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                    เฉพาะเจา้หนา้ที�ธนาคาร 
                                                                      Ref. No. KBank      

 
ความยนิยอมในการเปิดเผยขอ้มูลทางโทรสาร 

 
ทาํที�………………………………………………………………..…………………………………… 
วนัที�.................เดือน...................................พ.ศ. .................. 

 
 
 
 
 
 
   
 บุคคลธรรมดา  (กรุณาพิมพ/์เขียนตวับรรจง) 

ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว...........................................................นามสกุล............................................................... 
วนั/เดือน/ปี พ.ศ. เกิด....................................................หมายเลขโทรศพัท.์.............................................................. 
บตัรประจาํตวัประชาชน  เลขที�         -                         -                             -             - 
สาํหรบับุคคลตา่งดา้ว 
หนังสือเดินทาง   เลขที� 
อื�นๆ โปรดระบุ.................................. เลขที� 

 
 
ความยนิยอมนี� จดัทาํขึ� นดว้ยความสมคัรใจของขา้พเจา้ และส่งใหแ้ก่ บริษัท ขอ้มลูเครดิตแห่งชาติ จาํกดั (บริษัท) ทางโทรสารเพื�อเป็น

หลกัฐานว่า ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมใหบ้ริษัท ขอ้มลูเครดิตแห่งชาติ จาํกดั (บริษัท) เปิดเผยหรือใหข้อ้มลูของขา้พเจา้แก่  บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ซึ�งเป็น
สมาชิกหรือผูใ้ชบ้ริการของบริษัท  เพื�อประโยชน์ในการวิเคราะหสิ์นเชื�อ การออกบตัรเครดิต ตามคาํขอสินเชื�อ/ขอออกบตัรเครดิตของขา้พเจา้ที�ใหไ้ว ้
กบัธนาคาร/บริษัทดงักล่าวขา้งตน้ รวมทั�งเพื�อประโยชน์ในการทบทวนสินเชื�อ  ต่ออายุสญัญาสินเชื�อ/บตัรเครดิต  การบริหารและป้องกนัความเสี�ยง
ตามขอ้กาํหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย และใหถื้อว่าคู่ฉบบั และบรรดาสาํเนา  ภาพถ่าย ขอ้มลูอิเล็กทรอนิกส ์ หรือโทรสารที�ทาํสาํเนาขึ� นจาก
โทรสารฉบบันี�  โดยการถ่ายสาํเนา ถ่ายภาพหรือบนัทึกไวไ้ม่ว่าในรปูแบบใด ๆ  เป็นหลกัฐานในการใหค้วามยนิยอมของขา้พเจา้เช่นเดียวกนั 

อนึ�ง ก่อนใหค้วามยนิยอมขา้พเจา้ไดท้ราบถึงวิธีการและเงื�อนไขของวิธีการใหค้วามยนิยอมผ่านทางโทรสารซึ�งระบุไวด้า้นบนของ
ความยนิยอมนี� อยา่งชดัเจนแลว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   วิธีการใหค้วามยนิยอมทางโทรสาร  
1. ผูใ้หค้วามยินยอมตอ้งกรอกขอ้ความใหถู้กตอ้งครบถว้นและลงลายมือชื�อ 
�. ผูใ้หค้วามยินยอมตอ้งแนบเอกสารดงันี� มาพรอ้มโทรสารดว้ย  

บุคคลธรรมดา • สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนที�ผูใ้หค้วามยินยอมลง   
                          ลายมือชื�อรบัรอง 

3. ผูใ้หค้วามยินยอมอาจส่งโทรสารดว้ยตวัเองหรือมอบหมายใหผู้ใ้ดเป็นผูส้ง่
แทนก็ได ้
 
  

   เงื�อนไขในการใหค้วามยนิยอมทางโทรสาร 
- การใหค้วามยินยอมทางโทรสารเป็น "ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส"์ หรือเป็นขอ้ความที�ไดส้รา้ง 
ส่ง รบั เก็บรกัษา หรือประมวลผลดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ�งหา้มมิใหผู้ใ้หค้วาม
ยินยอมปฏิเสธความมีผลผูกพนัและการบงัคบัใชท้างกฎหมายของขอ้ความใดเพียงเพราะ
เหตุที�ขอ้ความนั�นอยู่ในรปูของขอ้มลูอิเล็กทรอนิกส ์ 
- การใหค้วามยินยอมทางโทรสารนี� จึงมีผลเป็นการใหค้วามยินยอมตามกฎหมายว่าดว้ย
การประกอบธุรกิจขอ้มลูเครดิตทุกประการ 
 

  .....................................................................................................................   (ผูใ้หค้วามยนิยอม) 
(......................................................................................................................)  
                                   โปรดเขยีนชื�อสกุลตวับรรจง 

หมายเหต ุ: ขอ้มลูที�บริษัทเปิดเผยใหแ้ก่สมาชิกหรือผูใ้ชบ้ริการเป็นองคป์ระกอบหนึ�งในการพิจารณาสินเชื�อของสถาบนัการเงิน แต่การ
เปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวเป็นสิทธิของเจา้ของขอ้มลูที�จะใหค้วามยนิยอมหรือไม่ก็ได ้
                  

   .......................................................................... (พยาน) 
  (..........................................................................) 
                โปรดเขยีนชื�อสกุลตวับรรจง 
 

   .......................................................................... (พยาน) 
  (..........................................................................) 
               โปรดเขยีนชื�อสกุลตวับรรจง 
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