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ใบสมัครสมาชิกบัตรเดอะพรีเมียรกสิกรไทย 

 

 

ใบสมัครบัตรหลัก 

กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนเพื่อประโยชนในการพิจารณาอนุมัติ  

(*ขอมูลสำคัญ) 

ขอมูลสวนตัวผูสมัครบัตรหลัก (ตองมีอายุตั้งแต 20 ปขึ้นไป) 

ชื่อ/ชื่อสกุล ภาษาไทย*  นาย    นาง    นางสาว    อื่นๆ 

 

ชื่อ/ชื่อสกุล ภาษาอังกฤษ*  Mr.    Mrs.    Ms.    Other 

กรุณาเขียนตัวพิมพใหญเหมือนในหนังสือเดินทาง (ไมเกิน 19 ตัวอักษร รวมเวนวรรค) 

 

วัน/เดือน/ปเกิด (ค.ศ.)           /           /                    สัญชาติ* 

บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 

Passport No. 

ลักษณะที่อยู* 

 บาน        อาคารพาณชิย/ทาวนเฮาส  คอนโด /อพารตเมนท /หอพัก 
 บานตนเอง  ปลอดภาระ  กำลังผอน /ผอนเดือนละ                บาท 
 บานบิดา /มารดา   บานญาติ /พี่นอง /บุคคลอื่น  สวัสดิการ 

เชาอยูเดือนละ                  บาท อาศัยมานาน          ป          เดือน 

ที่อยูตามทะเบียนบาน 

ชื่อหมูบาน /อาคารชุด                                 เลขที่หอง           ชั้น 
บานเลขที่             หมู       ซอย                ถนน 
แขวง /ตำบล                                เขต /อำเภอ 
จังหวัด                                     รหัสไปรษณีย 
โทรศัพทบาน*                               
โทรสาร 
โทรศัพทมือถือ* 
กรณีลูกคาเปนชาวตางชาติ กรุณาระบุที่อยูในประเทศตามสัญชาติ 
 
 

 สมัครรับ SMS แจงยืนยันการใชจายผานบัตรเครดิต (Spending Alert) 

 สมัครรับ SMS แจงขอมูลครบกำหนดชำระบัตรเครดิต (Spending Alert) 

 อีเมล 

 สมัครรับใบแจงยอดบัญชีทางอีเมล (K-eMail Statement) 

 - ไมมีคาใชจายในการสมัครและใชบริการ 

 - เมื่อสมัครจะไมไดรับใบแจงยอดบัญชีบัตรเครดิตทางไปรษณีย 

ที่อยูตามทะเบียนบาน (หากไมเหมือนที่อยูปจจุบันกรุณากรอก)* 

 

 

จังหวัด    รหัสไปรษณีย 

การศึกษาสูงสุด  ต่ำกวาปริญญาตรี  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  สงูกวาปรญิญาโท 

สถานภาพสมรส  โสด  สมรสจดทะเบียน  สมรสไมจดทะเบียน  หยา 

   หมาย  บุตร  คน 

  

อาชีพ 

 รบัราชการ ระดบั   พนกังานรฐัวสิาหกจิ  พนักงานบริษัท  พอบาน/แมบาน 

 เจาของกิจการที่จดทะเบียนพาณิชย   อาชีพอิสระ   กิจการตนเอง 

ลักษณะอาชีพ 

 ครู /อาจารย   ตำรวจ /ทหาร  สถาปนิก   วิศวกร 

 ทนายความ  ผูพิพากษา /อัยการ   แพทย  พยาบาล

 เภสัชกร  พนักงานขาย  อื่นๆ (โปรดระบุ) 

สถานที่ทำงาน 

ชื่อสถานที่ทำงาน* 

อาคาร                              ชั้น         แผนก /ฝาย 

เลขที่           หมู      ซอย                        ถนน          

แขวง/ตำบล                               เขต/อำเภอ 

จังหวัด                                    รหัสไปรษณีย 

โทรศัพท*                                  โทรสาร 

ตำแหนง*                                  อายุงาน*         ป 

เวลาทำการที่สะดวกใหธนาคารติดตอสอบถาม                                     น. 

กรณีอายุงานไมถึง 6 เดือน โปรดระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพทของที่ทำงานเดิม 

ชื่อสถานที่ทำงานเดิม 

อายุงานเดิม                         โทรศัพท 

ลักษณะธุรกิจ 

 คาปลีก   คาสง   ผูผลิต   บริการ 

ประเภทธุรกิจ 

 เกษตรกรรม  เกษตรแปรรปู  อาหาร/เครือ่งดืม่  ยานพาหนะ/อะไหล  เคมภีณัฑ   

 รานสะดวกซือ้   การสือ่สาร /เครือ่งมอืสือ่สาร   อปุกรณอเิลก็ทรอนกิส/เครือ่งใชไฟฟา   

 สาธารณปูโภค /ไฟฟา  ปโตรเคมีและผลติภัณฑ  พลาสตกิ  โรงแรม/รานอาหาร 

 การศึกษา  คาอญัมณ ีคาทองคำ  เครือ่งจกัร /ผลติภณัฑโลหะ 

 ธรุกจิการเงนิ /โรงรบัจำนำ  กระดาษ /สิ่งพิมพ  อสงัหารมิทรพัย/พฒันาทีด่นิ 

 รับเหมากอสราง  วัสดุกอสราง  สิ่งทอ  ขนสง 

 เฟอรนิเจอร / โรงเลื่อย  เวชภัณฑ / โรงพยาบาล/คลินิก  สถานบนัเทงิเรงิรมย 

 ทัวร /นำเที่ยว  ธรุกจิแลกเปล่ียนเงนิตราตางประเทศ  คาวัตถุโบราณ 

 บริการโอน /รับโอนเงิน  คาอาวุธยุทธภัณฑ /ยุทโธปกรณ 

 จัดหางานใหแรงงานตางชาติ /สงคนไปทำงานตางประเทศ  บริการ 

  อื่นๆ (เหมืองแร /ผลิตภัณฑหนัง /รองเทา /ของเด็กเลน) หรือ โปรดระบุ 

 

สถานที่สะดวกรับบัตร/สถานที่จัดสงใบแจงยอดบัญชีบัตร 

“เดอะพรีเมียร” และเอกสารอื่นๆ 

 ที่อยูอาศัยปจจุบัน  ที่ทำงาน 

A สวนที่ 1



รายได* 
 กรณีเปนผูมีเงินเดือนประจำ เงินเดือนประจำ                   บาท/เดือน 
 กรณีเปนเจาของกิจการ  
 ยอดขายจากธุรกิจ                   บาท/เดือน  กำไรสุทธิ (เฉพาะสวนของผูสมัคร)                   บาท/เดือน 
 กรณีเปนผูประกอบการอาชีพอิสระ รายได                   บาท/เดือน 
รายไดอื่นๆ             บาท/เดือน 
ที่มาของรายไดอื่นๆ (พรอมเอกสารหลักฐานประกอบ)     โบนัส      คาคอมมิชชั่น       อื่นๆ โปรดระบุ 
มูลคาทรัพยสินสทุธิ (ระบุ)* 
วิธีการรับรายได     รับเปนเงินสด/เช็ค        รับเปนเงินสดและเขาบัญชีธนาคารอีกสวนหนึ่ง 
 เขาบัญชีธนาคาร ระบุชื่อธนาคาร                                             สาขา 
รายจายประจำ          บาท/เดือน 

การดำรงตำแหนงระดับสูงทางราชการ / การเมือง* 
ทานมีความเกี่ยวของกับผูดำรงตำแหนงหัวหนาสวนราชการ ผูบัญชาการเหลาทัพ ผูบัญชาการทหารสูงสุด ผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ 
ขาราชการการเมือง ใชหรือไม (โปรดเลือก)   ไมใช      ใช ถาใชโปรดระบุขอมูลเพิ่มเติมดังตอไปนี้ 
ชื่อ                                            ตำแหนง                                   ความสัมพันธกับทาน 
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหนง : ตั้งแต                                               ถึง 
หากตองการใชบริการที่เครื่องเอทีเอ็ม หรือบริการธนาคารอัตโนมัติทางโทรศัพท กรุณาระบุเลขที่บัญชีเงินฝากสวนบุคคลของทาน      
ที่มีอยูกับธนาคารกสิกรไทยเทานั้น (กรณีใช 2 ประเภทบัญชีตองเปนบัญชีสาขาเดียวกัน) (อัตราคาธรรมเนียมรายปจากการใช       
บัตรเครดิตเบิกถอนจากบัญชีเงินฝากของลูกคาที่เครื่องเอทีเอ็มเปนไปตามประกาศธนาคาร) 
 บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี   
 บัญชีออมทรัพย เลขที่บัญชี 

การชำระรายการใชจายบัตรเครดิต (เลือกขอใดขอหนึ่ง)* 
 ชำระดวยเงนิสด หรอืเชค็ ตามจำนวนขัน้ต่ำ 10% ของยอดเงนิตามใบแจงยอดบญัชีบตัรเครดติในแตละเดอืนและไมนอยกวา 1,000 บาท  
 หรือยอดใดยอดหนึ่งที่สูงกวา 
 ชำระโดยการหักบัญชี (เฉพาะบัญชีเงินฝากของทานที่มีอยูกับธนาคารกสิกรไทยเทานั้น) ยินยอมใหธนาคารหักจากบัญชีเงินฝาก 
 ประเภท   กระแสรายวัน    ออมทรัพย  
 เลขที่บัญชี 
 ชื่อบัญชี 
เงื่อนไขการหักบัญชี 
 หักบัญชีตามจำนวนขั้นต่ำ 10% ของยอดเงินตามใบแจงยอดบัญชีเครดิตและไมนอยกวา 1,000 บาท หรือยอดใดยอดหนึ่งที่สูงกวา  
 หักบัญชีเต็มจำนวนตามใบแจงยอดบัญชีบัตรเครดิต 
 ลงชื่อ X 
 เจาของบัญชีเงินฝาก (ผูสมัครบัตรหลัก) 
 (ลายมือชื่อเหมอืนตัวอยางที่ใหไวกับธนาคาร) 
 กรณีเปนบัญชีรวมตองมีการลงนามจากเจาของบัญชีรวมดวย 

คำรับรองและขอตกลงของผูสมัครบัตรหลัก 

ขาพเจาผูสมัครบัตรหลักขอให บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) 
ออกบัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารตามประเภทและระดับบัตรที่ขาพเจา
เลือกไวหรือตามระดับบัตรตามผลการพิจารณาของธนาคาร (“บัตร”)     
ใหแกขาพเจาและขาพเจาขอใหคำรับรองวาขอความที่ปรากฏในใบสมัคร   
นี้ ถูกตองครบถวนและเปนความจริงทุกประการ ในกรณีที่มีผู สมัคร       
บัตร เส ริม ข าพ เจ าตกลงยินยอมผูก พัน รับ ผิดชอบร วมกับ ผู ส มัคร        
บัตรเส ริม ในบรรดาภาระหน้ีสินและ /หรือค า ใชจ าย อันเ กิดจากการ        
ใชบัตรทั้งปวง 

โดยขาพเจ าตกลงยินยอมผูกพันตามขอตกลงและเงื่ อนไขการใช     
บัตรเครดิตที่ออกโดย บมจ .ธนาคารกสิกรไทยท่ีสงแนบมาพรอมกับ     
บัตรเครดิตทุกประการ 

ข าพ เ จ า ตกลง ให เ ป นสิ ท ธิ ของธนาคาร ในการพิ จา รณาต ออา ยุ        
บัตร /ยกเลิกบัตร และ /หรือออกบัตรประเภทอื่นแทนบัตรเ ดิมใหแก    
ข าพ เจ า /ผู สมั ครบั ตร เสริ ม ได ตามความเหมาะสม หาก คุณสมบัติ        
ของขาพเจา /ผูส มัครบัตรเสริมไม เปนไปตามหลักเกณฑและเงื่ อนไข     

ของแตละประเภทบัตรเครดิตที่ธนาคารกำหนด 

ลงชื่อ X 
ผูสมัครบัตรหลัก/ผูสมัครใชบริการ/ผูรับผลประโยชนที่แทจริง 

  วันที่          เดือน                      พ.ศ.        

ขาพเจายินดีใหธนาคาร เปดเผยขอมูลของขาพเจาใหแกกลุมธุรกิจ

ทางการเงินธนาคารกสิกรไทย ผูที่ไดรับมอบหมาย* เพื่อการพิจารณาและ

เสนอผลิตภัณฑ บริการ และขอเสนอพิเศษอ่ืนใหแกขาพเจา และ/หรือ 

เพื่อการอ่ืนได 

ลงชื่อ X 
ผูสมัครบัตรหลัก/ผูสมัครใชบริการ/ผูรับผลประโยชนที่แทจริง/ผูใหความยินยอม 

  วันที่          เดือน                      พ.ศ.        

A สวนที่ 2 

หมายเหตุ : 
* กลุมธรุกจิทางการเงนิธนาคารกสกิรไทย และผูที่ไดรบัมอบหมาย (1) บรษิทั ลสีซ่ิงกสิกรไทย จำกดั (2) บรษิทั แฟคเตอร ี แอนด อคีวปิเมนท กสกิรไทย จำกัด  
(3) บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (4) บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (5) บริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทย จำกัด  
(6) บริษัท เมืองไทย โบรกเกอร จำกัด (7) บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (8) บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (9) บริษัท โพรเกรส  
มัลติ อินชัวรันส โบรกเกอร จำกัด (10) บริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยที่จะมีขึ้นในอนาคต  



โปรดอานขอตกลงและเงื่อนไขการใชบัตรเครดิตและคูมือการใชบริการของธนาคารเพื่อความเขาใจของคุณ 
รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย คาบริการ คาธรรมเนียม และคาใชจายอื่นๆ ในการใชบัตรเครดิต 

 1. ดอกเบ้ีย คาปรับ คาธรรมเนียม คาบริการอ่ืน
  • คาธรรมเนียมในการใชวงเงิน
  • คาปรับในการชำระหน้ีลาชากวากำหนด
  • คาธรรมเนียม หรือคาบริการอ่ืน
  • วันท่ีเร่ิมคิดดอกเบ้ีย1

ดอกเบ้ีย 20 % ตอป
ไมมี
ไมมี
ไมมี

การซ้ือสินคาหรือบริการเร่ิมคิดจากวันท่ีบันทึกรายการ/การเบิกถอนเงินสดเร่ิมคิดจากวันท่ีเบิกเงินสด

 2. อัตราการผอนชำระคืนข้ันต่ำ 10% ของยอดเงินตามใบแจงยอดบัญชีบัตรเครดิตในแตละเดือนและไมนอยกวา 1,000 บาท/รอบบัญชี

 3. คาธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด 3% ของจำนวนเงินสดท่ีเบิกถอนโดยมียอดข้ันต่ำในการเบิกถอนเงินสดแตละคร้ังไมนอยกวา 2,000 บาท

 4. ระยะเวลาการชำระคืนโดยปลอดดอกเบ้ีย สูงสุด 15 วัน นับจากวันสรุปยอดรายการ (หากชำระเต็มจำนวนตามกำหนด)

  คาธรรมเนียมในการดำเนินงาน บัตร THE PREMIER กสิกรไทย

 5. คาธรรมเนียมของบัตรแตละประเภท (บาทตอป)
  แรกเขา บัตรหลัก
    บัตรเสริม
  รายป บัตรหลัก
    บัตรเสริม

ไมมี
ไมมี

10,000
10,000

 6. คาธรรมเนียมในการชำระเงิน
  ชำระโดยหักบัญชีธนาคาร
  ชำระท่ีเคานเตอรของธนาคาร
  ชำระผานระบบโทรศัพทอัตโนมัติ
  ชำระท่ีจุดบริการรับชำระเงิน
  ชำระโดยเช็คหรือธนาณัติทางไปรษณีย
  ชำระผานเคร่ือง ATM
  ชำระผานระบบอินเทอรเน็ต
  ชำระท่ีเคานเตอรของธนาคารอ่ืน2

ไมมี
ไมมี
 ไมมี

 ข้ึนกับผูใหบริการ
ไมมี
ไมมี
ไมมี
 ไมมี

 7. คาธรรมเนียมการออกบัตรใหมกรณีหาย/ชำรุด บัตร THE PREMIER กสิกรไทย 500 บาท/คร้ัง

 8. คาธรรมเนียมในการขอใบแจงยอดบัญชี 50 บาท/คร้ัง ยกเวน กรณีการขอผานทางโทรศัพทอัตโนมัติและสงกลับทางโทรสาร

 9. คาธรรมเนียมในการขอสำเนาใบบันทึกการขาย
  สำหรับรายการใชจายในประเทศ
  สำหรับรายการใชจายในตางประเทศ

100 บาท/ฉบับ
200 บาท/ฉบับ

 10. คาธรรมเนียมในการขอรหัสประจำตัวบัตรเครดิตใหมทดแทนรหัสเดิม 100 บาท/คร้ัง

 11. คาธรรมเนียมในการขอตรวจสอบรายการ ไมมี

 12. คาธรรมเนียมในการชำระภาษีอากรและคาธรรมเนียมใหแกหนวยงานราชการ สูงสุดไมเกิน 2%

 13. คาติดตามทวงถามหน้ี 200 บาท ตอรอบบัญชี3

 14. คาความเส่ียงจากการแปลงสกุลเงิน 2.5% ของอัตราแลกเปล่ียนกลางของบริษัทท่ีธนาคารเปนสมาชิก (“อัตรากลาง”)4

หมายเหตุ : 
• ดอกเบีย้ และคาธรรมเนยีมตาง  ๆอาจมกีารเปลีย่นแปลงได  
 โดยธนาคารจะแจงใหทราบลวงหนา 
• กรณชีำระคาใชจายบตัรเครดิตดวยเช็ค หรอืชำระท่ีจดุบริการ  
 ชำระเงิน กรุณาชำระเงินลวงหนา 3 วันทำการกอน 
 ถึงวันครบกำหนดชำระ 
• กรณีผูถือบัตรทำรายการเบิกถอนเงินสดผานเคร่ือง  
 ATM ในตางประเทศ ผูถอืบตัรอาจถูกเรียกเก็บคาธรรมเนียม  
 การทำรายการจากธนาคารเจาของเครื่อง ATM 
• กรณีที่ผูถือบัตรมียอดหนี้คางชำระจากการใชบัตร 
 เครดิตเกินกวาระยะเวลาทีก่ำหนด ธนาคารไดมอบหมาย  
 ใหนิติบุคคลซึ่งเปนผู ใหบริการเรียกเก็บหนี้เปนผู 
 ติดตามทวงถามหนี้ดงักลาว และในการติดตามหนี้นั้น  
 จะมีคาติดตามทวงถามหนี้ตามท่ีธนาคารประกาศ 
 กำหนด และธนาคารหรอืผูใหบรกิารเรยีกเกบ็หนีไ้ดแจง  
 ใหผูถือบัตรทราบ 
1 อัตราดอกเบี้ย • สำหรับการซ้ืืือสินคา/บรกิาร ธนาคาร  
   จะเร่ิมคิดดอกเบ้ียนับต้ังแแตวันท่ี 
   บันทกึรายการจนถงึวนัทีช่ำระเงนิคนื 
  • สำหรับการเ บิกเงินสดลวงหนา  
   ธนาคารจะเริ่มคิดดอกเบี้ยนับต้ังแต 
   วันทีเ่บกิเงินสดจนถงึวนัทีช่ำระเงนิคนื 
  • รายการเบิกเงินสดลวงหนาจะไมมี 
   ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย 
2 บรกิารน้ียังัไมเปดใหบรกิาร ธนาคารจะแจงใหทานทราบ  
 ในลำดับตอไป 
3 คาติดตามทวงถามหนี้ - คาธรรมเนียมยังไมรวมภาษี 
 มูลคาเพิ่ม 7% - กรณีผูถือบัตรเครดิตกสิกรไทยเพ่ือ   
 ผูประกอบการผิดนัดชำระหนี้ ธนาคารหรือผูใหบริการ 
 เรยีกเก็บหน้ีจะมีคาตดิตามทวงถามหน้ีของบัตรประเภท  
 ดังกลาวเพ่ิมเติมจากบัตรเครดิตกสิกรไทยประเภทอ่ืน 
 ทีท่านถอือยู - เร่ิมตัง้แตรอบบัญชวีนัที ่5 สงิหาคม 2556 
4 คาใชจายใดๆ ที่เกิดจากการใชจายผานบัตร (รวมถึง 
 การเบิกเงินสด) เปนสกุลเงินตราตางประเทศจะถูก 
 เรียกเก็บเปนเงินบาทไทยตามอัตราแลกเปล่ียนท่ี 
 ธนาคารถูกเรียกเก็บจากบริษัทบัตรเครดิตที่ธนาคาร 
 เปนสมาชิกอยู ณ วันที่มีการเรียกเก็บยอดคาใชจาย    
 ดังกลาวกับธนาคารท้ังนี้ หากสกุลเงินตางประเทศ   
 ดงักลาวไมใชเปนสกลุเงนิดอลลารสหรฐั ยอดคาใชจัาย  
 ดังกลาวอาจจะถูกแปลงเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐ 
 กอนที่จะทำการแปลงเปนสกุลเงินบาทเพ่ือเรียกเก็บ 
 กับธนาคารผูถอืบตัรสามารถตรวจสอบอตัราแลกเปลีย่น 
 เพื่อใชในการอางอิงเบื้องตนไดจาก กรณีบัตร VISA :  
 http://corporate.visa.com/pd/consumer_services/ 
 consumer_ex_rates.jsp นอกจากนี้ ธนาคารคิดคา 
 ความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินดังกลาวในอัตรา  
 รอยละ 2.5 จากยอดคาใชจายท่ีเกิดขึ้นเพ่ือปองกัน  
 ความเสีย่งทีเ่กดิจากการแปลงสกลุเงนิดงักลาวขางตน 



                                                                                    Ref. No. KBank  
ความยินยอมในการเปดเผยขอมูลทางโทรสาร 

ทำที่                                             วันที่                 เดือน                                 พ.ศ.      
วิธีการใหความยินยอมทางโทรสาร 
1. ผูใหความยินยอมตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนและลงลายมือชื่อ 
2. ผูใหความยินยอมตองแนบเอกสารดงันีม้าพรอมโทรสารดวย : บคุคลธรรมดา - สำเนาบตัรประจำตวัประชาชนท่ีผูใหความยนิยอมลงลายมอืชือ่รับรอง 
3. ผูใหความยนิยอมอาจสงโทรสารดวยตวัเองหรอืมอบหมายใหผูใดเปนผูสงแทนก็ได 

เงื่อนไขในการใหความยินยอมทางโทรสาร 
การใหความยินยอมทางโทรสารเปน “ขอมูลอิเล็กทรอนิกส” หรือเปนขอความท่ีไดสราง สง รับ เก็บรักษา หรือประมวลผลดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ซึ่งหามมิใหผูใหความยินยอมปฏิเสธความมีผลผูกพนัและการบังคับใชทางกฎหมายของขอความใดเพยีงเพราะเหตุทีข่อความน้ัน
อยูในรปูของขอมูลอเิลก็ทรอนกิส การใหความยนิยอมทางโทรสารนี้จึงมีผลเปนการใหความยินยอมตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจขอมูล
เครดิตทุกประการ 

ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว                                                 นามสกุล 
วัน/เดือน/ป พ.ศ.เกิด                                      หมายเลขโทรศัพท 
 บัตรประจำตัวประชาชน          เลขที่ 

สำหรับบุคคลตางดาว  หนังสือเดินทาง เลขที่ 
  อื่นๆ โปรดระบุ เลขที่ 

ความยนิยอมนีจ้ดัทำขึน้ดวยความสมคัรใจของขาพเจา และสงใหแก บรษิทั ขอมลูเครดติแหงชาต ิ จำกดั (บรษิทั) ทางโทรสารเพือ่เปนหลักฐาน        
วาขาพเจาตกลงยินยอมให บริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด (บริษัท) เปดเผยหรือใหขอมูลของขาพเจาแก บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ซึ่งเปน
สมาชิกหรือผูใชบริการของบริษัท เพื่อประโยชนในการวิเคราะหสินเชื่อ การออกบัตรเครดิต ตามคำขอสินเชื่อ/ขอออกบัตรเครดิตของขาพเจาที่
ใหไวกบัธนาคาร/บริษทัดงักลาวขางตน รวมท้ังเพือ่ประโยชนในการทบทวนสนิเชือ่ ตออายสุญัญาสินเชือ่/บตัรเครดติ การบรหิารและปองกันความ 
เสีย่งตามขอกำหนดของธนาคารแหงประเทศไทย และใหถอืวาคูฉบบัและบรรดาสำเนา ภาพถาย ขอมลูอเิล็กทรอนิกส หรอืโทรสารท่ีทำสำเนาข้ึน 
จากโทรสารฉบับนี้ โดยการถายสำเนา ถายภาพหรือบันทึกไวไมวาในรูปแบบใดๆ เปนหลักฐานในการใหความยินยอมของขาพเจาเชนเดียวกัน 
อนึ่ง กอนใหความยินยอมขาพเจาไดทราบถึงวิธีการและเงื่อนไขของวิธีการใหความยินยอมผานทางโทรสาร ซึ่งระบุไวดานบนของความยินยอม
นี้อยางชัดเจนแลว 

ลงชื่อ X                                                         ผูใหความยินยอม 

                                  (                                                           ) ตัวบรรจง 

                                                เฉพาะเจาหนาที่ธนาคาร 

 ลงชื่อ X                                              พยาน       ลงชื่อ X                                             พยาน 
        (                                               ) ตัวบรรจง             (                                               ) ตวับรรจง 

หมายเหตุ : ขอมูลที่บริษัทเปดเผยใหแกสมาชิกหรือผูใชบริการเปนองคประกอบหนึ่งในการพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงิน         
 แตการเปดเผยขอมูลดังกลาวเปนสิทธิของเจาของขอมูลที่จะใหความยินยอมหรือไมก็ได 

A เฉพาะเจาหนาที่ธนาคาร 

สงใบสมัครและเอกสารไปที่ 

• ทุกสาขาของธนาคารที่ทานสะดวก 

• สงทางไปรษณียถึง บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ฝายการใหบริการ 

 ผลิตภัณฑสินเช่ือไมมีหลักประกันและรานคารับบัตร ชั้น 7 สำนัก 

 แจงวัฒนะ เมืองทองธานี 47/7 หมู 3 ถนนปอปปูลา แขวงบานใหม          

 เขตปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดที่    

 THE PREMIER Contact Center โทร . 02-8888877  

 www.kasikornbank.com 

 

สำหรับเจาหนาที่ธนาคาร 

บัตรหลัก 

รหัสโครงการ 

ขอมูลของผูแนะนำ (ชื่อ/ชื่อสกุล) 

รหัสสาขา             รหัสพนักงาน    

ขอมูลของผูขาย (ชื่อ/ชื่อสกุล) 

รหัสสาขา             รหัสพนักงาน 

ผูตรวจความครบถวนของเอกสารรับรองขอมูลและการสมัครบัตร

เครดิตของผูสมัคร 

     เอกสารและขอมูลถูกตองครบถวน          

     ลูกคามีตัวตนและสมัครบัตรเครดิตจริง 

ความเห็น 

 

 

ตำแหนง                            วันที่    

ลงชื่อ (ลายมือชื่อ) X 

โปรดเขียนชื่อสกุลตัวบรรจง 
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B สวนที่ 3 

ใบสมัครบัตรเสริม* 

 
 
กรุณากรอกขอมูลของผูถือบัตรหลัก 
ชื่อ/ชื่อสกุลบัตรหลัก  
หมายเลขบัตรหลัก 
ผูถือบัตรหลักมีความสัมพันธกับทานเปน 

 สามี/ภรรยา     บุตร     บิดา/มารดา     พี่นอง     อื่นๆ 
กรุณากรอกขอมูลของผูถือบัตรเสริม (ผูสมัครบัตรเสริมตองมีอายุ 15 ป ขึ้นไป) 
ชื่อ/ชื่อสกุล ภาษาไทย     นาย     นาง     นางสาว     อื่นๆ 
 
วัน/เดือน/ปเกิด(ค.ศ.)           /           /                    สัญชาติ* 
ชื่อ/ชื่อสกุล ภาษาอังกฤษ    Mr.    Mrs.    Ms.    Other 
ชื่อ/ชื่อสกุล ภาษาอังกฤษที่ตองการใหปรากฏบนบัตรเครดิต 
กรุณาเขียนตัวพิมพใหญ (ไมเกิน 19 ตัวอักษร รวมเวนวรรค) 
 
บตัรประจำตวัประชาชนเลขท่ี 
Passport No.                                              สถานภาพสมรส 

ที่อยูอาศัยปจจุบัน / สถานที่รับบัตรเครดิต 
ชื่อหมูบาน/อาคารชุด                            เลขที่หอง              ชั้น 
บานเลขที่            หมู         ซอย                  ถนน 
แขวง/ตำบล                 เขต/อำเภอ                  จังหวัด 
รหัสไปรษณีย โทรศัพทบาน 
โทรสาร โทรศัพทมือถือ*                 
ชื่อสถานที่ทำงาน                               โทรศัพท 
ที่อยูที่ทำงาน 

 สมัครรับ SMS แจงยืนยันการใชจายผานบัตรเครดิต (Spending Alert) 
 สมัครรับ SMS แจงขอมูลครบกำหนดชำระบัตรเครดิต (Due Alert) 

หากตองการใชบรกิารท่ีเครือ่งเอทเีอม็ หรอืบรกิารธนาคารอตัโนมัตทิางโทรศพัท กรณุาระบุ 
เลขท่ีบญัชเีงนิฝากสวนบคุคลของทานทีม่อียูกบัธนาคารกสกิรไทยเทานัน้ (กรณใีช 2 ประเภท 
บัญชีตองเปนบัญชีสาขาเดียวกัน) (อัตราคาธรรมเนียมรายปจากการใชบัตรเครดิต    
เบิกถอนจากบัญชีเงินฝากของลูกคาที่เครื่องเอทีเอ็มเปนไปตามประกาศธนาคาร) 

 บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 
 บัญชีออมทรัพย เลขที่บัญชี 

การชำระรายการใชจายบัตรเครดิต (เลือกขอใดขอหนึ่ง)* 

 ชำระดวยเงินสด หรือเช็ค ตามจำนวนข้ันต่ำ 10% ของยอดเงิน ตามใบแจงยอดบัญชี 
 บัตรเครดิตในแตละเดือนและไมนอยกวา 1,000 บาท หรือยอดใดยอดหนึ่งที่สูงกวา 

 ชำระโดยการหักบัญชี (เฉพาะบัญชีเงินฝากของทานท่ีมีอยูกับธนาคารกสิกรไทยเทานั้น)  
 ยินยอมใหธนาคารหักจากบัญชีเงินฝากประเภท 

 กระแสรายวัน     ออมทรัพย  
เลขที่บัญชี 
ชื่อบัญชี 
เงื่อนไขการหักบัญชี 
 หักบัญชีตามจำนวนขั้นต่ำ 10% ของยอดเงินตามใบแจงยอดบัญชีเครดิตในแตละเดือน 
 และไมนอยกวา 1,000 บาท หรือยอดใดยอดหนึ่งที่สูงกวา 
 หักบัญชีเต็มจำนวนตามใบแจงยอดบัญชีบัตรเครดิต 

   ลงชื่อ X 
 เจาของบัญชีเงินฝาก (บัตรหลัก / บัตรเสริม) 
 (ลายมือชื่อเหมือนตัวอยางที่ใหไวกับธนาคาร) 
 กรณีเปนบัญชีรวมตองมีการลงนามจากเจาของบัญชีรวมดวย 

 คำรับรองและขอตกลงของผูสมัครบัตรเสริม 
ขาพเจาผูสมัครบัตรเสริม ขอใหคำรับรองวา

ขอความท่ีปรากฏในใบสมัครน้ีถูกตองครบถวน 
และ เปนความจ ริ ง ทุกประการ โดยข าพ เจ า    
ตกลงยินยอมผูกพันตามขอตกลงและเงื่ อนไข  
การ ใช บั ต ร เคร ดิตที่ ออก โดย บมจ .ธนาคาร    
กสิ กร ไทยที่ ส ง แนบมาพร อมกั บ บั ต ร เ ค ร ดิ ต     
ทุกประการ  

ข า พ เ จ า ต ก ล ง ใ ห เ ป น สิ ท ธิ ข อ ง ธ นา ค า ร    
ในการพิจารณาตออายุบัตร /ยกเลิกบัตร และ /
ห รื อ อ อ ก บั ต ร ป ร ะ เ ภ ท อ่ื น แ ท น บั ต ร เ ดิ ม      
ใ ห แ ก ข า พ เ จ า ไ ด ต า ม ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม      
ห า ก คุณ สม บั ติ ข อ ง ข า พ เ จ า ไ ม เ ป น ไ ป ต า ม  
หลั ก เ กณฑ แ ล ะ เ งื่ อ น ไ ข ขอ ง แต ล ะ ป ร ะ เ ภท 
บัตรเครดิตที่ธนาคารกำหนด 

ลงชื่อ X 
ผูสมัครบัตรเสริม/ผูสมัครใชบริการ/ 

ผูรับผลประโยชนที่แทจริง 
วันที่         เดือน             พ.ศ. 

ขาพเจายินดีใหธนาคาร เปดเผยขอมูลของ
ขาพเจาใหแกกลุมธุรกิจทางการเงินธนาคาร
ก สิกร ไทย ผู ที่ ไ ด รั บมอบหมาย * เ พ่ื อการ
พิจารณาและเสนอผลิตภัณฑ บริการ และขอ
เสนอพิเศษอื่นใหแกขาพเจา และ/หรือ เพื่อการ
อื่นได 

ลงชื่อ X 
ผูสมัครบัตรเสริม/ผูสมัครใชบริการ/ 

ผูรับผลประโยชนที่แทจริง/ผูใหความยินยอม 
วันที่         เดือน             พ.ศ. 
 
 
 

ผู ถื อบั ต รห ลักต อ งกา ร ให บั ต ร เ ส ริม ร วม ใช   
วงเงินได  เทากับวงเงินบัตรหลัก 
 50% ของวงเงินบัตรหลัก 
 25% ของวงเงินบัตรหลัก 
 ระบุวงเงิน              บาท 

( ว ง เ งิ น ขอ ง บั ต รหลั ก แล ะบั ต ร เ ส ริ มทุ ก ใ บ     
รวมกัน จะไมเกินวงเงินใชจายของบัตรหลัก  
ซึ่งเรียกวาวงเงินรวมทุกบัตร หรือ Credit Line) 
ข า พ เ จ า ผู ส มั ค ร บั ต ร ห ลั ก ยิ น ย อ ม ใ ห ผู       
สมัคร ดังกล าวข างตน เปนผู ถื อบัตร เส ริมได  
และขอให บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”)  
ออกบัตรเครดิตท่ีออกโดยธนาคาร ตามประเภท
และ ร ะดั บบั ต รที่ ผู ส มั ค รบั ต ร เ ส ริ ม เ ลื อก ไ ว    
หรือตามระดับบัตรตามผลการพิจารณาของ
ธนาคาร ( “บัตร ” ) ให แก ผู ส มัครบั ตร เสริ ม     
ขาพเจาขอใหคำรับรองวาขอความที่ ปรากฏ   
ใ น ใ บ ส มั ค ร นี้ ถู ก ต อ ง ค ร บ ถ ว น แ ล ะ เ ป น      
ค ว า ม จ ริ ง ทุ ก ป ร ะ ก า ร แ ล ะ ต ก ล ง ยิ น ย อ ม     
ผู กพันรั บผิ ดชอบร วม กับผู ส มัคร บัตร เส ริม      
ใ นบ ร รดาภา ร ะห น้ี สิ น แล ะ /หรื อ ค า ใ ช จ า ย       
อันเกิดจากการใชบัตรทั้งปวง 

ลงชื่อ X 
 ผูสมัครบัตรหลัก/ผูใหคำยินยอม 
วันที่         เดือน             พ.ศ. 

*กรณีตองการสมัครบัตรเสริมเพิ่มกรุณาโทรแจงขอใบสมัครไดที่ 
THE PREMIER Contact Center 02-8888877 

หมายเหตุ : 
* กลุมธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย และผูที่ไดรับมอบหมาย (1) บริษัท ลีสซ่ิงกสิกรไทย จำกัด  
(2) บริษทั แฟคเตอรี แอนด อคีวปิเมนท กสกิรไทย จำกดั (3) บริษทัหลกัทรพัยจดัการกองทุน กสกิรไทย จำกดั 
(4) บริษทัหลกัทรพัย กสกิรไทย จำกดั (มหาชน) (5) บริษทั ศนูยวจิยักสกิรไทย จำกดั (6) บริษทั เมอืงไทย 
โบรกเกอร จำกัด (7) บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (8) บริษัท เมืองไทยประกันภัย 
จำกัด (มหาชน) (9) บริษัท โพรเกรส มัลติ อินชัวรันส โบรกเกอร จำกัด (10) บริษัทในกลุมธุรกิจ
ทางการเงินธนาคารกสิกรไทยที่จะมีขึ้นในอนาคต  



B สวนที่ 4 

แบบฟอรมการสมัครแผนพิทักษสินเชื่อบัตรเครดิต (Credit Shield Insurance) 

แผนพิทักษสินเชื่อบัตรเครดิต (Credit Shield Insurance) จะใหความคุมครองยอดเงินคางชำระจากการใชจายผานบัตรเครดิตกสิกรไทย  ดวยอัตราเบี้ยประกันภัยเพียง 0.35% ของยอดเงินทั้งหมดที่เรียกเก็บใน
แตละเดือนในวงเงินคุมครองสูงสุด 500,000 บาท โดยจะไดรับความคุมครองดังตอไปนี้ 

การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพส้ินเชิงถาวร โดยใหความคุมครองยอดคาใชจายคางชำระ ณ วันท่ีเสียชีวิต หรือวันท่ีเริ่มทุพพลภาพส้ินเชิงถาวร หรือเกิดความสูญเสีย สูงสุดไมเกินวงเงินบัตรเครดิตหรือสูงสุด     
ไมเกิน 500,000 บาท 

การทุพพลภาพสิ้นเชิงชั่วคราว โดยใหความคุมครองในอัตราเทากับ 10% ของยอดคางชำระ ณ วันที่เริ่มทุพพลภาพสิ้นเชิงชั่วคราว เปนระยะเวลาตอเนื่องสูงสุดไมเกิน 10 เดือน ทั้งนี้ไมเกินวงเงินบัตรเครดิต 
หรือวงเงินคุมรอง 500,000 บาท แลวแตจำนวนใดจะนอยกวา 

กรุณาระบุความประสงคการสมัครเปนสมาชิกแผนพิทักษสินเชื่อบัตรเครดิต (Credit Shield Insurance) 

ขาพเจาผูสมัครบัตรหลัก และ/หรือ ผูสมัครบัตรเสริม มีความประสงคสมัครเปนสมาชิกแผนพิทักษสินเชื่อบัตรเครดิต 
สมัครสำหรับ   บัตรหลัก                บัตรเสริม                

ทัง้นีข้าพเจา ผูสมคัรบตัรหลกั และ/หรอื ผูสมัครบตัรเสรมิ ขอยนืยันวาขาพเจามอีายตุำ่กวา 65 ปบรบิรูณ มสีขุภาพสมบรูณทกุประการ รวมท้ังไมเคยทราบวาเปนหรอืไดรบัเชือ้ HIV (ภูมคิุมกันบกพรองหรอื AIDS) 
และไมมีสวนใดพิการหรือทุพพลภาพ หากขาพเจาไมพอใจในเงื่อนไขของการทำประกันภัย ขาพเจาสามารถยกเลิกความคุมครองของขาพเจาโดยจะแจงเปนลายลักษณอักษรมาที่ธนาคารกสิกรไทย ลวงหนา 7 วัน 

ขาพเจาตกลงยินยอมใหเรียกเก็บคาเบ้ียประกันภัยจากบัญชีบัตรเครดิตกสิกรไทยของขาพเจาไดและขาพเจารับทราบและยอมรับวา ความคุมครองตามเง่ือนไขกรมธรรมของแผนพิทักษสินเช่ือบัตรเครดิตน้ี      
จะสิ้นผลบังคับลง นับตั้งแตวันที่ขาพเจาพนสภาพจากการเปนสมาชิกบัตรเครดิตกสิกรไทย 

 
 ลงชื่อ X                                                           ผูสมัครบัตรหลัก/ผูรับผลประโยชนที่แทจริง 
                                                         (                                                            ) 
                                                         วันที่          เดือน                      พ.ศ.             

 ลงชื่อ X                                                           ผูสมัครบัตรเสริม/ผูรับผลประโยชนที่แทจริง 
                                                         (                                                            ) 
                                                         วันที่          เดือน                      พ.ศ.             

 คำเตือนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ผูขอเอาประกันภัยตองตอบคำถามตามแบบสอบถามตามความเปนจริงทุกขอ การปกปด ขอเท็จจริงใดๆ อาจจะเปนเหตุให
บริษัทผูรับประกันภัย ปฏิเสธไมจายเงินคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 865 ได 
หมายเหตุ : 
• รายละเอียดเงื่อนไขการคุมครองจะระบุในหนังสือตอบรับการประกันชีวติกลุม ที่ออกโดยบริษัท เมืองไทยประกันชีวิตจำกัด ซึ่งจะจัดสงใหทานเมื่อใบคำขอเอาประกันชีวิตไดรับการพิจารณา 
• ความคุมครองตามเงื่อนไขกรมธรรมของแผนพิทักษสินเชื่อบัตรเครดิตนี้ จะเร่ิมมีผลสมบูรณเม่ือทานไดชำระคาเบ้ียประกันภัยแลว โดยการทำประกันภัยน้ีจะมีผลคุมครองตราบเทาท่ีทานยังคงเปนสมาชิกบัตรและ     
 เขารวมโครงการนี้อยูแมวาหมายเลขบัตรจะมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการออกบัตรใหมของธนาคาร 
• คาเบี้ยประกันจะตัดจากบัญชีบัตรเครดิต และคุมครองเฉพาะยอดหนี้คางชำระ ณ วันที่เสียชีวิตหรือ วันที่เริ่มทุพพลภาพ 
• ผูขอเอาประกันตองมีอายุตั้งแต 20 - 64 ป ณ ปที่ขอเอาประกัน 



เอกสารประกอบการสมัคร 

กรุณากรอกรายละเอียดในใบสมัครฉบับนี้ พรอมเตรียมเอกสารประกอบการสมัครให   

ครบถวนอันไดแก 

1) เอกสารประกอบการสมัครทั่วไป และ 

2) เอกสารแสดงรายได 

โปรดลงลายมือชื่อ “รับรองสำเนาถูกตอง” ในเอกสารทุกฉบับ ดวยหมึกสด ลายมือชื่อใน

เอกสารทุกฉบับตองตรงกับในใบสมัคร 

1) เอกสารประกอบการสมัครทั่วไป 

เอกสารประกอบการสมัครทั่วไปของผูสมัครบัตรหลักในโครงการปกติและโครงการพิเศษ 

โปรดแนบเอกสารพรอมลงลายมือชื่อ (เหมือนในใบสมัคร) รับรองเอกสารมาโดยเลือก

เพียง 1 ขอ 

 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ปรากฏเลขบัตรประชาชน 13 หลัก (กรณีมีการเปลี่ยน 

 ชื่อ - นามสกุล) หรือ โปรดแนบใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุลพรอมลงลายมือชื่อ 

 สำเนาบัตรประจำตัวขาราชการ 

 สำเนาทะเบียนบาน (กรณีไมปรากฏหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักในสำเนาบัตร    

 ดังกลาว) 

 สำเนา Passport, Visa และ Work Permit ที่ไดรับอนุญาตใหอยูในประเทศไทยที่ยัง   

 ไมหมดอายุ 

เอกสารแสดงรายได 

*หากทานไดรับการเรียนเชิญโดยตรงจากธนาคารฯ ไมตองสงเอกสารแสดงรายได 

กรณีเปนผูมีรายไดประจำ 

กรณีเปนผูมีรายไดประจำทั่วไป 

 สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได (อายุไมเกิน 3 เดือน) 

 - กรณียื่นหนังสือรับรองรายไดและรับเงินเดือนเปนเงินสดตองแนบ 50 ทวิปลาสุด  

  หรือ 6 เดือนยอนหลังเปนอยางนอย 

 - กรณียื่นหนังสือรับรองรายไดและรับเงินเดือนผานบัญชีธนาคาร ตองแนบ 50 ทวิ    

  ปลาสุด หรือ 6 เดือนยอนหลังเปนอยางนอย หรือ Bank Statement อยางนอย      

  3 เดือนยอนหลัง ที่แสดงรายการเงินเดือนเขาบัญชี 

กรณีเปนผูมีรายไดประจำและรายไดอื่น 

 สลิปเงินเดือน 3 เดือนยอนหลังและตอเนื่องนับจากปจจุบันรวม 3 ฉบับ หรือ หนังสือ 

 รับรองรายได (อายุไมเกิน 3 เดือน) 

 - กรณียื่นหนังสือรับรองรายไดและรับเงินเดือนเปนเงินสดตองแนบ 50 ทวิปลาสุด หรือ  

  6 เดือนยอนหลังเปนอยางนอย 

 - กรณียื่นหนังสือรับรองรายไดและรับเงินเดือนผานบัญชีธนาคาร ตองแนบ 50 ทวิ       

  ปลาสุด หรือ 6 เดือนยอนหลังเปนอยางนอย หรือ Bank Statement อยางนอย        

  3 เดือนยอนหลัง ที่แสดงรายการเงินเดือนเขาบัญชี 

กรณีเปนขาราชการบำนาญ 

 สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได (อายุไมเกิน 3 เดือน) หรือ 

 สำเนาบัตรรับเงินบำนาญ หรือ ใบแนบหนังสือสั่งจาย หรือ 

 สำเนา Bank Statement อยางนอย 3 เดือนยอนหลังนับจากปจจุบันที่แสดงรายการเงิน 

 บำนาญเขาบญัชีในแตละเดือน 

กรณีเปนผูประกอบอาชีพอิสระ เชน นักรอง นักแสดง        

นายหนาขายประกัน/ขายตรง 

 50 ทวิ แสดงรายไดปลาสุด หรือ 6 เดือนยอนหลังเปนอยางนอย 

กรณีเปนผูประกอบการ / เจาของกิจการ / ประกอบธุรกิจสวนตัว 

กรณีเปนเจาของกิจการที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา 

 สำเนาใบทะเบียนพาณิชย และ 

 สำเนา Bank Statement (บัญชีหลักของกิจการ/ที่ใชในการดำเนินธุรกิจ) ในนาม       

 สวนบุคคล อยางนอย 6 เดือนและตอเนื่องนับจากปจจุบัน 

กรณีเปนผูถือหุนในกิจการที่จดทะเบียนนิติบุคคล (บมจ., บจก., หจก., หสน.) 

 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน คัดสำเนาไมเกิน 6 เดือน และ 

 สำเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน คัดสำเนาไมเกิน 1 ป (เฉพาะ บมจ., และ บจก.,) และ 

 สำเนา Bank Statement ในนามนิติบุคคล อยางนอย 6 เดือนและตอเนื่องนับ         

 จากปจจุบัน 

กรณเีปนเจาของกจิการทีจ่ดทะเบยีนการคาในนามหางหุนสวนสามญั (หสม.), คณะบคุคล 

 สำเนาใบทะเบียนพาณิชย และ 

 สำเนาใบคำขอจดทะเบียน / หนังสอืจัดตั้งคณะบุคคล และ  

 สำเนา Bank Statement ในนามหางหุนสวนสามัญหรือในนามคณะบุคคล อยางนอย  

 6 เดือน และตอเนื่องนับจากปจจุบัน 

กรณีเปนผูมีเงินออม 

 สำเนา Bank Statement เงินฝากจากบัญชีเงินฝากประจำ/ออมทรัพย ของธนาคาร 

 พาณิชยใดๆ อยางนอย 6 เดือนยอนหลังนับจากปจจุบัน 

กรณีทีท่านมบีตัรเครดิตกสกิรไทยประเภทใดๆ ทีย่งัไมหมดอาย ุ 

 กรุณาสงสำเนาหนาบัตรเครดิตดังกลาว เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ 

เอกสารประกอบการสมัครของผูสมัครบัตรเสริม 

เอกสารประกอบการสมัครบัตรเสริม 
 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุ 
 สำเนา Passport, Visa ที่ยังไมหมดอายุ (สำหรับชาวตางประเทศที่ทำงานอยูใน 
 ประเทศไทย) 
ทานมีสิทธิขอหนังสือชี้แจงผลการพิจารณาปฏิเสธสินเช่ือได ณ สาขาท่ีทานยื่นคำขอ
หรือติดตอไดที่ THE PREMIER Contact Center 02-8888877 พรอมท้ัง
สามารถแจงความประสงคขอเอกสารประกอบการสมัครคืนไดที่ทุกสาขาของธนาคาร

กสิกรไทยภายใน 30 วัน นับแตวันที่ระบุในหนังสือแจงผลการขอสินเชื่อ 

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติและตออายุบัตรเดอะพรีเมียรกสิกรไทย 

ตามเงื่อนไขของการเปนลูกคาเดอะพรีเมียรธนาคารกสิกรไทยเทานั้น 

การอนุมัติบัตรเดอะพรีเมียรกสิกรไทย ตองผานการตรวจสอบจากบริษัทขอมูล 

บัตรเครดิตทุกสถาบันที่สถาบันการเงินเปนสมาชิกแลวเทานั้น 

สงใบสมัครและเอกสารไปที่ 
• ทุกสาขาของธนาคารที่คุณสะดวก 
• สงทางไปรษณียถึง บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ฝายการใหบริการผลิตภัณฑสินเชื่อไมม ี
 หลักประกันและรานคารับบัตร ชั้น 7 สำนักแจงวัฒนะ เมืองทองธานี 47/7 หมู 3  
 ถนนปอปปลูา แขวงบานใหม เขตปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุ ี11120 สอบถามขอมลู 
 เ พ่ิมเติมไดที ่ THE PREMIER Contact Center โทร . 02-8888877  
 www.kasikornbank.com 
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