 ปี็ น้บิจำากว้นท่ี่�ได้้ร้บิอนุม้ติวงเงิน โด้ยบิริษ้ัที่จำะที่ำาการที่บิที่วนเพืี�อต่ออายุวงเงินและแจ้ำง

ผ่ลให้ที่ราบิล่วงหน้าก่อนว้นคืรบิกำาหนด้อายุวงเงินไม่น้อยกว่า 30 ว้น ตามเงื�อนไขั้การที่บิที่วนวงเงินท่ี่�ระบุิในข้ั้อตกลงและเงื�อนไขั้การใช้้สินเชื้�อ

ส่วนบุิคืคืลท่ี่�บิริษ้ัที่กำาหนด้

ผ่ลิต้ภัณฑ์์น่�ม่วงเงินอนุมัติ้สูิงสุิดไม่เกิน 800,000 บุาที่ขึ้�นอยู่ืกับุรายืได้และสิถานภาพข้องผู้่สิมัคร

รายได้ต่อเดือน วงเงินอนุมัติสูงสุด*

น้อยกว่า 30,000 บิาที่
ไม่เกิน 1.5 เท่ี่าขั้องรายได้้  

ต่อผ้้่ให้บิริการสินเชื้�อรวมไม่เกิน 3 ราย

ต้�งแต่ 30,000 ขึั้�นไป็ ส้งสุด้ไม่เกิน 5 เท่ี่าขั้องรายได้้

 *ท้ี่�งน่�เป็็นไป็ตามหล้กเกณฑ์์การพิีจำารณาสินเชื้�อท่ี่�บิริษ้ัที่กำาหนด้
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คุณสมบัติผู้สมัคร้และเอกส�ร้ปร้ะกอบ

อัต้ราดอกเบุ่�ยืไม่เกิน 25% (รวมค่าธรรมเน่ยืมอ่�น ๆ ) ขึ้�นอยู่ืกับุรายืการส่ิงเสิริมการข้ายืท่ี่�คุณได้รับุในแต่้ละช่ื่วงเวลา 

อัต้ราดอกเบุ่�ยืน่�เป็นข้้อมูล ณ วันท่ี่�ประกาศเท่ี่านั�น ซึื้�งอาจม่การเปล่�ยืนแปลงได้ต้ามเกณฑ์์ท่ี่�บุริษัที่กำาห้นด โดยืสิามารถ

ต้รวจสิอบุข้้อมูลล่าสุิดได้จากเว็บุไซื้ต์้ข้องบุริษัที่

ก�ร้คำ�นวณดอกเบี้ยวันสุดท้้ายข้อง
รอบบัญชี

วันสรุปิยอด
บัญชี

วันครบกำาหนด
ชำาระ

ว้นสิ�นเดื้อน 1 20

4 5 25

11 12 2

14 15 5

19 20 10

9 10 ว้นสิ�นเดื้อน

10 11 1

22 23 14

• ม่อายุระหว่าง 20 – 60 ปี็ ส้ญช้าติไที่ย และ เป็็นผ้้่ม่บ้ิญช่้ LINE BK

• พีน้กงานป็ระจำำา ม่รายได้้ข้ั้�นตำ�า 7,000 บิาที่ต่อเดื้อน

• ผ้้่ป็ระกอบิอาช่้พีอิสระและเจ้ำาขั้องกิจำการ ม่รายได้้ข้ั้�นตำ�า 9,000 บิาที่ต่อเดื้อน

• ในบิางกรณ่อาจำจำะต้องใช้้เอกสารเพืี�อยืนย้นรายได้้เพิี�มเติม คืือ สำาเนารายการเดิ้นบ้ิญช่้เงินฝากย้อนหล้ง 6 เดื้อน โด้ยสามารถยื�นได้้

ส้งสุด้ถึง 5 บ้ิญช่้

ดอกเบี้ย

เงินตน

คางวดเดือนที่ 1 2 3 4 60 

ยอดผอน
เทากันทุกเดือน

ชวงแรกดอกเบี้ยยังเยอะ

คางวดเหลือไปหักเงินตน

นอย

พอเงินตนเริ่มลด

ดอกเบี้ยก็จะลดตาม

ชวงทายดอกเบี้ยเหลือนอย 

คางวดจึงไปหักเงินตน

ไดมากขึ้น

ด้อกเบ่ิ�ยจำะถ้กคิืด้ตามจำำานวนว้นท่ี่�ใช้้จำริงต้�งแต่ว้นท่ี่�

ม่การเบิิกใช้้วงเงินจำนถึงว้นก่อนหน้าว้นท่ี่�ได้้ม่การ

ช้ำาระจำริง โด้ยคิืด้แบิบิลด้ต้นลด้ด้อก การคืำานวณ

ยอด้การใช้้จ่ำายและการสรุป็ยอด้บ้ิญช่้จำะขึั้�นอย้่ก้บิ

ว้นคืรบิกำาหนด้ช้ำาระท่ี่�คุืณได้้เลือกไว้

อัตราดอกเบี้ย
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ข้อควร้ร้ะวังในเร้ื่องสำ�คัญ
1. เมื�อม่การเบิิกใช้้วงเงิน คุืณจำำาเป็็นจำะต้องช้ำาระคืืนเงินต้นพีร้อมด้อกเบ่ิ�ยตามจำำานวนข้ั้�นตำ�าและระยะเวลาท่ี่�ตกลงก้บิบิริษ้ัที่ ซึึ่�ง

ระบุิในส้ญญาสินเชื้�อ หากคุืณไม่สามารถช้ำาระเงินคืืนได้้อย่างสมำ�าเสมอ หรือช้ำาระหล้งว้นคืรบิกำาหนด้ช้ำาระ คุืณอาจำม่ภาระค่ืาใช้้

จ่ำายหรือด้อกเบ่ิ�ยท่ี่�เพิี�มส้งขึั้�น และอาจำไม่ได้้ร้บิสิที่ธิิพิีเศษัจำากการใช้้วงเงิน รวมถึงการระง้บิการใช้้วงเงินให้ยืม

2. หากคุืณป็ระสบิปั็ญหาในการช้ำาระคืืนเงินก้้ยืมตามเวลาท่ี่�กำาหนด้ โป็รด้แจ้ำงให้บิริษ้ัที่ที่ราบิท้ี่นท่ี่เพืี�อร่วมก้นพิีจำารณาเงื�อนไขั้การ

ช้ำาระคืืนในร้ป็แบิบิอื�น

3. จำำานวนเงินข้ั้�นตำ�าท่ี่�ต้องช้ำาระคืืนในแต่ละรอบิบ้ิญช่้ คิืด้จำากอ้ตรา 2% ขั้องเงินต้นคืงค้ืางขั้องเดื้อนท่ี่�ผ่่านมา รวมก้บิด้อกเบ่ิ�ยท่ี่�

คืรบิกำาหนด้ช้ำาระและค่ืาธิรรมเน่ยมท่ี่�เร่ยกเก็บิในงวด้น้�น (หากม่) ในกรณ่ท่ี่�ม่การใช้้วงเงินผ่่อนช้ำาระ ยอด้ผ่่อนช้ำาระรายงวด้จำะ

ถ้กนำามาคิืด้เป็็นจำำานวนเงินข้ั้�นตำ�าท่ี่�ต้องช้ำาระคืืนด้้วย ท้ี่�งน่� หากคุืณม่การค้ืางช้ำาระ ยอด้ค้ืางช้ำาระด้้งกล่าวจำะถ้กนำามาคิืด้เป็็น

จำำานวนเงินข้ั้�นตำ�าท่ี่�ต้องช้ำาระด้้วยเช่้นก้น

*ท้ี่�งน่�ด้อกเบ่ิ�ย ค่ืาป็ร้บิ ค่ืาบิริการ ค่ืาธิรรมเน่ยมใด้ ๆ รวมแล้วส้งสุด้ไม่เกิน 25% ต่อปี็ บิริษ้ัที่จำะแจ้ำงการเป็ล่�ยนแป็ลงด้อกเบ่ิ�ย ค่ืาป็ร้บิ ค่ืาบิริการ ค่ืาธิรรมเน่ยมใด้ ๆ ให้

ที่ราบิล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 ว้น หรือตรวจำสอบิข้ั้อม้ลล่าสุด้ได้้ท่ี่�เว็บิไซึ่ต์ขั้องบิริษ้ัที่

ค่าธรรมเน่ยืมการข้อสิินเช่ื่�อ : ไม่ม่

ค่าปรับุกรณ่ชื่ำาระห้น่�ค่นก่อนกำาห้นด : ไม่ม่

ค่าอากรแสิต้มป์ (ท่ี่�จ่ายืให้้ห้น่วยืงานราชื่การ) : บิริษ้ัที่ร้บิผิ่ด้ช้อบิแที่นล้กค้ืา ท่ี่�อ้ตราป็กติ 0.05% ขั้องวงเงิน  

(ส้งสุด้ ไม่เกิน 10,000 บิาที่)

ค่าใช้ื่จ่ายืในการต้รวจสิอบุข้้อมูลเครดิต้ : ไม่คิืด้ค่ืาบิริการ

ค่าใช้ื่จ่ายืในการติ้ดต้ามที่วงถามห้น่� : ไม่คิืด้ค่ืาใช้้จ่ำาย

ค่าข้อสิำาเนาใบุแจ้งยือดบัุญช่ื่ (Statement) : ไม่คิืด้ค่ืาบิริการ

ค่าข้อต้รวจสิอบุรายืการ : ไม่คิืด้ค่ืาบิริการ

อัตร้�ดอกเบี้ยกร้ณีผิดนัดช้ำ�ร้ะ
กรณ่ผิ่ดนัดชื่ำาระ : อ้ตราด้อกเบ่ิ�ยกรณ่ผิ่ด้น้ด้ช้ำาระเท่ี่าก้บิอ้ตราด้อกเบ่ิ�ยป็กติส้งสุด้ตามท่ี่�ระบุิไว้ในส้ญญาบิวก 3% ต่อปี็ ท้ี่�งน่� ไม่เกิน 25% ต่อปี็ 

ค่าบริการต่างๆ

การคิดดอกเบุ่�ยืผิ่ดนัดชื่ำาระ : คิืด้จำากเงินต้นคืงค้ืางต้�งแต่ว้นท่ี่�ม่การค้ืางช้ำาระว้นแรก จำนถึงว้นท่ี่�สามารถกล้บิมาช้ำาระได้้คืรบิถ้วน ท้ี่�งน่� การคิืด้

อ้ตราด้อกเบ่ิ�ยผิ่ด้น้ด้สำาหร้บิวงเงินผ่่อนช้ำาระจำะคิืด้เฉพีาะเงินต้นขั้องค่ืางวด้ท่ี่�ม่การผิ่ด้น้ด้ช้ำาระเท่ี่าน้�น

อัต้ราดอกเบุ่�ยืปกติ้ : วงเงินพีร้อมใช้้ 23% ต่อปี็  

วงเงินผ่่อนช้ำาระ 21% ต่อปี็

อัต้ราดอกเบุ่�ยืผิ่ดนัดชื่ำาระ : อ้ตราด้อกเบ่ิ�ยป็กติส้งสุด้ 23% + 3% = 26% ต่อปี็  

แต่เนื�องจำากค่ืาท่ี่�ได้้เกินกว่า 25% ซึึ่�งเป็็นอ้ตราด้อกเบ่ิ�ยผิ่ด้น้ด้ช้ำาระส้งสุด้ท่ี่�บิริษ้ัที่

กำาหนด้ ในกรณ่น่� อ้ตราด้อกเบ่ิ�ยผิ่ด้น้ด้ช้ำาระจำะถ้กคิืด้ท่ี่� 25% ต่อปี็แที่น

ตั้วอย่ืางการคิดอัต้ราดอกเบุ่�ยืผิ่ดนัดชื่ำาระวงเงินให้้ย่ืม
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ผลจ�กก�ร้ช้ำ�ร้ะเงินคืนก่อนกำ�หนด
คุืณสามารถช้ำาระเงินคืืนได้้ก่อนกำาหนด้ โด้ยไม่ม่ค่ืาป็ร้บิ กรณ่ท่ี่�คุืณม่วงเงินผ่่อนช้ำาระ จำำานวนงวด้ผ่่อนช้ำาระขั้องคุืณอาจำลด้ลงจำากตารางการผ่่อน

ช้ำาระท่ี่�ได้้ร้บิคืร้�งแรก หากม่การช้ำาระเงินล่วงหน้า หรือช้ำาระเกินอ้ตราข้ั้�นตำ�าท่ี่�กำาหนด้

ก�ร้แจ้งให้ช้ำ�ร้ะเงินและช้ำ�ร้ะค่�ธร้ร้มเนียมต่�ง ๆ
คุืณจำะได้้ร้บิใบิแจ้ำงยอด้บ้ิญช่้ผ่่านที่างอ่เมล SMS ตามข้ั้อม้ลการติด้ต่อท่ี่�คุืณได้้ให้ไว้ก้บิบิริษ้ัที่ และ/หรือจำะได้้ร้บิการแจ้ำงเตือนผ่่านแอป็พีลิเคืช้้น 

LINE ล่วงหน้าก่อนถึงว้นคืรบิกำาหนด้ช้ำาระไม่น้อยกว่า 10 ว้น ใบิแจ้ำงยอด้บ้ิญช่้จำะแสด้ง รายละเอ่ยด้วงเงินสินเชื้�อ วงเงินคืงเหลือ รายการเบิิกใช้้

วงเงิน ยอด้ช้ำาระข้ั้�นตำ�า ยอด้ท่ี่�ต้องช้ำาระท้ี่�งหมด้ และยอด้เงินค้ืางช้ำาระในกรณ่ผิ่ด้น้ด้ช้ำาระ เป็็นต้น โด้ยคุืณสามารถช้ำาระเต็มจำำานวนตามยอด้

เงินท้ี่�งหมด้ หรือช้ำาระบิางส่วนได้้ แต่ต้องไม่น้อยกว่ายอด้ช้ำาระข้ั้�นตำ�าท่ี่�แสด้งในใบิแจ้ำงยอด้บ้ิญช่้ ท้ี่�งน่� บิริษ้ัที่ไม่ม่นโยบิายจ้ำด้ส่งเอกสารด้้งกล่าว

ที่างไป็รษัณ่ย์

ก�ร้แจ้งได้ร้ับช้ำ�ร้ะเงิน
คุืณจำะได้้ร้บิการแจ้ำงรายการช้ำาระเงินจำากใบิแจ้ำงยอด้บ้ิญช่้ซึึ่�งบิริษ้ัที่จำะจ้ำด้ส่งให้เป็็นรายเดื้อนผ่่านอ่เมล SMS ตามข้ั้อม้ลการติด้ต่อท่ี่�คุืณได้้ให้ไว้ก้บิ

บิริษ้ัที่ และจำะได้้ร้บิการแจ้ำงเตือนจำาก LINE BK ผ่่านแอป็พีลิเคืช้้น LINE นอกจำากน่� คุืณย้งสามารถด้้รายการช้ำาระเงินย้อนหล้งได้้จำากเมน้การ

แจ้ำงเตือนใน LINE BK ผ่่านแอป็พีลิเคืช้้น LINE

คุณสิามารถเล่อกชื่ำาระเงินได้ 3 ช่ื่องที่าง โดยืไม่คิดค่าธรรมเน่ยืมการชื่ำาระเงิน

ชื่ำาระโดยืใช้ื่บัุญช่ื่เงินฝากท่ี่�คุณผู่กบัุญช่ื่ไว้กับุ LINE BK บุนแอปพลิเคชัื่น LINE

ชื่ำาระผ่่านธนาคารห้ร่อผู้่ให้้บุริการชื่ำาระเงินโดยืการสิแกน QR 

ชื่ำาระอัต้โนมัติ้โดยืการหั้กจากบัุญช่ื่เงินฝากธนาคารข้องคุณท่ี่�เช่ื่�อมต่้อกับุ LINE BK ซึื้�งคุณสิามารถสิมัครห้ร่อ

เปล่�ยืนแปลงบุริการได้จากเมนู LINE BK ผ่่านแอปพลิเคชัื่น LINE เท่ี่านั�น

1
2
3

การชำาระเงินและค่าบริการชำาระเงิน

4. วงเงินให้ยืมม่อายุการใช้้งานและว้นหมด้อายุ โด้ยบิริษ้ัที่ขั้อสงวนสิที่ธิิ�ในการต่ออายุวงเงินตามหล้กเกณฑ์์พิีจำารณาสินเชื้�อขั้อง

บิริษ้ัที่

5. บิริษ้ัที่อาจำพิีจำารณาระง้บิหรือยกเลิกวงเงินขั้องคุืณในกรณ่ด้้งน่�

• กรณ่ท่ี่�คุืณไม่ม่รายการเคืลื�อนไหวในวงเงินให้ยืมเป็็นเวลาติด้ต่อก้นอย่างน้อย 24 เดื้อน และไม่ม่ภาระหน่�ค้ืางช้ำาระในช่้วง

เวลาด้้งกล่าว

• กรณ่ท่ี่�คุืณไม่สามารถช้ำาระยอด้หน่�คืงค้ืางเมื�อคืรบิกำาหนด้ช้ำาระ และคุืณอาจำจำะถ้กด้ำาเนินการที่างกฎหมายต่อไป็ 

6. ในกรณ่ท่ี่�โที่รศ้พีท์ี่มือถือขั้องคุืณท่ี่�ใช้้บิริการ LINE BK ส้ญหาย หรือถ้กจำารกรรม หรือถ้กระง้บิ หรือในกรณ่ท่ี่�คุืณสงส้ยว่าบ้ิญช่้ 

LINE BK และรห้สผ่่านถ้กคุืกคืาม หรือม่บุิคืคืลภายนอกใช้้โด้ยไม่ได้้ร้บิอนุญาต คุืณจำำาเป็็นจำะต้องติด้ต่อบิริษ้ัที่โด้ยเร็วเพืี�อให้

บิริษ้ัที่สามารถระง้บิหรือเป็ล่�ยนแป็ลงการใช้้วงเงินให้ยืมได้้อย่างเหมาะสมและท้ี่นเวลา อย่างไรก็ตาม มาตรการท่ี่�บิริษ้ัที่ได้้

ด้ำาเนินการไม่ถือเป็็นการช้ด้ใช้้ค่ืาเส่ยหายท่ี่�เกิด้ขึั้�น ซึึ่�งคุืณอาจำจำะต้องร้บิผิ่ด้ช้อบิต่อภาระหน่�และคืวามเส่ยหายท่ี่�เกิด้ขึั้�นในช่้วง

เวลาด้้งกล่าว
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สามารถสอบิถามรายละเอ่ยด้เพิี�มเติมได้้ท่ี่� 

• เว็บิไซึ่ต์ขั้องบิริษ้ัที่ ได้้ท่ี่� www.linebk.com/th/credit-line

• LINE BK Official Account ผ่่านแอป็พีลิเคืช้้น LINE ( @linebk )

• คือลเซ็ึ่นเตอร์ LINE BK โที่ร. 02-055-5555

ข้ั้อม้ลข้ั้างต้นเป็็นข้ั้อม้ลผ่ลิตภ้ณฑ์์วงเงินให้ยืมเพืี�อป็ระกอบิการต้ด้สินใจำในการใช้้บิริการ ในกรณ่ท่ี่�คุืณตกลงใช้้บิริการหรือผ่ลิตภ้ณฑ์์ด้้งกล่าวแล้ว คุืณจำะต้อง

ยอมร้บิและผ้่กพ้ีนตามส้ญญาสินเชื้�อ ข้ั้อตกลงและเงื�อนไขั้สำาหร้บิการใช้้สินเชื้�อขั้องบิริษ้ัที่

ก�ร้แจ้งเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลของคุณ
หากม่การเป็ล่�ยนแป็ลงท่ี่�อย้ใ่นการติด้ต่อ ท่ี่�อย้ท่่ี่�ที่ำางาน หมายเลขั้โที่รศ้พีท์ี่เคืลื�อนท่ี่� หรืออ่เมล คุืณสามารถแก้ไขั้/ป็ร้บิป็รุงได้้โด้ยวิธ่ิการออนไลน์

ผ่่านช่้องที่าง LINE BK

1. คุืณจำะได้้ร้บิส้ญญาสินเชื้�อ ข้ั้อตกลงและเงื�อนไขั้สำาหร้บิการใช้้สินเชื้�อ หน้งสือแจ้ำงการส่งข้ั้อม้ลเคืรดิ้ต ใบิแจ้ำงยอด้บ้ิญช่้ รวมถึงเอกสาร

ท่ี่�เก่�ยวก้บิการใช้้สินเชื้�อในร้ป็แบิบิข้ั้อม้ลอิเล็กที่รอนิกส์ผ่่านอ่เมล SMS ตามข้ั้อม้ลการติด้ต่อท่ี่�คุืณได้้ให้ไว้ และ/หรือผ่่านแอป็พีลิเคืช้้น 

LINE โด้ยจำะไม่ม่การจ้ำด้ส่งเอกสารด้้งกล่าวที่างไป็รษัณ่ย์ ท้ี่�งน่�เป็็นไป็ตามข้ั้อกำาหนด้และกฎหมายท่ี่�เก่�ยวข้ั้อง

2. บิริษ้ัที่จำะแจ้ำงข้ั้อม้ลการเป็ล่�ยนแป็ลงเงื�อนไขั้ผ่ลิตภ้ณฑ์์หรือการให้บิริการท่ี่�ม่ผ่ลกระที่บิต่อการใช้้บิริการหรือใช้้ผ่ลิตภ้ณฑ์์ให้คุืณที่ราบิ

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 ว้น ก่อนการเป็ล่�ยนแป็ลงจำะม่ผ่ลบ้ิงค้ืบิใช้้ ในร้ป็แบิบิข้ั้อม้ลอิเล็กที่รอนิกส์ผ่่านอ่เมล SMS ตามข้ั้อม้ลการติด้ต่อ

ท่ี่�คุืณได้้ให้ไว้ และ/หรือผ่่านแอป็พีลิเคืช้้น LINE หรือช่้องที่างอื�นท่ี่�บิริษ้ัที่อาจำกำาหนด้เพิี�มเติม ในกรณ่ท่ี่�การเป็ล่�ยนแป็ลงน้�นม่ผ่ลกระ

ที่บิหรือเป็็นอุป็สรรคืเพิี�มขึั้�นต่อการใช้้บิริการขั้องคุืณอย่างม่น้ยสำาค้ืญ การเป็ล่�ยนแป็ลงด้้งกล่าวจำะม่ผ่ลเมื�อคุืณให้คืวามยินยอม สำาหร้บิ

การเป็ล่�ยนแป็ลงท่ี่�เกิด้จำากต้นทุี่นคืวามเส่�ยงหรือคืวามเส่ยหายท่ี่�อาจำกระที่บิต่อบิริษ้ัที่อย่างม่น้ยสำาค้ืญท่ี่�บิริษ้ัที่ได้้แจ้ำงไว้ล่วงหน้าแล้วใน

ส้ญญาสินเชื้�อ ข้ั้อตกลงและเงื�อนไขั้การใช้้สินเชื้�อ บิริษ้ัที่จำะแจ้ำงการเป็ล่�ยนแป็ลงด้้งกล่าวให้คุืณที่ราบิล่วงหน้าตามท่ี่�ระบุิไว้ในเอกสารด้้ง

กล่าว

การแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ 
หรือการแจ้งเตือนที่สำาคัญต่างๆ

ช่องทางการติดต่อและสอบถามข้อมูล
ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
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สิินเช่ื่�อรายืย่ือยืเพ่�อการประกอบุอาช่ื่พ วงเงินให้้ย่ืมนาโน LINE BK ค่อ วงเงินสิินเช่ื่�อเพ่�อเป็นทุี่นห้มุนเว่ยืนในการที่ำา

ธุรกิจ สิำาห้รับุคนค้าข้ายื เจ้าข้องกิจการ และพนักงานรายืได้ประจำาท่ี่�ต้้องการที่ำาอาช่ื่พเสิริม ไม่ต้้องม่ห้ลักที่รัพย์ืห้ร่อ

บุุคคลคำ�าประกันในการสิมัคร คิดอัต้ราดอกเบุ่�ยืแบุบุลดต้้นลดดอก ทัี่�งน่�ไม่เกินอัต้ราดอกเบุ่�ยืท่ี่�ธนาคารแห่้งประเที่ศไที่ยื

ประกาศกำาห้นด

สิามารถเบิุกใช้ื่วงเงินได้จากเมนู LINE BK ผ่่านแอปพลิเคชัื่น LINE แบุ่งเป็น 2 ประเภที่ ค่อ

กรุณาอ่านต้ารางการเปิดเผ่ยืข้้อมูล
ผ่ลิต้ภัณฑ์์ฉบุับุน่� และควรศึกษารายื
ละเอ่ยืดและเง่�อนไข้โดยืละเอ่ยืด ก่อน
ต้ัดสิินใจซื้่�อห้ร่อใชื่้บุริการผ่ลิต้ภัณฑ์์

สินเชื่อรายย่อยเพื่อการปิระกอบอาชีพ 
วงเงินให้ยืมนาโน LINE BK
ผู้ออกผลิตภัณฑ์

ลักษณะผลิตภัณฑ์ที่สำ�คัญ

บุริษัที่ กสิิกร ไลน์ จำากัด (บุริษัที่)

ตารางการเปิิดเผย
ข้้อมูลผลิตภััณฑ์์

วงเงินพร้้อมใช้้ 
คืือ วงเงินท่ี่�สามารถเบิิกใช้้ได้้ตามคืวามต้องการเป็็นราย

คืร้�ง และเลือกช้ำาระคืืนตามอ้ตราข้ั้�นตำ�า ช้ำาระเกินกว่า

อ้ตราข้ั้�นตำ�า หรือช้ำาระเต็มจำำานวนได้้

วงเงินผ่อนช้ำ�ร้ะ
คืือ วงเงินก้อนท่ี่�เบิิกใช้้และกำาหนด้ระยะเวลาผ่่อน

ช้ำาระคืืนเป็็นรายเดื้อน เดื้อนละเท่ี่า ๆ ก้น โด้ยม่ระยะ

เวลาการผ่่อนเท่ี่าก้บิ 12 เดื้อน

1 2

สม้คืรเพ่ียงคืร้�งเด่้ยวสามารถใช้้วงเงินได้้ต่อเนื�องนาน 1 ปี็ น้บิจำากว้นท่ี่�ได้้ร้บิอนุม้ติวงเงิน โด้ยบิริษ้ัที่จำะที่ำาการที่บิที่วนเพืี�อต่ออายุวงเงินและแจ้ำง

ผ่ลให้ที่ราบิล่วงหน้าก่อนว้นคืรบิกำาหนด้อายุวงเงินไม่น้อยกว่า 30 ว้น ตามเงื�อนไขั้การที่บิที่วนวงเงินท่ี่�ระบุิในข้ั้อตกลงและเงื�อนไขั้การใช้้สินเชื้�อ

รายย่อยเพืี�อการป็ระกอบิอาช่้พีท่ี่�บิริษ้ัที่กำาหนด้

ผ่ลิต้ภัณฑ์์น่�ม่วงเงินอนุมัติ้สูิงสุิดไม่เกิน 50,000 บุาที่ ทัี่�งน่�เป็นไปต้ามห้ลักเกณฑ์์การพิจารณาสิินเช่ื่�อท่ี่�บุริษัที่กำาห้นด

ว้นท่ี่�แก้ไขั้ล่าสุด้ 29 ม่นาคืม 2564

คุณสมบัติผู้สมัคร้และเอกส�ร้ปร้ะกอบ
• ม่อายุระหว่าง 20 – 60 ปี็ ส้ญช้าติไที่ย และ เป็็นผ้้่ม่บ้ิญช่้ LINE BK

• คืนค้ืาขั้าย เจ้ำาขั้องกิจำการ และพีน้กงานรายได้้ป็ระจำำาท่ี่�ต้องการที่ำาอาช่้พีเสริม ม่รายได้้ข้ั้�นตำ�า 5,000 บิาที่ต่อเดื้อน

• ในบิางกรณ่อาจำจำะต้องใช้้เอกสารเพืี�อยืนย้นรายได้้เพิี�มเติม คืือสำาเนาบ้ิญช่้ส่วนต้วย้อนหล้ง 6 เดื้อน โด้ยสามารถยื�นได้้ส้งสุด้ถึง 5 

บ้ิญช่้
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อัต้ราดอกเบุ่�ยืไม่เกิน 33% (รวมค่าธรรมเน่ยืมอ่�น ๆ ) ขึ้�นอยู่ืกับุรายืการส่ิงเสิริมการข้ายืท่ี่�คุณได้รับุในแต่้ละช่ื่วงเวลา 

อัต้ราดอกเบุ่�ยืน่�เป็นข้้อมูล ณ วันท่ี่�ประกาศเท่ี่านั�น ซึื้�งอาจม่การเปล่�ยืนแปลงได้ต้ามเกณฑ์์ท่ี่�บุริษัที่กำาห้นด โดยืสิามารถ

ต้รวจสิอบุข้้อมูลล่าสุิดได้จากเว็บุไซื้ต์้ข้องบุริษัที่

ก�ร้คำ�นวณดอกเบี้ยวันสุดท้้ายข้อง
รอบบัญชี

วันสรุปิยอด
บัญชี

วันครบกำาหนด
ชำาระ

ว้นสิ�นเด้ือน 1 20

4 5 25

11 12 2

14 15 5

19 20 10

9 10 ว้นสิ�นเด้ือน

10 11 1

22 23 14

ด้อกเบิ่�ยจำะถ้กคืิด้ตามจำำานวนว้นที่่�ใช้้จำริงต้�งแต่ว้นที่่�

ม่การเบิิกใช้้วงเงินจำนถึงว้นก่อนหน้าว้นที่่�ได้้ม่การ

ช้ำาระจำริง โด้ยคืิด้แบิบิลด้ต้นลด้ด้อก การคืำานวณ

ยอด้การใช้้จำ่ายและการสรุป็ยอด้บิ้ญช้่จำะขั้ึ�นอย้่ก้บิ

ว้นคืรบิกำาหนด้ช้ำาระที่่�คืุณได้้เลือกไว้

อัตราดอกเบี้ย

ดอกเบี้ย

เงินตน

คางวดเดือนที่ 1 2 3 4 60 

ยอดผอน
เทากันทุกเดือน

ชวงแรกดอกเบี้ยยังเยอะ

คางวดเหลือไปหักเงินตน

นอย

พอเงินตนเริ่มลด

ดอกเบี้ยก็จะลดตาม

ชวงทายดอกเบี้ยเหลือนอย 

คางวดจึงไปหักเงินตน

ไดมากขึ้น

12

อัตร้�ดอกเบี้ยกร้ณีผิดนัดช้ำ�ร้ะ
กรณ่ผิ่ดนัดชื่ำาระ : อ้ตราด้อกเบ่ิ�ยกรณ่ผิ่ด้น้ด้ช้ำาระเท่ี่าก้บิ 33% ต่อปี็ คิืด้จำากเงินต้นคืงค้ืางต้�งแต่ว้นท่ี่�ม่การค้ืางช้ำาระว้นแรก จำนถึงว้นท่ี่�

สามารถกล้บิมาช้ำาระได้้คืรบิถ้วน ท้ี่�งน่� การคิืด้อ้ตราด้อกเบ่ิ�ยผิ่ด้น้ด้สำาหร้บิวงเงินผ่่อนช้ำาระจำะคิืด้เฉพีาะเงินต้นขั้องค่ืางวด้ท่ี่�ม่การผิ่ด้น้ด้ช้ำาระ

เท่ี่าน้�น
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ข้อควร้ร้ะวังในเร้ื่องสำ�คัญ
1. เมื�อม่การเบิิกใช้้วงเงิน คุืณจำำาเป็็นจำะต้องช้ำาระคืืนเงินต้นพีร้อมด้อกเบ่ิ�ยตามจำำานวนข้ั้�นตำ�าและระยะเวลาท่ี่�ตกลงก้บิบิริษ้ัที่ ซึึ่�ง

ระบุิในส้ญญาสินเชื้�อ หากคุืณไม่สามารถช้ำาระเงินคืืนได้้อย่างสมำ�าเสมอ หรือช้ำาระหล้งว้นคืรบิกำาหนด้ช้ำาระ คุืณอาจำม่ภาระค่ืาใช้้

จ่ำายหรือด้อกเบ่ิ�ยท่ี่�เพิี�มส้งขึั้�น และอาจำไม่ได้้ร้บิสิที่ธิิพิีเศษัจำากการใช้้วงเงิน รวมถึงการระง้บิการใช้้วงเงินให้ยืมนาโน

2. หากคุืณป็ระสบิปั็ญหาในการช้ำาระคืืนเงินก้้ยืมตามเวลาท่ี่�กำาหนด้ โป็รด้แจ้ำงให้บิริษ้ัที่ที่ราบิท้ี่นท่ี่เพืี�อร่วมก้นพิีจำารณาเงื�อนไขั้การ

ช้ำาระคืืนในร้ป็แบิบิอื�น

3. จำำานวนเงินข้ั้�นตำ�าท่ี่�ต้องช้ำาระคืืนในแต่ละรอบิบ้ิญช่้ คิืด้จำากอ้ตรา 2% ขั้องเงินต้นคืงค้ืางขั้องเดื้อนท่ี่�ผ่่านมา รวมก้บิด้อกเบ่ิ�ยท่ี่�

คืรบิกำาหนด้ช้ำาระและค่ืาธิรรมเน่ยมท่ี่�เร่ยกเก็บิในงวด้น้�น (หากม่) ในกรณ่ท่ี่�ม่การใช้้วงเงินผ่่อนช้ำาระ ยอด้ผ่่อนช้ำาระรายงวด้จำะ

ถ้กนำามาคิืด้เป็็นจำำานวนเงินข้ั้�นตำ�าท่ี่�ต้องช้ำาระคืืนด้้วย ท้ี่�งน่� หากคุืณม่การค้ืางช้ำาระ ยอด้ค้ืางช้ำาระด้้งกล่าวจำะถ้กนำามาคิืด้เป็็น

จำำานวนเงินข้ั้�นตำ�าท่ี่�ต้องช้ำาระด้้วย

4. วงเงินให้ยืมนาโนม่อายุการใช้้งานและว้นหมด้อายุ โด้ยบิริษ้ัที่ขั้อสงวนสิที่ธิิ�ในการต่ออายุวงเงินตามหล้กเกณฑ์์พิีจำารณาสินเชื้�อ

ขั้องบิริษ้ัที่

5. บิริษ้ัที่อาจำพิีจำารณาระง้บิหรือยกเลิกวงเงินขั้องคุืณในกรณ่ด้้งน่�

• กรณ่ท่ี่�คุืณไม่ม่รายการเคืลื�อนไหวในวงเงินให้ยืมนาโนเป็็นเวลาติด้ต่อก้นอย่างน้อย 24 เดื้อน และไม่ม่ภาระหน่�ค้ืางช้ำาระใน

ช่้วงเวลาด้้งกล่าว

• กรณ่ท่ี่�คุืณไม่สามารถช้ำาระยอด้หน่�คืงค้ืางเมื�อคืรบิกำาหนด้ช้ำาระ และคุืณอาจำจำะถ้กด้ำาเนินการที่างกฎหมายต่อไป็ 

6.  ในกรณ่ท่ี่�โที่รศ้พีท์ี่มือถือขั้องคุืณท่ี่�ใช้้บิริการ LINE BK ส้ญหาย หรือถ้กจำารกรรม หรือถ้กระง้บิ หรือในกรณ่ท่ี่�คุืณสงส้ยว่า

บ้ิญช่้ LINE BK และรห้สผ่่านถ้กคุืกคืาม หรือม่บุิคืคืลภายนอกใช้้โด้ยไม่ได้้ร้บิอนุญาต คุืณจำำาเป็็นจำะต้องติด้ต่อบิริษ้ัที่โด้ยเร็วเพืี�อ

ให้บิริษ้ัที่สามารถระง้บิหรือเป็ล่�ยนแป็ลงการใช้้วงเงินให้ยืมได้้อย่างเหมาะสมและท้ี่นเวลา อย่างไรก็ตาม มาตรการท่ี่�บิริษ้ัที่ได้้

ด้ำาเนินการไม่ถือเป็็นการช้ด้ใช้้ค่ืาเส่ยหายท่ี่�เกิด้ขึั้�น ซึึ่�งคุืณอาจำจำะต้องร้บิผิ่ด้ช้อบิต่อภาระหน่�และคืวามเส่ยหายท่ี่�เกิด้ขึั้�นในช่้วง

เวลาด้้งกล่าว

*ท้ี่�งน่�ด้อกเบ่ิ�ย ค่ืาป็ร้บิ ค่ืาบิริการ ค่ืาธิรรมเน่ยมใด้ ๆ รวมแล้วส้งสุด้ไม่เกิน 33% ต่อปี็ บิริษ้ัที่จำะแจ้ำงการเป็ล่�ยนแป็ลงด้อกเบ่ิ�ย ค่ืาป็ร้บิ ค่ืาบิริการ ค่ืาธิรรมเน่ยมใด้ ๆ ให้

ที่ราบิล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 ว้น หรือตรวจำสอบิข้ั้อม้ลล่าสุด้ได้้ท่ี่�เว็บิไซึ่ต์ขั้องบิริษ้ัที่

ค่าธรรมเน่ยืมการข้อสิินเชื่่�อ : ไม่ม่

ค่าปรับุกรณ่ชื่ำาระห้น่�ค่นก่อนกำาห้นด : ไม่ม่

ค่าอากรแสิต้มป์ (ที่่�จ่ายืให้้ห้น่วยืงานราชื่การ) : บิริษั้ที่ร้บิผ่ิด้ช้อบิแที่นล้กคื้า ที่่�อ้ตราป็กติ 0.05% ขั้องวงเงิน  

(ส้งสุด้ ไม่เกิน 10,000 บิาที่)

ค่าใชื่้จ่ายืในการต้รวจสิอบุข้้อมูลเครดิต้ : ไม่คิืด้ค่ืาบิริการ

ค่าใชื่้จ่ายืในการต้ิดต้ามที่วงถามห้น่� : ไม่คิืด้ค่ืาใช้้จ่ำาย

ค่าข้อสิำาเนาใบุแจ้งยือดบุัญชื่่ (Statement) : ไม่คิืด้ค่ืาบิริการ

ค่าข้อต้รวจสิอบุรายืการ : ไม่คิืด้ค่ืาบิริการ

ค่าบริการต่างๆ
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ผลจ�กก�ร้ช้ำ�ร้ะเงินคืนก่อนกำ�หนด
คุืณสามารถช้ำาระเงินคืืนได้้ก่อนกำาหนด้ โด้ยไม่ม่ค่ืาป็ร้บิ กรณ่ท่ี่�คุืณม่วงเงินผ่่อนช้ำาระ จำำานวนงวด้ผ่่อนช้ำาระขั้องคุืณอาจำลด้ลงจำากตารางการผ่่อน

ช้ำาระท่ี่�ได้้ร้บิคืร้�งแรก หากม่การช้ำาระเงินล่วงหน้า หรือช้ำาระเกินอ้ตราข้ั้�นตำ�าท่ี่�กำาหนด้

ก�ร้แจ้งให้ช้ำ�ร้ะเงินและช้ำ�ร้ะค่�ธร้ร้มเนียมต่�ง ๆ
คุืณจำะได้้ร้บิใบิแจ้ำงยอด้บ้ิญช่้ผ่่านที่างอ่เมล SMS ตามข้ั้อม้ลการติด้ต่อท่ี่�คุืณได้้ให้ไว้ก้บิบิริษ้ัที่ และ/หรือจำะได้้ร้บิการแจ้ำงเตือนผ่่านแอป็พีลิเคืช้้น 

LINE ล่วงหน้าก่อนถึงว้นคืรบิกำาหนด้ช้ำาระไม่น้อยกว่า 10 ว้น ใบิแจ้ำงยอด้บ้ิญช่้จำะแสด้ง รายละเอ่ยด้วงเงินสินเชื้�อ วงเงินคืงเหลือ รายการเบิิกใช้้

วงเงิน ยอด้ช้ำาระข้ั้�นตำ�า ยอด้ท่ี่�ต้องช้ำาระท้ี่�งหมด้ และยอด้เงินค้ืางช้ำาระในกรณ่ผิ่ด้น้ด้ช้ำาระ เป็็นต้น โด้ยคุืณสามารถช้ำาระเต็มจำำานวนตามยอด้

เงินท้ี่�งหมด้ หรือช้ำาระบิางส่วนได้้ แต่ต้องไม่น้อยกว่ายอด้ช้ำาระข้ั้�นตำ�าท่ี่�แสด้งในใบิแจ้ำงยอด้บ้ิญช่้ ท้ี่�งน่� บิริษ้ัที่ไม่ม่นโยบิายจ้ำด้ส่งเอกสารด้้งกล่าว

ที่างไป็รษัณ่ย์

ก�ร้แจ้งได้ร้ับช้ำ�ร้ะเงิน
คุืณจำะได้้ร้บิการแจ้ำงรายการช้ำาระเงินจำากใบิแจ้ำงยอด้บ้ิญช่้ซึึ่�งบิริษ้ัที่จำะจ้ำด้ส่งให้เป็็นรายเดื้อนผ่่านอ่เมล SMS ตามข้ั้อม้ลการติด้ต่อท่ี่�คุืณได้้ให้ไว้ก้บิ

บิริษ้ัที่ และจำะได้้ร้บิการแจ้ำงเตือนจำาก LINE BK ผ่่านแอป็พีลิเคืช้้น LINE นอกจำากน่� คุืณย้งสามารถด้้รายการช้ำาระเงินย้อนหล้งได้้จำากเมน้การ

แจ้ำงเตือนใน LINE BK ผ่่านแอป็พีลิเคืช้้น LINE

คุณสิามารถเล่อกชื่ำาระเงินได้ 3 ชื่่องที่าง โดยืไม่คิดค่าธรรมเน่ยืมการชื่ำาระเงิน

ชื่ำาระโดยืใช้ื่บัุญช่ื่เงินฝากท่ี่�คุณผู่กบัุญช่ื่ไว้กับุ LINE BK บุนแอปพลิเคชัื่น LINE

ชื่ำาระผ่่านธนาคารห้ร่อผู้่ให้้บุริการชื่ำาระเงินโดยืการสิแกน QR

ชื่ำาระอัต้โนมัติ้โดยืการหั้กจากบัุญช่ื่เงินฝากธนาคารข้องคุณท่ี่�เช่ื่�อมต่้อกับุ LINE BK ซึื้�งคุณสิามารถสิมัครห้ร่อ

เปล่�ยืนแปลงบุริการได้จากเมนู LINE BK ผ่่านแอปพลิเคชัื่น LINE เท่ี่านั�น

1
2
3

การชำาระเงินและค่าบริการชำาระเงิน



ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ สินเชื่อส่วนบุคคลวงเงินให้ยืม LINE BK/สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ วงเงินให้ยืมนาโน LINE BK

10 

สามารถสอบิถามรายละเอ่ยด้เพีิ�มเติมได้้ที่่� 

• เว็บิไซึ่ต์ขั้องบิริษ้ัที่ ได้้ท่ี่� www.linebk.com/th/credit-line

• LINE BK Official Account ผ่่านแอป็พีลิเคืช้้น LINE ( @linebk )

• คือลเซ็ึ่นเตอร์ LINE BK โที่ร. 02-055-5555

หมายเหตุ ข้ั้อม้ลข้ั้างต้นเป็็นข้ั้อม้ลผ่ลิตภ้ณฑ์์วงเงินให้ยืมนาโนเพืี�อป็ระกอบิการต้ด้สินใจำในการใช้้บิริการ ในกรณ่ท่ี่�คุืณตกลงใช้้บิริการหรือผ่ลิตภ้ณฑ์์ด้้งกล่าว

แล้ว คุืณจำะต้องยอมร้บิและผ้่กพ้ีนตามส้ญญาสินเชื้�อ ข้ั้อตกลงและเงื�อนไขั้สำาหร้บิการใช้้สินเชื้�อขั้องบิริษ้ัที่

ก�ร้แจ้งเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลของคุณ
หากม่การเป็ล่�ยนแป็ลงที่่�อย้่ในการติด้ต่อ ที่่�อย้่ที่่�ที่ำางาน หมายเลขั้โที่รศ้พีที่์เคืลื�อนที่่� หรืออ่เมล คืุณสามารถแก้ไขั้/ป็ร้บิป็รุงได้้โด้ยวิธิ่การออนไลน์ 

ผ่่านช้่องที่าง LINE BK

1. คุืณจำะได้้ร้บิส้ญญาสินเชื้�อ ข้ั้อตกลงและเงื�อนไขั้สำาหร้บิการใช้้สินเชื้�อ หน้งสือแจ้ำงการส่งข้ั้อม้ลเคืรดิ้ต ใบิแจ้ำงยอด้บ้ิญช่้ รวมถึงเอกสาร

ที่่�เก่�ยวก้บิการใช้้สินเช้ื�อในร้ป็แบิบิขั้้อม้ลอิเล็กที่รอนิกส์ผ่่านอ่เมล SMS ตามขั้้อม้ลการติด้ต่อที่่�คืุณได้้ให้ไว้ และ/หรือผ่่านแอป็พีลิเคืช้้น 

LINE โด้ยจำะไม่ม่การจำ้ด้ส่งเอกสารด้้งกล่าวที่างไป็รษัณ่ย์ ที่้�งน่�เป็็นไป็ตามขั้้อกำาหนด้และกฎหมายที่่�เก่�ยวขั้้อง

2. บิริษ้ัที่จำะแจ้ำงข้ั้อม้ลการเป็ล่�ยนแป็ลงเงื�อนไขั้ผ่ลิตภ้ณฑ์์หรือการให้บิริการท่ี่�ม่ผ่ลกระที่บิต่อการใช้้บิริการหรือใช้้ผ่ลิตภ้ณฑ์์ให้คุืณที่ราบิล่วง

หน้าไม่น้อยกว่า 30 ว้น ก่อนการเป็ล่�ยนแป็ลงจำะม่ผ่ลบิ้งคื้บิใช้้ ในร้ป็แบิบิขั้้อม้ลอิเล็กที่รอนิกส์ผ่่านอ่เมล SMS ตามขั้้อม้ลการติด้ต่อที่่�

คืุณได้้ให้ไว้ และ/หรือผ่่านแอป็พีลิเคืช้้น LINE หรือช้่องที่างอื�นที่่�บิริษั้ที่อาจำกำาหนด้เพีิ�มเติม อย่างไรก็ด้่ในกรณ่ที่่�การเป็ล่�ยนแป็ลงน้�นม่

ผ่ลกระที่บิหรือเป็็นอุป็สรรคืเพีิ�มขั้ึ�นต่อการใช้้บิริการขั้องคืุณอย่างม่น้ยสำาคื้ญ การเป็ล่�ยนแป็ลงด้้งกล่าวจำะม่ผ่ลเมื�อคืุณให้คืวามยินยอม 

ในกรณ่ที่่�การเป็ล่�ยนแป็ลงน้�นเกิด้จำากต้นทีุ่นคืวามเส่�ยงหรือคืวามเส่ยหายที่่�อาจำกระที่บิต่อบิริษั้ที่อย่างม่น้ยสำาคื้ญที่่�บิริษั้ที่ได้้แจำ้งไว้ล่วง

หน้าแล้วในส้ญญาสินเช้ื�อ หรือขั้้อตกลงและเงื�อนไขั้การใช้้สินเช้ื�อ บิริษั้ที่จำะแจำ้งการเป็ล่�ยนแป็ลงด้้งกล่าวให้คืุณที่ราบิล่วงหน้าตามที่่�ระบิุ

ไว้ในเอกสารด้้งกล่าว

การแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ 
หรือการแจ้งเตือนที่สำาคัญต่างๆ

ช่องทางการติดต่อและสอบถามข้อมูล
ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม


