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ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) 

ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคารเกียรตินาคินภัทร”) บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร 

จ ากดั (มหาชน) (“บล. เกียรตินาคินภัทร”) บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (“บลจ. เกียรติ

นาคินภทัร”) บริษัท เคเคพี แคปปิตอล จ ากดั )มหาชน(  และบริษัท เคเคพี ทาวเวอร์ จ ากดั (รวมเรียกว่า “บริษัทในกลุ่ม

ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร” “เรา” หรือ “ของเรา”) รวมถึงกองทนุต่าง ๆ ภายใต้การจดัการหรือการจดัตัง้ของเรา 

ตระหนักถึงความส าคญัของมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจึงออกประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี ้เพื่อให้ท่านได้ทราบ

แนวทางของเราในการรักษาข้อมูลสว่นบุคคลของท่าน เพื่ออธิบายเหตุผลและวิธีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ 

โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศ และเพื่ออธิบายสิทธิต่าง ๆ ที่ท่านมีเก่ียวกับข้อมูลส่วนบคุคลของท่าน 

รวมถึงช่องทางในการใช้สทิธิดงักลา่วเพื่อการรักษาสทิธิในข้อมลูสว่นบคุคลของท่านเมื่อท่านใช้บริการหรือผลิตภณัฑ์ของ

เราผา่นช่องทางตา่ง ๆ 

1. ภาพรวม 

เราจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เพียงเท่าที่จ าเป็น

เพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ใดวตัถปุระสงค์หนึง่ตามที่จะได้กลา่วตอ่ไปในประกาศความเป็นสว่นตวัฉบบันี ้หรือวตัถปุระสงค์

อื่นใดตามที่ได้กล่าวไว้ในเอกสารหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ เก่ียวกับการให้ความยินยอมเพื่อเก็บรวบรวม ใช้ 

เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นไปยงัตา่งประเทศเทา่นัน้ 

ประกาศความเป็นสว่นตวัฉบบันีใ้ช้บงัคบักบัวิธีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมลูสว่นบคุคลของ

ทา่นไปยงัตา่งประเทศ ที่เก่ียวข้องกบัการใช้บริการหรือผลติภณัฑ์ของเราผา่นช่องทางตา่ง ๆ เช่น สาขา เว็บไซต์ แอปพลิเค

ชนั (Application) หรือช่องทางบริการอื่นใดของเรา หรือของพนัธมิตรทางธุรกิจเรา โดยประกาศความเป็นสว่นตวัฉบบันีจ้ะ

ไม่ใช้บงัคบักับการใช้บริการหรือผลิตภณัฑ์อื่นใดที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของหรือไม่อยู่ในความควบคมุของเรา ทัง้นี ้ประกาศ

ความเป็นสว่นตวัฉบบันีใ้ช้บงัคบักบัข้อมลูสว่นบคุคล (ตามที่ระบไุว้ในข้อ 2 ข้างลา่งนี)้ ของ (1) ลกูค้าบคุคลธรรมดาของ

เรา ทัง้ที่เป็นลกูค้าเป้าหมาย (ผู้ที่อาจเป็นลกูค้าในอนาคต) ลกูค้าปัจจุบนั และลกูค้าในอดีต  รวมถึง บุคคลธรรมดาที่

เก่ียวข้องกบัลกูค้าบคุคลธรรมดาดงักลา่ว (2) พนกังาน บคุลากร เจ้าหน้าที่ ผู้แทน ผู้ ถือหุ้น บคุคลผู้มีอ านาจ กรรมการ ผู้

ติดต่อ ตวัแทน และบคุคลธรรมดาอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบัลกูค้านิติบคุคลและบคุคลธรรมดาที่กล่าวข้างต้น ทัง้ที่เป็นลกูค้า

เป้าหมาย (ผู้ที่อาจเป็นลกูค้าในอนาคต) ลกูค้าปัจจุบนั และลกูค้าในอดีต และ (3) บคุคลธรรมดาที่เก่ียวข้องกบับคุคลที่

เคยเป็น เป็น หรือจะเป็นผู้ ให้บริการภายนอกหรือคู่ค้าของเรา ทัง้นี ้ข้อมลูสว่นบคุคลที่เราได้น ามาประมวลผลแล้ว จะถือ

เป็นกรรมสทิธ์ิของเรา  

บุคคลธรรมดาจะรวมเรียกว่า "ท่าน" หรือ "ของท่าน"  ส่วนลูกค้าบุคคลธรรมดาและลกูค้านิติบุคคลจะรวม

เรียกวา่ "ลูกค้า" 
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ประกาศความเป็นสว่นตวัฉบบันีไ้ด้จดัท าขึน้เป็นภาษาไทยและฉบบัแปลภาษาองักฤษ ซึ่งหากกรณีมีข้อความที่

ขดักนั ให้ถือประกาศความเป็นสว่นตวัฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

หากทา่นมีข้อสงสยั หรือมีข้อเสนอแนะประการใดเก่ียวกบัแนวทางของเราในการรักษาข้อมลูสว่นบคุคลของท่าน 

หรือหากทา่นต้องการใช้สทิธิของทา่นตามกฎหมาย ทา่นสามารถติดตอ่เราผา่นช่องทางตอ่ไปนี ้

เจ้าหน้าที่ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา (Group Data Protection Officer)  

กลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ถนนสขุมุวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา

กรุงเทพฯ 10110  

หรือ 

DPO@kkpfg.com 

2. บริษัทในกลุ่มธุรกจิการเงนิเกยีรตินาคนิภทัรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้าง 

"ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมลูเก่ียวกบัทา่นซึง่ระบถุึงตวัทา่นหรือท าให้สามารถระบตุวัทา่นได้ ตามที่ระบไุว้

ข้างล่างนี ้โดยเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทัง้ที่เราได้รับจากท่านโดยตรง เช่น ผ่านทางพนกังาน หรือ

ศนูย์บริการข้อมลูลกูค้า (call center) หรือช่องทางบริการอื่นใดของเรา หรือจากแหลง่อื่นโดยอ้อม เช่น บริษัทในกลุม่ธุรกิจ

การเงินเกียรตินาคินภทัร แหลง่สาธารณะ ผู้ให้บริการภายนอก ที่ปรึกษา พนัธมิตรทางธุรกิจ หนว่ยงาน องค์กร บคุคลใด ๆ 

ที่มีสญัญากับเรา เช่น ผู้ รับฝากทรัพย์สินที่เป็นบุคคลภายนอก ผู้ รับฝากทรัพย์สินช่วง และนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

หน่วยงานรัฐทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ บคุคลที่ท่านแต่งตัง้หรือให้เป็นตัวแทนของท่าน และ บคุคลที่มีสิทธิโดย

ชอบด้วยกฎหมาย หรือได้รับอนญุาตหรือได้รับความยินยอมในการเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของท่านมายงัเรา  โดยบคุคล

ดงักลา่วได้ปฏิบตัิถกูต้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลแล้ว  ทัง้นี ้ประเภทของข้อมลูที่เราเก็บรวบรวมขึน้อยู่กบั

ความสมัพนัธ์ของลกูค้าหรือนิติบคุคล กบัเรา และบริการหรือผลติภณัฑ์ที่ลกูค้าต้องการจากเรา 

 "ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว" หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายจัดประเภทเป็นข้อมูลที่มีความ

ออ่นไหว  

กรณีลกูค้าบคุคลธรรมดา 

ข้อมูลส่วนบุคคล ให้รวมถึง 

ก) ข้อมลูแสดงตวัตน (Identity Data) เช่น ช่ือ นามสกลุ วนัเดือนปีเกิด สญัชาติ เลขประจ าตวัประชาชน 

เลขที่หนงัสือเดินทาง (กรณีบคุคลต่างด้าว) สถานภาพการสมรส การศึกษา ข้อมลูการท างาน (เช่น 
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อาชีพ ช่ือสถานที่ท างาน ต าแหน่ง เงินเดือน) ลายมือช่ือ รูปถ่าย ทะเบียนบ้าน รวมถึง ข้อมูลส่วน

บคุคลที่มีความออ่นไหวตามที่ก าหนดด้านลา่ง 

ข) ข้อมลูการติดตอ่ (Contact Details) เช่น ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท์ อีเมล เป็นต้น 

ค) ข้อมลูที่เก่ียวกบัครอบครัวของทา่น วิถีในการด าเนินชีวิตและสถานภาพทางสงัคม (Status Data) เช่น 

สถานภาพสมรส จ านวนบตุร 

ง) ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลการท าธุรกรรมกับเรา (Financial and Transaction Data) เช่น 

หมายเลขบญัชีและประเภทของบญัชี ข้อมลูพร้อมเพย์ ข้อมลูที่เก่ียวกบัธุรกรรม ประวตัิทางการเงิน 

ข้อมลูจากฐานข้อมลูของกรมบงัคบัคดี  ข้อมลูเก่ียวกบัสถานภาพทางการเงิน (เช่น รายได้ ความมัง่

คัง่ ทรัพย์สินและหนีส้ิน หลกัฐานของรายรับหรือรายจ่าย ข้อมลูเครดิต ประวตัิการกู้ยืมเงิน ประวตัิ

สนิเช่ือ และข้อมลูการช าระหนี)้  ความต้องการและจดุมุง่หมายทางการเงิน 

จ) ข้อมลูภาพและเสียงที่ได้จากการติดต่อกบัเรา (Communication Data) เช่น ส าเนาบตัรประจ าตวั

ประชาชน ส าเนาหนงัสอืเดินทาง ภาพและ/หรือเสยีงจากกล้องวงจรปิด จากการสนทนาทางโทรศพัท์ 

หรือจากการสือ่สารผา่นช่องทางออนไลน์หรือช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์อื่นใดของเรา 

ฉ) ข้อมลูสว่นบคุคลอื่น ๆ ท่ีเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยเก่ียวข้องกบัความสมัพนัธ์กบัเรา เช่น ข้อมลู

ที่ทา่นให้แก่เราในสญัญา แบบฟอร์ม แบบส ารวจหรือแบบสอบถาม หรือข้อมลูที่เก็บรวบรวมเมื่อท่าน

เข้าร่วมกิจกรรมทางธุรกิจ การสมัมนา หรือกิจกรรมทางสงัคมของเรา และ 

ช) ข้อมูลทางออนไลน์ ข้อมูลความช่ืนชอบของลูกค้าในการค้นหาข้อมูลหรือใช้ข้อมูลผ่านช่องทาง

อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมลูและกิจกรรมใน Social Media ซึ่งรวมถึง ข้อมูลทางการเงิน ข้อมลูการเข้าสู่

ระบบสมาชิก เลขที่อยู่ไอพีหรืออินเทอร์เน็ตโพรโทคอล ( IP Address) ข้อมลูอุปกรณ์อจัฉริยะ การ

ยืนยนัตวัตน การค้นข้อมลู (Browsing) สถานที่ตัง้ (Location) การเข้าเว็บไซต์ และ รูปแบบการใช้

จ่าย (Spending Patterns) หรือ การค้นหาข้อมลูเก่ียวกบับริการหรือผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ ของเรา จาก

การใช้คกุกีห้รือการเช่ือมตอ่เว็บไซต์อื่น ๆ ท่ีทา่นเข้าไปใช้บริการ 

กรณีลกูค้านิติบคุคล หรือ ผู้ให้บริการภายนอกหรือคูค้่าตา่ง ๆ  

ข้อมูลส่วนบุคคล ให้รวมถึง 

ก) ข้อมลูแสดงตวัตน (Identity Data) เช่น ช่ือ นามสกุล วนัเดือนปีเกิด สญัชาติ เลขประจ าตวัประชาชน 

เลขที่หนงัสือเดินทาง (กรณีบคุคลต่างด้าว) ข้อมูลในประวตัิส่วนบุคคล การศึกษา ข้อมูลการท างาน 
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(เช่น อาชีพ ช่ือสถานท่ีท างาน ต าแหนง่ ความเป็นเจ้าของหรืออตัราสว่นการถือหุ้น) ลายมือช่ือ รูปถ่าย 

ทะเบียนบ้าน รวมถึง ข้อมลูสว่นบคุคลที่มีความออ่นไหวตามที่ก าหนดด้านลา่ง 

ข) ข้อมลูการติดตอ่ (Contact Details) เช่น ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท์ อีเมล เป็นต้น 

ค) ข้อมูลที่สร้างขึน้เก่ียวกับความสมัพนัธ์ของลูกค้ากับเรา เช่น การเปิดบญัชี การบริหารจัดการ การ

ด าเนินงาน การช าระเงิน การช าระบญัชี การประมวลผลและการรายงานในนามของลูกค้า ข้อมูล

ดงักลา่วอาจรวมถึงลายมือช่ือและหนงัสอืติดตอ่กบัเรา 

ง) ข้อมลูสว่นบคุคลอื่น ๆ ท่ีเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยเก่ียวข้องกบัความสมัพนัธ์กบัเรา เช่น ข้อมลูที่

ทา่นให้แก่เราในสญัญา แบบฟอร์ม แบบส ารวจหรือแบบสอบถาม หรือข้อมลูที่เก็บรวบรวมเมื่อท่านเข้า

ร่วมกิจกรรมทางธุรกิจ การสมัมนา หรือกิจกรรมทางสงัคมของเรา และ 

จ) ข้อมลูภาพและ/หรือเสยีงที่ได้จากการติดตอ่กบัเรา (Communication Data) เช่น ส าเนาบตัรประจ าตวั

ประชาชน ส าเนาหนงัสือเดินทาง ภาพและ/หรือเสียงจากกล้องวงจรปิด จากการสนทนาทางโทรศพัท์ 

หรือจากการสือ่สารผา่นช่องทางออนไลน์หรือช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์อื่นใดของเรา 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ของทา่นท่ีเราจะเก็บรวมรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยงัต่างประเทศ 

ได้แก่ 

ก) ข้อมูลจ าลองลายนิว้มือ ข้อมูลภาพจ าลองใบหน้า หรือข้อมูลภาพจ าลองม่านตาของท่านเพื่อ

วตัถุประสงค์ในการพิสจูน์และยืนยนัตวัตนและการท าธุรกรรมใด ๆ ของท่าน ผ่านบริการพิสจูน์และ

ยืนยนัตวัตนทางดิจิทลั 

ข) ข้อมูลศาสนา ข้อมูลหมู่โลหิต เพียงเท่าที่ปรากฏในส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของท่านเพื่อเป็น

หลกัฐานส าหรับการก่อตัง้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตัิตามหรือการเรียกร้องตามกฎหมาย 

หรือการยกขึน้ตอ่สู้สทิธิเรียกร้องตามกฎหมายตอ่ไปเทา่นัน้ 

ค) ข้อมูลประวตัิอาชญากรรม เพื่อประโยชน์สาธารณะในการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงที่อาจ

เกิดขึน้จากการกระท าตา่ง ๆ ที่ผิดกฎหมาย เช่น การฟอกเงิน การก่อการร้าย หรือการฉ้อโกงประชาชน

และ 

ง) ข้อมูลความพิการ ข้อมลูสขุภาพ หรือข้อมลูเก่ียวกบัความผิดปกติทางร่างกายของท่าน เพื่อ ให้เราใช้

เป็นข้อมลูในการดแูลและให้บริการแก่ทา่นตามที่กฎหมายก าหนด 
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ทัง้นี ้เราจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมลูสว่นบคุคลที่มีความอ่อนไหวของท่านไปยงัต่างประเทศ

เพียงเทา่ที่จ าเป็นเพื่อบรรลวุตัถปุระสงค์ตา่ง ๆ ตามที่ปรากฏใน ข้อ 3. โดยเราจะจดัให้มีมาตรการท่ีเหมาะสมเพื่อ

คุ้มครองสทิธิขัน้พืน้ฐานและประโยชน์ของทา่น 

3. บริษัทในกลุ่มธุรกจิการเงนิเกยีรตินาคนิภทัรเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคล

ของท่านไปยงัต่างประเทศ ด้วยวัตถุประสงค์อะไรบ้าง 

เราจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นไปยงัตา่งประเทศ เพื่อให้บรรลุ

วตัถปุระสงค์ตา่ง ๆ ตามที่ปรากฏในตารางตอ่ไปนี ้ โดยเราจะอาศยัฐานทางกฎหมายในการประมวลผล (Lawful Basis) 

ซึง่จะแตกตา่งกนัขึน้อยูก่บับริการหรือผลติภณัฑ์ หรือความสมัพนัธ์ใด ๆ  ทีล่กูค้า ผู้ให้บริการภายนอก หรือคูค้่า รวมถงึ

บคุคลธรรมดาทีเ่ก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว เคยมี จะมี หรือมีอยูก่บัเรา   

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ 
เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไป

ยงัต่างประเทศ 
ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล (Lawful basis) 

การจดัการและการให้บริการหรือผลติภณัฑ์ตา่ง ๆ แก่ทา่น 
เช่น การเปิดบญัชี การให้บริการวางแผนทางการเงิน การ
ขอสนิเช่ือ การให้บริการตา่ง ๆ  

 เป็นการจ าเป็นเพื่อปฏิบตัิตามสญัญาระหว่างท่าน
กบัเรา (Contractual Basis) 

 เพื่ อประโยช น์อันชอบด้วยกฎหมายของ เ รา 
(Legitimate Interest) ในการให้บริการหรือ
ผลิตภัณฑ์ที่ เหมาะสมและสอดคล้องกับความ
ต้องการของทา่น  

การแนะน าบริการหรือผลิตภณัฑ์ของแต่ละบริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร หรือ ของบริษัทพนัธมิตร
ของเรา ทีใ่กล้เคียงกบับริการหรือผลติภณัฑ์ที่ทา่นมีอยู่ ใน
กรณีที่ท่านไม่ได้แสดงเจตนาในการห้ามติดต่อทาง
โทรศพัท์ หรือหากเราไม่ได้ถูกห้ามติดต่อโดยกฎหมายที่
เก่ียวข้องอื่นใด 

 เพื่ อประโยช น์อันชอบด้วยกฎหมายของ เ รา 
(Legitimate Interest) 

การแนะน าบริการหรือผลิตภณัฑ์ของแต่ละบริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัรหรือ ของบริษัทพันธมิตร
ของเรา ที่ไมใ่กล้เคียงกบับริการหรือผลติภณัฑ์ที่ทา่นมีอยู่ 

 เมื่อทา่นได้ให้ความยินยอมกบัเรา (Consent) 

การเปิดเผยข้อมูลสว่นบุคคลของท่าน เช่น ช่ือ นามสกุล 
และข้อมูลในการติดต่อกับท่าน ไปยังผู้ รับข้อมูลต่าง ๆ  
เพื่อวตัถปุระสงค์ทางการตลาด  

 เมื่อทา่นได้ให้ความยินยอมกบัเรา (Consent) 

การติดตอ่สือ่สารกบัทา่น เช่น การสง่อีเมล จดหมาย หรือ
เอกสารใด ๆ ให้แก่ทา่น 

 เป็นการจ าเป็นเพื่อปฏิบตัิตามสญัญาระหว่างท่าน
กบัเรา (Contractual Basis) 

การอ านวยความสะดวกให้แก่ท่านและเพื่อประโยชน์ใน  เมื่อทา่นได้ให้ความยินยอมกบัเรา (Consent) 
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วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ 
เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไป

ยงัต่างประเทศ 
ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล (Lawful basis) 

การให้บริการส าหรับการเรียกดขู้อมลูต่าง ๆ ของท่านที่มี
อยู่กับทุกบริษัทของเรา รวมถึงการให้บริการต่าง ๆ ที่
เก่ียวเนื่องกบับริการหรือผลติภณัฑ์ทีท่า่นมีหรือจะมีอยู่กบั
เรา 

 เป็นการจ าเป็นเพื่อปฏิบตัิตามสญัญาระหว่างท่าน
กบัเรา (Contractual Basis) 

การรู้จักและพิสจูน์ทราบข้อเท็จจริงลกูค้า (Know Your 
Customer / Customer Due Diligence) ให้ถกูต้องตาม
ความเป็นจริงและเป็นปัจจบุนั 

 เพื่อปฏิบตัิตามกฎหมาย (Legal Obligation) 

การป้องกนัและตรวจจับความผิดปกติของธุรกรรมที่อาจ
น าไปสู่กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น การฟอกเงิน การก่อ
การร้าย หรือการฉ้อโกงประชาชน เป็นต้น 

 เพื่อปฏิบตัิตามกฎหมาย (Legal Obligation) 

การรายงานข้อมลูสว่นบคุคลต่อหน่วยงานรัฐที่ก ากบัดแูล
การประกอบธุรกิจของเรา หรือเมื่อได้รับหมายเรียกหรือ
หมายอายดัจากหนว่ยงานรัฐหรือศาล เป็นต้น 

 เพื่อปฏิบตัิตามกฎหมาย (Legal Obligation) 

การป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จาก
การกระท าตา่ง ๆ ที่ผิดกฎหมาย รวมถึง การแบง่ปันข้อมลู
สว่นบคุคลเพื่อยกระดบัมาตรฐานการท างานของเรา เพื่อ
การป้องกนั รับมือ และลดความเสีย่งข้างต้น 

 เพื่อปฏิบตัิตามกฎหมาย (Legal Obligation) 

 เพื่ อประโยช น์อันชอบด้วยกฎหมายของ เ รา 
(Legitimate Interest) 

การปฏิบตัิตามกระบวนการภายในของเรา เช่น เมื่อท่าน
เปิดบญัชีหรือท าธุรกรรมใด ๆ กบัเรา เราจะต้องตรวจสอบ
และยืนยันตัวตนว่าเป็นเจ้าของบญัชีจริงหรือไม่ รวมทัง้ 
เ ร าอาจจะ ต้อ งตรวจสอบ ข้อ เท็ จจ ริ งอื่ น ใด  เพื่ อ
ประกอบการขอท าธุรกรรมของทา่น  

 เป็นการจ าเป็นเพื่อปฏิบตัิตามสญัญาระหว่างท่าน
กบัเรา (Contractual Basis) 

 เพื่ อประโยช น์อันชอบด้วยกฎหมายของ เ รา 
(Legitimate Interest) 

 เป็นการจ าเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะที่ส าคญั (Substantial Public 
Interest) 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยพิจารณาพฤติกรรมของท่าน 
เช่น การท าแบบจ าลองคะแนนเครดิต (Credit scoring) 
เป็นต้น 

 เป็นการจ าเป็นเพื่อปฏิบตัิตามสญัญาระหว่างท่าน
กบัเรา (Contractual Basis) 

 เมื่อท่านได้ให้ความยินยอมกบัเรา (Consent) แล้ว 
เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านช่องทาง
ต่ า ง  ๆ  ซึ่ ง ร ว ม ถึ ง   ผ่ า น ช่ อ ง ท า ง อุ ป ก ร ณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ของทา่น เพื่อวตัถปุระสงค์ดงักลา่ว 

การท าประกันภัยทรัพย์หลกัประกัน การท าประกันชีวิต
ของท่านโดยยกผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ให้แก่ธนาคาร

 เป็นการจ าเป็นเพื่อปฏิบตัิตามสญัญาระหว่างท่าน
กบัเรา (Contractual Basis) 
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วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ 
เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไป

ยงัต่างประเทศ 
ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล (Lawful basis) 

เกียรตินาคินภทัร การท าประกันภยัความเสี่ยงจากกลุ่ม
ลูกค้าสินเ ช่ือ เช่น การขอให้บรรษัทประกันสินเ ช่ือ
อตุสาหกรรมขนาดยอ่มเป็นผู้ค า้ประกนักลุม่ลกูหนีส้ินเช่ือ
ของธนาคารเกียรตินาคินภทัร การซือ้ประกันความเสี่ยง
จากการผิดนดัช าระหนีก้ับธนาคารเกียรตินาคินภทัรเพื่อ
การน าเข้าและสง่ออก  
การด า เนินการเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ผู้
ให้บริการภายนอก หรือคูค้่าต่าง ๆ ที่ได้เปิดเผยข้อมลูของ
ทา่นมายงัเรา อาทิ การท าสญัญากบัลกูค้าบคุคลธรรมดา
หรือลกูค้านิติบุคคล บริษัทพนัธมิตรของเรา คู่ค้า หรือ ผู้
ให้บริการภายนอกของเรา เช่น การตรวจสอบข้อมูลเพื่อ
ประกอบการขอสนิเช่ือของลกูค้านิติบคุคล ซึ่งเราอาจต้อง
ตรวจสอบเอกสารตา่ง ๆ  ท่ีอาจมีข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น
หรือของบคุคลอื่นรวมอยูด้่วย หรือกรณีที่เราเข้าท าสญัญา
กับนิติบุคคลต่าง ๆ ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
หรือของบุคคลอื่นรวมอยู่ด้วยโดยนิติบุคคลเหล่านี ไ้ด้
ปฏิบตัิถกูต้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลและ
ประกาศความเป็นสว่นตวัฉบบันีอ้ยา่งครบถ้วนแล้ว  

 เป็นการจ าเป็นเพื่อปฏิบตัิตามสญัญาระหว่างลกูค้า
หรือนิติบคุคลอื่น กบัเรา (Contractual Basis) 

การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า เช่น การจัดการข้อ
ร้องเรียน การส ารวจความพึงพอใจ หรือ การเสนอสิทธิ
ประโยชน์พิเศษโดยไม่มีวตัถปุระสงค์ทางการตลาดให้แก่
ลกูค้า 

 เพื่ อประโยช น์อันชอบด้วยกฎหมายของ เ รา 
(Legitimate Interest) 

การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติโดยผล
การวิเคราะห์ดงักลา่วจะไมส่ามารถระบตุวัตนของทา่นได้ 

 เพื่ อประโยช น์อันชอบด้วยกฎหมายของ เ รา 
(Legitimate Interest) 

การวิเคราะห์ วิจยั และท าชุดข้อมลูต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกบั
ท่านโดยเฉพาะเจาะจง (Profiling) ที่เราได้รับมาจากการ
เฝ้าสงัเกตพฤติกรรม (Behavior) และ/หรือ ต าแหน่งที่ตัง้ 
(Location) โดยอาศัยคุกกี ้(Cookies) หรือ เทคโนโลยี
หรือวิธีการอื่นใด เพื่อพัฒนา และแนะน าบริการหรือ
ผลติภณัฑ์ของเราและ/หรือของพนัธมิตรทางธุรกิจของเรา
ให้เหมาะสมกบัความต้องการของท่านเป็นรายบคุคลหรือ
เพื่ อขยายสิท ธิประโยช น์แก่ ท่าน  (Behavioral 

 เพื่อปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่านกับ ธนาคาร
เกียรตินาคินภทัร บล. เกียรตินาคินภทัร หรือ บลจ. 
เกียรตินาคินภทัร (Contractual Basis) 

 เพื่อประโยชน์อนัชอบด้วยกฎหมายของ บล. เกียรติ
น า คิ น ภัท ร  ห รื อ  บ ล จ .  เ กี ย ร ติ น า คิ น ภั ท ร 
(Legitimate Interest)  

 เมื่อทา่นได้ให้ความยินยอมกบัธนาคารเกียรตินาคิน
ภทัร (Consent) 
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วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ 
เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไป

ยงัต่างประเทศ 
ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล (Lawful basis) 

Advertising) 
การบันทึกภาพของบุคคลที่มาติดต่อท าธุรกรรมกับเรา 
ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV) ขณะเข้าอาคารส านกังานหรือ
พืน้ท่ีสาขา  

 เพื่ อประโยช น์อันชอบด้วยกฎหมายของ เ รา 
(Legitimate Interest) ในการรักษาความปลอดภยั
ภายในบริเวณอาคารส านกังานหรือพืน้ที่สาขาของ
เรา 

การบันทึก เสียงทางโทรศัพ ท์ห รือด้วยวิ ธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื่นใด เพื่อการตรวจสอบค าขอหรือค าสัง่
ต่าง ๆ ของท่าน หรือ เพื่อการวิเคราะห์ ปรับปรุง และ
พฒันาผลิตภณัฑ์และ/หรือการให้บริการของเรา รวมถึง
การอบรมพนกังานของเราเพื่อประโยชน์ข้างต้น 

 เพื่ อประโยช น์อันชอบด้วยกฎหมายของ เ รา 
(Legitimate Interest) 

การสมัภาษณ์ เพื่อน าใช้ในการจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส์ผา่นช่องทางตา่ง ๆ อาทิ เว็บไซต์ของเรา สื่อ
โซเชียลมีเดีย และอีเมลภายในส าหรับพนักงานของเรา 
เพื่อการประชาสมัพนัธ์และการโฆษณาตา่ง ๆ 

 เมื่อทา่นได้ให้ความยินยอมกบัเรา (Consent) 

การใช้ข้อมลูจ าลองลายนิว้มือ ข้อมลูภาพจ าลองใบหน้า 
หรือข้อมลูภาพจ าลองมา่นตาของทา่นเพื่อวตัถปุระสงค์ใน
การพิสจูน์และยืนยนัตวัตนและการท าธุรกรรมใด ๆ ของ
ทา่นผา่นบริการพิสจูน์และยืนยนัตวัตนทางดิจิทลั 

 เมื่อทา่นได้ให้ความยินยอมกบัเรา (Consent) 

การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมลูสว่นบคุคลที่มีความอ่อนไหว
ของท่าน อาทิ ข้อมูลศาสนาหรือข้อมูลหมู่โลหิต เพียง
เทา่ที่ปรากฏในส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของทา่น 

 เพื่อเป็นหลักฐานส าหรับการก่อตัง้สิทธิเรียกร้อง
ตามกฎหมาย การปฏิบตัิตามหรือการเรียกร้องตาม
กฎหมาย หรือการยกขึน้ต่อสู้ สิทธิเรียกร้องตาม
กฎหมาย 

การเก็บรวบรวมข้อมูลข้อมูลความพิการ ข้อมูลสุขภาพ 
และ/หรือ ข้อมูลเก่ียวกับความผิดปกติทางร่างกายของ
ท่าน เพื่อให้ เราใช้เป็นข้อมูลในการดแูลและให้บริการแก่
ท่านเป็นกรณีพิเศษ หรือเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
วิเคราะห์ความเสีย่งของทา่น 

 เพื่อปฏิบตัิตามกฎหมาย (Legal Obligation) 

 เมื่อทา่นได้ให้ความยินยอมกบัเรา (Consent) 

การบริหารความเสี่ยง การก ากับตรวจสอบ การบริหาร
จดัการภายใน และการสง่ต่อข้อมลูระหว่างบริษัทในกลุม่
ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรเพื่อการดังกล่าวภายใต้
สญัญาที่บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัรได้
ท าร่วมกัน ซึ่งกรณีดงักล่าวเราจะด าเนินมาตรการความ

 เพื่ อประโยช น์อันชอบด้วยกฎหมายของ เ รา 
(Legitimate Interest) 

 เพื่อปฏิบัติตามสัญญาระหว่างเรา (Contractual 
Basis) 

 เพื่อปฏิบตัิตามกฎหมาย (Legal Obligation) 
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วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ 
เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไป

ยงัต่างประเทศ 
ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล (Lawful basis) 

ปลอดภยัที่เหมาะสมตามที่กฎหมายก าหนด 
การโอนขายกลุม่ลกูหนีใ้ห้แก่บคุคลอื่น เช่น การขายกลุ่ม
ลูกหนีส้ินเช่ือด้อยคุณภาพให้แก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ 
เป็นต้น 

 เพื่ อประโยช น์อันชอบด้วยกฎหมายของ เ รา 
(Legitimate Interest) ในการเปิดข้อมลูไปยงับคุคล
อื่น 

การใ ช้ห รือเ ปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่ อ
วตัถุประสงค์เก่ียวกับการโอนหรือการจ าหน่ายจ่ายโอน
ธุรกิจ สนิทรัพย์ หรือหุ้นทัง้หมดหรือบางสว่น หรือเป็นการ
เปิดเผยข้อมลูเพื่อท า Due Diligence ซึง่เป็นปกติวิสยัของ
ธุรกิจของบริษัทของเราที่พึงกระท า ซึ่งเราจะจัดให้มี
มาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

 เพื่ อประโยช น์อันชอบด้วยกฎหมายของ เ รา 
(Legitimate Interest) ในการเปิดหรือรับข้อมลูจาก
บคุคลอื่น 

การจัดการเก่ียวกับข้อมูลผู้ ถือหุ้ น หรือสมาชิกกองทุน
ส ารองเลีย้งชีพ 

 เพื่อปฏิบตัิตามกฎหมาย (Legal Obligation) 

 

ทัง้นี ้ในบางกรณีหากเราไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน อาจส่งผลกระทบต่อท่านในการไม่ได้รับการให้บริการ

หรือผลติภณัฑ์ของเรา ความสะดวก หรือการปฏิบตัิตามสญัญา และทา่นอาจได้รับความเสียหายหรือเสียโอกาส และอาจ

สง่ผลกระทบตอ่การปฏิบตัิตามกฎหมายใด ๆ ที่ทา่นหรือเราต้องปฏิบตัิตาม 

4. บริษัทในกลุ่มธุรกจิการเงนิเกยีรตินาคนิภทัรใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านร่วมกับใครบ้าง 

หากทา่นได้ให้ความยินยอม หรือเป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบตัิตามสญัญา เพือ่การปฏิบตัิตามกฎหมาย หรือเพื่อ

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา เราอาจส่ง โอน และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยงับุคคลอื่น

ดงัต่อไปนี ้ทัง้ที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ ทัง้นี ้เราจะด าเนินการภายใต้กรอบที่กฎหมายก าหนดและจะจดัให้มี

มาตรฐานในการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลที่เพียงพอส าหรับการด าเนินการดงักลา่ว 

ก) บริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงิน เช่น ธนาคารเกียรตินาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรติ

นาคินภทัร จ ากัด (มหาชน) บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภทัร จ ากัด บริษัท เคเคพี 

แคปปิตอล จ ากดั  )มหาชน(  และ บริษัท เคเคพี ทาวเวอร์ จ ากดั เป็นต้น 

ข) บริษัทพนัธมิตรของเรา โดยเราอาจโอนข้อมลูสว่นบคุคลของท่านไปยงับคุคลที่กระท าการในนามของ

ท่าน หรือเก่ียวข้องในการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการประเภทใดที่ท่านได้หรือจะได้รับจากเรา เช่น 

บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย ผู้ รับเงิน ผู้ รับผลประโยชน์ ผู้ แทนในบัญชี (Account 

Nominees) ตัวกลาง (เช่น บริษัทหลกัทรัพย์ที่เป็นบุคคลอื่น หรือบริษัทบริหารสินทรัพย์) ผู้ รับฝาก
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ทรัพย์สนิ ธนาคารตวัแทน ตวัแทน ผู้ขาย พนัธมิตรธุรกิจร่วม (Co-brand Partners) คู่สญัญา (Market 

Counterparties) ผู้ออกผลติภณัฑ์ หรือระบบคลงัข้อมลูทางการค้าโลก (Global Trade Repositories) 

ที่เรามีสิทธิในการเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลเพื่อการจดัหาผลิตภณัฑ์และบริการให้แก่ท่าน และ/หรือที่

ทา่นอนญุาตให้เราเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น แตท่ัง้นี ้ผู้ รับข้อมลูเหลา่นีต้้องตกลงที่จะปฏิบตัิตอ่

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยถูกต้องตามกฎหมายคุ้ มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสอดคล้องกับ

ประกาศความเป็นสว่นตวัฉบบันี ้ 

ค) ผู้ ให้บริการภายนอกของเรา เช่น บริษัทรับจ้างพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทรับจ้างท า

กิจกรรมทางการตลาด บริษัทรับจ้างท าวิจยัให้แก่เรา บริษัทให้บริการเก็บข้อมลูบนระบบ Cloud บริษัท

รับจ้างทวงหนี ้บริษัทที่ปรึกษาวิชาชีพ ส านกัทนายความ เป็นต้น 

ง) สถาบนัการเงินหรือผู้ให้บริการระบบช าระเงิน เช่น สถาบนัการเงินแหง่อื่นท่ีให้บริการระบบการช าระเงิน

ในการท าธุรกรรมของทา่น เป็นต้น 

จ) สื่อสงัคม (Social Media) เช่น Facebook Line เพื่อการสง่ข้อความทางการตลาดไปหาท่าน การเก็บ

ข้อมลูมาวิเคราะห์เพื่อพฒันาผลติภณัฑ์และบริการของเรา เป็นต้น 

ฉ) บคุคลภายนอก เช่น ผู้ รับโอนสทิธิ ผู้ รับโอน หรือผู้ รับแปลงหนี ้โดยเราอาจมอบ โอน หรือแปลงหนี ้สิทธิ

หรือภาระผกูพนัของเราให้แก่บคุคลภายนอก เพียงเท่าที่ได้รับอนญุาตตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของ

สญัญาใด ๆ ที่เข้าท าระหว่างท่านกบัเรา  เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมลูสว่นบคุคลของท่านไปยงัผู้ รับ

โอนสิทธิ ผู้ รับโอน หรือผู้ รับแปลงหนี ้รวมถึงบคุคลที่อาจเป็นผู้ รับโอนสิทธิ ผู้ รับโอน หรือผู้ รับแปลงหนี ้

แต่ทัง้นี ้ผู้ รับข้อมลูเหลา่นีต้้องตกลงที่จะปฏิบตัิต่อข้อมลูสว่นบคุคลของท่านโดยถกูต้องตามกฎหมาย

คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลและสอดคล้องกบัประกาศความเป็นสว่นตวัฉบบันี ้

ช) บคุคลภายนอกอื่นที่เก่ียวข้องกบัการโอนธุรกิจ โดยเราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นไป

ยงัพนัธมิตรทางธุรกิจ ผู้ลงทนุ ผู้ ถือหุ้นรายส าคญั ผู้ รับโอนสิทธิ บคุคลที่อาจเป็นผู้ รับโอนสิทธิ ผู้ รับโอน

หรือบคุคลที่อาจเป็นผู้ รับโอนของเรา ในกรณีที่มีการฟืน้ฟูกิจการ การปรับโครงสร้างกิจการ การควบ

รวมกิจการ การเข้าซือ้กิจการ การขาย การซือ้ กิจการร่วมค้า การโอน การเลกิกิจการ หรือเหตกุารณ์ใด

ในท านองเดียวกนัท่ีเก่ียวข้องกบัการโอนหรือการจ าหน่ายจ่ายโอนธุรกิจ สินทรัพย์ หรือหุ้นทัง้หมดหรือ

สว่นใด ๆ ของเรา ถ้ามีเหตกุารณ์ใด ๆ ดงักลา่วข้างต้นเกิดขึน้ ผู้ รับข้อมลูจะปฏิบตัิตามประกาศความ

เป็นสว่นตวัฉบบันีใ้นสว่นท่ีเก่ียวกบัข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น 

ซ) หน่วยงานรัฐที่ก ากับดูแลเราหรือหน่วยงานที่ก ากับงานทะเบียน เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ศนูย์
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รับฝากหลักทรัพย์ ส านักหักบัญชี ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย ศาล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือหน่วยงานรัฐอื่นใดที่มี

หมายเรียกหรือหมายอายดัให้เราสง่ข้อมลูสว่นบคุคลของลกูค้าหรือน าสง่ทรัพย์สิน เช่น กรมบงัคบัคดี 

กรมสรรพากร เป็นต้น 

ฌ) หน่วยงาน องค์กร หรือนิติบุคคลอื่นใดที่มีสัญญากับ เรา หรือที่ เราเป็นคู่สัญญา หรือที่ เรามี

ความสมัพนัธ์ด้วย เช่น บริษัทท่ีทา่นสนใจจะลงทนุ 

ญ) บคุคลหรือหนว่ยงานอื่นใดอนัจ าเป็น เพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตา่ง ๆ ตามที่ปรากฏใน ข้อ 3. 

5. ท่านมสีทิธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไรบ้าง 

ทา่นมีสทิธิในการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้นบัตัง้แตว่นัท่ี 1 มิถนุายน 2564 เป็นต้นไป 

5.1 สทิธิในการเข้าถึงและรับส าเนาข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น หรือสทิธิในการขอให้เราเปิดเผยถงึการได้มา

ซึง่ข้อมลูสว่นบคุคลดงักลา่วโดยที่ทา่นไมไ่ด้ให้ความยินยอม (Right to Access) 

 ทา่นอาจมีสทิธิขอทราบและขอรับส าเนาข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นซึง่อยูใ่นความรับผิดชอบของเราหรือ 

ขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึง่ข้อมลูที่ทา่นไมไ่ด้ให้ความยินยอมได้ 

5.2 สทิธิในการแก้ไขข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น (Right to Rectification) 

 ทา่นอาจมีสทิธิขอให้เราด าเนินการแก้ไขเพื่อให้ข้อมลูถกูต้อง เป็นปัจจบุนั และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจ

ผิดได้ 

5.3 สทิธิในการลบหรือท าลายข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น (Right to Erasure)  

ท่านอาจมีสิทธิขอให้เรา ลบหรือท าลาย หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัว

บคุคลวา่เป็นทา่นได้ ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

- ข้อมูลส่วนบุคคลดงักล่าวไม่มีความจ าเป็นส าหรับวตัถปุระสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ

เปิดเผยอีกตอ่ไป 

- ท่านได้ถอนความยินยอมไปแล้ว และเราไม่สามารถอ้างเหตุผลใดในการเก็บรวบรวม ใช้ 

ข้อมลูสว่นบคุคลนัน้ได้อีกตอ่ไป 

- ทา่นได้คดัค้านการประมวลผลในบางกรณีและเราไมส่ามารถปฏิเสธค าขอดงักลา่วได้ 

- ทา่นได้คดัค้านการประมวลผลเพื่อวตัถปุระสงค์เก่ียวกบัการตลาดแบบตรง 
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- เป็นการเก็บรวบรวมใช้เปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลโดยไมช่อบด้วยกฎหมาย 

5.4 สทิธิในการระงบัการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นเป็นการชัว่คราว (Right 

to Restriction of Processing) 

 ทา่นอาจมีสทิธิในการห้ามมิให้เราประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น เมื่อเข้าเง่ือนไขตอ่ไปนี ้

- การประมวลผลไมจ่ าเป็นอีกตอ่ไป แตก่ารเก็บรักษาข้อมลูสว่นบคุคลยงัคงมีความจ าเป็นเพื่อ

การใช้สทิธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

- เป็นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ท่านต้องการห้ามมิให้

ประมวลผลแทนการลบหรือท าลายข้อมลูสว่นบคุคล 

- เมื่ออยูใ่นระหวา่งการตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูสว่นบคุคลตามที่ทา่นร้องขอ 

- เมื่อเราอยูใ่นระหวา่งการพิสจูน์การปฏิเสธการใช้สทิธิคดัค้าน 

5.5 สทิธิในการขอให้เราสง่หรือโอนข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น (Right to Data Portability) 

ท่านอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลที่เก่ียวกับท่านจากเรา ในกรณีที่เราได้ท าให้ข้อมูลดังกล่าวอยู่ รูปแบบที่

สามารถอา่น หรือใช้งานโดยทัว่ไปได้ด้วยเคร่ืองมอืหรืออปุกรณ์ที่ท างานได้โดยอตัโนมตัิ และสามารถใช้

หรือเปิดเผยได้ด้วยวิธีการอตัโนมตัิ  รวมทัง้ (ก) มีสิทธิขอให้เราสง่หรือโอนข้อมลูในรูปแบบดงักลา่วไป

ยงัผู้ควบคมุข้อมูลส่วนบุคคลอื่น เมื่อสามารถท าได้ด้วยวิธีการอตัโนมตัิ หรือ (ข) ขอรับข้อมลูที่เราส่ง

หรือโอนข้อมลูในรูปแบบดงักลา่วไปยงัผู้ควบคมุข้อมูลสว่นบคุคลอื่นโดยตรง เว้นแต่สภาพทางเทคนิค

ไมส่ามารถท าได้ 

5.6 สทิธิในการคดัค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น (Right to Object) 

ทา่นอาจมีสทิธิคดัค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวกบัทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

- กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวมใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบคุคลเพื่อวตัถุประสงค์เก่ียวกับ

การตลาดแบบตรง 

- กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวมใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลเพื่อวตัถปุระสงค์เก่ียวกบัการ

ศกึษาวจิยัทางวิทยาศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแตก่ารจ าเป็นเพื่อด าเนินภารกิจเพื่อ

ประโยชน์สาธารณะของเรา 
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- กรณีเป็นข้อมลูที่เก็บรวบรวมได้ด้วยเหตจุ าเป็นเพื่อการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ของเรา หรือ จ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เว้นแต ่ เราจะแสดงให้เห็นถงึเหตอุนั

ชอบด้วยกฎหมายที่ส าคญักวา่ หรือเป็นไปเพื่อก่อตัง้สทิธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตัิ

ตาม หรือการใช้สทิธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึน้ตอ่สู้เรียกร้องตามกฎหมาย 

5.7 สทิธิในการเพกิถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent) 

 ทา่นอาจมีสทิธิในการถอนความยินยอมทีใ่ห้ไว้กบัเราในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคล

ของทา่นเมื่อใดก็ได้ เว้นแต ่การถอนความยินยอมดงักลา่วจะมีข้อจ ากดัโดยกฎหมายหรือสญัญาทีใ่ห้

ประโยชน์กบัทา่น เช่น ทา่นยงัมีการใช้บริการหรือผลติภณัฑ์จากเราหรือทา่นยงัมีภาระหนีผ้กูผนัอยูก่บั

เราอยู ่เป็นต้น  

 ทา่นสามารถใช้สทิธิเพิกถอนความยินยอมได้ผา่นช่องทางเดยีวกนักบัท่ีทา่นได้แสดงเจตนาในการให้

ความยินยอม  

สิทธิของท่านดงักลา่วข้างต้นขึน้อยู่กบัปัจจยัต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งเราอาจไม่สามารถด าเนินการตามค าร้องขอ

ของท่านได้ หากเรามีประโยชน์อนัชอบด้วยกฎหมายจะเก็บข้อมลูสว่นบคุคลไว้ เช่น ท่านยงัมีบญัชีเงินฝาก บญัชีสินเช่ือ 

อยู่กบัเราหรือมีการใช้บริการด้านอื่นกบัเรา หรือเราต้องเก็บข้อมลูสว่นบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด

แม้วา่ทา่นจะยตุิความสมัพนัธ์กบัเราแล้ว เป็นต้น 

หากทา่นประสงค์ที่จะใช้สิทธิ ท่านสามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มค าขอใช้สิทธิ (Data Subject Right Request 

Form) ได้ที่ สาขา  KKP Contact Center  หรือ www.kkpfg.com/dataprotection  และส่งแบบค าขอมาที่ สาขา หรือ 

DPO@kkpfg.com หรือช่องทางอื่นใดตามที่ก าหนดในแต่ละธุรกรรม ทัง้นี ้เราจะพิจารณาค าร้องขอให้เสร็จสิน้ภายใน

ระยะเวลาไมเ่กิน 30 วนัท าการ นบัจากวนัท่ีได้รับค าร้องขอจากทา่น ซึง่เราอาจขอขยายได้อีกไม่เกิน 30 วนัท าการ เว้นแต ่

กฎหมายจะก าหนดไว้เป็นอยา่งอื่น 

6. บริษัทในกลุ่มธุรกจิการเงนิเกยีรตินาคนิภทัรปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร 

เรามีมาตรการรักษาความปลอดภัยทางเทคนิค ทางกายภาพ และทางด้านการบริหารจัดการที่ออกแบบมา

เพื่อให้ความคุ้มครองที่เหมาะสมส าหรับข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นจากการสญูหาย การใช้ในทางที่ผิด การเข้าใช้โดยไม่ได้

รับอนญุาต การเปิดเผย และการเปลีย่นแปลงแก้ไข ได้แก่ ไฟร์วอลล์ การเข้ารหสัข้อมลู การควบคมุการเข้าถึงทางกายภาพ

เมื่อเข้าสูศ่นูย์ข้อมลูของเรา และการควบคมุการอนญุาตให้เข้าถึงข้อมลู ทัง้นี ้ในขณะท่ีเรารักษาความปลอดภยัระบบและ

บริการของเรา ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยและรักษาความเป็นส่วนตวัของรหสัผ่านและข้อมูล

เก่ียวกบับญัชีของทา่น และตรวจสอบวา่ข้อมลูสว่นบคุคลที่เรามีเก่ียวกบัทา่นนัน้ถกูต้องและเป็นปัจจบุนั  
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เราก าหนดนโยบาย คู่มือและมาตรฐานขัน้ต ่าในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลกูค้า เช่น มาตรฐานความ

ปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเราได้มีการปรับปรุงนโยบาย คู่มือและมาตรฐานขัน้ต ่าดงักลา่วเป็นระยะ ๆ 

ตามเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด 

นอกจากนี ้พนกังาน ลกูจ้าง พนัธมิตรทางธุรกิจ หรือผู้ ให้บริการภายนอกมีหน้าที่ต้องรักษาความลบัของข้อมูล

สว่นบคุคลของลกูค้าตามสญัญารักษาความลบัท่ีลงนามไว้กบับริษัทในกลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร  

7. คุกกี ้(Cookies)  

เว็บไซต์ของเราใช้เทคโนโลยีคุกกีเ้พื่อเพิ่มและเพื่อท าให้เว็บไซต์ของเรามีความปลอดภัยยิ่งขึน้ เพื่อเพิ่ม

ประสทิธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์และบริการออนไลน์ของทา่น และเพื่อพฒันาบริการหรือผลิตภณัฑ์ของเราให้เหมาะสม

กบัความต้องการของทา่นหรือเพื่อขยายสทิธิประโยชน์แก่ทา่น โดยคกุกีค้ือแฟ้มข้อมลูขนาดเลก็มากที่เว็บไซต์บนัทึกลงบน

ฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์เพื่อเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านกรอกหรือเพื่อเก็บข้อมูลสิ่งที่ท่านกรอกโดยไม่ได้บนัทึกของ

บคุคลใดบคุคลหนึง่โดยเฉพาะ ทัง้นี ้ทา่นสามารถตรวจสอบสถานะการใช้งานของคกุกี ้หรือปฏิเสธการใช้งานของคุกกีใ้น

เบราว์เซอร์ของทา่นได้ สามารถอา่นรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัคกุกีไ้ด้ที่ นโยบายการใช้คกุกี ้(Cookies Policy) 

8. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านระหว่างประเทศ 

เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นไปยงับคุคลภายนอก หรือเคร่ืองแม่ข่ายที่ตัง้อยู่ในต่างประเทศ

ซึง่ประเทศปลายทางอาจมี หรืออาจไมม่ีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมลูในลกัษณะเดียวกนักบัประเทศไทย เพื่อวตัถปุระสงค์

ที่กล่าวมาข้างต้นในประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบันี ้ทัง้นี ้เราได้ด าเนินการตามขัน้ตอนและมาตรการต่าง ๆ เพื่อท าให้

ท่านมั่นใจได้ว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะโอนอย่างปลอดภยัและบุคคลที่รับโอนข้อมูลนัน้มีมาตรฐานการ

คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลที่เหมาะสม และการโอนข้อมลูนัน้ชอบด้วยกฎหมายโดยอาศยัข้อยกเว้นตามที่ได้รับอนญุาตตาม

กฎหมาย 

9. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ และคนไร้ความสามารถ 

โดยทัว่ไป กิจกรรมของเราไมไ่ด้มีเป้าหมายที่ผู้ เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ  และคนไร้ความสามารถ  เราจะ

ไมเ่จตนาเก็บรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคลจากผู้ เยาว์โดยไมไ่ด้รับความยินยอมจากผู้ใช้อ านาจปกครอง หรือ จากคนเสมือนไร้

ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้พิทกัษ์หรือผู้ อนุบาลตามกฎหมาย ถ้าท่านเป็น

ผู้ เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถซึง่ประสงค์จะมีความสมัพนัธ์ทางสญัญากบัเรา ท่านต้องได้รับ

ความยินยอมจากผู้ ใช้อ านาจปกครอง ผู้พิทกัษ์ หรือผู้อนบุาลตามกฎหมายของท่านก่อนที่จะติดต่อเราหรือให้ข้อมลูสว่น

บคุคลของทา่นแก่เรา 
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10. บริษัทในกลุ่มธุรกจิการเงนิเกยีรตินาคนิภทัรจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้อย่างไรและนาน

เท่าใด 

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จ าเป็นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้บรรลุตาม

วตัถุประสงค์ที่เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนัน้มาตามที่ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี ้และเพื่อปฏิบัติตาม

ภาระหน้าที่ทางกฎหมายและกฎข้อบงัคบัต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม เราอาจเก็บข้อมลูสว่นบคุคลของท่านนานขึน้หากจ าเป็น

ตามกฎหมายที่ใช้บงัคบั  

11. การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว 

เพื่อปรับปรุงการด าเนินการกับข้อมูลสว่นบุคคลของท่านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ เราขอสงวนสิทธ์ิในการ

เปลีย่นแปลงประกาศความเป็นสว่นตวัตามที่เราเห็นสมควร โดยประกาศความเป็นสว่นตวัฉบบัที่ประกาศในหน้าเว็บไซต์

ของเรา จะเป็นฉบบัที่ปรับปรุงลา่สดุ  ทัง้นี ้เราจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ท่านทราบหากการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วสง่ผล

กระทบอยา่งมีนยัส าคญักบัการด าเนินการกบัข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น 

 


