ใบสมัครบัตรเครดิตกสิกรไทย K-Credit Card ส่วนที่ 1
ใบสมัครบัตรหลัก

“ติดสติ๊กเกอร์
หมายเหตุ : ยกเว้นเอกสารรายได้ส�ำ หรับผูม้ บี ญั ชี KBank Payroll อย่างน้อย 7 เดือนติดต่อกัน
ADD CARD
*กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาอนุมัติ (*ข้อมูลสำ�คัญ)
QR code#2”
ข้อมูลส่วนตัวผู้สมัครบัตรหลัก (ต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป)*
ชื่อ/ชื่อสกุล ภาษาไทย
นาย นาง นางสาว อื่นๆ
ชื่อ/ชื่อสกุล ภาษาอังกฤษ Mr. Mrs. Ms.
Other
(กรุณาเขียนตัวพิมพ์ใหญ่เหมือนในหนังสือเดินทาง)
ชื่อ					
ชื่อสกุล
วัน/เดือน/ปี(พ.ศ.)เกิด
สัญชาติ
บัตรประจำ�ตัวประชาชนเลขที่
Passport No.
การศึกษาสูงสุด*
ต่ำ�กว่ามัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปวช.
อนุปริญญา (ปวส./ปวท.)
ปริญญาตรี
ปริญญาโท ปริญญาเอก
สถานภาพสมรส*
โสด
สมรสจดทะเบียน
สมรสไม่จดทะเบียน
หย่า
หม้าย
สถานะของการอยู่อาศัย*
บ้านตนเองปลอดภาระ
บ้านตนเองกำ�ลังผ่อน
บ้านบิดา/มารดา
บ้านญาติ/พี่น้อง/บุคคลอื่น
สวัสดิการ
เช่าอยู่
ชื่อหมู่บ้าน / อาคารชุด		
เลขที่ห้อง
ชั้น
บ้านเลขที่
หมู่
ที่อยู่ปัจจุบัน*
ซอย
ถนน
แขวง/ตำ�บล
เขต/อำ�เภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์(บ้าน)
โทรศัพท์มือถือ
อีเมล (กรุณาเขียนตัวพิมพ์ใหญ่)
การรับใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต (โดยจะมีผลกับทุกบัตร รวมถึงบัตรเสริมด้วย)
ประสงค์รับทางอีเมล
ประสงค์รับทางไปรษณีย์
หมายเหตุ : กรณีไม่ได้เลือกวิธีการรับใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต และมีข้อมูลอีเมลระบุไว้ ธนาคารจะจัดส่งให้ทางอีเมล
สมัครรับ SMS แจ้งยืนยันการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต (Spending Alert)
สมัครรับ SMS แจ้งข้อมูลครบกำ�หนดชำ�ระบัตรเครดิต (Due Alert)

ที่อยู่ตามเอกสารสำ�คัญ (หากไม่เหมือนที่อยู่ปัจจุบันกรุณากรอก)*

จังหวัด

Hometown Address (Foreigner Only)*
อาชีพ*
รับราชการ ระดับ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัท
เจ้าของกิจการที่จดทะเบียนพาณิชย์เท่านั้น
		
พ่อบ้าน/แม่บ้าน
อาชีพอิสระ
กิจการตนเอง
พนักงานรายวัน /ชั่วคราว
ลักษณะอาชีพ*
ครู/อาจารย์
ตำ�รวจ/ทหาร
สถาปนิก
วิศวกร
ทนายความ
พนักงานขาย
แพทย์
ทันตแพทย์
พยาบาล
เภสัชกร
ผู้พิพากษา/อัยการ
พนักงานในสายการผลิต
อื่นๆ
สถานที่ทำ�งาน*
ชื่อสถานที่ทำ�งาน		
อาคาร
ชั้น
แผนก/ฝ่าย
เลขที่
หมู่
ซอย
ถนน
แขวง/ตำ�บล
เขต/อำ�เภอ
จังหวัด
ตำ�แหน่ง
อายุงานรวม ปี เดือน
รหัสไปรษณีย์		
โทรศัพท์
ประเภทธุรกิจ*
ค้าวัตถุโบราณ
กระดาษ/สิง่ พิมพ์
เคมีภณ
ั ฑ์
ค้าอัญมณี ค้าทองคำ�
การศึกษา
เครือ่ งจักร/ผลิตภัณฑ์โลหะ
ค้าอาวุธยุทธภัณฑ์/ยุทโธปกรณ์
การสือ่ สาร/เครือ่ งมือสือ่ สาร
บริการ
ทัวร์/นำ�เทีย่ ว
เกษตรกรรม
บริการโอน/รับเงินโอน
ธุรกิจการเงิน/โรงรับจำ�นำ�
เกษตรแปรรูป
ปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์
ธุรกิจแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
ขนส่ง
พลาสติก
สถานบันเทิงเริงรมย์			
จัดหางานให้แรงงานต่างชาติ/ส่งคนไปทำ�งานต่างประเทศ

รายได้*
รายได้/เดือน
บาท
แหล่งที่มาของรายได้ รับจ้าง/เงินเดือน ธุรกิจส่วนตัว เงินออม
ประเทศที่มาของรายได้		
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เฟอร์นเิ จอร์/โรงเลือ่ ย
ยานพาหนะ/อะไหล่
รับเหมาก่อสร้าง
ร้านสะดวกซือ้
โรงแรม/ร้านอาหาร
วัสดุกอ่ สร้าง
เวชภัณฑ์/โรงพยาบาล/คลินกิ

รายได้อื่นๆ (ถ้ามี)
ที่มาของรายได้อื่นๆ
โบนัส ค่าคอมมิชชั่น
(พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ)

สาธารณูปโภค/ไฟฟ้า
สิง่ ทอ
อสังหาริมทรัพย์/พัฒนาทีด่ นิ
อาหาร/เครือ่ งดืม่
อุปกรณ์อเิ ล็คทรอนิกส์/ เครือ่ งใช้ไฟฟ้า
อืน่ ๆ (เหมืองแร่/ผลิตภัณฑ์หนัง/
รองเท้า/ของเด็กเล่น หรือ โปรดระบุ

บาท/เดือน
อื่นๆ (โปรดระบุ)
2/ใบสมัครสมาชิกบัตรเครดิตกสิกรไทยส่วนที่ 2

ใบสมัครสมาชิกบัตรเครดิตกสิกรไทยส่วนที่ 2

สถานที่สะดวกรับบัตรเครดิต/สถานที่จัดส่งใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตและเอกสารอื่นๆ*
ที่อยู่ปัจจุบัน
ที่ทำ�งาน
หมายเหตุ : กรณีไม่ระบุ ธนาคารจะจัดส่งเอกสารไปยังที่อยู่ปัจจุบัน
บุคคลอ้างอิงที่สามารถติดต่อได้เพื่อการทวงถามหนี้*
(นาย/นาง/นางสาว)
โทรศัพท์ที่บ้าน
โทรศัพท์มือถือ

ความสัมพันธ์กับผู้สมัคร
โทรศัพท์ที่ทำ�งาน

(ข้าพเจ้าได้รับอนุญาตจากเจ้าของชื่อแล้ว และตกลงยินยอมให้ธนาคารสามารถติดต่อกับบุคคลอ้างอิงดังกล่าวเพื่อการทวงถามหนี้ของข้าพเจ้าได้)

ใบสมัครบัตรหลัก (กรุณาระบุประเภทบัตรที่ต้องการสมัคร)* (สมัครสูงสุดได้ 3 ประเภทบัตร)
กลุม่ ชือ่ บัตรทัว่ ไป : Generic Group Card Name
( ) Visa Card ( ) KBank-Visa payWave ( ) KBank-Visa payWave NFC ( ) Master Card
( ) KBank-Visa THE PASSION
( ) KBank UnionPay
( ) KBank JCB

( ) KBank-Titanium (EverydayCard) (Everyday Card : ไม่มคี ะแนนสะสม Cash Rebate ONLY)
( ) KBank-Visa Home Smiles Club (เฉพาะลูกค้าสินเชือ่ บ้านกสิกรไทยเท่านัน้ )

( ) บัตรเครดิตร่วมแอมเวย์-กสิกรไทย
โปรดระบุ “หมายเลขประจำ�ตัวนักธุรกิจ/สมาชิกแอมเวย์”
( ) บัตรเครดิตร่วมกรุงเทพดุสิตเวชการ-กสิกรไทย
( ) บัตรเครดิตร่วมธรรมศาสตร์-กสิกรไทย
( ) บัตรสมาชิกเครดิตร่วมหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย-กสิกรไทย
โปรดระบุ หมายเลขสมาชิก (TCC CODE)

( ) บัตรเครดิตร่วม CGA/SFT-กสิกรไทย
โปรดระบุ รหัสช่องทางการสมัคร* / รหัสสถาบันการศึกษา*
( ) บัตรเครดิตร่วมคิง เพาเวอร์-กสิกรไทย
( ) บัตรพีทีทีบลูเครดิตการ์ด (คะแนนสะสมมีอายุ 3 ปี)
( ) บัตรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทย
( ) บัตรเครดิตร่วมอื่นๆ โปรดระบุ

การชำ�ระรายการใช้จา่ ยบัตรเครดิต (เลือกข้อใดข้อหนึง่ )*
ชำ�ระด้วยเงินสด หรือเช็ค
• ตามจำ�นวนขัน้ ต�ำ่ 10% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดบัญชีบตั รเครดิตในแต่ละเดือนและไม่นอ้ ยกว่า 1,000 บาท/รอบบัญชี
ชำ�ระโดยการหักบัญชี (เฉพาะบัญชีเงินฝากของท่านทีม่ อี ยูก่ บั ธนาคารกสิกรไทยเท่านัน้ “ยกเว้นบัญชีรว่ ม”)
ยินยอมให้ธนาคารหักจากบัญชีเงินฝากประเภท
กระแสรายวัน
ออมทรัพย์
เลขทีบ่ ญ
ั ชี
ชือ่ บัญชี
เงือ่ นไขการหักบัญชี
หักบัญชีตามจำ�นวน ขัน้ ต�ำ่ 10% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดบัญชีบตั รเครดิตในแต่ละเดือน และไม่นอ้ ยกว่า 1,000 บาท/รอบบัญชี
หักบัญชีเต็มจำ�นวนตามใบแจ้งยอดบัญชีบตั รเครดิต

คำ�รับรองและข้อตกลงของผูส้ มัครบัตรหลัก*
ข้าพเจ้าผูส้ มัครบัตรหลัก ขอให้ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) ออกบัตรเครดิตตามประเภทบัตรทีเ่ ลือกหรือตามการพิจารณาของธนาคาร (“บัตร”) และข้าพเจ้ารับรองว่าข้อมูล
ในใบสมัครครบถ้วนเป็นจริงโดยตกลงให้ธนาคาร (1) เก็บ/รวบรวม/ใช้ขอ้ มูลใดๆของข้าพเจ้าทีม่ อี ยูก่ บั ธนาคาร หรือทีธ่ นาคารได้รบั หรือเข้าถึงได้จากแหล่งอืน่ โดยมีวตั ถุประสงค์
เพือ่ การบริหารจัดการธุรกิจ/การให้บริการ/การปฏิบตั ติ ามกฎหมายของธนาคาร การทีธ่ นาคารจ้าง/มอบหมายบุคคลอืน่ ดำ�เนินการแทน ไม่วา่ เกีย่ วกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ/
งานติดต่อสือ่ สาร/งานติดตามทวงถาม/งานอืน่ ใด และเพือ่ วัตถุประสงค์อน่ื อันชอบด้วยกฎหมาย (2) เปิดเผยข้อมูลให้แก่กลุม่ ธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย/พันธมิตรทางธุรกิจ/
ผูใ้ ห้บริการภายนอก/ผูป้ ระมวลผลข้อมูล/ผูส้ นใจจะเข้ารับโอนสิทธิ/ผูร้ บั โอนสิทธิ/ผูม้ อี �ำ นาจตามกฎหมาย หรือหน่วยงาน/องค์กร/นิตบิ คุ คลใดๆ ทีม่ สี ญั ญาอยูก่ บั ธนาคาร และยินยอม
ให้ผรู้ บั ข้อมูลจากธนาคารดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์ทไ่ี ด้แจ้งไว้ตอ่ ธนาคาร (ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ เสนอ
ผลิตภัณฑ์ บริการ และข้อเสนอพิเศษต่างๆ ของผูร้ บั ข้อมูลจากธนาคาร) และ (3) ส่งหรือโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศได้ ทัง้ นี้ การให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมของข้าพเจ้าในภายหลังให้อยู่
ภายใต้ขอ้ กำ�หนดนีด้ ว้ ย และข้าพเจ้ารับทราบว่าสามารถติดต่อธนาคารผ่านช่องทาง K-Contact Center โทร. 02-8888888 ข้าพเจ้าตกลงรับผิดร่วมกับผูส้ มัครบัตรเสริมในภาระ
หนีส้ นิ /ค่าใช้จา่ ยจากการใช้บตั รและตกลงผูกพันตามข้อตกลงและเงือ่ นไขการใช้บตั รทีส่ ง่ มาพร้อมกับบัตรทุกประการ ข้าพเจ้าตกลงให้เป็นสิทธิของธนาคารในการพิจารณาต่อ
อายุ/ ยกเลิก/ออกบัตรประเภทอืน่ แทนบัตรเดิมได้ตามความเหมาะสม หากคุณสมบัตขิ องข้าพเจ้า/ผูส้ มัครบัตรเสริมไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงือ่ นไขของบัตรเครดิตทีธ่ นาคารกำ�หนด
ข้อควรระวัง
บัตรเครดิตมีดอกเบี้ย หากจ่ายไม่ครบหรือจ่ายช้า จะถูกเรียกเก็บดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม โปรดทำ�ความเข้าใจผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขก่อนลงนาม
ลงชื่อ
		
		

( ......................................................................................................... ) ตัวบรรจง
ผู้สมัครบัตรหลัก/ผู้สมัครใช้บริการ/ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
วันที่
เดือน
พ.ศ.

กรุณาลงนามให้เหมือนกันทุกจุด
1. จุดลงลายมือชือ่ ผูส้ มัครบัตร
2. เอกสารความยินยอมในการ
เปิดเผยข้อมูลทางโทรสาร
3. สำ�เนาบัตรประชาขน

สำ�หรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร
รหัสโครงการ Credit Card
ข้อมูลของผู้แนะนำ� (ชื่อ/ นามสกุล)
รหัสสาขา/ทีมขาย
รหัสพนักงาน
ข้อมูลของผู้ขาย (ชื่อ/ นามสกุล)
รหัสสาขา/ทีมขาย
รหัสพนักงาน
เบอร์มือถือ
ผู้ขายขอรับรองว่าได้ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารและข้อมูล ลูกค้ามีตัวตนและสมัครบัตร Credit Card จริง
ลงชื่อ (ลายมือชื่อ)
โปรดเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง
ตำ�แหน่ง
วันที่
สำ�หรับเจ้าหน้าที่พันธมิตร ข้อมูลของผู้ขาย (ชื่อ/ชื่อสกุล)
รหัสพนักงาน
รหัสสาขาพันธมิตร
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ใบสมัครสมาชิกบัตรเครดิตกสิกรไทยส่วนที่ 3
Ref.No.KBank

เฉพาะเจ้าหน้าที่ธนาคาร

ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลทางโทรสาร
ทำ�ที...................................................................................................................................
่
วันที..........................
่
เดือน .............................................................พ.ศ. ...........................................
วิธีการให้ความยินยอมทางโทรสาร
1. ผู้ให้ความยินยอมต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อ
2. ผูใ้ ห้ความยินยอมต้องแนบเอกสารดังนีม้ าพร้อมโทรสารด้วย : บุคคลธรรมดา • สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชนทีผ่ ใู้ ห้ความยินยอมลงลายมือชือ่ รับรอง
3. ผู้ให้ความยินยอมอาจส่งโทรสารด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้ผู้ใดเป็นผู้ส่งแทนก็ได้
เงื่อนไขในการให้ความยินยอมทางโทรสาร
การให้ความยินยอมทางโทรสารเป็น “ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” หรือเป็นข้อความที่ได้สร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา หรือประมวลผลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งห้ามมิให้ผูใ้ ห้ความยินยอมปฏิเสธความมีผลผูกพันและการบังคับใช้ทางกฎหมายของข้อความใดเพียงเพราะเหตุทีข่ อ้ ความนัน้ อยูใ่ นรูปของข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ การให้ความยินยอมทางโทรสารนี้จึงมีผลเป็นการให้ความยินยอมตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตทุกประการ
บุคคลธรรมดา (กรุณาพิมพ์/เขียนตัวบรรจง)
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ........................................................................ นามสกุล .....................................................................................................
วัน/เดือน/ปี พ.ศ. เกิด ................................................................................. หมายเลขโทรศัพท์...........................................................................
บัตรประจำ�ตัวประชาชน เลขที่
สำ�หรับบุคคลต่างด้าว
หนังสือเดินทาง
เลขที่
อื่นๆ โปรดระบุ ...................................................เลขที่
ความยินยอมนี้จัดทำ�ขึ้นด้วยความสมัครใจของข้าพเจ้า และส่งให้แก่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำ�กัด (บริษัท) ทางโทรสารเพื่อเป็นหลักฐานว่า
ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำ�กัด (บริษัท) เปิดเผยหรือให้ข้อมูลของข้าพเจ้าแก่ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ซึ่งเป็นสมาชิกหรือ
ผู้ใช้บริการของบริษัท เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์สินเชื่อ การออกบัตรเครดิต ตามคำ�ขอสินเชื่อ/ขอออกบัตรเครดิตของข้าพเจ้าที่ให้ไว้กับธนาคาร/
บริษทั ดังกล่าวข้างต้น รวมทัง้ เพือ่ ประโยชน์ในการทบทวนสินเชือ่ ต่ออายุสญั ญาสินเชือ่ /บัตรเครดิต การบริหารและป้องกันความเสีย่ งตามข้อกำ �หนดของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย และให้ถือว่าคู่ฉบับ และบรรดาสำ�เนาภาพถ่าย ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือโทรสารที่ทำ�สำ�เนาขึ้นจากโทรสารฉบับนี้ โดยการถ่าย
สำ�เนา ถ่ายภาพหรือบันทึกไว้ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ เป็นหลักฐานในการให้ความยินยอมของข้าพเจ้าเช่นเดียวกัน
อนึ่ง ก่อนให้ความยินยอมข้าพเจ้าได้ทราบถึงวิธีการและเงื่อนไขของวิธีการให้ความยินยอมผ่านทางโทรสาร ซึ่งระบุไว้ด้านบนของความยินยอมนี้
อย่างชัดเจนแล้ว
ลงชื่อ ........................................................................................................... ลายมือชื่อ
( ......................................................................................................... ) ตัวบรรจง
ผู้ให้ความยินยอม
เฉพาะเจ้าหน้าที่ธนาคาร/ตัวแทนธนาคาร
ลงชือ่ .................................................................................................ลายมือชือ่
ลงชือ่ .................................................................................................ลายมือชือ่
( ............................................................................................... ) ตัวบรรจง
( ............................................................................................... ) ตัวบรรจง
พยาน
พยาน
หมายเหตุ : ข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยให้แก่สมาชิกหรือผู้ใช้บริการเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงิน แต่การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
เป็นสิทธิของเจ้าของข้อมูลที่จะให้ความยินยอมหรือไม่ก็ได้
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ใบสมัครสมาชิกบัตรเครดิตกสิกรไทยส่วนที่ 4
หนังสือให้ความยินยอมแก่สมาชิกในการนำ�ข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทข้อมูลเครดิต
มาใช้จัดทำ�แบบจำ�ลองด้านเครดิต
ข้าพเจ้าเข้าใจถึงการนำ�ข้อมูลไปใช้ท�ำ แบบจำ�ลองด้านเครดิต และยินยอมให้ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (“สมาชิก”) ซึง่ เป็นสมาชิกของบริษทั ข้อมูลเครดิตนำ�
ข้อมูลของข้าพเจ้าที่ได้รับจากบริษัทข้อมูลเครดิตเฉพาะส่วนที่ไม่สามารถระบุตัวตน เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจำ�ตัวประชาชน รวมถึงข้อมูลอื่นใดที่สามารถ
ระบุวา่ เป็นข้าพเจ้าได้ ไปใช้เป็นปัจจัยหนึง่ ในการจัดทำ�แบบจำ�ลองด้านเครดิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตกำ�หนดเท่านัน้ และให้คฉู่ บับ
และบรรดาสำ�เนา ภาพถ่าย ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสาร ที่ได้ทำ�ซ้ำ�ขึ้นจากหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้ โดยการถ่ายสำ�เนา ถ่ายภาพ หรือบันทึกไว้
ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ให้ถือเป็นหลักฐานในการให้ความยินยอมของข้าพเจ้าเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ข้าพเจ้าทราบว่าเจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะให้ความยินยอมหรือไม่
ก็ได้ และเมื่อให้ความยินยอมแล้วเจ้าของข้อมูลจะแจ้งความประสงค์ไม่ให้ความยินยอมอีกต่อไปก็ได้ ทั้งนี้ หากข้าพเจ้าประสงค์จะไม่ให้ความยินยอมดังกล่าว
ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
ลงชื่อ .......................................................... (ผู้ให้ความยินยอม) ลงชื่อ .......................................................... พยาน(เจ้าหน้าที่ธนาคาร)
(........................................................) ตัวบรรจง
(.........................................................) ตัวบรรจง
วันที่............................................................................. รหัสพนักงาน........................................... สาขา......................................................

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
การให้หรือไม่ให้ความยินยอมของท่านไม่ส่งผลต่อการพิจารณาการใช้ผลิตภัณฑ์
ข้าพเจ้ายินดีให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าทีใ่ ห้ไว้หรือมีอยูก่ บั ธนาคาร หรือทีธ่ นาคารได้รบั หรือเข้าถึงได้จากแหล่งอืน่ ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จ�ำ กัดเพียง
ข้อมูลบัญชีเงินฝาก สินเชื่อ และธุรกรรมต่างๆ ให้แก่กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย ผู้ที่ได้รับข้อมูล* และชื่ออื่นใดที่จะมีการแจ้งเพิ่มเติมให้ทราบ
และพิจารณาต่อไป** เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาเสนอผลิตภัณฑ์ บริการและข้อเสนอพิเศษอื่นให้แก่ข้าพเจ้า และยินยอมให้ผู้รับข้อมูลจากธนาคารดัง
กล่าวเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ต่อธนาคาร
ข้าพเจ้าไม่ประสงค์ให้เปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้า
หมายเหตุ *รายชื่อผู้รับข้อมูล ได้แก่
1. กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย (รายละเอียดสามารถดูได้จาก www.kasikornbank.com/financial-conglomerate)
2. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
**กรณีเพิ่มเติมผู้รับข้อมูล: ธนาคารอาจมีการเพิ่มเติมรายชื่อผู้รับข้อมูลธนาคารจะแจ้งรายชื่อผู้รับข้อมูลที่เพิ่มรวมถึงสิทธิและช่องทางในการปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลให้ท่านทราบล่วงหน้า
โดยหากธนาคารไม่ได้รับการปฏิเสธจากท่านในระยะเวลาที่ธนาคารกำ�หนดให้ถือว่าท่านยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้รับข้อมูลตามที่ธนาคารได้แจ้งไป

ลงชื่อ

.................................................................................................. (ผู้ให้ความยินยอม)

( .............................................................................................. ) ตัวบรรจง
วันที่.......................................................................................................

หากท่านประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลสามารถติดต่อได้ที่ K-Contact Center โทร.02-8888888
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ใบสมัครสมาชิกบัตรเครดิตกสิกรไทย (บัตรเสริม)

(กรุณาระบุประเภทบัตรที่ต้องการสมัคร)* (สมัครสูงสุดได้ 3 ประเภทบัตร)
ชือ่ /ชือ่ สกุลบัตรหลัก
โทรศัพท์มอื ถือ
หมายเลขบัตรหลัก
ผูถ้ อื บัตรหลักมีความสัมพันธ์กบั ท่านเป็น
สามี/ภรรยา
บุตร
บิดา/มารดา
พีน่ อ้ ง
อืน่ ๆ (โปรดระบุ)

(ต้องเป็นบัตรประเภทเดียวกับทีผ่ สู้ มัครบัตรหลักสมัคร/ถืออยู)่
กลุม่ ชือ่ บัตรทัว่ ไป : Generic Group Card Name

( ) Visa Card
( ) KBank-Visa payWave ( ) KBank-Visa payWave NFC
( ) Master Card
( ) KBank-Titanium (EverydayCard) ( ) KBank JCB
( ) KBank-Visa THE PASSION ( ) KBank UnionPay ( ) KBank-Visa Home Smiles Club

( ) บัตรเครดิตร่วมอืน่ ๆ โปรดระบุ

ข้อมูลส่วนตัวผูส้ มัครบัตรเสริม (ต้องมีอายุตง้ั แต่ 15 ปีขน้ึ ไป)*
ชือ่ /ชือ่ สกุล ภาษาไทย
นาย
นาง
นางสาว

อืน่ ๆ

ชือ่ /ชือ่ สกุล ภาษาอังกฤษ Mr.
Mrs.
Ms.
Other
(กรุณาเขียนตัวพิมพ์ใหญ่เหมือนในหนังสือเดินทาง)
ชือ่
ชือ่ สกุล
วัน/เดือน/ปี(พ.ศ.)เกิด
สัญชาติ
บัตรประจำ�ตัวประชาชนเลขที่
Passport No.
สถานภาพสมรส
ทีอ่ ยูป่ จั จุบนั * ชือ่ หมูบ่ า้ น/อาคารชุด
เลขทีห่ อ้ ง
ชัน้
บ้านเลขที่
หมู่
ซอย
ถนน
แขวง/ตำ�บล
เขต/อำ�เภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์(บ้าน)
โทรศัพท์(มือถือ)
หมายเหตุ : กรณีไม่ระบุ ธนาคารจะจัดส่งเอกสารไปยังทีอ่ ยูอ่ าศัยปัจจุบนั
อีเมล์ (กรุณาเขียนตัวพิมพ์ใหญ่)
ทีอ่ ยูต่ ามทะเบียนบ้าน (หากไม่เหมือนทีอ่ ยูป่ จั จุบนั กรุณากรอก)
Hometown Address (Foreigner Only)

สถานทีร่ บั บัตรเครดิต*

เหมือนทีอ่ ยูป่ จั จุบนั
เหมือนทีอ่ ยูเ่ อกสารสำ�คัญ
ชือ่ หมูบ่ า้ น/อาคารชุด
เลขทีห่ อ้ ง
ชัน้
บ้านเลขที่
หมู่ ซอย
ถนน
แขวง/ตำ�บล
เขต/อำ�เภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรศัพท์มอื ถือ
อาชีพ
รายได้ตอ่ เดือน
สาขาอาชีพ
แหล่งทีม่ าของรายได้

ชือ่ สถานทีท่ �ำ งาน
ทีอ่ ยูท่ ท่ี �ำ งาน

ประเทศทีม่ าของรายได้

โทรศัพท์

วัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์
สมัครบัตรเครดิตเพือ่ ใช้ในการชำ�ระค่าสินค้า และ บริการ แทนเงินสด
อืน่ ๆ โปรดระบุ

สมัครรับ SMS แจ้งยืนยันการใช้จา่ ยผ่านบัตรเครดิต (Spending Alert)
สมัครรับ SMS แจ้งข้อมูลครบกำ�หนดชำ�ระบัตรเครดิต (Due Alert)

การชำ�ระรายการใช้จา่ ยบัตรเครดิต (เลือกข้อใดข้อหนึง่ )*
ชำ�ระด้วยเงินสด หรือเช็ค
• ตามจำ�นวนขัน้ ต�ำ่ 10% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดบัญชีบตั รเครดิตใน
แต่ละเดือนและไม่นอ้ ยกว่า 1,000 บาท/รอบบัญชี
ชำ�ระโดยการหักบัญชี (เฉพาะบัญชีเงินฝากของท่านหรือบัตรหลักทีม่ อี ยูก่ บั
ธนาคารกสิกรไทยเท่านัน้ “ยกเว้นบัญชีรว่ ม”) ยินยอมให้ธนาคารหักจากบัญชีเงิน
ออมทรัพย์
ฝากประเภท กระแสรายวัน
เลขทีบ่ ญ
ั ชี
ชือ่ บัญชี
เงือ่ นไขการหักบัญชี
		 หักบัญชีตามจำ�นวนขั้นต่ำ� 10% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอด
บัญชีบัตรเครดิตในแต่ละเดือน และไม่น้อยกว่า 1,000 บาท/รอบบัญชี
หักบัญชีเต็มจำ�นวนตามใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต

คำ�รับรองและข้อตกลงของผูส้ มัครบัตรเสริม*
ข้าพเจ้าผูส้ มัครบัตรเสริม ขอให้ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) ออกบัตรเครดิตตามประเภทบัตรทีเ่ ลือกหรือตาม
การพิจารณาของธนาคาร (“บัตร”) และข้าพเจ้ารับรองว่าข้อมูลในใบสมัครครบถ้วนเป็นจริงโดยตกลงให้ธนาคาร (1) เก็บ/
รวบรวม/ใช้ขอ้ มูลใดๆ ของข้าพเจ้าทีม่ อี ยูก่ บั ธนาคาร หรือทีธ่ นาคารได้รบั หรือเข้าถึงได้จากแหล่งอืน่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่
การบริหารจัดการธุรกิจ/การให้บริการ/การปฏิบตั ติ ามกฎหมายของธนาคาร การทีธ่ นาคารจ้าง/มอบหมายบุคคลอืน่ ดำ�เนิน
การแทน ไม่วา่ เกีย่ วกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ/งานติดต่อสือ่ สาร/งานติดตามทวงถาม/งานอืน่ ใด และเพือ่ วัตถุประสงค์
อืน่ อันชอบด้วยกฎหมาย (2) เปิดเผยข้อมูลให้แก่กลุม่ ธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย/พันธมิตรทางธุรกิจ/ผูใ้ ห้บริการ
ภายนอก/ผูป้ ระมวลผลข้อมูล/ผูส้ นใจจะเข้ารับโอนสิทธิ/ผูร้ บั โอนสิทธิ/ผูม้ อี �ำ นาจตามกฎหมาย หรือหน่วยงาน/องค์กร/นิติ
บุคคลใดๆ ทีม่ สี ญั ญาอยูก่ บั ธนาคาร และยินยอมให้ผรู้ บั ข้อมูลจากธนาคารดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลต่อ
ไปได้ตามวัตถุประสงค์ทไ่ี ด้แจ้งไว้ตอ่ ธนาคาร (ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ เสนอผลิตภัณฑ์
บริการ และข้อเสนอพิเศษต่างๆของผูร้ บั ข้อมูลจากธนาคาร) และ (3) ส่งหรือโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศได้ ทัง้ นี้
การให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมของข้าพเจ้าในภายหลังให้อยูภ่ ายใต้ขอ้ กำ�หนดนีด้ ว้ ย และข้าพเจ้ารับทราบว่าสามารถติดต่อ
ธนาคารผ่านช่องทาง K-Contact Center โทร. 02-8888888 ข้าพเจ้าตกลงรับผิดในภาระหนีส้ นิ /ค่าใช้จา่ ยจากการ
ใช้บตั รโดยตกลงตามข้อตกลงและเงือ่ นไขการใช้บตั รทีส่ ง่ มาพร้อมกับบัตรทุกประการ และข้าพเจ้าตกลงให้เป็นสิทธิ
ของธนาคารในการพิจารณาต่ออายุ/ยกเลิก/ออกบัตรประเภทอืน่ แทนบัตรเดิมได้ตามความเหมาะสม หากคุณสมบัติ
ของข้าพเจ้า/ผูส้ มัครบัตรหลักไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงือ่ นไขของบัตรเครดิตทีธ่ นาคารกำ�หนด
ลงชือ่
ผูส้ มัครบัตรเสริม/ผูส้ มัครใช้บริการ/ผูร้ บั ผลประโยชน์ทแ่ี ท้จริง
วันที่
เดือน
พ.ศ.
ข้าพเจ้ายินดีให้ธนาคาร เปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าทีใ่ ห้ไว้หรือมีอยูก่ บั ธนาคาร หรือทีธ่ นาคารได้รบั หรือเข้าถึงได้จากแหล่งอืน่ ซึง่ รวม
ถึงแต่ไม่จ�ำ กัดเพียงข้อมูลบัญชีเงินฝาก สินเชือ่ และธุรกรรมต่างๆ ให้แก่กลุม่ ธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย ผูท้ ไ่ี ด้รบั ข้อมูล* และชือ่ อืน่
ใดทีจ่ ะมีการแจ้งเพิม่ เติมให้ทราบและพิจารณาต่อไป** เพือ่ วัตถุประสงค์ในการพิจารณาเสนอผลิตภัณฑ์ บริการและข้อเสนอพิเศษอืน่ ให้แก่
ข้าพเจ้า และยินยอมให้ผรู้ บั ข้อมูลจากธนาคารดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์ทไ่ี ด้แจ้งไว้ตอ่ ธนาคาร
ข้าพเจ้าไม่ประสงค์ให้เปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้า
หมายเหตุ : การให้หรือไม่ให้ความยินยอมของท่านไม่สง่ ผลต่อการพิจารณาการใช้ผลิตภัณฑ์
ลงชือ่
ผูส้ มัครบัตรเสริม/ผูส้ มัครใช้บริการ/ผูร้ บั ผลประโยชน์ทแ่ี ท้จริง/ผูใ้ ห้ความยินยอม
วันที่
เดือน
พ.ศ.
หมายเหตุ
*รายชือ่ ผูร้ บั ข้อมูล ได้แก่
1. กลุม่ ธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย
(รายละเอียดสามารถดูได้จาก www.kasikornbank.com/financial-conglomerate)
2. บริษทั เมืองไทยประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
**กรณีเพิม่ เติมผูร้ บั ข้อมูล : ธนาคารอาจมีการเพิม่ เติมรายชือ่ ผูร้ บั ข้อมูล ธนาคารจะแจ้งรายชือ่ ผูร้ บั
ข้อมูลทีเ่ พิม่ รวมถึงสิทธิและช่องทางในการปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลให้ทา่ นทราบล่วงหน้า โดยหาก
ธนาคารไม่ได้รบั การปฏิเสธจากท่านในระยะเวลาทีธ่ นาคารกำ�หนด ให้ถอื ว่าท่านยินยอมให้ธนาคาร
เปิดเผยข้อมูลให้แก่ผรู้ บั ข้อมูลตามทีธ่ นาคารได้แจ้งไป

ผูถ้ อื บัตรหลักต้องการให้บตั รเสริมร่วมใช้วงเงินได้*
		 เท่ากับวงเงินบัตรหลัก
25% ของวงเงินบัตรหลัก
50% ของวงเงินบัตรหลัก
ระบุวงเงิน
บาท
(วงเงินของบัตรหลักและบัตรเสริมทุกใบรวมกัน จะไม่เกินวงเงินใช้จา่ ยของบัตรหลัก ซึง่ เรียกว่าวงเงินรวมทุกบัตรหรือ Credit Line) ข้าพเจ้าผูส้ มัครบัตรหลักยินยอม
ให้ผสู้ มัครดังกล่าวข้างต้นเป็นผูถ้ อื บัตรเสริมได้และขอให้ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(“ธนาคาร”) ออกบัตรเครดิตทีอ่ อกโดยธนาคาร ตามประเภท และระดับบัตรทีผ่ สู้ มัคร
บัตรเสริมเลือกไว้ หรือตามระดับบัตร ตามผลการพิจารณาของธนาคาร (“บัตร”) ให้แก่ผสู้ มัครบัตรเสริม ข้าพเจ้าขอให้ค�ำ รับรองว่าข้อความทีป่ รากฏในใบสมัครนีถ้ กู
ต้องครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการและตกลงยินยอมผูกพันรับผิดร่วมกับผูส้ มัครบัตรเสริมในบรรดาภาระหนีส้ นิ และ/หรือค่าใช้จา่ ยอันเกิดจากการใช้บตั รทัง้ ปวง
ลงชือ่

ลงชือ่
ผูป้ กครอง/ผูแ้ ทนโดยชอบธรรม ลงนามยินยอม (กรณีผสู้ มัครบัตรเสริม อายุต�ำ่ กว่า 20 ปี)
วันที่
เดือน
พ.ศ.

ผูส้ มัครบัตรหลัก/ผูใ้ ห้ค�ำ ยินยอม
วันที่
เดือน
พ.ศ.
ส่งใบสมัครและเอกสารไปที่ • ทุกสาขาของธนาคารที่คุณสะดวก
• ส่งทางไปรษณีย์ไปที่ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ฝ่ายจัดการคำ�ขอใช้บริการ
		 47/7 หมู่ 3 ถ.ป๊อปปูล่า ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
		
ติดต่อสอบถามได้ที่ K-Contact Center 02-8888888 www.kasikornbank.com
หน้า 5/11
9935030 TH-11-19 (v1e/LP_1119_KB000)

6/ใบสมัครสมาชิกบัตรเครดิตกสิกรไทยส่วนที่ 6

ใบสมัครสมาชิกบัตรเครดิตกสิกรไทยส่วนที่ 6
K-Credit Card (บัตรเครดิตกสิกรไทย)
ชำ�ระค่าสินค้าและบริการกับร้านค้ารับบัตร โดยมีระยะเวลาปลอดดอกเบีย้ สูงสุด 45 วัน
(ขึน้ อยูก่ บั วันทีใ่ ช้จา่ ย)
สามารถเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าได้สงู สุด 100% ของวงเงิน
สามารถขออนุมตั เิ พิม่ วงเงินพิเศษชัว่ คราวได้ (ขึน้ อยูก่ บั ประวัตกิ ารใช้จา่ ย)
KBank Reward Point

(บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียมกสิกรไทย ไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้)
รับคะแนนสะสมทุกการใช้จา่ ย เพือ่ เลือกแลกรางวัลตามใจคุณ
โปรแกรมสะสมคะแนนให้อสิ ระสูงสุดสำ�หรับท่าน เพียงใช้จา่ ยทุกๆ 25 บาท รับคะแนน
สะสม 1 คะแนน
บัตร PTT Blue Credit Card คะแนนสะสมมีอายุ 3 ปี
KBank Smart Bill Pay

สะดวกสบายกับการชำ�ระค่าสาธารณูปโภคและบริการต่างๆ แบบอัตโนมัตไิ ด้มากถึง
18 รายการ
ท่านสามารถชำ�ระค่าใช้จา่ ยต่างๆ โดยอัตโนมัตผิ า่ นบัตรเครดิตกสิกรไทย ทัง้ ค่าโทรศัพท์ ค่าไฟฟ้า
ค่าน้�ำ ประปา ค่าบริการอินเทอร์เน็ต เงินบริจาค ค่าบริการโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิก

K-eMail Statement
(บริการรับใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต
ทางอีเมลกสิกรไทย)
อยูท่ ไ่ี หนก็รบั ได้ สะดวก ปลอดภัย
ตรวจสอบรายการได้ทกุ ทีท่ กุ เวลา

KBank Smart Pay

แบ่งจ่ายค่าสินค้าและบริการแบบสบายๆ กับดอกเบีย้ 0% หรืออัตราดอกเบีย้ พิเศษ
เลือกแบ่งจ่ายค่าสินค้าหรือบริการด้วยอัตราดอกเบีย้ 0% หรืออัตราดอกเบีย้ พิเศษได้นาน
สูงสุด 10 เดือน ณ ร้านค้าชัน้ นำ�ทีร่ ว่ มรายการ
KBank Special Services

บริการเสริมหลากหลาย เพิม่ ความมัน่ ใจในการใช้บตั รทุกที่ ทุกเวลา
• บริการชำ�ระรายการใช้จา่ ยบัตรเครดิตโดยการหักบัญชี (Auto Payment)
		 สะดวก ง่าย ไม่ลมื ชำ�ระค่าบัตรเครดิตอีกต่อไป
• K PLUS (ธนาคารบนมือถือกสิกรไทย)
		 บริการพิเศษจากบัตรเครดิตกสิกรไทย เพียงเพิม่ บัตรของท่านใน K PLUS
ก็สามารถทำ�รายการต่างๆ ได้งา่ ยๆ ดังนี้
		 - เปิดใช้บริการบัตรเครดิต
		 - แจ้งเตือนยอดใช้จา่ ยผ่านบัตรทุกรายการ
		 - ตรวจสอบรายการใช้จา่ ยบัตรเครดิต
		 - ตรวจสอบใบแจ้งยอดบัญชีบตั รเครดิตรอบล่าสุด
		 - ตรวจสอบคะแนนสะสมบัตรเครดิต
		 - จ่ายบิลบัตรเครดิต
		 - ขอใบแจ้งยอดบัญชียอ้ นหลัง 6 เดือน (ส่งทางอีเมล)
		 - ขอเพิม่ วงเงินชัว่ คราวบัตรเครดิต

พิเศษ!

รายงานสรุปยอดใช้จ่ายประจำ�ไตรมาส (Spending Summary)
เฉพาะผู้สมัคร K-eMail Statement เท่านั้น
สมัครง่ายและฟรี! เพียงติดต่อ K-Contact Center โทร 02-8888888
หรือ สมัครที่ www.kasikornbank.com

ขั้นตอนสมัครผ่านเว็บไซต์
คลิกเว็บไซต์
www.kasikornbank.com

เลือกเมนู “สมัครใช้บริการ” >
หัวข้อ “Digital Banking”

เลือก
“บริการ K-eMail Statement”

หมายเหตุ
• ธนาคารสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกการจัดส่งใบแจ้งยอดบัญชีบตั รเครดิตทางไปรษณีย์ ตัง้ แต่รอบบัญชีทบ่ี ริการ K-eMail Statement สำ�หรับบัตรเครดิตกสิกรไทยมีผล
• กรณีทท่ี า่ นมีบตั รหลายใบ ท่านสามารถใช้บตั รใดบัตรหนึง่ ในการสมัคร ให้ซง่ึ จะมีผลกับบัตรทุกใบทีท่ า่ นมีอยูร่ วมทัง้ บัตรเสริมของท่านได้ดว้ ย

เงือ่ นไขคะแนนสะสม KBank Reward Point
1. รายการใช้จา่ ยผ่านบัตรเครดิต K-Credit Card เพือ่ ชำ�ระค่าสินค้าและบริการทัง้ ในและต่างประเทศ ทุกๆ 25 บาท ผูถ้ อื บัตรจะได้รบั คะแนนสะสม KBank Reward Point 1 คะแนน สะสมเพือ่ แลกรับ
ของรางวัลจากรายการ KBank Reward Point ยกเว้น บัตรเครดิตนิตบิ คุ คล,บัตรเครดิตเพือ่ ธุรกิจ,บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียมกสิกรไทย, KBank Fleet Card, บัตรเครดิตไทยเบฟ จะไม่ได้รบั
คะแนนสะสม KBank Reward Point
2. รายการชำ�ระ ณ สถานบริการน�ำ้ มันทัว่ ประเทศ และธุรกิจค้าปลีกในกลุม่ Hypermarket/Supermarket ตาม Merchant Category Code (MCC) 0022, 5411, 5541, 5542, 9752, 0002, 5310, 5411,
9751 ทีก่ �ำ หนด จะได้รบั คะแนนสูงสุดไม่เกิน 800 คะแนน ต่อหมวดร้านค้า ต่อรอบชำ�ระในรอบเดือนเดียวกัน
3. รายการใช้จา่ ยทีไ่ ม่ได้รบั คะแนนสะสม KBank Reward Point ได้แก่ รายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าจากบัญชีบตั รเครดิต รายการชำ�ระค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า (กฟน./กฟภ.) ค่าน�ำ้ ประปา และค่า
โทรศัพท์พน้ื ฐาน (TOT/True/TT&T/CAT) ค่าภาษีทกุ ประเภทและรายการชำ�ระค่าหน่วยลงทุนจากการซือ้ ขายกองทุนทุกประเภท รายการซือ้ ธนบัตรต่างประเทศผ่านบัตรเครดิต ค่าธรรมเนียมการเบิกถอน
เงินสดล่วงหน้า ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมรายปี ค่าธรรมเนียมการชำ�ระเงินล่าช้า ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่กรณีสญู หาย ค่าปรับและดอกเบีย้
4. การคำ�นวณคะแนนสะสม จะแยกตามการใช้จา่ ยของแต่ละบัตร โดยยอดทีใ่ ช้ค�ำ นวณจะนับถึงวันสรุปยอดตามรอบของใบแจ้งยอดบัญชีบตั รเครดิต เศษ (ทศนิยม) ทีเ่ กิดจากการคำ�นวณ ไม่สามารถรวม
เป็นคะแนนสะสมได้ และผูถ้ อื บัตรจะสามารถใช้คะแนนสะสม เพือ่ แลกรับของรางวัลกับธนาคารได้ ภายหลังจากวันทีธ่ นาคารได้ด�ำ เนินการคำ�นวณคะแนนสะสม และคะแนนสะสมดังกล่าวได้ปรากฏใน
ใบแจ้งยอดบัญชีบตั รเครดิต (Credit Card Statement) ของผูถ้ อื บัตรแล้วเท่านัน้
หมายเหตุ กรณีทม่ี กี ารขอคืน เปลีย่ นแปลง ยกเลิก การชำ�ระค่าสินค้าและบริการหรือรับเงินคืน จากการซือ้ สินค้าและบริการไม่วา่ กรณีใด ๆ ธนาคารจะหักคะแนนสะสมตามจำ�นวนคะแนนทีผ่ ถู้ อื บัตรได้
รับจากการใช้จา่ ยผ่านบัตรเครดิตคืนจากคะแนนสะสมทีผ่ ถู้ อื บัตรมีอยูก่ บั ธนาคาร
5. คะแนนสะสมจากบัตรเครดิตทีม่ ชี อ่ื และสกุลเดียวกัน สามารถรวมกันเพือ่ ใช้แลกของรางวัลในครัง้ เดียวกันได้ ยกเว้น คะแนนจากบัตรหลักและบัตรเสริม ไม่สามารถนำ�มาคำ�นวณรวมกันได้ และไม่สามารถ
นำ�คะแนนสะสมจากบัตรเครดิตกสิกรไทย มารวมเป็นคะแนนสะสมของบัตรเครดิตร่วม His & Her, บัตร PTT Blue Credit Card ได้
6. ธนาคารสงวนสิทธิใ์ ห้ใช้คะแนนสะสมแลกของรางวัลได้เฉพาะ ผูถ้ อื บัตรทีย่ งั คงสถานภาพการเป็นสมาชิกบัตรเครดิตของธนาคาร ณ วันทีใ่ ช้สทิ ธิดงั กล่าว และเป็นผูถ้ อื บัตรทีช่ �ำ ระเงินค่าใช้จา่ ยบัตรเครดิต
ตรงตามเงือ่ นไขทีไ่ ด้ตกลงไว้กบั ธนาคารเท่านัน้
7. คะแนนสะสมทีใ่ ช้แลกรับของรางวัลแล้วไม่สามารถขอคืนได้ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้
8. ธนาคารขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขต่างๆ รวมทัง้ สิทธิประโยชน์ โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
9. หากมีขอ้ พิพาท คำ�ตัดสินของธนาคารถือเป็นทีส่ น้ิ สุด
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ลูกคาแบบไหน...
ใชเอกสารอะไรบาง

คุณสมบัติผูสมัคร : สัญชาติไทย

เรามี !!
คำตอบ

คุณสมบัติผูสมัคร : ตางชาติ

คุณสมบัตผิ สู มัคร ผูม รี ายไดประจำ เจาของกิจการ ผูป ระกอบอาชีพอิสระ
รายไดขน้ั ต่ำ 15,000 บาท/เดือน 15,000 บาท/เดือน 15,000 บาท/เดือน
อายุ
20-80 ป
20-80 ป
20-80 ป
อายุงาน
6 เดือน
1 ป
1 ป

คุณสมบัตผิ สู มัคร
รายไดขน้ั ต่ำ
อายุ
อายุงาน
เอกสารแสดงตัวตน

ผูม รี ายไดประจำ เจาของกิจการ ผูป ระกอบอาชีพอิสระ
50,000 บาท/เดือน 50,000 บาท/เดือน 50,000 บาท/เดือน
20-80 ป
20-80 ป
20-80 ป
6 เดือน
1 ป
1 ป
Passport ทีย่ งั ไมหมดอายุ + Visa ทีย่ งั ไมหมดอายุ หรือ
พนักงานรายไดประจำ
Passport ทีย่ งั ไมหมดอายุ + Work Permit ทีย่ งั ไมหมดอายุ
เอกสารแสดงตัวตน สำเนาบัตรประชาชน ทีย่ งั ไมหมดอายุ หรือ สำเนาบัตรประจำตัวขาราชการทีย่ งั ไมหมดอายุพรอมสำเนาทะเบียนบาน
สำเนาใบเปลีย่ นชือ่ _นามสกุล (ถามี)

เอกสารแสดงรายได
ใชสลิปเงินเดือน

• เงินเดือนอยางเดียว >= 15,000 ใชสลิปเงินเดือนเปน กระดาษคารบอน หรือพิมพจากคอมพิวเตอร
สลิปเงินเดือน 1 เดือน (อายุเอกสารไมเกิน 3 เดือน)
• เงินเดือนอยางเดียว < 15,000 (ตองรวมรายไดอน่ื ๆ ถึงจะเกิน 15,000) ใชสลิปเงินเดือนเปนกระดาษคารบอน หรือพิมพจากคอมพิวเตอร
สลิปเงินเดือน 1 เดือน (อายุเอกสารไมเกิน 3 เดือน) พรอม Statement (ทีเ่ งินเดือนเขา) ยอนหลัง 6 เดือน เพิม่ เติม หรือ
สลิปเงินเดือน ยอนหลัง 6 เดือน ใชหนังสือรับรองเงินเดือน (อายุเอกสารไมเกิน 3 เดือน)

ใชหนังสือรับรองรายได (อายุไมเกิน 3 เดือน)

เงินเดือนอยางเดียว >= 15,000 ใชหนังสือรับรองเงินเดือนอยางเดียว (อายุเอกสารไมเกิน 3 เดือน)
กรณีมรี ายไดอน่ื ๆ ระบุในหนังสือรับรองเงินเดือน ยืน่ พรอม Statement (ทีเ่ งินเดือนเขา) ยอนหลัง 6 เดือน

ใชเอกสาร 50 ทวิ

เอกสาร 50 ทวิ ปลา สุด หรือ กรณี 50 ทวิแบบรายเดือน ใชยอ นหลังอยางนอย 6 เดือน (ตองมีตราประทับพรอมลายเซ็นผูจ า ยเงิน)

หมายเหตุ : ยกเวนไมตอ งยืน่ เอกสารแสดงรายได กรณี 1. มีบญ
ั ชีเงินเดือนกับธนาคารกสิกรไทย (KBank Payroll) ตัง้ แต 7 เดือนขึน้ ไป 2. แพทย (รักษาคน), ทันตแพทย,
เภสัชกร (โดยใชบตั รประชาชนใบเดียวในการสมัคร) 3. ขาราชการพลเรือนสามัญ, อัยการ, ผูพ พิ ากษา โดยใชบตั รประชาชนแนบพรอมบัตรราชการ

เจาของกิจการ

สำคัญมาก!!! ตองดำเนินธุรกิจมาแลวไมตำ่ กวา 1 ป
กรณีเดินบัญชีกบั ธนาคารกสิกรไทย ตัง้ แต 6 เดือนขึน้ ไป ไมตอ งยืน่ เอกสารแสดงรายได

• กรณีไมจดทะเบียน / จดทะเบียนบุคคลธรรมดา
เอกสารแสดงตัวตน / กิจการ
สำเนาบัตรประชาชน
เอกสารแสดงรายได
Statement ยอนหลัง 6 เดือน
• กรณีจดทะเบียนในนามนิติบุคคล
เอกสารแสดงตัวตน / กิจการ
สำเนาบัตรประชาชน
Statement
ยอนหลัง 6 เดือน
เอกสารแสดงรายได
หมายเหตุ : สามารถยืน่ บัญชีตนเอง และ / หรือบัญชีบริษทั
• กรณีจดทะเบียนในนามหางหุนสวนสามัญ/คณะบุคคล
เอกสารแสดงตัวตน / กิจการ
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาใบคำขอจดทะเบียน/หนังสือจัดตัง้ คณะบุคคล
เอกสารแสดงรายได
Statement ยอนหลัง 6 เดือน
หมายเหตุ : สามารถยืน่ บัญชีตนเอง และ / หรือบัญชีบริษทั

อาชีพอิสระ

สำคัญมาก!!! ตองประกอบอาชีพอิสระมาแลวไมตำ่ กวา 1 ป
เอกสารแสดงตัวตน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุ
เอกสาร 50 ทวิ ปลา สุด หรือ กรณี 50 ทวิแบบรายเดือน ใชยอนหลังอยางนอย 6 เดือน
เอกสารแสดงรายได (ตองมีตราประทับพรอมลายเซ็นผูจายเงิน)

ผูม เี งินออม

เอกสารแสดงตัวตน สำเนาบัตรประชาชน พรอมลงนามรับรองสำเนาถูกตอง
เอกสารแสดงรายได
คนไทย (ตองมีเงินฝากคงอยูใ นบัญชี 6 เดือนขึน้ ไป)

• มีบัญชีเงินฝากประจำธนาคารกสิกรไทย >= 500,000 บาท หรือ มีเงินลงทุน + เงินฝากประจำ + ออมทรัพย >= 1,000,000 บาท
Statement ยอนหลังติดตอกัน 6 เดือน
• มีบัญชีเงินฝากประจำธนาคารพาณิชยอื่นๆ >= 1,000,000 บาท หรือ มีเงินลงทุน + เงินฝากประจำ + ออมทรัพย >= 1,000,000 บาท
Statement ยอนหลังติดตอกัน 6 เดือน

ชาวตางชาติ (ตองมีเงินฝากคงอยูใ นบัญชี 12 เดือนขึน้ ไป)
• มีเงินลงทุน + เงินฝากประจำ + ออมทรัพย
>= 2,000,000 บาท
สำหรับบัญชีกสิกรไทย
Statement ยอนหลังติดตอกัน 12 เดือน
Passport ที่ยังไมหมดอายุ
Visa ที่ยังไมหมดอายุ

>= 4,000,000 บาท
สำหรับบัญชีธนาคารพาณิชยอื่นๆ
Statement ยอนหลังติดตอกัน 12 เดือน
Passport ที่ยังไมหมดอายุ
Visa ที่ยังไมหมดอายุ

ั รเครดิตได
ไม! ! ไมมรี ายไดประจำ..ก็สามารถมีบต
รู รอื
ห
เพียงเปดบัญชีเงินฝากค้ำประกันวงเงินบัตรเครดิต ตัง้ แต
บาทขึน้ ไป

15,000
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รหัสช่องทางการสมัคร / รหัสสถาบันการศึกษา เพื่อสมัครบัตรเครดิตร่วม CGA/SFT-กสิกรไทย

100 ปี แห่งความภาคภูมใิ จของชาว CGA และ 75 ปี แห่งความปิตขิ องครอบครัวซาเลเซียน (ประเทศไทย)

ในวาระครบรอบ 100 ปี ของมูลนิธคิ ณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย และ 75 ปี แห่งความปิตขิ องครอบครัวซาเลเซียนประเทศไทย
( CGA/SFT )จึงได้ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย ถ่ายถอดความภูมิใจลงบนบัตรเครดิตร่วม CGA/SFT - กสิกรไทย เป็นบัตรเครดิต
วีซ่าร่วมระหว่าง CGA/SFT และ ธนาคารกสิกรไทย เพื่อให้ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของสถาบันการศึกษา
สมาพั
นธ์ฯทั้ง¡‘„®¢Õß™“«
แห่งและ CGA
22CGA
โรงเรี
นในเครื
วซาเลเซี
้สนใจได้
อกาสร่
วมถือ
100100ªïในเครืªï·Ààอ·Àà
ß§«“¡¿Ÿ
·≈–ย·≈–
75 75อªïของครอบครั
ß§«“¡ªî
μย‘¢นประเทศไทยตลอดจนผู
«´“‡≈‡´’
¬πม¬ีโπ(ª√–‡∑»‰∑¬)
ß§«“¡¿Ÿ
¡14‘„®¢Õß™“«
ªï·Àà·Àà
ß§«“¡ªî
μÕß§√Õ∫§√—
‘¢Õß§√Õ∫§√—
«´“‡≈‡´’
(ª√–‡∑»‰∑¬
„π«“√–§√∫√Õ∫
ªï ¢Õß¡Ÿ
≈π‘∏‘§≈≥–‡´πμå
¬ัง≈·Àà
ª√–‡∑»‰∑¬
·≈– ·≈–
75 ªï75·Ààªïß§«“¡ªî
μ‘¢Õß§√Õ∫§√—
«´“‡≈‡´’
¬πª√–‡∑»‰∑¬
( CGA/SFT
) )
„π«“√–§√∫√Õ∫
100
¢Õß¡Ÿ
π‘∏ก‘§ลั≥–‡´πμå
ßª√–‡∑»‰∑¬
·Ààß§«“¡ªî
μ‘¢Õß§√Õ∫§√—
«´“‡≈‡´’
¬πª√–‡∑»‰∑¬
( CGA/SFT
บัตรเพื่อ100
มอบคุ
ณªïประโยชน์
บคื§น“‡∫√’
สู§่ส“‡∫√’
คม¬ß≈·Àà

®÷ß‰¥â®÷√ßà«‰¥â¡°—√à«∫¡°—
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‘°√‰∑¬
∂à“¬∑Õ¥§«“¡¿Ÿ
¡‘„®≈ß∫π∫—
μ√‡§√¥‘
μ√à«¡μ√àCGA/SFT-°
‘°√‰∑¬
‡ªìπ∫—‡ªìμπ√‡§√¥‘
μ«’´μà“√à«’«´¡√–À«à
“ß CGA/SFT
·≈–·≈–
∫∏π“§“√°
‘°√‰∑¬
∂à“¬∑Õ¥§«“¡¿Ÿ
¡‘„®≈ß∫π∫—
μ√‡§√¥‘
«¡ CGA/SFT-°
‘°√‰∑¬
∫—μ√‡§√¥‘
à“√à«¡√–À«à
“ß CGA/SFT
∏π“§“√°
‘°√‰∑¬
‡æ◊ËÕ„Àâ‡æ◊»ËÕ‘…„Àâ¬å»‡°à‘…“¬å‡ºŸ°àâª“°§√Õß
§√Ÿ Õ“®“√¬å
·≈–‡®â·≈–‡®â
“Àπâ“Àπâ
∑’Ë¢Õß
π°“√»÷
°…“„π‡§√◊
Õ ¡“æ—
π∏åœπ∑—∏åÈßœ14∑—Èß ·Àà14ß·≈–
22 ‚√ß‡√’
¬π„π‡§√◊
Õ¢ÕßÕ¢Õß
∏π“§“√°
‘°√‰∑¬
ºŸâª°§√Õß
§√Ÿ Õ“®“√¬å
“∑’Ë¢∂“∫—
Õß ∂“∫—
π°“√»÷
°…“„π‡§√◊
Õ ¡“æ—
·Ààß·≈–
22 ‚√ß‡√’
¬π„π‡§√◊
§√Õ∫§√—
πª√–‡∑»‰∑¬μ≈Õ¥®π∑à
“πºŸ“â πºŸ
π„®‰¥â
¡’‚Õ°“
√à«¡∂◊√à«Õ¡∂◊
∫—μÕ√‡æ◊
¡Õ∫§ÿ
≥ª√–‚¬™πå
°≈—∫°§◊≈—π∫§◊Ÿà π—ß§¡Ÿà —ß§¡
ยิ«ง่ ´“‡≈‡´’
ใช้«´“‡≈‡´’
ยิง่ ¬ได้
ญ
ุ
§√Õ∫§√—
¬บπª√–‡∑»‰∑¬μ≈Õ¥®π∑à
â π„®‰¥â
¡’‚Õ°“
∫—μËÕ√‡æ◊
ËÕ¡Õ∫§ÿ
≥ª√–‚¬™πå
¬‘Ëß„™â¬‘Ëß„™â
Ëß‰¥â¬‘Ëß∫‰¥â
∫ÿ≠ ค่ ณุ ใช้จา่ ยผ่านบัตรสำ�คัญใบนี้ คือการได้มสี ว่ นร่วมในการบริจาคและสนับสนุนต่อการพัฒนาด้านการศึกษาแก่เยาวชน
เ¬‘พราะทุ
กÿ≠ๆบาทที
‡æ√“–∑ÿ
°
Ê∫“∑∑’
§
Ë
ÿ≥„™âË§ÿ≥®à“„™â¬ºà®à“¬ºà
π∫—“μπ∫—
√ μ”§—√ ≠”§—„∫π’≠„∫π’
È §◊Õ°“√‰¥â
¡’ à«¡π√à’ «à ¡„π°“√∫√‘
®“§·≈–
π—∫ π—πÿ∫πμàπÿÕπ°“√æ—
≤π“¥â≤π“¥â
“π°“√»÷
°…“·°à
‡¬“«™π¢Õß™“μ‘
‡æ√“–∑ÿ
°Ê∫“∑∑’
Èจ§◊าคคื
Õ°“√‰¥â
π√àน«¡„π°“√∫√‘
®ด“§·≈–
μàÕก°“√æ—
“π°“√»÷
°…“·°à
‡¬“«™π¢Õß™“μ‘
ของชาติ
เพราะธนาคารกสิ
ก
รไทยจะบริ
น
ให้
ส
มาพั
ธ์
ฯ
เพื
อ
่
จั
สรรเป็
น
ทุ
น
การศึ
ษาแก่
เ
ยาวชนและการศึ
ก∑ÿษาให้
‡æ√“–∏π“§“√°
‘°√‰∑¬®–∫√‘
®“§§◊®“§§◊
π„Àâπ¡“æ—
π∏åœπ‡æ◊∏åËÕœ®—‡æ◊¥ËÕ®—√√‡ªì
π∑ÿππ°“√»÷
°…“·°à
‡¬“«™π·≈–°“√»÷
°…“„Àâ
°—∫‚√ß‡√’
¬π„π‡§√◊
Õ∑ÿ°Õ‚√ß‡√’
¬π ก¬ับπโรงเรียนใน
‡æ√“–∏π“§“√°
‘°√‰∑¬®–∫√‘
„Àâ ¡“æ—
¥ √√‡ªì
∑ÿπ°“√»÷
°…“·°à
‡¬“«™π·≈–°“√»÷
°…“„Àâ
°—∫‚√ß‡√’
¬π„π‡§√◊
°‚√ß‡√’
เครื“¡“√∂√à
อทุกโรงเรี
แต่ละสถาบั
นโดยตรง โดยกรอกรหั
สπสถาบั
นการศึ
่มีความเกี
่ยßวข้Õอßง
§ÿ≥§ÿ≥“¡“√∂√à
«¡ «ยπ—¡น∫ π—คุπÿณ∫πสามารถร่
·μà
πบสนุ
‚¥¬μ√ß
‚¥¬°√Õ°√À—
∂“∫—∂“∫—
π°“√»÷
°…“∑’
Ë¡’§กษาที
«“¡‡°’
Ë¬«¢âË¬Õ«¢â
πÿπ≈·μà– ≈ว∂“∫—
–มสนั∂“∫—
πน‚¥¬μ√ß
‚¥¬°√Õ°√À—
°“√»÷
°…“∑’
Ë¡’§«“¡‡°’
·≈–√À—
·≈–√À—™àÕß∑“ß°“√
™àÕß∑“ß°“√¡—§√¡—§√
√À— √À—™àÕß∑“ß°“√
√À— √À—∂“∫—∂“∫—
π°“√»÷
°…“„π‡§√◊
Õ§√Õ∫§√—
« SALESIAN
™àÕß∑“ß°“√¡—§√¡—§√
π°“√»÷
°…“„π‡§√◊
Õ§√Õ∫§√—
« SALESIAN
1 1 ¡“§¡»‘
50 50‰¡à¡’§‰¡à«“¡‡°’
Ë¬«¢âË¬Õ«¢â
ß°—∫Õß°—∂“∫—
π°“√»÷
°…“„¥
…¬å‡°à…“¬å‡°à“
¡’§«“¡‡°’
∫ ∂“∫—
π°“√»÷
°…“„¥
¡“§¡»‘
2 2‚√ß‡√’‚√ß‡√’
¬π ¬π
51 51√.√. √.√.“√ ‘∑“√∏‘Ïæ‘∑‘∑∏‘¬“≈—
√“™∫ÿ√“™∫ÿ
√’ √’
Ïæ‘∑¬¬“≈—∫â“¬π‚ªÉ
∫â“ßπ‚ªÉ(SR)
ß (SR)
3 3 ¡“§¡ºŸ
âª°§√Õß
·≈–§√Ÿ
¡“§¡ºŸ
âª°§√Õß
·≈–§√Ÿ
52 52√.√. √.√.
¥Õπ∫Õ
‚° (DB)
°√ÿß‡∑æœ
¥Õπ∫Õ
‚° (DB)
°√ÿß‡∑æœ
4 4Õ◊ËπÊÕ◊ËπÊ
53 53√.√. √.√.
À—«À‘À—π««‘À‘∑π¬“≈—
ª√–®«∫§’
√’¢—π√∏å’¢—π∏å
«‘∑¬¬“≈—À—«¬À‘À—π«À‘(HV)
π (HV)
ª√–®«∫§’
5 5 ”π—°”π—
ß“π°√ÿ
ß‡∑æœ
54 54√.√. √.√.
· ß∑Õß«‘
∑¬“∑À“¥„À≠à
(ST)(ST)
ß¢≈“ß¢≈“
°ß“π°√ÿ
ß‡∑æœ
· ß∑Õß«‘
¬“ À“¥„À≠à
6 6 “¢“/æπ—
°ß“π¢“¬Õ‘
√–¢Õß∏π“§“√°
‘°√‰∑¬
55 55¥Õπ∫Õ
‚°«‘∑‚°«‘
¬“∑(DV)
Õÿ¥√∏“π’
“¢“/æπ—
°ß“π¢“¬Õ‘
√–¢Õß∏π“§“√°
‘°√‰∑¬
¥Õπ∫Õ
¬“ (DV)
Õÿ¥√∏“π’
56 56‡´πμå‡´πμå
¥Õ¡‘¥πÕ¡‘
‘° (SD)
°√ÿß‡∑æœ
π‘° (SD)
°√ÿß‡∑æœ
√À— √À—∂“∫—∂“∫—
π°“√»÷
°…“„π‡§√◊
Õ CGA
π°“√»÷
°…“„π‡§√◊
Õ CGA
57
Õ“™’
«
–¥Õπ∫Õ
‚°
∫â
“
π‚ªÉ
ß
(DBTB)
√“™∫ÿ
√’ √’
57 Õ“™’«–¥Õπ∫Õ ‚° ∫â“π‚ªÉß (DBTB)
√“™∫ÿ
00 00‰¡à¡’§‰¡à«“¡‡°’
Ë¬«¢âË¬Õ«¢â
ß°—∫Õß°—∂“∫—
π°“√»÷
°…“„¥
¡’§«“¡‡°’
∫ ∂“∫—
π°“√»÷
°…“„¥
58 58√.√. √.√.
π“√’«π“√’
ÿ≤‘ «∫âÿ≤“π‚ªÉ
√“™∫ÿ√“™∫ÿ
√’ √’
‘ ∫â“ßπ‚ªÉ(NV)
ß (NV)
11 11√.√.Õ—√.√.Õ——¡™—≠—¡™—·ºπ°¡—
∏¬¡∏(AC)
°√ÿß‡∑æœ
≠ ·ºπ°¡—
¬¡ (AC)
°√ÿß‡∑æœ
59 59√.√. √.√.
∏‘¥“πÿ∏‘¥‡§√“–Àå
À“¥„À≠à
(TD)(TD)
ß¢≈“ß¢≈“
“πÿ‡§√“–Àå
À“¥„À≠à
12 12√.√.‡´πμå
§“‡∫√’§“‡∫√’
¬≈ °√ÿ
(SG)(SG)
°√ÿß‡∑æœ
√.√.‡´πμå
¬≈ß‡∑æœ
°√ÿß‡∑æœ
°√ÿß‡∑æœ
60 60√.√. √.√.
‡´πμå‡´πμå
·¡√’·Ë (SM)
Õÿ¥√∏“π’
¡√’Ë (SM)
Õÿ¥√∏“π’
13 13√.√.¡ßøÕ√å
μ«‘∑μ¬“≈—
‡™’¬ß„À¡à
√.√.¡ßøÕ√å
«‘∑¬¬“≈—(MC)
¬ (MC)
‡™’¬ß„À¡à
61 61√.√. √.√.
¡“√’¬¡“√’
åÕÿª¬∂—åÕ¡ÿª¿å∂—¡“¡æ√“π
(MU)(MU)
π§√ª∞¡
¿å “¡æ√“π
π§√ª∞¡
14 14√.√.Õ—√.√.Õ——¡™—≠—¡æ“≥‘
™¬°“√
(ACC)(ACC)
°√ÿß‡∑æœ
™—≠æ“≥‘
™¬°“√
°√ÿß‡∑æœ
62
√.√.
«‘
∑
ÿ
∏‘
«
ß»å
‚æπ
ß
Ÿ
(VT)
Õÿ
¥
√∏“π’
62 √.√. «‘ ÿ∑∏‘«ß»å ‚æπ Ÿß (VT)
Õÿ¥√∏“π’
15 15√.√.Õ—√.√.Õ——¡™—≠—¡»√’™—≠√“™“
(ACS)(ACS)
™≈∫ÿ™≈∫ÿ
√’ √’
»√’√“™“
63
√.√.
π“√’
«
∑
‘
¬“
(NR)
√“™∫ÿ
√’ √’
63 √.√. π“√’«‘∑¬“ (NR)
√“™∫ÿ
16 16√.√.‡´πμå
À≈ÿ¬À≈ÿå (SL)
©–‡™‘©–‡™‘
ß‡∑√“ß‡∑√“
√.√.‡´πμå
¬ å (SL)
64 64√.√. √.√.
∏‘¥“·¡à
æ√–æ(TM)
ÿ√“…Æ√å
∏“π’∏“π’
∏‘¥“·¡à
√– (TM)
ÿ√“…Æ√å
17 17√.√.Õ—√.√.Õ——¡™—≠—¡™—(ACL)
≈”ª“ß≈”ª“ß
≠ (ACL)
65 65√.√. √.√.
¥√ÿ≥¥√ÿ»÷°≥…“»÷°√à…“Õπæ‘√àÕ∫πæ‘
Ÿ≈¬å∫(DR)
∏√√¡√“™
Ÿ≈¬å (DR) π§√»√’
π§√»√’
∏√√¡√“™
18 18√.√.Õ—√.√.Õ——¡™—≠—¡∏π∫ÿ
√’ (ACT)
°√ÿß‡∑æœ
™—≠∏π∫ÿ
√’ (ACT)
°√ÿß‡∑æœ
66 66√.√. √.√.
∂πÕ¡»√’
»÷°…“»÷°‡∫μß
(TS)(TS)
¬–≈“¬–≈“
∂πÕ¡»√’
…“ ‡∫μß
19 19√.√.Õ—√.√.Õ——¡™—≠—¡√–¬Õß
(ACR)(ACR)
√–¬Õß√–¬Õß
™—≠√–¬Õß
67 67√.√. √.√.
¥“√“¥“√“
¡ÿ∑√¡ÿ(DS)
¿Ÿ‡°Áμ¿Ÿ‡°Áμ
∑√ (DS)
20 20√.√.Õ—√.√.Õ——¡™—≠—¡Õÿ™—∫≠≈√“™∏“π’
(ACU)(ACU)
Õÿ∫≈√“™∏“π’
Õÿ∫≈√“™∏“π’
Õÿ∫≈√“™∏“π’
68
√.√.
π‘
√
¡≈
(NM)
™ÿ
¡æ√™ÿ¡æ√
68 √.√. π‘√¡≈ (NM)
21 21√.√.Õ—√.√.Õ——¡™—≠—¡π§√√“™
’¡“ (ACN)
π§√√“™
’¡“ ’¡“
™—≠π§√√“™
’¡“ (ACN)
π§√√“™
69 69√.√. √.√.
æ√–·¡à
¡“√’ ¡“∑√
(PMR)
°√ÿß‡∑æœ
æ√–·¡à
“√’ “∑√
(PMR)
°√ÿß‡∑æœ
22 22¡À“«‘¡À“«‘
∑¬“≈—∑¬¬“≈—
Õ— ¬Õ——¡™—≠—¡™—(AU)
°√ÿß‡∑æœ
≠ (AU)
°√ÿß‡∑æœ
70 70√.√. √.√.
æ√–·¡à
¡“√’ ¡“∏ÿ“√’ª√–¥‘
∞å ¬“ππ“«“
(PMS)
æ√–·¡à
“∏ÿª…√–¥‘
…∞å ¬“ππ“«“
(PMS) °√ÿß‡∑æœ
°√ÿß‡∑æœ
23 23√.√.Õ—√.√.Õ——¡™—≠—¡™—¡ÿ≠∑√ª√“°“√
(ACSP)
¡ÿ∑√ª√“°“√
(ACSP) ¡ÿ∑√ª√“°“√
¡ÿ∑√ª√“°“√
71 71√.√. √.√.
æ√–·¡à
¡“√’æ¡“√’
√–‚¢πß
«—≤π“«—≤(PMK)
°√ÿß‡∑æœ
æ√–·¡à
æ√–‚¢πß
π“ (PMK) °√ÿß‡∑æœ
24 24- 72 72√.√. √.√.
æ√–·¡à
¡“√’ª¡√–®«∫§’
√’¢—π√∏å’¢(PMP)
√’¢—π√∏å’¢—π∏å
æ√–·¡à
“√’ª√–®«∫§’
—π∏å (PMP) ª√–®«∫§’
ª√–®«∫§’
25 25√.√.Õ—√.√.Õ——¡™—≠—¡‡∑§π‘
§π§√æπ¡
(ATSN)
π§√æπ¡
™—≠‡∑§π‘
§π§√æπ¡
(ATSN)
π§√æπ¡
26 26√.√.Õ—√.√.Õ——¡™—≠—¡™—·ºπ°ª√–∂¡
(ACP)(ACP)
°√ÿß‡∑æœ
≠ ·ºπ°ª√–∂¡
°√ÿß‡∑æœ สนใจสอบถามเพิม่ เติมได้ท่ี :
งานคณะกรรมการประสานงานศิ
ษย์เก่าครอบครัวซาเลเซียน (ประเทศไทย) (SFT)
¡ÿ
∑
√
27 27√.√.Õ—√.√.Õ——¡™—≠—¡À≈—™—≠°À≈—Ÿμ°√¿“…“Õ—
ß
°ƒ…
(ACEP)
√ “§√ สำ�นักπ„®
Ÿμ√¿“…“Õ—ß°ƒ… (ACEP) ¡ÿ∑“§√
Õ∫∂“¡‡æ‘
Ë¡ดั ‡μ‘ใหม่
¡Ë ‰¥â‡μ‘แขวงมั
∑¡’Ë‰¥â: ∑’Ë ก:กะสั
π„®
Õ∫∂“¡‡æ‘
1643/3
ถนนเพชรบุ
ร
ต
ี
งเทพฯ
°ß“π§≥–°√√¡°“√ª√–
…น7872
¬å‡เขตราชเทวี
°à…“¬å§√Õ∫§√—
«กรุ´“‡≈‡´’
¬10320
π (ª√–‡∑»‰∑¬)
(SFT)(S
”π—°9022
ß“π§≥–°√√¡°“√ª√–
“πß“π»‘
‡°à“§√Õ∫§√—
«´“‡≈‡´’
¬π (ª√–‡∑»‰∑¬)
π„®สนใจสอบถามเพิ
Õ∫∂“¡‡æ‘
Ë¡‡μ‘ม่ เติ¡Ë ม‰¥â‡μ‘ได้∑¡ท’Ë‰¥â่ี ::สมาพั
πส∏åมาคมศิ
ย์เก่…า¬å‡°à…“¬å‡°à“
π„®
Õ∫∂“¡‡æ‘
∑’Ë ¡“æ—
: นธ์¡“æ—
π¡“§¡»‘
∏å ษ¡“§¡»‘
โทร. ”π—
0 2652
กด 0, โทรสาร“πß“π»‘
0 2652
1643/3
∂ππ‡æ™√∫ÿ
√
μ
’
¥
—
„À¡à
·¢«ß¡—
°
°–
π
—
‡¢μ√“™‡∑«’
°√ÿ
ß
‡∑æœ
10320
1643/3
∂ππ‡æ™√∫ÿ
√
μ
’
¥
—
„À¡à
·¢«ß¡—
°
°–
π
—
‡¢μ√“™‡∑«’
°√ÿ
ß
‡∑æœ
10320
§≥–‡´πμå
§“‡∫√’
¬≈·Àà
ßงª√–‡∑»‰∑¬
(CGA)
คณะเซนต์
คาเบรี
ยลแห่
ประเทศไทย(CGA)
§≥–‡´πμå
§“‡∫√’
¬≈·Àà
ßª√–‡∑»‰∑¬
(CGA)
‚∑√.‚∑√.
0 2652
90229022
°¥ 0,°¥ ‚∑√
“√. 0“√.2652
78727872
412/4412/4
∂ππถนนสามเสน
“¡‡ “¡‡
π ‡¢μ¥ÿ
‡∑æœ
1030010300
ส‘μติ °√ÿ
กรุ‘μงßเทพฯ
10300
0 2652
0, ‚∑√
0 2652
412/4
∂ππ
πเขตดุ‡¢μ¥ÿ
°√ÿß‡∑æœ
0
2243
9074-6
ต่
อ
16,17
โทรสาร
0
2241
0967
‚∑√.โทร.
02243
9074-6
μà
Õ
16,17
‚∑√
“√
02241-0967
‚∑√. 02243 9074-6 μàÕ 16,17 ‚∑√ “√ 02241-0967
E-mail
cga2543@hotmail.com
E-mail
: :cga2543@hotmail.com
E-mail
: cga2543@hotmail.com
KBank-CGA_B.pmd
KBank-CGA_B.pmd
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9/ใบสมัครสมาชิกบัตรเครดิตกสิกรไทยส่วนที่ 9

ใบสมัครสมาชิกบัตรเครดิตกสิกรไทยส่วนที่ 9
ชือ่ หน่วยงาน และหมายเลขสมาชิกบัตรสมาชิกเครดิตร่วมหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย-กสิกรไทย
ลำ�ดับ

ชือ่ หน่วยงาน

หมายเลขสมาชิก

รายชือ่ สาขาธนาคารกสิกรไทย

ลำ�ดับ

1

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

10020000000

สาขาหอการค้าไทย สำ�นักงานย่อยของสาขาเสาชิงช้า

38

หอการค้าจังหวัดพิษณุโลก

65030000000

สาขาพิษณุโลก

		

หอการค้าไทย

10010000000

สาขาหอการค้าไทย สำ�นักงานย่อยของสาขาเสาชิงช้า

39

หอการค้าจังหวัดเพชรบุรี

76030000000

สาขาเพชรบุรี

		

หอการค้าต่างประเทศ

10040000000

สาขาหอการค้าไทย สำ�นักงานย่อยของสาขาเสาชิงช้า

40

หอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์

67030000000

สาขาเพชรบูรณ์

		

สมาคมการค้า

10050000000

สาขาหอการค้าไทย สำ�นักงานย่อยของสาขาเสาชิงช้า

41

หอการค้าจังหวัดแพร่

54030000000

สาขาแพร่

2

หอการค้าจังหวัดกระบี่

81030000000

สาขากระบี่

42

หอการค้าจังหวัดภูเก็ต

83030000000

สาขาภูเก็ต

3

หอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี

71030000000

สาขาโรบินสัน กาญจนบุรี

43

หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม

44030000000

สาขามหาสารคาม

4

หอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์

46030000000

สาขากาฬสินธุ์

44

หอการค้าจังหวัดมุกดาหาร

49030000000

สาขามุกดาหาร

5

หอการค้าจังหวัดกำ�แพงเพชร

62030000000

สาขากำ�แพงเพชร

45

หอการค้าจังหวัดแม่ฮอ่ งสอน

58030000000

สาขาแม่ฮอ่ งสอน

6

หอการค้าจังหวัดขอนแก่น

40030000000

สาขาถนนมิตรภาพ ขอนแก่น

46

หอการค้าจังหวัดยโสธร

35030000000

สาขายโสธร

7

หอการค้าจังหวัดจันทบุรี

22030000000

สาขาถนนศรีรองเมือง จันทบุรี

47

หอการค้าจังหวัดยะลา

95030000000

สาขายะลา

8

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา

24030000000

สาขาฉะเชิงเทรา

48

หอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด

45030000000

สาขาถนนเทวาภิบาล ร้อยเอ็ด

9

หอการค้าจังหวัดชลบุรี

20030000000

สาขาถนนวชิรปราการ ชลบุรี

49

หอการค้าจังหวัดระนอง

85030000000

สาขาระนอง

10

หอการค้าจังหวัดชัยนาท

18030000000

สาขาชัยนาท

50

หอการค้าจังหวัดระยอง

21030000000

สาขาระยอง

11

หอการค้าจังหวัดชัยภูมิ

36030000000

สาขาชัยภูมิ

51

หอการค้าจังหวัดราชบุรี

70030000000

สาขาราชบุรี

12

หอการค้าจังหวัดชุมพร

86030000000

สาขาชุมพร

52

หอการค้าจังหวัดลพบุรี

16030000000

สาขาบิก๊ ซีลพบุรี

13

หอการค้าจังหวัดเชียงราย

57030000000

สาขาถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงราย

53

หอการค้าจังหวัดลำ�ปาง

52030000000

สาขาถนนฉัตรไชย ลำ�ปาง

14

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

50030000000

สาขาถนนท่าแพ เชียงใหม่

54

หอการค้าจังหวัดลำ�พูน

51030000000

สาขาลำ�พูน

15

หอการค้าจังหวัดตรัง

92030000000

สาขาตรัง

55

หอการค้าจังหวัดเลย

42030000000

สาขาเลย

16

หอการค้าจังหวัดตราด

23030000000

สาขาตราด

56

หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ

33030000000

สาขาศรีสะเกษ

17

หอการค้าจังหวัดตาก

63030000000

สาขาแม่สอด

57

หอการค้าจังหวัดสกลนคร

47030000000

สาขาสกลนคร

18

หอการค้าจังหวัดนครนายก

26030000000

สาขานครนายก

58

หอการค้าจังหวัดสงขลา

90030000000

สาขาถนนกาญจนวณิชย์ หาดใหญ่

19

หอการค้าจังหวัดนครปฐม

73030000000

สาขานครปฐม

59

หอการค้าจังหวัดสตูล

91030000000

สาขาสตูล

20

หอการค้าจังหวัดนครพนม

48030000000

สาขานครพนม

60

หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ

11030000000

สาขาสมุทรปราการ

21

หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

30030000000

สาขาถนนมิตรภาพ นครราชสีมา

61

หอการค้าจังหวัดสมุทรสงคราม

75030000000

สาขาสมุทรสงคราม

22

หอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช

80030000000

สาขาโลตัส นครศรีธรรมราช

62

หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร

74030000000

สาขาตลาดสมุทรสาคร

23

หอการค้าจังหวัดนครสวรรค์

60030000000

สาขาบิก๊ ซี นครสวรรค์ (วี-สแควร์)

63

หอการค้าจังหวัดสระแก้ว

27030000000

สาขาสระแก้ว

24

หอการค้าจังหวัดนนทบุรี

12030000000

สาขาเอสพลานาด รัตนาธิเบศร์

64

หอการค้าจังหวัดสระบุรี

19030000000

สาขาถนนสุดบรรทัด สระบุรี

25

หอการค้าจังหวัดนราธิวาส

96030000000

สาขาสุไหงโก-ลก

65

หอการค้าจังหวัดสิงห์บรุ ี

17030000000

สาขาสิงห์บรุ ี

26

หอการค้าจังหวัดน่าน

55030000000

สาขาน่าน

66

หอการค้าจังหวัดสุโขทัย

64030000000

สาขาสวรรคโลก

27

หอการค้าจังหวัดบึงกาฬ

38030000000

สาขาบึงกาฬ

67

หอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี

72030000000

สาขาถนนมาลัยแมน สุพรรณบุรี

28

หอการค้าจังหวัดบุรรี มั ย์

31030000000

สาขาบุรรี มั ย์

68

หอการค้าจังหวัดสุราษฏร์ธานี

84030000000

สาขาสุราษฎร์ธานี

29

หอการค้าจังหวัดปทุมธานี

13030000000

สาขาปทุมธานี

69

หอการค้าจังหวัดสุรนิ ทร์

32030000000

สาขาสุรนิ ทร์

30

หอการค้าจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์

77030000000

สาขาประจวบคีรขี นั ธ์

70

หอการค้าจังหวัดหนองคาย

43030000000

สาขาอัศวรรณ ช้อปปิง้ คอมเพล็กซ์

31

หอการค้าจังหวัดปราจีนบุรี

25030000000

สาขาปราจีนบุรี

71

หอการค้าจังหวัดหนองบัวลำ�ภู

39030000000

สาขาหนองบัวลำ�ภู

32

หอการค้าจังหวัดปัตตานี

94030000000

สาขาปัตตานี

72

หอการค้าจังหวัดอ่างทอง

15030000000

สาขาอ่างทอง

33

หอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

14030000000

สาขาโลตัส อยุธยา

73

หอการค้าจังหวัดอำ�นาจเจริญ

37030000000

สาขาอำ�นาจเจริญ

34

หอการค้าจังหวัดพะเยา

56030000000

สาขาพะเยา

74

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี

41030000000

สาขาถนนประจักษ์ อุดรธานี

35

หอการค้าจังหวัดพังงา

82030000000

สาขาพังงา

75

หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์

53030000000

สาขาอุตรดิตถ์

36

หอการค้าจังหวัดพัทลุง

93030000000

สาขาพัทลุง

76

หอการค้าจังหวัดอุทยั ธานี

61030000000

สาขาอุทยั ธานี

37

หอการค้าจังหวัดพิจติ ร

66030000000

สาขาพิจติ ร

77

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

34030000000

สาขาถนนพรหมเทพ อุบลราชธานี

ชือ่ หน่วยงาน

หมายเลขสมาชิก

รายชือ่ สาขาธนาคารกสิกรไทย

“บัตรสมาชิกเครดิตร่วมหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย - กสิกรไทย เอกสิทธิ์และความภาคภูมิใจของสมาชิกหอการค้าไทย”
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10/ใบสมัครสมาชิกบัตรเครดิตกสิกรไทยส่วนที่ 10

ใบสมัครสมาชิกบัตรเครดิตกสิกรไทยส่วนที่ 10
K-Credit Card (บัตรเครดิตกสิกรไทย)

บัตรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทย
• รับส่วนลดสูงสุด 40%
จากร้านค้าที่ร่วมรายการ
• รับคะแนนสะสม KBank Reward Point
สูงสุด X2
• ทุก 1,000 คะแนน แลกรับ Siam Gift Card
สูงสุด 200 บาท

บัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทย
• รับคะแนนสะสม 2 เท่าทุกยอดใช้จ่าย
ที่ประเทศญี่ปุ่น
• สิทธิพเิ ศษอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ JPY

บัตรเครดิตเดอะแพชชั่น
• รับคะแนนสะสม 2 เท่า
ทุกยอดการใช้จ่ายสกุลเงินบาท
• รับคะแนนสะสม 3 เท่า
ทุกยอดการใช้จ่ายสกุลเงินต่างประเทศ
• สิทธิ์ใช้ห้องพักรับรองที่สนามบินสุวรรณภูมิ
เมื่อเดินทางต่างประเทศ 2 ครั้ง/ปี/ท่าน

•
•
•
•

บัตรสมาชิกเครดิตร่วมหอการค้าไทย และ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย-กสิกรไทย
• ส่วนลดสูงสุด 20% สำ�หรับการสัมมนาที่จัดขึ้น
โดยหอการค้าไทย
• ส่วนลดสูงสุด 50% จากโรงแรม และร้านค้า
กว่า 1,400 แห่งทั่วประเทศ
• สินเชือ่ อัตราพิเศษ เช่น สินเชือ่ K-SME สินเชือ่
บ้านกสิกรไทย สินเชือ่ เช่าซือ้ รถยนต์กสิกรไทย

บัตรเครดิตร่วมธรรมศาสตร์-กสิกรไทย
• ชำ�ระค่าเล่าเรียน ไม่เสียค่าธรรมเนียม
• ส่วนร่วมในการบริจาคเข้า มธ.

บัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์กสิกรไทย
• รับคะแนนสะสม 2 เท่า ทุกยอดการใช้จ่ายที่
ประเทศจีน ฮ่องกง และมาเก๊า
• สิทธิพิเศษอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่าง
ประเทศ CNY, HKD

บัตรเครดิตร่วมคิง เพาเวอร์-กสิกรไทย
รับส่วนลดสูงสุด 20% ตัง้ แต่บาทแรก
และสะสมกะรัตกับ คิง เพาเวอร์
รับคะแนนสะสม KBank Reward Point x1.5
เมื่อใช้จ่ายที่ คิง เพาเวอร์ (เมื่อช้อปสะสมตั้งแต่
3,000 บาทขึ้นไป / รอบบัญชี)
รับคะแนนกะรัตสะสม จาก คิง เพาเวอร์
เพิ่ม 25%
แบ่งจ่าย KBank Smart Pay นานสูงสุด 10 เดือน

บัตรเครดิตร่วม CGA/SFT-กสิกรไทย
• ชำ�ระค่าเล่าเรียน ไม่เสียค่าธรรมเนียม
• แบ่งชำ�ระค่าเล่าเรียน 3 งวด หรือ 6 งวด
ไม่มีดอกเบี้ย

บัตร PTT Blue Credit Card
• สะสมคะแนนได้ทั้ง
และ Blue Point ใน
บัตรใบเดียว เมื่อมียอดใช้จ่าย ณ สถานีบริการน้ำ�มัน 		
และร้านค้าในกลุ่มปตท. (คะแนนสะสม มีอายุ 3 ปี)
• ใช้คะแนนสะสม
เพียง 500 คะแนน แลกรับส่วนลดน�ำ้ มันปตท. 100 บาท หรือ
เพียง 100 คะแนน แลกส่วนลดร้านค้าในกลุม่ ปตท. ได้ 20 บาท

บัตรเครดิตร่วมกรุงเทพดุสิตเวชการกสิกรไทย
•
•
•
•

ส่วนลด 30% ค่าห้องพักผู้ป่วย
ส่วนลด 10% ค่ายา(ผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน)
ส่วนลด 10% ทันตกรรม 5 รายการ
บริการรถพยาบาลฉุกเฉินฟรี 1 ครั้ง/ปี
ภายในจังหวัด

บัตรเครดิตร่วมแอมเวย์-กสิกรไทย
• รับโปรโมชั่นพิเศษ ตลอดปีที่แอมเวย์ ช็อป
• คะแนนสะสม รับส่วนลดได้ที่แอมเวย์ ช็อป

(ธนาคารคิดค่าบริการกรณีแบ่งชำ�ระ 50 บาทต่องวด)

บัตรเครดิตแพลทินัมกสิกรไทย
• สิทธิ์ใช้ห้องพักรับรองที่สนามบินสุวรรณภูมิ
เมื่อเดินทางต่างประเทศ 2 ครั้ง/ปี/ท่าน

บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียมกสิกรไทย
• รับเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต
- สถานีบริการน้ำ�มัน รับเงินคืน 1%
- ร้านอาหาร
รับเงินคืน 1%
- ซุปเปอร์มาร์เก็ต รับเงินคืน 1%
- อื่นๆ
รับเงินคืน 0.25%

บัตรเครดิตเคเวฟกสิกรไทย
• ไม่ต้องรูด...ไม่ต้องเซ็น
• สามารถชำ�ระค่าสินค้า/บริการ ณ ร้านค้าที่มี
สัญลักษณ์ VISA และ VISA payWave ทัว่ โลก
เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารและบริษัทกำ�หนด
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11/ใบสมัครสมาชิกบัตรเครดิตกสิกรไทยส่วนที่ 11

ใบสมัครสมาชิกบัตรเครดิตกสิกรไทยส่วนที่ 11
โปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตและคู่มือการใช้บริการของธนาคาร เพื่อความเข้าใจของคุณ
รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการใช้บัตรเครดิต
1. ดอกเบีย้ ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม ค่าบริการอืน่
ดอกเบี้ย (ทุกประเภทบัตร) 18 % ต่อปี1
		 ค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน
ไม่มี
		 ค่าปรับในการชำ�ระหนีล้ า่ ช้ากว่ากำ�หนด
ไม่มี
		 ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่น
ไม่มี
2
		 วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย
การซือ้ สินค้าหรือบริการ เริม่ คิดจากวันทีบ่ นั ทึกรายการ / การเบิกถอนเงินสด เริม่ คิดจากวันทีเ่ บิกเงินสด
2. อัตราการผ่อนชำ�ระคืนขั้นตํ่า
10% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดบัญชีบตั รเครดิตในแต่ละเดือนและไม่นอ้ ยกว่า 1,000 บาท/รอบบัญชี
3. ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด
3% ของจำ�นวนเงินสดทีเ่ บิกถอนโดยมียอดขัน้ ตา่ํ ในการเบิกถอนเงินสดแต่ละครัง้ ไม่นอ้ ยกว่า 2,000 บาท
4. ระยะเวลาการชำ�ระคืนโดยปลอดดอกเบี้ย
( หากชำ�ระเต็มจำ�นวนตามกำ�หนด )

สูงสุด 15 วัน นับจากวันสรุปยอดรายการ

		 ค่าธรรมเนียมในการดำ�เนินงาน

บัตร KBank-Visa, บัตร KBank-MasterCard, บัตร KBank-UnionPay และ บัตร KBank-JCB
บัตรเครดิตเดอะแพชชั่น
บัตรซิกเนเจอร์
บัตรไทเทเนียม
บัตรแพลทินัม/		
(ยกเว้น บัตรเครดิตเดอะแพชชั่น,		
บัตรทอง/บัตรคลาสสิก
			
บัตรเดอะพรีเมียร์กสิกรไทย
			
และบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย)
5. ค่าธรรมเนียมของบัตรแต่ละประเภท (บาทต่อปี) บัตรหลัก บัตรเสริม บัตรหลัก บัตรเสริม บัตรหลัก บัตรเสริม บัตรหลัก บัตรเสริม
แรกเข้า (จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง)
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
รายปี
4,000
4,000
4,000
4,000
1,600
1,600
1,050
1,050
ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี
ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี
ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี
เมือ่ ใช้จา่ ย 200,000 บาท/บัตร/ปี เมือ่ ใช้จา่ ย 30,000 บาท/บัตร/ปี
เมือ่ ใช้จา่ ย 20,000 บาท/บัตร/ปี หรือ
หรือ เมือ่ ใช้จา่ ย 12 ครัง้ /บัตร/ปี หรือ เมือ่ ใช้จา่ ย 12 ครัง้ /บัตร/ปี
เมือ่ ใช้จา่ ย 12 ครัง้ /บัตร/ปี
6. ค่าธรรมเนียมในการชำ�ระเงิน
ชำ�ระโดยหักบัญชีธนาคาร
ไม่มี
ชำ�ระโดยเช็คหรือธนาณัตทิ างไปรษณีย์ ไม่มี
ชำ�ระทีเ่ คาน์เตอร์ของธนาคาร ไม่มี
ชำ�ระผ่านเครือ่ ง ATM
ไม่มี
ชำ�ระผ่านระบบโทรศัพท์อตั โนมัติ ไม่มี
ชำ�ระผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ไม่มี
2
ชำ�ระทีจ่ ดุ บริการรับชำ�ระเงิน
ขึน้ กับผูใ้ ห้บริการ ชำ�ระทีเ่ คาน์เตอร์ของธนาคารอืน่
ไม่มี
7. ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่กรณีหาย/ชำ�รุด บัตรซิกเนเจอร์/บัตรแพลทินมั
บัตรทอง/บัตรไทเทเนียม
บัตรคลาสสิก
		
500 บาท/ครัง้
300 บาท/ครัง้
200 บาท/ครัง้
50 บาท/ครั้ง
8. ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชีบตั รเครดิต
9. ค่าธรรมเนียมในการขอสำ�เนาใบบันทึกการขาย สำ�หรับรายการใช้จา่ ยในประเทศ 100 บาท/ฉบับ สำ�หรับรายการใช้จา่ ยในต่างประเทศ 200 บาท/ฉบับ
10. ค่าธรรมเนียมในการขอรหัสประจำ�ตัวบัตรเครดิตใหม่ทดแทนรหัสเดิม
100 บาท/ครั้ง
11. ค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบรายการ
ไม่มี
12. ค่าธรรมเนียมในการชำ�ระภาษีอากรและค่าธรรมเนียมให้แก่หน่วยงานราชการ
สูงสุดไม่เกิน 2%
13. ค่าติดตามทวงถามหนี้
88 บาทต่อรอบบัญชี3
14. ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน
2.5% ของอัตราแลกเปลี่ยนกลางของบริษัทที่ธนาคารเป็นสมาชิก (“อัตรากลาง”)4
หมายเหตุ : •
•
•
•

ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ตามที่กำ�หนดในข้อกำ�หนด และเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิต
กรณีชำ�ระค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตด้วยเช็ค หรือชำ�ระที่จุดบริการชำ�ระเงิน กรุณาชำ�ระเงินล่วงหน้า 3 วันทำ�การก่อนถึงวันครบกำ�หนดชำ�ระ
กรณีผู้ถือบัตรทำ�รายการเบิกถอนเงินสดผ่านเครื่อง ATM ในต่างประเทศ ผู้ถือบัตรอาจถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำ�รายการ จากธนาคารเจ้าของเครื่อง ATM
กรณีที่ผู้ถือบัตรมียอดหนี้ค้างชำ�ระจากการใช้บัตรเครดิตเกินกว่าระยะเวลาที่กำ�หนด ธนาคารได้มอบหมายให้นิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้เป็นผู้ติดตามทวงถามหนี้ดังกล่าว และในการติดตาม
หนี้นั้น จะมีค่าติดตามทวงถามหนี้ตามที่ธนาคารประกาศกำ�หนด และธนาคารหรือผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้ได้แจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบ
1
อัตราดอกเบี้ย - สำ�หรับการซืื้อสินค้า/บริการ ธนาคารจะเริ่มคิดดอกเบี้ยนับตั้งแต่่วันที่บันทึกรายการจนถึงวันที่ชำ�ระเงินคืน - สำ�หรับการเบิกเงินสดล่วงหน้า ธนาคารจะเริม่ คิดดอกเบีย้ นับตัง้ แต่วนั ทีเ่ บิก
		 เงินสดจนถึงวันทีช่ �ำ ระเงินคืน - รายการเบิกเงินสดล่วงหน้าจะไม่มรี ะยะเวลาปลอดดอกเบีย้
		 2 บริการนีย้ งั ไม่เปิดให้บริการ ธนาคารจะแจ้งให้ทา่ นทราบในลำ�ดับต่อไป
3
ค่าติดตามทวงถามหนี้ - ค่าธรรมเนียมยังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ 7%
• กรณีผถู้ อื บัตรเครดิตกสิกรไทยเพือ่ ผูป้ ระกอบการผิดนัดชำ�ระหนี้ ธนาคารหรือผูใ้ ห้บริการเรียกเก็บหนี้ จะมีคา่ ติดตามทวงถามหนีข้ องบัตรประเภทดังกล่าวเพิม่ เติมจากบัตรเครดิตกสิกรไทยประเภทอืน่ ทีท่ า่ นถืออยู่
• เริ่มตั้งแต่รอบบัญชีวันที่ 5 สิงหาคม 2556
		 4 ค่าใช้จา่ ยใดๆ ทีเ่ กิดจากการใช้จา่ ยผ่านบัตร (รวมถึงการเบิกเงินสด) เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศจะถูกเรียกเก็บเป็นเงินบาทไทยตามอัตราแลกเปลีย่ นทีธ่ นาคารถูกเรียกเก็บจากบริษทั บัตรเครดิตทีธ่ นาคาร
		 เป็นสมาชิกอยู่ ณ วันที่มีการเรียกเก็บยอดค่าใช้จ่ายดังกล่าวกับธนาคารทั้งนี้ หากสกุลเงินต่างประเทศดังกล่าวไม่ใช่เป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ ยอดค่าใช้จ่ายดังกล่าวอาจจะถูกแปลงเป็นสกุลเงินดอลล่าร์
		 สหรัฐก่อนที่จะทำ�การแปลงเป็นสกุลเงินบาทเพื่อเรียกเก็บกับธนาคาร ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อใช้ในการอ้างอิงเบื้องต้นได้จาก
			 • กรณีบัตร VISA: http://usa.visa.com/personal/card-benefits/travel/exchange-rate-calculator.jsp
			 • กรณีบัตร MasterCard: https://www.mastercard.com/global/currencyconversion/index.html
			 • กรณีบัตร UnionPay: http://en.unionpay.com/front_ExchangeRate.html
			 • กรณีบัตร JCB : http://www.jcb.jp/rate/usd.html
• นอกจากนี้ ธนาคารคิดค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินดังกล่าวในอัตราร้อยละ 2.5 จากยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการแปลงสกุลเงินดังกล่าวข้างต้น
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