คำขอเพิม่ บัญชีบนบริกำร K BIZ
ส่วนที่ 1: ข้อมูลผูใ้ ช้บริกำร
ชื่อผู้ใช้บริกำรภำษำไทย
(กรณีนิติบคุ คล ระบุชื่อนิตบิ คุ คล)

...............................................................................................................................................................

ชื่อผู้ใช้บริกำรภำษำอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่)
(กรณีนิติบคุ คล ระบุชื่อนิตบิ คุ คล)

␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣
␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣

ผู้ตดิ ต่อหลักของผู้ใช้บริกำร (กรณีนิติบคุ คลโปรดระบุขอ้ มูลให้ครบทุกช่อง , กรณีบคุ คลธรรมดาให้ระบุเฉพาะ Email address และโทรศัพท์มือถือหรือโทรศัพท์เท่านัน้ )
ชื่อ-นำมสกุล ............................................................................................... ตำแหน่ง ………..........................................................................

␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣
␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣
โทรศัพท์มือถือ␣␣␣-␣␣␣-␣␣␣␣โทรศัพท์␣␣-␣␣␣-␣␣␣␣ ต่อ ␣␣␣␣
Email Address (ตัวพิมพ์ใหญ่):

*หมายเหตุ – ผูใ้ ช้บริการตกลงยินยอมให้ผตู้ ิดต่อหลักเป็ นตัวแทนผูใ้ ช้บริการในการแจ้ง ยืนยัน แก้ไข เปลี่ยนแปลงและจัดส่งข้อมูลและ/หรื อเอกสารใดๆ
ของผูใ้ ช้บริการและ/หรือผูท้ ี่เกี่ยวข้องให้แก่ธนาคาร การรับแจ้งข้อมูลและ/หรือเอกสารใดๆ ที่ธนาคารแจ้งและ/หรือนาส่งให้แก่ผใู้ ช้บริการ ทัง้ นี ้ ธนาคารจะ
ดาเนินการแจ้ง ยืนยัน การสมัคร/แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลตามที่ได้รบั แจ้งจากผูต้ ิดต่อหลัก ผ่านทาง โทรศัพท์/โทรศัพท์มือถือ และ/หรื อ E-mail ที่ระบุ
ข้างต้นตามช่องทางและวิธีการที่ธนาคารกาหนด โดยผูใ้ ช้บริการยอมรับการกระทาของผูต้ ิดต่อหลักมีผลผูกพันผูใ้ ช้บริการทุกประการ

ทีอ่ ยู่สำหรับกำรติดต่อ
เหมือนกับที่อยู่ตามบัตรประชาชน (กรณีบคุ คลธรรมดา) หรือ หนังสือรับรองนิตบิ คุ คล / เอกสารจัดตัง้ (กรณีนิตบิ คุ คล)
อื่นๆ (โปรดระบุ)
ชื่อสถานที่ตดิ ต่อ ................................................................................................................................................................................................
เลขที่ ......................... อาคาร .............................................................................................. ชัน้ .............. ห้อง .............. หมู่ท่ี .........................
หมู่บา้ น ...........................................................ตรอก/ซอย ....................................................... ถนน .................................................................
แขวง/ตาบล ........................................................ เขต/อาเภอ ............................................... จังหวัด ...............................................................
รหัสไปรษณีย์ ␣␣␣␣␣
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ผูใ้ ช้บริการรับรองว่าข้อมูลที่ระบุไว้ในคาขอฉบับนีเ้ ป็ นไปตามความประสงค์ของผูใ้ ช้บริการ และเป็ นความจริงทุกประการ ทัง้ นี ้
ผูใ้ ช้บริการรับทราบ เข้าใจ ตกลงผูกพันและปฏิบตั ิตามคาขอฉบับนี ้ ตามรายละเอียดในส่วนที่ 1 ข้อมูลผูใ้ ช้บริการ ส่วนที่ 2 ข้อมูลบริการ
และส่วนที่ 3 คาแนะนา เงื่อนไข และคู่มือการใช้บริการ* (ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ เช่น คาแนะนา หลักเกณฑ์ ข้อกาหนดและเงื่อนไขของ
ผลิตภัณฑ์/บริการ การชาระค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย/ค่าปรับ สัญญาสินเชื่อที่เกี่ยวข้อง การกระทาโดยใช้รหัสผ่าน (PIN) ตามแต่กรณี) ที่
ได้รบั ในวันสมัคร และ/หรือที่อยู่ในเว็บไซต์/ประกาศต่างๆ ของธนาคารที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์/บริการ โดยให้ถือว่าเป็ นส่วนหนึ่งของคาขอ
ฉบับนีด้ ว้ ย
ผูใ้ ช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารเก็ บ รวบรวมและใช้ขอ้ มูลส่ว นบุค คล และ/หรือข้อมูลใดๆ ของผูใ้ ช้บริการ โดยมี
วัตถุประสงค์ที่จาเป็ นเพื่อการให้บริการแก่ผใู้ ช้บริการ การดาเนินการตามคาขอของผูใ้ ช้บริการก่อนให้บริการ การมอบหมายงานให้
ผูอ้ ื่นดาเนินการแทนธนาคารเพื่อสนับสนุนการให้บริการ เช่น งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดต่อสือ่ สาร งานติดตามทวงถาม เป็ น
ต้น การโอนสิทธิ และ/หรือหน้าที่ และ/หรือการจัดการข้อร้องเรียน นอกจากนี ้ ผูใ้ ช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารเปิ ดเผยข้อมูล
ดังกล่าวได้ทงั้ ในประเทศและต่างประเทศให้แก่ ผูใ้ ห้บริการภายนอก ตัวแทนของธนาคาร ผูร้ บั จ้างช่วงงานต่อ พันธมิตรทางธุรกิจที่
ออกผลิตภัณฑ์ร่วมกันในลักษณะ co-brand ผูส้ นใจจะเข้ารับโอนสิทธิ /หน้าที่ ผูร้ บั โอนสิทธิ /หน้าที่ และ/หรือผูใ้ ห้บริการ Cloud
Computing และยินยอมให้ผูร้ บั ข้อมูลจากธนาคารดังกล่าว เก็ บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลดัง กล่าวต่อไปได้ภายใต้
วัตถุประสงค์ดงั กล่าว ทัง้ นี ้ รายละเอียดอื่นๆ และสิทธิ ปรากฏในนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของธนาคาร
www.kasikornbank.com/th/privacy-policy
ในกรณีที่ผใู้ ช้บริการมีการให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใดแก่ธนาคารเพื่อดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์
ข้างต้น ผูใ้ ช้บริการขอรับรองว่าได้รบั ความยินยอมจากบุคคลอื่นดังกล่าว หรือได้อาศัยหลักเกณฑ์อื่นทางกฎหมายในการให้ขอ้ มูล
ส่วนบุคคลของบุคคลอื่นดังกล่าวแก่ธนาคาร และได้แจ้งให้บุคคลอื่นดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นแล้ว
ข้อควรระวัง!!

 ผูใ้ ช้บริการควรเข้าใจในผลิตภัณฑ์/บริการ และคาแนะนา เงื่อนไข และคูม่ ือการใช้บริการ ก่อนตัดสินใจลงลายมือชื่อ โดย
เจ้าหน้าที่ธนาคารได้ให้คาอธิบายข้อมูลผลิตภัณฑ์/บริการให้ครบถ้วนและตอบข้อซักถามจนกระจ่างแล้ว หากมีขอ้ สงสัย
หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผูใ้ ช้บริการสามารถติดต่อธนาคารที่ K-Contact Center โทรศัพท์ 02-8888888 (สาหรับ
ผูใ้ ช้บริการบุคคลธรรมดา) และ K-BIZ Contact Center โทร. 02-8888822 (สาหรับผูใ้ ช้บริการนิติบุคคล /องค์กรที่มิใช่
นิติบคุ คล)
 สาหรับผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่เกี่ยวข้อง ธนาคารจะคิดดอกเบีย้ /ค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายตัง้ แต่วนั ที่ ผใู้ ช้บริการได้รบั สินเชื่อไป
จากธนาคาร กรณีผใู้ ช้บริการผิดนัดชาระหนี/้ ผิดสัญญา จะมีดอกเบีย้ และค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนีเ้ พิ่ม
ตราประทับ
(ถ้ามี)

ลงลายมือชื่อ ……….....................................................................................................................................ผูใ้ ช้บริการ/ผูม้ ีอานาจลงนาม
(...............................................................................................................................................) ชื่อตัวบรรจง
วันที่
/
/
อากรแสตมป์
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ส่วนที่ 2: ข้อมูลบริกำร
ข้อมูลบัญชีปัจจุบันทีใ่ ช้บริกำร : ␣␣␣-␣-␣␣␣␣␣-␣

ขอเพิม่ บัญชีตนเองบนบริกำร โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
เลขทีบ่ ัญชี

ลำดับ
1

␣␣␣-␣-␣␣␣␣␣-␣

2

␣␣␣-␣-␣␣␣␣␣-␣

3

␣␣␣-␣-␣␣␣␣␣-␣

4

␣␣␣-␣-␣␣␣␣␣-␣

5

␣␣␣-␣-␣␣␣␣␣-␣

6

␣␣␣-␣-␣␣␣␣␣-␣

7

␣␣␣-␣-␣␣␣␣␣-␣

8

␣␣␣-␣-␣␣␣␣␣-␣

9

␣␣␣-␣-␣␣␣␣␣-␣

10

␣␣␣-␣-␣␣␣␣␣-␣
ขอเพิม่ บัญชีร่วมบนบริกำร โดยมีรำยละเอียดของผู้ยนิ ยอม ดังนี้

ข้าพเจ้า (ผูย้ ินยอม) ....................................................................................................................ซึง่ เป็ นเจ้าของบัญชีรว่ มตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไป
ชื่อบัญชี ...............................................................................................................................................................................................
เลขบัญชี ␣␣␣-␣-␣␣␣␣␣-␣ ตกลงยินยอมให้ผใู้ ช้บริการ ซึ่งเป็ นเจ้าของบัญชีรว่ มดังกล่าวกับข้าพเจ้า สามารถทา
รายการ ทุกรายการ บนบริการ K BIZ อาทิเช่น สอบถามยอดบัญชี โอนเงิน ชาระค่าสินค้าหรือบริการ ฯลฯ กับบัญชีรว่ มหมายเลขที่แจ้งนี ้ แต่
เพียงผูเ้ ดียว และถือว่าทุกรายการที่จะเกิดขึน้ ในภายภาคหน้าผ่านบริการ K BIZ ได้รบั ความยินยอมจากเจ้าของบัญชีร่วมทัง้ หมด และยอม
รับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ ในภายหน้าทุกประการ ซึ่งข้าพเจ้ารับทราบว่า ขณะที่บญ
ั ชีร่วมดังกล่าวผูกกับบริการ K BIZ อยู่นนั้
ข้าพเจ้าจะไม่สามารถ ผูกบัญชีรว่ มนี ้ บนบริการ K BIZ ของข้าพเจ้าได้จนกว่าผูข้ อใช้บริการจะแจ้งขอยกเลิกการผูกบัญชีรว่ มดังกล่าว
ผูย้ ินยอมลงลายมือชื่อ
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ลงชื่อ..................................................................... ลงชื่อ.....................................................................
(
) (
)
ลายมือชื่อให้เหมือนที่ใช้เปิ ดบัญชี
ลายมือชื่อให้เหมือนที่ใช้เปิ ดบัญชี
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สำหรับเจ้ำหน้ำที่ธนำคำร
เอกสำรประกอบกำรขอใช้บริกำร
หมำยเหตุ: *ต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง และ ขีดคร่อมสาเนาเอกสารประกอบต่างๆ ให้สอดคล้องกับบริการทีส่ มัคร หรือขีดคร่อมสาเนาด้วย
ข้อความ “เพือ่ สมัครผลิตภัณฑ์ของธนาคารกสิกรไทย”
บุคคลธรรมดำ
• สาเนาบัตรประชาชน* หรือ สาเนา Passport* (ยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร) ของ ผูม้ ีอานาจลงนาม (เจ้าของบัญชี) และผูใ้ ช้งาน
บริษัทจำกัด/บริษัทมหำชนจำกัด/ห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด
• สาเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คล* หรือ สาเนาเอกสารจัดตัง้ นิติบคุ คล* (ฉบับล่าสุด อายุไม่เกิน 3 เดือน)
• สาเนาบัตรประชาชน* หรือ สาเนา Passport* (ยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร) ของ ผูม้ ีอานาจลงนาม ผูต้ ิดต่อหลัก และผูใ้ ช้งาน
กรณีเป็ นบริษัททีจ่ ดทะเบียนในต่ำงประเทศ และประกอบธุรกิจภำยใต้ พ.ร.บ.กำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว
• สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือเอกสารแสดงว่าเป็ นสานักงานสาขา/สานักงานผูแ้ ทน ตามพ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
ที่นายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ออกให้*
• สาเนาเอกสารจัดตัง้ นิติบคุ คล* (ต่างประเทศ)
• สาเนาบัตรประชาชน* หรือ สาเนา Passport* (ยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร) ของ ผูม้ ีอานาจลงนาม ผูต้ ิดต่อหลัก และผูใ้ ช้งาน
หน่วยงำนรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจ
• สาเนาพระราชบัญญัติให้ทาการจัดตัง้ (ถ้ามี)
• สาเนาบัตรประชาชน* หรือ สาเนา Passport* (ยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร) ของ ผูม้ ีอานาจลงนาม ผูต้ ิดต่อหลัก และผูใ้ ช้งาน
สมำคม/มูลนิธิ/สโมสร/สหกรณ์
• สาเนาใบอนุญาตจัดตัง้ * (คณะบุคคล/สมาคม/มูลนิธิ/สโมสร/สหกรณ์) และข้อบังคับหรือเอกสารที่ระบุถึงผูม้ ีอานาจลงนาม*
• สาเนาบัตรประชาชน* หรือ สาเนา Passport* (ยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร) ของ ผูม้ ีอานาจลงนาม ผูต้ ิดต่อหลัก และผูใ้ ช้งาน
โรงเรียน/มหำวิทยำลัย/วิทยำลัย/สถำบัน
• สาเนาหนังสือจัดตัง้ โรงเรียนกับกระทรวงศึกษาธิการ/ทบวงมหาวิทยาลัย* และข้อบังคับหรือเอกสารที่ระบุถึงผูม้ ีอานาจลงนาม*
• สาเนาบัตรประชาชน* หรือ สาเนา Passport* (ยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร) ของ ผูม้ ีอานาจลงนาม ผูต้ ิดต่อหลัก และผูใ้ ช้งาน
สถำนฑูต/สถำนกงสุล
• สาเนาหนังสือแต่งตัง้ การเป็ นผูบ้ ริหารสูงสุดของสถานฑูต/สถานกงสุล กระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทย*
• สาเนาบัตรประชาชน* หรือ สาเนา Passport* (ยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร) ของ ผูม้ ีอานาจลงนาม ผูต้ ิดต่อหลัก และผูใ้ ช้งาน
วัด/มิสยิด/ศำลเจ้ำ
• สาเนาใบอนุญาตรับรองสภาพวัด/สาเนาหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตัง้ มัสยิด* (บอ.3)
• สาเนารายชื่อคณะกรรมการอิสลามประจามัสยึดชุดปั จจุบนั ที่รบั รองโดยนายทะเบียน*
• สาเนาหนังสือตราตัง้ เจ้าอาวาส*
• สาเนาบัตรประชาชน* หรือ สาเนา Passport* (ยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร) ของ ผูม้ ีอานาจลงนาม ผูต้ ิดต่อหลัก และผูใ้ ช้งาน
หมำยเหตุ: ลูกค้ าต้ องนาสมุดบัญชีตัวจริงของบัญชีทตี่ ้ องการสมัคร/เปลี่ยนแปลงข้ อมูล/เพิ่มบัญชี บริการ K BIZ มาแสดงต่อเจ้ าหน้ าทีป่ ระกอบการขอใช้ บริการ
เจ้ำหน้ำทีธ่ นำคำรลงนำมรับรองว่ำ ได้ดำเนินกำร
• พิสูจน์ตัวตน ผูข้ อใช้บริการเรียบร้อยแล้ว
• ตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วน ของการกรอกข้อมูล เอกสารประกอบการสมัคร และหลักฐานที่เกี่ยวข้องทัง้ หมด รวมทัง้ ลายมือชื่อ ผูข้ อใช้บริการแล้ว
• แจ้ง แจก แจง ตำม Market Conduct Checklist แก่ผขู้ อใช้บริการใช้บริการเรียบร้อยแล้ว
01 อธิบำย คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ และเงื่อนไขการใช้บริการ พร้อมตอบข้อซักถาม
02 แนะนำ ข้อควรระวัง และความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึน้ ในการใช้บริการ
03 แจ้ง ค่าธรรมเนียม การใช้บริการ
04 ส่งมอบ รายละเอียด คาแนะนา เงือ่ นไข และคูม่ ือการใช้บริการ และ Sale Sheet สาหรับบริการ K BIZ
1. ชื่อ-สกุล : ............................................................ รหัสพนักงาน : .................. หมายเลขโทรศัพท์ : .............................
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2. ชื่อ-สกุล : ............................................................ รหัสพนักงาน : .................. หมายเลขโทรศัพท์ : .............................

RM

PS

สาขา

3. ชื่อ-สกุล : ............................................................ รหัสพนักงาน : .................. หมายเลขโทรศัพท์ : .............................
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