“ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)” (รวมเรียกว่า “กลุ่มกรุงศรี”*) ให้ความสาคัญ
เกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ และเพื่อให้คณ
ุ มั่นใจว่า กลุ่มกรุงศรีมีความมุ่งมั่นที่จะให้ความคุม้ ครองและดาเนินการด้วยความรับผิดชอบต่อการเก็บรวบรวม ใช้
เปิ ดเผย และโอนข้อมูลของคุณ กลุ่มกรุงศรีจึงขอความยินยอมจากคุณ ดังนี ้

□ รหัสสาขา □ เลขที่บญ
ั ชี ________________________

วันที่

เวลา

ชื่อ-นามสกุล

เลขที่ □ บัตรประชาชน □ หนังสือเดินทาง □ อื่นๆ________________________

ส่วนที่ 1 : เพื่อแจ้งสิทธิพิเศษที่คัดสรรมาสำหรับลูกค้า และนำเสนอ ผลิตภัณฑ์ ข่าวสาร ข้อมูลและสิทธิประโยชน์ต่างๆ
การแสดงความประสงค์ในส่วนนีไ้ ม่มีผลกระทบต่อการพิจารณาอนุมตั คิ าขอสมัครใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของคุณ

เพื่อแจ้งสิทธิพิเศษที่คัดสรรมาสาหรับลูกค้าของกลุ่มกรุ งศรี ให้ไม่พลาดโอกาสรับข่าวสาร ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และโปรโมชั่นพิเศษ
ข้อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ การเข้าร่วมกิจกรรมที่คดั สรรเพื่อคุณ และลูกค้าของกลุ่มกรุงศรี คุณยินยอมให้กลุ่มกรุงศรีเก็บรวบรวมและใช้ขอ้ มูล
ของคุณ ที่ได้ร ับจากคุณ โดยตรงหรือ จากแหล่งอื่น เพื่อ การวิเคราะห์แ ละเข้าใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การส่งเสริมการขายหรือ ประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์และบริการ และเปิ ดเผยข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ดงั กล่าว ให้แก่
ยินยอม
1.1 บริษัทในกลุ่มกรุงศรี*

□

(รายชือ่ บริษัทในกลุ่มกรุงศรีได้ถูกระบุในเอกสารแนบท้ายของประกาศการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม QR Code นี)้

1.2 พันธมิตรของกลุ่มกรุงศรี**

□

หมายเหตุ: *รายชื่อของบริษัทในกลุม่ กรุงศรี ระบุไว่ในเอกสารแนบท้ายของประกาศการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม URL นี้
https://www.krungsri.com/getmedia/3cf230ad-438f-4701-8f85-d6c06ec28bb9/ks-one-privacy-notice-full-th.pdf.aspx
**พันธมิตรของกลุ่มกรุงศรี ได้แก่
ประเภทกิจการด้านการประกันภัย: 1) บมจ.. เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย), 2) บจก. เอไอเอ, 3) บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์), 4) บมจ. ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรัสช์, 5) บมจ. ชับบ์สามัคคีประกันภัย, 6) บมจ. ซิกน่าประกันภัย, 7) บมจ.
ไทยประกันชีวิต, 8) บมจ. อลิอนั ซ์ อยุธยา ประกันชีวิต, 9) บมจ. อลิอนั ซ์ อยุธยา ประกันภัย, 10) บมจ. อาคเนย์ประกันภัย, 11) บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย), 12) บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย), 13) บมจ. เจนเนอราลี่
ประกันภัย (ไทยแลนด์)
ประเภทกิจการด้านการเงินอื่นๆ: 1) บจก. จีฟิน เซอร์วิสเซส (ที)
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเพิม่ รายชื่อผู้รับข้อมูลในประเภทกิจการที่คุณให้ความยินยอมไว้ กลุ่มกรุงศรีจะแจ้งรายชื่อผู้รับข้อมูลที่เพิ่มขึน้ ให้คุณทราบผ่านช่องทางทีก่ ลุม่ กรุงศรีและ/หรือหน่วยงานทางการกากับกาหนด พร้อมทั้งแจ้ง
สิทธิและช่องทางในการปฏิเสธการเปิ ดเผยข้อมูลให้แก่ผู้รับข้อมูลทีเ่ พิม่ ขึน้ นั้น ซึ่งหากคุณไม่ปฏิเสธภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่ได้รบั แจ้งจากกลุ่มกรุงศรี จะถือว่าคุณตกลงให้กลุ่มกรุงศรีเปิ ดเผยข้อมูลให้แก่ผู้รับข้อมูลที่
เพิ่มขึน้ นั้นได้
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ส่วนที่ 2 : เพื่อให้คุณได้รับบริการทีม่ ีประสิทธิภาพและปลอดภัย
ข้อมูลของคุณดังต่อไปนีม้ ีความสาคัญในการให้คุณได้รบั บริการทีม่ ีประสิทธิภาพและปลอดภัยจากกลุ่มกรุงศรี หากคุณไม่ให้
ความยินยอมในส่วนนี ้ อาจส่งผลให้คณ
ุ ไม่สามารถได้รบั บริการทีจ่ าเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลนัน้ ๆ ได้
2.1 เพื่อให้คุณสะดวกและปลอดภั ย ด้วยการใช้ข ้อมูลชีวภาพของคุณ (เช่น ข้อมูลภาพจาลองใบหน้า ข้อมูลจาลอง
ลายนิว้ มือ) ในการระบุและพิสจู น์ตวั ตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Know Your Customer (E-KYC)) การสร้างและใช้
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการทาธุรกรรมต่างๆ (Electronic Signature and Electronic Transaction) สาหรับผลิตภัณฑ์

ยินยอม
□

หรือบริการที่คุณสมัครไว้ คุณยินยอมให้กลุ่มกรุงศรี เก็บรวบรวมและใช้ขอ้ มูลชีวภาพของคุณ ที่ได้รบั จากคุณโดยตรงหรือ
จากแหล่งอื่น และเปิ ดเผยข้อมูล ชีวภาพดังกล่าวให้แก่ผูใ้ ห้บริการที่คุณ สมัครผลิตภัณฑ์หรือบริการไว้ และหน่ว ยงานที่
ได้รบั มอบหมายจากกลุ่มกรุงศรี***

2.2 เพื่อการให้บริการทีเ่ หมาะสมกับศาสนาของคุณ และการยืนยันตัวตนของคุณต่อกลุ่มกรุ งศรี คุณยินยอม
ให้กลุ่มกรุงศรีเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิ ดเผยข้อมูลของคุณเกี่ยวกับศาสนา หมู่โลหิต ซึ่งปรากฏอยู่ในสาเนา
หรือรูปถ่ายของบัตรประชาชนของคุณ
2.3 เพื่อให้คุณได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมสาหรับคุณ คุณยินยอมให้กลุ่มกรุงศรี เปิ ดเผย ส่งหรือ
โอนข้อมูลของคุณไปยังต่างประเทศ ให้แก่ (1) หน่วยงานอื่นที่ได้ร ับมอบหมายจากกลุ่มกรุ งศรี *** (2) MUFG
Bank, Ltd. และบริษัทในเครือของ MUFG Bank, Ltd.**** รวมทัง้ บริษัทแม่ ซึ่งได้แก่ มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล
กรุ๊ป เพื่อวัตถุประสงค์โดยชอบด้วยกฎหมายและการควบคุมภายในตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในประกาศการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มกรุงศรี
2.4 เพื่อให้คุณสะดวกในการจัดทาสัญญาหรือใช้บริการกับกลุ่มกรุงศรี คุณยินยอมให้กลุ่มกรุงศรีเก็บรวบรวม ใช้
และ/หรือ เปิ ดเผยข้อมูลของคุณ เกี่ยวกับความพิการ

□
□

□

คุณได้อ่านและรับทราบรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการขอความยินยอม และเข้าใจว่าสามารถใช้สิทธิถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ ทัง้ นี ้ คุณสามารถศึกษารายละเอียด
เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มกรุงศรี และสิทธิต่างๆ ของคุณได้ ซึ่งรวมถึงการขอถอนความยินยอมผ่านช่องทางสาขา ช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือช่องทางอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในประกาศการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มกรุงศรีที่
https://www.krungsrisecurities.com/news_announcements/3/113/?id=245 หรือสแกน QR Code นี ้

______________________________
( _________________________________ )
ลายมือชื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

หมายเหตุ:
***หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มกรุงศรี คือ ผู้ให้บริการภายนอกของกลุ่มกรุงศรี (outsourcer) ตัวแทนของกลุ่มกรุงศรี (agent) ผู้รับจ้างช่วงงานต่อของกลุ่มกรุงศรี (subcontractor)
****บริษัทในเครือของ MUFG Bank, Ltd. หมายถึง:
1. บริษัทที่ MUFG Bank, Ltd. เป็ นผู้ถือหุ้นโดยทางตรงหรือทางอ้อมรวมกันมากกว่า 20% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด หรือ
2. บริษัทที่ MUFG Bank, Ltd. เป็ นผู้ถือหุ้นโดยทางตรงหรือทางอ้อมรวมกันตั้งแต่ 15% แต่น้อยกว่า 20% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีอานาจควบคุมกิจการหรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญต่อบริษัท เช่น มีอานาจควบคุมการ
แต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการของบริษัท มีอานาจควบคุมในการกาหนดนโยบายที่สาคัญทางด้านการเงิน การลงทุน การดาเนินธุรกิจ และการวางแผนกลยุทธ์ต่างๆของบริษัท หรือ
3. บริษัทที่ MUFG Bank, Ltd. เป็ นผู้ถือหุ้นโดยทางตรงหรือทางอ้อมรวมกันแล้วมากกว่า 20% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีอานาจควบคุมกิจการหรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญต่อบริษัทเช่นเดียวกับข้อ 2 ข้างต้น
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