
 

 

 

นโยบาย เร่ือง การคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล  

กลุม่ธุรกิจการเงินเกยีรตินาคินภัทร 

 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ให้ความส าคัญในการปฏิบัติตาม

กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถึงแนวทางการด าเนินการ หรือแนวปฏิบติัเก่ียวกับการคุม้ครองข้อมูล

ส่วนบุคคลที่ออกโดยหน่วยงานก ากับดูแล สมาคม หรือองคก์รที่เก่ียวข้อง  (“กฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองข้อมูลส่วน

บุคคล”) จึงได้มีการจัดท านโยบายฉบับนี ้เพื่อใช้เป็นนโยบายหลักของบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ โดยผ่านการอนุมัติจาก

คณะกรรมการสงูสุดขององคก์ร ส าหรบัใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีวตัถุประสงคใ์นการ

จดัท านโยบาย ดงันี ้

• เพื่อเป็นนโยบายในการก ากับดูแลการปฏิบติังานดา้นการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลใหส้อดคลอ้งกับกฎหมายว่าดว้ย
การคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล โดยกลุ่มธุรกิจฯ และบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ มีหนา้ที่ตอ้งปฏิบติัตามอย่างเคร่งครดั  

• เพื่อให้การด าเนินธุรกิจของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร สอดคลอ้งกับข้อก าหนดของ
กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลและสอดคลอ้งตามหลักมาตรฐานสากลว่าดว้ยการคุม้ครองข้อมูลส่วน
บุคคล  

• เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกิจของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร สอดคลอ้งกับจรรยาบรรณในการ
ด าเนินธุรกิจ และหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี  

นโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร มีองคป์ระกอบของนโยบายที่ใชใ้นการก ากับ

ดูแล แบ่งเป็น 12 หมวด ดงันี ้

หมวดท่ี 1 หน้าท่ีและความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบาย 

หน่วยงานทุกหน่วยงาน ทัง้ของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ มีหนา้ที่ ดงันี ้

1. ใหค้วามส าคญั ปฏิบติัตาม และพิจารณาจดัท านโยบาย หลกัเกณฑ ์ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ แนวปฏิบติั หรือคู่มือการ
ปฏิบัติงานของกลุ่มธุรกิจฯ  (“นโยบายภายในของกลุ่มธุรกิจฯ” ) เพื่อใช้ในการก ากับดูแล ส่ือสารให้พนักงานในกลุ่ม
ธุรกิจฯ มีความรูค้วามเข้าใจและสามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างถูกตอ้ง และสอดคลอ้งกับกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครอง
ขอ้มลูส่วนบุคคลอย่างเคร่งครดั 

2. ก าหนดกระบวนการปฏิบัติงานภายใน รวมถึงจัดให้มีระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้สนับสนุนกระบวนการ
ปฏิบติังานทางดา้นการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม เพียงพอ และสอดคลอ้งกับกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครอง
ขอ้มลูส่วนบุคคลและ นโยบายภายในของกลุ่มธุรกิจฯ 
 



 

 

 
 
พนกังานทุกคน ทัง้ของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ มีหนา้ที่ ดงันี ้

1. ให้ความส าคัญ ปฏิบัติตาม และให้ความร่วมมือในการเข้าอบรมความรูเ้ก่ียวกับกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลู
ส่วนบุคคล และนโยบายภายในของกลุ่มธุรกิจฯ อย่างเคร่งครดั 

2. รายงานกรณีพบเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ให้หัวหน้าหน่วยงานรับทราบเพื่อร่วมกัน
ตรวจสอบข้อเท็จจริงของธุรกรรมดังกล่าว และแจ้งข้อมูลให้หน่วยงานก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายคุม้ครอง
ขอ้มลูส่วนบุคคล (PDPA Team) ทราบทนัทีเมื่อพบเหตุ   

3. ไม่กระท าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนล่วงรูห้รือไดม้าอนัเนื่องจากการปฏิบติังาน 
ใหแ้ก่บุคคลอื่น เวน้แต่กฎหมายก าหนดขอ้ยกเวน้เป็นอย่างอื่น   

หมวดท่ี 2 การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

1. ด าเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จ าเป็นและเหมาะสม ภายใตข้อบเขตวัตถุประสงค์
ตามที่ได้แจ้งแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น  โดยการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  จะต้อง
สามารถอา้งอิงฐานทางกฎหมาย (Lawful Basis) อย่างนอ้ยฐานใดฐานหนึ่งได ้

2. ก าหนดบทบาทหนา้ที่ความรบัผิดชอบและแนวทางปฏิบติังานระหว่างกลุ่มธุรกิจฯ กับคู่คา้ ผูใ้หบ้ริการภายนอก และ
พันธมิตรทางธุรกิจ อย่างชัดเจน ไม่ว่าในฐานะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
เพื่อใหแ้น่ใจไดว้่าบุคคลดงักล่าวสามารถปฎิบติังานไดอ้ย่างถูกตอ้ง สอดคลอ้งตามหนา้ที่ความรบัผิดชอบที่กฎหมาย
ว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลก าหนด  

หมวดท่ี 3 การขอความยินยอมและการถอนความยินยอม 

1. เมื่อมีความจ าเป็นตอ้งขอความยินยอม กลุ่มธุรกิจฯ ตอ้งด าเนินการขอความยินยอมพรอ้มแจ้งวัตถุประสงคใ์นการ
เก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลกับเจ้าของขอ้มลูส่วนบุคคล ก่อนหรือขณะเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าดว้ยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี ้กลุ่ม
ธุรกิจฯ ไดม้ีการจดัเตรียมช่องทางและวิธีการในการแจง้ความประสงคใ์นกรณีที่เจา้ของข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์จะ
ขอถอนความยินยอมที่ไดใ้ห้ไว้กลับกลุ่มธุรกิจฯ รวมถึงแจ้งผลกระทบอันอาจเกิดจากการขอถอนความยินยอม
ดงักล่าวใหเ้จา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลทราบ ตามที่กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลก าหนดเช่นเดียวกัน   

2. หากเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลประสงคจ์ะขอถอนความยินยอม กลุ่มธุรกิจฯ จะตรวจสอบความถูกตอ้งและด าเนินการ
ตามความประสงคข์องเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไม่ชักช้า เว้นแต่มีข้อจ ากัดสิทธิในการถอนความยินยอมโดย
กฎหมาย ทั้งนี ้การถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อ  การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่
เจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลไดใ้หค้วามยินยอมไปโดยชอบแลว้ 

3. การขอความยินยอมหรือการขอถอนความยินยอมอาจท าเป็นหนังสือ ทางโทรศัพท ์หรือด าเนินการผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส ์โดยตอ้งมีหลักฐานหรือบันทึกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อยืนยันความถูกตอ้ง (Verification) และ
จดัเก็บไวต้ลอดเวลาที่ยงัมีการประมวลผลขอ้มูลตามวตัถุประสงคข์องการให้ความยินยอมนัน้  
 



 

 

 

หมวดท่ี 4 ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) 

พิจารณา ปรบัปรุง และแกไ้ขเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของกลุ่ม
ธุรกิจฯ ใหส้อดคลอ้งกับขอ้เท็จจริงเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มธุรกิจฯ ใหเ้ป็น
ปัจจุบนั โดยค านึงถึงความเป็นธรรม (Fairness) การจ ากัดวัตถุประสงคแ์ละรายละเอียดในการเก็บรวบรวม ใช ้หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Purpose Limitation) ความยินยอม (Consent) และการอ้างผลประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมาย (Legitimate Interest) และตอ้งมีการเก็บบันทึกการปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติมประกาศความเป็นส่วนตวั 
(Privacy Notice) ทุกครัง้ เพื่อเป็นหลกัฐานประกอบการพิจารณาตรวจสอบในภายหลงั 

ทัง้นี ้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี่ประกาศความเป็นส่วนตวั (Privacy Notice) กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรติ

นาคินภทัร  https://www.kkpfg.com/th/dataprotection  

หมวดท่ี 5 มาตรการรองรับการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

1. จดัใหม้ชี่องทาง มาตรการ และกระบวนการพิจารณาในการรองรับเมื่อมีการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้
สอดคลอ้งและเป็นไปตามที่กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนด โดยกลุ่มธุรกิจฯ จะด าเนินการ
พิจารณา ตรวจสอบ และด าเนินการใหเ้จา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลใช้สิทธิไดโ้ดยไม่ชกัชา้ 

2. จดัใหม้ีการบนัทึกการจัดการขอ้มูลส่วนบุคคล เพื่อใชเ้ป็นหลักฐานเมื่อส านักงานคณะกรรมการคุม้ครองข้อมูลส่วน
บุคคลหรือเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลรอ้งขอ 

หมวดท่ี 6 ระยะเวลาการเก็บรักษาและการลบท าลายข้อมูลส่วนบุคคล 

1. กลุ่มธุรกิจฯ ตอ้งเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลเท่าที่จ าเป็นภายใตว้ัตถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูล
ส่วนบุคคลดงักล่าว จนกว่าเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลจะปิดบญัชีหรือยุติความสมัพนัธกั์บกลุ่มธุรกิจฯ  

ทัง้นี ้กลุ่มธุรกิจฯ อาจมีความจ าเป็นตอ้งเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลต่อไปตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดหรือตาม
ระยะเวลาที่นโยบายหรือระเบียบปฏิบัติงานภายในของกลุ่มธุรกิจฯ ก าหนดเพื่อวัตถุประสงคอ์ย่างใดอย่างหนึ่งเป็น
การเฉพาะ   

2. กลุ่มธุรกิจฯ จะด าเนินการลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อสิน้สุดความจ าเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บ
รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือสิน้สดุระยะเวลาในการเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคล  หรือเขา้เหตุกรณี
อื่นใดที่กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก าหนด  

หมวดท่ี 7 มาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 

กลุ่มธุรกิจฯ จดัใหม้ีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภยัของขอ้มูล (Data Security) ที่มีประสิทธิภาพ  มีความเหมาะสม
และสอดคลอ้งตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนดและเป็นไปตามหลักการก ากับ
ดูแลข้อมูลที่ดี (Data  Governance) ทั้งที่อยู่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือที่อยู่นอกระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อมิใหข้อ้มลูส่วนบุคคลเกิดการสูญหาย เสียหาย หรือมีการเขา้ถึง ใช ้เปล่ียนแปลง แกไ้ข หรือถูกเปิดเผย โดยปราศจาก
อ านาจหรือโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย 

https://www.kkpfg.com/th/dataprotection


 

 

 
 
ทั้งนี ้กลุ่มธุรกิจฯ มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื่อมีการปรับปรุง เปล่ียนแปลง แก้ไข กระบวนการปฏิบัติงานภายใน
กลุ่มธุรกิจฯ หรือเมื่อใดก็ตามที่ขอ้ก าหนดของกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวข้อง
มีการประกาศใช้บังคับใหม่ หรือมีการปรับปรุง เปล่ียนแปลง แก้ไข เพื่อให้แน่ใจไดว้่ากลุ่มธุรกิจฯ มีมาตรการรักษาความ
มั่นคงปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบุคคลที่เหมาะสมและเพียงพอ 

หมวดท่ี 8 การแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 

กลุ่มธุกิจฯ มีการก าหนดกระบวนการและช่องทางการรบัแจ้งเหตุละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคลรวมถึงการรั่วไหลของขอ้มูลส่วน

บุคคล โดยหากพิจารณาแลว้พบว่าเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลฯ มีความเส่ียงที่จะกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของ

ข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าหน้าที่คุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลจะด าเนินการแจ้งเหตุละเมิดดังกล่าวตามที่กฎหมายว่าด้วยการ

คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลก าหนดโดยไม่ชักชา้    

หมวดท่ี 9 การแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

กลุ่มธุรกิจฯ ไดแ้ต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อก ากับดูแลการปฏิบัติงานเก่ียวกับการคุม้ครองข้อมูลส่วน
บุคคลของกลุ่มธุรกิจฯ โดยบุคคลดังกล่าวตอ้งมีความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับกฎหมายและมาตรฐานสากลเก่ียวกับการ
คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลและมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน โดยสามารถรายงานไปยังผู้บริหารสงูสุดของกลุ่มธุรกิจฯ 
ไดโ้ดยตรง และมีหนา้ที่ตอ้งรกัษาความลบัของขอ้มลูส่วนบุคคลที่ตนล่วงรูห้รือไดม้าเนื่องจากการปฏิบติัหน้าที่ของตน 

หมวดท่ี 10  การบริหารความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

กลุ่มธุรกิจฯ ไดจ้ัดให้มีกระบวนการบริหารความเส่ียงดา้นการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับผลิตภัณฑ์ บริการ ช่อง
ทางการให้บริการ รวมทั้งกระบวนการปฏิบติังานที่เก่ียวข้องกับขอ้มูลส่วนบุคคล เพื่อให้ทราบว่าแต่ละผลิตภณัฑ์ บริการ 
ช่องทางการให้บริการ หรือกระบวนการปฏิบัติงานนั้น มีความเส่ียงต่อการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลมากน้อยเพียงไร เพื่อ
พิจารณาก าหนดแนวทางในการลดหรือบรรเทาความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้ ก่อนเร่ิมให้บริการ รวมถึงจะมีการทบทวนความ
เส่ียงดา้นการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลส าหรบัผลิตภัณฑ ์บริการ ช่องทางการใหบ้ริการ หรือกระบวนการปฏิบติังานอย่าง
สม ่าเสมอ และ กลุ่มธุรกิจฯ อาจจัดให้มีการประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection 
Impact Assessment หรือ DPIA) ตามหลกัเกณฑก์ารประเมินผลกระทบดา้นการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มธุรกิจ
ฯ ที่เห็นสมควร 

หมวดท่ี 11 การตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

กลุ่มธุรกิจฯ ก าหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในท าหน้าที่ประเมินผลประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการ

คุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในองคก์รทั้งกระบวนการปฏิบัติงานโดยพนักงาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้

สนบัสนุนในการปฏิบติังาน อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ โดยใหร้ายงานตรงต่อเจ้าหนา้ที่คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลและ/หรือคณะ

ผูบ้ริหารระดบัสงู 

 



 

 

 

หมวดท่ี 12 การฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

กลุ่มธุรกิจฯ ใหค้วามส าคญักับการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรใหม้ีความรูค้วามเข้าใจและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการคุม้ครอง

ขอ้มลูส่วนบุคคล เพื่อป้องกันมิใหเ้กิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล หรือการรั่วไหลของขอ้มูลส่วนบุคคล หรือเหตุการณ์ใดๆ  

ที่ไม่สอดคลอ้งตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล โดยพนกังานใหม่ทุกคนตอ้งไดร้บัการอบรมความรูพ้ืน้ฐานเก่ียวกับ

การคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล ก่อนประเมินผลรับเป็นพนกังาน หรือในเวลาใดก็ตามที่มั่นใจไดว้่าพนักงานใหม่ที่คัดเลือก

เข้ามาตอ้งผ่านการอบรมความรูพ้ืน้ฐานดังกล่าว โดยมีการทดสอบหลังการอบรมเพื่อประเมินผลความรูแ้ละมีการเก็บ

บนัทึกประวติัการอบรมในหัวขอ้ดงักล่าวไวเ้ป็นหลักฐาน รวมถึงไดร้ับการอบรมทบทวนความรูเ้ก่ียวกับการคุม้ครองข้อมูล

ส่วนบุคคลอย่างสม ่าเสมอ อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

 


