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ใบคำขอกูสินเชื่อบานกรุงศรี One Scan

สินเชื่อบาน

สามารถอาประกาศการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของธนาคารไดที่

www.krungsri.com Krungsri SimpleCall 1572

สามารถอานประกาศการคุมครองขอมูลสวนบุุคคลของธนาคารไดที่
www.krungsri.com/pdpa/privacy-notice-th หรือสแกน QR Code
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สำหรับเจาหนาที่ธนาคาร  สาขาที่ใชวงเงิน...................................................... รหัสสาขา.................................. Event Name..................................

Channel สาขา DSA  Campaign Code........................ Scheme Code....................... Project Code....................... Referral Code.................
ผูแนะนำลูกคา :   พนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา   พนักงานในเครือ 
                           ชื่อ-สกุล................................................................................. รหัส.......................................... เบอรโทร.........................................
ผูปดการขาย :      ชื่อ-สกุล................................................................................. รหัส.......................................... เบอรโทร.........................................
สถานะลูกคา    เคยเปน/ปจจุบัน เปนลูกคาธนาคารกรุงศรีอยุธยา  ระบผุลิตภัณฑ........................................................ ลูกคา Krungsri Exclusive

วัตถุประสงคการยื่นกูสินเชื่อบานกรุงศรี จากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

สินเชื่อบานกรุงศรี (ซื้อใหม/ซื้อตอ/ปลูกสรางบาน) โครงการ................................................................. บริษัท......................................................... 

     ใชราคาซื้อขาย   ใช   ไมใช   ราคาซื้อขาย......................................................................... บาท

สินเชื่อบานกรุงศรีรีไฟแนนซ จากธนาคาร........................................................................ยอดหนี้คงเหลือ....................................................... บาท

สินเชื่อกรุงศรีโฮมฟอรแคช 

จำนวนเงินขอกู.....................................บาท  ระยะเวลาขอกู.............................ป  อัตราดอกเบี้ย................................................................................

อัตราดอกเบ้ียสำรอง (ระบุเฉพาะลูกคาท่ีเลือกอัตราดอกเบ้ียทางเลือกฟรีคาจดจำนองไวเทาน้ัน).....................................................................................

ประเภทหลักประกัน บานเดี่ยว บานแฝด ทาวนเฮาส ทาวนโฮม หองชุดพักอาศัย โฮมออฟฟศ อาคารพาณิชย อื่นๆ.................

ผูกู   ผูกูรวม  ผูค้ำประกัน  ความสัมพันธกับผูกูหลัก.............................................................

 CIF.เดี่ยว........................................................... CIF.รวม..........................................................

ขอมูลสวนบุคคล   

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................นามสกุล..........................................................................................

Name (Mr./Mrs./Miss).................................... Surname...................................วัน/เดือน/ปเกิด......./......./.......อายุ......ป การศึกษาสูงสุด...................

ประเภทบัตร บัตรประชาชน บัตรขาราชการ  อ่ืนๆ............................ เลขท่ี วันหมดอายุ......./......./.......

สถานภาพ    โสด สมรส สมรสไมจดทะเบียน  หยา  หมาย  สัญชาติ.....................จำนวนบุตร.............คน กำลังศึกษาอยู................คน

ท่ีอยูปจจุบัน ท่ีสามารถติดตอได เลขท่ี..................หมู........อาคาร/หมูบาน..........................................ช้ัน..........ตรอก/ซอย.......................................

ถนน....................................ตำบล/แขวง..................................อำเภอ/เขต.............................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย....................

โทรศัพท(1)........................เบอรตอ............โทรศัพท(2).........................เบอรตอ...........มือถือ................................E-mail............................................

สถานะที่อยูอาศัยปจจุบัน   

 พักอาศัยมานาน......................................ป

บานตนเอง ปลอดภาระ มีมูลคาประมาณ.........................................บาท

                           อยูระหวางผอนชำระกับ................................................เดือนละ.............................บาท ยอดหนี้คงเหลือ...........................บาท

                           ค้ำประกันหนี้ที่ไมใชสินเชื่อบานกับ.............................................ประเภทสินเชื่อ..............................วงเงิน.........................บาท

บานบิดา/มารดา        บานญาติ        บานเชา คาเชา/เดือน.....................................................บาท      อื่นๆ .........................................

สถานที่สงเอกสาร        ที่อยูปจจุบันที่สามารถติดตอได          ที่ทำงาน 

อาชีพ/รายได    

อาชีพ จนท.บริษัทเอกชน ธุรกิจสวนตัว พนักงานรัฐวิสาหกิจ รับราชการ ลูกจางประจำหนวยงานราชการ อาชีพอิสระ อ่ืนๆ.............

ช่ือกิจการ/ท่ีทำงาน .........................................ประเภทธุรกิจ...........................ตำแหนง..........................แผนก/ฝาย...............................อายุงาน.........ป

สถานท่ีต้ังท่ีทำงาน เลขท่ี................หมู.........อาคาร/หมูบาน......................................ช้ัน..............ตรอก/ซอย..........................ถนน...............................

ตำบล/แขวง.................................................อำเภอ/เขต...........................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย.....................

โทรศัพท(1)....................................................................เบอรตอ...............โทรศัพท(2)....................................................................เบอรตอ...............

รายไดประจำตอเดือน.............................................บาท รายไดอื่นตอเดือน....................................บาท แหลงที่มาของรายไดอื่น...................................

กรณีอายุงานไมถึง 2 ป โปรดระบุชื่อที่ทำงานเดิม.............................................ตำแหนงงานครั้งสุดทาย..............................แผนก/ฝาย..........................

ประเภทธุรกิจ...............................................................รายไดตอเดือน..................................บาท อายุงาน...........ป โทรศัพท......................................



Version : 01082021_V1 3/7

รายละเอียดคูสมรส      

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................นามสกุล..........................................................................................

วัน/เดือน/ปเกิด............../............./............. อายุ...................ป การศึกษาสูงสุด.............................................

ประเภทบัตร  บัตรประชาชน  บัตรขาราชการ  อื่นๆ................... เลขที่ วันหมดอายุ ........./........./..........

อาชีพ........................ชื่อกิจการ/ที่ทำงาน.............................ประเภทธุรกิจ.............................ตำแหนง..............................แผนก/ฝาย..........................

สถานที่ตั้งที่ทำงาน เลขที่..................หมู...........อาคาร/หมูบาน.....................................ชั้น.........ตรอก/ซอย.............................ถนน.............................

ตำบล/แขวง...................................................อำเภอ/เขต......................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย...........................

โทรศัพท(1)......................................................เบอรตอ..................................โทรศัพท(2).........................................................เบอรตอ.....................

มือถือ..................................................E-mail...............................................................รายไดประจำตอเดือน...........................บาท อายุงาน...........ป 

       ขาพเจาขอรับรองวา รายละเอียดท่ีระบุไวขางตนเปนความจริงและถูกตองทุกประการ โดยขาพเจาตกลงสงมอบเอกสารท้ังหมดท่ีเก่ียวของกับการขอสินเช่ือน้ี 
และขาพเจายินยอมใหธนาคารทำการเปดเผย แลกเปล่ียน สง และ/หรือโอนขอมูลสวนบุคคลของขาพเจา หรือขอมูลท่ีขาพเจาใหไวกับธนาคารในการย่ืนขอสินเช่ือน้ี 
ใหกับบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ผูประมวลผลขอมูลของธนาคาร ผูใหบริการภายนอก ตัวแทนของธนาคาร ผูรับจางชวงงานตอ และ/หรือพันธมิตร
ทางธุรกิจท่ีออกผลิตภัณฑรวมกันในลักษณะ co-brand ซ่ึงธนาคารจำเปนตองเปดเผยเพ่ือใหธนาคารสามารถใหสินเช่ือไดตามขอกำหนดและเง่ือนไขของคำขอ
สินเชื่อนี้ได, เพื่อประกอบการพิจารณาคำขอสินเชื่อ, เพื่อดำเนินการตามคำขอสินเชื่อ, การวิเคราะหสินเชื่อ, แจงผลการพิจารณาสินเชื่อ, การรับเงินสินเชื่อ, 
การนัดทำสัญญา/การจดทะเบียน, การประเมินราคาหลักประกัน, รวมท้ังเพ่ือวัตถุประสงคในการประเมินความเส่ียงของขาพเจา, เพ่ือตรวจสอบรายการชำระเงิน, 
เพ่ือประโยชนในการดำเนินการติดตามทวงหน้ี, เพ่ือปองกันและตรวจสอบรายการธุรกรรมท่ีอาจจะเกิดการทุจริต, เพ่ือปรับปรุงบริการหรือผลิตภัณฑของธนาคาร, 
เพ่ือประโยชนในการประมวลผลขอมูล, เพ่ือทำการจัดสงใบแจงยอดบัญชี (Statement), เพ่ือประโยชนในการติดตอส่ือสารในการใหบริการ, และเพ่ือสนับสนุนการ
ใหบริการของธนาคาร นอกจากน้ี ขาพเจายินยอมใหธนาคารคัดลอกหรือทำสำเนาเอกสารแสดงแหลงท่ีมาของรายไดของขาพเจา ท้ังน้ี ขาพเจาตกลงใหความยินยอม
ดังกลาวมีผลจนกวาขาพเจาจะไดแจงเพิกถอนความยินยอมมายังธนาคาร เวนแตมีขอจำกัดสิทธิท่ีหามมิใหถอนความยินยอมตามกฎหมายหรือตามสัญญา 
นอกจากน้ี ขาพเจายินยอมเสียคาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ ตามท่ีจายจริง ซ่ึงรวมถึงการสำรวจและประเมินหลักประกันดวย และจะไมเรียกรองคาตอบแทน
หรือคาเสียหายใดๆ จากการกระทำของธนาคารหรือบุคคลท่ีไดรับขอมูลดังกลาวโดยความยินยอมของขาพเจาขางตน
       เม่ือขาพเจาใหขอมูลสวนบุคคลของบุคคลอ่ืนใดแกธนาคาร (ก) ขาพเจารับรองท่ีจะตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของขอมูลสวนบุคคลอ่ืนท่ีผูฝาก
ใหแกธนาคาร และแจงธนาคารถึงความเปล่ียนแปลงของขอมูลสวนบุุคคลท่ีไดใหไว (ข) ขาพเจารับรองวาขาพเจาไดรับความยินยอม หรือสามารถอาศัยฐานทาง
กฎหมายอ่ืนสำหรับการเก็บรวบรวม ใช เปดเผย และ/หรือโอนขอมูลสวนบุคคลของบุคคลดังกลาวตามกฎหมายท่ีใชบังคับ (ค) ขาพเจารับรองวาขาพเจาไดแจงประกาศ
การคุมครองขอมูลสวนบุคคลของธนาคารแกบุคคลดังกลาวแลว และ (ง) ขาพเจารับรองวา ธนาคารสามารถเก็บรวบรวม ใช เปดเผย และ/หรือโอน ขอมูลสวนบุคคล
ตามวัตถุประสงคท่ีกำหนดไวในประกาศการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของธนาคาร ซ่ึงอาจมีการแกไขเปนคร้ังคราว ซ่ึงรวมถึงวัตถุประสงคท่ีกำหนดไวในใบคำขอ
กูสินเช่ือฉบับน้ี
       ขาพเจาตกลงที่จะลงนามในสัญญาสินเชื่อตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โดยยินยอมผูกพันตามขอกำหนดและเงื่อนไขการใหสินเชื่อ
ดังกลาว ทุกประการ และ/หรือท่ีธนาคารจะแจงเปล่ียนแปลงในภายหลัง ตามผลการอนุมัติสินเช่ือของธนาคาร และการดำเนินการของธนาคารไดตามความ
ประสงคและตามเกณฑที่ธนาคารกำหนด
ขอควรระวัง !! 
• การทำประกันไมมีผลตอการอนุมัติสินเชื่อ (ยกเวนประกันอัคคีภัย) 
• ลูกคามีสิทธิเลือกทำประกันอัคคีภัยกับบริษัทประกันภัยท่ีธนาคารนำเสนอหรือบริษัทประกันภัยอ่ืนใดก็ได ตามความสมัครใจของลูกคา ในกรณีท่ีลูกคา
เลือกทำประกันอัคคีภัยกับบริษัทประกันภัยอื่นใด ที่มิใชบริษัทประกันภัยที่ธนาคารนำเสนอนั้น ลูกคามีหนาที่ตองนำสงตนฉบับกรมธรรมประกันภัยที่
สลักหลังระบุใหธนาคารเปนผูรับผลประโยชน ใหแกธนาคารภายใน 21 วัน นับจากวันที่จดจำนอง 
• หากผิดนัดชำระ จะถูกคิดดอกเบี้ยสูงสุด และอาจมีคาทวงหนี้
• ลูกคาควรเขาใจผลิตภัณฑและเงื่อนไขกอนตัดสินใจลงชื่อ หากสงสัยสามารถติดตอเจาหนาที่หรือ Call  Center 1572

สามารถอานประกาศการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของธนาคารไดที่
www.krungsri.com/pdpa/privacy-notice-th หรือสแกน QR Code

ประกันชีวิตคุมครองสินเช่ือ (MRTA/MLTA)    

ทำ    ไมทำ   กูชำระคาเบี้ย   ชำระเงินสด  ทุนประกัน.....................................................บาท

ระยะเวลาคุมครอง.....................ป  คาเบี้ยประกัน..............................................................บาท 

สำหรับฝายพิจารณาอนุมัติสินเชื่อรายยอยมีหลักประกัน    KYC     L1     L2     L3

ลงชื่อ ผูกู/ผูกูรวม/ผูค้ำประกัน ...............................................................................................................................

         (...............................................................................................................................) วันท่ี................/.............../..............

เจาหนาที่วิเคราะหสินเชื่อ.......................................................................
         วัน/เดือน/ป................../................../..................

ผูมีอำนาจ..........................................................................................
วัน/เดือน/ป................../................../..................



ขาพเจาขอยืนยันความสัมพันธกับกรรมการและผูมีอำนาจจัดการของธนาคารและบริษัทที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อในเครือธนาคารดังนี้

ไมมีความเกี่ยวของ

มีความสัมพันธเปน คูสมรส (โปรดระบุชื่อ ตำแหนง และบริษัทของกรรมการและผูมีอำนาจจัดการที่เกี่ยวของ) 

  ________________________________________________________________________________________

ลงนาม______________________________________________(ผูกู)

               (______________________________________________)

หมายเหตุ : ผูมีอำนาจในการจัดการ หมายถึง 1) ผูจัดการ รองผูจัดการ ผูชวยผูจัดการ กรรมการท่ีเปนผูบริหาร หรือผูซ่ึงมีตำแหนง เทียบเทาท่ีเรียกเปนอยางอ่ืน 2)  บุคคลท่ีมีสัญญาใหมีอำนาจ

ในการบริหารงานท้ังหมดหรือแตบางสวน 3) บุคคลท่ีตามพฤติการณมีอำนาจควบคุมหรือครอบงำผูจัดการหรือกรรมการใหปฎิบัติตามคำส่ังของตนในการกำหนดนโยบายหรือการดำเนินงานของกิจการ

ทำที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงาน/สาขา__________________________________________________________________วันที่_________________________

ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว___________________________________________________________นามสกุล________________________________________________________

วัน / เดือน / ป พ.ศ.เกิด__________________________________________________หมายเลขโทรศัพท____________________________________________________________

บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่________________________________________________________________________________________________________________________

 ขาพเจารับทราบและยินยอมใหธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ซึ่งเปนสมาชิกของบริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด (“บริษัทขอมูลเครดิต”) นำขอมูล 

ของขาพเจาที่ไดรับจากบริษัทขอมูลเครดิตเฉพาะสวนที่ไมสามารถระบุตัวตน เชน ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน รวมถึงขอมูลอื่นใดที่สามารถระบุวาเปนขาพเจาไดไป 

ใชเปนปจจัยหนึ่งในการจัดทำแบบจำลองดานเครดิตของธนาคารตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิตกำหนดเทานั้น และใหคูฉบับและบรรดาสำเนา ภาพถาย 

ขอมูลอิเล็กทรอนิกส หรือโทรสารที่ไดทำซ้ำขึ้นจากหนังสือใหความยินยอมฉบับนี้ โดยการถายสำเนา ถายภาพ หรือบันทึกไวไมวาในรูปแบบใดๆ ใหถือเปนหลักฐานในการใหความ 

ยินยอมของขาพเจาเชนเดียวกัน ทั้งนี้ ขาพเจาทราบวาเจาของขอมูลมีสิทธิที่จะใหความยินยอมหรือไมก็ได และเมื่อใหความยินยอมแลว เจาของขอมูลจะแจงความประสงคไมให 

ความยินยอมอีกตอไปก็ได ซึ่งหากขาพเจาไมประสงคจะใหความยินยอมอีกตอไป ขาพเจาจะแจงใหธนาคารทราบเปนลายลักษณอักษร

 ขาพเจาจึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญ

ลงชื่อ______________________________________________ผูใหความยินยอม

               (______________________________________________) ตัวบรรจง

หมายเหตุ : - การใหความยินยอม หรือไมใหความยินยอมใหเปดเผยขอมูลไมมีผลตอการพิจารณาใหบริการผลิตภัณฑ หรือใหสินเชื่อแกลูกคา

                  - การยกเลิกการใหความยินยอมในภายหลังมีผลเฉพาะขอมูลท่ีธนาคารไดรับจากบริษัทขอมูลเครดิตหลังจากวันท่ีธนาคารไดรับแจงเปนลายลักษณอักษรจากเจาของขอมูล

                            หรือผานชองทางตามที่ธนาคารกำหนด

แบบแจงขอมูลความเก่ียวของกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด ( มหาชน ) และบริษัทท่ีประกอบธุรกิจสินเช่ือในเครือธนาคาร

หนังสือใหความยินยอมในการเปดเผยขอมูลเครดิตมาใชจัดทำแบบจำลองดานเครดิต
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ลงชื่อผูกู______________________________________________________

ตัวบรรจง (____________________________________________________)

ขาพเจาขอรับรองวาแผนที่แสดงที่ตั้งหลักประกัน ตามรูปแผนที่ขางบนนี้ถูกตองและตรงกับความจริงทุกประการ และหากแผนที่แสดง 

ที่ตั้งหลักประกันขางตนไมชัดเจน สามารถติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติมจากขาพเจาได

ชื่อผูกู___________________________________________________________________________(ตัวบรรจง)

ที่บาน  โทร______________________________________________________________________

ที่ทำงาน โทร_____________________________________________________________________

โทรศัพทมือถือ โทร________________________________________________________________

แผนท่ีแสดงท่ีต้ังหลักประกัน
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“ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)” (รวมเรียกวา “กลุมกรุงศร ี”*)

ตระหนักถึงความปลอดภัยของ “ขอมูลสวนบุคคลและขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับคุณ” (รวมเรียกวา “ขอมูล”) เปนสิ่งสำคัญ และเพื่อใหคุณมั่นใจวา

กลุมกรุงศรีมีความมุงมั่นที่จะใหความคุมครองและดำเนินการดวยความรับผิดชอบตอการเก็บรวบรวม ใช เปดเผย และโอนขอมูลของคุณ กลุมกรุงศรี

จึงขอความยินยอมจากคุณดังตอไปนี้

 

สวนที่ 1 : การใหความยินยอมเพื่อวัตถุประสงคทางการตลาด

การเลือกใหความยินยอมในสวนน้ี จะชวยใหคุณไดรับขอเสนอ ผลิตภัณฑและบริการท่ีหลากหลาย รวมถึงสิทธิพิเศษท่ีคัดสรรมาสำหรับคุณโดยเฉพาะ
เพื่อใหตอบโจทยทุกความตองการทางการเงินใหกับคุณมากยิ่งขึ้น อยางไรก็ตาม การไมใหความยินยอมในสวนนี้จะไมมีผลกระทบตอการพิจารณา

อนุมัติคำขอสมัครใชผลิตภัณฑและบริการของคุณ

1.1  ยินยอมให กลุมกรุงศรี เก็บรวบรวมขอมูลของคุณไมวากลุมกรุงศรีจะไดรับจากคุณโดยตรงหรือจากแหลงอื่น ใช และเปดเผยขอมูล

       ของคุณใหแก บริษัทในกลุมกรุงศรี เพ่ือการวิเคราะห การสงเสริมการขาย หรือการประชาสัมพันธผลิตภัณฑและบริการ รวมถึงสิทธิ

       พิเศษที่เปนประโยชนและตรงใจคุณ 

1.2  ยินยอมให กลุมกรุงศรี เก็บรวบรวมขอมูลของคุณไมวากลุมกรุงศรีจะไดรับจากคุณโดยตรงหรือจากแหลงอ่ืน ใช และเปดเผยขอมูลของคุณ

       ใหแกพันธมิตรของกลุมกรุงศรี และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของ** รวมท้ังยินยอมใหผูรับขอมูลดังกลาว เก็บรวบรวม และใชขอมูลของคุณ

       เพื่อการวิเคราะห การสงเสริมการขาย หรือการประชาสัมพันธผลิตภัณฑและบริการ รวมถึงสิทธิพิเศษที่เปนประโยชนและตรงใจคุณ 

หมายเหตุ: *รายชื่อของบริษัทในกลุมกรุงศรี ไดถูกระบุในเอกสารแนบทายของประกาศการคุมครองขอมูลสวนบุคคลตาม URL นี้

**พันธมิตรของกลุมกรุงศรีรวมถึงบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ ไดแก

ประเภทกิจการดานการประกันภัย: 1) บจก. เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย), 2) บจก. เอไอเอ, 3) บจก. ฮาวเดน แมกซี่ อินชัวรันส โบรกเกอร, 4) บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต,

5) บมจ. กรุงเทพประกันภัย, 6) บมจ. กรุงไทย แอกซา ประกันชีวิต, 7) บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย, 8) บมจ. คุมภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย), 9) บมจ. เจนเนอราลี่

ประกันชีวิต (ไทยแลนด), 10) บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด), 11) บมจ. ชับบ ไลฟ แอสชัวรันช, 12) บมจ. ชับบสามัคคีประกันภัย, 13) บมจ. ซมโปะ ประกันภัย

(ประเทศไทย), 14) บมจ. ซิกนา ประกันภัย, 15) บมจ. ทิพยประกันชีวิต, 16) บมจ. ทิพยประกันภัย, 17) บมจ. ไทยประกันชีวิต, 18) บมจ. ไทยประกันภัย, 19) บมจ. ไทยศรีประกันภัย,

20) บมจ. ธนชาตประกันภัย, 21) บมจ. นวกิจประกันภัย, 22) บมจ. นำสินประกันภัย, 23) บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน, 24) บมจ. มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ สาขาประเทศไทย,

25) บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต, 26) บมจ. เมืองไทยประกันภัย, 27) บมจ. วิริยะประกันภัย, 28) บมจ. สินทรัพยประกันภัย, 29) บมจ. สินมั่นคงประกันภัย, 30) บมจ. อลิอันซ

อยุธยา ประกันชีวิต, 31) บมจ. อลิอันซ อยุธยา ประกันภัย, 32) บมจ. อาคเนยประกันชีวิต, 33) บมจ. อาคเนยประกันภัย, 34) บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย),

35) บมจ. แอกซาประกันภัย, 36) บมจ. แอลเอ็มจีประกันภัย, 37) บมจ. ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย

ท้ังน้ี ในกรณีท่ีมีการเพ่ิมรายช่ือผูรับขอมูลท่ีอยูในประเภทของผูรับขอมูลท่ีคุณไดใหความยินยอมไว กลุมกรุงศรีจะแจงรายช่ือผูรับขอมูลท่ีเพ่ิมเติมข้ึนใหคุณทราบ

ผานชองทางการติดตอส่ือสารตามท่ีคุณไดใหไว พรอมท้ังแจงสิทธิและชองทางในการปฏิเสธการเปดเผยขอมูลใหแกผูรับขอมูลท่ีเพ่ิมข้ึนดังกลาว หากคุณไมปฏิเสธ

ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแตวันที่ไดรับแจงจากกลุมกรุงศรี จะถือวาคุณตกลงใหกลุมกรุงศรีเปดเผยขอมูลใหแกผูรับขอมูลที่เพิ่มขึ้นดังกลาวได

ประเภทกิจการดานการเงินอื่นๆ: 1) บจก. จีฟน เซอรวิสเซส (ที)

โปรดอานและทำเครื่องหมาย เพื่อใหความยินยอม ดังตอไปนี้

วันที่             เวลา

เลขที่    บัตรประชาชน         หนังสือเดินทาง         อื่นๆ  ชื่อ-นามสกุล

หากคุณไมใหความยินยอมขอใดขอหน่ึงในแบบฟอรมน้ี จะไมถือเปนการยกเลิกหรือเพิกถอนความยินยอมเก่ียวกับขอมูลของคุณซ่ืงไดเคยใหไวกับกลุมกรุงศรีกอนหนาน้ี

https://www.krungsri.com/getmedia/3cf230ad-438f-4701-8f85-d6c06ec28bb9/ks-one-privacy-notice-full-th.pdf.aspx

  

 



       าขาสสัหร  Sale Code  บัรหำส( Telesales/Direct Sale)

   __________

Version 2.00.00  2021.05.08

มอยนิย

 

  

   

    

 

แบบฟอรมการใหความยินยอมเกี่ยวกับขอมูล (สำหรับบุคคลทั่วไป)
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หมายเหตุ: ***บริษัทในเครือของ MUFG Bank, Ltd. หมายถึง:

1. บริษัทท่ี MUFG Bank, Ltd เปนผูถือหุนโดยทางตรงหรือทางออมรวมกันมากกวา 20% ของหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด หรือ
2. บริษัทท่ี MUFG Bank, Ltd. เปนผูถือหุนโดยทางตรงหรือทางออมรวมกันตั้งแต 15% แตนอยกวา 20% ของหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีอำนาจควบคุมกิจการหรือมี
    อิทธิพลอยางมีนัยสำคัญตอบริษัท เชน มีอำนาจควบคุมการแตงต้ังหรือถอดถอนกรรมการของบริษัท มีอำนาจควบคุมในการกำหนดนโยบายท่ีสำคัญทางดานการเงิน การลงทุน
    การดำเนินธุรกิจ และการวางแผนกลยุทธตางๆของบริษัท หรือ
3. บริษัทที่ MUFG Bank, Ltd. เปนผูถือหุนโดยทางตรงหรือทางออมรวมกันแลวมากกวา 20% ของหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด และมีอำนาจควบคุมกิจการหรือมี
    อิทธิพลอยางมีนัยสำคัญตอบริษัทเชนเดียวกับขอ 2 ขางตน

            

มอยนิย

ขอมูลของคุณดังตอไปนี้ มีความสำคัญตอกลุมกรุงศรีในการใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ หากคุณไมใหความยินยอม อาจสงผลให

กลุมกรุงศรีไมสามารถใหบริการที่จำเปนตองใชขอมูลที่เกี่ยวของได  ทั้งนี้ กลุมกรุงศรีจะเก็บรวบรวมขอมูลของคุณในสวนที่ 2.1 เฉพาะ

กรณีการสมัครหรือขอใชผลิตภัณฑหรือบริการ ของกลุมกรุงศรีที่ตองใชขอมูลดังกลาว เทานั้น

ยินยอมใหกลุมกรุงศรีเปดเผยขอมูลของคุณไมวากลุมกรุงศรีจะไดรับจากคุณโดยตรงหรือจากแหลงอื่น ใหแก บุคคลภายนอกผูทำวิจัย

หรือจัดทำขอมูลสถิติ ซ่ึงไมใชผูใหบริการภายนอกของกลุมกรุงศรี (outsourcer) ตัวแทนของกลุมกรุงศรี (agent) หรือผูรับจางชวงงาน

ตอของกลุมกรุงศรี (subcontractor) ท้ังน้ี เพ่ือประโยชนในการทำวิจัย หรือการจัดทำขอมูลสถิติ

คุณไดอานและรับทราบรายละเอียดตางๆ เก่ียวกับการขอความยินยอม และเขาใจวาสามารถใชสิทธิเพิกถอนความยินยอมเม่ือใดก็ได ท้ังน้ี คุณสามารถ
ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของกลุมกรุงศรี และสิทธิตางๆ ของคุณ ซึ่งรวมถึงการใชสิทธิเพิกถอน
ความยินยอมไดผานชองทางสาขา ชองทางอิเล็กทรอนิกส และ/หรือชองทางอ่ืนๆ ตามท่ีระบุไวในประกาศการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของกลุมกรุงศรี
ท่ี www.krungsri.com/pdpa/privacy-notice-th หรือสแกน QR Code

ลายมือชื่อเจาของขอมูลสวนบุคคล

2.1 ขอมูลของคุณที่มีความสำคัญตอการใหบริการ

2.2 ขอมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงคการทำวิจัย หรือ การจัดทำขอมูลสถิติ

2.1.1 ยินยอมใหกลุมกรุงศรีเก็บรวบรวม ขอมูลชีวภาพของคุณ เชน ขอมูลภาพจำลองใบหนา ขอมูลจำลองลายน้ิวมือ เปนตนไมวา

2.1.2 ยินยอมใหกลุมกรุงศรีเก็บรวบรวม ใช และ/หรือ เปดเผยขอมูลของคุณเกี่ยวกับศาสนา ซึ่งปรากฏอยูในสำเนาหรือรูปถายของ

         บัตรประชาชนในขั้นตอนกระบวนการแสดง ระบุ ยืนยันและพิสูจนตัวตนตอกลุมกรุงศรี

2.1.4 ยินยอมใหกลุมกรุงศรีเก็บรวบรวม ใช และ/หรือ เปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีมีความละเอียดออนเก่ียวกับความพิการ เพ่ือวัตถุประสงค

         ในการจัดทำสัญญาระหวางกลุมกรุงศรีกับคุณ

2.1.3 ยินยอมใหกลุมกรุงศรี เปดเผย สงหรือโอนขอมูลของคุณไปยังตางประเทศ อันไดแก (1) ผูใหบริการภายนอกของกลุมกรุงศรี

         (outsourcer) ตัวแทนของกลุมกรุงศรี (agent) ผูรับจางชวงงานตอของกลุมกรุงศรี (subcontractor) (2) MUFG Bank Ltd.

         และบริษัทในเครือของ MUFG Bank Ltd.,*** รวมท้ังบริษัทแม ซ่ึงไดแก มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุป เพ่ือวัตถุประสงค

         โดยชอบดวยกฎหมายและการควบคุมภายในตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไวในประกาศการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของกลุมกรุงศรี

กลุมกรุงศรีจะไดรับจากคุณโดยตรงหรือจากแหลงอ่ืน ใช และ/หรือ เปดเผยขอมูลดังกลาวใหแก ผูใหบริการภายนอกของกลุม

กลุมกรุงศรี (outsourcer) ตัวแทนของกลุมกรุงศรี (agent) ผูรับจางชวงงานตอของกลุมกรุงศรี (subcontractor)  เพ่ือการระบุ

และพิสูจนตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส ตามกระบวนการทำความรูจักลูกคาทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic Know Your  

Customer (E-KYC)) จากการสมัครหรือใชผลิตภัณฑหรือบริการ ของกลุมกรุงศรี และเพ่ือวัตถุประสงคในการสรางลายมือช่ือ

อิเล็กทรอนิกส เชน การเปดบัญชีเงินฝากออนไลน หรือการขอสินเชื่อออนไลน เปนตน

สวนที่ 2 : การใหความยินยอมเพื่อวัตถุประสงคอื ่นที่ไมใชทางการตลาด
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