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ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet) 
ผลิตภัณฑ์บัตรกดเงนิสด (KK Cash Card) 
(กรุณาอา่นตารางการเปิดเผยข้อมลูผลิตภณัฑ์ฉบบันี ้และควรศกึษารายละเอียด และ
เง่ือนไขโดยละเอียด ก่อนที่ทา่นจะตดัสนิใจซือ้หรือใช้บริการผลิตภณัฑ์) 

ช่ือผู้ขายผลิตภัณฑ์    ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 
ช่ือผู้ออกผลิตภัณฑ์    ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 
ช่ือผลิตภัณฑ์             บตัรกดเงินสด KK Cash Card 

วัน เดือน ปี                1 สิงหาคม 2563 

1.  ผลิตภัณฑ์นีค้ืออะไร 
 

สินเช่ือหมนุเวียนแบบบตัรกดเงินสด (Revolving Card) เป็นบตัรที่ธนาคารได้ออกให้กบัทา่นเพ่ือใช้ในการเบิกใช้วงเงินสินเช่ือหมนุเวียน สามารถใช้เบิกถอนเงิน
สด โอนเงิน ได้ทกุเม่ือตามที่ต้องการและไมร่ะบวุตัถปุระสงค์การใช้ หรือใช้ซือ้สินค้า/บริการ   โดยทา่นจะได้รับวงเงินสินเช่ือเพ่ือเบิกใช้ วงเงินจะลดลงตามที่มีการเบิกใช้จริง
เและวงเงินจะคืนกลบัสู่บตัรเม่ือมีการช าระเงินคืน เหมาะส าหรับท่านที่ต้องการใช้เงินสดหมนุเวียน เพื่อความสะดวกคล่องตวั ชอบการช าระ คืนแบบอิสระ และสามารถ
ควบคมุการช าระได้ด้วยตนเอง ไมมี่หลกัประกนั และคิดอตัราดอกเบีย้แบบคงที่  

2.  ผลิตภัณฑ์นีม้ีลักษณะส าคัญอะไรบ้าง 
 

วงเงนิอนุมัติ วงเงินขัน้ต ่า 20,000 บาท สงูสดุไมเ่กิน 500,000 บาทแตไ่มเ่กิน 3 เทา่ของรายได้เฉลี่ยตอ่เดือน 
การค า้ประกัน ไมต้่องมีทรัพย์สินหรือบคุคลค า้ประกนั 
การผ่อนช าระคืน ผ่อนช าระคืนขัน้ต า่เพียง 5% ของดอกเบีย้และเงินต้น หรือไมน้่อยกวา่ 500 บาท 

บวกเพ่ิมด้วยคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
การเบิกใช้สินเช่ือ - เบิกถอนเงินสดสงูสดุ 100,000 บาทตอ่วนั ผ่านตู้ เอทีเอ็มที่มีเคร่ืองหมาย ATM Pool หรือ Union Pay 

- โอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากภายในธนาคารเกียรตินาคินสงูสดุ 100,000 บาทตอ่วนั 
ผ่านตู้ มินิเอทีเอ็ม (Mini ATM) ที่สาขาของธนาคาร 

- โอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของตนเองสงูสดุ 100,000 บาทตอ่วนั ผ่านทาง KKP Contact Center 
- ช าระคา่สินค้าหรือบริการสงูสดุไมเ่กิน 100,000 บาท ตอ่วนั ณ ร้านค้าที่มีเคร่ืองหมาย Union Pay 
หมายเหต:ุ การเบิกใช้สินเช่ือทกุชอ่งทาง ต้องรวมกนัไมเ่กินวงเงินสินเช่ือที่ได้รับอนมุตัิ 

อัตราดอกเบีย้ อตัราดอกเบีย้สงูสดุไมเ่กิน 25% ตอ่ปี แบบลดต้นลดดอก 
การค านวณดอกเบีย้ รายวนั 

ตัวอย่างการค านวณดอกเบีย้ 
บตัรกดเงินสด มีอตัราดอกเบีย้ 25% วนัสรุปยอดบญัชี คือวนัที่ 10 ของทกุเดือน, วนัครบก าหนดช าระเงิน คือวนัที่ 1 ของเดือนนัน้ๆ ทา่นได้เบิกถอนเงิน

สดด้วยบตัรกดเงินสด KK Cash Card ณ วนัที่ 25 ธันวาคม เป็นจ านวนเงิน 10,000 บาท (ให้เดือนกมุภาพนัธ์ มีจ านวนวนัทัง้หมด 28 วนั) 

ใบแจ้งยอดบัญชี ณ วนัสรุปยอดบญัชีวนัที่ 10 มกราคม 

 ยอดเงนิต้น 10,000.00 บาท 

 ดอกเบีย้ 16 วนั ตัง้แตว่นัที่เบิกถอนเงินสด จนถึงวนัสรุปยอดบญัชี 
(ยอดเงินต้น x อตัราดอกเบีย้ต่อปี x จ านวนวนั) / 365 = (10,000.00 x 25% x 16) / 365 

109.59 บาท 

 ยอดเงนิรวมที่ต้องช าระ 
ยอดเงินต้น + ดอกเบีย้ = 10,000.00 + 109.59 

10,109.59 บาท 

 ยอดเงนิขัน้ต ่าที่ต้องช าระ 5% ของยอดค้างช าระ หรือไมน้่อยกวา่ 500 บาท 

ยอดเงินรวมทีต่้องช าระ x 5% = 10,109.59 x 5% 

505.48 บาท 

 

กรณีที่ 1 ช าระคืนเต็มจ านวน 

หากท่านไม่มีการเบิกเงินสดอีก และในวนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ ท่านได้ช าระเงินคืนเต็มจ านวนยอดเงินค้างช าระในใบแจ้งยอดบญัชี คือ 10,109.59 บาท 
ทา่นยงัคงมีดอกเบีย้คงค้างอีกจ านวนหนึ่ง ซึง่เป็นดอกเบีย้ที่เกิดขึน้ในช่วงหลงัวนัสรุปยอดบญัชีจนถึงวนัที่ท่านช าระเงินคืน (ดอกเบีย้ที่แสดงในใบแจ้งยอด
บญัชีนัน้จะเป็นดอกเบีย้ที่เกิดขึน้ตัง้แต่วนัที่ท่านเบิกถอนเงินสดจนถึงวนัสรุปยอดบญัชีเท่านัน้) โดยดอกเบีย้คงค้างนัน้ จะถกูเรียกเก็บในใบแจ้งยอดบญัชี
รอบถัดไป หากท่านต้องการช าระปิดยอดทัง้หมด ท่านสามารถสอบถามยอดคงค้างที่ต้องช าระคืนก่อนทุกครัง้ โดยติดต่อผ่านศนูย์บริการลูกค้า  KKP 
Contact Center 
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กรณีที่ 2 ช าระเพียงยอดขัน้ต ่า 
หากในวนัที่ 1 กมุภาพนัธ์ ทา่นช าระเงินเทา่กบัยอดขัน้ต า่คือ 505.48 บาท และไมมี่การเบิกถอนเงินสดเพิ่ม จ านวนเงินที่ทา่นช าระเข้ามาจะถกูน าไปหกั

ช าระหนีค้งค้างตามล าดบัคือ หกัช าระคา่ใช้จา่ย/คา่ปรับ/คา่บริการอ่ืนใดก่อนทัง้หมด (ถ้ามี) จากนัน้จะถกูน าไปหกัช าระดอกเบีย้ดงัที่แสดงใบแจ้งยอดบญัชี 
(ดอกเบีย้ที่เกิดขึน้ตัง้แตว่นัที่ทา่นเบิกถอนเงินสดจนถึงวนัสรุปยอดบญัชี) และเงินสว่นที่เหลือจะถกูน าไปหกัช าระเงินต้นที่เหลือ ดงันัน้ยอดเงินที่ช าระเข้ามา
จ านวน 505.48 บาท จะถกูน าไปหกัตามล าดบั ดงันี ้

 หกัดอกเบีย้ 16 วนั นบัตัง้แตว่นัที่เบิกเงินสดจนถึงวนัสรุปยอดบญัชี 
(จ านวนเงินทีเ่บิกถอน x อตัราดอกเบีย้ต่อปี x จ านวนวนั) / 365= (10,000.00 x 25% x 16) / 365 

109.59 บาท 

 หกัเงนิต้นที่ช าระ 
ยอดเงินทีช่ าระเข้า – ดอกเบีย้ทีช่ าระ = 505.48 – 109.59 

395.89 บาท 

 เงนิต้นคงค้าง ณ วนัที่ 1 กมุภาพนัธ์ (วนัที่ธนาคารได้รับช าระเงิน) 
= เงินต้นทัง้หมด – เงินต้นทีช่ าระ = 10,000.00 – 395.89 

9,604.11 บาท 

 

หลงัจากที่ทา่นช าระเงิน และไมมี่การเบิกถอนเงินสดเพิ่ม เม่ือถึงวนัที่  10 กมุภาพนัธ์ ใบแจ้งยอดบญัชีจะแสดงข้อมลูดงันี ้
 

ใบแจ้งยอดบัญชี ณ วนัสรุปยอดบญัชีวนัที่ 10 กมุภาพนัธ์ (กรณีที่ทา่นไมมี่การเบิกเงินเพ่ิม) 

 ยอดเงนิต้นคงค้าง 9,604.11 บาท 

 ดอกเบีย้ นบัตัง้แตว่นัสรุปยอดบญัชีครัง้ก่อนหน้าถึงวนัสรุปยอดบญัชีครัง้นี ้

(เงินต้นคงค้าง x อตัราดอกเบีย้ต่อปี x จ านวนวนัทีคิ่ดดอกเบีย้) / 365 
= [(10,000.00 x 25% x 22) / 365] + (9,604.11 x 25% x 9) / 365] 

209.89 บาท 

 ยอดเงนิรวมที่ต้องช าระ 
ยอดเงินต้น+ ดอกเบีย้ = 9,604.11 + 209.89 

9,814.00 บาท 

 ยอดเงนิขัน้ต ่าที่ต้องช าระ 5% ของยอดค้างช าระ หรือไมน้่อยกวา่ 500 บาท 

ยอดเงินรวมทีต่้องช าระ x 5% = 9,814.00 x 5% = 490.70(นอ้ยกว่า 500 บาท) 

500.00 บาท 

 

ข้อควรระวัง!!! 
- เพ่ือประโยชน์สงูสดุกรุณาผ่อนช าระคา่งวดให้ตรงวนัที่ก าหนด  
- กรณีช าระก่อนวนัที่ก าหนดโดยมิได้ช าระจนยอดเงินต้นเป็นศนูย์ จะเกิดดอกเบีย้นบัจากวนัที่ช าระก่อนก าหนดเป็นต้นไป ตามยอดเงินต้นใหมห่ลงัหกัรับช าระ  

  

3.  ผลิตภัณฑ์นีม้ีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง  
 

o คา่อากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินที่ได้รับการอนมุตัิ  ไมมี่ 
o คา่ธรรมเนียมแรกเข้า     ไมมี่ 
o คา่ธรรมเนียมรายปี     ไมมี่ 
o คา่ธรรมเนียมการเบิกเงินสดจากตู้ เอทีเอ็มของธนาคารอื่น  ไมมี่ 
o คา่ธรรมเนียมการขอส าเนาใบบนัทกึรายการ 200 บาท / ครัง้ 
o คา่ออกบตัรใหม ่บตัรหาย/บตัรช ารุด/ขอรหสับตัรใหมแ่ทนรหสัเดิม 100 บาท / ครัง้  
o คา่ขอใบแจ้งยอดบญัชีของแตล่ะงวด (ชดุที่ 2 เป็นต้นไป)  100 บาท / ครัง้  
o คา่ติดตามทวงถามหนี ้ 100 บาท / ครัง้ 
o คา่ใช้จา่ยในการช าระเงิน 
o ช าระที่เคาน์เตอร์ของธนาคารเกียรตินาคิน ไมมี่ 
o ช าระที่เคาน์เตอร์ของธนาคารอื่น ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขและคา่บริการการรับช าระที่ธนาคารอื่นก าหนด  
o ช าระที่จดุบริการรับช าระ เชน่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขและคา่บริการการรับช าระที่ตวัแทนรับช าระก าหนด 

** อตัราคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายตา่งๆ อาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมซึง่จะเป็นไปตามประกาศธนาคาร** 
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4.  ผลิตภัณฑ์นีม้ีข้อก าหนดและอาจท าให้ท่านมีภาระหน้าที่อะไรบ้าง  
 

กรณีที่ทา่นได้รับอนมุตัิผลิตภณัฑ์บตัรกดเงินสด KK Cash Card ทา่นมีหน้าที่ที่ต้องช าระเงินคืน ดงันี ้ 
o ช าระคืนขัน้ต า่ 5% ของดอกเบีย้และเงินต้น หรือ 500 บาท แล้วแตจ่ านวนใดจะสงูกวา่ รวมถึงคา่ธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามที่ธนาคารเรียกเก็บ  
o จ านวนเงินที่ต้องช าระคืน (ค านวณตามอตัราดอกเบีย้ปัจจบุนั) ตามที่แสดงในใบแจ้งยอดบญัช ี

หากทา่นมีปัญหาในการช าระคนืเงินกู้ยืมตามเวลาที่ก าหนด กรุณาแจ้งให้ธนาคารทราบทนัทีเพ่ือร่วมกนัพิจารณาเงื่อนไขการช าระคืนในรูปแบบอ่ืน 
 

5.  อะไรจะเกิดขึน้หากท่านไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดและภาระหน้าที่ได้ 
 

o กรณีที่ทา่นช าระเงินหลงัวนัที่ก าหนด หรือช าระภายในก าหนดแตช่ าระน้อยกวา่ยอดที่ต้องช าระขัน้ต ่า ทา่นจะถกูเรียกเก็บคา่ติดตามทวงถามหนี ้
o ธนาคารมีสิทธิระงบัการใช้บตัรกดเงินสดดงักลา่วเพ่ือเบิกถอนเงินสดชัว่คราวหรือถาวร และบอกเลิกสญัญาพร้อมทัง้เรียกร้องให้ผู้กู้ช าระหนีส้ินทัง้หมดตาม

สญัญาคืนก่อนก าหนดเวลารวมถึงด าเนินการทางกฎหมาย 
o ธนาคารอาจมอบหมายให้บคุคลทีป่ระกอบธุรกิจติดตามทวงถามหนีป็้นผู้ติดตามทวงถามหนีจ้ากทา่น และ/หรือผู้ที่เก่ียวข้องแทนธนาคารหรือขายหนีท้ี่ไม่

ก่อให้เกิดรายได้ให้แกบ่คุคลภายนอก 
o ธนาคารมีสิทธิในการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของทา่นเพ่ือช าระหนีค้งค้างที่ทา่นมีอยูก่บัธนาคาร 

** ข้อก าหนดและเง่ือนไขอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมซึง่จะแจ้งให้ทราบตามท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนด** 
 
 

6.  ผลิตภัณฑ์นีม้ีความเสี่ยงที่ส าคัญอะไรบ้าง 
 

o ปัจจยัทางเศรษฐกิจของประเทศเชน่อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจหรือภาวะเงินเฟอ้ ณ ขณะนัน้อาจสง่ผลตอ่อาชีพและรายได้ของผู้ขอสินเช่ือ ซึง่อาจส่งผล
กระทบตอ่ความสามารถในการช าระคนืเงินกู้ ได้ 

o ทา่นควรเก็บรักษารหสับตัรกดเงินสด KK Cash Card และข้อมลูของบญัชีไว้เป็นความลบั และไมเ่ปิดเผยให้ผู้ ใดทราบ รวมถึงไมม่อบบตัรกดเงินสดหรือรหสั
บตัรกดเงินสดให้บคุคลอ่ืนใช้แทน  

o กรณีบตัรกดเงินสดสญูหาย หรือถกูขโมยหรือหาไมพ่บ ทา่นจะต้องท าการแจ้งธนาคารให้ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือแจ้งให้ธนาคารทราบทนัทีทาง KKP 
Contact Center หมายเลขโทรศพัท์ 02 165 5555 โดยธนาคารจะท าการระงบัหรือยกเลิกการใช้บตัรให้เม่ือสามารถตรวจสอบยืนยนัตวัตนของเจ้าของบตัรได้ 
 

7.  ท่านควรท าอย่างไร หากรายละเอียดในการติดต่อของท่านเปล่ียนแปลง 
 

ทา่นควรแจ้งรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงให้ธนาคารทราบทนัทีทาง KKP Contact Center หมายเลขโทรศพัท์ 02 165 5555 
ทกุวนั เวลา 07:00 – 20:00 น.หรือที่ธนาคารเกียรตินาคินจ ากดั (มหาชน) ทกุสาขาทัว่ประเทศ 
 

8. ท่านสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี ้หรือติดต่อกับธนาคารได้อย่างไร 
 

ทา่นสามารถเข้าไปดรูายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัผลติภณัฑ์ได้ที ่www.kiatnakin.co.th หรือทาง KKP Contact Center หมายเลขโทรศพัท์ 02 165 5555 ทกุ
วนั เวลา 07:00 – 20:00 น.หรือที่ธนาคารเกียรตินาคินจ ากดั (มหาชน) ทกุสาขาทัว่ประเทศ 
 

9. ทางเลือกอ่ืนในกลุ่มผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคล ประเภทบัตรกดเงนิสด KK Cash card 
 

o ผลิตภณัฑ์สินเช่ือสว่นบคุคล (Personal Loan) สินเช่ือเงินก้อน ที่แบง่การช าระเป็นรายเดือน เดือนละเทา่ๆ กนั ผอ่นนานสงูสดุถึง 60 เดือน 

 
ข้อมลูในเอกสารฉบบันี ้มีผลใช้บงัคบัได้จนกว่าธนาคารจะมีการประกาศเปล่ียนแปลง 

เอกสารฉบบันีใ้ห้ไว้เพ่ือเป็นข้อมลูทัว่ไปส าหรับผลติภณัฑ์ และบริการของธนาคารเกียรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) เทา่นัน้ มิได้มีวตัถปุระสงค์ในการชกัชวนหรือขาย
ผลติภณัฑ์และบริการของธนาคารแตอ่ย่างใด  
 
ธนาคารได้ใช้ความพยายามท่ีจะท าให้ข้อมลูในเอกสารนีเ้ป็นปัจจบุนัอย่างสม ่าเสมอ ธนาคารขอสงวนสทิธิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมซึง่จะเป็นไปตามท่ีธนาคาร
ประกาศก าหนด  

(ผู้สนใจควรตดิตอ่เจ้าหน้าท่ีธนาคารเพ่ือสอบถามข้อมลูเพิ่มเตมิ) 

http://www.kiatnakin.co.th/

