นโยบาย เรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กลุม่ ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

กรรมการ ผู้บ ริ ห าร และพนักงานของบริ ษั ทในกลุ่ม ธุรกิ จ การเงิ นเกียรติ น าคิน ภัท ร ให้ความสาคัญในการปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงแนวทางการดาเนินการ หรือแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อ มูล
ส่วนบุคคลที่ออกโดยหน่ วยงานกากั บดู แ ล สมาคม หรือองค์กรที่เ กี่ยวข้อ ง (“กฎหมายว่า ด้วยการคุม้ ครองข้อ มู ล ส่ ว น
บุ คคล”) จึ ง ได้มี การจัดท านโยบายฉบับ นี ้เ พื่ อ ใช้เ ป็ น นโยบายหลักของบริ ษั ท ในกลุ่ม ธุ รกิ จ ฯ โดยผ่ า นการอนุ มัติจ าก
คณะกรรมการสูงสุดขององค์กร สาหรับใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานที่เป็ นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีวตั ถุประสงค์ในการ
จัดทานโยบาย ดังนี ้
• เพื่อเป็ นนโยบายในการกากับดูแลการปฏิบตั ิงานด้านการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วย
การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยกลุ่มธุรกิจฯ และบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ มีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด
• เพื่อให้การดาเนินธุรกิจของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุ ร กิ จการเงินเกี ยรตินาคินภัท ร สอดคล้องกับข้อกาหนดของ
กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลและสอดคล้องตามหลักมาตรฐานสากลว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่ วน
บุคคล
• เพื่อให้การดาเนินธุรกิจของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร สอดคล้องกับจรรยาบรรณในการ
ดาเนินธุรกิจ และหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
นโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร มีองค์ประกอบของนโยบายที่ใช้ในการกากับ
ดูแล แบ่งเป็ น 12 หมวด ดังนี ้
หมวดที่ 1 หน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบาย
หน่วยงานทุกหน่วยงาน ทัง้ ของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ มีหน้าที่ ดังนี ้
1. ให้ความสาคัญ ปฏิบตั ิตาม และพิจารณาจัดทานโยบาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ คาสั่ง ประกาศ แนวปฏิบตั ิ หรือคู่มือการ
ปฏิบัติงานของกลุ่มธุรกิจฯ (“นโยบายภายในของกลุ่มธุรกิจฯ” ) เพื่อใช้ในการกากับดูแล สื่อสารให้พนักงานในกลุ่ม
ธุรกิจฯ มีความรู ค้ วามเข้าใจและสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด
2. กาหนดกระบวนการปฏิบัติงานภายใน รวมถึง จัดให้มีระบบงานเทคโนโลยี สารสนเทศที่ ใช้สนับสนุน กระบวนการ
ปฏิบตั ิงานทางด้านการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม เพียงพอ และสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลและ นโยบายภายในของกลุ่มธุรกิจฯ

พนักงานทุกคน ทัง้ ของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ มีหน้าที่ ดังนี ้
1. ให้ความสาคัญ ปฏิบัติตาม และให้ความร่วมมือในการเข้าอบรมความรู เ้ กี่ยวกับ กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล และนโยบายภายในของกลุ่มธุรกิจฯ อย่างเคร่งครัด
2. รายงานกรณี พ บเหตุ ละเมิ ดข้อ มูลส่ ว นบุ คคลโดยมิ ช อบด้ว ยกฎหมาย ให้หัว หน้า หน่ ว ยงานรับ ทราบเพื่ อร่ ว มกัน
ตรวจสอบข้อเท็จจริงของธุรกรรมดังกล่าว และแจ้งข้อมูลให้หน่วยงานกากับ ดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA Team) ทราบทันทีเมื่อพบเหตุ
3. ไม่กระทาการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนล่วงรู ห้ รือได้มาอันเนื่องจากการปฏิบตั ิงาน
ให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่กฎหมายกาหนดข้อยกเว้นเป็ นอย่างอื่น
หมวดที่ 2 การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
1. ดาเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จาเป็ นและเหมาะสม ภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์
ตามที่ ไ ด้แ จ้ง แก่ เจ้า ของข้อมูลส่ ว นบุคคลเท่ า นั้น โดยการเก็ บ รวบรวม ใช้ หรื อ เปิ ดเผยข้อมูลส่ ว นบุคคล จะต้อง
สามารถอ้างอิงฐานทางกฎหมาย (Lawful Basis) อย่างน้อยฐานใดฐานหนึ่งได้
2. กาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและแนวทางปฏิบตั ิงานระหว่างกลุ่มธุรกิจฯ กับคู่คา้ ผูใ้ ห้บริการภายนอก และ
พันธมิตรทางธุรกิจ อย่างชัดเจน ไม่ว่าในฐานะเป็ นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุ คคลหรื อผู้ป ระมวลผลข้อมูลส่วนบุ คคล
เพื่อให้แน่ใจได้ว่าบุคคลดังกล่าวสามารถปฎิบตั ิงานได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่กฎหมาย
ว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนด
หมวดที่ 3 การขอความยินยอมและการถอนความยินยอม
1. เมื่อมีความจาเป็ นต้องขอความยินยอม กลุ่มธุรกิจฯ ต้องดาเนินการขอความยินยอมพร้อมแจ้งวัตถุประสงค์ในการ
เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ก่อนหรือขณะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็ นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนดอย่ างเคร่ง ครัด ทั้งนี ้ กลุ่ม
ธุรกิจฯ ได้มีการจัดเตรียมช่องทางและวิธี การในการแจ้งความประสงค์ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์จะ
ขอถอนความยิ น ยอมที่ ไ ด้ใ ห้ไ ว้กลับ กลุ่ม ธุ รกิ จฯ รวมถึงแจ้ง ผลกระทบอันอาจเกิ ดจากการขอถอนความยิน ยอม
ดังกล่าวให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนดเช่นเดียวกัน
2. หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์จะขอถอนความยินยอม กลุ่มธุรกิจฯ จะตรวจสอบความถูกต้องและดาเนิน การ
ตามความประสงค์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไม่ชักช้า เว้นแต่มี ข้อจากัดสิทธิในการถอนความยินยอมโดย
กฎหมาย ทั้งนี ้ การถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อ การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไปโดยชอบแล้ว
3. การขอความยินยอมหรือการขอถอนความยิ นยอมอาจทาเป็ นหนัง สือ ทางโทรศัพท์ หรือดาเนินการผ่านช่อ งทาง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องมีหลักฐานหรือบันทึกในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อยืนยันความถูกต้อ ง (Verification) และ
จัดเก็บไว้ตลอดเวลาที่ยงั มีการประมวลผลข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการให้ความยินยอมนัน้

หมวดที่ 4 ประกาศความเป็ นส่วนตัว (Privacy Notice)
พิจารณา ปรับปรุง และแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รายละเอียดของประกาศความเป็ นส่วนตัว (Privacy Notice) ของกลุ่ม
ธุรกิจฯ ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มธุรกิจฯ ให้เป็ น
ปั จจุบนั โดยคานึงถึงความเป็ นธรรม (Fairness) การจากัดวัตถุประสงค์และรายละเอียดในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Purpose Limitation) ความยินยอม (Consent) และการอ้างผลประโยชน์โดยชอบด้ว ย
กฎหมาย (Legitimate Interest) และต้องมีการเก็บบันทึกการปรับปรุ งหรือแก้ไขเพิ่มเติมประกาศความเป็ นส่วนตัว
(Privacy Notice) ทุกครัง้ เพื่อเป็ นหลักฐานประกอบการพิจารณาตรวจสอบในภายหลัง
ทัง้ นี ้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศความเป็ นส่วนตัว (Privacy Notice) กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรติ
นาคินภัทร https://www.kkpfg.com/th/dataprotection
หมวดที่ 5 มาตรการรองรับการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
1. จัดให้มชี ่องทาง มาตรการ และกระบวนการพิจารณาในการรองรับเมื่อมีการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้
สอดคล้องและเป็ นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนด โดยกลุ่มธุรกิจฯ จะดาเนินการ
พิจารณา ตรวจสอบ และดาเนินการให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้สิทธิได้โดยไม่ชกั ช้า
2. จัดให้มีการบันทึกการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อใช้เป็ นหลักฐานเมื่อสานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่ วน
บุคคลหรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอ
หมวดที่ 6 ระยะเวลาการเก็บรักษาและการลบทาลายข้อมูล ส่วนบุคคล
1. กลุ่มธุรกิจฯ ต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จาเป็ นภายใต้วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลดังกล่าว จนกว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะปิ ดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจฯ
ทัง้ นี ้ กลุ่มธุรกิจฯ อาจมีความจาเป็ นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดหรือ ตาม
ระยะเวลาที่นโยบายหรือระเบียบปฏิบัติงานภายในของกลุ่มธุรกิจฯ กาหนดเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็ น
การเฉพาะ
2. กลุ่มธุรกิจ ฯ จะดาเนินการลบหรือ ท าลายข้อ มูลส่ว นบุ คคล เมื่อสิน้ สุดความจ าเป็ น ตามวัตถุป ระสงค์ในการเก็ บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือสิน้ สุดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล หรือเข้าเหตุกรณี
อื่นใดที่กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนด
หมวดที่ 7 มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
กลุ่มธุรกิจฯ จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล (Data Security) ที่มีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสม
และสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนดและเป็ นไปตามหลักการกากั บ
ดูแลข้อมูลที่ดี (Data Governance) ทั้งที่อยู่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือที่อยู่นอกระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อมิให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเกิดการสูญหาย เสียหาย หรือมีการเข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือถูกเปิ ดเผย โดยปราศจาก
อานาจหรือโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

ทั้งนี ้ กลุ่มธุรกิจฯ มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื่อมีการปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลง แก้ไข กระบวนการปฏิบัติงานภายใน
กลุ่มธุรกิจฯ หรือเมื่อใดก็ตามที่ขอ้ กาหนดของกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
มีการประกาศใช้บังคับใหม่ หรือมีการปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลง แก้ไข เพื่อให้แน่ใจได้ว่ากลุ่มธุรกิจฯ มีมาตรการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมและเพียงพอ
หมวดที่ 8 การแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
กลุ่มธุกิจฯ มีการกาหนดกระบวนการและช่องทางการรับแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงการรั่วไหลของข้อมูลส่วน
บุคคล โดยหากพิจารณาแล้วพบว่าเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลฯ มีความเสี่ยงที่จะกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าหน้าที่คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลจะดาเนินการแจ้งเหตุ ละเมิ ดดังกล่าวตามที่กฎหมายว่าด้ว ยการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนดโดยไม่ชักช้า
หมวดที่ 9 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กลุ่มธุรกิจฯ ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อกากับดูแลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมู ลส่วน
บุคคลของกลุ่มธุรกิจฯ โดยบุคคลดังกล่าวต้อ งมีความรู ค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและมาตรฐานสากลเกี่ยวกั บ การ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลและมีความเป็ นอิสระในการปฏิบัติงาน โดยสามารถรายงานไปยังผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มธุรกิจฯ
ได้โดยตรง และมีหน้าที่ตอ้ งรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนล่วงรูห้ รือได้มาเนื่องจากการปฏิบตั ิหน้าที่ของตน
หมวดที่ 10 การบริหารความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กลุ่มธุรกิจฯ ได้จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านการคุม้ ครองข้อ มูลส่วนบุ คคลสาหรับ ผลิตภัณฑ์ บริการ ช่อง
ทางการให้บริการ รวมทั้งกระบวนการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ทราบว่าแต่ละผลิตภัณฑ์ บริการ
ช่องทางการให้บริการ หรือกระบวนการปฏิบัติ งานนั้น มีความเสี่ยงต่อการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลมากน้อยเพียงไร เพื่อ
พิจารณากาหนดแนวทางในการลดหรือบรรเทาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ ก่อนเริ่มให้บริการ รวมถึง จะมีการทบทวนความ
เสี่ยงด้านการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลสาหรับผลิตภัณฑ์ บริการ ช่องทางการให้บริการ หรือกระบวนการปฏิบตั ิงานอย่าง
สม่ า เสมอ และ กลุ่ม ธุ รกิ จ ฯ อาจจัดให้มี การประเมิ น ผลกระทบด้า นการคุ ้ม ครองข้อ มูลส่ ว นบุ คคล (Data Protection
Impact Assessment หรือ DPIA) ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบด้านการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มธุ รกิจ
ฯ ที่เห็นสมควร
หมวดที่ 11 การตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กลุ่ม ธุ รกิ จ ฯ กาหนดให้ห น่ ว ยงานตรวจสอบภายในท าหน้า ที่ ประเมิ นผลประสิ ท ธิ ภาพในการปฏิ บัติง านเกี่ ยวกั บ การ
คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุ คคลภายในองค์กรทั้ง กระบวนการปฏิบัติง านโดยพนักงาน และระบบเทคโนโลยี สารสนเทศที่ ใ ช้
สนับสนุนในการปฏิบตั ิงาน อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ โดยให้รายงานตรงต่อเจ้าหน้าที่คมุ ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือ คณะ
ผูบ้ ริหารระดับสูง

หมวดที่ 12 การฝึ กอบรมความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กลุ่มธุรกิจฯ ให้ความสาคัญกับการฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ค้ วามเข้าใจและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันมิให้เกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล หรือการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเหตุการณ์ใดๆ
ที่ไม่สอดคล้องตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยพนักงานใหม่ทุกคนต้องได้รบั การอบรมความรูพ้ ืน้ ฐานเกี่ยวกั บ
การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ก่อนประเมินผลรับเป็ นพนักงาน หรือในเวลาใดก็ตามที่ม่ นั ใจได้ว่าพนักงานใหม่ที่คัดเลือก
เข้ามาต้องผ่านการอบรมความรู พ้ ืน้ ฐานดัง กล่าว โดยมีการทดสอบหลังการอบรมเพื่อประเมิน ผลความรู แ้ ละมี การเก็ บ
บันทึกประวัติการอบรมในหัวข้อดังกล่าวไว้เป็ นหลักฐาน รวมถึงได้รับการอบรมทบทวนความรูเ้ กี่ยวกับการคุม้ ครองข้อ มูล
ส่วนบุคคลอย่างสม่าเสมอ อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้

