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“ความมั่งคั่งและความสำเร็จ ไมใชเรื่องที่เกิดขึ้นไดกับทุกคน

จึงควรคาแกความภาคภูมิใจ ธนาคารกสิกรไทยขอรวม

แสดงความยินดีกับความสำเร็จ และพรอมสนับสนุนบริการ

ทางการเงินครบวงจรดวยคำปรึกษาที่เฉียบคม เพื่อใหทาน

ทะยานสูอีกระดับของความมั่งคั่งไดอยางมั่นใจ”

เพราะความสำเร็จของทาน คือ ความสำเร็จของเรา

เรียน ทานลูกคาเดอะพรีเมียรกสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทยขอขอบพระคุณทานเปนอยางยิ่งที่ไดมอบความ 

ไววางใจใหเกียรติในการใชบริการธนาคารกสิกรไทยดวยดีเสมอมา

ในโอกาสน้ี ธนาคารกสิกรไทยมีความยินดีมอบบริการและสิทธิพิเศษ 

ที่คัดสรรแลวสำหรับป 2560 ผานหนังสือสิทธิพิเศษของบัตรเดอะ 

พรีเมียรกสิกรไทยโดยเฉพาะ

ธนาคารกสิกรไทยหวังเปนอยางยิ่งวาทานจะไดรับความไววางใจใน

การใหบริการแดทานตลอดไปและจะยังคงมุงมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ 

และบริการตางๆอยางตอเนื่องเพื่อใหทานไดรับความพึงพอใจสูงสุด

จากการเปนลูกคาเดอะพรีเมียรกสิกรไทย

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารกสิกรไทย

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 

THE PREMIER Contact Center 02-8888877 

ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

www.kasikornbank.com/thepremier



ขอตอนรับทานสูเอกสิทธิ์สำหรับลูกคา THE PREMIER

ที่ธนาคารกสิกรไทย มอบใหเฉพาะลูกคา

ผูประสบความสำเร็จเชนทาน

YOUR
YOURJOY
PRIDE

THE PREMIER คือบริการพิเศษสำหรับกลุมลูกคาที่มีเงินฝากและ/ 
หรือเงินลงทุนรวมกันเฉลี่ย 6 เดือนตั้งแต 2 ลานบาทขึ้นไป ที่ประสบ 
ความสำเร็จและมีศักยภาพพรอมทะยานสูอีกระดับความสำเร็จอยางไร 
ขีดจำกัด ทั้งในดานความมั่งคั่ง ดานการเงิน ดานธุรกิจและดานไลฟสไตล 
โดยมอบเอกสิทธิ์แหงคุณภาพชีวิตที่เหนือกวา
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บริการเดอะพรีเมียรกสิกรไทย
KBank THE PREMIER 8

CONTENT

เอกสิทธิ์ดานการเงินและบริการ
จากธนาคารกสิกรไทย 21

อัตราดอกเบี้ยพิเศษบวกเพิ่ม 0.25% ตอป
สำหรับเงินฝากประจำ 6 เดือน
บริการเลขาสวนตัว
ยกเวนคาธรรมเนียมและไดรับอัตราพิเศษตางๆ
ในการใชบริการทางการเงิน
THE PREMIER Contact Center 02-8888877

15เอกสิทธิ์เพื่อความมั่งคั่งสวนบุคคลและธุรกิจ

กิจกรรมสัมมนาสำหรับผูบริหารชั้นนำ
กิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธตอยอดธุรกิจ
บริการรายงานสรุปขอมูลทางการเงิน
บริการบทวิเคราะหจากศูนยวิจัยกสิกรไทย

เอกสิทธิ์ดานการเติมเต็มคุณภาพชีวิต 
และประสบการณไรขีดจำกัด 9

บริการฟตเนส ณ สถานบริการชั้นนำ
บริการหองรับรองพิเศษ ณ สนามบินภูมิภาค 
บริการอัพเกรดตั๋วโดยสารภายในประเทศกับ
การบินไทย
กิจกรรมพิเศษเฉพาะลูกคาเดอะพรีเมียรกสิกรไทย
แผนประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง
สิทธิพิเศษจากกลุมโรงพยาบาลชั้นนำ



THE PREMIER Card

หมายเหตุ :   *ขอมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2552 THE PREMIER Privilege Book 8

บัตรเดอะพรีเมียรกสิกรไทย
KBank THE PREMIER Card 

วีซา ซิกเนเจอร VISA Signature: Genuine Privilege

ธนาคารกสิกรไทยรวมกับ VISA ในการใหบริการบัตรเครดิตระดับสูง

“VISA Signature” เปนธนาคารแหงแรกในประเทศไทย* ซึ่งเปนบัตรที่เพิ่ม

อภิสิทธิ์ในการจับจายที่เหนือกวา พรอมเอกสิทธิ์เหนือระดับ

สำหรับ ลูกคาเดอะพรีเมียรกสิกรไทย

THE PREMIER Card

ดวยลวดลายของบัตรเดอะพรีเมียรกสิกรไทย ที่ถูกออกแบบเพื่อสื่อถึงความเปนผูนำ 

พิถีพิถันดวยอักษร “THE PREMIER” เฉดสีทองคำขาวแสดง ความสงา สูงคา และ 

ภูมิฐาน พรอมลวดลาย “กิโยเช” อันเปนเคร่ืองหมายแสดงถึง “ความม่ังค่ังและเงินตรา” 

ท่ีนิยมใชในธนบัตร หลายสกุลท่ัวโลก พรอมแถบคาด “สีเขียวหยกจักรพรรด์ิ” ท่ีแสดงถึง 

อำนาจบารมีและอักษร “EXCLUSIVE MEMBER” ท่ีแสดงถึง เอกสิทธ์ิเฉพาะสมาชิกเทาน้ัน 

ผสานกับบัตรท่ีมีโทนสีเงิน ซ่ึงท้ังหมด เพ่ือส่ือความหมายของ “สัญลักษณแหงผูนำท่ีจะ 

พรอมทะยานสูความมั่งคั่งและความสำเร็จไรขีดจำกัด”
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เอกสิทธิ์ดานการเติมเต็มคุณภาพชีวิต และประสบการณไรขีดจำกัด LIFESTYLE
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บริการฟตเนส ณ สถานบริการชั้นนำ
หลีกหนีความวุนวายสูความเปนสวนตัวของการออกกำลังกายในบรรยากาศระดับหาดาว โดยไมตองเสีย 
คาใชจาย ณ สถานบริการชั้นนำ ระดับเวิลดคลาส

 * (เฉพาะเวลา 6.00 - 17.00 น. สำหรับวันจันทร - ศุกร และไมจำกัดเวลาสำหรับวันเสาร - อาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ)
 ** (เฉพาะเวลา 7.00 - 17.00 น. สำหรับวันจันทร - ศุกร และไมจำกัดเวลาสำหรับวันเสาร - อาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ)

 กรุงเทพฯ และปริมณฑล
 1. Virgin Active Empire Tower โทร. 02-7709772
  วันจันทร - ศุกร เวลา 6.00 - 17.00 น. และ 20.00 - 22.00 น. วันเสาร - อาทิตย 8.00 - 21.00 น. วันหยุดนักขัตฤกษ 8.00 - 20.00 น.

 2. Centara Grand at Centralworld โทร. 02-1006299
  วันจันทร - ศุกร เวลา 9.00 - 18.00 น. และ 21.00 - 24.00 น. วันเสาร - อาทิตย 6.00 - 24.00 น.

 3. Atrium Athletic Club โทร. 02-2714200
  วันจันทร - ศุกร เวลา 9.00 - 17.00 น. วันเสาร - อาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ 12.00 - 20.00 น.
  * หมายเหตุ เปดใหบริการในเดือนกุมภาพันธ 2560

 4. Urbana Sathorn โทร. 02-2279999 Ext. 3914
  วันจันทร - ศุกร เวลา 6.00 - 17.00 น. วันเสาร - อาทิตย 6.00 - 22.00 น.

 5. The Olympic Club โทร. 02-2163700
  วันจันทร - ศุกร เวลา 6.00 - 17.00 น. วันเสาร - อาทิตย 7.00 - 22.00 น.

ตางจังหวัด
 6. Classic Kameo จ.ระยอง*     โทร. 038-614340-9
 7. โรงแรมรติลานนา จ.เชียงใหม*   โทร. 053-999333 Ext. Fitness Center
 8. Aleeza Fitness Club จ.สุราษฎรธานี**   โทร. 077-273133, 077-273533
 9. โรงแรมบานเชียง จ.อุดรธานี*   โทร. 042-327913-5
 10. CCP Health Club (นภาลัยเพลส) จ.สงขลา* โทร. 074-357584-7
 11. โรงแรมพูลแมน จ.ขอนแกน* โทร. 043-322155
 12. The Beverly Hills Fitness Club จ.นครราชสีมา* โทร. 044-275941-3, 080-7714567
 13. Club Asia จ. ภูเก็ต โทร. 076-354027
  วันจันทร - ศุกร เวลา 6.15 - 17.00 น. วันเสาร - อาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษไมจำกัดเวลา

 14. เดอะสกาย คอนโดมิเนี่ยม จ.ชลบุรี โทร. 038-467199
  วันจันทร - ศุกร เวลา 6.30 - 17.00 น. วันเสาร - อาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษไมจำกัดเวลา

 15. บานตาลฟตเนส จ.ชุมพร โทร. 077-630428
  วันจันทร - ศุกร เวลา 9.30 - 21.30 น วันเสาร - อาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษไมจำกัดเวลา

หมายเหตุ  : - สำหรับลูกคาผูถือบัตรเดอะพรีเมียรกสิกรไทย (บัตรหลัก) เทานั้น
  - สิทธิพิเศษน�้ ไมสามารถโอนใหกับผูอื่น หรือแลกเปลี่ยนได
  - สงวนสิทธ์ิการเขาใชบริการ 1 คร้ังตอวันตอบัตรในแตละสถานบริการตามชวงเวลาท่ีกำหนดเทาน้ัน หากผิดเง่ือนไขดังกลาว สถานบริการ 

มีสิทธิ์เรียกเก็บคาใชบริการจากลูกคา โดยธนาคารสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นในทุกกรณ� 
  - สำหรับสถานบริการท่ีมิไดระบุเวลาใชงานในชวงวันเสาร - อาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ สามารถใชงานไดไมจำกัดเวลาสำหรับวันดังกลาว 
  - จำกัดจำนวนผูใชบริการสูงสุดในการเขาใชบริการในชวงเวลาเดียวกันหรือตอวัน โปรดสอบถามรายละเอียดจากสถานบริการแตละแหง 

กอนเขาใชบริการ
  - สงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคาท่ีปฏิบัติตามกฏขอบังคับของแตละสถานบริการ หากผิดเง่ือนไขดังกลาว ธนาคารและสถานบริการขอสงวนสิทธ์ิ 

ระงับการเขาใชบริการ 
  - ธนาคารและสถานบริการ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
  - ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกคาที่คงสถานะการเปนลูกคาเดอะพรีเมียร 

กสิกรไทยในวันท่ีใชบริการเทาน้ัน (มียอดเงินฝาก เงินลงทุน และ/หรือ 
ยอดรวมของดอกเบ้ียกรมธรรมประกันชีวิตตามประเภทประกันและ 
เงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด รวมกันอยูกับธนาคาร เฉลี่ย 6 เดือน 
ตั้งแต 2 ลานบาทขึ้นไป) 



LIFESTYLE
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บริการอัพเกรดตั๋วโดยสารภายในประเทศ
กับการบินไทย (TG Upgrade Ticket)

บริการหองรับรองพิเศษ ณ สนามบินภูมิภาค
(Domestic Royal Silk Lounge)

LIFESTYLE
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เม่ือทานเดินทางดวยเท่ียวบินภายในประเทศของการบินไทย ทานสามารถพักผอน 
อยางสะดวกสบายในหองรับรองพิเศษของบริษัทการบินไทย ณ สนามบินเชียงใหม 
ขอนแกน ภูเก็ต กระบี่ สุราษฎรธาน�และหาดใหญ

หมายเหตุ  : - สำหรับผูถือบัตรเดอะพรีเมียรกสิกรไทย (บัตรหลักและบัตรเสริม) ใชสิทธิ์ได 2 ครั้งตอปตอทาน (นับรวมทุกประเภทบัตร 

เครดิตกสิกรไทย) 

  - สงวนสิทธิ์สำหรับผูเดินทางโดยสายการบินไทยเทานั้น

  - กรุณาแสดงบัตรเดอะพรีเมียรกสิกรไทยพรอมบัตรที่นั�งเที่ยวบินขาออกภายในประเทศของบริษัทการบินไทยกอนเขาใช 

บริการ

  - สิทธิ์การใชหองรับรองฯ 2 ชั�วโมง 30 นาทีตอครั้ง หากเกินเวลาที่กำหนด ผูถือบัตรตองเสียคาธรรมเน�ยมตามอัตราที่ 

บริษัทการบินไทยกำหนด

  - สิทธิพิเศษน�เ้ฉพาะผูถือบัตรเดอะพรีเมียรกสิกรไทยเทาน้ัน ผูติดตามสามารถใชบริการได โดยผูถือบัตรจำตองเสียคาใชจาย 

เพิ�มในอัตราที่บริษัทการบินไทยกำหนด

  - ขอเรียกเก็บคาบริการเปนเงินสดในกรณ�ใชบริการเกินสิทธิ์ที่กำหนด

                - ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกคาที่คงสถานะการเปนลูกคาเดอะพรีเมียร กสิกรไทยในวันท่ีใชบริการเทาน้ัน (มียอดเงินฝากเงินลงทุน  

   และ/หรือยอดรวมของดอกเบ้ียกรมธรรมประกันชีวิตตามประเภทประกันและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดรวมกันอยูกับธนาคาร 

                  เฉลี่ย 6 เดือน ตั้งแต 2 ลานบาทขึ้นไป) 

เพิ�มความสะดวกสบายของทานในการเดินทาง ทานสามารถอัพเกรดบัตรโดยสาร 
เคร่ืองบินช้ันประหยัดภายในประเทศของสายการบินไทยเปนช้ันธุรกิจและการบินไทย 
สมายล เปนชั้น Eco Premium 

หมายเหตุ  : 1. สำหรับผูถือบัตรเดอะพรีเมียรกสิกรไทย (บัตรหลัก) เทานั้น และไมสามารถโอนสิทธิ์ใหกับผูอื่นได

  2. ลูกคาสามารถใชสิทธ์ิได 2 คร้ังตอป โดยนับการเดินทางไปหรือเดินทางกลับเปนเท่ียวละ 1 สิทธ์ิ โดยเจาของบัตรสามารถ 

ใชสิทธิ์ไดพรอมกับผูติดตาม 1 ทาน ในเที่ยวบินเดียวกันได ซึ�งจะถือวาเปนการนับ 2 ครั้ง ทั้งน�้ธนาคารขอจำกัด 

จำนวนสิทธิ์ 250 ครั้งตอเดือน

  3. กรุณาแจงขอใชสิทธิ์ กอนวันเดินทางไมนอยกวา 7 วันทำการ

  4. กรุณาสำรองที่นั�งและออกบัตรโดยสารภายในประเทศของสายการบินไทยและการบินไทยสมายล ผานตัวแทนจำหนาย  

มาแจสติก ทราแวล อินเตอรเนชั�นแนล จำกัด โทร. 02- 6522000, 02-6522662 ในวันจันทร - ศุกร. เวลา 8.30 - 

17.30 น. และในวันเสาร - อาทิตย. เวลา 9.00 - 16.00 น. เทานั้น

  5. ลูกคาตองชำระบัตรโดยสารภายในประเทศช้ันประหยัดของสายการบินไทยและการบินไทยสมายลผานบัตรเดอะพรีเมียร 

กสิกรไทยเทานั้น และจะตองเดินทางภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เทานั้น

  6. ธนาคารจะอัพเกรดบัตรโดยสารเปนชั้นธุรกิจหรือชั้น Eco Premium (เฉพาะเที่ยวบินที่มีที่นั�งในชั้นนั้นๆวางเทานั้น) 

และไมสามารถอัพเกรดขามสายการบินได

  7. ธนาคารขอไมรับผิดชอบคาใชจายตางๆ ที่เกินกวาสิทธิ์ที่ลูกคาไดรับตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด รวมถึงคาใชจายที่ 

เกิดขึ้นหลังจากที่ธนาคารไดดำเนินการอัพเกรดเรียบรอยแลว

  8. บัตรโดยสารที่ไดรับการอัพเกรดเปนชั้นธุรกิจหรือชั้น Eco Premium จากทางธนาคารแลว มีเงื่อนไขและขอกำหนด 

เพิ�มเติม ประกอบดวย

 - ไมสามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผูโดยสารเดินทางและชั้นโดยสาร รวมถึงไมสามารถเปลี่ยนขามระหวางสายการบินไทย 

และการบินไทยสมายลได

 - สามารถเปลี่ยนเที่ยวบิน เปลี่ยนวันเดินทาง แตไมสามารถขอทำการคืนบัตรโดยสาร เปลี่ยนแปลงชื่อผูโดยสารและ 

ชั้นโดยสาร รวมถึงไมสามารถเปล่ียนขามระหวางสายการบินไทยและการบินไทยสมายลได ซึ�งเง่ือนไขและคาดำเนินการตางๆ 

เปนไปตามที่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กำหนด

 - ไมสามารถขอคืนสิทธิ์ไดในทุกกรณ�

 9. สงวนสิทธิ์ยกเวนการอัพเกรดสำหรับบัตรโปรโมชั�นทุกประเภท

 10. สงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขตามท่ีสายการบินไทยและการบินไทยสมายล และธนาคารกำหนดโดยไมตองแจงใหทราบ 

ลวงหนา

 11. หากมีขอพิพาทใดๆ คำตัดสินของธนาคารถือเปนที่สิ้นสุด
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ประสบการณพิเศษจากกิจกรรมตางๆ ในหลากหลายไลฟสไตลท่ีคัดสรรมาเพ่ือทานใน

ฐานะลูกคาเดอะพรีเมียรกสิกรไทย เพ่ือใหทานไดสรางมิตรภาพใหม เติมเต็มความสุข

กระชับความสัมพันธอันดี จากกิจกรรมตางๆ ท่ีธนาคารกสิกรไทยจัดข้ึนเปนพิเศษตลอดป*

มอบความคุมครองใหแกลูกคาเดอะพรีเมียรกสิกรไทย ในทุกคร้ังท่ีเดินทาง โดยไมตอง

เสียคาใชจายเพิ่มเติมใดๆ เพียงทานชำระคาบัตรโดยสารเดินทางผานบัตร

เดอะพรีเมียรกสิกรไทย ทานจะไดรับความคุมครองโดยอัตโนมัติจากแผน

ประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ในวงเงินสูงสุด 20 ลานบาท

กิจกรรมพิเศษเฉพาะลูกคาเดอะพรีเมียรกสิกรไทย
THE PREMIER Exclusive Event

แผนประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง

LIFESTYLE

THE PREMIER Privilege Book 14

*สำหรับลูกคาเดอะพรีเมียรกสิกรไทยที่มีเงินฝาก/เงินลงทุน ตั้งแต 2 ลานบาทขึ้นไป รวมกันเฉลี่ย 6 เดือน

ลูกคาเดอะพรีเมียรกสิกรไทย รับสวนลดคาบริการจากกลุมโรงพยาบาลชั้นนำ

สิทธิพิเศษจากกลุมโรงพยาบาลชั้นนำ

หมายเหตุ  : - สำหรับผูถือบัตรเดอะพรีเมียรกสิกรไทยเทานั้น    

  - สวนลดของแตละโรงพยาบาลอาจแตกตางกันไปตามเง่ือนไขท่ีทางโรงพยาบาลกำหนด และเฉพาะโรงพยาบาลท่ีรวมรายการ 

เทานั้น

  - กรุณาสอบถามสวนลดและเง่ือนไขตางๆ ไดท่ี THE PREMIER Contact Center 02-88888877 หรือ โรงพยาบาล 

ที่รวมรายการกอนเขารับบริการ

เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ 
• ภาคกลาง โรงพยาบาลกรุงเทพ ซ.ศูนยวิจัย โรงพยาบาลกรุงเทพไชนาทาวน
 และโรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง
• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา โรงพยาบาลกรุงเทพปากชอง
 โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแกน โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร
• ภาคตะวันตก โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน 
• ภาคตะวันออก โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา โรงพยาบาลกรุงเทพตราด
 โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง และโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
• ภาคใต โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ
 และโรงพยาบาลกรุงเทพสมุย
• ภาคเหนือ โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก

สิทธิพิเศษจากเครือโรงพยาบาลสมิติเวช
โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร โรงพยาบาลสมิติเวช
ธนบุรี โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา และโรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี

สิทธิพิเศษจากโรงพยาบาลบีเอ็นเอช 
สวนลดคาหองและคายา 5%

สิทธิพิเศษจากโรงพยาบาลพญาไท
โปรแกรมตรวจสุขภาพ 2,560 บาท
โรงพยาบาลพญาไท 1 โรงพยาบาลพญาไท 2 โรงพยาบาลพญาไท 3 โรงพยาบาล
พญาไทนวมินทร และโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา
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กิจกรรมสัมมนาสำหรับผูบริหารชั้นนำ 

THE PREMIER Financial  Forum

เอกสิทธิ์เพื่อความมั่งคั่งสวนบุคคลและธุรกิจ

หมายเหตุ : สำหรับลูกคาเดอะพรีเมียรกสิกรไทยที่มีเงินฝาก/เงินลงทุนตั้งแต 2 ลานบาทขึ้นไป รวมกันเฉลี่ย 6 เดือน

WEALTH MANAGEMENT

WEALTH MANAGEMENT
WEALTH MANAGEMENT 

WEALTH MANAGEMENTWEALTH MANAGEMENT

เพิ �มขีดความสามารถแหงการแขงขันทางธุรกิจดวยองคความรู  
การแบงปนประสบการณจากบุคคลชั้นนำและการแลกเปลี่ยนโอกาส 
ทางธุรกิจรวมกันในรูปแบบสัมมนาพิเศษสำหรับลูกคาเดอะพรีเมียร 
กสิกรไทย เพ่ือเสริมสรางประสบการณการบริหารและแนวทางการตัดสินใจ 
ทางธุรกิจที่แมนยำที่หาไมไดในตำรา โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ 
ที่เกิดขึ้นจริงกับบุคคลชั้นนำในแวดวงธุรกิจและบุคคลพิเศษจากหลาย 
หลากวงการและรวมแลกเปลี่ยนแนวคิดกับลูกคาเดอะพรีเมียรกสิกรไทย
ที่จัดขึ้นอยางตอเน��อง 
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กิจกรรมสัมมนาสำหรับผูบริหารชั้นนำ
THE PREMIER Wealth Speed Up Seminar

WEALTH MANAGEMENT
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กิจกรรมสรางความสัมพันธตอยอดธุรกิจ
THE PREMIER Society

หมายเหตุ : สำหรับลูกคาเดอะพรีเมียรกสิกรไทยที่มีเงินฝาก/เงินลงทุนตั้งแต 2 ลานบาทขึ้นไป รวมกันเฉลี่ย 6 เดือน

เพิ�มความสามารถในการบริหารจัดการเงินลงทุนอยางมีประสิทธิภาพ 
ดวยเอกสิทธ์ิในการเขารวมสัมมนาดานการเงินและการลงทุน โดยนำเสนอ 
องคความรู ขอมูลขาวสารดานการเงินและการลงทุนผานผูเช่ียวชาญของ 
เครือธนาคารกสิกรไทย เพื่อผลตอบแทนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

หมายเหตุ : สำหรับลูกคาเดอะพรีเมียรกสิกรไทยที่มีเงินฝาก/เงินลงทุนตั้งแต 2 ลานบาทขึ้นไป รวมกันเฉลี่ย 6 เดือน

รวมเปนสวนหนึ�งของการสรางความสัมพันธดวยการแบงปนตอยอดทาง 
ธุรกิจกับกลุมนักธุรกิจผูประสบความสำเร็จดานกิจกรรมตางๆ ที่ธนาคาร 
กสิกรไทยจัดขึ้นเปนพิเศษตลอดปเพื่อกลุมลูกคาเดอะพรีเมียรกสิกรไทย
เทานั้น
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บริการรายงานสรุปขอมูลทางการเงิน 

K-Consolidated Statement

WEALTH MANAGEMENT
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บริการบทวิเคราะหการลงทุน และขอมูลความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ 
โดย บริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทย จำกัด 
K-Econ Analysis Membership

วิธีการสมัคร : ทานสามารถแจงความประสงคใชบริการไดที่ THE PREMIER Contact Center 02-8888877

หมายเหตุ  : - สำหรับลูกคาท่ีไดรับอนุมัติบัตรใหม ธนาคารจะจัดสง K-Consolidated Statement ใหทานภายใน 2 เดือน หลังจาก 

การสมัครใชบริการ

  - เฉพาะการลงทุนผานธนาคารกสิกรไทย และบริษัท ลีสซิ�ง กสิกรไทย จำกัด

  - มูลคาบัญชีลงทุนในกองทุนรวมและหลักทรัพยอาจคลาดเคล่ือน เม่ือมีการซ้ือ - ขายหนวยลงทุนหรือในระหวางการปดรอบบัญชี

บริการรายงานสรุปขอมูลทางการเงินพิเศษสำหรับลูกคาเดอะพรีเมียร 
กสิกรไทย ท่ีรวมทุกทรัพยสินทางการเงินของทานท่ีไดลงทุนไวกับธนาคาร 
กสิกรไทยในรายงานฉบับเดียว ทั้งบัญชีเงินฝากประเภทตางๆ บัญชี 
กองทุนรวม บัญชีซื้อขายหุน รวมถึงยอดสินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อบาน 
สินเชื่อเชาซื้อรถยนต ทั้งหมดน�้ จะถูกสรุปเปนความมั�งคั�งสุทธิ พรอม 
รายละเอียดของแตละบัญชี สงอีเมลถึงทานเปนรายเดือน ซึ�งมีความ 
ปลอดภัยสูงสุดดวยรหัสสวนตัว เพื่อใหทานทราบทุกความเคลื่อนไขของ 
สินทรัพยไดอยางสะดวกสบายที่สุด

วิธีการสมัคร : ทานสามารถแจงความประสงคใชบริการไดที่ THE PREMIER Contact Center 02-8888877

หมายเหตุ  : - วารสมัครบริการน� ้ ลูกคาตองแจงขอมูลสวนตัวและยินยอมใหธนาคารกสิกรไทยสงขอมูลให บริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทย จำกัด 

เพ่ือเปดใชบริการ K-Econ Analysis
  - มีบริการเฉพาะภาษาไทยเทาน้ัน

ลูกคาเดอะพรีเมียรกสิกรไทย สามารถใชบริการ K-Econ Analysis* บน 
เว็บไซตศูนยวิจัยกสิกรไทย www.kasikornresearch.com ซึ�งรวบรวม 
รายงานวิเคราะหวิจัย ท้ังในภาคเศรษฐกิจระดับจุลภาค มหภาค ภาคการเงิน 
และภาคเศรษฐกิจตางประเทศ โดยเนนกระแสของขาวสารขอมูลที่กำลัง 
เปนที่จับตามองในขณะนั้น นอกจากน�้ ยังประกอบดวยดัชน�เศรษฐกิจ 
รายงานภาวะตลาดเงินและตลาดทุน ตลอดจนภาวะเงินตราตางประเทศ
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เอกสิทธิ์ดานการเงินและบริการจากธนาคารกสิกรไทย
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FINANCIAL & SERVICES

อัตราดอกเบ้ียพิเศษบวกเพ่ิม 0.25% ตอป สำหรับเงินฝากประจำ 6 เดือน
Special Interest Rate

หมายเหตุ  : - สำหรับผูถือบัตรเดอะพรีเมียรกสิกรไทย (บัตรหลัก) เทานั้น

  - กรุณาแสดงบัตรเดอะพรีเมียร กับเจาหนาที่สาขาเมื่อใชสิทธิ์การฝาก

  - เฉพาะเงินฝากบัญชีเงินฝากประจำ ระยะเวลาฝาก 6 เดือน 1 ครั้ง ตอป และ 1 บัญชีเทานั้น

  - ยอดเงินฝากตั้งแต 10,000 บาท และสูงสุดไมเกิน 1,000,000 บาทตอรายบุคคล

  - เฉพาะบัญชีบุคคลธรรมดาเทานั้น

  - ธนาคารสามารถเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยบวกเพิ�มพิเศษ โดยไมตองแจงใหทราบ

รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษบวกเพิ�ม 0.25% ตอป สำหรับเงินฝากประจำ     
6 เดือน ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร ณ วันที่ทำรายการฝาก



 สวนลดพิเศษสูงสุด สำหรับการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ*

 ฟรี คาธรรมเน�ยมการออกเช็คธนาคาร (Cashier Cheque) จำนวน 10 ฉบับ (ตอป)*
 ฟรี คาธรรมเน�ยมการออกเช็คของขวัญ (Gift Cheque) ตามรูปแบบชุดมาตรฐาน 
ธนาคาร จำนวน 10 ฉบับ (ตอป)*

 ฟรี คาบริการรายเดือนการแจงเปลี่ยนยอดบัญชีเงินฝากผาน SMS จำนวน    
1 บัญชี** (Transaction alert)

 ฟรี คาธรรมเน�ยมการรักษาบัญชีเงินฝากออมทรัพยและเงินฝากกระแสรายวัน*
 สวนลด 25 % คาธรรมเน�ยมสมุดเช็ค จำนวน 4 เลม ตอป*
 สวนลดพิเศษสูงสุด สำหรับการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ*
 ฟรี คาธรรมเน�ยมคาสมุดฝาก กรณ�สมุดบัญชีสูญหาย*

บริการเลขาสวนตัว
THE PREMIER Global Concierge Service
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ยกเวนคาธรรมเนียมและไดรับอัตราพิเศษตางๆ ในการใชบริการทางการเงิน
THE PREMIER Financial Privileges

หมายเหตุ  : - ธนาคารเปนเพียงผูใหบริการประสานงาน จัดหา และใหคำปรึกษา โดยคาใชจายทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้น ผูถือบัตรเปนผูรับผิดชอบ

  - สอบถามรายละเอียดเพิ�มเติมเกี่ยวกับการบริการ เงื่อนไขและขอยกเวนของบริการตางๆ ไดที่ THE PREMIER Contact 

Center 02-8888877 ทุกวันตลอด 24 ชั�วโมง

หมายเหตุ  : - ขอสงวนสิทธิ์การโอนสิทธิ์ใหบุคคลอื่นในทุกกรณ�

  - ทางธนาคารขอยกเลิกการไดรับสิทธิ์ขางตน นับตั้งแตวันที่สถานะการเปนลูกคาเดอะพรีเมียรกสิกรไทยสิ้นสุดลง

  * สำหรับผูถือบัตรเดอะพรีเมียรกสิกรไทย (บัตรหลัก) เทานั้น และกรุณาแสดงบัตรเพื่อขอรับสิทธิ์

  ** ธนาคารฯ จะดำเนินการยกเวนคาธรรมเน�ยมใหโดยอัตโนมัติ ตั้งแตเดือนที่ 3 หลังจากลูกคาผูถือบัตรเดอะพรีเมียรกสิกรไทย 

บัตรหลักสมัครใชบริการและหากลูกคาสมัครแพ็คเกจรายปมากอนที่จะเปนลูกคาเดอะพรีเมียรกสิกรไทย ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ 

ในการไมคืนคาธรรมเน�ยมแพ็คเกจรายปดังกลาว

* สำหรับบริการลากรถฉุกเฉิน พวงแบตเตอร่ี หรือเปล่ียนยาง ธนาคารรับผิดชอบคาใชจาย 1,500 บาทตอคร้ัง และสามารถใชบริการได 2 คร้ังตอป 

บริการเลขาสวนตัว 24 ชั�วโมงทั�วโลก โดยทานสามารถติดตอผาน THE PREMIER Contact 
Center 02-8888877 ที่มีผูชวยสวนบุคคลในการใหขอมูล และทำการสำรอง บริการตางๆ 
แกผูถือบัตรเดอะพรีเมียรกสิกรไทย ใหบริการท้ังในประเทศและตางประเทศ ดังรายละเอียด 
ตอไปน�้
 บริการใหขอมูลสิทธิประโยชนและสวนลดพิเศษสำหรับผูถือเดอะพรีเมียรกสิกรไทย 

จากผูใหบริการดานไลฟสไตลอาทิ โรงแรม รานอาหาร สปา
 ชวยเหลือและสำรองที่พัก โรงแรม หรือรถเชา
 บริการใหขอมูลและสำรองการเขาใชสนามกอลฟ
 บริการใหความชวยเหลือดานการสำรองรานอาหาร
 บริการใหขอมูลเก่ียวกับดานบันเทิง อาทิ การสำรองท่ีนั�งบัตรคอนเสิรตหรือการแสดงตางๆ
 บริการจัดสงของขวัญและดอกไม
 บริการใหขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยวทั�วโลก

บริการใหคำปรึกษาและประสานงานใหความชวยเหลือฉุกเฉินดานที่อยูอาศัย
(Home Assistance)
บริการประสานงานเพื่อชวยเหลือหรือจัดสงชางผูเชี่ยวชาญไปยังที่พักอาศัยของลูกคา 
ผูถือบัตรเดอะพรีเมียรกสิกรไทย อาทิ การปลดล็อคกุญแจบาน การซอมระบบประปา ไฟฟา 
ระบบแอร เปนตน

บริการใหความชวยเหลือดานการแพทย (Medical Assistance)
บริการใหคำปรึกษาและประสานงาน ความชวยเหลือทางการแพทยภายในและตางประเทศ 
ทกุวันตลอด 24 ชั�วโมง อาทิ บริการใหคำแนะนำดานการแพทยทางโทรศัพท การใหขอมูล 
เกี่ยวกับสถานพยาบาลและบริการฉุกเฉินทางการแพทยในการเคลื่อนยายผูปวย

บริการชวยเหลือฉุกเฉินบนทองถนนทั�วประเทศ (Roadside Assistance)
ดวยความหวงใยลูกคาเดอะพรีเมียรกสิกรไทยจะไดรับ บริการความชวยเหลือฉุกเฉินบน 
ทองถนน* และบริการใหคำปรึกษาและประสานงานใหความชวยเหลือดานอื่นๆ

JPY

Buying (+)Foreign Currency Selling (-)

0.0003 0.0003

AUD, CAD, CHF, GBP, NZD, SGD, HKD, 
และ CNY 0.03 0.03

USD และ EUR 0.10 0.10



เงื่อนไข และสิทธิพิเศษทั้งหมด เปนไปตามที่ธนาคารกสิกรไทยกำหนด

และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิพิเศษโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ทานสามารถศึกษาเงื่อนไข สิทธิพิเศษตางๆ และรายละเอียดเพิ่มเติมไดใน

THE PREMIER Manual Book หรือสอบถามผานทาง

THE PREMIER Contact Center 02-8888877 หรือทาง

www.kasikornbank.com/thepremier
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บริการหมายเลขโทรศัพทพิเศษเฉพาะลูกคา THE PREMIER

โดยเจาหนาที่พรอมใหบริการทาน ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

และเหนือกวาดวยบริการเลขานุการสวนตัว 

THE PREMIER Contact Center 02-8888877


