แบบฟอร์มการให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูล (สาหรับผู้เยาว์)
“ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)” (รวมเรียกว่า “กลุ่มกรุงศรี”*) ตระหนักถึงความ
ปลอดภัยของ “ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับคุณ” (รวมเรียกว่า “ข้อมูล”) เป็ นสิ่งสาคัญ และเพื่อให้คุณมั่นใจว่ากลุ่มกรุงศรีมีความมุ่งมั่นที่จะให้ความ
คุม้ ครองและดาเนินการด้วยความรับผิดชอบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และโอนข้อมูลของคุณ กลุ่มกรุงศรีจึงขอความยินยอมจากคุณในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลที่เป็ นผูเ้ ยาว์ (ต่อไปนีเ้ รียกว่า "คุณ" หรือ "ของคุณ") ดังต่อไปนี ้
สานักงาน / สาขา

วันที่

เวลา

ชื่อ-นามสกุล ผูเ้ ยาว์ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เลขที่ □ บัตรประชาชน □ หนังสือเดินทาง □ อื่นๆ________________

ชื่อ-นามสกุล ผูใ้ ช้อานาจปกครองที่มีอานาจกระทาการแทนผูเ้ ยาว์

เลขที่ □ บัตรประชาชน □ หนังสือเดินทาง □ อื่นๆ________________

ระบุสถานะความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ยาว์
โปรดอ่านและทาเครื่องหมาย ✓ เพื่อให้ความยินยอม ดังต่อไปนี้
หากคุณไม่ให้ ความยินยอมข้ อใดข้ อหนึ่งในแบบฟอร์มนี ้ จะไม่ถือเป็ นการยกเลิกหรือเพิกถอนความยินยอมเกี่ยวกับข้ อมูลของคุณซึ่งได้ เคยให้ไว้ กับกลุ่มกรุ งศรีก่อนหน้ านี ้

ยินยอม

ส่วนที่ 1 : การให้ความยินยอมเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด
การเลือกให้ความยินยอมในส่วนนี ้ จะช่วยให้คุณได้รับข้อเสนอ ผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย รวมถึงสิทธิพิเศษทีค่ ดั สรรมา
สาหรับคุณโดยเฉพาะ เพือ่ ให้ตอบโจทย์ทกุ ความต้องการทางการเงินให้กบั คุณมากยิ่งขึน้ อย่างไรก็ตาม การไม่ให้ความยินยอมในส่วน
จะไม่มีผลกระทบต่อการพิจารณาอนุมตั คิ าขอสมัครใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของคุณ
1.1 ยินยอมให้ กลุ่มกรุงศรี เก็บรวบรวมข้อ มูลของคุณไม่ว่ากลุ่มกรุงศรีจะได้รบั จากคุณโดยตรงหรือจากแหล่งอื่น ใช้ และเปิ ดเผย
ข้อมูลของคุณให้แก่ บริษัทในกลุ่มกรุงศรี* เพื่อการวิเคราะห์ การส่งเสริมการขาย หรือการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการ
รวมถึงสิทธิพิเศษที่เป็ นประโยชน์และตรงใจคุณ
1.2 ยินยอมให้ กลุ่มกรุงศรี เก็บรวบรวมข้อมูลของคุณไม่ว่ากลุ่มกรุ งศรีจะได้รบั จากคุณโดยตรงหรือจากแหล่งอื่น ใช้ และเปิ ดเผย
ข้อมูลของคุณ ให้แก่พันธมิตรของกลุ่มกรุ งศรี และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง** รวมทัง้ ยินยอมให้ผรู้ บั ข้อมูลดังกล่าว เก็บ
รวบรวม และใช้ขอ้ มูลของคุณ เพื่อการวิเคราะห์ การส่งเสริมการขาย หรือการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงสิทธิ
พิเศษที่เป็ นประโยชน์และตรงใจคุณ

□
□

หมายเหตุ: *รายชื่อของบริษัทในกลุ่มกรุงศรี ได้ถูกระบุในเอกสารแนบท้ายของประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม URL นี้
https://www.krungsri.com/getmedia/3cf230ad-438f-4701-8f85-d6c06ec28bb9/ks-one-privacy-notice-full-th.pdf.aspx
**พันธมิตรของกลุ่มกรุงศรีรวมถึงบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
ประเภทกิจการด้านการประกันภัย: 1) บจก. เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย), 2) บจก. เอไอเอ, 3) บจก. ฮาวเด้น แมกซี่ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์, 4) บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต, 5) บมจ. กรุงเทพประกันภัย,
6) บมจ. กรุ งไทย แอกซ่า ประกันชีวิต , 7) บมจ. กรุ งไทยพานิชประกันภัย , 8) บมจ. คุม้ ภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย), 9) บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) , 10) บมจ. เจนเนอราลี่
ประกันภัย (ไทยแลนด์), 11) บมจ. ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันช์, 12) บมจ. ชับบ์สามัคคีประกันภัย, 13) บมจ. ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย), 14) บมจ. ซิกน่า ประกันภัย, 15) บมจ. ทิพยประกันชีวิต, 16) บมจ.
ทิพยประกันภัย , 17) บมจ. ไทยประกันชีวิต , 18) บมจ. ไทยประกันภัย, 19) บมจ. ไทยศรีประกันภัย , 20) บมจ. ธนชาตประกันภัย , 21) บมจ. นวกิจประกันภัย , 22) บมจ. นาสินประกันภัย , 23) บมจ.
ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์, 24) บมจ. มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ สาขาประเทศไทย, 25) บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต, 26) บมจ. เมืองไทยประกันภัย, 27) บมจ. วิริยะประกันภัย, 28) บมจ. สินทรัพย์ประกันภัย, 29)
บมจ. สินมั่นคงประกันภัย, 30) บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต, 31) บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย, 32) บมจ. อาคเนย์ประกันชีวิต, 33) บมจ. อาคเนย์ประกันภัย, 34) บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย
(ประเทศไทย), 35) บมจ. แอกซ่าประกันภัย, 36) บมจ. แอลเอ็มจีประกันภัย, 37) บมจ. ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย
ประเภทกิจการด้านการเงินอื่นๆ: 1) บจก. จีฟิน เซอร์วิสเซส (ที)
ทั้งนี้ ในกรณีทีม่ ีการเพิม่ รายชือ่ ผู้รับข้อมูลทีอ่ ยู่ในประเภทของผู้รับข้อมูลทีค่ ุณได้ให้ความยินยอมไว้ กลุ่มกรุงศรีจะแจ้งรายชื่อผู้รับข้อมูลที่เพิ่มเติมขึน้ ให้คุณทราบผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารตามที่คุณได้ให้ไว้
พร้อมทั้งแจ้งสิทธิและช่องทางในการปฏิเสธการเปิ ดเผยข้อมูลให้แก่ผู้รับข้อมูลที่เพิ่มขึน้ ดังกล่าว หากคุณไม่ปฏิเสธภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากกลุ่มกรุงศรี จะถือว่าคุณตกลงให้กลุ่มกรุงศรี
เปิ ดเผยข้อมูลให้แก่ผู้รับข้อมูลที่เพิ่มขึน้ ดังกล่าวได้
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ส่วนที่ 2 : การให้ความยินยอมเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่ทางการตลาด
2.1 ข้ อมูลของคุณทีม่ ีความสาคัญต่อการให้ บริการ

ยินยอม

ข้อมูลของคุณดังต่อไปนี ้ มีความสาคัญต่อกลุ่มกรุงศรีในการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากคุณไม่ให้ความยินยอม อาจส่งผล
ให้กลุ่มกรุงศรีไม่สามารถให้บริการทีจ่ าเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลทีเ่ กี่ยวข้องได้ ทัง้ นี ้ กลุ่มกรุงศรีจะเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณในส่วนที่ 2.1
เฉพาะกรณีการสมัครหรือขอใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ของกลุ่มกรุงศรีทตี่ อ้ งใช้ขอ้ มูลดังกล่าว เท่านัน้
2.1.1 ยินยอมให้กลุ่มกรุงศรีเก็บรวบรวม ข้อมูลชีวภาพของคุณ เช่น ข้อมูลภาพจาลองใบหน้า ข้อมูลจาลองลายนิว้ มือ เป็ นต้นไม่
ว่ากลุ่มกรุงศรีจะได้รบั จากคุณโดยตรงหรือจากแหล่งอื่น ใช้ และ/หรือ เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ าวให้แก่ ผูใ้ ห้บริการภายนอกของ
กลุ่มกรุ งศรี (outsourcer) ตัวแทนของกลุ่มกรุงศรี (agent) ผูร้ บั จ้างช่วงงานต่อของกลุ่มกรุงศรี (subcontractor) เพื่อการ
ระบุและพิสูจน์ตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามกระบวนการทาความรู จ้ ักลูกค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Know Your
Customer (E-KYC)) จากการสมัครหรือใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ของกลุ่มกรุงศรี และเพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างลายมือ
ชื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น การเปิ ดบัญชีเงินฝากออนไลน์ หรือการขอสินเชื่อออนไลน์ เป็ นต้น
2.1.2 ยินยอมให้กลุ่มกรุงศรีเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิ ดเผยข้อมูลของคุณเกี่ยวกับศาสนา ซึ่งปรากฏอยู่ในสาเนาหรือรู ปถ่าย
ของบัตรประชาชนในขัน้ ตอนกระบวนการแสดง ระบุ ยืนยันและพิสจู น์ตวั ตนต่อกลุ่มกรุงศรี
2.1.3 ยินยอมให้กลุ่มกรุงศรี เปิ ดเผย ส่งหรือโอนข้อมูลของคุณไปยังต่างประเทศ อันได้แก่ (1) ผูใ้ ห้บริการภายนอกของกลุ่ม
กรุงศรี (outsourcer) ตัวแทนของกลุ่มกรุงศรี (agent) ผูร้ บั จ้างช่วงงานต่อของกลุ่มกรุงศรี (subcontractor) (2) MUFG Bank
Ltd. และบริ ษั ท ในเครือ ของ MUFG Bank Ltd.,*** รวมทั้ง บริ ษั ท แม่ ซึ่ง ได้แ ก่ มิ ต ซู บิ ชิ ยูเ อฟเจ ไฟแนนเชี ย ล กรุ๊ ป เพื่ อ
วัตถุประสงค์โดยชอบด้วยกฎหมายและการควบคุมภายในตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในประกาศการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของกลุ่มกรุงศรี
2.1.4 ยินยอมให้กลุ่มกรุงศรีเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนเกี่ยวกับ ความพิการ เพื่อ
วัตถุประสงค์ในจัดทาสัญญาระหว่างกลุ่มกรุงศรีกบั คุณ

□

□
□

□

2.2 ข้ อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์การทาวิจัย หรือ การจัดทาข้ อมูลสถิติ
ยินยอมให้กลุ่มกรุงศรีเปิ ดเผยข้อมูลของคุณ ไม่ว่ ากลุ่มกรุ งศรีจะได้รับจากคุณโดยตรงหรือ จากแหล่งอื่น ให้แก่ บุคคลภายนอก
ผูท้ าวิจยั หรือจัดทาข้อมูลสถิติ ซึ่งไม่ใช่ผใู ้ ห้บริการภายนอกของกลุ่มกรุงศรี (outsourcer) ตัวแทนของกลุ่มกรุงศรี (agent) หรือผูร้ บั
จ้างช่วงงานต่อของกลุ่มกรุงศรี (subcontractor) ทัง้ นี ้ เพือ่ ประโยชน์ในการทาวิจยั หรือการจัดทาข้อมูลสถิติ

□

คุณได้อ่านและรับทราบรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการขอความยินยอม และเข้าใจว่าสามารถใช้สิทธิเพิกถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ ทัง้ นี ้ คุณสามารถศึกษา
รายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มกรุงศรี และสิทธิต่างๆ ของคุณ ซึ่ง รวมถึงการใช้สิทธิเพิกถอนความยินยอมได้ผ่าน
ช่องทางสาขา ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือช่องทางอื่นๆ ตามที่ระบุไว้
ในประกาศการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มกรุงศรีที่
www.krungsriasset.com/pdpa/privacy-notice-th หรือสแกน QR Code
ข้าพเจ้าให้ความยินยอมตามที่ระบุขา้ งต้นและรับทราบประกาศ
การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มกรุงศรีแล้ว
____________________________

_____________________________

(_________________________________)

(_________________________________)

ลายมือชื่อผูใ้ ช้อานาจปกครองทีม่ ีอานาจกระทาการแทนผูเ้ ยาว์

ลายมือชื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็ นผูเ้ ยาว์

หมายเหตุ: ***บริษัทในเครือของ MUFG Bank, Ltd. หมายถึง:
1. บริษัทที่ MUFG Bank, Ltd. เป็ นผูถ้ ือหุน้ โดยทางตรงหรือทางอ้อมรวมกันมากกว่า 20% ของหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมด หรือ
2. บริษัทที่ MUFG Bank, Ltd. เป็ นผูถ้ ือหุน้ โดยทางตรงหรือทางอ้อมรวมกันตัง้ แต่ 15% แต่นอ้ ยกว่า 20% ของหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีอานาจควบคุมกิจการหรื อมีอิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญต่อบริษัท เช่น มีอานาจ
ควบคุมการแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการของบริษัท มีอานาจควบคุมในการกาหนดนโยบายที่สาคัญทางด้านการเงิน การลงทุน การดาเนินธุรกิจ และการวางแผนกลยุทธ์ต่างๆของบริษัท หรือ
3. บริษัทที่ MUFG Bank, Ltd. เป็ นผูถ้ ือหุน้ โดยทางตรงหรือทางอ้อมรวมกันแล้วมากกว่า 20% ของหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมด และมีอานาจควบคุมกิจการหรือมีอิทธิพลอย่างมีนยั สาคัญต่อบริษัทเช่นเดีย วกับข้อ 2 ข้างต้น

เวอร์ชนั 2.00.00 2564.05.01
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