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ข้อก าหนดสิทธิได้ก าหนดวิธีการจัดประชุมผู้ถอืใบแสดงสทิธิ 
ในหวัข้อ การขอมติและการประชุมผู้ถอืใบแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

5. การขอมติและการประชมุผู้ ถือใบแสดงสทิธิ 

 5.1 การเรียกประชมุ 

  ในกรณีที่ผู้ออกใบแสดงสทิธิประสงค์จะเรียกประชมุผู้ ถือใบแสดงสทิธิในหลกัทรัพย์ใดหลกัทรัพย์หนึง่ ผู้ออกใบแสดงสทิธิ
จะก าหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์
ต่างประเทศในหลกัทรัพย์นัน้เพื่อการประชุมผู้ ถือใบแสดงสิทธิ และแจ้งไปยงัตลาดหลกัทรัพย์ไทย ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 
(ห้า) วนัท าการ รวมทัง้บอกกลา่วผู้ ถือใบแสดงสิทธิเป็นหนงัสือตามวิธีการที่ก าหนดในข้อก าหนดสิทธิฉบบันี ้โดยผู้ออกใบ
แสดงสทิธิจะต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือใบแสดงสทิธิภายใน 30 (สามสบิ) วนันบัตัง้แตว่นัก าหนดสทิธิ (Record Date) โดย
ผู้ออกใบแสดงสิทธิจะสง่หนงัสือเรียกประชุมผู้ ถือใบแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือใบแสดงสิทธิลว่งหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกวา่ 7 
(เจ็ด) วนั แต่ไม่เกิน 14 (สิบสี่) วนั ก่อนวนัประชุมผู้ ถือใบแสดงสิทธิ ในการนี ้หนงัสือเรียกประชุมผู้ ถือใบแสดงสิทธิจะต้อง
ระบุวนั เวลา สถานที่ส าหรับการประชุม ระเบียบวาระการประชุม หลกัการและเหตุผล ทัง้นี ้ผู้ออกใบแสดงสิทธิจะจดัสง่
หนงัสือเรียกประชุมผู้ ถือใบแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือใบแสดงสิทธิในหลกัทรัพย์นัน้ทกุรายตามรายช่ือและที่อยูซ่ึ่งปรากฏในสมดุ
ทะเบียนผู้ ถือใบแสดงสทิธิ 

  ในกรณีที่ผู้ ถือใบแสดงสิทธิในหลกัทรัพย์ใดหลกัทรัพย์หนึ่ง (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกนั) ซึ่งถือใบแสดงสิทธิใน
ผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลกัทรัพย์ต่างประเทศนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของใบ
แสดงสทิธิในหลกัทรัพย์นัน้ท่ียงัมิได้ไถ่ถอนทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัท าหนงัสอืขอให้ผู้ออกใบแสดงสทิธิเรียกประชมุผู้ ถือใบแสดง
สิทธิเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบเุหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชมุให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่ว เพื่อให้ผู้ออกใบแสดงสิทธิก าหนด
วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลกัทรัพย์ตา่งประเทศเพื่อการ
ประชมุผู้ ถือใบแสดงสทิธิ และแจ้งไปยงัตลาดหลกัทรัพย์ไทย ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 5 (ห้า) วนัท าการ รวมทัง้บอกกลา่วผู้ ถือใบ
แสดงสิทธิเป็นหนงัสือตามวิธีการที่ก าหนดในข้อก าหนดสิทธิฉบบันี ้ผู้ออกใบแสดงสิทธิจะต้องจัดให้มีการประชมุภายใน 30 
(สามสิบ) วนันบัตัง้แต่วนัก าหนดสิทธิ (Record Date) โดยผู้ออกใบแสดงสิทธิจะส่งหนงัสือเรียกประชุมผู้ ถือใบแสดงสิทธิ
ให้แก่ผู้ ถือใบแสดงสิทธิลว่งหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกวา่ 7 (เจ็ด) วนั แต่ไม่เกิน 14 (สิบสี่) วนั ก่อนวนัประชมุผู้ ถือใบแสดง
สทิธิ ในการนี ้หนงัสอืเรียกประชมุผู้ ถือใบแสดงสิทธิจะต้องระบวุนั เวลา สถานท่ีส าหรับการประชมุ ระเบียบวาระการประชุม 
หลกัการและเหตผุล และผู้ที่ขอให้เรียกประชมุ ทัง้นี ้ผู้ออกใบแสดงสทิธิจะจดัสง่หนงัสอืเรียกประชมุผู้ ถือใบแสดงสทิธิให้แก่ผู้
ถือใบแสดงสทิธิในหลกัทรัพย์นัน้ทกุรายตามรายช่ือและที่อยูซ่ึง่ปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบแสดงสทิธิ 

 5.2 ผู้มีสทิธิเข้าร่วมประชมุ 

ผู้มีสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือใบแสดงสทิธิ จะประกอบด้วยบคุคลตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี  ้

  5.2.1 ผู้ออกใบแสดงสทิธิและผู้ ถือใบแสดงสิทธิที่มีรายช่ือในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบแสดงสิทธิ ณ วนัก าหนดสิทธิ (Record 
Date) 
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  5.2.2 ผู้ ถือใบแสดงสิทธิอาจแตง่ตัง้ให้ผู้ ถือใบแสดงสิทธิรายอื่นหรือบคุคลใด ๆ (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เข้าร่วมประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ (ตามแบบที่ผู้ออกใบแสดงสิทธิก าหนดและจดัสง่ให้แก่ผู้ ถือ
ใบแสดงสทิธิพร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุ) ไมน้่อยกวา่ 24 (ยี่สบิสี)่ ชัว่โมงก่อนเวลานดัประชมุ 

  5.2.3 ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย หรือบคุคลซึ่งมีสว่นเก่ียวข้องกบัเร่ืองที่ที่ประชุมจะพิจารณา ซึ่งได้รับการ
ร้องขอจากผู้ออกใบแสดงสทิธิให้เข้าร่วมประชมุเพื่อท าการชีแ้จงและแสดงความเห็นตอ่ที่ประชมุ 

  5.2.4 บคุคลใด ๆ ที่ประธานในท่ีประชมุอนญุาตให้เข้าร่วมประชมุในฐานะผู้สงัเกตการณ์ 

 5.3 องค์ประชมุ 

  ในการประชุมผู้ ถือใบแสดงสิทธิในหลกัทรัพย์ใดหลกัทรัพย์หนึ่งเพื่อพิจารณาและลงมติในเร่ืองต่าง ๆ จะต้องมีผู้ ถือใบ
แสดงสิทธิตัง้แต่ 2 (สอง) รายขึน้ไป ซึ่งถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์
ตา่งประเทศนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 25 (ยี่สบิห้า) ของจ านวนใบแสดงสทิธิในหลกัทรัพย์นัน้ท่ียงัไม่ได้ไถ่ถอนทัง้หมด
เข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ ในกรณีที่มีการนดัประชมุผู้ ถือใบแสดงสิทธิใหม่ เนื่องจากมีผู้ ถือใบแสดงสิทธิเข้า
ร่วมประชุมครัง้ก่อนไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ข้างต้น องค์ประชุมส าหรับการประชุมครัง้ใหม่นีจ้ะต้อง
ประกอบด้วยผู้ ถือใบแสดงสิทธิตัง้แต่ 2 (สอง) รายขึน้ไปเข้าร่วมประชุม ไม่ว่าจะถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจาก
หลกัทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลกัทรัพย์ตา่งประเทศเป็นจ านวนเทา่ใด  

 5.4 ประธานในที่ประชมุ 

  ผู้ออกใบแสดงสทิธิหรือบคุคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้ออกใบแสดงสทิธิจะท าหน้าที่เป็นประธานในท่ีประชมุ แตใ่นกรณีที่
ผู้ที่จะท าหน้าที่ประธานในท่ีประชมุยงัไมม่าประชมุเมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึง 45 (สีส่บิห้า) นาที ให้ที่ประชมุลงมติเลอืกผู้ ถือ
ใบแสดงสทิธิรายหนึง่ขึน้ท าหน้าที่เป็นประธานในการประชมุครัง้นัน้  

 5.5 การเลือ่นประชมุ 

  5.5.1 ในการประชุมผู้ ถือใบแสดงสิทธิไม่วา่ครัง้ใด หากปรากฏว่าเมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึง 45 (สี่สิบห้า) นาที ยงัมีผู้ ถือ
ใบแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุ โดย 

   5.5.1.1 ในกรณีที่ผู้ออกใบแสดงสิทธิเป็นผู้ เรียกประชุม ให้นดัประชุมใหม่ โดยวนันดัประชุมใหม่จะต้องอยู่ภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วนั แต่ไม่เกิน 14 (สิบสี่) วนั นบัตัง้แต่วนันดัประชุมเดิม ทัง้นี ้เว้นแต่ผู้ออกใบแสดงสิทธิมี
ความเห็นให้ไม่มีการเรียกประชุมใหม่ นอกจากนี ้เร่ืองที่พิจารณาและลงมติในที่ประชุมครัง้ใหม่จะต้องเป็นเร่ืองเดิมที่เคย
บรรจเุป็นระเบียบวาระประชมุในการประชมุครัง้ก่อนที่ระงบัไปเทา่นัน้ 

   5.5.1.2 ในกรณีที่ผู้ ถือใบแสดงสิทธิเป็นผู้ ร้องขอให้เรียกประชุม ให้การประชุมเป็นอันระงับไป จะไม่มีการเรียก
ประชมุใหม ่

   5.5.1.3 ในกรณีที่การประชุมครัง้ใหม่ (หมายถึงการประชุมที่ได้มีการนดัประชุมใหม่ เนื่องจากการประชุมในครัง้
ก่อนขาดองค์ประชมุ) มีผู้ ถือใบแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุ จะไมม่ีการเรียกประชมุใหมอ่ีก 
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  5.5.2 ผู้ออกใบแสดงสทิธิจะต้องจดัสง่หนงัสือเรียกประชมุส าหรับการประชมุครัง้ใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือใบแสดงสทิธิ ตามรายช่ือ
และที่อยู่ซึ่งได้จดัสง่หนงัสือเรียกประชุมผู้ ถือใบแสดงสิทธิในการประชุมครัง้ก่อนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วนั
ก่อนวนันดัประชมุครัง้ใหม ่(โดยไมน่บัวนัท่ีสง่หนงัสอืเรียกประชมุและวนัประชมุ) ทัง้นี ้หนงัสอืเรียกประชมุผู้ ถือใบแสดงสิทธิ
ครัง้ใหม่นีจ้ะต้องระบุวนั เวลา สถานที่ส าหรับการประชุม ระเบียบวาระการประชุม และองค์ประชุมที่ต้องการส าหรับการ
ประชมุครัง้ใหม ่

 5.6 มติที่ประชมุ 

  5.6.1 การลงมติในเร่ืองตา่ง ๆ ของที่ประชมุผู้ ถือใบแสดงสทิธิ ให้ตดัสนิโดยการลงคะแนนเสยีง ซึง่ผู้ ถือใบแสดงสทิธิหรือ
ผู้ รับมอบฉนัทะแตล่ะรายจะมีคะแนนเสยีงตามสดัสว่นของใบแสดงสทิธิที่ตนถืออยูไ่มว่า่จะถือใบแสดงสทิธิในจ านวนหนว่ย
ยอ่ยเทา่ใดก็ตาม ในกรณีที่คะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด เพิม่จาก
คะแนนเสยีงที่ประธานในท่ีประชมุอาจมีอยูแ่ล้วในฐานะท่ีตนเป็นผู้ ถือใบแสดงสทิธิหรือผู้ รับมอบฉนัทะ 

  5.6.2 มติของที่ประชมุผู้ ถือใบแสดงสทิธิในเร่ืองตา่ง ๆ จะต้องเป็นมตโิดยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผู้ ถือใบแสดงสทิธิที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

  5.6.3 ผู้ ถือใบแสดงสทิธิรายใดมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองใดทีจ่ะพิจารณาในท่ีประชมุผู้ ถือใบแสดงสทิธิ จะไมม่ีสทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ๆ 
   นอกจากบคุคลตามวรรคหนึง่แล้ว บคุคลดงัตอ่ไปนี ้ไมม่ีสทิธิออกเสยีงในท่ีประชมุ 
    (ก)  ผู้ออกใบแสดงสทิธิ 
    (ข)  บริษัทยอ่ยของผู้ออกใบแสดงสทิธิ 
   ทัง้นี ้ความหมายของ “บริษัทย่อย” ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ วา่
ด้วยการก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ 

 5.7 รายงานการประชมุผู้ ถือใบแสดงสทิธิ 

  ผู้ออกใบแสดงสทิธิจะต้องจดัท ารายงานการประชมุผู้ ถือใบแสดงสทิธิให้เสร็จภายใน 14 (สบิสี)่ วนันบัตัง้แตว่นัประชมุผู้
ถือใบแสดงสทิธิ โดยให้ประธานที่ประชมุครัง้นัน้ลงนามในรายงานการประชมุผู้ถือใบแสดงสทิธิ ทัง้นี ้ ผู้ออกใบแสดงสทิธิจะ
เปิดเผยรายงานการประชมุผู้ถือใบแสดงสทิธิผา่นระบบการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์ไทย หรือบนเว็บไซต์ของ
ผู้ออกใบแสดงสทิธิ ภายใน 14 (สบิสี)่ วนันบัตัง้แตว่นัประชมุผู้ ถือใบแสดงสทิธิ และเก็บรักษาต้นฉบบัของรายงานการประชมุ
นัน้ไว้ ณ ส านกังานใหญ่ของผู้ออกใบแสดงสทิธิ เพื่อให้ผู้ ถือใบแสดงสทิธิสามารถตรวจสอบได้ในวนัและเวลาท าการของผู้
ออกใบแสดงสทิธิ 
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การยนืยนัตัวตน และวธีิการเข้าร่วมประชุมผู้ถอืใบแสดงสทิธิในหลกัทรัพย์ต่างประเทศของ 
บริษัท แอปเป้ิล อิงค์ (APPLE INC) ออกโดย ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (AAPL80X)   

ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting 

 ผู้ ถือใบแสดงสิทธิและผู้ รับมอบฉันทะท่ีมีสิทธ์ิในการเข้าร่วมการประชุมจะต้องลงทะเบียนภายในวนั เวลา ผ่าน
ช่องทางที่ก าหนดเพื่อรับ Username และ Password ที่จะใช้ในการประชมุ ณ วนัประชมุ โดยธนาคารจดัให้มีการเปิดรับการ
ลงทะเบียน 2 วิธี ตามวนัและเวลา ดงันี ้

วิธีที่ 1 ผา่นระบบ e-Registration 

ส าหรับผู้ ถือใบแสดงสิทธิที่เข้าประชุมด้วยตนเอง (บุคคลธรรมดาไทย บุคคลต่างชาติ นิติบุคคล ) สามารถ
ลงทะเบียนผ่านระบบ e-Registration ของ DAP e-Shareholder Meeting  ตัง้แต่เวลา 08.00 น. ของวนัที่ 2 ธันวาคม 2565 
จนถึง 16.00 น. ของวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2565 ผา่นลงิก์ หรือ สามารถสแกน QR Code ด้านลา่งนี ้

●  https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=xIKSZxmB2Vt2VVFuumU4RZo2u3wmdMWyVZisqr
lGWwwv453FKfQ1nQ%3d%3d 

●   
 

ทัง้นี ้โปรดศกึษาและปฏิบตัิตามคูม่อืการใช้งานระบบ DAP e-Shareholder Meeting ตามเอกสารแนบหมายเลข 1 

วิธีที่ 2 ผา่นการสง่เอกสาร 

ส าหรับผู้ ถือใบแสดงสิทธิที่เข้าประชุมด้วยตนเอง (บุคคลธรรมดาไทย บุคคลต่างชาติ นิติบุคคล) แต่ไม่สามารถ
ลงทะเบียนตามวิธีที่ 1 (ผา่นระบบ e-Registration) โปรดลงทะเบียนโดยการจดัสง่เอกสารที่เก่ียวข้องมาที่ Email Address : 
gm-dr@krungthai.com ภายในเวลา 16.00 น. ของวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2565 

ส าหรับผู้ ถือใบแสดงสิทธิที่ต้องการมอบฉนัทะ โปรดลงทะเบียนโดยการจดัสง่เอกสารที่เก่ียวข้องมาทางไปรษณีย์
ตามที่อยูท่ี่ปรากฎด้านลา่งนี ้ไมน้่อยกวา่ 24 (ยี่สบิสี)่ ชัว่โมงก่อนเวลานดัประชมุ 

บมจ. ธนาคารกรุงไทย 

ทีม Markets Solutions and Innovation  (ชัน้ 8) 

                35 อาคารนานาเหนือ ถนนสขุมุวิท  

               แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา  

               กรุงเทพฯ 10110 

https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=xIKSZxmB2Vt2VVFuumU4RZo2u3wmdMWyVZisqrlGWwwv453FKfQ1nQ%3d%3d
https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=xIKSZxmB2Vt2VVFuumU4RZo2u3wmdMWyVZisqrlGWwwv453FKfQ1nQ%3d%3d
mailto:gm-dr@krungthai.com


 

8 
 

เอกสารยืนยนัตวัตนประกอบการลงทะเบียน 

1. บคุคลธรรมดา 

1.1 กรณีเข้าประชมุด้วยตนเอง 

1.1.1 ส าเนาเอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ซึ่งปรากฎรูปถ่ายของผู้ ถือหน่วยและยงัไม่หมดอาย ุ
เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน, ใบขบัขี่ และ หนงัสือเดินทาง เป็นต้น ซึ่งผู้ ถือหน่วยได้ลงลายมือช่ือรับรอง
ส าเนาถกูต้อง และ หากมีการเปลีย่นช่ือ-นามสกลุ ให้ยื่นหลกัฐานประกอบด้วย ทัง้นี ้เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎหมาย พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ขอให้ผู้ถอืใบแสดงสิทธิปิดบงัข้อมูลอ่อนไหวที่ปรากฎ
ในบัตรประจ าตัวประชาชน เช่น ศาสนา และ หมู่โลหิต ในขัน้ตอนการยนืยนัตัวตน 

1.2 กรณีมอบฉนัทะ 

1.2.1 หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที่สง่มาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลง
ลายมือช่ือของผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 

1.2.2 ส าเนาเอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ตามข้อ 1.1.1 ของผู้มอบฉนัทะ ซึ่งผู้มอบฉนัทะ ได้ลง
ลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้องแล้ว 

1.2.3 ส าเนาเอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ตามข้อ 1.1.1 ของผู้ รับมอบฉนัทะ ซึ่งผู้ รับมอบฉนัทะ 
ได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้องแล้ว 

2. นิติบคุคล 

2.1 กรณีผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการผู้มีอ านาจ) เข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 

2.1.1 ส าเนาเอกสารหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดย
ผู้ แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอ านาจ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มี
อ านาจ) ท่ีจะเข้าประชมุ มีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือใบแสดงสทิธิ 

2.1.2 ส าเนาเอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ตามข้อ 1.1.1 ของผู้ แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มี
อ านาจ) ซึง่ผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการผู้มีอ านาจ) ลงลายมือช่ือแล้ว 

2.2 กรณีมอบฉนัทะ 

2.2.1 หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที่สง่มาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลง
ลายมือช่ือของผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 

2.2.2 ส าเนาเอกสารหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคล (มีอายไุมเ่กิน 1 ปี) ซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มี
อ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล และข้อความแสดงให้เห็นว่าบุคคลที่ลงลายมือช่ือเป็นผู้มอบฉนัทะใน
หนงัสอืมอบฉนัทะเป็นผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือใบแสดงสทิธิ 

2.2.3 ส าเนาเอกสารแสดงตนที่หนว่ยงานราชการออกให้ตามข้อ 1.1.1 ของผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคล 
ที่บคุคลดงักลา่วได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

2.2.4 ส าเนาเอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ตามข้อ 1.1.2 ของผู้ รับมอบฉนัทะ ซึ่งผู้ รับมอบฉนัทะ
ได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 
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3. กรณีผู้ ถือใบแสดงสทิธิเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศ และแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝาก
และดแูลหลกัทรัพย์ 

3.1 เอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล ตามข้อ 2.2.1 - 2.2.4 

3.2 หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือใบแสดงสิทธิที่เป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศให้ Custodian เป็นผู้ลงลายมือช่ือใน
หนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

3.3 หนงัสอืยืนยนัวา่ผู้ลงลายมือช่ือในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian 

 

หมายเหต ุ

1. ผู้ ถือใบแสดงสทิธิไม่สามารถแบง่แยกจ านวนหน่วยโดยมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนน
เสียงได้ และผู้ ถือใบแสดงสิทธิจะต้องมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหนว่ยที่ตนถืออยู ่โดยไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางสว่น
น้อยกวา่จ านวนที่ตนถืออยูไ่ด้ เว้นแตเ่ป็น Custodian ที่ผู้ ถือหนว่ย ซึง่เป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้เป็นผู้ รับฝากและ
ดแูลหลกัทรัพย์ ตามหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 

2. ผู้ ถือใบแสดงสิทธิ โปรดปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท ในหนงัสือมอบฉนัทะ พร้อมทัง้ขีดฆ่าลงวนัที่ ที่ท าหนงัสือมอบ
ฉนัทะดงักลา่ว อย่างไรก็ดี ธนาคารได้จดัเตรียมอากรแสตมป์ 20 บาท ส าหรับปิดในหนงัสือมอบฉนัทะให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะ
ที่ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ ถือใบแสดงสิทธิไว้แล้ว โดยผู้ ถือใบแสดงสิทธิ /ผู้ รับมอบฉันทะสามารถส่งหนงัสือมอบ
ฉนัทะ ฉบบัลงนามและเอกสารประกอบการมอบฉนัทะพร้อมลงวนัท่ีที่ท าหนงัสอืมอบฉนัทะ        

3. กรณีนิติบคุคล หากผู้ลงนามในหนงัสือมอบอ านาจ หรือหนงัสือมอบฉนัทะไม่ใช่กรรมการผู้มีอ านาจลงนามตามหนงัสือ
รับรองนิติบคุคล ผู้ เข้าประชุมจะต้องแสดงหลกัฐานหนงัสือมอบอ านาจทกุทอดตลอดสายที่ระบใุห้บคุคลที่มาประชมุมีสทิธิ
เข้าประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนในนามของนิติบคุคล 
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ขัน้ตอนการเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting 

1. ผู้ เข้าร่วมประชมุจดัเตรียมความพร้อมเร่ืองระบบและอปุกรณ์ตา่ง ๆ ให้พร้อมใช้งาน เพื่อให้สามารถเข้าร่วมประชมุผู้ ถือใบ

แสดงสทิธิ ผา่นระบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้อยา่งมีประสทิธิภาพและตอ่เนื่อง เช่น  

- คอมพวิเตอร์ / โน้ตบุ๊ค / แท็บเลต็ / โทรศพัท์มือถือ  

- Web Browser: Chrome (แนะน า) / Safari / Internet Explorer 

- ความเร็ว Internet ขัน้ต ่า 10 Mbps 

2. ผู้ เข้าร่วมประชุมสามารถเข้าร่วมประชุมด้วยระบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้ผ่านลิงก์ที่น าส่งให้กับผู้ เข้าร่วม

ประชมุทางอีเมล หรือที่ https://portal.eservice.set.or.th 

3. ผู้ เข้าร่วมประชุมค้นหารายการประชุม โดยสามารถค้นหาจาก ช่ือบริษัท/ ประเภทการประชุม เป็นต้น และ กดเลือก

รายการประชมุ โดยกดที่ช่ือรายการประชมุและกด “เข้าร่วมประชมุ” 

 ผู้ เข้าร่วมประชมุสามารถศกึษารายละเอียดการใช้งานและการเข้าร่วมประชมุตา่ง ๆ ได้จากเอกสารแนบหมายเลข 

1 (คูม่ือการใช้งานระบบ DAP e-Shareholder Meeting) 

ขัน้ตอนการออกเสียงลงคะแนน และกตกิาการนับคะแนนเสียง 

ขัน้ตอนการออกเสยีงลงคะแนน 

ธนาคารจดัให้มีการลงคะแนนเสยีงแบบอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Voting) โดยมีขัน้ตอนการออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

1. ธนาคารได้มีการจดัเก็บข้อมลูการออกเสยีงลงคะแนนของผู้ ถือใบแสดงสทิธิหรือผู้ รับมอบฉนัทะทกุรายซึง่มาประชมุ  

2. ประธานในที่ประชมุขอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระโดยผู้ ถือใบแสดงสทิธิหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่ประสงค์จะ
ออกเสยีงลงคะแนนต้องลงคะแนนภายในระยะเวลาที่ก าหนด และโปรดด าเนินการดงันี ้

I. ผู้ ถือใบแสดงสทิธิ ท่ีประสงค์จะออกเสยีง เห็นด้วย ให้กดค าวา่ “เห็นด้วย” 

II. ผู้ ถือใบแสดงสทิธิ ท่ีประสงค์จะออกเสยีง ไมเ่ห็นด้วย ให้กดค าวา่ “ไมเ่ห็นด้วย” 

III. ผู้ ถือใบแสดงสทิธิ ท่ีไมป่ระสงค์จะออกเสยีง ให้กดค าวา่ “งดออกเสยีง”  

IV. หากผู้ ถือหน่วยไม่ด าเนินการตาม I, II หรือ III ภายในช่วงเวลาที่ก าหนด ให้ถือว่าผู้ ถือใบแสดงสิทธิออกเสียงเห็น
ด้วย 

กติกาการนบัคะแนนเสยีง 

ในแต่ละวาระต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือใบแสดงสิทธิฯ ที่เข้าร่วม

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ตามข้อก าหนดสิทธิ ข้อ 5.6.2) และในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในที่

https://portal.eservice.set.or.th/
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ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงเป็นเสียงชีข้าดเพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีอยูแ่ล้วในฐานะที่ตนเป็นผู้

ถือใบแสดงสทิธิฯ หรือผู้ รับมอบฉนัทะ (ตามข้อก าหนดสทิธิ ข้อ 5.6.1) 

ทัง้นี ้ผู้ ถือใบแสดงสิทธิในหลกัทรัพย์ต่างประเทศสามารถมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพื่อให้เข้าประชุมและออก

เสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยการกรอกหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. หรือ ค. โดยมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ

หมายเลข 2 (หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) 

การส่งค าถามล่วงหน้า 

ผู้ เข้าร่วมประชมุสามารถสง่ค าถามลว่งหน้าที่เก่ียวข้องตามวาระการประชมุ ได้ที่ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2565  ผ่านช่องทางอีเมล gm-dr@krungthai.com ทัง้นี ้ผู้ ถือใบแสดงสิทธิยังสามารถสอบถาม
ประเด็นข้อสงสยัในวนัประชมุผู้ ถือใบแสดงสทิธิผา่นระบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้อีกด้วย 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ในการจัดประชุมผู้ ถือหน่วยผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) จะเก็บ
รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ ถือใบแสดงสิทธิเพื่อเป็นการปฏิบตัิหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดและเพื่อ
ประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ ถือใบแสดงสิทธิในการเข้าประชมุผู้ ถือหนว่ย ซึ่งผู้ ถือใบแสดงสิทธิจะได้รับความคุ้มครองตาม
นโยบายความเป็นส่วนตวั (Privacy Policy) รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบหมายเลข 3 (นโยบายความเป็นสว่นตวั 
(Privacy Policy)) 

รหัสคิวอาร์ (QR CODE) 

ส าหรับดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชมุวิสามญัผู้ ถือใบแสดงสทิธิในหลกัทรัพย์ตา่งประเทศของ บริษัท แอปเปิล้ อิงค์ 

(APPLE INC) ออกโดย ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (AAPL80X) ครัง้ที่ 1/2565 ในรูปแบบดจิิทลั 

 

mailto:gm-dr@krungthai.com


คู่มือการใชง้าน
ระบบการประชมุผูถ้อืหุน้ผา่นสือ่อเิลก็ทรอนกิส์

บริการโดย บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จ ากัด (DAP) 
กลุ่มบริษัทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เวอร์ชั่น 2.0 (2565)

DAP e-Shareholder Meeting

เอกสารแนบหมายเลข 1



สารบัญ

เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน
ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(DAP e-Shareholder Meeting)

1

2

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม 3
การใช้งานฟังก์ชั่นค าถาม (e-Question) และ
ฟังก์ชั่นลงคะแนนเสียง (e-Voting)4

การต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ (Reset Password)5

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)



เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน
ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)1

เตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีกล้องถ่ายรูป เพื่อใช้ลงทะเบียนการเข้าประชุม 

PC Computer Notebook

Google Chrome (แนะน า) Safari Internet Explorer

เอกสารที่ต้องใช้ส าหรับการลงทะเบียน

สามารถเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ผ่าน Web Browser 

หนังสือเดินทางบัตรประจ าตัวประชาชน

บุคคลธรรมดา

หนังสือเดินทาง

นิติบุคคล

หนังสือรับรองนิติบุคคล บัตรประจ าตัวประชาชน

หรือ

Tablet Mobile

3

หรือ



ช่องทางการลงทะเบียนเข้าประชุมส าหรับผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารยืนยันตัวตน ไปยังบริษัทจดทะเบียนเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม ตามที่ระบุในหนังสือ
เชิญประชุมผู้ถือหุ้น 

ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม สามารถมอบฉันทะได้ 
กรุณาศึกษารายละเอียดการมอบฉันทะ ได้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting (e-Registration)

กรณีมอบฉันทะ

* กรุณาศึกษารายละเอียดการลงทะเบียน อาทิ เอกสาร / ช่องทางการน าส่งเอกสาร ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

1
เข้าประชุมด้วยตนเอง

มอบฉันทะให้ผู้อื่น (ก)

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (ข)

บุคคลธรรมดาไทย บุคคลต่างชาติ นิติบุคคล

ลงทะเบียนโดยส่งเอกสารไปยังบริษัท*2

4

เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน
ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)1

เจ้าหน้าที่บริษัทจดทะเบียน ตรวจสอบข้อมูล และลงทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้น โดยระบบจะแจ้งผลการ
ลงทะเบียน พร้อม username ในการเข้าประชุมให้ผู้ถือหุน้ต่อไป

* กรณีมอบฉันทะให้ผู้อ่ืน (ข) สามารถลงทะเบียนได้โดยส่งเอกสารไปยังบริษัท (ช่องทางที่ 2)



ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

เข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนได้จากลิงคก์ารลงทะเบียนที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
1. กดเลือก “ลงทะเบียนใหม”่

2. ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเง่ือนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting
โดยท าเครื่องหมาย และกดปุ่ม “ตกลง”

5

2



ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

ขั้นตอนที่ 1
เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2
ระบุประเภทผู้ถือหุ้น

บุคคลธรรมดาไทย บุคคลต่างประเทศ / 
บุคคลที่ไม่มีบัตร ประประชาชน

นิติบุคคล

ขั้นตอนที่ 3
กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น

▪ ชื่อ-นามสกุล 
▪ เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร 
▪ วัน เดือน ปี เกิด (กรุณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
▪ อีเมล (ส าหรับเป็น username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
▪ รหัสผ่าน (Password)
▪ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

ขั้นตอนที่ 4
กรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

ระบบจะท าการจัดส่งรหัสผ่านแบบครัง้เดียว (OTP)
ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ระบุไว้ตอนต้น 
(กรณีผู้ถือหุ้นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะน าส่ง
รหัส OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป”

การต้ังรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปน้ี 
1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ 
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม 
โดยท าเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป” 

6

2

เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลธรรมดา ถือบัตรประจ าตัวประชาชน2.1



เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลธรรมดา ถือบัตรประจ าตัวประชาชน

ขั้นตอนที่ 5
ถ่ายภาพตนเอง

ขั้นตอนที่ 6
ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ผู้ถือหุ้นท าการถ่ายภาพตนเองพร้อมบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 3 ขั้นตอน ดังนี้
รูปท่ี 1  :  รูปปัจจุบัน
รูปท่ี 2  :  รูปบัตรประจ าตัวประชาชน
รูปท่ี 3  :  รูปปัจจุบันคู่กับบัตรประจ าตัวประชาชน

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย ์หากตรวจสอบแล้วข้อมูล
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”  

ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน) 
ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ 7

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)2

2.1



เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลต่างประเทศ / บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน หรือ นิติบุคคล 

ขั้นตอนที่ 1
เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2
ระบุประเภทผู้ถือหุ้น

บุคคลธรรมดาไทย นิติบุคคล

ขั้นตอนที่ 3
กรอกข้อมูลส่วนบุคคล

บุคคลต่างชาติ /บุคคลที่ไม่มีบัตร
ประชาชน
▪ ชื่อ-นามสกุล 
▪ เลขที่หนังสือเดินทาง / ใบต่างด้าว 

/ บัตรข้าราชการ
▪ อีเมล (ส าหรับเป็น username ใน

การเข้าสู่ระบบการประชุม)
▪ รหัสผ่าน (Password)
▪ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

ขั้นตอนที่ 5

นิติบุคคล
▪ ชื่อนิติบุคคล (ชื่อองค์กร) 
▪ เลขจดทะเบียนนิติบุคคล
▪ ข้อมูลผู้แทนนิติบุคคล : เลขที่บัตร

ประจ าตัวประชาชน / หมายเลขหลัง
บัตร และวันเดือนปี เกิด

▪ อีเมล (ส าหรับเป็น username ใน
การเข้าสู่ระบบการประชุม)

▪ รหัสผ่าน (Password)
▪ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

ผู้ถือหุ้นท าการถ่ายภาพตนเอง 1 รูป
พร้อมแนบเอกสารตามที่ระบุในหนังสอื
เชิญประชุม

ถ่ายภาพตนเอง / 
แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารตามที่ระบุใน
หนังสือเชิญประชุม 

ขั้นตอนที่ 6 ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย ์หากตรวจสอบแล้วข้อมูล
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”  

ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน) 
ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ 8

2.2

การต้ังรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้ 
1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ 
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม 
โดยท าเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป” 

ขั้นตอนที่ 4
กรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

บุคคลต่างประเทศ / 
บุคคลที่ไม่มีบัตรประประชาชน

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)2

ระบบจะท าการจัดส่งรหัสผ่านแบบครัง้เดียว (OTP) ไปยัง
หมายเลขโทรศัพท์มือถือและอเีมลที่ระบุไวต้อนต้น 
(กรณีผู้ถือหุ้นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะน าส่งรหัส 
OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป”



มอบฉันทะ – แบบ ก  (ผู้รับมอบทั่วไป)

ขั้นตอนที่ 1
เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2
ระบุประเภทการมอบฉันทะ

มอบฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป) มอบฉันทะแบบ ข (กรรมการอิสระ)

ขั้นตอนที่ 3
กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้มอบฉันทะ

▪ ชื่อ-นามสกุล 
▪ เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร 
▪ วัน เดือน ปี เกิด (กรุณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
▪ อีเมล
▪ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

ขั้นตอนที่ 4
กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้รับมอบฉันทะ

▪ ชื่อ-นามสกุล / อายุ
▪ เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน / ที่อยู่  
▪ อีเมล
▪ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป” 

ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย ์หากตรวจสอบแล้วข้อมูล
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”  

ระบบจะส่งอีเมลพรอ้มรหัสผ่าน (Initial Password) ไปยังอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ 
เมื่อผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่ระบบจะต้องท าการเปลี่ยนรหัสผ่าน และเข้าสู่ระบบการประชมุอีกครั้ง 9

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม 
โดยท าเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป” 

▪ กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ ก ผ่านระบบ ได้ที่

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารใบมอบฉันทะ ก พร้อมเอกสารประกอบ
ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

2.3

และกรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)2



มอบฉันทะ – แบบ ข (กรรมการอิสระ)

ขั้นตอนที่ 1
เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2
ระบุประเภทการมอบฉันทะ

มอบฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป) มอบฉันทะแบบ ข (กรรมการอิสระ)

ขั้นตอนที่ 3 ▪ ชื่อ-นามสกุล 
▪ เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร 
▪ วัน เดือน ปี (พ.ศ.) เกิด
▪ อีเมล 
▪ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม 
โดยท าเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป” 
▪ กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

ขั้นตอนที่ 4
ระบุชื่อกรรมการอสิระ

โปรดระบุรายชื่อของกรรมการอิสระเพียง 1 ท่าน ที่ต้องการมอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 5
ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้น (มอบฉันทะ) กดลงคะแนนเสียง
ล่วงหน้าให้ครบถ้วนทุกวาระ 
โดยมี 3 ตัวเลือก ได้แก่ 
• เห็นด้วย
• ไม่เห็นด้วย
• งดออกเสียง

ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย ์หากตรวจสอบแล้วข้อมูล
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”  

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารใบมอบฉันทะ ข พร้อมเอกสารประกอบ
ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

10

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนใหก้ดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป” 

ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลการลงทะเบียนมอบฉันทะไปยังอีเมลของผู้ถือหุ้น เพื่อยืนยันการลงทะเบียนมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว 
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับรหัสผ่าน เพราะถือว่ามีการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและลงคะแนนล่วงหน้าในระบบเรียบร้อยแล้ว

2.4

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้มอบฉันทะ

และกรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ ข. ผ่านระบบ ได้ที่

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)2



กรอก ชื่อผู้ใช้งาน (Username) ได้แก่ 
อีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้
และรหัสผ่าน (Password)

ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting
เพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์ตาม
วันและเวลาประชมุที่บริษัทก าหนด

https://portal.eservice.set.or.thขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

1. ค้นหารายการประชมุ โดยสามารถค้นหาจาก ชื่อบริษัท / ประเภทการประชุม เป็นต้น
2. กดเลือกรายการประชุมที่ต้องการเขา้ร่วมประชุม โดยกดที่ชื่อรายการประชมุ

1

2

ขั้นตอนที่ 4

ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลได้จากแถบเมนู
1. ข้อมูลการประชุม
2. วาระการประชุม
3. รายการค าถาม (เฉพาะค าถามที่ตนเองถาม)
4. สรุปผลการลงคะแนนเสียง (หลังจากประกาศ
ผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบเรียบร้อยแล้ว)

▪ เข้าร่วมการประชุมโดยการกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม”                         
▪ ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเง่ือนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder 

Meeting โดยท าเครื่องหมาย  และกดปุ่ม “เข้าร่วมประชมุ”
▪ ยืนยันรายชื่อและจ านวนเสยีงท่ีประชมุ 
▪ กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP) 

11

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม 3

สามารถกดลิงก์เข้าร่วมประชุมได้จากอีเมลที่ได้รับจากระบบ

https://portal.eservice.set.or.th/
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2

1

4

5 6

3

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม 3

1. หน้าจอรับชมการประชุม : ระบบจะรวมหน้าจอของโปรแกรมการประชุม Webex เข้าไว้ด้วยกัน 
กรณี ไม่สามารถเปิดหน้าจอรับชมการประชมุผ่านระบบใหก้ดปุ่ม 'เปิด Webex' ที่ด้านบนขวา เพื่อใช้งานผ่าน 
Application Cisco Webex Meeting

2. สัญลักษณ์ดาว และแถบสีเหลือง จะแสดงว่าขณะนี้การประชุมก าลงัอยู่ในวาระใด
3. ฟังก์ชั่นลงคะแนนเสียง จะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทก าหนดเท่านั้น 
4. ฟังก์ชั่นส่งค าถาม หรือ เข้าคิวถามค าถาม สามารถเข้าควิได้ในวาระปัจจุบัน หรือ เข้าคิวหรือส่งค าถามล่วงหน้าได้
5. รายการค าถามของผู้ถือหุ้น (ตนเอง) ที่ได้เข้าคิวหรือส่งค าถามส าหรับการประชุมครั้งนี้
6. สรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งจะดูได้หลังจากที่บริษัทสรุปผลคะแนนในวาระนั้นๆ แล้วเท่านั้น 

ค าอธิบาย



1. กดปุ่ม “ส่งค าถาม” 
2. เลือกวาระการประชุมที่ต้องการถามค าถาม 
3. เลือกพิมพ์ค าถามล่วงหน้า (Optional) 
4. กดปุ่ม “ส่งค าถาม”

ฟังก์ชั่นค าถาม (e-Question)

ฟังก์ชั่นลงคะแนนเสียง (e-Voting)

เมื่อถึงคิวการถามค าถาม บริษัทจดทะเบียนจะเรยีกชื่อผู้ถือหุ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นเปิดไมค์ หรือทั้งไมค์และภาพ (VDO) บนหน้าจอ
การประชุมเพื่อถามค าถามด้วยตัวท่านเองอีกครัง้ 

เลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนมีให้เลือก 3 ตัวเลือก ได้แก่ 
“เหน็ดว้ย” “ไมเ่หน็ดว้ย” และ “งดออกเสยีง”

1. กดปุ่ม “ลงคะแนน” 
2. ลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่ก าหนด 

ทั้งในส่วนของจ านวนเสียงตนเอง และมอบฉันทะ (ถ้ามี) 
3. กดปุ่ม “ส่งคะแนน”

13

การใช้งานฟังก์ชั่นค าถาม (e-Question) และฟังก์ช่ันลงคะแนนเสียง (e-Voting)4

ระหวา่งการประชมุ ผู้ถือหุน้สามารถสง่ค าถามไดล้ว่งหนา้

ผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทก าหนดเท่านั้น 



ฟังก์ชั่นลงคะแนนเสียง (e-Voting)

ตัวอยา่งการแสดงผลการลงคะแนนเสยีง

14

หลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และบริษัทได้ประกาศผลคะแนนเป็นที่เรยีบร้อยแล้ว 
ผู้ถือหุ้นสามารถกดดูผลคะแนนของแต่ละวาระได้ด้วยตนเอง โดยการกดไอคอน 

การใช้งานฟังก์ชั่นค าถาม (e-Question) และฟังก์ช่ันลงคะแนนเสียง (e-Voting)4



กรณีที่ผู้ถือหุ้นลืมรหัสผ่าน
สามารถขอต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ (reset password) 
โดยกดที่ปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน”

วิธีต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ท าได้ 2 วิธี ดังนี้

1. ต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยอีเมล

กรอกอีเมลที่ท าการลงทะเบียน ตรวจสอบอีเมลและท าการต้ังค่ารหัสใหม่ ต้ังรหัสผ่านใหม่

2. ต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยเบอร์โทรศพัท์มือถือ

ขอต้ังค่ารหัสผ่านด้วยโทรศพัท์มือถือ กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ

ขอรหัส OTP และกรอกรหัส OTP ต้ังรหัสผ่านใหม่

15

1

2

การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่  5



Download คู่มือการใช้งาน

ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบ ได้ที่ 

https://www.set.or.th/e-shareholder-meeting

หรือสแกน QR Code ตามด้านล่างนี้

เอกสารปหมายเลข 2

https://www.set.or.th/e-shareholder-meeting


 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

เขียนที_่_______________________ 

วันท่ี________________________ 

   (1) ข้าพเจ้า __________________________________________ อายุ _______________________ปี 

อยู่บ้านเลขที่ _________ หมู่ที่ _____ ซอย____________________ ถนน _________________ต าบล/แขวง____________ 

อ าเภอ/เขต ______________________ จังหวัด __________________รหัสไปรษณีย์ __________________ 

(2)  เป็นผู้ถือตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศของบริษัท แอปเปิ้ล อิงค์ (APPLE INC) ออกโดย 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) (AAPL80X) จ านวนทั้งสิ้นรวม ________________ หน่วย  

(3) ขอมอบฉันทะให้ ____________________________________อายุ ___________________________ปี 

อยู่บ้านเลขที่ _________ หมู่ที่ _____ ซอย____________________ ถนน _________________ต าบล/แขวง____________ 

อ าเภอ/เขต ______________________ จังหวัด __________________รหัสไปรษณีย์ __________________ 

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือตราสารแสดง

สิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศของบริษัท แอปเปิ้ล อิงค์ (APPLE INC) ออกโดย ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

(AAPL80X)  เวลา 9.00-10.00 นาฬิกา ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 โดยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  

(E-Meeting) หรือ ที่พึงจะเล่ือนไปใน วัน เวลา และสถานท่ีอื่น 

 (4) จ านวนคะแนนเสียงที่ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนในครั้งนี้มีจ านวนเท่ากับจ านวนหน่วยที่ข้าพเจ้าถือรวม________________________________________เสียง 

(5) ค าแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนั้น ใหถ้ือเสมือนว่าขา้พเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

 

                        ลงชื่อ ____________________________ ผู้มอบฉันทะ 

         (                                                        ) 

                     ลงชื่อ ____________________________ ผู้รับมอบฉันทะ 

         (                                                        ) 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

 

เอกสารแนบหมายเลข 2



 

 

 

หมายเหตุ:  

1. ผู้ถือตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงราย
เดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหน่วยให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน
เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

2. ใบมอบฉันทะต้องปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ธนาคารสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่รับใบมอบฉันทะที่มิได้ปิด
อากรแสตมป์โดยครบถ้วนสมบูรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

เขียนที_่_______________________ 

วันท่ี________________________ 

   (1) ข้าพเจ้า __________________________________________ อายุ _______________________ปี 

อยู่บ้านเลขที่ _________ หมู่ที่ _____ ซอย____________________ ถนน _________________ต าบล/แขวง____________ 

อ าเภอ/เขต ______________________ จังหวัด __________________รหัสไปรษณีย์ __________________ 

(2)  เป็นผู้ถือตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศของบริษัท แอปเปิ้ล อิงค์ (APPLE INC) ออกโดย 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) (AAPL80X) จ านวนทั้งสิ้นรวม ________________ หน่วย  

(3) ขอมอบฉันทะให้ ____________________________________อายุ ___________________________ปี 

อยู่บ้านเลขที่ _________ หมู่ที่ _____ ซอย____________________ ถนน _________________ต าบล/แขวง____________ 

อ าเภอ/เขต ______________________ จังหวัด __________________รหัสไปรษณีย์ __________________ 

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือตราสารแสดง

สิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศของบริษัท แอปเปิ้ล อิงค์ (APPLE INC) ออกโดย ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

(AAPL80X)   เวลา 9.00-10.00 นาฬิกา ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 โดยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-

Meeting) หรือ ที่พึงจะเล่ือนไปใน วัน เวลา และสถานท่ีอื่น 

 (4) จ านวนคะแนนเสียงที่ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนในครั้งนี้มีจ านวนเท่ากับจ านวนหน่วยที่ข้าพเจ้าถือรวม________________________________________เสียง 

 (5) ในการประชุมครั้งนี้ ข้าพเจ้าประสงค์จะให้การออกเสียงลงคะแนนเป็นไป ดังนี ้

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่
เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศ และผู้ถือใบแสดงสิทธิดังกล่าว 

□   เห็นด้วย ____________        □   ไม่เห็นด้วย ____________        □   งดออกเสียง ____________ 

วาระที่ 2 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ(ถ้าม)ี 

□   เห็นด้วย ____________        □   ไม่เห็นด้วย ____________        □   งดออกเสียง ____________ 

 (6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดๆที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้  ให้

ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือตราสารแสดงสิทธิใน

หลักทรัพย์ต่างประเทศของบริษัท แอปเปิ้ล อิงค์ (APPLE INC) ออกโดย ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) (AAPL80X)

 (7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน 

หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น  รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 



 

เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ

ตามที่เห็นสมควร 

(8) ค าแถลงหรือ เอกสารหลักฐานอื่ นๆ  (ถ้ ามี )  ของ ผู้ รับมอบฉันทะ _____________________ 

________________________________________________________________ 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

 

                        ลงชื่อ ____________________________ ผู้มอบฉันทะ 

         (                                                        ) 

 

                     ลงชื่อ ____________________________ ผู้รับมอบฉันทะ 

         (                                                        ) 

 

 

หมายเหตุ:  

1. ผู้ถือตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้
เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหน่วยให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการ
ลงคะแนนเสียงได้ 

2. ใบมอบฉันทะต้องปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ธนาคารสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่รับใบมอบฉันทะที่มิได้ปิด
อากรแสตมป์โดยครบถ้วนสมบูรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 



 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

เขียนที_่_______________________ 

วันท่ี________________________ 

   (1) ข้าพเจ้า __________________________________________ อายุ _______________________ปี 

อยู่บ้านเลขที่ _________ หมู่ที่ _____ ซอย____________________ ถนน _________________ต าบล/แขวง____________ 

อ าเภอ/เขต ______________________ จังหวัด __________________รหัสไปรษณีย์ __________________ 

(2)  เป็นผู้ถือตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศของบริษัท แอปเปิ้ล อิงค์ (APPLE INC) ออกโดย 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) (AAPL80X) จ านวนทั้งสิ้นรวม ________________ หน่วย  

(3) ขอมอบฉันทะให้ ____________________________________อายุ ___________________________ปี 

อยู่บ้านเลขที่ _________ หมู่ที่ _____ ซอย____________________ ถนน _________________ต าบล/แขวง____________ 

อ าเภอ/เขต ______________________ จังหวัด __________________รหัสไปรษณีย์ __________________ 

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือตราสารแสดง

สิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศของบริษัท แอปเปิ้ล อิงค์ (APPLE INC) ออกโดย ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

(AAPL80X) เวลา 9.00-10.00 นาฬิกา ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 โดยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-

Meeting) หรือ ที่พึงจะเล่ือนไปใน วัน เวลา และสถานท่ีอื่น 

 (4) จ านวนคะแนนเสียงที่ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนในครั้งนี้มีจ านวนเท่ากับจ านวนหน่วยที่ข้าพเจ้าถือรวม________________________________________เสียง 

 (5) ในการประชุมครั้งนี้ ข้าพเจ้าประสงค์จะให้การออกเสียงลงคะแนนเป็นไป ดังนี ้

วาระที่ 1. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่
เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศ และผู้ถือใบแสดงสิทธิดังกล่าว 

□   เห็นด้วย ____________        □   ไม่เห็นด้วย ____________        □   งดออกเสียง ____________ 

วาระที่ 2 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ(ถ้าม)ี 

□   เห็นด้วย ____________        □   ไม่เห็นด้วย ____________        □   งดออกเสียง ____________ 

 (6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดๆที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้  ให้

ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือตราสารแสดงสิทธิใน

หลักทรัพย์ต่างประเทศของบริษัท แอปเปิ้ล อิงค์ (APPLE INC) ออกโดย ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) (AAPL80X)

 (7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน 

หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น  รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 



 

เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ

ตามที่เห็นสมควร 

(8) ค าแถลงหรือ เอกสารหลักฐานอื่ นๆ  (ถ้ ามี )  ของ ผู้ รับมอบฉันทะ _____________________ 

________________________________________________________________ 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

 

                          ลงชื่อ ____________________________ ผู้มอบฉันทะ 

          (                                                        ) 

 

                     ลงชื่อ ____________________________ ผู้รับมอบฉันทะ 

         (                                                        ) 

 

หมายเหตุ:  

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ที่ปรากฎชื่อ

ในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ผู้รับฝากทรัพย์ (Custodian) ในประเทศเป็นผู้รับฝากและ
ดูแลหลักทรัพย์เท่านั้น  

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. คือ  

(ก) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ให้ผู้รับฝากทรัพย์ 

(Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน  

(ข) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจรับฝากทรัพย์ 
(Custodian)  

3. ผู้ถือตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้
เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหน่วยให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการ 

 

 

 

 



 

 

 

ลงคะแนนเสียงได้  

4. ใบมอบฉันทะต้องปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ธนาคารสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่รับใบมอบฉันทะที่มิได้ปิด
อากรแสตมป์โดยครบถ้วนสมบูรณ์  
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นโยบายความเปน็ส่วนตัว (Privacy Policy) 

เนื่องจาก บมจ. ธนาคารกรุงไทย ได้รบัการยกเวน้ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จนถึง

วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 แต่เพ่ือแสดงความโปร่งใสของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย และเพ่ือให้ท่านทราบถึงแนวปฏิบัติของ บมจ. 

ธนาคารกรุงไทย เก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงวตัถุประสงค์ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรอืโอนไป

ยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล บมจ. ธนาคารกรุงไทย จึงขอแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ให้ท่านทราบ โดยธนาคารจะด าเนินการ

ตามพระราชบัญญัติฯ เมื่อพระราชบัญญัติฯ มีผลใช้บังคับกับธนาคารแล้ว ซึ่งรวมถึง การขอความยินยอมและการให้ใช้สิทธิของเจ้าของ

ข้อมูลส่วนบุคคล 

เพ่ือแสดงความโปร่งใสของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ("ธนาคาร") เก่ียวกับกิจกรรมการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยและ/หรือโอนไป

ยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ธนาคารได้จัดท านโยบายความ

เป็นส่วนตัวฉบับนี้ รายละเอียด ดังนี้  

ประเภทของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ได้แก่ 

• ลูกค้าบุคคลธรรมดาของธนาคาร ซึ่งรวมไปถึง บุคคลธรรมดาซึ่งใช้หรือเคยใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ผู้ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์หรอืบรกิาร ผู้ท่ีรบัทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์หรอืบรกิารผ่านส่ือต่าง ๆ และผู้ท่ีได้รบัการเสนอหรอืชักชวนจาก

ธนาคารให้ใช้หรอืรบัผลิตภัณฑ์หรอืบรกิาร  

• บุคคลธรรมดาท่ีมีความเก่ียวข้องกับลูกค้านิติบุคคลของธนาคาร เช่น ผู้แทนนิติบุคคล ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดา ผู้ติดต่อ 

ตัวแทนบุคคลธรรมดาผู้รบัมอบอ านาจ ลูกจ้าง พนักงาน เจ้าหน้าท่ี บุคลากรและบุคคลอื่นในท านองเดียวกันของลูกค้านิติ

บุคคลของธนาคาร รวมถึง บุคคลธรรมดาอื่นใดท่ีลูกค้านิติบุคคลเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมายังธนาคารเพ่ือด าเนิน

ธุรกรรมกับธนาคาร ("บุคคลท่ีเก่ียวข้องกับลูกค้านิติบุคคล") 

• ผู้ให้เช่าพ้ืนท่ีแก่ธนาคารในการประกอบการของธนาคาร เช่น การติดต้ังเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ การจัดต้ังสาขาของ

ธนาคาร ไม่วา่จะในฐานะใด เช่น ผู้ให้เช่า ผู้แทนนิติบุคคลท่ีให้เช่า ตัวแทนผู้ให้เช่า ลูกจ้างผู้ให้เช่า เป็นต้น ("ผู้ให้เช่าพ้ืนท่ีแก่

ธนาคาร") 

• ผู้ซื้อหรือประสงค์จะซื้อทรพัย์สินพรอ้มขายของธนาคาร รวมถึง ผู้แทนนิติบุคคล ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดา ผู้ติดต่อ ตัวแทน

บุคคลธรรมดา ผู้รบัมอบอ านาจ ลูกจ้าง พนักงาน เจ้าหน้าท่ี บุคลากรและบุคคลอื่นในท านองเดียวกันของผู้ซื้อหรอืประสงค์

จะซื้อทรัพย์สินพร้อมขายของธนาคาร ในกรณีท่ีนิติบุคคลท่ีท่านด าเนินการให้เป็นผู้ซื้อหรือประสงค์จะซื้อทรัพย์สินพร้อม

ขายของธนาคาร ("ผู้ซื้อหรอืประสงค์จะซื้อทรพัย์สินพรอ้มขายของธนาคาร") 

• ผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้นของธนาคาร คณะกรรมการหรอืผู้บรหิารหรอืท่ีปรกึษาของธนาคาร ("ผู้ท่ีมีความสัมพันธ์กับธนาคาร") 

• บุคคลธรรมดาอื่นใดท่ีธนาคารมีความสัมพันธ์ ปฏิสัมพันธ์ ติดต่อกันโดยประการอื่น หรอืให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับธนาคารไม่

วา่จะในทางใด ("บุคคลท่ีติดต่อกับธนาคารในประการอื่น")(รวมเรยีกวา่ "ท่าน")  

นโยบายความเป็นส่วนตัวจะใช้บังคับกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลท่ี

เก่ียวกับท่าน โดยธนาคารอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น สาขา เว็บไซต์ อินเทอร์เน็ตแบงก้ิง (เช่น 

https://krungthai.com, https://www.ktbnetbank.com, https://moneyconnect.krungthai.com, Krungthai Corporate Online) แอป

พลิเคชันมือถือ (เช่น Krungthai NEXT , Krungthai Connext , เป๋าตัง) เครอืข่ายสังคมออนไลน์ (เช่น LINE:ไลน์ Facebook:เฟซบุ๊ก และ Twitter:

ทวติเตอร)์ โทรศัพท์ โทรสาร ช่องทางการส่ือสารออนไลน์ (เช่น อีเมล) เอทีเอ็ม (ATM) ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Krungthai Contact Center) 

การส่ือสารแบบตัวต่อตัว จดหมาย ผ่านแบบสอบถาม นามบัตร ไปรษณีย์ การประชุมและงานกิจกรรมต่าง ๆ หรอืเมื่อธนาคารไปเยี่ยมเยือน

ท่าน หรือจากแหล่งอื่น ๆ (เช่น แพลตฟอร์มออนไลน์ หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่น ๆ) หรือผ่านบริษัทในเครือ บริษัทย่อย พันธมิตรทางธุรกิจ 

หน่วยงานภาครัฐ หรือบุคคลท่ีสาม และสถานท่ีอื่น ๆ และ/หรือ ช่องทางการส่ือสารอื่น ๆ ท่ีธนาคารเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

อย่างไรก็ตาม โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ พร้อมกับข้อก าหนดและเงื่อนไขของบริการท่ีท่านใช้ซึ่งอาจมีการก าหนดแยก

ต่างหากเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรอื โอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกับตัวท่าน 
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1. การด าเนินการของธนาคารในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีธนาคารเก็บรวบรวม 

(1) ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใด ๆ เก่ียวกับท่านโดยท่ีข้อมูลนั้นสามารถระบุตัวตนท่านได้ไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อม (ไม่

รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม) ตามท่ีระบุไวใ้นข้อ 1.2  

(2) ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีถูกจัดให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลท่ีละเอียดอ่อนมีความอ่อนไหว

ตามกฎหมาย โดยธนาคารอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหว ได้แก่ 

1) ข้อมูลชีวภาพ (เช่น ลายนิ้วมือ ข้อมูลชีวมิติ ข้อมูลภาพถ่ายจ าลองใบหน้า)  

2) ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหวตามท่ีปรากฏในเอกสารระบุตัวตน หรือเอกสารประกอบการท าธุรกรรมและ/หรอืนิติ

กรรมสัญญา หรอืเอกสารประกอบการเปิดใชผลิตภัณฑ์และ/หรอืบรกิารต่างๆ (เช่น ศาสนา เชื้อชาติ)  

3) ข้อมูลเก่ียวกับสุขภาพและ/หรอืความพิการ 

4) ข้อมูลประวติัอาชญากรรม 

ท้ังนี้ ธนาคารจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรอื โอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหว เฉพาะกรณี

ท่ีธนาคารได้รบัความยินยอมโดยชัดแจ้ง หรอืตามท่ีกฎหมายอนุญาตเท่านั้น  

1.2 ประเภทของลูกค้าและข้อมูลส่วนบุคคลท่ีธนาคารเก็บรวบรวม 

ธนาคารอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท้ังนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีธนาคารเก็บรวบรวมจะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์

ระหวา่งธนาคารกับท่าน ประเภทผลิตภัณฑ์หรอืบรกิารท่ีท่านต้องการจากธนาคาร ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลท่ีท่านเป็นเจ้าของ โดยมี

รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(1) ลูกค้าบุคคลธรรมดา ผู้ให้เช่าพ้ืนท่ีแก่ธนาคาร ผู้ซื้อหรอืประสงค์จะซื้อทรพัย์สินพรอ้มขายของธนาคาร ผู้ท่ีมีความสัมพันธ์

กับธนาคาร 

1) ข้อมูลรายละเอียดส่วนตัว เช่น ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล เพศ วนัเกิด อายุ น้าหนัก ส่วนสูง หมู่เลือด สัญชาติ ประเทศ

ท่ีเกิด ลายมือชื่อ สถานภาพครอบครัว สถานภาพการสมรส จ านวนบุตร ข้อมูลเก่ียวกับเอกสารท่ีหน่วยงานราชการ

ออกให้ (เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน หนังสือเดินทาง บัตรข้าราชการ หมายเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี รายละเอียด

ใบอนุญาตขับขี่ เป็นต้น) ข้อมูลบนเอกสารการเปล่ียนชื่อ-นามสกุล เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับชาวต่างชาติ ใบอนุญาต

ท างาน หนังสือรบัรองถ่ินท่ีพักอาศัย โฉนดท่ีดิน ภาพถ่าย เทปบันทึกเสียงการสนทนาทางโทรศัพท์ ข้อมูลท่ีบันทึกจาก

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด สถานภาพทางการเมือง เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับวซี่า และเอกสารทางกฎหมายอ่ืนๆ  

2) ข้อมูลการศึกษา เช่น ประวติัการศึกษา วุฒิการศึกษา 

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

สถานท่ีท างาน ข้อมูลประกันสังคม ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีปรากฏในเอกสารท่ีเก่ียวข้องต่าง ๆ เช่น เอกสารประกอบการ

ธุรกิจ ทะเบียนการค้า ภพ.20 หนังสือรบัรองธุรกิจ และเอกสารการเสียภาษีนิติบุคคล 

4) ข้อมูลการติดต่อ เช่น ท่ีอยู่ไปรษณีย์ตามบัตรประจ าตัวประชาชน หรอืทะเบียนบ้าน ท่ีอยู่ไปรษณีย์ปัจจุบัน ท่ีอยู่ไปรษณีย์

ของท่ีท างาน รายละเอียดการจัดส่ง หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร แผนท่ี ข้อมูลต าแหน่งท่ีต้ัง ท่ีอยู่อีเมล LINE 

ID บัญชี Facebook และ ID อื่นๆ จากเวบ็ไซต์เครอืข่ายสังคมออนไลน์ของท่าน 

5) ข้อมูลทางการเงิน เช่น ระดับรายได้ แหล่งท่ีมาของรายได้และเงินลงทุน ประเทศแหล่งท่ีมาของรายได้และเงินลงทุน 

หนังสือรับรองเงินเดือน รายการเดินบัญชี สลิปเงินเดือน ข้อมูลสถานภาพทางการเงิน ชื่อและเลขท่ีบัญชีธนาคาร 

เลขท่ีบัตร ATM รหัสเข้าใช้บัตร ATM/เดบิต ข้อมูลสินเชื่อ เงินส ารอง หลักประกัน ภาระหนี้สิน หมายเลขบัตรเครดิต 

วนัหมดอายุ คะแนนสะสม วงเงิน ยอดหนี้ ประเภทของบัตรเครดิต ผลรวมเครดิต ข้อมูลเงินฝาก กองทุน หุ้น ทรพัย์สิน

ปลอดภาระ ค่าใช้จ่าย จ านวนเงินถอนหรอืใช้จ่ายต่อวนั ข้อมูลเครดิต ข้อมูลสถานะการเป็นบุคคลล้มละลาย ใบเสรจ็ บิล

เงินสด ใบแจ้งหนี้ ใบแจ้งยอดธนาคาร รายละเอียดสัญญาทางการเงิน รายละเอียดเช็ค จ านวนภาษี ยอดคงเหลือ งบ

การเงิน และข้อมูลการทางเงินอื่นๆ  

6) ข้อมูลท่ีเก่ียวกับการให้บรกิารแก่ท่าน เช่น ประเภทผลิตภัณฑ์หรอืบรกิารท่ีท่านเลือก รายละเอียดตามใบค าขอสมัครใช้

ผลิตภัณฑ์หรือบริการของธนาคาร ข้อมูลในเอกสารประกอบการพิจารณาวงเงิน ข้อมูลในเอกสารประกอบการขอ

สินเชื่อ ข้อมูลเอกสารแนบบริการด้านโอนเงิน ข้อมูลหลักประกัน ข้อมูลท่ีสร้างขึ้นส าหรับใช้ภายในธนาคาร ข้อมูล

เอกสารด้านประกันภัย รายละเอียด เบี้ยประกัน ประวติัการเอาประกันจากบรษัิทประกัน ประวติัการเอาประกันจากบรษัิท

ประกันอื่น ข้อมูลความจ าเป็นในการเอาประกันในชีวติประจ าวนั อัตราส่วนการเป็นเจ้าของบัญชี ข้อมูลการจัดชั้น ข้อมูล

การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ประวัติการช าระหนี้และดอกเบี้ย ข้อมูลการเปิดบัญชีธุรกรรม จุดประสงค์ในการลงทุน 

จ านวนกองทุนท่ีถือ ชื่อกองทุน เลขผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ท่ีจ่าย ความสัมพันธ์ต่อพนักงานของบรษัิทหรอื
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ต่อบรษัิทอ่ืน ๆ รายละเอียดในแบบฟอรม์และข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับ KYC และ CDD ข้อมูลความเก่ียวข้องกับนักการเมือง

หรือบุคคลท่ีมีสถานภาพทางการเมือง ประสบการณ์ในการลงทุน ระดับของการยอมรับความเส่ียงในการลงทุนของ

ท่าน ผลการทดสอบความเหมาะสม ระดับการเข้าถึงข้อมูลในระบบของท่าน ข้อมูลในหนังสือมอบอ านาจ หมายเลขบัตร

สวสัดิการแห่งรฐั ข้อมูลอื่นใดในเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอหรอืการสมัครใช้บรกิารของธนาคาร 

7) ข้อมูลทางธุรกรรม เช่น รายละเอียดการท าธุรกรรมถึงท่านและจากท่าน วนัท่ี และ/หรอื เวลาท่ีโอนเงินหรอืก าหนดช าระ

เงิน วธิีการช าระเงินและการรบัเงิน จ านวนเงินท่ีท าธุรกรรม จ านวนเงินสุทธิท่ีได้รบั ข้อมูลการโอนเงิน เลขท่ีเช็ค เหตุผล

ในการท าธุรกรรม ข้อมูลทางธุรกรรมของผลิตภัณฑ์และบรกิารของธนาคาร ข้อมูลและรายละเอียดตามสัญญา วนัหมด

สัญญา วนัท่ีท าการติดต่อ เลขรหัสเครื่องให้บรกิารอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารประกอบการท าธุรกรรม (เช่น ทะเบียนบ้าน 

โฉนดท่ีดิน สัญญาเช่าท่ีดิน รูปและภาพถ่ายพ้ืนท่ี) รายละเอียดเก่ียวกับการขอเงินคืน ใบตอบรับ ลายมือชื่อผู้รับ

ธุรกรรม ประวัติธุรกรรม ต าแหน่งท่ีต้ัง สถานะธุรกรรม ค าร้องและการเรียกร้อง หลักฐานการวางเงินประกันซื้อ

ทรพัย์สิน ค่าธรรมเนียม ค่าเสียโอกาส (กรณีขอขยายระยะเวลาซื้อทรพัย์) รายละเอียดข้อตกลงการซื้อขายทรพัย์ วนัท่ี

และสถานท่ีซื้อทรพัย์ ข้อมูลท่ีท่านให้ซึ่งปรากฏอยู่บนแบบฟอรม์ พฤติกรรมการซื้อ และรายละเอียดอื่น ๆ ของทรพัย์สิน

ท่ีท่านซื้อ (เช่น ประเภททรพัย์ ประเภทเอกสารสิทธิ ราคาขาย ต าแหน่งท่ีต้ัง เนื้อท่ี แผนท่ี และหรอื ข้อมูลอ่ืน ๆ เก่ียวกับ

ทรพัย์สินพรอ้มขายของธนาคารนั้น) ใบน าฝากเงิน บัตรช าระเงิน และเวลาในการซื้อท่ีต้องการ 

8) รายละเอียดทางเทคนิค เช่น ท่ีอยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (Internet Protocol: IP) และข้อมูลเก่ียวกับอุปกรณ์

ส่ือสารท่ีท่านใช้ในการท าธุรกรรมกับธนาคาร 

9) ข้อมูลท่ีเก่ียวกับ FATCA ของท่าน เช่น ข้อมูลเก่ียวกับสถานะของท่านในประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น สัญชาติ สถานท่ี

เกิด ถ่ินท่ีอยู่ถาวร และข้อมูลตามแบบสอบถามเพ่ือหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

10) รายละเอียดด้านพฤติกรรม เช่น รายละเอียดเก่ียวกับพฤติกรรม การด ารงชีวติ ทัศนคติ ข้อมูลเก่ียวกับการปฏิสัมพันธ์

อื่น ๆ  และข้อเท็จจริงเก่ียวกับการด าเนินการของท่านกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ ผลตอบรับและความคิดเห็นของท่าน

ต่อประเภทผลิตภัณฑ์หรอืบรกิารท่ีท่านได้รบั รายละเอียดในการเรยีกรอ้งสิทธิ และ การรอ้งเรยีนของท่าน 

11) รายละเอียดด้านการตลาดและการส่ือสาร เช่น ตัวเลือกของท่านในการรับข้อมูลทางการตลาดจากธนาคาร บริษัทใน

เครอื บรษัิทย่อย บุคคลท่ีสาม พันธมิตรทางธุรกิจ และตัวเลือกในการติดต่อส่ือสารของท่าน 

(2) บุคคลธรรมดาท่ีเก่ียวข้องกับลูกค้านิติบุคคลของธนาคาร และบุคคลท่ีติดต่อกับธนาคารโดยประการอ่ืน 

1) ข้อมูลรายละเอียดส่วนตัว เช่น ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล วนัเกิด อายุ สัญชาติ ลายมือชื่อ สถานภาพการสมรส ข้อมูล

เก่ียวกับเอกสารท่ีหน่วยงานราชการออกให้ (เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน หนังสือเดินทาง เป็นต้น) รายละเอียดใน

แบบฟอรม์และข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับ KYC และ CDD ข้อมูลความเก่ียวข้องกับนักการเมืองหรอืบุคคลท่ีมีสถานภาพทาง

การเมือง ข้อมูลท่ีบันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  

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

สถานท่ีท างาน ระดับการเข้าถึงข้อมูลในระบบ ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีปรากฏในเอกสารท่ีเก่ียวข้องต่าง ๆ เช่น บัญชีรายชื่อ

ผู้ถือหุ้น หนังสือมอบอ านาจ หนังสือแสดงตนผู้มีอ านาจในนามบรษัิท  

3) ข้อมูลการติดต่อ เช่น ท่ีอยู่ไปรษณีย์ตามบัตรประจ าตัวประชาชนหรอืทะเบียนบ้าน ท่ีอยู่ไปรษณีย์ปัจจุบัน ท่ีอยู่ไปรษณีย์

ของท่ีท างาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ท่ีอยู่อีเมล  

(3) ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลท่ีสาม  

หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลท่ีสามแก่ธนาคาร เช่น ผู้ค้าประกัน ผู้บริหารระดับสูง ผู้มีอ านาจ ผู้ได้รับมอบ

อ านาจ กรรมการ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ก่อต้ังทรสัต์และทรสัตี ตัวแทน บุคคลท่ีอยู่ในสายการควบคุมหรอืการเป็นเจ้าของ 

เจ้าของร่วม และบุคคลท่านอื่น ๆ ท่ีไม่ใช่ลูกค้าของธนาคาร และบุคคลอื่นใดท่ีท่านมีความสัมพันธ์ด้วยอันเก่ียวเนื่ องกับ

ความสัมพันธ์ท่ีท่านมีกับธนาคาร โดยให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวแก่ธนาคาร เช่น ชื่อ นามสกุล รายละเอียดท่ีอยู่ และ

หมายเลขโทรศัพท์ส าหรบัการติดต่อฉุกเฉินและการทวงถามหนี้ และรายได้ของสมาชิกในครอบครวั โปรดแจ้งนโยบายความเป็น

ส่วนตัวนี้แก่บุคคลท่ีสามดังกล่าวเพ่ือให้รับทราบนโยบายฯ และขอความยินยอมหากจ าเป็น หรือมีฐานทางกฎหมายอื่นในการ

เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลท่ีสามมายังธนาคารด้วย 

(4) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว ์ผู้เสมือนไรค้วามสามารถ และผู้ไรค้วามสามารถ 

ธนาคารเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเก่ียวกับผู้เยาว ์บุคคลเสมือนไรค้วามสามารถ และบุคคลไรค้วามสามารถเมื่อได้รบั

ความยินยอมจากผู้ปกครองเท่านั้น ธนาคารไม่มีเจตนาท่ีจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลท่ีอายุต่ากว่า 20 ปีโดยไม่มี

ความยินยอมของผู้ปกครองตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือจากบุคคลเสมือนไร้ความสามารถและบุคคลไร้ความสามารถโดยไม่มี

ความยินยอมของผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลตามกฎหมาย แล้วแต่กรณี ในกรณีท่ีธนาคารทราบว่าธนาคารเก็บรวบรวมข้อมูลส่วน

บุคคลจากบุคคลใดท่ีอายุต่ากว่า 20 ปีโดยไม่มีความยินยอมของผู้ปกครองตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือจากบุคคลเสมือนไร้
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ความสามารถและบุคคลไร้ความสามารถโดยไม่มีความยินยอมของผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาล ตามกฎหมาย แล้วแต่กรณี โดยไม่ได้

ต้ังใจ ธนาคารจะลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นทันทีหรือจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะกรณีท่ีมีฐานทาง

กฎหมายอ่ืนท่ีนอกเหนือจากความยินยอม หรอืตามท่ีกฎหมายอนุญาต 

2. ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรอื โอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือวตัถุประสงค์ใด 

ธนาคารอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหว 

เพ่ือวตัถุประสงค์ต่อไปนี้ 

2.1 วตัถุประสงค์ท่ีอาศัยความยินยอมของท่าน 

(1) วตัถุประสงค์ทางการตลาดและการส่ือสาร: เพ่ือด าเนินการท่ีเก่ียวข้องกับการตลาดและการส่ือสาร การโฆษณาทางการตลาด 

การขาย ข้อเสนอพิเศษ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ โปรโมชันและการน าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร กลุ่มธุรกิจทาง

การเงิน บรษัิทในเครอืของธนาคาร พันธมิตรทางธุรกิจ และนิติบุคคลอื่น เฉพาะในกรณีท่ีธนาคารต้องอาศัยความยินยอมจากท่าน

เท่านั้น  

(2) การวิจัย จัดท าข้อมูลทางสถิติและท าธุรกิจวิเคราะห์ข้อมูล: เพ่ือใช้ในธุรกิจวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล (data analytics 

business) ของธนาคาร กลุ่มธุรกิจทางการเงิน  บรษัิทในเครอืของธนาคารพันธมิตรทางธุรกิจ และนิติบุคคลอื่น เฉพาะในกรณี

ท่ีธนาคารต้องอาศัยความยินยอมจากท่านเท่านั้น 

(3) ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหว ธนาคารอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหวของท่านเพ่ือจุดประสงค์ดังต่อไปนี้ 

1) ข้อมูลชีวภาพ (เช่น ลายนิ้วมือ ข้อมูลชีวมิติ ข้อมูลภาพถ่ายจ าลองใบหน้า) เพ่ือการพิสูจน์ตัวตน  KYC และ CDD และ

เพ่ือการยืนยันตัวบุคคล รวมถึงการให้บรกิารแก่ท่าน 

2) ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหวตามท่ีปรากฏในเอกสารระบุตัวตน (เช่น ศาสนา เชื้อชาติ) เพ่ือวัตถุประสงค์ในการ

พิสูจน์และยืนยันตัวตนของท่านเท่านั้น โดยธนาคารไม่มีวัตถุประสงค์และนโยบายในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหวดังกล่าวนอกเหนือจากวตัถุประสงค์ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของท่าน  

3) ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหวตามท่ีปรากฏในเอกสารประกอบการท าธุรกรรมและ/หรือนิติกรรมสัญญา หรือ

เอกสารประกอบการเปิดใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรอืบรกิาร (เช่น ศาสนา เชื้อชาติ) 

ท้ังนี้ ธนาคารจะด าเนินการขีดฆ่าหรอืปิดทับข้อมูลในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหวของท่าน (เช่น ศาสนา เชื้อ

ชาติ) ท่ีปรากฏอยู่บนเอกสารระบุตัวตน หรอืเอกสารประกอบการท าธุรกรรมและ/หรอืนิติกรรมสัญญา หรอืเอกสารประกอบการ

เปิดใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการต่างๆ โดยธนาคารอาจด าเนินการดังกล่าวด้วยตนเองโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบ หรือ

ธนาคารอาจขอให้ท่านเป็นผู้ด าเนินการขีดฆ่าหรอืปิดทับข้อมูลในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหวของท่านด้วยตนเอง 

หากฐานทางกฎหมายคือการขอความยินยอม ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมของท่านตลอดเวลา ซึ่งท่านสามารถท าได้โดยติดต่อ

ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Krungthai Contact Center) หมายเลขโทรศัพท์ : 02-111-1111 

สาขาของธนาคารกรุงไทย ท่ีท าการสาขาท่ัวประเทศ 

ท้ังนี้ การถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมี

ความอ่อนไหวท่ีท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วก่อนท่ีจะมีการถอนความยินยอม 

2.2 วัตถุประสงค์ต่างๆ และฐานทางกฎหมายอื่นๆ ส าหรับเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วน

บุคคลของท่าน 

ธนาคารจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยอาศัยฐานทางกฎหมายว่า

ด้วยประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ฐานการเข้าท าและการปฏิบัติตามสัญญา ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย หรอืฐานทางกฎหมายอื่น ๆ 

ตามท่ีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาต แล้วแต่กรณี ท้ังนี้  ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารกับท่าน เช่น 

ท่านใช้บรกิารใดของธนาคาร เพ่ือวตัถุประสงค์ต่อไปนี้ 

(1) เพ่ือการลงทะเบียนและการยืนยันตัวตน เช่น เพ่ือลงทะเบียนผลิตภัณฑ์หรือบริการแก่ท่าน พิสูจน์ ระบุ และยืนยันท่านหรือ

ตัวตนของท่าน ผู้มีอ านาจ หรอืตัวแทนของท่าน รวมถึงการพิสูจน์ตัวตนหรอืยืนยันตัวตนของท่านทางดิจิทัล 

(2)เพ่ือจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการและบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ เช่น เพ่ือเข้าท าข้อตกลงหรือสัญญาใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ

ผลิตภัณฑ์หรอืบรกิารและจัดการความสัมพันธ์ท่ีเกิดขึ้นกับท่าน เพ่ือพิจารณาคุณสมบัติของท่าน (เช่น ตรวจสอบสถานะการเป็น

บุคคลล้มละลาย เพ่ือวิเคราะห์สถานะของกิจการของท่านและบุคคลท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น) เพ่ือสนับสนุนการด าเนินธุรกรรมและ

กิจกรรมอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์หรอืบรกิารแก่ท่าน เช่น รบัฝากเงิน  รบัถอนเงิน จ่ายเงิน หรอืรบัช าระเงิน เพ่ือพิจารณา
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อนุมัติการมอบผลิตภัณฑ์หรอืให้บรกิารต่างๆ เพ่ือส่งมอบรายละเอียดของข้อตกลงหรอืสัญญา ผลิตภัณฑ์หรอืบรกิาร ธุรกรรม

ทางการเงิน และบริการท่ีเก่ียวข้องกับการช าระเงิน ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบ การยืนยัน และการยกเลิกธุรกรรม เพ่ือรับ/ส่ง

จดหมาย พัสดุ และเอกสารส าคัญถึงท่าน เพ่ือจัดท ารายงานแจ้งลูกค้าส าหรบัข้อมูลท่ีเก่ียวกับผลิตภัณฑ์หรอืบรกิาร เพ่ือส่งมอบ

ข่าวความคืบหน้าเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และบริการ เพ่ือรายงานสภาพหนี้ ติดตามทวงถามหนี้  และการจัดชั้นลูกหนี้ เพ่ือตรวจสอบ

ความถูกต้องของเอกสาร และความถูกต้องของหลักประกัน วงเงิน ดอกเบี้ย ระยะเวลาท่ีขอช าระ เพ่ือประมวลผลการช าระเงิน 

การท ากิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับบัญชี การจัดท าบัญชีและงบดุล ตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชี เพ่ือประเมินผลประโยชน์

ทับซ้อน ให้บรกิารจัดการหรอืการด าเนินธุรกรรมหลังการขาย เพ่ือจัดสรรและยกเลิกกิจกรรมท่ีไม่มีการเคล่ือนไหว (เช่น ท าการ

ยกเลิกการให้บรกิาร หรอืยกเลิกบัญชีของท่าน) 

(3) เพ่ือสร้างความประทับใจด้วยบริการหลังการขาย เช่น เพ่ือติดต่อส่ือสารกับท่านเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และบริการท่ีท่านได้รับ

จากธนาคาร ภายในกลุ่มธนาคาร บรษัิทในเครอื บรษัิทย่อย หรอืจากพันธมิตรทางธุรกิจของธนาคาร เพ่ือประมวลผลและอัปเดต

ข้อมูลของท่านในฐานะลูกค้าของธนาคาร เพ่ือให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และอ านวยความสะดวกให้แก่ท่านในการใช้ผลิตภัณฑ์และ

บริการ เพ่ือจัดการกับค าถามท่ีเก่ียวข้องกับการบริการลูกค้า เพ่ือจัดการข้อร้องเรียน ค าขอ ค าติชม การเรียกร้องประกันของ

ท่าน เพ่ือจัดการกับปัญหาทางเทคนิค เพ่ือแจ้งและให้ด าเนินการแก้ไขปัญหาแก่ท่าน เพ่ือด าเนินกิจกรรมด้านการจัดการ

ความสัมพันธ์กับลูกค้า  

(4) เพ่ือการกระท าท่ีเก่ียวเนื่องกับสัญญาขอเช่าพ้ืนท่ี เช่น การลงส ารวจพ้ืนท่ี การวิเคราะห์พ้ืนท่ี รวมถึง เครื่องรับจ่ายเงิน

อัตโนมัติอื่นๆ ในพ้ืนท่ีใกล้เคียง การวิเคราะห์แนวโน้มการใช้เครื่องให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ในพ้ืนท่ีนั้นๆ การด าเนินการต่อรอง 

เจรจาเงื่อนไขสัญญา การด าเนินการจัดท าสัญญา การติดต้ังเครื่องให้บรกิารอิเล็กทรอนิกส์ และการด าเนินการอื่นๆ ท่ีจ าเป็นต่อ

การเข้าท าสัญญา 

(5) เพ่ือการด าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการท าธุรกรรมซื้อขายทรัพย์สินพร้อมขายของธนาคารและการด าเนินการอื่นท่ี

เก่ียวข้อง เช่น การเข้าท าสัญญาและด าเนินการตามหน้าท่ีในสัญญา การด าเนินธุรกรรมซื้อขาย การโอนกรรมสิทธ์ิ การด าเนิน

ขั้นตอนการวางเงินมัดจ า การจัดการกระบวนการภายในเพ่ือการอนุมัติการขยายระยะเวลาซื้อทรัพย์ การอ านวยความสะดวกแก่

กระบวนการขอกู้สินเชื่อ การมอบงานให้แก่บุคคลอื่นท่ีเป็นผู้ให้บรกิารภายนอกและการโอนสิทธิเรยีกรอ้ง 

(6) เพ่ือการติดต่อส่ือสาร เช่น การติดต่อใด ๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกับการเข้าท าสัญญาเช่าจองพ้ืนท่ี เช่น กรณีการขอข้อมูลหรือ

เอกสารเพ่ิมเติม การติดต่อเพ่ือแจ้งการช าระเงิน การแจ้งรอบก าหนดหมดสัญญา การนัดหมายด าเนินการการท าสัญญาเพ่ือให้

ผู้ให้เช่าลงลายมือชื่อ การจัดส่งเอกสารการท าสัญญา และการติดต่อส่ือสารท่ีเก่ียวเนื่องกับธุรกรรม การให้ข้อมูลเพ่ิมเติม

เก่ียวเนื่องทรพัย์สินท่ีท่านสนใจ การแจ้งเตือนช าระหนี้ การท าความเข้าใจความต้องการและความสนใจของท่าน 

(7) เพ่ือให้บรกิารพิสูจน์และยืนยันตัวตน เช่น ให้บรกิารสนับสนุนกระบวนการท าความรูจ้ักลูกค้าด้วยวธิีทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-

KYC) กระบวนการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (Digital Identification) 

(8) เพ่ือวตัถุประสงค์ทางการตลาด การส่งเสรมิการขาย และการส่ือสาร เช่น เพ่ือด าเนินการท่ีเก่ียวข้องกับการตลาดและการ

ส่ือสาร การโฆษณาทางการตลาด การขาย ข้อเสนอพิเศษ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ โปรโมชันและการน าเสนอผลิตภัณฑ์และบรกิาร

ของธนาคาร กลุ่มธุรกิจทางการเงิน บริษัทในเครือของธนาคารพันธมิตรทางธุรกิจ และนิติบุคคลอื่น ตามท่ีท่านได้ระบุความ

ต้องการของท่านไว้หรือเคยได้ใช้บริการมาก่อน รวมถึง ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการท่ีใกล้เคียงกับความสนใจและประวัติการรับ

ผลิตภัณฑ์และบริการ ท้ังทางตรงและทางอ้อม เพ่ือให้ท่านสามารถเข้าร่วมการเสนอการขาย ข้อเสนอและสิทธิพิเศษ แคมเปญ 

งานกิจกรรม งานสัมมนา การจัดให้มีการแข่งขัน การชิงโชค การชิงรางวัล การต้ังบูธและอีเว้นท์รว่มกับสาขาเพ่ือพบปะกับท่าน 

รวมถึงการส่งเสริมการขายอื่นๆ และบริการโฆษณาท่ีเก่ียวข้องท้ังหมด เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ท่านในการเข้าร่วมงาน

กิจกรรมของธนาคาร ในกรณีท่ีธนาคารไม่ต้องอาศัยความยินยอมจากท่าน 

(9) เพ่ือการค้นหาและแนะน าผลิตภัณฑ์และบรกิารท่ีเหมาะสม เช่น เพ่ือแนะน าผลิตภัณฑ์และบรกิารท่ีท่านอาจจะสนใจ เพ่ือทราบ

ถึงความต้องการของท่าน และปรบัผลิตภัณฑ์และบรกิารให้เหมาะสมกับท่าน 

(10) เพ่ือปรับปรุงการด าเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการ เช่น เพ่ือประเมิน วิจัยการตลาด วิเคราะห์ จัดท าแบบจ าลองและ

พัฒนาบรกิาร ผลิตภัณฑ์ การจัดจ าหน่าย ระบบ โครงสรา้งในเชิงภูมิศาสตร์ และการด าเนินธุรกิจเพ่ือท่านและลูกค้าของธนาคาร

ท้ังหมดและภายในกลุ่มธนาคารซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะพันธมิตรทางธุรกิจของธนาคาร เพ่ือออกกลยุทธ์และแคมเปญ

ผลิตภัณฑ์ของธนาคารให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า เพ่ือก าหนดประสิทธิภาพของแคมเปญส่งเสรมิการขายของธนาคาร 

เพ่ือจัดท ารายงานเชิงภาพรวม เพ่ือด าเนินโปรแกรมการฝึกอบรมส าหรบัพนักงาน เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของธุรกิจและเพ่ือ

ปรบัเนื้อหาของธนาคารให้เหมาะกับความชอบของลูกค้าของธนาคารได้ดีย่ิงขึ้น เพ่ือให้เห็นและแก้ไขปัญหาเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และ

บรกิารท่ีมีอยู่ 
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(11) เพ่ือเรยีนรูค้วามต้องการ และสามารถตอบสนองให้เกิดความพึงพอใจ  เช่น เพ่ือทราบข้อมูลมากขึ้นเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และ

บริการท่ีท่านได้รับ และผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นท่ีท่านอาจสนใจ รวมถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตัวอย่างเช่น 

ด้วยการพิจารณาประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการท่ีท่านใช้จากธนาคาร ท่านต้องการให้ธนาคารติดต่อท่านอย่างไร ฯลฯ เพ่ือ

ทราบข้อมูลจากการส ารวจความพึงพอใจในการใช้บรกิารของธนาคารและการประเมินเครดิตลูกค้า 

(12) เพ่ือบริหารจัดการเว็บไซต์ แอปพลิเคชันมือถือ และแพลตฟอร์ม เช่น เพ่ือบริหารจัดการ ด าเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ 

และจัดการเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์มของธนาคารเพ่ืออ านวยความสะดวกและให้แน่ใจว่าส่ิงต่าง ๆ เหล่านี้ท างานได้

อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย เพ่ืออ านวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของธนาคาร เพ่ือ

ปรบัปรุงการจัดวางรูปแบบ และปรบัปรุงเนื้อหาของเวบ็ไซต์และแพลตฟอรม์ของธนาคารเพ่ือการให้บรกิารแก่ท่าน  

(13) เพ่ือจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น เพ่ือวัตถุประสงค์ในการจัดการธุรกิจของธนาคาร รวมถึงเพ่ือการด าเนินงาน

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการระบบการส่ือสาร การรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตรวจสอบ

ความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการธุรกิจเพ่ือการปฏิบัติตามข้อก าหนด นโยบาย และกระบวนการภายใน  

(14) เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรือค าส่ังของหน่วยงานรัฐ ซึ่งรวมถึง

ค าส่ังของหน่วยงานรฐันอกประเทศไทย และ/หรอื ให้ความรว่มมือกับศาล ผู้มีอ านาจ หน่วยงานของรฐับาล และหน่วยงานบังคับ

ใช้กฎหมายเมื่อธนาคารมีเหตุผลให้เชื่อวา่กฎหมายก าหนดให้ธนาคารปฏิบัติดังกล่าวและหากจ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ของท่านเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย กระบวนการ หรือค าส่ังของรัฐบาล เพ่ือให้และจัดการกับบริการคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม เพ่ือออก

ใบก ากับภาษีหรือแบบยื่นภาษีฉบับเต็ม เพ่ือบันทึกและตรวจสอบการติดต่อส่ือสาร เพ่ือจัดการกับใบส่ังและภาษีถนน เพ่ือแจ้ง

ธุรกรรมต้องสงสัยต่อหน่วยงานด้านป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลแก่หน่วยงานด้านภาษี ผู้บังคับใช้

กฎหมายด้านบรกิารทางการเงิน และหน่วยงานรฐัและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอ่ืน ๆ และตรวจสอบหรอืป้องกันอาชญากรรม 

(15) เพ่ือปกป้องประโยชน์อันชอบธรรมของธนาคาร เช่น เพ่ือรกัษาความปลอดภัยและความถูกต้องของธุรกิจของธนาคารหรอื

บรษัิทในเครอืของธนาคาร เพ่ือใช้สิทธิของธนาคารและปกป้องผลประโยชน์ของธนาคารหรอืบรษัิทในเครอืของธนาคารเมื่อจ าเป็น

และชอบด้วยกฎหมาย ตัวอย่างเช่น เพ่ือตรวจสอบ ป้องกัน และตอบสนองต่อข้อร้องเรียนเรื่องเก่ียวกับการทุจริต ข้อร้องเรียน

เรื่องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการละเมิดกฎหมาย เพ่ือจัดการและป้องกันการสูญเสียทรัพย์สิน เพ่ือดูแลให้มีการ

ปฏิบัติตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของธนาคาร เพ่ือตรวจสอบและป้องกันการกระท าผิดภายในสถานท่ีของธนาคาร ซึ่งรวมถึง การ

ใช้งานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพ่ือติดตามสถานการณ์     ต่าง ๆ เพ่ือป้องกันและรายงานอาชญากรรมท่ีเกิดขึ้นหรืออาจจะ

เกิดขึ้น เพ่ือด าเนินการบรหิาร การจัดท ารายงาน นโยบายภายในตามขอบเขตในการปฏิบัติงานของธนาคาร  

(16) เพ่ือตรวจสอบและป้องกันความเส่ียงทางธุรกิจต่อธนาคาร เช่น เพ่ือพิสูจน์ตัวตนของท่าน เพ่ือตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติ

ตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ (เช่น เพ่ือปฏิบัติตามกฎด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และป้องกันการทุจรติ ภัย

คุกคามทางไซเบอร์ การผิดนัดช าระหนี้/ผิดสัญญา การท าผิดกฎหมายต่าง ๆ (เช่น การฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่

การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายล้างสูง ความผิดเก่ียวกับทรัพย์  ชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ และชื่อเสียง)) 

รวมถึงการท าการตรวจสอบและบันทึกเป็นการภายใน การจัดการทรพัย์สิน ฐานข้อมูลด้านความเส่ียงทางธุรกิจต่อธนาคาร ระบบ 

และการควบคุมธุรกิจอื่น ๆ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือยกระดับมาตรฐานการท างานของธนาคารหรอืนิติบุคคลในกลุ่ม

ธุรกิจเดียวกันกับธนาคารในการป้องกัน รบัมือ ลด หรอืด าเนินการอย่างอ่ืนในท านองเดียวกันเพ่ือให้ความเส่ียงข้างต้นหมดส้ินไป 

(17) เพ่ือบรหิารความเส่ียง เช่น เพ่ือจัดการความเส่ียง ตรวจสอบประสิทธิภาพ และประเมินความเส่ียง เพ่ือจัดต้ังดัชนี ชี้วดัความ

เส่ียง จัดท าการสรุปข้อมูลส าหรับการบริหารความเส่ียง เพ่ือวิเคราะห์และคาดเดาความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น รวมถึงวิธีการรับมือ 

เพ่ือประเมินความเส่ียงของผลิตภัณฑ์ และแนะน าหากต้องมีการเปล่ียนแปลงและหาวธิีการใดๆ ในการจัดการความเส่ียง 

(18) เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการเก่ียวกับธุรกรรมองค์กร เช่น ในกรณีของการขาย การโอน การควบรวม การฟื้ นฟูกิจการ 

หรือกรณีอื่นท่ีคล้ายกัน ธนาคารอาจโอนข้อมูลของท่านให้กับบุคคลท่ีสามหนึ่งฝ่ายหรือมากกว่าในฐานะส่วนหนึ่งของการ

ด าเนินการดังกล่าว 

(19) เพ่ือป้องกันหรอืระงับอันตรายต่อชีวติ รา่งกาย หรอืสุขภาพของบุคคล  

(20) เพ่ือการด าเนินการตามหน้าท่ีอื่นๆ ของธนาคาร ส าหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่าง

ธนาคารกับท่าน เช่น ท่านในฐานะผู้ถือหุ้นของธนาคารท่ีธนาคารจะด าเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น หรือท่านในฐานะคณะกรรมการ

หรือผู้บริหารหรือท่ีปรึกษาของธนาคารท่ีธนาคารด าเนินการแต่งต้ัง  หรือ ท่านในฐานะผู้ถือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีธนาคาร

ด าเนินการในฐานะเป็นนายทะเบียนหลักทรพัย์หรอืผู้รบัฝากทรพัย์สินกองทุนส่วนบุคคล รวมท้ัง ท่านในฐานะใดๆ ก็ตามท่ีธนาคาร

จะต้องด าเนินการอันเนื่องมาจากหน้าท่ีตามสัญญาหรอืข้อตกลงใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
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ท้ังนี้ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับธนาคาร อาจส่งผลกระทบต่อท่าน เช่น ธนาคารไม่อาจด าเนินการตามท่ีท่านรอ้งขอได้ ท่าน

อาจไม่ได้รบัความสะดวก หรอืไม่ได้รบัการปฏิบัติตามสัญญาและท่านอาจได้รบัความเสียหายหรอืเสียโอกาส นอกจากนี้ การท่ีท่านไม่ให้

ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายใด ๆ ท่ีธนาคารหรอืท่านต้องปฏิบัติตาม และอาจมีบทก าหนดโทษ

ท่ีเก่ียวข้อง 

 2.3 การจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหวท่ีธนาคารเก็บไวก่้อนพระราชบัญญัติฯ มีผลใช้บังคับกับธนาคาร 

หากท่านเป็นลูกค้าเดิมของธนาคารก่อนพระราชบัญญัติฯ มีผลใช้บังคับกับธนาคาร ธนาคารอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมี

ความอ่อนไหว ได้แก่ (1) ศาสนา (2) เชื้อชาติ (3) ความพิการ (4) ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหวประกอบการท าธุรกรรมและ/

หรอืนิติกรรมสัญญา (5) ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหวประกอบการเปิดใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรอืบรกิารต่างๆ (6) ข้อมูลส่วนบุคคล

ท่ีมีความอ่อนไหวส าหรบัผลิตภัณฑ์ประกันภัย (เช่น ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ศาสนา เชื้อชาติ ประวัติอาชญากรรม) ต่อไป ท้ังนี้เพ่ือ

การเก็บหลักฐานเอกสารเท่านั้น โดยธนาคารจะไม่น าไปใช้เพ่ือวตัถุประสงค์อื่น 

3. ธนาคารอาจเปดิเผยหรอืโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ใครบ้าง 

ธนาคารอาจเปิดเผยหรอืโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลท่ีสามดังต่อไปนี้ ซึ่งการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรอืโอน

ไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลตามวตัถุประสงค์ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ บุคคลท่ีสามเหล่านี้อาจอยู่ในประเทศไทยหรือ

นอกประเทศไทยก็ได้ ท่านสามารถดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลเหล่านี้เพ่ือทราบรายละเอียดเก่ียวกับวธิีท่ีบุคคลเหล่านี้เก็บรวบรวม 

ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เนื่องจากท่านคือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลท่ีสาม

ดังกล่าวด้วยเช่นกัน 

3.1 บรษัิทในเครอื 

ธนาคารอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลอื่นเพ่ือวตัถุประสงค์ท่ีระบุในข้อ 2 ด้านบนแก่ กลุ่มธุรกิจทางการเงิน

ของธนาคาร และบรษัิทในเครอืของธนาคาร การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคลของท่านให้กับกลุ่มธุรกิจทางการเงินและบรษัิทในเครอืดังกล่าว 

จะท าให้บรษัิทอ่ืน ๆ เหล่านั้น สามารถใช้ความยินยอมท่ีธนาคารได้มา 

3.2 ผู้ให้บรกิารของธนาคาร 

ธนาคารอาจใช้บริการบริษัท ตัวแทน หรือผู้รับจ้างอื่นเพ่ือให้บริการต่าง ๆ แทนธนาคารหรือเพ่ือช่วยในการด าเนินธุรกิจและการ

จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ท่าน รวมถึงด าเนินการใดๆ เพ่ือประโยชน์แก่ท่าน ธนาคารอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่

ผู้ให้บริการภายนอก ตัวแทนของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ ผู้รับจ้างช่วงงานต่อ ผู้ให้บริการหรือผู้จัดหา

ผลิตภัณฑ์บรกิารจากภายนอกอื่นใด เพ่ือสนับสนุนการให้บรกิารของธนาคาร ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จ ากัดเฉพาะ  (1) ผู้ให้บรกิารอินเทอรเ์น็ต 

ซอฟต์แวร ์นักพัฒนาเวบ็ไซต์ ส่ือดิจิทัล ผู้ให้บรกิารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและบรษัิท ผู้ให้บรกิารสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้จัดหา สนับสนุนหรือให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ดิจิทัล เช่น จัดท าและให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์ม รวมถึงบริการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับ

เทคโนโลยี (Platform as a Service) แอปพลิเคชัน หรอืระบบงานอื่นใดให้แก่ธนาคาร การให้บรกิารพิสูจน์ยืนยันตัวตนให้แก่ธนาคาร 

(2) ผู้ให้บรกิารด้านโลจิสติกส์และการขนส่ง (3) ผู้ให้บรกิารด้านการช าระเงินและระบบการช าระเงิน (4) บรษัิทท่ีให้บรกิารด้านการวิจัย 

(5) บริษัทท่ีให้บรกิารด้านการวิเคราะห์ (6) บริษัทท่ีให้บริการด้านการส ารวจ (7) ผู้ตรวจสอบบัญชี (8) ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (9) 

บริษัทท่ีให้บริการด้านการตลาด ส่ือโฆษณา การออกแบบ การสร้างสรรค์ และการส่ือสาร (10) บริษัทท่ีให้บริการด้านแคมเปญ งาน

กิจกรรม การจัดงานด้านการตลาด และการบรหิารลูกค้าสัมพันธ์ (11) ผู้ให้บรกิารด้านโทรคมนาคมและการส่ือสาร (12) ผู้ให้บรกิารด้าน

ธุรการจากภายนอก (13) ผู้ให้บรกิารด้านการจัดเก็บข้อมูลและบรกิารคลาวด์ (14) ผู้ให้บรกิารด้านการพิมพ์  (15) ทนายความ ท่ีปรกึษา

ทางกฎหมาย เพ่ือประโยชน์ของธนาคาร รวมถึง การใช้สิทธิเรยีกรอ้งตามกฎหมายและต่อสู้สิทธิเรยีกรอ้งในทางกฎหมาย ผู้ตรวจสอบ

บัญชีและ/หรอืผู้ประกอบวชิาชีพอื่น ๆ ในการช่วยเหลือการด าเนินธุรกิจของธนาคาร (16) ผู้ให้บรกิารด้านการจัดเก็บและ/หรอืท าลาย

เอกสาร (17) ผู้ให้บรกิารติดตามทวงถามหนี้  

ในระหว่างการให้บริการดังกล่าว ผู้ให้บริการอาจมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม ธนาคารจะให้ข้อมูลส่วน

บุคคลของท่านแก่ผู้ให้บริการเท่าท่ีจ าเป็นต่อการให้บริการเท่านั้น และธนาคารจะขอให้ผู้ให้บริการไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือ

วตัถุประสงค์อื่น ๆ ธนาคารจะด าเนินการให้แน่ใจว่าผู้ให้บรกิารท่ีธนาคารท างานด้วยรกัษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

3.3 พันธมิตรทางธุรกิจของธนาคาร 

ธนาคารอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจของธนาคารเพ่ือด าเนินธุรกิจและให้บริการแก่ลูกค้าของ

ธนาคารและกลุ่มลูกค้าท่ีมีแนวโน้มในการใช้บรกิารจากธนาคาร ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะ บริษัทท่ีออกบัตร บริษัทท่ีคีย์ข้อมูล บรษัิท

บัตรเครดิต บริษัทท่ีให้บริการรับช าระค่าผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทท่ีให้บริการด้านการวิเคราะห์ ผู้ให้บริการด้านการส ารวจวิจัย
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การตลาด ผู้ให้บริการการท าธุรกรรมทางการเงิน โครงการอสังหาริมทรัพย์ พันธมิตรทางธุรกิจท่ีออกผลิตภัณฑ์ร่วมกัน (เช่น co-

brand) และ ผู้สนับสนุนอื่น ๆ  

3.4 บุคคลภายนอกท่ีกฎหมายก าหนด 

ในบางกรณี ธนาคารอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงค าส่ังท่ีออกตามกฎหมาย ซึ่ง

รวมถึงหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล กรมบังคับคดี ผู้มีอ านาจ หน่วยงานรฐับาล หรอืบุคคลอื่นหากธนาคารเชื่อวา่มีความจ าเป็นต้อง

ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพ่ือปกป้องสิทธิของธนาคาร สิทธิของบุคคลท่ีสาม หรือเพ่ือความปลอดภัยของบุคคล หรือเพ่ือตรวจสอบ 

ป้องกัน หรอืแก้ไขปัญหาการทุจรติ ความมั่นคง ความปลอดภัย รวมท้ังความเส่ียงอื่นใด 

ท้ังนี้ ธนาคารอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

เพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย และกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตและประกันวินาศภัย ตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของส านักงานฯ  ท่ี 

https://www.oic.or.th 

3.5  สมาคมและชมรม 

ในบางกรณี ธนาคารอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่สถาบัน สมาคม หรือชมรมท่ีเก่ียวข้อง เช่น ชมรมป้องกัน

และปราบปรามการทุจรติ (Fraud Association) รวมถึงสมาคมธนาคารไทย เพ่ือปกป้องสิทธิของธนาคาร สิทธิของบุคคลท่ีสาม เพ่ือ

ความปลอดภัยของบุคคล หรอืเพ่ือตรวจสอบ ป้องกัน หรอืแก้ไขปัญหาการทุจรติ ความมั่นคง ความปลอดภัย รวมท้ังความเส่ียงอื่นใด 

3.6 ผู้รบัโอนสิทธิ และ/หรอื หน้าท่ี 

ในกรณีของการฟื้ นฟูกิจการ การควบรวมกิจการ การโอนธุรกิจไม่วา่ท้ังหมดหรอืส่วนหนึ่ง การขาย การซื้อ การด าเนินกิจการรว่ม

ค้า การมอบ การโอน หรอืการจ าหน่ายส่วนหนึ่งส่วนใดหรอืท้ังหมดของธุรกิจ ทรพัย์สิน หุ้น หรอืธุรกรรมอื่นท่ีคล้ายกัน ธนาคารย่อมมี

ความจ าเป็นท่ีจะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลท่ีสามท่ีได้รบัการโอนหรอืท่ีประสงค์จะรบัโอนสิทธิของธนาคาร ท้ังนี้ 

ธนาคารจะด าเนินการให้บุคคลดังกล่าวต้องปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เมื่อมีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยและ/หรอืโอนไปยัง

ต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

3.7 บุคคลภายนอก 

ธนาคารอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานทางกฎหมายตามวตัถุประสงค์ท่ีระบุไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตัว

ฉบับนี้ แก่บุคคลภายนอกอื่น ๆ เช่น ธนาคารตัวแทน ธนาคารคู่ค้า และธนาคารอื่น ๆ ลูกค้าท่านอื่น ผู้ท าธุรกรรมกับท่านหรอืเก่ียวข้อง

กับการท าธุรกรรมกับท่าน บุคคลอื่นท่ีมีการอ้างอิงตามกฎหมาย สมาชิกของระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล และ ผู้ให้บรกิาร

ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล เป็นต้น แล้วแต่กรณี 

4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศ 

ธนาคารอาจจะต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกนอกประเทศไทยไปยังประเทศซึ่งอาจมีมาตรฐานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคลท่ีสูงกว่าหรือต่ากว่าประเทศไทย เช่น เมื่อธนาคารเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนแพลตฟอร์มคลาวด์หรือเซิร์ฟเวอร์ท่ีต้ังอยู่

นอกประเทศไทยเพ่ือรับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อธนาคารจะต้องส่งข้อมูลธุรกรรมการโอนเงินระหว่างประเทศไปยัง

ธนาคารท่ีอยู่ในต่างประเทศ ผ่านตัวกลางการจัดการการโอนเงินระหวา่งประเทศ 

เมื่อมีความจ าเป็นต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศท่ีมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่ากวา่ประเทศไทย 

ธนาคารจะด าเนินการให้แน่ใจว่ามีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ีถูกโอนในระดับท่ีเพียงพอ หรือด าเนินการให้แน่ใจว่ากฎหมายว่าด้วยการ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวข้องอนุญาตให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลได้ ตัวอย่างเช่น ธนาคารอาจจะต้องได้รับค ายืนยันตามสัญญาจาก

บุคคลภายนอกท่ีมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าววา่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รบัการคุ้มครองภายใต้มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคลท่ีเทียบเท่ากับประเทศไทย 

5. ระยะเวลาในการเก็บรกัษาข้อมูลส่วนบุคคล 

ธนาคารจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้โดยมีระยะเวลาเท่าท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ท่ีธนาคารได้รับ

ข้อมูลดังกล่าวมา ท้ังนี้ เพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมาย ธนาคารอาจต้องเก็บรกัษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไวน้านขึ้นหากกฎหมายก าหนด 

6. สิทธิของท่านในฐานะเจา้ของข้อมูลส่วนบุคคล 

สิทธิในส่วนนี้หมายถึงสิทธิตามกฎหมายท่ีเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งท่านอาจขอใช้สิทธิเหล่านี้ต่อบุคคลท่ีกฎหมาย

ก าหนด ท้ังนี้ ภายใต้เง่ือนไขท่ีกฎหมายก าหนดและกระบวนการจัดการสิทธิของธนาคาร สิทธิดังกล่าวรวมถึงสิทธิต่อไปนี้ 

https://www.oic.or.th/
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(1) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ท่านอาจมีสิทธิเข้าถึงหรือขอส าเนาของข้อมูลส่วนบุคคลท่ีธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ 

เปิดเผย และ/หรอืโอนไปยังต่างประเทศเก่ียวกับตัวท่าน เพ่ือความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของท่าน ธนาคารอาจขอให้ท่าน

ยืนยันตัวตนก่อนให้ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีท่านขอ 

(2) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคล ท่านอาจมีสิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านท่ีธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ 

เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศ หากข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือไม่เป็น

ปัจจุบัน 

(3) สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล ท่านอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลท่ีธนาคารมีเก่ียวกับตัวท่าน ในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์และมีโครงสร้างชัดเจน และมีสิทธิขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น โดยท่ี

ข้อมูลนี้เป็น (ก) ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีท่านให้ไวแ้ก่ธนาคาร (ข) ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรอืโอนไปยังต่างประเทศซึ่ง

ข้อมูลส่วนบุคคลนี้โดยอาศัยความยินยอมของท่านหรอืเพ่ือปฏิบัติตามสัญญาท่ีมีกับท่าน 

(4) สิทธิในการคัดค้านข้อมูลส่วนบุคคล ท่านอาจมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่ง

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางรายการได้ เช่น คัดค้านไม่ให้ใช้เพ่ือท าการตลาดทางตรง 

(5) สิทธิในการจ ากัดการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล ท่านอาจมีสิทธิจ ากัดการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ในบางกรณี 

(6) สิทธิในการถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมของท่านได้ทุกเมื่อส าหรบัวตัถุประสงค์ต่าง ๆ ท่ีท่านได้ยินยอมให้

ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรอืโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

(7) สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล ท่านอาจมีสิทธิขอให้ธนาคารลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่

สามารถระบุตัวบุคคลได้ อย่างไรก็ตาม ธนาคารไม่จ าเป็นต้องด าเนินการดังกล่าวหากธนาคารต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ดังกล่าวเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพ่ือการก่อต้ังสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตาม

กฎหมาย หรอืการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรยีกรอ้งตามกฎหมาย 

(8) สิทธิในการรอ้งเรยีน ท่านอาจมีสิทธิรอ้งเรยีนต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหากท่านเชื่อวา่การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรอื

โอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายหรอืไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคล 

หากท่านต้องการใช้สิทธิใด ๆ ท่ีระบุในส่วนนี้ ท่านสามารถท าได้โดยติดต่อผ่านช่องทางดังต่อไปนี้  

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ช่องทาง สาขาของธนาคาร : 

ท่ัวประเทศ 

ช่องทาง ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ : 

Krungthai Contact Center : 02-111-1111 

(1) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ✓ ✓ 

(2) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล ✓ ✓ 

(3) สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล  ✓ 

(4) สิทธิในการคัดค้านข้อมูลส่วนบุคคล  ✓ 

(5) สิทธิในการจ ากัดการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล  ✓ 

(6) สิทธิในการถอนความยินยอม ✓ ✓ 

(7) สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล  ✓ 

ค ารอ้งขอใช้สิทธิใด ๆ ข้างต้นอาจถูกจ ากัดโดยกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง อาจมีบางกรณีท่ีธนาคารสามารถปฏิเสธค าขอของท่านได้โดย

สมควรและโดยชอบ เช่น เมื่อธนาคารต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรอืค าส่ังศาล  

ท่านสามารถแสดงเจตนาขอใช้สิทธิในการถอนความยินยอมตาม (6)  (รวมท้ัง ขอเปล่ียนแปลงความยินยอมท่ีเคยให้ไว้) ผ่าน

ช่องทางสาขาของธนาคารท่ัวประเทศ หรอืช่องทางศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ : Krungthai Contact Center : 02-111-1111 หรอืช่องทางอื่นตามท่ี

ธนาคารก าหนด เมื่อธนาคารได้รับการแสดงเจตนาจากท่านแล้ว ธนาคารจะพิจารณาการแสดงเจตนาของท่านตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข

ตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยมีระยะเวลาในการด าเนินการ 30 (สามสิบ) วันนับต้ังแต่วันท่ีธนาคารได้รบัการแสดงเจตนาและเอกสารประกอบ

ของท่านครบถ้วนและเพียงพอต่อการพิจารณาการขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

หากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยและ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยธนาคาร เป็นการ

ละเมิดกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคล อย่างไรก็ตาม ท่านอาจแจ้งให้ธนาคารทราบถึงข้อกังวลของท่านก่อน เพ่ือให้ธนาคารพิจารณาแก้ไขข้อกังวลของท่าน โปรดติดต่อ

ธนาคารผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 
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ศูนย์รบัเรื่องรอ้งเรยีนลูกค้า 

(Krungthai Complaint Center) 

จดหมาย : ตู้ ปณ.44 ศฝ.หัวล าโพง กรุงเทพฯ 10331 

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 

(Krungthai Contact Center) 

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-111-1111 

7. การด าเนินการเก่ียวกับลูกค้านิติบุคคล 

ธนาคารไม่มีเจตนาในการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับลูกค้านิติบุคคลหรือข้อมูลของบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับลูกค้านิติบุคคลเพ่ือ

วตัถุประสงค์ทางการตลาด ท้ังนี้ ธนาคารจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวภายในธนาคารเท่านั้น 

ในกรณีท่ีลูกค้านิติบุคคลของธนาคารเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับลูกค้านิติบุคคล ท่านในฐานะลูกค้า นิติ

บุคคลมีหน้าท่ีท่ีจะต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ เพ่ือให้ธนาคารให้บรกิารหรอืผลิตภัณฑ์แก่ท่านได้  

(ก) ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นท่ีเปิดเผยให้แก่ธนาคารและจะแจ้งธนาคาร

หากมีการเปล่ียนแปลงใด ๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นท่ีได้ให้ไว ้(หากมี)  

(ข) ได้รบัความยินยอมหรอืสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นส าหรบัการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรอืโอนข้อมูลส่วนบุคคล

ของบุคคลดังกล่าวตามกฎหมายท่ีใช้บังคับ 

(ค) ได้แจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้แก่บุคคลดังกล่าวแล้ว และ 

(ง) จะด าเนินการเพ่ือให้ธนาคารสามารถเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรอืโอน ข้อมูลส่วนบุคคลตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไวใ้น

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และเพ่ือวตัถุประสงค์การท าธุรกรรมท่ีเก่ียวข้องให้เสรจ็ส้ิน ซึ่งรวมถึงการท่ีธนาคารมีสิทธิท่ี

จะรายงานผลการท าธุรกรรมของลูกค้ารายย่อยของลูกค้านิติบุคคล รวมถึงข้อมูลอื่นใดท่ีเก่ียวข้อง กลับไปยังลูกค้านิติ

บุคคลได้ 

8. การเปล่ียนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว 

ธนาคารอาจเปล่ียนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวหากมีการเปล่ียนแปลงแนวทางปฏิบัติว่าด้วยการคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคลของธนาคารอันเนื่องมาจากเหตุผล   ต่าง ๆ เช่น การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี การเปล่ียนแปลงทางกฎหมาย โดยการ

แก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลใช้บังคับเมื่อธนาคารเผยแพรบ่น https://krungthai.com อย่างไรก็ตาม หากการแก้ไขดังกล่าว 

มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ธนาคารจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าตามความเหมาะสมก่อนท่ีการ

เปล่ียนแปลงนั้นจะมีผลใช้บังคับ 

9. การติดต่อธนาคาร 

หากท่านมีข้อสงสัยเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติและกิจกรรมของธนาคารท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อ

ธนาคารหรอืเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของธนาคารได้ตามรายละเอียดด้านล่าง โดยธนาคารยินดีท่ีจะช่วยเหลือท่านในการให้ข้อมูล 

และข้อเสนอแนะ โปรดติดต่อธนาคาร 

(1) บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

• เลขท่ี 35 ถนนสุขุมวทิ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

• ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Krungthai Contact Center) หมายเลขโทรศัพท์ : 02-111-1111 

• https://krungthai.com 

(2) เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) 

ฝ่าย Data Protection 

• เลขท่ี 35 ถนนสุขุมวทิ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

• Email: dpo.official@krungthai.com 

http://www.krungthai.com/
http://www.krungthai.com/
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