แบบฟอร์ มแจ้ งความประสงค์ ขอเพิ่มวงเงินหมุนเวียนถาวรบัตรเครดิตกสิกรไทย (K-Credit Card) /
วงเงินกู้หมุนเวียนสาหรั บสินเชื่อภายใต้ ช่ ือบัตรเงินด่ วน Xpress Cash หรือสินเชื่อเงินสดทันใจ
กสิกรไทย (K-Express Cash) / ยื่นรายได้ แทนบัญชีเงินฝากคา้ ประกันบัตรเครดิตกสิกรไทย
โปรดระบุข้อมูลบัตรและผู้ก้ ู/ผู้ถือบัตร
ชื่อผู้ถือบัตร หมายเลขบัตรกดเงินสด / บัตรเครดิต ที่ต้องการดาเนินการ
ชื่อ – นามสกุล
หมายเลขบัตรกดเงินสด/ บัตรเครดิต (เฉพาะบัตรหลักเท่านัน)
้
1.
2.
3.
ข้ อมูลผู้ก้ ู / ผู้ถือบัตรหลัก (โปรดระบุ)
อาชีพ
รับราชการ ระดับ..........
พ่อบ้ าน/แม่บ้าน
เจ้ าของกิจการที่จดทะเบียนพาณิชย์
ลักษณะอาชีพ
ครู/อาจารย์
ตารวจ/ทหาร
ทนายความ
ผู้พิพากษา/อัยการ
เภสัชกร
พนักงานขาย

พนักงานรัฐวิสาหกิจ
อาชีพอิสระ
พนักงานรายวัน/ชัว่ คราว

พนักงานบริษัท
กิจการตนเอง

สถาปนิก
แพทย์
พนักงานในสายการผลิต

วิศวกร
พยาบาล
อื่นๆ

โปรดระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือ กรณีได้ รับอนุมตั เิ พิ่มวงเงินหมุนเวียนถาวรธนาคารจะแจ้ งผลทาง SMS
โปรดระบุเบอร์ มือถือ
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ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขอดาเนินการ ดังนี ้
1. การขอเพิ่มวงเงิน ดังนี ้
เพิ่มวงเงินบัตรเครดิตที่ไม่ใช้ บญ
ั ชีเงินฝากเป็ นหลักประกันจากเดิม
เพิ่มวงเงินบัตรเครดิตที่ใช้ บัญชีเงินฝากเป็ นหลักประกันจากเดิม
โดยใช้ บญ
ั ชีเงินฝากเลขที่
สาขา

จานวน

บาท เป็ น
บาท เป็ น

บาท
บาท
บาท

หมายเหตุ: กรณีเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต และเดิมไม่ได้ จดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ ให้ ลกู ค้ าทาสัญญาจานาสิทธิทจี่ ะถอน
เงินจากบัญชีเงินฝาก เพื่อส่งแนบไปพร้ อมกับหนังสือฉบับนี ้ด้ วย
: กรณีเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต และเดิมมีการจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ ให้ ดาเนินการเปลีย่ นแปลงการจดทะเบียน
หลักประกันทางธุรกิจพร้ อมทาจานาสิทธิบญ
ั ชีเงินฝาก เพื่อส่งแนบไปพร้ อมกับหนังสือฉบับนี ้ด้ วย

ขอเพิ่มวงเงินสินเชื่อภายใต้ ชื่อบัตรเงินด่วน จากเดิม
บาท เป็ น
บาท
*การชี ้แจงการมีวงเงินสินเชื่อบุคคล เฉพาะกรณีขอเพิ่มวงเงินกู้หมุนเวียนสาหรับสินเชื่อภายใต้ ชื่อบัตรเงิน
ด่วน Xpress Cash หรื อสินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย (K-Express Cash) ผู้มีรายได้ น้อยกว่า 30,000 บาท
ปั จจุบนั ข้ าพเจ้ ามีวงเงินสินเชื่อบุคคล และวงเงินที่อยูร่ ะหว่างยื่นขอ/ ขอเพิ่ม ตังแต่
้ 2 เดือนก่อนหน้ า
จนถึงปั จจุบนั จากสถาบันการเงิน/ ผู้ประกอบสินเชื่อบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
จานวน
แห่ง รวมทังสิ
้ ้น
บาท
หมายเหตุ: กรณีกรอกข้ อมูลไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วน และ/ หรื อลูกค้ ามีรายได้ หรื อมีกระแสเงินสดหมุนเวียนเข้ าในบัญชีเงิน
ฝากซึง่ ฝากกับสถาบันการเงินโดยเฉลีย่ น้ อยกว่า 30,000 บาทต่อเดือน โดยมีวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลรวมตังแต่
้ 3 แห่งขึ ้นไป
ธนาคารมีสทิ ธิปฏิเสธการให้ สนิ เชื่อ หรื อ กรณีลกู ค้ าทาสัญญาเงินกู้ไว้ แล้ ว ให้ ถือว่าลูกค้ าผิดสัญญาและธนาคารมีสทิ ธิลด
หรื อบอกเลิกวงเงินได้ ทนั ที และให้ หนี ้ที่เกิดขึ ้นภายใต้ สญ
ั ญากู้เงินถึงกาหนดชาระทันที

2. ขอยื่นรายได้ ทดแทนการใช้ บญ
ั ชีเงินฝากเป็ นหลักประกัน
ระบุเอกสารแสดงรายได้ ที่ใช้ ทดแทนบัญชีเงินฝาก
กรณีพนักงาน/ข้ าราชการ แนบต้ นฉบับหนังสือรับรองเงินเดือน*/สลิปเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
กรุณาระบุรายได้ ตอ่ เดือน
บาท
**กรณีมีบญ
ั ชีเงินเดือนกับธนาคาร (KBank Payroll) ตังแต่
้ 7 เดือนขึ ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้
กรณีประกอบอาชีพอิสระ (เช่น นักแสดง นายหน้ าขายประกัน ขายตรง เป็ นต้ น)
แนบ 50 ทวิ ปี ล่าสุด หรื อ 6 เดือนย้ อนหลังเป็ นอย่างน้ อย และกรุณาระบุ
ประเภทอาชีพอิสระ
รายได้ ตอ่ เดือน
บาท
กรณีเป็ นเจ้ าของกิจการ แนบสาเนาหนังสือแสดงความเป็ นเจ้ าของกิจการ และ
สาเนาบัญชีเงินฝาก (ย้ อนหลัง 6 เดือน) และสัดส่วนการถือหุ้น
ประเภทกิจการ
ยอดขายเฉลี่ยต่อเดือน
บาท
กาไรสุทธิตอ่ เดือน (เฉพาะส่วนของผู้สมัคร)
บาท
**กรณีเดินบัญชีกบั ธนาคารกสิกรไทย ตังแต่
้ 6 เดือนขึ ้นไป ไม่ต้องแนบสาเนาบัญชีเงินฝาก
กรณีผ้ มู ีเงินออม แนบสาเนาบัญชีเงินฝากหรื อเอกสารทางการเงิน (ย้ อนหลัง 6 เดือน)
**กรณีเป็ นบัญชีฝากที่มีอยู่กบั ธนาคารกสิกรไทย ไม่ต้องแนบสาเนาบัญชีเงินฝาก
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รายได้ อื่นๆ
ที่มาของรายได้ อื่นๆ (แนบเอกสารประกอบ)

โบนัส

บาท/เดือน
ค่าคอมมิชชัน่
อื่นๆ (โปรดระบุ)

หมายเหตุ:
1. กรณียื่นเอกสารรายได้ อืนทดแทนเพื่อปรับรายได้ ต้ องแนบเอกสารเพิ่มเติม ได้ แก่ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ที่ไม่
หมดอายุ หรื อ กรณีที่เป็ นลูกค้ าต่างชาติ ขอสาเนา Passport, Visa ที่ไม่หมดอายุ พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
2. กรณีขอเปลีย่ นแปลงการจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ ต้ องชาระค่าธรรมเนียม 230 บาท และค่า อากรสแตมป์ 2 บาท

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อมูลและรายละเอียดที่ระบุไว้ ข้างต้ นเป็ นความจริงและถูกต้ องทุกประการ และ
ยอมรับจานวนเงินกู้ที่ธนาคารอนุมตั ใิ ห้ เพิ่มวงเงินกู้หมุนเวียนตามที่ธนาคารอนุมตั ิ โดยข้ าพเจ้ าตกลงยินยอมปฏิบตั ิ
ตามข้ อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาบัตรเครดิตกสิกรไทย (K-Credit Card)/ สินเชื่อภายใต้ ชื่อบัตรเงินด่วน Xpress
Cash หรื อสินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย (K-Express Cash) รวมทังข้
้ อกาหนดเงื่อนไขในการใช้ บตั ร “K- Credit Card/
K-Express Cash หรื อ Xpress Cash” ตามที่ข้าพเจ้ าได้ ทาความตกลงไว้ กบั ธนาคาร และให้ ถือว่า หนังสือฉบับนี ้ เป็ น
ส่วนหนึง่ ของการสัญญาบัตรเครดิตกสิกรไทย (K-Credit Card)/ สินเชื่อภายใต้ ชื่อบัตรเงินด่วน Xpress Cash หรื อ
สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย (K-Express Cash)

ลงชื่อ
(
วันที่

ผู้ก้ /ู ผู้ถือบัตรหลัก
)

หมายเหตุ
: การขอเพิ่มวงเงินหมุนเวียนถาวรบัตรเครดิตกสิกรไทย/ วงเงินสินเชื่อภายใต้ ชื่อบัตรเงินด่วน Xpress Cash หรื อ
สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย (K-Express Cash)อยูท่ ี่ดลุ ยพินิจของธนาคารอนุมตั ิ
: กรณีการขอเพิ่มวงเงินกู้หมุนเวียนสินเชื่อภายใต้ ชื่อบัตรเงินด่วน Xpress Cash หรื อ สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย
(K-Express Cash) ธนาคารจะพิจารณาเพิ่ม/ เปลี่ยนแปลงเฉพาะวงเงินในบัตรเท่านัน้ สาหรับอัตราดอกเบี ้ยให้
เป็ นไปตามสัญญาสินเชื่อภายใต้ ชื่อบัตรเงินด่วน Xpress Cash หรื อสินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย (K-Express
Cash) ที่ลกู ค้ าทาไว้ กบั ธนาคาร
: การจัดส่งแบบฟอร์ มนี ้และเอกสารประกอบ ให้ สาขาส่งงานผ่านระบบ Smart Serve ตามกระบวนการปกติ

ข้ อมูลของผู้แนะนา
(ชื่อ/ชื่อสกุล)

รหัสสาขา

รหัสพนักงาน

ข้ อมูลของผู้ขาย
(ชื่อ/ชื่อสกุล)

รหัสสาขา

รหัสพนักงาน
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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

เลขที่

เลขที่

อื่นๆ โปรดระบุ

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 ประโยชน์ในการวิเคราะห์สนิ เชือ่ การออกบัตร
เครดิต ตามคาขอสินเชื่อ/ขอออกบัตรเครดิตของข้าพเจ้าทีใ่ ห้ไว้กบั ธนาคาร/บริษทั ดังกล่าวข้างต้น รวมทัง้ เพื่อประโยชน์ในการ
ทบทวนสินเชือ่ ต่ออายุสญ
ั ญาสินเชื่อ/บัตรเครดิต การบริหารและป้องกันความเสีย่ งตามข้อกาหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย
และให้ถอื ว่าคูฉ่ บับ และบรรดาสาเนา ภาพถ่าย ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสารทีท่ าสาเนาขึน้ จากโทรสารฉบับนี้ โดยการถ่าย
สาเนา ถ่ายภาพ หรือบันทึกไว้ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ เป็ นหลักฐานในการให้ความยินยอมของข้าพเจ้าเช่นเดียวกัน
อนึ่ ง ก่ อนให้ ความยิ นยอมข้าพเจ้าได้ ท ราบถึ งวิ ธีการและเงื่ อนไขของวิ ธีการให้ ความยิ นยอมผ่า นทาง
โทรสาร ซึ่งระบุไว้ด้านบนของความยิ นยอมนี้ อย่างชัดเจนแล้ว
ลงชือ่ X........................................................................................ ลายมือชือ่
(........................................................................................) ตัวบรรจง
ผูใ้ ห้ความยินยอม

ล้ว

ลงชือ่ X .............................................................................. ลายมือชือ่
(................................................................................. ) ตัวบรรจง
พยาน

ลงชือ่ X................................................................................ ลายมือชือ่
(................................................................................... ) ตัวบรรจง
พยาน

หมายเหตุ : ข้อมูลทีบ่ ริษทั เปิดเผยให้แก่สมาชิกหรือผูใ้ ช้บริการเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการพิจารณาสินเชือ่ ของสถาบันการเงิน
แต่การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นสิทธิของเจ้าของข้อมูลทีจ่ ะให้ความยินยอมหรือไม่กไ็ ด้ทจ่ี ะให้ความยินยอมหรือไม่กไ็ ด้
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หนังสือให้ความยินยอมแก่สมาชิกในการนาข้อมูลที่ได้รบั จากบริษัทข้อมูลเครดิต
มาใช้จดั ทาแบบจาลองด้านเครดิต
เขียนที่.........................................................................................
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. ธนาคารกสิกร
ไทย (“สมาชิก”) ซึ่งเป็ นสมาชิกของบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จากัด (“บริษัทข้อมูลเครดิต”) นาข้อมูลของข้าพเจ้า
ที่ได้รบั จากบริษัทข้อมูลเครดิตเฉพาะส่วนที่ไม่สามารถระบุตวั ตน เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน รวมถึงข้อมูล
อื่นใดที่สามารถระบุวา่ เป็ นข้าพเจ้าได้ ไปใช้เป็ นปั จจัยหนึ่ งในการจัดทาแบบจาลองด้านเครดิตตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตกาหนด รวมทั้งให้สมาชิกอื่นของบริษัทข้อมูลเครดิตที่เป็ นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
กันกับสมาชิกโดยจัดอยูใ่ นประเภท Full Consolidation ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยใช้ประโยชน์จาก
แบบจาลองดังกล่าวได้ดว้ ย และให้ค่ฉู บับและบรรดาสาเนา ภาพถ่าย ข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ หรือโทรสาร ที่ได้ทาซ้าขึ้ น
จากหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้ โดยการถ่ายสาเนา ถ่ายภาพ หรือบันทึกไว้ไม่วา่ ในรูปแบบใดๆ ให้ถื อเป็ นหลักฐาน
ในการให้ความยินยอมของข้าพเจ้าเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ข้าพเจ้าทราบว่าเจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะให้ความยินยอมหรือไม่ก็
ได้ และเมื่อให้ความยินยอมแล้วเจ้าของข้อมูลจะแจ้งความประสงค์ไม่ให้ความยินยอมอีกต่อไปก็ได้ ทั้งนี้ หากข้าพเจ้า
ประสงค์จะไม่ให้ความยินยอมดังกล่าวข้าพเจ้าจะแจ้งให้สมาชิกทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

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