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

 พนักงานบริ ษัท
 กิจการตนเอง

 สถาปนิก
 แพทย์
 พนักงานในสายการผลิต

 วิศวกร
 พยาบาล
 อื่นๆ

 โปรดระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือ กรณีได้ รับอนุมตั เิ พิ่มวงเงินหมุนเวียนถาวรธนาคารจะแจ้ งผลทาง SMS
โปรดระบุเบอร์ มือถือ
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ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ ขอดาเนินการ ดังนี ้
 1. การขอเพิ่มวงเงินหมุนเวียนถาวร ดังนี ้
เพิ่มวงเงินบัตรเครดิตที่ไม่ใช้ บญ
ั ชีเงินฝากเป็ นหลักประกันจากเดิม
เพิ่มวงเงินบัตรเครดิตที่ใช้ บัญชีเงินฝากเป็ นหลักประกันจากเดิม

บาท เป็ น
บาท เป็ น

บาท
บาท

โดยใช้ บญ
ั ชีเงินฝากเลขที่
สาขา

จานวน

บาท

หมายเหตุ: กรณีเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตที่ใช้ บญ
ั ชีเงินฝากเป็ นหลักประกัน ให้ ลกู ค้ าทาสัญญาจานาสิทธิที่จะถอนเงินจากบัญชี
เงินฝาก 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
ปัจจุบนั ข้ าพเจ้ ามีวงเงินสินเชื่อบุคคล และวงเงินที่อยูร่ ะหว่างยื่นขอ/ ขอเพิ่ม ตังแต่
้ 2 เดือนก่อนหน้ า
จนถึงปัจจุบนั จากสถาบันการเงิน/ ผู้ประกอบสินเชื่อบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
จานวน
แห่ง รวมทังสิ
้ ้น
บาท
หมายเหตุ : กรณีกรอกข้ อมูลไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วน และ/ หรื อลูกค้ ามีรายได้ หรื อมีกระแสเงินสดหมุนเวียนเข้ าในบัญชีเงิน
ฝากซึ่งฝากกับสถาบันการเงินโดยเฉลี่ยน้ อยกว่า 30,000 บาทต่อเดือน โดยมีวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลรวมตังแต่
้ 3 แห่งขึ ้นไป
ธนาคารมีสิทธิปฏิเสธการให้ สินเชื่อ หรื อ กรณีลกู ค้ าทาสัญญาเงินกู้ไว้ แล้ ว ให้ ถือว่าลูกค้ าผิดสัญญาและธนาคารมีสิทธิ ลด
หรื อบอกเลิกวงเงินได้ ทนั ที และให้ หนี ้ที่เกิดขึ ้นภายใต้ สญ
ั ญากู้เงินถึงกาหนดชาระทันที

 2. ขอยื่นรายได้ ทดแทนการใช้ บัญชีเงินฝากเป็ นหลักประกันวงเงินบัตรเครดิต
เอกสารแสดงรายได้ ท่ ีใช้ ประกอบการพิจารณา
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 ลา่ สุด 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

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อมูลและรายละเอียดที่ระบุไว้ ข้างต้ นเป็ นความจริงและถูกต้ องทุกประการ และ
ยอมรับจานวนเงินกู้ที่ธนาคารอนุมตั ใิ ห้ เพิ่มวงเงินกู้หมุนเวียนตามที่ธนาคารอนุมตั ิ โดยข้ าพเจ้ าตกลงยินยอมปฏิบตั ิ
ตามข้ อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาบัตรเครดิตกสิกรไทย (K-Credit Card)/ สินเชื่อภายใต้ ช่ ือบัตรเงินด่ วน
Xpress Cash หรื อสินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย (K-Express Cash) รวมทัง้ ข้ อกาหนดเงื่อนไขในการใช้ บัตร
“K- Credit Card/ K-Express Cash หรือ Xpress Cash” ตามที่ข้าพเจ้ าได้ ทาความตกลงไว้ กบั ธนาคาร และให้ ถือว่า
หนังสือฉบับนี ้ เป็ นส่วนหนึง่ ของการสัญญาบัตรเครดิตกสิกรไทย (K-Credit Card)/ สินเชื่อภายใต้ ชื่อบัตรเงินด่วน
Xpress Cash หรื อสินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย (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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เฉพาะเจ้ าหน้ าที่ธนาคาร
Ref. No. KBank

ความยินยอมในการเปิ ดเผยข้ อมูลทางโทรสาร
ทำที่ ........................................................................................ วันที่ .............. เดือน ................................ พ.ศ. ..........................
วิธีการให้ ความยินยอมทางโทรสาร
1. ผูใ้ ห้ควำมยินยอมต้องกรอกข้อควำมให้ถูกต้องครบถ้วนและลงลำยมือชื่อ
2. ผูใ้ ห้ควำมยินยอมต้องแนบเอกสำรดังนี้มำพร้อมโทรสำรด้วย : บุคคลธรรมดำ • สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนที่ผใู้ ห้ควำมยินยอมลงลำยมือชื่อรับรอง
3. ผูใ้ ห้ควำมยินยอมอำจส่ งโทรสำรด้วยตัวเองหรื อมอบหมำยให้ผใู ้ ดเป็ นผูส้ ่ งแทนก็ได้

เงื่อนไขในการให้ ความยินยอมทางโทรสาร
กำรให้ควำมยินยอมทำงโทรสำรเป็ น “ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” หรื อเป็ นข้อควำมที่ได้สร้ำง ส่ ง รับ เก็บรักษำ หรื อประมวลผลด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ งห้ำมมิให้ผใู ้ ห้
ควำมยินยอมปฏิเสธควำมมีผลผูกพันและกำรบังคับใช้ทำงกฎหมำยของข้อควำมใดเพียงเพรำะเหตุที่ขอ้ ควำมนั้นอยูใ่ นรู ปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
กำรให้ควำมยินยอมทำงโทรสำรนี้จึงมีผลเป็ นกำรให้ควำมยินยอมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตทุกประกำร

บุคคลธรรมดา (กรุ ณำพิมพ์/เขียนตัวบรรจง)
ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว
วัน/เดือน/ปี พ.ศ.เกิด
บัตรประจำตัวประชำชน
สาหรับบุคคลต่ างด้าว
หนังสื อเดินทำง
อื่นๆ โปรดระบุ

นำมสกุล
หมำยเลขโทรศัพท์
เลขที่
เลขที่
เลขที่

ควำมยิน ยอมนี้ จัด ท ำขึ้ น ด้ว ยควำมสมัค รใจของข้ำ พเจ้ำ และส่ ง ให้แ ก่ บริ ษ ัท ข้อ มู ล เครดิ ต แห่ ง ชำติ จ ำกัด (บริ ษ ัท ) ทำงโทรสำรเพื่อ เป็ น
หลักฐำนว่ำ ข้ำพเจ้ำตกลงยิน ยอมให้บ ริ ษ ัท ข้อ มูล เครดิ ตแห่ งชำติ จำกัด (บริ ษ ัท ) เปิ ดเผยหรื อ ให้ข้อ มู ล ของข้ำพเจ้ำแก่ บมจ.ธนำคำรกสิ ก รไทย
ซึ่ งเป็ นสมำชิ กหรื อผูใ้ ช้บริ กำรของบริ ษทั เพื่อประโยชน์ในกำรวิเครำะห์สินเชื่ อ กำรออกบัตรเครดิต ตำมคำขอสิ นเชื่ อ/ขอออกบัตรเครดิตของข้ำพเจ้ำ
ที่ให้ไว้กบั ธนำคำร/บริ ษทั ดังกล่ำวข้ำงต้น รวมทั้งเพื่อประโยชน์ในกำรทบทวนสิ นเชื่อ ต่ออำยุสัญญำสิ นเชื่อ/บัตรเครดิต กำรบริ หำรและป้องกันควำมเสี่ ยง
ตำมข้อ กำหนดของธนำคำรแห่ งประเทศไทย และให้ถื อ ว่ำคู่ ฉบับ และบรรดำส ำเนำ ภำพถ่ ำย ข้อ มูล อิ เล็กทรอนิ กส์ หรื อ โทรสำรที่ ท ำส ำเนำขึ้ นจำก
โทรสำรฉบับนี้ โดยกำรถ่ำยสำเนำ ถ่ำยภำพ หรื อบันทึกไว้ไม่วำ่ ในรู ปแบบใดๆ เป็ นหลักฐำนในกำรให้ควำมยินยอมของข้ำพเจ้ำเช่นเดียวกัน
อนึ่ ง ก่ อ นให้ ความยิ น ยอมข้ า พเจ้ า ได้ ท ราบถึ ง วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขของวิ ธี ก ารให้ ความยิ น ยอมผ่ านทางโทรสาร ซึ่ ง ระบุ ไ ว้ ด้ า นบน
ของความยินยอมนี้อย่ างชัดเจนแล้ว

ล้ว

ลงนำม X........................................................................................ ลำยมือชื่อ
(........................................................................................) ตัวบรรจง
ผูใ้ ห้ควำมยินยอม
เฉพำะเจ้ำหน้ำที่ธนำคำร/ตัวแทนธนำคำร

ลงนำม X .............................................................................. ลำยมือชื่อ
(................................................................................. ) ตัวบรรจง
พยำน

ลงนำม X .............................................................................. ลำยมือชื่อ
(................................................................................. ) ตัวบรรจง
พยำน

หมายเหตุ : ข้ อมูลที่บริษทั เปิ ดเผยให้ แก่สมาชิกหรื อผู้ใช้ บริ การเป็ นองค์ ประกอบหนึ่งในการพิจารณาสิ นเชื่ อของสถาบันการเงิน แต่ การเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่ าวเป็ น
สิ ทธิของเจ้ าของข้ อมูลที่จะให้ ความยินยอมหรื อไม่ กไ็ ด้
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หนังสือให้ ความยินยอมแก่ สมาชิกในการนาข้ อมูลที่ได้ รับจากบริษัทข้ อมูลเครดิต
มาใช้ จัดทาแบบจาลองด้ านเครดิต
ข้ าพเจ้ าเข้ าใจถึงการนาข้ อมูลไปใช้ ทาแบบจาลองด้ านเครดิต และยินยอมให้ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (“สมาชิก”) ซึ่งเป็ น
สมาชิ กของบริ ษัทข้ อมูลเครดิตนาข้ อมูลของข้ าพเจ้ าที่ได้ รับจากบริ ษัทข้ อมูลเครดิตเฉพาะส่วนที่ไม่สามารถระบุตวั ตน เช่น ชื่อ
นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน รวมถึงข้ อมูลอื่นใดที่สามารถระบุว่าเป็ นข้ าพเจ้ าได้ ไปใช้ เป็ นปั จจัยหนึ่งในการจัดทาแบบจาลอง
ด้ านเครดิตตามกฎหมายว่าด้ วยการประกอบธุรกิจข้ อมูลเครดิตกาหนดเท่านัน้ และให้ ค่ฉู บับและบรรดาสาเนา ภาพถ่าย ข้ อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ หรื อโทรสาร ที่ได้ ทาซ ้าขึ ้นจากหนังสือให้ ความยินยอมฉบับนี ้ โดยการถ่ายสาเนา ถ่ายภาพ หรื อบันทึกไว้ ไม่ว่าใน
รู ปแบบใดๆ ให้ ถือเป็ นหลักฐานในการให้ ความยินยอมของข้ าพเจ้ าเช่นเดียวกัน ทังนี
้ ้ ข้ าพเจ้ าทราบว่าเจ้ าของข้ อมูลมีสิทธิที่จะให้
ความยินยอมหรื อไม่ก็ได้ และเมื่อให้ ความยินยอมแล้ วเจ้ าของข้ อมูลจะแจ้ งความประสงค์ไม่ให้ ความยินยอมอีกต่อไปก็ได้ ทังนี
้ ้ หาก
ข้ าพเจ้ าประสงค์จะไม่ให้ ความยินยอมดังกล่าว ข้ าพเจ้ าจะแจ้ งให้ สมาชิ กทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ลงชื่อ ......................................................(ผู้ให้ ความยินยอม) ลงชื่อ....................................................พยาน(เจ้ าหน้ าที่ธนาคาร)
(.............................................................) ตัวบรรจง
(..........................................................) ตัวบรรจง
วันที่.................................................................................รหัสพนักงาน.....................................สาขา.....................................................
หมายเหตุ
1. การยินยอมหรื อไม่ยินยอมให้ เปิ ดเผยข้ อมูลไม่มีผลต่อการพิจารณาให้ บริ การผลิตภัณฑ์หรื อให้ สนิ เชื่อแก่ลกู ค้ า
2. การยกเลิกการให้ ความยินยอมในภายหลัง มีผลเฉพาะข้ อมูลที่สมาชิกได้ รับจากบริ ษัทข้ อมูลเครดิตหลังจากวันที่สมาชิกได้ รับ
แจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากเจ้ าของข้ อมูลเท่านัน้
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