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หนังสือแจงความประสงคขอเพิ่ม/ลด วงเงินกูหมุนเวียนสําหรับสินเช่ือเงินสดทันใจกสิกรไทย (K-Express Cash) 

 

สาขา................................................................ รหัสสาขา....................... 
 
 

เรียน ผูบริหารฝายปฏิบัติการผลิตภัณฑสินเชื่อไมมีหลักประกัน 
 บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 
 
 

 ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว ............................................................................................... มีความประสงคขอเปล่ียนแปลง 
วงเงินกูหมุนเวียนสําหรับ สินเช่ือเงินสดทันใจกสิกรไทย (K-Express Cash) ตามท่ีไดรับอนุมัติจาก บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 
(“ธนาคาร”) เพื่อความสะดวกและความคลองตัวในการใชบริการสินเช่ือเงินสดทันใจกสิกรไทย (K-Express Cash) มากยิ่งขึ้น 
โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
 
 

1. ชื่อผูถือบัตร และ หมายเลขบัตร K-Express Cash ของสินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย ท่ีใชในการเบิกรับเงินกูตามสัญญาสินเชื่อ 
ช่ือ – นามสกุล หมายเลขบัตร 

 

...........................................................………………….............…
 

    
 
 

2. ปจจุบันขาพเจาไดรับอนุมัติวงเงินกูหมุนเวียนสําหรับสินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย (K-Express Cash) จํานวน.......................บาท 
และขาพเจาประสงคขอเปล่ียนแปลงวงเงินกูหมุนเวียน สําหรับสินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย (K-Express Cash) ดังนี้ 
  ขอเพิ่มวงเงินกูหมุนเวียนอีก จํานวน ......................... บาท รวมเปน จํานวน........................... บาท (..................................) 
  ขอลดวงเงินกูหมุนเวียนลง   จํานวน ......................... บาท เหลือเปน จํานวน......................... บาท (..................................) 
 
 

3. ขาพเจาไดแนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาขอเปล่ียนแปลงวงเงินกูหมุนเวียน และลงนามรับรองสําเนาถูกตองในเอกสาร 
ทุกแผนแลวดังนี้ 
  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนท่ีไมหมดอายุ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
  กรณีพนักงาน/ขาราชการ 
  ตนฉบับหนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน (อายุไมเกิน 3 เดือน) กรุณาระบุรายไดตอเดือน .................................บาท 
  กรณีประกอบอาชีพอิสระ (เชน ขายประกัน, ตัวแทนของแอมเวย เปนตน) 
  แนบ 50 ทวิ และกรุณาระบุประเภทอาชีพอิสระ........................................ กรุณาระบุรายไดตอเดือน.............................บาท 
  กรณีเปนเจาของกิจการ 
 แนบสําเนาหนังสือแสดงความเปนเจาของกิจการและสําเนาบัญชีเงินฝากยอนหลัง 6 เดือน และสัดสวนการถือหุน ประเภท 
กิจการ.....................................ยอดขายเฉล่ียตอเดือน.........................บาท กําไรสุทธิตอเดือน(เฉพาะสวนของผูกู)......................บาท 
 
 

4. วิธีการรับรายได  
  รับเปนเงินสด/เช็ค  
  รับเปนเงินสดและเขาบัญชีธนาคารอีกสวนหนึ่ง 
  เขาบัญชีธนาคาร  ระบุชื่อธนาคาร ...........................................................................สาขา....................................................... 
  รายจายประจํา ..........................................................................บาท ตอเดือน 
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5. กรณีอนุมัติวงเงินกูหมุนเวียน สําหรับสินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย (K-Express Cash) ธนาคารจะแจงผลอนุมัติดังกลาว  
ผานทาง SMS กรุณาระบุหมายเลขโทรศัพทมือถือ............................................................................................. 
หากไมสะดวกที่จะรับผลอนุมัติผานทาง SMS ได โปรดระบุชองทางอ่ืนท่ีทานตองการใหธนาคารจัดสงหนังสือแจงผลอนุมัติวงเงินกู
หมุนเวียนสําหรับสินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย (K-Express Cash) ดังกลาว ดังนี้ 
  ท่ีบาน   ท่ีทํางาน (ตามท่ีขาพเจาไดระบุไวในใบสมัคร) 
 
 ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลและรายละเอียดท่ีระบุไวขางตนเปนความจริงและถูกตองทุกประการ และยอมรับจํานวน 
เงินกูท่ีธนาคารอนุมัติใหเพิ่ม / ลด วงเงินกูหมุนเวียนตามท่ีธนาคารอนุมัติ โดยขาพเจาตกลงยินยอมปฏิบัติตามขอตกลงและ
เง่ือนไขของสัญญาสินเช่ือเงินสดทันใจกสิกรไทย (K-Express Cash) ตามใบสมัครและสัญญาสินเช่ือเงินสดทันใจกสิกรไทย 
(K-Express Cash) รวมท้ังขอกําหนดเง่ือนไขในการใชบัตร “K-Express Cash” ตามท่ีขาพเจาไดทําความตกลงไวกับ
ธนาคารท่ีสมัครบริการสินเช่ือเงินสดทันใจกสิกรไทย (K-Express Cash) ทุกประการ และใหถือวา หนังสือฉบับนี้ เปนสวน
หนึ่งของการสัญญาสินเช่ือเงินสดทันใจกสิกรไทย (K-Express Cash) ดวย 
 
 
  ลงชื่อ............................................................................................ผูกู 
   (........................................................................................) 
  วันท่ี ............................................................................................ 
 
 

หมายเหตุ: การขอเพิ่ม / ลดวงเงินหมุนเวียนถาวร อยูท่ีดุลยพินิจของธนาคารอนุมัติสุดทายถือวาสิ้นสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สําหรับเจาหนาท่ีธนาคาร 

สําหรับสาขา 
ความเห็นเพิ่มเติมของสาขา.................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
 

       ลงชื่อ......................................................... ผูจัดการสาขา 
                  (.....................................................) พรอมตราประทับ 
กรณีของฝายปฏิบัติการผลิตภัณฑสินเชื่อไมมีหลักประกันตองการขอมูลเพิ่มเติมจากสาขา  
ติดตอคุณ...............................................................................สาขา...................................................โทร............................................... 
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                                                                                                                                                      เฉพาะเจาหนาท่ีธนาคาร 
                                                                                                                                         Ref.No.KBank 

 

        ความยินยอมในการเปดเผยขอมูลทางโทรสาร 

ทําท่ี  ..................................................... วันท่ี .......................... เดือน ............................. พ.ศ. ............................................ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคคลธรรมดา  (กรุณาพิมพ/เขียนตัวบรรจง) 
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว   นามสกุล   
วัน/เดือน/ป พ.ศ.เกิด  หมายเลขโทรศัพท   

   บัตรประจําตัวประชาชน       เลขที่          
สําหรับบุคคลตางดาว 

   หนังสือเดินทาง  เลขที่   

   อ่ืนๆ โปรดระบุ  เลขที่   

          
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการใหความยินยอมทางโทรสาร 
1. ผูใหความยินยอมตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนและลงลายมือชื่อ   
2. ผูใหความยินยอมตองแนบเอกสารดังน้ีมาพรอมโทรสารดวย  : บุคคลธรรมดา  • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ผูใหความยินยอมลงลายมือชื่อรับรอง 
3. ผูใหความยินยอมอาจสงโทรสารดวยตัวเองหรือมอบหมายใหผูใดเปนผูสงแทนก็ได

เงื่อนไขในการใหความยินยอมทางโทรสาร 
การใหความยินยอมทางโทรสารเปน “ขอมูลอิเล็กทรอนิกส” หรือเปนขอความที่ไดสราง สง รับ เก็บรักษา หรือประมวลผลดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
ซ่ึงหามมิใหผูใหความยินยอมปฏิเสธความมีผลผูกพันและการบังคับใชทางกฎหมายของขอความใดเพียงเพราะเหตุที่ขอความนั้นอยูในรูปของขอมูล
อิเล็กทรอนิกส การใหความยินยอมทางโทรสารนี้จึงมีผลเปนการใหความยินยอมตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิตทุกประการ

            ความยินยอมนี้จัดทําขึ้นดวยความสมัครใจของขาพเจา และสงใหแก บริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด (บริษัท) ทาง
โทรสารเพื่อเปนหลักฐานวา   ขาพเจาตกลงยินยอมใหบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด (บริษัท)  เปดเผยหรือใหขอมูลของ
ขาพเจาแก  บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ซึ่งเปนสมาชิกหรือผูใชบริการของบริษัท เพื่อประโยชนในการวิเคราะหสินเชื่อ การออกบัตร
เครดิต ตามคําขอสินเชื่อ/ขอออกบัตรเครดิตของขาพเจาที่ใหไวกับธนาคาร/บริษัทดังกลาวขางตน   รวมทั้งเพื่อประโยชนในการ
ทบทวนสินเชื่อ ตออายุสัญญาสินเชื่อ/บัตรเครดิต การบริหารและปองกันความเส่ียงตามขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทย 
และใหถือวาคูฉบับ และบรรดาสําเนา ภาพถาย ขอมูลอิเล็กทรอนิกส หรือโทรสารท่ีทําสําเนาขึ้นจากโทรสารฉบับนี้  โดยการถาย
สําเนา ถายภาพ หรือบันทึกไวไมวาในรูปแบบใดๆ  เปนหลักฐานในการใหความยินยอมของขาพเจาเชนเดียวกัน 

              อนึ่ง กอนใหความยินยอมขาพเจาไดทราบถึงวิธีการและเงื่อนไขของวิธีการใหความยินยอมผานทาง
โทรสาร ซึ่งระบุไวดานบนของความยินยอมนี้อยางชัดเจนแลว 

       ลงชื่อ X........................................................................................  ลายมือชื่อ 
           (........................................................................................) ตัวบรรจง 

ผูใหความยินยอม 
  ลงชื่อ X ..............................................................................  ลายมือชื่อ
         (................................................................................. ) ตัวบรรจง

พยาน 

 ลงชื่อ X................................................................................  ลายมือชื่อ
         (................................................................................... ) ตัวบรรจง 
                                     พยาน 

หมายเหตุ : ขอมูลที่บริษัทเปดเผยใหแกสมาชิกหรือผูใชบริการเปนองคประกอบหน่ึงในการพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงิน  
               แตการเปดเผยขอมูลดังกลาวเปนสิทธิของเจาของขอมูลที่จะใหความยินยอมหรือไมก็ไดที่จะใหความยินยอมหรือไมก็ได 


