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1. ผลิตภัณฑ์ นีค้ ืออะไร
บัตรกดเงินสด (KKP Cash Card) เป็ นสินเชื่ออเนกประสงค์ที่ให้ แก่บุคคลธรรมดาในรู ปแบบวงเงินหมุนเวียน (Revolving Credit) โดยไม่ต้องใช้ ทรัพย์สิน เป็ น
หลักประกัน หรื อไม่ต้องมีบุคคลคา้ ประกัน ซึ่งท่านสามารถเบิกใช้ วงเงิน สินเชื่อตามที่ได้ รับอนุมัติจากธนาคารผ่านบัตรกดเงินสดที่ธนาคารได้ ออกให้ กับท่าน โดยท่าน
สามารถใช้ เบิกถอนเงินสด โอนเงิน ได้ ทุกเมื่อตามที่ต้องการ หรื อใช้ ซือ้ สินค้ า/บริ การ โดยวงเงินสินเชื่อคงเหลือที่เบิกใช้ ได้ จะลดลงตามการเบิกใช้ จริ ง และดอกเบี ้ยจะ
คานวณตามจานวนเงินและจานวนวันที่เบิกใช้ จริ งในอัตราที่ธนาคารกาหนด และ/หรื อค่าธรรมเนียม ค่าบริ การอื่นๆ (ถ้ ามี) โดยท่านไม่ต้องชาระดอกเบี ้ยเมื่อไม่มีการใช้
วงเงินสินเชื่อ วงเงินสินเชื่อจะคืนกลับสูบ่ ตั รกดเงินสดเมื่อมีการชาระเงินคืน ซึง่ เหมาะสาหรับท่านที่ต้องการใช้ เงินสดหมุนเวียน เพื่อความสะดวกคล่องตัว ชอบการชาระคืน
แบบอิสระ และสามารถควบคุมการชาระได้ ด้วยตนเอง และคิดอัตราดอกเบี ้ยแบบคงที่
2. ผลิตภัณฑ์ นีม้ ีลักษณะสาคัญอะไรบ้ าง
วงเงินอนุมัติ

วงเงินขันต
้ ่า 10,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 250,000 บาท แต่ไม่เกิน 3 เท่าของรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
สาหรับลูกค้ าที่มีรายได้ ต่ากว่า 30,000 บาท จะได้ รับการอนุมตั ิวงเงินไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
และมีว งเงินอนุมัติ ไม่เกิน 3 สถาบันการเงิน หรื อผู้ประกอบธุ รกิจสินเชื่อบุคคลภายใต้ กากับ หรื อผู้ป ระกอบธุรกิ จระบบหรื อเครื อข่า ย
อิเล็กทรอนิกส์สาหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด

การคา้ ประกัน

ไม่ต้องใช้ ทรัพย์หรื อทรัพย์สินเป็ นหลักประกัน และไม่ต้องมีบคุ คลค ้าประกัน

การผ่ อนชาระคืน

ผ่อนชาระคืนขันต
้ ่าเพียง 5% ของดอกเบี ้ยและเงินต้ น ทังนี
้ ้ ไม่น้อยกว่า 500 บาท
รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยอื่น ๆ ตามที่ธนาคารเรียกเก็บ (ถ้ ามี)

การเบิกใช้ สินเชื่อ

- เบิกถอนเงินสดสูงสุด 100,000 บาทต่อวัน ผ่านตู้เอทีเอ็มที่มีเครื่องหมาย ATM Pool หรือ Union Pay
- โอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากภายในธนาคารเกียรตินาคินภัทร สูงสุด 100,000 บาทต่อวัน
ผ่านเครื่องมินิเอทีเอ็ม (Mini ATM) ที่สาขาของธนาคาร
- โอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของตนเองสูงสุด 100,000 บาทต่อวัน ผ่านทาง KKP Contact Center
- ชาระค่าสินค้ าหรือบริการสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ต่อวัน ณ ร้ านค้ าที่มีเครื่องหมาย Union Pay
หมายเหตุ: การเบิกใช้ สินเชื่อทุกช่องทาง ต้ องรวมกันไม่เกินวงเงินสินเชื่อที่ได้ รับอนุมตั ิ

อัตราดอกเบีย้

อัตราดอกเบี ้ยสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี
ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ จากประกาศอัตราดอกเบี ้ยและค่าธรรมเนียมสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้ การกากับและบัตรกดเงินสด
ในเว็บไซต์ของธนาคาร

การคานวณดอกเบีย้

รายวัน แบบลดต้ นลดดอก

ตัวอย่ างการคานวณดอกเบีย้
บัตรกดเงินสด มีอตั ราดอกเบี ้ย 25% ต่อปี วันสรุปยอดบัญชี คือวันที่ 10 ของทุกเดือน, วันครบกาหนดชาระเงิน คือวันที่ 1 ของเดือนถัดไป ท่านได้ เบิกถอนเงินด้ วย
บัตรกดเงินสด KKP Cash Card ณ วันที่ 25 ธันวาคม เป็ นจานวนเงิน 10,000 บาท (ให้ เดือนกุมภาพันธ์ มีจานวนวันทังหมด
้
28 วัน)
ใบแจ้ งยอดบัญชี ณ วันสรุปยอดบัญชีวนั ที่ 10 มกราคม
 ยอดเงินต้ น
 ดอกเบีย้ 17 วัน ตังแต่
้ วนั ที่เบิกถอนเงินสด จนถึงวันสรุปยอดบัญชี
(ยอดเงินต้น x อัตราดอกเบีย้ ต่อปี x จานวนวัน) / 365 = (10,000.00 x 25% x 17) / 365
 ยอดเงินรวมที่ต้องชาระ
ยอดเงินต้น + ดอกเบีย้ = 10,000.00 + 116.44
 ยอดเงินขัน้ ต่าที่ต้องชาระ 5% ของยอดค้ างชาระ (ดอกเบี ้ยและเงินต้ น) หรื อไม่น้อยกว่า 500 บาท
ยอดเงินรวมทีต่ ้องชาระ x 5% = 10,116.44 x 5%

10,000.00 บาท
116.44 บาท
10,116.44 บาท
505.82 บาท
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กรณีท่ ี 1 ชาระคืนเต็มจานวน
หากท่านไม่มีการเบิกเงินสดอีก และในวันที่ 1 กุมภาพัน ธ์ ท่า นได้ ชาระเงินคืน เต็มจานวนยอดเงินค้ า งชาระในใบแจ้ งยอดบัญชี คือ 10,116.44 บาท
ท่านยังคงมีดอกเบี ้ยคงค้ างอีกจานวนหนึ่ง ซึง่ เป็ นดอกเบี ้ยที่เกิดขึ ้นในช่วงหลังวันสรุปยอดบัญชีจนถึงวันที่ท่านชาระเงินคืน (ดอกเบี ้ยที่แสดงในใบแจ้ งยอดบัญชี
นันจะเป็
้
นดอกเบี ้ยที่เกิดขึน้ ตังแต่
้ วนั ที่ท่านเบิกถอนเงินสดจนถึง วันสรุปยอดบัญชีเท่านัน้ ) โดยดอกเบี ้ยคงค้ างนัน้ จะถูกเรี ยกเก็บในใบแจ้ งยอดบัญชีรอบถัดไป
หากท่านต้ องการชาระปิ ดยอดทังหมด
้
ท่านสามารถสอบถามยอดคงค้ างที่ต้องชาระคืนก่อนทุกครัง้ โดยติด ต่อผ่านศูนย์บริการลูกค้ า KKP Contact Center
กรณีท่ ี 2 ชาระเพียงยอดขันต
้ ่า
หากในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ท่านชาระเงินเท่ากับยอดขัน้ ต่าคือ 505.82 บาท และไม่มีการเบิกถอนเงินสดเพิ่ม จานวนเงินที่ท่านชาระเข้ ามาจะถูกนาไปหัก
ชาระหนี ้คงค้ างตามลาดับคือ หักชาระค่าใช้ จ่าย/ค่าปรับ/ค่าบริ การอื่นใดก่อนทังหมด
้
(ถ้ ามี) จากนัน้ จะถูกนาไปหักชาระดอกเบี ้ยดังที่แ สดงใบแจ้ งยอดบัญชี
(ดอกเบี ้ยที่เกิดขึ ้นตังแต่
้ วันที่ท่านเบิก ถอนเงินสดจนถึงวันสรุปยอดบัญชี) และเงินส่วนที่เหลือจะถูกนาไปหักชาระเงินต้ นที่เหลือ ดังนัน้ ยอดเงินที่ชาระเข้ ามา
จานวน 505.82 บาท จะถูกนาไปหักตามลาดับ ดังนี ้
116.44 บาท
 หักดอกเบีย้ 17 วัน นับตังแต่
้ วนั ที่เบิกเงินสดจนถึงวันสรุปยอดบัญชี
(จานวนเงินทีเ่ บิ กถอน x อัตราดอกเบีย้ ต่อปี x จานวนวัน) / 365= (10,000.00 x 25% x 17) / 365
389.38 บาท
 หักเงินต้ นที่ชาระ
ยอดเงินทีช่ าระเข้า – ดอกเบีย้ ทีช่ าระ = 505.82 – 116.44
9,610.62 บาท
 เงินต้ นคงค้ าง ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ (วันที่ธนาคารได้ รับชาระเงิน)
= เงินต้นทัง้ หมด – เงินต้นทีช่ าระ = 10,000.00 – 389.38
หลังจากที่ทา่ นชาระเงิน และไม่มีการเบิกถอนเงินสดเพิ่ม เมื่อถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ใบแจ้ งยอดบัญชีจะแสดงข้ อมูลดังนี ้
ใบแจ้ งยอดบัญชี ณ วันสรุปยอดบัญชีวนั ที่ 10 กุมภาพันธ์ (กรณีที่ทา่ นไม่มีการเบิกเงินเพิ่ม)
9,610.62 บาท
 ยอดเงินต้ นคงค้ าง
209.66 บาท
 ดอกเบีย้ นับตังแต่
้ วนั หลังวันสรุปยอดบัญชีครัง้ ก่อนหน้ าถึงวันสรุปยอดบัญชีครัง้ นี ้
(เงินต้นคงค้าง x อัตราดอกเบีย้ ต่อปี x จานวนวันทีค่ ิดดอกเบีย้ ) / 365
= [(10,000.00 x 25% x 21) / 365] + (9,610.62 x 25% x 10) / 365]
9,820.28 บาท
 ยอดเงินรวมที่ต้องชาระ
ยอดเงินต้น+ ดอกเบีย้ = 9,610.62 + 209.66
500.00 บาท
 ยอดเงินขัน้ ต่าที่ต้องชาระ 5% ของยอดค้ างชาระ (ดอกเบี ้ยและเงินต้ น) หรื อไม่น้อยกว่า 500 บาท
ยอดเงินรวมทีต่ ้องชาระ x 5% = 9,820.28 x 5% = 491.01 (น้อยกว่า 500 บาท)
ข้ อควรระวัง
- เพื่อประโยชน์สงู สุดกรุณาผ่อนชาระให้ ตรงวันที่กาหนด มิเช่นนันท่
้ านอาจจะถูกเรียกเก็บค่าติดตามทวงถามหนี ้
- กรณีชาระก่อนวันที่กาหนดโดยมิได้ ชาระจนยอดเงินต้ นเป็ นศูนย์ จะเกิดดอกเบี ้ยนับจากวันที่ชาระก่อนกาหนดเป็ นต้ นไป ตามยอดเงินต้ นใหม่หลังหักรับชาระ
3. ผลิตภัณฑ์ นีม้ ีค่าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายอะไรบ้ าง
ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ จาก ประกาศอัตราดอกเบี ้ยและค่าธรรมเนียมสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้ การกากับและบัตรกดเงินสด ในเว็บไซต์ของธนาคาร
** อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมซึง่ จะเป็ นไปตามประกาศธนาคาร **
o ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินที่ได้ รับการอนุมตั ิ
ไม่มี
o ค่าธรรมเนียมแรกเข้ า
ไม่มี
o ค่าธรรมเนียมรายปี
ไม่มี
o ค่าธรรมเนียมการเบิกเงินสดจากตู้เอทีเอ็มของธนาคารอื่น
ไม่มี
o ค่าธรรมเนียมการขอสาเนาใบบันทึกรายการ
200 บาท / ครัง้
o ค่าขอตรวจสอบรายการ
100 บาท / ครัง้
o ค่าธรรมเนียมการปฏิเสธรายการเรียกเก็บ (Chargeback Fee)
100 บาท / ครัง้
o ค่าออกบัตรใหม่ บัตรหาย/บัตรชารุด/ขอรหัสบัตรใหม่แทนรหัสเดิม
100 บาท / ครัง้
o ค่าขอใบแจ้ งยอดบัญชีของแต่ละงวด (ชุดที่ 2 เป็ นต้ นไป)
100 บาท / ครัง้
o ค่าติดตามทวงถามหนี ้
100 บาท / ครัง้
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o ค่าใช้ จา่ ยในการชาระเงิน
 ชาระที่เคาน์เตอร์ ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร
 ชาระที่เคาน์เตอร์ ของธนาคารอื่น
 ชาระที่จดุ บริการรับชาระ เช่น เคาน์ เตอร์ เซอร์ วิส

ไม่มี
เงื่อนไขและค่าบริการการรับชาระเป็ นไปตามที่ธนาคารอื่นกาหนด
เงื่อนไขและค่าบริการการรับชาระเป็ นไปตามที่ตวั แทนรับชาระกาหนด

4. ผลิตภัณฑ์ นีม้ ีข้อกาหนดและอาจทาให้ ท่านมีภาระหน้ าที่อะไรบ้ าง
กรณีที่ทา่ นได้ รับอนุมตั ิผลิตภัณฑ์บตั รกดเงินสด KKP Cash Card ท่านมีหน้ าที่ที่ต้องชาระเงินคืน ดังนี ้
o ชาระคืนขันต
้ า่ 5% ของดอกเบี ้ยและเงินต้ น หรือ 500 บาท แล้ วแต่จานวนใดจะสูงกว่า รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ ตามที่ธนาคารเรียกเก็บ (ถ้ ามี)
o จานวนเงินที่ต้องชาระคืน (คานวณตามอัตราดอกเบี ้ยปั จจุบนั ) ตามที่แสดงในใบแจ้ งยอดบัญชี
หากท่านมีปัญหาในการชาระคืนตามเวลาที่กาหนด กรุณาแจ้ งให้ ธนาคารทราบทันทีเพื่อร่วมกันพิจารณาเงื่อนไขการชาระคืนในรูปแบบอื่น
5. อะไรจะเกิดขึน้ หากท่ านไม่ สามารถปฏิบัติตามข้ อกาหนดและภาระหน้ าที่ได้
o กรณีที่ทา่ นชาระเงินหลังวันที่กาหนด หรื อชาระภายในกาหนดแต่ชาระน้ อยกว่ายอดที่ต้องชาระขัน้ ต่า ท่านต้ องชาระเงินพร้ อมดอกเบี ้ยในอัตราดอกเบี ้ยสูงสุด
ตามที่ธนาคารประกาศกาหนดในขณะนัน้ ๆ นับตัง้ แต่วนั ที่ผิดนัดถึงวันที่ธนาคารได้ รับชาระหนีเ้ สร็ จสิน้ ของยอดเงินที่ค้างชาระ รวมถึงท่านจะถูกเรี ยกเก็บ
ค่าติดตามทวงถามหนี ้
o ธนาคารมีสิทธิ ระงับการใช้ บัตรกดเงินสดดังกล่าวเพื่อเบิกถอนเงินสดชัว่ คราวหรื อถาวร และธนาคารอาจจาเป็ นต้ องยกเลิกวงเงินสินเชื่อ หรื อกาหนดให้ หนี ้
ตลอดจนดอกเบี ้ย หรือเงินใดๆ เป็ นหนี ้ที่ถึงกาหนดชาระ และต้ องชาระทันทีโดยไม่ต้องทวงถาม บอกกล่าวรวมถึงดาเนินการทางกฎหมายต่อไป
o ธนาคารอาจมอบหมายให้ บุคคลที่ประกอบธุรกิจติดตามทวงถามหนี เ้ ป็ นผู้ติดตามทวงถามหนีจ้ ากท่าน และ/หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ อง แทนธนาคาร หรื อขายหนี ้ที่ไม่
ก่อให้ เกิดรายได้ ให้ แก่บคุ คลภายนอก
o สิทธิหกั กลบลบหนี ้ : ธนาคารมีสิทธิในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของท่านเพื่อชาระหนี ้คงค้ างที่ทา่ นมีอยูก่ บั ธนาคาร
** ข้ อกาหนดและเงื่อนไขอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมซึง่ จะแจ้ งให้ ทราบตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด**
6. ผลิตภัณฑ์ นีม้ ีความเสี่ยงที่สาคัญอะไรบ้ าง
o ปั จจัยทางเศรษฐกิจของประเทศเช่นอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรื อภาวะเงินเฟ้อ ณ ขณะนัน้ อาจส่งผลต่ออาชีพและรายได้ ของผู้ขอสินเชื่อ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อความสามารถในการชาระคืนเงินกู้ได้
o ท่านควรเก็บรักษารหัสบัตรกดเงินสด KKP Cash Card และข้ อมูลของบัญชีไว้ เป็ นความลับ และไม่เปิ ดเผยให้ ผ้ ใู ดทราบ รวมถึงไม่มอบบัตรกดเงินสด หรื อรหัส
บัตรกดเงินสดให้ บคุ คลอื่นใช้ แทน
o กรณีบตั รกดเงินสดสูญหาย หรื อถูกขโมย หรื อหาไม่พบ ท่านจะต้ องทาการแจ้ งธนาคารให้ ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อแจ้ ง ให้ ธนาคารทราบทันทีทาง KKP
Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 02 165 5555 โดยธนาคารจะทาการระงับหรือยกเลิกการใช้ บตั รให้ เมื่อสามารถตรวจสอบยืนยันตัวตนของเจ้ าของบัตรได้
7. ท่ านควรทาอย่ างไร หากรายละเอียดในการติดต่ อของท่ านเปลี่ยนแปลง
ท่านควรแจ้ งรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงให้ ธนาคารทราบทันทีทาง KKP Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 02 165 5555 ทุกวัน เวลา 07:00 – 20:00 น.หรือที่
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ ประเทศ
8. ท่ านสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ นี ้ หรือติดต่ อกับธนาคารได้ อย่ างไร
ท่านสามารถเข้ าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ได้ ที่ https://bank.kkpfg.com หรื อทาง KKP Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 02 165 5555 ทุกวัน
เวลา 07:00 – 20:00 น.หรือที่ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ ประเทศ
9. ทางเลือกอื่นในกลุ่มผลิตภัณฑ์ ส่วนบุคคล ประเภทบัตรกดเงินสด KKP Cash Card
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล (KKP Personal Loan) สินเชื่อเงินก้ อน ที่แบ่งการชาระเป็ นรายเดือน เดือนละเท่าๆ กัน ผ่อนนานสูงสุดถึง 60 เดือน
ข้ อมูลในเอกสารฉบับนี ้ มีผลใช้ บงั คับได้ จนกว่าธนาคารจะมีการประกาศเปลีย่ นแปลง
เอกสารฉบับนี ้ให้ ไว้ เพื่อเป็ นข้ อมูลทัว่ ไปสาหรับผลิตภัณฑ์และบริ การของธนาคารเท่านัน้ มิได้ มีวตั ถุประสงค์ในการชักชวนหรื อขายผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารแต่อย่างใด
ธนาคารได้ ใช้ ความพยายามที่จะทาให้ ข้อมูลในเอกสารนี ้เป็ นปั จจุบนั อย่างสม่าเสมอ ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสมซึง่ จะเป็ นไปตามทีธ่ นาคารประกาศกาหนด
(ผู้สนใจควรติดต่อเจ้ าหน้ าที่ธนาคารเพื่อสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม)
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