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นโยบายความเปน็ส่วนตัว (Privacy Policy) 

ส าหรบัพันธมิตรทางธุรกิจ 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ("ธนาคาร") ตระหนักถึงความส าคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วน

บุคคล นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ("นโยบายความเป็นส่วนตัว") จัดท าขึ้นเพ่ืออธิบายวิธีการท่ีธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/

หรือ โอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนการแจ้งสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท้ังนี้ เพ่ือแสดง

ความโปร่งใสของธนาคารเก่ียวกับกิจกรรมการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลท่ี

ระบุไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ตามกฎหมายวา่ด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยข้อมูลส่วนบุคคลท่ีธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ 

เปิดเผย และ/หรือ โอนไปยังต่างประเทศ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลท่ีมีเก่ียวข้องกับพันธมิตรทาง

ธุรกิจท่ีธนาคารจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและ/หรือบริการ (เช่น ผู้จ าหน่าย ตัวแทนขาย ผู้ให้บริการจากภายนอก) (รวมเรียกว่า "พันธมิตรทาง

ธุรกิจ") เช่น ผู้แทนนิติบุคคล ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดา ผู้ติดต่อ ตัวแทนบุคคลธรรมดาผู้รบัมอบอ านาจ ลูกจ้าง พนักงาน เจ้าหน้าท่ี บุคลากร

และบุคคลอื่นในท านองเดียวกันของพันธมิตรทางธุรกิจ (รวมเรยีกวา่ "ท่าน")  

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้บังคับกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลท่ี

เก่ียวกับท่าน โดยธนาคารอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น จากท่านโดยตรง (ตัวอย่างเช่น เมื่อท่านใน

นามของพันธมิตรทางธุรกิจของธนาคารติดต่อเพ่ือเสนอขายสินค้าหรือให้บริการกับธนาคาร ซึ่งรวมถึง การลงนามในสัญญา การกรอก

แบบฟอร์ม เมื่อท่านมีปฏิสัมพันธ์กับธนาคาร ซึ่งรวมถึงการมีปฎิสัมพันธ์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของธนาคาร ผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร 

แอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือ ทางอีเมล โทรศัพท์ ผ่านแบบสอบถาม นามบัตร ไปรษณีย์ ระหวา่งการประชุมและงานกิจกรรมต่าง ๆ หรอื

เมื่ อธนาคาร ไปเยี่ยมเยือนท่าน) จากพันธมิตรทางธุรกิจท่ีท่านท างานให้ ด าเนินการแทน หรือเป็นตัวแทน จากบริษัทในเครือหรือ

บุคคลภายนอก เช่น พันธมิตรทางธุรกิจรายอ่ืน ๆ ของธนาคาร จากแหล่งข้อมูลในระบบ ระบบไดรฟ์กลางของธนาคาร หรอืระบบซอฟท์แวร์

ขนส่ง และ/หรอื ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ หรอืช่องทางการส่ือสารอื่น ๆ ท่ีธนาคารเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม โปรดอ่าน

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้พรอ้มกับข้อก าหนดและเงื่อนไข ข้อตกลง สัญญา และ/หรอื เอกสารอื่นใดท่ีเก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ทาง

ธุรกิจระหวา่งธนาคารกับพันธมิตรทางธุรกิจของธนาคาร ซึ่งอาจมีการก าหนดแยกต่างหากเก่ียวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และ/หรอื การ

เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกับตัวท่าน 

1. ธนาคาร เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง 

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีธนาคารเก็บรวบรวม 

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใดๆ เก่ียวกับท่านโดยท่ีข้อมูลนั้นสามารถระบุตัวตนท่านได้ไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อม (ไม่รวมถึง

ข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม) ตามท่ีได้ระบุไวด้้านล่าง  

ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีละเอียดอ่อน หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีถูกจัดให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลท่ีละเอียดอ่อนตามกฎหมาย ธนาคารจะ

เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรอื โอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลท่ีละเอียดอ่อน เฉพาะกรณีท่ีธนาคารได้รบัความยินยอมโดยชัด

แจ้ง หรอืตามท่ีกฎหมายอนุญาต 

ธนาคารอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท้ังนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีธนาคารเก็บรวบรวมจะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ทาง

ธุรกิจในปัจจุบัน หรือท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตกับท่านหรือพันธมิตรทางธุรกิจท่ีท่านท างานให้ ด าเนินการแทน หรือเป็นตัวแทน โดยมี

รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) ข้อมูลท่ีรายละเอียดส่วนตัว เช่น ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล อายุ เพศ รูปถ่าย วิดิโอ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด พิกัดทาง

ภูมิศาสตร์ วันเดือนปีเกิด สัญชาติ สถานะการสมรส ข้อมูลสถานภาพทางการเงิน (เช่น ข้อมูลหนังสือรับรองฐานะทางเงิน ข้อมูลเครดิต 

แหล่งท่ีมาของเงินได้ สินทรัพย์ถาวร และหนี้สิน) ข้อมูลในบัตรท่ีรัฐบาลออกให้ (เช่น หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง 

ใบอนุญาตท างาน หมายเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี หมายเลขใบขับขี่ หมายเลขทะเบียนบ้าน) ข้อมูลหลักประกันการท างาน (เช่น เงินสด 

แคชเชียร์เช็ค) ข้อมูลเก่ียวกับรถยนต์ (เช่น หมายเลขตัวถัง หมายเลขทะเบียนรถยนต์) ลายมือชื่อ (รวมถึงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์) 

ข้อมูลรหัสประจ าตัวคู่ค้า (รวมถึง ประเภทคู่ค้า) ข้อมูลบัญชีธนาคารและการช าระเงิน (เช่น ชื่อเจ้าของบัญชี ธนาคารท่ีเปิดบัญชี ประเภท

บัญชี และหมายเลขบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชีผู้รับประโยชน์ วันท่ีช าระเงิน วิธีการช าระเงิน สกุลเงินท่ีช าระ และบัญชีท่ีท าการช าระเงิน 

รายละเอียดการโอนเงินใน/นอกประเทศไทย) และข้อมูลระบุตัวบุคคลอื่น (เช่น รหัสประจ าตัวไลน์) ข้อมูลท่ีดินท่ีท่านเป็นเจ้าของ (เช่น 

หมายเลขหนังสือส าคัญแสดงกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน)  

2) ข้อมูลการศึกษา เช่น ประวติัการศึกษา วุฒิการศึกษา ข้อมูลแสดงคุณวุฒิอ่ืน ๆ 

3) ข้อมูลการท างาน เช่น อาชีพ ต าแหน่ง รายละเอียดงาน ประเภทของธุรกิจ ประเภทขององค์กรท่ีท างาน อายุการท างาน 

สถานท่ีท างาน ข้อมูลในใบสมัครงาน ข้อมูลในใบประวติัตัวย่อ 

4) ข้อมูลการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรสาร ท่ีอยู่ อีเมล และข้อมูลท่ีคล้ายกันอื่นๆ 
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5) ข้อมูลอื่นท่ีมีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยท่ีเก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารกับพันธมิตรทางธุรกิจ  เช่น 

ข้อมูลท่ีท่านให้แก่ธนาคาร ในสัญญา แบบฟอรม์ หรอืแบบส ารวจ รายชื่อกรรมการบรษัิท รายชื่อผู้ถือหุ้น หนังสือมอบอ านาจ เอกสารวา่ด้วย

ขอบเขตงาน (TOR) บันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร ์

6) ข้อมูลท่ีละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลท่ีละเอียดอ่อน ท่ีได้รับจากบัตรประจ าตัวประชาชน (เช่น ศาสนา) ธนาคารจะเก็บรวบรวม ใช้ 

เปิดเผย และ/หรือ โอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลท่ีละเอียดอ่อน เมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านเท่านั้นหรือตามท่ีกฎหมาย

อนุญาต 

1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลท่ีสาม 

หากท่านให้ข้อมูลบุคคลท่ีสามแก่ธนาคาร เช่น ข้อมูลท่ีระบุตัวคู่สมรสหรือบุตรของท่าน ข้อมูลของพนักงานของธนาคารท่ี

เก่ียวข้องกับท่านและบุคคลอื่นใดท่ีท่านมีความสัมพันธ์อันเก่ียวเนื่องกับความสัมพันธ์ท่ีท่านมีกับธนาคาร โปรดแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัว

นี้แก่บุคคลท่ีสามดังกล่าวเพ่ือให้รับทราบนโยบายฯ และขอความยินยอมหากจ าเป็น หรือมีฐานทางกฎหมายอื่นในการเปิดเผยข้อมูลส่วน

บุคคลของบุคคลท่ีสามมายังธนาคารด้วย  

2.  เหตุใดธนาคารจึงเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

ธนาคารอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรอืโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลส่วนบุคคลท่ีละเอียดอ่อน เพ่ือ

วตัถุประสงค์ต่อไปนี้  

2.1 วตัถุประสงค์ท่ีอาศัยความยินยอมของท่าน 

ธนาคารอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีละเอียดอ่อนของท่าน ตามท่ีปรากฎในเอกสารระบุตัวตน (เช่น ศาสนา) เพ่ือวตัถุประสงค์ในการ

พิสูจน์และยืนยันตัวตน 

หากธนาคารอาศัยความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรอื โอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่าน

มีสิทธิถอนความยินยอมของท่านตลอดเวลา ซึ่งท่านสามารถท าได้โดยติดต่อช่องทางการติดต่อตามท่ีระบุในข้อ 8. หรอืตามท่ีธนาคารก าหนด 

การถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรอืโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วน

บุคคลท่ีมีความละเอียดอ่อนท่ีท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วก่อนท่ีจะมีการถอนความยินยอม 

2.2 วตัถุประสงค์ต่าง ๆ และฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ส าหรบัการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  

ธนาคารจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยอาศัยฐานทางกฎหมายวา่ด้วยประโยชน์โดยชอบด้วย

กฎหมาย ฐานการเข้าท าและการปฏิบัติตามสัญญา ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือฐานทางกฎหมายอื่นๆ ตามท่ีกฎหมายว่าด้วยการ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาต แล้วแต่กรณี ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะความสัมพันธ์ระหวา่งธนาคารกับท่าน เพ่ือวตัถุประสงค์ต่อไปนี้ 

(1) เพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ : เช่น การส่ือสารกับพันธมิตรทางธุรกิจเก่ียวกับสินค้าและบรกิาร และโครงการของธนาคาร หรอื

พันธมิตรทางธุรกิจ เช่น โดยการส่งเอกสาร ตอบค าถาม ตอบกลับค าขอหรอืรายงานความคืบหน้าการด าเนินการ 

(2) เพ่ือการเลือกพันธมิตรทางธุรกิจ : เช่น การประเมินความเหมาะสมและคุณสมบัติของท่านและพันธมิตรทางธุรกิจ การยืนยัน

ตัวตนของท่านและสถานะการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ การตรวจสอบสถานะกิจการ หรอืการตรวจสอบประวติัในรูปแบบอื่น ๆ หรอืการประเมนิ

ความเส่ียงส าหรบัตัวท่านและพันธมิตรทางธุรกิจ (ซึ่งรวมถึง การตรวจสอบกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายส าหรบัข้อมูลท่ีมีการเปิดเผยต่อ

สาธารณะและ/หรือบันทึกลงบัญชีด า) การออกค าขอเสนอราคาและประมูลราคา การเข้าท าสัญญากับท่านหรือพันธมิตรทางธุรกิจ การ

ประเมินการบรหิารงานของท่านและพันธมิตรทางธุรกิจ 

(3) เพ่ือการจัดการข้อมูลของพันธมิตรทางธุรกิจ : เช่น การสร้างบัญชีพันธมิตรทางธุรกิจ การบันทึกข้อมูลลงในระบบ การ

รกัษาและการปรบัปรงุรายการ/สารบบของพันธมิตรทางธุรกิจ (ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน) การเก็บและบรหิารจัดการสัญญาและ

เอกสารท่ีเก่ียวข้องท่ีอาจมีชื่อของท่านอยู่ 

(4) เพ่ือจัดการความสัมพันธ์กับท่าน : เช่น การวางแผน การด าเนินการ และการจัดการความสัมพันธ์และสิทธิ (ทางสัญญา) 

กับพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น การพิจารณาแต่งต้ัง ยกเลิก หรือมอบอ านาจให้พันธมิตรทางธุรกิจเพ่ือด าเนินการท าธุรกรรมต่าง ๆ การท า

ธุรกรรมหรอืการส่ังซื้อผลิตภัณฑ์หรอืบรกิาร การประมวลผลการช าระเงิน การท ากิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับบัญชี การตรวจสอบบัญชี การออก

ใบเรยีกเก็บเงิน และการเก็บเงิน การจัดการให้มีการขนส่งและจัดส่ง การให้บรกิารสนับสนุน 

(5) เพ่ือการวิเคราะห์ธุรกิจและการปรับปรุง : เช่น การท าวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การประเมิน การส ารวจ และการท ารายงาน

เก่ียวกับสินค้าและบรกิารของพันธมิตรทางธุรกิจ และผลการด าเนินงานของท่านหรอืของพันธมิตรทางธุรกิจ 

(6) เพ่ือบริหารจัดการระบบและการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : เช่น การให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และฝ่ายช่วยเหลือ การจัดการการเข้าถึงระบบใด ๆ ท่ีธนาคาร ได้มอบสิทธิในการเข้าถึงให้แก่ท่าน การลบบัญชีท่ีไม่มีการใช้งาน การใช้

มาตรการควบคุมทางธุรกิจ เพ่ือให้สามารถด าเนินธุรกิจได้ และเพ่ือให้ธนาคาร สามารถระบุและแก้ไขปัญหาในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ

ธนาคาร และเพ่ือรกัษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบของธนาคาร ท าการพัฒนา ปรบัใช้ ด าเนินการ และดูแลรกัษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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(7) เพ่ือการตรวจสอบดูแลความมั่นคงปลอดภัยและระบบ : เช่น การยืนยันตัวตนและการควบคุมการเข้าถึง ตามท่ีเก่ียวข้อง 

การตรวจสอบดูแลระบบ อุปกรณ์ และอินเทอร์เน็ต การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหา

อาชญากรรม รวมถึงการจัดการความเส่ียงและการป้องกันการฉ้อโกง การรายงานอุบัติเหตุ 

(8) เพ่ือการจัดการกับข้อพิพาท : เช่น การยุติข้อพิพาท การบังคับใช้สัญญา การก่อต้ังสิทธิเรยีกรอ้งตามกฎหมาย การก่อต้ัง 

การใช้ หรอืการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรยีกรอ้งตามกฎหมาย รวมถึงการมอบอ านาจ 

(9) เพ่ือการบรหิารจัดการและการส่ือสารระหวา่งหน่วยงานภายในองค์กร : เช่น การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร 

และปฏิบัติตามข้อก าหนดทางธุรกิจท่ีเหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะ การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน การจัดการภายใน การ

ฝึกอบรม การตรวจสอบ การรายงาน การส่งหรอืจัดการเอกสาร การประมวลผลข้อมูล การควบคุม หรอืการจัดการความเส่ียง การวเิคราะห์

และการวางแผนทางสถิติและแนวโน้มต่าง ๆ และกิจกรรมอื่น ๆ ท่ีคล้ายกันหรอืเก่ียวข้อง 

(10) เพ่ือปฎิบัติตามกฎหมาย : เช่น เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรอืค าส่ังของหน่วยงานรฐั ซึ่งรวมถึง

ค าส่ังของหน่วยงานรฐันอกประเทศไทย และ/หรอื ให้ความรว่มมือกับศาล ผู้มีอ านาจ หน่วยงานของรฐับาล และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

เมื่อธนาคารมีเหตุผลให้เชื่อวา่กฎหมายก าหนดให้ธนาคารปฏิบัติดังกล่าวและหากจ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือปฏิบัติตาม

กฎหมาย กระบวนการ หรอืค าส่ังของรฐับาล เพ่ือการปฎิบัติตาม ข้อบังคับ ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ (เช่น เพ่ือขอใบอนุญาตในการ

ประกอบธุรกิจตามท่ีกฎหมายก าหนด) รวมถึงการประสานงานและการติดต่อกับหน่วยงานรัฐบาล ศาล หรือองค์คณะท่ีเก่ียวข้อง (เช่น 

กรมสรรพากร ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) รวมถึง การสืบสวน การร้องเรียน และ/หรือการป้องกัน

อาชญากรรมหรอืการฉ้อโกง 

(11) เพ่ือป้องกันหรอืระงับอันตรายต่อชีวติ รา่งกาย หรอืสุขภาพของบุคคล 

(12) เพ่ือจัดให้มีความรบัผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมขององค์กร 

ท้ังนี้ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับธนาคาร อาจส่งผลกระทบต่อท่าน เช่น ธนาคารไม่อาจด าเนินธุรกรรมกับท่านหรอืพันธมิตร

ทางธุรกิจได้ ท่านหรอืพันธมิตรทางธุรกิจอาจไม่ได้รบัความความสะดวก หรอืไม่ได้รบัการปฎิบัติตามสัญญาและท่านหรอืพันธมิตรทางธุรกิจ

อาจได้รบัความเสียหายหรอืการเสียโอกาส นอกจากนี้ การท่ีท่านไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวยังอาจส่งผลกระทบต่อการปฎิบัติตามกฎหมายใด ๆ ท่ี

ธนาคารหรอืท่านหรอืพันธมิตรทางธุรกิจต้องปฎิบัติตามและอาจมีบทก าหนดโทษท่ีเก่ียวข้อง 

3. ธนาคารอาจเปิดเผยหรอืโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับใครบ้าง 

ธนาคารอาจเปิดเผยหรอืโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลท่ีสามดังต่อไปนี้ ซึ่งเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรอื โอนไป

ยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลตามวตัถุประสงค์ภายใต้นโยบายนี้ บุคคลท่ีสามเหล่านี้อาจอยู่ในประเทศไทยหรอืนอกประเทศไทยก็ได้ ท่าน

สามารถดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลเหล่านี้เพ่ือทราบรายละเอียดเก่ียวกับวธิีท่ีบุคคลเหล่านี้เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรอืเปิดเผยข้อมูล

ส่วนบุคคลของท่าน เนื่องจากท่านคือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลท่ีสามดังกล่าวด้วยเช่นกัน 

3.1 บรษัิทในเครอื  

ธนาคารอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลอื่นเพ่ือวตัถุประสงค์ท่ีระบุในข้อ 2. ข้างต้นแก่ กลุ่มธุรกิจทางการเงิน

ของธนาคาร และบริษัทในเครือของธนาคาร การเปิดเผยข้อมูลให้กับกลุ่มธุรกิจทางการเงินและบรษัิทในเครอืดังกล่าว จะท าให้บริษัทอื่น ๆ 

เหล่านั้น ภายในกลุ่มสามารถใช้ความยินยอมท่ีธนาคารได้มา 

3.2 ผู้ให้บรกิารของธนาคาร 

ธนาคารอาจใช้บริการบริษัท ตัวแทน หรือผู้รับจ้างอื่นเพ่ือให้บริการต่าง ๆ แทนธนาคารหรือเพ่ือช่วยในการจัดหาผลิตภัณฑ์และ

บรกิารให้แก่ท่าน ธนาคารอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้ให้บรกิารหรอืผู้จัดหาผลิตภัณฑ์บรกิารจากภายนอก ซึ่งรวมถึง แต่ไม่

จ ากัดเฉพาะ (1) ผู้ให้บรกิารอินเทอรเ์น็ต ซอฟต์แวร ์นักพัฒนาเวบ็ไซต์ ส่ือดิจิทัล ผู้ให้บรกิารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและบรษัิทผู้ให้บรกิาร

สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์และการขนส่ง (3) ผู้ให้บริการด้านการช าระเงินและระบบการช าระเงิน 

(4) บรษัิทท่ีให้บรกิารด้านการวจิัย (5) บรษัิทท่ีให้บรกิารด้านการวเิคราะห์ (6) บรษัิทท่ีให้บรกิารด้านการส ารวจ (7) ผู้ตรวจสอบบัญชี (8) 

ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (9) บริษัทท่ีให้บริการด้านการตลาด ส่ือโฆษณา การออกแบบ การสร้างสรรค์ และการส่ือสาร (10) บริษัทท่ี

ให้บริการด้านแคมเปญ งานกิจกรรม การจัดงานด้านการตลาด และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (11) ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมและการ

ส่ือสาร (12) ผู้ให้บริการด้านธุรการจากภายนอก (13) ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูลและบริการคลาวด์ (14) ผู้ให้บริการด้านการพิมพ์  

(15) ทนายความ ท่ีปรกึษาทางกฎหมาย เพ่ือประโยชน์ของธนาคาร รวมถึง การใช้สิทธิเรยีกรอ้งตามกฎหมายและต่อสู้สิทธิเรยีกรอ้งในทาง

กฎหมาย ผู้ตรวจสอบบัญชีและ/หรอืผู้ประกอบวชิาชีพอื่น ๆ ในการช่วยเหลือการด าเนินธุรกิจของธนาคาร (16) ผู้ให้บรกิารด้านการจัดเก็บ

และ/หรอืท าลายเอกสาร (17) ผู้ให้บรกิารติดตามทวงถามหนี้ 
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ในระหว่างการให้บริการดังกล่าว ผู้ให้บริการอาจมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม ธนาคารจะให้ข้อมูลส่วน

บุคคลของท่านแก่ผู้ให้บริการเท่าท่ีจ าเป็นต่อการให้บริการเท่านั้น และธนาคารจะขอให้ผู้ให้บริการไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือ

วตัถุประสงค์อื่น ๆ ธนาคารจะด าเนินการให้แน่ใจวา่ผู้ให้บรกิารท่ีธนาคารท างานด้วยรกัษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามท่ี

กฎหมายก าหนด 

3.3 พันธมิตรทางธุรกิจรายอื่นของธนาคาร 

ธนาคารอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจรายอื่นของธนาคารเพ่ือด าเนินธุรกิจและให้บริการแก่ลูกค้า

ของธนาคารและกลุ่มลูกค้าท่ีมีแนวโน้มในการใช้บรกิารจากธนาคาร รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะ บริษัทท่ีออกบัตร บริษัทท่ีพิมพ์ข้อมูล บริษัท

บัตรเครดิต บรษัิทท่ีให้บรกิารรบัช าระค่าผลิตภัณฑ์และบรกิาร บรษัิทท่ีให้บรกิารด้านการวเิคราะห์ ผู้ให้บรกิารด้านการส ารวจวจิัยการตลาด ผู้

ให้บรกิารการท าธุรกรรมทางการเงิน และผู้ให้บรกิารสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของธนาคาร  

3.4 บุคคลภายนอกท่ีกฎหมายก าหนด 

ในบางกรณี ธนาคารอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงค าส่ังท่ีออกตามกฎหมาย ซึ่ง

รวมถึงหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล กรมบังคับคดี ผู้มีอ านาจ หน่วยงานรฐับาล (เช่น ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน กรมสรรพากร และ/

หรือ หน่วยงานอื่น ๆ) หรือบุคคลอื่นหากธนาคารเชื่อว่ามีความจ าเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพ่ือปกป้องสิทธิของธนาคาร สิทธิของ

บุคคลท่ีสาม หรอืเพ่ือความปลอดภัยของบุคคล หรอืเพ่ือตรวจสอบ ป้องกัน หรอืแก้ไขปัญหาการทุจรติ ความมั่นคง ความปลอดภัย รวมท้ัง

ความเส่ียงอื่นใด  

3.5 ผู้รบัโอนสิทธิ และ/หรอื หน้าท่ี     

ในกรณีของการฟื้ นฟูกิจการ การควบรวมกิจการ การโอนธุรกิจไม่ว่าท้ังหมดหรือส่วนหนึ่ง การขาย การซื้อ การด าเนินกิจการ

ร่วมค้า การมอบ การโอน หรือการจ าหน่วยส่วนหนึ่งหรอืท้ังหมดของธุรกิจ ทรัพย์สิน หุ้น หรือธุรกรรมอื่นท่ีคล้ายกัน ธนาคารย่อมมีความ

จ าเป็นท่ีจะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลท่ีสามท่ีได้รบัการโอนหรอืท่ีประสงค์จะรบัโอนสิทธิของธนาคาร ท้ังนี้ ธนาคารจะ

ด าเนินการให้บุคคลดังกล่าวต้องปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เมื่อเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรอืโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูล

ส่วนบุคคลของท่าน 

4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศ 

ธนาคารอาจจะต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกนอกประเทศไทยไปยังต่างประเทศซึ่งอาจมีมาตรฐานด้านการคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคลท่ีสูงกว่าหรือต่ากว่าประเทศไทย เช่น เมื่อธนาคารเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนแพลตฟอร์มคลาวด์หรือเซิร์ฟเวอร์ท่ี

ต้ังอยู่นอกประเทศไทยเพ่ือรบัการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เมื่อมีความจ าเป็นต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศท่ีมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่ากวา่ประเทศไทย 

ธนาคารจะด าเนินการให้แน่ใจว่ามีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ีถูกโอนในระดับท่ีเพียงพอ หรือด าเนินการให้แน่ใจว่ากฎหมายว่าด้วยการ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวข้องอนุญาตให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลได้ เช่น ธนาคารอาจจะต้องได้รับค ายืนยันตามสัญญาจาก

บุคคลภายนอกท่ีมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าววา่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รบัการคุ้มครองภายใต้มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคลท่ีเทียบเท่ากับประเทศไทย 

5.  ธนาคารเก็บรกัษาข้อมูลส่วนบุคคลไวน้านเพียงใด 

ธนาคารจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้โดยมีระยะเวลาเท่าท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ท่ีธนาคารได้รับ

ข้อมูลดังกล่าวมา ท้ังนี้ เพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมาย ธนาคารอาจต้องเก็บรกัษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไวน้านขึ้นหากกฎหมายก าหนด 

6. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

สิทธิในส่วนนี้หมายถึงสิทธิตามกฎหมายท่ีเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งท่านอาจขอใช้สิทธิเหล่านี้ต่อบุคคลท่ีกฎหมาย

ก าหนด ท้ังนี้ ภายใต้เง่ือนไขท่ีกฎหมายก าหนดและกระบวนการจัดการสิทธิของธนาคารสิทธิดังกล่าวรวมถึงสิทธิต่อไปนี้ 

(1) สิทธิในการเข้าถึง ท่านอาจมีสิทธิเข้าถึงหรอืขอส าเนาของข้อมูลส่วนบุคคลท่ีธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรอืโอนไป

ยังต่างประเทศเก่ียวกับตัวท่าน เพ่ือความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของท่าน ธนาคารอาจขอให้ท่านยืนยันตัวตนก่อนให้ข้อมูลส่วนบุคคล

ส่วนบุคคลท่ีท่านขอ 

(2) สิทธิในการแก้ไขข้อมูล ท่านอาจมีสิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านท่ีธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/

หรอืโอนไปยังต่างประเทศ หากข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรอืไม่เป็นปัจจุบัน 

(3) สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล ท่านอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลท่ีธนาคารมีเก่ียวกับตัวท่าน ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และมี

โครงสรา้งชัดเจน และมีสิทธิขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น โดยท่ีข้อมูลนี้เป็น (ก) ข้อมูลส่วนบุคคล

ท่ีท่านให้ไว้แก่ธนาคาร (ข) หากธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลนี้โดยอาศัยความ

ยินยอมของท่านหรอืเพ่ือปฏิบัติตามสัญญาท่ีมีกับท่าน 
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(4) สิทธิในการคัดค้าน ท่านอาจมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซี่งข้อมูลส่วนบุคคล

ของท่านบางรายการได้ เช่น คัดค้านไม่ให้ใช้เพ่ือท าการตลาดทางตรง 

(5) สิทธิในการจ ากัดการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล ท่านอาจมีสิทธิจ ากัดการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ในบางกรณี 

(6) สิทธิในการถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมของท่านได้ทุกเมื่อส าหรบัวตัถุประสงค์ต่าง ๆ ท่ีท่านได้ยินยอมให้

ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรอืโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

(7) สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล ท่านอาจมีสิทธิขอให้ธนาคารลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่

สามารถระบุตัวบุคคลได้ ยกเว้นแต่ว่าธนาคารไม่จ าเป็นต้องด าเนินการดังกล่าวหากธนาคารต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพ่ือ

ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพ่ือการก่อต้ังสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้น

ต่อสู้สิทธิเรยีกรอ้งตามกฎหมาย 

(8) สิทธิในการรอ้งเรยีน ท่านอาจมีสิทธิรอ้งเรยีนต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง หากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรอื

โอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายหรอืไม่เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

หากท่านต้องการใช้สิทธิใด ๆ ท่ีระบุในส่วนนี้ ท่านสามารถติดต่อธนาคารได้โดยใช้ท่ีอยู่ในส่วน "ติดต่อธนาคาร" ค ารอ้งขอใช้สิทธิใด 

ๆ ข้างต้นอาจถูกจ ากัดโดยกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง อาจมีบางกรณีท่ีธนาคารสามารถปฏิเสธค าขอของท่านได้โดยสมควรและโดยชอบ เช่น เมื่อ

ธนาคารต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรอืค าส่ังศาล  

หากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยธนาคาร เป็นการ

ละเมิดกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคล อย่างไรก็ตาม ท่านอาจแจ้งให้ธนาคารทราบถึงข้อกังวลของท่านก่อนเพ่ือให้ธนาคารพิจารณาแก้ไขข้อกังวลของท่าน โปรดติดต่อ

ธนาคารผ่านช่องทางท่ีธนาคารได้ให้ไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ 

7. การเปล่ียนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ 

ธนาคารอาจเปล่ียนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวหากมีการเปล่ียนแปลงแนวทางปฏิบัติว่าด้วยการคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคลของธนาคาร อันเนื่องมาจากเหตุผลต่าง ๆ เช่น การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี การเปล่ียนแปลงทางกฎหมาย โดยการ

แก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อธนาคารเผยแพรบ่น https://krungthai.com อย่างไรก็ตาม หากการแก้ไขดังกล่าวมี

ผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ธนาคารจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าตามความเหมาะสมก่อนท่ีการ

เปล่ียนแปลงนั้นจะมีผลให้บังคับ 

8. ติดต่อธนาคาร  

หากท่านมีข้อสงสัยเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติและกิจกรรมของธนาคารท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อ

ธนาคารหรอืเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของธนาคารได้ตามรายละเอียดด้านล่าง โดยธนาคาร ยินดีท่ีจะช่วยเหลือท่านในการให้ข้อมูล 

ข้อเสนอแนะ และข้อรอ้งเรยีนโปรดติดต่อธนาคาร 

(1) บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

• เลขท่ี 35 ถนนสุขุมวทิ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

• Krungthai Contact Center 02-111-1111 

• https://krungthai.com 

(2) เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

• เลขท่ี 35 ถนนสุขุมวทิ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

• dpo.official@krungthai.com 

 


