
Krungsriayudhya Card Company Limited
Krungsri Ploenchit Tower
550 Ploenchit Road, Lumphini, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand
Tel : +66(0) 2646 3333   Krungsri Corporate Credit Card             
Tel : +66(0) 2646 3030   Krungsri HomePro Corporate Card       
csm.operations@krungsri.com 

 หนังสือรับรองการรักษาความลับฉบับนี้ทำขึ้นในวันที่_______________________________________ by, ________________________________________

ซึ่งเปนบริษัทที่ จัดตั้งขึ้นภายใตกฎหมายของประเทศไทยมีสำนักงานจดทะเบียนที่____________________________________________________________________

(“ผูรับขอมูล”) เพื่อประโยชนของบริษัทบัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด (“ผูใหขอมูล”) อันเก่ียวของกับบัตรเครดิต กรุงศรี คอรปอเรท การด (“บัตรเครดิต”) ซึ่งออกโดยผูใหขอมูล

ใหแกลูกจางตามที่ผูรับขอมูลกำหนด (“ผูถือบัตร”) ทั้งนี้เนื่องจากมีความจำเปนที่ผูรับขอมูลตองไดรับขอมูลการใชจายอันเกิดจากการใชบัตรเครดิตเพื่อประมวลผลการ

ชำระเงินคืนใหแกผูใหขอมูลหรือผูถือบัตร แลวแตกรณี ดังนั้นผูรับขอมูล (ในนามของตน บริษัทในเครือและตัวแทนของตน)จึงรับรองที่จะปฏิบัติตามขอกำหนดและ

เงื่อนไขที่ระบุในหนังสือรับรองฉบับนี้เพื่อใหผูใหขอมูลสามารถเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของ เพื่อวัตถุประสงคดังกลาว (“วัตถุประสงค”) ทั้งนี้ขึ้นอยูกับกฎหมายที่ใชบังคับ

และการใหความยินยอมของแตละบุคคล

 1. ผูรับขอมูลจะเก็บรักษาไวเปนความลับอยางเด็ดขาดและไมใชหรือเปดเผยใหแกบุคคลใดๆ (ตามที่นิยามดานลาง) เวนแตที่กำหนดไวในที่นี้ซึ่งขอมูลใดๆ 

(รวมถึงแตไมจำกัดเพียงขอมูลการใชจายและ/หรือขอมูลการเรียกเก็บเงินของผูถือบัตร) ซึ่งมอบใหโดยผูใหขอมูล เจาหนาที่ลูกจาง หรือผูแทนของผูใหขอมูล (เรียกรวม

กันวา “ผูแทนของผูใหขอมูล”)ไมวาจะมอบใหในรูปแบบใดก็ตาม รวมทั้งเอกสารอื่นๆ หรือบันทึกที่ผูรับขอมูล เจาหนาที่ลูกจาง หรือผูแทนของผูรับขอมูล (เรียกรวมกันวา 

“ผูแทนของผูรับขอมูล”) จัดทำขึ้นโดยมี หรือแสดงใหเห็นโดยประการอื่น หรือสรางขึ้นจากขอมูลดังกลาว (เรียกรวมกันวา “ขอมูลที่เปนความลับ”)

 2. หามมิใหใชขอมูลที่เปนความลับเวนแตเพื่อวัตถุประสงคตามที่ระบุขางตนและผูรับขอมูลตองเก็บรักษาขอมูลที่เปนความลับไวเปนความลับและไมเปดเผย

แกบุคคลใดๆโดยไมไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรลวงหนาจากผูใหขอมูลยกเวนอาจเปดเผยขอมูลท่ีเปนความลับใดๆใหแกผูแทนของผูรับขอมูลไดเทาท่ีผูแทน

ของผูรับขอมูลจำเปนตองทราบถึงขอมูลที่เปนความลับดังกลาวเพื่อวัตถุประสงคตามที่ระบุขางตนโดยผูรับขอมูลตองสั่งใหผูแทนของผูรับขอมูลรักษาความลับของขอมูล

ที่เปนความลับนั้นภายใตขอกำหนดของหนังสือรับรองฉบับนี้และไมใชขอมูลที่เปนความลับเพื่อวัตถุประสงคใดๆ นอกเหนือจากเพื่อวัตถุประสงคตามที่ระบุขางตน และ

ไมวากรณีใดๆผูรับขอมูลตองรับผิดชอบสำหรับการละเมิดตอหนังสือรับรองฉบับนี้โดยผูแทนของผูรับขอมูล

 3. หากไมไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรลวงหนาจากผูใหขอมูลผูรับขอมูลจะไมเปดเผยใหแกบุคคลใดๆทราบวาไดมีการเปดเผยขอมูลท่ีเปนความลับ

ใหแกผูรับขอมูลตามหนังสือรับรองฉบับนี้หรือผูรับขอมูลไดตรวจสอบสวนใดๆ ของขอมูลที่เปนความลับที่ผูใหขอมูลไดมอบใหผูรับขอมูลอาจสามารถเปดเผยขอมูลที่เปน

ความลับตามท่ีกฎหมายระเบียบหรือกฎเกณฑ หรือคำส่ังศาลกำหนดใหเปดเผยได ภายใตหนังสือรับรองฉบับน้ีใหคำวา “บุคคล” สามารถตีความไดอยางกวาง โดยใหรวมถึง 

(แตไมจำกัดเพียง) องคกรบริษัท หางหุนสวน หรือบุคคลธรรมดาใดๆ

 4. สิ่งตอไปนี้ไมถือวาเปนขอมูลท่ีเปนความลับเพ่ือวัตถุประสงคของหนังสือรับรองฉบับน้ี (ก)ขอมูลท่ีเปนหรือกลายมาเปนขอมูลท่ีเปนท่ีรับรูโดยท่ัวไปแกประชาชน

ที่มิใชเปนผลมาจากการละเมิดหนังสือรับรองฉบับน้ีโดยผูรับขอมูลหรือผูแทนของผูรับขอมูล (ข) ขอมูลท่ีผูรับขอมูลสามารถแสดงใหเห็นอยางสมเหตุสมผลวาตนทราบมาโดย

ไมมีหนาท่ีตองรักษาความลับกอนท่ีจะไดรับจากผูใหขอมูล (ค) ขอมูลท่ีผูรับขอมูลสามารถเขาถึงไดโดยไมกำหนดหนาท่ีตองรักษาความลับซ่ึงมาจากแหลงขอมูลท่ีมิใชผูให

ขอมูล โดยที่แหลงขอมูลดังกลาวตองไมตกอยูภายใตขอหามใดๆในการเปดเผยขอมูลนั้น

 5. ผูรับขอมูลเขาใจและรับทราบวาทั้งผูใหขอมูลและผูแทนของผูใหขอมูลรายใดๆไมไดใหการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ไมวาโดยแจงชัดหรือโดยปริยาย

ถึงความถูกตองหรือความสมบูรณของขอมูลที่เปนความลับผูรับขอมูลตกลงวาผูใหขอมูลไมมีความรับผิดใดๆ ตอผูรับขอมูลหรือตอผูแทนของผูรับขอมูลรายใดๆ อันเกี่ยว

ของกับหรือเปนผลมาจากการใชขอมูลที่เปนความลับ

 6. หนังสอืรับรองฉบับน้ีจะยังคงมีผลบังคับตอไปหลังจากการบริการบัตรเครดิตจากผูใหขอมูลใหแกผูรับขอมูลเสร็จส้ินลงและจะยังคงผูกพันผูรับขอมูลนับจาก

วันที่ในหนังสือฉบับนี้

 7. เมื่อหนังสือรับรองฉบับน้ีส้ินสุดลง หรือเม่ือผูใหขอมูลรองขอ ผูรับขอมูลตอง (ภายใน 7วันนับจากรองขอ) สงมอบบรรดาขอมูลท่ีเปนความลับท่ีตนหรือผูแทน

ของตนไดรับมาคืนหรือทำลายขอมูลที่เปนความลับภายใน 7 วันหากผูใหขอมูลรองขอและยืนยันเปนลายลักษณอักษรวาผูรับขอมูลไดทำลายขอมูลที่เปนความลับแลว 

การสงคืนหรือทำลายขอมูลท่ีเปนความลับดังกลาวใดๆไมเปนการปลดเปล้ืองภาระหนาท่ีในการรักษาความลับของผูรับขอมูลหรือภาระหนาท่ีอ่ืนๆ ภายใตหนังสือรับรองฉบับน้ี

 8. ใหตีความหนังสือรับรองฉบับนี้ตามกฎหมายของประเทศไทย

 9. หามมิใหเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือเพิกถอนหนังสือรับรองฉบับนี้โดยไมไดรับความยินยอมของผูใหขอมูล

หนังสือรับรองการรักษาความลับ
บัตรเครดิต กรุงศรี คอรปอเรท การด / บัตรเครดิตกรุงศรี โฮมโปร คอรปอเรทการด
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แบบคำขอเพ่ือสมัครใชบริการ Corporate Power User 
สำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี คอรปอเรท การด /บัตรเครดิตกรุงศรี โฮมโปร คอรปอเรท การด 

วันที่ยื่นคำขอ/Request date :  

 ขอมูลของธุรกิจ (กรอกขอมูลโดยผูมีอำนาจลงนามของกิจการหรือผูประสานงานตามที่ระบุในใบสมัคร) /Company information (completed by existing

company's authorized signatory or authorized person as specified in the application)

 

 

ชื่อธุรกิจตามที่ระบุไวในการจดทะเบียน / Company registered name 

ที่อยูธุรกิจ / Company registered address 

หมายเลขโทรศัพทของธุรกิจ / Company office phone number 

ชื่อสกุล ของผูมีอำนาจลงนาม / Authorized person's name-surname  

รหัสลูกคา (Company ID/MSC)                                    
** เปนภาษาอังกฤษ 4 ตัวและตามดวยตัวเลข 5 หลัก ดูไดจาก Corperate Report

รหัสผูใช (User ID)                 (กรุณากำหนดเปนตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็ก และตัวเลข ระหวาง 6-30 หลัก)

ชื่อ – นามสกุล

คำถามลับ                                        (หมายเหตุ : คำถามเปนภาษาอังกฤษเทานั้น)

คำตอบลับ                                        (หมายเหตุ : คำถามเปนภาษาอังกฤษเทานั้น)

เบอรโทรศัพทมือถือ (เริ่มตนดวย ‘08’ หรือ ‘09’, ความยาว 10 หลัก)

วัน-เดือน-ป เกิด เปน ค.ศ.        (ตัวอยาง 21-01-1960)

โดยการลงลายมือชื่อขางลางนี้ ขาพเจาในฐานะผูมีอำนาจลงนามของบริษัทมีความประสงคจะสมัครใชบริการ Corporate Power User สำหรับการใชบริการ 
บัตรเครดิต กรุงศรี คอรปอเรท การด (Krungsri Corporate Credit Card) /บัตรเครดิตกรุงศรี โฮมโปร คอรปอเรท การด (Krungsri HomePro Corporate Card)  
โดยบริษัทตกลงผูกพันกับเงื่อนไขการใชบริการ Corporate Power User ดังกลาวทุกประการ และ บริษัทตกลงยินยอมรับขาวสารเกี่ยวกับการเสนอขายสินคาหรือ
บริการอื่นๆ ที่ไมเกี่ยวของกับบริการกรุงศรี สมารท คลิ๊ก ทางอีเมล ที่ระบุไวขางตน

 กรุณาทำเครื่องหมาย         ในชองดานหนาหากทานไมประสงคจะไดรับขาวสารเสนอขายหรือบริการอื่นๆ ที่ไมเกี่ยวกับบริการกรุงศรี สมารท คลิ๊ก
 โดยอีเมลที่ทานระบุดานบน  (หากทานไมทำเครื่องหมายใดๆ ในชองที่กำหนด บริษัทจะถือวาทานประสงคที่จะไดรับขาวสารทางอีเมลที่ทานใหไวนี้) 

กรุณากรอกขอมูล (สวนตัว) ของผูขอใชบริการ Corporate Power User

ขอมูลสำหรับกรณี ลืม User ID & Password

ยินยอมรับขาวสารขอมูลทางอีเมล

ประเภทบัตรประจำตัว

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน

หนังสือเดินทาง

ลงนามโดย / Signed by

ลายมือชื่อของผูมีอำนาจลงนาม 
(Company’s authorized signatory signature)

ชื่อของผูมีอำนาจลงนาม 
(Company’s authorized signatory name)

ตราประทับบริษัท / Company’s Stamp

หมายเหตุ
1. 1 บริษัทสามารถมีได 2 Users 2.แนบสําเนาบัตรประชาชนของผูสมัครเปน User
3. สงเมลมายัง Group mail: csm.operations@krungsri.com เพื่อดําเนินการ

อีเมล 

Krungsriayudhya Card Company Limited
Krungsri Ploenchit Tower
550 Ploenchit Road, Lumphini, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand
Tel : +66(0) 2646 3333   Krungsri Corporate Credit Card             
Tel : +66(0) 2646 3030   Krungsri HomePro Corporate Card       
csm.operations@krungsri.com 
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