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Sale Sheet - ผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิต MADCARD 

ขอ้มูล รายละเอียด 

ช่ือผลิตภณัฑ ์ บตัรเดบิต MADCARD 

ประเภทผลิตภณัฑ ์ บตัรเดบิต (วีซ่า บิสสิเนส แพลทินัม) 

วงเงินสูงสุด (บาท)  

ลกูคา้สามารถปรบัเพิ่มไมเ่กินวงเงินสูงสุด และปรบัลด 

วงเงินได ้(ปรบัผ่าน K-Contact Center  หรือ  K PLUS) 

 ถอนเงินสูงสุด    200,000 บาท/บตัร/วนั  

 โอนเงินสูงสุด  1,000,000 บาท/บตัร/วนั  

 วงเงินซ้ือสินคา้สูงสุด  500,000 บาท/บตัร/วนั 

วงเงินเร่ิมตน้ส าหรบัการถอนเงิน 50,000 บาท, โอนเงิน 200,000 

บาท และซ้ือสินคา้ 20,000 บาท 

เง่ือนไขหลกั  มีบญัชีเงินฝากออมทรพัย ์หรือบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั 

     ชื่อบญัชีบุคคลธรรมดาคนเดียว เพื่อผูกบญัชีกบับตัร 

 ท าบตัรเดบิตไม่เกิน 5 บตัรต่อ 1 บญัชี   

 ผูส้มคัรบตัร อายุตั้งแต่ 12 ปีบริบรูณ ์ 

เง่ือนไขการฝาก/ถอน/โอน  

สิทธิประโยชนแ์ละเง่ือนไขอ่ืน 

ค่าธรรมเนียมการถอนเงินสด 

 ถอนเงินภายในธนาคารเดียวกนัขา้มเขตส านักหกับญัชี  

คา่ธรรมเนียม 15 บาทต่อรายการ  โดยเร่ิมคิดตั้งแต่รายการท่ี  

1 ของเดือน (กรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ 

จดัเป็นจงัหวดัเดียวกนั) 

 ถอนเงินต่างธนาคาร กรณีบญัชีเงินฝากและเคร่ืองเอทีเอ็มอยูใ่น

จงัหวดัเดียวกนั คา่ธรรมเนียม 10 บาทต่อรายการ  โดยเร่ิมคิด

ตั้งแต่รายการท่ี 5 ภายในเดือนเดียวกนัทุกรายการ  ยกเวน้การ

โอนเงินใหผู้ร้บัท่ีมีบญัชีธนาคารอ่ืน (การนับการท าธุรกรรมแต่

ละรายการ รวมถึงการสอบถามและโอนเงิน) 

 ถอนเงินต่างธนาคาร กรณีบญัชีเงินฝากและเคร่ืองเอทีเอ็มอยูข่า้ม

จงัหวดั  คา่ธรรมเนียม 20 บาทต่อรายการ โดยเร่ิมคิดตั้งแต่

รายการท่ี 1 ของเดือน กรณีท ารายการผ่านเคร่ืองเอทีเอ็ม ตั้งแต่

รายการท่ี 5 ภายในเดือนเดียวกนั คิดคา่ธรรมเนียมเพิ่มรายการ

ละ 10 บาททุกรายการ  ยกเวน้การโอนเงินใหผู้ร้บัท่ีมีบญัชี

ธนาคารอ่ืน (การนับการท าธุรกรรมแต่ละรายการ รวมถึงการ

สอบถามและโอนเงิน)  
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เง่ือนไขการฝาก/ถอน/โอน  

สิทธิประโยชนแ์ละเง่ือนไขอ่ืน 

ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน 

 โอนเงินภายในธนาคารเดียวกนัขา้มเขตส านักหกับญัชี  

คา่ธรรมเนียม 10 บาทต่อรายการ โดยเร่ิมคิดตั้งแต่รายการท่ี 2 

ของเดือน (กรณีบญัชีเงินฝากผูโ้อนเงินและบญัชีเงินฝากผูร้บัเงิน

โอนอยูใ่นเขตส านักหกับญัชีเดียวกนั แต่เคร่ืองเอทีเอ็มท่ีท า

รายการอยูต่่างเขตส านักหกับญัชี ธนาคารคิดคา่ธรรมเนียมเป็น

โอนเงินขา้มเขตส านักหกับญัชี) 

 โอนเงินใหผู้ร้บัท่ีมีบญัชีธนาคารอ่ืน 

- ไมเ่กิน 10,000  บาท  คา่ธรรมเนียม 25 บาทต่อรายการ

เกินกวา่ 10,000 บาทแต่ไมเ่กิน  50,000 บาท  

คา่ธรรมเนียม 35 บาทต่อรายการ 

 

สิทธิประโยชนเ์ฉพาะส าหรบัผูถื้อบตัร MADCARD  

1. รบัเงินคืน สูงสุด 10 % เมื่อใชจ้า่ยผ่านชอ่งทางออนไลน์ตามท่ี

ธนาคารก าหนด 

1.1 รบัเงินคืน 10% เมื่อช าระคา่บริการ LINE Official 

Account ตั้งแต่ 1,000 บาท/รายการ ขึ้ นไป 

1.2 รบัเงิน 1 % เมื่อซ้ือโฆษณาผ่าน Facebook, Instagram, 

Google ตั้งแต่ 1,000 บาท/รายการ ขึ้ นไป 

1.3 รบัเงินคืน 0.5% เมื่อชอ้ปออนไลน์ตั้งแต่ 1,000 บาท/

รายการ ขึ้ นไป 

1.4 รบัเงินคืนรวมสูงสุด 100 บาท/เดือน 

1.5 ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 2564 

 

สิทธิประโยชน ์Reward Plus Debit Card 

1. ดูหนังทุกเร่ืองทุกรอบท่ี Major/ SF 100 บาท  

- จ ากดัสิทธ์ิ 2 ท่ีนัง่/บตัร/เดือน/โรงภาพยนตร ์(จ ากดั

วนัละ 1 สิทธ์ิ) 

- จ ากดัจ านวนผูใ้ชสิ้ทธซ้ื์อบตัรชมภาพยนตร ์SF 15,000 

ท่ีนัง่/ เดือน และ Major 8,500 ท่ีนัง่/ เดือน ทั้งน้ีไม่

สามารถใชร้่วมกบัโปรโมชัน่อ่ืนได ้

ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 64 
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2. รบัส่วนลด 150 บาท ส าหรบัลูกคา้ใหม ่(กรอกรหสั 

‘KDEBITFPNEW21’) และ 80 บาท ส าหรบัลูกคา้ปัจจุบนั 

(กรอกรหสั ‘KDEBITFP21’) เมื่อสัง่อาหารผ่าน foodpanda 

- ขั้นต า่ 300 บาท/ครั้ง 

- ลกูคา้ปัจจุบนัจ ากดัสิทธ์ิ 12 สิทธ์ิต่อ 1 ท่าน ตลอด

ระยะเวลาแคมเปญ 

- ลกูคา้ใหม่จ ากดั 300 สิทธ์ิ/เดือน ลกูคา้ปัจจุบนัจ ากดั 

2,600 สิทธ์ิ/เดือน 

ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 64 

ติดตามสิทธิประโยชน์บตัรเดบิต ผ่านชอ่งทางเว็บไซตธ์นาคาร

กสิกรไทย www.kasikornbank.com/th/personal/Debit-Card 

 

สิทธิประโยชนจ์าก VISA 

ขอ้เสนอส าหรบัคุณโดยเฉพาะ ออกแบบมาอยา่งครบวงจร

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพรอ้มทั้งลดตน้ทุนในการด าเนินงาน 

โปรดตรวจสอบรายละเอียด ระยะเวลา และวิธีการรบัสิทธ์ิท่ี 

https://www.visa.co.th/th_TH/run-your-

business/small-business-tools/visa-smallbusiness-

offers.html 

 

หมายเหต ุ:  ผูใ้ชบ้ริการสามารถศึกษารายละเอียดผลิตภณัฑ ์

                 ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการใชบ้ตัรเดบิต   

                 สิทธิประโยชน์ส าหรบัผูถื้อบตัรเดบิต MADCARD     

                 ท่ี เว็ปไซตธ์นาคารกสิกรไทย   www.kasikornbank.com     

           หรือ K-Contact Center โทร 02-8888888 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kasikornbank.com/th/personal/Debit-Card
https://www.visa.co.th/th_TH/run-your-business/small-business-tools/visa-smallbusiness-offers.html
https://www.visa.co.th/th_TH/run-your-business/small-business-tools/visa-smallbusiness-offers.html
https://www.visa.co.th/th_TH/run-your-business/small-business-tools/visa-smallbusiness-offers.html
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อตัราค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ ตอ่บตัร/ตอ่ครั้ง/ปี  ค่าธรรมเนียม   

 แรกเขา้/ออกบตัรใหม่       150 บาท 

 รายปีปีแรก/ปีถดัไป          300 บาท  

 คา่ธรรมเนียม กรณีสูญหายหรือช ารุด  150 บาท 

 พิเศษ ฟรีคา่ธรรมเนียมแรกเขา้/ออกบตัรใหม่ เมื่อสมคัรภายใน 

31 ม.ค.. 2564 

ค่าบริการการใชจ้า่ยท่ีเป็นสกุลเงินตา่งประเทศ 

 

 ถอนเงินท่ีเคร่ืองเอทีเอ็มต่างประเทศ คา่ธรรมเนียม  รายการละ 

100 บาท/ครั้ง และคา่ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนไมเ่กิน

รอ้ยละ  2.5    ไมร่วมคา่ธรรมเนียมการท ารายการท่ีเรียกเก็บ

โดยธนาคารเจา้ของเคร่ืองเอทีเอ็ม 

 การถอนเงินท่ีเคร่ืองเอทีเอ็มต่างประเทศ จ านวนการถอนเงินท่ี

เป็นเงินสกุลน้ัน ตอ้งไมเ่กินจ านวนเงินสกุลตามท่ีธนาคาร

เจา้ของเคร่ืองเอทีเอ็มก าหนด และจะถูกเปล่ียนเป็นสกุลเงินบาท 

โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนตามอตัราขายเงินสกุลน้ันท่ีธนาคาร 

และ/หรือผูใ้หบ้ริการเครือขา่ยท่ีมีสญัลกัษณบ์นบตัรน้ันก าหนด 

ณ วนัท่ีมีการถอนเงิน 

 ใชจ้า่ยผ่านบตัรดว้ยสกุลเงินตราต่างประเทศ ค่าความเส่ียงจาก

อตัราแลกเปล่ียนไมเ่กินรอ้ยละ 2.5 

ความรบัผิดชอบของเจา้ของบตัร กรณีบตัรหาย  แจง้อายดับตัร ผ่าน K-Contact Center 02-8888888  ทนัที 

 เจา้ของบตัรตอ้งรบัผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการใช้

บตัรหลงัจากบตัรหายจนถึงเวลาไมเ่กิน 5 นาที หลงัจากแจง้

อายดับตัรกบัธนาคาร 

 กรณีบตัรสูญหาย ลกูคา้อายดับตัรและท าบตัรใหม ่  ตอ้งช าระ

คา่ธรรมเนียมแรกเขา้ /คา่ธรรมเนียมรายปี 

ช่องทางในการตดิตอ่ธนาคาร  K-Contact Center 02-8888888   

ขอ้ควรระวงัและควรปฏิบตัิ 1. การท าธุรกรรมขา้มเขต ขา้มผูใ้หบ้ริการ อาจมีคา่ธรรมเนียม

เพิ่มเติม  

2. กรณีบตัรสูญหาย มีความเส่ียงท่ีท่านจะสูญเสียเงินในบญัชีของ

ท่าน  ใหรี้บแจง้อายดับตัรทนัที หรือมีปัญหาการใชบ้ริการ 

สอบถามรายละเอียดท่ี K-Contact Center โทร  02-8888888  

3. ควรเก็บรกัษาบตัร และรหสัประจ าบตัรไวใ้นท่ีปลอดภยั และเป็น

ความลบัไมใ่หสู้ญหาย หรือตกไปอยูใ่นมือของผูอ่ื้น ไมค่วรเขียน

รหสัประจ าบตัร 6 หลกั ไวบ้นบตัร และตอ้งไมแ่จง้รหสัประจ า

บตัรใหผู้อ่ื้นทราบ หรือโอนบตัรใหบุ้คคลอ่ืนใชแ้ทนเป็นอนัขาด 

4. ควรเปล่ียนรหสัประจ าบตัร 6 หลกั อยา่งน้อยทุก 3 เดือน 

5. ควรตรวจสอบยอดเงินในบญัชีอยา่งสม า่เสมอ  
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