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บัตรเครดตินิตบุิคคลกสิกรไทย (Corporate Executive Card) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

บตัรเครดตินิตบิคุคลกสิกรไทย (Corporate Executive Card) เป็นบตัรเครดติท่ีออกใหแ้ก่พนกังานระดบับรหิารของบรษิัท  หรือเจา้หนา้ท่ี
บริษัทท่ีตอ้งจ่ายค่าใชจ้่ายต่างๆ แทนนิติบุคคล อาทิ ค่าเลีย้งรบัรองลูกคา้ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม ฯลฯ โดยนิติบุคคลจะเป็นผูร้บัผิดชอบ
คา่ใชจ้่ายตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ เพ่ือมุ่งหวงัใหเ้ป็นบตัรเครดติท่ีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจใหบ้คุลากรส าคญัในองคก์รของทา่น 
อภิสิทธ์ิเฉพาะผูถื้อบตัรเครดตินิตบิุคคลกสิกรไทย (Special Privileges) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*สทิธิประโยชนอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เติมได ้โดยธนาคารจะแจง้ใหท้่านทราบทางสือ่ต่างๆ ของธนาคาร/เงือ่นไขเป็นไปตามทีธ่นาคารก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 ค ำแนะน ำ และเงือ่นไขกำรใช้บตัรเครดตินิติบุคคลกสิกรไทย (Corporate Executive Card) 

Cash Rebate 0.5%* 
รบัเงินคืน 0.5% จากยอดใชจ้่ายบตัรเครดิตรายเดือน เพ่ือน ามา
ลดหย่อนคา่ใชจ้่าย ในรอบบลิของเดือนถดัไป 
*ไม่ รวมยอดเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า (Cash Advance)  การช าระค่า
สาธารณูปโภคต่างๆ การเติมน ้ามัน หรือแก๊ส การช าระภาษีใหห้น่วยงาน
ราชการ/กรมสรรพากร ค่าธรรมเนยีมและดอกเบีย้ โดยจะใหเ้งนิคนืเฉพาะกรณี
ทีไ่ม่มกีารคา้งช าระในรอบบลินัน้ๆ สงูสดุไม่เกิน 1,000 บาทต่อรอบบลิ 

Free use of Airport Lounge* 
สิทธิในการใชบ้ริการหอ้งพักรบัรองท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ 2 ครัง้/
บตัร/ปี และสนามบนิภายในประเทศ อีก 2 ครัง้/บตัร/ปี 
(เชียงใหม่ ขอนแก่น ภเูก็ต กระบี่ เชียงราย และหาดใหญ่) 
เฉพาะผูถื้อบตัรท่ีมี Boarding Pass ของการบนิไทย 
 

Travel Insurance* 
 ประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางสงูสดุ 8 ลา้นบาท 
 ประกนัการเดนิทางล่าชา้ และสมัภาระล่าชา้ ตัง้แต ่6 ชั่วโมงขึน้

ไป (สงูสด 20,000 บาท) 
*** เฉพาะกรณชี าระค่าเดนิทางผา่นบตัรเครดตินติบิคุคลเทา่นัน้ 

Free Waive of Annual Fee* 
ยกเวน้คา่ธรรมเนียมรายปีในปีแรก 
และยกเวน้ใหอ้ตัโนมตัใินปีท่ีมียอดใชจ้่ายผ่านบตัรตัง้แต่ 100,000 
บาท/บตัร/ปี 

ประโยชนท์ี่ได้รับจำกกำรใช้บัตรเครดตินิตบุิคคลกสิกรไทย 
 เพิ่มสภาพคล่องทางการเงินใหนิ้ตบิคุคล 
 ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริหารเงินสด และลดขั้นตอนด้าน

เอกสารในการเบกิจ่าย 
 ลดการส ารองเงินสดล่วงหน้าของนิติบุคคล ทัง้ในเวลาปกติ

และในกรณีฉกุเฉิน 
 เพิ่มประสิทธิภาพของระบบควบคุมค่าใช้จ่ายของนิติบุคคล 

โดยธนาคารจะจัดส่งใบแจ้งยอดรายการใช้จ่าย ซึ่งแยก
รายละเอียดตามรายบตัรถงึฝ่ายการเงินของนิตบิคุคลโดยตรง 

 ระยะเวลาปลอดดอกเบีย้สงูสดุ 45 วนั 

หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขของบัตรเครดตินิตบุิคคลกสิกรไทย 
 ธนาคารเป็นผูก้  าหนดวงเงินรวม (Credit Line) ใหก้บันิติบุคคล 

โดยอยู่ในดลุยพินิจของธนาคาร 
 วงเงิน (Credit Limit) ของแต่ละบตัร นิติบุคคลสามารถก าหนด

ตามความเหมาะสม ทัง้นี ้เม่ือรวมเงินทัง้หมดแลว้ตอ้งไม่เกิน
วงเงินรวม (Credit Line) ท่ีธนาคารอนมุตัใิห ้

 การคดัเลือกผูถื้อบตัร ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของนิตบิคุคล 
 นิติบุคคลเป็นผู้ร ับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากการใช้บัตร

ทัง้หมด 
 การส่งใบแจง้ยอดบญัชีบตัรเครดตินิติบคุคลกสิกรไทย จะจดัส่ง

โดยตรงถึงผูต้ิดต่อหลักของนิติบุคคลทางไปรษณีย ์และ/หรือ
ผ่านทาง Email  Address ท่ีไดใ้หไ้วต้่อธนาคาร (กรณีเลือกรบั
บรกิาร K- Email Statement 

 การช าระเงินจะช าระเต็มจ านวนตามใบแจ้งยอดบัญชีบัตร
เครดิต (Statement) แต่ละเดือน โดยการช าระดว้ยเงินสด-เช็ค 
หรือโดยตดัจากบัญชีหกัช าระอัตโนมัติ (Auto Payment) ของ
นิตบิคุคล ตามงวดการหกับญัชีท่ีก าหนด 

 วงเงินบัตรเครดิตนิติบุคคลจะแยกต่างหากจากวงเงินบัตร
เครดติส่วนบคุคล 
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โปรดอา่นขอ้ตกลงและเง่ือนไขการใชบ้ตัรเครดิตและคูม่ือการใชบ้รกิารของธนาคาร เพื่อความเขา้ใจของทา่น 
รำยละเอียดเกี่ยวกับอัตรำดอกเบีย้ ค่ำบริกำร ค่ำธรรมเนียม และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ในกำรใช้บัตรเครดติ 

1. ดอกเบีย้ คา่ปรบั ค่าธรรมเนียม คา่บรกิารอ่ืน 
    คา่ธรรมเนียมการใชว้งเงิน 
    คา่ปรบัในการช าระหนีล้่าชา้กวา่ก าหนด 
    คา่ธรรมเนียม หรือคา่บรกิารอ่ืน 
    วนัท่ีเริ่มคดิดอกเบีย้1 

ดอกเบีย้ (ทกุประเภทบตัร) 16% ต่อปี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

การซือ้สินคา้หรือบรกิารเริ่มคดิจากวนัท่ีบนัทกึรายการ/การเบกิถอนเงินสดเริ่มคดิจากวนัท่ีเบิกเงินสด 
2. อตัราการผ่อนช าระคืนขัน้ต  ่า ช าระ 100% เทา่นัน้ 

3. คา่ธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด 3% ของจ านวนเงินสดท่ีเบิกถอนโดยมียอดขัน้ต  ่าในการเบกิถอนเงินสดแตล่ะครัง้ไม่นอ้ยกว่า 2,000 บาท 
4. ระยะเวลาการช าระคืนโดยปลอดดอกเบีย้ สงูสดุ 15 วนั นบัจากวนัสรุปยอดรายการ 

ค่ำธรรมเนียมในกำรด ำเนินงำน บัตรเครดิตนิตบุิคคลกสิกรไทย/ Corporate Executive Card 
5. คา่ธรรมเนียมของบตัรเครดติ คา่ธรรมเนียมแรกเขา้ 1,100 บาท คา่ธรรมเนียมรายปี 1,600 บาทตอ่ปี 
6. คา่ธรรมเนียมในการช าระเงิน ช าระโดยหกับญัชีธนาคาร                          ไม่มี 

ช าระที่เคานเ์ตอรข์องธนาคาร                     ไม่มี 
ช าระผ่านระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตั ิ               ไม่มี 
ช าระที่จุดบรกิารรบัช าระเงิน    ขึน้กบัผูใ้หบ้รกิาร 

ช าระโดยเช็คหรือธนาณัตทิางไปรษณีย ์        ไม่มี 
ช าระผ่านเครื่อง ATM                                  ไม่มี 
ช าระผ่านระบบอินเตอรเ์น็ต                         ไม่มี 
ช าระที่เคานเ์ตอรข์องธนาคารอ่ืน2                ไม่มี 

7. คา่ธรรมเนียมการออกบตัรใหม่กรณีหาย/ช ารุด 300 บาทตอ่ครัง้ 

8. คา่ธรรมเนียมในการขอใบแจง้ยอดบญัชีบตัรเครดติ 50 บาทตอ่ครัง้ ยกเวน้ กรณีการขอผ่านทางโทรศพัทอ์ตัโนมตัแิละส่งกลบัทางโทรสาร 
9. คา่ธรรมเนียมในการขอส าเนาใบบนัทกึการขาย ส าหรบัรายการใชจ้่ายในประเทศ  

100 บาทตอ่ฉบบั 
ส าหรบัรายการใชจ้่ายในตา่งประเทศ   

200 บาทตอ่ฉบบั 
10. ค่าธรรมเนียมในการขอรหสัประจ าตวับตัรเครดิต  

ใหม่ทดแทนรหสัเดมิ 
100 บาทตอ่ครัง้ 

11. คา่ธรรมเนียมในการขอตรวจสอบรายการ ไม่มี 
12. คา่ธรรมเนียมในการช าระภาษีอากรและ 
      คา่ธรรมเนียมใหแ้ก่หน่วยงานราชการ 

สงูสดุไม่เกิน 2% 

13. คา่ติดตามทวงถามหนี ้ ไม่มี 
14. คา่ความเส่ียงจากการแปลงสกลุเงิน 2.5% ของอตัราแลกเปล่ียนกลางของบรษิัทท่ีธนาคารเป็นสมาชิก (“อตัรากลาง”)3 

 

หมายเหต ุ:  ● ดอกเบีย้และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้โดยธนาคารจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ตามที่ก  าหนดในขอ้ตกลงและเง่ือนไขการใชบ้ตัรเครดิต   ● กรณี

ช าระคา่ใชจ้า่ยบตัรเครดิตดว้ยเช็ค หรอืช าระที่จดุบรกิารช าระเงิน กรุณาช าระเงินลว่งหนา้ 3 วนัท าการก่อนถึงวนัครบก าหนดช าระ   ● กรณีผูถื้อบตัรท ารายการเบิกถอนเงินสด

ผ่านเครือ่ง ATM ในตา่งประเทศ ผูถื้อบตัรอาจถกูเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการท ารายการ จากธนาคารเจา้ของ เครือ่ง ATM  
1อตัราดอกเบีย้    ● ส าหรบัการซือ้สินคา้/บริการ ธนาคารจะเริม่คิดดอกเบีย้นบัตัง้แต ่วนัที่บนัทกึรายการจนถึงวนัที่ช  าระเงินคืน   ● ส าหรบัการเบิกเงินสดลว่งหนา้ ธนาคารจะ

เริม่คิดดอกเบีย้ นบัตัง้แต่วนัที่เบิกเงินสดจนถึงวนัที่ช  าระเงินคืน   ● รายการเบิกเงินสดลว่งหนา้จะไมมี่ระยะเวลาปลอดดอกเบีย้  
2บรกิารนีย้งัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร ธนาคาร จะแจง้ใหท้า่นทราบในล าดบัตอ่ไป  
3ค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เกิดจากการใชจ้่ายผ่านบตัร (รวมถึงการเบิกเงินสด) เป็นสกุลเงินตราต่างประทศจะถกูเรียกเก็บเป็นเงินบาทไทย ตามอตัราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารถกูเรียกเก็บ
จากบริษัทบตัรเครดิตที่ธนาคารเป็นสมาชิกอยู ่ณ วนัที่มีการเรียกเก็บยอดคา่ใชจ้า่ยดงักลว่กบัธนาคาร ทัง้นี ้หากสกุลเงินต่างประเทศดังกลา่วไม่ใช่เป็นสกุลเงินดอลลา่รส์หรฐั 
ยอดค่าใชจ้่ายดงักลา่วอาจจะถกูแปลงเป็นสกุลเงินดอลลา่รส์หรฐัก่อนที่จะท าการแปลงเป็นสกุลเงินบาทเพื่อเรยีกเก็บกบัธนาคารผูถื้อบตัรสามารถตรวจสอบอตัราแลกเปลี่ยน
เพ่ือใชใ้นการอา้งอิงเบือ้งตน้จาก http://corporate.visa.com/pd/consumer_services/consumer_ex_rates.jsp  นอกจากนี ้ธนาคารคิดคา่ความเสี่ยงจากการแปลงสกลุเงินดงักล่าว

ในอตัราไมเ่กินรอ้ยละ 2.5 จากยอดคา่ใชจ้า่ยที่เกิดขึน้เพ่ือป้องกนัความเสี่ยงที่เกิดจากการแปลงสกลุเงินดงักลา่วขา้งตน้ 
 


