
แบบฟอรมขออนุมัติเพิ่มวงเงิน / เปลี่ยนสถานะบัตร

ขาพเจา (นาย / นาง / นางสาว)

ประเภทบัตรเครดิตโลตัส : บัตรแพลทินัม บียอนด บัตรแพลทินัม รีวอรด บัตรโกลด บัตรคลาสสิค

บัตรหมดอายุ /หมายเลขบัญชีบัตรหลัก

หมายเลขบัตรประชาชน

ผูถือบัตรหลักสมาชิกบัตรเครดิต 

มีความประสงค:

สำเนาบัตรประชาชน สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือน

สำเนาบัญชีธนาคารหนาแรก และยอนหลัง 6 เดือน หนังสือใหความยินยอม

ขอเพิ่มวงเงิน จากวงเงินเดิม

หลักฐานที่แนบมามีดังนี้:

ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

จากบัตรคลาสสิก / บัตรโกลด เปน บัตรแพลทินัม รีวอรด (รายได 15,000 บาทขึ้นไป / เดือน)

จากบัตรแพลทินัม บียอนด เปน บัตรแพลทินัม รีวอรด

สงเอกสารแสดงรายได (Income Update)

จากบัตรคลาสสิก / บัตรโกลด / บัตรแพลทินัม รีวอรด เปน บัตรแพลทินัม บียอนด (รายได 30,000 บาทขึ้นไป / เดือน)

ขอเปลี่ยนสถานะบัตร

บาท เปน วงเงินใหม บาท

ขอลดวงเงิน จากวงเงินเดิม บาท เปน วงเงินใหม บาท

สถานที่จัดสงเอกสาร

ที่อยูปจจุบัน ที่ทำงาน

ตามขอมูลเดิม

เปลี่ยนแปลง

(โปรดระบุรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง)

ประเภทรายได

พนักงาน ธุรกิจสวนตัว  ประเภทธุรกิจ

อ�นๆ (โปรดระบุ)

• บริษัทฯ บัตรจะทำการยกเลิกบัตรเกาของทาน หลังจากบัตรใหมไดรับการอนุมัติเรียบรอยแลว • ผูท่ีประสงคจะเปล่ียนแปลงวงเงิน / สถานะบัตร จะตองเปนผูถือบัตรหลักเทาน้ัน ท้ังน้ี การเปล่ียนแปลงดังกลาวจะรวมถึงการ เปล่ียน
สถานะบัตรเสริมดวย • คะแนนสะสมของผูถือบัตรท่ีมีอยูในบัญชีบัตรเดิม จะถูกโอนไปยังบัตรใหมท้ังหมด • การเปล่ียนสถานะบัตรน้ีจะทำใหมีผลถึงการเปล่ียนแปลงหมายเลขบัตรดวย ซ่ึงสมาชิกบัตรท่ีใชบริการชำระเงินผาน บัญชีบัตร
เครดิต จะตองทำการแจงเปล่ียนไปยังสถานบริการ ท่ีตนไดแจงตัดชำระคาบริการผานเบอรบัตรเดิมดวยตนเอง • จำนวนวงเงินใหมท่ีเพ่ิมหรือลดข้ึนอยูกับการพิจารณาของบริษัทฯ

โปรดแนบเอกสารดังนี้ 

กรณีประกอบธุรกิจสวนตัว: 1. สำเนาบัตรประชาชนพรอมลงลายมือช�อรับรอง 2. สำเนาบัญชีธนาคารหนาแรก และยอนหลัง 6 เดือน (บัญชีกระแสรายวันหรือบัญชีออมทรัพย) 

3. หนังสือใหความยินยอมเปดเผยขอมูล 4. สำเนาบัตรประชาชนบัตรเสริมทุกใบ พรอมลงลายมือช�อรับรอง (ถามี) 5. หนังสือรับรองการจดทะเบียนการคา

กรณีลูกจาง/ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ: 1. สำเนาบัตรประชาชนพรอมลงลายมือช�อรับรอง 2. สำเนาจดหมายรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือน 3. สำเนาบัญชีธนาคารหนาแรก และยอนหลัง

6 เดือน ที่แสดงยอดเงินเดือนเขา 4. หนังสือใหความยินยอมเปดเผยขอมูล 5. สำเนาบัตรประชาชนบัตรเสริมทุกใบ พรอมลงลายมือช�อรับรอง (ถามี) 

หมายเหตุ: กรณีติดตอสอบถามขอมูลการอนุมัติเพิ่มวงเงิน/เปลี่ยนสถานะบัตร โทร. 1712 กด 1 ชองทางสำหรับสงเอกสารผาน UCHOOSE Application หรือ

email: CSM@krungsri.com หรือ สงไปรษณียจาหนาซองถึง บริษัท โลตัสส มันนี่ เซอรวิสเซส จำกัด แผนกเพิ่มวงเงินถาวร ชั้น 16 ตูปณ. 32

ปณฝ. บางนาทาวเวอร จ.สมุทรปราการ 10541 

ลายมือช�อบัตรหลัก วันที่ 

/ /

ช�อภาษาอังกฤษ (Mr. / Mrs. / Miss)

บริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด
อาคารกรุงศรีเพลินจิต ทาวเวอร์ 550 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 www.lotussmoney.com

รหัสรานคา______________________________ รหัสพนักงานขาย_________________________

เบอรโทรศัพท____________________________ วันที่ ___________________________________



1. ผูใหความยินยอมตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนและลงลายมือชื่อ
2. ผูใหความยินยอมตองแนบเอกสารดังน้ีมาพรอมโทรสารดวยบุคคลธรรมดา- 
 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนท่ีผูใหความยินยอมลงลายมือช่ือรับรอง
3. ผูใหความยินยอมอาจสงโทรสารดวยตัวเองหรือมอบหมายใหผูใดเปนผูสง
   แทนก็ได

วิธีการใหความยินยอมทางโทรสาร เงื่อนไขในการใหความยินยอมทางโทรสาร
1.การใหความยินยอมทางโทรสารเปน “ขอมูลอิเล็กทรอนิกส”หรือเปนขอความท่ีได สราง สง 
รับ เก็บรักษา หรือประมวลผลดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงหามมิใหผูใหความยินยอม 
ปฏิเสธความมีผลผูกพันและการบังคับใชทางกฎหมายของขอความใดเพียงเพราะเหตุท่ี
ขอความน้ันอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส 2.การใหความยินยอมทางโทรสารน้ีจึงมี
ผลเปนการใหความยินยอมตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิตทุกประการ

    ความยินยอมน้ีจัดทําข้ึนดวยความสมัครใจของขาพเจา และสงใหแก บริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด (บริษัท) ทางโทรสารเพ่ือเปนหลัก 
ฐานวา ขาพเจาตกลงยินยอมใหบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด (บริษัท) เปดเผยหรือใหขอมูลของขาพเจาแก บริษัท โลตัสส มันน่ี
เซอรวิสเซส จํากัด ซ่ึงเปนสมาชิก หรือผูใชบริการของบริษัทเพ่ือประโยชนในการวิเคราะหสินเช่ือ การออกบัตรเครดิตตามคําขอสินเช่ือ/ ขอออก
บัตรเครดิตของขาพเจาท่ีใหไวกับบริษัทดังกลาวขางตน รวมท้ังเพ่ือประโยชนในการทบทวนสินเช่ือ ตออายุสัญญาสินเช่ือ / บัตรเครดิต การบริหาร 
และปองกันความเส่ียงตามขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทย และใหถือวาคูฉบับ และบรรดา สําเนา ภาพถาย ขอมูลอิเล็กทรอนิกส หรือโทรสาร
ทําสําเนาข้ึนจากโทรสารฉบับน้ี โดยการถายสําเนา ถายภาพ หรือบันทึกไวไมวาในรูปแบบใดๆ เปนหลักฐานในการใหความยินยอม ของขาพเจาเชน
เดียวกัน
    อน่ึง กอนใหความยินยอมขาพเจาไดทราบถึงวิธีการและเง่ือนไขของวิธีการใหความยินยอมผานทางโทรสารซ่ึงระบุไวดานบนของความ
ยินยอมน้ีอยางชัดเจนแลว

พยาน (เจาหนาที่สินเชื่อ/เจาหนาที่การตลาด)
สวนของบริษัทฯ/ธนาคาร (โปรดเขียนชื่อและนามสกุลตัวบรรจงใหครบถวน)

ผูใหความยินยอม
ลายเซ็นควรเหมือนกับใบคำขอรับสินเชื่อและสำเนาบัตรประชาชน 

ความยินยอมในการเปดเผยขอมูลทางโทรสาร

หมายเหตุ : ขอมูลท่ีบริษัทเปดเผยใหแกสมาชิกหรือผูใชบริการเปนองคประกอบหน่ึงในการพิจารณาสินเช่ือของสถาบันการเงิน แตการเปดเผยขอมูล
ดังกลาวเปนสิทธิของเจาของขอมูลท่ีจะใหความยินยอมหรือไมก็ได 

นามสกุล

วัน/เดือน/ป พ.ศ เกิด              หมายเลขโทรศัพท
   

สำหรับบุคคลธรรมดา
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว                                                       

    บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่
สำหรับบุคคลตางดาว

     หนังสือเดินทาง            เลขที่

   
อื่นๆ โปรดระบุ       เลขที่

 วันที่           เดือน                      พ.ศ. 25ทำที่  

/ /

MARCH 2021


