หนังสือแจ้งความประสงค์ขอเพิ่มวงเงินกูห้ มุนเวียนสาหรับ
สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย (K-Express Cash) / วงเงินหมุนเวียนถาวรบัตรเครดิตกสิกรไทย (K-Credit Card) ทุกประเภท
เรียน

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเพิ่มวงเงินกูห้ มุนเวียนสินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย (K-Express Cash)/ วงเงินหมุนเวียนถาวรบัตร
เครดิตกสิกรไทย (K-Credit Card) เพื่อความสะดวกและความคล่องตัวในการใช้บตั รมากยิง่ ขึ้ น มีรายละเอียดประกอบการพิจารณาดังนี้
1. ชื่อผูถ้ ือบัตร หมายเลขบัตรกดเงินสด / บัตรเครดิต ที่ตอ้ งการขอเพิ่มวงเงินหมุนเวียนถาวร
ชื่อ ‟ นามสกุล
หมายเลขบัตรกดเงินสด/ บัตรเครดิต
1.1………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
1.2………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
1.3………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
2.ข้า พเจ้า ประสงค์ข อเพิ่ ม วงเงิ น กู ้ห มุ น เวี ย นสิ น เชื่ อ เงิ น สดทัน ใจกสิ ก รไทย หรื อ เพิ่ ม วงเงิ น หมุ น เวี ย นถาวรบัต รเครดิ ต รวมเป็ น
……………………..บาท
3.ข้อมูลผูก้ /ู ้ ผูถ้ ือบัตรหลัก
3.1 อาชีพ
รับราชการ ระดับ..........
พ่อบ้าน/แม่บา้ น
เจ้าของกิจการที่จดทะเบียนพาณิชย์
3.2 ลักษณะอาชีพ
ครู/อาจารย์ ตารวจ/ทหาร
ทนายความ ผูพ้ ิพากษา/อัยการ
เภสัชกร
พนักงานขาย

พนักงานรัฐวิสาหกิจ
อาชีพอิสระ
พนักงานรายวัน/ชัว่ คราว

พนักงานบริษัท
กิจการตนเอง
อื่นๆ.....................................

สถาปนิ ก
แพทย์
พนักงานในสายการผลิต

วิศวกร
พยาบาล
อื่นๆ............

4. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารของผูก้ /ู ้ ผูถ้ ือบัตรหลัก เพื่อประกอบการพิจารณาขอเพิ่มวงเงินกู/้ เพิ่มวงเงินถาวร และลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้องในเอกสารทุกแผ่นแล้วดังนี้
4.1  สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ไม่หมดอายุ หรือ กรณีที่เป็ นลูกค้าต่างชาติ ขอสาเนา Passport, Visa และ Work Permit
ที่ไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
4.2  เอกสารแสดงรายได้
 ต้นฉบับหนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
* กรณีรบั เงินผ่านบัญชีธนาคาร ต้องเพิ่มเติมสาเนาการเดินบัญชีที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 3 เดือน และ
กรณีรบั เงินเดือนเป็ นเงินสด ต้องเพิ่มเติม 50 ทวิปีล่าสุด หรือ 6 เดือนย้อนหลังเป็ นอย่างน้อย
 50 ทวิปีล่าสุด หรือ 6 เดือนย้อนหลังเป็ นอย่างน้อย
 สาเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (ต่อเนื่ องนับจากปั จจุบนั ) และสาเนาหนังสือแสดงความเป็ นเจ้าของกิจการ
และสัดส่วนการถือหุน้ ประเภทกิจการ.........................................................................................
 สาเนาบัญชีเงินฝากหรือเอกสารทางการเงิน (ย้อนหลัง 6 เดือน)
 สาเนารายได้อื่นๆ (ถ้ามี) ………………………..………………………………………………...
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5. วิธีการรับรายได้  รับเป็ นเงินสด/เช็ค  เข้าบัญชีธนาคาร ระบุชื่อธนาคาร ......................................สาขา..............................
 รับเป็ นเงินสดและเข้าบัญชีธนาคารอีกส่วนหนึ่ งระบุชื่อธนาคาร................................สาขา...............................
6.กรณีได้รบั อนุ มตั ิเพิ่มวงเงินหมุนเวียนถาวร ธนาคารจะแจ้งผลผ่านทางSMSกรุณาระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือ……………………………….………..

7. ช่วงเวลาที่สะดวกให้ธนาคารติดต่อ
 8.30-12.00น.

13.00-17.30น.

17.30-20.00น.

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลและรายละเอียดที่ระบุไว้ขา้ งต้นเป็ นความจริงและถูกต้องทุกประการ และยอมรับจานวนเงินกูท้ ี่ธนาคาร
อนุ มตั ิให้เพิ่มวงเงินกูห้ มุนเวียนตามที่ธนาคารอนุ มตั ิ โดยข้าพเจ้าตกลงยินยอมปฏิบตั ิตามข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาสินเชื่อเงินสด
ทันใจกสิกรไทย (K-Express Cash)/บัตรเครดิตกสิกรไทย (K-Credit Card) รวมทั้งข้อกาหนดเงื่อนไขในการใช้บตั ร “K-Express
Cash/K- Credit Card” ตามที่ขา้ พเจ้าได้ทาความตกลงไว้กบั ธนาคาร และให้ถือว่า หนังสือฉบับนี้ เป็ นส่วนหนึ่ งของการสัญญาสินเชื่อเงิน
สดทันใจกสิกรไทย (K-Express Cash) /บัตรเครดิตกสิกรไทย (K-Credit Card)

ลงชื่อ .........................................................................ผูก้ ู/้ ผูถ้ ือบัตรหลัก
(.....................................................................)
วันที่ ............................................................................

หมายเหตุ:
- การขอเพิ่มวงเงินกูห้ มุนเวียนสินเชือ่ เงินสดทันใจกสิกรไทย/วงเงินหมุนเวียนถาวรบัตรเครดิตกสิกรไทย อยูท่ ี่ดุลยพินิจของธนาคารอนุมตั ิสุดท้ายถือว่าสิ้ นสุด
- โปรดส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ขอเพิ่มวงเงินกูห้ มุนเวียน พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาไปที่สาขาธนาคารกสิกรไทยทัว่ ประเทศ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลของผูแ้ นะนา (ชื่อ/ชื่อสกุล) .................................................................... รหัสสาขา.............................. รหัสพนักงาน...................................
ข้อมูลของผูข้ าย (ชื่อ/ชื่อสกุล) ......................................................................... รหัสสาขา.............................. รหัสพนักงาน..................................

ความเห็นเพิ่มเติมของสาขา
......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อผูจ้ ดั การสาขา.........................................................
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เฉพาะเจ้าหน้ าที่ธนาคาร
Ref.No.KBank

ความยิ นยอมในการเปิ ดเผยข้อมูลทางโทรสาร
ทำที่ ..................................................... วันที่ .......................... เดือน ............................. พ.ศ. ............................................
วิธกี ารให้ความยินยอมทางโทรสาร
1. ผูใ้ ห้ความยินยอมต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชือ่
2. ผูใ้ ห้ความยินยอมต้องแนบเอกสารดังนี้มาพร้อมโทรสารด้วย : บุคคลธรรมดา „ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนทีผ่ ใู้ ห้ความยินยอมลงลายมือชือ่ รับรอง
3. ผูใ้ ห้ความยินยอมอาจส่งโทรสารด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้ผใู้ ดเป็นผูส้ ่งแทนก็ได้
เงือนไขในการให้
่
ความยินยอมทางโทรสาร
การให้ความยินยอมทางโทรสารเป็น “ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” หรือเป็นข้อความทีไ่ ด้สร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา หรือประมวลผลด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์
ซึง่ ห้ามมิให้ผใู้ ห้ความยินยอมปฏิเสธความมีผลผูกพันและการบังคับใช้ทางกฎหมายของข้อความใดเพียงเพราะเหตุทข่ี อ้ ความนัน้ อยู่ในรูปของข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ การให้ความยินยอมทางโทรสารนี้จงึ มีผลเป็นการให้ความยินยอมตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตทุกประการ
บุคคลธรรมดา (กรุณาพิมพ์/เขียนตัวบรรจง)
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว
วัน/เดือน/ปี พ.ศ.เกิด

นามสกุล
หมายเลขโทรศัพท์

บัตรประจาตัวประชาชน
สำหรับบุคคลต่ำงด้ำว
หนังสือเดินทาง

เลขที่

อื่นๆ โปรดระบุ

เลขที่

เลขที่

ความยินยอมนี้จดั ทาขึน้ ด้วยความสมัครใจของข้าพเจ้า และส่งให้แก่ บริษทั ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จากัด (บริษทั ) ทาง
โทรสารเพื่อเป็ นหลักฐานว่า ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษทั ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จากัด (บริษทั ) เปิ ดเผยหรือให้ขอ้ มูลของ
ข้าพเจ้าแก่ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ซึง่ เป็ นสมาชิกหรือผูใ้ ช้บริการของบริษทั เพือ่ ประโยชน์ในการวิเคราะห์ส ินเชือ่ การออกบัตร
เครดิต ตามคาขอสินเชือ่ /ขอออกบัตรเครดิตของข้าพเจ้าทีใ่ ห้ไว้กบั ธนาคาร/บริษทั ดังกล่าวข้างต้น รวมทัง้ เพื่อประโยชน์ในการ
ทบทวนสินเชือ่ ต่ออายุสญ
ั ญาสินเชือ่ /บัตรเครดิต การบริหารและป้องกันความเสีย่ งตามข้อกาหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย
และให้ถอื ว่าคูฉ่ บับ และบรรดาสาเนา ภาพถ่าย ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสารทีท่ าสาเนาขึน้ จากโทรสารฉบับนี้ โดยการถ่าย
สาเนา ถ่ายภาพ หรือบันทึกไว้ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ เป็ นหลักฐานในการให้ความยินยอมของข้าพเจ้าเช่นเดียวกัน
อนึ่ ง ก่ อนให้ ค วามยิ นยอมข้า พเจ้ าได้ ทราบถึ ง วิ ธีก ารและเงื่ อนไขของวิ ธีการให้ ความยิ นยอมผ่า นทาง
โทรสาร ซึ่งระบุไว้ด้านบนของความยิ นยอมนี้ อย่างชัดเจนแล้ว
ลงชือ่ X........................................................................................ ลายมือชือ่
(........................................................................................) ตัวบรรจง
ผูใ้ ห้ความยินยอม
ล้ว
ลงชือ่ X .............................................................................. ลายมือชือ่
ลงชือ่ X................................................................................ ลายมือชือ่
(................................................................................. ) ตัวบรรจง
(................................................................................... ) ตัวบรรจง
พยาน
พยาน
หมายเหตุ : ข้อมูลทีบ่ ริษทั เปิดเผยให้แก่สมาชิกหรือผูใ้ ช้บริการเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการพิจารณาสินเชือ่ ของสถาบันการเงิน
แต่การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นสิทธิของเจ้าของข้อมูลทีจ่ ะให้ความยินยอมหรือไม่กไ็ ด้ทจ่ี ะให้ความยินยอมหรือไม่กไ็ ด้
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หนังสือให้ความยินยอมแก่สมาชิกในการนาข้อมูลที่ได้รบั จากบริษัทข้อมูลเครดิต
มาใช้จดั ทาแบบจาลองด้านเครดิต
ทาที่......................................................................
วันที่...............เดือน............................พ.ศ.................
บุคคลธรรมดา
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...........................................................นามสกุล.......................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด...................................................................................................................................................................
บัตรประจาตัวประชาชน เลขที่
สาหรับบุคคลต่างด้าว หนังสือเดินทาง เลขที่
อื่นๆ โปรดระบุ ................................... เลขที่
นิ ติบุคคล
ข้าพเจ้า (นิ ติบุคคลชื่อ)..............................................................ประเภทนิ ติบุคคล............................................................
ทะเบียนนิ ติบุคคลเลขที่/เลขที่อา้ งอิงอื่น เลขที่
วันที่จดทะเบียน.................................................................................................................................................................
โดยมี นาย/นาง/นางสาว.............................................................นามสกุล.........................................................................
และ/หรือ นาย/นาง/นางสาว........................................................นามสกุล........................................................................
เป็ นผูม้ ีอานาจกระทาการแทนตามหนังสือรับรอง/ใบสาคัญจดทะเบียน ซึ่งออกโดย.........................................................
ข้าพเจ้าเข้าใจถึงการนาข้อมูลไปใช้ทาแบบจาลองด้านเครดิตแล้ว และยินยอมให้ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
(“สมาชิก”) ซึ่งเป็ นสมาชิกของบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จากัด (มหาชน) (“บริษัทข้อมูลเครดิต”) นาข้อมูลของ
ข้าพเจ้าที่ได้รบั จากบริษัทข้อมูลเครดิตเฉพาะส่วนที่ไม่สามารถระบุตวั ตน เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน รวมถึง
ข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุวา่ เป็ นข้าพเจ้าได้ ไปใช้เป็ นปั จจัยหนึ่ งในการจัดทาแบบจาลองด้านเครดิตตามกฎหมายว่าด้วย
การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตกาหนดเท่านั้น รวมทั้งให้สมาชิกอื่นของบริษัทข้อมูลเครดิตใช้ประโยชน์จากแบบจาลอง
ดังกล่าวได้ดว้ ย และให้ค่ฉู บับและบรรดาสาเนา ภาพถ่าย ข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ หรือโทรสาร ที่ได้ทาซ้าขึ้ นจากหนังสือให้
ความยินยอมฉบับนี้ โดยการถ่ายสาเนา ถ่ายภาพ หรือบันทึกไว้ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ให้ถือเป็ นหลักฐานในการให้ความ
ยินยอมของข้าพเจ้าเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ข้าพเจ้าทราบว่าเจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะให้ความยินยอมหรือไม่ก็ได้ และเมื่อให้
ความยินยอมแล้วเจ้าของข้อมูลจะแจ้งความประสงค์ไม่ให้ความยินยอมอีกต่อไปก็ได้ ทั้งนี้ หากข้าพเจ้าประสงค์จะไม่ให้
ความยินยอมดังกล่าวข้าพเจ้าจะแจ้งให้สมาชิกทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ลงชื่อ ..............................................................................
(.....................................................................................)
(ผูใ้ ห้ความยินยอม/ผูม้ ีอานาจกระทาการแทนนิ ติบุคคล
ผูใ้ ห้ความยินยอม)

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

หมายเหตุ : - การยินยอมหรือไม่ยนิ ยอมให้เปิ ดเผยข้อมูลไม่มีผลต่อการพิจารณาให้บริการผลิตภัณฑ์หรือให้
สินเชื่อแก่ลกู ค้า
- การยกเลิกการให้ความยินยอมในภายหลัง มีผลเฉพาะข้อมูลที่สมาชิกได้รบั จากบริษทั ข้อมูลเครดิต
หลังจากวันที่สมาชิกได้ รับแจ้ งเป็ นลายลักษณ์ อักษรจากเจ้ าของข้ อมูลเท่านั้น
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