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Update 02/11/2020 

นโยบายความเป็นส่วนตัว 
สําหรับงานบรหิารทรพัยากรบุคคล 

 
[บริษัท ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)] ("ธนาคาร") ตระหนักดีถึงความสําคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงผู้สมัครงานและผู้สัมภาษณ์งาน พนักงานปัจจุบัน  ไม่ว่าจะเป็นพนักงานที่
ประจําอยู่ในประเทศไทยหรือท่ีได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานท่ีต่างประเทศหรือองค์กรอื่น อดีตพนักงาน พนักงานที่
เกษียณอายุแล้ว พนักงานช่ัวคราว ผู้รบัจ้าง พนักงานภายนอกองค์กร ผู้รบัทุน พยานและบุคคลอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง (รวมเรยีกวา่ 
"ท่าน") นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ("นโยบายความเป็นส่วนตัว") จัดทําข้ึนเพ่ืออธิบายวิธีการที่ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ 
เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซ่ึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนการแจ้งสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือแสดงความโปร่งใสของธนาคารในการดําเนินกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/
หรือโอนไปยังต่างประเทศซ่ึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลท่ีระบุไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อันสอดคล้องกับข้อกําหนด
ภายใต้กฎหมายวา่ด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

ท้ังน้ี ธนาคารอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังกล่าวผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น สาขา เว็บไซต์ ช่องทางการส่ือสาร
ออนไลน์ (เช่น อเีมล) นิทรรศการการจา้งงานและงานกิจกรรมต่าง ๆ หรอืเก็บรวบรวมเม่ือธนาคารไปเย่ียมเยือนหรือนัดหมาย
พบปะท่าน หรือจากแหล่งอ่ืน (เช่น แพลตฟอร์มออนไลน์ หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะอ่ืน ๆ) หรอืผ่านบริษัทในเครือ บริษัทย่อย 
พันธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ หรือบุคคลที่สาม และสถานท่ีอื่น ๆ และ/หรือช่องทางการส่ือสารอื่น ๆ ท่ีธนาคารเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับน้ีพร้อมกับข้อกําหนดและเงื่อนไขของ
การจ้างงานตามสัญญาจ้างงานหรือจ้างบริการท่ีเก่ียวข้องซ่ึงอาจมีการกําหนดแยกต่างหากเก่ียวกับการเก็บ รวบรวม การใช้ 
เปิดเผย และ/หรอืโอนไปยังต่างประเทศซ่ึงข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกับตัวท่าน 

1. ธนาคารเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดบา้ง 

1.1 ประเภทของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีธนาคารเก็บรวบรวม 

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใด ๆ เก่ียวกับท่านโดยที่ข้อมูลน้ันสามารถระบุตัวตนท่านได้ไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อม 
(ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม)  

ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีละเอียดอ่อน หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีถกูจัดให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลท่ีละเอียดอ่อนตามกฎหมาย 
ธนาคารจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรอืโอนไปยังต่างประเทศซ่ึงข้อมูลส่วนบุคคลท่ีละเอยีดอ่อนของท่านเฉพาะใน
กรณีท่ีธนาคารได้รบัความยินยอมโดยชัดแจ้งหรอืตามท่ีกฎหมายอนุญาต 

1.2 ประเภทของบุคคลและข้อมลูส่วนบุคคลท่ีธนาคารเก็บรวบรวม 

ธนาคารอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท้ังนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีธนาคารเก็บรวบรวมจะข้ึนอยู่กับบรบิทของ
การมีปฏิสัมพันธ์ระหวา่งธนาคารกับท่าน ตําแหน่ง หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของท่านท่ีมีต่อเรา และประเภทของข้อมูล
ส่วนบุคคลท่ีท่านเปน็เจ้าของ โดยมีรายละเอยีดดังต่อไปน้ี 

(1)  ผู้สมัครงานและผู้สัมภาษณ์งาน พนักงานปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานท่ีประจําอยู่ในประเทศไทยหรือท่ีได้รับ
มอบหมายให้ไปปฏบิติังานท่ีต่างประเทศหรอืองค์กรอ่ืน อดีตพนักงาน พนกังานท่ีเกษียณอายุแลว้ พนักงานชั่วคราว 
ผู้รบัจา้ง พนกังานภายนอกองค์กร ผูร้บัทนุ พยานและบุคคลอื่นๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง 
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 ข้อมูลส่วนบุคคล 

 ธนาคารอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ 

1) ข้อมูลรายละเอียดส่วนตัว เช่น คํานําหน้าชื่อ ช่ือ-นามสกุล เพศ วันเกิด อายุ หมู่เลือด สัญชาติ ภูมิลําเนาที่
เกิด ลายมือช่ือ สถานภาพการสมรส จํานวนบุตร ประวัติทางราชการทหาร ประวัติการอุปสมบท ข้อมูล
เก่ียวกับเอกสารท่ีรฐับาลออกให้ (เช่น บัตรประจําตัวประชาชน หนังสือเดินทาง วซ่ีา หมายเลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษี ใบอนุญาตทํางาน สําเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่าย เอกสารแสดงการเปลี่ยนช่ือ/นามสกุล) เลขสะสมไมล์
สายการบิน หมายเลขทะเบียนรถยนต์ สี และรุน่ของรถยนต์ รายละเอยีดบญัชีธนาคาร เลขที่บัตรเครดิตและ
เลขสําหรับรักษาความปลอดภัยหลังบัตรเครดิต ประวัติการดํารงตําแหน่งทางการเมือง ข้อมูลหลักทรัพย์ 
คGาประกัน ประวัติเครดิตบูโร หลักฐานการชําระภาษี การตรวจสอบประวัติทางการเงิน ( เช่น AML List 
Suspect List  Bankruptcy เป็นต้น) 

2) ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ไปรษณีย์ตามบัตรประจําตัวประชาชน หรือทะเบียนบ้าน ท่ีอยู่ไปรษณีย์ปัจจุบัน     
ท่ีอยู่ไปรษณีย์ของท่ีทํางาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ท่ีอยู่อเีมล บัญชีผู้ใช้งานส่ือสังคมออนไลน์ 
ช่องทางการติดต่อผ่านส่ือสังคมออนไลน์ และข้อมูลจากเครอืขา่ยสังคมออนไลน์ ข้อมูลท่ีอยู่ของนักเรียนทุน
ท่ีเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ 

3) ข้อมูลการศึกษา เช่น คุณวุฒิการศึกษา ข้อมูลหลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา สถานศึกษา/สถาบัน 
สาขาวชิา วชิาเอก ปีท่ีสําเร็จการศึกษา คะแนนเฉล่ียสะสม สําเนาใบแสดงผลการศึกษา สําเนาใบปริญญาบัตร 
หลักสูตรการฝึกอบรม/สัมมนาท่ีเก่ียวข้อง ประกาศนียบัตร/คุณวุฒิพิเศษ สถาบันที่มีการอบรม ระยะเวลา
อบรม ปีท่ีอบรม ข้อมูลเพ่ือใช้บริหารจัดการด้านทุนการศึกษา ได้แก่ ผลการทดสอบที่ใช้สําหรับศึกษาต่อ    
ในประเทศ และต่างประเทศ ข้อมูลตอบรบัจากทางสถาบนัการศึกษาในต่างประเทศ เปน็ต้น 

4) ข้อมูลการทํางาน เช่น รหัสพนักงาน User ID/รหัสผ่านต้ังต้น ข้อมูลบัตรประจําตัวพนักงาน ตําแหน่ง    
สายงาน ชื่อหน่วยงาน รหัสสังกัด ระยะเวลาในการทํางาน ข้อมูลบันทึกเวลาทํางาน เงินเดือน เอกสารแสดง
รายได้ หนังสือรับรองการทํางานจากสถานที่ทํางานเดิม รายการการลงทุน/สัญญา ข้อมูลบริษัท/ธุรกิจ     
ท่ีท่านเก่ียวข้อง รายงานการมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลอื่น ข้อมูลการถือหุ้นในนิติบุคคลต่าง ๆ รายงานการถือ
หลักทรัพย์ของธนาคาร หลักฐานแสดงการชําระภาษีเงินได้ ข้อมูลเก่ียวกับใบอนุญาตของท่าน (เช่น เลขท่ี
บัตรใบอนุญาต วันท่ีออกบัตรและวันหมดอายุบัตร ประวัติการสอบและผลการสอบ) ประสบการณ์ทํางาน 
(เช่น สถานท่ีทํางาน (ปัจจุบัน/อดีต) อาชีพ ตําแหน่ง เงนิเดือน/รายได้ต่อเดือน รายละเอียดค่าตอบแทน 
วันที่เริ่มทํางาน วันที่ ส้ินสุดการทํางาน อายุงาน) ข้อมูลการทํางานข้าราชการ (หากมี) และ เอกสาร
ประกอบการพิจารณาอื่น ๆ 

5) ข้อมูลเกี่ยวกับเงินเดือนและสวัสดิการของท่าน เช่น บันทึกเงินเดือน (เช่น ฐานเงินเดือน ระดับเงินเดือน 
โบนัส) ค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน ค่านายหน้า ค่าทํางานล่วงเวลา ค่าทํางานกะ ค่ารกัษาพยาบาล ค่าทํางานนอก
สถานท่ี ค่าเดินทาง เงนิค่าตอบแทนพิเศษ และสวสัดิการ ข้อมูลการหักเงนิ (เช่น สําหรบักองทุนสํารองเล้ียง
ชีพ ภาษี ประกันสังคม) เงนิชดเชย และเงนิบํานาญ 

6) ข้อมูลการสอดส่องเพ่ือดูแลความปลอดภัย เช่น ข้อมูลการเข้าใช้ระบบงานภายใน การเข้าอาคาร ข้อมูลท่ี
บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ บันทึกเวลาทํางาน [บันทึกการใช้งานอนิเทอรเ์น็ต อเีมล และขอ้มูลการใช้
โทรศพัท์ รหัสสําหรบัระบบขอ้มูลสารสนเทศและสิทธิการเขา้ถึงระบบขอ้มูลสารสนเทศของบริษัท] 

7) ข้อมูลด้านการปฏบิติังานและข้อมูลทางวนิัย เช่น การประเมินการปฏิบติังาน ข้อมูลการเล่ือน ย้าย หมุนเวยีน 
เปล่ียนตําแหน่ง ตัวช้ีวัด [ข้อมูลเก่ียวกับการฟ้องร้องทางวินัย กระบวนการทางวินัยและการตักเตือน 
รายละเอยีดการพิจารณาเรื่องรอ้งทกุขแ์ละผลการพิจารณา บันทึกการฝกึอบรม] 
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8) ข้อมูลการลางาน เช่น บันทึกการลางาน (เช่น ลาประจําปี ลาป่วย ลาเพ่ือทําหมัน ลากิจธุระ ลาคลอด ลาเพ่ือ
เล้ียงดูบุตร ลาเพ่ือไปฝึกอบรม/เพ่ือการศึกษา การลาเพ่ือรบัราชการทหาร) 

ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีละเอียดอ่อนท่ีมกีารเก็บรวบรวม 

ธนาคารอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมคีวามละเอียดอ่อน ได้แก่ 

1) ศาสนาข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความละเอียดออ่นตามท่ีปรากฏในเอกสารระบุตัวตน (เช่น ศาสนา) 

2) ศาสนา สัญชาติ 

3) เช้ือชาติ 

4) ข้อมูลชีวภาพ (เช่น ลายน้ิวมือ ระบบการจดจําใบหน้า ข้อมูลภาพถ่ายจําลองใบหน้า) 

5) ความพิการ  

6) ข้อมูลสุขภาพ (เช่น ประวติัการเจ็บป่วย การเกิดอบุัติเหตุ การตรวจสุขภาพและการรกัษาพยาบาล หมู่เลือด)  

7) ประวติัอาชญากรรม  

8) ข้อมูลรายได้ 

ธนาคารจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซ่ึงข้อมูลส่วนบุคคลท่ีละเอียดอ่อนเม่ือได้รับความ
ยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านเท่าน้ันหรอืตามท่ีกฎหมายอนุญาต 

(2) ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลท่ีสาม  

หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลท่ีสามแก่ธนาคาร เช่น คู่สมรส บุตร บิดา/มารดา ผู้คGาประกัน หัวหน้างาน ผู้กู้
ร่วม บุคคลอ้างอิง หรืออดีตนายจ้าง โดยให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวแก่ธนาคาร เช่น ชื่อ นามสกุล 
รายละเอียดท่ีอยู่/สถานท่ีทํางาน อาชีพ รายได้ หมายเลขโทรศัพท์ เลขประจําตัวประชาชน เลขท่ีหนังสือเดินทาง 
สัญชาติ วันเกิด เพศ ประเภทบุตร จํานวนบุตร ข้อมูลทะเบียนสมรส (เช่น เลขทะเบียน วันท่ีจดทะเบียน ท่ีต้ังสํานัก
ทะเบียน จังหวดั ข้อตกลง) ลายมือช่ือ ข้อมูลบรษัิท/ธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง รายงานการมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลอื่น ข้อมูล
การถือหุ้นในนิติบุคคลต่างๆ รายงานการถือหลักทรัพย์ของธนาคาร ข้อมูลหลักทรัพย์คGาประกัน โปรดแจ้งนโยบาย
ความเป็นส่วนตัวฉบับน้ีแก่บุคคลท่ีสามดังกล่าวเพ่ือให้รับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารและขอความ
ยินยอมจากบุคคลดังกล่าวหากจําเป็น เว้นเสียแต่ว่ามีฐานทางกฎหมายอื่นตามกฎหมายในการเปิดเผยข้อมูล         
ส่วนบุคคลของบุคคลท่ีสามมายังธนาคารโดยท่ีไม่จําต้องขอความยินยอม 

(3) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ไรค้วามสามารถ 

ธนาคารเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเก่ียวกับผู้เยาว์ บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ หรือบุคคลไร้ความสามารถเมื่อ
ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลเท่าน้ัน (แล้วแต่กรณี)  ธนาคารไม่มีเจตนาท่ีจะเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลท่ีอายุตbากว่า 20 ปีโดยไม่ได้รับความยินยอมของผู้ปกครองตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือ
จากบุคคลเสมือนไร้ความสามารถหรือบุคคลไร้ความสามารถโดยไม่มีความยินยอมของผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาล        
ตามกฎหมาย แล้วแต่กรณี ในกรณีท่ีธนาคารทราบว่าธนาคารเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลใดที่อายุน้อย
กว่า 20 ปีโดยไม่ได้รบัความยินยอมของผู้ปกครองตามที่กฎหมายกําหนด หรือจากบุคคลเสมือนไรค้วามสามารถหรอื
บุคคลไร้ความสามารถโดยไม่ได้รับความยินยอมของผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลตามกฎหมาย (แล้วแต่กรณี) โดยไม่ได้
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ต้ังใจ ธนาคารจะลบข้อมูลส่วนบุคคลน้ันทันทีหรือจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูล
ส่วนบุคคลเฉพาะกรณีท่ีสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นท่ีนอกเหนือจากความยินยอมหรือตามท่ีกฎหมายอนุญาต 

2. เหตุใดธนาคารจงึเกบ็รวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรอืโอนไปยังต่างประเทศซึง่ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

ธนาคารอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซ่ึงข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลส่วนบุคคลที่
ละเอยีดออ่นของท่านเพ่ือวตัถุประสงค์ต่อไปน้ี 

2.1 วตัถปุระสงค์ท่ีอาศัยความยินยอมของท่าน 

(1) ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีละเอียดอ่อน 

ธนาคารอาจใช้ข้อมูลท่ีละเอยีดออ่นของท่านเพ่ือจุดประสงค์ดังต่อไปน้ี 

1) ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความละเอียดอ่อนตามท่ีปรากฏในเอกสารระบุตัวตน (เช่น ศาสนา เชื้ อชาติ):           

เพ่ือวตัถุประสงค์ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตน  

2) ศาสนา: เพ่ือวตัถุประสงค์ในการจ้างงานและประเมินคุณสมบัติท่ีจะจ้างงาน เพ่ือการจัดทําวซ่ีา และการอาํนวย

ความสะดวกและการให้สวสัดิการ 

3) เชื้อชาติ: เพ่ือวัตถุประสงค์ในการจ้างงานและประเมินคุณสมบัติท่ีจะจ้างงาน เพ่ือการจัดทําวีซ่า และการให้

สวสัดิการ 

4) ข้อมูลชีวภาพ (เช่น ลายนิ้วมือ ระบบการจดจําใบหน้า ข้อมูลภาพถ่ายจําลองใบหน้า): เพ่ือวัตถุประสงค์ใน

การพิสูจน์และยืนยันตัวตนของท่าน  การลงทะเบียนงานสัมมนาและการประชุมต่าง ๆ การเข้าถึงระบบงาน

ภายในของธนาคาร และการเข้าออกพ้ืนท่ีอาคาร 

5) ความพิการ: เพ่ือวตัถุประสงค์ในการจ้างงานและประเมินคุณสมบัติท่ีจะจ้างงาน การอาํนวยความสะดวกและ

การให้สวสัดิการ 

6) ข้อมูลสุขภาพ (เช่น ประวัติการเจ็บป่วย การเกิดอุบัติเหตุ การตรวจสุขภาพและการรักษาพยาบาล):     

เพ่ือวตัถุประสงค์ในการจา้งงานและประเมินคุณสมบัติที่จะจ้างงาน เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาเก่ียวกับงาน

บริหารทรัพยากรบุคคลของธนาคาร เช่น สวัสดิการ วันลา และ/หรือการเบิกจ่าย การตรวจสุขภาพประจําปี 

ค่ารกัษาพยาบาล 

7) ประวติัอาชญากรรม: เพ่ือวัตถุประสงค์ในการจ้างงานและประเมินคุณสมบัติท่ีจะจ้างงาน เพ่ือการตรวจสอบ

หรอืสอบสวนทางวนัิย 

หากธนาคารอาศัยความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วน
บุคคลของท่าน ท่านมี สิทธิถอนความยินยอมของท่ านเสียเ ม่ือใดก็ไ ด้  ซ่ึงท่านสามารถทําไ ด้ โดยติดต่อ 
https://www.intranet.ktb/intranet/index2.html 

การถอนความยินยอมอาจจะส่งผลให้ธนาคารไม่สามารถเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่ง
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือวัตถุประสงค์ข้างต้นได้อีกต่อไปและอาจเป็นผลให้ธนาคารไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีหรือ
ภาระผูกพันตามสัญญาจ้างงานหรือจ้างบริการท่ีมีต่อท่านท้ังหมดหรือบางส่วนได้ ทั้งน้ี การถอนความยินยอมของ
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ท่านย่อมไม่กระทบถึงกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซ่ึงข้อมูลส่วน
บุคคลหรอืข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความละเอยีดออ่นท่ีท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วก่อนท่ีจะมีการถอนความยินยอม 

2.2 วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายอื่น ๆ สําหรบัการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่ง
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

นอกเหนือจากฐานความยินยอม ธนาคารอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซ่ึงข้อมูล      
ส่วนบุคคลของท่าน โดยอาศัยฐานทางกฎหมายว่าด้วยประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ฐานการเข้าทําและการปฏิบัติ
ตามสัญญา ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ตามท่ีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล     
ส่วนบุคคลอนุญาต แล้วแต่กรณี ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารกับท่าน เช่น เม่ือท่านเข้าทําสัญญาจา้ง
งานหรอืบรกิารกับธนาคาร ท้ังน้ี เพ่ือวตัถุประสงค์ต่อไปน้ี แต่ไม่จาํกัดเพียง 

(1) เพ่ือการจัดการท่ีเก่ียวข้องกับการสมัครงานและ/หรอืการจ้างงานหรอืบรกิาร เช่น เพ่ือการบันทึกข้อมูลท่ีเก็บ
รวบรวมจากผู้สมัครงานในฐานะส่วนหนึ่งของกระบวนการสมัครงาน เพ่ือประเมินความเหมาะสมและคุณสมบัติของ
ผู้สมัครงาน เพ่ือกระบวนการสรรหา คัดกรองและตรวจสอบประวัติ/สถานภาพของผู้สมัครงาน เพ่ือตัดสินใจ
สัมภาษณ์งานและจ้างงาน และเข้าทําสัญญา เพ่ือกําหนดเงินเดือนและข้อมูลสัญญาพ้ืนฐานอื่น ๆ สําหรับพนักงาน
ใหม่ในตําแหน่งใดตําแหน่งหน่ึง เพ่ือวเิคราะห์ข้อมูลเพ่ือปรบัปรุงข้ันตอนการรบัสมัครงานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

(2) เพ่ือการบริหาร การจ่ายค่าตอบแทนและการให้สวัสดิการ เช่น เพ่ือทําการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าใช้จ่าย 
ค่าตอบแทน โบนัส ค่านายหน้า เพ่ือทําเรื่องเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ แก่ท่าน เพ่ือกําหนด
อัตราดอกเบ้ียพิเศษสําหรับการกู้ยืมเงิน เพ่ือสนับสนุนเงินฌาปนกิจ เพ่ือเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เพ่ือให้
สวสัดิการและประกันภัย เพ่ือการจัดการกองทุนสํารองเล้ียงชีพ เพ่ือบรหิารจัดการด้านมอบทุนการศึกษาแก่พนักงาน
และนักเรยีนทุน 

(3) เพ่ือการบรหิารทรพัยากรบุคคลและการจดัการความสัมพันธ์ เช่น เพ่ือพิสูจน์ ระบุ และยืนยันท่านหรอืตัวตนของ
ท่าน เพ่ือบันทึกข้อมูลการทํางานและจัดการเรื่องทางวินัยเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับในการทํางานของ
ธนาคาร เพ่ือจัดการกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการทํางาน เพ่ือออกบัตรประจําตัวให้แก่พนักงาน เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
ท่าน เพ่ือจัดฝึกอบรมท้ังภายในและภายนอกองค์กร และงานยุทธศาสตร์ธนาคาร เพ่ือออกประกาศนียบัตรสําเร็จ          
การอบรมหรอืการสอบ เพ่ือบันทึกชั่วโมงทํางาน เวลาเข้าเวลาออกจากงาน [การติดตามการใช้อนิเทอรเ์น็ต อเีมล และ
โทรศัพท์] เพ่ือจัดการการจ้างงานโดยท่ัวไป เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือการพิจารณาเลื่ อนตําแหน่ง            
ปรับเงนิเดือน และค่าตอบแทนพิเศษประจําปี เพ่ือบริหารจัดการใบอนุญาตทํางานของพนักงานต่างชาติ เพ่ือบริหาร
จัดการบัญชีผู้ท้ิงงานและข้ึนบัญชีพนักงานทุจริตร้ายแรง (Blacklist)  เพ่ือจัดทําการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและ
รายงานภายใน เพ่ือการจัดการพนักงานและคณะทํางานภายในองค์กร เพ่ือการจัดการ/การอนุมัติวันลา การหยุด
พักผ่อนประจําปี และการจัดการการดูแลสุขภาพ เพ่ือวิเคราะห์พนักงาน ประเมินความสามารถในการทํางานและ     
ปรับเงินเดือน เพ่ือสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการทํางานการขอใบอนุญาต การเข้าร่วมอบรมและกิจกรรม  
อื่น ๆ ของธนาคาร เพ่ือการพิจารณา ปรับ ย้าย หมุนเวียน เปลี่ยนตําแหน่งหรือท่ีทํางานของพนักงาน ซ่ึงรวมถึง   
การให้ไปทํางานในต่างประเทศ ระหว่างธนาคารและบริษัทในเครือ การเปล่ียนแปลงประเภทของสัญญาจ้างงาน     
เพ่ือทําให้ข้อมูลของท่านถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพ่ือติดตามทวงหนี้ ดอกเบี้ย และ ค่าเสียหาย (หากมี) เพ่ือบริหาร
จัดการและดําเนินการท่ีเก่ียวข้องกับการจ้าง เลิกจ้าง การออกจากงาน การส้ินสุดสัญญาและการเกษียณอายุ 

(4) เพ่ือการดําเนินการของธนาคาร และบรษัิทในกลุ่มเรา เช่น เพ่ือการให้บริการลูกค้า ติดต่อคู่ค้า ทําสัญญา และ
เพ่ือวัตถุประสงค์อื่นตามที่ธนาคารกําหนดเก่ียวกับการจ้างงานหรือบริการจากท่าน (เช่น เพ่ือดําเนินกิจกรรมหรือ
ดําเนินงานเพ่ือธนาคารหรือในนามของธนาคาร) และตามท่ีกําหนดไว้ในสัญญาจ้างงาน กฎการทํางาน หรอืเอกสาร   
ท่ีเก่ียวข้องกับฝ่ายทรพัยากรบุคคล 
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(5) เพ่ือการตลาด การส่งเสรมิการขาย และการส่ือสาร: เช่น เพ่ือดําเนินการที่เก่ียวข้องกับการตลาดและการส่ือสาร 
การโฆษณาทางการตลาด การขาย ข้อเสนอพิเศษ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ โปรโมชันและการนําเสนอผลิตภัณฑ์และ
บริการของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน บริษัทในเครือของธนาคารพันธมิตรทางธุรกิจ และนิติบุคคลอ่ืน รวมถึงข้อมูล
ผลิตภัณฑ์และบรกิารท่ีใกล้เคียงกับความสนใจของท่านหรือท่ีธนาคารอาจคาดหมายได้วา่ท่านอาจสนใจ  

(6) เพ่ือจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ: เช่น เพ่ือวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการธุรกิจของเรา เพ่ือดําเนินการ
ประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร รวมถึงการจัดการระบบปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการระบบ
ติดต่อส่ือสาร ระบบความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร เพ่ือทดสอบความตระหนักรู้ของ
พนักงานเก่ียวกับระบบความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(7) เพ่ือติดต่อส่ือสารกับท่าน พนักงาน ธนาคาร คนอื่น ๆ และบุคคลภายนอก (เช่น พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ขาย 
ลูกค้า และเจ้าหน้าท่ีรัฐ ท้ังปัจจุบันและอนาคต) ซ่ึงรวมถึงการติดต่อส่ือสารท่ีเก่ียวกับงานกิจกรรมของอดีตพนักงาน
และการสัมภาษณ์พนักงานท่ีจะออกจากงาน การติดต่อส่ือสารกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับท่านในกรณีฉุกเฉิน 

(8) เพ่ือการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมาย เช่น เพ่ือดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กระบวนพิจารณา หรือคําส่ังของ
หน่วยงานรัฐซ่ึง และ/หรือให้ความร่วมมือกับศาล ผู้กํากับดูแล หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานท่ีบังคับใช้กฎหมาย         
ในกรณีท่ีมีเหตุผลอนัควรเช่ือได้วา่เราต้องดําเนินการดังกล่าว โดยเราอาจจําเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เพ่ือปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรอืคําส่ังของรัฐดังกล่าวอย่างเครง่ครดั โดยรวม
ถึงการดําเนินการสอบสวนภายใน การร้องเรียนหรือการเรียกร้อง การสืบสวนสอบสวนหรือป้องกันอาชญากรรม  
การฉ้อโกง และเพ่ือก่อต้ังสิทธิเรยีกรอ้งตามกฎหมาย 

(9) เพ่ือปกป้องประโยชน์อันชอบธรรมของธนาคาร: เช่น เพ่ือรักษาความปลอดภัยและความถูกต้องของธุรกิจ    
ของเราหรือบริษัทในเครือของเรา เพ่ือใช้สิทธิของเราและปกป้องผลประโยชน์ของเราหรือบริษัทในเครือของเรา     
เม่ือจําเป็นและชอบด้วยกฎหมาย ตัวอย่างเช่น เพ่ือตรวจจับ ป้องกัน และตอบสนองต่อข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต   
ข้อร้องเรียนเรื่ องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือการละเมิดกฎหมาย เพ่ือจัดการและป้องกันการสูญเสีย
ทรพัย์สิน เพ่ือดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อบังคับและนโยบายท่ีเก่ียวข้องของเรา เพ่ือตรวจจับและป้องกันการกระทําผิด
ภายในสถานท่ี  ของเรา ซ่ึงรวมถึง การใช้งานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพ่ือติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือป้องกันและ
รายงานอาชญากรรม เพ่ือรักษาความปลอดภัยและความถูกต้องของธุรกิจของเราเพ่ือดําเนินการบริหาร การจัดทํา
รายงาน นโยบายภายในตามขอบเขตในการปฏิบัติงานของเรา 

(10) เพ่ือคุ้มครองข้อมูล ความลับ และทรัพย์สิน เช่น การคุ้มครองลูกค้า พนักงาน และบุคคลอื่ น ๆ             
ความปลอดภัยของระบบและสถานที่ของธนาคารและบริษัทในเครือ หรือเพ่ือประโยชน์อื่นใดในการคุ้มครองข้อมูล 
ความลับหรอืทรพัย์สินของธนาคารและบรษัิทในเครอื 

(11) เพ่ือบรหิารความเส่ียงและการปกป้องสิทธิ เช่น เพ่ือจัดการความเสี่ยง ตรวจสอบประสิทธิภาพ และประเมิน
ความเส่ียง เพ่ือจัดต้ังดัชนีช้ีวดัความเส่ียง จัดทําการสรุปข้อมูลสําหรบัการบรหิารความเส่ียง เพ่ือวเิคราะห์และคาดเดา
ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนรวมถึงวิธีการรบัมือ เพ่ือประเมินความเส่ียงและแนะนําหากต้องมีการเปล่ียนแปลงและแสวงหา
วธีิการใด ๆ ในการจดัการความเส่ียง การปกป้องทรพัย์สิน ความปลอดภัย หรอืการดําเนินการของธนาคาร หรือของ
กลุ่มของธนาคาร ท่านและบุคคลอื่น ๆ เพ่ือให้ธนาคารสามารถขอการเยียวยาหรือจํากัดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน   
กับธนาคาร การสอบสวนการละเมิดข้อตกลง การสร้าง ใช้ หรือต่อสู้ สิทธิตามกฎหมายของธนาคาร รวมถึง            
การดําเนินการตามกฎหมาย  

(12) เพ่ือตรวจสอบและป้องกนัความเสี่ยงทางธุรกิจต่อธนาคาร/เพ่ือตรวจจบัการทจุรติ: เช่น เพ่ือพิสูจน์ตัวตน
ของท่าน เพ่ือตรวจสอบวา่มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ (เช่น เพ่ือปฏิบัติตามกฎด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และป้องกันการทุจริต) รวมถึงการทําการตรวจสอบและบันทึกเป็นการภายใน การจัดการ
ทรัพย์สิน ฐานข้อมูลด้านการทุจรติ ระบบและการควบคุมธุรกิจอื่น ๆ เพ่ือดําเนินการใดท่ีอาจเกิดการกระทําการทุจรติ 
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ภัยคุกคามทางไซเบอร ์การผิดนัดชําระหน้ี/ผิดสัญญา (เช่น ข้อมูลการเป็นบุคคลล้มละลาย) รวมถึงการเก็บรวบรวม 
ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือยกระดับมาตรฐานการทํางานของธนาคารหรือนิติบุคคลในกลุ่มธุรกิจ
เดียวกันกับธนาคารในการป้องกัน รับมือ ลด หรือดําเนินการอย่างอื่นในทํานองเดียวกัน การดําเนินกระบวนการทาง
วนัิย กระบวนการสอบสวนและการลงโทษทางวนัิย  

(13) เพ่ือการทําธุรกรรมขององค์กร ซ่ึงรวมถึงในกรณีท่ีมีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมกิจการ    
การขาย การซ้ือ การร่วมลงทุน การโอนสิทธิ การโอน หรือการจําหน่ายกิจการ ทรัพย์สิน หรือหุ้น การฟื้ นฟูกิจการ 
การรว่มทุนหรอืการทําธุรกรรมท่ีคล้ายกัน ไม่วา่บางส่วนหรอืท้ังหมด ซ่ึงธนาคารอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ให้กับผู้รบัโอนสิทธิ และ/หรอื หน้าท่ีของเราไม่วา่จะรายเดียวหรอืหลายรายอนัเป็นส่วนหน่ึงของการทําธุรกรรมน้ัน ๆ 

(14) เพ่ือป้องกนัหรอืระงบัอันตรายต่อชีวติ รา่งกาย หรอืสขุภาพของบุคคล 

ท้ังน้ี การท่ีท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นท่ีจําเป็นกับธนาคารอาจส่งผลให้ธนาคารไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีหรือภาระผูกพัน
ตามสัญญาจ้างงานหรือจ้างบริการแก่ท่านได้ เช่น ธนาคารไม่อาจดําเนินการตามท่ีท่านร้องขอได้ ท่านอาจไม่ได้รับความสะดวก 
หรือไม่ได้รับการปฏิบัติตามสัญญาและท่านอาจได้รับความเสียหายหรือเสียโอกาสในการได้รับสิทธิประโยชน์ท่ีเก่ียวข้อง 
นอกจากน้ี การที่ท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายใด ๆ ที่ธนาคารหรือท่านต้อง
ปฏิบัติตามซ่ึงมีบทกําหนดโทษท่ีเก่ียวข้องอีกด้วย 

3. ธนาคารอาจเปิดเผยหรอืโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับใครบา้ง 

ธนาคารอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลที่สามต่อไปน้ี ซ่ึงเก็บรวบรวม ใช้ เปดิเผยและ/หรือ
โอนไปยังต่างประเทศซ่ึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวตัถุประสงค์ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับน้ี โดยบุคคล
ท่ีสามเหล่าน้ีอาจอยู่ในประเทศไทยหรอืนอกประเทศไทยก็ได้ ท่านสามารถดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลเหล่าน้ี
เพ่ือทราบรายละเอียดเก่ียวกับการท่ีบุคคลเหล่าน้ีเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านได้ เน่ืองจากท่านคือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามดังกล่าว 

3.1 บรษัิทในเครอื 

ธนาคารอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลอื่นเพ่ือวัตถุประสงค์ท่ีระบุในข้อ 2 ด้านบนแก่ สํานักงาน
สาขาของธนาคารในต่างประเทศ กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารและบรษัิทในเครือของธนาคาร การเปดิเผยข้อมูล
ให้กับกลุ่มธุรกิจทางการเงินและบริษัทในเครือดังกล่าวจะทําให้บริษัทอ่ืน ๆ เหล่านั้นภายในกลุ่มสามารถอาศัย      
ความยินยอมท่านได้ให้ไว้แก่ธนาคารเพ่ือเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านได้ 

3.2 ผู้ให้บรกิารของธนาคาร 

ธนาคารอาจใช้บริการบริษัท ตัวแทน หรอืผู้รับจ้างอื่นเพ่ือให้บริการต่าง ๆ แทนธนาคารหรอืเพ่ือช่วยในการจัดหาหรอื
จัดให้มีสวัสดิการหรอืสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้แก่ท่าน ธนาคารอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้ให้บริการ
หรือผู้จัดหาผลิตภัณฑ์บริการจากภายนอก ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะ (1) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ซอฟต์แวร์ 
นักพัฒนาเว็บไซต์ สื่อดิจิทัล แพลตฟอร์ม ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและบริษัทผู้ให้บริการสนับสนุนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (2) ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์และการขนส่ง (3) ผู้ให้บริการการเรียน การสอน การฝึกอบรม 
การจัดสอบ และวิทยากร (4) บริษัทท่ีให้บริการด้านงานกิจกรรม (5) ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูลและบริการ
คลาวด์ (6) ผู้ตรวจสอบบัญชี (7) ทนายความ ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย เพ่ือประโยชน์ของธนาคาร รวมถึงการใช้สิทธิ
เรียกร้องตามกฎหมายและต่อสู้สิทธิเรียกร้องในทางกฎหมาย ผู้ตรวจสอบบัญชีและ/หรือผู้ประกอบวิชาชีพอ่ืน ๆ     
ในการช่วยเหลือการดําเนินธุรกิจของธนาคาร (8) ผู้ ให้บริการด้านการจัดเก็บและ/หรือทําลายเอกสาร                     
(9) ผู้ให้บริการด้านการจัดหางาน และการบริหารทรพัยากรบุคคล (10) ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมและการส่ือสาร 
(11) ผู้ให้บรกิารด้านธุรการจากภายนอก 
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ในระหว่างการให้บริการดังกล่าว ผู้ให้บริการอาจมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม ธนาคารจะให้
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผู้ให้บริการเท่าท่ีจําเป็นต่อการให้บรกิารเท่าน้ัน และธนาคารจะขอให้ผู้ให้บริการไม่ใช้ข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านเพ่ือวัตถุประสงค์อื่น ๆ และธนาคารจะดําเนินการให้แน่ใจวา่ผู้ให้บรกิารที่ธนาคารทํางานด้วยรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกําหนด 

3.3 พันธมิตรทางธรุกิจของธนาคาร 

ธนาคารอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจของธนาคารเพ่ือดําเนินธุรกิจและให้บริการแก่
ลูกค้าของธนาคารและกลุ่มลูกค้าท่ีมีแนวโน้มในการใช้บรกิารจากธนาคาร รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะ สถาบันการศึกษา 
หน่วยงานหรือสถาบันจัดอบรมความรู้หรือวิชาชีพ โรงพยาบาล บริษัทจองต๋ัวเครื่องบิน บริษัทประกัน บริษัทตัวแทน 
(เอเจนซ่ี) [บรษัิทท่ีผลิตบัตร บรษัิทท่ีพิมพ์ขอ้มูล บรษัิทท่ีให้บรกิารด้านการวิเคราะห์ การวิจยั และการสํารวจ] 

3.4 บุคคลภายนอกท่ีกฎหมายกําหนด 

ในบางกรณี ธนาคารอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงคําส่ังท่ีออกตาม
กฎหมาย ซ่ึงรวมถึงหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล กรมบังคับคดี ผู้มีอํานาจ หน่วยงานรัฐบาล (เช่น ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ หน่วยบัญชาการรกัษาดินแดน สํานักงานสัสดี และ/หรอืหน่วยงานอื่น ๆ) หรอืบุคคล
อื่นหากธนาคารเชื่อว่ามีความจําเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพ่ือปกป้องสิทธิของธนาคาร สิทธิของบุคคลท่ีสาม 
หรือเ พ่ือความปลอดภัยของบุคคล หรือเ พ่ือตรวจสอบ ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาการทุจริต ความม่ันคง                 
ความปลอดภัย รวมท้ังความเส่ียงอื่นใด 

3.5 สมาคมและชมรม 

ในบางกรณี ธนาคารอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่สถาบัน สมาคม หรือชมรมท่ีเก่ียวข้อง เช่น 
สมาคมผู้ตรวจสอบแห่งประเทศไทย สมาคมนักวางแผนการเงิน รวมถึงสมาคมธนาคารไทย เพ่ือส่งเสริมศักยภาพ
ของท่าน โดยการจดัหาหลักสูตรอบรม ทดสอบ และรกัษาสถานภาพ เพ่ือให้ท่านได้คุณวุฒิพิเศษ 

3.6 ผู้รบัโอนสิทธิ และ/หรอื หน้าท่ี 

ในกรณีของการฟื้ นฟูกิจการ การควบรวมกิจการ การโอนธุรกิจไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนหน่ึง การขาย การซื้ อ              
การดําเนินกิจการร่วมค้า การมอบ การโอน หรือการจําหน่ายส่วนหน่ึงหรือท้ังหมดของธุรกิจ ทรัพย์สิน หุ้น หรือ
ธุรกรรมอื่นท่ีคล้ายกัน ธนาคารย่อมมีความจาํเป็นท่ีจะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่สามท่ีได้รบั
การโอนหรือที่ประสงค์จะรับโอนสิทธิของธนาคาร เช่น นายจ้างใหม่หรือผู้มีโอกาสเป็นนายจ้างใหม่ ทั้งน้ี ธนาคารจะ
ดําเนินการให้บุคคลดังกล่าวต้องปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เมื่อมีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/
หรอื โอนไปยังต่างประเทศซ่ึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

3.7 บุคคลภายนอก 

ธนาคารอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานทางกฎหมายตามวัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้ในนโยบาย                 
ความเป็นส่วนตัวฉบับน้ีแก่บุคคลภายนอกอื่น ๆ เช่น ลูกค้า บุคคลอ้างอิงอื่นตามกฎหมาย โรงแรม (แล้วแต่กรณี) 
เป็นต้น  
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4. การโอนข้อมลูส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศ 

ธนาคารอาจจะต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกนอกประเทศไทยไปยังต่างประเทศซ่ึงอาจมีมาตรฐานด้าน               
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ีสูงกว่าหรือตbากว่าประเทศไทย เช่น เม่ือธนาคารเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
บนแพลตฟอรม์คลาวด์หรอืเซิรฟ์เวอรท่ี์ต้ังอยู่นอกประเทศไทยเพ่ือรบัการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

เม่ือมีความจําเป็นต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตbากวา่
ประเทศไทย ธนาคารจะดําเนินการให้แน่ใจว่ามีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกโอนในระดับท่ีเพียงพอ หรือ
ดําเนินการให้แน่ใจว่ากฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวข้องอนุญาตให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลได้ 
ตัวอย่างเช่น ธนาคารอาจจะต้องได้รับคํายืนยันตามสัญญาจากบุคคลภายนอกท่ีมีสิทธเิข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
วา่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รบัการคุ้มครองภายใต้มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเทียบเท่ากับประเทศ
ไทย 

5. ธนาคารเก็บรกัษาข้อมลูส่วนบุคคลไวน้านเพียงใด 

ธนาคารจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้โดยมีระยะเวลาเท่าที่จําเป็นต่อการดําเนินการตามวัตถุประสงค์                    
ท่ีธนาคารได้รับข้อมูลดังกล่าวมา ทั้งน้ี เพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมาย ธนาคารอาจต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านไวน้านข้ึนหากกฎหมายกําหนด 

6. สิทธิของท่านในฐานะเจา้ของข้อมลูส่วนบุคคล 

สิทธิในส่วนนี้หมายถึงสิทธิตามกฎหมายท่ีเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซ่ึงท่านอาจขอใช้สิทธิเหล่านี้ต่อบุคคล             
ท่ีกฎหมายกําหนด ท้ังนี้ ภายใต้เงื่อนไขท่ีกฎหมายกําหนดและกระบวนการจัดการสิทธิของธนาคาร โดยสิทธิดังกล่าว
รวมถึงสิทธิต่อไปน้ี 

(1) สิทธิในการเข้าถึง ท่านอาจมีสิทธิเข้าถึงหรอืขอสําเนาของขอ้มูลส่วนบุคคลที่ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ เปดิเผย 
และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศเก่ียวกับตัวท่าน เพ่ือความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของท่าน ธนาคาร
อาจขอให้ท่านยืนยันตัวตนก่อนให้ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีท่านขอ 

(2) สิทธิในการแก้ไขข้อมูล ท่านอาจมีสิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านท่ีธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ 
เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศ หากข้อมูลส่วนบุคคลน้ันไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดความ
เข้าใจผิด หรอืไม่เปน็ปัจจบุัน 

(3) สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล ท่านอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ธนาคารมีเก่ียวกับตัวท่าน ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์และมีโครงสร้างชัดเจน และมีสิทธิขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลอื่น โดยที่ข้อมูลน้ีเป็น (ก) ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีท่านให้ไว้แก่ธนาคาร (ข) หากธนาคารเก็บรวบรวม 
ใช้ เปิดเผย และ/หรอืโอนไปยังต่างประเทศซ่ึงข้อมูลส่วนบุคคลน้ีโดยอาศัยความยินยอมของท่านหรือเพ่ือ
ปฏิบัติตามสัญญาท่ีมีกับท่าน 

(4) สิทธิในการคัดค้าน ท่านอาจมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศ             
ซ่ึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางรายการได้ เช่น คัดค้านไม่ให้ใช้เพ่ือทําการตลาดทางตรง 

(5) สิทธิในการจํากัดการใช้งานข้อมลูส่วนบุคคล ท่านอาจมีสิทธิจํากัดการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ใน
บางกรณี 

(6) สิทธิในการถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมของท่านได้ทุกเม่ือสําหรับวัตถุประสงค์ต่าง ๆ                
ท่ีท่านได้ยินยอมให้ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรอืโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่าน 
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(7) สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล ท่านอาจมีสิทธิขอให้ธนาคารลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือทําให้ข้อมูล
ส่วนบุคคลน้ันไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ยกเว้นแต่ว่าธนาคารไม่จําเป็นต้องดําเนินการดังกล่าวหากธนาคาร
ต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพ่ือการก่อต้ังสิทธิเรียกร้อง                  
ตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกข้ึนต่อสู้สิทธิเรียกร้อง              
ตามกฎหมาย 

(8) สิทธิในการรอ้งเรยีน ท่านอาจมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ 
เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซ่ึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เป็นไป
ตามกฎหมายวา่ด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

หากท่านต้องการใช้สิทธิใด ๆ ที่ระบุในส่วนน้ี ท่านสามารถติดต่อธนาคารได้โดยใช้ท่ีอยู่ในส่วน "ติดต่อธนาคาร" คําร้อง
ขอใช้สิทธิใด ๆ ข้างต้นอาจถูกจํากัดโดยกฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมถึงอาจมีบางกรณีที่ธนาคารสามารถปฏิเสธคําขอ
ของท่านได้โดยสมควรและโดยชอบ เช่น เม่ือธนาคารต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรอืคําส่ังศาล  

หากท่านเช่ือว่าการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยและ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซ่ึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยธนาคาร
เป็นการละเมิดกฎหมายวา่ด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ท่านมีสิทธิรอ้งเรียนต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม ท่านอาจแจ้งให้ธนาคารทราบถึงข้อกังวลของท่านก่อนเพ่ือให้ธนาคาร
พิจารณาแก้ไขข้อกังวลของท่าน โปรดติดต่อธนาคารผ่านช่องทางท่ีธนาคารได้ให้ไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับน้ี  

7. การเปลีย่นแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี ้

ธนาคารอาจเปล่ียนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวน้ีเป็นครั้งคราวหากมีการเปล่ียนแปลงแนวทางปฏิบัติว่าด้วย               
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของธนาคารอันเนื่องมาจากเหตุผลต่าง ๆ เช่น การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี                
การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย โดยการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวน้ีจะมีผลใช้บังคับเมื่อธนาคารเผยแพร่บน 
https://krungthai.com  อย่างไรก็ตาม หากการแก้ไขดังกล่าวมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อท่านในฐานะเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล ธนาคารจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าตามความเหมาะสมก่อนที่การเปล่ียนแปลงน้ันจะมีผลใช้บงัคับ 

8. ติดต่อธนาคาร 

หากท่านมีข้อสงสัยเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติและกิจกรรมของธนาคารท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน                 
ท่านสามารถติดต่อธนาคารหรือเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของธนาคารได้ตามรายละเอียดด้านล่าง                     
โดยธนาคารยินดีท่ีจะช่วยเหลือท่านในการให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ และข้อรอ้งเรยีน โปรดติดต่อธนาคาร 

1) บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
• เลขท่ี 35 ถนนสุขุมวทิ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 
• Call Center 02-111-1111 
• www.krungthai.com  

2) เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
• เลขท่ี 35 ถนนสุขุมวทิ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 
• Email: dpo.official@krungthai.com 


