
   
ตารางการเปิดเผยขอ้มูลผลิตภณัฑบ์ตัรเครดิต  
(กรุณาอ่านตารางการเปิดเผยขอ้มูลผลิตภัณฑ์ฉบับน้ี และควรศึกษา

รายละเอียดและเงื่อนไขโดยละเอียดก่อนท่ีท่านจะตัดสินใจซื้ อหรือใช้

บริการผลิตภณัฑ)์ 

ผูข้ายผลิตภณัฑ ์  :  บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
ผูอ้อกผลิตภณัฑ ์  :  บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
ชื่อผลิตภณัฑ ์      :  บตัรเครดิตกสิกรไทย  
25 มีนาคม 2566 

1. ค าอธิบายผลิตภณัฑบ์ตัรเครดิตกสิกรไทยโดยย่อ   
บัตรเครดิตน้ีใชเ้พื่อช าระค่าสินคา้และบริการแทนการใชเ้งินสด และท่านจะตอ้งช าระเงินในภายหลัง โดยมีระยะเวลาในการช าระคืน  โดยปลอด
ดอกเบี้ ยหากช าระเต็มจ านวนตามวันครบก าหนด โดยมีระยะเวลาสูงสุด 45 วนั นับจากวนัสรุปยอดรายการและสามารถใชบ้ัตรเบิกถอนเงินสด

ล่วงหน้าได ้
2. ลกัษณะท่ีส าคญัของผลิตภณัฑบ์ตัรเครดิตกสิกรไทย  

• วงเงินบัตรเครดิต :  สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน หรือกระแสเงินสดหมุนเวียนเฉลี่ยในบัญชีเงินฝาก หรือไม่เกิน 10% 

ของยอดเงินฝาก เงินลงทุนตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย* 

• ช าระคืนเต็มจ านวนหรือขั้นต า่  ดงัน้ี 

- 5% ของยอดเงินตามใบแจง้ยอดบัญชีบัตรเครดิตในแต่ละเดือน ตั้งแต่รอบบัญชีเดือนเมษายน 2563 ถึง รอบบัญชีเดือน

ธนัวาคม 2566 

- 8% ของยอดเงินตามใบแจง้ยอดบัญชีบัตรเครดิตในแต่ละเดือน ตั้งแต่รอบบัญชีเดือนมกราคม 2567 ถึง รอบบัญชีเดือน

ธนัวาคม 2567 

- 10% ของยอดเงินตามใบแจง้ยอดบัญชีบัตรเครดิตในแต่ละเดือน และไม่น้อยกว่า 1,000 บาท/รอบบัญชี ตั้งแต่รอบบัญชี

เดือนมกราคม 2568 เป็นตน้ไป 

• จ านวนเงินสดล่วงหน้าท่ีสามารถเบิกถอนไดใ้นแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า 2,000 บาท 

• ดอกเบี้ ย : 16% ต่อปี ส าหรับกรณีการช าระคืนขั้นต า่ หรือช าระคืนบางส่วน หรือช าระล่าชา้  หรือไม่ไดช้ าระ โดยคิดดอกเบี้ ยตั้งแต่วนัท่ี

บนัทึกรายการ 

• ดอกเบี้ ยกรณีเบิกถอนเงินสด : 16% ต่อปี โดยนับจากวนัท่ีถอนเงิน 

 
3. อตัราค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ 

• ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด : 3% ของจ านวนเงินสดท่ีเบิกถอน 

• ค่าธรรมเนียมแรกเขา้/รายปี  : ตามประเภทบตัร** 

• ค่าติดตามทวงถามหน้ี (กรณีมียอดคา้งช าระตั้งแต่ 1,000 บาทข้ึนไป) : 

- 50 บาทต่อรอบบญัชี (กรณีคา้ง 1รอบบญัชี) และ100 บาทต่อรอบบญัชี (กรณีคา้งมากกว่า 1 รอบบญัชี) 

- ค่าติดตามทวงถามหน้ีมีผลตั้งแต่ 12 กนัยายน 2564 โดยจะเริ่มเรียกเก็บ ส าหรับยอดครบก าหนดช าระตั้งแต่ 20 ตุลาคม 

2564 

4. ค่าบริการการใชจ้า่ยที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ 

• ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน : ไม่เกิน 2.5% ของรายการใชจ้่าย หรือการเบิกถอนเงินสดท่ีเกิดข้ึนเป็นสกุลเงินต่างประเทศ โดยใช้

อตัราแลกเปลี่ยนกลางของบริษัทท่ีธนาคารเป็นสมาชิก 

5. หนา้ที่ของลูกคา้ตามขอ้ก าหนดของผลิตภณัฑบ์ตัรเครดิตกสิกรไทย 

• ท่านจะตอ้งช าระหน้ีตามจ านวนในใบแจง้ยอดบัญชีบัตรเครดิต ไม่เกินกว่าวนัท่ีครบก าหนดช าระตามใบแจง้หน้ี  หากช าระหลงัจากวนัท่ี

ครบก าหนดช าระท่านจะมีภาระค่าใชจ้่ายเพิ่มข้ึน  ทั้งน้ี ธนาคารจะจดัส่งใบแจง้ยอดบญัชีบตัรเครดิต ดงัน้ี   
1. กรณีไม่เคยสมคัรบตัรเครดิตมาก่อน หรือเคยเป็นผูถื้อบตัรเครดิต แต่ปัจจบุนัยกเลิกบตัรเครดิตทั้งหมดแลว้ มเีงื่อนไขการ                               

  จดัส่งใบแจง้ยอดบญัชีบตัรเครดิต ดงัน้ี  
                 - หากผูถื้อบตัรสมคัรบตัรเครดิตผ่านช่องทาง K PLUS หรือ ช่องทางอิเล็กทรอนิกสอ์ื่นๆ ของธนาคาร ธนาคารจะจดัส่งใบ  

                 แจง้ยอดบญัชีบตัรเครดิตทางท่ีอยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์(e-Mail address) ท่ีแจง้ไวก้บัธนาคารในการสมคัรบตัรเครดิต 

                 ผ่าน ช่องทาง K PLUS หรือ ช่องทางอิเล็กทรอนิกสอ์ื่นๆ ของธนาคาร 

                - หากผูถื้อบตัรสมคัรบตัรเครดิตผ่านช่องทางอื่น ธนาคารจะจดัส่งใบแจง้รายการใชบ้ตัรเครดิตตามช่องทางท่ีไดแ้จง้ 
                       ความประสงคไ์วใ้นขณะสมคัร  

2. กรณีลูกคา้ปัจจุบนัท่ีถือบตัรเครดิตกสิกรไทยประเภทใดประเภทหน่ึงอยู่ ธนาคารจะจดัส่งใบแจง้ยอดบญัชีบตัรเครดิตใหต้าม 
                    ช่องทางท่ีลูกคา้เลือกในขณะท่ีสมคัรบตัรเครดิตครั้งล่าสุด และจะมีผลกบับตัรเครดิตทุกใบ รวมถึงบตัรเสริม   

• หากท่านเป็นผูถื้อบตัรหลกั ท่านจะตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากบตัรเสริมทุกใบ 
• ท่านจะตอ้งดูแลรักษาบัตรเครดิตและรหัสผ่านบัตรเครดิตเป็นอย่างดี และไม่เปิดเผยรหสัผ่านบัตรเครดิตหรือขอ้มูลบัตรเครดิตไปยัง

บุคคลอื่น 
• ภายหลงัจากท่ีท่านทราบว่าไดท้ าบตัรเครดิตหายหรือถูกขโมย ท่านควรแจง้ใหท้างธนาคารทราบทนัที เพื่อด าเนินการแกไ้ขและตรวจสอบ 
• ท่านตอ้งตรวจสอบรายการใชบ้ตัรเครดิตทุกเดือน หากไม่ไดร้บัใบแจง้ยอด, มีรายการไม่ถูกตอ้ง ท่านตอ้งแจง้/ทกัทว้งมายงัธนาคาร 
• ท่านตกลงช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ เกี่ยวกบัการใชบ้ริการบตัรเครดิตตามท่ีระบุในประกาศของธนาคาร 

6. กรณีลูกคา้ไม่ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดของผลิตภณัฑบ์ตัรเครดิตกสิกรไทย 

• ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงลดวงเงิน หรือระงบั หรือเพิกถอนการใชบ้ตัรเครดิต 
• ท่านจะตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดจากการติดตามทวงถามหน้ี 
• กรณีท่ีท่านผิดนัด / ผิดสัญญา ทางธนาคารมีอ านาจในการหกัเงินจากบัญชีเงินฝากท่ีลูกคา้มีอยู่ เพื่อน ามาช าระหน้ีของลูกคา้ท่ีคา้งช าระ

อยู่ได ้ทั้งน้ี ธนาคารจะส่งหลกัฐานการหกับญัชีใหลู้กคา้ทราบ (แจง้รายละเอียดการหกับญัชีในใบแจง้หน้ีรอบบญัชีถดัไป) 
• สิทธิในการหักกลบลบหน้ี : ธนาคารมีสิทธิในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของท่านเพื่อช าระหน้ีคงคา้งท่ีท่านมีอยู่กับธนาคาร  ทั้งน้ี

ธนาคารจะมีหลกัฐานการหกับญัชีใหลู้กคา้ทราบ (แจง้รายละเอียดการหกับญัชีในใบแจง้หน้ีรอบบญัชีถดัไป) 

 
 



 
 

7. ความเสี่ยงท่ีส  าคญัของผลิตภณัฑบ์ตัรเครดิตกสิกรไทย 

• หากท่านท าบตัรเครดิตหาย ท่านจะตอ้งรบัผิดชอบช าระรายการค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนก่อนการแจง้อายดับตัรเครดิต 
• หากท่านมีปัญหาในการช าระยอดเงินคงคา้งควรแจง้ใหท้างธนาคารทราบทนัทีเพื่อพิจารณาการผ่อนจ่ายเงินในรูปแบบอื่น 
• หากท่านมีปัญหารูปแบบอื่นดูรายละเอียดไดท่ี้ "ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขการใชบ้ตัรเครดิต" 

8. ขอ้ควรปฏิบตัิ เม่ือลูกคา้มีความประสงคเ์ปลี่ยนแปลงขอ้มูลการติดต่อของตนเอง 

ท่านสามารถแจง้รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงขอ้มูลไดท่ี้ K Contact Center 02-8888888 เพื่อใหก้ารสื่อสารขอ้มูลกบัท่านเป็นไปอย่าง

รวดเร็ว 

9. รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัผลิตภณัฑบ์ตัรเครดิตกสิกรไทย และช่องทางการติดต่อธนาคาร 

• ดอกเบี้ ย และค่าธรรมเนียมต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยธนาคารจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ตามท่ีก าหนดในขอ้ก าหนดและเงื่อนไข

การใชบ้ตัรเครดิต 

• กรณีท่ีตอ้งช าระหรือมีการเรียกเก็บใดๆ ธนาคารจะมีการแจง้ใหลู้กคา้ทราบทุกครั้งก่อนถึงวนัครบก าหนดช าระ 

• กรณีท่ีธนาคารไดร้บัช าระหน้ีคืน ธนาคารจะแจง้รายละเอียดการช าระหน้ีในใบแจง้หน้ีรอบบญัชีถดัไป 

• การรบัเอกสารหลงัการพิจารณาบตัรเครดิต กรณีสมคัรบัตรเครดิตผ่านช่องทาง K PLUS หรือ ช่องทางอิเล็กทรอนิกสอ์ื่นๆ ของธนาคาร 

ธนาคารจะส่งเอกสาร เช่น ใบแจง้ยอดบญัชีบตัรเครดิต(Statement) เอกสารส าคญัอื่น ๆ ท่ีธนาคารเห็นสมควร ใหท้างอีเมล (กรณีขอ

เพิ่มวงเงินบตัรเดิมธนาคารจะส่งเอกสารใหต้ามช่องทางการรบัเอกสารที่ท่านเคยแจง้ความประสงคไ์ว)้  

• กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์หรือการใหบ้ริการท่ีมีผลกระทบต่อการใชบ้ริการของลูกคา้  ธนาคารจะแจง้ขอ้มูลอันเป็น

สาระส าคญัของการเปลี่ยนแปลงท่ีชดัเจนใหลู้กคา้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั 

• หากท่านมีขอ้สงสัยเพิ่มเติม ท่านสามารถเขา้ไปดูรายละเอียดไดท่ี้ www.kasikornbank.com หรือ สอบถามไดท่ี้ธนาคารกสิกรไทยทุก

สาขา หรือ K-Contact Center 02-8888888 

10. สิ่งท่ีควรทราบเพ่ิมเติม 

• กรณีเลือกช าระเงินโดยการหกับญัชีอตัโนมติั ธนาคารจะเรยีกเก็บเงินท่ีครบก าหนดช าระตั้งแตเ่วลา 01.00 น. ของวนัท่ีครบก าหนด
ช าระ โดยธนาคารจะยึดถือเงินในบญัชีเท่ากบัจ านวนหน้ีท่ีถึงก าหนดช าระในแต่ละครั้งตั้งแต่เวลาดงักล่าวเพื่อด าเนินการหกัเงินเขา้

ช าระหน้ีท่ีครบก าหนดช าระได ้จนกวา่ธนาคารจะไดร้บัช าระหน้ีจ านวนน้ันครบถว้น และลูกคา้จะเบิกถอนเงินไดเ้พียงจ านวนเงินส่วนท่ี

เกินยอดท่ีธนาคารเรียกเก็บในแต่ละครั้งเท่าน้ัน ส าหรบัคา่งวดผ่อนช าระค่าสินคา้/บริการ (ถา้มี) ธนาคารจะท าการหกับญัชีเต็ม

จ านวน โดยสามารถตรวจสอบยอดท่ีตอ้งช าระไดจ้ากใบแจง้ยอดบญัชีท่ีธนาคารจดัส่งให ้

11. ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ที่น่าสนใจ   
บตัรเครดิตร่วมพนัธมิตร เช่น บตัรบลูเครดิตการด์  บตัรเครดิตวนัสยาม-กสิกรไทย  บตัรเครดิตกสิกรไทย-ชอ้ปป้ี  บตัรเครดิต LINE POINTS 
หมายเหตุ 

*   วงเงินบตัรเครดิตท่ีท่านไดร้บัอนุมติั ธนาคารจะแจง้ไปพรอ้มกบัเอกสารแจง้การอนุมติับตัรเครดิต 
** รายละเอียดข้ึนอยู่กบัตามประเภทของบตัร ซึ่งลูกคา้สามารถศึกษาไดจ้ากรายละเอยีดเกี่ยวกบัอตัราดอกเบี้ ย ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมและ

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ในการใชบ้ตัรเครดิต ท่ีแนบมาพรอ้มกนั 
ขอ้มูลในเอกสารฉบบัน้ี มีผลใชบ้งัคบัไดต้ั้งแต่วนัท่ี 25 มีนาคม 2566 เป็นตน้ไป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ค าเตือน : บตัรเครดิตเปรียบเสมือนการกูยื้มเงินจากธนาคาร หรือบริษัท ท่านตอ้งช าระเต็มจ านวนมิฉะน้ัน ท่านจะมีภาระค่าใชจ้่ายดอกเบ้ียส าหรบัยอดหน้ีคง

คา้งตามใบแจง้หน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


