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ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่บริการ
“บัตรกดเงินสด KKP CASH CARD”
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ขอต้อนรับท่านสู่การเป็นสมาชิกบัตรกดเงินสด KKP CASH CARD*
ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในทุกสถานการณ์การใช้จ่าย พร้อมสิทธิประโยชน์พิเศษมากมายที่เรา
คัดสรรเป็นอย่างดี ด้วยคู่มือการใช้บัตรกดเงินสดนี้ เราขอนําเสนอข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับการ
ใช้งานบัตรกดเงินสด KKP CASH CARD เพื่ ออํานวยความสะดวกในการใช้วงเงินของท่าน
ขอให้ท่านโปรดศึกษาข้อมูลในคู่มือการใช้บัตรกดเงินสดนี้อย่างละเอียด โดยท่านมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ
่ ส่วนบุคคล หนังสือแจ้งการอนุมต
่ คูม
ตามสัญญาให้สินเชือ
ั ส
ิ ินเชือ
่ อ
ื การใช้บต
ั ร และเอกสารทางการเงิน
อื่นๆ โดยให้ถือว่าคู่มือการใช้บัตรนี้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารทางการเงินด้วย
โอกาสนี้ ธนาคารขอขอบพระคุณท่านที่ได้เลือกใช้บริการบัตรกดเงินสด KKP CASH CARD และไว้
วางใจใช้บริการของธนาคารเสมอมา หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่ มเติม โปรดติดต่อสาขาของ
ธนาคารทุกแห่งหรือศูนย์บริการลูกค้า KKP CONTACT CENTER

บัตรกดเงินสด KKP CASH CARD
บัตรกดเงินสด KKP CASH CARD เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ท่ใี ห้แก่บุคคลธรรมดาใน
รูปแบบวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Credit) โดยไม่ต้องมีทรัพย์หรือทรัพย์สิน
เป็นหลักประกัน และไม่ต้องมีบุคคลคํ้าประกัน ซึ่งท่านสามารถเบิกใช้วงเงินตามที่ได้
รับอนุมัติจากธนาคาร ผ่านบัตรกดเงินสด KKP CASH CARD ดอกเบี้ยจะคํานวณตาม
จํานวนเงินและจํานวนวันที่เบิกใช้จริงในอัตราที่ธนาคารกําหนด และ/หรือ ค่าธรรมเนียม
ค่าบริการอื่นๆ (ถ้ามี) โดยท่านไม่ต้องชําระดอกเบี้ยเมื่อไม่มีการใช้วงเงิน ทั้งนี้ธนาคาร
ขอสงวนสิทธิ์ในการพิ จารณาอนุมัติวงเงินแก่ลูกค้าแต่ละรายตามหลักเกณฑ์ของ
ธนาคารและธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด

หมายเหตุ :
*บัตรกดเงินสด KKP CASH CARD คือ “บัตร” ตามที่ได้นิยามไว้ในสัญญาให้สินเชื่อส่วนบุคคล
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คุณสมบัติพื้นฐานของ
บัตรกดเงินสด KKP CASH CARD
• บัตรกดเงินสด KKP CASH CARD หรือ “บัตร” เป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคาร
• บัตรใช้เทคโนโลยีชป
ิ การ์ดอัจฉริยะ หรือ EMV มาตรฐานระดับโลกเพื่อป้องกันการถูกโจรกรรมข้อมูลในบัตร
• บัตรมีหมายเลขจํานวน 16 หลัก
• บัตรใช้คู่กับรหัสประจําตัว (PIN) 6 หลักทุกครั้ง เพื่ อความปลอดภัย
• สามารถใช้บริการบัตรผ่านเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ได้ทุกเครื่องทั่วไทยและทั่วโลก
ผ่านเครือข่าย

และ

• สามารถเลือกรับบริการชําระค่าสินค้าและบริการผ่านเครื่องรูดบัตร (EDC)*
หรือเว็บไซต์ในเครือข่าย

และ

ทั่วโลก

หมายเหตุ :
*เครื่องรูดบัตร (EDC) คือ “เครื่องรูดบัตร” ตามที่ได้นิยามไว้ในสัญญาให้สินเชื่อส่วนบุคคล

ขั้นตอนและวิธีการใช้บัตร
ท่านสามารถเริ่มใช้บัตรกดเงินสด KKP CASH CARD ได้เมื่อท่านได้รับบัตร และท่านได้แจ้งยืนยันการ
เปิดใช้บัตร (Activate) และสร้างรหัสประจําตัว (PIN)** จํานวน 6 หลักกับธนาคารเรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ :
่ ส่วนบุคคล
**รหัสประจําตัว (PIN) จํานวน 6 หลัก คือ “รหัสบัตร” ตามทีไ่ ด้นย
ิ ามไว้ในสัญญาให้สินเชือ

การยืนยันเปิดใช้บัตร (Activate)
ท่านสามารถเปิดใช้บริการบัตร (Activate) และสร้างรหัสประจําตัว (PIN) ผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้
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1.1 ผ่านช่องทางระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR) 02 495 7222 ทั้งนี้ ธนาคารจะส่ง OTP
(One Time Password) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ท่านได้ระบุไว้ในคําขอสินเชื่อ ทั้งนี้หาก
ท่านมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าว โปรดแจ้งธนาคารให้ทราบล่วงหน้า ผ่านศูนย์
บริการลูกค้า KKP CONTACT CENTER 02 165 5555
วิธีการเปิดบัตร KKP CASH CARD
ลูกค้าโทรเข้า 02 495 7222 รอเสียงให้กรอกหมายเลขบัตร 16 หลัก แล้วจึงปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
1

2

3

5

4

6

**/**/**

กดหมายเลขบัตร
ที่ต้องการเปิด

กดหมายเลข
บัตรประชาชน

วันเดือนปี เกิด

กดรหัส OTP

(ที่จะได้รับทางหมายเลข
โทรศัพท์มือถือที่ให้ไว้กับ
ธนาคาร)

ยืนยันรหัสใหม่

ตั้งรหัสใหม่
6 หลัก

1.2 ผ่านช่องทาง KKP MOBILE APPLICATION เพี ยงดาวน์โหลดและสมัครใช้งานแอปพลิเคชัน และทํา
ตามขั้นตอนดังนี้
ดาวน์โหลดฟรีวันนี้
ทั้ง iOS และ Android
วิธีเปิดใช้งานบัตร ผ่าน KKP MOBILE APPLICATION
1

2

3

4

5

6

Login เข้า KKP MOBILE
เลือกเมนู "บริการ"

เลือกเมนู “จัดการบัตร”

เลือกบัตรที่ต้องการจัดการ
(กรณีที่มีบัตรหลายใบ)

เลือกเมนู
“เปิดการใช้งานบัตร”

ตั้งรหัส ATM PIN
และยืนยันรหัส ATM PIN

ใส่ MyPIN เพื่ อยืนยัน

วิธีเปลี่ยนรหัส ATM PIN ผ่าน KKP MOBILE APPLICATION
1

2

3

4

5

6

LOGIN เข้า KKP MOBILE
เลือกเมนู "บริการ"

เลือกเมนู “จัดการบัตร”
ใส่รหัส MyPIN

เลือกบัตรที่ต้องการจัดการ
(กรณีที่มีบัตรหลายใบ)

เลือกเมนู
“เปลี่ยนรหัส ATM”

ใส่รหัส ATM PIN เดิม
และสร้างรหัส ATM PIN ใหม่

ยืนยันรหัส ATM PIN ใหม่
และใส่ MyPIN เพื่ อยืนยัน
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การใช้บัตรเพื่ อเบิกใช้วงเงินผ่านเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)/
เครื่องรูดบัตร (EDC)
ขั้นตอนที่ 1

เสียบบัตรที่เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)/เครื่องรูดบัตร (EDC)

ขั้นตอนที่ 2

ใส่รหัสประจําตัว (PIN) 6 หลัก

ขั้นตอนที่ 3

เลือกทํารายการต่างๆ เช่น สอบถามยอด ถอนเงิน โอนเงิน เป็นต้น โดยเลือกประเภท
บัญชี “บัญชีกระแสรายวัน”

ขั้นตอนที่ 4

ยืนยันการทํารายการ

ในกรณีที่ระบุรหัสประจําตัว (PIN) ถูกต้อง ให้ถือว่ารายการเสร็จสมบูรณ์ และการเบิกใช้วงเงินสินเชื่อ
โดยการใช้บัตรทํารายการถือเป็นการที่ท่านได้ทําหลักฐานการกู้เงินและการรับเงินกู้ภายใต้สัญญาให้
สิ นเชื่อส่ วนบุคคล ซึ่งมีการลงลายมือชื่อรับเงินสิ นเชื่อจากธนาคารแล้ว โดยท่านจะได้รับใบบันทึก
่ ะไม่รบ
่ งถอนเงินอัตโนมัติ
้ เว้นแต่ทา่ นตกลงทีจ
รายการเป็นหลักฐานทุกครัง
ั ใบบันทึกรายการ หรือเครือ
(ATM)/เครื่ อ งรู ด บั ต ร (EDC) (แล้ ว แต่ ก รณี ) ไม่ ส ามารถพิ ม พ์ ใ บบั น ทึ ก รายการได้ อย่ า งไรก็ ต าม
ท่านจะได้รับใบแจ้งยอดบัญชีบัตรกดเงินสด/ใบเสร็จรับเงินจากธนาคารเป็นงวดรายเดือนทุกเดือน
ในกรณีที่ระบุรหัสประจําตัว (PIN) ไม่ถูกต้อง เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)/เครื่องรูดบัตร (EDC)
จะปฏิเสธการทํารายการ และในกรณีท่ีระบุรหัสประจําตัว (PIN) ไม่ถูกต้องติดต่อกันเกิน 3 ครั้ง บัตร
จะถูกระงับการใช้งาน โดยท่านต้องดําเนินการขออายัดบัตรทันทีและออกบัตรใหม่ และท่านจะต้อง
ชําระค่าธรรมเนียมการออกบัตรตามที่ธนาคารประกาศกําหนด

การใช้บัตรผ่านเครื่องรูดบัตร (EDC)
เพื่ อชําระค่าสินค้าและบริการ
ขั้นตอนที่ 1

ท่านสามารถชําระเงินค่าสินค้าและบริการผ่านเครื่องรูดบัตร (EDC) ของร้านค้าที่มี
เครื่องหมาย

ขั้นตอนที่ 2

และ

พนักงานร้านค้าทําการเสียบบัตรที่เครื่องรูดบัตร (EDC) เพื่ อทํารายการชําระค่าสินค้า
และบริการ

้ ตอนที่ 3
ขัน

่ งรูดบัตร (EDC) จะแสดงจํานวนเงินทีต
่ อ
หน้าจอเครือ
้ งชําระ และให้ยน
ื ยันการทํารายการ

ขั้นตอนที่ 4

ให้ท่านระบุรหัสประจําตัว (PIN) เพื่ อยืนยันการทํารายการ

ในกรณีที่ระบุรหัสประจําตัว (PIN) ถูกต้อง ให้ถือว่ารายการเสร็จสมบูรณ์ และการเบิกใช้วงเงินสินเชื่อ
โดยการใช้บัตรทํารายการถือเป็นการที่ท่านได้ทําหลักฐานการกู้เงินและการรับเงินกู้ภายใต้สัญญาให้
สินเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งมีการลงลายมือชื่อรับเงินสินเชื่อจากธนาคารแล้ว
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โดยท่านจะได้รับใบบันทึกรายการเป็นหลักฐาน เว้นแต่ท่านตกลงที่จะไม่รับใบบันทึกรายการหรือเครื่อง
รูดบัตร (EDC) ไม่สามารถพิ มพ์ ใบบันทึกรายการได้ (แล้วแต่กรณี) อย่างไรก็ตาม ท่านจะได้รับใบแจ้ง
ยอดบัญชีบัตรกดเงินสด/ใบเสร็จรับเงินจากธนาคารเป็นงวดรายเดือนทุกเดือน
ในกรณีที่ระบุรหัสประจําตัว (PIN) ไม่ถูกต้อง เครื่องรูดบัตร (EDC) จะปฏิเสธการทํารายการ และใน
กรณีที่ระบุรหัสประจําตัว (PIN) ไม่ถูกต้องติดต่อกันเกิน 3 ครั้ง บัตรจะถูกระงับการใช้งาน โดยท่าน
ต้องดําเนินการขออายัดบัตรทันทีและออกบัตรใหม่ และท่านจะต้องชําระค่าธรรมเนียมการออกบัตร
ตามที่ธนาคารประกาศกําหนด

การใช้บัตรผ่านเว็บไซต์ เพื่ อชําระค่าสินค้าและบริการ
ขั้นตอนที่ 1

ท่านสามารถชําระเงินค่าสินค้าและบริการผ่านเว็บไซต์ของร้านค้าที่
มีเครื่องหมาย

และ

ขั้นตอนที่ 2

กรอกข้อมูลที่หน้าเว็บไซต์ให้ครบถ้วน เพื่ อทํารายการชําระค่าสินค้าและบริการ

ขั้นตอนที่ 3

เมื่อทํารายการสําเร็จท่านจะได้รับข้อความยืนยันการทํารายการ

ในกรณีที่ท่านชําระเงินค่าสินค้าและบริการผ่านเว็บไซต์ และมีการยืนยันการทํารายการเสร็จสมบูรณ์
่ และรับเงินสินเชือ
่ ภายใต้สัญญาให้สินเชือ
่ ส่วนบุคคลครบถ้วน
ถือว่าท่านได้ทาํ หลักฐานในการเบิกใช้สินเชือ
ซึ่งมีการลงลายมือชื่อรับเงินสิ นเชื่อจากธนาคารเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ท่านจะได้รับใบแจ้งยอดบัญชี
บัตรกดเงินสด/ใบเสร็จรับเงินจากธนาคารเป็นงวดรายเดือนทุกเดือน

่ KKP CASH CARD ผ่านช่องทาง KKP CONTACT CENTER
การเบิกใช้สน
ิ เชือ
KKP MOBILE APPLICATION
5.1 การเบิกใช้สินเชื่อ KKP CASH CARD ผ่านช่องทาง KKP CONTACT CENTER
ขั้นตอนที่ 1

ติดต่อ KKP CONTACT CENTER เพื่ อขอใช้บริการเบิกใช้สินเชื่อ KKP CASH CARD
โดยใช้เบอร์โทรศัพท์ที่ท่านได้ให้แก่ธนาคารเมื่อครั้งที่สมัครใช้สินเชื่อ

้ ตอนที่ 2
ขัน

่ โดยให้ธนาคารโอนเงินสินเชือ
่ เข้าบัญชีเงินฝากของท่าน
แจ้งความประสงค์ขอเบิกใช้สน
ิ เชือ

ขั้นตอนที่ 3

แจ้งบัญชีเงินฝากที่ท่านต้องการให้ธนาคารโอนเงิน เพื่ อรับเงินสินเชื่อ

ขั้นตอนที่ 4

ยืนยันการทํารายการ

ในกรณีที่ท่านเบิกใช้วงเงินสินเชื่อผ่านช่องทาง KKP CONTACT CENTER และมีการยืนยันการทํา
รายการเสร็จสมบูรณ์ ถือเป็นการที่ท่านได้ทําหลักฐานการกู้เงินและการรับเงินกู้ภายใต้สัญญาให้
สิ นเชื่อส่ วนบุคคล ซึ่งมีการลงลายมือชื่อรับเงินสิ นเชื่อจากธนาคารแล้ว อย่างไรก็ตาม ท่านจะได้รับ
ใบแจ้งยอดบัญชีบัตรกดเงินสด/ใบเสร็จรับเงินจากธนาคารเป็นงวดรายเดือนทุกเดือน
5.2 การเบิกใช้สินเชื่อ KKP CASH CARD ผ่านช่องทาง KKP MOBILE APPLICATION
ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของธนาคาร www.bank.kkpfg.com
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การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการ
่ อ
6.1 หากท่านมีคา่ ธรรมเนียม และ/หรือ ค่าบริการทีต
้ งชําระ ธนาคารจะแจ้งให้ทราบผ่านทางใบแจ้งยอด
บัญชีบัตรกดเงินสด/ใบเสร็จรับเงิน
6.2 ในกรณีทธ
ี่ นาคารไม่ได้รบ
ั เงินค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าบริการจากท่านตามทีร่ ะบุในข้อ 6.1 ธนาคาร
มีสิทธิปฏิเสธการทํารายการผ่านบัตรได้ทันที ทั้งนี้ท่านสามารถใช้บัตรได้ตามปกติต่อเมื่อได้ชําระ
ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าบริการให้แก่ธนาคารครบถ้วนแล้ว
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ข้อควรปฏิบัติในการใช้บัตร

• ลงลายมือชื่อไว้ท่ด
ี ้านหลังบัตรทันทีที่ได้รับบัตร
• ควรเปลี่ยนรหัสประจําตัว (PIN) ทุกๆ 3 เดือน
่ ง
• ควรใส่รหัสประจําตัว (PIN) ด้วยความระมัดระวังโดยเอามือบังขณะใส่ตวั เลขระหว่างทํารายการทีเ่ ครือ
ถอนเงินอัตโนมัติหรือเครื่องรูดบัตร
• ต้องไม่เปิดเผยรหัสประจําตัว (PIN) หรือรหัสรักษาความปลอดภัยของบัตร (CVV) ให้ผอ
ู้ น
ื่ ทราบโดย
เด็ดขาด
• ไม่ควรเก็บรหัสประจําตัว (PIN) ไว้ที่เดียวกับบัตร
• ไม่มอบบัตรและรหัสประจําตัว (PIN) ให้ผู้อ่น
ื ดําเนินการแทน
• ควรตรวจสอบภาระหนี้ รวมถึงค่าปรับและค่าธรรมเนียมต่างๆ อย่างสมํา่ เสมอ และเก็บใบบันทึกรายการ
เพื่ อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ
• ควรจดบันทึกหมายเลขบัตร 16 หลัก ไว้กับตัวท่านเพื่ อความสะดวกในการติดต่อกับธนาคารในกรณี
ฉุกเฉิน
่ งถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือเครือ
่ งรูดบัตร (EDC) กรุณาตรวจสอบช่องเสียบ
• ก่อนใช้บริการทีเ่ ครือ
่ วั เครือ
่ งหรือไม่ หากพบสิง
่ ง
้ ทีต
บัตรว่ามีอป
ุ กรณ์ทผ
ี่ ด
ิ ปกติตด
ิ ตัง
่ ผิดปกติหรือน่าสงสัย ท่านควรหลีกเลีย
การใช้บริการ และแจ้งให้ธนาคารเจ้าของเครื่องทราบโดยเร็ว
• หากพบข้อผิดพลาดใดๆ ในการใช้บัตร กรุณาแจ้งธนาคาร หรือศูนย์บริการลูกค้า KKP CONTACT
้ นี้ หากท่านได้รบ
CENTER ทันทีเพื่ อทําการตรวจสอบรายการข้อผิดพลาด ทัง
ั สินค้าบริการไม่ตรงตาม
กําหนดเวลา หรือได้รบ
ั ไม่ครบถ้วน หรือชํารุดบกพร่อง หรือไม่ถก
ู ต้องตามวัตถุประสงค์ หรือถูกรอนสิทธิ
ตามกฎหมาย หรือไม่วา่ ด้วยประการใดก็ตาม ท่านต้องเรียกร้องจากร้านค้าหรือผูใ้ ห้บริการโดยตรงด้วย
่ KKP CASH CARD หรือเรียกร้อง
ค่าใช้จา่ ยของท่านเอง และท่านไม่สามารถเพิกถอนการเบิกใช้สน
ิ เชือ
ให้ธนาคารต้องรับผิดชอบใดๆ จากกรณีดังกล่าว
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การดําเนินขอตรวจสอบ/ปฏิเสธรายการใช้บัตร

่ าขาธนาคารหรือศูนย์บริการลูกค้า KKP CONTACT CENTER เพื่ อขอตรวจสอบ/ปฏิเสธ
8.1 ติดต่อทีส
รายการใช้บัตร
8.2 ธนาคารจะดําเนินการตามคําขอตรวจสอบ/ปฏิเสธรายการใช้บต
ั รของท่านหลังจากได้รบ
ั แบบฟอร์ม
่ วข้องทัง
้ หมดครบถ้วนแล้ว หากธนาคารไม่ได้รบ
พร้อมเอกสารประกอบทีเ่ กีย
ั เอกสารดังกล่าวภายใน
3 วันนับจากวันที่ท่านติดต่อแจ้งเรื่องกับธนาคารจะถือว่าท่านประสงค์ที่จะยุติการขอตรวจสอบ/
้ และหากท่านยังคงมีความประสงค์จะขอตรวจสอบ/ปฏิเสธรายการใช้บต
ปฏิเสธรายการใช้บต
ั รนัน
ั ร
่ าขาธนาคารหรือศูนย์บริการลูกค้า KKP CONTACT CENTER และ
ให้ทา่ นแจ้งความประสงค์มาทีส
กรอกแบบฟอร์มขอตรวจสอบ/ปฏิเสธรายการใช้บัตรใหม่อีกครั้ง โดยธนาคารจะดําเนินการตาม
กระบวนการที่กําหนดไว้ข้างต้น

วงเงินบัตร KKP CASH CARD
ธนาคารได้ทําการกําหนดวงเงินสูงสุดในการทําธุรกรรมต่างๆ ต่อครั้ง/ต่อวัน
โดยท่านสามารถเปลี่ยนแปลงวงเงินสูงสุดดังกล่าวผ่านสาขาของธนาคาร หรือ
ผ่านศูนย์บริการลูกค้า KKP CONTACT CENTER
วงเงินสูงสุดในการทําธุรกรรมต่างๆ ที่ธนาคารกําหนดให้ในเบื้องต้น รวมถึงค่า
สูงสุดที่ท่านสามารถกําหนดได้เป็นไปตามประกาศของธนาคารเกียรตินาคินภัทร
ท่านสามารถตรวจสอบประกาศล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ https://bank.kkpfg.com
หรือที่สาขาของธนาคารเกียรตินาคินภัทรทุกสาขา
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บริการแบ่งชําระรายเดือน KKP PayLater
สําหรับการเปลี่ยนยอดรูดใช้จ่ายผ่านบัตรกดเงินสด KKP CASH CARD เป็นยอดผ่อนชําระรายเดือน
และการเบิกเงินสดโอนเข้าบัญชี (Cash Transfer) แบบผ่อนชําระคืนเป็นรายงวด (Cash Installment)

แบ่งจ่ายได้ตามใจคุณกับบริการ KKP PayLater ที่ช่วยให้คุณแบ่งชําระยอดใช้จ่ายผ่าน
วงเงินบัตรกดเงินสด KKP CASH CARD เพื่ อให้คุณบริหารค่าใช้จ่ายได้อย่างคล่องตัว
ไม่ว่าจะเป็นรายจ่ายก้อนเล็กหรือก้อนใหญ่ ทุกเรื่องแบ่งจ่ายได้สบายใจ ได้นานถึง
60 เดือน*

้ ไป/เซลล์สลิป (ผ่านวงเงินบัตรกดเงินสด KKP CASH CARD และรวม
้ ตํา่ 500 บาทขึน
• ยอดใช้จา่ ยขัน
่ นเป็นยอดแบ่งชําระเริม
้ ไป ทัง
้ อดแบ่งชําระอาจมีการเปลีย
่ นแปลง
้ นีย
ยอดใช้จา่ ยเปลีย
่ ต้น 3,000 บาทขึน
ตามรายการส่งเสริมการตลาด)
้ ตัง
้ แต่ 0 - 25% ต่อปี ตามแต่ละรายการส่งเสริมการขายของธนาคาร ลูกค้าสามารถศึกษา
• อัตราดอกเบีย
้ ของแต่ละรายการส่งเสริมการขายได้จากเว็บไซต์ของธนาคาร
่ และดอกเบีย
รายละเอียดโปรโมชัน
้
• เป็นยอดใช้จา่ ยทีร่ า้ นค้าได้เรียกเก็บเงินกับทางธนาคารแล้ว (Settlement) เท่านัน
้ ก่อนวันสรุปยอดบัญชี ในรอบบัญชีปจ
• เป็นยอดใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน
ั จุบน
ั
• ยกเว้น ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายจากการซื้อกองทุนรวม ยอดชําระค่าสาธารณูปโภค และ
่ ๆ จากการหักบัญชีอต
่ ด
ค่าบริการอืน
ั โนมัตผ
ิ า่ นบัตรกดเงินสด KKP CASH CARD และยอดใช้จา่ ยทีผ
ิ
วัตถุประสงค์และผิดกฎหมาย
• หากทํารายการแบ่งชําระรายเดือนแล้ว ทางธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่รับการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง
แก้ไขลูกค้ายังคงต้องผ่อนชําระจนครบกําหนดสัญญา
• กรณีท่านคืนสินค้าหรือบริการที่ร้านค้า ท่านต้องติดต่อเพื่ อรับเงินคืนจากร้านค้าโดยตรง ธนาคาร
่ วข้องใดๆ ในเรือ
่ งคุณภาพสินค้า นโยบายการคืน/เปลีย
่ นสินค้าของร้านค้า หรือการทําเรือ
่ ง
ไม่มส
ี ว่ นเกีย
่ นสินค้า/คืนสินค้าของท่านและของร้านค้า
ขอคืนเงินจากการเปลีย
่ นยอดรูดซือ
้ สินค้าแบบปกติ (รูดเต็มจํานวน) เป็นแบ่งจ่าย
• ธนาคารขอสงวนสิทธิใ์ นการพิ จารณาเปลีย
้ นาคารจะพิ จารณาจากประวัตก
้ นีธ
รายเดือนของธนาคาร ทัง
ิ ารชําระเงินในเดือนล่าสุด
่ นแปลง แก้ไข และยกเลิกรายการส่งเสริมการตลาด รวมถึงเงือ
่ นไข
• ธนาคารขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
ต่างๆ โดยไม่ตอ
้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
่ โดย ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด มหาชน
• ให้บริการสินเชือ
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ใบแจ้งยอดบัญชีบัตรกดเงินสด/ใบเสร็จรับเงิน
เพื่ออํานวยความสะดวกในการชําระเงินของท่าน ธนาคารจะจัดส่งใบแจ้งยอดบัญชีให้ทา่ นทราบเป็นรายเดือน
่ า่ นได้เบิกใช้วงเงิน และดอกเบีย
้ ในรอบเดือนทีผ
่ า่ นมาจนถึงวันสรุป
โดยจะแสดงรายละเอียดรายการทีท
่ อ
่ อ
่ อ
้ ตํา่ ทีต
ยอดบัญชีนน
ั้ ๆ รวมถึงยอดเงินทีต
้ งชําระ ยอดขัน
้ งชําระ กําหนดวันทีต
้ งชําระ และ/หรือ แจ้ง
่ นแปลงอืน
่ ๆ ทีท
่ า่ นควรได้รบ
รายละเอียดเปลีย
ั ทราบเป็นคราวๆ ไป เป็นต้น โดยขอให้ทา่ นตรวจสอบยอด
เงิน และรายการการใช้บริการที่ระบุในใบแจ้งยอดบัญชีทุกครั้ง หากพบว่าไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งมาที่
สาขาธนาคารหรือผ่านทางศูนย์บริการลูกค้า KKP CONTACT CENTER ทันที
รายละเอียดที่ปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชี มีดังนี้

รายการ
หมายเลขบัญชี
(Account Number)

ความหมาย
หมายเลขของสัญญาบัญชีบัตรกดเงินสด

วันสรุปยอดบัญชี

วันสรุปยอดบัญชีทั้งหมดที่เกิดขึ้นประจําเดือน

(Billing Date)

ในบัญชีของท่าน

วงเงินสินเชื่อ (Credit Limit)

วงเงินที่ได้รับอนุมัติ

ยอดเงินรวมที่ต้องชําระ

ยอดเงินที่ท่านได้ใช้บริการและยังไม่ได้ชําระให้แก่

(Outstanding Balance)

ธนาคาร รวมทั้งดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายใดๆ (หากมี)
ที่เกิดขึ้นจนถึง ณ วันสรุปยอดบัญชี

กําหนดชําระภายในวันที่

กําหนดเวลาที่ท่านต้องชําระเงินคืนสําหรับรอบ

(Payment Due Date)

บัญชีนั้นตามที่เรียกเก็บในใบแจ้งยอดบัญชี หาก
ชําระล่าช้ากว่าที่ระบุ ท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่ายใน
การติดตามทวงถามหนี้ ค่าดอกเบี้ยปรับและ/
หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดตามที่ธนาคารประกาศ
กําหนด ณ ขณะนั้น

ยอดเงินขั้นตํ่าที่ต้องชําระ

จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ท่านต้องชําระคืนในรอบบัญชี

(Minimum Payment Due)

ปัจจุบัน
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การคํานวณดอกเบี้ยและยอดเงินที่ต้องชําระ
• ธนาคารคํานวณดอกเบี้ยตามจํานวนเงินที่ท่านเบิกถอนรวมกับจํานวนเงินต้นที่ยังค้างชําระอยู่ (ถ้ามี)
ตามอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารประกาศกําหนด
้ ทีป
่ รากฏในใบแจ้งยอดบัญชีเป็นดอกเบีย
้ ทีค
่ าํ นวณรายวัน นับจากวันทีท
่ า่ นเบิกใช้วงเงิน
• ยอดดอกเบีย
สิ นเชื่อจนถึงวันสรุปยอดบัญชีตามรอบบัญชีของท่าน หรือวันที่ระบุในช่อง “วันสรุปยอดบัญชี”
(Billing Date)
• ดอกเบี้ย เงินต้น ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าบริการอื่นๆ หลังวันสรุปยอดบัญชีหรือวันที่ระบุในช่อง
“วันสรุปยอดบัญชี” (Billing Date) ธนาคารจะคํานวณและแจ้งให้ทราบในใบแจ้งยอดบัญชีรอบถัดไป
• กรณีท่านต้องการชําระคืนเงินต้นทั้งหมด รวมทั้งดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าบริการอื่นๆ
ที่เกิดขึ้นจนถึงวันที่ลูกค้าชําระเงิน กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้า KKP CONTACT CENTER หรือ
สาขาธนาคารเกียรตินาคินภัทร เพื่ อสอบถามยอดชําระทั้งหมดก่อนการชําระ
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ตัวอย่างการคํานวณดอกเบี้ย
• วันสรุปยอดบัญชี คือ ทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน
• วันครบกําหนดชําระเงิน คือ ทุกวันที่ 1 ของแต่ละเดือน
• อัตราดอกเบี้ย 25% ต่อปี
่ งถอนเงินอัตโนมัติ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เป็นจํานวนเงิน 10,000 บาท
• ท่านเบิกเงินสดจากเครือ
• เดือนกุมภาพั นธ์ มีจํานวนวันทั้งหมด 28 วัน

ตัวอย่างใบแจ้งยอดบัญชี หมายเลขบัญชี XXXX XXXXXXXXXXXX
ยอดเงินรวมที่ต้องชําระ
Outstanding Balance

วันสรุปยอดบัญชี
Billing Date

10 ม.ค. 63

กําหนดชําระภายในวันที่
Payment Due Date

10,116.44

วันที่ทํารายการ
Transaction Date

่ อ
้ ตํา่ ทีต
ยอดเงินขัน
้ งชําระ
Minimum Payment Due

1 ก.พ. 63
รายการ
Description

วันที่บันทึก
Posting Date

ยอดยกมา
25 ธ.ค. 62

25 ธ.ค. 62

เบิกเงินกู้ยืม

10 ม.ค. 63

10 ม.ค. 63

ดอกเบี้ย

505.82
จํานวนเงิน (บาท)
Amount (Baht)

0.00
10,000.00
116.44

่ อ
ยอดเงินรวมทีต
้ งชําระ

10,116.44

ใบแจ้งยอดบัญชี ณ วันสรุปยอดบัญชีวันที่ 10 มกราคม 2563
ยอดเงินต้น

= 10,000.00 บาท

ดอกเบี้ย

= 116.44 บาท

17 วัน นับตั้งแต่วันที่เบิกเงินสดจนถึงวันสรุปยอดบัญชี
(จํานวนเงินที่เบิกถอน x อัตราดอกเบี้ยต่อปี x จํานวนวัน)
365

=

(10,000.00 x 25% x 17)

ยอดเงินรวมที่ต้องชําระ

365

= 10,116.44 บาท

ยอดเงินต้น + ดอกเบี้ย = 10,000 + 116.44

ยอดเงินขั้นตํ่าที่ท่านต้องชําระ

= 505.82 บาท

่ อ
5% ของยอดเงินรวมทีต
้ งชําระหรือไม่นอ
้ ยกว่า 500 บาท
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การหักลดยอดหนี้คงค้างจะคํานวณหักจากดอกเบี้ย ณ วันที่ชําระคืนเงินกู้
ตารางแสดงประมาณการภาระหนี้
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

เงินต้น
Principal

ดอกเบี้ย
Interest

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
Fee

ดอกเบี้ยผิดนัดชําระ
Late Interest Charge

รวม
Total

จํานวนเงินที่ชําระ
Payment Amount

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

จํานวนเงินที่ค้างชําระ
(กรณีลูกค้าผิดนัด)
Past Due from Last Cycle

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

116.44

0.00

0.00

10,116.44

จํานวนเงินที่คงค้าง ณ วันสรุป
ยอดบัญชี Total Outstanding
Balance on Billing Date
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กรณีชําระคืนเต็มจํานวน
หากไม่มีการเบิกถอนเงินสดอีกหลังจากนั้น และในวันที่ 1 กุมภาพั นธ์ 2563 ท่านได้ชําระเงินคืนเต็ม
่ อ
้ า่ นยังคงมีดอกเบีย
้ คงค้างอีกจํานวนหนึง
่ ซึง
่
้ นีท
จํานวน ยอดเงินรวมทีต
้ งชําระคือ 10,116.44 บาท ทัง
เป็นดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในช่วงหลังวันสรุปยอดบัญชีจนถึงวันที่ท่านชําระเงินคืน (ดอกเบี้ยที่แสดงใน
้ ทีเ่ กิดขึน
้ ตัง
่ า่ นเบิกถอนเงินสดจนถึงวันสรุปยอดบัญชีเท่านัน
้ั จะเป็นดอกเบีย
้ แต่วน
้ )
ใบแจ้งยอดบัญชีนน
ั ทีท
โดยดอกเบี้ยคงค้างนั้นจะถูกเรียกเก็บในใบแจ้งยอดบัญชีรอบถัดไป หากท่านต้องการชําระปิดยอด
่ อ
้ หมด ท่านสามารถสอบถามยอดคงค้างทีต
้ โดยติดต่อผ่านศูนย์บริการลูกค้า
ทัง
้ งชําระคืนก่อนทุกครัง
KKP CONTACT CENTER
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กรณีชําระยอดขั้นตํ่า
หากในวันที่ 1 กุมภาพั นธ์ 2563 ท่านชําระเงินเท่ากับยอดขั้นตํ่าคือ 505.82 บาท และไม่มีการเบิกถอน
เงินสดเพิ่ ม จํานวนเงินที่ท่านชําระเข้ามาจะถูกนําไปหักชําระหนี้คงค้างตามลําดับคือ หักชําระค่าใช้จ่าย/
่ ใดก่อนทัง
้ ดังทีแ
่ สดง ใบแจ้งยอดบัญชี
้ หมด (ถ้ามี) จากนัน
้ จะถูกนําไปหักชําระดอกเบีย
ค่าปรับ/ค่าบริการอืน
้ ทีเ่ กิดขึน
้ ตัง
่ า่ นเบิกถอนเงินสดจนถึงวันสรุปยอดบัญชี) และเงินส่วนทีเ่ หลือจะถูกนํา
้ แต่วน
(ดอกเบีย
ั ทีท
่ าํ ระเข้ามาจํานวน 505.82 บาท จะถูกนําไปหักตามลําดับ ดังนี้
้ ยอดเงินทีช
ไปหักชําระเงินต้นทีเ่ หลือ ดังนัน
= 116.44 บาท

หัก ดอกเบี้ยที่ชําระ
17 วัน นับตั้งแต่วันที่เบิกเงินสดจนถึงวันสรุปยอดบัญชี
(จํานวนเงินที่เบิกถอน x อัตราดอกเบี้ยต่อปี x จํานวนวัน)
365

=

(10,000.00 x 25% x 17)
365

หัก เงินต้นที่ชําระ

= 389.38 บาท

ยอดเงินที่ชําระเข้า – ดอกเบี้ยที่ชําระ = 505.82 – 116.44

เงินต้นคงค้าง

= 9,610.62 บาท

ณ วันที่ 1 กุมภาพั นธ์ 2563 (วันที่ธนาคารได้รับชําระเงิน)
= เงินต้นทั้งหมด – เงินต้นที่ชําระ = 10,000 – 389.38

หลังจากที่ท่านชําระเงิน และไม่มีการเบิกถอนเงินสดเพิ่ ม เมื่อถึงวันที่ 10 กุมภาพั นธ์ 2563
ใบแจ้งยอดบัญชีจะแสดงข้อมูลดังนี้
ใบแจ้งยอดบัญชี ณ วันสรุปยอดบัญชีวันที่ 10 กุมภาพั นธ์ 2563
ยอดเงินต้นคงค้าง
ดอกเบี้ย

= 9,610.62 บาท
= 209.66 บาท

นับตั้งแต่วันหลังวันสรุปยอดบัญชีครั้งก่อนหน้าถึงวันสรุปยอดบัญชีครั้งนี้
(เงินต้นคงค้าง x อัตราดอกเบี้ยต่อปี x จํานวนวัน) = (10,000.00 x 25% x 21) + (9,610.62 x 25% x 10)
365
365
365

ยอดเงินรวมที่ต้องชําระ

= 9,820.28 บาท

ยอดเงินต้น + ดอกเบี้ย = 9,610.62 + 209.66

ยอดเงินขั้นตํ่าที่ท่านต้องชําระ

= 500.00 บาท

5% ของยอดเงินรวมที่ต้องชําระหรือไม่น้อยกว่า 500 บาท
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3 กรณีการผ่อนชําระเป็นรายงวด
โปรแกรมบริการแบ่งชําระรายเดือน KKP PayLater/การเบิกเงินสดโอนเข้าบัญชี
(Cash Transfer) แบบผ่อนชําระคืนเป็นรายงวด (Cash Installment)
ตัวอย่างการคํานวณดอกเบี้ยโปรแกรมแบ่งชําระรายเดือน
ตัวอย่าง วันสรุปยอดบัญชีของท่านตรงกับวันที่ 10 ของทุกเดือน และครบกําหนดชําระเงินทุกวันที่ 1
ของทุกเดือน ณ วันที่ 5 มกราคม 2565 ท่านเข้าร่วมโปรแกรมเงินสดโอนเข้าบัญชีแบบผ่อนชําระคืนรายงวด
(Cash Installment) โดยให้ธนาคารโอนเงินจํานวน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
25.00% ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชําระคืนเท่ากันทุกเดือนทั้งหมด 24 เดือน ค่างวดงวดละ 2,670 บาท
ในแต่ละงวดลูกค้าต้องชําระค่างวดเต็มจํานวนตามที่เรียกเก็บและชําระภายในวันครบกําหนดชําระ
รวม 31 วัน

5 ม.ค. 65

6 วัน

10 ม.ค. 65

22 วัน

1 ก.พ. 65

รวม 28 วัน

9 วัน

10 ก.พ. 65

19 วัน

ชําระยอดเรียกเก็บ
2,670 บาท
ณ วันครบกําหนดชําระ

รับเงินโอนเข้าบัญชี
50,000 บาท

1 มี.ค. 65

9 วัน

10 มี.ค. 65

ชําระยอดเรียกเก็บ
2,670 บาท
ณ วันครบกําหนดชําระ

วันสรุปยอดบัญชี
ยอดเรียกเก็บ 2,670 บาท
(ค่างวดงวดที่ 1)

วันสรุปยอดบัญชี
ยอดเรียกเก็บ 2,670 บาท
(ค่างวดงวดที่ 2)

วันสรุปยอดบัญชี
ยอดเรียกเก็บ 2,670 บาท
(ค่างวดงวดที่ 3)

ค่างวด 2,670 บาท
แบ่งเป็น เงินต้น 2,464.52 บาท
ดอกเบี้ย 205.48 บาท

ค่างวด 2,670 บาท
แบ่งเป็น เงินต้น 1,660.69 บาท
ดอกเบี้ย 1,009.31 บาท

ค่างวด 2,670 บาท
แบ่งเป็น เงินต้น 1,790.21 บาท
ดอกเบี้ย 879.79 บาท

ดอกเบี้ย 205.48 บาท คํานวณจาก
ยอดเงินโอน 50,000 บาท x 25% ต่อปี x 6 วัน
365 วัน
เงินต้นคงเหลือเพื่ อคํานวณดอกเบี้ยของงวดที่ 2 คือ
50,000 – 2,464.52 = 47,535.48 บาท

ดอกเบี้ย 1,009.31 บาท คํานวณจาก
ยอดเงินต้นคงค้าง 47,535.48 บาท x 25% ต่อปี x 31 วัน
365 วัน
เงินต้นคงเหลือเพื่ อคํานวณดอกเบี้ยของงวดที่ 3 คือ
47,535.48 – 1,660.69 = 45,874.79 บาท

ดอกเบี้ย 879.79 บาท คํานวณจาก
ยอดเงินต้นคงค้าง 45,874.79 บาท x 25% ต่อปี x 28 วัน
365 วัน
เงินต้นคงเหลือเพื่ อคํานวณดอกเบี้ยของงวดที่ 4 คือ
45,874.79 - 1,790.21 = 44,084.58 บาท

หมายเหตุ
• จํานวนเงินผ่อนชําระคืนต่อเดือน (“ค่างวด”) สํ าหรับเดือนแรกจะคํานวณจากวันที่อนุมัติรายการจนถึงวันสรุปยอดบัญชีซ่ึงรวมวันหยุด
ทําการด้วย สําหรับเดือนที่สองเป็นต้นไปจะคํานวณนับแต่วันถัดจากวันสรุปยอดบัญชีปัจจุบันจนถึงวันสรุปยอดบัญชีเดือนถัดไป
• อัตราดอกเบี้ยตามตัวอย่างเป็นอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ธนาคารสามารถเรียกเก็บได้จากลูกค้า
• อัตราดอกเบี้ยของโปรแกรมจะขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นที่ท่านได้รับขณะนั้น
• ตัวอย่างการคํานวณจํานวนเงินผ่อนต่อเดือนข้างต้นเป็นตัวเลขโดยประมาณเท่านั้น
• จํานวนเงินสูงสุดที่ท่านสามารถใช้ได้ข้น
ึ อยู่กับวงเงินสินเชื่อ KKP CASH CARD ของท่าน
• จํานวนวันที่ใช้ในการคํานวณดอกเบี้ย อ้างอิงจากจํานวนวันทั้งหมดในปีนั้น เช่น ปี พ.ศ. 2565 มี 365 วัน จะใช้ 365 วันในการคํานวณ
• ยอดขั้นตํ่าที่ต้องชําระของรายการแบ่งชําระรายงวด คือ 100% ของค่างวดที่เรียกเก็บในแต่ละเดือน
• ยอดขั้นตํ่าที่ต้องชําระในแต่ละเดือนของบัญชี KKP CASH CARD คือผลรวมของรายการดังต่อไปนี้
• 5% ของยอดคงค้างจากการเบิกถอนเงินสดและรูดซื้อสินค้าและบริการ (เงินต้นรวมดอกเบี้ย) โดยท่านสามารถเลือกชําระเงินคืนในแต่
ละเดือนได้มากกว่าจํานวนเงินดังกล่าวตามที่ท่านต้องการ
• 100% ของค่างวดจากโปรแกรมบริการแบ่งชําระรายเดือน KKP PayLater และการเบิกเงินสดโอนเข้าบัญชีแบบผ่อนชําระคืนเป็นรายงวด
(Cash Installment) ทุกโปรแกรมรวมกัน
• 100% ของยอดใช้จ่ายเกินวงเงินอนุมัติ
• ท่านสามารถดูรายละเอียดการคํานวณจํานวนเงินผ่อนชําระในแต่ละเดือนได้จากเอกสารแจ้งผลการอนุมต
ั โิ ปรแกรมบริการแบ่งชําระรายเดือน
่ นาคารได้จด
KKP PayLater/การเบิกเงินสดโอนเข้าบัญชี (Cash Transfer) แบบผ่อนชําระคืนเป็นรายงวด (Cash Installment) ทีธ
ั ส่งให้
และสามารถดูข้อกําหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมได้ที่เว็บไซต์ของธนาคาร
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ช่องทางการชําระเงิน
1

ชําระผ่านช่องทางของธนาคารเกียรตินาคินภัทร

่ี าํ ระด้วยเช็ค
• ชําระด้วยเงินสดหรือเช็คทีเ่ คาน์เตอร์ธนาคารเกียรตินาคินภัทรทุกสาขาทัว่ ประเทศ กรณีทช
่ จ่ายในนาม “ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)” กรุณาขีดคร่อมบนหัวเช็ค พร้อมขีดฆ่า
โปรดสัง
“หรือผู้ถือ” หรือ “OR BEARER” และขีดคร่อม A/C Payee และเขียนชื่อนามสกุล (ตัวบรรจง)
และระบุหมายเลขบัตรกดเงินสดด้านหลังของเช็คทุกครั้ง
• ชําระผ่าน KKP MOBILE APPLICATION

2

ชําระผ่านธนาคาร/ผู้ให้บริการอื่นที่ให้บริการรับชําระบิลข้ามธนาคาร

• ชําระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
เช่น เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ ระบบโทรศั พท์อัตโนมัติ ระบบอินเทอร์เน็ต หรือแอปพลิเคชันของ
่ โดยสามารถทํารายการได้ตามขัน
้ ตอนทีร่ ะบุไว้ในระบบ ท่านสามารถตรวจสอบ
ธนาคารผูใ้ ห้บริการอืน
่ ธนาคารและผูใ้ ห้บริการทีเ่ ข้าร่วมได้จากเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยค่าธรรมเนียม
รายชือ
เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกําหนดของแต่ละธนาคาร/ผู้ให้บริการ
• ชําระผ่านช่องทางสาขาของธนาคาร/ผู้ให้บริการอื่น
ท่านสามารถชําระเงินคืนด้วยเงินสดหรือเช็คได้ในวันและเวลาทําการของธนาคารต่างๆ โดยกรอก
แบบฟอร์มใบแจ้งการชําระเงินที่ท่านได้รับ และนําไปชําระได้ที่ธนาคารผู้ให้บริการตามที่ระบุได้ทุก
สาขาทั่วประเทศ โดยท่านจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ธนาคาร/ผู้ให้บริการแต่ละแห่ง
เรียกเก็บ

3

ชําระผ่านตัวแทนรับชําระของธนาคาร

ท่านสามารถชําระเงินคืนด้วยเงินสด เพี ยงท่านนําแบบฟอร์มใบแจ้งการชําระเงินที่มีบาร์โค้ดไปชําระ
่ วั แทนรับชําระแต่ละแห่งเรียกเก็บ
ณ ตัวแทนรับชําระของธนาคาร โดยท่านต้องชําระค่าธรรมเนียมตามทีต
• ที่ทําการไปรษณีย์ทั่วประเทศ (Pay at Post)
• เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ 7-ELEVEN
• โลตัส
• บิ๊กซี
• จุดบริการ CenPay (แฟมิลม
ี่ าร์ท, เซ็นทรัล, โรบินสัน, ท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ต, บีทเู อส)
• เอ็มเปย์ สเตชั่น (mPay Station)
ทั้งนี้ เงื่อนไขการชําระเป็นไปตามที่ตัวแทนรับชําระของธนาคารกําหนด
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หมายเหตุ
่ สําหรับเงินทีช
่ าํ ระคืนได้ในวันทําการหลังจากที่
1. สําหรับการชําระเงินด้วยวิธท
ี ี่ 1 ท่านสามารถใช้สินเชือ
ชําระเงินกรณี
ชําระด้วยเช็ค
• ธนาคารจะไม่รับเช็คลงวันที่ล่วงหน้า และรับชําระเฉพาะเช็คในเขตสํานักหักบัญชีเดียวกันกับสาขา
ของธนาคารที่ให้บริการเท่านั้น
• ธนาคารจะนําเงินเข้าบัญชีของท่านต่อเมื่อเช็คนั้นได้รับการเรียกเก็บเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มิฉะนั้น
้ และค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน
้ ภายใต้สัญญาให้สินเชือ
่ ส่วนบุคคล
ท่านจะต้องรับผิดชอบในเงินต้น ดอกเบีย
่ สําหรับเงินทีช
่ าํ ระคืนได้ 2 วันทําการ
2. กรณีชาํ ระเงินด้วยวิธก
ี ารตามข้อ 2 และ 3 ท่านสามารถใช้สินเชือ
หลังจากที่ชําระเงิน
3. ในกรณีที่ท่านชําระเงินผ่านช่องทางที่มีการคิดค่าธรรมเนียม ผู้ให้บริการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
่ ใดตามทีผ
่ ใู้ ห้บริการกําหนดสําหรับการชําระเงินผ่านแต่ละช่องทาง
ณ จุดให้บริการหรือโดยวิธก
ี ารอืน

การดําเนินการกรณีที่ท่านไม่สามารถจดจํารหัสประจําตัว (PIN) ได้
กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้า KKP CONTACT CENTER เพื่ ออายัดบัตร และขอออกบัตรใหม่ทดแทน
บัตรเดิม โดยท่านจะต้องชําระค่าธรรมเนียมการออกบัตรตามที่ธนาคารประกาศกําหนด

การแจ้งอายัดบัตรและการขอออกบัตรใหม่
กรณีบัตรสูญหาย/ถูกขโมย บัตรชํารุด และ/หรือ ระบุรหัสประจําตัว (PIN) ไม่ถูกต้องติดต่อกันเกิน 3
ครั้งท่านต้องแจ้งอายัดบัตรทันทีท่ีศูนย์บริการลูกค้า KKP CONTACT CENTER เพื่ อดําเนินการออก
บัตรใหม่ต่อไป

อายุบัตรและการต่ออายุ
่ อกบัตร โดยธนาคารจะพิ จารณาทบทวน
• บัตรกดเงินสด KKP CASH CARD มีอายุ 5 ปีนบ
ั จากวันทีอ
วงเงินสินเชื่อและนําส่งบัตรใหม่ก่อนวันหมดอายุบัตรใบเดิม (หากได้รับการต่ออายุบัตร) ธนาคารขอ
สงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกวงเงินหรือปฏิเสธการต่ออายุบัตรตามที่ธนาคารเห็นสมควร
่ี า่ นได้รบ
• กรณีทท
ั การต่ออายุบต
ั รธนาคารจะจัดส่งบัตรใบใหม่ให้ทา่ นล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อน
่ ท่านได้รบ
บัตรใบเดิมจะหมดอายุ เมือ
ั บัตรใบใหม่ขอให้ทา่ นทําลายบัตรเก่าทันที ในกรณีทท
ี่ า่ นไม่ประสงค์
ต่ออายุบัตรท่านจะต้องแจ้งธนาคารเป็นลายลักษณ์อักษร โดยส่งหนังสือแจ้งมาที่ศูนย์บริการลูกค้า
KKP CONTACT CENTER หรือสาขาของธนาคารเกียรตินาคินภัทรทุกสาขา ก่อนบัตรหมดอายุอย่าง
น้อย 30 วัน
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การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว
• กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล/ลายเซ็น ท่านมีหน้าที่แจ้งธนาคารเป็นลายลักษณ์อักษร ผ่านสาขา
่ ใดตามทีธ
่ นาคารจะกําหนดขึ้นต่อไป) ท่านจะ
ของธนาคารเกียรตินาคินภัทรทุกสาขา (หรือช่องทางอืน
่ นชือ
่ –นามสกุล พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง โดยท่านสามารถ
ต้องแนบสําเนาเอกสารการเปลีย
สอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้า KKP CONTACT CENTER
• กรณีเปลี่ยนแปลงที่อยู่ สถานที่ติดต่อ หรือหมายเลขโทรศัพท์ ท่านต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
ผ่านสาขาของธนาคารเกียรตินาคินภัทรได้ทก
ุ สาขาหรือศูนย์บริการลูกค้า KKP CONTACT CENTER

การขอยกเลิกการใช้บัตรเพื่ อชําระค่าสินค้า/บริการ ณ ร้านค้าที่มี
เครื่องหมาย UnionPay
หากท่านมีความประสงค์จะขอยกเลิกการใช้บัตรเพื่ อชําระค่าสินค้า/บริการ ณ ร้านค้าที่มีเครื่องหมาย
UnionPay ท่านสามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้า KKP CONTACT CENTER

การขอยกเลิกการใช้สินเชื่อ/บัตร
่ /บัตร ท่านจะต้องไม่มภ
้ งค้าง ณ วันทีข
่ อยกเลิกการใช้สินเชือ
่ /บัตร
การขอยกเลิกการใช้สินเชือ
ี าระหนีค
่ /บัตร ได้ทธ
โดยท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มการขอยกเลิกการใช้สน
ิ เชือ
ี่ นาคารเกียรตินาคินภัทรทุกสาขา
้ ทีค
่ า้ งชําระ รวมทัง
่ ๆ
้ ชําระเงินต้นและดอกเบีย
้ ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และ/หรือ ค่าใช้จา่ ยอืน
พร้อมทัง
่ ูนย์บริการลูกค้า KKP CONTACT CENTER
้ หมดให้แก่ธนาคารทันที หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทีศ
ทัง

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ
อัตราเป็นไปตามประกาศของธนาคารเกียรตินาคินภัทร ท่านสามารถตรวจสอบประกาศล่าสุดได้ทเ่ี ว็บไซต์
่ าขาของธนาคารเกียรตินาคินภัทรทุกสาขา
https://bank.kkpfg.com หรือทีส

ศูนย์บริการลูกค้า KKP CONTACT CENTER ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
ศูนย์บริการลูกค้า KKP CONTACT CENTER หมายเลขโทรศัพท์ 02 165 5555 พร้อมให้บริการทุกท่าน
ตามวันและเวลาดังต่อไปนี้
• กรณีแจ้งอายัดบัตรและการขอออกบัตรใหม่ ท่านสามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง
• กรณีสอบถามข้อมูล เปลี่ยนแปลงข้อมูล และกรณีอ่ืนๆ เช่น ขอตรวจสอบ/ปฏิเสธรายการใช้บัตร
สอบถามรายการในใบแจ้งยอดบัญชี ท่านสามารถติดต่อได้ทุกวัน เวลา 07.00 น. – 20.00 น.
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