
*สำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร มีคาธรรมเนียมรายป 4,000 บาทในกรณีที่สมาชิกมียอดใชจายนอยกวา 300,000 บาทตอ 12 รอบบัญชี , **บัตรเครดิต กรุงศรี นาว สมัครไดเฉพาะบัตรหลักเทานั้น

โปรดระบุบัตรที่ท่านต้องการสมัคร (เพียงบัตรเดียว)

ข้อมูลส่วนตัว

ช่ือและนามสกุลภาษาอังกฤษระบุตามหนังสือเดินทาง*

ชื่อ..........................................................................นามสกุล................................................................

*หากรายละเอียดที่ทานระบุยาวเกิน 20 ตัวอักษร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดชื่อและนามสกุลที่จะพิมพบนบัตรหรือกรณีท่ีทานไมไดแจงช่ือและนามสกุลในชองน้ี บริษัทฯ จะกำหนดใหตามช่ือและนามสกุลภาษาไทยที่ทานระบุ

นาย นาง นางสาว  อื่นๆ .........................

วัน/เดือน/ป พ.ศ.เกิด                     /                   / บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่

หนังสือเดินทาง เลขที่ ............................................................................... สัญชาติ ............................................................. โทรศัพทมือถือ*........................................................................

สมัครรับใบแจงยอดทาง E-mail และบริการกรุงศรีออนไลน “ขาพเจาประสงคที่สมัครรับบริการใบแจงยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส ซึ่งมีเงื่อนไขเปนไปตามขอตกลงการใชบริการใบแจงยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส”

ที่อยูปจจุบัน  สถานที่ในการส่งเอกสาร (บัตร และเอกสารอื่นๆ) ที่ทำงาน

เลขที่..................... หมูที่................... อาคาร................................................................................................................ชั้น..............เลขที่หอง............... ซอย.................................................

แยกที่.............. ถนน.....................................................แขวง/ตำบล..................................................เขต/อำเภอ........................................... จังหวัด.............................................................

รหัสไปรษณีย...................... โทรศัพท*................................................ตอ................  เวลาที่สะดวกใหติดตอ ............ถึง.............น.  ตำแหนง.........................................................................

แผนก/ฝาย.................................................................................................... รายไดประจำตอเดือน.......................................................บาท/เดือน  อายุงาน....................ป...................เดือน   

ประเภทอาชีพ รัฐวิสาหกิจเจาของกิจการ อื่นๆ..................................................ขาราชการพนักงานบริษัท ตัวแทนขาย อาชีพอิสระ/วิชาชีพ

บานเลขที่............................. หมูที่........... ชื่อหมูบาน/อาคารชุด..........................................................ชั้น......................เลขที่หอง.............................ซอย......................................................

แยกที่...................................................................ถนน.................................................................แขวง/ตำบล..................................................เขต/อำเภอ...................................................

จังหวัด..............................................................................................รหัสไปรษณีย...............................โทรศัพท(บาน)*...............................................................ตอ.....................................

ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยูปจจุบันตรงกับขอมูลทะเบียนบาน

ข้อมูลการทำงานและรายได้

บานตนเอง บานบิดา-มารดา อาศัยญาติ/สมาชิกในครอบครัว บานพักสวัสดิการ บานตนเองผอนชำระ บานเชาประเภทที่อยูอาศัย

ชื่อกิจการ/ที่ทำงาน.............................................................................................................................ประเภทธุรกิจ........................................................................................................

ข้อมูลบัตรเสริม

ผูถือบัตรตองการใหบัตรเสริมรวมใชวงเงินได (%ของวงเงินบัตรหลัก) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติใหวงเงินบัตรเสริมขั้นต่ำที่ 10,000 บาท100% 25% 50% 10% 

ช่ือและนามสกุลภาษาอังกฤษระบุตามหนังสือเดินทาง*

ชื่อ..............................................................................นามสกุล.......................................................

*หากรายละเอียดที่ทานระบุยาวเกิน 20 ตัวอักษร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดชื่อและนามสกุลที่จะพิมพบนบัตรหรือกรณีท่ีทานไมไดแจงช่ือและนามสกุลในชองน้ี บริษัทฯ จะกำหนดใหตามช่ือและนามสกุลภาษาไทยที่ทานระบุ

นาย นาง นางสาว  อื่นๆ .........................

วัน/เดือน/ป พ.ศ.เกิด                     /                   / บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่

หนังสือเดินทาง เลขที่ ............................................................................... สัญชาติ ............................................................. โทรศัพทมือถือ*..........................................................................

ใช ไมใช

*บริษัทฯ จะใชหมายเลขโทรศัพท หมายเลขโทรศัพทมือถือ และ/หรือ ท่ีอยูอิเล็กทรอนิกส (e-mail address) ท่ีใหไวขางตนน้ีในการแจงขอมูลการขอสินเช่ือ การแจงวงเงินท่ีผูสมัครไดรับการอนุมัติ หรือขาวสารอ่ืนๆรวมท้ังการติดตามทวงถามหน้ีคางชำระ (หากมี) โดยระบุจำนวนเงินคางชำระได

ชื่อและนามสกุลบัตรหลัก

ชื่อและนามสกุลบัตรเสริม

หมายเลขบัตรหลัก หมายเลขโทรศัพทบัตรหลัก ...............................................................................

ชื่อ.................................................................................................นามสกุล..........................................................................................

อีเมล*    ......................................................................................................................................................................................................................................................................

บัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร* บัตรเครดิต กรุงศรี นาว** บัตรเครดิต สยาม ทาคาชิมายะ ไฟนเนส บัตรเครดิต เอไอเอ วีซา แพลทินัม

บัตรเครดิต กรุงศรี วีซา แพลทินัม บัตรเครดิต กรุงศรี เลดี้ ไทเทเนี่ยม บัตรเครดิต สยาม ทาคาชิมายะ วีซา บัตรเครดิต กรุงศรี แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด

บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม บัตรเครดิต โฮมโปร วีซา แพลทินัม บัตรเครดิต สยาม ทาคาชิมายะ เจซีบี วีซา แพลทินัม

ใบสมัครบัตรเครดิต กรุงศรี JAN2023TPIDKST2301 Non BAY

สำหรับพนักงาน โปรดกรอกขอมูลดวยตัวบรรจงใหครบถวน :

การตรวจสอบ Sanction Screening :

ประเภทใบสมัคร : สมัครแบบอางอิงขอมูลรายไดเดิม (Income Refer) ใบเหลือง เกณฑเงินฝาก

อายัดบัญชีเงินฝาก ธ.กรุงศรีฯ (Secured Card)  บัญชีเลขที่

ชื่อพนักงานขาย................................................................................... รหัสสาขา รหัสพนักงานขาย K

ชื่อพนักงานผูแนะนำ............................................................................ รหัสสาขา รหัสพนักงานผูแนะนำ K

สาขา............................................................................... โทร..........................................................................

APP NO : ......................................................... CL ............................................. CA ............................................ EX .............................................สำหรับเจาหนาที่

จำนวนเงิน ................................................... บาท

ลูกคาปจจุบันของธนาคาร CIS No. ........................................................... ลูกคาใหม ผานการตรวจสอบ Sanction แลว



บัตรเครดิตมีดอกเบี้ย หากจายไมครบหรือจายชา จะถูกเรียกเก็บดอกเบี้ย
และคาธรรมเนียม โปรดทำความเขาใจผลิตภัณฑและเงื่อนไขกอนลงนาม

ข้อควรระวัง!!

ลายเซ็นผูสมัครบัตรหลัก
...................................................................................... ............../............../..............

วันท่ี

ลายเซ็นผูใหความยินยอม
...................................................................................... ............../............../..............

วันท่ี

ลายเซ็นผูสมัครบัตรเสริม
...................................................................................... ............../............../..............

วันท่ี

   ขาพเจา (ผูสมัครสินเช่ือ/เจาของขอมูล) ยินยอมให บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด ซ่ึงเปนสมาชิกของบริษัทขอมูลเครดิต นำขอมูลของขาพเจาท่ีไดรับจากบริษัท
ขอมูลเครดิต เฉพาะสวนท่ีไมสามารถระบุตัวตน เชน ช่ือ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชนรวมถึงขอมูลอ่ืนใดท่ีสามารถระบุวาเปนขาพเจาไดไปใชเปนปจจัยหน่ึงในการจัดทำ
แบบจำลองดานเครดิตตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิตกำหนดเทานั้น และใหคูฉบับและบรรดา สำเนา ภาพถาย ขอมูลอิเล็กทรอนิกส หรือโทรสารที่
ไดทำซ้ำข้ึนจากหนังสือใหความยินยอมฉบับน้ี โดยการถายสำเนา ถายภาพ หรือบันทึกไวไมวาในรูปแบบใดๆ ใหถือเปนหลักฐานในการใหความยินยอมของขาพเจาเชนเดียวกัน
ท้ังน้ี  ขาพเจาทราบวาเจาของขอมูลมีสิทธิท่ีจะใหความยินยอมหรือไมก็ไดและเม่ือใหความยินยอมแลว เจาของขอมูลจะแจงความประสงคไมใหความยินยอมอีกตอไปก็ได

ข้อมูลทางกฏหมายและคำยินยอมของผู้สมัคร

ความยินยอมในการจัดทำแบบจำลองด้านเครดิต

โปรดอานนโยบายความเปนสวนตัว

0417

BCC0322

 ขาพเจาและ/หรือผูสมัครบัตรเสริม (“ขาพเจา”) ขอรับรองวาขอมูลและรายละเอียดท่ีระบุในใบสมัครน้ีเปนความจริงทุกประการ ขาพเจาตกลงสงมอบเอกสารท่ีเก่ียวของ

กับการขอสินเช่ือน้ี โดยขาพเจายินยอมให บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด (บริษัทฯ) ทำการเปดเผย แลกเปล่ียน สง และ/หรือโอนขอมูลสวนบุคคลของขาพเจาและขอมูล

อ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับขาพเจาแกบริษัทท่ีอยูในกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) อางอิงรายช่ือในเว็บไซต https://www.krungsri.com/th/

about-krungsri/about-us/subsidiaries ผูใหบริการภายนอก ตัวแทนของผูใหบริการผูรับจางชวงงานตอ หนวยงานราชการตามกฎหมาย บริษัทพันธมิตรตลอดจนเปดเผย

หรือแลกเปลี่ยนขอมูลของขาพเจากับขอมูลที่มีอยูในฐานขอมูลของบริษัทฯ และบริษัทพันธมิตรทางธุรกิจที่ออกผลิตภัณฑรวมกันในลักษณะ co-brand ที่เกี่ยวของกับ

ผลิตภัณฑท่ีขาพเจาสมัครเทาน้ัน เชน บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จำกัด (มหาชน) บริษัท สยาม ทาคาชิมายา (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอไอเอ จำกัด หรือ บริษัท

แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด ฟุตบอล คลับ จำกัด แลวแตกรณี รวมถึงผูรับโอนสิทธิและ/หรือหนาท่ีจากนิติบุคคลดังกลาว สถาบันการเงินตางๆ บริษัทซ่ึงเปนผูใหบริการบริหาร

ความเส่ียง หรือผูประกอบธุรกิจเก่ียวกับการจัดเก็บหรือประมวลผลขอมูล และบริษัทผูใหบริการเพ่ือสนับสนุนการใหบริการของบริษัทฯ ไมวาจะเพ่ือประกอบการพิจารณา

คำขอรับเงินสินเช่ือและการประเมินเครดิตของขาพเจา การปฏิบัติตามสัญญาระหวางบริษัทฯ กับขาพเจาการพิสูจนตัวตนหรือยืนยันตัวตนของขาพเจาทางดิจิทัลตลอดจน

เพื่อวัตถุประสงคในการบอกกลาว การติดตามทวงถามหนี้ และการปฏิบัติตามกฎหมาย

 ขาพเจารับทราบและตกลงวาบริษัทฯ อาจมอบหมายใหบุคคลอ่ืนดำเนินการติดตามทวงถามหน้ีแทนบริษัทฯ อีกท้ังยินยอมใหบริษัทฯ และ/หรือตัวแทนของบริษัทฯ

ทำการติดตอ เปดเผยขอมูล และ/หรือขอมูลเก่ียวกับหน้ีสินของขาพเจาใหกับบุคคลท่ีไดรับมอบหมายเพ่ือประโยชนในการติดตามทวงถามหน้ีของขาพเจา รวมถึงตกลง

ใหบริษัทฯ สามารถรับชำระหนี้ของขาพเจาจากบุคคลอื่นไดตามที่เห็นสมควร

 ขาพเจายินยอมผูกพันตามขอกำหนดและเงื่อนไขการใชบัตรเครดิตของบริษัทฯ ซึ่งขาพเจาสามารถตรวจสอบไดผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ และ/หรือชองทางอื่น

ท่ีบริษัทฯ จัดใหมีข้ึน เวนแตขาพเจาจะทำการยกเลิกการใชสินเช่ือโดยแจงไปยังบริษัทฯ ท้ังน้ี ขาพเจายอมรับวาบริษัทฯ มีสิทธิโดยชอบท่ีจะปฏิเสธใบสมัครของขาพเจา

โดยขาพเจาสามารถขอเอกสารประกอบใบสมัครคืนไดภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีบริษัทฯ ปฏิเสธใบสมัครของขาพเจา

 ขาพเจาขอรับรองวาไดอานและเขาใจประกาศการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของบริษัทฯ เรียบรอยแลว ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดไวที่ https://www.krungsricard.com/th/

pdpa/privacynotice-customer.html โดยสามารถเขาดูดวยการสแกน QR Code ที่ปรากฏในใบสมัครนี้



หมายเหตุ : ***หนวยงานท่ีไดรับมอบหมายจากกลุมกรุงศรี คือ ผูใหบริการภายนอกของกลุมกรุงศรี (outsourcer) ตัวแทนของกลุมกรุงศรี (agent) ผูรับจางชวงงานตอของกลุมกรุงศรี (subcontractor)
****บริษัทในเครือของ MUFG Bank, Ltd. หมายถึง: 1.บริษัทท่ี MUFG Bank, Ltd. เปนผูถือหุนโดยทางตรงหรือทางออมรวมกันมากกวา 20% ของหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด หรือ 2. บริษัทท่ี MUFG Bank, Ltd.
เปนผูถือหุนโดยทางตรงหรือทางออมรวมกันต้ังแต 15% แตนอยกวา 20% ของหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด และมีอำนาจควบคุมกิจการหรือมีอิทธิพลอยางมีนัยสำคัญตอบริษัท เชน มีอำนาจควบคุมการแตงต้ัง
หรือถอดถอนกรรมการของบริษัท มีอำนาจควบคุมในการกำหนดนโยบายท่ีสำคัญทางดานการเงิน การลงทุน การดำเนินธุรกิจ และการวางแผนกลยุทธตางๆของบริษัท หรือ 3.บริษัทท่ี MUFG Bank, Ltd.
เปนผูถือหุนโดยทางตรงหรือทางออมรวมกันแลวมากกวา 20% ของหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีอำนาจควบคุมกิจการหรือมีอิทธิพลอยางมีนัยสำคัญตอบริษัทเชนเดียวกับขอ 2 ขางตน  

ลายมือช่ือเจาของขอมูลสวนบุคคล

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

( ..................................................................................................... )

“ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)” (รวมเรียกวา “กลุมกรุงศรี”*) ใหความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยของขอมูลของคุณ
และเพ่ือใหคุณม่ันใจวา กลุมกรุงศรีมีความมุงม่ันท่ีจะใหความคุมครองและดำเนินการดวยความรับผิดชอบตอการเก็บรวบรวม ใช เปดเผย และโอนขอมูลของคุณ กลุมกรุงศรีจึงขอความยินยอมจากคุณ ดังน้ี

หมายเหตุ: *รายช่ือของบริษัทในกลุมกรุงศรี ระบุไว ในเอกสารแนบทายของประกาศการคุมครองขอมูลสวนบุคคลตาม URL น้ี https://www.krungsricard.com/th/pdpa/privacynotice-customer.html
**พันธมิตรของกลุมกรุงศรี ไดแก ประเภทกิจการดานการประกันภัย: 1) บมจ. เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย), 2) บจก. เอไอเอ,  3) บมจ. เจนเนอราล่ี ประกันชีวิต (ไทยแลนด), 4) บมจ. ชับบ ไลฟ แอสชัวรัสช,
5) บมจ. ชับบสามัคคีประกันภัย, 6) บมจ. ซิกนาประกันภัย, 7) บมจ. ไทยประกันชีวิต, 8) บมจ. อลิอันซ อยุธยา ประกันชีวิต, 9) บมจ. อลิอันซ อยุธยา ประกันภัย, 10) บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย),
11) บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย), 12) บมจ. เจนเนอราล่ี ประกันภัย (ไทยแลนด), 13) บมจ. แอกซาประกันภัย 14) บมจ. ทิพยประกันภัย ประเภทกิจการดานการเงินอ่ืนๆ: บจก. จีฟน เซอรวิสเซส (ที)
ประเภทกิจการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร: บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส ประเภทกิจการดานการขนสง/การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส: บจก. แฟลช เอ็กซเพรส

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเพิ่มรายชื่อผูรับขอมูลในประเภทกิจการที่คุณใหความยินยอมไว กลุมกรุงศรีจะแจงรายชื่อผูรับขอมูลที่เพิ่มขึ้นใหคุณทราบผานชองทางที่กลุมกรุงศรีและ/หรือหนวยงานทางการกำกับกำหนด พรอมทั้งแจงสิทธิและ
ชองทางในการปฏิเสธการเปดเผยขอมูลใหแกผูรับขอมูลที่เพิ่มขึ้นนั้น ซึ่งหากคุณไมปฏิเสธภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแตวันที่ไดรับแจงจากกลุมกรุงศรี จะถือวาคุณตกลงใหกลุมกรุงศรีเปดเผยขอมูลใหแกผูรับขอมูลที่เพิ่มขึ้นนั้นได

สวนที่ 1 : เพื่อแจงสิทธิพิเศษที่คัดสรรมาสำหรับลูกคา และนำเสนอ ผลิตภัณฑ ขาวสาร ขอมูลและสิทธิประโยชนตางๆ
การแสดงความประสงคในสวนน้ีไมมีผลกระทบตอการพิจารณาอนุมัติคำขอสมัครใชผลิตภัณฑและบริการของคุณ
เพื่อแจงสิทธิพิเศษที่คัดสรรมาสำหรับลูกคาของกลุมกรุงศรี ใหไมพลาดโอกาสรับขาวสาร ขอมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชนและโปรโมชั่นพิเศษ ขอเสนอผลิตภัณฑและบริการ การเขารวมกิจกรรม
ที่คัดสรรเพื่อคุณและลูกคาของกลุมกรุงศรี คุณยินยอมใหกลุมกรุงศรีเก็บรวบรวมและใชขอมูลของคุณ ที่ไดรับจากคุณโดยตรงหรือจากแหลงอื่น เพื่อการวิเคราะหและเขาใจกลุมลูกคาเปาหมาย
การสงเสริมการขายหรือประชาสัมพันธผลิตภัณฑและบริการ และเปดเผยขอมูลเพื่อวัตถุประสงคดังกลาว ใหแก 

1.1 บริษัทในกลุมกรุงศรี* 
(รายช่ือบริษัทในกลุมกรุงศรี ระบุไวในเอกสารแนบทายของประกาศการคุมครองขอมูลสวนบุคคลตาม QR Code น้ี)
1.2  พันธมิตรของกลุมกรุงศรี**

ยินยอม

แบบฟอรมขอความยินยอมเกี่ยวกับขอมูล
เพื่อสิทธิประโยชน์ในการได้รับข่าวสาร ข้อมูลและสิทธิพิเศษที่คัดสรรมาสำหรับลูกค้าด้วยบริการที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย

สวนที่ 2 : เพื่อใหคุณไดรับบริการที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย
ขอมูลของคุณดังตอไปน้ีมีความสำคัญในการใหคุณไดรับบริการท่ีมีประสิทธิภาพและปลอดภัยจากกลุมกรุงศรี หากคุณไมใหความยินยอมในสวนน้ี อาจสงผลใหคุณไมสามารถ
ไดรับบริการท่ีจำเปนตองใชขอมูลน้ันๆ ได

 2.1  เพ่ือใหคุณสะดวกและปลอดภัย ดวยการใชขอมูลชีวภาพของคุณ (เชน ขอมูลภาพจำลองใบหนา ขอมูลจำลองลายน้ิวมือ) ในการระบุและพิสูจนตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส
       (Electronic Know Your Customer (E-KYC)) การสรางและใชลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสในการทำธุรกรรมตางๆ (Electronic Signature and  Electronic Transaction)
       สำหรับผลิตภัณฑหรือบริการท่ีคุณสมัครไว คุณยินยอมใหกลุมกรุงศรี เก็บรวบรวมและใชขอมูลชีวภาพของคุณ  ท่ีไดรับจากคุณโดยตรงหรือจากแหลงอ่ืน และเปดเผยขอมูล
       ชีวภาพดังกลาวใหแกผูใหบริการท่ีคุณสมัครผลิตภัณฑหรือบริการไว และหนวยงานท่ีไดรับมอบหมายจากกลุมกรุงศรี*** 

2.2 เพ่ือการใหบริการท่ีเหมาะสมกับศาสนาของคุณ และการยืนยันตัวตนของคุณตอกลุมกรุงศรี คุณยินยอมใหกลุมกรุงศรีเก็บรวบรวม ใช และ/หรือ เปดเผยขอมูลของคุณ
       เก่ียวกับ ศาสนา หมูโลหิต ซ่ึงปรากฏอยูในสำเนาหรือรูปถายของบัตรประชาชนของคุณ

2.3 เพ่ือใหคุณไดรับบริการท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมสำหรับคุณ คุณยินยอมใหกลุมกรุงศรี เปดเผย สงหรือโอนขอมูลของคุณไปยังตางประเทศ ใหแก (1) หนวยงานอ่ืน
       ที่ไดรับมอบหมายจากกลุมกรุงศรี***  (2)  MUFG Bank, Ltd. และบริษัทในเครือของ MUFG Bank, Ltd.**** รวมทั้งบริษัทแม ซึ่งไดแก มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุป
       เพ่ือวัตถุประสงคโดยชอบดวยกฎหมายและการควบคุมภายในตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไวในประกาศการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของกลุมกรุงศรี 

2.4 เพ่ือใหคุณสะดวกในการจัดทำสัญญาหรือใชบริการกับกลุมกรุงศรี คุณยินยอมใหกลุมกรุงศรีเก็บรวบรวม ใช และ/หรือ เปดเผยขอมูลของคุณ เก่ียวกับความพิการ

ยินยอม

ชื่อ-นามสกุล ....................................................................................................... บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่

หนังสือเดินทาง เลขที่ ................................................................................................................................ อื่นๆ ...................................................................................................................

คุณไดอานและรับทราบรายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับการขอความยินยอม และเขาใจวาสามารถใชสิทธิถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได ทั้งนี้ คุณสามารถศึกษา
รายละเอียดเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของกลุมกรุงศรี และสิทธิตางๆ ของคุณ รายละเอียดตามท่ีระบุไวในประกาศการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลของบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด ที่  https://www.krungsricard.com/th/pdpa/privacynotice-customer.html
ขาพเจาใหความยินยอมตามที่ระบุขางตนและรับทราบประกาศการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของกลุมกรุงศรีแลว

โปรดทำเครื่องหมายใน     เพื่อใหความยินยอม
การที่คุณไมทำเครื่องหมายในชอง     ไมถือวาคุณถอนคำยินยอมเดิมที่เคยใหไวแกกลุมกรุงศรีกอนหนานี้ หากคุณประสงคจะถอนคำยินยอมเดิมดังกลาวนั้น คุณสามารถแจงความประสงคในการ
ใชสิทธิดังกลาวไดที่ชองทางดังตอไปนี้
• ผลิตภัณฑบัตรเครดิต และผลิตภัณฑสินเชื่อ ผานศูนยบริการสมาชิก หรือแอปพลิเคชัน UCHOOSE
• ผลิตภัณฑประกันภัย ประกันชีวิต  ผาน บริษัท กรุงศรี เจเนอรัล อินชัวรันส โบรกเกอร จำกัด หรือ บริษัท กรุงศรี ไลฟ แอสชัวรันส โบรกเกอร จำกัด โทร 02-777-1900

2.01.02

2.01.02

2.01.02

2.01.02

2.01.02

2.01.02



หมายเหตุ : ขอมูลท่ีบริษัทเปดเผยใหแกสมาชิกหรือผูใชบริการเปนองคประกอบหน่ึงในการพิจารณาสินเช่ือของสถาบันการเงิน
แตการเปดเผยขอมูลดังกลาวเปนสิทธิของเจาของขอมูลท่ีจะใหความยินยอมหรือไมก็ได

ผูใหความยินยอม
ลายเซ็นควรเหมือนกับใบคำขอรับสินเชื่อ

และสำเนาบัตรประชาชน

1. การใหความยินยอมทางโทรสารเปน “ขอมูลอิเล็กทรอนิกส” 
 หรือเปนขอความท่ีไดสราง สง รับ เก็บรักษา หรือประมวลผล
 ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงหามมิใหผูใหความยินยอม
 ปฏิเสธความมีผลผูกพันและการบังคับใชทางกฎหมายของ
 ขอความใดเพียงเพราะเหตุท่ีขอความน้ันอยูในรูปของขอมูล
 อิเล็กทรอนิกส  
2. การใหความยินยอมทางโทรสารน้ีจึงมีผลเปนการใหความ
 ยินยอมตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต
 ทุกประการ

เงื่อนไขในการใหความยินยอมทางโทรสาร
1. ผูใหความยินยอมตองกรอกขอความถูกตองครบถวนและ
 ลงลายมือชื่อ
2. ผูใหความยินยอมตองแนบเอกสารดังน้ีมาพรอมโทรสารดวย
    บุคคลธรรมดา • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนท่ีผูใหความ
  ยินยอมลงลายมือชื่อรับรอง
3. ผูใหความยินยอมอาจสงโทรสารดวยตัวเองหรือมอบหมาย
 ใหผูใดเปนผูสงแทนก็ได

วิธีการใหความยินยอมทางโทรสาร

สำหรับบุคคลธรรมดา

ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว                                                                นามสกุล

วัน/เดือน/ป พ.ศ. เกิด                      หมายเลขโทรศัพท 

       บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่

สำหรับบุคคลตางดาว

       หนังสือเดินทาง

       อื่นๆ โปรดระบุ

ทำที่                                                                      วันที่              เดือน                       พ.ศ. 25

พยาน (เจาหนาที่สินเชื่อ/เจาหนาที่การตลาด)
สวนของบริษัท/ธนาคาร

(โปรดเขียนชื่อและนามสกุลตัวบรรจงใหครบถวน)

ความยินยอมในการเปดเผยขอมูลทางโทรสาร

/ /
                                                            

                              

                              

                                                                                                                        

Mar. 2020



คุณสมบัติของผู้สมัคร

กรณีทำงานมีเงินเดือนประจำ

กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือเจ้าของธุรกิจ

2. อายุ 20 - 65 ปบริบูรณ

3. บัญชีธนาคารเปดมานานกวา 1 ป

4. จดทะเบียนการคา / บริษัท / หางหุนสวน ตั้งแต 1 ปขึ้นไป

5. มีเบอรโทรศัพทมือถือ และที่ทำงานที่สามารถติดตอได

สำเนาบัตรประชาชนดานหนาและดานหลังแยกแผน
สลิปเงินเดือนที่พิมพจากคอมพิวเตอรเดือนลาสุด หรือหนังสือรับรองรายได
สำเนาหนาแรกของบัญชีธนาคารและสวนที่เปนบัญชีเงินเดือนเขานับจากปจจุบันยอนหลัง 6 เดือน

เอกสารประกอบการพิจารณา

สำเนาบัตรประชาชนดานหนาและดานหลังแยกแผน
ใบทะเบียนการคา หรือหนังสือรับรองบริษัท หรือหางหุนสวน
สำเนาหนาแรกของบัญชีธนาคารและสวนที่เปนรายการนับจากปจจุบันยอนหลัง 6 เดือน (ควรเปนบัญชีประเภทออมทรัพย 
หรือกระแสรายวันที่ใชหมุนเวียนเงินของกิจการ)กรณีใชบัญชีบริษัท ใหแนบสำเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุนปจจุบัน

เอกสารประกอบการพิจารณา

1. มีรายไดประจำตอเดือน ดังนี้

2. อายุ 20 - 65 ปบริบูรณ

3. มีเบอรโทรศัพทมือถือ และที่ทำงานที่สามารถติดตอได

บัตรเครดิต กรุงศรี วีซา แพลทินัม
บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม
บัตรเครดิต กรุงศรี นาว
บัตรเครดิต กรุงศรี เลดี้ ไทเทเนี่ยม
บัตรเครดิต เอไอเอ วีซา แพลทินัม
บัตรเครดิต โฮมโปร วีซา แพลทินัม
บัตรเครดิต กรุงศรี แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด วีซา แพลทินัม
บัตรเครดิต สยาม ทาคาชิมายะ วีซา
บัตรเครดิต สยาม ทาคาชิมายะ เจซีบี

บัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร
บัตรเครดิต สยาม ทาคาชิมายะ ไฟนเนส

15,000 บาทตอเดือน

70,000 บาทตอเดือน

บัตรเครดิต กรุงศรี วีซา แพลทินัม
บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม
บัตรเครดิต กรุงศรี นาว
บัตรเครดิต กรุงศรี เลดี้ ไทเทเนี่ยม
บัตรเครดิต เอไอเอ วีซา แพลทินัม
บัตรเครดิต โฮมโปร วีซา แพลทินัม
บัตรเครดิต กรุงศรี แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด วีซา แพลทินัม
บัตรเครดิต สยาม ทาคาชิมายะ วีซา
บัตรเครดิต สยาม ทาคาชิมายะ เจซีบี

บัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร
บัตรเครดิต สยาม ทาคาชิมายะ ไฟนเนส

300,000 บาทตอเดือน

1,400,000 บาทตอเดือน

โปรดลงลายมือชื่อรับรองเอกสารทุกฉบับ
เมื่อเอกสารทั้งหมดครบถวนกรุณาสงไปที่ บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด ตู ปณ. 9 ปณ. บางนาทาวเวอร สมุทรปราการ 10541

เอกสารสำหรับผูสมัครบัตรเสริม (อายุ 15 ปขึ้นไป และไดรับความยินยอมจากเจาของบัตรหลัก)

สำเนาบัตรประชาชนของบัตรหลักพรอมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกตอง 
สำเนาบัตรประชาชนของบัตรเสริมพรอมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกตอง 

ในกรณีที่คุณสมบัติของผูสมัครไมเปนไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติบัตรประเภทอื่นของบริษัทฯ ใหแกผูสมัคร
โดยถือวาผูสมัครมีความประสงคในการสมัครบัตรดังกลาวที่บริษัทฯ ทำการอนุมัติให โดยไมจำเปนตองลงนามในการสมัครบัตรใหมอีก

1. มีกระแสเงินหมุนเวียนบัญชีธนาคารขาเขายอนหลัง 6 เดือน นับจากเดือนปจจุบัน ขั้นต่ำตอเดือน ดังนี้



1,500

4,000

บัตรหลัก

กรุงศรี นาว

1. ดอกเบี้ย คาปรับ คาธรรมเนียม คาบริการอื่น

2. อัตราการผอนชำระคืนขั้นต่ำ

• ดอกเบี้ย
•  คาธรรมเนียมในการใชวงเงิน
•  วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมการใชวงเงิน
 - การซื้อสินคา
 - การเบิกถอนเงินสด

แรกเขา : ไมมีการเรียกเก็บ

รายป    : ไมมีการเรียกเก็บ ภายใตเงื่อนไขบริษัทฯ โปรดศึกษาหมายเหตุเพิ่มเติม1

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

15% ตอป
1% ตอป

เริ่มคิดจากวันที่จายเงินใหรานคา
เริ่มคิดจากวันที่ทำรายการ

10% ของยอดเงินตามใบแจงยอดรายการแตละเดือน

3. คาธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด1 3% ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอน

4. ระยะเวลาการชำระคืนโดยปลอดดอกเบี้ย หากชำระเต็มตามกำหนด

5. คาธรรมเนียมรายปของบัตรเครดิตแตละประเภท (บาทตอป)1

6. คาธรรมเนียมในการชำระเงิน2

7. คาปรับกรณีชำระเปนเช็คและเช็คถูกคืน1 200 บาท/ครั้ง

8. คาธรรมเนียมการออกบัตรใหมทดแทนกรณีหาย/ชำรุด1 200 บาท/ครั้ง

9. คาธรรมเนียมในการขอใบแจงยอดบัญชี1 50 บาท/ครั้ง

10. คาธรรมเนียมในการขอสำเนาใบบันทึกการขาย/ขอตรวจสอบรายการ1,6 200 บาท/ครั้ง (ตอรายการ)

11. คาธรรมเนียมในการขอรหัสประจำตัวบัตรเครดิตใหมทดแทนรหัสเดิม1 200 บาท/ครั้ง

12. คาใชจายจากการติดตามทวงถามชำระหนี1้ 50 บาทตองวด สำหรับยอดคางชำระ 1 งวด และ 100 บาทตองวด สำหรับยอดคางชำระ 2 งวด และ 3 งวด

13. คาความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน5

6.1 ชำระผานธนาคาร

6.2 ชำระที่เคานเตอรบริการลูกคาที่โฮมโปร และโฮมโปร พลัส

6.1 ชำระผานธนาคาร

ชองทางและวิธีการชำระคาใชจายบัตรเครดิต

สูงสุด 50 วัน นับจากวันแรกของรอบบัญชี ไปจนถึงวันที่กำหนดชำระเงิน

อัตราคาธรรมเนียม2 (บาท) การเรียกเก็บคาธรรมเนียม

ใบแจงรอบ
บัญชีถัดไปณ ที่จาย

จำนวนวันทำการที่
จะมีผลตัดบัญชีบัตร

ของทาน

ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี

30
50
15
154

20
35

25
45
15
15
15
25
20
30

10
20
20
35

20
35

10
20

10
20

15
15
20
35

ฟรี

10

10

15

1-2

2

2

2

2

1

1-2

1-2

2

เคานเตอร
ธนาคาร

เครื่อง
ATM

โมบายแบงคกิ้ง/
อินเตอรเน็ต

หักบัญชีเงินฝาก
อัตโนมัติ3

กทม. / ปริมณฑล
ตางจังหวัด
กทม. / ปริมณฑล
ตางจังหวัด
กทม. / ปริมณฑล
ตางจังหวัด
กทม. / ปริมณฑล
ตางจังหวัด
กทม. / ปริมณฑล
ตางจังหวัด

กทม. / ปริมณฑล
ตางจังหวัด

กทม. / ปริมณฑล
ตางจังหวัด

กทม. / ปริมณฑล
ตางจังหวัด

กทม. / ปริมณฑล
ตางจังหวัด

กรุงศรี ซิกเนเจอร/ กรุงศรี วีซา แพลทินัม/ กรุงศรี นาว/ กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม/ โฮมโปร วีซา แพลทินัม/
เอไอเอ วีซา แพลทินัม/ กรุงศรี เลดี้ ไทเทเนี่ยม/ กรุงศรี แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด วีซา แพลทินัม/ สยาม ทาคาชิมายะ (ทุกประเภท)

ไมเกิน 2.5% ของยอดคาใชจายในสกุลเงินตางประเทศ

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือยกเลิกคาธรรมเนียม อัตราดอกเบี้ย และคาบริการตางๆ โดยบริษัทฯ จะแจงใหทราบลวงหนา

กรุงศรี ซิกเนเจอร  / สยาม ทาคาชิมายะ ไฟนเนส

4,000

4,000

บัตรหลัก

0

0

บัตรเสริม

1,500

4,000

บัตรหลัก

0

2,000

บัตรเสริม

500

750

บัตรหลัก

0

375

บัตรเสริม

กรุงศรี วีซา แพลทินัม / กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม /

เอไอเอ วีซา แพลทินัม / สยาม ทาคาชิมายะ วีซา / เจซีบี

6.3 ชำระผานจุดบริการ/แอปพลิเคชัน บนมือถือ/ศูนยบริการตามขางลาง
 • จุดบริการCenPay powered by บุญเติม
 • จุดบริการรับชำระเงิน โลตัสทุกสาขา

6.4 ชำระที่เคานเตอรเซอรวิส

 • ที่ทำการไปรษณียที่มีเครื่องหมาย PAY AT POST
 • จุดบริการที่มีสัญลักษณรับชำระเงิน ทรูมันนี่ ในซีพีเฟรชมารท/
          ทรูพารทเนอร หรือ ชำระผาน Truemoney Wallet แอปพลิเคชันบนมือถือ
          (ใชบริการไดทุกเครือขาย)
 • จุดบริการรับชำระเงิน เอ็มเปย สเตชั่น, แอป my AIS และ แรบบิท ไลน เพย

1. • อัตราที่ระบุขางตนนี้ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7% • สำหรับคาธรรมเนียมรายปของบัตรแตละประเภท บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเก็บคาธรรมเนียมรายปในอัตราที่ระบุขางตน ในกรณีที่

    บัญชีของสมาชิกบัตรไมมีการเคล่ือนไหวเปนเวลาติดตอกันต้ังแต 12 เดือนข้ึนไป (สำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร อัตราท่ีระบุขางตนน้ียังไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม 7% สำหรับคาธรรมเนียม

    รายปของบัตรแตละประเภท บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเก็บคาธรรมเนียมรายปในอัตราท่ีระบุขางตนในกรณีท่ีบัญชีของผูถือบัตรมียอดใชจายสะสมรายปในปกอนหนารวมไมถึง 300,000 บาท)

2. อัตราคาธรรมเนียม จำนวนเงินรับชำระและเงื่อนไขการรับชำระอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่เรียกเก็บจริงโดยผูใหบริการรับชำระเงินแตละราย สามารถตรวจสอบรายละเอียดไดที่

    จุดรับชำระของผูใหบริการ หรือ www.krungsricard.com

3. กรณีหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ โปรดนำเงินเขาบัญชีลวงหนาอยางนอย 1 วันทำการ กอนถึงวันกำหนดชำระเงิน

4. ชำระที่เคานเตอร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สวนที่เกิน 500,000 บาท คิด 0.1% สูงสุด 1,000 บาท

5. รายการใชจายหรือถอนเงินสดในสกุลเงินตางประเทศจะถูกเรียกเก็บเปนสกุลเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียนท่ีวีซา/มาสเตอรการด/เจซีบี แลวแตกรณีท่ีเรียกเก็บมา

    ยังบริษัท (ตามรายละเอียดในใบสมัครหรือสัญญาการใชบัตร) และจะมีการคิดคาความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินตามอัตราที่ระบุในตารางคาธรรมเนียม

6. เฉพาะบัตรเจซีบีท่ีสามารถขอสำเนาใบบันทึกการขายได

รายละเอียดเก่ียวกับอัตราดอกเบ้ีย คาธรรมเนียม คาปรับ และคาใชจายอ่ืนๆ ในการใชบัตรเครดิต เร่ิมใชต้ังแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2565 เปนตนไป
017-007-2564

โปรดสแกนดู
รายละเอียดเพิ่มเติม

โฮมโปร วีซา แพลทินัม / กรุงศรี เลด้ี ไทเทเน่ียม /
กรุงศรี แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด วีซา แพลทินัม


