
กรณีพนักงานประจำ/ขาราชการ/
รัฐวิสาหกิจ

กรณีเจาของกิจการหรือประกอบ
ธุรกิจสวนตัว

: 1. สำเนาบัตรประชาชนพรอมลงลายมือชื่อรับรอง 2. สำเนาบัญชีธนาคารหนาแรก และยอนหลัง 6 เดือน (บัญชีกระแสรายวันหรือบัญชีออมทรัพย)
  3. สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท 4. หนังสือใหความยินยอมเปดเผยขอมูล

: 1. สำเนาบัตรประชาชนพรอมลงลายมือชื่อรับรอง 2. สลิปเงินเดือนที่พิมพจากคอมพิวเตอร หรือหนังสือรับรองรายไดเดือนลาสุด
  3. สำเนาบัญชีธนาคารหนาแรก และยอนหลัง 6 เดือน ที่แสดงยอดเงินเดือนเขา 4. หนังสือใหความยินยอมเปดเผยขอมูล

Version JUNE 2022

จัดสงเอกสารฉบับจริงมาที่: ทีม Application Management (สวนงานเอกสารเพิ่มวงเงิน) ชั้น 16 อาคารบางนาทาวเวอร ตึก B เลขที่ 2/3 หมู 14 ถ.บางนา-ตราด ต.บางแกว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
กรณีติดตอสอบถามขอมูลการอนุมัติเพ่ิมวงเงิน เปล่ียนสถานะบัตร สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ไพรเวท แบงกก้ิง โทร: 02-296-4565 สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซคลูซีฟ ซิกเนเจอร โทร: 02-296-5566, 
บัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร โทร: 02-627-4788, บัตรเครดิตสยามทาคาชิมายะ ไฟนเนส โทร: 02-646-3399, บัตรเครดิต กรุงศรี วีซา แพลทินัม โทร: 02-646-3555, บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม
โทร: 02-646-3939 และบัตรเครดิต กรุงศรี ประเภทอื่น ๆ โทร: 02-646-3000

สำหรับพนักงาน : สาขา........................................................... วันที่....................................................รหัสสาขา

จากบัตรเครดิต กรุงศรี วีซา/มาสเตอรการด เปนบัตรเครดิต กรุงศรี วีซา/มาสเตอรการด แพลทินัม (รายไดมากกวา 15,000 บาท)

จากบัตรเครดิต กรุงศรี วีซา หรือบัตรเครดิต กรุงศรี วีซา แพลทินัม เปนบัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร (รายไดมากกวา 70,000 บาท)

จากบัตรเครดิต กรุงศรี วีซา หรือบัตรเครดิต กรุงศรี วีซา แพลทินัม หรือบัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร เปนบัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซคูลซีฟ ซิกเนเจอร (สำหรับลูกคา กรุงศรี เอ็กซคูลซีฟของธนาคารเทาน้ัน)

จากบัตรเครดิต สยามทาคาชิมายะ วีซา เปนบัตรเครดิต สยามทาคาชิมายะ ไฟนเนส (รายไดมากกวา 70,000 บาท)

จากบัตรเครดิต กรุงศรี วีซา หรือบัตรเครดิต กรุงศรี วีซา แพลทินัม หรือบัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร หรือบัตรเครดิต เอ็กซคลูซีฟ ซิกเนเจอร เปนบัตรเครดิต กรุงศรี ไพรเวท แบงกก้ิง 
(สำหรับลูกคา กรุงศรี ไพรเวท แบงกก้ิงของธนาคารเทาน้ัน)

หมายเหตุ: • สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี วีซา ดอกเตอรการด, บัตรเครดิต กรุงศรี เลด้ี ไทเทเน่ียม มาสเตอรการด, บัตรเครดิต กรุงศรี แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด วีซา แพลทินัม, บัตรเครดิต โฮมโปร วีซา แพลทินัม และ บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม ไม
สามารถเปล่ียนสถานะบัตรได • บริษัทฯ จะทำการยกเลิกบัตรเกาของทาน หลังจากบัตรใหมไดรับการอนุมัติแลว ผูท่ีประสงคจะเปล่ียนประเภทบัตร จะตองเปนผูถือบัตรหลักเทาน้ัน ท้ังน้ีการเปล่ียนแปลงดังกลาวจะรวมถึงการเปล่ียนบัตรเสริมดวย สำหรับผู
ท่ีมีความประสงคจะเปล่ียนสถานะบัตร คะแนนสะสมของผูถือบัตรท่ีมีอยูในบัญชีบัตรเดิมท้ังหมด จะถูกโอนไปยังบัตรใหม การเปล่ียนแปลงสถานะบัตรน้ีจะทำใหมีผลถึงการเปล่ียนแปลงหมายเลขบัตรดวย ซ่ึงสมาชิกบัตรท่ีใชบริการชำระเงินผานบัญชีบัตร
เครดิตจะตองทำการแจงเปล่ียนไปยังสถานบริการท่ีตนไดแจงตัดชำระคาบริการผานหมายเลขบัตรเดิมดวยตนเอง จำนวนวงเงินใหมท่ีเพ่ิมหรือลดข้ึนอยูกับการพิจารณาของบริษัทฯ • หากไดรับอนุมัติเปล่ียนแปลงสถานะบัตรแลว ผูท่ีไดรับการอนุมัติเปล่ียน
สถานะยินยอมผูกพันตามขอกำหนดและเง่ือนไขการใชบัตรเครดิตของบริษัทฯ ซ่ึงทานสามารถตรวจสอบไดผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ และ/หรือชองทางอ่ืนท่ีบริษัทฯ จัดใหมีข้ึนซ่ึงรวมถึงอัตราดอกเบ้ีย คาธรรมเนียม คาปรับ และคาใชจายอ่ืนๆ ในการใช
บัตรเครดิตดวย

หมายเหตุ: • สำหรับการขอเพิ่มวงเงินถาวร ในกรณีที่ขาพเจายินยอมทำการรวมวงเงิน ขาพเจารับทราบและยอมรับวาวงเงินใหมที่ขาพเจาไดรับจะเปนวงเงินรวม ซึ่งมีผลกับบัตรเครดิตใบอื่นๆ ของบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จากัด (ถามี) ดังนั้น การใชจาย
ผานบัตรใบใดก็ตามจะมีผลตอวงเงินใหมที่ขาพเจาไดรับ และหากขาพเจาการใชจายผานบัตรใบใดใบหนึ่งเกินวงเงินรวม ขาพเจารับทราบวาบริษัทฯ อาจทำการระงับการใชบัตรเครดิตใบใดใบหนึ่งหรือทุกใบไดจนกวาจะไดรับชำระยอดวงเงินดังกลาว
เปนท่ีเรียบรอย • ผูท่ีประสงคเปล่ียนแปลงวงเงิน จะตองเปนผูถือบัตรหลักเทาน้ัน ท้ังน้ีการเปล่ีนนแปลงดังกลาวจะรวมถึงการเปล่ียนแปลงสถานะบัตรเสริมดวย • บริษัทฯ จะพิจารณาอนุมัติคำขอเพ่ิมวงเงินตามขอมูลท่ีบริษัทฯ ไดรับจากทานภายใตระเบียบ
หลักเกณฑของบริษัทฯ ตลอดจนกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ หากบริษัทฯ พบวาขอมูลท่ีไดรับไมถูกตองไมวาท้ังหมดหรือบางสวน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณายกเลิกการปรับเพ่ิมวงเงิน และ/หรือ การใหบริการบัตรแกทาน

ขอเพ่ิมวงเงิน  จากวงเงินเดิม................................................................บาท    เปนวงเงินใหม................................................................บาท

ตามขอมูลเดิมท่ีเคยใหไวกับบริษัท

เปล่ียนแปลง

สถานท่ีจัดสงเอกสาร

พนักงานประจำ

ท่ีอยูปจจุบัน ท่ีทำงาน

เจาของกิจการ อายัดบัญชีเงินฝาก ธ.กรุงศรีฯ (Secured Card) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................................

(โปรดระบุรายละเอียดท่ีเปล่ียนแปลง).....................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

ลายมือช่ือบัตรหลัก

วันท่ี ........../........../........

ประเภทรายได

ขอลดวงเงิน  จากวงเงินเดิม................................................................บาท    เปนวงเงินใหม................................................................บาท

ตามบริษัทเห็นสมควร

จากบัตรเครดิต สยามทาคาชิมายะ วีซา หรือบัตรเครดิต สยามทาคาชิมายะ ไฟนเนส เปนบัตรเครดิต สยามทาคาชิมายะ ไฟนเนส-อินวิเทช่ัน โอนล่ี (สำหรับลูกคา กรุงศรี เอ็กซคูลซีฟของธนาคารเทาน้ัน)

รหัสพนักงาน

โปรดแนบเอกสารดังนี้



หมายเหตุ : ขอมูลท่ีบริษัทเปดเผยใหแกสมาชิกหรือผูใชบริการเปนองคประกอบหน่ึงในการพิจารณาสินเช่ือของสถาบันการเงิน
แตการเปดเผยขอมูลดังกลาวเปนสิทธิของเจาของขอมูลท่ีจะใหความยินยอมหรือไมก็ได

ผูใหความยินยอม
ลายเซ็นควรเหมือนกับใบคำขอรับสินเชื่อ

และสำเนาบัตรประชาชน

1. การใหความยินยอมทางโทรสารเปน “ขอมูลอิเล็กทรอนิกส” 
 หรือเปนขอความท่ีไดสราง สง รับ เก็บรักษา หรือประมวลผล
 ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงหามมิใหผูใหความยินยอม
 ปฏิเสธความมีผลผูกพันและการบังคับใชทางกฏหมายของ
 ขอความใดเพียงเพราะเหตุท่ีขอความน้ันอยูในรูปของขอมูล
 อิเล็กทรอนิกส  
2. การใหความยินยอมทางโทรสารน้ีจึงมีผลเปนการใหความ
 ยินยอมตามกฏหมายวาดวยการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต
 ทุกประการ

เงื่อนไขในการใหความยินยอมทางโทรสาร
1. ผูใหความยินยอมตองกรอกขอความถูกตองครบถวนและ
 ลงลายมือชื่อ
2. ผูใหความยินยอมตองแนบเอกสารดังน้ีมาพรอมโทรสารดวย
    บุคคลธรรมดา • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนท่ีผูใหความ
  ยินยอมลงลายมือชื่อรับรอง
3. ผูใหความยินยอมอาจสงโทรสารดวยตัวเองหรือมอบหมาย
 ใหผูใดเปนผูสงแทนก็ได

วิธีการใหความยินยอมทางโทรสาร

สำหรับบุคคลธรรมดา

ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว                                                                นามสกุล

วัน/เดือน/ป พ.ศ. เกิด                      หมายเลขโทรศัพท 

       บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่

สำหรับบุคคลตางดาว

       หนังสือเดินทาง

       อื่นๆ โปรดระบุ

ทำที่                                                                      วันที่              เดือน                       พ.ศ. 25

พยาน (เจาหนาที่สินเชื่อ/เจาหนาที่การตลาด)
สวนของบริษัท/ธนาคาร

(โปรดเขียนชื่อและนามสกุลตัวบรรจงใหครบถวน)

ความยินยอมในการเปดเผยขอมูลทางโทรสาร

/ /
                                                            

                              

                              

                                                                                                                        

Mar. 2020


