
  

For Bank staff:    No. of official document …………………    Received by (signature) ………………………………………    Job no. ………………………………………..  

Verified and approved by ………………………………………………Signature…………………………..…………….………………..      Date ……………………………………..…….  

Verified and approved by …  ………………………………………… Signature…………………………..…………….………………..      Date ……………………………………………. 

Verified and approved by …  ………………………………………… Signature…………………………..…………….………………..      Date ……………………………………………. 

Proceeded by ……………………………………………………………….Signature ………………………………………………………….       Date …………………………………………… 

ค ำขอเพิ่มวงเงนิถำวร/ช่ัวครำว/ลดวงเงนิบัตรเครดติ  
Request change of credit limit 

(ส ำหรับสมำชิกบตัรเครดิต/For Customer) 
 

ขา้พเจา้ นาย /นาง / นางสาว 
I,        Mr. / Mrs. / Miss  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

เป็นผูถ้อืบตัรเครดติ / Cardholder of :   

วงเงนิปัจจุบนั /Credit limit: (บาท/Baht) ………………..……………….…..…… 
(หยวน/RMB) ………………………….……….……. 

ชือ่สถานทีท่ างาน      ต าแหน่ง    เงนิเดอืน/รายได ้
Company name ………………………………………………………. Position ………………………………… Salary/income……………………………. 
 

ทีอ่ยูท่ ีท่ ำงำน/Office address: ...................................................................................................................................... 
 

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

ทีอ่ยูท่ ีบ่ำ้น/Home address: ........................................................................................................................................... 
 

................................................................................ .............. .............. .............. ........................................................ 
โทรศพัทท์ีท่ างาน     โทรศพัทม์อืถอื    โทรศพัทบ์า้น   
Office tel.    …….…………...........……….................Mobile tel.  ……………………..…….....…..... Home tel. …………………………………. 
 

มคีวามประสงคข์อเปลีย่นแปลงวงเงนิบตัรเครดติของขา้พเจา้ดงันี้ hereby request change of credit limit to my credit card(s) as follows: 

 [   ]  วงเงนิถำวร / Permanent credit limit  adjustment :    

        O ขอเพิม่วงเงนิถำวร / Permanent increase O ขอลดวงเงนิถำวร / Permanent decrease            

       จ านวนวงเงนิทีต่อ้งการเพิม่/ลด   รวมเป็นวงเงนิใหม ่     
       Amount to be adjusted ……………………………………… Total amount after adjustment………………………………………………….. 
       วตัถปุระสงค ์          
       Reason  ……….….………..………..........................…..………………...........……………………………………………………………………… 
 

[   ]  วงเงนิช ัว่ครำว / Temporally credit limit  adjustment :         

       O ขอเพิม่วงเงนิช ัว่ครำว / Temporally increase O ขอลดวงเงนิช ัว่ครำว / Temporally decrease            

       จ านวนวงเงนิทีต่อ้งการเพิม่/ลด   รวมเป็นวงเงนิใหม ่     
       Amount to be adjusted ……………………………………… Total amount after adjustment………………………………………………….. 
       ระยะเวลา/Period:        
       ตัง้แต ่/ From ……………………………………….…………… ถงึ / To  …………………………………….……………………………………………..        
       วตัถปุระสงค ์          
       Reason  ……….….………..………..........................…..………………...........……………………………………………………………………… 
 

[   ] ขอเปลีย่นสถำนะบตัร / Change of card type： 

       O มาสเตอรก์ารด์/MasterCard  จาก/from O CLASSIC        เป็น/to O CLASSIC            

       O ยเูนีย่นเพย/์UnionPay     O GOLD     O GOLD 

       O PLATINUM    O PLATINUM 

       พรอ้มทัง้ขอให ้[  ] เพิม่ [  ] ลด วงเงนิตามหมายเลขบัตรดงันี ้(ธนาคารจะพจิารณาเพิม่/ลดวงเงนิเฉพาะหมายเลขบัตรทีร่ะบไุวเ้ทา่นัน้) 
       Request change of credit limit amount by  [  ] increasing [  ] decreasing to my credit card(s) as follows: 

 (1) ................................................................ (2) ....................................................................... 

 (3) ................................................................ (4) ....................................................................... 
          

ธนาคารมสีทิธิร์ะงับการใชบั้ตรเครดติ เพกิถอนการใชบั้ตรเครดติหรอืปฏเิสธการใชห้รอืเรยีกบัตรเครดติคนื ไมว่า่เป็นบัตรหลัก และ/หรอื บัตรเสรมิได ้เมือ่ผู ้

ถอืบัตรท าหรอืใชเ้อกสารปลอมเพือ่ใชป้ระกอบการยืน่ขอเพิม่/ลดวงเงนิบัตรเครดติ หรอืมพีฤตกิรรมอันเชือ่ไดว้า่เป็นการฉอ้โกงธนาคาร 

We reserve the right to suspend the use of your credit card, cancel or terminate, including all supplementary cards in the event the 

cardholder submits fraud documents or the Bank has reasonable grounds to believe of fraud activity against the Bank.   
 

        ลำยมอืชือ่ตำมใบสมคัร/Signature (same as in application) 
   

  

         X………………………………………..… วนัที/่Date……….… 

(CS02/V1) 

                



  

For Bank staff:    No. of official document …………………    Received by (signature) ………………………………………    Job no. ………………………………………..  

Verified and approved by ………………………………………………Signature…………………………..…………….………………..      Date ……………………………………..…….  

Verified and approved by …  ………………………………………… Signature…………………………..…………….………………..      Date ……………………………………………. 

Verified and approved by …  ………………………………………… Signature…………………………..…………….………………..      Date ……………………………………………. 

Proceeded by ……………………………………………………………….Signature ………………………………………………………….       Date …………………………………………… 

ค ำขอเพิ่มวงเงนิถำวร/ช่ัวครำว/ลดวงเงนิบัตรเครดติ  
Request change of credit limit 

(ส ำหรับสมำชิกบตัรเครดิต/For Customer) 
 

 

เอกสำรประกอบกำรขอเพิม่วงเงนิ มดีงันี ้

 

กรณีขอเพิม่วงเงนิถำวร  O Statement / ส าเนาสมดุบัญชคีู่ฝาก (Passbook) ของบัญชอีอมทรัพย ์หรอืเงนิฝากประจ า 

    O ส าเนาบัตรประชาชน / ส าเนาทะเบยีนบา้น 

O เอกสารยนืยันรายได/้สลปิเงนิเดอืน 

   กรณีรายไดอ้ืน่ๆ ใหแ้นบหลักฐาน (ถา้ม)ี 

   กรณีเจา้ของกจิการ ใหแ้นบส าเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนบรษัิท 

*หมำยเหต:ุ กรณุาดาวนโ์หลดแบบฟอรม์ใบสมัครบัตรเครดติธนาคารแหง่ประเทศจนี เซ็นรับรอง “หนังสอืใหค้วาม

ยนิยอมในการเปิดเผยขอ้มลู” (หนา้ 8) และจัดสง่เอกสารทางไปรษณียเ์ทา่นัน้ 

 

กรณีขอเพิม่วงเงนิช ัว่ครำว  O ส าเนาบัตรประชาชน  

    O ส าเนาบัตรเครดติทีต่อ้งการเพิม่วงเงนิชัว่คราว 

 

 

กรณุาสง่ใบค าขอ พรอ้มเอกสารประกอบมาที ่แฟกซห์มำยเลข 0 2286 0520 

หรอืสง่ทางไปรษณียม์าที ่ ธนำคำรแหง่ประเทศจนี (ไทย) จ ำกดั (มหำชน) ฝ่ำยบตัรเครดติ 

เลขที ่179/4 อำคำรบำงกอกซติี ้ทำวเวอร ์ถนนสำทรใต ้แขวงทุง่มหำเมฆ เขตสำทร กรงุเทพฯ 10120 

 

 

Required documents: 

 

For Permanent Credit Limit Increase 

   O Bank statement / copies of passbook of savings or fixed account 

    O Copy of ID card / copy of passport and work permit 

O Evidence of income / salary slip 

   For other types of salary – please send the supporting documents (if any) 

   For business owner – copy of company registration issued by Ministry of Commerce 

* Conditions: Please download the Bank of China application form, and sign off to certify on “Letter of   

 Consent for Disclose Information” (page8), and send to Bank of China by postal mail only  

For Temporally Credit Limit Increase 

    O Copy of ID card / copy of passport and work permit 

    O Copy of the credit card for the request 

 

 

Please send the request form with the required documents by Fax no.  0 2286 0520 

or by mail to:   Bank of China (Thai) Public Company Limited 

          179/4 Bangkok City Tower, South Sathorn Road, Tungmakamek, Sathorn, Bangkok 10120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

For Bank staff:    No. of official document …………………    Received by (signature) ………………………………………    Job no. ………………………………………..  

Verified and approved by ………………………………………………Signature…………………………..…………….………………..      Date ……………………………………..…….  

Verified and approved by …  ………………………………………… Signature…………………………..…………….………………..      Date ……………………………………………. 

Verified and approved by …  ………………………………………… Signature…………………………..…………….………………..      Date ……………………………………………. 

Proceeded by ……………………………………………………………….Signature ………………………………………………………….       Date …………………………………………… 

ค ำขอเพิ่มวงเงนิถำวร/ช่ัวครำว/ลดวงเงนิบัตรเครดติ  
Request change of credit limit 

(ส ำหรับสมำชิกบตัรเครดิต/For Customer) 
 (CS02/V1) 

 


