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สรุปการปรับปรงุประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) 

ฉบับวันที่ 1 เมษายน 2565  

 

เพ่ือความชัดเจนในการเก็บรวบ รวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบคุคลของท่าน กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตนิาคภิัทรจึงได้ท าการ

ปรับปรุงประกาศความเป็นส่วนตวัฉบับนีใ้ห้ครบถ้วนตรงกับข้อเท็จจริงที่มกีารด าเนินการอยู่ในปัจจบุัน โดยไดส้รุป

สาระส าคัญของการปรับปรุงแก้ไขในครัง้นี ้ดังนี  ้

• เพ่ิมบริษัท เคเคพี ไดม์ จ ากัด เป็นบริษทัในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตนิาคนิภัทร 

• ใช้บังคับกับผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตนิาคนิภทัร ผู้ถือหลักทรัพย์ที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงผู้รับ

มอบอ านาจหรือผู้รับมอบฉันทะของบุคคลดังกล่าว 

• แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความวัตถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบคุคลของท่าน และฐานทาง

กฎหมายในการประมวลผล (Lawful basis) ให้มีความชดัเจนมากย่ิงขึน้ 

 

ทัง้นี ้ท่านสามารถพิจารณารายละเอียดของการแก้ไขปรับปรงุตามข้อความตัวหนา  
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ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) 

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) (“ธนาคารเกียรตินาคินภัทร”) บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร 

จ ากัด (มหาชน) (“บล. เกียรตินาคินภัทร”) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จ ากัด (“บลจ. เกียรตินาคิน

ภัทร”) บริษัท เคเคพี ไดม์ จ ากัด1 บริษัท เคเคพี แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) และบริษัท เคเคพี ทาวเวอร์ จ ากัด (รวม

เรียกว่า “บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร” “เรา” หรือ “ของเรา”) รวมถึงกองทุนและกองทรัสต์ต่าง ๆ  ภายใต้

การจัดการหรือการจัดตัง้ของเรา ตระหนักถึงความส าคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจึงออกประกาศความเป็น

ส่วนตัวฉบับนี ้เพ่ือให้ท่านไดท้ราบแนวทางของเราในการรักษาข้อมลูส่วนบุคคลของทา่น เพ่ืออธิบายเหตผุลและวิธีการเก็บ

รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  และเพ่ืออธิบายสิทธิต่าง ๆ ที่ท่านมีเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของ

ท่าน รวมถึงช่องทางในการใช้สิทธิดังกล่าวเพ่ือการรักษาสิทธิในข้อมลูส่วนบุคคลของทา่นเมือ่ท่านใช้บริการหรือผลิตภณัฑ์

ของเราผ่านช่องทางตา่ง ๆ 

1. ภาพรวม 

เราจะเ ก็บรวบรวม ใช้  เปิดเผย หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  เพียงเท่าที่จ าเป็นเพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งตามทีจ่ะได้กล่าวตอ่ไปในประกาศความเป็นส่วนตวัฉบับนี ้หรือวัตถุประสงค์อ่ืนใดตามที่

ได้กล่าวไว้ในเอกสารหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ เก่ียวกับการให้ความยินยอมเพ่ือเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

ข้อมูลส่วนบุคคลของทา่นเท่านัน้ 

ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนีใ้ช้บังคบักับวิธีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของทา่น ที่

เก่ียวข้องกับการใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ของเราผ่านช่องทางต่าง ๆ  เช่น สาขา เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน (Application) หรือ

ช่องทางบริการอ่ืนใดของเรา หรือของพันธมิตรทางธุรกิจเรา โดยประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนีจ้ะไม่ใช้บังคับกับการใช้

บริการหรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดที่เราไม่ไดเ้ป็นเจ้าของหรือไมอ่ยู่ในความควบคุมของเรา ทัง้นี ้ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบบันี ้

ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบคุคล (ตามที่ระบไุว้ในขอ้ 2 ข้างล่างนี)้ ของเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคล ดังนี ้

 (1) ลูกค้าบุคคลธรรมดาของเรา ทัง้ที่เป็นลูกค้าเป้าหมาย (ผู้ที่อาจเป็นลูกค้าในอนาคต) ลูกค้าปัจจุบัน และ

ลูกค้าในอดีต  รวมถึงบุคคลธรรมดาที่เก่ียวข้องกับลูกค้าบคุคลธรรมดาดงักล่าว  

(2) พนักงาน บุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้แทน ผู้ถือหุ้น บุคคลผู้มีอ านาจ กรรมการ ผู้ติดต่อ ตัวแทน รวมถึงบุคคล

ธรรมดาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับลูกค้านิติบุคคลและบุคคลธรรมดาดังกล่าว ทัง้ที่เป็นลูกค้าเป้าหมาย (ผู้ที่อาจเป็นลูกค้าใน

อนาคต) ลูกค้าปัจจุบัน และลูกค้าในอดตี   

 
1

 อยู่ระหว่างการย่ืนขอใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์กับส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดย
เมื่อได้รับใบอนุญาตแล้ว จะเปล่ียนช่ือบริษัทเป็น บริษัทหลักทรพัย์ เคเคพี ไดม์ จ ากัด 
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(3) บุคคลธรรมดาที่เคยเป็น เป็น หรือจะเป็นผู้ให้บริการภายนอกหรือคู่ค้าของเรา รวมถึงบุคคลธรรมดาที่

เก่ียวข้องกับบุคคลทีเ่คยเป็น เป็น หรือจะเป็นผู้ใหบ้ริการภายนอกหรือคู่คา้ของเรา  

(4) ผู้ถือหลักทรัพย์ของเรา หรือที่เราเกี่ยวข้อง รวมถึงผู้รับมอบอ านาจหรอืผู้รับมอบฉันทะของบุคคล

ดังกล่าว และ  

(5) บุคคลอ่ืนใดที่ติดต่อกับเราผ่านช่องทางตา่ง ๆ  หรือเราเป็นผู้ให้บริการไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บรกิารเองหรอื

ผ่านคู่ค้าหรือตัวแทนของเรา 

ทัง้นี ้ข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ราไดน้ ามาประมวลผลแล้ว จะถือเป็นกรรมสิทธ์ิของเรา  

บุคคลธรรมดาจะรวมเรียกว่า "ท่าน" หรือ "ของท่าน"  ส่วนลูกค้าบุคคลธรรมดาและลูกค้านิตบิุคคลจะรวมเรียกว่า 

"ลูกค้า" 

ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนีไ้ด้จัดท าขึน้เป็นภาษาไทยและฉบับแปลภาษาอังกฤษ ซึ่งหากกรณีมีข้อความที่

ขัดกัน ให้ถือประกาศความเป็นส่วนตวัฉบับภาษาไทยเป็นหลัก 

2. เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้าง 

"ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลเก่ียวกับท่านซึ่งระบุถึงตัวท่านหรือท าให้สามารถระบุตัวท่านได้ ตามที่ระบุไว้

ข้างล่างนี ้โดยเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทัง้ที่เราได้รับจากท่านโดยตรง เช่น ผ่านทางพนักงาน หรือ

ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) หรือช่องทางบริการอ่ืนใดของเรา หรือจากแหล่งอ่ืนโดยอ้อม เช่น บริษัทในกลุ่ม

ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร แหล่งสาธารณะ ส่ือ Social Media ของท่านทีเ่ปิดไว้เป็นสาธารณะ ผู้ให้บริการภายนอก ที่

ปรึกษา พันธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงาน องค์กร บุคคลใด ๆ  ที่มีสัญญากับเรา เช่น ผู้รับฝากทรัพย์สินที่เป็นบุคคลภายนอก 

ผู้รับฝากทรัพย์สินช่วง และนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ หน่วยงานรัฐทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ บุคคลที่ทา่นแตง่ตัง้

หรือให้เป็นตัวแทนของท่าน และบุคคลที่มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือได้รับอนุญาตหรือได้รับความยินยอมในการ

เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมายังเรา โดยบุคคลดังกล่าวได้ปฏิบัติถูกตอ้งตามกฎหมายคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลที่

เกี่ยวข้องแล้ว  ทัง้นี ้ประเภทของข้อมูลทีเ่ราเก็บรวบรวมขึน้อยู่กับความสัมพันธ์ของท่านกับเรา 

 "ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว" หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายจัดประเภทเป็นข้อมูลที่มีความ

อ่อนไหว  

กรณีลูกค้าบุคคลธรรมดา 

ข้อมูลส่วนบุคคล ให้รวมถึง 
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ก) ข้อมูลแสดงตัวตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด สัญชาติ เลขประจ าตัวประชาชน 

เลขที่หนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลต่างด้าว) สถานภาพการสมรส การศึกษา ข้อมูลการท างาน (เชน่ 

อาชีพ ชื่อสถานที่ท างาน ต าแหน่ง เงินเดือน) ลายมือชื่อ รูปถ่าย ทะเบียนบ้าน รวมถึง ข้อมูลส่วน

บุคคลที่มีความอ่อนไหวตามที่ก าหนดดา้นล่าง 

ข) ข้อมูลการติดต่อ (Contact Details) เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็นตน้ 

ค) ข้อมูลที่เก่ียวกับครอบครัวของท่าน วิถีในการด าเนินชีวิตและสถานภาพทางสังคม (Status Data) เชน่ 

สถานภาพสมรส จ านวนบุตร 

ง) ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลการท าธุรกรรมกับเรา (Financial and Transaction Data) เช่น หมายเลข

บัญชีและประเภทของบัญชี ข้อมูลพร้อมเพย์ ข้อมูลที่เก่ียวกับธุรกรรม ประวัติทางการเงิน ข้อมูลจาก

ฐานข้อมูลของกรมบังคบัคด ี ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพทางการเงนิ (เช่น รายได้ ความมั่งคัง่ ทรัพย์สิน

และหนีสิ้น หลักฐานของรายรับหรือรายจ่าย ข้อมูลเครดิต ประวัติการกู้ยืมเงิน ประวัติสินเชื่อ และ

ข้อมูลการช าระหนี)้  ความต้องการและจุดมุ่งหมายทางการเงิน 

จ) ข้อมูลภาพและเสียงที่ได้จากการติดต่อกับเรา (Communication Data) เช่น ส าเนาบัตรประจ าตัว

ประชาชน ส าเนาหนังสือเดินทาง ภาพ และ/หรือ เ สียงจากกล้องวงจรปิด จากการสนทนาทาง

โทรศัพท์ หรือจากการส่ือสารผ่านช่องทางออนไลน์หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนใดของเรา  

ฉ) ข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืน ๆ  ที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยเก่ียวข้องกับความสัมพันธ์กับเรา เช่น ข้อมลู

ที่ท่านให้แก่เราในสัญญา แบบฟอร์ม แบบส ารวจหรือแบบสอบถาม หรือข้อมูลที่เก็บรวบรวมเมือ่ทา่น

เข้าร่วมกิจกรรมทางธุรกิจ การตลาด การสัมมนา หรือกิจกรรมทางสังคมของเรา และ 

ช) ข้อมูลทางออนไลน์ ข้อมูลความชื่นชอบของลูกค้าในการค้นหาข้อมูลหรือใช้ข้อมูลผ่านช่องทาง

อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลและกิจกรรมใน Social Media ซึ่งรวมถึง ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลการเข้าสู่

ระบบสมาชิก เลขที่อยู่ไอพีหรืออินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP Address) ข้อมูลอุปกรณ์อัจฉริยะ การ

ยืนยันตัวตน การค้นข้อมูล (Browsing) สถานที่ตัง้ (Location) การเข้าเว็บไซต์ และรูปแบบการใช้

จ่าย (Spending Patterns) หรือการค้นหาข้อมูลเก่ียวกับบริการหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของเรา จาก

การใช้คุกกีห้รือการเชื่อมต่อเว็บไซตอ่ื์น ๆ ที่ท่านเขา้ไปใช้บริการ 

กรณีลูกค้านิติบุคคล หรือ ผู้ให้บริการภายนอกหรือคู่คา้ตา่ง ๆ   

ข้อมูลส่วนบุคคล ให้รวมถึง 
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ก) ข้อมูลแสดงตัวตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด สัญชาติ เลขประจ าตัวประชาชน 

เลขที่หนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลต่างด้าว) ข้อมูลในประวัติส่วนบุคคล การศึกษา ข้อมูลการท างาน 

(เช่น อาชีพ ชื่อสถานที่ท างาน ต าแหน่ง ความเป็นเจ้าของหรืออัตราส่วนการถือหุ้น) ลายมือชื่อ รูปถ่าย 

ทะเบียนบ้าน รวมถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่มคีวามอ่อนไหวตามทีก่ าหนดดา้นล่าง 

ข) ข้อมูลการติดต่อ (Contact Details) เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็นตน้ 

ค) ข้อมูลที่สร้างขึน้เก่ียวกับความสัมพันธ์ของลูกค้ากับเรา เช่น การเปิดบัญชี การบริหารจัดการ การ

ด าเนินงาน การช าระเงิน การช าระบัญชี การประมวลผลและการรายงานในนามของลูกค้า ข้อมูล

ดังกล่าวอาจรวมถึงลายมือชื่อและหนงัสือตดิต่อกับเรา 

ง) ข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืน ๆ  ที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยเก่ียวข้องกับความสัมพันธ์กับเรา เช่น ข้อมลูที่

ท่านให้แก่เราในสัญญา แบบฟอร์ม แบบส ารวจหรือแบบสอบถาม หรือข้อมูลที่เก็บรวบรวมเมื่อท่านเขา้

ร่วมกิจกรรมทางธุรกิจ การตลาด การสัมมนา หรือกิจกรรมทางสังคมของเรา และ 

จ) ข้อมูลภาพและ/หรือเสียงที่ได้จากการติดต่อกับเรา (Communication Data) เช่น ส าเนาบัตรประจ าตวั

ประชาชน ส าเนาหนังสือเดินทาง ภาพและ/หรือเสียงจากกล้องวงจรปิด จากการสนทนาทางโทรศัพท์ 

หรือจากการส่ือสารผ่านช่องทางออนไลนห์รือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนใดของเรา 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ให้รวมถึง 

ก) ข้อมูลจ าลองลายนิว้มือ  ข้อมูลภาพจ าลองใบหน้า  หรือข้อมูลภาพจ าลองม่านตาของท่านเพ่ือ

วัตถุประสงค์ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนและการท าธุรกรรมใด ๆ ของท่าน ผ่านบริการพิสูจน์และ

ยืนยันตัวตนทางดิจทิัล 

ข) ข้อมูลศาสนา ข้อมูลหมู่โลหิต เพียงเท่าที่ปรากฏในส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของท่านเพ่ือเป็น

หลักฐานส าหรับการก่อตัง้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการเรียกร้องตามกฎหมาย 

หรือการยกขึน้ต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายต่อไปเทา่นัน้ 

ค) ข้อมูลประวัติอาชญากรรม เพ่ือประโยชน์สาธารณะในการป้องกัน รับมือ และลดความเส่ียงที่อาจ

เกิดขึน้จากการกระท าต่าง ๆ  ที่ผิดกฎหมาย เช่น การฟอกเงิน การก่อการร้าย หรือการฉ้อโกงประชาชน

และ 

ง) ข้อมูลความพิการ ข้อมูลสุขภาพ หรือข้อมูลเก่ียวกับความผิดปกติทางร่างกายของท่าน เพ่ือให้เราใช้

เป็นข้อมูลในการดูแลและให้บริการแก่ทา่นตามที่กฎหมายก าหนด 
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ทัง้นี ้เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านเพียงเท่าที่จ าเป็นเพ่ือ

บรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ตามที่ปรากฏใน ข้อ 3 โดยเราจะจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือคุ้มครองสิทธิขัน้

พืน้ฐานและประโยชน์ของท่าน 

ในกรณีที่ท่านปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลที่มีความจ าเป็นในการให้บริการกับเรา อาจเป็นผลใหเ้ราไม่สามารถให้บริการ

นัน้แก่ท่านได้ทัง้หมดหรือบางส่วน และกรณีที่ท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอ่ืนแก่เรา ท่านมีหน้าที่

รับผิดชอบในการแจ้งรายละเอียดตามประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนีห้รือประกาศของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ตามแต่กรณีให้บุคคลดังกล่าวทราบ ตลอดจนขอความยินยอมจากบุคคลนัน้หากเป็นกรณีที่ต้องได้รับความ

ยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลแก่เรา 

3. เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลสว่นบุคคลของทา่นด้วยวตัถุประสงค์อะไรบา้ง 

เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ  ตามที่ปรากฏ

ในตารางต่อไปนี ้โดยเราจะอาศัยฐานทางกฎหมายในการประมวลผล (Lawful Basis) ตามที่ก าหนดไว้ภายใต้

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งจะแตกต่างกันขึน้อยู่กับบริการหรือผลิตภัณฑ์ หรือ

ความสัมพันธ์ใด ๆ  ของท่านกับเรา   

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ 
และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของทา่น 

ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล (Lawful basis) 

การจัดการและการให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ
แต่ละบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร 
หรือบริษัทพันธมิตรของเรา แก่ท่าน เช่น การเปิดบญัชี 
การให้บริการวางแผนทางการเงิน การขอสินเชื่อ การ
ให้บริการหรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใด  

• เป็นการจ าเป็นเพ่ือปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่าน
กับเรา (Contractual Basis) 

• เ พ่ื อป ระโยชน์อั นชอบด้วยกฎหมายของเรา 
(Legitimate Interest) ใ น การ ให้ บ ริกา ร ห รื อ
ผลิตภัณฑ์ที่ เหมาะสมและสอดคล้องกับความ
ต้องการของท่าน  

การแนะน าบริการหรือผลิตภัณฑ์ของแต่ละบริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร หรือ ของบริษัทพันธมิตร
ของเรา ที่ใกล้เคียงหรือเก่ียวเนือ่งกับบริการหรือผลิตภณัฑ์
ที่ท่านมีอยู่ ในกรณีที่ท่านไม่ได้แสดงเจตนาในการห้ าม
ติดต่อทางโทรศัพท์ หรือหากเราไม่ได้ถูกห้ามติดต่อโดย
กฎหมายที่เก่ียวข้องอ่ืนใด 

• เ พ่ือประโยชน์อันชอบด้วยกฎหม ายของ เ รา 
(Legitimate Interest)  

การแนะน าบริการหรือผลิตภัณฑ์ของแต่ละบริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรหรือ ของบริษัทพันธมิตร
ของเรา ที่ ไม่ใกล้เคียงหรือไม่เก่ียวเนื่องกับบริการหรือ
ผลิตภัณฑ์ที่ท่านมีอยู่ 

• เมื่อท่านได้ใหค้วามยินยอมกับเรา (Consent) 
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วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ 
และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของทา่น 

ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล (Lawful basis) 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล 
และข้อมูลในการติดต่อกับท่าน ไปยังผู้รับข้อมูลต่าง ๆ  
เพ่ือวัตถุประสงค์ทางการตลาด 

• เมื่อท่านได้ใหค้วามยินยอมกับเรา (Consent) 

การติดต่อส่ือสารกับท่าน เช่น การส่งอีเมล จดหมาย หรือ
เอกสารใด ๆ  ให้แก่ท่าน 

• เป็นการจ าเป็นเพ่ือปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่าน
กับเรา (Contractual Basis) 

การด าเนินการตามที่ท่านได้แสดงเจตนาเข้าร่วมกิจกรรม
หรือโครงการต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมการส่งเสริมการขาย  
การอบรม การสัมมนา 

• เป็นการจ าเป็นเพ่ือปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่าน
กับเรา (Contractual Basis) 

การอ านวยความสะดวกให้แก่ท่านและเพ่ือประโยชน์ใน
การให้บริการส าหรับการเรียกดูข้อมูลต่าง ๆ ของท่านทีม่ี
อยู่กับทุกบริษัทของเรา รวมถึงการให้บริการต่าง ๆ ที่
เก่ียวเนื่องกับบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ท่านมีหรือจะมีอยู่กับ
เรา 

• เป็นการจ าเป็นเพ่ือปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่าน
กับเรา (Contractual Basis) 

• เมื่อท่านได้ใหค้วามยินยอมกับเรา (Consent) 
 

การรู้จักและพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงลูกค้า (Know Your 
Customer / Customer Due Diligence) ให้ถูกต้องตาม
ความเป็นจริงและเป็นปัจจบุัน 

• เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation) 

การป้องกันและตรวจจับความผิดปกติของธุรกรรมที่อาจ
น าไปสู่กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น การฟอกเงิน การก่อ
การร้าย หรือการฉ้อโกงประชาชน เป็นต้น 

• เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation) 

การรายงานข้อมูลส่วนบุคคลต่อหน่วยงานรัฐที่ก ากับดแูล
การประกอบธุรกิจของเรา หรือเมื่อได้รับหมายเรียกหรือ
หมายอายัดจากหน่วยงานรัฐหรือศาล เป็นต้น 

• เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation) 

การป้องกัน รับมือ และลดความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้จากการ
กระท าต่าง ๆ  ที่ผิดกฎหมาย รวมถึง การแบ่งปันข้อมลูส่วน
บุคคลเพ่ือยกระดับมาตรฐานการท างานของเรา เพ่ือการ
ป้องกัน รับมือ และลดความเส่ียงข้างต้น 

• เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation) 

• เ พ่ื อป ระโยชน์อั นชอบด้วยกฎหมายของเรา 
(Legitimate Interest) 

การปฏิบัติตามกระบวนการภายในของเรา เช่น เมื่อท่าน
เปิดบัญชีหรือท าธุรกรรมใด ๆ  กับเรา เราจะต้องตรวจสอบ
และยืนยันตัวตนว่าเป็นเจ้าของบัญชีจริงหรือไม่ รวมทัง้ 
เ ราอ าจ จ ะต้อ งตรวจสอบข้ อเ ท็จจ ริ ง อ่ืน ใด  เ พ่ือ
ประกอบการขอท าธุรกรรมของท่าน  

• เป็นการจ าเป็นเพ่ือปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่าน
กับเรา (Contractual Basis) 

• เ พ่ื อป ระโยชน์อั นชอบด้วยกฎหมายของเรา 
(Legitimate Interest) 

• เป็นการจ าเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะที่ส าคัญ (Substantial Public 
Interest) 
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วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ 
และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของทา่น 

ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล (Lawful basis) 

การวิเคราะห์ความเส่ียงโดยพิจารณาพฤติกรรมของท่าน 
เช่น การท าแบบจ าลองคะแนนเครดิต (Credit scoring) 
เป็นต้น  

• เป็นการจ าเป็นเพ่ือปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่าน
กับเรา (Contractual Basis) 

• เมื่อท่านได้ให้ความยินยอมกับเรา (Consent) แล้ว 
เราจะเ ก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ  ซึ่งรวมถึง ผ่านช่องทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนกิส์
ของท่าน เพ่ือวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

การท าประกันภัยทรัพย์หลักประกัน การท าประกันชี วิต
ของท่านโดยยกผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ให้แก่ธนาคาร
เกียรตินาคินภัทร การท าประกันภัยความเส่ียงจากก ลุ่ม
ลูกค้าสินเชื่อ เช่น การขอให้บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อมเป็นผู้ค า้ประกันกลุ่มลูกหนีสิ้นเชือ่
ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร การซือ้ประกันความเส่ียง
จากการผิดนัดช าระหนีกั้บธนาคารเกียรตินาคินภัทรเ พ่ือ
การน าเข้าและส่งออก  

• เป็นการจ าเป็นเพ่ือปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่าน
กับธนาคารเกียรตินาคินภัทร  (Contractual 
Basis) 

การด าเนินการเ พ่ือสร้างความสัมพันธ์ กับลูกค้า ผู้
ให้บริการภายนอก หรือคู่ค้าต่าง ๆ  ที่ได้เปิดเผยข้อมูลของ
ท่านมายังเรา อาทิ การท าสัญญากับลูกค้าบุคคลธรรมดา
หรือลูกค้านิติบุคคล บริษัทพันธมิตรของเรา คู่ค้า หรือ ผู้
ให้บริการภายนอกของเรา เช่น การตรวจสอบข้อมูลเ พ่ือ
ประกอบการขอสินเชื่อของลูกค้านิติบุคคล ซึ่งเราอาจตอ้ง
ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ  ที่อาจมีข้อมูลส่วนบุคคลของทา่น
หรือของบุคคลอ่ืนรวมอยู่ด้วย หรือกรณีที่เราเขา้ท าสัญญา
กับนิติบุคคลตา่ง ๆ  ซึ่งอาจมีข้อมลูส่วนบุคคลของท่านหรือ
ของบุคคลอ่ืนรวมอยู่ด้วยโดยนิติบุคคลเหล่านีไ้ด้ปฏิบัติ
ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและ
ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนีอ้ย่างครบถ้วนแล้ว  

• เป็นการจ าเป็นเพ่ือปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่าน
กับเรา (Contractual Basis) 

• เ พ่ื อป ระโยชน์ อั นชอบด้วยกฎหมายของเรา 
(Legitimate Interest) 

การรักษาความสัมพันธ์กับท่าน เช่น การจัดการข้อ
ร้องเรียน การจัดการกับค าขอใช้สิทธิตามกฎหมาย การ
ส ารวจความพึงพอใจ หรือ การเสนอสิทธิประโยชน์พิเศษ
โดยไม่มีวัตถุประสงค์ทางการตลาดใหแ้ก่ลูกคา้ 

• เป็นการจ าเป็นเพ่ือปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่าน
กับเรา (Contractual Basis) 

• เ พ่ื อป ระโยชน์ อั นชอบด้วยกฎหมายของเรา 
(Legitimate Interest) 

• เมื่อท่านได้ใหค้วามยินยอมกับเรา (Consent) 
การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติโด ยผล
การวิเคราะห์ดังกล่าวจะไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได ้

• เ พ่ื อป ระโยชน์ อั นชอบด้วยกฎหมายของเรา 
(Legitimate Interest) 
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วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ 
และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของทา่น 

ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล (Lawful basis) 

การวิเคราะห์ วิจัย และท าชุดข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับ
ท่านโดยเฉพาะเจาะจง (Profiling) ที่เราได้รับมาจากการ
เฝ้าสังเกตพฤติกรรม (Behavior) และ/หรือ ต าแหน่งทีต่ัง้ 
(Location) โดยอาศัยคกุกี ้(Cookies) หรือ เทคโนโลยีหรือ
วิธีการอ่ืนใด เพ่ือให้บริการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
แนะน าบริการหรือผลิตภัณฑ์ของเราและ/หรือของบริษัท
พันธมิตรของเราให้เหมาะสมกับความต้องการของท่าน
เ ป็ น รายบุ คคล  เ พ่ื อ ข ยาย สิทธิประโยชน์แก่ท่าน 
(Behavioral Advertising) 

• เ พ่ื อปฏิ บัติตามสัญญาระหว่า งท่านกับเรา 
(Contractual Basis) 

• เ พ่ือประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของ เร า 
(Legitimate Interest)  

• เมื่อท่านได้ใหค้วามยินยอมกับเรา (Consent)  
 

การบันทึกภาพของบุคคลที่เข้ามาภายในอาคาร
ส านักงาน สาขา หรือพืน้ที่ของเรา รวมถึงเพ่ือการ
ตรวจสอบการท าธุรกรรมระหว่างท่านกับเรา ด้วย
กล้องวงจรปิด (CCTV) เพ่ือประโยชน์ในการรักษา
ความปลอดภัย 

• เ พ่ื อป ระโยชน์อั นชอบด้วยกฎหมายของเรา 
(Legitimate Interest)  

การบันทึกภาพและ/หรือเสียงทางโทรศัพท์  ห รือด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนใด เพ่ือการตรวจสอบค าขอ 
ค าส่ัง  หรือข้อร้องเรียนต่าง  ๆ ของท่าน หรือ เ พ่ือการ
วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาผลิตภัณฑ์และ/หรือการ
ให้บริการของเรา รวมถึงการอบรมพนักงานของเราเ พ่ือ
ประโยชน์ข้างต้น 

• เ พ่ื อป ระโยชน์อั นชอบด้วยกฎหมายของเรา 
(Legitimate Interest)  

การสัมภาษณ์ เพ่ือน าใช้ในการจัดท าส่ือไม่ว่ารูปแบบใด  
เช่น ส่ือส่ิงพิมพ์ หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางต่าง ๆ  
อาทิ เว็บไซต์ของเรา ส่ือโซเชียลมีเดีย และอีเมลภายใน
ส าหรับพนักงานของเรา เพ่ือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
และการโฆษณาต่าง ๆ  เป็นการทั่วไป 

• เป็นการจ าเป็นเพ่ือปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่าน
กับเรา (Contractual Basis) 

• เ พ่ื อป ระโยชน์อั นชอบด้วยกฎหมายของเรา 
(Legitimate Interest) 

• เมื่อท่านได้ใหค้วามยินยอมกับเรา (Consent) 
การบันทึกภาพบรรยากาศหรือวิดีโอการอบรม สัมมนา 
หรือกิจกรรมอ่ืนใด เช่น การจัดประชุมผู้ถือหลักทรพัย์ 
เพ่ือน าไปใช้ในการจัดท าส่ือไมว่่ารูปแบบใด เช่น ส่ือ
ส่ิงพิมพ์ หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางตา่ง ๆ  อาทิ 
เว็บไซต์ของเรา ส่ือโซเชียลมีเดีย และอีเมลภายในส าหรับ
พนักงานของเรา เพ่ือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการ
โฆษณาต่าง ๆ  เป็นการทั่วไป 

• เ พ่ื อป ระโยชน์อั นชอบด้วยกฎหมายของเรา 
(Legitimate Interest) 
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วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ 
และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของทา่น 

ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล (Lawful basis) 

การใช้ข้อมูลจ าลองลายนิว้มือ ข้อมูลภาพจ าลองใบหน้า  
หรือข้อมูลภาพจ าลองม่านตาของท่านเพ่ือวัตถุประสงคใ์น
การพิสูจน์และยืนยันตัวตนและการท าธุรกรรมใด ๆ ของ
ท่านผ่านบริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดจิิทลั 

• เมื่อท่านได้ใหค้วามยินยอมกับเรา (Consent) 

การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
ของท่าน อาทิ ข้อมูลศาสนาหรือข้อมูลหมู่โลหิต เพียง
เท่าที่ปรากฏในส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของท่าน  

• เ พ่ือเป็นหลักฐานส าหรับการก่อตัง้สิทธิเรียกร้อง
ตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการเรียกร้องตาม
กฎหมาย หรือการยกขึน้ต่อสู้สิทธิเรียกร้องตาม
กฎหมาย 

การเก็บรวบรวมข้อมูลข้อมูลความพิการ ข้อมูลสุขภาพ 
และ/หรือ ข้อมูลเก่ียวกับความผิดปกติทางร่างกายข อง
ท่าน เพ่ือให้ เราใช้เป็นข้อมูลในการดูแลและให้บริการแก่
ท่านเป็นกรณีพิเศษ หรือเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา
วิเคราะห์ความเส่ียงของท่าน ในการใช้บริการหรือ
ผลิตภัณฑ์ใดกับเราหรือผา่นเรา 

• เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation) 

• เมื่อท่านได้ใหค้วามยินยอมกับเรา (Consent) 

• เป็นการจ าเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพ่ือ
ป ร ะ โ ยชน์สาธารณะที่ส า คัญ (Substantial 
Public Interest) 

การบริหารความเส่ียง การก ากับตรวจสอบ การบริหาร
จัดการภายใน และการส่งต่อข้อมูลระหว่างบริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจการเงินเ กียรตินาคินภัทรเพ่ือการดังกล่าวภายใต้
สัญญาที่บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรได้
ท าร่วมกัน ซึ่งกรณีดังกล่าวเราจะด าเนินมาตรการความ
ปลอดภัยที่เหมาะสมตามทีก่ฎหมายก าหนด 

• เ พ่ื อปฏิ บัติตามสัญญาระหว่ า งท่านกับ เรา 
(Contractual Basis) 

• เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation) 

• เ พ่ื อป ระโยชน์อั นชอบด้วยกฎหมายของเรา 
(Legitimate Interest) 

 
การติดตามหนีแ้ละการบังคับการปฏบิัติตามสัญญา ภาระ
ผูกพัน สิทธิตามกฎหมาย การสืบทรัพย์และยึดทรัพย์ การ
เข้าครอบครองทรัพย์สิน การน าทรัพย์สินออกประมูลหรือ
ขายทอดตลาด หรือกิจกรรมอ่ืนใดในท านองเดยีวกัน 

• เ พ่ื อปฏิ บัติตามสัญญาระหว่ า งท่านกับ เรา 
(Contractual Basis) 

• เ พ่ื อป ระโยชน์อั นชอบด้วยกฎหมายของเรา 
(Legitimate Interest) 

การโอนขายกลุ่มลูกหนีใ้ห้แก่บุคคลอ่ืน เช่น การขายกลุ่ม
ลูกหนีสิ้นเชื่อด้อยคุณภาพให้แก่บริษัทบริหารสินท รัพย์ 
เป็นต้น 

• เ พ่ื อป ระโยชน์อั นชอบด้วยกฎหมายของเรา 
(Legitimate Interest) ในการเปิดเผยข้อมูลไปยัง
บุคคลอ่ืน 

การใช้ห รือเปิด เผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เ พ่ือ
วัตถุประสงค์เก่ียวกับการโอนหรือการจ าหน่ายจ่ายโอน
ธุรกิจ สินทรัพย์ หรือหุ้นทัง้หมดหรือบางส่วน หรือเป็นการ
เปิดเผยข้อมูลเพ่ือท า Due Diligence ซึ่งเปน็ปกตวิิสัยของ
ธุรกิจของบริษัทของเราที่พึงกระท า ซึ่ง เราจะจัดให้มี

• เ พ่ื อป ระโยชน์อั นชอบด้วยกฎหมายของเรา 
(Legitimate Interest) ในการเปิดเผยหรือรับข้อมูล
จากบุคคลอ่ืน 
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วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ 
และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของทา่น 

ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล (Lawful basis) 

มาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมตามที่กฎหมาย
ก าหนด 
การจัดการต่างๆ ของผู้ออกหลักทรัพย์ที่เก่ียวข้องกับผู้ถือ
หลักทรัพย์ หรือผู้รับมอบฉันทะ ผู้รับมอบอ านาจ หรือ
สมาชิกกองทุนส ารองเลีย้งชีพ หรืองานนายทะเบียน
หลักทรัพย์ งานนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน งาน
นายทะเบียนผู้ถอืหน่วยทรสัต์ 

• เป็นการจ าเป็นเพ่ือปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่าน
กับเรา หรือระหว่างเรากับบุคคลอ่ืน เพ่ือประโยชน์
ของท่าน (Contractual Basis)  

• เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation) 

• เพ่ือประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเรา 
(Legitimate Interest) 

การเปิด เผยข้อมูลตามที่องค์กรหรือหน่วยงานก ากับ
ต่ า ง ป ระ เทศประกาศก าหนด ห รือตามกฎหมาย
ต่างประเทศหรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศ 

• เป็นการจ าเป็นเพ่ือปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่าน
กับเรา หรือระหว่างเรากับบุคคลอ่ืน เพ่ือประโยชน์
ของท่าน (Contractual Basis)  

• เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation) 
 

ทัง้นี ้ในบางกรณีหากเราไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน อาจส่งผลกระทบต่อท่านในการไม่ได้รับการให้บริการ

หรือผลิตภัณฑ์ของเรา ความสะดวก หรือการปฏิบัติตามสัญญา และท่านอาจได้รับความเสียหายหรือเสียโอกาส และอาจ

ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายใด ๆ  ที่ท่านหรือเราต้องปฏิบัตติาม 

นอกจากนี ้ในบางกรณี เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังตา่งประเทศดว้ยวัตถุประสงค์ขา้งตน้ โดยเรา

จะด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 8 การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของทา่นระหว่างประเทศ 

4. เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของทา่นร่วมกับใครบา้ง 

หากท่านได้ให้ความยินยอม หรือเป็นการจ าเป็นเพ่ือการปฏิบัตติามสัญญา เพ่ือการปฏิบัตติามกฎหมาย หรือเพ่ือ

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา เราอาจส่ง โอน และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคล อ่ืน

ดังต่อไปนี ้ทัง้ที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ ทัง้นี ้เราจะด าเนินการภายใต้กรอบที่กฎหมายก าหนดและจะจัดให้มี

มาตรฐานในการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลที่เพียงพอส าหรับการด าเนนิการดังกล่าว 

ก) บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของเรา เช่น ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ 

เกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จ ากัด บริษทั 

เคเคพี ไดม์ จ ากัด บริษัท เคเคพี แคปปิตอล จ ากัด  )มหาชน(  และ บริษัท เคเคพี ทาวเวอร์ จ ากัด  

ข) บริษัทพันธมิตรของเรา โดยเราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลที่กระท าการในนามของ

ท่าน หรือเก่ียวข้องในการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการประเภทใดที่ท่านได้หรือจะได้รับจากเรา เช่น 

บริษัทประกันชี วิต บริษัทประกันวินาศภัย ผู้รับเงิน ผู้รับผลประโยชน์ ผู้แทนในบัญชี (Account 
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Nominees) ตัวกลาง (เช่น บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นบุคคลอ่ืน หรือบริษัทบริหารสินทรัพย์) ผู้รับฝาก

ทรัพย์สิน ธนาคารตัวแทน ตัวแทน ผู้ขาย พันธมิตรธุรกิจร่วม (Co-brand Partners) คู่สัญญา (Market 

Counterparties) ผู้ออกผลิตภัณฑ์ หรือระบบคลังข้อมูลทางการค้าโลก (Global Trade Repositories) 

ที่เรามีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ท่าน และ/หรือที่

ท่านอนุญาตให้เราเปดิเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่ทัง้นี ้ผู้รับข้อมูลเหล่านีต้้องตกลงที่จะปฏบิตัติอ่

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสอดคล้องกับ

ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี ้ 

ค) ผู้ให้บริการภายนอกของเรา เช่น บริษัทรับจ้างพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทรับจ้างท า

กิจกรรมทางการตลาด บริษัทรับจ้างท าวิจัยให้แก่เรา บริษัทผู้ให้บริการเก็บข้อมูลบนระบบ Cloud 

บริษัทรับจ้างทวงหนี ้บริษัทที่ปรึกษาวิชาชีพ ส านักทนายความ เป็นตน้ 

ง) สถาบันการเงินหรือผู้ให้บริการระบบช าระเงิน เช่น สถาบันการเงินแห่งอ่ืนทีใ่ห้บริการระบบการช าระเงนิ

ในการท าธุรกรรมของท่าน เป็นต้น 

จ) ส่ือสังคม (Social Media) เช่น Facebook Line เพ่ือการส่งข้อความทางการตลาดไปหาท่าน การเก็บ

ข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เป็นต้น 

ฉ) บุคคลภายนอก เช่น ผู้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอน หรือผู้รับแปลงหนี ้โดยเราอาจมอบ โอน หรือแปลงหนี ้สิทธิ

หรือภาระผูกพันของเราให้แก่บุคคลภายนอก เพียงเท่าที่ได้รับอนุญาตตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของ

สัญญาใด ๆ ที่เข้าท าระหว่างท่านกับเรา  เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้รับ

โอนสิทธิ ผู้รับโอน หรือผู้รับแปลงหนี ้รวมถึงบุคคลที่อาจเป็นผู้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอน หรือผู้รับแปลงหนี ้

แต่ทัง้นี ้ผู้รับข้อมูลเหล่านีต้้องตกลงที่จะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยถูกต้องตามกฎหมาย

คุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคลและสอดคล้องกับประกาศความเป็นส่วนตัวฉบบันี ้

ช) บุคคลภายนอกอ่ืนที่เก่ียวข้องกับการโอนธุรกิจ โดยเราอาจเปิดเผยหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของทา่นไป

ยังพันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้นรายส าคัญ ผู้รับโอนสิทธิ บุคคลที่อาจเป็นผู้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอน

หรือบุคคลที่อาจเป็นผู้รับโอนของเรา ในกรณีที่มีการฟ้ืนฟูกิจการ การปรับโครงสร้างกิจการ การควบ

รวมกิจการ การเข้าซือ้กิจการ การขาย การซือ้ กิจการร่วมค้า การโอน การเลิกกิจการ หรือเหตุการณใ์ด

ในท านองเดียวกันที่เก่ียวข้องกับการโอนหรือการจ าหน่ายจ่ายโอนธุรกิจ สินทรัพย์ หรือหุ้นทัง้หมดหรือ

ส่วนใด ๆ ของเรา ถ้ามีเหตุการณ์ใด ๆ ดังกล่าวข้างต้นเกิดขึน้ ผู้รับข้อมูลจะปฏิบัติตามประกาศความ

เป็นส่วนตัวฉบับนีใ้นส่วนที่เก่ียวกับข้อมลูส่วนบุคคลของท่าน 
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ซ) หน่วยงานรัฐที่ก ากับดูแลเราหรือหน่วยงานที่ก ากับงานทะเบียน เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศนูย์

รับฝากหลักทรัพย์ ส านักหักบัญชี ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย ศาล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือหน่วยงานรัฐอ่ืนใดที่มี

หมายเรียกหรือหมายอายัดให้เราส่งข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือน าส่งทรัพย์สิน เช่น กรมบังคบัคดี 

กรมสรรพากร เป็นต้น 

ฌ) หน่วยงาน องค์กร หรือนิติบุคคลอ่ืนใดที่มสัีญญากับเรา หรือที่เราเปน็คูสั่ญญา หรือที่เรามีความสัมพันธ์

ด้วย เช่น บริษัทที่ท่านสนใจจะลงทนุ 

ญ) บุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนใดอันจ าเปน็ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงคต์า่ง ๆ  ตามที่ปรากฏใน ข้อ 3. 

5. ท่านมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลสว่นบุคคลอย่างไรบ้าง 

ท่านมีสิทธิในการด าเนินการใช้สทิธดิังตอ่ไปนี ้ 

5.1 สิทธิในการเข้าถึงและรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลของทา่น หรือสิทธิในการขอใหเ้ราเปดิเผยถึงการไดม้า

ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยที่ทา่นไม่ได้ให้ความยินยอม (Right to Access) 

 ท่านมีสิทธิขอทราบและขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลของทา่นซึง่อยู่ในความรับผิดชอบของเราหรือ 

ขอให้เราเปิดเผยการไดม้าซึ่งข้อมูลที่ทา่นไม่ได้ใหค้วามยินยอมได ้

5.2 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของทา่น (Right to Rectification) 

 ท่านมีสิทธิขอให้เราด าเนินการแก้ไขเพ่ือใหข้้อมลูถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และไม่ก่อใหเ้กิดความเข้าใจผิดได ้

5.3 สิทธิในการลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (Right to Erasure)  

ท่านมีสิทธิขอให้เรา ลบหรือท าลาย หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมลูที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลว่า

เป็นท่านได้ ในกรณีดังตอ่ไปนี ้

- ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่มีความจ าเป็นส าหรับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ

เปิดเผยอีกต่อไป 

- ท่านได้ถอนความยินยอมไปแล้ว และเราไม่สามารถอ้างฐานทางกฎหมายใดในการเ ก็บ

รวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ได้อีกต่อไป 

- ท่านได้คัดคา้นการประมวลผลในบางกรณีและเราไม่สามารถปฏิเสธค าขอดงักล่าวได ้
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- ท่านได้คัดคา้นการประมวลผลเพ่ือวัตถุประสงคเ์ก่ียวกับการตลาดแบบตรง 

- เป็นการเก็บรวบรวมใช้เปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลโดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย 

5.4 สิทธิในการระงับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของทา่นเปน็การชั่วคราว (Right 

to Restriction of Processing) 

 ท่านมีสิทธิในการห้ามมิใหเ้ราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของทา่น เมื่อเขา้เงือ่นไขตอ่ไปนี ้

- การประมวลผลไม่จ าเป็นอีกต่อไป แต่การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลยังคงมีความจ าเป็นเพ่ือ

การใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

- เป็นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ท่านต้องการห้ามมิให้

ประมวลผลแทนการลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคล 

- เมื่ออยู่ในระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมลูส่วนบุคคลตามที่ทา่นร้องขอ 

- เมื่อเราอยู่ในระหว่างการพิสูจน์การปฏิเสธการใช้สิทธิคดัคา้น 

5.5 สิทธิในการขอให้เราส่งหรือโอนข้อมลูส่วนบุคคลของท่าน (Right to Data Portability) 

ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลที่เก่ียวกับท่านจากเรา ในกรณีที่เราได้ท าให้ข้อมูลดังกล่าวอยู่ในรูปแบบที่

สามารถอ่าน หรือใช้งานโดยทั่วไปไดด้้วยเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ที่ท างานไดโ้ดยอัตโนมตัิ และสามารถใช้

หรือเปิดเผยได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ  รวมทัง้ (ก) มีสิทธิขอให้เราส่งหรือโอนข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวไป

ยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืน เมื่อสามารถท าได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ หรือ (ข) ขอรับข้อมูลที่เราส่ง

หรือโอนข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืนโดยตรง เว้นแต่สภาพทางเทคนคิ

ไม่สามารถท าได้ 

5.6 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบคุคลของท่าน (Right to Object) 

ท่านมีสิทธิคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลทีเ่ก่ียวกับทา่น ในกรณีดังตอ่ไปนี ้

- กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงค์เก่ียวกับ

การตลาดแบบตรง 

- กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวมใช้ และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบคุคลเพ่ือวัตถุประสงคเ์ก่ียวกับการ

ศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่การจ าเป็นเพ่ือด าเนนิภารกิจเพ่ือ

ประโยชน์สาธารณะของเรา 



1 เมษายน 2565 

15 
 

- กรณีเป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ดว้ยเหตจุ าเปน็เพ่ือการด าเนนิภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะ

ของเรา หรือจ าเป็นเพ่ือประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย เว้นแต ่เราจะแสดงให้เห็นถึงเหตอัุน

ชอบด้วยกฎหมายที่ส าคัญกว่า หรือเป็นไปเพ่ือก่อตัง้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติ

ตาม หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึน้ตอ่สู้เรียกร้องตามกฎหมาย 

5.7 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent) 

 ท่านจมีสิทธิในการถอนความยินยอมที่ใหไ้ว้กับเราในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของ

ท่านเมื่อใดก็ได ้เว้นแต ่การถอนความยินยอมดังกล่าวจะมีขอ้จ ากัดโดยกฎหมายหรือสัญญาทีใ่ห้

ประโยชน์กับท่าน เช่น ท่านยังมีการใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์จากเราหรือทา่นยังมีภาระหนีผู้กพันอยู่กับ

เราอยู่ เป็นต้น  

สิทธิของท่านดังกล่าวข้างตน้ขึน้อยู่กับปัจจัยตา่ง ๆ  ที่เก่ียวข้อง ซึ่งในบางกรณีเราอาจไม่สามารถด าเนินการตาม

ค าร้องขอของท่านได้ เนื่องจากเรายังคงมีภาระหรือหน้าที่อันชอบด้วยกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ท่านยังมีบัญชีเงินฝาก บัญชีสินเชื่อ อยู่กับเราหรือมีการใช้บริการด้านอ่ืนกับเรา หรือเรา

ต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดแม้ว่าทา่นจะยุตคิวามสัมพันธ์กับเราแล้ว เป็นต้น 

หากท่านประสงค์ที่จะใช้สิทธิ ท่านสามารถติดต่อขอรับแบบค ารองขอใช้สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคล (Data 

Subject Right Request Form) ได้ที่ สาขา หรือ KKP Contact Center และส่งแบบค าขอมาที่  สาขา KKP Contact 

Center หรือ DPO@kkpfg.com หรือช่องทางอ่ืนใดตามที่ก าหนดในแต่ละธุรกรรม ทัง้นี ้เราจะพิจารณาค าร้องขอให้เสร็จ

สิน้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับค าร้องขอจากท่าน ซึ่งเราอาจขอขยายได้อีกไม่เกิน 30 วัน เว้นแต่ 

กฎหมายจะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

6. เรามีมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบคุคลของท่านอย่างไร 

เรามีมาตรการรักษาความปลอดภัยทางเทคนิค ทางกายภาพ และทางด้านการบริหารจัดการที่ออกแบบมา

เพ่ือให้ความคุ้มครองทีเ่หมาะสมส าหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการสูญหาย การใช้ในทางที่ผิด การเข้าใช้โดยไมไ่ด้

รับอนุญาต การเปิดเผย และการเปล่ียนแปลงแก้ไข ได้แก่ ไฟร์วอลล์ การเข้ารหัสข้อมูล การควบคุมการเข้าถึงทางกายภาพ

เมื่อเข้าสู่ศูนย์ข้อมูลของเรา และการควบคุมการอนุญาตให้เข้าถึงขอ้มูล ทัง้นี ้ในขณะที่เรารักษาความปลอดภัยระบบและ

บริการของเรา ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยและรักษาความเป็นส่วนตัวของรหัสผ่านและข้อมูล

เก่ียวกับบัญชีของท่าน และตรวจสอบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเก่ียวกับทา่นนัน้ถูกตอ้งและเป็นปัจจบุัน  

เราก าหนดนโยบาย คู่มือและมาตรฐานขัน้ต ่าในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เช่น มาตรฐานความปลอดภัยของ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเราได้มีการปรับปรุงนโยบาย คู่มือและมาตรฐานขัน้ต ่าดังกล่าวเป็นระยะ ๆ  ตามเกณฑ์ที่

กฎหมายก าหนด 
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นอกจากนี ้พนักงาน ลูกจ้าง พันธมิตรทางธุรกิจ หรือผู้ให้บริการภายนอกมีหน้าที่ต้องรักษาความลับของข้อมูล

ส่วนบุคคลตามสัญญารักษาความลับที่ลงนามไว้กับเรา  

7. คุกกี ้(Cookies)  

เราเก็บรวบรวมและใช้เทคโนโลยีคุกกี ้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซตแ์ละบริการออนไลน์ของทา่นกับ

เราให้มีความปลอดภัยปลอดภัยย่ิงขึน้ และเพ่ือพัฒนาบริการหรือผลิตภัณฑ์ของเราให้เหมาะสมกับความตอ้งการของทา่น

หรือเพ่ือขยายสิทธิประโยชน์แก่ท่าน โดยคุกกีค้อืแฟ้มข้อมูลขนาดเล็กมากที่เว็บไซตบ์ันทึกลงบนฮาร์ดดสิก์ของคอมพิวเตอร์

หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านกรอกหรือเพ่ือเก็บข้อมูลส่ิงที่ท่านกรอกโดยไม่ได้บันทึกข้อมูล

บุคคลใดบุคคลหนึง่โดยเฉพาะ ทัง้นี ้ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการใช้งานของคุกกี ้หรือปฏิเสธการใช้งานของคุกกีใ้น

เบราว์เซอร์ของท่านไดท้ี่ นโยบายการใช้คุกกี ้(Cookies Policy) 

8. การโอนข้อมูลส่วนบคุคลของทา่นระหว่างประเทศ 

เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของทา่นไปยังบุคคลภายนอก หรือเคร่ืองแมข่่ายที่ตัง้อยู่ในต่างประเทศ

ซึ่งประเทศปลายทางอาจมี หรืออาจไมม่ีมาตรฐานการคุม้ครองข้อมลูในลักษณะเดยีวกันกับประเทศไทย เพ่ือวัตถุประสงค์

ที่กล่าวมาข้างต้นในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี ้ ทัง้นี ้เราได้ด าเนินการตามขัน้ตอนและมาตรการต่าง ๆ เพ่ือท าให้

ท่านมั่นใจได้ว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะโอนอย่างปลอดภัยและบุคคลที่ รับโอนข้อมูลนัน้มีมาตรฐานการ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และการโอนข้อมูลนัน้ชอบดว้ยกฎหมายโดยอาศยัข้อยกเว้นตามที่ไดรั้บอนุญาตตาม

กฎหมาย 

9. ข้อมูลส่วนบุคคลของผูเ้ยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ และคนไร้ความสามารถ 

โดยทั่วไป กิจกรรมของเราไม่ไดม้ีเปา้หมายทีผู้่เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ  และคนไร้ความสามารถ  เราไมม่ี

เจตนาเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อ านาจปกครอง หรือ จากคนเสมือนไร้

ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลตามกฎหมาย ถ้าท่านเป็น

ผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ ซึ่งประสงค์จะมีความสัมพันธ์ทางสัญญากับเรา ท่านต้องไดรั้บ

ความยินยอมจากผู้ใช้อ านาจปกครอง ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลตามกฎหมายของท่านก่อนที่จะติดต่อเราหรือให้ข้อมูลส่วน

บุคคลของท่านแก่เรา 

10. เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้อย่างไรและนานเท่าใด 

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าทีข่้อมลูนัน้ยังมีความจ าเป็นอย่างสมเหตุสมผล ตาม

วัตถุประสงค์ที่เราระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี ้และเพ่ือปฏิบัตติามภาระหน้าที่ทางกฎหมายและกฎข้อบงัคบั

ต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึน้หากเป็นการจ าเป็นเพ่ือการก่อตัง้สิทธิเรียกร้อง การ

ปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้อง หรือการยกขึน้ต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายที่ใช้บังคับ โดยเมื่อพ้นระยะเวลาและ
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ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสิน้ความจ าเป็นตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว เราจะท าการลบท าลายหรือท าให้ข้อมูลส่ วน

บุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้ตอ่ไป ตามรูปแบบและมาตรฐานการลบท าลายข้อมูลส่วนบุคคลที่คณะกรรมการ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคลหรือกฎหมายจะได้ประกาศก าหนดหรือตามมาตรฐานสากล 

 ทัง้นี ้ในบางกรณี เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างของท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ วันเดือนปีที่เร่ิมและ

สิน้สุดความสัมพันธ์ เป็นต้น ไว้เป็นประวัติในฐานข้อมูล (Archive) ของเราเท่านัน้ และจะไม่น าไปใช้หรือเปิดเผยเ พ่ือ

วัตถุประสงค์อ่ืนใด 

11. การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว 

  เพ่ือปรับปรุงการด าเนินการกับข้อมลูส่วนบุคคลของทา่นใหม้ีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ เราขอสงวนสิทธ์ิในการ

เปล่ียนแปลงประกาศความเป็นส่วนตวัตามที่เราเห็นสมควร โดยประกาศความเป็นส่วนตวัฉบับทีป่ระกาศในหนา้เว็บไซต์

ของเรา จะเป็นฉบับที่ปรับปรุงล่าสุด  ทัง้นี ้เราจะแจ้งการเปล่ียนแปลงใหท้่านทราบหากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวส่งผล

กระทบอย่างมีนัยส าคัญกับการด าเนนิการกับขอ้มูลส่วนบคุคลของทา่น 

12.     ช่องทางการติดต่อ 

หากท่านมีข้อสงสัย หรือมีข้อเสนอแนะประการใดเก่ียวกับแนวทางของเราในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของทา่น 

หรือหากท่านต้องการใช้สิทธิของทา่นตามกฎหมาย ท่านสามารถตดิตอ่เราผ่านช่องทางต่อไปนี ้

 

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคลของเรา (Group Data Protection Officer) 

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)  

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนากรุงเทพฯ 10110 

หรือ 

DPO@kkpfg.com 
 

 


