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สรุปการปรับปรุงประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) 

ฉบับวนัที่ 16 พฤศจกิายน 2565  

 

เพื่อความชดัเจนในการเก็บรวบ รวม ใช้ เปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลของท่าน กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคิภทัรจงึได้ท าการ

ปรับปรุงประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบันีใ้ห้ครบถ้วนตรงกบัข้อเทจ็จริงทีม่ีการด าเนินการอยู่ในปัจจบุนั โดยได้สรุป

สาระส าคญัของการปรับปรุงแก้ไขในครัง้นี ้ดงันี ้

• ปรับชื่อบริษัทหลกัทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จ ากดั ให้เป็นไปปัจจบุนั 

• ปรับข้อมลูส่วนบคุคลที่มีความออ่นไหว ให้รวมถงึข้อมลูหลอดเลือดในนิว้มือ และข้อมลูเสียงพดู 

• ปรับวตัถปุระสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคล และฐานทางกฎหมายในการประมวลผล

ให้เป็นปัจจบุนั 

• ปรับเพิ่มการประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลด้วยการใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจบุนัหรืออาจมเีพิ่มเตมิในอนาคต ซึง่

รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพียง Cloud Computing, Block Chain, Artificial Intelligence (AI), Biometric Comparison 

• เพิ่มการระบุถึงการใช้ข้อมูลร่วมกับส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อ

ประโยชน์ในการก ากบัดูแลและส่งเสริมธุรกิจประกนัภยัตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมธุรกิจ

ประกันภยั กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต และกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภยั โดยสามารถศึกษานโยบาย

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของส านักงานฯ ได้ที่  https://www.oic.or.th ตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกยัภยัก าหนด 

 

ทัง้นี ้ท่านสามารถพิจารณารายละเอียดของการแก้ไขปรับปรุงตามข้อความตัวหนา  
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ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) 

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

จ ากัด (มหาชน) (“บล. เกียรตินาคินภทัร”) บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน เกียรตินาคินภทัร จ ากัด (“บลจ. เกียรตินาคิน

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

จ ากดั (รวมเรียกว่า “บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร” “เรา” หรือ “ของเรา”) รวมถึงกองทนุและกองทรัสต์ต่างๆ 

ภายใต้การจดัการหรือการจดัตัง้ของเรา ตระหนกัถึงความส าคญัของข้อมลูส่วนบุคคลของท่าน เราจึงออกประกาศความ

เป็นส่วนตวัฉบบันี ้เพื่อให้ท่านได้ทราบแนวทางของเราในการรักษาข้อมลูส่วนบคุคลของท่าน เพื่ออธิบายเหตผุลและวิธีการ

เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลของท่าน และเพื่ออธิบายสิทธิต่าง ๆ ที่ท่านมีเก่ียวกับข้อมลูส่วนบุคคลของ

ท่าน รวมถึงช่องทางในการใช้สิทธิดงักล่าวเพื่อการรักษาสิทธิในข้อมลูส่วนบคุคลของท่านเมื่อท่านใช้บริการหรือผลิตภณัฑ์

ของเราผ่านช่องทางต่าง ๆ 

1. ภาพรวม 

เราจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลของท่าน เพียงเท่าที่จ าเป็นเพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์

ใดวตัถปุระสงค์หนึ่งตามที่จะได้กล่าวต่อไปในประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบันี ้หรือวตัถปุระสงค์อื่นใดตามที่ได้กล่าวไว้ใน

เอกสารหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ เก่ียวกบัการให้ความยินยอมเพื่อเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคล

ของท่านเท่านัน้ 

ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนีใ้ช้บังคับกับวิธีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่

เก่ียวข้องกับการใช้บริการหรือผลิตภณัฑ์ของเราผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น สาขา เว็บไซต์ แอปพลิเคชนั (Application) หรือ

ช่องทางบริการอื่นใดของเรา หรือของพนัธมิตรทางธุรกิจเรา โดยประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบันีจ้ะไม่ใช้บงัคบักับการใช้

บริการหรือผลิตภณัฑ์อื่นใดทีเ่ราไม่ได้เป็นเจ้าของหรือไม่อยู่ในความควบคมุของเรา ทัง้นี ้ประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบันี ้

ใช้บงัคบักบัข้อมลูส่วนบคุคล (ตามที่ระบไุว้ในข้อ 2 ข้างล่างนี)้ ของเจ้าของข้อมลูส่วนบคุคล ดงันี ้

 (1) ลูกค้าบุคคลธรรมดาของเรา ทัง้ที่เป็นลูกค้าเป้าหมาย (ผู้ที่อาจเป็นลูกค้าในอนาคต) ลูกค้าปัจจุบัน และ

ลกูค้าในอดีต  รวมถึงบคุคลธรรมดาที่เก่ียวข้องกบัลกูค้าบคุคลธรรมดาดงักล่าว  

(2) พนักงาน บุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้ แทน ผู้ ถือหุ้น บุคคลผู้มีอ านาจ กรรมการ ผู้ ติดต่อ ตัวแทน รวมถึงบุคคล

ธรรมดาอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับลูกค้านิติบุคคลและบุคคลธรรมดาดังกล่าว ทัง้ที่เป็นลูกค้าเป้าหมาย (ผู้ที่อาจเป็นลกูค้าใน

อนาคต) ลกูค้าปัจจบุนั และลกูค้าในอดีต   

(3) บุคคลธรรมดาที่เคยเป็น เป็น หรือจะเป็นผู้ ให้บริการภายนอกหรือคู่ค้าของเรา รวมถึงบุคคลธรรมดาที่

เก่ียวข้องกบับคุคลที่เคยเป็น เป็น หรือจะเป็นผู้ให้บริการภายนอกหรือคู่ค้าของเรา  
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(4) ผู้ ถือหลักทรัพย์ของเรา หรือที่เราเก่ียวข้อง รวมถึงผู้ รับมอบอ านาจหรือผู้ รับมอบฉันทะของบุคคลดังกล่าว 

และ  

(5) บคุคลอื่นใดที่ติดต่อกบัเราผ่านช่องทางต่าง ๆ หรือเราเป็นผู้ให้บริการไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการเองหรือผ่านคู่ค้า

หรือตวัแทนของเรา 

ทัง้นี ้ข้อมลูส่วนบคุคลที่เราได้น ามาประมวลผลแล้ว จะถือเป็นกรรมสิทธ์ิของเรา  

บคุคลธรรมดาจะรวมเรียกว่า "ท่าน" หรือ "ของท่าน"  ส่วนลกูค้าบคุคลธรรมดาและลกูค้านิติบคุคลจะรวมเรียกว่า 

"ลกูค้า" 

ประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบันีไ้ด้จดัท าขึน้เป็นภาษาไทยและฉบบัแปลภาษาองักฤษ ซึ่งหากกรณีมีข้อความที่

ขดักนั ให้ถือประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

2. เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้าง 

"ข้อมลูส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมลูเก่ียวกับท่านซึง่ระบถุึงตวัท่านหรือท าให้สามารถระบุตวัท่านได้ ตามที่ระบุไว้

ข้างล่างนี ้โดยเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทัง้ที่เราได้รับจากท่านโดยตรง เช่น ผ่านทางพนักงาน หรือ

ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) หรือช่องทางบริการอื่นใดของเรา หรือจากแหล่งอื่นโดยอ้อม เช่น บริษัทในกลุ่ม

ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร แหล่งสาธารณะ ส่ือ Social Media ของท่านที่เปิดไว้เป็นสาธารณะ ผู้ ให้บริการภายนอก ที่

ปรึกษา พนัธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงาน องค์กร บุคคลใด ๆ ที่มีสญัญากับเรา เช่น ผู้ รับฝากทรัพย์สินที่เป็นบุคคลภายนอก 

ผู้ รับฝากทรัพย์สินช่วง และนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ หน่วยงานรัฐทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ บคุคลที่ท่านแต่งตัง้

หรือให้เป็นตัวแทนของท่าน และบุคคลที่มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือได้รับอนุญาตหรือได้รับความยินยอมในการ

เปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลของท่านมายงัเรา โดยบุคคลดงักล่าวได้ปฏิบตัิถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลที่

เก่ียวข้องแล้ว  ทัง้นี ้ประเภทของข้อมลูที่เราเก็บรวบรวมขึน้อยู่กบัความสมัพนัธ์ของท่านกบัเรา 

 "ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว" หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายจัดประเภทเป็นข้อมูลที่มีความ

อ่อนไหว  

กรณีลกูค้าบคุคลธรรมดา 

ข้อมลูส่วนบคุคล ให้รวมถึง 

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

เลขที่หนงัสือเดินทาง (กรณีบุคคลต่างด้าว) สถานภาพการสมรส การศึกษา ข้อมลูการท างาน (เช่น 

อาชีพ ชื่อสถานที่ท างาน ต าแหน่ง เงินเดือน) ลายมือชื่อ รูปถ่าย ทะเบียนบ้าน รวมถึง ข้อมูล ส่วน

บคุคลที่มีความอ่อนไหวตามที่ก าหนดด้านล่าง 
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ข) ข้อมลูการติดต่อ (Contact Details) เช่น ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศพัท์ อีเมล เป็นต้น 

ค) ข้อมลูที่เก่ียวกบัครอบครัวของท่าน วิถีในการด าเนินชีวติและสถานภาพทางสงัคม (Status Data) เชน่ 

สถานภาพสมรส จ านวนบตุร 

ง) ข้อมลูทางการเงินและข้อมลูการท าธรุกรรมกบัเรา (Financial and Transaction Data) เช่น หมายเลข

บญัชีและประเภทของบญัชี ข้อมลูพร้อมเพย์ ข้อมลูที่เก่ียวกบัธุรกรรม ประวตัิทางการเงิน ข้อมลูจาก

ฐานข้อมลูของกรมบงัคบัคดี  ข้อมลูเก่ียวกบัสถานภาพทางการเงิน (เช่น รายได้ ความมัง่คัง่ ทรัพย์สิน

และหนีสิ้น หลักฐานของรายรับหรือรายจ่าย ข้อมูลเครดิต ประวัติการกู้ ยืมเงิน ประวัติสินเชื่อ และ

ข้อมลูการช าระหนี)้  ความต้องการและจดุมุ่งหมายทางการเงิน 

จ) ข้อมูลภาพและเสียงที่ได้จากการติดต่อกับเรา (Communication Data) เช่น ส าเนาบัตรประจ าตัว

ประชาชน ส าเนาหนังสือเดินทาง ภาพ และ/หรือ เสียงจากกล้องวงจรปิด จากการสนทนาทาง

โทรศพัท์ หรือจากการส่ือสารผ่านช่องทางออนไลน์หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดของเรา  

ฉ) ข้อมลูส่วนบคุคลอื่น ๆ ท่ีเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยเก่ียวข้องกบัความสมัพนัธ์กบัเรา เช่น ข้อมลู

ที่ท่านให้แก่เราในสญัญา แบบฟอร์ม แบบส ารวจหรือแบบสอบถาม หรือข้อมลูที่เก็บรวบรวมเมื่อท่าน

เข้าร่วมกิจกรรมทางธุรกิจ การตลาด การสัมมนา หรือกิจกรรมทางสังคมของเรา ข้อมูลจากการ

วิเคราะห์ วิจัย และท าชุดข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่านโดยเฉพาะเจาะจง (Profiling) ที่เรา

ได้รับมาจากการเฝ้าสังเกตพฤติกรรม (Behavior) และ/หรือ ต าแหน่งที่ตัง้ (Location) โดย

อาศัยคุกกี ้(Cookies) หรือ เทคโนโลยีหรือวิธีการอื่นใด เพื่อให้บริการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ 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

การใช้คกุกี ้(Cookies) หรือการเชื่อมต่อเว็บไซต์อื่น ๆ ท่ีท่านเข้าไปใช้บริการ 

กรณีลกูค้านิติบคุคล หรือ ผู้ให้บริการภายนอกหรือคู่ค้าต่าง ๆ  

ข้อมลูส่วนบคุคล ให้รวมถึง 

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

เลขที่หนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลต่างด้าว) ข้อมูลในประวัติส่วนบุคคล การศึกษา ข้อมูลการท างาน 
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(เช่น อาชีพ ชื่อสถานที่ท างาน ต าแหน่ง ความเป็นเจ้าของหรืออตัราส่วนการถือหุ้น) ลายมือชื่อ รูปถ่าย 

ทะเบียนบ้าน รวมถึง ข้อมลูส่วนบคุคลที่มีความอ่อนไหวตามที่ก าหนดด้านล่าง 

ข) ข้อมลูการติดต่อ (Contact Details) เช่น ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศพัท์ อีเมล เป็นต้น 

ค) ข้อมูลที่สร้างขึน้เก่ียวกับความสัมพันธ์ของลูกค้ากับเรา เช่น การเปิดบัญชี การบริหารจัดการ การ

ด าเนินงาน การช าระเงิน การช าระบัญชี การประมวลผลและการรายงานในนามของลูกค้า ข้อมูล

ดงักล่าวอาจรวมถึงลายมือชื่อและหนงัสือติดต่อกบัเรา 

ง) ข้อมลูส่วนบคุคลอื่น ๆ ที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยเก่ียวข้องกบัความสมัพนัธ์กบัเรา เช่น ข้อมลูที่

ท่านให้แก่เราในสั ญญา แบบฟอร์ม แบบส ารวจหรือแบบสอบถาม หรือข้อมลูที่เก็บรวบรวมเมื่อท่าน

เข้าร่วมกิจกรรมทางธุรกิจ การตลาด การสัมมนาหรือกิจกรรมทางสังคมของเรา ข้อมูลจากการ

วิเคราะห์ วิจัย และท าชุดข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่านโดยเฉพาะเจาะจง (Profiling) ที่เรา

ได้รับมาจากการเฝ้าสังเกตพฤติกรรม (Behavior) และ/หรือ ต าแหน่งที่ตัง้ (Location) โดย

อาศัยคุกกี ้(Cookies) หรือ เทคโนโลยีหรือวิธีการอื่นใด เพื่อให้บริการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และ 

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

ประชาชน ส าเนาหนงัสือเดินทาง ภาพและ/หรือเสียงจากกล้องวงจรปิด จากการสนทนาทางโทรศพัท์ 

หรือจากการส่ือสารผ่านช่องทางออนไลน์หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดของเรา 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ให้รวมถึง 

ก) ข้อมูลจ าลองลายนิว้มือ ข้อมูลภาพหลอดเลือดในนิว้มือ ข้อมูลภาพจ าลองใบหน้า ข้อมูลภาพ

จ าลองม่านตา ข้อมูลเสียงพูด รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ มีความอ่อนไหวอื่นใดในท านอง

เดียวกัน ของท่านเพื่อวตัถปุระสงค์ในการพิสจูน์และยืนยนัตวัตน หรือการท าธุรกรรมใด ๆ ของท่าน  

ข) ข้อมูลศาสนา ข้อมูลหมู่โลหิต เพียงเท่าที่ปรากฏในส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของท่านเพื่อเป็น

หลกัฐานส าหรับการก่อตัง้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตัิตามหรือการเรียกร้องตามกฎหมาย 

หรือการยกขึน้ต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายต่อไปเท่านัน้ 

ค) ข้อมูลประวัติอาชญากรรม เพื่อประโยชน์สาธารณะในการป้องกัน รับมือ และลดความเส่ียงที่อาจ

เกิดขึน้จากการกระท าต่าง ๆ ที่ผิดกฎหมาย เช่น การฟอกเงิน การก่อการร้าย หรือการฉ้อโกงประชาชน

และ 

ง) ข้อมูลความพิการ ข้อมูลสุขภาพ หรือข้อมูลเก่ียวกับความผิดปกติทางร่างกายของท่าน เพื่อ ให้เราใช้

เป็นข้อมลูในการดแูลและให้บริการแก่ท่านตามที่กฎหมายก าหนด 
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ทัง้นี ้เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านเพียงเท่าที่จ าเป็นเพื่อบรรลุ

วตัถุประสงค์ต่าง ๆ ตามที่ปรากฏใน ข้อ 3 โดยเราจะจดัให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิขัน้พืน้ฐาน

และประโยชน์ของท่าน 

ในกรณีที่ท่านปฏิเสธไม่ให้ข้อมลูที่มีความจ าเป็นในการให้บริการกับเรา อาจส่งผลให้เราไม่สามารถให้บริการนัน้

แก่ท่านได้ทัง้หมดหรือบางส่วน และกรณีที่ท่านเป็นผู้ ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่เรา ท่านมีหน้าที่

รับผิดชอบในการแจ้งรายละเอียดตามประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบันีห้รือประกาศของผลิตภณัฑ์หรือบริการ

ตามแต่กรณีให้บุคคลดังกล่าวทราบ ตลอดจนขอความยินยอมจากบุคคลนัน้หากเป็นกรณีที่ต้องได้รับความ

ยินยอมในการเปิดเผยข้อมลูแก่เรา 

3. เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยวตัถุประสงค์อะไรบ้าง 

เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้บรรลวุตัถุประสงค์ต่าง ๆ ตามที่ปรากฏใน

ตารางต่อไปนี  ้ โดยเราจะอาศัยฐานทางกฎหมายในการประมวลผล (Lawful Basis) ตามที่ก าหนดไว้ภายใต้

พระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งจะแตกต่างกนัขึน้อยู่กบับริการหรือผลิตภณัฑ์ หรือความสมัพนัธ์

ใด ๆ ของท่านกบัเรา   

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ 
และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล (Lawful basis) 

การจดัการและการให้บริการหรือผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ ของแต่
ละบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร หรือบริษัท
พนัธมิตรของเราแก่ท่าน เช่น การเปิดบญัชี การให้บริการ
วางแผนทางการเงิน การขอสินเชื่อ  การติด ต่อที่
เกี่ ยวข้องกับบริการ การติดต่อกรณีฉุกเฉิน  การ
ให้บริการหรือผลิตภณัฑ์อื่นใด  

• เป็นการจ าเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่าน
กบัเรา (Contractual Basis) 

• เพื่ อประโยช น์อันชอบด้วยกฎหมายของเรา 
(Legitimate Interest) ใ น ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ห รื อ
ผลิตภัณฑ์ที่ เหมาะสมและสอดคล้องกับความ
ต้องการของท่าน  

การแนะน าบริการหรือผลิตภณัฑ์ของแต่ละบริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร หรือ ของบริษัทพันธมิตร
ของเรา ทีใ่กล้เคียงหรือเก่ียวเนื่องกบับริการหรือผลิตภณัฑ์
ที่ท่านมีอยู่ ในกรณีที่ท่านไม่ได้แสดงเจตนาในการห้าม
ติดต่อทางโทรศัพท์ หรือหากเราไม่ได้ถูกห้ามติดต่อโดย
กฎหมายที่เก่ียวข้องอื่นใด รวมถึงการการวิจัย จัดท า
ข้อมูลทางสถิติ และ วิเคราะห์ข้อมูลของท่านเพื่อใช้
ในการในการแนะน าบริการหรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

• เพื่ อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเรา 
(Legitimate Interest)  

การแนะน าบริการหรือผลิตภณัฑ์ของแต่ละบริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรหรือ ของบริษัทพันธมิตร
ของเรา ที่ไม่ใกล้เคียงหรือไม่เก่ียวเนื่องกับบริการหรือ

• เมื่อท่านได้ให้ความยินยอมกบัเรา (Consent) 
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วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ 
และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล (Lawful basis) 

ผลิตภณัฑ์ที่ท่านมีอยู่ รวมถึงการการวิจัย จัดท าข้อมูล
ทางสถิติ และ วิเคราะห์ข้อมูลของท่านเพื่อใช้ในการ
ในการแนะน าบริการหรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 
การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล 
และข้อมูลในการติดต่อกับท่าน ไปยังผู้ รับข้อมูลต่าง ๆ  
เพื่อวตัถปุระสงค์ทางการตลาด 

• เมื่อท่านได้ให้ความยินยอมกบัเรา (Consent) 

การด าเนินการตามที่ท่านได้แสดงเจตนาเข้าร่วมกิจกรรม
หรือโครงการต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมการส่งเสริมการขาย  
การอบรม การสมัมนา การรับข่าวสาร 

• เป็นการจ าเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่าน
กบัเรา (Contractual Basis) 

การอ านวยความสะดวกให้แก่ท่านและเพื่อประโยชน์ใน
การให้บริการส าหรับการเรียกดูข้อมูลต่าง ๆ ของท่านที่มี
อยู่กับทุกบริษัทของเรา รวมถึงการให้บริการต่าง ๆ ที่
เก่ียวเนื่องกบับริการหรือผลิตภณัฑ์ทีท่่านมีหรือจะมีอยู่กับ
เรา 

• เป็นการจ าเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่าน
กบัเรา (Contractual Basis) 

• เมื่อท่านได้ให้ความยินยอมกบัเรา (Consent) 
 

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

• เพื่อปฏิบตัิตามกฎหมาย (Legal Obligation) 

การรายงานข้อมลูส่วนบุคคลต่อหน่วยงานรัฐที่ก ากบัดแูล
การประกอบธุรกิจของเรา หรือเมื่อได้รับหมายเรียกหรือ
หมายอายดัจากหน่วยงานรัฐหรือศาล เป็นต้น 

• เพื่อปฏิบตัิตามกฎหมาย (Legal Obligation) 

การป้องกันและตรวจจับความผิดปกติของธุรกรรม 
เพื่อรับมือ และลดความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้หรือน าไปสู่
การกระท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการ
แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยกระดับมาตรฐานการ
ท างานของเรา เพื่อการป้องกัน รับมือ และลดความเส่ียง
ข้างต้น 

• เพื่อปฏิบตัิตามกฎหมาย (Legal Obligation) 

• เพื่ อประโยช น์อันชอบด้วยกฎหมายของเรา 
(Legitimate Interest) 

• เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ ในการ
ด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือการ
ปฏิบัติห น้าที่ ในการใช้อ านาจ รัฐที่ ไ ด้ รับ
มอบหมาย (Substantial Public Interest) 

การปฏิบัติตามกระบวนการภายในของเรา เช่น เมื่อท่าน
เปิดบญัชีหรือท าธุรกรรมใด ๆ กบัเรา เราจะต้องตรวจสอบ
และยืนยันตัวตนว่าเป็นเจ้าของบัญชีจริงหรือไม่  รวมทัง้ 
เ ร า อาจจะ ต้อ งตรวจสอบ ข้อ เท็ จจ ริ งอื่ น ใด  เ พื่ อ
ประกอบการขอท าธุรกรรมของท่าน  

• เป็นการจ าเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่าน
กบัเรา (Contractual Basis) 

• เพื่ อประโยช น์อันชอบด้วยกฎหมายของเรา 
(Legitimate Interest) 

• เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ ในการ
ด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือการ
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วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ 
และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล (Lawful basis) 

ปฏิบัติห น้าที่ ในการใช้อ านาจ รัฐที่ ไ ด้ รับ
มอบหมาย (Substantial Public Interest) 

การวิเคราะห์ความเส่ียงโดยพิจารณาพฤติกรรมของท่าน 
เช่น การท าแบบจ าลองคะแนนเครดิต (Credit scoring) 
เป็นต้น  

• เป็นการจ าเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่าน
กบัเรา (Contractual Basis) 

• เมื่อท่านได้ให้ความยินยอมกับเรา (Consent) แล้ว 
เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ  ซึง่รวมถึง ผ่านช่องทางอปุกรณ์อิเล็กทรอนกิส์
ของท่าน เพื่อวตัถปุระสงค์ดงักล่าว 

การท าประกันภัยทรัพย์หลักประกัน การท าประกันชีวิต
ของท่านโดยยกผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ให้แก่ธนาคาร
เกียรตินาคินภัทร การท าประกันภัยความเส่ียงจากกลุ่ม
ลูกค้าสินเชื่อ  เช่น การขอให้บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อมเป็นผู้ค า้ประกันกลุ่มลูกหนีสิ้นเชื่อ
ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร การซือ้ประกันความเส่ียง
จากการผิดนัดช าระหนีก้ับธนาคารเกียรตินาคินภัทรเพื่อ
การน าเข้าและส่งออก  

• เป็นการจ าเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่าน
กบัธนาคารเกียรตินาคินภทัร (Contractual Basis) 

การด า เนิ นการ เพื่ อส ร้า งความสัมพัน ธ์ กับลูก ค้า                    
ผู้ ให้บริการภายนอก หรือคู่ค้าต่าง ๆ ที่ได้เปิดเผยข้อมูล
ของท่านมายังเรา อาทิ การท าสัญญากับลูกค้าบุคคล
ธรรมดาหรือลกูค้านิติบุคคล บริษัทพนัธมิตรของเรา คู่ค้า 
หรือ ผู้ให้บริการภายนอกของเรา เช่น การตรวจสอบข้อมลู
เพื่อประกอบการขอสินเชื่อของลกูค้านิติบุคคล ซึ่งเราอาจ
ต้องตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่อาจมีข้อมลูส่วนบคุคลของ
ท่านหรือของบุคคลอื่นรวมอยู่ด้วย หรือกรณีที่เราเข้าท า
สญัญากับนิติบุคคลต่าง ๆ ซึ่งอาจมีข้อมลูส่วนบุคคลของ
ท่านหรือของบุคคลอื่นรวมอยู่ด้วยโดยนิติบคุคลเหล่านีไ้ด้
ปฏิบตัิถกูต้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลและ
ประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบันีอ้ย่างครบถ้วนแล้ว  

• เป็นการจ าเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่าน
กบัเรา (Contractual Basis) 

• เพื่ อประโยช น์อันชอบด้วยกฎหมายของเรา 
(Legitimate Interest) 

การรักษาความสัมพันธ์กับท่าน เช่น การจัดการข้อ
ร้องเรียน การจัดการกับค าขอใช้สิทธิตามกฎหมาย การ
ส ารวจความพึงพอใจ หรือการเสนอสิทธิประโยชน์พิเศษ
อื่น 

• เป็นการจ าเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่าน
กบัเรา (Contractual Basis) 

• เพื่ อประโยช น์อันชอบด้วยกฎหมายของเรา 
(Legitimate Interest) 

• เมื่อท่านได้ให้ความยินยอมกบัเรา (Consent) 
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วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ 
และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล (Lawful basis) 

การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติโดยผล
การวิเคราะห์ดงักล่าวจะไม่สามารถระบตุวัตนของท่านได้ 

• เพื่ อประโยช น์อันชอบด้วยกฎหมายของเรา 
(Legitimate Interest) 

การวิจัย จัดท าข้อมูลทางสถิติ และ วิเคราะห์ข้อมูล
ของท่านเพื่ อใ ช้ ในการให้บริการและ พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ของเรา และบริษัทพันธมิตรของเราให้
เหมาะสมกับความต้องการของท่าน รวมถึงการขยาย
สิทธิประโยชน์ต่างๆ ของท่าน  

• เพื่ อปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่านกับเรา 
(Contractual Basis) 

• เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเรา 
(Legitimate Interest)  

• เมื่อท่านได้ให้ความยินยอมกับเรา (Consent) 
การบนัทึกภาพของบคุคลที่เข้ามาภายในอาคารส านกังาน 
สาขา หรือพืน้ที่ของเรา รวมถึงเพื่อการตรวจสอบการท า
ธุรกรรมระหว่างท่านกับเรา ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV) 
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภยั 

• เพื่ อประโยช น์อันชอบด้วยกฎหมายของเรา 
(Legitimate Interest)  

การบันทึกภาพและ/หรือเสียงทางโทรศัพท์ หรือด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด เพื่อการตรวจสอบค าขอ 
ค าสั่ง หรือข้อร้องเรียนต่าง ๆ ของท่าน หรือ เพื่อการ
วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาผลิตภัณฑ์และ/หรือการ
ให้บริการของเรา รวมถึงการอบรมพนักงานของเราเพื่อ
ประโยชน์ข้างต้น 

• เพื่ อประโยช น์อันชอบด้วยกฎหมายของเรา 
(Legitimate Interest)  

การสัมภาษณ์ เพื่อน าใช้ในการจัดท าส่ือไม่ว่ารูปแบบใด  
เช่น ส่ือส่ิงพิมพ์ หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางต่าง ๆ 
อาทิ เว็บไซต์ของเรา ส่ือโซเชียลมีเดีย และอีเมลภายใน
ส าหรับพนักงานของเรา เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
และการโฆษณาต่าง ๆ เป็นการทัว่ไป 

• เป็นการจ าเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่าน
กบัเรา (Contractual Basis) 

• เพื่ อประโยช น์อันชอบด้วยกฎหมายของเรา 
(Legitimate Interest) 

• เมื่อท่านได้ให้ความยินยอมกบัเรา (Consent) 
การบนัทึกภาพบรรยากาศหรือวดิีโอการอบรม สมัมนา 
หรือกิจกรรมอื่นใดที่เราเป็นผู้จัดหรือผู้สนับสนุน เช่น 
การจดัประชมุผู้ ถือหลกัทรัพย์ เพือ่น าไปใช้ในการจดัท าส่ือ
ไม่ว่ารูปแบบใด เช่น ส่ือส่ิงพิมพ์ หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์
ผ่านช่องทางตา่ง ๆ อาทิ เว็บไซตข์องเรา ส่ือโซเชียลมเีดยี 
และอีเมลภายในส าหรับพนกังานของเรา เพื่อการเผยแพร่
ประชาสมัพนัธ์และการโฆษณาตา่ง ๆ เป็นการทัว่ไป 

• เพื่ อประโยช น์อันชอบด้วยกฎหมายของเรา 
(Legitimate Interest) 

การใช้ข้อมูลจ าลองลายนิว้มือ ข้อมูลภาพหลอดเลือด
ในนิ ้วมือ  ข้อมูลภาพจ าลองใบหน้า  หรือข้อมูลภาพ
จ าลองม่านตา ข้อมูลเสียงพูด รวมถึงข้อมูลส่วนบคุคล
ที่มีความอ่อนไหวอื่นใดในท านองเดียวกันของท่าน

• เมื่อท่านได้ให้ความยินยอมกบัเรา (Consent) 
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วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ 
และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล (Lawful basis) 

เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนหรือ การ
ท าธุรกรรมใด ๆ  
การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมลูส่วนบคุคลที่มีความอ่อนไหว
ของท่าน อาทิ ข้อมูลศาสนาหรือข้อมูลหมู่โลหิต เพียง
เท่าที่ปรากฏในส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของท่าน  

• เพื่อเป็นหลักฐานส าหรับการก่อตัง้สิทธิเรียกร้อง
ตามกฎหมาย การปฏิบตัิตามหรือการเรียกร้องตาม
กฎหมาย หรือการยกขึน้ต่อสู้ สิทธิเรียกร้องตาม
กฎหมาย 

การเก็บรวบรวมข้อมูลข้อมูลความพิการ ข้อมูลสุขภาพ 
และ/หรือ ข้อมูลเก่ียวกับความผิดปกติทางร่างกายของ
ท่าน เพื่อให้ เราใช้เป็นข้อมลูในการดูแลและให้บริการแก่
ท่านเป็นกรณีพิเศษ หรือเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
วิ เคราะห์ความเส่ียงของท่าน  ในการใช้บริการหรือ
ผลิตภัณฑ์ใดกับเราหรือผ่านเรา 

• เพื่อปฏิบตัิตามกฎหมาย (Legal Obligation) 

• เมื่อท่านได้ให้ความยินยอมกบัเรา (Consent) 

• เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ ในการ
ด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือการ
ปฏิบัติห น้าที่ ในการใช้อ านาจ รัฐที่ ไ ด้ รับ
มอบหมาย (Substantial Public Interest) 

การบริหารความเส่ียง การก ากับตรวจสอบ การบริหาร
จดัการภายใน และการส่งต่อข้อมลูระหว่างบริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรเพื่อการดังกล่าวภายใต้
สัญญาที่บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรได้
ท าร่วมกัน ซึ่งกรณีดังกล่าวเราจะด าเนินมาตรการความ
ปลอดภยัที่เหมาะสมตามที่กฎหมายก าหนด 

• เ พื่ อป ฏิบัติ ต ามสัญญาระหว่ า ง ท่ านกับ เ รา 
(Contractual Basis) 

• เพื่อปฏิบตัิตามกฎหมาย (Legal Obligation) 

• เพื่ อประโยช น์อันชอบด้วยกฎหมายของเรา 
(Legitimate Interest) 

 
การติดตามหนีแ้ละการบงัคบัการปฏิบตัิตามสญัญา ภาระ
ผกูพนั สิทธิตามกฎหมาย การสืบทรัพย์และยึดทรัพย์ การ
เข้าครอบครองทรัพย์สิน การน าทรัพย์สินออกประมลูหรือ
ขายทอดตลาด หรือกิจกรรมอื่นใดในท านองเดียวกนั 

• เ พื่ อป ฏิบัติ ต ามสัญญาระหว่ า ง ท่ านกับ เ รา 
(Contractual Basis) 

• เพื่ อประโยช น์อันชอบด้วยกฎหมายของเรา 
(Legitimate Interest) 

การโอนขายกลุ่มลกูหนีใ้ห้แก่บุคคลอื่น เช่น การขายกลุ่ม
ลูกหนีสิ้นเชื่อด้อยคุณภาพให้แก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ 
เป็นต้น 

• เพื่ อประโยช น์อันชอบด้วยกฎหมายของเรา 
(Legitimate Interest) ในการเปิดเผยข้อมูลไปยัง
บคุคลอื่น 

การใ ช้ห รือเ ปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่ อ
วัตถุประสงค์เก่ียวกับการโอนหรือการจ าหน่ายจ่ายโอน
ธุรกิจ สินทรัพย์ หรือหุ้นทัง้หมดหรือบางส่วน หรือเป็นการ
เปิดเผยข้อมลูเพื่อท า Due Diligence ซึง่เป็นปกติวิสยัของ
ธุรกิจของบริษัทของเราที่พึงกระท า ซึ่งเราจะจัดให้มี
มาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

• เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation) 

• เพื่ อประโยช น์อันชอบด้วยกฎหมายของเรา 
(Legitimate Interest) ในการเปิดเผยหรือรับข้อมูล
จากบคุคลอื่น 
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วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ 
และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล (Lawful basis) 

การจดัการต่างๆ ของผู้ออกหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้องกับผู้ ถือ
หลักทรัพย์ หรือผู้ รับมอบฉันทะ ผู้ รับมอบอ านาจ หรือ
สมาชิกกองทุนส ารองเลีย้งชีพ หรืองานนายทะเบียน
หลักทรัพย์ งานนายทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน งานนาย
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

• เป็นการจ าเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่าน
กับเรา หรือระหว่างเรากับบุคคลอื่น เพื่อประโยชน์
ของท่าน (Contractual Basis)  

• เพื่อปฏิบตัิตามกฎหมาย (Legal Obligation) 

• เพื่ อประโยช น์อันชอบด้วยกฎหมายของเรา 
(Legitimate Interest) 

การเปิดเผยข้อมูลตามที่องค์กรหรือหน่วยงานก ากับ
ต่ า งประ เทศประกาศก าหนด ห รือตามกฎหมาย
ต่างประเทศหรือสนธิสญัญาระหว่างประเทศ 

• เป็นการจ าเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่าน
กับเรา หรือระหว่างเรากับบุคคลอื่น เพื่อประโยชน์
ของท่าน (Contractual Basis)  

• เพื่อปฏิบตัิตามกฎหมาย (Legal Obligation) 
 

ทัง้นี ้เราอาจมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ข้างต้นด้วยการใช้เทคโนโลยี

ที่ มีอยู่ในปัจจุบันหรืออาจมีเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial 

Intelligence : AI) คลาวด์ คอมพิวติง้ (Cloud Computing) บล็อกเชน (Block Chain) เทคโนโลยีการเปรียบเทียบอตั

ลักษณ์ของข้อมูลชีวมิติ (Biometric Comparison) เป็นต้น 

ในบางกรณีหากเราไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน อาจส่งผลกระทบต่อท่านในการไม่ได้รับการให้บริการหรือ

ผลิตภัณฑ์ของเรา ความสะดวก หรือการปฏิบัติตามสัญญา และท่านอาจได้รับความเสียหายหรือเสียโอกาส และอาจ

ส่งผลกระทบต่อการปฏิบตัิตามกฎหมายใด ๆ ที่ท่านหรือเราต้องปฏิบตัิตาม 

นอกจากนี ้ในบางกรณี เราอาจโอนข้อมลูส่วนบคุคลของทา่นไปยงัต่างประเทศด้วยวตัถปุระสงคข้์างต้น โดยเรา

จะด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 8 การโอนข้อมลูส่วนบคุคลของท่านระหวา่งประเทศ 

4. เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านร่วมกับใครบ้าง 

หากท่านได้ให้ความยินยอม หรือเป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบตัิตามสญัญา การปฏิบตัิตามกฎหมาย การจ าเป็น

เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือการปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อ านาจรัฐที่

ได้รับมอบหมาย หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา เราอาจส่ง โอน และ/หรือ เปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลของ

ท่านไปยังบุคคลอื่นดังต่อไปนี ้ทัง้ที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ ทัง้นี ้เราจะด าเนินการภายใต้กรอบที่กฎหมาย

ก าหนดและจะจดัให้มีมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลที่เพียงพอส าหรับการด าเนินการดงักล่าว 

ก) บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงนิของเรา เช่น ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) บริษัทหลกัทรัพย์ 

เกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จ ากัด บริษัท
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หลกัทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จ ากัด บริษัท เคเคพี แคปปิตอล จ ากัด  )มหาชน(  และ บริษัท เคเคพี ทาวเวอร์ 

จ ากดั  

ข) บริษัทพนัธมิตรของเรา โดยเราอาจโอนข้อมลูส่วนบุคคลของท่านไปยงับุคคลที่กระท าการในนามของ

ท่าน หรือเก่ียวข้องในการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการประเภทใดที่ท่านได้หรือจะได้รับจากเรา เช่น 

บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย ผู้ รับเงิน ผู้ รับผลประโยชน์ ผู้ แทนในบัญชี (Account 

Nominees) ตัวกลาง (เช่น บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นบุคคลอื่น หรือบริษัทบริหารสินทรัพย์) ผู้ รับฝาก

ทรัพย์สิน ธนาคารตวัแทน ตวัแทน ผู้ขาย พนัธมิตรธุรกิจร่วม (Co-brand Partners) คู่สญัญา (Market 

Counterparties) ผู้ออกผลิตภณัฑ์ หรือระบบคลงัข้อมลูทางการค้าโลก (Global Trade Repositories) 

ที่เรามีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการจดัหาผลิตภณัฑ์และบริการให้แก่ท่าน และ/หรือที่

ท่านอนญุาตให้เราเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลของท่าน แต่ทัง้นี ้ผู้ รับข้อมลูเหล่านีต้้องตกลงที่จะปฏิบตัิต่อ

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสอดคล้องกับ

ประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบันี ้ 

ค) ผู้ ให้บริการภายนอกของเรา เช่น บริษัทรับจ้างพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทรับจ้างท า

กิจกรรมทางการตลาด บริษัทรับจ้างท าวิจัยให้แก่เรา บริษัทผู้ ให้บริการเก็บข้อมูลบนระบบ Cloud 

บริษัทรับจ้างทวงหนี ้บริษัทที่ปรึกษาวิชาชีพ ส านกัทนายความ เป็นต้น 

ง) สถาบนัการเงินหรือผู้ให้บริการระบบช าระเงิน เช่น สถาบนัการเงินแห่งอื่นที่ให้บริการระบบการช าระเงนิ

ในการท าธุรกรรมของท่าน เป็นต้น 

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

ข้อมลูมาวิเคราะห์เพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการของเรา เป็นต้น 

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

หรือภาระผูกพนัของเราให้แก่บุคคลภายนอก เพียงเท่าที่ได้รับอนุญาตตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของ

สญัญาใด ๆ ที่เข้าท าระหว่างท่านกับเรา  เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมลูส่วนบุคคลของท่านไปยงัผู้ รับ

โอนสิทธิ ผู้ รับโอน หรือผู้ รับแปลงหนี ้รวมถึงบุคคลที่อาจเป็นผู้ รับโอนสิทธิ ผู้ รับโอน หรือผู้ รับแปลงหนี ้

แต่ทัง้นี ้ผู้ รับข้อมลูเหล่านีต้้องตกลงที่จะปฏิบตัิต่อข้อมลูส่วนบุคคลของท่านโดยถูกต้องตามกฎหมาย

คุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลและสอดคล้องกบัประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบันี ้

ช) บคุคลภายนอกอื่นที่เก่ียวข้องกบัการโอนธุรกิจ โดยเราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมลูส่วนบคุคลของท่านไป

ยงัพนัธมิตรทางธุรกิจ ผู้ลงทุน ผู้ ถือหุ้นรายส าคญั ผู้ รับโอนสิทธิ บุคคลที่อาจเป็นผู้ รับโอนสิทธิ ผู้ รับโอน

หรือบุคคลที่อาจเป็นผู้ รับโอนของเรา ในกรณีที่มีการฟื้นฟูกิจการ การปรับโครงสร้างกิจการ การควบ



16 พฤศจิกายน 2565 

13 

 

รวมกิจการ การเข้าซือ้กิจการ การขาย การซือ้ กิจการร่วมค้า การโอน การเลิกกิจการ หรือเหตกุารณ์ใด

ในท านองเดียวกนัที่เก่ียวข้องกบัการโอนหรือการจ าหน่ายจ่ายโอนธุรกิจ สินทรัพย์ หรือหุ้นทัง้หมดหรือ

ส่วนใด ๆ ของเรา ถ้ามีเหตุการณ์ใด ๆ ดงักล่าวข้างต้นเกิดขึน้ ผู้ รับข้อมลูจะปฏิบตัิตามประกาศความ

เป็นส่วนตวัฉบบันีใ้นส่วนท่ีเก่ียวกบัข้อมลูส่วนบคุคลของท่าน 

ซ) หน่วยงานรัฐที่ก ากับดูแลเราหรือหน่วยงานที่ก ากับงานทะเบียน เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ศนูย์

รับฝากหลักทรัพย์ ส านักหักบัญชี ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภยั (เพื่อประโยชน์ในการก ากับดูแลและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วย

คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต และ

กฎหหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย โดยท่านสามารถศึกษานโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคลของส านักงานฯ ได้ที่ https://www.oic.or.th) ศาล ส านกังานต ารวจแห่งชาติ กรมพฒันาธุรกิจ

การค้า หรือหน่วยงานรัฐอื่นใดที่มีหมายเรียกหรือหมายอายดัให้เราส่งข้อมลูส่วนบุคคลของลกูค้าหรือ

น าส่งทรัพย์สิน เช่น กรมบงัคบัคดี กรมสรรพากร เป็นต้น 

ฌ) หน่วยงาน องค์กร หรือนิติบคุคลอื่นใดที่มีสญัญากบัเรา หรือทีเ่ราเป็นคู่สญัญา หรือที่เรามีความสมัพนัธ์

ด้วย เช่น บริษัทท่ีท่านสนใจจะลงทนุ 

ญ) บคุคลหรือหน่วยงานอื่นใดอนัจ าเป็น เพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ต่าง ๆ ตามที่ปรากฏใน ข้อ 3. 

5. ท่านมสีทิธเิกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไรบ้าง 

ท่านมีสิทธิในการด าเนินการใช้สิทธิดงัต่อไปนี ้ 

5.1 สิทธิในการเข้าถึงและรับส าเนาข้อมลูส่วนบคุคลของทา่น หรือสิทธิในการขอให้เราเปิดเผยถงึการได้มา

ซึง่ข้อมลูส่วนบคุคลดงักล่าวโดยที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม (Right to Access) 

 ท่านมีสิทธิขอทราบและขอรับส าเนาข้อมลูส่วนบคุคลของท่านซึง่อยู่ในความรับผิดชอบของเราหรือ 

ขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึง่ข้อมลูที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมได้ 

5.2 สิทธิในการแก้ไขข้อมลูส่วนบคุคลของท่าน (Right to Rectification) 

 ท่านมีสิทธิขอให้เราด าเนินการแก้ไขเพื่อให้ข้อมลูถกูต้อง เป็นปัจจบุนั และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ 

5.3 สิทธิในการลบหรือท าลายข้อมลูส่วนบคุคลของท่าน (Right to Erasure)  

https://www.oic.or.th/
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ท่านมีสิทธิขอให้เรา ลบหรือท าลาย หรือท าให้ข้อมลูส่วนบุคคลเป็นข้อมลูที่ไม่สามารถระบุตวับคุคลว่า

เป็นท่านได้ ในกรณีดงัต่อไปนี ้

- ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่มีความจ าเป็นส าหรับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ

เปิดเผยอีกต่อไป 

- ท่านได้ถอนความยินยอมไปแล้ว และเราไม่สามารถอ้างฐานทางกฎหมายใดในการเก็บ

รวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลนัน้ได้อีกต่อไป 

- ท่านได้คดัค้านการประมวลผลในบางกรณีและเราไม่สามารถปฏิเสธค าขอดงักล่าวได้ 

- ท่านได้คดัค้านการประมวลผลเพื่อวตัถปุระสงค์เก่ียวกบัการตลาดแบบตรง 

- เป็นการเก็บรวบรวมใช้เปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

5.4 สิทธิในการระงบัการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลของท่านเป็นการชัว่คราว (Right 

to Restriction of Processing) 

 ท่านมีสทิธิในการห้ามมิให้เราประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลของท่าน เมื่อเข้าเงื่อนไขต่อไปนี ้

- การประมวลผลไม่จ าเป็นอีกต่อไป แต่การเก็บรักษาข้อมลูส่วนบคุคลยงัคงมีความจ าเป็นเพื่อ

การใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

- เป็นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ท่านต้องการห้ามมิให้

ประมวลผลแทนการลบหรือท าลายข้อมลูส่วนบคุคล 

- เมื่ออยู่ในระหว่างการตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูส่วนบคุคลตามที่ท่านร้องขอ 

- เมื่อเราอยู่ในระหว่างการพิสจูน์การปฏิเสธการใช้สิทธิคดัค้าน 

5.5 สิทธิในการขอให้เราส่งหรือโอนข้อมลูส่วนบคุคลของท่าน (Right to Data Portability) 

ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลที่เก่ียวกับท่านจากเรา ในกรณีที่เราได้ท าให้ข้อมูลดังกล่าวอยู่ในรูปแบบที่

สามารถอ่าน หรือใช้งานโดยทัว่ไปได้ด้วยเคร่ืองมือหรืออปุกรณ์ที่ท างานได้โดยอตัโนมตัิ และสามารถใช้

หรือเปิดเผยได้ด้วยวิธีการอตัโนมตัิ  รวมทัง้ (ก) มีสิทธิขอให้เราส่งหรือโอนข้อมลูในรูปแบบดงักล่าวไป

ยังผู้ควบคุมข้อมลูส่วนบุคคลอื่น เมื่อสามารถท าได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ หรือ (ข) ขอรับข้อมูลที่เราส่ง

หรือโอนข้อมลูในรูปแบบดงักล่าวไปยงัผู้ควบคุมข้อมลูส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่สภาพทางเทคนิค

ไม่สามารถท าได้ 
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5.6 สิทธิในการคดัค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลของท่าน (Right to Object) 

ท่านมีสิทธิคดัค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวกบัท่าน ในกรณีดงัต่อไปนี ้

- กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลเพื่อวตัถุประสงค์เก่ียวกับ

การตลาดแบบตรง 

- กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวมใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลเพื่อวตัถปุระสงค์เก่ียวกบัการ

ศึกษาวิจยัทางวิทยาศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่การจ าเป็นเพื่อด าเนินภารกิจเพื่อ

ประโยชน์สาธารณะของเรา 

- กรณีเป็นข้อมลูที่เก็บรวบรวมได้ด้วยเหตจุ าเป็นเพื่อการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ของเรา หรือจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เว้นแต่ เราจะแสดงให้เห็นถึงเหตอุนั

ชอบด้วยกฎหมายที่ส าคญักว่า หรือเป็นไปเพื่อก่อตัง้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติ

ตาม หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึน้ต่อสู้เรียกร้องตามกฎหมาย 

5.7 สิทธิในการเพกิถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent) 

 ท่านมีสิทธิในการถอนความยินยอมที่ให้ไว้กับเราในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลของ

ท่านเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่ การถอนความยินยอมดังกล่าวจะมีข้อจ ากัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้

ประโยชน์กบัท่าน เช่น ท่านยงัมีการใช้บริการหรือผลิตภณัฑ์จากเราหรือท่านยงัมีภาระหนีผู้กพนัอยู่กบั

เราอยู่ เป็นต้น  

สิทธิของท่านดงักล่าวข้างต้นขึน้อยู่กบัปัจจยัต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งในบางกรณีเราอาจไม่สามารถด าเนินการตาม

ค าร้องขอของท่านได้ เนื่องจากเรายงัคงมีภาระหรือหน้าที่อนัชอบด้วยกฎหมายทีจ่ะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูส่วน

บคุคลของท่าน เช่น ท่านยงัมีบญัชีเงินฝาก บญัชีสินเชื่อ อยู่กบัเราหรือมีการใช้บริการด้านอื่นกบัเรา หรือเราต้องเก็บข้อมลู

ส่วนบคุคลของท่านตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดแม้ว่าท่านจะยตุิความสมัพนัธ์กบัเราแล้ว 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 หรือช่องทางอื่นใดตามที่ก าหนดในแต่ละธุรกรรม ทัง้นี ้เราจะพิจารณาค าร้องขอให้เสร็จ

สิน้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับค าร้องขอจากท่าน ซึ่งเราอาจขอขยายได้อีกไม่เกิน 30 วัน เว้นแต่ 

กฎหมายจะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 
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6. เรามีมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบคุคลของท่านอย่างไร 

เรามีมาตรการรักษาความปลอดภัยทางเทคนิค ทางกายภาพ และทางด้านการบริหารจัดการที่ออกแบบมา

เพื่อให้ความคุ้มครองที่เหมาะสมส าหรับข้อมลูส่วนบคุคลของท่านจากการสญูหาย การใช้ในทางที่ผิด การเข้าใช้โดยไม่ได้

รับอนญุาต การเปิดเผย และการเปล่ียนแปลงแก้ไข ได้แก่ ไฟร์วอลล์ การเข้ารหสัข้อมลู การควบคมุการเข้าถงึทางกายภาพ

เมื่อเข้าสู่ศนูย์ข้อมลูของเรา และการควบคมุการอนญุาตให้เข้าถึงข้อมลู ทัง้นี ้ในขณะท่ีเรารักษาความปลอดภยัระบบและ

บริการของเรา ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยและรักษาความเป็นส่วนตัวของรหัสผ่านและข้อมูล

เก่ียวกบับญัชีของท่าน และตรวจสอบว่าข้อมลูส่วนบคุคลที่เรามีเก่ียวกบัท่านนัน้ถกูต้องและเป็นปัจจบุนั  

เราก าหนดนโยบาย คู่มือและมาตรฐานขัน้ต ่าในการจดัการข้อมลูส่วนบุคคล เช่น มาตรฐานความปลอดภยัของ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเราได้มีการปรับปรุงนโยบาย คู่มือและมาตรฐานขัน้ต ่าดงักล่าวเป็นระยะ ๆ ตามเกณฑ์ที่

กฎหมายก าหนด 

นอกจากนี ้พนกังาน ลกูจ้าง พนัธมิตรทางธุรกิจ หรือผู้ ให้บริการภายนอกมีหน้าที่ต้องรักษาความลบัของข้อมูล

ส่วนบคุคลตามสญัญารักษาความลบัท่ีลงนามไว้กบัเรา  

7. คกุกี ้(Cookies)  

เราเก็บรวบรวมและใช้เทคโนโลยีคกุกี ้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเวบ็ไซต์และบริการออนไลน์ของท่านกบั

เราให้มีความปลอดภยัปลอดภยัยิ่งขึน้ และเพื่อพฒันาบริการหรือผลิตภณัฑ์ของเราให้เหมาะสมกบัความต้องการของท่าน

หรือเพื่อขยายสิทธิประโยชน์แก่ท่าน โดยคกุกีค้ือแฟ้มข้อมลูขนาดเล็กมากที่เว็บไซตบ์นัทึกลงบนฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์

หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเก็บข้อมลูส่วนบุคคลที่ท่านกรอกหรือเพื่อเก็บข้อมลูส่ิงที่ท่านกรอกโดยไม่ได้บันทึกข้อมลู

บุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ ทัง้นี ้ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการใช้งานของคกุกี ้หรือปฏิเสธการใช้งานของคุกกีใ้น

เบราว์เซอร์ของท่านได้ที ่นโยบายการใช้คกุกี ้(Cookies Policy) 

8. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านระหว่างประเทศ 

เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมลูส่วนบุคคลของท่านไปยงับุคคลภายนอก หรือเคร่ืองแม่ข่ายที่ตัง้อยู่ในต่างประเทศ

ซึง่ประเทศปลายทางอาจมี หรืออาจไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมลูในลกัษณะเดียวกนักบัประเทศไทย เพื่อวตัถปุระสงค์

ที่กล่าวมาข้างต้นในประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบันี ้ทัง้นี ้เราได้ด าเนินการตามขัน้ตอนและมาตรการต่าง ๆ เพื่อท าให้

ท่านมั่นใจได้ว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะโอนอย่างปลอดภัยและบุคคลที่รับโอนข้อมูลนัน้มีมาตรฐานการ

คุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลที่เหมาะสม และการโอนข้อมลูนัน้ชอบด้วยกฎหมายโดยอาศยัข้อยกเว้นตามที่ได้รับอนญุาตตาม

กฎหมาย 

 

https://www.kkpfg.com/th/cookies-policy
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9. ข้อมูลส่วนบคุคลของผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ และคนไร้ความสามารถ 

โดยทัว่ไป กิจกรรมของเราไม่ได้มีเป้าหมายที่ผู้ เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ  และคนไร้ความสามารถ  เราไม่มี

เจตนาเก็บรวบรวมข้อมลูส่วนบุคคลจากผู้ เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ ใช้อ านาจปกครอง หรือ จากคนเสมือนไร้

ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลตามกฎหมาย ถ้าท่านเป็น

ผู้ เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ ซึง่ประสงค์จะมีความสมัพนัธ์ทางสญัญากับเรา ท่านต้องได้รับ

ความยินยอมจากผู้ ใช้อ านาจปกครอง ผู้พิทกัษ์ หรือผู้อนุบาลตามกฎหมายของท่านก่อนที่จะติดต่อเราหรือให้ข้อมลูส่วน

บคุคลของท่านแก่เรา 

10. เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้อย่างไรและนานเท่าใด 

เราจะเก็บรักษาข้อมลูส่วนบคุคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่ข้อมลูนัน้ยงัมคีวามจ าเป็นอย่างสมเหตสุมผล ตาม

วตัถปุระสงค์ที่เราระบไุว้ในประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบันี ้และเพื่อปฏิบตัิตามภาระหน้าที่ทางกฎหมายและกฎข้อบงัคบั

ต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึน้หากเป็นการจ าเป็นเพื่อการก่อตัง้สิทธิเรียกร้อง การ

ปฏิบตัิตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้อง หรือการยกขึน้ต่อสู้ สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายที่ใช้บงัคบั โดยเมื่อพ้นระยะเวลาและ

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสิน้ความจ าเป็นตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว เราจะท าการลบท าลายหรือท าให้ข้อมูลส่วน

บุคคลของท่านไม่สามารถระบุตวัตนได้ต่อไป ตามรูปแบบและมาตรฐานการลบท าลายข้อมลูส่วนบุคคลที่คณะกรรมการ

คุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลหรือกฎหมายจะได้ประกาศก าหนดหรือตามมาตรฐานสากล 

 ทัง้นี ้ในบางกรณี เราอาจเก็บข้อมลูส่วนบุคคลบางอย่างของท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ วนัเดือนปีที่เร่ิมและ

สิน้สุดความสัมพันธ์ เป็นต้น ไว้เป็นประวัติในฐานข้อมูล (Archive) ของเราเท่านัน้ และจะไม่น าไปใช้หรือเปิดเผยเพื่อ

วตัถปุระสงค์อื่นใด 

11. การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว 

  เพื่อปรับปรุงการด าเนินการกับข้อมลูส่วนบุคคลของท่านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ เราขอสงวนสิทธ์ิในการ

เปล่ียนแปลงประกาศความเป็นส่วนตวัตามที่เราเห็นสมควร โดยประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบัที่ประกาศในหน้าเว็บไซต์

ของเราจะเป็นฉบับที่ปรับปรุงล่าสุด  ทัง้นี ้เราจะแจ้งการเปล่ียนแปลงให้ท่านทราบหากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวส่งผล

กระทบอย่างมีนยัส าคญักบัการด าเนินการกบัข้อมลูส่วนบคุคลของท่าน 

12.     ช่องทางการติดต่อ 

หากท่านมีข้อสงสยั หรือมีข้อเสนอแนะประการใดเก่ียวกบัแนวทางของเราในการรักษาข้อมลูส่วนบคุคลของท่าน 

หรือหากท่านต้องการใช้สิทธิของท่านตามกฎหมาย ท่านสามารถติดต่อเราผ่านช่องทางต่อไปนี ้
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เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา (Group Data Protection Officer) 

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ถนนสขุมุวิท 21 (อโศก)  

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันากรุงเทพฯ 10110 

หรือ 

DPO@kkpfg.com 
 

 


