
 

1 / 5 

 

ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet) 
ผลิตภัณฑ์บัตรกดเงนิสด (KKP Cash Card) 
(กรุณาอ่านตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบบันี ้และควรศกึษารายละเอียด และ
เง่ือนไขโดยละเอียด ก่อนที่ท่านจะตดัสินใจซือ้หรือใช้บริการผลิตภัณฑ์) 

ช่ือผู้ขายผลิตภัณฑ์    ธนาคารเกียรตินาคนิภทัร จ ากัด (มหาชน) 
ช่ือผู้ออกผลิตภัณฑ์    ธนาคารเกียรตนิาคินภทัร จ ากัด (มหาชน) 
ช่ือผลิตภัณฑ์             บัตรกดเงินสด KKP Cash Card 
วัน เดือน ปี                13 มีนาคม 2566 

1.  ผลิตภัณฑ์นีค้ืออะไร 
 

     บตัรกดเงินสด (KKP Cash Card) เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ท่ีให้แก่บุคคลธรรมดาในรูปแบบวงเงินหมนุเวียน (Revolving Credit) โดยไม่ต้องใช้ทรัพย์สินเป็นหลกัประกนั
หรือไมต้่องมีบคุคลค า้ประกัน ซึ่งท่านสามารถเบิกใช้วงเงินสินเชื่อตามท่ีได้รับอนมุัตจิากธนาคารผ่านบัตรกดเงินสดท่ีธนาคารได้ออกให้กบัท่าน โดยท่านสามารถใช้เบิกถอน
เงินสด โอนเงิน ได้ทกุเมื่อตามท่ีต้องการ หรือใช้ซือ้สินค้า/บริการ  โดยวงเงินสินเช่ือคงเหลือท่ีเบิกใช้ได้จะลดลงตามการเบิกใช้จริง และดอกเบีย้จะค านวณตามจ านวนเงิน
และจ านวนวนัที่เบิกใช้จริงในอัตราท่ีธนาคารก าหนด และ/หรือคา่ธรรมเนียม คา่บริการอ่ืนๆ (ถ้ามี) โดยท่านไม่ต้องช าระดอกเบีย้เมื่อไม่มีการใช้วงเงินสินเช่ือ  วงเงนิสินเชื่อ
จะคนืกลับสู่บัตรกดเงินสดเมื่อมีการช าระเงินคืน ซึ่งเหมาะส าหรับท่านท่ีต้องการใช้เงินสดหมุนเวียน เพื่อความสะดวกคล่องตวั ชอบการช าระคนืแบบอิสระ และสามารถ
ควบคมุการช าระได้ด้วยตนเอง  

2.  ผลิตภัณฑ์นีม้ีลักษณะส าคัญอะไรบ้าง 
 

วงเงนิอนุมัติ วงเงินขัน้ต า่ 10,000 บาท สงูสดุไมเ่กิน 250,000 บาท แตไ่ม่เกิน 3 เท่าของรายได้เฉลี่ยตอ่เดือน  
ส าหรับลกูค้าท่ีมีรายได้ต า่กวา่ 30,000 บาท จะได้รับการอนุมติัวงเงินไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้เฉลี่ยตอ่เดือน  
และมีวงเงินอนุมัติไม่เกิน 3 สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อบุคคลภายใต้ก ากับหรือผู้ประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกรรมสินเช่ือระหว่างบุคคลกบับุคคล ตามหลักเกณฑ์ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด  

การค า้ประกัน ไม่ต้องใช้ทรัพย์หรือทรัพย์สินเป็นหลักประกนั และไม่ต้องมบีคุคลค า้ประกนั 

การผ่อนช าระคืน 1. ผอ่นช าระคืนขัน้ต า่เพียง 3% ของดอกเบีย้และเงินต้น ทัง้นี ้ไม่น้อยกว่า 300 บาท  
2. ผอ่นช าระคืนแบบรายงวด ตามคา่งวดที่เรียกเก็บ 
รวมถึงคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามท่ีธนาคารเรียกเก็บ (ถ้ามี) 

ล าดับการตัดช าระ ตดัช าระค่าธรรมเนียม ดอกเบีย้ และเงินต้นของยอดค้างช าระนานท่ีสดุก่อน แล้วจึงตดัช าระยอดที่ค้างช าระนานรองลงมา ตามล าดบั 

โดยจะตดัช าระค่างวดของบริการแบ่งช าระรายเดือน KKP PayLater ที่ถึงก าหนดเรียกเก็บตามล าดบั แล้วจึงตดัช าระยอดคงค้างของบริการ
เบิกถอนเงินสดหรือบริการโอนยอดเงิน (ถ้ามี) เป็นล าดบัถดัไป 

  ตวัอย่าง กรณีลกูหนีค้้างช าระ 3 งวด แล้วได้น าเงินมาช าระ ธนาคารจะน าตดัช าระตามล าดบัดงัภาพ 

 ค่าธรรมเนียม ดอกเบีย้ เงินต้น 

งวดท่ี 1 1 2 3 

งวดท่ี 2 4 5 6 

งวดท่ี 3 7 8 9 
 

การเบิกใช้สินเช่ือ - เบิกถอนเงินสดสงูสุด 100,000 บาทตอ่วนั ผา่นตู้เอทีเอ็มท่ีมีเคร่ืองหมาย ATM Pool หรือ Union Pay 
- โอนเงนิเข้าบัญชีเงินฝากของตนเองสูงสุดตามวงเงินท่ีได้รับอนุมตั ิผ่านช่องทาง KKP Contact Center 
- ช าระค่าสินค้าหรือบริการสงูสดุไม่เกิน 100,000 บาท ต่อวนั ณ ร้านค้าที่มีเคร่ืองหมาย Union Pay 
หมายเหต:ุ การเบิกใช้สินเชื่อทุกช่องทาง ต้องรวมกันไมเ่กินวงเงินสินเช่ือที่ได้รับอนมุัติ 

อัตราดอกเบีย้ อัตราดอกเบีย้สงูสดุไมเ่กิน 25% ตอ่ปี  

ท่านสามารถศกึษารายละเอียดเพ่ิมเตมิได้จากประกาศอัตราดอกเบีย้และคา่ธรรมเนียมสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากบัและบัตรกดเงินสดใน
เวบ็ไซต์ของธนาคาร  

การค านวณดอกเบีย้ ในกรณีท่ีท่านใช้บริการกดเงินสดจากตู้เอทีเอ็ม หรือบริการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารจะค านวณดอกเบีย้เป็นรายวนั จากยอดเงินต้นค้าง
ช าระของรายการข้างต้นจนกระทัง่มีการช าระเงินต้นเข้ามาครบถ้วน แตก่รณีที่ท่านใช้บริการแบ่งช าระรายเดอืน KKP PayLater ธนาคารจะ
ค านวณดอกเบีย้ตามระยะเวลาผ่อนช าระท่ีท่านเลือก 
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ตัวอย่างการค านวณดอกเบีย้ 

บัตรกดเงินสด มีอัตราดอกเบีย้ 25% ตอ่ปี วนัสรุปยอดบัญชี คอืวนัท่ี 10 ของทุกเดือน, วนัครบก าหนดช าระเงิน คอืวนัท่ี 1 ของเดอืนถดัไป ท่านได้เบิกถอนเงินด้วย
บตัรกดเงินสด KKP Cash Card ณ วนัท่ี 25 ธันวาคม เป็นจ านวนเงิน 10,000 บาท (ให้เดอืนกมุภาพันธ์ มีจ านวนวนัทัง้หมด 28 วนั) 

ใบแจ้งยอดบัญชี ณ วนัสรุปยอดบัญชีวนัที่ 10 มกราคม 

 ยอดเงนิต้น 10,000.00 บาท 

 ดอกเบีย้ 17 วนั ตัง้แตว่นัท่ีเบิกถอนเงินสด จนถึงวนัสรุปยอดบัญชี 
(ยอดเงินต้น x อตัราดอกเบีย้ต่อปี x จ านวนวนั) / 365 = (10,000.00 x 25% x 17) / 365 

116.44 บาท 

 ยอดเงนิรวมที่ต้องช าระ  
   ยอดเงินต้น + ดอกเบีย้ = 10,000.00 + 116.44 

10,116.44 บาท 

 ยอดเงนิขัน้ต ่าที่ต้องช าระ 3% ของยอดเงินรวมท่ีต้องช าระ (ดอกเบีย้และเงินต้น) หรือไม่น้อยกว่า 300 บาท 

ยอดเงินรวมทีต่้องช าระ x 3% = 10,116.44 x 3% 

303.49 บาท 

 

กรณีที่ 1 ช าระคนืเตม็จ านวน 

หากท่านไม่มีการเบิกเงินสดอีก และในวนัท่ี 1 กุมภาพันธ์ ท่านได้ช าระเงินคืนเต็มจ านวนยอดเงินรวมที่ต้องช าระในใบแจ้งยอดบัญชี คือ 10,116.44 บาท              
ท่านยงัคงมีดอกเบีย้คงค้างอีกจ านวนหน่ึง ซึ่งเป็นดอกเบีย้ท่ีเกิดขึน้ในช่วงหลงัวนัสรุปยอดบัญชีจนถึงวนัท่ีท่านช าระเงินคนื (ดอกเบีย้ที่แสดงในใบแจ้งยอดบัญชี
นัน้จะเป็นดอกเบีย้ที่เกิดขึน้ตัง้แต่วนัท่ีท่านเบิกถอนเงินสดจนถึงวนัสรุปยอดบัญชีเท่านัน้) โดยดอกเบีย้คงค้างนัน้ จะถกูเรียกเก็บในใบแจ้งยอดบัญชีรอบถัดไป 
หากท่านต้องการช าระปิดยอดทัง้หมด ท่านสามารถสอบถามยอดคงค้างท่ีต้องช าระคนืก่อนทกุครัง้ โดยตดิตอ่ผ่านศนูย์บริการลกูค้า KKP Contact Center 

 

กรณีที่ 2 ช าระเพียงยอดขัน้ต า่ 
หากในวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ ท่านช าระเงินเท่ากบัยอดขัน้ต า่คอื 303.49 บาท และไม่มีการเบิกถอนเงินสดเพิ่ม จ านวนเงินท่ีท่านช าระเข้ามาจะถกูน าไปหัก

ช าระหนีค้งค้างตามล าดบัคอื หักช าระคา่ใช้จ่าย/คา่ปรับ/ค่าบริการอ่ืนใดก่อนทัง้หมด (ถ้ามี) จากนัน้จะถูกน าไปหักช าระดอกเบีย้ดงัท่ีแสดงใบแจ้งยอดบัญชี 
(ดอกเบีย้ท่ีเกิดขึน้ตัง้แต่วนัท่ีท่านเบิกถอนเงินสดจนถึงวนัสรุปยอดบัญชี) และเงินส่วนท่ีเหลือจะถกูน าไปหักช าระเงินต้นท่ีเหลือ ดงันัน้ยอดเงินท่ีช าระเข้ามา
จ านวน 303.49 บาท จะถกูน าไปหักตามล าดบั ดงันี ้

 หกัดอกเบีย้ 17 วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีเบิกเงินสดจนถึงวนัสรุปยอดบัญชี 
(จ านวนเงินทีเ่บิกถอน x อตัราดอกเบีย้ต่อปี x จ านวนวนั) / 365= (10,000.00 x 25% x 17) / 365 

116.44 บาท 

 หกัเงนิต้นที่ช าระ 
   ยอดเงินทีช่ าระเข้า – ดอกเบีย้ทีช่ าระ = 303.49 – 116.44 

187.05 บาท 

 เงนิต้นคงค้าง ณ วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ (วนัท่ีธนาคารได้รับช าระเงิน) 
= เงินต้นทัง้หมด – เงินต้นทีช่ าระ = 10,000.00 – 187.05 

9,812.95 บาท 

 

หลงัจากท่ีท่านช าระเงนิ และไม่มีการเบิกถอนเงินสดเพิ่ม เม่ือถึงวนัที่  10 กมุภาพนัธ์ ใบแจ้งยอดบัญชีจะแสดงข้อมลูดงันี  ้
 

ใบแจ้งยอดบัญชี ณ วนัสรุปยอดบัญชีวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ (กรณีที่ท่านไม่มีการเบิกเงินเพิ่ม) 

 ยอดเงนิต้นคงค้าง 9,812.95 บาท 

 ดอกเบีย้ นบัตัง้แต่วนัหลงัวนัสรุปยอดบญัชีครัง้ก่อนหน้าถึงวนัสรุปยอดบัญชีครัง้นี ้

(เงินต้นคงค้าง x อตัราดอกเบีย้ต่อปี x จ านวนวนัทีคิ่ดดอกเบีย้) / 365  
= [(10,000.00 x 25% x 21) / 365] + (9,812.95 x 25% x 10) / 365] 

211.05 บาท 

 ยอดเงนิรวมที่ต้องช าระ   
  ยอดเงินต้น+ ดอกเบีย้ = 9,812.95 + 211.05 

         10,024.00 บาท 

 ยอดเงนิขัน้ต ่าที่ต้องช าระ 3% ของยอดเงินรวมท่ีต้องช าระ (ดอกเบีย้และเงินต้น) หรือไม่น้อยกว่า 300 บาท 

ยอดเงินรวมทีต่้องช าระ x 3% = 10,024 x 3% = 300.72  

300.72 บาท 

 

ตัวอย่างการค านวณค่างวดโปรแกรมบริการแบ่งช าระรายเดือน KKP PayLater /การเบิกเงนิสดโอนเข้าบัญชี (Cash Transfer) แบบผ่อนช าระคืนเป็น
รายงวด (Cash Installment) 
ตวัอย่าง วนัสรุปยอดบัญชีของท่านตรงกบัวนัท่ี 10 ของทุกเดือน และครบก าหนดช าระเงินทุกวนัท่ี 1 ของทุกเดือน 
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ณ วนัท่ี 5 ม.ค. 2565 ท่านเข้าร่วมโปรแกรมเงินสดโอนเข้าบัญชีแบบผ่อนช าระคนืรายงวด (Cash Installment) โดยให้ธนาคารฯ โอนเงินจ านวน 50,000 บาท อตัรา

ดอกเบีย้แบบลดต้นลดดอก 25.00% ตอ่ปี ระยะเวลาผอ่นช าระคนืเท่ากนัทุกเดอืนทัง้หมด 24 เดือน คา่งวดงวดละ 2,670 บาท ในแตล่ะงวดลูกค้าต้องช าระคา่งวด

เตม็จ านวนตามท่ีเรียกเก็บและช าระภายในวนัครบก าหนดช าระ 

 

หมายเหต ุ:  
• จ านวนเงินผ่อนช าระคนืตอ่เดือน (“คา่งวด”) ส าหรับเดอืนแรกจะค านวณจากวนัท่ีอนมุัตริายการจนถึงวนัสรุปยอดบัญชีซ่ึงรวมวนัหยดุท าการธนาคาร

ด้วย ส าหรับเดอืนที่สองเป็นต้นไป จะค านวณนบัแต่วนัถัดจากวนัสรุปยอดบัญชีปัจจบุนั จนถึงวนัสรุปยอดบัญชีเดอืนถดัไป  
• อัตราดอกเบีย้ตามตวัอย่างเป็นอัตราดอกเบีย้สงูสดุที่ธนาคารสามารถเรียกเก็บได้จากลูกค้า 
• อัตราดอกเบีย้ของโปรแกรมจะขึน้อยู่กับโปรโมชั่นที่ท่านได้รับขณะนัน้ 
• ตวัอย่างการค านวณจ านวนเงนิผ่อนตอ่เดอืนข้างต้นเป็นตวัเลขโดยประมาณเท่านัน้ 
• จ านวนเงินสงูสดุท่ีท่านสามารถใช้ได้ขึน้อยู่กบัวงเงินสินเช่ือ KKP Cash Card ของท่าน 
• จ านวนวนัท่ีใช้ในการค านวณดอกเบีย้ อ้างอิงจากจ านวนวนัทัง้หมดในปีนัน้ เช่น ปี พ.ศ. 2565 มี 365 วนั จะใช้ 365 วนัในการค านวณ 
• ยอดขัน้ต า่ท่ีต้องช าระของรายการแบ่งช าระรายงวด คือ 100% ของคา่งวดท่ีเรียกเก็บในแตล่ะเดอืน 
• ยอดขัน้ต า่ท่ีต้องช าระในแตล่ะเดอืนของบัญชี KKP Cash Card คอืผลรวมของรายการดงัตอ่ไปนี ้

• 3% ของยอดคงค้างจากการเบิกถอนเงินสดและรูดซือ้สินค้าและบริการ (เงินต้นรวมดอกเบีย้) โดยท่านสามารถเลือกช าระเงินคนืในแตล่ะ
เดอืนได้มากกวา่จ านวนเงินดงักลา่วตามที่ท่านต้องการ 

• 100% ของคา่งวดจากโปรแกรมบริการแบ่งช าระรายเดอืน KKP PAYLATER และการเบิกเงินสดโอนเข้าบัญชีแบบผ่อนช าระคนืเป็นรายงวด 
(Cash Installment) ทุกโปรแกรมรวมกนั 

• 100% ของยอดใช้จ่ายเกินวงเงินอนุมตัิ 
• ท่านสามารถดรูายละเอียดการค านวณจ านวนเงินผ่อนช าระในแต่ละเดือนได้จากเอกสารแจ้งผลการอนมุตัิโปรแกรมบริการแบ่งช าระรายเดอืน KKP 

PayLater/การเบิกเงินสดโอนเข้าบัญชี (Cash Transfer) แบบผ่อนช าระคืนเป็นรายงวด (Cash Installment) ท่ีธนาคารได้จัดส่งให้ และสามารถดู
ข้อก าหนดและเงือ่นไขของโปรแกรมได้ท่ีเวบ็ไซต์ของธนาคาร 

 
ข้อควรระวัง!! เพื่อประโยชน์สูงสุดกรุณาผ่อนช าระให้ตรงที่ก าหนด 
- กรณีช าระ ก่อน วนัที่ก าหนดโดยมิได้ช าระจนยอดเงินต้นเป็นศนูย์ จะเกิดดอกเบีย้นบัจากวนัท่ีช าระก่อนก าหนดเป็นต้นไป ตามยอดเงินต้นใหม่หลงัหักรับช าระ 

- กรณีช าระ หลัง วนัท่ีก าหนดหรือช าระน้อยกว่ายอดเงินขัน้ต า่ที่ต้องช าระ จะถือวา่ท่านผดินดัช าระหนี ้ณ วนัที่ครบก าหนดช าระ โดยธนาคารจะคดิดอกเบีย้ผิด
นัดช าระ โดยคดิจากอตัราดอกเบีย้ปกตสิูงสุด บวกเพิม่ไม่เกิน 3% ตอ่ปี ทัง้นี ้ไม่เกินอัตราสงูสดุ 25% ตอ่ปี โดยค านวณจากยอดเงินต้นทัง้หมด ตัง้แต่วนัที่เร่ิม
ผิดนดัจนถึงวนัช าระยอดค้างเสร็จสิน้ และท่านอาจจะถกูเรียกเก็บค่าติดตามทวงถามหนี  ้

  

3.  ผลิตภัณฑ์นีม้ีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง  
 

ท่านสามารถศกึษารายละเอียดได้จาก ประกาศอัตราดอกเบีย้และคา่ธรรมเนียมสินเช่ือส่วนบุคคลภายใต้การก ากบัและบัตรกดเงินสด ในเวบ็ไซต์ของธนาคาร  
** อัตราคา่ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตา่งๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมซ่ึงจะเป็นไปตามประกาศธนาคาร ** 
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o คา่อากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินท่ีได้รับการอนมุัต ิ ไม่มี 
o คา่ธรรมเนียมแรกเข้า     ไม่มี 
o คา่ธรรมเนียมรายปี     ไม่มี 
o คา่ธรรมเนียมการเบิกเงินสดจากตู้เอทีเอ็มของธนาคารอื่น  ไม่มี 
o คา่ธรรมเนียมการขอส าเนาใบบนัทึกรายการ 200 บาท / ครัง้ 
o คา่ขอตรวจสอบรายการ  100 บาท / ครัง้ 
o คา่ธรรมเนียมการปฏิเสธรายการเรียกเก็บ (Chargeback Fee)  100 บาท / ครัง้ 
o คา่ออกบัตรใหม่ บัตรหาย/บัตรช ารุด/ขอรหสับตัรใหม่แทนรหสัเดิม 100 บาท / ครัง้  
o คา่ขอใบแจ้งยอดบัญชีของแตล่ะงวด (ชุดท่ี 2 เป็นต้นไป)  100 บาท / ครัง้  
o คา่ติดตามทวงถามหนี ้ 

 กรณีมีหนีค้้างช าระ 1 งวด                                                            ไม่เกิน 50 บาท / รอบการทวงถามหนี ้ 
 กรณีมีหนีค้้างช าระมากกว่า 1 งวด                                               ไม่เกิน 100 บาท / รอบการทวงถามหนี ้  

o คา่ใช้จ่ายในการช าระเงิน 
 ช าระที่เคาน์เตอร์ของธนาคารเกียรตนิาคนิภัทร ไม่มี 
 ช าระที่เคาน์เตอร์ของธนาคารอื่น เง่ือนไขและคา่บริการการรับช าระเป็นไปตามท่ีธนาคารอ่ืนก าหนด  
 ช าระที่จุดบริการรับช าระ เช่น เคาน์เตอร์เซอร์วิส เง่ือนไขและคา่บริการการรับช าระเป็นไปตามท่ีตวัแทนรับช าระก าหนด 

 

4.  ผลิตภัณฑ์นีม้ีข้อก าหนดและอาจท าให้ท่านมีภาระหน้าที่อะไรบ้าง  
 

กรณีท่ีท่านได้รับอนมุัตผิลิตภณัฑ์บัตรกดเงินสด KKP Cash Card ท่านมีหน้าท่ีที่ต้องช าระเงินคนื ดงันี ้ 
o ช าระคืนขัน้ต า่ 3% ของดอกเบีย้และเงินต้น หรือ 300 บาท แล้วแตจ่ านวนใดจะสงูกวา่ รวมถึงคา่ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ธนาคารเรียกเกบ็ (ถ้ามี)   
o กรณีการผ่อนช าระเป็นรายงวด ต้องช าระตามคา่งวดท่ีธนาคารเรียกเก็บ 
o จ านวนเงินท่ีต้องช าระคืน (ค านวณตามอัตราดอกเบีย้ปัจจบุัน) ตามท่ีแสดงในใบแจ้งยอดบัญชี 

 
หากท่านมีปัญหาในการช าระคนืตามเวลาที่ก าหนด กรุณาแจ้งให้ธนาคารทราบทันทีเพื่อร่วมกันพิจารณาเงื่อนไขการช าระคืนในรูปแบบอื่น 
 

 

5.  อะไรจะเกิดขึน้หากท่านไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดและภาระหน้าที่ได้ 
 

o ธนาคารจะคิดดอกเบีย้ผิดนัดช าระ โดยคดิจากอัตราดอกเบีย้ปกติสงูสดุ บวกเพิ่มไม่เกิน 3% ตอ่ปี ทัง้นี ้ไม่เกินอัตราสงูสดุ 25% ตอ่ปี โดยค านวณจากยอดเงิน
ต้นทัง้หมด ตัง้แตว่นัท่ีเร่ิมผิดนัดจนถึงวนัช าระยอดค้างเสร็จสิน้ และท่านอาจจะถูกเรียกเก็บคา่ตดิตามทวงถามหนี ้

o ธนาคารมีสิทธิระงบัการใช้บัตรกดเงินสดดงักล่าวเพื่อเบิกถอนเงินสดชั่วคราวหรือถาวร และธนาคารอาจจ าเป็นต้องยกเลิกวงเงินสินเชื่อ หรือก าหนดให้หนี ้
ตลอดจนดอกเบีย้ หรือเงนิใดๆ เป็นหนีท่ี้ถึงก าหนดช าระ และต้องช าระทันทีโดยไม่ต้องทวงถาม บอกกล่าวรวมถึงด าเนินการทางกฎหมายตอ่ไป 

o ธนาคารอาจมอบหมายให้บุคคลท่ีประกอบธุรกิจติดตามทวงถามหนีเ้ป็นผู้ติดตามทวงถามหนีจ้ากท่าน และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง แทนธนาคาร หรือขายหนีท่ี้ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ให้แก่บคุคลภายนอก 

o สทิธิหกักลบลบหนี ้: ธนาคารมีสิทธิในการหกัเงนิจากบัญชีเงินฝากของท่านเพื่อช าระหนีค้งค้างท่ีท่านมีอยู่กบัธนาคาร 
** ข้อก าหนดและเงือ่นไขอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมซึ่งจะแจ้งให้ทราบตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด** 
 

6.  ผลิตภัณฑ์นีม้ีความเส่ียงที่ส าคัญอะไรบ้าง 
 

o ปัจจัยทางเศรษฐกิจของประเทศเช่นอัตราการขยายตวัทางเศรษฐกิจหรือภาวะเงินเฟ้อ ณ ขณะนัน้อาจส่งผลตอ่อาชีพและรายได้ของผู้ขอสินเช่ือ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบตอ่ความสามารถในการช าระคนืเงินกู้ ได้ 

o ท่านควรเก็บรักษารหัสบัตรกดเงินสด KKP Cash Card และข้อมูลของบัญชีไว้เป็นความลบั และไม่เปิดเผยให้ผู้ใดทราบ รวมถึงไม่มอบบัตรกดเงินสด หรือรหัส
บตัรกดเงินสดให้บุคคลอื่นใช้แทน  

o กรณีบัตรกดเงินสดสญูหาย หรือถกูขโมย หรือหาไม่พบ ท่านจะต้องท าการแจ้งธนาคารให้ทราบเป็นลายลกัษณ์อักษรหรือแจ้งให้ธนาคารทราบทันทีทาง KKP 
Contact Center หมายเลขโทรศพัท์ 02 165 5555 โดยธนาคารจะท าการระงบัหรือยกเลิกการใช้บตัรให้เม่ือสามารถตรวจสอบยืนยนัตวัตนของเจ้าของบัตรได้ 
 

7.  ท่านควรท าอย่างไร หากรายละเอียดในการติดต่อของท่านเปลี่ยนแปลง 
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ท่านควรแจ้งรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงให้ธนาคารทราบทนัทีทาง KKP Contact Center หมายเลขโทรศพัท์ 02 165 5555 ทุกวนั เวลา 07:00 – 20:00 น.หรือท่ี
ธนาคารเกียรตนิาคนิภทัร จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ 
 

8. ท่านสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี ้หรือติดต่อกับธนาคารได้อย่างไร 
 

ท่านสามารถเข้าไปดรูายละเอียดเพิ่มเตมิเกี่ยวกบัผลิตภัณฑ์ได้ท่ี https://bank.kkpfg.com หรือทาง KKP Contact Center หมายเลขโทรศพัท์ 02 165 5555 ทุกวนั 
เวลา 07:00 – 20:00 น.หรือท่ีธนาคารเกียรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) ทกุสาขาทัว่ประเทศ 

 
 

9. ทางเลือกอ่ืนในกลุ่มผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคล ประเภทบัตรกดเงนิสด KKP Cash Card 
 

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล (KKP Personal Loan) สินเชื่อเงินก้อน ที่แบ่งการช าระเป็นรายเดอืน เดือนละเท่าๆ กัน ผ่อนนานสูงสุดถึง 60 เดอืน 

 

 ข้อมลูในเอกสารฉบบันี ้มีผลใช้บงัคบัได้จนกว่าธนาคารจะมีการประกาศเปล่ียนแปลงเอกสารฉบบันีใ้ห้ไว้เพ่ือเป็นข้อมลูทัว่ไปส าหรับผลติภณัฑ์และบริการของธนาคารเทา่นัน้  
มิได้มีวตัถปุระสงคใ์นการชกัชวนหรือขายผลติภณัฑ์และบริการของธนาคารแตอ่ย่างใด  

 ธนาคารได้ใช้ความพยายามท่ีจะท าให้ข้อมลูในเอกสารนีเ้ป็นปัจจบุนัอย่างสม ่าเสมอ ธนาคารขอสงวนสทิธิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมซึง่จะเป็นไปตามท่ีธนาคารประกาศ
ก าหนด (ผู้สนใจควรตดิตอ่เจ้าหน้าท่ีธนาคารเพ่ือสอบถามข้อมลูเพิ่มเตมิ) 

 ธนาคารไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าใช้จ่ายส าหรับการอนุมัตสิินเช่ือจากลูกค้า หรือรับเงนิสดหรือโอนเงนิเข้าบัญชีส่วนตัวของพนักงานธนาคารส าหรับการท าธุรกรรม
ต่างๆ กรุณาอย่าหลงเช่ือบุคคลท่ีแอบอ้าง หากพบการกระท าหรือมีข้อสงสัยกรุณาตดิต่อ KKP Contact Center 02 165 5555 

 
 


