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นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  (Data Privacy Policy) 

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากัด (มหาชน) "บริษัทฯ" "เรา" "พวกเรา" หรือ "ของเรา") เลง็เห็นถึงความส าคญัของการคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน (ตามท่ีนิยามไวด้า้นล่างน้ี) โดยก าหนดนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ("นโยบายฯ")  เพื่อให้สอดคลอ้ง
และเป็นไปตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

1. ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร 
“ขอ้มูลส่วนบุคคล” หมายถึง ขอ้มูลใดก็ตามเก่ียวกบับคุคล ซ่ึงท าให้สามารถระบุตวับคุคลนั้นได ้ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม แต่ไม่
รวมถึงขอ้มูลของผูถึ้งแก่กรรมโดยเฉพาะ   

2. ข้อมูลส่วนบุคคลใดท่ีเก็บรวบรวม  
2.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเราเก็บรวบรวมขึ้นอยู่กบัความสัมพนัธ์ของท่านกบัเรา และบริการหรือผลิตภณัฑ์ท่ีท่านตอ้งการจากเรา 

ขอ้มูลส่วนบุคคลเก่ียวกบัท่านท่ีเราอาจเก็บรวมรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือโอนไปยงัต่างประเทศ รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงขอ้มูล
ส่วนบุคคลประเภทดงัต่อไปน้ี  

(ก) รายละเอียดส่วนตัว เช่น ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล เพศ อายุ อาชีพ ต าแหน่งงาน ท่ีท างาน ต าแหน่ง การศึกษา สัญชาติ 
วนัเกิด สถานภาพทางการสมรส ขอ้มูลบนบตัรท่ีออกโดยรัฐบาล (เช่น เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน เลขหนงัสือเดินทาง 
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร ขอ้มูลใบอนุญาตขบัขี่รถยนต ์เป็นตน้) ลายมือช่ือ การบนัทึกเสียง การบนัทึกการสนทนาทาง
โทรศพัท ์รูปถ่าย การบนัทึกภาพจากกลอ้งวงจรปิด  ทะเบียนบา้น และขอ้มูลประจ าตวัอื่น ๆ 

(ข) รายละเอียดที่ใช้ติดต่อ เช่น ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศพัท์ หมายเลขโทรสาร ขอ้มูลต าแหน่งท่ีตั้ง ท่ีอยู่อีเมล LINE ID บญัชี 
Facebook Instagram ID และ ID อื่นๆ จากเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสังคมออนไลน์ 

(ค) รายละเอียดทางการเงิน เช่น ขอ้มูลบตัรเครดิตและบตัรเดบิต หมายเลขบญัชีและประเภทของบญัชี ขอ้มูลพร้อมเพย์  
สินทรัพยห์มุนเวียน รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย และขอ้มูลดา้นการเงินอื่นๆ  

(ง) รายละเอียดธุรกรรม เช่น รายละเอียดการช าระเงิน วนัท่ีและ/หรือเวลาท่ีช าระเงิน จ านวนเงินท่ีช าระ วิธีการช าระ 
รายละเอียดเก่ียวกบัการขอเงินคืน การลงทะเบียน ลายมือช่ือผูรั้บ ใบเสร็จรับเงิน ใบแจง้หน้ี ธุรกรรม ประวติัธุรกรรม 
สถานะธุรกรรม และรายละเอียดอื่นๆ ของบริการหรือผลิตภณัฑท่ี์ท่านซ้ือหรือรับบริการ  

(จ) รายละเอียดด้านการตลาดและการส่ือสาร เช่น ตวัเลือกของท่านในการรับขอ้มูลทางการตลาดจากเรา ผูใ้ห้บริการของเรา 
บริษทัคู่คา้ และตวัเลือกในการติดต่อส่ือสารของท่าน 

(ฉ) รายละเอียดลูกค้าเป้าหมาย เช่น รหัสลูกค้าเป้าหมาย รถยนต์และสีรถยนต์ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน ข้อมูลการทดลองขบั 
แผนการซ้ือ รถยนต์ท่ีท่านสนใจ รุ่นท่ีท่านสนใจ เหตุผลท่ีไม่สามารถปิดการขาย ความสนใจของท่านในกิจกรรมของ
บริษทัฯ 

(ช) รายละเอียดประวัติ เช่น รายละเอียดประวติัการใชบ้ริการและผลิตภณัฑ์ของเรา ภาพถ่าย ประวติัการติดต่อ ประวติัการ
ร้องเรียน ความสนใจของท่าน ความตอ้งการ ค าติชม และค าตอบในแบบสอบถามความพึงพอใจ 

(ซ) รายละเอียดทางเทคนิค เช่น ท่ีอยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (Internet Protocol : IP) ประเภทและเวอร์ชัน่ของเบราวเ์ซอร์ 
พฤติกรรมและรูปแบบการสืบคน้ของทา่น คุกก้ี รหสัอุปกรณ์ (Device ID) รุ่นอุปกรณ์และประเภทของอุปกรณ์ ระยะเวลา
และสถานท่ีท่ีเขา้ถึง 
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2.2  หากท่านให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของบคุคลอื่น เช่น ช่ือ นามสกุล รายละเอียดท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทส์ าหรับการติดต่อฉุกเฉิน
แก่เรา หรือสมาชิกครอบครัวท่ีใชร้ถของท่าน ท่านตอ้งตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านมีอ านาจท่ีจะกระท าไดแ้ละเราไดรั้บอนุญาต
อย่างถูกตอ้งตามกฎหมายให้ใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลเหล่านั้นตามนโยบายฯ น้ี โปรดให้นโยบายฯ น้ีแก่บุคคลแหล่านั้น
เพื่อให้รับทราบและ/หรือขอความยินยอม (หรือใช้ฐานทางกฎหมายอื่นๆ เป็นข้อยกเวน้ความยินยอม) ให้ส่งมอบข้อมูล
ดงักล่าวให้แก่เราตามนโยบายฯ น้ี  

2.3  เราจะไม่ใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลประเภทท่ีมีความอ่อนไหว เช่น เช้ือชาติ เผ่าพนัธ์ุ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเช่ือในลทัธิ 
ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวติัอาชญากรรม ขอ้มูลสุขภาพ ความพิการ ขอ้มูลสหภาพแรงงาน ขอ้มูลพนัธุกรรม 
ขอ้มูลชีวภาพ เป็นตน้ เวน้แต่ในกรณีท่ีกฎหมายบญัญติัให้เราท าได ้หรือเม่ือท่านให้ความยินยอมไวโ้ดยชดัแจง้ 

 ท่านจะตอ้งท าการตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าขอ้มูลส่วนบคุคลทั้งหมดท่ีให้ไวเ้ป็นขอ้มูลท่ีครบถว้น ถูกตอ้ง และเป็นจริง 

3. วิธีการรับและเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
เราอาจไดรั้บและเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านดว้ยวิธีการต่าง ๆ ดงัน้ี 

(ก) ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีท่านให้แก่เรา: ท่านอาจให้ขอ้มูลส่วนบคุคลของท่านแก่เราโดยตรง มกัจะมีขึ้นเม่ือท่านติดต่อเราเม่ือ
ตอ้งการสอบถามขอ้มูล กรอกขอ้มูลในแบบฟอร์มออนไลนห์รือกรอกเอกสาร การสมคัรสมาชิกหรือลงทะเบียนเพื่อการรับ
หรือขอทราบขอ้มูลผลิตภณัฑ ์บริการ หรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากเรา หรือเม่ือท่านแสดงความคดิเห็นกลบัมายงัเรา 

(ข) ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ: เราอาจเก็บรวบรวมขอ้มูลทางเทคนิคบางประการเก่ียวกบัอุปกรณ์
ของท่าน พฤติกรรมและรูปแบบการสืบคน้ของท่าน ซ่ึงเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีจดัเก็บโดยคกุก้ี (Cookies) และเทคโนโลยีอื่น ๆ 
ท่ีคลา้ยกนั โดยเราจะแจง้ให้ท่านทราบก่อนการใชง้าน 

(ค) ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีได้รับจากบุคคลภายนอก: บางคร้ังเราจะไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลเก่ียวกบัท่านจากผูอ่ื้น เช่น ผูใ้ห้บริการของ
เรา หรือบริษทัคู่คา้ของเรา หากบริษทัเหล่านั้นไดรั้บอนุญาตให้เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่เราตามนโยบายความ
เป็นส่วนตวัของขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลดงักล่าว และ/หรือซ่ึงท่านไดเ้คยให้ความยินยอมในการเปิดเผยขอ้มูลไวก้บับุคคล
ดงักล่าวแลว้แต่กรณี  

4. วัตถุประสงค์และฐานกฎหมายในการรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
4.1 เราเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลเพ่ือวตัถุประสงคต์่อไปน้ี (เรียกรวมกนัว่า "วัตถุประสงค์")   

(ก) เพ่ือจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ท่าน: เพื่อบริหารจดัการ เขา้ท าสัญญาและปฏิบติัหนา้ท่ีของเราตามสัญญา หรือขอ้
ผกูพนัใดๆ ก็ตามท่ีเรามีร่วมกบัทา่น หรือองคก์รท่ีท่านเป็นตวัแทน เช่น การส่งมอบรถยนต ์การปฏิบติัตามสัญญาเช่า ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการช าระเงิน ซ่ึงรวมถึงการตรวจสอบ การยืนยนั และการยกเลิกธุรกรรม การรับประกนัผลิตภณัฑ ์การเจรจา
เง่ือนไขบริการงานซ่อม การลงทะเบียนใหบ้ริการท่ีเก่ียวกบัรถยนตแ์ละบริการอื่นๆ เช่นการบ ารุงรักษาและการจองการ
ซ่อมรถยนต ์เพื่อระบุต าแหน่งรถยนตข์องท่าน  บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน บริการอ านวยความสะดวกและแกปั้ญหาต่างๆ 
นดัหมายศนูยบ์ริการ เป็นตน้ 

(ข) การลงทะเบียนและการยืนยันตัวตน: เพื่อด าเนินการตรวจสอบและยืนยนัตัวของท่าน ในการลงทะเบียนและเขา้รับ
บริการต่างๆ จากเรา 
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(ค) เพ่ือปรับปรุงการด าเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการ: เพื่อการประเมิน วิเคราะห์ จดัการ ปรับปรุง ด าเนินการวิจยั วางแผน 
ท าแบบส ารวจและวิเคราะห์เชิงสถิติ เพื่อน าไปพฒันาระบบ คุณภาพและความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์และการให้บริการ
ของเรา เช่น ความพึงพอใจเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ความพึงพอใจเก่ียวกบัการการให้บริการ เพื่อประเมินประสิทธิภาพในเร่ือง
ผลิตภณัฑ ์ส่ือดิจิทลั และแคมเปญทางการตลาดของเรา รูปแบบและกระแสความนิยมดา้นการบริโภค พฤติกรรม เป็นตน้ 
รวมถึงขอ้มูลเก่ียวกบัความชอบและความสนใจของท่านในผลิตภณัฑห์รือการบริการของเรา  

(ง) เพ่ือจัดการความสัมพนัธ์กับท่าน: เพื่อติดต่อส่ือสารกบัท่านเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และบริการท่ีท่านไดรั้บจากเรา ผูใ้ห้บริการ
ของเรา หรือจากบริษทัคู่คา้ของเรา เพ่ือรักษาความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ของเรา เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ท่านในการใช้
ผลิตภณัฑ์และบริการ เพื่อการด าเนินการให้ความช่วยเหลือ ประสานงาน รับฟังความคิดเห็น หรือการตอบขอ้ซักถามท่ี
เก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการของเรา 

(จ) การตลาดและการส่ือสาร: เพื่อการวิเคราะห์ทางการตลาด การแจง้ขอ้มูลข่าวสาร การประชาสัมพนัธ์ การส่ือสาร การมอบ
สิทธิพิเศษท่ีเป็นประโยชน์แก่ท่าน การเชิญให้ท่านเขา้ร่วมกิจกรรม และการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายผลิตภณัฑ์หรือ
การให้บริการของเรา ผูใ้ห้บริการของเราท่ีไดรั้บการมอบหมายจากเรา ผ่านช่องทางการติดต่อท่ีท่านให้ไวก้บัเรา ไดแ้ก่ 
เวบ็ไซต ์อีเมล โทรศพัท ์โทรสาร ไปรษณีย ์SMS MMS หรือส่ือสังคมออนไลน์ต่างๆ เป็นตน้ 

(ฉ) การจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ: เพื่อดูแลจดัการการด าเนินงานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ การจดัการระบบการ
ส่ือสาร การรักษาและตรวจสอบความปลอดภยัด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตรวจสอบความปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การจดัการธุรกิจเพื่อการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด นโยบาย และกระบวนการภายใน 

(ช) การปฏิบัติตามกฎหมาย: เพื่อปฏิบติัตามกฎหมาย  กฎระเบียบ กฎเกณฑ ์ค าส่ัง ขอ้ก าหนดและหนา้ท่ีตามกฎหมายของเรา 
(ซ) ความเส่ียง: เพื่อการจดัการความเส่ียงตรวจสอบประสิทธิภาพ และประเมินความเส่ียง  
(ฌ) การปกป้องผลประโยชน์ของเรา: เพื่อวตัถุประสงคด์า้นความมัน่คงปลอดภยั เช่น การถ่ายภาพ และ บนัทึกวิดิทศัน์ เพื่อใช้

สิทธิของเราและปกป้องผลประโยชน์ของเราเม่ือจ าเป็นและชอบดว้ยกฎหมาย  ตวัอย่างเช่น เพื่อตรวจจบั ป้องกนั และ
ตอบสนองต่อขอ้ร้องเรียน เพื่อจดัการและป้องกนัการสูญเสียทรัพยสิ์น  เพื่อตรวจจบัและป้องกนัการกระท าผิดภายใน
สถานท่ีหรือระบบคอมพิวเตอร์ของเรา 

(ญ) การตรวจจับการทุจริต: เพื่อพิสูจน์ตวัตนของท่าน เพื่อตรวจสอบว่ามีการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ (เช่น 
เพื่อปฏิบติัตามกฎดา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และป้องกนัการทุจริต) รวมถึงการท าการตรวจสอบและ
บนัทึกเป็นการภายใน การจดัการทรัพยสิ์น ฐานขอ้มูลดา้นการทุจริต ระบบ และการควบคุมธุรกิจอื่นๆ  

(ฎ) ธุรกรรมองค์กร: ในกรณีของการขาย การโอน การควบรวม การฟ้ืนฟูกิจการ หรือกรณีอ่ืนท่ีคลา้ยกนั เราอาจส่งหรือโอน
ขอ้มูลของท่านให้กบับุคคลท่ีสามหน่ึงฝ่ายหรือมากกว่าในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินการดงักล่าว 

(ฏ) ชีวิต: เพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 

4.2 เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้หลกัเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมาย ประการใด
ประการหน่ึงต่อไปน้ี 

(ก) เพื่อปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเราอยูภ่ายใตบ้งัคบั 
(ข) เพื่อปฏิบติัตามสัญญาท่ีท่าน หรือองคก์รท่ีท่านเป็นตวัแทน เป็นคู่สัญญากบัเราหรือเพื่อใชใ้นการด าเนินการตามค าขอของ

ท่านก่อนเขา้ท าสัญญานั้น 
(ค) เป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบตามกฎหมายของเราและของบุคคลภายนอก  
(ง) เพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 
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(จ) เพื่อประโยชน์สาธารณะ ส าหรับการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือการใชสิ้ทธิของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 
(ฉ) ในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งอาศยัความยินยอมจากท่านส าหรับกิจกรรมบางประเภทซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการ เก็บรวบรวม ใช้ หรือ

เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะขอความยินยอมจากท่านก่อนการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

4.3 ในกรณีท่ีเราอาจใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการด าเนินการอย่างอื่นท่ีไม่ไดร้ะบุไวข้า้งตน้ เราจะมีหนังสือบอกกล่าว
ให้แก่ท่านเพ่ือทราบเพ่ิมเติม โดยจะระบุถึงขอ้มูลท่ีใชเ้ก่ียวกบัการด าเนินการดงักล่าวและจะด าเนินการขอความยินยอมจาก
ท่านก่อนในกรณีท่ีตอ้งไดรั้บความยินยอมจากท่าน 

4.4 ในกรณีท่ีเรามีความจ าเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่าน เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญาหรือมีความ
จ าเป็นตอ้งให้ขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อเขา้ท าสัญญา แลว้ท่านไม่สามารถให้ขอ้มูลส่วนบุคคลแก่เราเม่ือมีการร้องขอ เราอาจไม่
สามารถปฏิบติัตามวตัถุประสงคท่ี์เก่ียวขอ้งขา้งตน้ได ้

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
5.1 เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยงับุคคลภายนอกซ่ึงเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อ

วตัถุประสงค์ตามนโยบายฯฉบบัน้ี โดยท่านสามารถอ่านนโยบายส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกเหล่านั้นเพ่ือศึกษาข้อมูล
เพ่ิมเติมเก่ียวกบัวิธีการท่ีบุคคลภายนอกดงักล่าวเก็บรวบรวม ใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านได้ ซ่ึงท่านเองก็ตกอยู่
ภายใตน้โยบายความเป็นส่วนตวัเหล่านั้นแยกต่างหากดว้ยเช่นกนั 

5.2 เราอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านภายใตว้ตัถุประสงค ์ให้แก่บุคคลท่ีสามดงัต่อไปน้ี 

(ก) ผู้ให้บริการของเรา: เราอาจแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผูใ้ห้บริการหรือผูจ้ดัหาผลิตภณัฑบ์ริการจากภายนอก
เพ่ือให้บริการต่างๆ แทนเราหรือเพ่ือช่วยในการจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการให้แก่ท่าน  

(ข) บริษัทคู่ค้าของเรา: เช่น ศูนยบ์ริการซ่อม ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนอะไหล่รถยนต ์(Supplier) ธุรกิจประกนัภยั ธุรกิจ
สถาบนัการเงิน ธุรกิจให้บริการพนกังานขบัรถ เป็นตน้  

(ค) บุคคลภายนอกตามท่ีกฎหมายก าหนด: ในบางกรณี เราอาจตอ้งเปิดเผยหรือแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบติั
ตามกฎหมาย หรือกฎขอ้บงัคบั ซ่ึงรวมถึง การปฏิบติัตามหน่วยงานท่ีบงัคบัใชก้ฎหมาย ศาล เจา้พนกังาน หน่วยงานรัฐ 
หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ ในกรณีท่ีเราเช่ือว่าจ าเป็นจะตอ้งปฏิบติัตามหน้าท่ีตามกฎหมายหรือกฎขอ้บงัคบัทางกฎหมาย 
หรือเพื่อการปกป้องสิทธิของเรา สิทธิของบุคคลอื่น หรือเพื่อความปลอดภยัของบุคคล หรือเพื่อตรวจสอบ ป้องกนั หรือ
จดัการเก่ียวกบัปัญหาการทุจริต หรือดา้นความมัน่คงหรือความปลอดภยั 

(ง) ที่ปรึกษา: ซ่ึงรวมถึงทนาย เจา้หน้าท่ีเทคนิค และผูต้รวจสอบบญัชีท่ีช่วยเหลือในการด าเนินธุรกิจของเรา และใช้สิทธิ
เรียกร้องตามกฎหมายและต่อสู้สิทธิเรียกร้องในทางกฎหมาย 

(จ) ผู้รับโอนสิทธิและ/หรือหน้าท่ี: ในกรณีของการฟ้ืนฟูกิจการ การควบรวมกิจการ การโอนธุรกิจไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วน
หน่ึง การขาย การซ้ือ การด าเนินกิจการร่วมคา้ การมอบ การโอน หรือการจ าหน่วยส่วนหน่ึงหรือทั้งหมดของธุรกิจ 
ทรัพยสิ์น หรือหุ้น หรือธุรกรรมอื่นท่ีคลา้ยกนั  

5.3 เราอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกในกรณีท่ีกฎหมายก าหนดหรืออนุญาต ดงันั้นหากกฎหมาย
ก าหนดว่าตอ้งไดรั้บความยินยอมจากท่าน เราจะขอความยินยอมจากท่านก่อน 
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 6. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 
6.1 เราจะเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาเท่าท่ีจ าเป็น เพ่ือด าเนินการตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไวใ้นนโยบายน้ี และตาม

หน้าท่ีของเราภายใตก้ฎหมาย โดยหลงัจากขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไม่มีความจ าเป็นหรือไม่มีกฎหมายให้สามารถเก็บไดอ้ีก
ต่อไป เราจะลบหรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ท่านทราบ 

6.2 ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลอาจแตกต่างกนัขึ้นอยู่กบัวตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล ในกรณีท่ีจะน าขอ้มูล
ส่วนบุคคลมาใชเ้ป็นระยะเวลาส้ันๆ เช่น เพ่ืองานใดงานหน่ึงเป็นการเฉพาะ กิจกรรมทางการตลาด หรือเพ่ือวตัถุประสงคใ์น
การสรรหาบุคลากร เราอาจลบหรือท าลายขอ้มูลนั้นหลงัส้ินสุดระยะเวลาดงักล่าว 

6.3 ท่านมีสิทธิท่ีจะให้เราลบ ท าลาย หรือท าให้ขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวัท่านไดใ้นบางกรณี เวน้แต่เรามี
ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวต้ามกฎหมายก าหนด 

7.  นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้เยาว์  
 ผลิตภณัฑ์ บริการและเวบ็ไซต์ของเราไม่ไดมี้เป้าหมายหรือเจตนาท่ีจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจากผูเ้ยาว์ท่ีอายุต  ่ากว่า 20 ปี 

บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ และบุคคลไร้ความสามารถ หากท่านเป็นผูเ้ยาว์ บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ หรือบุคคลไร้
ความสามารถซ่ึงตอ้งการจะติดต่อด าเนินการกบัเรา ท่านตอ้งไดรั้บความยินยอมจากผูป้กครองตามท่ีกฎหมายก าหนด ผูพ้ิทกัษต์าม
กฎหมายหรือผูอ้นุบาลก่อนท่ีจะติดต่อเราหรือให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา 

8. สิทธใินข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  
ท่านมีสิทธิต่อไปน้ีเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีอยูใ่นความครอบครองของเรา หากท่านประสงคจ์ะขอใชสิ้ทธิ ท่านสามารถ
ติดต่อเราไดต้ามรายละเอียดในหวัขอ้ "วิธีการติดต่อเรา" ขา้งตน้  

8.1 สิทธิในการเขา้ถึง 
ท่านอาจขอเขา้ถึงหรือขอทราบรายละเอียดของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านใหไ้วแ้ก่เราได ้เวน้แต่ เป็นการปฏิเสธตามกฎหมายหรือ
ค าส่ังศาล หรือ การเขา้ถึงหรือขอทราบรายละเอียดนั้นจะส่งผลกระทบท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของ
ผูอ้ื่น  

8.2 สิทธิในการแกไ้ขขอ้มูลให้ถูกตอ้ง 

ท่านมีสิทธิขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านหากขอ้มูลส่วนบุคคลเก่ียวกบัท่านท่ีอยูใ่นความครอบครองของเรานั้นไม่ถูกตอ้ง
หรือไม่สมบูรณ์  

8.3 สิทธิในการขอให้ลบหรือท าลายขอ้มูล 
ท่านมีสิทธิขอให้เราลบหรือท าลาย หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตัวท่านได้ ในกรณี
ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งด าเนินการตามวตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวมหรือใชอ้ีกต่อไป   
(ข) ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านไดเ้พิกถอนความยินยอมให้เราท าการเก็บรักษา ใช ้และเปิดเผย และเราไดท้  าการตรวจสอบแลว้ 

ไม่มีเหตุตามกฎหมายท่ีเราจะสามารถเก็บรวบรวมหรือใชอ้ีกต่อไป 
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(ค) ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านไดท้  าการคดัคา้นมิให้เราท าเก็บรวบรวมหรือใชอ้ีกต่อไป และเราไม่สามารถปฏิเสธค าขอคดัคา้น
โดยอาศยัขอ้ยกเวน้ทางกฎหมายท่ีมีผลใชบ้งัคบั 

(ง) ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านขอคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวตัถุประสงคเ์ก่ียวกบั
การตลาดแบบตรง  

(จ) ขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นมีการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย 

ท่านมีสิทธิขอให้ลบหรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านให้ไวข้า้งตน้ เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามกฎหมาย เช่น การเก็บขอ้มูลส่วน
บุคคลนั้นมีความจ าเป็นตามวตัถุประสงค์เพ่ือการปฏิบติัตามสัญญา หรือเพ่ือวตัถุประสงค์ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตาม
กฎหมาย  ปฏิบติัตาม ใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือยกขึ้นต่อสู้ขอ้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือวตัถุประสงค์อื่นท่ี
กฎหมายก าหนดไว ้

8.4 สิทธิในการจ ากดัการใช ้
ท่านมีสิทธิขอให้เราระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 

(ก) ท่านไดข้อให้เราแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์  และเราอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบค า
ขอของท่าน 

(ข) ท่านไดข้อให้ระงบัการใชข้อ้มูลท่ีเราอาจเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยโดยมิชอบ แทนการลบหรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคล
ดงักล่าว   

(ค) เราหมดความจ าเป็นในการเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามวตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวม แตท่่านมีความจ าเป็นตอ้ง
ขอให้เราเก็บรักษาไวเ้พ่ือใชใ้นการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบติัตามหรือการใชสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 
หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพ่ือประโยชน์ของท่าน 

(ง)  ท่านไดค้ดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศยัหรืออา้งประโยชน์สาธารณะ หรือ
การใชอ้ านาจรัฐ หรือประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย และเราอยูใ่นขั้นตอนการตรวจสอบค าขอของท่าน 

(จ) ท่านได้คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยหรืออ้างการศึกษาวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ ประวติัศาสตร์ หรือสถิติ (หากมี) และเราอยูใ่นขั้นตอนการตรวจสอบค าขอของท่าน  

8.5 สิทธิในการคดัคา้น 
ท่านมีสิทธิคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลได ้ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

(ก) เป็นการด าเนินการเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของเราหรือของบุคคลอื่น 
(ข) เป็นการด าเนินการเพ่ือประโยชน์สาธารณะ หรือการใชอ้ านาจรัฐท่ีไดม้อบให้แก่เรา  
(ค) กรณีท่ีเราเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวตัถุประสงคท์างการตลาดแบบตรง 
(ง) เป็นการด าเนินการเพื่อวตัถุประสงคเ์ก่ียวกบัการศึกษาวิจยัทางวิทยาศาสตร์ ประวติัศาสตร์ หรือสถิติ (หากมี) 

หากท่านใชสิ้ทธิในการคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว ท่านมีสิทธิแจง้ความประสงคว่์าจะ
ให้เราลบหรือจ ากดัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ิมเติมได ้
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8.6 สิทธิในการโอนยา้ย 

ท่านมีสิทธิขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีเราเก็บรวบรวมไว ้โดยขอให้เราส่งขอ้มูลดงักล่าวให้ท่านในรูปแบบเอกสารหรือ
ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์โดยวิธีการอตัโนมติัได ้เวน้แต่ การขอโอนยา้ยขอ้มูลดงักล่าวไม่สามารถด าเนินการไดภ้ายใตข้อ้จ ากดัของ
วิธีการของเรา 

8.7 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม  

ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยได ้ หากเป็นกรณีท่ีท่านไดเ้คยให้ความยินยอมไวก้บัเรา เวน้
แต่มีขอ้จ ากดัสิทธิในการถอนความยินยอมโดยกฎหมาย หรือการปฏิบติัหนา้ท่ีตามสัญญาของเราท่ีเป็นประโยชน์แก่ท่าน ทั้งน้ี 
การถอนความยินยอมของท่านจะไม่ส่งผลกระทบต่อ การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านไดใ้ห้ความ
ยินยอมไปแลว้ 

8.8 สิทธิในการร้องเรียน 

ท่านมีสิทธิร้องเรียนเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลได ้ในกรณีท่ีพบว่าเราฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย โดยท่านสามารถร้องเรียนไดผ้า่นช่องทางการติดต่อของเรา และท่านอาจร้องเรียนกรณีดงักล่าวไปยงัคณะกรรมการ
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลได ้

9. วิธีการติดต่อเรา 
หากท่านต้องการสอบถามเพ่ิมเติมหรือต้องการใช้สิทธิของท่านตามนโยบายฯ น้ี ท่านสามารถติดต่อเราได้ทางเว็บไซต์ 
(https://www. krungthai.co.th) หรือตามขอ้มูลการติดต่อท่ีระบุไวด้า้นล่าง 

• ส่งอีเมลถึงเราไดท่ี้:   dataprotection@krungthai.co.th 
• โทรศพัทติ์ดต่อเราไดท่ี้หมายเลข: ทีมงานคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล    

02-291-8888  ต่อ 250 
เวลาท าการ : จนัทร์ – ศุกร์ 8.30 – 17.30 น. 

• ส่งโทรสารถึงเราไดท่ี้:   02-291-8621 
• ส่งจดหมายถึงเราไดท่ี้:   ทีมงานคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล 
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10. การแก้ไขนโยบายฯ นี ้

10.1 เราอาจแกไ้ขนโยบายฯ น้ีเป็นคร้ังคราวเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีเปล่ียนแปลงไป และเพ่ือให้
สอดคลอ้งกบักฎหมายท่ีบงัคบัใช ้โดยเราจะแจง้นโยบายท่ีเปล่ียนแปลงให้ท่านทราบผา่นช่องทางการติดต่อของเรา 

10.2 เราจะใชน้โยบายฯ ฉบบัล่าสุด ส าหรับอา้งอิงวิธีการในการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

นโยบายฯ น้ีมีผลบงัคบั วนัท่ี 1 มิถุนายน 2565 และให้ใชแ้ทนนโยบายความเป็นส่วนตวัต่าง ๆ ท่ีเราก าหนดมาก่อนหนา้น้ีทั้งหมด  

mailto:dataprotection@krungthai.co.th

