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กระดาษ/ส่ิงพิมพ์                    

การศึกษา                        

การส่ือสาร/เคร่ืองมือส่ือสาร     

เกษตรกรรม                           

เกษตรแปรรูป                      

ขนส่ง                                

ค้าวัตถุโบราณ                  

ค้าอัญมณี ค้าทองคำา             

ค้าอาวุธยุทธภัณฑ์/ยุทโธปกรณ์

เคมีภัณฑ์                                         

เคร่ืองจักร/ผลิตภัณฑ์โลหะ    

ทัวร์/นำาเท่ียว 

ธุรกิจการเงิน/โรงรับจำานำา

ธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ

บริการ

บริการโอน/รับเงินโอน

ปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์ 

พลาสติก

เฟอร์นิเจอร์/โรงเล่ือย

ยานพาหนะ/อะไหล่ 

รับเหมาก่อสร้าง

ร้านสะดวกซ้ือ

โรงแรม/ร้านอาหาร 

วัสดุก่อสร้าง

เวชภัณฑ์/โรงพยาบาล/คลีนิก

สถานบันเทิงเริงรมย์

สาธารณูปโภค/ไฟฟ้า

ส่ิงทอ 

อสังหาริมทรัพย์/พัฒนาท่ีดิน

อาหาร/เคร่ืองด่ืม

อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์/

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

จัดหางานให้แรงงานต่างชาติ/

ส่งคนไปทำางานต่างประเทศ

อ่ืนๆ (เหมืองแร่/ผลิตภัณฑ์หนัง/

รองเท้า/ของเด็กเล่น หรือ

โปรดระบุ

Hometown Address (Foreigner Only)*

 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (หากไม่เหมือนที่อยู่ปัจจุบันกรุณากรอก)*

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 
บัตรประจำาตัวประชาชนเลขที่                      Passport No.

สถานะของการอยู่อาศัย*   บ้าน อาคารพาณิชย์/ทาวน์เฮ้าส์    คอนโด/อพาร์ตเม้นท์/หอพัก     บ้านพักสวัสดิการ 
 บ้านตนเอง         กำาลังผ่อน/ผ่อนเดือนละ           บาท    บ้านบิดา/มารดา   บ้านญาติ/พี่น้อง/บุคคลอื่น 
      สวัสดิการ         เช่าอยู่เดือนละ                    บาท    อาศัยมานาน        ปี       เดือน
ที่อยู่อาศัยปัจจุบัน* ชื่อหมู่บ้าน / อาคารชุด  เลขที่ห้อง ชั้น 
บ้านเลขที่   หมู่ ซอย ถนน แขวง/ตำาบล 
เขต/อำาเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์(บ้าน) โทรศัพท์มือถือ
  อีเมล (กรุณาเขียนตัวพิมพ์ใหญ่)  
ข้าพเจ้ามีความประสงค์รับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางอีเมลนี้โดยจะมีผลกับทุกบัตรรวมถึงบัตรเสริมของข้าพเจ้าและรับทราบว่าจะไม่ได้รับ 
ใบแจ้งยอดบัญชีทางไปรษณีย์นับแต่นี้เป็นต้นไป
 ข้าพเจ้ามีความประสงค์รับใบแจ้งยอดบัญชีทางไปรษณีย์ (สำาหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้บริการรับใบแจ้งยอดบัญชีผ่านทางอีเมล ณ ปัจจุบันเท่านั้น)
 สมัครรับ SMS แจ้งยืนยันการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต (Spending Alert) สมัครรับ SMS แจ้งข้อมูลครบกำาหนดชำาระบัตรเครดิต (Due Alert)

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาอนุมัติ (*ข้อมูลสำาคัญ)

ใบสมัครบัตรเครดิตกสิกรไทย K-Credit Card ส่วนที่ 1
ใบสมัครบัตรหลัก

สถานที่ทำางาน*
ชื่อสถานที่ทำางาน                  อาคาร                    
ชั้น แผนก/ฝ่าย 
เลขที่ หมู่ ซอย                  ถนน  
แขวง/ตำาบล         เขต/อำาเภอ                 จังหวัด
รหัสไปรษณีย์          โทรศัพท ์                       
ตำาแหน่ง                    อายุงานรวม     ปี     เดือน

ประเภทธุรกิจ*

ลักษณะอาชีพ*
 ครู/อาจารย์ ตำารวจ/ทหาร สถาปนิก วิศวกร ทนายความ พนักงานขาย
 แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร ผู้พิพากษา/อัยการ พนักงานในสายการผลิต อื่นๆ

อาชีพ*
 รับราชการ ระดับ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท เจ้าของกิจการที่จดทะเบียนพาณิชย์เท่านั้น         
 พ่อบ้าน/แม่บ้าน        อาชีพอิสระ กิจการตนเอง                 พนักงานรายวัน /ชั่วคราว

ลักษณะธุรกิจ* ค้าปลีก ค้าส่ง ผู้ผลิต บริการ

2/ใบสมัครสมาชิกบัตรเครดิตกสิกรไทยส่วนที่ 2

การศึกษาสูงสุด*
สถานภาพสมรส*          โสด                       สมรสจดทะเบียน สมรสไม่จดทะเบียน       หย่า    หม้าย   บุตร   คน
ชื่อ/ชื่อสกุลคู่สมรส ชื่อสกุลเดิมคู่สมรส 
ชื่อสถานที่ทำางานคู่สมรส  โทรศัพท์
รายได้คู่สมรส บาท/เดือน ตำาแหน่ง

“ติดสติ๊กเกอร์ 
QR code#2”

จังหวัด รหัสไปรษณีย์



ใบสมัครบัตรหลัก  (กรุณาระบุประเภทบัตรที่ต้องการสมัคร)* (สมัครสูงสุดได้ 3 ประเภทบัตร)
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หากต้องการใช้บริการท่ีเคร่ืองเอทีเอ็ม หรือบริการธนาคารอัตโนมัติทางโทรศัพท์ กรุณาระบุเลขท่ีบัญชีเงินฝากส่วนบุคคลของท่านท่ีมีอยู่
กับธนาคารกสิกรไทยเท่าน้ัน (กรณีใช้ 2 ประเภทบัญชีต้องเป็นบัญชีสาขาเดียวกัน) (อัตราค่าธรรมเนียมรายปีจากการใช้บัตรเครดิตเบิก
ถอนจากบัญชีเงินฝากของลูกค้าท่ีเคร่ืองเอทีเอ็ม เป็นไปตามประกาศของธนาคาร)

บัญชีกระแสรายวัน เลขท่ีบัญชี บัญชีออมทรัพย์ เลขท่ีบัญชี           

(  ) Visa Card (  ) KBank-Visa payWave (  ) KBank-Visa payWave NFC (  ) Master Card (  ) KBank-Titanium (EverydayCard) (Everyday Card : ไม่มีคะแนนสะสม Cash Rebate ONLY) 
(  ) KBank-Visa THE PASSION (  ) KBank UnionPay (  ) KBank JCB (  ) KBank-Visa Home Smiles Club (เฉพาะลูกค้าสินเช่ือบ้านกสิกรไทยเท่าน้ัน)    

ใบสมัครสมาชิกบัตรเครดิตกสิกรไทยส่วนที่ 2

3/ใบสมัครสมาชิกบัตรเครดิตกสิกรไทยส่วนที่ 3

การดำารงตำาแหน่งระดับสูงทางราชการ / การเมือง
ท่านมีความเกี่ยวข้องกับผู้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ ข้าราชการการเมือง ใช่หรือไม่
(โปรดเลือก)       ไม่ใช่      ใช่        ถ้าใช่โปรดระบุข้อมูลเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
ชื่อ   ตำาแหน่ง                           ความสัมพันธ์กับท่าน 
ระยะเวลาที่ดำารงตำาแหน่ง : ตั้งแต่ (พ.ศ.)                        ถึง

รายได*้
กรณีเป็นผู้มีเงินเดือนประจำา:เงินเดือนประจำา/เดือน บาท กรณีเป็นเจ้าของกิจการ:ยอดขายจากธุรกิจ/เดือน บาท
กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ : รายได้/เดือน บาท กำาไรสุทธิ/เดือน (เฉพาะส่วนของผู้สมัคร) บาท   
รายได้อื่นๆ (ถ้ามี) บาท/เดือน 

ที่มาของรายได้อื่นๆ (พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ) โบนัส ค่าคอมมิชชั่น อื่นๆ (โปรดระบุ)
วิธีการรับรายได้ 
 รับเป็นเงินสด/เช็ค       รับเป็นเงินสดและเข้าบัญชีธนาคารอีกส่วนหนึ่ง
 เข้าบัญชีธนาคาร ระบุชื่อธนาคาร สาขา รายจ่ายประจำา บาท/เดือน 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(ระบุ) 

สถานที่สะดวกรับบัตรเครดิต/สถานที่จัดส่งใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตและเอกสารอื่นๆ*
 ที่อยู่อาศัยปัจจุบัน    ที่ทำางาน

  การชำาระรายการใช้จ่ายบัตรเครดิต (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)* 
 ชำาระด้วยเงินสด หรือเช็ค
  • ตามจำานวนข้ันต่ำา 10% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตในแต่ละเดือนและไม่น้อยกว่า 1,000 บาท/รอบบัญชี
 ชำาระโดยการหักบัญชี (เฉพาะบัญชีเงินฝากของท่านท่ีมีอยู่กับธนาคารกสิกรไทยเท่าน้ัน “ยกเว้นบัญชีร่วม”)
 ยินยอมให้ธนาคารหักจากบัญชีเงินฝากประเภท    กระแสรายวัน    ออมทรัพย์   

 เลขท่ีบัญชี ช่ือบัญชี
เง่ือนไขการหักบัญชี
 หักบัญชีตามจำานวน ข้ันต่ำา 10% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตในแต่ละเดือน และไม่น้อยกว่า 1,000 บาท/รอบบัญชี
 หักบัญชีเต็มจำานวนตามใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต

กลุ่มช่ือบัตรร่วมเฉพาะ : Co-Brand Group Card Name

กลุ่มช่ือบัตรท่ัวไป : Generic Group Card Name

(    )  บัตรเครดิตร่วมแอมเวย์-กสิกรไทย

ที่ธนาคารตกลงเป็นพันธมิตรร่วมกับบริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำากัด 

โปรดระบุ “หมายเลขประจำาตัวนักธุรกิจ/สมาชิกแอมเวย์”

(    ) บัตรเครดิตร่วมกรุงเทพดุสิตเวชการ-กสิกรไทย

ที่ธนาคารตกลงเป็นพันธมิตรร่วมกับโรงพยาบาลในเครือ BDMS

(    ) บัตรเครดิตร่วมธรรมศาสตร์-กสิกรไทย 

ที่ธนาคารตกลงเป็นพันธมิตรร่วมกับสำานักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์

(    ) บัตรสมาชิกเครดิตร่วมหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย-กสิกรไทย 

ที่ธนาคารตกลงเป็นพันธมิตรร่วมกับหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
โปรดระบุ หมายเลขสมาชิก (TCC CODE)

(    ) บัตรเครดิตร่วมอื่นๆ โปรดระบุ

(    ) บัตรเครดิตร่วม CGA/SFT-กสิกรไทย 

ท่ีธนาคารตกลงเป็นพันธมิตรร่วมกับสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่า คณะเซนต์คาเบรียล แห่งประเทศไทย 
และ สำานักงานคณะกรรมการประสานงานศิษย์เก่าครอบครัวซาเลเซียน (ประเทศไทย) 
โปรดระบุ รหัสช่องทางการสมัคร* / รหัสสถาบันการศึกษา*

(    ) บัตรเครดิตร่วมคิง เพาเวอร์-กสิกรไทย

ที่ธนาคารตกลงเป็นพันธมิตรร่วมกับบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (จำากัด)

(    ) บัตรพีทีทีบลูเครดิตการ์ด* 
ที่ธนาคารตกลงเป็นพันธมิตรร่วมกับบริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) 
*คะแนนสะสมมีอายุ 3 ปี

(    ) บัตรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทย 
ทีธ่นาคารตกลงเปน็พนัธมติรรว่มกบับรษิทั บรษิทั สยามพวิรรธน ์จำากดั, บรษิทั สยามพารากอน 
ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด และบริษัท ไอคอนสยาม จำากัด

หมายเหตุ : กรณีไม่ระบุ ธนาคารจะจัดส่งเอกสารไปยังที่อยู่อาศัยปัจจุบัน



โปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตและคู่มือการใช้บริการของธนาคาร เพื่อความเข้าใจของคุณ
รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการใช้บัตรเครดิต

หมายเหตุ : •  ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 •  กรณีชำาระค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตด้วยเช็ค หรือชำาระที่จุดบริการชำาระเงิน กรุณาชำาระเงินล่วงหน้า 3 วันทำาการก่อนถึงวันครบกำาหนดชำาระ
 •  กรณีผู้ถือบัตรทำารายการเบิกถอนเงินสดผ่านเครื่อง ATM ในต่างประเทศ ผู้ถือบัตรอาจถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำารายการ จากธนาคารเจ้าของเครื่อง ATM
 • กรณีที่ผู้ถือบัตรมียอดหนี้ค้างชำาระจากการใช้บัตรเครดิตเกินกว่าระยะเวลาที่กำาหนด ธนาคารได้มอบหมายให้นิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้เป็นผู้ติดตามทวงถามหนี้ดังกล่าว และในการติดตาม 

 หนี้นั้น จะมีค่าติดตามทวงถามหนี้ตามที่ธนาคารประกาศกำาหนด และธนาคารหรือผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้ได้แจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบ
   1 อัตราดอกเบี้ย - สำาหรับการซืืื้อสินค้า/บริการ ธนาคารจะเริ่มคิดดอกเบี้ยนับตั้งแต่่่วันที่บันทึกรายการจนถึงวันที่ชำาระเงินคืน - สำาหรับการเบิกเงินสดล่วงหน้า ธนาคารจะเร่ิมคิดดอกเบ้ียนับต้ังแต่วันท่ีเบิก
    เงินสดจนถึงวันท่ีชำาระเงินคืน - รายการเบิกเงินสดล่วงหน้าจะไม่มีระยะเวลาปลอดดอกเบ้ีย
  2 บริการน้ียังไม่เปิดให้บริการ ธนาคารจะแจ้งให้ท่านทราบในลำาดับต่อไป  

 3 ค่าติดตามทวงถามหน้ี - ค่าธรรมเนียมยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
 • กรณีผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยเพ่ือผู้ประกอบการผิดนัดชำาระหน้ี ธนาคารหรือผู้ให้บริการเรียกเก็บหน้ี จะมีค่าติดตามทวงถามหน้ีของบัตรประเภทดังกล่าวเพ่ิมเติมจากบัตรเครดิตกสิกรไทยประเภทอ่ืนท่ีท่านถืออยู่    
 • เริ่มตั้งแต่รอบบัญชีวันที่ 5 สิงหาคม 2556 
  4 คา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่กิดจากการใช้จา่ยผ่านบัตร (รวมถงึการเบิกเงนิสด) เป็นสกลุเงนิตราตา่งประเทศจะถกูเรยีกเกบ็เปน็เงนิบาทไทยตามอตัราแลกเปลีย่นทีธ่นาคารถกูเรยีกเกบ็จากบรษิทับตัรเครดติทีธ่นาคาร
  เป็นสมาชิกอยู่  ณ วันที่มีการเรียกเก็บยอดค่าใช้จ่ายดังกล่าวกับธนาคารทั้งนี้ หากสกุลเงินต่างประเทศดังกล่าวไม่ใช่เป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ ยอดค่าใช้จ่ายดังกล่าวอาจจะถูกแปลงเป็นสกุลเงินดอลล่าร์
  สหรัฐก่อนที่จะทำาการแปลงเป็นสกุลเงินบาทเพื่อเรียกเก็บกับธนาคาร 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 

1. ดอกเบ้ีย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม ค่าบริการอ่ืน ดอกเบี้ย (ทุกประเภทบัตร) 18 % ต่อปี1

  ค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน ไม่มี 
  ค่าปรับในการชำาระหน้ีล่าช้ากว่ากำาหนด ไม่มี  
  ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่น ไม่มี
  วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย2 การซ้ือสินค้าหรือบริการ เร่ิมคิดจากวันท่ีบันทึกรายการ / การเบิกถอนเงินสด เร่ิมคิดจากวันท่ีเบิกเงินสด

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

3. ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด 3% ของจำานวนเงินสดท่ีเบิกถอนโดยมียอดข้ันตำา่ในการเบิกถอนเงินสดแต่ละคร้ังไม่น้อยกว่า 2,000 บาท

4. ระยะเวลาการชำาระคืนโดยปลอดดอกเบี้ย
 สูงสุด 15 วัน นับจากวันสรุปยอดรายการ 

   ( หากชำาระเต็มจำานวนตามกำาหนด )

  ค่าธรรมเนียมในการดำาเนินงาน 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
 เม่ือใช้จ่าย 200,000 บาท/บัตร/ปี เม่ือใช้จ่าย 30,000 บาท/บัตร/ปี เม่ือใช้จ่าย 20,000 บาท/บัตร/ปี หรือ
 หรือ เม่ือใช้จ่าย 12 คร้ัง/บัตร/ปี หรือ เม่ือใช้จ่าย 12 คร้ัง/บัตร/ปี เม่ือใช้จ่าย 12 คร้ัง/บัตร/ปี

6. ค่าธรรมเนียมในการชำาระเงิน ชำาระโดยหักบัญชีธนาคาร ไม่มี ชำาระโดยเช็คหรือธนาณัติทางไปรษณีย์ ไม่มี
 ชำาระท่ีเคาน์เตอร์ของธนาคาร ไม่มี ชำาระผ่านเคร่ือง ATM ไม่มี
 ชำาระผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ ไม่มี ชำาระผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ไม่มี
 ชำาระท่ีจุดบริการรับชำาระเงิน ข้ึนกับผู้ให้บริการ ชำาระท่ีเคาน์เตอร์ของธนาคารอ่ืน2 ไม่มี

7. ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่กรณีหาย/ชำารุด    บัตรซิกเนเจอร์/บัตรแพลทินัม บัตรทอง/บัตรไทเทเนียม บัตรคลาสสิก
  500 บาท/คร้ัง 300 บาท/คร้ัง 200 บาท/คร้ัง

8. ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชี            50 บาท/ครั้ง ยกเว้น กรณีการขอผ่านทางโทรศัพท์อัตโนมัติและส่งกลับทางโทรสาร

9. ค่าธรรมเนียมในการขอสำาเนาใบบันทึกการขาย   สำาหรับรายการใช้จ่ายในประเทศ 100 บาท/ฉบับ  สำาหรับรายการใช้จ่ายในต่างประเทศ 200 บาท/ฉบับ

10. ค่าธรรมเนียมในการขอรหัสประจำาตัวบัตรเครดิตใหม่ทดแทนรหัสเดิม                          100 บาท/ครั้ง 

11. ค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบรายการ                         ไม่มี

12. ค่าธรรมเนียมในการชำาระภาษีอากรและค่าธรรมเนียมให้แก่หน่วยงานราชการ                         สูงสุดไม่เกิน 2% 

13. ค่าติดตามทวงถามหนี้                                                                                88 บาทต่อรอบบัญชี3

14. ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน 2.5% ของอัตราแลกเปลี่ยนกลางของบริษัทที่ธนาคารเป็นสมาชิก (“อัตรากลาง”)4
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หมายเหตุ : • รายละเอยีดเงือ่นไขการคุม้ครองจะระบใุนหนงัสอืตอบรบัการประกนัชวีติกลุม่ ทีอ่อกโดยบรษิทั เมอืงไทยประกนัชวีติ จำากดั(มหาชน) ซึง่จะจดัส่งให้ท่านเมือ่ใบคำาขอเอาประกนัชวีติได้รบัการพจิารณา
 • ความคุ้มครองตามเงือ่นไขกรมธรรม์ของแผนพทิกัษ์สนิเชือ่บตัรเครดตินี ้จะเริม่มผีลสมบรูณ์เม่ือท่านได้ชำาระค่าเบ้ียประกนัภยัแล้วโดยการทำาประกนัภยัน้ีจะมีผลคุ้มครองตราบเท่าทีท่่านยงัคงเป็นสมาชกิบัตร
  และเข้าร่วมโครงการนีอ้ยู่ แม้ว่าหมายเลขบตัรจะมกีารเปล่ียนแปลงอนัเนือ่งมาจากการออกบตัรใหม่ของธนาคาร
 • ค่าเบ้ียประกันจะตัดจากบญัชบีตัรเครดติ และคุม้ครองเฉพาะยอดหนีค้้างชำาระ ณ วันท่ีเสยีชวีติ หรอื วนัทีเ่ริม่ทพุพลภาพ
 • ผูข้อเอาประกันต้องมีอายุต้ังแต่ 20-64 ปี ณ ปีท่ีขอเอาประกนั
 • รบัประกันโดย บรษิทั เมืองไทยประกนัชวิีต จำากดั (มหาชน) บมจ. ธนาคารกสกิรไทย ในฐานะนายหน้านติบิคุคล ใบอนญุาตเลขที ่ช00024/2546 เป็นเพยีงนายหน้าประกนัชวีติผูช้ีช่้องให้ทำาประกนัเท่านัน้

รับประกันชีวิตโดย :

โทร. 1766
รับประกันโดย บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต

ข้าพเจ้าผู้สมัครบัตรหลัก ขอให้ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) ออกบัตรเครดิตตามประเภทบัตรท่ีเลือกหรือตามการพิจารณาของธนาคาร (“บัตร”) และ
ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อมูลในใบสมัครครบถ้วนเป็นจริงโดยตกลงให้ธนาคาร • เก็บ/รวบรวม/ใช้ข้อมูลท่ีให้ไว้/มีอยู่กับธนาคาร/ธนาคารได้จากแหล่งอ่ืน รวมถึง
ข้อมูลบัญชีเงินฝาก สินเช่ือ ธุรกรรมต่างๆ เช้ือชาติ ศาสนา ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพและข้อมูลอ่ืนใด (รวมท่ีจะได้ในภายหน้า) (“ข้อมูล”)เพ่ือบริหาร
จัดการธุรกิจของธนาคาร/เสนอผลิตภัณฑ์/บริการ/มอบหมายบุคคลดำาเนินการแทน ท้ังงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่ือสาร ทวงถาม งานอ่ืน และวัตถุประสงค์
อ่ืนอันชอบด้วยกฎหมายและให้ธนาคารส่งข้อมูลไปต่างประเทศได้ • เปิดเผยข้อมูลให้กลุ่มธุรกิจของธนาคาร พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ให้บริการ ผู้ประมวลผล   
ผู้สนใจรับ/ผู้รับโอนสิทธิ องค์กรท่ีมีสัญญากับธนาคาร ผู้มีอำานาจตามกฎหมาย ตามวัตถุประสงค์ข้างต้น และให้ผู้รับข้อมูลเก็บ/รวบรวม/ใช้/เปิดเผยข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์ท่ีได้แจ้งไว้ • ติดต่อธนาคาร โทร. 02-8888888 ข้าพเจ้าตกลงรับผิดร่วมกับผู้สมัครบัตรเสริมในภาระหน้ีสิน/ค่าใช้จ่ายจากการใช้บัตรและตกลง
ผูกพันตามข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บัตรท่ีส่งมาพร้อมกับบัตรทุกประการ ข้าพเจ้าตกลงให้เป็นสิทธิของธนาคารในการพิจารณาต่ออายุ/ยกเลิก/ออกบัตร
ประเภทอ่ืนแทนบัตรเดิมได้ตามความเหมาะสม หากคุณสมบัติของข้าพเจ้า/ผู้สมัครบัตรเสริมไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เง่ือนไขของบัตรเครดิตท่ีธนาคารกำาหนด

คำารับรองและข้อตกลงของผู้สมัครบัตรหลัก*

ใบสมัครสมาชิกบัตรเครดิตกสิกรไทยส่วนที่ 3

4/ใบสมัครสมาชิกบัตรเครดิตกสิกรไทยส่วนที่ 4

ข้อควรระวัง
บัตรเครดิตมีดอกเบี้ย หากจ่ายไม่ครบหรือจ่ายช้า จะถูกเรียกเก็บดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม โปรดทำาความเข้าใจผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขก่อนลงนาม

สำาหรับเจ้าหน้าท่ีธนาคาร  รหัสโครงการ
ข้อมูลของผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า (RM) (ช่ือ/ช่ือสกุล)   รหัสสาขา       รหัสพนักงาน   
ข้อมูลของผู้ขาย (ช่ือ/ช่ือสกุล)    รหัสสาขา    รหัสพนักงาน
ผู้ตรวจความครบถ้วนของเอกสาร รับรองข้อมูลและการสมัครบัตรเครดิตของผู้สมัคร   เอกสารและข้อมูลถูกต้องครบถ้วน   ลูกค้ามีตัวตนและสมัครบัตรเครดิตจริง  
ความเห็น      ลงช่ือ (ลายมือช่ือ)   
โปรดเขียนช่ือสกุลตัวบรรจง                           ตำาแหน่ง              วันท่ี

 ลงชื่อ 

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

สำาหรับเจ้าหน้าที่พันธมิตร  ข้อมูลของผู้ขาย (ชื่อ/ชื่อสกุล)                  รหัสพนักงาน               รหัสสาขาพันธมิตร

กรุณาระบุความประสงค์การสมัครเป็นสมาชิกแผนพิทักษ์สินเชื่อบัตรเครดิต (Credit Shield Insurance) :

แบบฟอร์มการสมัครแผนพิทักษ์สินเชื่อบัตรเครดิต (Credit Shield Insurance)

 คำาเตือนของ สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัยต้องตอบคำาถามตามแบบสอบถามตามความเป็นจริงทุกข้อ  
การปกปิดข้อเท็จจริงใดๆ อาจจะเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัย ปฏิเสธไม่จ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ได้

 แผนพิทักษ์สินเชื่อบัตรเครดิต (Credit Shield Insurance) จะให้ความคุ้มครองยอดเงินค้างชำาระจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย ด้วยอัตราเบี้ย  ประกันภัยเพียง 
0.19% ของ “ยอดเงินค้างชำาระ” ในวงเงินคุ้มครองสูงสุด 500,000 บาท โดยจะได้รับความคุ้มครองดังต่อไปนี้  
 • การเสยีชวีติ หรอืทพุพลภาพสิน้เชงิถาวร โดยให้ความคุม้ครองยอดค่าใช้จ่ายค้างชำาระ ณ วนัทีเ่สยีชวีติ หรอืวนัทีเ่ริม่ทพุพลภาพสิน้เชงิถาวร หรอืเกดิความสญูเสยี สงูสดุ
ไม่เกินวงเงินบัตรเครดิตหรือสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท 
 • การทุพพลภาพสิ้นเชิงชั่วคราว โดยให้ความคุ้มครองในอัตราเท่ากับ 10% ของยอดค้างชำาระ ณ วันที่เริ่มทุพพลภาพสิ้นเชิงชั่วคราว เป็นระยะเวลาต่อเนื่องสูงสุดไม่เกิน 
10 เดือน ทั้งนี้ ไม่เกินวงเงินบัตรเครดิต หรือวงเงินคุ้มครอง 500,000 บาท แล้วแต่จำานวนใดจะน้อยกว่า

ข้าพเจ้า ผู้สมัครบัตรหลัก และ/หรือ ผู้สมัครบัตรเสริม มีความประสงค์สมัครเป็นสมาชิก แผนพิทักษ์สินเชื่อบัตรเครดิต (Credit Shield Insurance) 
  สมัครสำาหรับ บัตรหลัก บัตรเสริม
  ประเภทบัตร KBank-Visa KBank-MasterCard KBank-UnionPay            KBank-JCB
 ทั้งนี้ ข้าพเจ้า ผู้สมัครบัตรหลัก และ/หรือ  ผู้สมัครบัตรเสริม  ขอยืนยันว่าข้าพเจ้ามีอายุตำ่ากว่า 65 ปีบริบูรณ์ มีสุขภาพสมบูรณ์ทุกประการ รวมทั้งไม่เคยทราบ 
ว่าเป็นหรอืได้รบัเชือ้ HIV (ภมูคิุม้กนับกพร่องหรอื AIDS) และไม่มีส่วนใดพิการหรอืทพุพลภาพ หากข้าพเจ้าไม่พอใจในเงือ่นไขของการทำาประกนัภยั ข้าพเจ้าสามารถยกเลกิ
ความคุ้มครองของข้าพเจ้า โดยจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรมาที่ธนาคารกสิกรไทย ล่วงหน้า 7 วัน
 ข้าพเจ้าตกลงยนิยอมให้เรยีกเกบ็ค่าเบีย้ประกนัภยัจากบญัชบีตัรเครดติกสกิรไทยของข้าพเจ้าได้และข้าพเจ้ารบัทราบและยอมรบัว่า ความคุม้ครองตามเงือ่นไขกรมธรรม์ของแผน
พิทักษ์สินเชื่อบัตรเครดิตนี้จะสิ้นผลบังคับลง นับตั้งแต่วันที่ข้าพเจ้าพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกบัตรเครดิตกสิกรไทย

  ลงชื่อ               
ผู้สมัครบัตรหลัก

 วันที่        เดือน                 พ.ศ. 

  ลงชื่อ               
ผู้สมัครบัตรเสริม

 วันที่        เดือน                 พ.ศ. 



บัตร PTT Blue Credit Card

• สะสมคะแนนได้ทั้ง และ Blue Point ใน  
 บัตรใบเดียว เมื่อมียอดใช้จ่าย ณ สถานีบริการน้ำามัน   
 และร้านค้าในกลุ่มปตท. (คะแนนสะสม มีอายุ 3 ปี)

• ใช้คะแนนสะสม
 เพียง 500 คะแนน แลกรับส่วนลดน้ำามันปตท. 100 บาท หรือ 
 เพียง 100 คะแนน แลกส่วนลดร้านค้าในกลุ่ม ปตท. ได้ 20 บาท

K-Credit Card (บัตรเครดิตกสิกรไทย)

บัตรสมาชิกเครดิตร่วมหอการค้าไทย และ 
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย-กสิกรไทย

• ส่วนลดสูงสุด 20% สำาหรับการสัมมนาที่จัดขึ้น 
 โดยหอการค้าไทย

• ส่วนลดสูงสุด 50% จากโรงแรม และร้านค้า 
 กว่า 1,400 แห่งทั่วประเทศ

• สินเช่ืออัตราพิเศษ เช่น สินเช่ือ K-SME สินเช่ือ 
 บ้านกสิกรไทย สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์กสิกรไทย

บัตรเครดิตร่วมแอมเวย์-กสิกรไทย

• รับโปรโมชั่นพิเศษ ตลอดปีที่แอมเวย์ ช็อป

• คะแนนสะสม รับส่วนลดได้ที่แอมเวย์ ช็อป

บัตรเครดิตร่วม CGA/SFT-กสิกรไทย

• ชำาระค่าเล่าเรียน ไม่เสียค่าธรรมเนียม

• แบ่งชำาระค่าเล่าเรียน 3 งวด หรือ 6 งวด 
 ไม่มีดอกเบี้ย 
 (ธนาคารคิดค่าบริการกรณีแบ่งชำาระ 50 บาทต่องวด)

บัตรเครดิตเคเวฟกสิกรไทย

• ไม่ต้องรูด...ไม่ต้องเซ็น 

• สามารถชำาระค่าสินค้า/บริการ ณ ร้านค้าที่มี 
 สัญลักษณ์ VISA และ VISA payWave ท่ัวโลก

บัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์กสิกรไทย

• รับคะแนนสะสม 2 เท่า ทุกยอดการใช้จ่ายที่ 
 ประเทศจีน ฮ่องกง และมาเก๊า

• สิทธิพิเศษอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่าง  
 ประเทศ CNY, HKD

บัตรเครดิตร่วมธรรมศาสตร์-กสิกรไทย

• ชำาระค่าเล่าเรียน ไม่เสียค่าธรรมเนียม

• ส่วนร่วมในการบริจาคเข้า มธ.

บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียมกสิกรไทย

• รับเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต
   - สถานีบริการน้ำามัน รับเงินคืน 1%
 - ร้านอาหาร  รับเงินคืน 1%
 - ซุปเปอร์มาร์เก็ต  รับเงินคืน 1%
 - อื่นๆ  รับเงินคืน 0.25%

บัตรเครดิตแพลทินัมกสิกรไทย

• สิทธิ์ใช้ห้องพักรับรองที่สนามบินสุวรรณภูมิ  
 เมื่อเดินทางต่างประเทศ 2 ครั้ง/ปี/ท่าน

บัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทย

• รับคะแนนสะสม 2 เท่าทุกยอดใช้จ่าย
 ที่ประเทศญี่ปุ่น
• สิทธิพิเศษอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ JPY

บัตรเครดิตร่วมคิง เพาเวอร์-กสิกรไทย

• รับส่วนลดสูงสุด 20% ต้ังแต่บาทแรก
 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

  บัตรเครดิตร่วมกรุงเทพดุสิตเวชการ- 
  กสิกรไทย

• ส่วนลด 30% ค่าห้องพักผู้ป่วย

• ส่วนลด 10% ค่ายา(ผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน)

• ส่วนลด 10% ทันตกรรม 5 รายการ

• บริการรถพยาบาลฉุกเฉินฟรี 1 ครั้ง/ปี
 ภายในจังหวัด

บัตรเครดิตเดอะแพชชั่น

• รับคะแนนสะสม 2 เท่า
 ทุกยอดการใช้จ่ายสกุลเงินบาท

• รับคะแนนสะสม 3 เท่า
 ทุกยอดการใช้จ่ายสกุลเงินต่างประเทศ

• สิทธิ์ใช้ห้องพักรับรองที่สนามบินสุวรรณภูมิ  
 เมื่อเดินทางต่างประเทศ 2 ครั้ง/ปี/ท่าน 

        บัตรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทย 

• รับส่วนลดสูงสุด 40%
 จากร้านค้าที่ร่วมรายการ

• รับคะแนนสะสม KBank Reward Point
 สูงสุด X2

• ทุก 1,000 คะแนน แลกรับ Siam Gift Card 
สูงสุด 200 บาท

เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารและบริษัทกำาหนด



ใบสมัครสมาชิกบัตรเครดิตกสิกรไทยส่วนที่ 4

หน้า 4/7 5/ใบสมัครสมาชิกบัตรเครดิตกสิกรไทยส่วนที่ 5

บุคคลธรรมดา (กรุณาพิมพ์/เขียนตัวบรรจง)
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว  ........................................................................  นามสกุล  .....................................................................................................

วัน/เดือน/ปี พ.ศ. เกิด .................................................................................  หมายเลขโทรศัพท ์..........................................................................

 บัตรประจำาตัวประชาชน เลขท่ี

สำาหรับบุคคลต่างด้าว

 หนังสือเดินทาง เลขที่

 อื่นๆ โปรดระบุ ...................................................เลขที่

 ความยินยอมนี้จัดทำาขึ้นด้วยความสมัครใจของข้าพเจ้า และส่งให้แก่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำากัด (บริษัท) ทางโทรสารเพื่อเป็นหลักฐานว่า 
ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำากัด (บริษัท) เปิดเผยหรือให้ข้อมูลของข้าพเจ้าแก่ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ซึ่งเป็นสมาชิกหรือ
ผู้ใช้บริการของบริษัท เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์สินเชื่อ การออกบัตรเครดิต ตามคำาขอสินเช่ือ/ขอออกบัตรเครดิตของข้าพเจ้าที่ให้ไว้กับธนาคาร/
บรษิทัดังกล่าวขา้งต้น รวมทัง้เพือ่ประโยชนใ์นการทบทวนสนิเชือ่ ตอ่อายสัุญญาสินเช่ือ/บตัรเครดติ การบรหิารและปอ้งกนัความเส่ียงตามข้อกำาหนดของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย และให้ถือว่าคู่ฉบับ และบรรดาสำาเนาภาพถ่าย ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือโทรสารที่ทำาสำาเนาขึ้นจากโทรสารฉบับนี้ โดยการถ่าย
สำาเนา ถ่ายภาพหรือบันทึกไว้ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ เป็นหลักฐานในการให้ความยินยอมของข้าพเจ้าเช่นเดียวกัน

 อนึ่ง ก่อนให้ความยินยอมข้าพเจ้าได้ทราบถึงวิธีการและเง่ือนไขของวิธีการให้ความยินยอมผ่านทางโทรสาร ซึ่งระบุไว้ด้านบนของความยินยอมนี้
อย่างชัดเจนแล้ว

เฉพาะเจ้าหน้าที่ธนาคาร
Ref.No.KBank

ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลทางโทรสาร

ทำาที่ ...................................................................................................................................วันที่ .......................... เดือน  ............................................................. พ.ศ. ...........................................

วิธีการให้ความยินยอมทางโทรสาร
1. ผู้ให้ความยินยอมต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อ
2. ผู้ให้ความยินยอมต้องแนบเอกสารดังน้ีมาพร้อมโทรสารด้วย : บุคคลธรรมดา • สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนท่ีผู้ให้ความยินยอมลงลายมือช่ือรับรอง
3. ผู้ให้ความยินยอมอาจส่งโทรสารด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้ผู้ใดเป็นผู้ส่งแทนก็ได้

เงื่อนไขในการให้ความยินยอมทางโทรสาร
การให้ความยินยอมทางโทรสารเป็น “ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” หรือเป็นข้อความที่ได้สร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา หรือประมวลผลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์
ซึ่งห้ามมิให้ผูใ้หค้วามยนิยอมปฏเิสธความมผีลผกูพนัและการบงัคบัใชท้างกฎหมายของขอ้ความใดเพยีงเพราะเหตทุีข่อ้ความนัน้อยูใ่นรปูของขอ้มลู
อิเล็กทรอนิกส์ การให้ความยินยอมทางโทรสารนี้จึงมีผลเป็นการให้ความยินยอมตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตทุกประการ

หมายเหตุ : ข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยให้แก่สมาชิกหรือผู้ใช้บริการเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงิน แต่การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
เป็นสิทธิของเจ้าของข้อมูลที่จะให้ความยินยอมหรือไม่ก็ได้

ลงชื่อ ........................................................................................................... ลายมือชื่อ

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

ผู้ให้ความยินยอม

ลงชือ่ .................................................................................................ลายมอืชือ่
 ( ............................................................................................... ) ตวับรรจง

พยาน

ลงชือ่ .................................................................................................ลายมอืชือ่
 ( ............................................................................................... ) ตวับรรจง

พยาน

เฉพาะเจ้าหน้าที่ธนาคาร/ตัวแทนธนาคาร





หนังสือให้ความยินยอมแก่สมาชิกในการนำาข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทข้อมูลเครดิต
มาใช้จัดทำาแบบจำาลองด้านเครดิต

ขา้พเจ้าเขา้ใจถงึการนำาขอ้มลูไปใชท้ำาแบบจำาลองดา้นเครดติ และยนิยอมให ้บมจ.ธนาคารกสกิรไทย (“สมาชิก”) ซึง่เปน็สมาชิกของบรษิทัข้อมลูเครดตินำา

ข้อมูลของข้าพเจ้าที่ได้รับจากบริษัทข้อมูลเครดิตเฉพาะส่วนที่ไม่สามารถระบุตัวตน เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจำาตัวประชาชน รวมถึงข้อมูลอื่นใดที่สามารถ

ระบวุา่เปน็ขา้พเจา้ได ้ไปใช้เปน็ปจัจัยหนึง่ในการจัดทำาแบบจำาลองดา้นเครดติตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกอบธรุกจิขอ้มลูเครดติกำาหนดเทา่นัน้ และใหคู้ฉ่บบั

และบรรดาสำาเนา ภาพถ่าย ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสาร ที่ได้ทำาซ้ำาขึ้นจากหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้ โดยการถ่ายสำาเนา ถ่ายภาพ หรือบันทึกไว้

ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ให้ถือเป็นหลักฐานในการให้ความยินยอมของข้าพเจ้าเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ข้าพเจ้าทราบว่าเจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะให้ความยินยอมหรือไม่

ก็ได้ และเมื่อให้ความยินยอมแล้วเจ้าของข้อมูลจะแจ้งความประสงค์ไม่ให้ความยินยอมอีกต่อไปก็ได้ ทั้งนี้ หากข้าพเจ้าประสงค์จะไม่ให้ความยินยอมดังกล่าว 

ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

ลงชื่อ    .......................................................... (ผู้ให้ความยินยอม)  ลงชื่อ    .......................................................... พยาน(เจ้าหน้าที่ธนาคาร)

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

วันที่............................................................................. รหัสพนักงาน........................................... สาขา......................................................

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล

การให้หรือไม่ให้ความยินยอมของท่านไม่ส่งผลต่อการพิจารณาการใช้ผลิตภัณฑ์

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

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

วันที่.......................................................................................................

โดยหนังสือฉบับนี้

 ข้าพเจ้ายินดีให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าท่ีให้ไว้หรือมีอยู่กับธนาคาร หรือท่ีธนาคารได้รับหรือเข้าถึงได้จากแหล่งอ่ืน ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จำากัดเพียง 

ข้อมูลบัญชีเงินฝาก สินเชื่อ และธุรกรรมต่างๆ ให้แก่กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย ผู้ที่ได้รับข้อมูล* และชื่ออื่นใดที่จะมีการแจ้งเพิ่มเติมให้ทราบ

และพิจารณาต่อไป** เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาเสนอผลิตภัณฑ์ บริการและข้อเสนอพิเศษอื่นให้แก่ข้าพเจ้า และยินยอมให้ผู้รับข้อมูลจากธนาคารดัง

กล่าวเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ต่อธนาคาร

หากท่านประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลสามารถติดต่อได้ที่ K-Contact Center โทร.02-8888888

หมายเหตุ *รายชื่อผู้รับข้อมูล ได้แก่ 
1. กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย (รายละเอียดสามารถดูได้จาก www.kasikornbank.com/financial-conglomerate)  
2. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน)

**กรณีเพิ่มเติมผู้รับข้อมูล: ธนาคารอาจมีการเพิ่มเติมรายชื่อผู้รับข้อมูลธนาคารจะแจ้งรายชื่อผู้รับข้อมูลที่เพิ่มรวมถึงสิทธิและช่องทางในการปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลให้ท่านทราบล่วงหน้า
 โดยหากธนาคารไม่ได้รับการปฏิเสธจากท่านในระยะเวลาที่ธนาคารกำาหนดให้ถือว่าท่านยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้รับข้อมูลตามที่ธนาคารได้แจ้งไป

ข้าพเจ้า.....................................................................................................................................................................................................

 บัตรประจำาตัวประชาชน/หมายเลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที่.......................................................................................................................

 อื่นๆ โปรดระบุ................................................................................... เลขที่เอกสารสำาคัญ...................................................................

ข้าพเจ้าไม่ประสงคใ์ห้เปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้า

ใบสมัครสมาชิกบัตรเครดิตกสิกรไทยส่วนที่ 5

หน้า 5/7 6/ใบสมัครสมาชิกบัตรเครดิตกสิกรไทยส่วนที่ 6



KBank Smart Pay
แบ่งจ่ายค่าสินค้าและบริการแบบสบายๆ กับดอกเบ้ีย 0% หรืออัตราดอกเบ้ียพิเศษ
เลือกแบ่งจ่ายค่าสินค้าหรือบริการด้วยอัตราดอกเบ้ีย 0% หรืออัตราดอกเบ้ียพิเศษได้นาน
สูงสุด 10 เดือน ณ ร้านค้าช้ันนำาท่ีร่วมรายการ

KBank Special Services
บริการเสริมหลากหลาย เพ่ิมความม่ันใจในการใช้บัตรทุกท่ี ทุกเวลา
• บริการชำาระรายการใช้จ่ายบัตรเครดิตโดยการหักบัญชี (Auto Payment)
  สะดวก ง่าย ไม่ลืมชำาระค่าบัตรเครดิตอีกต่อไป
• K PLUS (ธนาคารบนมือถือกสิกรไทย)
  บริการพิเศษจากบัตรเครดิตกสิกรไทย เพียงเพ่ิมบัตรของท่านใน K PLUS        

ก็สามารถทำารายการต่างๆ ได้ง่ายๆ ดังน้ี
  - เปิดใช้บริการบัตรเครดิต
  - แจ้งเตือนยอดใช้จ่ายผ่านบัตรทุกรายการ
  - ตรวจสอบรายการใช้จ่ายบัตรเครดิต
  - ตรวจสอบใบแจ้งยอดบัญชีรอบล่าสุด
  - ตรวจสอบคะแนนสะสมบัตรเครดิต
  - จ่ายบิลบัตรเครดิต
  - ขอใบแจ้งยอดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (ส่งทางอีเมล)
  - ขอเพ่ิมวงเงินช่ัวคราวบัตรเครดิต

ชำาระค่าสินค้าและบริการกับร้านค้ารับบัตร โดยมีระยะเวลาปลอดดอกเบ้ียสูงสุด 45 วัน 
(ข้ึนอยู่กับวันท่ีใช้จ่าย)
สามารถเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าได้สูงสุด 100% ของวงเงิน
สามารถขออนุมัติเพ่ิมวงเงินพิเศษช่ัวคราวได้ (ข้ึนอยู่กับประวัติการใช้จ่าย)

KBank Reward Point
(บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียมกสิกรไทย ไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้)
รับคะแนนสะสมทุกการใช้จ่าย เพ่ือเลือกแลกรางวัลตามใจคุณ
โปรแกรมสะสมคะแนนให้อิสระสูงสุดสำาหรับท่าน เพียงใช้จ่ายทุกๆ 25 บาท รับคะแนน
สะสม 1 คะแนน
บัตร PTT Blue Credit Card คะแนนสะสมมีอายุ 3 ปี

KBank Smart Bill Pay
สะดวกสบายกับการชำาระค่าสาธารณูปโภคและบริการต่างๆ แบบอัตโนมัติได้มากถึง 
18 รายการ
ท่านสามารถชำาระค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย ท้ังค่าโทรศัพท์ ค่าไฟฟ้า  
ค่าน้ำาประปา ค่าบริการอินเทอร์เน็ต เงินบริจาค ค่าบริการโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิก

K-Credit Card (บัตรเครดิตกสิกรไทย)

หมายเหตุ
• ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการจัดส่งใบแจ้งยอดบัญชีทางไปรษณีย์ ต้ังแต่รอบบัญชีท่ีบริการ K-eMail Statement สำาหรับบัตรเครดิตกสิกรไทยมีผล
• กรณีท่ีท่านมีบัตรหลายใบ ท่านสามารถใช้บัตรใดบัตรหน่ึงในการสมัคร ซ่ึงจะมีผลกับบัตรทุกใบท่ีท่านมีอยู่รวมท้ังบัตรเสริมของท่านด้วย

K-eMail Statement
 (บริการรับใบแจ้งยอดบัญชี

ทางอีเมลกสิกรไทย)
อยู่ท่ีไหนก็รับได้ สะดวก ปลอดภัย
ตรวจสอบรายการได้ทุกท่ีทุกเวลา

พิเศษ!
รายงานสรุปยอดใช้จ่ายประจำาไตรมาส (Spending Summary)
เฉพาะผู้สมัคร K-eMail Statement เท่านั้น

สมัครง่ายและฟรี! เพียงติดต่อ K-Contact Center โทร 02-8888888
 หรือ สมัครที่ www.kasikornbank.com

ขั้นตอนสมัครผ่านเว็บไซต์

เง่ือนไขคะแนนสะสม KBank Reward Point
1. รายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต K-Credit Card เพ่ือชำาระค่าสินค้าและบริการท้ังในและต่างประเทศ ทุกๆ 25 บาท ผู้ถือบัตรจะได้รับคะแนนสะสม KBank Reward Point 1 คะแนน สะสมเพ่ือแลกรับ

ของรางวัลจากรายการ KBank Reward Point ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล,บัตรเครดิตเพ่ือธุรกิจ,บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียมกสิกรไทย, KBank Fleet Card, บัตรเครดิตไทยเบฟ จะไม่ได้รับ
คะแนนสะสม KBank Reward Point

2. รายการชำาระ ณ สถานบริการน้ำามันท่ัวประเทศ และธุรกิจค้าปลีกในกลุ่ม Hypermarket/Supermarket ตาม Merchant Category Code (MCC) 0022, 5411, 5541, 5542, 9752, 0002, 5310, 5411, 
9751 ท่ีกำาหนด จะได้รับคะแนนสูงสุดไม่เกิน 800 คะแนน ต่อหมวดร้านค้า ต่อรอบชำาระในรอบเดือนเดียวกัน

3. รายการใช้จ่ายท่ีไม่ได้รับคะแนนสะสม KBank Reward Point ได้แก่ รายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าจากบัญชีบัตรเครดิต รายการชำาระค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า (กฟน./กฟภ.) ค่าน้ำาประปา และค่า
โทรศัพท์พ้ืนฐาน (TOT/True/TT&T/CAT) ค่าภาษีทุกประเภทและรายการชำาระค่าหน่วยลงทุนจากการซ้ือขายกองทุนทุกประเภท รายการซ้ือธนบัตรต่างประเทศผ่านบัตรเครดิต ค่าธรรมเนียมการเบิกถอน
เงินสดล่วงหน้า ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมรายปี ค่าธรรมเนียมการชำาระเงินล่าช้า ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่กรณีสูญหาย ค่าปรับและดอกเบ้ีย

4. การคำานวณคะแนนสะสม จะแยกตามการใช้จ่ายของแต่ละบัตร โดยยอดท่ีใช้คำานวณจะนับถึงวันสรุปยอดตามรอบของใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต เศษ (ทศนิยม) ท่ีเกิดจากการคำานวณ ไม่สามารถรวม
เป็นคะแนนสะสมได้ และผู้ถือบัตรจะสามารถใช้คะแนนสะสม เพ่ือแลกรับของรางวัลกับธนาคารได้ ภายหลังจากวันท่ีธนาคารได้ดำาเนินการคำานวณคะแนนสะสม และคะแนนสะสมดังกล่าวได้ปรากฏใน
ใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต (Credit Card Statement) ของผู้ถือบัตรแล้วเท่าน้ัน

 หมายเหตุ กรณีท่ีมีการขอคืน เปล่ียนแปลง ยกเลิก การชำาระค่าสินค้าและบริการหรือรับเงินคืน จากการซ้ือสินค้าและบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ธนาคารจะหักคะแนนสะสมตามจำานวนคะแนนท่ีผู้ถือบัตรได้
รับจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตคืนจากคะแนนสะสมท่ีผู้ถือบัตรมีอยู่กับธนาคาร  

5. คะแนนสะสมจากบัตรเครดิตท่ีมีช่ือและสกุลเดียวกัน สามารถรวมกันเพ่ือใช้แลกของรางวัลในคร้ังเดียวกันได้ ยกเว้น  คะแนนจากบัตรหลักและบัตรเสริม ไม่สามารถนำามาคำานวณรวมกันได้ และไม่สามารถ 
นำาคะแนนสะสมจากบัตรเครดิตกสิกรไทย มารวมเป็นคะแนนสะสมของบัตรเครดิตร่วม His & Her, บัตร PTT Blue Credit Card ได้

6. ธนาคารสงวนสิทธ์ิให้ใช้คะแนนสะสมแลกของรางวัลได้เฉพาะ ผู้ถือบัตรท่ียังคงสถานภาพการเป็นสมาชิกบัตรเครดิตของธนาคาร ณ วันท่ีใช้สิทธิดังกล่าว และเป็นผู้ถือบัตรท่ีชำาระเงินค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต 
ตรงตามเง่ือนไขท่ีได้ตกลงไว้กับธนาคารเท่าน้ัน

7. คะแนนสะสมท่ีใช้แลกรับของรางวัลแล้วไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน
8. ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขต่างๆ รวมท้ังสิทธิประโยชน์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
9. หากมีข้อพิพาท คำาตัดสินของธนาคารถือเป็นท่ีส้ินสุด

คลิกเว็บไซต์
www.kasikornbank.com

เลือกเมนู “สมัครใช้บริการ” > 
หัวข้อ “Digital Banking”

เลือก
“บริการ K-eMail Statement”



ใบสมัครสมาชิกบัตรเครดิตกสิกรไทยส่วนที่ 6

หน้า 6/7 7/ใบสมัครสมาชิกบัตรเครดิตกสิกรไทยส่วนที่ 7

 ใบสมัครสมาชิกบัตรเครดิตกสิกรไทย (บัตรเสริม)
 (กรุณาระบุประเภทบัตรที่ต้องการสมัคร)* (สมัครสูงสุดได้ 3 ประเภทบัตร)

 ข้าพเจ้ายินดีให้ธนาคาร เปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าให้แก่กลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินธนาคารกสิกรไทย และผู้ท่ีธนาคารกสิกรไทยมอบหมาย 
และบริษัทพันธมิตร* เพ่ือการพิจารณาและเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ 
และข้อเสนอพิเศษอ่ืนให้แก่ข้าพเจ้า และ/หรือ เพ่ือการอ่ืนได้

คำารับรองและข้อตกลงของผู้สมัครบัตรเสริม*

 ข้าพเจ้าผู้สมัครบัตรเสริม ขอให้บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) ออกบัตร
เครดิตตามประเภทบัตรท่ีเลือกหรือตามการพิจารณาของธนาคาร (“บัตร”) และ
ขา้พเจ้ารบัรองวา่ขอ้มูลในใบสมัครครบถว้นเปน็จรงิโดยตกลงใหธ้นาคาร
• เก็บ/รวบรวม/ใช้ข้อมูลท่ีให้ไว้/มีอยู่กับธนาคาร/ธนาคารได้จากแหล่งอ่ืน รวมถึง
ข้อมูลบัญชีเงินฝาก สินเช่ือ ธุรกรรมต่างๆ เช้ือชาติ ศาสนา ประวัติอาชญากรรม 
ข้อมูลสุขภาพและข้อมูลอ่ืนใด (รวมท่ีจะได้ในภายหน้า) (“ข้อมูล”)เพ่ือบริหาร
จัดการธุรกิจของธนาคาร/เสนอผลิตภัณฑ์/บริการ/มอบหมายบุคคลดำาเนินการ
แทน ท้ังงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่ือสาร ทวงถามงานอ่ืน และวัตถุประสงค์
อ่ืนอันชอบด้วยกฎหมาย และให้ธนาคารส่งข้อมูลไปต่างประเทศได้ • เปิดเผย
ข้อมูลให้กลุ่มธุรกิจของธนาคาร พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ให้บริการ ผู้ประมวลผล 
ผู้สนใจรับ/ผู้รับโอนสิทธิ องค์กรท่ีมีสัญญากับธนาคาร ผู้มีอำานาจตามกฎหมาย 
ตามวัตถุประสงค์ข้างต้น และให้ผู้รับข้อมูลเก็บ/รวบรวม/ ใช้/เปิดเผยข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์ท่ีได้แจ้งไว้ • ติดต่อธนาคาร โทร. 02-8888888 ข้าพเจ้าตกลงให้
เป็นสิทธิของธนาคารในการพิจารณาต่ออายุ/ ยกเลิก/ออกบัตรประเภทอ่ืนแทน
บัตรเดิมได้ตามความเหมาะสม หากคุณสมบัติของข้าพเจ้า/ผู้สมัครบัตรเสริมไม่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์เง่ือนไขของบัตรเครดิตท่ีธนาคารกำาหนด

ลงช่ือ
 ผู้สมัครบัตรเสริม/ผู้สมัครใช้บริการ/ผู้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริง
     วันท่ี       เดือน พ.ศ.

 สมัครรับ SMS แจ้งยืนยันการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต (Spending Alert)
 สมัครรับ SMS แจ้งข้อมูลครบกำาหนดชำาระบัตรเครดิต (Due Alert)

ข้อมูลส่วนตัวผู้สมัครบัตรเสริม (ต้องมีอายุต้ังแต่ 15 ปีข้ึนไป)*
ช่ือ/ช่ือสกุล ภาษาไทย นาย นาง นางสาว อ่ืนๆ

ช่ือ/ช่ือสกุล ภาษาอังกฤษ Mr. Mrs. Ms. Other
(กรุณาเขียนตัวพิมพ์ใหญ่เหมือนในหนังสือเดินทาง)
ช่ือ
ช่ือสกุล
วัน/เดือน/ปี(พ.ศ.)เกิด สัญชาติ                       
บัตรประจำาตัวประชาชนเลขท่ี 
Passport No. สถานภาพสมรส
ท่ีอยู่ปัจจุบัน* ช่ือหมู่บ้าน/อาคารชุด
เลขท่ีห้อง ช้ัน บ้านเลขท่ี หมู่ ซอย 
ถนน แขวง/ตำาบล เขต/อำาเภอ
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์(บ้าน)                            โทรศัพท์(มือถือ)                         
หมายเหตุ : กรณีไม่ระบุ ธนาคารจะจัดส่งเอกสารไปยังท่ีอยู่อาศัยปัจจุบัน
อีเมล์ (กรุณาเขียนตัวพิมพ์ใหญ่)
ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน (หากไม่เหมือนท่ีอยู่ปัจจุบันกรุณากรอก)

Hometown Address (Foreigner Only)
สถานท่ีรับบัตรเครดิต*ช่ือหมู่บ้าน/อาคารชุด                               
เลขท่ีห้อง ช้ัน บ้านเลขท่ี หมู่ ซอย 
ถนน แขวง/ตำาบล เขต/อำาเภอ
จังหวัด                    รหัสไปรษณีย์                  โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ อาชีพ
ช่ือสถานท่ีทำางาน โทรศัพท์
ท่ีอยู่ท่ีทำางาน
แหล่งท่ีมาของรายได้                           รายได้ต่อเดือน                 
วัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์
          สมัครบัตรเครดิตเพ่ือใช้ในการชำาระค่าสินค้า และ บริการ แทนเงินสด
          อ่ืนๆ โปรดระบุ       

สามี/ภรรยา
พ่ีน้อง

บุตร
อ่ืนๆ (โปรดระบุ)

บิดา/มารดา

ช่ือ/ช่ือสกุลบัตรหลัก                                โทรศัพท์มือถือ 
หมายเลขบัตรหลัก

ผู้ถือบัตรหลักมีความสัมพันธ์กับท่านเป็น

(ต้องเป็นบัตรประเภทเดียวกับท่ีผู้สมัครบัตรหลักสมัคร/ถืออยู่)

กลุ่มช่ือบัตรร่วมเฉพาะ : Co-Brand 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

กลุ่มช่ือบัตรท่ัวไป : Generic Group Card Name

(  ) บัตร Amway-KBank Credit Card
 โปรดระบุ หมายเลขประจำาตัวนักธุรกิจ/สมาชิกแอมเวย์

(  )  บัตร BDMS-KBank Credit Card  
(  ) บัตร Thammasat University-KBank Credit Card
(  ) บัตร TCC&BoT-KBank Credit Card  
 โปรดระบุ หมายเลขสมาชิก (TCC CODE)

(  ) บัตร CGA / SFT-KBank Credit Card 
 โปรดระบุ รหัสช่องทางการสมัคร* / รหัสสถาบันการศึกษา*

(  ) บัตร King Power & King Power Membership - KBank Credit Card
(  ) บัตร PTT Blue Credit Card (คะแนนสะสมมีอายุ 3 ปี)
(  ) บัตรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทย 
(  ) บัตรเครดิตร่วมอ่ืนๆ โปรดระบุ

 การชำาระรายการใช้จ่ายบัตรเครดิต (เลือกข้อใดข้อหน่ึง)*
ชำาระด้วยเงินสด หรือเช็ค 
• ตามจำานวนข้ันต่ำา 10% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตใน
แต่ละเดือนและไม่น้อยกว่า 1,000 บาท/รอบบัญชี 
ชำาระโดยการหักบัญชี (เฉพาะบัญชีเงินฝากของท่านหรือบัตรหลักท่ีมีอยู่กับ
ธนาคารกสิกรไทยเท่าน้ัน “ยกเว้นบัญชีร่วม”) ยินยอมให้ธนาคารหักจากบัญชีเงิน
ฝากประเภท  กระแสรายวัน   ออมทรัพย์  
เลขท่ีบัญชี    

 ช่ือบัญชี
 เง่ือนไขการหักบัญชี 
  หักบัญชีตามจำานวนขั้นต่ำา 10% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอด

บัญชีบัตรเครดิตในแต่ละเดือน และไม่น้อยกว่า 1,000 บาท/รอบบัญชี 
 หักบัญชีเต็มจำานวนตามใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต

หากต้องการใช้บริการท่ีเคร่ืองเอทีเอ็ม หรือบริการธนาคารอัตโนมัติทางโทรศัพท์ 
กรุณาระบุเลขท่ีบัญชีเงินฝากส่วนบุคคลของท่านท่ีมีอยู่กับธนาคารกสิกรไทย
เท่าน้ัน (กรณีใช้ 2 ประเภทบัญชีต้องเป็นบัญชีสาขาเดียวกัน) (อัตราค่าธรรมเนียม
รายปีจากการใช้บัตรเครดิตเบิกถอนจากบัญชีเงินฝากของลูกค้าท่ีเคร่ืองเอทีเอ็ม
เป็นไปตามประกาศของธนาคาร)

บัญชีกระแสรายวัน เลขท่ีบัญชี
บัญชีออมทรัพย์ เลขท่ีบัญชี

*รายช่ือผู้รับข้อมูล ได้แก่ 
1. กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย
 (รายละเอียดสามารถดูได้จาก www.kasikornbank.com/financial-conglomerate)  
2. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน)
**กรณีเพ่ิมเติมผู้รับข้อมูล : ธนาคารอาจมีการเพ่ิมเติมรายช่ือผู้รับข้อมูล ธนาคารจะแจ้งรายช่ือผู้รับ
ข้อมูลท่ีเพ่ิมรวมถึงสิทธิและช่องทางในการปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลให้ท่านทราบล่วงหน้า โดยหาก
ธนาคารไม่ได้รับการปฏิเสธจากท่านในระยะเวลาท่ีธนาคารกำาหนด ให้ถือว่าท่านยินยอมให้ธนาคาร
เปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้รับข้อมูลตามท่ีธนาคารได้แจ้งไป

ลงช่ือ
ผู้สมัครบัตรเสริม/ผู้สมัครใช้บริการ/ผู้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริง/

ผู้ให้ความยินยอม
     วันท่ี       เดือน พ.ศ.

หมายเหตุ



เอกสารแสดงตัวตน

• จดทะเบียนบุคคลธรรมดา (ทะเบียนการคา / ทะเบียนพาณิชย)
  Statement ยอนหลังติดตอกัน 6 เดือน
  ทะเบียนรานคา หรือทะเบียนพาณิชย (จดทะเบียนมาแลวไมต่ำกวา 1 ป)

• 50 ทวิ (ปลาสุด หรือ ยอนหลังอยางนอย 6 เดือน)

• จดทะเบียนนิติบุคคล (เชน บมจ./ บจก./ หจก./ หสน.)
  Statement ยอนหลังติดตอกัน 6 เดือน            หนังสือรับรองการจดทะเบียน
  บัญชีรายชื่อผูถือหุน กรณี บมจ. และ บจก.
• หางหุนสวนสามัญ คณะบุคคล
  Statement ยอนหลังติดตอกัน 6 เดือน
  คาขอจดทะเบียน

ทะเบียนพาณิชย
หนังสือจัดตั้งคณะบุคคล

สำคัญมาก!!! ตองดำเนินธุรกิจมาแลวไมต่ำกวา 1 ป

เอกสารแสดงรายได

ใชสลิปเงินเดือน

ใชหนังสือรับรองรายได (อายุไมเกิน 3 เดือน)

• เงินเดือนอยางเดียว >= 15,000 ใชสลิปเงินเดือนเปน กระดาษคารบอน หรือพิมพจากคอมพิวเตอร
  สลิปเงินเดือน (เดือนลาสุด 1 เดือน)

• รับเงินเดือนผานบัญชี
  Statement ที่มีเงินเดือนเขา (ยอนหลังติดตอกัน 6 เดือน)  หรือ 50 ทวิ (ปลาสุดหรือยอนหลังอยางนอย 6 เดือน)

• รับเงินเดือนเปนเงินสด
  50 ทวิ (ปลาสุด หรือ ยอนหลังอยางนอย 6 เดือน)

• เงินเดือนอยางเดียว < 15,000 (ตองรวมรายไดอ่ืนๆ ถึงจะเกิน 15,000) ใชสลิปเงินเดือนเปนกระดาษคารบอน หรือพิมพจากคอมพิวเตอร
  สลิปเงินเดือน (เดือนลาสุดยอนหลังติดตอกัน 6 เดือน)

สำเนาบัตรประชาชน พรอมลงนามรับรองสำเนาถูกตอง

เอกสารแสดงตัวตน

เอกสารแสดงรายได

สำเนาบัตรประชาชน พรอมลงนามรับรองสำเนาถูกตอง

เอกสารแสดงตัวตน

เอกสารแสดงรายได

สำเนาบัตรประชาชน พรอมลงนามรับรองสำเนาถูกตอง

คนไทย (ตองมีเงินฝากคงอยูในบัญชี 6 เดือนข้ึนไป)

ชาวตางชาติ (ตองมีเงินฝากคงอยูในบัญชี 12 เดือนข้ึนไป)
• มีเงินลงทุน + เงินฝากประจำ + ออมทรัพย

• 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

อาชีพอิสระ

เจาของกิจการ

Statement ยอนหลังติดตอกัน 12 เดือน
Passport ที่ยังไมหมดอายุ
Visa ที่ยังไมหมดอายุ

Statement ยอนหลังติดตอกัน 12 เดือน
Passport ที่ยังไมหมดอายุ
Visa ที่ยังไมหมดอายุ

>= 2,000,000 บาท
สำหรับบัญชีกสิกรไทย

>= 4,000,000 บาท
สำหรับบัญชีธนาคารพาณิชยอื่นๆ

เจาของกิจการ/อาชีพอิสระ

พนักงานรายไดประจำ

ผูมีเงินออม

เรามี
คำตอบ!!ลูกคาแบบไหน...

ใชเอกสารอะไรบาง

ไมมีรายไดประจำ..ก็สามารถมีบัตรเครดิตได
เพียงเปดบัญชีเงินฝากค้ำประกันวงเงินบัตรเครดิต ต้ังแต 15,000 บาทข้ึนไป

รูหรือไม!!
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ผู้สมัครบัตรหลัก    ต้องมีคุณสมบัติิดังนี้

- รายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
- อายุตั้งแต่ 20-80 ปี
- ผู้มีรายได้ประจำา อายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
- ผู้ประกอบการ ต้องดำาเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
- ชาวต่างประเทศที่ทำางานอยู่ในประเทศไทย ต้องมีรายได้ประจำาตั้งแต่ 50,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
- กรณีผู้มีเงินออม ต้องมีเงินฝากประจำาและ/หรือเงินฝากออมทรัพย์ท่ีธนาคารพาณิชย์ใดๆ ไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท  
 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน

เอกสารประกอบการสมัครบัตรหลัก

กรณีผู้มีรายได้ประจำา เช่น พนักงานบริษัท, ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ

- สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ /สำาเนาบัตรประจำาตัวข้าราชการที่ยังไม่หมดอายุพร้อมสำาเนา 
 ทะเบียนบ้าน
- สลิปเงินเดือนปัจจุบัน หรือ
- หนังสือรับรองรายได้ พร้อม 50 ทวิ แสดงรายได้ปีล่าสุด หรือ 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย หรือ
- หนังสือรับรองรายได้ พร้อม Statement ย้อนหลัง 6 เดือนนับจากปัจจุบัน

กรณีเจ้าของกิจการ

- สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ 
- สำาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน/หนังสือใบคำาขอจดทะเบียน/หนังสือจัดตั้งคณะบุคคล
- สำาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (กรณี บมจ. บจก. หจก. หสน.)
- สำาเนา Statement อย่างน้อย 6 เดือน และต่อเนื่องนับจากปัจจุบัน

กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น นักร้อง  นักแสดง  นายหน้าขายประกัน/ขายตรง

- สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
- 50 ทวิ แสดงรายได้ปีล่าสุด หรือ 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย

กรุณากรอกรายละเอียดในใบสมัครฉบับนี้ พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน 
โปรดลงลายมือชื่อ “รับรองสำาเนาถูกต้อง” ในเอกสารทุกฉบับ ด้วยหมึกสด ลายมือชื่อในเอกสารทุกฉบับต้องตรงกับในใบสมัคร

K-Credit Card (บัตรเครดิตกสิกรไทย) คุณสมบัติของผู้สมัครและเอกสารประกอบการสมัคร

กรณีเป็นผู้มีเงินออม

- สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
- สำาเนา Statement เงินฝากจากบัญชีเงินฝากประจำา/ออมทรัพย์ ของธนาคารพาณิชย์ใดๆ อย่างน้อย 6 เดือน 
 ย้อนหลังนับจากปัจจุบัน

เอกสารเพิ่มเติมกรณีชาวต่างประเทศ

- สำาเนา Passport, Visa และ Work Permit ที่ยังไม่หมดอายุ

เอกสารเพิ่มเติมกรณีสมัครบัตรเครดิตร่วม

- บัตรเครดิตร่วมแอมเวย์ : สำาเนาบัตรประจำาตัวนักธุรกิจหรือสมาชิกแอมเวย์
- บัตรเครดิตร่วมเมอร์เซเดสฯ : สำาเนาทะเบียนรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์/ใบส่งมอบรถ จากผู้จำาหน่ายอย่างเป็น 
 ทางการ หรือ
- บัตรเครดิตร่วมหอการค้าฯ : หนังสือรับรองการเป็นพนักงานจากบริษัท หรือ สำาเนาบัตรประจำาตัวพนักงาน

ผู้สมัครบัตรเสริม ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 - อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

เอกสารประกอบการสมัครบัตรเสริม

- สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ (ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม)
- สำาเนา Passport, Visa ที่ยังไม่หมดอายุ (สำาหรับชาวต่างชาติที่ทำางานอยู่ในประเทศไทย)

ท่านมีสิทธิขอหนังสือชี้แจงผลการพิจารณาปฏิเสธสินเชื่อได้ ณ สาขาที่ท่านยื่นคำาขอหรือติดต่อได้ที่ K-Contact Center 02-8888888
พร้อมทั้งสามารถแจ้งความประสงค์ขอเอกสารประกอบการสมัครคืนได้ที่ ทุกสาขาของธนาคารกสิกรไทยภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ระบุในหนังสือแจ้งผลการขอสินเชื่อ

ใบสมัครสมาชิกบัตรเครดิตกสิกรไทยส่วนที่ 7

ผู้ถือบัตรหลักต้องการให้บัตรเสริมร่วมใช้วงเงินได้* 

  เท่ากับวงเงินบัตรหลัก 25% ของวงเงินบัตรหลัก 50% ของวงเงินบัตรหลัก ระบุวงเงิน                บาท

(วงเงินของบัตรหลักและบัตรเสริมทุกใบรวมกัน จะไม่เกินวงเงินใช้จ่ายของบัตรหลัก ซ่ึงเรียกว่าวงเงินรวมทุกบัตรหรือ Credit 
Line) ข้าพเจ้าผู้สมัครบัตรหลักยินยอมให้ผู้สมัครดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ถือบัตรเสริมได้และขอให้ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย(“ธนาคาร”) 
ออกบัตรเครดิตท่ีออกโดยธนาคาร ตามประเภท และระดับบัตรท่ีผู้สมัครบัตรเสริมเลือกไว้ หรือตามระดับบัตร ตามผลการพิจารณา
ของธนาคาร (“บัตร”) ให้แก่ผู้สมัครบัตรเสริม ข้าพเจ้าขอให้คำารับรองว่าข้อความท่ีปรากฏในใบสมัครน้ีถูกต้องครบถ้วนและเป็น
ความจริงทุกประการและตกลงยินยอมผูกพันรับผิดร่วมกับผู้สมัครบัตรเสริมในบรรดาภาระหน้ีสินและ/หรือค่าใช้จ่ายอันเกิดจาก
การใช้บัตรท้ังปวง

ส่งใบสมัครและเอกสารไปที่ • ทุกสาขาของธนาคารที่คุณสะดวก 
 • ส่งทางไปรษณีย์ไปที่ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ฝ่ายจัดการคำาขอใช้บริการ 
  47/7 หมู่ 3 ถ.ป๊อปปูล่า ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
  ติดต่อสอบถามได้ที่ K-Contact Center 02-8888888 www.kasikornbank.com

คุณสมบัติของผู้สมัครและเอกสารประกอบการสมัคร

ลงช่ือ

ผู้สมัครบัตรหลัก/ผู้ให้คำายินยอม

     วันท่ี       เดือน พ.ศ.

ลงช่ือ

ผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรม ลงนามยินยอม (กรณีผู้สมัครบัตรเสริม อายุต่ำากว่า 20 ปี)

     วันท่ี       เดือน พ.ศ.



„∫ ¡—§√∫—μ√À≈—° (°√ÿ≥“√–∫ÿª√–‡¿∑∫—μ√∑’ËμâÕß°“√ ¡—§√)*
100 ªï ·Ààß§«“¡¿Ÿ¡‘„®¢Õß™“« CGA ·≈– 75 ªï ·Ààß§«“¡ªîμ‘¢Õß§√Õ∫§√—«´“‡≈‡´’¬π (ª√–‡∑»‰∑¬)
„π«“√–§√∫√Õ∫ 100 ªï ¢Õß¡Ÿ≈π‘∏‘§≥–‡´πμå§“‡∫√’¬≈·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ·≈– 75 ªï ·Ààß§«“¡ªîμ‘¢Õß§√Õ∫§√—«´“‡≈‡´’¬πª√–‡∑»‰∑¬ ( CGA/SFT )
®÷ß‰¥â√à«¡°—∫∏π“§“√° ‘°√‰∑¬ ∂à“¬∑Õ¥§«“¡¿Ÿ¡‘„®≈ß∫π∫—μ√‡§√¥‘μ√à«¡ CGA/SFT-° ‘°√‰∑¬ ‡ªìπ∫—μ√‡§√¥‘μ«’´à“√à«¡√–À«à“ß CGA/SFT ·≈–
∏π“§“√° ‘°√‰∑¬ ‡æ◊ËÕ„Àâ»‘…¬å‡°à“ ºŸâª°§√Õß §√Ÿ Õ“®“√¬å ·≈–‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß ∂“∫—π°“√»÷°…“„π‡§√◊Õ ¡“æ—π∏åœ∑—Èß 14 ·Ààß·≈– 22 ‚√ß‡√’¬π„π‡§√◊Õ¢Õß
§√Õ∫§√—«´“‡≈‡´’¬πª√–‡∑»‰∑¬μ≈Õ¥®π∑à“πºŸâ π„®‰¥â¡’‚Õ°“ √à«¡∂◊Õ∫—μ√‡æ◊ËÕ¡Õ∫§ÿ≥ª√–‚¬™πå°≈—∫§◊π Ÿà —ß§¡
¬‘Ëß„™â ¬‘Ëß‰¥â∫ÿ≠
‡æ√“–∑ÿ°Ê∫“∑∑’Ë§ÿ≥„™â®à“¬ºà“π∫—μ√ ”§—≠„∫π’È §◊Õ°“√‰¥â¡’ à«π√à«¡„π°“√∫√‘®“§·≈– π—∫ πÿπμàÕ°“√æ—≤π“¥â“π°“√»÷°…“·°à‡¬“«™π¢Õß™“μ‘
‡æ√“–∏π“§“√° ‘°√‰∑¬®–∫√‘®“§§◊π„Àâ ¡“æ—π∏åœ‡æ◊ËÕ®—¥ √√‡ªìπ∑ÿπ°“√»÷°…“·°à‡¬“«™π·≈–°“√»÷°…“„Àâ°—∫‚√ß‡√’¬π„π‡§√◊Õ∑ÿ°‚√ß‡√’¬π
§ÿ≥ “¡“√∂√à«¡ π—∫ πÿπ·μà≈– ∂“∫—π‚¥¬μ√ß ‚¥¬°√Õ°√À—  ∂“∫—π°“√»÷°…“∑’Ë¡’§«“¡‡°’Ë¬«¢âÕß
·≈–√À— ™àÕß∑“ß°“√ ¡—§√

 π„® Õ∫∂“¡‡æ‘Ë¡‡μ‘¡‰¥â∑’Ë :
 ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√ª√– “πß“π»‘…¬å‡°à“§√Õ∫§√—«´“‡≈‡´’¬π (ª√–‡∑»‰∑¬) (SFT)
1643/3 ∂ππ‡æ™√∫ÿ√’μ—¥„À¡à  ·¢«ß¡—°°– —π ‡¢μ√“™‡∑«’ °√ÿß‡∑æœ 10320
‚∑√. 0 2652 9022 °¥ 0,  ‚∑√ “√. 0 2652 7872

°√ÿ≥“°√Õ°¢âÕ¡Ÿ≈„Àâ§√∫∂â«π‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√æ‘®“√≥“Õπÿ¡—μ‘ (*¢âÕ¡Ÿ≈ ”§—≠)
™◊ËÕ/™◊ËÕ °ÿ≈§Ÿà ¡√ .....................................™◊ËÕ °ÿ≈‡¥‘¡§Ÿà ¡√ ...............................

™◊ËÕ ∂“π∑’Ë∑”ß“π§Ÿà ¡√ ..................................‚∑√»—æ∑å................................

√“¬‰¥â§Ÿà ¡√ ..........................∫“∑/‡¥◊Õπ  μ”·Àπàß..............................................

°“√»÷°…“ Ÿß ÿ¥.....................................................................................
 ∂“π¿“æ ¡√    ‚ ¥    ¡√ ®¥∑–‡∫’¬π    ¡√ ‰¡à®¥∑–‡∫’¬π

  À¬à“   À¡â“¬     ∫ÿμ√................§π

ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘®„∫ ¡—§√∫—μ√‡§√¥‘μ√à«¡CGA/SFT° ‘°√‰∑¬ à«π∑’Ë1 „∫ ¡—§√∫—μ√‡§√¥‘μ√à«¡CGA/SFT° ‘°√‰∑¬ à«π∑’Ë2

KBank Visa
∫—μ√§≈“  ‘°         ∫—μ√∑Õß          ∫—μ√·æ≈∑‘π—¡

✗

✗ ✗

 ∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬ªí®®ÿ∫—π         ∑’Ë∑”ß“π
 ∂“π∑’Ë –¥«°√—∫∫—μ√‡§√¥‘μ/ ∂“π∑’Ë®—¥ àß„∫·®âß¬Õ¥∫—≠™’∫—μ√‡§√¥‘μ·≈–‡Õ° “√Õ◊ËπÊ

∑à“π∑’Ë¡’§«“¡‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫ºŸâ¥”√ßμ”·ÀπàßÀ—«Àπâ“ à«π√“™°“√  ºŸâ∫—≠™“°“√‡À≈à“∑—æ
ºŸâ∫—≠™“°“√∑À“√ Ÿß ÿ¥  ºŸâ∫—≠™“°“√μ”√«®·Ààß™“μ‘  ¢â“√“™°“√°“√‡¡◊Õß  „™àÀ√◊Õ‰¡à
(‚ª√¥‡≈◊Õ°)         ‰¡à„™à     „™à     ∂â“„™à‚ª√¥√–∫ÿ¢âÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡‡μ‘¡¥—ßμàÕ‰ªπ’È
™◊ËÕ.......................................................μ”·Àπàß............................................
§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫∑à“π.....................................................................................
√–¬–‡«≈“∑’Ë¥”√ßμ”·Àπàß : μ—Èß·μà...........................∂÷ß.................................

°√≥’‡ªìπ‡®â“¢Õß°‘®°“√:¬Õ¥¢“¬®“°∏ÿ√°‘®/‡¥◊Õπ........................................∫“∑
°”‰√ ÿ∑∏‘/‡¥◊Õπ (‡©æ“– à«π¢ÕßºŸâ ¡—§√).....................................................∫“∑

°√≥’‡ªìπºŸâª√–°Õ∫Õ“™’æÕ‘ √–:√“¬‰¥â/‡¥◊Õπ..............................................∫“∑

°“√¥”√ßμ”·Àπàß√–¥—∫ Ÿß∑“ß√“™°“√/°“√‡¡◊Õß*

√“¬‰¥âÕ◊ËπÊ(∂â“¡’)....................................................................................∫“∑/‡¥◊Õπ
∑’Ë¡“¢Õß√“¬‰¥âÕ◊ËπÊ (æ√âÕ¡‡Õ° “√À≈—°∞“πª√–°Õ∫)
    ‚∫π—       §à“§Õ¡¡‘™™—Ëπ      Õ◊ËπÊ (‚ª√¥√–∫ÿ).......................................
¡Ÿ≈§à“ ‘π∑√—æ¬å(√–∫ÿ)*............................................................................................
«‘∏’°“√√—∫√“¬‰¥â      ‡¢â“∫—≠™’∏π“§“√
    √—∫‡ªìπ‡ß‘π ¥/‡™Á§         √—∫‡ªìπ‡ß‘π ¥·≈–‡¢â“∫—≠™’∏π“§“√Õ’° à«πÀπ÷Ëß
√–∫ÿ™◊ËÕ∏π“§“√................................................. “¢“............................................
√“¬®à“¬ª√–®”.....................................................................................∫“∑/‡¥◊Õπ

°√≥’‡ªìπºŸâ¡’‡ß‘π‡¥◊Õπª√–®”:‡ß‘π‡¥◊Õπª√–®”/‡¥◊Õπ..................................∫“∑
√“¬‰¥â*

™◊ËÕ ∂“π∑’Ë∑”ß“π*.................................................................................................
Õ“§“√.......................................................................™—Èπ........................................

·ºπ°/ΩÉ“¬.............................................‡≈¢∑’Ë..............................À¡Ÿà.....................

μ”·Àπàß*................................................................Õ“¬ÿß“π*.............................ªï
‡«≈“∑”°“√∑’Ë –¥«°„Àâ∏π“§“√μ‘¥μàÕ Õ∫∂“¡....................................................π.

°√≥’Õ“¬ÿß“π‰¡à∂÷ß 6 ‡¥◊Õπ ‚ª√¥√–∫ÿ™◊ËÕ·≈–À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å¢Õß∑’Ë∑”ß“π‡¥‘¡

™◊ËÕ ∂“π∑’Ë∑”ß“π‡¥‘¡..............................................................................................

Õ“¬ÿß“π‡¥‘¡................................................‚∑√»—æ∑å...........................

´Õ¬........................................................∂ππ........................................................

·¢«ß/μ”∫≈............................................‡¢μ/Õ”‡¿Õ.............................................

®—ßÀ«—¥.....................................................√À— ‰ª√…≥’¬å

‚∑√»—æ∑å*................................................‚∑√ “√.................................................

§√Ÿ/Õ“®“√¬å μ”√«®/∑À“√  ∂“ªπ‘° «‘»«°√
∑π“¬§«“¡ ºŸâæ‘æ“°…“/Õ—¬°“√ ·æ∑¬å æ¬“∫“≈
‡¿ —™°√ æπ—°ß“π¢“¬ Õ◊ËπÊ..................................

≈—°…≥–Õ“™’æ

 ∂“π∑’Ë∑”ß“π

√—∫√“™°“√ √–¥—∫.......     æπ—°ß“π√—∞«‘ “À°‘®     æπ—°ß“π∫√‘…—∑

Õ“™’æ

≈—°…≥–∑’ËÕ¬Ÿà*    ∫â“π   Õ“§“√æ“≥‘™¬å/∑“«πå‡Œâ“ å    §Õπ‚¥/Õæ“√åμ‡¡âπ∑å/ÀÕæ—°
    ∫â“πμπ‡Õß     ª≈Õ¥¿“√–     °”≈—ßºàÕπ/ºàÕπ‡¥◊Õπ≈–........................∫“∑

∫â“π∫‘¥“/¡“√¥“          ∫â“π≠“μ‘/æ’ËπâÕß/∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ           «— ¥‘°“√
‡™à“Õ¬Ÿà‡¥◊Õπ≈–...............................∫“∑   Õ“»—¬¡“π“π...............ªï................‡¥◊Õπ

Passport No. .....................................................................................................

™◊ËÕ
™◊ËÕ °ÿ≈
«—π/‡¥◊Õπ/ªï(§.».)‡°‘¥        /       /  1  9         —≠™“μ‘*....................
∫—μ√ª√–®”μ—«ª√–™“™π‡≈¢∑’Ë

„∫ ¡—§√∫—μ√À≈—°

¢âÕ¡Ÿ≈ à«πμ—«ºŸâ ¡—§√∫—μ√À≈—° (μâÕß¡’Õ“¬ÿμ—Èß·μà 20 ªï¢÷Èπ‰ª)
™◊ËÕ/™◊ËÕ °ÿ≈ ¿“…“‰∑¬*  π“¬  π“ß  π“ß “«  Õ◊ËπÊ....................
....................................................................................................................................
™◊ËÕ/™◊ËÕ °ÿ≈ ¿“…“Õ—ß°ƒ…*   Mr.  Mrs.  Ms.       Other..................

/
√À— ™àÕß∑“ß°“√ ¡—§√*/ √À—  ∂“∫—π°“√»÷°…“*

    ¡—§√√—∫ SMS ·®âß¬◊π¬—π°“√„™â®à“¬ºà“π∫—μ√‡§√¥‘μ (Spending Alert)
    ¡—§√√—∫ SMS ·®âß¢âÕ¡Ÿ≈§√∫°”Àπ¥™”√–∫—μ√‡§√¥‘μ (Due Alert)
Õ’‡¡≈
    ¡—§√√—∫„∫·®âß¬Õ¥∫—≠™’∑“ßÕ’‡¡≈ (K-eMail Statement)

∑’ËÕ¬Ÿàμ“¡∑–‡∫’¬π∫â“π (À“°‰¡à‡À¡◊Õπ∑’ËÕ¬Ÿàªí®®ÿ∫—π°√ÿ≥“°√Õ°)*
.............................................................................................................................
®—ßÀ«—¥.................................................... √À— ‰ª√…≥’¬å

≈—°…≥–∏ÿ√°‘® §â“ª≈’° §â“ àß ∫√‘°“√ºŸâº≈‘μ

√À—  ∂“∫—π°“√»÷°…“„π‡§√◊Õ CGA
 00 ‰¡à¡’§«“¡‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫ ∂“∫—π°“√»÷°…“„¥
 11 √.√. Õ—  —¡™—≠ ·ºπ°¡—∏¬¡ (AC) °√ÿß‡∑æœ
 12 √.√. ‡´πμå§“‡∫√’¬≈ °√ÿß‡∑æœ (SG) °√ÿß‡∑æœ
 13 √.√.¡ßøÕ√åμ«‘∑¬“≈—¬ (MC) ‡™’¬ß„À¡à
 14 √.√. Õ—  —¡™—≠æ“≥‘™¬°“√ (ACC) °√ÿß‡∑æœ
 15 √.√. Õ—  —¡™—≠»√’√“™“ (ACS) ™≈∫ÿ√’
 16 √.√. ‡´πμåÀ≈ÿ¬ å (SL) ©–‡™‘ß‡∑√“
 17 √.√. Õ—  —¡™—≠ (ACL) ≈”ª“ß
 18 √.√. Õ—  —¡™—≠∏π∫ÿ√’ (ACT) °√ÿß‡∑æœ
 19 √.√. Õ—  —¡™—≠√–¬Õß (ACR) √–¬Õß
 20 √.√. Õ—  —¡™—≠Õÿ∫≈√“™∏“π’ (ACU) Õÿ∫≈√“™∏“π’
 21 √.√. Õ—  —¡™—≠π§√√“™ ’¡“ (ACN) π§√√“™ ’¡“
 22 ¡À“«‘∑¬“≈—¬Õ—  —¡™—≠ (AU) °√ÿß‡∑æœ
 23 √.√. Õ—  —¡™—≠ ¡ÿ∑√ª√“°“√ (ACSP)  ¡ÿ∑√ª√“°“√
 24 -
 25 √.√. Õ—  —¡™—≠‡∑§π‘§π§√æπ¡ (ATSN) π§√æπ¡
 26 √.√.Õ—  —¡™—≠ ·ºπ°ª√–∂¡ (ACP) °√ÿß‡∑æœ
 27 √.√. Õ—  —¡™—≠À≈—° Ÿμ√¿“…“Õ—ß°ƒ… (ACEP)

√À— ™àÕß∑“ß°“√ ¡—§√
  1     ¡“§¡»‘…¬å‡°à“
  2     ‚√ß‡√’¬π
  3      ¡“§¡ºŸâª°§√Õß ·≈–§√Ÿ
  4     Õ◊ËπÊ
  5      ”π—°ß“π°√ÿß‡∑æœ
  6      “¢“/æπ—°ß“π¢“¬Õ‘ √–¢Õß∏π“§“√° ‘°√‰∑¬

√À—  ∂“∫—π°“√»÷°…“„π‡§√◊Õ§√Õ∫§√—« SALESIAN
  50 ‰¡à¡’§«“¡‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫ ∂“∫—π°“√»÷°…“„¥
  51 √.√.  “√ ‘∑∏‘Ïæ‘∑¬“≈—¬ ∫â“π‚ªÉß (SR) √“™∫ÿ√’
  52 √.√. ¥Õπ∫Õ ‚° (DB) °√ÿß‡∑æœ
  53 √.√. À—«À‘π«‘∑¬“≈—¬ À—«À‘π (HV) ª√–®«∫§’√’¢—π∏å
  54 √.√. · ß∑Õß«‘∑¬“ À“¥„À≠à (ST)  ß¢≈“
  55 ¥Õπ∫Õ ‚°«‘∑¬“ (DV) Õÿ¥√∏“π’
  56 ‡´πμå¥Õ¡‘π‘° (SD) °√ÿß‡∑æœ
  57 Õ“™’«–¥Õπ∫Õ ‚° ∫â“π‚ªÉß (DBTB) √“™∫ÿ√’
  58 √.√. π“√’«ÿ≤‘ ∫â“π‚ªÉß (NV) √“™∫ÿ√’
  59 √.√. ∏‘¥“πÿ‡§√“–Àå À“¥„À≠à (TD)  ß¢≈“
  60 √.√. ‡´πμå·¡√’Ë (SM) Õÿ¥√∏“π’
  61 √.√. ¡“√’¬åÕÿª∂—¡¿å  “¡æ√“π (MU) π§√ª∞¡
  62 √.√. «‘ ÿ∑∏‘«ß»å ‚æπ Ÿß (VT) Õÿ¥√∏“π’
  63 √.√. π“√’«‘∑¬“ (NR) √“™∫ÿ√’
  64 √.√. ∏‘¥“·¡àæ√– (TM)  ÿ√“…Æ√å∏“π’
  65 √.√. ¥√ÿ≥»÷°…“ √àÕπæ‘∫Ÿ≈¬å (DR) π§√»√’∏√√¡√“™
  66 √.√. ∂πÕ¡»√’»÷°…“ ‡∫μß (TS) ¬–≈“
  67 √.√. ¥“√“ ¡ÿ∑√ (DS) ¿Ÿ‡°Áμ
  68 √.√. π‘√¡≈ (NM) ™ÿ¡æ√
  69 √.√. æ√–·¡à¡“√’ “∑√ (PMR) °√ÿß‡∑æœ
  70 √.√. æ√–·¡à¡“√’ “∏ÿª√–¥‘…∞å ¬“ππ“«“ (PMS)    °√ÿß‡∑æœ
  71 √.√. æ√–·¡à¡“√’æ√–‚¢πß «—≤π“ (PMK)
  72 √.√. æ√–·¡à¡“√’ª√–®«∫§’√’¢—π∏å (PMP)     ª√–®«∫§’√’¢—π∏å

 π„® Õ∫∂“¡‡æ‘Ë¡‡μ‘¡‰¥â∑’Ë :  ¡“æ—π∏å ¡“§¡»‘…¬å‡°à“
§≥–‡´πμå§“‡∫√’¬≈·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ (CGA)
412/4 ∂ππ “¡‡ π ‡¢μ¥ÿ ‘μ °√ÿß‡∑æœ 10300
‚∑√. 02243 9074-6 μàÕ 16,17 ‚∑√ “√ 02241-0967
E-mail : cga2543@hotmail.com

 ¡ÿ∑√ “§√

°√ÿß‡∑æœ

KBank-CGA_B.pmd 12/4/13, 10:402

„∫ ¡—§√∫—μ√À≈—° (°√ÿ≥“√–∫ÿª√–‡¿∑∫—μ√∑’ËμâÕß°“√ ¡—§√)*
100 ªï ·Ààß§«“¡¿Ÿ¡‘„®¢Õß™“« CGA ·≈– 75 ªï ·Ààß§«“¡ªîμ‘¢Õß§√Õ∫§√—«´“‡≈‡´’¬π (ª√–‡∑»‰∑¬)
„π«“√–§√∫√Õ∫ 100 ªï ¢Õß¡Ÿ≈π‘∏‘§≥–‡´πμå§“‡∫√’¬≈·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ·≈– 75 ªï ·Ààß§«“¡ªîμ‘¢Õß§√Õ∫§√—«´“‡≈‡´’¬πª√–‡∑»‰∑¬ ( CGA/SFT )
®÷ß‰¥â√à«¡°—∫∏π“§“√° ‘°√‰∑¬ ∂à“¬∑Õ¥§«“¡¿Ÿ¡‘„®≈ß∫π∫—μ√‡§√¥‘μ√à«¡ CGA/SFT-° ‘°√‰∑¬ ‡ªìπ∫—μ√‡§√¥‘μ«’´à“√à«¡√–À«à“ß CGA/SFT ·≈–
∏π“§“√° ‘°√‰∑¬ ‡æ◊ËÕ„Àâ»‘…¬å‡°à“ ºŸâª°§√Õß §√Ÿ Õ“®“√¬å ·≈–‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß ∂“∫—π°“√»÷°…“„π‡§√◊Õ ¡“æ—π∏åœ∑—Èß 14 ·Ààß·≈– 22 ‚√ß‡√’¬π„π‡§√◊Õ¢Õß
§√Õ∫§√—«´“‡≈‡´’¬πª√–‡∑»‰∑¬μ≈Õ¥®π∑à“πºŸâ π„®‰¥â¡’‚Õ°“ √à«¡∂◊Õ∫—μ√‡æ◊ËÕ¡Õ∫§ÿ≥ª√–‚¬™πå°≈—∫§◊π Ÿà —ß§¡
¬‘Ëß„™â ¬‘Ëß‰¥â∫ÿ≠
‡æ√“–∑ÿ°Ê∫“∑∑’Ë§ÿ≥„™â®à“¬ºà“π∫—μ√ ”§—≠„∫π’È §◊Õ°“√‰¥â¡’ à«π√à«¡„π°“√∫√‘®“§·≈– π—∫ πÿπμàÕ°“√æ—≤π“¥â“π°“√»÷°…“·°à‡¬“«™π¢Õß™“μ‘
‡æ√“–∏π“§“√° ‘°√‰∑¬®–∫√‘®“§§◊π„Àâ ¡“æ—π∏åœ‡æ◊ËÕ®—¥ √√‡ªìπ∑ÿπ°“√»÷°…“·°à‡¬“«™π·≈–°“√»÷°…“„Àâ°—∫‚√ß‡√’¬π„π‡§√◊Õ∑ÿ°‚√ß‡√’¬π
§ÿ≥ “¡“√∂√à«¡ π—∫ πÿπ·μà≈– ∂“∫—π‚¥¬μ√ß ‚¥¬°√Õ°√À—  ∂“∫—π°“√»÷°…“∑’Ë¡’§«“¡‡°’Ë¬«¢âÕß
·≈–√À— ™àÕß∑“ß°“√ ¡—§√

 π„® Õ∫∂“¡‡æ‘Ë¡‡μ‘¡‰¥â∑’Ë :
 ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√ª√– “πß“π»‘…¬å‡°à“§√Õ∫§√—«´“‡≈‡´’¬π (ª√–‡∑»‰∑¬) (SFT)
1643/3 ∂ππ‡æ™√∫ÿ√’μ—¥„À¡à  ·¢«ß¡—°°– —π ‡¢μ√“™‡∑«’ °√ÿß‡∑æœ 10320
‚∑√. 0 2652 9022 °¥ 0,  ‚∑√ “√. 0 2652 7872

°√ÿ≥“°√Õ°¢âÕ¡Ÿ≈„Àâ§√∫∂â«π‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√æ‘®“√≥“Õπÿ¡—μ‘ (*¢âÕ¡Ÿ≈ ”§—≠)
™◊ËÕ/™◊ËÕ °ÿ≈§Ÿà ¡√ .....................................™◊ËÕ °ÿ≈‡¥‘¡§Ÿà ¡√ ...............................

™◊ËÕ ∂“π∑’Ë∑”ß“π§Ÿà ¡√ ..................................‚∑√»—æ∑å................................

√“¬‰¥â§Ÿà ¡√ ..........................∫“∑/‡¥◊Õπ  μ”·Àπàß..............................................

°“√»÷°…“ Ÿß ÿ¥.....................................................................................
 ∂“π¿“æ ¡√    ‚ ¥    ¡√ ®¥∑–‡∫’¬π    ¡√ ‰¡à®¥∑–‡∫’¬π

  À¬à“   À¡â“¬     ∫ÿμ√................§π

ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘®„∫ ¡—§√∫—μ√‡§√¥‘μ√à«¡CGA/SFT° ‘°√‰∑¬ à«π∑’Ë1 „∫ ¡—§√∫—μ√‡§√¥‘μ√à«¡CGA/SFT° ‘°√‰∑¬ à«π∑’Ë2

KBank Visa
∫—μ√§≈“  ‘°         ∫—μ√∑Õß          ∫—μ√·æ≈∑‘π—¡

✗

✗ ✗

 ∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬ªí®®ÿ∫—π         ∑’Ë∑”ß“π
 ∂“π∑’Ë –¥«°√—∫∫—μ√‡§√¥‘μ/ ∂“π∑’Ë®—¥ àß„∫·®âß¬Õ¥∫—≠™’∫—μ√‡§√¥‘μ·≈–‡Õ° “√Õ◊ËπÊ

∑à“π∑’Ë¡’§«“¡‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫ºŸâ¥”√ßμ”·ÀπàßÀ—«Àπâ“ à«π√“™°“√  ºŸâ∫—≠™“°“√‡À≈à“∑—æ
ºŸâ∫—≠™“°“√∑À“√ Ÿß ÿ¥  ºŸâ∫—≠™“°“√μ”√«®·Ààß™“μ‘  ¢â“√“™°“√°“√‡¡◊Õß  „™àÀ√◊Õ‰¡à
(‚ª√¥‡≈◊Õ°)         ‰¡à„™à     „™à     ∂â“„™à‚ª√¥√–∫ÿ¢âÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡‡μ‘¡¥—ßμàÕ‰ªπ’È
™◊ËÕ.......................................................μ”·Àπàß............................................
§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫∑à“π.....................................................................................
√–¬–‡«≈“∑’Ë¥”√ßμ”·Àπàß : μ—Èß·μà...........................∂÷ß.................................

°√≥’‡ªìπ‡®â“¢Õß°‘®°“√:¬Õ¥¢“¬®“°∏ÿ√°‘®/‡¥◊Õπ........................................∫“∑
°”‰√ ÿ∑∏‘/‡¥◊Õπ (‡©æ“– à«π¢ÕßºŸâ ¡—§√).....................................................∫“∑

°√≥’‡ªìπºŸâª√–°Õ∫Õ“™’æÕ‘ √–:√“¬‰¥â/‡¥◊Õπ..............................................∫“∑

°“√¥”√ßμ”·Àπàß√–¥—∫ Ÿß∑“ß√“™°“√/°“√‡¡◊Õß*

√“¬‰¥âÕ◊ËπÊ(∂â“¡’)....................................................................................∫“∑/‡¥◊Õπ
∑’Ë¡“¢Õß√“¬‰¥âÕ◊ËπÊ (æ√âÕ¡‡Õ° “√À≈—°∞“πª√–°Õ∫)
    ‚∫π—       §à“§Õ¡¡‘™™—Ëπ      Õ◊ËπÊ (‚ª√¥√–∫ÿ).......................................
¡Ÿ≈§à“ ‘π∑√—æ¬å(√–∫ÿ)*............................................................................................
«‘∏’°“√√—∫√“¬‰¥â      ‡¢â“∫—≠™’∏π“§“√
    √—∫‡ªìπ‡ß‘π ¥/‡™Á§         √—∫‡ªìπ‡ß‘π ¥·≈–‡¢â“∫—≠™’∏π“§“√Õ’° à«πÀπ÷Ëß
√–∫ÿ™◊ËÕ∏π“§“√................................................. “¢“............................................
√“¬®à“¬ª√–®”.....................................................................................∫“∑/‡¥◊Õπ

°√≥’‡ªìπºŸâ¡’‡ß‘π‡¥◊Õπª√–®”:‡ß‘π‡¥◊Õπª√–®”/‡¥◊Õπ..................................∫“∑
√“¬‰¥â*

™◊ËÕ ∂“π∑’Ë∑”ß“π*.................................................................................................
Õ“§“√.......................................................................™—Èπ........................................

·ºπ°/ΩÉ“¬.............................................‡≈¢∑’Ë..............................À¡Ÿà.....................

μ”·Àπàß*................................................................Õ“¬ÿß“π*.............................ªï
‡«≈“∑”°“√∑’Ë –¥«°„Àâ∏π“§“√μ‘¥μàÕ Õ∫∂“¡....................................................π.

°√≥’Õ“¬ÿß“π‰¡à∂÷ß 6 ‡¥◊Õπ ‚ª√¥√–∫ÿ™◊ËÕ·≈–À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å¢Õß∑’Ë∑”ß“π‡¥‘¡

™◊ËÕ ∂“π∑’Ë∑”ß“π‡¥‘¡..............................................................................................

Õ“¬ÿß“π‡¥‘¡................................................‚∑√»—æ∑å...........................

´Õ¬........................................................∂ππ........................................................

·¢«ß/μ”∫≈............................................‡¢μ/Õ”‡¿Õ.............................................

®—ßÀ«—¥.....................................................√À— ‰ª√…≥’¬å

‚∑√»—æ∑å*................................................‚∑√ “√.................................................

§√Ÿ/Õ“®“√¬å μ”√«®/∑À“√  ∂“ªπ‘° «‘»«°√
∑π“¬§«“¡ ºŸâæ‘æ“°…“/Õ—¬°“√ ·æ∑¬å æ¬“∫“≈
‡¿ —™°√ æπ—°ß“π¢“¬ Õ◊ËπÊ..................................

≈—°…≥–Õ“™’æ

 ∂“π∑’Ë∑”ß“π

√—∫√“™°“√ √–¥—∫.......     æπ—°ß“π√—∞«‘ “À°‘®     æπ—°ß“π∫√‘…—∑

Õ“™’æ

≈—°…≥–∑’ËÕ¬Ÿà*    ∫â“π   Õ“§“√æ“≥‘™¬å/∑“«πå‡Œâ“ å    §Õπ‚¥/Õæ“√åμ‡¡âπ∑å/ÀÕæ—°
    ∫â“πμπ‡Õß     ª≈Õ¥¿“√–     °”≈—ßºàÕπ/ºàÕπ‡¥◊Õπ≈–........................∫“∑

∫â“π∫‘¥“/¡“√¥“          ∫â“π≠“μ‘/æ’ËπâÕß/∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ           «— ¥‘°“√
‡™à“Õ¬Ÿà‡¥◊Õπ≈–...............................∫“∑   Õ“»—¬¡“π“π...............ªï................‡¥◊Õπ

Passport No. .....................................................................................................

™◊ËÕ
™◊ËÕ °ÿ≈
«—π/‡¥◊Õπ/ªï(§.».)‡°‘¥        /       /  1  9         —≠™“μ‘*....................
∫—μ√ª√–®”μ—«ª√–™“™π‡≈¢∑’Ë

„∫ ¡—§√∫—μ√À≈—°

¢âÕ¡Ÿ≈ à«πμ—«ºŸâ ¡—§√∫—μ√À≈—° (μâÕß¡’Õ“¬ÿμ—Èß·μà 20 ªï¢÷Èπ‰ª)
™◊ËÕ/™◊ËÕ °ÿ≈ ¿“…“‰∑¬*  π“¬  π“ß  π“ß “«  Õ◊ËπÊ....................
....................................................................................................................................
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√À—  ∂“∫—π°“√»÷°…“„π‡§√◊Õ CGA
 00 ‰¡à¡’§«“¡‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫ ∂“∫—π°“√»÷°…“„¥
 11 √.√. Õ—  —¡™—≠ ·ºπ°¡—∏¬¡ (AC) °√ÿß‡∑æœ
 12 √.√. ‡´πμå§“‡∫√’¬≈ °√ÿß‡∑æœ (SG) °√ÿß‡∑æœ
 13 √.√.¡ßøÕ√åμ«‘∑¬“≈—¬ (MC) ‡™’¬ß„À¡à
 14 √.√. Õ—  —¡™—≠æ“≥‘™¬°“√ (ACC) °√ÿß‡∑æœ
 15 √.√. Õ—  —¡™—≠»√’√“™“ (ACS) ™≈∫ÿ√’
 16 √.√. ‡´πμåÀ≈ÿ¬ å (SL) ©–‡™‘ß‡∑√“
 17 √.√. Õ—  —¡™—≠ (ACL) ≈”ª“ß
 18 √.√. Õ—  —¡™—≠∏π∫ÿ√’ (ACT) °√ÿß‡∑æœ
 19 √.√. Õ—  —¡™—≠√–¬Õß (ACR) √–¬Õß
 20 √.√. Õ—  —¡™—≠Õÿ∫≈√“™∏“π’ (ACU) Õÿ∫≈√“™∏“π’
 21 √.√. Õ—  —¡™—≠π§√√“™ ’¡“ (ACN) π§√√“™ ’¡“
 22 ¡À“«‘∑¬“≈—¬Õ—  —¡™—≠ (AU) °√ÿß‡∑æœ
 23 √.√. Õ—  —¡™—≠ ¡ÿ∑√ª√“°“√ (ACSP)  ¡ÿ∑√ª√“°“√
 24 -
 25 √.√. Õ—  —¡™—≠‡∑§π‘§π§√æπ¡ (ATSN) π§√æπ¡
 26 √.√.Õ—  —¡™—≠ ·ºπ°ª√–∂¡ (ACP) °√ÿß‡∑æœ
 27 √.√. Õ—  —¡™—≠À≈—° Ÿμ√¿“…“Õ—ß°ƒ… (ACEP)

√À— ™àÕß∑“ß°“√ ¡—§√
  1     ¡“§¡»‘…¬å‡°à“
  2     ‚√ß‡√’¬π
  3      ¡“§¡ºŸâª°§√Õß ·≈–§√Ÿ
  4     Õ◊ËπÊ
  5      ”π—°ß“π°√ÿß‡∑æœ
  6      “¢“/æπ—°ß“π¢“¬Õ‘ √–¢Õß∏π“§“√° ‘°√‰∑¬

√À—  ∂“∫—π°“√»÷°…“„π‡§√◊Õ§√Õ∫§√—« SALESIAN
  50 ‰¡à¡’§«“¡‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫ ∂“∫—π°“√»÷°…“„¥
  51 √.√.  “√ ‘∑∏‘Ïæ‘∑¬“≈—¬ ∫â“π‚ªÉß (SR) √“™∫ÿ√’
  52 √.√. ¥Õπ∫Õ ‚° (DB) °√ÿß‡∑æœ
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  67 √.√. ¥“√“ ¡ÿ∑√ (DS) ¿Ÿ‡°Áμ
  68 √.√. π‘√¡≈ (NM) ™ÿ¡æ√
  69 √.√. æ√–·¡à¡“√’ “∑√ (PMR) °√ÿß‡∑æœ
  70 √.√. æ√–·¡à¡“√’ “∏ÿª√–¥‘…∞å ¬“ππ“«“ (PMS)    °√ÿß‡∑æœ
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  72 √.√. æ√–·¡à¡“√’ª√–®«∫§’√’¢—π∏å (PMP)     ª√–®«∫§’√’¢—π∏å
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§≥–‡´πμå§“‡∫√’¬≈·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ (CGA)
412/4 ∂ππ “¡‡ π ‡¢μ¥ÿ ‘μ °√ÿß‡∑æœ 10300
‚∑√. 02243 9074-6 μàÕ 16,17 ‚∑√ “√ 02241-0967
E-mail : cga2543@hotmail.com
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           100 ปี แห่งความภาคภูมิใจของชาว CGA และ 75 ปี แห่งความปิติของครอบครัวซาเลเซียน (ประเทศไทย)

ในวาระครบรอบ 100 ปี ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย และ 75 ปี แห่งความปิติของครอบครัวซาเลเซียนประเทศไทย   
( CGA/SFT )จึงได้ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย ถ่ายถอดความภูมิใจลงบนบัตรเครดิตร่วม CGA/SFT - กสิกรไทย เป็นบัตรเครดิต 
วีซ่าร่วมระหว่าง CGA/SFT และ ธนาคารกสิกรไทย เพื่อให้ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของสถาบันการศึกษา
ในเครือสมาพันธ์ฯทั้ง 14 แห่งและ 22 โรงเรียนในเครือของครอบครัวซาเลเซียนประเทศไทยตลอดจนผู้สนใจได้มีโอกาสร่วมถือ 
บัตรเพื่อมอบคุณประโยชน์กลับคืนสู่สังคม 

ย่ิงใช้ ย่ิงได้บุญ

เพราะทุกๆบาทท่ีคุณใช้จ่ายผ่านบัตรสำาคัญใบน้ี คือการได้มีส่วนร่วมในการบริจาคและสนับสนุนต่อการพัฒนาด้านการศึกษาแก่เยาวชน
ของชาติ เพราะธนาคารกสิกรไทยจะบริจาคคืนให้สมาพันธ์ฯ เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่เยาวชนและการศึกษาให้กับโรงเรียนใน
เครือทุกโรงเรียน  คุณสามารถร่วมสนับสนุนแต่ละสถาบันโดยตรง โดยกรอกรหัสสถาบันการศึกษาที่มีความเกี่ยวข้อง 

รหัสช่องทางการสมัคร / รหัสสถาบันการศึกษา เพื่อสมัครบัตรเครดิตร่วม CGA/SFT-กสิกรไทย

สนใจสอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี :
สำานักงานคณะกรรมการประสานงานศิษย์เก่าครอบครัวซาเลเซียน (ประเทศไทย) (SFT)
1643/3  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  แขวงมักกะสัน  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10320
โทร. 0 2652 9022  กด 0,  โทรสาร 0 2652 7872สนใจสอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี : สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่า

คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย(CGA)
412/4  ถนนสามเสน  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 10300
โทร.  0 2243 9074-6 ต่อ 16,17  โทรสาร 0 2241 0967
E-mail : cga2543@hotmail.com



“บัตรสมาชิกเครดิตร่วมหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย - กสิกรไทย เอกสิทธิ์และความภาคภูมิใจของสมาชิกหอการค้าไทย”

	ลำ�ดับ	 ช่ือหน่วยง�น	 หม�ยเลขสม�ชิก	 ร�ยช่ือส�ข�ธน�ค�รกสิกรไทย

 1 หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 10020000000 สาขาหอการค้าไทย สำานักงานย่อยของสาขาเสาชิงช้า

  หอการค้าไทย 10010000000 สาขาหอการค้าไทย สำานักงานย่อยของสาขาเสาชิงช้า

  หอการค้าต่างประเทศ 10040000000 สาขาหอการค้าไทย สำานักงานย่อยของสาขาเสาชิงช้า

  สมาคมการค้า 10050000000 สาขาหอการค้าไทย สำานักงานย่อยของสาขาเสาชิงช้า

 2 หอการค้าจังหวัดกระบ่ี 81030000000 สาขากระบ่ี

 3 หอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี 71030000000 สาขาโรบินสัน กาญจนบุรี

 4 หอการค้าจังหวัดกาฬสินธ์ุ 46030000000 สาขากาฬสินธ์ุ

 5 หอการค้าจังหวัดกำาแพงเพชร 62030000000 สาขากำาแพงเพชร

 6 หอการค้าจังหวัดขอนแก่น 40030000000 สาขาถนนมิตรภาพ ขอนแก่น

 7 หอการค้าจังหวัดจันทบุรี 22030000000 สาขาถนนศรีรองเมือง จันทบุรี

 8 หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 24030000000 สาขาฉะเชิงเทรา

 9 หอการค้าจังหวัดชลบุรี 20030000000 สาขาถนนวชิรปราการ ชลบุรี 

 10 หอการค้าจังหวัดชัยนาท 18030000000 สาขาชัยนาท

 11 หอการค้าจังหวัดชัยภูมิ 36030000000 สาขาชัยภูมิ

 12 หอการค้าจังหวัดชุมพร 86030000000 สาขาชุมพร

 13 หอการค้าจังหวัดเชียงราย 57030000000 สาขาถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงราย

 14 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 50030000000 สาขาถนนท่าแพ เชียงใหม่

 15 หอการค้าจังหวัดตรัง 92030000000 สาขาตรัง

 16 หอการค้าจังหวัดตราด 23030000000 สาขาตราด

 17 หอการค้าจังหวัดตาก 63030000000 สาขาแม่สอด

 18 หอการค้าจังหวัดนครนายก 26030000000 สาขานครนายก

 19 หอการค้าจังหวัดนครปฐม 73030000000 สาขานครปฐม

 20 หอการค้าจังหวัดนครพนม 48030000000 สาขานครพนม

 21 หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา 30030000000 สาขาถนนมิตรภาพ นครราชสีมา

 22 หอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช 80030000000 สาขาโลตัส นครศรีธรรมราช

 23 หอการค้าจังหวัดนครสวรรค์ 60030000000 สาขาบ๊ิกซี นครสวรรค์ (วี-สแควร์)

 24 หอการค้าจังหวัดนนทบุรี 12030000000 สาขาเอสพลานาด รัตนาธิเบศร์

 25 หอการค้าจังหวัดนราธิวาส 96030000000 สาขาสุไหงโก-ลก

 26 หอการค้าจังหวัดน่าน 55030000000 สาขาน่าน

 27 หอการค้าจังหวัดบึงกาฬ 38030000000 สาขาบึงกาฬ

 28 หอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ 31030000000 สาขาบุรีรัมย์

 29 หอการค้าจังหวัดปทุมธานี 13030000000 สาขาปทุมธานี

 30 หอการค้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77030000000 สาขาประจวบคีรีขันธ์

 31 หอการค้าจังหวัดปราจีนบุรี 25030000000 สาขาปราจีนบุรี

 32 หอการค้าจังหวัดปัตตานี 94030000000 สาขาปัตตานี

 33 หอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 14030000000 สาขาโลตัส อยุธยา

 34 หอการค้าจังหวัดพะเยา 56030000000 สาขาพะเยา

 35 หอการค้าจังหวัดพังงา 82030000000 สาขาพังงา

 36 หอการค้าจังหวัดพัทลุง 93030000000 สาขาพัทลุง

 37 หอการค้าจังหวัดพิจิตร 66030000000 สาขาพิจิตร

	ลำ�ดับ	 ช่ือหน่วยง�น	 หม�ยเลขสม�ชิก	 ร�ยช่ือส�ข�ธน�ค�รกสิกรไทย

 38 หอการค้าจังหวัดพิษณุโลก 65030000000 สาขาพิษณุโลก

 39 หอการค้าจังหวัดเพชรบุรี 76030000000 สาขาเพชรบุรี

 40 หอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ 67030000000 สาขาเพชรบูรณ์

 41 หอการค้าจังหวัดแพร่ 54030000000 สาขาแพร่

 42 หอการค้าจังหวัดภูเก็ต 83030000000 สาขาภูเก็ต

 43 หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม 44030000000 สาขามหาสารคาม

 44 หอการค้าจังหวัดมุกดาหาร 49030000000 สาขามุกดาหาร

 45 หอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน 58030000000 สาขาแม่ฮ่องสอน

 46 หอการค้าจังหวัดยโสธร 35030000000 สาขายโสธร

 47 หอการค้าจังหวัดยะลา 95030000000 สาขายะลา

 48 หอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด 45030000000 สาขาถนนเทวาภิบาล ร้อยเอ็ด

 49 หอการค้าจังหวัดระนอง 85030000000 สาขาระนอง

 50 หอการค้าจังหวัดระยอง 21030000000 สาขาระยอง

 51 หอการค้าจังหวัดราชบุรี 70030000000 สาขาราชบุรี

 52 หอการค้าจังหวัดลพบุรี 16030000000 สาขาบ๊ิกซีลพบุรี

 53 หอการค้าจังหวัดลำาปาง 52030000000 สาขาถนนฉัตรไชย ลำาปาง

 54 หอการค้าจังหวัดลำาพูน 51030000000 สาขาลำาพูน

 55 หอการค้าจังหวัดเลย 42030000000 สาขาเลย

 56 หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ 33030000000 สาขาศรีสะเกษ

 57 หอการค้าจังหวัดสกลนคร 47030000000 สาขาสกลนคร

 58 หอการค้าจังหวัดสงขลา 90030000000 สาขาถนนกาญจนวณิชย์ หาดใหญ่

 59 หอการค้าจังหวัดสตูล 91030000000 สาขาสตูล

 60 หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ 11030000000 สาขาสมุทรปราการ

 61 หอการค้าจังหวัดสมุทรสงคราม 75030000000 สาขาสมุทรสงคราม

 62 หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร 74030000000 สาขาตลาดสมุทรสาคร

 63 หอการค้าจังหวัดสระแก้ว 27030000000 สาขาสระแก้ว

 64 หอการค้าจังหวัดสระบุรี 19030000000 สาขาถนนสุดบรรทัด สระบุรี

 65 หอการค้าจังหวัดสิงห์บุรี 17030000000 สาขาสิงห์บุรี

 66 หอการค้าจังหวัดสุโขทัย 64030000000 สาขาสวรรคโลก

 67 หอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี 72030000000 สาขาถนนมาลัยแมน สุพรรณบุรี

 68 หอการค้าจังหวัดสุราษฏร์ธานี 84030000000 สาขาสุราษฎร์ธานี

 69 หอการค้าจังหวัดสุรินทร์ 32030000000 สาขาสุรินทร์

 70 หอการค้าจังหวัดหนองคาย 43030000000 สาขาอัศวรรณ ช้อปป้ิง คอมเพล็กซ์

 71 หอการค้าจังหวัดหนองบัวลำาภู 39030000000 สาขาหนองบัวลำาภู

 72 หอการค้าจังหวัดอ่างทอง 15030000000 สาขาอ่างทอง

 73 หอการค้าจังหวัดอำานาจเจริญ 37030000000 สาขาอำานาจเจริญ

 74 หอการค้าจังหวัดอุดรธานี 41030000000 สาขาถนนประจักษ์ อุดรธานี

 75 หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ 53030000000 สาขาอุตรดิตถ์

 76 หอการค้าจังหวัดอุทัยธานี 61030000000 สาขาอุทัยธานี

 77 หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี 34030000000 สาขาถนนพรหมเทพ อุบลราชธานี

ช่ือหน่วยง�น	และหม�ยเลขสม�ชิกบัตรสม�ชิกเครดิตร่วมหอก�รค้�ไทยและสภ�หอก�รค้�แห่งประเทศไทย-กสิกรไทย



รหัสสื่อการตลาด 293001005212-02-19


