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Sale Sheet  - ผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิต PEANUTS กสิกรไทย (Special)  

ขอ้มูล รายละเอียด 

ช่ือผลิตภณัฑ ์ บตัรเดบิต  PEANUTS กสิกรไทย (Special) 

 

 

ประเภทผลิตภณัฑ ์ บตัรเดบิต  

วงเงินสูงสุด (บาท)  

ลูกคา้สามารถปรบัเพิ่มไม่เกินวงเงินสูงสุด และปรบัลด 

วงเงินได ้(ปรบัผ่าน K-Contact Center  หรือ  K PLUS) 

 ถอนเงินสูงสุด    200,000 บาท/บตัร/วนั  

 โอนเงินสูงสุด  1,000,000 บาท/บตัร/วนั  

 วงเงินซ้ือสินคา้สูงสุด  500,000 บาท/บตัร/วนั 

เง่ือนไขหลกั  มีบญัชีเงินฝากออมทรพัย ์หรือบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั 

     ช่ือบญัชีบุคคลธรรมดาคนเดียว  หรือบญัชีเงินฝากร่วม 2 คน 

“เง่ือนไขคนใดคนหน่ึงถอนเงินได”้  เพื่อผูกบญัชีกบับตัร 

 ท าบตัรเดบิตไม่เกิน  5 บตัรต่อ 1 บญัชี   

 ผูส้มคัรบตัร อายตุั้งแต่  12  ปีบริบรูณ ์  

เง่ือนไขการฝาก/ถอน/โอน  

สิทธิประโยชนแ์ละเง่ือนไขอ่ืน 

ค่าธรรมเนียมการถอนเงินสด 

 ถอนเงินภายในธนาคารเดียวกนัขา้มเขตส านักหกับญัชี  

ค่าธรรมเนียม 15 บาทต่อรายการ  โดยเร่ิมคิดตั้งแต่รายการท่ี  

1 ของเดือน (กรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ 

จดัเป็นจงัหวดัเดียวกนั) 

 ถอนเงินต่างธนาคาร กรณีบญัชีเงินฝากและเคร่ืองเอทีเอ็มอยูใ่น

จงัหวดัเดียวกนั ค่าธรรมเนียม 10 บาทต่อรายการ  โดยเร่ิมคิด

ตั้งแต่รายการท่ี 5 ภายในเดือนเดียวกนัทุกรายการ  ยกเวน้การ

โอนเงินใหผู้ร้บัท่ีมีบญัชีธนาคารอื่น (การนับการท าธุรกรรมแต่

ละรายการ รวมถึงการสอบถามและโอนเงิน) 

 ถอนเงินต่างธนาคาร กรณีบญัชีเงินฝากและเคร่ืองเอทีเอ็มอยูข่า้ม

จงัหวดั  ค่าธรรมเนียม 20 บาทต่อรายการ โดยเร่ิมคิดตั้งแต่

รายการท่ี 1 ของเดือน กรณีท ารายการผ่านเคร่ืองเอทีเอ็ม ตั้งแต่

รายการท่ี 5 ภายในเดือนเดียวกนั คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มรายการ

ละ 10 บาททุกรายการ  ยกเวน้การโอนเงินใหผู้ร้บัท่ีมีบญัชี

ธนาคารอืน่ (การนับการท าธุรกรรมแต่ละรายการ รวมถึงการ

สอบถามและโอนเงิน)  
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Sale Sheet  - ผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิต PEANUTS กสิกรไทย (Special)  

ขอ้มูล รายละเอียด 

เง่ือนไขการฝาก/ถอน/โอน  

สิทธิประโยชนแ์ละเง่ือนไขอ่ืน 

ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน 

1. โอนเงินภายในธนาคารเดียวกนัขา้มเขตส านักหกับญัชี  

ค่าธรรมเนียม 10 บาทต่อรายการ โดยเร่ิมคิดตั้งแต่รายการ

ท่ี 2 ของเดือน (กรณีบญัชีเงินฝากผูโ้อนเงินและบญัชีเงิน

ฝากผูร้บัเงินโอนอยูใ่นเขตส านักหกับญัชีเดียวกนั แต่เคร่ือง

เอทีเอ็มท่ีท ารายการอยูต่่างเขตส านักหกับญัชี ธนาคารคิด

ค่าธรรมเนียมเป็นโอนเงินขา้มเขตส านักหกับญัชี) 

2. โอนเงินใหผู้ร้บัท่ีมีบญัชีธนาคารอื่น 

3. ไม่เกิน 10,000  บาท  ค่าธรรมเนียม 25 บาทต่อรายการ

เกินกว่า 10,000 บาทแต่ไม่เกิน  50,000 บาท  

ค่าธรรมเนียม 35 บาทต่อรายการ 

หมายเหต ุ:  ผูใ้ชบ้ริการสามารถศึกษารายละเอียดผลิตภณัฑ ์

                 ขอ้ตกลงและเง่ือนไขการใชบ้ตัรเดบิต   

                 ท่ี เว็ปไซตธ์นาคารกสิกรไทย   www.kasikornbank.com 

 

สิทธิประโยชน ์บตัรเดบิต PEANUTS กสิกรไทย (Special) 

1. รบั K Point 500 คะแนน เมื่อสมคัรบตัร โดย ลูกคา้จะไดร้บั

คะแนนภายใน 15 วนัท าการ 

ตั้งแต่วนัท่ี 25 พ.ย. 64 – 28 ก.พ. 65 

2. ของพรีเมี่ยม Passbook Holder และกระเป๋าผา้พบัได ้

(จ านวนจ ากดัเฉพาะกระเป๋าผา้พบัได)้ ตั้งแต่ 25 พ.ย. 64 

– 30 พ.ย. 65 หรือจนกวา่สินคา้จะหมด 

3. K PLUS Theme (ลายตามหนา้บตัร)  

ตั้งแต่ 25 พ.ย. 64 – 30 พ.ย. 65 

4. สิทธ์ิ Spending Campaign 

a. รบั K Point 100 คะแนน เมื่อมียอดการใชจ้า่ย

สะสมภายในเดือนตั้งแต่ 3,000-7,499 บาท 

b. รบั K Point 300 คะแนน เมื่อมียอดการใชจ้า่ย

สะสมภายในเดือนตั้งแต่ 7,500-14,999 บาท 

c. รบั K Point 600 คะแนน เมื่อมียอดการใชจ้า่ย

สะสมภายในเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้ นไป 

*จ ากดัสูงสุด 600 คะแนน ต่อบตัร ต่อเดือน 

ตั้งแต่ 25 พ.ย. 64 – 31 พ.ค. 65 

 

 

 

http://www.kasikornbank.com/


 

หน้า 3  Updated:  25 พฤศจิกายน 2564  

 

 

Sale Sheet  - ผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิต PEANUTS กสิกรไทย (Special)  

 

 

ขอ้มูล รายละเอียด 

เง่ือนไขการฝาก/ถอน/โอน  

สิทธิประโยชนแ์ละเง่ือนไขอ่ืน 

5. สิทธ์ิแลกของพรีเม่ียมบนรา้นคา้ PEANUTS 

ตั้งแต่ 25 พ.ย. 64 – 30 พ.ย. 65 หรือจนกวา่สินคา้จะ

หมด 

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้ 

https://www.kasikornbank.com/th/personal/debit-
card/pages/debit-peanuts.aspx  

สิทธิประโยชน ์REWARD PLUS DEBIT CARD 

สิทธิประโยชน์ส าหรบัลกูคา้ใชจ้่ายออนไลน์ บน Grab 

Shopee Lazada และอ่ืนๆ อีกมากมาย โดยลกูคา้

สามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้ 

www.kasikornbank.com/th/personal/Debit-

Card/Pages/debit-card-privilege.aspx 

อตัราค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ  ตอ่บตัร/ตอ่ครั้ง/ปี    ค่าธรรมเนียมของบตัรเดบิต PEANUTS กสิกรไทย (Special) 

   แรกเขา้/ออกบตัรใหม่  :    200 บาท 

   ปีแรก/รายปีถดัไป       :    300 บาท  

   ค่าธรรมเนียมออกบตัรใหม่ กรณีหายหรือช ารุด 200 บาท 

ค่าบริการการใชจ้า่ยท่ีเป็นสกุลเงินตา่งประเทศ 

 

 ถอนเงินท่ีเคร่ืองเอทีเอ็มต่างประเทศ ค่าธรรมเนียม  รายการละ 

100 บาท/ครั้ง และค่าความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนไม่เกิน 

รอ้ยละ  2.5    ไม่รวมค่าธรรมเนียมการท ารายการท่ีเรียกเก็บ

โดยธนาคารเจา้ของเคร่ืองเอทีเอ็ม 

 การถอนเงินท่ีเคร่ืองเอทีเอ็มต่างประเทศ จ านวนการถอนเงินท่ี 

เป็นเงินสกุลน้ัน ตอ้งไม่เกินจ านวนเงินสกุลตามท่ีธนาคารเจา้ของ

เคร่ืองเอทีเอ็มก าหนด และจะถูกเปล่ียนเป็นสกุลเงินบาท โดยใช้

อตัราแลกเปล่ียนตามอตัราขายเงินสกุลน้ันท่ีธนาคาร และ/หรือผู ้

ใหบ้ริการเครือขา่ยท่ีมีสญัลกัษณบ์นบตัรน้ันก าหนด ณ วนัท่ีมี 

การถอนเงิน 

 ใชจ้า่ยผ่านบตัรเดบิตท่ีต่างประเทศ  ค่าความเส่ียงจากอตัรา

แลกเปล่ียนไม่เกินรอ้ยละ 2.5 

ความรบัผิดชอบของเจา้ของบตัร กรณีบตัรหาย  แจง้อายดับตัร ผ่าน K-Contact Center 02 888 8888 หรือ

อายดับตัรผ่าน K PLUS ทนัที 

 เจา้ของบตัรตอ้งรบัผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดขึ้ นจากการใช ้

บตัรหลงัจากบตัรหายจนถึงเวลาไม่เกิน 5 นาที หลงัจากแจง้ 

อายดับตัรกบัธนาคาร 

https://www.kasikornbank.com/th/personal/debit-card/pages/debit-peanuts.aspx
https://www.kasikornbank.com/th/personal/debit-card/pages/debit-peanuts.aspx
http://www.kasikornbank.com/th/personal/Debit-Card/Pages/debit-card-privilege.aspx
http://www.kasikornbank.com/th/personal/Debit-Card/Pages/debit-card-privilege.aspx
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ขอ้มูล รายละเอียด 

ความรบัผิดชอบของเจา้ของบตัร กรณีบตัรหาย  กรณีบตัรสูญหาย ลูกคา้อายดับตัรและท าบตัรใหม่   ตอ้งช าระ

ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ /ค่าธรรมเนียมรายปี 

ช่องทางในการติดตอ่ธนาคาร  K-Contact Center  02 888 8888   

ขอ้ควรระวงัและควรปฏิบตั ิ 1. การท าธุรกรรมขา้มเขต ขา้มผูใ้หบ้ริการ อาจมีค่าธรรมเนียม

เพิ่มเติม  

2. กรณีบตัรสูญหาย มีความเส่ียงท่ีท่านจะสูญเสียเงินในบญัชีของ

ท่าน  ใหรี้บแจง้อายดับตัรทนัที หรือมีปัญหาการใชบ้ริการ 

สอบถามรายละเอียดท่ี K-Contact Center โทร  0 2888 8888 

3. ควรเก็บรกัษาบตัร และรหสัประจ าบตัรไวใ้นท่ีปลอดภยั และเป็น

ความลบัไม่ใหสู้ญหาย หรือตกไปอยูใ่นมือของผูอ้ื่น ไม่ควรเขยีน

รหสัประจ าบตัร 6 หลกั ไวบ้นบตัร และตอ้งไม่แจง้รหสัประจ า

บตัรใหผู้อ้ื่นทราบ หรือโอนบตัรใหบุ้คคลอื่นใชแ้ทนเป็นอนัขาด 

4. ควรเปล่ียนรหสัประจ าบตัร 6 หลกั อยา่งน้อยทุก 3 เดือน 

5. ควรตรวจสอบยอดเงินในบญัชีอยา่งสม า่เสมอ  
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Sale Sheet  - ผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิต PEANUTS กสิกรไทย 

ขอ้มูล รายละเอียด 

ช่ือผลิตภณัฑ ์ บตัรเดบิต  PEANUTS กสิกรไทย  

 

 

ประเภทผลิตภณัฑ ์ บตัรเดบิต  

วงเงินสูงสุด (บาท)  

ลูกคา้สามารถปรบัเพิ่มไม่เกินวงเงินสูงสุด และปรบัลด 

วงเงินได ้(ปรบัผ่าน K-Contact Center  หรือ  K PLUS) 

 ถอนเงินสูงสุด    200,000 บาท/บตัร/วนั  

 โอนเงินสูงสุด  1,000,000 บาท/บตัร/วนั  

 วงเงินซ้ือสินคา้สูงสุด  500,000 บาท/บตัร/วนั 

เง่ือนไขหลกั  มีบญัชีเงินฝากออมทรพัย ์หรือบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั 

     ช่ือบญัชีบุคคลธรรมดาคนเดียว  หรือบญัชีเงินฝากร่วม 2 คน 

“เง่ือนไขคนใดคนหน่ึงถอนเงินได”้  เพื่อผูกบญัชีกบับตัร 

 ท าบตัรเดบิตไม่เกิน  5 บตัรต่อ 1 บญัชี   

 ผูส้มคัรบตัร อายตุั้งแต่  12  ปีบริบรูณ ์  

เง่ือนไขการฝาก/ถอน/โอน  

สิทธิประโยชนแ์ละเง่ือนไขอ่ืน 

ค่าธรรมเนียมการถอนเงินสด 

 ถอนเงินภายในธนาคารเดียวกนัขา้มเขตส านักหกับญัชี  

ค่าธรรมเนียม 15 บาทต่อรายการ  โดยเร่ิมคิดตั้งแต่รายการท่ี  

1 ของเดือน (กรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ 

จดัเป็นจงัหวดัเดียวกนั) 

 ถอนเงินต่างธนาคาร กรณีบญัชีเงินฝากและเคร่ืองเอทีเอ็มอยูใ่น

จงัหวดัเดียวกนั ค่าธรรมเนียม 10 บาทต่อรายการ  โดยเร่ิมคิด

ตั้งแต่รายการท่ี 5 ภายในเดือนเดียวกนัทุกรายการ  ยกเวน้การ

โอนเงินใหผู้ร้บัท่ีมีบญัชีธนาคารอื่น (การนับการท าธุรกรรมแต่

ละรายการ รวมถึงการสอบถามและโอนเงิน) 

 ถอนเงินต่างธนาคาร กรณีบญัชีเงินฝากและเคร่ืองเอทีเอ็มอยูข่า้ม

จงัหวดั  ค่าธรรมเนียม 20 บาทต่อรายการ โดยเร่ิมคิดตั้งแต่

รายการท่ี 1 ของเดือน กรณีท ารายการผ่านเคร่ืองเอทีเอ็ม ตั้งแต่

รายการท่ี 5 ภายในเดือนเดียวกนั คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มรายการ

ละ 10 บาททุกรายการ  ยกเวน้การโอนเงินใหผู้ร้บัท่ีมีบญัชี

ธนาคารอืน่ (การนับการท าธุรกรรมแต่ละรายการ รวมถึงการ

สอบถามและโอนเงิน)  
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Sale Sheet  - ผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิต PEANUTS กสิกรไทย 

ขอ้มูล รายละเอียด 

เง่ือนไขการฝาก/ถอน/โอน  

สิทธิประโยชนแ์ละเง่ือนไขอ่ืน 

ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน 

4. โอนเงินภายในธนาคารเดียวกนัขา้มเขตส านักหกับญัชี  

ค่าธรรมเนียม 10 บาทต่อรายการ โดยเร่ิมคิดตั้งแต่รายการ

ท่ี 2 ของเดือน (กรณีบญัชีเงินฝากผูโ้อนเงินและบญัชีเงิน

ฝากผูร้บัเงินโอนอยูใ่นเขตส านักหกับญัชีเดียวกนั แต่เคร่ือง

เอทีเอ็มท่ีท ารายการอยู่ต่างเขตส านักหกับญัชี ธนาคารคิด

ค่าธรรมเนียมเป็นโอนเงินขา้มเขตส านักหกับญัชี) 

5. โอนเงินใหผู้ร้บัท่ีมีบญัชีธนาคารอื่น 

6. ไม่เกิน 10,000  บาท  ค่าธรรมเนียม 25 บาทต่อรายการ

เกินกว่า 10,000 บาทแต่ไม่เกิน  50,000 บาท  

ค่าธรรมเนียม 35 บาทต่อรายการ 

หมายเหต ุ:  ผูใ้ชบ้ริการสามารถศึกษารายละเอียดผลิตภณัฑ ์

                 ขอ้ตกลงและเง่ือนไขการใชบ้ตัรเดบิต   

                 ท่ี เว็ปไซตธ์นาคารกสิกรไทย   www.kasikornbank.com 

 

สิทธิประโยชน ์บตัรเดบิต PEANUTS กสิกรไทย 

1. รบั K Point 100 คะแนน เมื่อสมคัรบตัร โดย ลูกคา้จะไดร้บั

คะแนนภายใน 15 วนัท าการ 

ตั้งแต่วนัท่ี 25 พ.ย. 64 – 28 ก.พ. 65 

1. K PLUS Theme (ลายตามหนา้บตัร)  

ตั้งแต่ 25 พ.ย. 64 – 30 พ.ย. 65 

2. สิทธ์ิ Spending Campaign 

a. รบั K Point 100 คะแนน เมื่อมียอดการใชจ้า่ย

สะสมภายในเดือนตั้งแต่ 3,000-7,499 บาท 

b. รบั K Point 300 คะแนน เมื่อมียอดการใชจ้า่ย

สะสมภายในเดือนตั้งแต่ 7,500-14,999 บาท 

c. รบั K Point 600 คะแนน เมื่อมียอดการใชจ้า่ย

สะสมภายในเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้ นไป 

*จ ากดัสูงสุด 600 คะแนน ต่อบตัร ต่อเดือน 

ตั้งแต่ 25 พ.ย. 64 – 31 พ.ค. 65 

3. สิทธ์ิแลกของพรีเม่ียมบนรา้นคา้ PEANUTS 

ตั้งแต่ 25 พ.ย. 64 – 30 พ.ย. 65 หรือจนกวา่สินคา้จะ

หมด 

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้ 

https://www.kasikornbank.com/th/personal/debit-
card/pages/debit-peanuts.aspx  

 

http://www.kasikornbank.com/
https://www.kasikornbank.com/th/personal/debit-card/pages/debit-peanuts.aspx
https://www.kasikornbank.com/th/personal/debit-card/pages/debit-peanuts.aspx
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Sale Sheet  - ผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิต PEANUTS กสิกรไทย  

 

 

ขอ้มูล รายละเอียด 

เง่ือนไขการฝาก/ถอน/โอน  

สิทธิประโยชนแ์ละเง่ือนไขอ่ืน 

สิทธิประโยชน ์REWARD PLUS DEBIT CARD 

สิทธิประโยชน์ส าหรบัลกูคา้ใชจ้่ายออนไลน์ บน Grab 

Shopee Lazada และอ่ืนๆ อีกมากมาย โดยลกูคา้

สามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้ 

www.kasikornbank.com/th/personal/Debit-

Card/Pages/debit-card-privilege.aspx 

อตัราค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ  ตอ่บตัร/ตอ่ครั้ง/ปี    ค่าธรรมเนียมของบตัรเดบิต PEANUTS กสิกรไทย  

   แรกเขา้/ออกบตัรใหม่  :    100 บาท 

   ปีแรก/รายปีถดัไป       :    300 บาท  

   ค่าธรรมเนียมออกบตัรใหม่ กรณีหายหรือช ารุด 

100 บาท 

ค่าบริการการใชจ้า่ยท่ีเป็นสกุลเงินตา่งประเทศ 

 

 ถอนเงินท่ีเคร่ืองเอทีเอ็มต่างประเทศ ค่าธรรมเนียม  รายการละ 

100 บาท/ครั้ง และค่าความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนไม่เกิน 

รอ้ยละ  2.5    ไม่รวมค่าธรรมเนียมการท ารายการท่ีเรียกเก็บ

โดยธนาคารเจา้ของเคร่ืองเอทีเอ็ม 

 การถอนเงินท่ีเคร่ืองเอทีเอ็มต่างประเทศ จ านวนการถอนเงินท่ี 

เป็นเงินสกุลน้ัน ตอ้งไม่เกินจ านวนเงินสกุลตามท่ีธนาคารเจา้ของ

เคร่ืองเอทีเอ็มก าหนด และจะถูกเปล่ียนเป็นสกุลเงินบาท โดยใช้

อตัราแลกเปล่ียนตามอตัราขายเงินสกุลน้ันท่ีธนาคาร และ/หรือผู ้

ใหบ้ริการเครือขา่ยท่ีมีสญัลกัษณบ์นบตัรน้ันก าหนด ณ วนัท่ีมี 

การถอนเงิน 

 ใชจ้า่ยผ่านบตัรเดบิตท่ีต่างประเทศ  ค่าความเส่ียงจากอตัรา

แลกเปล่ียนไม่เกินรอ้ยละ 2.5 

ความรบัผิดชอบของเจา้ของบตัร กรณีบตัรหาย  แจง้อายดับตัร ผ่าน K-Contact Center 02 888 8888 หรือ

อายดับตัรผ่าน K PLUS ทนัที 

 เจา้ของบตัรตอ้งรบัผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดขึ้ นจากการใช ้

บตัรหลงัจากบตัรหายจนถึงเวลาไม่เกิน 5 นาที หลงัจากแจง้ 

อายดับตัรกบัธนาคาร 

 กรณีบตัรสูญหาย ลูกคา้อายดับตัรและท าบตัรใหม่   ตอ้งช าระ

ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ /ค่าธรรมเนียมรายปี 

ช่องทางในการติดตอ่ธนาคาร  K-Contact Center  02 888 8888   

http://www.kasikornbank.com/th/personal/Debit-Card/Pages/debit-card-privilege.aspx
http://www.kasikornbank.com/th/personal/Debit-Card/Pages/debit-card-privilege.aspx
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Sale Sheet  - ผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิต PEANUTS กสิกรไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้มูล รายละเอียด 

ขอ้ควรระวงัและควรปฏิบตั ิ 6. การท าธุรกรรมขา้มเขต ขา้มผูใ้หบ้ริการ อาจมีค่าธรรมเนียม

เพิ่มเติม  

7. กรณีบตัรสูญหาย มีความเส่ียงท่ีท่านจะสูญเสียเงินในบญัชีของ

ท่าน  ใหรี้บแจง้อายดับตัรทนัที หรือมีปัญหาการใชบ้ริการ 

สอบถามรายละเอียดท่ี K-Contact Center โทร  0 2888 8888 

8. ควรเก็บรกัษาบตัร และรหสัประจ าบตัรไวใ้นท่ีปลอดภยั และเป็น

ความลบัไม่ใหสู้ญหาย หรือตกไปอยูใ่นมือของผูอ้ื่น ไม่ควรเขยีน

รหสัประจ าบตัร 6 หลกั ไวบ้นบตัร และตอ้งไม่แจง้รหสัประจ า

บตัรใหผู้อ้ื่นทราบ หรือโอนบตัรใหบุ้คคลอื่นใชแ้ทนเป็นอนัขาด 

9. ควรเปล่ียนรหสัประจ าบตัร 6 หลกั อยา่งน้อยทุก 3 เดือน 

10. ควรตรวจสอบยอดเงินในบญัชีอยา่งสม า่เสมอ  
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Sale Sheet  - ผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิต PEANUTS กสิกรไทย MAX PLUS 

ขอ้มูล รายละเอียด 

ช่ือผลิตภณัฑ ์ บตัรเดบิต PEANUTS กสิกรไทย MAX PLUS  

(KBank x PEANUTS MAX PLUS Debit Card) 

ประเภทผลิตภณัฑ ์ บตัรเดบิตแบบมีประกนัความคุม้ครองอุบติัเหตุ 

วงเงินสูงสุด (บาท)  

ลูกคา้สามารถปรบัเพิ่มไม่เกินวงเงินสูงสุด และปรบัลด 

วงเงินได ้(ปรบัผ่าน K-Contact Center  หรือ  K PLUS) 

 ถอนเงินสูงสุด    200,000 บาท/บตัร/วนั  

 โอนเงินสูงสุด  1,000,000 บาท/บตัร/วนั  

 วงเงินซ้ือสินคา้สูงสุด  500,000 บาท/บตัร/วนั 

เง่ือนไขหลกั  มีบญัชีเงินฝากออมทรพัย ์หรือบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั 

     ช่ือบญัชีบุคคลธรรมดาคนเดียว เพื่อผูกบญัชีกบับตัร 

 ลูกคา้ 1 ท่าน  ท าบตัรเดบิตแบบมีประกนัความคุม้ครองอบุติัเหตุ

สูงสุดไม่เกิน  5 บตัร 

 ลูกคา้สมคัรบตัรอายรุะหว่าง  12  ปีบริบูรณ ์- 70  ปี   

 สถานะบตัรปกติ (Active) เพื่อรบัสิทธิประกนัคุม้ครองอุบติัเหตุ 

เง่ือนไขการฝาก/ถอน/โอน  

สิทธิประโยชนแ์ละเง่ือนไขอ่ืน 

ค่าธรรมเนียมการถอนเงินสด 

 ถอนเงินภายในธนาคารเดียวกนัขา้มเขตส านักหกับญัชี  

ค่าธรรมเนียม 15 บาทต่อรายการ  โดยเร่ิมคิดตั้งแต่รายการท่ี  

1 ของเดือน (กรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ 

จดัเป็นจงัหวดัเดียวกนั) 

 ถอนเงินต่างธนาคาร กรณีบญัชีเงินฝากและเคร่ืองเอทีเอ็มอยูใ่น

จงัหวดัเดียวกนั ค่าธรรมเนียม 10 บาทต่อรายการ  โดยเร่ิมคิด

ตั้งแต่รายการท่ี 5 ภายในเดือนเดียวกนัทุกรายการ  ยกเวน้การ

โอนเงินใหผู้ร้บัท่ีมีบญัชีธนาคารอื่น (การนับการท าธุรกรรมแต่

ละรายการ รวมถึงการสอบถามและโอนเงิน) 

 ถอนเงินต่างธนาคาร กรณีบญัชีเงินฝากและเคร่ืองเอทีเอ็มอยูข่า้ม

จงัหวดั  ค่าธรรมเนียม 20 บาทต่อรายการ โดยเร่ิมคิดตั้งแต่

รายการท่ี 1 ของเดือน กรณีท ารายการผ่านเคร่ืองเอทีเอ็ม ตั้งแต่

รายการท่ี 5 ภายในเดือนเดียวกนั คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มรายการ

ละ 10 บาททุกรายการ  ยกเวน้การโอนเงินใหผู้ร้บัท่ีมีบญัชี

ธนาคารอืน่ (การนับการท าธุรกรรมแต่ละรายการ รวมถึงการ

สอบถามและโอนเงิน)  

ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน 

 โอนเงินภายในธนาคารเดียวกนัขา้มเขตส านักหกับญัชี  

ค่าธรรมเนียม 10 บาทต่อรายการ โดยเร่ิมคิดตั้งแต่รายการท่ี 2 

ของเดือน (กรณีบญัชีเงินฝากผูโ้อนเงินและบญัชีเงินฝากผูร้บัเงิน

โอนอยูใ่นเขตส านักหกับญัชีเดียวกนั แต่เคร่ืองเอทีเอ็มท่ีท า 
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รายการอยูต่่างเขตส านักหกับญัชี ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมเป็น
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Sale Sheet  - ผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิต PEANUTS กสิกรไทย MAX PLUS 

ขอ้มูล รายละเอียด 

เง่ือนไขการฝาก/ถอน/โอน  

สิทธิประโยชนแ์ละเง่ือนไขอ่ืน 

 โอนเงินใหผู้ร้บัท่ีมีบญัชีธนาคารอื่น 

- ไม่เกิน 10,000  บาท  ค่าธรรมเนียม 25 บาทต่อรายการ

เกินกว่า 10,000 บาทแต่ไม่เกิน 50,000 บาท  

ค่าธรรมเนียม 35 บาทต่อรายการ 

 

สิทธิประโยชน ์บตัรเดบิต PEANUTS กสิกรไทย MAX PLUS 

2. รบั K Point 1,000 คะแนน เมื่อสมคัรบตัร โดย ลูกคา้จะ

ไดร้บัคะแนนภายใน 15 วนัท าการ 

ตั้งแต่วนัท่ี 25 พ.ย. 64 – 28 ก.พ. 65 

3. ของพรีเมี่ยม Passbook Holder และกระเป๋าโน๊ตบุ๊ค 

(จ านวนจ ากดัเฉพาะกระเป๋าโน๊ตบุ๊ค) ตั้งแต่ 25 พ.ย. 64 – 

30 พ.ย. 65 หรือจนกวา่สินคา้จะหมด 

4. K PLUS Theme (ลายตามหนา้บตัร)  

ตั้งแต่ 25 พ.ย. 64 – 30 พ.ย. 65 

5. สิทธ์ิ Spending Campaign 

a. รบั K Point 100 คะแนน เมื่อมียอดการใชจ้า่ย

สะสมภายในเดือนตั้งแต่ 3,000-7,499 บาท 

b. รบั K Point 300 คะแนน เมื่อมียอดการใชจ้า่ย

สะสมภายในเดือนตั้งแต่ 7,500-14,999 บาท 

c. รบั K Point 600 คะแนน เมื่อมียอดการใชจ้า่ย

สะสมภายในเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้ นไป 

*จ ากดัสูงสุด 600 คะแนน ต่อบตัร ต่อเดือน 

ตั้งแต่ 25 พ.ย. 64 – 31 พ.ค. 65 

6. สิทธ์ิแลกของพรีเม่ียมบนรา้นคา้ PEANUTS 

ตั้งแต่ 25 พ.ย. 64 – 30 พ.ย. 65 หรือจนกวา่สินคา้จะ

หมด 

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้ 

https://www.kasikornbank.com/th/personal/debit-
card/pages/debit-peanuts.aspx 

สิทธิประโยชน ์REWARD PLUS DEBIT CARD 

สิทธิประโยชน์ส าหรบัลกูคา้ใชจ้่ายออนไลน์ บน Grab 

Shopee Lazada และอ่ืนๆ อีกมากมาย โดยลกูคา้สามารถ

ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้ 

https://www.kasikornbank.com/th/personal/debit-card/pages/debit-peanuts.aspx
https://www.kasikornbank.com/th/personal/debit-card/pages/debit-peanuts.aspx
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Sale Sheet  - ผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิต PEANUTS กสิกรไทย MAX PLUS 

ขอ้มูล รายละเอียด 

อตัราค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ  ตอ่บตัร/ตอ่ครั้ง/ปี ค่าธรรมเนียมของบตัรเดบิต PEANUTS กสิกรไทย MAX PLUS 

(KBank x PEANUTS MAX PLUS Debit Card) 

 แรกเขา้/ออกบตัรใหม่   :   200 บาท 

 ปีแรก/รายปีถดัไป       :    700 บาท/ปี 

(ค่าบริการท่ีเกี่ยวกบับตัรเดบิต 300 บาท/ปี และ คา่เบ้ียประกนั

อุบติัเหตุ  400 บาท/ปี) 

 ค่าธรรมเนียมออกบตัรใหม่ กรณีหายหรือช ารุด  200 บาท 

ค่าบริการการใชจ้า่ยท่ีเป็นสกุลเงินตา่งประเทศ  ถอนเงินท่ีเคร่ืองเอทีเอ็มต่างประเทศ ค่าธรรมเนียม  รายการละ 

100 บาท/ครั้ง และค่าความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนไม่เกิน

รอ้ยละ  2.5    ไม่รวมค่าธรรมเนียมการท ารายการท่ีเรียกเก็บ

โดยธนาคารเจา้ของเคร่ืองเอทีเอ็ม 

 การถอนเงินท่ีเคร่ืองเอทีเอ็มต่างประเทศ จ านวนการถอนเงินท่ี

เป็นเงินสกุลน้ัน ตอ้งไม่เกินจ านวนเงินสกุลตามท่ีธนาคารเจา้ของ

เคร่ืองเอทีเอ็มก าหนด และจะถูกเปล่ียนเป็นสกุลเงินบาท โดยใช้

อตัราแลกเปล่ียนตามอตัราขายเงินสกุลน้ันท่ีธนาคาร และ/หรือผู ้

ใหบ้ริการเครือขา่ยท่ีมีสญัลกัษณบ์นบตัรน้ันก าหนด ณ วนัท่ีมี

การถอนเงิน 

 ใชจ้า่ยผ่านบตัรเดบิตท่ีต่างประเทศ  ค่าความเส่ียงจากอตัรา

แลกเปล่ียนไม่เกินรอ้ยละ 2.5 

 

ความรบัผิดชอบของเจา้ของบตัร กรณีบตัรหาย  แจง้อายดับตัร ผ่าน K-Contact Center 02 888 8888  หรือ

อายดับตัรผ่าน K PLUS ทนัที 

 เจา้ของบตัรตอ้งรบัผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดขึ้ นจากการใช้

บตัรหลงัจากบตัรหายจนถึงเวลาไม่เกิน 5 นาที หลงัจากแจง้

อายดับตัรกบัธนาคาร 

 กรณีบตัรสูญหาย ลูกคา้อายดับตัรและท าบตัรใหม่  ตอ้งช าระ

ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ / ค่าธรรมเนียมรายปี  

 

 

 

 

http://www.kasikornbank.com/th/personal/Debit-Card/Pages/debit-card-privilege.aspx
http://www.kasikornbank.com/th/personal/Debit-Card/Pages/debit-card-privilege.aspx
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Sale Sheet  - ผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิต PEANUTS กสิกรไทย MAX PLUS 

ขอ้มูล รายละเอียด 

เง่ือนไขและรายละเอียดความคุม้ครองอบุตัิเหต ุ  

(อบ.1) 

-ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกนัวินาศภยัเท่าน้ัน 

-บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะนายหนา้นิติบุคคล  

  ใบอนุญาตเลขท่ี ว00002/2547 

-รบัประกนัโดย บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั  

(มหาชน) 

- จ ากดัสิทธิประโยชน์สูงสุดไม่เกินคนละ 5 บตัร 

1. วนัเริ่มตน้และส้ินสุดความคุม้ครอง 

คุม้ครองตั้งแต่วนัท่ีสมคัรบตัร ส้ินสุดความคุม้ครอง กรณีสถานะ

บตัรช ารุด/สูญหาย บตัรหมดอายุ  บตัรคา้งค่าธรรมเนียมรายปี   

2.  ความคุม้ครองอบุตัิเหต ุคุม้ครอง 24 ชัว่โมง ทัว่โลก 

    2.1 เสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 

          จาก อบุตัิเหตภุายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยักลุ่ม (อบ.1)  

          ความคุม้ครองขัน้ต า่ 100,000 บาท/บตัร  สูงสุดไม่เกิน  

          200,000 บาท/บตัร  

          - ส่วนท่ีเกิน 100,000 บาท  บวกเพิ่ม 10 เท่าของยอดเงิน 

          คงเหลือเฉล่ียของบญัชีท่ีผูกบตัรในเดือนก่อน และ   10 เท่า 

          ของยอดใชจ้่ายผ่านบตัรเดบิตในเดือนก่อน สูงสุดไม่เกิน  

         200,000 บาท/บตัร 
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     2.2   เสียชีวิต เสียอวยัวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงจาก 

            การถกูฆาตกรรม หรอืถกูท ารา้ยรา่งกายโดยเจตนา หรือ 

            จากการขบัช่ีหรือโดยสารรถจกัรยานยนต ์  

            จ านวน 30,000 บาท/บตัร 

    2.3   คา่รกัษาพยาบาลเน่ืองจากอบุตัิเหต ุ(ตอ่อบุตัิเหต)ุ   

            จ านวน  5,000 บาท/บตัร 

    2.4   เงินชดเชยรายวนั กรณีรกัษาตวัในโรงพยาบาลจาก 

            อบุตัิเหตทุัว่ไป   

            จ านวน  300 บาท/วนั/บตัร คุม้ครองสูงสุด 30 วนั/        

            อุบติัเหตุ/บตัร 

3. การเรียกรอ้งค่ารกัษาพยาบาลเน่ืองจากอบุตัิเหต ุ

    น าบตัรเดบิตเคแม็กซพ์ลสั  และบตัรประจ าตวัประชาชน  

หรือ Passport (กรณีชาวต่างชาติ)  เขา้รกัษาพยาบาลใน 

โรงพยาบาลในเครือ TPA  โดยไม่ตอ้งส ารองจ่าย 

4. การเรียกรอ้งค่าสินไหมทดแทน 

ติดต่อศูนยบ์ริการสินไหม บมจ.เมืองไทยประกนัภยั  

โทร  0 2290 3388  

 

หมายเหต ุ:  ผูใ้ชบ้ริการสามารถศึกษารายละเอียดผลิตภณัฑ ์

                 ขอ้ตกลงและเง่ือนไขการใชบ้ตัรเดบิต   

                 เง่ือนไขความคุม้ครองส าหรบัผูถื้อบตัรเดบิตท่ีมีความ 

                 คุม้ครองอบุติัเหตุ  ท่ี เว็ปไซตธ์นาคารกสิกรไทย   

                 www.kasikornbank.com 

ช่องทางในการติดตอ่ธนาคาร  K-Contact Center  02 888 8888   

 

 

Sale Sheet  - ผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิต PEANUTS กสิกรไทย MAX PLUS 

ขอ้มูล รายละเอียด 

ขอ้ควรระวงัและควรปฏิบตั ิ 1. การท าธุรกรรมขา้มเขต ขา้มผูใ้หบ้ริการ อาจมีค่าธรรมเนียม

เพิ่มเติม  

2. กรณีบตัรสูญหาย มีความเส่ียงท่ีท่านจะสูญเสียเงินในบญัชีของ

ท่าน  ใหรี้บแจง้อายดับตัรทนัที หรือมีปัญหาการใชบ้ริการ 

สอบถามรายละเอียดท่ี K-Contact Center โทร  0 2888 8888  

3. ควรเก็บรกัษาบตัร และรหสัประจ าบตัรไวใ้นท่ีปลอดภยั และเป็น

ความลบัไม่ใหสู้ญหาย หรือตกไปอยูใ่นมือของผูอ้ื่น ไม่ควรเขยีน

รหสัประจ าบตัร 6 หลกั ไวบ้นบตัร และตอ้งไม่แจง้รหสัประจ า

บตัรใหผู้อ้ื่นทราบ หรือโอนบตัรใหบุ้คคลอื่นใชแ้ทนเป็นอนัขาด 

4. ควรเปล่ียนรหสัประจ าบตัร 6 หลกั อยา่งน้อยทุก 3 เดือน 

5. ควรตรวจสอบยอดเงินในบญัชีอยา่งสม า่เสมอ  
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