
นโยบายความเป็นส่วนตัว 

นโยบายความเป็นสว่นตวันีก้ลา่วถึงการเก็บรวบรวม การน าไปใช้ และการเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลโดยสมาชิกใด ๆ 
ในกลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (”ธนาคารฯ”)    ข้อมลูสว่นบคุคล หมายถึง ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลใดบคุคลหนึ่ง (“ท่าน”)  

ข้อมลูสว่นบคุคลประกอบด้วยบรรดาข้อมลูรายละเอียดทัง้หมดท่ีธนาคารฯ 
มีไว้หรือเก็บรวบรวมไว้ซึง่เป็นข้อมลูท่ีเก่ียวกบัท่านไมว่า่โดยตรงหรือโดยอ้อม หรือเก่ียวกบัการท าธุรกรรมของท่าน ธุรกรรมท่ีมีผลตอ่ท่าน 
ข้อมลูทางการเงิน การติดตอ่สมัพนัธ์และการด าเนินกิจกรรมตา่ง ๆ กบัธนาคารฯ 
รวมตลอดถึงข้อมลูท่ีได้รับจากบคุคลภายนอกและข้อมลูท่ีเก็บรวบรวมจากการท่ีท่านเข้าใช้งานเวบ็ไซต์และบริการธนาคารทางอิเลก็ทรอนิกส์ของ
ธนาคารฯ   

วัตถุประสงค์ที่ธนาคารฯ อาจน าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ด าเนินการ  

ธนาคารฯ อาจน าข้อมลูสว่นบคุคลของท่านไปใช้ด าเนินการเพื่อวตัถปุระสงค์ตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

1. การด าเนินการเก่ียวกบัการสมคัรขอใช้ผลิตภณัฑ์หรือบริการ  การช าระเงิน การท าธุรกรรมตา่ง ๆ 
และการด าเนินการตามค าสัง่หรือค าร้องขอตา่ง ๆ  

2. การจดัหาผลิตภณัฑ์และการให้บริการ (รวมทัง้บริการธนาคารทางอิเลก็ทรอนิกส์) 

3. การประเมินความเหมาะสมส าหรับผลิตภณัฑ์และบริการ  

4. การวิเคราะห์เครดิต รวมทัง้การตรวจสอบเครดิตและการก าหนดวงเงินเครดิต 

5. เพื่อวตัถปุระสงค์ในการปฏิบติัการของธนาคารฯ  

6. การวิเคราะห์ทางสถิติ รวมทัง้การวิเคราะห์พฤติกรรมและการจดัท าข้อมลูเก่ียวกบัลกูค้า 

7. การริเร่ิม การด ารงและการจดัการเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ของธนาคารฯ และบญัชีท่ีมีไว้กบัธนาคารฯ  

8. การวิจยัและส ารวจตลาดเพื่อวตัถปุระสงค์ในการพฒันาปรับปรุงผลิตภณัฑ์และบริการของธนาคารฯ ให้ดีย่ิงขึน้ 

9. เพื่อวตัถปุระสงค์ทางการตลาด การจดังานสง่เสริมการขาย การจดัการแข่งขนั และการจบัสลากของรางวลั 

10. เพื่อการป้องกนั การตรวจจบั การสอบสวนและการฟ้องร้องด าเนินคดีอาชญากรรมในเขตอ านาจใด ๆ ก็ตาม 
(ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเฉพาะการฟอกเงิน การก่อการร้าย การฉ้อฉล และอาชญากรรมทางการเงินอื่น ๆ ) 

11. การพิสจูน์ทราบตวับคุคล การตรวจคดักรองท่ีเก่ียวข้องกบัมาตรการลงโทษของทางราชการ และการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ 

12. เพื่อการปฏิบติัตามกฎหมายไมว่า่จะเป็นกฎหมายในประเทศหรือกฎหมายตา่งประเทศ กฎข้อบงัคบั จรรยาบรรณ ค าสัง่ 
ค าตดัสินหรือค าสัง่ศาล ข้อตกลงท่ีท าขึน้ระหวา่งสมาชิกใด ๆ ในกลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดกบัหน่วยงานท่ีมีอ านาจ 
หน่วยงานก ากบัดแูล หรือหน่วยงานบงัคบัใช้กฎหมาย   นโยบาย (รวมถึงนโยบายของกลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด) 
แนวปฏิบติัท่ีดี  มาตรการลงโทษหรือค าสัง่ห้ามของหน่วยงานผู้มีอ านาจ  
ข้อก าหนดให้ต้องมีการรายงานข้อมลูภายใต้บงัคบัของกฎหมายท่ีเก่ียวเน่ืองด้วยธุรกรรมทางการเงิน  
และข้อเรียกร้องหรือค าร้องขอจากหน่วยงานผู้มีอ านาจ หน่วยงานก ากบัดแูล หน่วยงานด้านการยติุธรรม หน่วยงานบงัคบัใช้กฎหมาย 
หรือหน่วยงานเก่ียวกบัก ากบัดแูลการปริวรรตเงินตราหรือหลกัทรัพย์  

13. เพื่อการขอค าแนะน าจากท่ีปรึกษาผู้ เช่ียวชาญ ซึง่ในสว่นท่ีเก่ียวกบัการด าเนินการใด ๆ ทางกฎหมาย 
(รวมทัง้การด าเนินการทางกฎหมายท่ีอาจมีขึน้) 
ให้รวมถึงเพื่อวตัถปุระสงค์ในการขอรับค าแนะน าเก่ียวกบักฎหมายหรือเพื่อการก าหนด การใช้ หรือการปกป้องสิทธิทางกฎหมายด้วย 

14. เพื่อการตรวจตราบริเวณสถานประกอบการและเคร่ืองเบิกถอนเงินสด (ATM) 

ธนาคารฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลใดได้บ้าง 

สมาชิกของธนาคารฯ รวมถึงเจ้าหน้าท่ี พนกังาน ตวัแทนและท่ีปรึกษาของธนาคารฯ 
มีสิทธิเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของท่านเพื่อวตัถปุระสงค์ใดก็ตามดงัระบไุว้ข้างต้น โดยเป็นการเปิดเผยให้กบับคุคลตา่ง ๆ ตอ่ไปนี  ้

1. สมาชิกของกลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดทกุแห่งทัว่โลก รวมทัง้ผู้ ท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ี พนกังาน ตวัแทน หรือกรรมการ 

2. ท่ีปรึกษาผู้ เช่ียวชาญ (รวมทัง้ผู้ตรวจสอบ)  ผู้ให้บริการท่ีเป็นบคุคลภายนอก ตวัแทน 
หรือผู้รับจ้างอิสระซึง่เป็นผู้ให้บริการเพื่อสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจของธนาคารฯ 

3. บคุคลใดก็ตามซึง่ได้รับอนญุาตหรือได้รับการก าหนดให้เปิดเผยข้อมลูได้ตามกฎหมายไมว่า่ในประเทศหรือตา่งประเทศ 
หรือตามกฎข้อบงัคบั หรือเคร่ืองมืออื่นใดท่ีมีอ านาจใช้บงัคบั 

4. ศาล หน่วยงานด้านการยติุธรรม หน่วยงานก ากบัดแูล หนว่ยงานบงัคบัใช้กฎหมาย 
หน่วยงานก ากบัดแูลการปริวรรตเงินตราหรือหลกัทรัพย์ หน่วยงานด้านการภาษีอากร หรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจอื่นใด 
(รวมถึงหน่วยงานท่ีมีอ านาจใด ๆ ท่ีอยู่ในระหวา่งการสอบสวนการกระท าผิดกฎหมาย) หรือตวัแทนของหน่วยงานดงักลา่ว 

5. ตวัแทนติดตามทวงถามหนี ้  หน่วยงานเก่ียวกบัข้อมลูเครดิต หรืออ้างอิงข้อมลูเครดิต หน่วยงานเก่ียวกบัการจดัอนัดบัเครดิต 
ผู้รับประกนัภยัหรือนายหน้าผู้รับประกนัภยั ผู้ให้บริการคุ้มครองเครดิตไมว่า่โดยตรงหรือโดยอ้อม 
และหน่วยงานป้องกนัการหลอกลวงฉ้อฉล 



6. สถาบนัการเงินตา่ง ๆ ท่ีด าเนินการเก่ียวกบัการตรวจสอบเครดิต การตรวจสอบเก่ียวกบัการป้องกนัการฟอกเงิน 
เพื่อวตัถปุระสงค์ในการป้องกนัการหลอกลวงฉ้อฉลและการตรวจจบัอาชญากรรม 

7. บคุคลใดก็ตามซึง่ธนาคารฯ 
พิจารณาเห็นแล้ววา่จ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมลูให้ทราบเพื่ออ านวยความสะดวกในการสมคัรขอใช้บริการหรือผลิตภณัฑ์กบัสมาชิกใด ๆ 
ในกลุม่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 

8. บคุคลใดก็ตามซึง่ธนาคารฯ 
พิจารณาเห็นแล้ววา่จ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมลูให้ทราบเพื่อการให้บริการท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ใดผลิตภณัฑ์หนึ่งในเขตอ านาจใด ๆ 
ก็ตาม 

ความมั่นคงปลอดภัย 

ความมัน่คงปลอดภยัของข้อมลูสว่นบคุคลของท่านถือวา่มีความส าคญัอย่างย่ิงส าหรับธนาคารฯ  ธนาคารฯ และบรรดาสมาชิกในกลุม่ธนาคารฯ 
ทัง้หมดถือปฏิบติัตามมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัทางเทคนิคและมาตรการขององค์กรเพื่อปกป้องข้อมลูสว่นบคุคลของท่าน   
กรณีท่ีมีการใช้บริการจากผู้ให้บริการท่ีเป็นบคุคลภายนอก ธนาคารฯ 
ก าหนดให้ผู้ให้บริการเหลา่นัน้ยึดถือตามมาตรฐานความมัน่คงปลอดภยัในระดบัเดียวกนักบัธนาคารฯ  ทัง้นี ้
ข้อมลูสว่นบคุคลอาจมีการสง่ตอ่หรือเก็บรักษาไว้ ณ สถานท่ีใดนอกประเทศถ่ินท่ีอยู่ของท่านก็ได้ 
แตไ่มว่า่จะมีการสง่ตอ่ข้อมลูสว่นบคุคลไปยงัท่ีใดก็ตาม ธนาคารฯ 
จะด าเนินการทกุขัน้ตอนตามความจ าเป็นท่ีสมควรเพื่อให้มัน่ใจได้วา่ข้อมลูสว่นบคุคลนัน้มีการเก็บรักษาไว้อย่างมัน่คงปลอดภยั 

ท่านควรตระหนกัดีวา่อินเทอร์เน็ตมิใช่ช่องทางการสื่อสารท่ีมัน่คงปลอดภยั และการรับและการสง่ข้อมลูทางอินเทอร์เน็ตย่อมมีความเสี่ยงแฝงอยู่ 
ซึง่รวมถึงความเสี่ยงจากการเข้าถึงและการแทรกแซงข้อมลูโดยบคุคลภายนอกท่ีไมไ่ด้รับอนญุาต  
ข้อมลูท่ีสง่ผา่นทางอินเทอร์เน็ตอาจมีการสง่ผา่นไปได้ทัว่โลก (แม้ผู้สง่และผู้รับจะอยู่ในประเทศเดียวกนัก็ตาม) 
โดยผา่นทางประเทศท่ีมีการบงัคบัใช้กฎหมายเก่ียวกบัความเป็นสว่นตวัและการปกป้องข้อมลูในระดบัความเข้มงวดท่ีต ่ากวา่ประเทศถ่ินท่ีอยู่ของ
ท่าน  ธนาคารฯ ไมม่ีหน้าท่ีรับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ ตอ่การเก็บรักษาความลบั ความมัน่คงปลอดภยั 
หรือความสมบรูณ์ของข้อมลูสว่นบคุคลของท่านในสว่นท่ีเก่ียวกบัการสง่ผา่นข้อมลูทางอินเทอร์เน็ตแตอ่ย่างใด 

ข้อก าหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ 

ในข้อสญัญาเก่ียวกบัการบริการทางธนาคารและผลิตภณัฑ์ตา่ง ๆ ของธนาคารฯ นัน้ 
อาจมีข้อก าหนดและเง่ือนไขอื่นท่ีก าหนดไว้เป็นการจ าเพาะเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของท่านไว้ด้วย 
ซึง่ต้องใช้อ้างอิงควบคูไ่ปกบัค าประกาศนโยบายความเป็นสว่นตวันี ้

การสงวนข้อมูล 

ธนาคารฯ สงวนข้อมลูสว่นบคุคลของท่านไว้เพื่อวตัถปุระสงค์ในทางกฎหมาย การก ากบัดแูล การด าเนินธุรกิจ และการปฏิบติัการของธนาคารฯ 

การตลาด 

ธนาคารฯ จะไมจ่ดัสง่ข้อมลูทางการตลาดให้กบัท่านหากท่านร้องขอเป็นการเฉพาะมิให้ธนาคารฯ กระท าการดงักลา่ว 

การตรวจตดิตาม  

ธนาคารฯ อาจมีการบนัทึกและติดตามการสื่อสารข้อมลูทางอิเล็กทรอนิกส์ระหวา่งท่านกบัธนาคารฯ 
ภายในขอบเขตเท่าท่ีกฎหมายอนญุาตให้กระท าได้ เพื่อให้มัน่ใจได้วา่ธนาคารฯ ได้ปฏิบติัตามภาระหน้าท่ีตามกฎหมายและการก ากบัดแูล 
รวมทัง้ปฏิบติัตามนโยบายภายในของธนาคารฯ เพื่อวตัถปุระสงค์ดงัท่ีกลา่วข้างต้น 

สทิธใินการเข้าถงึข้อมูล 

ภายใต้บงัคบัของกฎหมาย กฎข้อบงัคบั และ/หรือแนวปฏิบติัส าหรับธุรกิจการธนาคาร 
ท่านอาจมีสิทธิในการร้องขอส าเนาข้อมลูสว่นบคุคลท่ีมีการน าไปด าเนินการในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัท่านได้ ทัง้นี ้ ธนาคารฯ 
อาจได้รับอนญุาตให้เรียกเก็บคา่ธรรมเนียมจากการร้องขอส าเนาข้อมลูส่วนบคุคลได้ตามกฎหมาย 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว 

นโยบายความเป็นสว่นตวันีอ้าจมีการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบนับ้างเป็นครัง้คราว และควรมีการอา่นทบทวนอย่างสม ่าเสมอ 

การสมัครปฏบิัตงิานกับกลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 

โปรดดท่ีูค าประกาศนโยบายความเป็นสว่นตวัส าหรับการสรรหาบคุลากรในกลุม่ธนาคารฯ ทัว่โลกซึง่มีระบแุยกไว้โดยเฉพาะ 

ไฟล์คุกกี ้

โปรดดท่ีูนโยบายของธนาคารฯ เก่ียวกบัไฟล์คกุกี ้(Cookie) ซึง่มีระบแุยกไว้โดยเฉพาะ 

เวบ็ไซต์ที่มีการเชื่อมต่อ 

นโยบายความเป็นสว่นตวัของธนาคารฯ มิได้ใช้บงัคบักบัเว็บไซต์ภายนอกท่ีมีสื่อโฆษณาออนไลน์ของธนาคารฯ ปรากฎอยู่ 
หรือมิได้ใช้บงัคบักบัเวบ็ไซต์ภายนอกท่ีมีการเช่ือมตอ่กบัเวบ็ไซต์ของธนาคารฯ ซึง่ธนาคารฯ 
มิได้เป็นผู้ด าเนินการหรือควบคมุดแูลเวบ็ไซต์ภายนอกดงักลา่ว  



 

 


