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ใบสมัครสมาชิกบัตรเดอะพรีเมียร์กสิกรไทย 

 

 

ใบสมัครบัตรหลัก* 

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาอนุมัติ  
(*ข้อมูลสำคัญ) 

ข้อมูลส่วนตัวผู้สมัครบัตรหลัก (ต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป) 
ชื่อ/ชื่อสกุล ภาษาไทย*  นาย    นาง    นางสาว    อื่นๆ 
 
ชื่อ/ชื่อสกุล ภาษาอังกฤษ*  Mr.    Mrs.    Ms.    Other 
กรุณาเขียนตัวพิมพ์ใหญ่เหมือนในหนังสือเดินทาง 
 
วัน/เดือน/ปีเกิด (พ.ศ.)           /           /                    สัญชาติ* 
บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 
Passport No. 
การศึกษาสูงสุด  ตํ่ากว่าปริญญาตรี    ปริญญาตรี   ปริญญาโท  
  สูงกว่าปริญญาโท 
สถานภาพสมรส*  โสด    สมรสจดทะเบียน    สมรสไม่จดทะเบียน    
  หย่า  หม้าย บุตร           คน 
ชื่อ/ชื่อสกุลคู่สมรส                           ชื่อสกุลเดิมคู่สมรส 
ชื่อสถานที่ทำงานคู่สมรส                              โทรศัพท์ 
รายได้คู่สมรส                บาท/เดือน ตำแหน่ง 

ลักษณะที่อยู่* 

 บ้าน   อาคารพาณิชย์/ทาวน์เฮาส์ 

 คอนโด/อพารต์เมน้ท/์หอพกั  บ้านตนเอง  

 ปลอดภาระ 

 กำลังผ่อน/ผ่อนเดือนละ  บาท 

 บ้านบิดา/มารดา   บ้านญาติ/พี่น้อง/บุคคลอื่น  

 สวัสดิการ  เช่าอยู่เดือนละ บาท 

อาศัยมานาน          ปี          เดือน 
 

 

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน* 

ชื่อหมู่บ้าน/อาคารชุด                                 เลขที่ห้อง           ชั้น 

บ้านเลขที่             หมู่       ซอย                ถนน 

แขวง/ตำบล                                เขต/อำเภอ 

จังหวัด                                     รหัสไปรษณีย์ 

ที่อยู่อาศัยปัจจุบัน / สถานที่สะดวกในการติดต่อ  

และหมายเลขโทรศัพท์* 

ชื่อหมู่บ้าน/อาคารชุด                                 เลขที่ห้อง           ชั้น 

บ้านเลขที่             หมู่       ซอย                ถนน 

แขวง/ตำบล                                เขต/อำเภอ 

จังหวัด                                     รหัสไปรษณีย์ 

โทรศัพท์บ้าน*                               

โทรสาร 

โทรศัพท์มือถือ* 

อีเมล์* 

กรณีลูกค้าเป็นชาวต่างชาติ กรุณาระบุที่อยู่ในประเทศตามสัญชาติ* 

 

 

 

อาชีพ* 

 รับราชการ ระดับ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  พนักงานบริษัท 

 เจ้าของกิจการที่จดทะเบียนพาณิชย์เท่านั้น         พ่อบ้าน/แม่บ้าน  

 อาชีพอิสระ  กิจการตนเอง 

ลักษณะอาชีพ* 

 ครู/อาจารย์   ตำรวจ/ทหาร  สถาปนิก   วิศวกร 

 ทนายความ  ผู้พิพากษา/อัยการ   แพทย์   พยาบาล 

 เภสัชกร  พนักงานขาย   อื่นๆ (โปรดระบุ) 

ลักษณะธุรกิจ 

 ค้าปลีก           ค้าส่ง  ผู้ผลิต  บริการ 

ประเภทธุรกิจ 

 กระดาษ/สิ่งพิมพ์  ธุรกิจการเงิน/โรงรับจำนำ  เวชภณัฑ/์โรงพยาบาล/คลนิกิ  
 การศึกษา  ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  สถานบันเทิงเริงรมย ์  
 การสือ่สาร/เครือ่งมือสือ่สาร  บริการ  สาธารณูปโภค/ไฟฟ้า 
 เกษตรกรรม  บริการโอน/รับเงินโอน  สิ่งทอ 
 เกษตรแปรรูป  ปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์  อสังหาริมทรัพย์/พัฒนาที่ดิน 
 ขนส่ง  พลาสติก  อาหาร/เครื่องดื่ม 
 ค้าวัตถุโบราณ  เฟอร์นิเจอร์/โรงเลื่อย  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์/ 
 ค้าอัญมณี ค้าทองคำ  ยานพาหนะ/อะไหล่  เครื่องใช้ไฟฟ้า 
 คา้อาวธุยทุธภณัฑ/์ยทุโธปกรณ ์  รับเหมาก่อสร้าง  จัดหางานใหแ้รงงานต่างชาติ/ 
 เคมีภัณฑ์  ร้านสะดวกซื้อ  ส่งคนไปทำงานต่างประเทศ 
 เครื่องจักร/ผลิตภัณฑ์โลหะ  โรงแรม/ร้านอาหาร  อืน่ๆ เหมอืงแร/่ผลติภณัฑห์นงั/ 
 ทัวร์/นำเที่ยว  วัสดุก่อสร้าง   รองเทา้/ของเดก็เลน่ หรอื 

     โปรดระบุ 

สถานที่ทำงาน* 

ชื่อสถานที่ทำงาน* 

อาคาร                              ชั้น         แผนก/ฝ่าย 

เลขที่           หมู่      ซอย                        ถนน          

แขวง/ตำบล                               เขต/อำเภอ 

จังหวัด                                    รหัสไปรษณีย์ 

โทรศัพท์*                                  โทรสาร 

ตำแหน่ง*                                  อายุงาน*         ปี 

เวลาทำการที่สะดวกให้ธนาคารติดต่อสอบถาม 

 8:30 - 12:00 น.  13:00 - 17:30 น.  17:30 - 20:00 น. 

กรณีอายุงานไม่ถึง 6 เดือน โปรดระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของที่ทำงานเดิม 

ชื่อสถานที่ทำงานเดิม 

อายุงานเดิม                         โทรศัพท์ 

A ส่วนที่ 1

หน้า 1/7 2 / ใบสมัครสมาชิกบัตรเดอะพรีเมียร์กสิกรไทย หน้าที่ 2 



รายได้* 

กรณีเป็นผู้มีเงินเดือนประจำ เงินเดือนประจำ บาท/เดือน 

กรณีเป็นเจ้าของกิจการ  
ยอดขายจากธุรกิจ บาท/เดือน 
กำไรสุทธิ (เฉพาะส่วนของผู้สมัคร) บาท/เดือน 

กรณีเป็นผู้ประกอบการอาชีพอิสระ รายได้ บาท/เดือน 

รายได้อื่นๆ บาท/เดือน 
ที่มาของรายได้อื่นๆ (พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ) 

 โบนัส     ค่าคอมมิชชั่น     อื่นๆ โปรดระบุ 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ระบุ)* 
วิธีการรับรายได้    

 รับเป็นเงินสด/เช็ค 
 รับเป็นเงินสดและเข้าบัญชีธนาคารอีกส่วนหนึ่ง 
 เข้าบัญชีธนาคาร ระบุชื่อธนาคาร          สาขา 

รายจ่ายประจำ                               บาท/เดือน 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ*ิ 
 ต่ำกว่า 1 ล้านบาท       ตั้งแต่ 1 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 2 ล้านบาท 
 ตั้งแต่ 2 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 5 ล้านบาท 
 ตั้งแต่ 5 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 10 ล้านบาท 
 ตั้งแต่ 10 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 15 ล้านบาท 
 ตั้งแต่ 15 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 20 ล้านบาท 
 ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป 

การดำรงตำแหนง่ระดบัสงูทางราชการ / การเมอืง* 

ทา่นมคีวามเกีย่วขอ้งกบัผูด้ำรงตำแหนง่หวัหนา้สว่นราชการ ผูบ้ญัชาการ 
เหลา่ทพั ผูบ้ญัชาการทหารสงูสดุ ผูบ้ญัชาการตำรวจแหง่ชาต ิขา้ราชการ 
การเมือง ใช่หรือไม่ (โปรดเลือก)   ไม่ใช่   ใช่  
ถ้าใช่โปรดระบุข้อมูลเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 
ชื่อ                                   ตำแหน่ง 
ความสัมพันธ์กับท่าน 
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : ตั้งแต่                ถึง 

สถานทีส่ะดวกรบับตัร/สถานทีจ่ดัสง่ใบแจง้ยอด
บญัชบีตัร “เดอะพรเีมยีร”์ และเอกสารอืน่ๆ* 

 ที่อยู่อาศัยปัจจุบัน   ที่ทำงาน 

คำรับรองและข้อตกลงของผู้สมัครบัตรหลัก 
ข้าพเจ้าผู้สมัครบัตรหลักขอให้ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) 

ออกบัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารตามประเภทและระดับบัตรที่ข้าพเจ้า
เลือกไว้หรือตามระดับบัตรตามผลการพิจารณาของธนาคาร (“บัตร”)     
ให้แก่ข้าพเจ้าและข้าพเจ้าขอให้คำรับรองว่าข้อความที่ปรากฏในใบสมัคร   
นี้ ถู กต้องครบถ้วนและเป็นความจริ งทุกประการ ในกรณีที่มีผู้ สมัคร       
บัตร เสริ ม ข้ าพ เจ้ าตกลงยินยอมผู กพันรั บผิ ดชอบ ร่วม กับผู้ สมั คร        
บัตรเสริม ในบรรดาภาระหนี้ สินและ /หรือค่ า ใช้จ่ ายอันเกิดจากการ        
ใช้บัตรทั้งปวง 

โดยข้าพเจ้ าตกลงยินยอมผูกพันตามข้อตกลงและเงื่ อนไขการใช้     
บัตรเครดิตที่ออกโดย บมจ.ธนาคารกสิกรไทยที่ ส่ งแนบมาพร้อมกับ     
บัตรเครดิตทุกประการ 

ข้ าพ เ จ้ า ตกลง ให้ เ ป็ นสิ ท ธิ ขอ งธนาคาร ในการพิ จา รณาต่ ออายุ        
บัตร /ยกเลิกบัตร และ /ห รือออกบัตรประเภทอื่นแทนบัตรเดิมให้แก่    
ข้ าพ เจ้ า /ผู้ สมั ครบั ตร เสริ ม ได้ ตามความเหมาะสม หากคุณสมบัติ        
ของข้าพเจ้า / ผู้สมัครบัตรเสริมไม่เ ป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข     
ของแต่ละประเภทบัตรเครดิตที่ธนาคารกำหนด 

ลงชื่อ X 
ผู้สมัครบัตรหลัก/ผู้สมัครใช้บริการ/ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง 

  วันที่          เดือน                      พ.ศ.        
ข้าพเจ้ายินดีให้ธนาคาร เปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าให้แก่กลุ่มธุรกิจ

ทางการเงินธนาคารกสิกรไทย ผู้ที่ได้รับมอบหมาย* เพื่อการพิจารณาและ
เสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และข้อเสนอพิเศษอื่นให้แก่ข้าพเจ้า และ/หรือ 
เพื่อการอื่นได ้

ลงชื่อ X 
ผู้สมัครบัตรหลัก/ผู้สมัครใช้บริการ/ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง/ผู้ให้ความยินยอม 

  วันที่          เดือน                      พ.ศ.        

A ส่วนที่ 2 

 

หมายเหตุ : 
* กลุม่ธรุกจิทางการเงนิธนาคารกสกิรไทย ผูท่ี้ได้รับมอบหมาย หมายถงึ  
(1) บรษิทั ลสีซิง่กสกิรไทย จำกดั (2) บรษิทั แฟคเตอร ีแอนด ์อคีวปิเมนท ์กสกิรไทย จำกดั (3) บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กสกิรไทย จำกดั (4) บรษิทัหลกัทรพัย์ 
กสกิรไทย จำกดั (มหาชน) (5) บริษัท ศูนยว์จิยักสกิรไทย จำกดั (6) บริษัท เมอืงไทย โบรกเกอร์ จำกดั (7) บริษัท เมืองไทยประกนัชวีติ จำกดั (มหาชน) (8) บริษัท 
เมอืงไทยประกนัภยั จำกัด (มหาชน) (9) บริษัท โพรเกรส มลัติ อินชวัรันส ์ โบรกเกอร์ จำกดั (10) บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (11) บริษัทในกลุ่มธุรกิจทาง  
การเงินธนาคารกสิกรไทยที่จะมีขึ้นในอนาคต  

การสมัครรับบริการ SMS 

 สมคัรรบั SMS แจง้ยนืยนัการใชจ้า่ยผา่นบตัรเครดติ (Spending Alert) 
 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

 สมัครรับ SMS แจ้งข้อมูลครบกำหนดชำระบัตรเครดิต (Due Alert) 
 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ รับใบแจ้งยอดบัญชี
อิเลก็ทรอนิกส์ผา่นทางอีเมล์น้ีโดยจะมผีลกบัทุกบัตร  
รวมถงึบตัรเสรมิของขา้พเจา้และรบัทราบวา่จะไมไ่ด ้ 
รับใบแจ้งยอดบัญชีทางไปรษณีย์นับแต่นี้เป็นต้นไป 

 ข้าพเจ้ามีความประสงค์รับใบแจ้งยอดบัญชีทางไปรษณีย์ (สำหรับผู้ที่        
 ไม่ได้ใชบ้รกิารรบัใบแจง้ยอดบญัชผีา่นทางอเีมล ์ณ ปจัจบุนัเทา่นัน้) 
 
  
หากต้องการใช้บริการที่เครื่องเอทีเอ็ม หรือบริการธนาคารอัตโนมัติทาง 
โทรศัพท์ กรุณาระบุเลขที่บัญชีเงินฝากส่วนบุคคลของท่านที่มีอยู่กับ
ธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น (กรณีใช้ 2 ประเภทบัญชีต้องเป็นบัญชีสาขา
เดียวกัน) (อัตราค่าธรรมเนียมรายปีจากการใช้บัตรเครดิตเบิกถอนจาก
บัญชีเงินฝากของลูกค้าที่เครื่องเอทีเอ็มเป็นไปตามประกาศธนาคาร)  

 บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี   
 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี  

การชำระรายการใช้จา่ยบัตรเครดิต (เลือกขอ้ใดขอ้หนึง่)*  
 ชำระดว้ยเงนิสด หรอืเชค็ ตามจำนวนขัน้ตำ่ 10% ของยอดเงนิตาม   

 ใบแจง้ยอดบญัชบีตัรเครดติในแตล่ะเดอืนและไมน่อ้ยกวา่ 1,000 บาท   
 หรือยอดใดยอดหนึ่งที่สูงกว่า 

 ชำระโดยการหกับญัช ี(เฉพาะบญัชเีงนิฝากของทา่นทีม่อียูก่บัธนาคาร   
 กสิกรไทยเท่านั้น ยกเว้นบัญชีร่วม) ยินยอมให้ธนาคารหักจากบัญชี  
 เงินฝากประเภท 
    กระแสรายวัน      ออมทรัพย์    
  เลขที่บัญชี 
  ชื่อบัญชี 
เงื่อนไขการหักบัญชี 

 หักบัญชีตามจำนวนขั้นต่ำ 10% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดบัญช ี 
 เครดิตและไม่น้อยกว่า 1,000 บาท หรือยอดใดยอดหนึ่งที่สูงกว่า   

 หักบัญชีเต็มจำนวนตามใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต 

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 

บัตรหลัก                                                          รหัสโครงการ 
ข้อมูลของผู้แนะนำ (ชื่อ/ชื่อสกุล) รหัสสาขา รหัสพนักงาน    
ข้อมูลของผู้ขาย (ชื่อ/ชื่อสกุล) รหัสสาขา รหัสพนักงาน 
ผูต้รวจความครบถว้นของเอกสารรบัรองขอ้มลูและการสมคัรบตัรเครดติของผูส้มคัร    เอกสารและขอ้มลูถูกตอ้งครบถว้น   ลกูคา้มตีวัตนและสมคัรบตัรเครดติจรงิ 
ความเห็น 
ตำแหน่ง                                     วันที่ ลงชื่อ (ลายมือชื่อ) X 
 โปรดเขียนชื่อสกุลตัวบรรจง 

หมายเหตุ : เมื่อท่านได้รับการอนุมัติบัตร K-Credit Card (บัตรเครดิตกสิกรไทย) 
ท่านสามารถเข้าใช้บริการ K-Cyber Banking เพ่ือดูรายละเอียดและรายการ  
ใช้บัตรเครดิตได้ โดยธนาคารจะดำเนินการส่งรหัสผ่านของบริการ K-Cyber 
Banking ไปยังโทรศัพท์มือถือหมายเลขที่ท่านได้ให้ไว้ในใบสมัครฯ 
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                                                                                    Ref. No. KBank  
ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลทางโทรสาร 

ทำที่                                             วันที่                 เดือน                                 พ.ศ.      

วิธีการให้ความยินยอมทางโทรสาร 
1. ผู้ให้ความยินยอมต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือ 
2. ผูใ้หค้วามยนิยอมต้องแนบเอกสารดงันีม้าพร้อมโทรสารดว้ย : บคุคลธรรมดา - สำเนาบตัรประจำตวัประชาชนท่ีผูใ้ห้ความยนิยอมลงลายมอืชือ่รับรอง 
3. ผูใ้หค้วามยนิยอมอาจสง่โทรสารดว้ยตวัเองหรือมอบหมายให้ผูใ้ดเปน็ผูส้ง่แทนกไ็ด ้

เงื่อนไขในการให้ความยินยอมทางโทรสาร 
การให้ความยินยอมทางโทรสารเป็น “ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” หรือเป็นข้อความท่ีได้สร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา หรือประมวลผลด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งห้ามมิให้ผู้ให้ความยินยอมปฏิเสธความมีผลผูกพันและการบังคับใช้ทางกฎหมายของข้อความใดเพยีงเพราะเหตุทีข้่อความนัน้
อยูใ่นรปูของขอ้มลูอเิลก็ทรอนกิส ์ การใหค้วามยนิยอมทางโทรสารนี้จึงมีผลเป็นการให้ความยินยอมตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูล
เครดิตทุกประการ 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว                                                 นามสกุล 
วัน/เดือน/ปี พ.ศ.เกิด                                      หมายเลขโทรศัพท์ 
 บัตรประจำตัวประชาชน          เลขที่ 

สำหรับบุคคลต่างด้าว  หนังสือเดินทาง เลขที่ 
  อื่นๆ โปรดระบุ เลขที่ 

ความยนิยอมนีจ้ดัทำขึน้ดว้ยความสมัครใจของขา้พเจา้ และส่งใหแ้ก ่ บรษิทั ขอ้มลูเครดติแหง่ชาต ิ จำกดั (บรษิทั) ทางโทรสารเพือ่เปน็หลักฐาน        
ว่าข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (บริษัท) เปิดเผยหรือให้ข้อมูลของข้าพเจ้าแก่ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ซึ่งเป็น
สมาชิกหรือผู้ใช้บริการของบริษัท เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์สินเชื่อ การออกบัตรเครดิต ตามคำขอสินเชื่อ/ขอออกบัตรเครดิตของข้าพเจ้าท่ี  
ใหไ้วก้บัธนาคาร/บรษิทัดงักล่าวข้างต้น รวมทัง้เพ่ือประโยชน์ในการทบทวนสนิเชือ่ ตอ่อายสุญัญาสนิเชือ่/บตัรเครดิต การบรหิารและป้องกนัความ 
เสีย่งตามขอ้กำหนดของธนาคารแหง่ประเทศไทย และใหถ้อืวา่คูฉ่บบัและบรรดาสำเนา ภาพถ่าย ขอ้มลูอเิลก็ทรอนกิส ์ หรอืโทรสารทีท่ำสำเนาขึน้ 
จากโทรสารฉบับนี้ โดยการถ่ายสำเนา ถ่ายภาพหรือบันทึกไว้ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ เป็นหลักฐานในการให้ความยินยอมของข้าพเจ้าเช่นเดียวกัน 

อนึ่ง ก่อนให้ความยินยอมข้าพเจ้าได้ทราบถึงวิธีการและเง่ือนไขของวิธีการให้ความยินยอมผ่านทางโทรสาร ซึ่งระบุไว้ด้านบนของความยินยอม  
นี้อย่างชัดเจนแล้ว 

ลงชื่อ X                                                         ผู้ให้ความยินยอม 

                                  (                                                           ) ตัวบรรจง 

                                                เฉพาะเจ้าหน้าที่ธนาคาร 

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

หมายเหตุ : ข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยให้แก่สมาชิกหรือผู้ใช้บริการเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงิน          
 แต่การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นสิทธิของเจ้าของข้อมูลที่จะให้ความยินยอมหรือไม่ก็ได ้

A
เฉพาะเจ้าหน้าที่ธนาคาร 

ส่งใบสมัครและเอกสารไปที่ 

• ทุกสาขาของธนาคารที่ท่านสะดวก 

• ส่งทางไปรษณีย์ถึง บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ฝ่ายการให้บริการ  

 ผลิตภัณฑ์สินเชื่อไม่มีหลักประกันและร้านค้ารับบัตร ชั้น 7 สำนัก  

 แจง้วฒันะ เมอืงทองธาน ี47/7 หมู ่3 ถนนปอ๊ปปลูา่ แขวงบา้นใหม ่          

 เขตปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่     

 THE PREMIER Contact Center โทร. 02-8888877   

 www.kasikornbank.com 

Code: NCB Registration No. : NCB_KBANK 020 - 26042016
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โปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตและคู่มือการใช้บริการของธนาคารเพื่อความเข้าใจของคุณ 
รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการใช้บัตรเครดิต 

 1. ดอกเบ้ีย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม ค่าบริการอ่ืน
  • ค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน
  • ค่าปรับในการชำระหน้ีล่าช้ากว่ากำหนด
  • ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอ่ืน
  • วันท่ีเร่ิมคิดดอกเบ้ีย1

ดอกเบ้ีย 20 % ต่อปี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

การซ้ือสินค้าหรือบริการเร่ิมคิดจากวันท่ีบันทึกรายการ/การเบิกถอนเงินสดเร่ิมคิดจากวันท่ีเบิกเงินสด

 2. อัตราการผ่อนชำระคืนข้ันต่ำ 10% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตในแต่ละเดือนและไม่น้อยกว่า 1,000 บาท/รอบบัญชี

 3. ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด 3% ของจำนวนเงินสดท่ีเบิกถอนโดยมียอดข้ันต่ำในการเบิกถอนเงินสดแต่ละคร้ังไม่น้อยกว่า 2,000 บาท

 4. ระยะเวลาการชำระคืนโดยปลอดดอกเบ้ีย สูงสุด 15 วัน นับจากวันสรุปยอดรายการ (หากชำระเต็มจำนวนตามกำหนด)

  ค่าธรรมเนียมในการดำเนินงาน บัตร THE PREMIER กสิกรไทย

 5. ค่าธรรมเนียมของบัตรแต่ละประเภท (บาทต่อปี)
  แรกเข้า บัตรหลัก
    บัตรเสริม
  รายปี บัตรหลัก
    บัตรเสริม

ไม่มี
ไม่มี

10,000
10,000

 6. ค่าธรรมเนียมในการชำระเงิน
  ชำระโดยหักบัญชีธนาคาร
  ชำระท่ีเคาน์เตอร์ของธนาคาร
  ชำระผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ
  ชำระท่ีจุดบริการรับชำระเงิน
  ชำระโดยเช็คหรือธนาณัติทางไปรษณีย์
  ชำระผ่านเคร่ือง ATM
  ชำระผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
  ชำระท่ีเคาน์เตอร์ของธนาคารอ่ืน2

ไม่มี
ไม่มี
 ไม่มี

 ข้ึนกับผู้ให้บริการ
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
 ไม่มี

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

 8. ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชี 50 บาท/คร้ัง ยกเว้น กรณีการขอผ่านทางโทรศัพท์อัตโนมัติและส่งกลับทางโทรสาร

 9. ค่าธรรมเนียมในการขอสำเนาใบบันทึกการขาย
  สำหรับรายการใช้จ่ายในประเทศ
  สำหรับรายการใช้จ่ายในต่างประเทศ

100 บาท/ฉบับ
200 บาท/ฉบับ

 10. ค่าธรรมเนียมในการขอรหัสประจำตัวบัตรเครดิตใหม่ทดแทนรหัสเดิม 100 บาท/คร้ัง

 11. ค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบรายการ ไม่มี

 12. ค่าธรรมเนียมในการชำระภาษีอากรและค่าธรรมเนียมให้แก่หน่วยงานราชการ สูงสุดไม่เกิน 2%

 13. ค่าติดตามทวงถามหน้ี 88 บาท ต่อรอบบัญชี3

 14. ค่าความเส่ียงจากการแปลงสกุลเงิน 2.5% ของอัตราแลกเปล่ียนกลางของบริษัทท่ีธนาคารเป็นสมาชิก (“อัตรากลาง”)4

หมายเหตุ : 
• ดอกเบีย้ และคา่ธรรมเนยีมตา่ง  ๆ อาจมีการเปลีย่นแปลงได้   
 โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
• กรณชีำระคา่ใชจ้า่ยบตัรเครดติด้วยเชค็ หรือชำระทีจ่ดุบรกิาร   
 ชำระเงิน กรุณาชำระเงินล่วงหน้า 3 วันทำการก่อน  
 ถึงวันครบกำหนดชำระ 
• กรณีผู้ถือบัตรทำรายการเบิกถอนเงินสดผ่านเครื่อง   
 ATM ในตา่งประเทศ ผูถ้อืบตัรอาจถกูเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนยีม   
 การทำรายการจากธนาคารเจ้าของเครื่อง ATM 
• กรณีที่ผู้ถือบัตรมียอดหนี้ค้างชำระจากการใช้บัตร  
 เครดติเกนิกวา่ระยะเวลาทีก่ำหนด ธนาคารไดม้อบหมาย   
 ให้นิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ ให้บริการเรียกเก็บหนี้เป็นผู้  
 ติดตามทวงถามหนี้ดังกล่าว และในการติดตามหนี้นั้น   
 จะมีค่าติดตามทวงถามหนี้ตามที่ธนาคารประกาศ  
 กำหนด และธนาคารหรือผูใ้หบ้ริการเรียกเกบ็หน้ีไดแ้จ้ง   
 ให้ผู้ถือบัตรทราบ 
1 อัตราดอกเบี้ย • สำหรบัการซืืือ้สนิคา้/บรกิาร ธนาคาร   
   จะเริ่มคิดดอกเบี้ยนับตั้งแแต่่่วันที ่ 
   บันทึกรายการจนถึงวันท่ีชำระเงินคืน 
  • สำหรับการเบิกเงินสดล่วงหน้า   
   ธนาคารจะเริ่มคิดดอกเบี้ยนับต้ังแต่  
   วันทีเ่บกิเงนิสดจนถงึวนัทีช่ำระเงนิคนื 
  • รายการเบิกเงินสดล่วงหน้าจะไม่มี  
   ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย 
2 บรกิารนีย้ังัไมเ่ปดิใหบ้รกิาร ธนาคารจะแจ้งใหท้า่นทราบ   
 ในลำดับต่อไป 
3 ค่าติดตามทวงถามหนี้ - ค่าธรรมเนียมยังไม่รวมภาษี  
 มูลค่าเพิ่ม 7% - กรณีผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยเพื่อ    
 ผู้ประกอบการผิดนัดชำระหนี้ ธนาคารหรือผู้ให้บริการ  
 เรียกเกบ็หนีจ้ะมค่ีาติดตามทวงถามหนีข้องบตัรประเภท   
 ดังกล่าวเพิ่มเติมจากบัตรเครดิตกสิกรไทยประเภทอื่น  
 ทีท่า่นถอือยู ่- เริม่ตัง้แตร่อบบญัชวีนัที ่5 สงิหาคม 2556 
4 ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดจากการใช้จ่ายผ่านบัตร (รวมถึง  
 การเบิกเงินสด) เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศจะถูก  
 เรียกเก็บเป็นเงินบาทไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนที ่ 
 ธนาคารถูกเรียกเก็บจากบริษัทบัตรเครดิตที่ธนาคาร  
 เป็นสมาชิกอยู่ ณ วันที่มีการเรียกเก็บยอดค่าใช้จ่าย     
 ดังกล่าวกับธนาคารทั้งนี้ หากสกุลเงินต่างประเทศ    
 ดงักล่าวไม่ใช่เปน็สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ ยอดค่าใชัจ่าย   
 ดังกล่าวอาจจะถูกแปลงเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ  
 ก่อนที่จะทำการแปลงเป็นสกุลเงินบาทเพื่อเรียกเก็บ  
 กับธนาคารผูถ้อืบตัรสามารถตรวจสอบอตัราแลกเปล่ียน  
 เพื่อใช้ในการอ้างอิงเบื้องต้นได้จาก กรณีบัตร VISA :   
 http://corporate.visa.com/pd/consumer_services/  
 consumer_ex_rates.jsp นอกจากนี้ ธนาคารคิดค่า  
 ความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินดังกล่าวในอัตรา   
 ร้อยละ 2.5 จากยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อป้องกัน   
 ความเส่ียงท่ีเกิดจากการแปลงสกุลเงินดังกล่าวข้างต้น 
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B ส่วนที่ 3 

ใบสมัครบัตรเสริม* 

 
 
กรุณากรอกข้อมูลของผู้ถือบัตรหลัก 
ชื่อ/ชื่อสกุลบัตรหลัก  
หมายเลขบัตรหลัก 
ผู้ถือบัตรหลักมีความสัมพันธ์กับท่านเป็น 

 สามี/ภรรยา     บุตร     บิดา/มารดา     พี่น้อง     อื่นๆ 
กรุณากรอกข้อมูลของผู้ถือบัตรเสริม (ผู้สมัครบัตรเสริมต้องมีอายุ 15 ปี ขึ้นไป) 
ชื่อ/ชื่อสกุล ภาษาไทย     นาย     นาง     นางสาว     อื่นๆ 
 
วัน/เดือน/ปีเกิด(พ.ศ.)           /           /                    สัญชาติ* 
ชื่อ/ชื่อสกุล ภาษาอังกฤษ    Mr.    Mrs.    Ms.    Other 
กรุณาเขียนตัวพิมพ์ใหญ่เหมือนในหนังสือเดินทาง 
 
บตัรประจำตวัประชาชนเลขท่ี 
Passport No.                                               
สถานภาพสมรส*  โสด    สมรสจดทะเบียน    สมรสไม่จดทะเบียน    
  หย่า  หม้าย บุตร           คน 
อาชีพ*                                   ชื่อสถานที่ทำงาน* 
ที่อยู่ที่ทำงาน* 
โทรศัพท์ที่ทำงาน 

ที่อยู่อาศัยปัจจุบัน / สถานที่รับบัตรเครดิต* 

ชื่อหมู่บ้าน/อาคารชุด                            เลขที่ห้อง              ชั้น 
บ้านเลขที่            หมู่         ซอย                  ถนน 
แขวง/ตำบล                 เขต/อำเภอ                  จังหวัด 
รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์บ้าน* 
โทรสาร โทรศัพท์มือถือ*  
อีเมล์* 

การสมัครรับบริการ SMS 

 สมัครรับ SMS แจ้งยืนยันการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต (Spending Alert) 
 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

 สมัครรับ SMS แจ้งข้อมูลครบกำหนดชำระบัตรเครดิต (Due Alert) 
 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

หากตอ้งการใชบ้รกิารทีเ่ครือ่งเอทเีอม็ หรอืบรกิารธนาคารอตัโนมตัทิางโทรศพัท ์กรณุาระบเุลขทีบ่ญัชี
เงนิฝากสว่นบคุคลของทา่นทีม่อียูก่บัธนาคารกสกิรไทยเทา่นัน้ (กรณใีช ้2 ประเภทบญัชตีอ้งเปน็บญัชี 
สาขาเดียวกัน) (อัตราค่าธรรมเนียมรายปีจากการใช้บัตรเครดิตเบิกถอนจากบัญชีเงินฝากของ
ลูกค้าที่เครื่องเอทีเอ็มเป็นไปตามประกาศธนาคาร) 

 บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 
 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 

การชำระรายการใช้จ่ายบัตรเครดิต (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)* 
 ชำระด้วยเงินสด หรือเช็ค ตามจำนวนขั้นต่ำ 10% ของยอดเงิน ตามใบแจ้งยอดบัญชี  

 บัตรเครดิตในแต่ละเดือนและไม่น้อยกว่า 1,000 บาท หรือยอดใดยอดหนึ่งที่สูงกว่า 
 ชำระโดยการหกับญัช ี(เฉพาะบญัชเีงนิฝากของทา่นทีม่อียูก่บัธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น ยกเว้น  

 บัญชีร่วม) ยินยอมให้ธนาคารหักจากบัญชีเงินฝากประเภท 
  กระแสรายวัน     ออมทรัพย์  
  เลขที่บัญชี 
  ชื่อบัญชี 
เงื่อนไขการหักบัญชี 

 หักบัญชีตามจำนวนขั้นต่ำ 10% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดบัญชีเครดิตในแต่ละเดือน  
 และไม่น้อยกว่า 1,000 บาท หรือยอดใดยอดหนึ่งที่สูงกว่า 

 หักบัญชีเต็มจำนวนตามใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต 

 

คำรับรองและข้อตกลงของผู้สมัครบัตรเสริม 
ข้าพเจ้าผู้สมัครบัตรเสริม ขอให้คำรับรองว่า

ข้อความที่ปรากฏในใบสมัครนี้ถูกต้องครบถ้วน 
และ เป็ นความจริ งทุ กปร ะการ โดยข้ าพ เ จ้ า    
ตกลงยินยอมผูกพันตามข้อตกลงและเงื่ อนไข  
การ ใช้ บั ต ร เค ร ดิตที่ อ อก โดย บมจ . ธนาคาร    
กสิ กร ไทยที่ ส่ ง แนบมาพ ร้อมกั บ บั ต ร เ ค ร ดิ ต     
ทุกประการ  

ข้ า พ เ จ้ า ต ก ล ง ใ ห้ เ ป็ น สิ ท ธิ ข อ ง ธ นา ค า ร    
ใ น ก า ร พิ จ า ร ณ า ต่ อ อ า ยุ บั ต ร / ย ก เ ลิ ก บั ต ร   
และ /ห รื อออก บัตรประ เภท อ่ืนแทนบั ต ร เดิ ม      
ใ ห้ แ ก่ ข้ า พ เ จ้ า ไ ด้ ต า ม ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม      
ห า ก คุณ สม บั ติ ข อ ง ข้ า พ เ จ้ า ไ ม่ เ ป็ น ไ ป ต า ม  
ห ลั ก เ กณฑ์ แ ล ะ เ งื่ อ น ไ ข ขอ ง แต่ ล ะ ป ร ะ เ ภท 
บัตรเครดิตที่ธนาคารกำหนด 

ลงชื่อ X 
ผู้สมัครบัตรเสริม/ผู้สมัครใช้บริการ/ 

ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง 
วันที่         เดือน             พ.ศ. 

ข้าพเจ้ายินดีให้ธนาคาร เปิดเผยข้อมูลของ
ข้าพเจ้าให้แก่กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคาร
กสิ กร ไทย ผู้ ที่ ไ ด้ รั บมอบหมาย* เพื่ อการ
พิจารณาและเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และ  
ข้อ เสนอพิ เศษอื่ น ให้ แก่ข้ าพเจ้ า และ /ห รือ   
เพื่อการอื่นได้ 

ลงชื่อ X 
ผู้สมัครบัตรเสริม/ผู้สมัครใช้บริการ/ 

ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง/ผู้ให้ความยินยอม 
วันที่         เดือน             พ.ศ. 
 

 

 

 

ผู้ ถื อบั ต รหลั กต้ อ งกา ร ให้ บั ต ร เ ส ริ ม ร่ วม ใช้  
วงเงินได้*  
 เท่ากับวงเงินบัตรหลัก 
 50% ของวงเงินบัตรหลัก 
 25% ของวงเงินบัตรหลัก 
 ระบุวงเงิน              บาท 

(วงเงินของบัตรหลักและบัตรเสริมทุกใบรวมกัน 
จะไม่เกินวงเงินใช้จ่ายของบัตรหลัก ซึ่งเรียกว่า
วงเงินรวมทุกบัตร หรือ Credit Line) 
ข้ าพเจ้ าผู้ สมัครบัตรหลักยินยอมให้ผู้ สมัคร  
ดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ถือบัตรเสริมได้ และขอให้ 
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) ออกบัตร
เครดิตที่ออกโดยธนาคาร ตามประเภทและ  
ระดับบัตรที่ ผู้สมัครบัตรเสริมเลือกไว้ หรือตาม
ระดับบัตรตามผลการพิจารณาของธนาคาร 
(“บัตร”) ให้แก่ผู้สมัครบัตรเสริม ข้าพเจ้าขอให้  
คำรับรองว่ าข้อความที่ปรากฏในใบสมัครนี้  
ถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ  
และตกลงยินยอมผูกพันรับผิ ดชอบ ร่วมกับ  
ผู้สมัครบัตรเสริมในบรรดาภาระหนี้สินและ/  
หรือค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการใช้บัตรทั้งปวง 

ลงชื่อ X 
 ผู้สมัครบัตรหลัก/ผู้ให้คำยินยอม 
วันที่         เดือน             พ.ศ. 

*กรณีต้องการสมัครบัตรเสริมเพิ่มกรุณาโทรแจ้งขอใบสมัครได้ที่ 
THE PREMIER Contact Center 02-8888877 

หมายเหตุ : 
* กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย ผู้ที่ได้รับมอบหมาย หมายถึง 
 (1) บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด (2) บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำกัด (3) 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (4) บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (5) 
บริษัท ศูนยวิ์จยักสกิรไทย จำกดั (6) บริษัท เมอืงไทย โบรกเกอร์ จำกดั (7) บริษัท เมอืงไทยประกนัชวิีต 
จำกัด (มหาชน) (8) บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (9) บริษัท โพรเกรส มัลติ อินชัวรันส์ 
โบรกเกอร์ จำกัด (10) บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (11) บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคาร
กสิกรไทยที่จะมีขึ้นในอนาคต  
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B ส่วนที่ 4 

แบบฟอร์มการสมัครแผนพิทักษ์สินเชื่อบัตรเครดิต (Credit Shield Insurance) 

แผนพิทักษ์สินเชื่อบัตรเครดิต (Credit Shield Insurance) จะให้ความคุ้มครองยอดเงินค้างชำระจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย ด้วยอัตราเบี้ยประกันภัยเพียง 0.35% ของ “ยอดเงินค้างชำระ” ในวงเงิน
คุ้มครองสูงสุด 500,000 บาท โดยจะได้รับความคุ้มครองดังต่อไปนี้ 

การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร โดยให้ความคุ้มครองยอดค่าใช้จ่ายค้างชำระ ณ วันที่เสียชีวิต หรือวันที่เร่ิมทุพพลภาพส้ินเชิงถาวร หรือเกิดความสูญเสีย สูงสุดไม่เกินวงเงินบัตรเครดิตหรือสูงสุด     
ไม่เกิน 500,000 บาท 

การทุพพลภาพสิ้นเชิงชั่วคราว โดยให้ความคุ้มครองในอัตราเท่ากับ 10% ของยอดค้างชำระ ณ วันที่เริ่มทุพพลภาพสิ้นเชิงชั่วคราว เป็นระยะเวลาต่อเนื่องสูงสุดไม่เกิน 10 เดือน ทั้งนี้ไม่เกินวงเงินบัตรเครดิต 
หรือวงเงินคุ้มรอง 500,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า 

กรุณาระบุความประสงค์การสมัครเป็นสมาชิกแผนพิทักษ์สินเชื่อบัตรเครดิต (Credit Shield Insurance) 

ข้าพเจ้าผู้สมัครบัตรหลัก และ/หรือ ผู้สมัครบัตรเสริม มีความประสงค์สมัครเป็นสมาชิกแผนพิทักษ์สินเชื่อบัตรเครดิต 
สมัครสำหรับ   บัตรหลัก                บัตรเสริม                

ทัง้นีข้า้พเจ้า ผูส้มคัรบตัรหลกั และ/หรอื ผูส้มคัรบัตรเสรมิ ขอยนืยนัวา่ขา้พเจา้มอีายุต่ำกว่า 65 ปบีรบิรูณ ์มสีขุภาพสมบรูณท์กุประการ รวมทัง้ไมเ่คยทราบวา่เปน็หรอืไดรั้บเชือ้ HIV (ภมูคิุม้กนับกพรอ่งหรอื AIDS) 
และไม่มีส่วนใดพิการหรือทุพพลภาพ หากข้าพเจ้าไม่พอใจในเงื่อนไขของการทำประกันภัย ข้าพเจ้าสามารถยกเลิกความคุ้มครองของข้าพเจ้าโดยจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรมาที่ธนาคารกสิกรไทย ล่วงหน้า 7 วัน 

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้เรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัยจากบัญชีบัตรเครดิตกสิกรไทยของข้าพเจ้าได้และข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับว่า ความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์ของแผนพิทักษ์สินเชื่อบัตรเครดิตนี้      
จะสิ้นผลบังคับลง นับตั้งแต่วันที่ข้าพเจ้าพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกบัตรเครดิตกสิกรไทย 

 
 ลงชื่อ X                                                           ผู้สมัครบัตรหลัก 
                                                                     (                                                            ) 
                                                                    วันที่          เดือน                      พ.ศ.             

 ลงชื่อ X                                                           ผู้สมัครบัตรเสริม 
                                                                     (                                                            ) 
                                                                    วันที่          เดือน                      พ.ศ.             

 คำเตือนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัยต้องตอบคำถามตามแบบสอบถามตามความเป็นจริงทุกข้อ การปกปิด ข้อเท็จจริงใดๆ อาจจะเป็นเหตุให้
บริษัทผู้รับประกันภัย ปฏิเสธไม่จ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ได ้
หมายเหตุ : 
• รายละเอียดเงื่อนไขการคุ้มครองจะระบุในหนังสือตอบรับการประกันชีวิตกลุ่ม ที่ออกโดยบริษัท เมืองไทยประกันชีวิตจำกัด ซึ่งจะจัดส่งให้ท่านเมื่อใบคำขอเอาประกันชีวิตได้รับการพิจารณา 
• ความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์ของแผนพิทักษ์สินเชื่อบัตรเครดิตนี้ จะเร่ิมมีผลสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระค่าเบ้ียประกันภัยแล้ว โดยการทำประกันภัยนี้จะมีผลคุ้มครองตราบเท่าที่ท่านยังคงเป็นสมาชิกบัตรและ      
 เข้าร่วมโครงการนี้อยู่แม้ว่าหมายเลขบัตรจะมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการออกบัตรใหม่ของธนาคาร 
• ค่าเบี้ยประกันจะตัดจากบัญชีบัตรเครดิต และคุ้มครองเฉพาะยอดหนี้ค้างชำระ ณ วันที่เสียชีวิตหรือ วันที่เริ่มทุพพลภาพ 
• ผู้ขอเอาประกันต้องมีอายุตั้งแต่ 20 - 64 ปี ณ ปีที่ขอเอาประกัน 
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เอกสารประกอบการสมัคร 

กรุณากรอกรายละเอียดในใบสมัครฉบับนี้ พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการสมัครให้   

ครบถ้วนอันได้แก่ 

1) เอกสารประกอบการสมัครทั่วไป และ 

2) เอกสารแสดงรายได้ 

โปรดลงลายมือชื่อ “รับรองสำเนาถูกต้อง” ในเอกสารทุกฉบับ ด้วยหมึกสด ลายมือชื่อใน

เอกสารทุกฉบับต้องตรงกับในใบสมัคร 

เอกสารประกอบการสมัครทั่วไป 

เอกสารประกอบการสมัครทั่วไปของผู้สมัครบัตรหลักในโครงการปกติและโครงการพิเศษ 

โปรดแนบเอกสารพร้อมลงลายมือชื่อ (เหมือนในใบสมัคร) รับรองเอกสารมาโดยเลือก

เพียง 1 ข้อ 

 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ปรากฏเลขบัตรประชาชน 13 หลัก (กรณีมีการเปลี่ยน  

 ชื่อ - นามสกุล) หรือ โปรดแนบใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุลพร้อมลงลายมือชื่อ 

 สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ 

 สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีไม่ปรากฏหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักในสำเนาบัตร     

 ดังกล่าว) 

 สำเนา Passport, Visa และ Work Permit ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยที่ยัง    

 ไม่หมดอายุ 

เอกสารแสดงรายได้ 

*หากท่านได้รับการเรียนเชิญโดยตรงจากธนาคารฯ ไม่ต้องส่งเอกสารแสดงรายได้ 

กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ 

กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำทั่วไป 

 สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ (อายุไม่เกิน 3 เดือน) 

 - กรณียื่นหนังสือรับรองรายได้และรับเงินเดือนเป็นเงินสดต้องแนบ 50 ทวิปีล่าสุด   

  หรือ 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย 

 - กรณียื่นหนังสือรับรองรายได้และรับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคาร ต้องแนบ 50 ทวิ     

  ปีล่าสุด หรือ 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย หรือ Bank Statement อย่างน้อย       

  3 เดือนย้อนหลัง ที่แสดงรายการเงินเดือนเข้าบัญชี 

กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำและรายได้อื่น 

 สลิปเงินเดือน 3 เดือนย้อนหลังและต่อเนื่องนับจากปัจจุบันรวม 3 ฉบับ หรือ หนังสือ  

 รับรองรายได้ (อายุไม่เกิน 3 เดือน) 

 - กรณียื่นหนังสือรับรองรายได้และรับเงินเดือนเป็นเงินสดต้องแนบ 50 ทวิปีล่าสุด หรือ   

  6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย 

 - กรณียื่นหนังสือรับรองรายได้และรับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคาร ต้องแนบ 50 ทวิ        

  ปีล่าสุด หรือ 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย หรือ Bank Statement อย่างน้อย         

  3 เดือนย้อนหลัง ที่แสดงรายการเงินเดือนเข้าบัญชี 

กรณีเป็นข้าราชการบำนาญ 

 สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ (อายุไม่เกิน 3 เดือน) หรือ 

 สำเนาบัตรรับเงินบำนาญ หรือ ใบแนบหนังสือสั่งจ่าย หรือ 

 สำเนา Bank Statement อย่างน้อย 3 เดือนย้อนหลังนับจากปัจจุบันที่แสดงรายการเงิน  

 บำนาญเข้าบัญชีในแต่ละเดือน 

กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น นักร้อง นักแสดง        

นายหน้าขายประกัน/ขายตรง 

 50 ทวิ แสดงรายได้ปีล่าสุด หรือ 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย 

กรณีเป็นผู้ประกอบการ / เจ้าของกิจการ / ประกอบธุรกิจส่วนตัว 

กรณีเป็นเจ้าของกิจการที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา 

 สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และ 

 สำเนา Bank Statement (บัญชีหลักของกิจการ/ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ) ในนาม        

 ส่วนบุคคล อย่างน้อย 6 เดือนและต่อเนื่องนับจากปัจจุบัน 

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

 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน คัดสำเนาไม่เกิน 6 เดือน และ 

 สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น คัดสำเนาไม่เกิน 1 ปี (เฉพาะ บมจ., และ บจก.,) และ 

 สำเนา Bank Statement ในนามนิติบุคคล อย่างน้อย 6 เดือนและต่อเนื่องนับ          

 จากปัจจุบัน 

กรณเีปน็เจา้ของกิจการทีจ่ดทะเบยีนการคา้ในนามหา้งหุน้ส่วนสามญั (หสม.), คณะบคุคล 

 สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และ 

 สำเนาใบคำขอจดทะเบียน / หนังสือจัดตั้งคณะบุคคล และ  

 สำเนา Bank Statement ในนามห้างหุ้นส่วนสามัญหรือในนามคณะบุคคล อย่างน้อย   

 6 เดือน และต่อเนื่องนับจากปัจจุบัน 

กรณีเป็นผู้มีเงินออม 

 สำเนา Bank Statement เงินฝากจากบัญชีเงินฝากประจำ/ออมทรัพย์ ของธนาคาร  

 พาณิชย์ใดๆ อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลังนับจากปัจจุบัน 

กรณทีีท่า่นมบีตัรเครดติกสกิรไทยประเภทใดๆ ทีย่งัไมห่มดอาย ุ 

 กรุณาส่งสำเนาหน้าบัตรเครดิตดังกล่าว เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ 

เอกสารประกอบการสมัครของผู้สมัครบัตรเสริม 

เอกสารประกอบการสมัครบัตรเสริม 
 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ 
 สำเนา Passport, Visa ที่ยังไม่หมดอายุ (สำหรับชาวต่างประเทศท่ีทำงานอยู่ใน  
 ประเทศไทย) 
ท่านมีสิทธิขอหนังสือช้ีแจงผลการพิจารณาปฏิเสธสินเช่ือได้ ณ สาขาท่ีท่านยื่นคำขอ
หรือติดต่อได้ที่ THE PREMIER Contact Center 02-8888877 พร้อมทั้ง
สามารถแจ้งความประสงค์ขอเอกสารประกอบการสมัครคืนได้ที่ทุกสาขาของธนาคาร

กสิกรไทยภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ระบุในหนังสือแจ้งผลการขอสินเชื่อ 

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติและต่ออายุบัตรเดอะพรีเมียร์กสิกรไทย 

ตามเงื่อนไขของการเป็นลูกค้าเดอะพรีเมียร์ธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น 

การอนุมัติบัตรเดอะพรีเมียร์กสิกรไทย ต้องผ่านการตรวจสอบจากบริษัทข้อมูล 

บัตรเครดิตทุกสถาบันที่สถาบันการเงินเป็นสมาชิกแล้วเท่านั้น 

ส่งใบสมัครและเอกสารไปที่ 
• ทุกสาขาของธนาคารที่ท่านสะดวก 
• ส่งทางไปรษณีย์ถึง บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ฝ่ายการให้บริการผลิตภัณฑ์สินเชื่อไม่ม ี 
 หลักประกันและร้านค้ารับบัตร ชั้น 7 สำนักแจ้งวัฒนะ เมืองทองธาน ี47/7 หมู ่3   
 ถนนปอ๊ปปลูา่ แขวงบา้นใหม ่ เขตปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 สอบถามข้อมลู  
 เพิ่มเติมได้ที ่ THE PREMIER Contact Center โทร. 02-8888877   
 www.kasikornbank.com 
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KBANK THE PREMIER CARD APPLICATION

www.kasikornbank.com/thepremier

THE PREMIER Contact Center Tel. 02-8888877

KASIKORNBANK

1 Soi Rat Burana 27/1, Ratburana Road, Rat Burana Sub-District
Rat Burana Distric, Bangkok 10140, Thailand


