ที่ อ 010/2563
ประกาศ
รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ ย ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ในการใช้บตั รเครดิต
เริ่มใช้ต้งั แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม 2563
หน่ วย : บาท

1.ดอกเบี้ ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนี ยม
ค่าบริการอื่น
ดอกเบี้ ย
ค่าธรรมเนี ยมในการใช้วงเงิน
ค่าปรับในการชําระหนี้ ล่าช้ากว่า
กําหนด
ค่าธรรมเนี ยม หรือค่าบริการอื่น
วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ ย1
2.อัตราการผ่อนชําระคืนขั้นตํา่

3.ค่าธรรมเนี ยมการเบิกถอน
เงินสด
4.ระยะเวลาการชําระคืนโดย
ปลอดดอกเบี้ ย หากชําระเต็ม
จํานวนตามกําหนด
5.ค่าธรรมเนี ยมของบัตรแต่ละ
ประเภท (บาทต่อปี )

16% ต่อปี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การซื้ อสินค้าหรือบริการ เริ่มคิดจากวันที่บนั ทึกรายการ /
การเบิกถอนเงินสด เริ่มคิดจากวันที่เบิกเงินสด
5% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดบัญชีบตั รเครดิตในแต่ละเดือน
(ตั้งแต่รอบบัญชีเดือนเมษายน 2563 ถึงรอบบัญชีเดือนธันวาคม 2564)
8% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดบัญชีบตั รเครดิตในแต่ละเดือน
(ตั้งแต่รอบบัญชีเดือนมกราคม 2565 ถึงรอบบัญชีเดือนธันวาคม 2565)
10% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดบัญชีบตั รเครดิตในแต่ละเดือน
และไม่นอ้ ยกว่า 1,000 บาท/รอบบัญชี
(ตั้งแต่รอบบัญชีเดือนมกราคม 2566 เป็ นต้นไป)
3% ของจํานวนเงินสดที่เบิกถอน2โดยมียอดขั้นตํา่ ในการเบิกถอน
เงินสดแต่ละครั้งไม่นอ้ ยกว่า 2,000 บาท
สูงสุด 15 วัน นับจากวันสรุปยอดรายการ
สูงสุด 25 วัน นับจากวันสรุปยอดรายการ
(เฉพาะบัตรนิ ติบุคคลฟลีทการ์ด-กสิกรไทย/บัตรเครดิตสําหรับผูป้ ระกอบการ)
ค่าธรรมเนี ยมในการดําเนิ นงาน
บัตรเดอะวิสดอม บัตรเครดิต
บัตรเมืองไทย
บัตรเดอะแพสชัน่ /
กสิกรไทย
วันสยามสไมล์เครดิตการ์ด
บัตรเครดิต
(วีซ่า อินฟิ นิ ท)/
กสิกรไทย
พิงค์โกลด์ /
วันสยามบัตรเดอะวิสดอม วีซ่า อินฟิ นิ ท
บัตรเครดิตร่วม
กสิกรไทย
คิง เพาเวอร์วีซ่า ซิกเนเจอร์
กสิกรไทย/
กสิกรไทย วีซ่า
บัตรเดอะพรีเมียร์
ซิกเนเจอร์
กสิกรไทย
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ค่าธรรมเนี ยมของบัตรแต่ละ
ประเภท (บาทต่อปี )

แรกเข้า
รายปี

บัตรหลัก
บัตรเสริม
บัตรหลัก
บัตรเสริม

บัตรเดอะวิสดอม
กสิกรไทย
(วีซ่า อินฟิ นิ ท)/
บัตรเดอะวิสดอม
กสิกรไทย/
บัตรเดอะพรีเมียร์
กสิกรไทย
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
บัตรเครดิต
มาสเตอร์การ์ด
ไทเทเนี ยม
กสิกรไทย

แรกเข้า
รายปี

แรกเข้า
รายปี

บัตรหลัก
บัตรเสริม
บัตรหลัก
บัตรเสริม

บัตรหลัก
บัตรเสริม
บัตรหลัก
บัตรเสริม

ไม่มี
ไม่มี
1,600
1,600
บัตรเครดิต
วีซ่าเพย์เวฟกสิกรไทย
ไม่มี
ไม่มี
1,050
1,050

ค่าธรรมเนี ยมในการดําเนิ นงาน
บัตรเครดิต
บัตรเมืองไทย
วันสยาม-กสิกรไทย สไมล์เครดิตการ์ด
พิงค์โกลด์ /
วีซ่า อินฟิ นิ ท
บัตรเครดิตร่วม
คิง เพาเวอร์กสิกรไทย วีซ่า
ซิกเนเจอร์
ไม่มี
ไม่มี
30,000
30,000

ไม่มี
ไม่มี
10,000
10,000

หน่ วย : บาท

บัตรเดอะแพสชัน่ /
บัตรเครดิต
วันสยามกสิกรไทย
วีซ่า ซิกเนเจอร์

ไม่มี
ไม่มี
4,000
4,000

บัตรเครดิตวีซ่ากสิกรไทย /
บัตรเครดิต
บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดกสิกรไทย /
วันสยามบัตรเครดิตร่วมวีซ่ากสิกรไทย /
กสิกรไทย
บัตรเครดิตยูเนี่ ยนเพย์กสิกรไทย /
วีซ่า แพลทินัม
บัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทย /
บัตรเครดิต Home Smiles Club /
บัตรเครดิตสําหรับผูป้ ระกอบการ
บัตร
บัตรทอง
บัตร
แพลทินัม
คลาสสิก
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
1,050
บัตรเครดิต
บัตรเครดิต
บัตรเครดิตนิ ติบุคคล
ไทยเบฟ
นิ ติบุคคล
ฟลีทการ์ด-กสิกรไทย
กสิกรไทย
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
300
1,600
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6.ค่าธรรมเนี ยมในการชําระ
เงิน

7.ค่าธรรมเนี ยมการออกบัตร
ใหม่กรณีหาย/ชํารุด

8.ค่าธรรมเนี ยมในการขอ
ใบแจ้งยอดบัญชีบตั รเครดิต
9.ค่าธรรมเนี ยมในการขอ
สําเนาใบบันทึกการขาย
10.ค่าธรรมเนี ยมในการขอ
รหัสประจําตัวบัตรเครดิต
ใหม่ทดแทนรหัสเดิม
11.ค่าธรรมเนี ยมในการขอ
ตรวจสอบรายการ
12.ค่าติดตามทวงถามหนี้
13.ค่าธรรมเนี ยมในการชําระ
ภาษี อากรและ
ค่าธรรมเนี ยมให้แก่
หน่ วยงานราชการ
14.ค่าความเสี่ยงจากการแปลง
สกุลเงิน

หน่ วย : บาท

ชําระโดยหักบัญชีธนาคาร
ไม่มี ชําระผ่านเครื่อง ATM
ไม่มี
ชําระที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร
ไม่มี ชําระผ่านระบบอินเทอร์เน็ ต ไม่มี
ชําระผ่านระบบโทรศัพท์อตั โนมัติ
ไม่มี
ชําระที่จุดบริการรับชําระเงิน
ขึ้ นกับผูใ้ ห้บริการ
ชําระโดยเช็คหรือธนาณัติทางไปรษณีย ์ ไม่มี
ชําระที่เคาน์เตอร์ของธนาคารอื่น3
ไม่มี
บัตรเครดิตนิ ติบุคคลฟลีทการ์ด-กสิกรไทย
50 บาท/ครัง้
บัตรคลาสสิก / บัตรเพย์เวฟ / บัตรเครดิตไทยเบฟ
บัตรทอง / บัตรไทเทเนี ยม / บัตรเครดิตนิ ติบุคคลกสิกรไทย
บัตรแพลทินัม / บัตรวีซ่าซิกเนเจอร์ / บัตรวีซ่าอินฟิ นิ ท
50 บาท/ครั้ง
สําหรับรายการใช้จ่ายในประเทศ
สําหรับรายการใช้จ่ายในต่างประเทศ
100 บาท/ครั้ง

100
200

200 บาท/ครั้ง
300 บาท/ครัง้
500 บาท/ครัง้
บาท/ฉบับ
บาท/ฉบับ

ไม่มี
88 บาทต่อรอบบัญชี4
สูงสุดไม่เกิน 2%
2.5% ของอัตราแลกเปลี่ยนกลางของบริษัทที่ธนาคารเป็ นสมาชิก ("อัตรากลาง")5
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หมายเหตุ
• ดอกเบี้ ย และค่าธรรมเนี ยมต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ตามที่
กําหนดในข้อกําหนดและเงื่อนไขการใช้บตั รเครดิต
• กรณีชาํ ระค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตด้วยเช็ค หรือชําระที่จุดบริการชําระเงิน ผูถ้ ือบัตรต้องชําระเงินล่วงหน้า 3 วัน
ทําการก่อนถึงวันครบกําหนดชําระ
• กรณีผถู ้ ือบัตรทํารายการเบิกถอนเงินสดผ่านเครื่อง ATM ในต่างประเทศ ผูถ้ ือบัตรอาจถูกเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนี ยมการทํารายการ จากธนาคารเจ้าของเครื่อง ATM
• กรณีที่ผถู ้ ือบัตรมียอดหนี้ ค้างชําระจากการใช้บตั รเครดิตเกินกว่าระยะเวลาที่กาํ หนด ธนาคารได้มอบหมาย
ให้นิติบุคคลซึ่ งเป็ นผูใ้ ห้บริ ก ารเรี ยกเก็ บหนี้ เป็ นผูต้ ิ ดตามทวงถามหนี้ ดังกล่าว และในการติ ดตามหนี้ นั้ น จะมีค่า
ติดตามทวงถามหนี้ ตามที่ธนาคารประกาศกําหนดและธนาคารหรือผูใ้ ห้บริการเรียกเก็บหนี้ ได้แจ้งให้ผถู ้ ือบัตรทราบ
1

อัตราดอกเบี้ ย
- สําหรับการซื้ อสินค้า/บริการ ธนาคารจะเริ่มคิดดอกเบี้ ยนับตั้งแต่วนั ที่บนั ทึกรายการจนถึงวันที่ชาํ ระเงินคืน
- สําหรับการเบิกเงินสดล่วงหน้า ธนาคารจะเริ่มคิดดอกเบี้ ยนับตั้งแต่วนั ที่เบิกเงินสดจนถึงวันที่ชาํ ระเงินคืน
- รายการเบิกเงินสดล่วงหน้าจะไม่มีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ ย
2

ค่าธรรมเนี ยมการเบิกถอนเงินสด – ค่าธรรมเนี ยมยังไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%

3

บริการนี้ ยังไม่เปิ ดให้บริการ

4

ค่าติดตามทวงถามหนี้
- ค่าธรรมเนี ยมยังไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%
- กรณีผถู ้ ือบัตรเครดิตกสิกรไทยเพื่อผูป้ ระกอบการผิ ดนัดชําระหนี้ ธนาคารหรือผูใ้ ห้บริการเรียกเก็บหนี้ จะมีค่า
ติดตามทวงถามหนี้ ของบัตรประเภทดังกล่าวเพิ่มเติมจากบัตรเครดิตกสิกรไทยประเภทอื่นที่ท่านถืออยู่

5

ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดจากการใช้จ่ายผ่านบัตร (รวมถึ งการเบิกเงินสด) เป็ นสกุ ลเงินตราต่างประเทศจะถูกเรียกเก็บ
เป็ นเงินบาทไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารถูกเรียกเก็บจากบริษัทบัตรเครดิตที่ธนาคารเป็ นสมาชิกอยู่ ณ วันที่
มีการเรียกเก็บยอดค่าใช้จ่ายดังกล่าวกับธนาคาร ทั้งนี้ หากสกุลเงินต่างประเทศดังกล่าวไม่ใช่เป็ นสกุลเงินดอลล่าร์
สหรัฐ ยอดค่าใช้จ่ายดังกล่าวอาจจะถูกแปลงเป็ นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐก่อนที่ จะทําการแปลงเป็ นสกุลเงินบาทเพื่อ
เรียกเก็บกับธนาคาร
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ผูถ้ ือบัตรสามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อใช้ในการอ้างอิงเบื้ องต้นได้จาก:

กรณีบตั ร VISA: https://usa.visa.com/support/consumer/travel-support/exchange-rate-calculator.html
กรณีบตั ร MasterCard: https://www.mastercard.us/en-us/personal/get-support/convert-currency.html
กรณีบตั ร UnionPay: https://www.unionpayintl.com/cardholderServ/serviceCenter/rate?language=en
กรณีบตั ร JCB : http://www.jcb.jp/rate/usd.html

นอกจากนี้ ธนาคารคิดค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินดังกล่าวในอัตราร้อยละ 2.5 จากยอดค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้ น เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการแปลงสกุลเงินดังกล่าวข้างต้น

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
.

นางสาวอรธิดา บุญเปี่ ยมศักดิ์
ผูร้ ่วมบริหารฝ่ ายบริหารผลิตภัณฑ์บตั รและสินเชื่อบุคคล
ฝ่ ายบริหารผลิตภัณฑ์บตั รและสินเชื่อบุคคล
ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2563
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