ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สายงานทรัพยากรบุคคล
มีผลใช้บงั คับเมื่อ 1 ธันวาคม 2564
ประกาศการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ (“ประกาศ”) ออกโดย บริษทั หลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”)
ก. การใช้บงั คับ
ประกาศฉบับนี้ใช้บงั คับกับบุคคลใดๆ ทีบ่ ริษทั ฯ มีปฏิสมั พันธ์ดว้ ย และเป็ นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ
ต้องบริหารจัดการในการสรรหาและทาสัญญาว่าจ้าง / การบริหารค่าตอบแทนและผลการปฏิบตั งิ าน/ การจ่ายเงินเดือน
ค่าจ้างและสิทธิประโยชน์ / การบริหารสิทธิประโยชน์/แรงงานสัมพันธ์และการสื่อสาร/การพัฒนาองค์กร/ การฝึกอบรมและ
พัฒนา / การให้ทุนการศึกษา / การสนับสนุนให้พนักงานมีใบอนุญาตและประกาศนียบัตรทางวิชาชีพ/การบริหารแผนการ
สืบทอดตาแหน่งและบุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพสูง ความสัมพันธ์ในการทางาน รวมถึง (1) ผูส้ มัครงาน (2) ลูกจ้างรวมถึงลูกจ้าง
ระยะสัน้ (3) ทีป่ รึกษา (4) กรรมการบริษทั (5) Secondee (6) Dual Hatted Employee (7) Junior Associate (8)
พนักงานจ้างเหมาแรงงาน (9) ผูร้ บั จ้างทาของ (10) นักศึกษาฝึ กงาน (11) วิทยากรและผูป้ ระสานงาน และ (12) บุคคล
อื่นใดทีบ่ ริษทั ฯ ได้มาซึง่ ข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น บุคคลในครอบครัว บุคคลอ้างอิง บุคคลค้าประกัน ผูร้ บั ผลประโยชน์ ผูต้ ดิ ต่อ
ในกรณีฉุกเฉิน หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องอื่นๆ) (รวมเรียกว่า “คุณ”)
ข. การเปลี่ยนแปลงประกาศ
บริษทั ฯ อาจแก้ไขเพิม่ เติมหรือปรับปรุงประกาศฉบับนี้ให้เป็ นปั จจุบนั เป็ นครัง้ คราว ในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลง
แนวปฏิบตั หิ รือนโยบายของบริษทั ฯ เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรือ การโอนข้อมูลส่วนบุคคล หรือเมื่อ
กฎหมายทีใ่ ช้บงั คับมีการเปลี่ยนแปลง โดยบริษทั ฯ จะแจ้งให้คณ
ุ ทราบเพื่อให้คุณได้รบั ข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับการ
เปลีย่ นแปลงดังกล่าว นอกจากนี้ บริษทั ฯ ขอให้คุณอ่านประกาศฉบับนี้โดยละเอียด และหมั ่นตรวจสอบข้อมูลบน Website
krungsrisecurities.com / Intranet KSS connect / KSS Share point นี้ ว่าบริษทั ฯ ดาเนินการเปลี่ยนแปลงประกาศ
ฉบับนี้อย่างไรบ้าง
ค. การเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคล และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
ประกาศฉบับนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่ออธิบายว่า บริษทั ฯ เก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคล
ของคุณอย่างไร เพื่อให้คุณทราบถึงสิทธิและทางเลือกต่างๆ ที่คุณมีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในฐานะเจ้าของ
ข้อมูล ตลอดจนวิธกี ารติดต่อบริษทั ฯ ในกรณีทค่ี ณ
ุ มีขอ้ สงสัย
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1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษทั ฯ เก็บรวบรวม
1.1 ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลของคุณตามทีร่ ะบุไว้ต่อไปนี้ ซึ่งระบุตวั บุคคล หรือสามารถ
ทาให้ระบุตวั บุคคลได้ ทัง้ นี้ หากสามารถรวมข้อมูลอื่นใดเข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ หรือหากมีการใช้ขอ้ มูลอื่น
เพื่อจัดทาข้อมูลประวัตบิ ุคคล บริษทั ฯ จะถือว่าข้อมูลอื่นเช่นว่านัน้ และข้อมูลทีไ่ ด้นามารวมกันนัน้ เป็ นข้อมูลส่วนบุคคล
บริษทั ฯ อาจเก็บรวบรวม หรือได้มาซึง่ ข้อมูลประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้ ซึง่ อาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
ทัง้ นี้ ขึน้ อยู่กบั บริบทของการปฏิสมั พันธ์ระหว่างคุณกับบริษทั ฯ อีกทัง้ ยังขึน้ อยู่กบั ว่าคุณเป็ นเจ้าของข้อมูลประเภทใด

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล

รายละเอียดและตัวอย่าง

รายละเอียดชื่อและชื่ออักษรย่อ

ข้อมูลที่ระบุชื่อเรียก ชื่อที่ใช้กล่าวเรียกหรือกล่าวถึง เช่น คานาหน้า
ชื่อตัว / อักษรย่อจากชื่อตัว ชื่อกลาง / อักษรย่อจากชื่อกลาง นามสกุล
นามสกุลของหญิงก่อนสมรส นามแฝง หรือชื่อทีเ่ คยใช้ รวมทัง้ ลายมือชื่อ

รายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะ รายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะของบุคคล เช่น อายุ วันเดือนปี เกิด
เพศ ส่วนสูง น้าหนัก สถานภาพการสมรส สัญชาติ ประเทศทีเ่ กิด ความ
ของบุคคล
เป็ น พลเมือ งและสถานภาพ รายละเอีย ดเกี่ย วกับ การเกณฑ์ ท หาร
ข้อมูลเกีย่ วกับงานอดิเรกและความสนใจ ภาพถ่าย ทักษะในการใช้ภาษา
จานวนบุตร การบันทึกภาพเคลื่อนไหวและ / หรือเสียงในรู ปแบบต่างๆ
เช่น บันทึกวีดที ศั น์หรือการถ่ายทอดสด
ข้อมูลเกี่ยวกับการติ ดต่อ

รายละเอียดในการติ ดต่อ เช่น ทีอ่ ยู่ทางไปรษณียข์ องบ้าน ทีอ่ ยู่ในการ
จัดส่ง ภูมิลาเนา หมายเลขโทรศัพท์และโทรสารที่บ้า น อีเมลส่วนตัว
หมายเลขเซลลูลาร์ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนตัว หรือหมายเลข
เครือข่ายไร้สาย (Wireless) ส่วนตัว โพรไฟล์หรือชื่อผู้ใช้งาน (Handle)
ที่ ใ ช้ ใ นสื่ อ สัง คมออนไลน์ ที่ อ ยู่ ท างไปรษณี ย์ ข องบริ ษั ท ที่ ท างาน
หมายเลขโทรศัพ ท์ แ ละโทรสารที่ท างาน อีเ มลที่ท างาน หมายเลข
เซลลูลาร์ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือหมายเลขเครือข่ายไร้สาย
(Wireless) ของทีท่ างาน

ข้อมูลการศึกษา

ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาและการทางาน เช่น วุฒกิ ารศึกษาและการ
เข้าศึกษา ใบอนุญาต ประกาศนียบัตรทางวิชาชีพ สมาชิกภาพกับองค์กร
วิชาชีพ ผลการสอบ ผลการศึกษา
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ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล

รายละเอียดและตัวอย่าง

รายละเอียดเกี่ยวกับการจ้างงาน

รายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ การจ้ า งงาน สถานภาพการจ้ า งงาน และ
ประวัติ ก ารจ้ า งงาน เช่ น อาชีพ / ยศ ต าแหน่ ง สัง กัด หมายเลข
ทะเบีย นนายจ้า ง รหัสงาน หมายเลขบัต รเครดิต หรือ บัต รเดบิต ของ
องค์กร สถานภาพใบอนุ ญาตทางาน / ชื่อ เลขที่และอายุสมาชิก ของ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพเดิม / รายละเอียดเกี่ยวกับการอนุ ญาตทางาน
ข้อ มูลการตรวจสอบบุค คลอ้างอิงและประวัติค วามเป็ นมา หมายเลข
ประจาตัวผูเ้ สียภาษี ข้อเรียกร้องประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน ประวัติ
การจ้างงาน (รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเงินเดือน และผลประโยชน์
ต่ า งๆ) วัน ที่เ ริ่ม ว่ า จ้าง อายุ ง าน การเลิก จ้า ง ทรัพ ย์สิน ที่อ ยู่ใ นความ
ครอบครองระหว่างการจ้างงาน การประเมินต่างๆ (อาทิ การประเมินผล
งานและความเป็ นไปได้ การประเมิน สมรรถนะประเภทต่างๆ ทักษะ
ความรู้ในการปฏิบตั ิงานและภาวะผู้นา พฤติกรรม) รวมทัง้ การใช้การ
ประเมินทางเทคโนโลยีและการใช้เทคโนโลยีต่างๆ (เช่น อินเทอร์เน็ต
อีเ มล) ทัง้ นี้ ร วมถึง ข้อ มูล ที่เ กี่ย วกับ ความผิด ทางวินั ย และการชดใช้
ค่าเสียหาย

ข้ อ มู ล ในการระบุ ตั ว ตนที่ ท าง หมายเลขหรือรหัสที่ เจ้าหน้ าที่ รฐั ออกให้ เพื่อใช้ในการระบุ ตัวตน
เช่น หมายเลขประจาตัวประชาชน หมายเลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร
ราชการออกให้
หมายเลขประจ าตัว อื่ น ใดที่ท างราชการออกให้ หมายเลขใบขับ ขี่
หมายเลขใบอนุ ญาตการประกอบการ หมายเลขสาหรับใบอนุ ญาตการ
ประกอบวิชาชีพ หมายเลขใบอนุ ญาตและประกาศนียบัตรทางวิชาชีพ
หมายเลขสาหรับแผนสุขภาพหรือแผนการจัดสรรมื้ออาหารที่ได้รบั การ
สนับสนุ นจากรัฐบาล หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขทะเบียนคน
ต่างด้าว

หน้า 3 | 16

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล

รายละเอียดและตัวอย่าง

ข้อมูลทางการเงิ น

ข้อมูลทางการเงิ น สถานะและประวัติทางการเงิ น เช่น ข้อมูล
เกีย่ วกับการตรวจสอบประวัติ หมายเลขบัญชีทม่ี กี บั สถาบันการเงิน
ประวัตกิ ารทาธุรกรรมทางการเงิน ประวัตสิ นิ เชื่อ รายละเอียดเกีย่ วกับ
ธนาคาร ทีใ่ ช้ การลงทุน เงินฝาก ประวัตกิ ารเรียกร้องสินไหมทดแทน
ตามสัญญาประกันภัย แหล่งทีม่ าของรายได้ รายได้ เงินเดือน
ค่าธรรมเนียมการให้บริการ เงินชดเชยอื่นๆ การหักเงินเดือนลูกจ้างตาม
ข้อกาหนดของกฎหมาย การหักเงินเดือนลูกจ้างตามความสมัครใจ
ความช่วยเหลือทางการเงิน (เช่น ผลประโยชน์ สวัสดิการ สินเชื่อ
สวัสดิการ ความช่วยเหลือ การให้เปล่า เงินอุดหนุน กูฉ้ ุกเฉิน) ประวัติ
การซื้อของลูกค้า (เช่น ผลิตภัณฑ์ เงินค่าเช่า ผลประโยชน์ตอบแทน)
ข้อมูลเกีย่ วกับรายได้ของครัวเรือน

มุมมองและความคิ ดเห็น

ข้อมูลเกี่ยวกับมุมมองและความคิ ดเห็นของคุณ เช่น ความชื่นชอบ
ของคุ ณ เกี่ย วกับ สัญ ญาจ้า งงาน / การฝึ ก อบรมและพัฒ นา / การให้
ทุ นกา รศึ ก ษ า / กา รสนั บ สนุ นใ ห้ พ นั ก ง า นมี ใ บ อนุ ญ า ต แ ล ะ
ประกาศนียบัตรทางวิชาชีพ / ความสัมพันธ์ในการทางานหรือข้อมูลอื่น
ใด ทีค่ ณ
ุ เลือกทีจ่ ะส่งให้แก่บริษทั ฯ การแสดงความคิดเห็น ข้อติชม การ
ร้องเรียน คาแนะนา การตอบแบบสารวจความคิดเห็น ข้อซักถามและ
ข้อมูลที่คุณสมัครใจให้ในระหว่างที่มีการติดต่อ สื่อ สารด้านทรัพ ยากร
บุคคล

หากคุณไม่ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของคุณแก่บริษทั ฯ บริษทั ฯ อาจไม่สามารถเสนอตาแหน่งงานให้แก่คณ
ุ ตามคาขอ
อีกทัง้ บริษทั ฯ อาจไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าที่ทุกประการทีบ่ ริษทั ฯ มีต่อคุณได้ หรือไม่สามารถปฏิบตั ติ ามภาระผูกพันตาม
สัญญาจ้างงาน / การบริหารค่าตอบแทน/ การบริหารสิทธิประโยชน์ / การจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และสิทธิประโยชน์ / การ
ฝึกอบรมและพัฒนา / การให้ทุนการศึกษา / การสนับสนุนให้พนักงานมีใบอนุญาตและประกาศนียบัตรทางวิชาชีพ /การ
บริหารแผนการสืบทอดตาแหน่ งและบุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพสูง ความสัมพันธ์ในการทางานกับคุณ หรือไม่สามารถปฏิบตั ิ
ภาระผูกพันตามกฎหมายของบริษทั ฯ ได้
บริษทั ฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนของคุณ เช่น ประวัตอิ าชญากรรม ข้อมูล
สุขภาพและข้อมูลชีวภาพ
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ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก
หากคุณให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่บริษทั ฯ เช่น นามสกุลก่อนสมรสของมารดาของคุณ ข้อมูลเกีย่ วกับ
คู่สมรส ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว ข้อมูลเกี่ยวกับบุตร ผู้อุปการะ ผู้อยู่ในอุปการะ ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกใน
คณะกรรมการบริษทั / กรรมการ / ผูถ้ อื หุน้ / ผูแ้ ทน / หัวหน้าผูจ้ ดั การ ข้อมูลเกี่ยวกับผูค้ ้าประกัน ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รบั
ประโยชน์ หรือ คุ ณ อาจขอให้บ ริษ ทั ฯ เปิ ด เผยข้อ มูลส่ ว นบุ คคลของบุ คคลดัง กล่ า วแก่ บุ ค คลภายนอก คุ ณ มีห น้ าที่
รับ ผิด ชอบในการแจ้ง รายละเอีย ดตามประกาศฉบับ นี้ ใ ห้แ ก่ บุ ค คลดัง กล่ า วทราบ ตลอดจนขอความยิน ยอมจาก
บุ ค คลภายนอกนั น้ (หากเป็ น กรณี ท่ตี ้อ งได้รบั ความยินยอม) นอกจากนี้ คุ ณ ยัง มีหน้ าที่ดาเนิ นการเพื่อให้ บ ริษ ทั ฯ
สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลเหล่านัน้ ได้โดยชอบด้วยกฎหมายตามที่ระบุไว้ในประกาศ
ฉบับนี้ดว้ ย
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ บุคคลไร้ความสามารถและบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ
ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ ทราบอยู่ก่อนแล้วว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษทั ฯ จะต้องได้รบั ความยินยอมเป็ นผูเ้ ยาว์
หรือเป็ นบุคคลที่ไม่สามารถให้ความยินยอมได้ด้วยตนเองตามกฎหมาย บริษทั ฯ จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เยาว์
จนกว่าจะได้รบั ความยินยอมจากผูใ้ ช้อานาจปกครองทีม่ อี านาจกระทาการแทนผูเ้ ยาว์ และจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
คนเสมือนไร้ความสามารถและคนไร้ความสามารถจนกว่าจะได้รบั ความยินยอมจากผูพ้ ทิ กั ษ์หรือผูอ้ นุบาล (แล้วแต่กรณี)
ทัง้ นี้ หากบริษทั ฯ ไม่ทราบมาก่อนว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นผูเ้ ยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้
ความสามารถ แต่มาทราบในภายหลังว่า บริษทั ฯ ได้มกี ารจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผูเ้ ยาว์ โดยมิได้รบั ความยินยอม
จากผูใ้ ช้อานาจปกครองทีม่ อี านาจกระทาการแทนผูเ้ ยาว์ (ในกรณีทต่ี อ้ งได้รบั ความยินยอมและผูเ้ ยาว์ไม่สามารถให้ความ
ยินยอมได้ด้วยตนเองตามกฎหมาย) หรือได้มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้
ความสามารถโดยมิได้รบั ความยินยอมจากผูพ้ ทิ กั ษ์หรือผูอ้ นุบาล (แล้วแต่กรณี) บริษทั ฯ จะดาเนินการลบข้อมูลดังกล่าว
โดยเร็ว และอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลดังกล่าว เฉพาะในกรณีท่ี บริษทั ฯ สามารถอาศัยเหตุอนั
ชอบด้วยกฎหมายประการอื่นนอกเหนือจากความยินยอมได้
1.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
บริษทั ฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณโดยตรง หรือโดยอ้อมจากแหล่งอื่นๆ (เช่น แหล่งข้อมูลที่
เข้าถึงได้โดยสาธารณะ) และ/หรือ ผ่านบริษทั ในเครือของธนาคาร (เช่น การอ้างอิงจากหน่วยงานอื่นในกลุ่มกรุงศรี และ
MUFG Bank, Ltd. (MUFG) และบริษทั ในกลุ่มของ MUFG)) ผูใ้ ห้บริการหรือ Platforms ในการสรรหาบุคลากร (รวมถึง
ผู้จ ัด หางาน ผู้สรรหาบุ ค ลากร เว็บ ไซต์เ กี่ย วกับ งาน Social Media Platforms ผู้จ ัด งาน) พัน ธมิต รทางธุ ร กิจ หรือ
บุคคลภายนอก เช่น โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย หน่ วยงานในกากับของรัฐ หน่ วยงานราชการ บริษทั ข้อมูล ผูใ้ ห้บริการ
ด้านการฝึ กอบรมและการพัฒนา ผูใ้ ห้บริการด้านการประเมินสมรรถนะประเภทต่างๆ สถาบันการศึกษา และ Website
ของหน่ วยงานหรือสมาคมวิชาชีพที่กากับดูแลใบอนุ ญาตและประกาศนียบัตรนัน้ ๆ ผู้ให้บริการด้านการสารวจความ
คิดเห็น ความผูกผัน หรือความสัมพันธ์ในการทางาน
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2. ฐานทางกฎหมายและเหตุในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
2.1 ฐานทางกฎหมาย
บริษทั ฯ จะพิจารณากาหนดฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตาม
ความเหมาะสม ทัง้ นี้ ฐานทางกฎหมายทีบ่ ริษทั ฯ ใช้เป็ นหลักในการอ้างอิง ได้แก่
ฐานทางกฎหมาย

รายละเอียด

เพื่อปฏิ บตั ิ ตามสัญญา

เพื่อให้บริษทั ฯ สามารถดาเนินการทีจ่ าเป็ นเพื่อเข้าทาสัญญากับ คุณ และ/
หรือ เพื่อให้สทิ ธิประโยชน์แก่คณ
ุ ตามสัญญา

เพื่อปฏิ บตั ิ หน้ าที่ตาม
กฎหมาย

เพื่อให้บริษทั ฯ สามารถปฏิบตั ิของบริษทั ฯ ตามกฎหมายได้ (เช่น การ
ขอรับหลักฐานเพื่อพิสูจน์ตวั ตนของคุณเพื่อเป็ นการปฏิบตั ติ ามหน้าทีข่ อง
บริษทั ฯ ตามกฎหมาย)

เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมาย

เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษทั ฯ และของบุคคลอื่น (เช่น
การตรวจสอบและป้ องกันการทุจริตฉ้อฉล)

ความจาเป็ นต่อชีวิต

เพื่อป้ องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวติ ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

ความยิ นยอมของคุณ

เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีท่ตี ้อง
ได้รบั ความยินยอม

2.2 วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
บริษทั ฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งได้เก็บรวบรวมโดยมีวตั ถุประสงค์
ต่ า งๆ ทัง้ นี้ ขึ้น อยู่กับ ปฏิสัม พัน ธ์ ข องคุ ณ กับ บริษ ทั ฯ รวมทัง้ ประโยชน์ ท่ีคุ ณ ได้ร ับ จากบริษ ทั ฯ ตลอดจนลัก ษณะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบริษทั ฯ กับคุณ และพันธมิตรทางธุรกิจของบริษทั ฯ และ/หรือ ข้อพิจารณาอื่นๆ ตามทีจ่ ะได้ระบุไว้
ดังต่อไปนี้
โปรดทราบว่า วัตถุประสงค์ต่างๆ ตามทีไ่ ด้ระบุไว้ต่อไปนี้ เป็ นเพียงแนวทางปฏิบตั ขิ องบริษทั ฯ ในการใช้ขอ้ มูล
และเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ทเ่ี กีย่ วข้องกับคุณเท่านัน้ ทีจ่ ะมีผลบังคับในการใช้ขอ้ มูลของคุณ
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วัตถุประสงค์

รายละเอียด

กระบวนการก่อนการว่าจ้าง

เพื่อดาเนินการตามขัน้ ตอนการสรรหา (เช่น การสรรหา การคัดเลือก การ
ตัดสินใจว่าจ้าง หรือการตรวจสอบแหล่งข้อมูลอ้างอิงในกรณีท่เี ป็ นการ
ว่าจ้างซ้า และการโอนการว่าจ้างระหว่างบริษัทฯ ธนาคาร และบริษัท
ย่อย) การดาเนินการเกี่ยวกับใบสมัครเข้าทางาน การสัมภาษณ์งาน การ
ประเมินคุณสมบัตติ ามข้อมูลทีป่ รากฏในใบสมัครงาน ความเหมาะสมและ
คุณสมบัติ ตลอดจนประสิทธิภาพการทางาน การตรวจสอบประวัตคิ วาม
เป็ นมาและการคัดกรองในกรณีท่คี ณ
ุ ได้รบั ข้อเสนอให้เข้าทางานกับบริษทั
ฯ การตรวจสอบข้อมูลของคุณกับบัญชีรายชื่อบุคคลต้องห้าม การอนุ มตั ิ
ใบสมัครเข้าทางาน การติดต่อ คุณเกี่ยวกับตาแหน่ งที่คุณขอหรือสมัคร
(เช่น การติดต่อเพื่อแจ้งให้ทราบว่าใบสมัครของคุณได้รบั การอนุ มตั หิ รือ
ถูกปฏิเสธ)

กระบวนการพิ สูจน์ ตวั ตน

การพิสูจน์ตวั ตนและการลงนาม ตลอดจนการยืนยันตัวตนเมื่อ คุณสมัคร
เข้าทางานกับบริษทั ฯ หรือสร้างความสัมพันธ์ในการทางานกับ บริษทั ฯ
หรือ ในกรณี ท่ีบ ริษ ทั ฯ ให้ผ ลประโยชน์ แ ก่ คุ ณ เพื่อ ตรวจสอบสิท ธิก์ าร
เข้าถึงและล็อกอิน และการพิสูจน์ตาแหน่ งที่คุณอยู่เพื่ออนุ ญาตการเข้าถึง
บัญชีของคุณ

กระบวนการว่ า จ้ า งและการ การดาเนินกระบวนการรับเข้าทางาน (Onboarding) การเข้าลงนามใน
สัญ ญาว่ าจ้า ง การก าหนดข้อ มูลรายละเอียดเกี่ยวกับการจ้างงาน การ
รับเข้าทางาน (Onboarding)
ปฐมนิเทศและให้การรับรองการจ้างงาน การติดต่อสื่อสารและเผยแพร่
ข้อมูลให้คุณทราบ การติดต่อ คุณและบุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณี
ฉุ กเฉิน การขอใบอนุ ญาตทางานและวีซ่า การดาเนินการเกี่ยวกับการลา
หยุดเพื่อให้เป็ นไปตามระเบียบการทางานของบริษทั ฯ การทากิจกรรม
ด้านการพัฒนาองค์กร การให้โอกาสและการทากิจกรรมด้านการเรียนรู้
และพัฒนา การให้ทุนการศึกษา การจัดการฝึ กอบรม การอ้างอิง และการ
รายงาน การดาเนินการเกีย่ วกับการขึน้ ทะเบียนและต่ออายุใบอนุญาตและ
ประกาศนียบัตรทางวิชาชีพ การให้บตั รและข้อมูลเพื่อใช้ในการเข้าออก
การให้แหล่งอ้างอิงและคาแนะนา การประเมินผลการทางานโดยอาศัย
รายงานการประเมิน การจัด การเกี่ย วกับ การทดลองงาน การเลื่อ น
ตาแหน่ ง โปรแกรมเกี่ยวกับความสามารถพิเศษในการทางานและการสืบ
ทอดตาแหน่ง ตลอดจนการสืบสวนสอบสวนในทางวินัย
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รายละเอียด

การให้ ค่าตอบแทน เงิ นเดื อ น การบริห ารจัด การ รวมถึ ง การวิเ คราะห์ และการวางแผนในการให้
ค่ า จ้ า ง เ งิ น ช ด เ ช ย แ ล ะ เงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนต่างๆ การทาตัวเลขเงินเดือน / เงินได้
สุทธิ การออกหนังสือรับรอง การออกเอกสารการจ่ายเงิน กองทุนสารอง
ผลประโยชน์
เลี้ยงชีพ ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน เงินชดเชย ผลตอบแทน และ
รางวัล การหัก ภาษีแ ละเงิน น าส่ ง ตามกฎหมายและโดยสมัค รใจ การ
ดาเนินการเกี่ยวกับข้อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
(ได้แก่ ประกันชีวติ ประกันทุพพลภาพ ประกันอุบตั ิเหตุ ประกันสุขภาพ
และประกันภัยการเดินทาง) การให้ลูกจ้างขอรับประโยชน์ เช่น เงินกู้ ค่าที่
พักอาศัย การตรวจสอบสุขภาพประจาปี การรักษาพยาบาล การให้สทิ ธิ
ประโยชน์ เ มื่อ เกิด ภัย พิบ ัติ การให้สิท ธิป ระโยชน์ ก รณี ค ลอดบุ ต รและ
ทุนการศึกษาของบุตร
กระบวนการต่ า งๆ เกี่ ย วกับ การโอนเงิน การชาระเงิน การทาธุรกรรม การทาตามคาสัง่ ซื้อ การให้
การทาธุรกรรม และ/หรือ การ ความเห็นชอบการพิจารณาสินเชื่อและการให้สนิ เชื่อ การเบิก จ่าย การจด
ทะเบียนหลักประกัน การชาระหนี้ การประนอมหนี้ การชาระหนี้และการ
ชาระเงิ น
ปิ ดยอดเงินกู้ทเ่ี สนอให้แก่คุณ การติดตามหนี้และการบริการเกี่ยวกับการ
บังคับตามสัญญา การดาเนินการกับบัญชีของคุณให้เหมาะสมกับกรณี
ต่างๆ สาหรับสินเชื่อทีใ่ ห้คณ
ุ กูย้ มื
การจัดการภายในองค์กรและการ การวิเคราะห์ขอ้ มูล การรายงานและกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการบารุงรักษา
ข้อมูล การอานวยความสะดวก จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ การติดตาม
รักษาความสัมพันธ์
การดาเนิ น การเกี่ยวกับข้อ ร้องเรียน ข้อ เรีย กร้อ ง และการสารวจ การ
บริหารจัดการที่อยู่ในการติดต่ อพนั กงาน การบารุงรักษาและปรับ ปรุ ง
ข้อมูลของคุณรวมทัง้ บันทึกทีเ่ กี่ยวข้องให้เป็ นปั จจุบนั การรักษาให้ขอ้ มูล
ถู ก ต้ อ งและสมบู ร ณ์ ต รงตามข้อ เท็ จ จริง การจัด หาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสนับสนุ น เช่น การให้สทิ ธิในการเข้าถึงเครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ และแอปพลิเคชันต่างๆ ของบริษทั ฯ
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รายละเอียด

ขัน้ ตอนต่ างๆ ภายหลังการเลิ ก การประมวลผลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการออกจากการจ้างงาน (Offboarding) การให้การบริการภายหลังจากการเลิกจ้าง การออกหนังสือ
จ้าง
รับรอง การยุติ /การเลิกจ้าง การสัมภาษณ์กรณีออกจากงาน และการ
สารวจเฉพาะกิจ
การโอนย้ายไปยังตาแหน่งงานใหม่ในบริษทั ในเครือของธนาคาร
การรั ก ษาสิ ทธิ ประโยชน์ ของ การรักษาความมั ่นคงและบูรณภาพในการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ
การใช้สทิ ธิของบริษทั ฯ หรือการรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษทั ฯ ในกรณี
บริษทั ฯ
ทีม่ คี วามจาเป็ นและโดยชอบด้วยกฎหมายทีจ่ ะกระทาดังนัน้ เช่น การ
ตรวจสอบ การป้ องกัน การตอบข้อเรียกร้องเกีย่ วกับการทุจริตฉ้อฉล และ
การกาหนดความเสีย่ งเกีย่ วกับการทุจริตฉ้อฉล การตรวจหาธุรกรรมทีเ่ ป็ น
การทุจริตฉ้อฉล ข้อเรียกร้องเกีย่ วกับการละเมิดสิทธิในทรัพย์สนิ ทาง
ปั ญญา หรือการฝ่ าฝืนกฎหมาย การบริหารจัดการและป้ องกันการสูญหาย
ของสินทรัพย์และทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ การตรวจสอบรายชื่อบุคคลทีถ่ ูก
กาหนด การบริหารจัดการความเสีย่ ง การตรวจสอบภายในและการบันทึก
การบริหารจัดการสินทรัพย์ ระบบงาน และการควบคุมทางธุรกิจอื่นใด
การป้ องกันหรือการระงับอันตรายต่อชีวติ ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
การปฏิบตั ติ ามข้อตกลงและเงือ่ นไขของบริษทั ฯ การติดตามผลเมื่อเกิด
เหตุการณ์ขน้ึ การป้ องกันและรายงานเมื่อมีการกระทาความผิดทางอาญา
และการรักษาความปลอดภัยและบูรณภาพของธุรกิจของบริษทั ฯ การ
อ้างอิงและการใช้เป็ นหลักฐานทีเ่ กีย่ วกับข้อเรียกร้องหรือการดาเนินคดี
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การปฏิ บ ตั ิ หน้ าที่ ตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตามหน้าที่ตามกฎหมาย กระบวนการพิจารณาทางกฎหมาย
หรือคาสั ่งของเจ้าหน้าที่รฐั ซึ่งอาจรวมถึงคาสั ่งจากเจ้าหน้าที่รฐั ที่อยู่นอก
และการกากับดูแล
ประเทศไทย และ/หรือ การให้ความร่วมมือกับศาล หน่ วยงานกากับดูแล
เจ้าหน้ าที่รฐั และหน่ วยงานบังคับใช้กฎหมายเมื่อ บริษ ทั ฯ มีเหตุผลอัน
สมควรให้เชื่อว่าบริษทั ฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายทีต่ ้องกระทาเช่นนัน้ และ
เมื่อบริษทั ฯ จาเป็ นอย่างยิง่ ทีต่ ้องเปิ ดเผยข้อมูลของคุณเพื่อปฏิบตั หิ น้าที่
ตามกฎหมาย กระบวนพิจารณาทางกฎหมาย หรือคาสั ่งของเจ้าหน้าทีร่ ฐั
ประมวลจริย ธรรม และนโยบายภายในบริษ ทั ฯ นโยบายภายในของ
ธนาคาร และนโยบายภายในของบริษัทในเครือของธนาคาร การใช้สทิ ธิ
ของบริษทั ฯ หรือการยกข้อต่อสู้เมื่อมีขอ้ เรียกร้องตามกฎหมาย การเก็บ
รักษาบันทึกต่างๆ และการแก้ไขข้อร้องเรียนรวมทัง้ ข้อพิพาทต่างๆ การ
ดาเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการกากับดูแล การรายงานเกีย่ วกับสินเชื่อ การ
รายงานตามกฎหมายและการรายงานทางภาษีอากร
การติ ดตามตรวจสอบเกี่ ยวกับ การยืนยันตัวตนและการควบคุมการเข้าถึง และบันทึกที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ความปลอดภั ย และการดู แ ล ติดตามตรวจสอบระบบ อุปกรณ์และอินเทอร์เน็ต การรักษาความปลอดภัย
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การป้ องกันและแก้ปัญหาอาชญากรรม
ระบบ
การบริหารจัดการความเสีย่ งและการป้ องกันการทุจริตฉ้อฉล
การทาธุรกรรมขององค์กร

เมื่อมีการขาย โอน ควบรวม ปรับโครงสร้าง หรือการดาเนินการอื่นใดทีม่ ี
ลักษณะคล้ายกันบริษทั ฯ ต้องเปิ ดเผยและโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
ให้แก่บุคคลภายนอกรายใดรายหนึ่งหรือหลายราย ตามข้อกาหนดในการ
ทาธุรกรรมดังกล่าว
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2.3 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน
บริษทั ฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลทีม่ คี วามละเอียดอ่อนเฉพาะเมื่อบริษทั ฯ ได้รบั ความ
ยินยอมโดยชัดแจ้งจากคุณเท่านัน้ หรือเพื่อก่อตัง้ สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ยกขึ้นต่อสู้สทิ ธิเรียกร้องตามกฎหมาย
ปฏิบตั ติ าม หรือใช้สทิ ธิเรียกร้องตามกฎหมาย ตลอดจนเพื่อปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎหมายเพื่อประโยชน์สาธารณะทีส่ าคัญ
หรือในกรณีอ่นื ใดทีก่ ฎหมายกาหนดไว้ ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ ต้องได้รบั ความยินยอมจากคุณ บริษทั ฯ จะขอความยินยอม
จากคุณโดยใช้วธิ กี ารทีเ่ หมาะสม
ประเภทข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที่ มี
ความละเอียดอ่อน
ประวัติอาชญากรรม

ข้อมูลสุขภาพ

วัตถุประสงค์
การเก็บ รวบรวมและใช้บนั ทึก ข้อ มูลประวัติอ าชญากรของคุณ เพื่อ
พิจารณาจ้างงาน ตรวจสอบ และคัดกรองประวัตคิ วามเป็ นมาและการ
สืบสวน
• บริษทั ฯ อาจเก็บรวบรวมและใช้ขอ้ มูลสุขภาพของคุณ เพื่อ
การลงนามในสัญญา การบริหารจัดการเกี่ยวกับประวัติการ
ลาหยุด การจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง การฝึ กอบรมพัฒนา การ
ให้ทุนการศึกษา และผลประโยชน์ต่างๆ
• ข้อ มูลสุ ข ภาพของคุ ณ ที่บ ริษ ทั ฯ เก็บ รวบรวมอาจรวมถึง
หมายเลขผูป้ ่ วยในการรับการรักษาทีโ่ รงพยาบาล หมายเลข
ทะเบี ย นผู้ ร ับ ประโยชน์ จ ากแผนสุ ข ภาพ อุ ป กรณ์ แ ละ
หมายเลขประจ าเครื่อ งการรัก ษาทางการแพทย์ ข้อ มู ล
เกี่ย วกับ การรัก ษาพยาบาล การวินิ จ ฉัย โรค ประวัติก าร
รักษาพยาบาล ข้อมูลเกีย่ วกับการชาระเงินค่ารักษาพยาบาล
ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การใช้ สิ ท ธิ เ รี ย กร้ อ งค่ า สิ น ไหมกรณี
รัก ษาพยาบาล ภาพถ่ า ยทางการแพทย์ และ สารลัก ษณ์
(Metadata) หมายเลข Rx / ใบสั ่งยา เลขประจาตัวผูป้ ระกัน
สุ ข ภาพ หรือ เลขบัญชี ยา การบ าบัด หรือ ผลิตภัณฑ์ทาง
การแพทย์ หรืออุปกรณ์ทใ่ี ช้ ข้อมูลทางการแพทย์หรือข้อมูล
สุขภาพ ข้อมูลสุขภาพทางกาย สุขภาพจิต ผลทดสอบหรือ
ข้อมูลทางพันธุกรรม และประวัตสิ ุขภาพของครอบครัว หรือ
ประวัตอิ าการเจ็บป่ วย
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ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่มคี วาม
ละเอียดอ่อน
ข้อมูลชีวภาพ

วัตถุประสงค์
บริษทั ฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับข้อมูลภาพใบหน้าของคุณเพื่อ
ใช้ในงานระบบ Face Scan

3. บุคคลที่บริษทั ฯ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
บริษทั ฯ อาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 2 ข้างต้น
ทัง้ นี้ ขึน้ อยู่กบั ลักษณะความสัมพันธ์ทค่ี ณ
ุ มีกบั บริษทั ฯ ตลอดจนลักษณะการบริการทีค่ ณ
ุ ได้รบั จากบริษทั ฯ
ประเภทผู้รบั ข้อมูลส่วนบุคคล

รายละเอียด

บริ ษัทและบริ ษัทในเครือของ บริษทั ฯ อาจต้องเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ธนาคารและบริษทั อื่นๆ ใน
กลุ่มกรุงศรี รวมถึงบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงิน และบริษัทในเครือของธนาคาร
ธนาคาร
และให้หมายรวมถึง MUFG และบริษัทในกลุ่มของ MUFG ที่ตงั ้ อยู่ในประเทศ
ไทยและประเทศอื่นๆ ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงประเทศญีป่ ่ ุน ประเทศสิงคโปร์
ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศสหราชอาณาจักร
ผู้ให้บริการ

บริษ ทั ฯ อาจว่ า จ้า งบริษัท ภายนอกให้เ ป็ นผู้ให้การบริการแทนบริษ ทั ฯ และ
ช่วยเหลือบริษทั ฯ ในการทาสัญญาว่าจ้าง / การบริหารค่าตอบแทน/ การบริหาร
สิทธิประโยชน์ / การจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และสิทธิประโยชน์ / การฝึกอบรมและ
พัฒ นา / การให้ทุ น การศึก ษา / การสนั บ สนุ น ให้พ นั ก งานมีใ บอนุ ญ าตและ
ประกาศนี ย บัต รทางวิชาชีพ / การประเมิน สมรรถนะประเภทต่า งๆ การจัด
กิจกรรมสัมพันธ์ของบุคลากร สัญญาความสัมพันธ์ในการทางาน บริษทั ฯ อาจ
ต้องเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ผู้ให้บริการเหล่านี้ หรือผู้ให้บริการ
ดัง กล่ า วอาจเก็บรวบรวมข้อ มูลส่ว นบุค คลของคุณ ในนามบริษ ทั ฯ เพื่อ ใช้ใน
วัตถุประสงค์ทางธุรกิจต่างๆ รวมทัง้ การบริการด้านทรัพยากรบุคคล
เช่น บริษทั ฯ ว่าจ้างและมอบหมายงานบางส่วนให้แก่ผใู้ ห้บริการด้านโครงสร้าง
พื้น ฐาน ซอฟท์ แ วร์ และการพัฒ นาเว็ บ ไซต์ ต ลอดจนงานด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ ผูใ้ ห้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูลและผูใ้ ห้บริการ Cloud บริษทั จัดหา
งานเอกชน และผูใ้ ห้บริการทรัพยากรบุคคลซึง่ เป็ นบุคคลภายนอก (Outsource)
บริษัทผู้ให้บริการด้านการวิจยั ผู้ให้บริการด้านการฝึ กอบรมพัฒนาทัง้ ภายใน
และต่างประเทศในรูปแบบต่างๆ ผูใ้ ห้บริการด้านการประเมินสมรรถนะประเภท
ต่ า งๆ ผู้ใ ห้บ ริก ารจัด อบรมด้า นใบอนุ ญ าตและประกาศนี ย บัต รทางวิช าชีพ
ตัวแทนการจัดทาวีซ่า ผู้ให้บริการด้านการผลิตบัตร บริษัทผู้ให้บริการผลิต โล่
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รางวัล ผูใ้ ห้บริการด้านการชาระเงิน ผูใ้ ห้บริการเครือข่ายการชาระเงิน บริษทั ผู้
ให้บริการด้านการวิจยั ผู้ให้บริการด้านการสารวจความคิดเห็นพนักงานหรือ
ความผูกพันต่อองค์กร บริษทั ผูใ้ ห้บริการด้านการตลาด ผูใ้ ห้บริการด้านการส่ง
อีเมล ผู้ให้บริการ SMS บริษัทผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ บริษัทผู้ให้บริการ
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ ผูใ้ ห้บริการด้านงานธุรการและการสนับสนุนการประกอบ
ธุรกิจ ผู้ให้บริการเกี่ยวกับการจัดเก็บและทาลายเอกสาร ผู้ให้บริการด้านการ
จัดส่งเอกสาร ผู้ให้บริการด้านการจัดพิมพ์เอกสาร ผู้ให้บริการด้านการป้ อ น
ข้อมูล ผูใ้ ห้บริการด้านภาษี, วีซ่าและผูใ้ ห้บริการใบอนุญาตทางาน เป็ นต้น

ที่ปรึกษาวิ ชาชีพ

บริษทั ฯ อาจต้องเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ท่ปี รึกษาวิชาชีพด้าน
การตรวจสอบ กฎหมาย บัญชี และการบริการทางภาษีซ่งึ ให้ความช่วยเหลือใน
การประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ และช่วยบริษทั ฯ ในการต่อสู้คดี หรือฟ้ องร้อง
ดาเนินคดีตามกฎหมาย การเริ่มและบริหารจัดการการประมูลขายทอดตลาด
หรือดาเนินการอื่นใดทางกฎหมาย

บริษทั ที่บริษทั ฯ เป็ นพันธมิ ตร บริษทั ฯ อาจต้องเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บริษัทที่บ ริษทั ฯ เป็ น
พันธมิตรด้วย เพื่อให้คุณได้รบั การบริการเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล หรือเพิม่
ประสิทธิภาพของการบริการดังกล่าว (เช่น โรงพยาบาล บริษทั ประกันภัย และ
นายหน้าประกันภัย ตัวแทนผูจ้ ดั หาทีพ่ กั และโรงแรมและผูจ้ ดั งาน)
สมาคม หรือสถาบัน

บริษทั ฯ อาจต้องเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่สมาคม หรือสถาบัน
เช่ น สถาบัน ธนาคารไทย สมาคมหรือ สถาบัน ที่ก ากับ ดู แ ลใบอนุ ญ าตและ
ประกาศนียบัตรทางวิชาชีพ เป็ นต้น

บุ ค คลภายนอกที่ คุ ณ มอบ บริษทั ฯ อาจต้องเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อได้รบั ความยินยอมหรือ
อานาจหรือกาหนดให้บริษทั ฯ ตามคาร้องขอของคุณ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
คุณ
บุคคลภายนอกที่เป็ นผู้รบั โอน บริษทั ฯ อาจโอนสิทธิ โอน หรือทาสัญญาแปลงหนี้ใหม่เพื่อโอนสิทธิและหน้าที่
สิ ท ธิ ผู้ร ับ โอน หรื อ ผู้ร ับ โอน ของบริษทั ฯ ให้แก่บุคคลภายนอก ภายใต้ขอบเขตตามสัญญาระหว่างบริษทั ฯ
กับคุณ บริษ ทั ฯ อาจเปิ ดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ผู้รบั โอน
ตามสัญญาแปลงหนี้ ใหม่
สิทธิ ผูร้ บั โอน หรือผูร้ บั โอนตามสัญญาแปลงหนี้ใหม่ ตลอดจนผูท้ จ่ี ะเป็ นผูร้ บั โอน
สิทธิ ผูท้ จ่ี ะเป็ นผูร้ บั โอน หรือผูท้ จ่ี ะเป็ นผูร้ บั โอนตามสัญญาแปลงหนี้ใหม่
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บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องใน บริษทั ฯ อาจต้องเปิ ดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่พนั ธมิตรทาง
ธุรกิจ นักลงทุน ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัยสาคัญ ผูร้ บั โอนสิทธิ บุคคลผูท้ จ่ี ะได้รบั โอนสิทธิ
การทาธุรกรรมขององค์กร
ผูร้ บั โอน หรือบุคคลผูท้ จ่ี ะเป็ นผูร้ บั โอนกรณีทม่ี กี ารปรับโครงสร้างองค์กร หรือมี
การปรับโครงสร้างหนี้ การควบรวมกิจการ การได้มาซึ่งกิจการ การจาหน่ าย
การซื้อ การร่ ว มทุ น การโอนสิท ธิ การเลิก กิจ การ หรือ เหตุ ก ารณ์ อ่ืน ใดที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกันและมีการโอน หรือจาหน่ ายไปซึ่งธุรกิจ สินทรัพย์ หรือ
หุน้ ของบริษทั ฯ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทัง้ หมด
หน่ วยงานภาครัฐและ
หน่ วยงานอื่นที่บริษทั ฯ ต้อง
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพือ่
วัตถุประสงค์ทางกฎหมาย
หรือวัตถุประสงค์จาเป็ น

บริษทั ฯ อาจต้องเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่หน่ วยงานภาครัฐและ
หน่ วยงานกากับดูแล (เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการ
ก ากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ส านั ก งานคณะกรรมการก ากับ และ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย คณะกรรมการตลาดการเงินไทย (TFMC)
กรมทีด่ นิ กระทรวงแรงงาน สานักงานตารวจแห่งชาติ กรมสรรพากร กรมบังคับ
คดี และศาล) สานักงานตรวจคนเข้าเมือง สานักงานประกันสังคม กองทุนเงิน
ทดแทน กองทุนกู้ยมื เพื่อการศึกษา กรมพัฒนาฝี มอื แรงงาน และหน่ วยงานอื่น
เพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย การกากับดูแลและวัตถุประสงค์อ่นื ใดที่ จาเป็ น
อีกทัง้ ยังอาจต้องเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีท่หี น่ วยงานกากับดูแลหรือ
หน่ ว ยงานภาครัฐร้อ งขอเพื่อ บัง คับ ตามกฎหมาย การปฏิบ ัติต ามค าสั ่งทาง
กฎหมาย การตรวจสอบ หรือกระบวนการทางกฎหมาย / การฟ้ องร้อง

ผู้รบั ข้อมูลประเภทอื่นๆ

บริษทั สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษาที่บริษทั ฯ ไม่ได้เป็ นพันธมิตรทีร่ อ้ งขอ
ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากบริษทั ฯ เพื่อใช้เป็ นการอ้างอิงตามที่คุณให้ความ
ยินยอมหรือตามฐานกฎหมายอื่นๆ

4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังต่างประเทศ (หากมี)
บริษทั ฯ อาจต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กบั บุคคลภายนอกทีอ่ ยู่ในต่างประเทศเพื่อให้บริษทั ฯ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือเพื่อประโยชน์ของคุณ รวมทัง้ สถาบันการเงินทีอ่ ยู่ในต่างประเทศเพือ่ ส่งตัวคุณไปปฏิบตั งิ านและ
หมุนเวียนพนักงาน เช่น ประเทศญีป่ ่ นุ ประเทศออสเตรเลีย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศสหราช
อาณาจักร นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังอาจต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ในเครื่องแม่ขา่ ย (Server) ทีต่ งั ้ อยู่นอกประเทศ
ไทย ผูร้ บั ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบางรายอยู่ในประเทศอื่น ซึง่ คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตยิ งั มิได้ประกาศกาหนดว่า
เป็ นประเทศปลายทางทีม่ มี าตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ พียงพอ
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เมื่อมีความจาเป็ นที่บริษทั ฯ ต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศทีส่ าม ซึ่งมีมาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคลไม่เทียบเท่ากับประเทศไทย บริษทั ฯ จะดาเนินการเพื่อให้มมี าตรการการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอสาหรับ
ข้อมูลส่วนบุคคลทีไ่ ด้โอนไป หรือเพื่อให้การโอนนัน้ สามารถดาเนินการได้ตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลทีใ่ ช้บงั คับ
เช่น บริษทั ฯ อาจขอให้บุคคลภายนอกทีไ่ ด้รบั อนุ ญาตให้เข้าถึงข้อมูล ส่วนบุคคลที่ได้โอนไปนัน้ ตกลงกับบริษทั ฯ เพื่อให้คา
รับรองว่าข้อมูลนัน้ จะได้รบั ความคุม้ ครองตามมาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ ทียบเท่ากับข้อกาหนดในประเทศไทย
5. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
บริษทั ฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เท่าทีจ่ าเป็ นเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ทม่ี กี ารเก็บรวบรวมข้อมูลส่วน
บุคคลตามทีไ่ ด้อธิบายไว้ในประกาศนี้ และตามกฎหมายทีใ่ ช้บงั คับ อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ของคุณไว้นานกว่าระยะเวลาดังกล่าวตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บงั คับ ตลอดจนนโยบายภายในของบริษทั ฯ หรือ
เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกาหนดด้านการปฏิบตั งิ านของบริษทั ฯ เช่น ข้อกาหนดเรื่องการรักษาบัญชีทเ่ี หมาะสม การอานวยความ
สะดวกในด้านการบริหารจัดการความสัมพันธ์กบั ลูกค้า และเพื่อ ดาเนินการตามข้อเรียกร้องทางกฎหมายหรือกรณีทห่ี น่ วย
กากับดูแลร้องขอ
6. สิ ทธิ ของคุณ
ภายใต้บงั คับแห่งบทบัญญัตขิ องกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสทิ ธิหลายประการเกี่ยวกับการเก็บ
รวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ได้แก่
(1) สิ ทธิ ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสทิ ธิทจ่ี ะขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และขอรับสาเนาข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับ
การเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และข้อมูลทีเ่ กี่ยวกับสภาพแห่งข้อมูลส่วนบุคคลของ
คุณ รวมทัง้ ขอให้เปิ ดเผยถึงการได้มาซึง่ ข้อมูลส่วนบุคคลทีค่ ุณไม่ได้ให้ความยินยอม
(2) สิ ทธิ ในการแก้ไขข้มูลส่วนบุคคลให้ถกู ต้อง เป็ นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิ ดความเข้าใจผิด หากคุณเห็นว่า
ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ถูกต้อง ไม่เป็ นปั จจุบนั หรือไม่สมบูรณ์ คุณมีสทิ ธิขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังกล่าว
ให้เป็ นไปอย่างถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั และ สมบูรณ์ครบถ้วนได้
(3) สิ ทธิ ในการลบหรือทาลายข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสทิ ธิขอให้ลบหรือทาลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตลอดจนการทา
ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของคุณอยู่ในลักษณะของข้อมูลทีไ่ ม่สามารถระบุตวั บุคคลทีเ่ ป็ นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ทัง้ นี้ การ
ใช้สทิ ธิในการลบหรือทาลายข้อมูลส่วนบุคคลในประการนี้จะต้องอยู่ภายใต้เงือ่ นไขตามทีก่ ฎหมายกาหนด
(4) สิ ทธิ ในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสทิ ธิขอให้ระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น ในกรณีทค่ี ุณพบว่า
ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ถูกต้อง คุณอาจใช้สทิ ธิระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลดังกล่าวจนกว่าจะมีการแก้ไขให้ถูกต้อง
(5) สิ ทธิ ในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสทิ ธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้
หรือเปิ ดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับคุณ รวมถึงกรณีท่มี วี ตั ถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรงและการทาบัญชี
ประวัตทิ เ่ี กีย่ วข้องกับการตลาดแบบตรงดังกล่าว
(6) สิ ทธิ ในการเพิ กถอนความยิ นยอมการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีทค่ี ุณได้เคยให้ความ
ยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณมีสทิ ธิขอเพิกถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้
(7) สิ ทธิ ในการขอรับ ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีท่กี ฎหมายได้ให้สทิ ธิไว้ คุณมีสทิ ธิในการขอรับข้อมูลส่วน
บุคคลของคุณจากบริษัทฯในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทัวไปได้
่
ด้วยเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ท่ที างานได้โดย
หน้า 15 | 16

อัตโนมัตแิ ละสามารถใช้หรือเปิ ดเผยข้อมูลได้ดว้ ยวิธกี ารอัตโนมัติ รวมทัง้ การส่ง หรือโอนข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวไปยัง
องค์กรอื่น และ
(8) สิ ทธิ ในการร้องเรียนในกรณี ที่คุณเห็นว่าธนาคารมิ ได้ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายเกี่ ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล คุณมีสทิ ธิในการร้องเรียนไปยังหน่ วยงานทีม่ อี านาจกากับดูแลการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรือโอนข้อมูล
ส่วนบุคคลของคุณ ทัง้ ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯกระทาการใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยตนเอง หรือมอบหมาย
ให้บุคคลอื่นกระทาการแทน ทัง้ นี้ ก่อนการใช้สทิ ธิในการร้องเรียนต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง บริษทั ฯขอให้คุณโปรดติดต่อ
มายังบริษทั ฯ เพื่อให้บริษทั ฯได้มโี อกาสในการรับทราบถึงข้อเท็จจริงและชีแ้ จงในประเด็นต่างๆ ตลอดจนจัดการแก้ไขข้อ
กังวลของคุณก่อนในโอกาสแรก
การใช้สทิ ธิดงั กล่าวข้างต้น คุณสามารถติดต่อบริษทั ฯ ได้ตามทีอ่ ยู่ทป่ี รากฏในหัวข้อ “ติดต่อบริษทั ฯ ”
ทัง้ นี้ การขอใช้สทิ ธิของคุณตามทีก่ าหนดข้างต้นอาจมีขอ้ จากัด สิทธิตามกฎหมาย และบางกรณีบริษทั ฯ สามารถปฏิเสธ
คาขอของคุณเมื่อมีเหตุผลอันสมควรและเป็ นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น กรณีท่บี ริษทั ฯ ต้องปฏิบตั ิหน้าทีต่ ามกฎหมาย
หรือตามคาสั ่งศาล
7. ติ ดต่อบริ ษทั ฯ
หากคุณมีขอ้ สงสัย ต้องการเสนอแนะ หรือมีขอ้ กังวลใดเกี่ยวกับแนวปฏิบตั ขิ องบริษทั ฯ ในเรื่องการคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคล หรือหากคุณต้องการยื่นคาขอเพื่อใช้สทิ ธิใดตามทีป่ รากฏในประกาศฉบับนี้ โปรดติดต่อ บริษทั ฯ ได้ตามทีอ่ ยู่ทป่ี รากฏ
ด้านล่างนี้ บริษทั ฯ จะพยายามตอบคาขอของคุณและให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
โปรดติดต่อเจ้าหน้าทีค่ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษทั ฯ ได้ตามรายละเอียดทีป่ รากฏด้านล่างนี้
ชื่อ-นามสกุล : คุณรัชดาภรณ์ สุขยิ่ ง
อีเมล : ratchadaporn.sookying@krungsrisecurities.com
โทรศัพท์ 02 659 7000 ต่อ 5904
ติ ดต่อบริ ษทั ฯ ได้ที่
ชื่อ บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน)
ที่อยู่ เลขที่ 898 อาคารเพลิ นจิ ตทาวเวอร์ ชัน้ 3 ถนนเพลิ นจิ ต แขวงลุมพิ นี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
อีเมล : DPO.HR@krungsrisecurities.com
โทรศัพท์ 02 659 7000
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