
โปรดอานขอตกลงและเง่ือนไขการใชบัตรเครดิตและคูมือการใชบริการของธนาคาร เพื่อความเขาใจของคุณ
รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย คาบริการ คาธรรมเนียม และคาใชจายอ่ืนๆ ในการใชบัตรเครดิต

1. ดอกเบ้ีย คาปรับ คาธรรมเนียม คาบริการอ่ืน ดอกเบี้ย (ทุกประเภทบัตร) 16 % ตอป1

  คาธรรมเนียมในการใชวงเงิน ไมมี
  คาปรับในการชําระหน้ีลาชากวากําหนด ไมมี 
  คาธรรมเนียม หรือคาบริการอื่น ไมมี
  วันที่เริ่มคิดดอกเบ้ีย  การซ้ือสินคาหรือบริการ เร่ิมคิดจากวันท่ีบันทึกรายการ / การเบิกถอนเงินสด เร่ิมคิดจากวันท่ีเบิกเงินสด

2. อัตราการผอนชําระคืนขั้นตํ่า  10% ของยอดเงินตามใบแจงยอดบัญชีบัตรเครดิตในแตละเดือนและไมนอยกวา 1,000 บาท/รอบบัญชี 5 

3. คาธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด  3% ของจํานวนเงินสดท่ีเบิกถอนโดยมียอดข้ันต่ําในการเบิกถอนเงินสดแตละคร้ังไมนอยกวา 2,000 บาท

4. ระยะเวลาการชําระคืนโดยปลอดดอกเบี้ย
 สูงสุด 15 วัน นับจากวันสรุปยอดรายการ 

   ( หากชําระเต็มจํานวนตามกําหนด )

  คาธรรมเนียมในการดําเนินงาน บัตร KBank-Visa, บัตร KBank-MasterCard, บัตร KBank-UnionPay และ บัตร KBank-JCB 

                                                            บัตรเครดิต      บัตรซิกเนเจอร      บัตรไทเทเนียม    บัตรแพลทินัม/          บัตรเครดิตวันสยาม  
                                                                                    เดอะแพสช่ัน   (ยกเวน บัตรเครดิตเดอะแพสช่ัน,                                     บัตรทอง/
            บัตรเดอะพรีเมียรกสิกรไทย                                   บัตรคลาสสิก     บัตรซิกเนเจอร     บัตรแพลทินัม
          และบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย)
5. คาธรรมเนียมของบัตรแตละประเภท (บาทตอป)  บัตรหลัก  บัตรเสริม  บัตรหลัก  บัตรเสริม  บัตรหลัก  บัตรเสริม  บัตรหลัก  บัตรเสริม  บัตรหลัก  บัตรเสริม  บัตรหลัก  บัตรเสริม

 แรกเขา (จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง)      ไมม ี    ไมมี      ไมม ี    ไมม ี    ไมมี      ไมม ี    ไมม ี    ไมม ี    ไมม ี    ไมม ี    ไมม ี    ไมมี
 รายป                                       4,000   4,000    4,000   4,000   1,600    1,600   1,050   1,050   4,000   4,000   1,050   1,050
                                                         ยกเวนคาธรรมเนียมรายป         ยกเวนคาธรรมเนียมรายป               ยกเวนคาธรรมเนียมรายป 
                                                                      เมื่อใชจาย 200,000 บาท/บัตร/ป  เมื่อใชจาย 30,000 บาท/บัตร/ป      เมื่อใชจาย 20,000 บาท/บัตร/ป หรือ 
                                                                      หรือ เมื่อใชจาย 12 ครั้ง/บัตร/ป   หรือ เมื่อใชจาย 12 ครั้ง/บัตร/ป            เมื่อใชจาย 12 ครั้ง/บัตร/ป 

6. คาธรรมเนียมในการชําระเงิน ชําระโดยหักบัญชีธนาคาร ไมมี ชําระโดยเช็คหรือธนาณัติทางไปรษณีย ไมมี
 ชําระท่ีเคานเตอรของธนาคาร ไมมี ชําระผานเครื่อง ATM ไมมี
 ชําระผานระบบโทรศัพทอัตโนมัต ิ ไมมี ชําระผานระบบอินเทอรเน็ต ไมมี
 ชําระท่ีจุดบริการรับชําระเงิน ข้ึนกับผูใหบริการ ชําระที่เคานเตอรของธนาคารอื่น2 ไมมี

7. คาธรรมเนียมการออกบัตรใหมกรณีหาย/ชํารุด    บัตรซิกเนเจอร/บัตรแพลทินัม บัตรทอง/บัตรไทเทเนียม บัตรคลาสสิก
  500 บาท/คร้ัง 300 บาท/คร้ัง 200 บาท/คร้ัง

8. คาธรรมเนียมในการขอใบแจงยอดบัญชีบัตรเครดิต                                             50 บาท/ครั้ง

9. คาธรรมเนียมในการขอสําเนาใบบันทึกการขาย   สําหรับรายการใชจายในประเทศ 100 บาท/ฉบับ   สําหรับรายการใชจายในตางประเทศ 200 บาท/ฉบับ

10. คาธรรมเนียมในการขอรหัสประจําตัวบัตรเครดิตใหมทดแทนรหัสเดิม                          100 บาท/ครั้ง 

11. คาธรรมเนียมในการขอตรวจสอบรายการ                         ไมมี

12. คาธรรมเนียมในการชําระภาษีอากรและคาธรรมเนียมใหแกหนวยงานราชการ                         สูงสุดไมเกิน 2% 

13. คาติดตามทวงถามหนี้                                                             50 บาทตอรอบบัญชี3 (กรณีคาง 1 รอบบัญชี) และ 100 บาทตอรอบบัญชี3 (กรณีคางมากกวา 1 รอบบัญชี)

14. คาความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน 2.5% ของอัตราแลกเปลี่ยนกลางของบริษัทที่ธนาคารเปนสมาชิก (“อัตรากลาง”)4

ยกเวนคาธรรมเนียมรายป เมื่อใชจาย           
20,000 บาท/บัตร/ป ที่ศูนยการคาสยามพารากอน 
สยามเซ็นเตอร สยามดิสคัฟเวอร่ีและไอคอนสยาม 
(โดยมีผลในรอบชําระต้ังแต 1 กรกฏาคม 2565) 

ยกเวนคาธรรมเนียมรายป เมื่อใชจาย           
30,000 บาท/บัตร/ป ที่ศูนยการคาสยามพารากอน 
สยามเซ็นเตอร สยามดิสคัฟเวอรี่และไอคอนสยาม 
(โดยมีผลในรอบชําระตั้งแต 1 กรกฏาคม 2565) 

หมายเหตุ : •  ดอกเบ้ีย และคาธรรมเนียมตางๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได โดยธนาคารจะแจงใหทราบลวงหนา ตามที่กําหนดในขอกําหนด และเงื่อนไขการใชบัตรเครดิต
 •  กรณีชําระคาใชจายบัตรเครดิตดวยเช็ค หรือชําระที่จุดบริการชําระเงิน กรุณาชําระเงินลวงหนา 3 วันทําการกอนถึงวันครบกําหนดชําระ
 •  กรณีผูถือบัตรทํารายการเบิกถอนเงินสดผานเครื่อง ATM ในตางประเทศ ผูถือบัตรอาจถูกเรียกเก็บคาธรรมเนียมการทํารายการ จากธนาคารเจาของเคร่ือง ATM
 • กรณีที่ผูถือบัตรมียอดหน้ีคางชําระจากการใชบัตรเครดิตเกินกวาระยะเวลาท่ีกําหนด ธนาคารไดมอบหมายใหนิติบุคคลซึ่งเปนผูใหบริการเรียกเก็บหนี้เปนผูติดตามทวงถามหนี้ดังกลาว และในการติดตาม 

 หนี้นั้น จะมีคาติดตามทวงถามหน้ีตามที่ธนาคารประกาศกําหนด และธนาคารหรือผูใหบริการเรียกเก็บหนี้ไดแจงใหผูถือบัตรทราบ
   1 อัตราดอกเบ้ีย - สําหรับการซืืื้อสินคา/บริการ ธนาคารจะเร่ิมคิดดอกเบี้ยนับตั้งแตวันท่ีบันทึกรายการจนถึงวันท่ีชําระเงินคืน - สําหรับการเบิกเงินสดลวงหนา ธนาคารจะเร่ิมคิดดอกเบ้ียนับต้ังแตวันท่ีเบิก
  เงินสดจนถึงวันที่ชําระเงินคืน - รายการเบิกเงินสดลวงหนาจะไมมีระยะเวลาปลอดดอกเบ้ีย
  2 บริการนี้ยังไมเปดใหบริการ ธนาคารจะแจงใหทานทราบในลําดับตอไป 

 3 คาติดตามทวงถามหนี้ 
   • คาธรรมเนียมยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%
   • ธนาคารจะเรียกเก็บคาติดตามทวงถามหน้ี สําหรับยอดหน้ีคางชําระตั้งแต 1,000 บาทขึ้นไป
   • คาติดตามทวงถามหน้ีมีผลตั้งแต 12 กันยายน 2564 โดยจะเริ่มเรียกเก็บ สําหรับยอดครบกําหนดชําระตั้งแต 20 ตุลาคม 2564
   • กรณีผูถือบัตรเครดิตกสิกรไทยเพ่ือผูประกอบการผิดนัดชําระหน้ี ธนาคารหรือผูใหบริการเรียกเก็บหน้ี จะมีคาติดตามทวงถามหน้ีของบัตรประเภทดังกลาวเพ่ิมเติมจากบัตรเครดิตกสิกรไทยประเภทอ่ืนท่ีทานถืออยู    
  4 คาใชจายใดๆ ทีเ่กดิจากการใชจายผานบัตร (รวมถึงการเบิกเงนิสด) เปนสกลุเงินตราตางประเทศจะถูกเรยีกเกบ็เปนเงนิบาทไทยตามอัตราแลกเปล่ียนทีธ่นาคารถูกเรยีกเก็บจากบริษทับตัรเครดิตทีธ่นาคาร
  เปนสมาชิกอยู  ณ วันที่มีการเรียกเก็บยอดคาใชจายดังกลาวกับธนาคารท้ังนี้ หากสกุลเงินตางประเทศดังกลาวไมใชเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ยอดคาใชจายดังกลาวอาจจะถูกแปลงเปนสกุลเงินดอลลาร
  สหรัฐกอนท่ีจะทําการแปลงเปนสกุลเงินบาทเพื่อเรียกเก็บกับธนาคาร ผูถือบัตรสามารถตรวจสอบอัตราแลกเปล่ียนเพื่อใชในการอางอิงเบื้องตนไดจาก 
   • กรณีบัตร VISA: http://usa.visa.com/personal/card-bene ts/travel/exchange-rate-calculator.jsp 
   • กรณีบัตร MasterCard: https://www.mastercard.com/global/currencyconversion/index.html
   • กรณีบัตร UnionPay: http://en.unionpay.com/front_ExchangeRate.html
   • กรณีบัตร JCB : http://www.jcb.jp/rate/usd.html
 • นอกจากน้ี ธนาคารคิดคาความเส่ียงจากการแปลงสกุลเงินดังกลาวในอัตรารอยละ 2.5 จากยอดคาใชจายที่เกิดขึ้นเพื่อปองกันความเส่ียงที่เกิดจากการแปลงสกุลเงินดังกลาวขางตน
 • 5 อัตราการผอนชําระคืนขั้นตํ่า - ธนาคารปรับลดอัตราการผอนชําระคืนขั้นตํ่า จากเดิม 10% เปน
   • 5% ตั้งแตรอบบัญชีเดือนเมษายน 2563 ถึงรอบบัญชีเดือนธันวาคม 2566
   • 8% ตั้งแตรอบบัญชีเดือนมกราคม 2567 ถึงรอบบัญชีเดือนธันวาคม 2567
   • 10% ต้ังแตรอบบัญชีเดือนมกราคม 2568 เปนตนไป
                       “เฉพาะรอบบัญชีเดือนเมษายน 2563 - ธันวาคม 2567 ธนาคารเรียกเก็บจํานวนเงินข้ันต่ํา 5% และ 8% ตอรอบบัญชีตามจริงโดยไมกําหนดจํานวนเงินท่ีตองชําระข้ันต่ําท่ี 1,000 บาท”
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