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หนงัสือแจง้ความประสงคข์อเพิ่มวงเงินกูห้มุนเวียนส าหรบั 
สินเช่ือเงินสดทนัใจกสิกรไทย (K-Express Cash) / วงเงินหมุนเวียนถาวรบตัรเครดติกสิกรไทย (K-Credit Card) ทุกประเภท 

เรียน บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 

ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเพิ่มวงเงินกูห้มุนเวียนสินเช่ือเงินสดทนัใจกสิกรไทย (K-Express Cash)/ วงเงินหมุนเวียนถาวรบตัร
เครดิตกสิกรไทย    (K-Credit Card) เพื่อความสะดวกและความคล่องตวัในการใชบ้ตัรมากยิง่ขึ้ น มีรายละเอียดประกอบการพิจารณาดงัน้ี 
1. ช่ือผูถื้อบตัร หมายเลขบตัรกดเงินสด / บตัรเครดิต ท่ีตอ้งการขอเพิ่มวงเงินหมุนเวียนถาวร

ช่ือ ‟ นามสกุล                                        หมายเลขบตัรกดเงินสด/ บตัรเครดิต         
    1.1………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. 
    1.2………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..     
    1.3………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..     

2.ขา้พเจ้าประสงค์ขอเพิ่มวงเงินกู ้หมุนเวียนสินเช่ือเงินสดทันใจกสิกรไทย หรือเพิ่มวงเงินหมุนเวียนถาวรบัตรเครดิตรวมเป็น 
……………………..บาท 

3.ขอ้มลูผูกู้/้ผูถื้อบตัรหลกั

     3.1 อาชีพ 

รบัราชการ ระดบั.......... พนักงานรฐัวสิาหกิจ  พนักงานบริษัท 

พ่อบา้น/แม่บา้น อาชีพอิสระ  กิจการตนเอง 

เจา้ของกิจการท่ีจดทะเบียนพาณิชย ์ พนักงานรายวนั/ชัว่คราว อื่นๆ..................................... 

    3.2 ลกัษณะอาชีพ 
คร/ูอาจารย ์ ต ารวจ/ทหาร  สถาปนิก วิศวกร 

ทนายความ ผูพ้ิพากษา/อยัการ แพทย ์ พยาบาล 

เภสชักร พนักงานขาย  พนักงานในสายการผลิต  อื่นๆ............ 

4. ขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารของผูกู้/้ผูถื้อบตัรหลกั เพื่อประกอบการพิจารณาขอเพิ่มวงเงินกู/้เพิ่มวงเงินถาวร และลงนามรบัรองส าเนา

ถูกตอ้งในเอกสารทุกแผ่นแลว้ดงัน้ี 
 4.1  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนท่ีไม่หมดอาย ุ หรือ กรณีท่ีเป็นลูกคา้ต่างชาติ ขอส าเนา  Passport, Visa และ Work Permit 
ท่ีไม่หมดอายุ พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง   

4.2  เอกสารแสดงรายได ้

  ตน้ฉบบัหนังสือรบัรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน) 

* กรณีรบัเงินผ่านบญัชีธนาคาร ตอ้งเพิ่มเติมส าเนาการเดินบญัชีท่ีเงินเดือนเขา้ยอ้นหลงั 3 เดือน และ

กรณีรบัเงินเดือนเป็นเงินสด ตอ้งเพิ่มเติม 50 ทวิปีล่าสุด หรือ 6 เดือนยอ้นหลงัเป็นอยา่งน้อย 

  50 ทวิปีล่าสุด หรือ 6 เดือนยอ้นหลงัเป็นอยา่งน้อย   

  ส าเนาบญัชีเงินฝากยอ้นหลงั 6 เดือน (ต่อเน่ืองนับจากปัจจุบนั) และส าเนาหนังสือแสดงความเป็นเจา้ของกิจการ 
และสดัส่วนการถือหุน้ ประเภทกิจการ......................................................................................... 

         ส าเนาบญัชีเงินฝากหรือเอกสารทางการเงิน (ยอ้นหลงั 6 เดือน) 

         ส าเนารายไดอ้ื่นๆ (ถา้มี) ………………………..………………………………………………... 
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5. วิธีการรบัรายได ้    รบัเป็นเงินสด/เช็ค  เขา้บญัชีธนาคาร  ระบุช่ือธนาคาร ......................................สาขา..............................
      รบัเป็นเงินสดและเขา้บญัชีธนาคารอีกส่วนหน่ึงระบุช่ือธนาคาร................................สาขา............................... 

6.กรณีไดร้บัอนุมติัเพิ่มวงเงินหมุนเวียนถาวร ธนาคารจะแจง้ผลผ่านทางSMSกรุณาระบุหมายเลขโทรศพัทม์ือถือ……………………………….………..

7. ช่วงเวลาท่ีสะดวกใหธ้นาคารติดต่อ

 8.30-12.00น.    13.00-17.30น.    17.30-20.00น. 

 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า ขอ้มลูและรายละเอียดท่ีระบุไวข้า้งตน้เป็นความจริงและถูกตอ้งทุกประการ และยอมรบัจ านวนเงินกูท่ี้ธนาคาร

อนุมติัใหเ้พิ่มวงเงินกูห้มุนเวียนตามท่ีธนาคารอนุมติั โดยขา้พเจา้ตกลงยนิยอมปฏบิติัตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสญัญาสินเช่ือเงินสด

ทนัใจกสิกรไทย (K-Express Cash)/บตัรเครดิตกสิกรไทย (K-Credit Card) รวมทั้งขอ้ก าหนดเง่ือนไขในการใชบ้ตัร “K-Express 

Cash/K- Credit Card” ตามท่ีขา้พเจา้ไดท้ าความตกลงไวก้บัธนาคาร และใหถื้อวา่ หนังสือฉบบัน้ี เป็นส่วนหน่ึงของการสญัญาสินเช่ือเงิน

สดทนัใจกสิกรไทย (K-Express Cash) /บตัรเครดิตกสิกรไทย (K-Credit Card)  

  ลงช่ือ .........................................................................ผูกู้/้ผูถื้อบตัรหลกั 

          (.....................................................................) 
  วนัท่ี ............................................................................ 

หมายเหตุ: 
- การขอเพิ่มวงเงินกูห้มุนเวียนสินเชือ่เงินสดทนัใจกสิกรไทย/วงเงินหมุนเวียนถาวรบตัรเครดิตกสิกรไทย อยูท่ี่ดุลยพินิจของธนาคารอนุมติัสุดทา้ยถือว่าส้ินสุด 
- โปรดส่งหนังสือแจง้ความประสงคข์อเพิ่มวงเงินกูห้มุนเวียน  พรอ้มเอกสารประกอบการพิจารณาไปท่ีสาขาธนาคารกสิกรไทยทัว่ประเทศ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ความเห็นเพิ่มเติมของสาขา

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

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

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

ลงช่ือผูจ้ดัการสาขา......................................................... 

 ขอ้มลูของผูแ้นะน า (ชื่อ/ชื่อสกุล) .................................................................... รหสัสาขา.............................. รหสัพนักงาน...................................  

 ขอ้มลูของผูข้าย (ชื่อ/ชื่อสกุล) ......................................................................... รหสัสาขา..............................  รหสัพนักงาน..................................  
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เฉพาะเจา้หน้าท่ีธนาคาร 
        Ref.No.KBank 

        ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมลูทางโทรสาร 

ท ำที ่ ..................................................... วนัที ่.......................... เดอืน ............................. พ.ศ. ............................................ 

 

 

 

บคุคลธรรมดา  (กรุณาพมิพ/์เขยีนตวับรรจง) 

ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว  นามสกุล 
วนั/เดอืน/ปี พ.ศ.เกดิ หมายเลขโทรศพัท ์

   บตัรประจ าตวัประชาชน  เลขที ่

ส ำหรบับุคคลต่ำงดำ้ว 

   หนงัสอืเดนิทาง เลขที ่

   อื่นๆ โปรดระบ ุ เลขที ่

 

 

 

 

 

 

 

วธิกีารใหค้วามยนิยอมทางโทรสาร 
1. ผูใ้หค้วามยนิยอมตอ้งกรอกขอ้ความใหถู้กตอ้งครบถว้นและลงลายมอืชือ่
2. ผูใ้หค้วามยนิยอมตอ้งแนบเอกสารดงันี้มาพรอ้มโทรสารดว้ย  : บุคคลธรรมดา  „ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนทีผู่ใ้หค้วามยนิยอมลงลายมอืชือ่รบัรอง
3. ผูใ้หค้วามยนิยอมอาจส่งโทรสารดว้ยตวัเองหรอืมอบหมายใหผู้ใ้ดเป็นผูส้่งแทนกไ็ด้

เงือ่นไขในการใหค้วามยนิยอมทางโทรสาร 
การใหค้วามยนิยอมทางโทรสารเป็น “ขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส”์ หรอืเป็นขอ้ความทีไ่ดส้รา้ง ส่ง รบั เกบ็รกัษา หรอืประมวลผลดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์
ซึง่หา้มมใิหผู้ใ้หค้วามยนิยอมปฏเิสธความมผีลผกูพนัและการบงัคบัใชท้างกฎหมายของขอ้ความใดเพยีงเพราะเหตุทีข่อ้ความนัน้อยู่ในรปูของขอ้มลู
อเิลก็ทรอนิกส ์การใหค้วามยนิยอมทางโทรสารนี้จงึมผีลเป็นการใหค้วามยนิยอมตามกฎหมายว่าดว้ยการประกอบธุรกจิขอ้มลูเครดติทุกประการ 

            ความยนิยอมนี้จดัท าขึน้ดว้ยความสมคัรใจของขา้พเจา้ และสง่ใหแ้ก ่บรษิทั ขอ้มลูเครดติแห่งชาต ิจ ากดั (บรษิทั) ทาง
โทรสารเพื่อเป็นหลกัฐานว่า   ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมใหบ้รษิทั ขอ้มลูเครดติแห่งชาต ิจ ากดั (บรษิทั)  เปิดเผยหรอืใหข้อ้มลูของ
ขา้พเจา้แก ่ บมจ.ธนาคารกสกิรไทย ซึง่เป็นสมาชกิหรอืผูใ้ชบ้รกิารของบรษิทั เพือ่ประโยชน์ในการวเิคราะหส์ินเชือ่ การออกบตัร
เครดติ ตามค าขอสนิเชือ่/ขอออกบตัรเครดติของขา้พเจา้ทีใ่หไ้วก้บัธนาคาร/บรษิทัดงักล่าวขา้งตน้   รวมทัง้เพื่อประโยชน์ในการ
ทบทวนสนิเชือ่ ต่ออายสุญัญาสนิเชือ่/บตัรเครดติ การบรหิารและป้องกนัความเสีย่งตามขอ้ก าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย 
และใหถ้อืว่าคูฉ่บบั และบรรดาส าเนา ภาพถ่าย ขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืโทรสารทีท่ าส าเนาขึน้จากโทรสารฉบบันี้  โดยการถ่าย
ส าเนา ถ่ายภาพ หรอืบนัทกึไวไ้มว่่าในรปูแบบใดๆ  เป็นหลกัฐานในการใหค้วามยนิยอมของขา้พเจา้เชน่เดยีวกนั 

              อน่ึง ก่อนให้ความยินยอมข้าพเจ้าได้ทราบถึงวิธีการและเงื่อนไขของวิธีการให้ความยินยอมผ่านทาง
โทรสาร ซ่ึงระบไุว้ด้านบนของความยินยอมน้ีอย่างชดัเจนแล้ว 

ล้ว

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

ผูใ้หค้วามยนิยอม 
  ลงชือ่ X ..............................................................................  ลายมอืชือ่ 

 (................................................................................. ) ตวับรรจง 
พยาน 

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

                                     พยาน 

หมายเหตุ : ขอ้มลูทีบ่รษิทัเปิดเผยใหแ้ก่สมาชกิหรอืผูใ้ชบ้รกิารเป็นองคป์ระกอบหนึ่งในการพจิารณาสนิเชือ่ของสถาบนัการเงนิ 
  แต่การเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวเป็นสทิธขิองเจา้ของขอ้มลูทีจ่ะใหค้วามยนิยอมหรอืไมก่ไ็ดท้ีจ่ะใหค้วามยนิยอมหรอืไมก่ไ็ด้ 



หนังสือใหค้วามยนิยอมแก่สมาชิกในการน าขอ้มลูท่ีไดร้บัจากบริษัทขอ้มลูเครดิต 

มาใชจ้ดัท าแบบจ าลองดา้นเครดิต

ท าท่ี......................................................................

วนัท่ี...............เดือน............................พ.ศ.................

บุคคลธรรมดา

ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว...........................................................นามสกุล.......................................................................

วนั/เดือน/ปีเกิด...................................................................................................................................................................

บตัรประจ าตวัประชาชน เลขท่ี 

ส าหรบับุคคลต่างดา้ว หนังสือเดินทาง เลขท่ี

อื่นๆ โปรดระบุ ................................... เลขท่ี  

นิติบุคคล

ขา้พเจา้ (นิติบุคคลช่ือ)..............................................................ประเภทนิติบุคคล............................................................

ทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี/เลขท่ีอา้งอิงอื่น     เลขท่ี 

วนัท่ีจดทะเบียน.................................................................................................................................................................

โดยม ีนาย/นาง/นางสาว.............................................................นามสกุล.........................................................................

และ/หรือ นาย/นาง/นางสาว........................................................นามสกุล........................................................................

เป็นผูม้ีอ านาจกระท าการแทนตามหนังสือรบัรอง/ใบส าคญัจดทะเบียน  ซ่ึงออกโดย......................................................... 

ขา้พเจา้เขา้ใจถึงการน าขอ้มลูไปใชท้ าแบบจ าลองดา้นเครดิตแลว้ และยนิยอมให ้ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 

(“สมาชิก”) ซ่ึงเป็นสมาชิกของบริษัท ขอ้มลูเครดิตแห่งชาติ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทขอ้มลูเครดิต”) น าขอ้มลูของ

ขา้พเจา้ท่ีไดร้บัจากบริษัทขอ้มลูเครดิตเฉพาะส่วนท่ีไม่สามารถระบุตวัตน เช่น ช่ือ นามสกุล เลขประจ าตวัประชาชน รวมถึง

ขอ้มลูอื่นใดท่ีสามารถระบุวา่เป็นขา้พเจา้ได ้ ไปใชเ้ป็นปัจจยัหน่ึงในการจดัท าแบบจ าลองดา้นเครดิตตามกฎหมายว่าดว้ย

การประกอบธุรกิจขอ้มลูเครดิตก าหนดเท่าน้ัน รวมทั้งใหส้มาชิกอื่นของบริษัทขอ้มลูเครดิตใชป้ระโยชน์จากแบบจ าลอง

ดงักล่าวไดด้ว้ย และใหคู้่ฉบบัและบรรดาส าเนา ภาพถ่าย ขอ้มลูอิเล็กทรอนิกส ์ หรือโทรสาร ท่ีไดท้ าซ ้าขึ้ นจากหนังสือให้

ความยนิยอมฉบบัน้ี โดยการถ่ายส าเนา ถ่ายภาพ หรือบนัทึกไวไ้ม่ว่าในรปูแบบใดๆ ใหถื้อเป็นหลกัฐานในการใหค้วาม

ยนิยอมของขา้พเจา้เช่นเดียวกนั ทั้งน้ี ขา้พเจา้ทราบวา่เจา้ของขอ้มลูมีสิทธิท่ีจะใหค้วามยนิยอมหรือไม่ก็ได ้ และเมื่อให้

ความยนิยอมแลว้เจา้ของขอ้มลูจะแจง้ความประสงคไ์ม่ใหค้วามยนิยอมอีกต่อไปก็ได ้ ทั้งน้ี หากขา้พเจา้ประสงคจ์ะไม่ให้

ความยนิยอมดงักล่าวขา้พเจา้จะแจง้ใหส้มาชิกทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

ลงช่ือ .............................................................................. 

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

(ผูใ้หค้วามยนิยอม/ผูม้ีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล

ผูใ้หค้วามยนิยอม) 

ลงช่ือ......................................................... 

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

(พยาน) (เจา้หน้าท่ีธนาคาร) 

หมายเหต ุ: - การยนิยอมหรือไม่ยนิยอมใหเ้ปิดเผยขอ้มูลไม่มีผลตอ่การพจิารณาใหบ้ริการผลิตภณัฑห์รอืให้

สินเช่ือแก่ลกูคา้ 

- การยกเลิกการใหค้วามยนิยอมในภายหลงั มีผลเฉพาะขอ้มูลที่สมาชิกไดร้บัจากบริษทัขอ้มูลเครดิต

หลงัจากวนัท่ีสมาชิกได้รับแจ้งเป็นลายลกัษณ์อักษรจากเจ้าของข้อมูลเทา่นั้น 
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หนังสือใหค้วามยนิยอมแก่สมาชิกในการน าขอ้มลูท่ีไดร้บัจากบริษัทขอ้มลูเครดิต 


มาใชจ้ดัท าแบบจ าลองดา้นเครดิต 


       ท าท่ี...................................................................... 


       วนัท่ี...............เดือน............................พ.ศ................. 


บุคคลธรรมดา 


ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว...........................................................นามสกุล....................................................................... 


วนั/เดือน/ปีเกิด................................................................................................................................................................... 


บตัรประจ าตวัประชาชน เลขท่ี 


ส าหรบับุคคลต่างดา้ว หนังสือเดินทาง เลขท่ี 


อื่นๆ โปรดระบุ ................................... เลขท่ี   


นิติบุคคล 


ขา้พเจา้ (นิติบุคคลช่ือ)..............................................................ประเภทนิติบุคคล............................................................ 


ทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี/เลขท่ีอา้งอิงอื่น     เลขท่ี 


วนัท่ีจดทะเบียน................................................................................................................................................................. 


โดยม ีนาย/นาง/นางสาว.............................................................นามสกุล......................................................................... 


และ/หรือ นาย/นาง/นางสาว........................................................นามสกุล........................................................................ 


เป็นผูม้ีอ านาจกระท าการแทนตามหนังสือรบัรอง/ใบส าคญัจดทะเบียน  ซ่ึงออกโดย......................................................... 


ขา้พเจา้เขา้ใจถึงการน าขอ้มลูไปใชท้ าแบบจ าลองดา้นเครดิตแลว้ และยนิยอมให ้ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 


(“สมาชิก”) ซ่ึงเป็นสมาชิกของบริษัท ขอ้มลูเครดิตแห่งชาติ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทขอ้มลูเครดิต”) น าขอ้มลูของ


ขา้พเจา้ท่ีไดร้บัจากบริษัทขอ้มลูเครดิตเฉพาะส่วนท่ีไม่สามารถระบุตวัตน เช่น ช่ือ นามสกุล เลขประจ าตวัประชาชน รวมถึง


ขอ้มลูอื่นใดท่ีสามารถระบุวา่เป็นขา้พเจา้ได ้ ไปใชเ้ป็นปัจจยัหน่ึงในการจดัท าแบบจ าลองดา้นเครดิตตามกฎหมายว่าดว้ย


การประกอบธุรกิจขอ้มลูเครดิตก าหนดเท่าน้ัน รวมทั้งใหส้มาชิกอื่นของบริษัทขอ้มลูเครดิตใชป้ระโยชน์จากแบบจ าลอง


ดงักล่าวไดด้ว้ย และใหคู้่ฉบบัและบรรดาส าเนา ภาพถ่าย ขอ้มลูอิเล็กทรอนิกส ์ หรือโทรสาร ท่ีไดท้ าซ ้าขึ้ นจากหนังสือให้


ความยนิยอมฉบบัน้ี โดยการถ่ายส าเนา ถ่ายภาพ หรือบนัทึกไวไ้ม่ว่าในรปูแบบใดๆ ใหถื้อเป็นหลกัฐานในการใหค้วาม


ยนิยอมของขา้พเจา้เช่นเดียวกนั ทั้งน้ี ขา้พเจา้ทราบวา่เจา้ของขอ้มลูมีสิทธิท่ีจะใหค้วามยนิยอมหรือไม่ก็ได ้ และเมื่อให้


ความยนิยอมแลว้เจา้ของขอ้มลูจะแจง้ความประสงคไ์ม่ใหค้วามยนิยอมอีกต่อไปก็ได ้ ทั้งน้ี หากขา้พเจา้ประสงคจ์ะไม่ให้


ความยนิยอมดงักล่าวขา้พเจา้จะแจง้ใหส้มาชิกทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร 


 


ลงช่ือ .............................................................................. 


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


(ผูใ้หค้วามยนิยอม/ผูม้ีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล


ผูใ้หค้วามยนิยอม) 


 


ลงช่ือ......................................................... 


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


(พยาน) (เจา้หน้าท่ีธนาคาร) 


 


หมายเหต ุ: - การยนิยอมหรือไม่ยนิยอมใหเ้ปิดเผยขอ้มูลไม่มีผลตอ่การพจิารณาใหบ้ริการผลิตภณัฑห์รอืให้


สินเช่ือแก่ลกูคา้ 


 - การยกเลิกการใหค้วามยนิยอมในภายหลงั มีผลเฉพาะขอ้มูลที่สมาชิกไดร้บัจากบริษทัขอ้มูลเครดิต


หลงัจากวนัท่ีสมาชิกได้รับแจ้งเป็นลายลกัษณ์อักษรจากเจ้าของข้อมูลเทา่นั้น 





