ประกาศการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
มีผลบังคับใช้เมื่อ กันยายน 2565
ธนาคารกรุ งศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ตามรายชื่ อที่
ปรากฏในเอกสารแนบท้ ายประกาศการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลฉบับนี้ (รวมเรี ยกว่า “กลุ่มกรุ งศรี") ตระหนักถึงความสําคัญของ
ข้อมูลของคุณ จึงได้จดั ทําประกาศการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลฉบับนี้ (“ประกาศ”) เพื่อชี้แจงให้คุณได้ทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับ
การเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย หรื อโอนข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวกับคุณ (รวมเรี ยกว่า “ข้ อมูล”)
ก. ประกาศนีใ้ ช้ กบั ใครบ้ าง
ประกาศฉบับนี้บงั คับใช้กบั บุคคลภายนอกที่กลุ่มกรุ งศรี มีความสัมพันธ์ดว้ ย ซึ่งรวมถึงการดําเนินธุรกรรมทั้งในปั จจุบนั และ
ในอนาคต และบุคคลภายนอกผูเ้ ป็ นเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลที่ กลุ่มกรุ งศรี มีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย หรื อโอนตาม
ลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติของกลุ่มกรุ งศรี หรื อในการเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การ (เช่น บริ การเปิ ดบัญชีเงินฝาก
บริ การบัตรเครดิต บริ การสิ นเชื่อ บริ การสิ นเชื่อส่ วนบุคคล บริ การนายหน้าประกันภัย บริ การเช่าซื้ อ บริ การเช่าแบบลีสซิ่ง
บริ ก ารกองทุ น บริ ก ารหลัก ทรั พ ย์) (“ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก าร”) ทั้ง นี้ ขึ้ น อยู่กับ ประเภทของผลิ ต ภัณ ฑ์แ ละบริ ก ารที่
บุคคลภายนอกสมัครหรื อขอใช้บริ การจากกลุ่มกรุ งศรี ซึ่งรวมถึง
(1) ลูกค้าบุคคลธรรมดา รวมทั้งผูป้ ระกอบการร้านค้าซึ่งเป็ นบุคคลธรรมดา
(2) คู่คา้ และผูใ้ ห้บริ การซึ่งเป็ นบุคคลธรรมดา
(3) กรรมการ ผูแ้ ทน ผูถ้ ือหุ ้น ตัวแทน ลูกจ้าง และบุคคลอื่นใดที่มีฐานะอย่างเดียวกัน (รวมเรี ยกว่า “บุคคลที่สัมพันธ์
กัน”) ของ
(ก) นิติบุคคลและบริ ษทั ในเครื อที่เป็ นลูกค้าของกลุ่มกรุ งศรี รวมถึงผูป้ ระกอบการซึ่งเป็ นนิติบุคคล
(ข) พันธมิตรทางธุ รกิ จของกลุ่มกรุ งศรี (เช่น ผูอ้ อกตราสารหนี้ บริ ษทั ประกันภัย ตัวแทนของสถาบัน
การเงิน)
(ค) คู่คา้ หรื อผูใ้ ห้บริ การซึ่ งเป็ นนิติบุคคล รวมทั้งนิ ติบุคคลอื่นใดที่เสนอผลิตภัณฑ์และบริ การให้แก่กลุ่ม
กรุ งศรี
(ง) บริ ษทั ในเครื อของกลุ่มกรุ งศรี และนิ ติบุคคลอื่นที่ เข้าร่ วมหรื อมุ่งหวังจะเข้าร่ วมหรื อเกี่ ยวข้องกับ
โครงการกับบริ ษทั ในเครื อของกลุ่มกรุ งศรี อนั เกี่ยวกับเรื่ องของการลงทุนและการดําเนินธุรกิจ รวมถึง
พันธมิตรทางธุรกิจที่สนใจร่ วมลงทุน
โดยในประกาศฉบับนี้ให้เรี ยกบุคคลตาม (ข) (ค) และ (ง) รวมกันว่า “พันธมิตรทางธุรกิจ”
(4) ผูใ้ ช้และผูร้ ับผลิตภัณฑ์และบริ การ
(5) บุคคลผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์และผูใ้ ช้เว็บไซต์ของกลุ่มกรุ งศรี รวมทั้งแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ และช่องทางการสื่ อสารอื่น
(6) บุคคลอื่นใดที่กลุ่มกรุ งศรี เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น กรรมการ ผูแ้ ทน ผูถ้ ือหุน้ ตัวแทน ลูกจ้าง และ/หรื อ
บุคคลอื่นใดที่มีฐานะอย่างเดียวกันของบริ ษทั ที่กลุ่มกรุ งศรี เข้าไปร่ วมลงทุนหรื อมีธุรกรรมด้วย ผูถ้ ือหุน้ ของ
บริ ษทั ในกลุ่มกรุ งศรี ผูร้ ับมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ในกลุ่มกรุ งศรี ผูค้ ้ าํ ประกันซึ่งเป็ นบุคคลธรรมดา
ผูเ้ ข้าร่ วมประมูลในการขายทอดตลาด ผูต้ อบแบบสอบถาม)
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ข้อ (1) ถึง (6) รวมเรี ยกรวมว่า “คุณ”
ข. การเปลีย่ นแปลงประกาศ
กลุ่มกรุ งศรี อาจแก้ไข เพิ่มเติ ม หรื อปรั บปรุ งประกาศฉบับนี้ รวมถึ งรายชื่ อบริ ษทั ในกลุ่มกรุ งศรี ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศฉบับนี้ให้เป็ นปั จจุบนั เป็ นครั้งคราว ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบตั ิหรื อนโยบายของกลุ่มกรุ งศรี ที่เกี่ ยวกับ
การเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อ โอนข้อมูลส่วนบุคคล หรื อในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่บงั คับใช้ กลุ่ม
กรุ งศรี จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้คุณทราบเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ กลุ่มกรุ งศรี ขอความร่ วมมือให้
คุณอ่านประกาศฉบับนี้ โดยละเอียด และหมัน่ ตรวจสอบว่ากลุ่มกรุ งศรี ได้ดาํ เนิ นการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดบ้างในประกาศ
ฉบับนี้
ค. การเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อ โอนข้ อมูล และการคุ้มครองข้ อมูลของคุณ
กลุ่มกรุ งศรี จดั ทําประกาศฉบับนี้ข้ ึนโดยมีการอธิ บายถึงรายละเอียดของการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อ โอนข้อมูล
ของคุณ เพื่อให้คุณทราบถึงสิ ทธิและทางเลือกต่างๆ เกี่ยวกับข้อมูลของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูล ตลอดจนวิธีการติดต่อกลุ่ม
กรุ งศรี ในกรณี ที่คุณมีขอ้ สงสัย
1. ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีก่ ลุ่มกรุงศรีเก็บรวบรวม
1.1. ประเภทข้ อมูลส่ วนบุคคล
“ข้ อมูลส่ วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคล ซึ่ งระบุตวั บุคคลได้หรื อสามารถทําให้ระบุตวั บุคคลได้ ทั้งนี้ หากมี
ข้อมูลอื่นใดที่สามารถรวมเข้ากับข้อมูลของคุณได้ หรื อมีการใช้ขอ้ มูลอื่นใดเพื่อจัดทําข้อมูลประวัติบุคคล กลุ่มกรุ งศรี จะ
ถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็ นข้อมูลส่วนบุคคล
กลุ่มกรุ งศรี อาจเก็บรวบรวมหรื อได้มาซึ่งข้อมูลประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลของคุณ ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั บริ บท
ของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับกลุ่มกรุ งศรี และประเภทเจ้าของข้อมูลของคุณ
(1) ในกรณีทคี่ ุณเป็ นบุคคลธรรมดา
ประเภทข้ อมูลส่ วนบุคคล
รายละเอียดและตัวอย่ าง
ข้ อมูลชื่ อและชื่ ออักษรย่ อ
ข้ อมู ลที่ระบุ ชื่อเรี ยก ชื่ อที่ใช้ เพื่ อเรี ยกหรื อกล่ าวถึงคุณ เช่ น คํานําหน้า ชื่ อตัว
อักษรย่อจากชื่อตัว ชื่อกลาง นามสกุล นามสกุลเดิมก่อนสมรส นามแฝงหรื อชื่อที่
เคยใช้ รวมทั้งลายมือชื่อ
ข้ อมูลเกีย่ วกับคุณลักษณะของบุคคล รายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะของคุณ เช่ น อายุ วันเดื อนปี เกิ ด เพศ ส่ วนสู ง
นํ้า หนัก สถานภาพการสมรส จํา นวนบุ ตร สัญ ชาติ ประเทศที่ เกิ ด ความเป็ น
พลเมื อ งและสถานภาพ รายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ การเกณฑ์ท หาร ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ
กิจกรรมยามว่างและความสนใจ ภาพถ่าย ทักษะในการใช้ภาษา รายละเอียดการ
เดินทาง บันทึกเสี ยง ผลการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและความชื่นชอบ
ข้ อมูลเกีย่ วกับการติดต่ อ
รายละเอียดในการติดต่ อของคุณ เช่น ที่อยูท่ างไปรษณี ยข์ องบ้านหรื อที่ทาํ งาน ที่
อยู่สําหรับการติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์และโทรสารที่บา้ นหรื อที่ทาํ งาน อีเมล
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ชื่อผูใ้ ช้งานที่ใช้ในสื่ อสังคมออนไลน์ ข้อมูลทะเบียน
บ้าน ประเทศที่ พาํ นักเป็ นหลัก ประเภทที่ พกั อาศัย (เช่ น เป็ นเจ้าบ้าน บ้านพัก
สวัสดิการ บ้านเช่า รวมทั้งค่าเช่า) ที่อยูข่ องชาวต่างชาติ ณ ประเทศที่เกิด แผนที่
แสดงที่ต้ งั ของที่อยูอ่ าศัยและที่ทาํ งาน
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ประเภทข้ อมูลส่ วนบุคคล
ข้ อมูลการศึกษา

รายละเอียดและตัวอย่ าง
ข้ อมูลเกี่ยวกับการศึ กษาและการทํางานของคุณ เช่น วุฒิการศึ กษาและการเข้า
ศึกษา ผลการศึกษา ใบอนุญาต สมาชิกภาพกับองค์กรวิชาชีพ (เช่น สมาชิกสภา
ทนายความ สมาชิกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย สมาชิกแพทยสภา)
ข้ อมูลเกีย่ วกับการจ้ างงาน
รายละเอียดเกี่ยวกับการจ้ างงาน สถานภาพการจ้ างงาน และประวัติการจ้ างงาน
ของคุ ณ เช่ น อาชี พ ยศ ตํา แหน่ ง หน้า ที่ ก ารงาน หมายเลขทะเบี ย นนายจ้าง
หมายเลขบัตรเครดิ ตหรื อบัตรเดบิ ตขององค์กร สถานภาพใบอนุ ญาตทํา งาน
รายละเอียดเกี่ ยวกับการอนุ ญาตทํางาน ข้อมูลการตรวจสอบบุคคลอ้างอิ งและ
ประวัติความเป็ นมา (ไม่นับรวมประวัติอาชญากรรม) หมายเลขประจําตัวผูเ้ สี ย
ภาษี หมายเลขประจําตัวพนักงาน ข้อเรี ยกร้องประกันภัย เงิ นทดแทนแรงงาน
ประวัติ ก ารจ้า งงาน (รวมถึ ง รายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ เงิ น เดื อ น การเข้า งาน และ
ผลประโยชน์ต่างๆ) วันที่วา่ จ้างให้ทาํ งาน การบอกเลิกจ้าง ทรัพย์สินที่อยูใ่ นความ
ครอบครองของพนักงาน สถานที่ ทาํ งานเดิ ม บริ ษทั ที่ คุณทํางานหรื อได้รับการ
ว่าจ้างหรื อบริ ษทั ที่คุณถือหุ ้น การประเมินต่างๆ (การประเมินผลการทํางานและ
ความเป็ นไปได้) รวมถึงการประเมินทางเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีต่างๆ (เช่น
อินเทอร์เน็ต อีเมล)
ข้ อมูลในการระบุตวั ตนทีห่ น่ วยงาน หมายเลขหรื อรายละเอียดที่หน่ วยงานภาครัฐออกให้ คุณเพื่ อใช้ ระบุตัวตน เช่น
หมายเลขบัต รประจํา ตัว ประชาชน หมายเลขใบอนุ ญ าตขับ รถ หมายเลข
ภาครัฐออกให้
ใบอนุญาตการประกอบการ หมายเลขทะเบียนยานพาหนะ หมายเลขใบอนุญาต
การประกอบวิชาชี พ หมายเลขหนังสื อเดิ นทาง หมายเลขทะเบี ยนคนต่างด้าว
รายละเอี ย ดทะเบี ย นบ้า น หมายเลขประจํา ตัว ผู ้ป ระกัน ตน / ประกัน สั ง คม
หมายเลขประจําตัวอื่นใดที่หน่วยงานภาครัฐออกให้
ข้ อมูลทางการเงินและการทําธุรกรรม ข้ อมูลทางการเงิน สถานภาพ และประวัตทิ างการเงินของคุณ เช่น
• ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ การตรวจสอบประวัติ หมายเลขบัญ ชี ที่ ใ ช้กับ สถาบัน
การเงิ น ชื่ อ สถาบัน การเงิ น (รวมทั้งบริ ษทั บัต รเครดิ ต) ประวัติก ารทํา
ธุรกรรมทางการเงิน ประวัติสินเชื่อ รายละเอียดเกี่ยวกับธนาคารที่ใช้ การ
ลงทุน เงินฝาก ประวัติการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทน รายได้ / เงินเดือน /
ค่าธรรมเนี ยมการให้บริ การ / เงินชดเชยอื่นๆ การหักเงินเดือนลูกจ้างตาม
ข้อกําหนดของกฎหมาย การหักเงินเดือนลูกจ้างตามความสมัครใจ การให้
ความช่วยเหลือทางการเงิน (เช่น ผลประโยชน์ การให้ความช่วยเหลือ การ
ให้เปล่า การให้เงินสนับสนุน) ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ของครัวเรื อน
• แหล่ ง ที่ ม าของรายได้ ขนาด / องค์ป ระกอบครั ว เรื อ น ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ
ยานพาหนะหรื อทรั พย์สิน โบนัส รายละเอี ยดที่ ปรากฏในแบบรายการ
แสดงเงินได้ภายในประเทศ บันทึกข้อมูลสิ นทรัพย์ ภายถ่ายสิ นทรั พย์ใน
ระหว่างการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยีย่ ม วงเงินคํ้าประกันสูงสุดและจํานวนงวด
ชําระ ประเทศซึ่งเป็ นแหล่งที่มาของรายได้ กระแสเงินสดในบัญชีธนาคาร
เวอร์ชนั 1.4
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หนังสื อรับรองจากธนาคาร วงเงินสิ นเชื่อ หนังสื อคํ้าประกันของธนาคาร
รายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ หนี้ สิ น วัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการเปิ ดบัญ ชี ธ นาคาร
แหล่งที่ มาของเงินฝาก งบการเงิ น วัตถุประสงค์ของการมีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจหรื อการเข้าทําธุรกรรม การลงทุน เงินฝาก
• ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ทัก ษะทางการเงิ น และความเหมาะสมด้า นการลงทุ น
ประสบการณ์และความรู ้เกี่ยวกับการลงทุนและการทําธุรกรรม
• รายละเอียดเกี่ ยวกับสิ นทรัพย์รวม ระยะเวลาในการพักอาศัยอยู่ในที่ อยู่
ปั จจุบนั หนี้ สินทางการเงิ นที่เกี่ ยวข้องกับสถานที่พกั อาศัย / ยานพาหนะ
ตามที่ปรากฏในคู่มือการจดทะเบียนยานพาหนะ
• หลักประกัน รายละเอียดเกี่ยวกับหนี้ สินที่คุณมีกบั บุคคลอื่นทั้งในฐานะที่
เป็ นผูใ้ ห้กูแ้ ละผูก้ ู้ รวมทั้งรายละเอียดหลักประกันที่ได้มาและจําหน่ายไป
ได้แก่ สังหาริ มทรัพย์และอสังหาริ มทรัพย์ ตลอดจนกรรมสิ ทธิ์ และการ
ประเมินค่าหลักประกันดังกล่าว
• วัตถุประสงค์ในการสมัครขอสิ นเชื่ อ การชําระเงิ นดาวน์ ระยะเวลาการ
ชําระเงินดาวน์ วงเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย
• ข้อมูลและประวัติการทําธุ รกรรม เช่น ประวัติการซื้ อของคุณ (การซื้ อ /
เช่า / คืน สิ นค้า ผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การ เงินค่าเช่า ผลประโยชน์ตอบแทน)
ที่อยูใ่ นการจัดส่งใบแจ้งยอดชําระ ใบแจ้งหนี้ ข้อมูลที่ปรากฏอยูใ่ นใบเรี ยก
เก็ บ เงิ น บัน ทึ ก คํา สั่ง รายละเอี ย ดการทํา รายการและรายละเอี ย ดของ
คู่สญ
ั ญา
• ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันภัย เช่น เบี้ยประกันในปั จจุบนั วงเงินคุม้ ครอง
ตามสัญญาประกันภัย ประวัติการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทน หมายเลข
กรมธรรม์ประกันรถยนต์ภาคบังคับ (Compulsory Third Party Insurance)
• ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ สถานที่ ต้ ัง เช่ น แผนที่ แ สดงที่ ต้ ัง บ้า นพัก / ที่ ท ํา งาน /
ทรั พย์สินที่ เป็ นหลักประกัน ภาพถ่ายแสดงที่ ต้ งั สถานที่ ประกอบธุ รกิ จ
รายละเอียดเกี่ยวกับบ้าน (เช่น ทะเบียนบ้าน)
รายละเอียดบัตรเครดิตของคุณ เช่น จํานวนบัตรเครดิตที่ถือ หมายเลขบัตร / บัตร
เดบิต ชื่อผูถ้ ือบัตร วันหมดอายุ หมายเลข CVV หมายเลข CVC2 หมายเลข CID
รหัสประจําตัว รหัส Sort Code วันที่ออกบัตร ธนาคารผูอ้ อกบัตร ประเภทบัตร
ข้ อ มู ล ของคุ ณเกี่ย วกับกรมธรรม์ ป ระกันภัย ทั้งฉบับเดิมและปั จ จุ บัน รวมทั้ง
ข้อ ตกลงและเงื่ อ นไขที่ เ กี่ ย วข้อ ง เช่ น ผู ้รั บ ประกัน ภัย หมายเลขกรมธรรม์
ประเภทกรมธรรม์ (เช่ น ประกัน ชี วิ ต ประกัน สุ ข ภาพ ประกัน ภัย รถยนต์
ประกันภัยทรัพย์สิน ประกันภัยการเดินทาง และประกันภัยสําหรับการประกอบ
ธุรกิจ) วงเงินคุม้ ครอง และวงเงินสูงสุด โอกาสเสี่ ยงภัย หรื อข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทน ข้อมูลที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่เอาประกัน (เช่น บ้าน
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ยานพาหนะ) ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ การขับ ขี่ ราคาและจํา นวน หมายเลขกรมธรรม์
ประกันภัย หมายเลขนายหน้า เงื่อนไข (หากมี) ประวัติการชําระเงินและการทํา
รายการที่ เกี่ ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยของลูกค้า งบการเงิ น ภาษี รายได้ และ
บันทึกการผิดนัด
ข้ อ มู ล เกี่ย วกับ ความสั ม พันธ์ ท างสั ง คมของคุ ณ เช่ น สถานภาพทางการเมื อง
ความสัมพันธ์กบั กรรมการ ฝ่ ายจัดการ และบุคคลผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของกลุ่มกรุ ง
ศรี ความสัมพันธ์กบั นิ ติบุคคลอื่น (เช่น เป็ นกรรมการ ฝ่ ายบริ หารจัดการ ผูถ้ ือ
หุน้ ) และความสัมพันธ์อื่น
ข้ อมูลคุณสมบัตทิ ใี่ ช้ ในการแบ่ งกลุ่ม เช่น เครื่ องชี้วดั ด้านอายุครัวเรื อน ข้อมูลรหัส
พื้ น ที่ ท างการตลาดที่ ก ํา หนด ประมาณการรายได้ที่ ร ะบุ จํา นวนสมาชิ ก ใน
ครั ว เรื อ น จํา นวนรถยนต์ที่ เ ป็ นเจ้า ของ รายละเอี ย ดการเข้า ศึ ก ษาในระดับ
อุดมศึกษา ประเภทที่พกั อาศัย และจํานวนของผูอ้ ยูอ่ าศัย
รายละเอียดเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ และบริการทีก่ ลุ่มกรุงศรีให้ บริการแก่ คุณ เช่น
• การเปิ ดใช้งานบัญชี การติดต่อและสื่ อสารกับคุณเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์และ
บริ การ (รวมทั้งแจ้งเตือนคุณให้ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง การปรับปรุ ง
ข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั การปรับเปลี่ยน หรื อการแก้ไขผลิตภัณฑ์และบริ การ
อื่น การติดตามผลเกี่ยวกับการทํารายการการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการต่ออายุ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัย) การออกและส่งมอบบัญชี บัตร เช็ค หนังสื อรับรอง
หรื อเอกสารอื่นใดที่เกี่ ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริ การให้แก่คุณไม่วา่ จะ
อยูใ่ นรู ปแบบใด การให้บริ การแก่คุณอย่างต่อเนื่ อง (เช่น การต่ออายุบตั ร
บริ ก ารรั ก ษาบัญชี เ งิ นกู้ บริ ก ารรั ก ษากรมธรรม์ประกันภัย การบริ ก าร
เกี่ ยวกับการซื้ อขายกองทุนรวม การเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ การบริ หาร
จั ด การหลัก ทรั พ ย์ที่ ไ ด้ ม าทางมรดก) การให้ บ ริ การไถ่ ถ อน (เช่ น
หลักประกัน หลักทรัพย์) การปิ ดบัญชี ของคุณ และการดําเนิ นการอื่นใด
เพื่ อ บอกเลิ ก การให้บ ริ ก ารแก่ คุ ณ รายละเอี ย ดสั ญ ญา (เช่ น วัน ที่ ข อง
สัญญา)
• รายละเอี ย ดแบบฟอร์ ม เอกสารและคํา ขอเปิ ดบัญ ชี (เช่ น รายละเอี ย ด
เกี่ ยวกับคําขอเปิ ดบัญชี กองทุนรวมซึ่ งรวมถึงรายละเอียดการทํารายการ
กองทุนรวม การหักภาษีสาํ หรับเงินปั นผล วัตถุประสงค์ในการเปิ ดบัญชี
กองทุ นรวม และรายละเอี ยดที่ ปรากฏในใบจองซื้ อกองทุ น ซึ่ งรวมถึ ง
หมายเลขผูถ้ ื อ หน่ ว ยลงทุ น วัน ที่ จ องซื้ อ ชื่ อ กองทุ น จํา นวนที่ จ องซื้ อ
หมายเลขเช็ค) หมายเลขสมาชิ ก (เช่ น สมาชิ กกองทุ นสํารองเลี้ ย งชี พ )
ประเภทการให้บริ ก าร (เช่ น บริ ก ารกองทุ นรวม) จํา นวนหน่ วยลงทุ น
รายละเอี ยดการโอน (เช่ น กองทุ นที่ ตอ้ งโอน จํานวนเงิ นทุ นที่ จะโอน)
ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ ยงเกี่ยวกับลงทุน (เช่น ความรู ้เกี่ยวกับ
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การลงทุ น ความทนทานต่อ ความเสี่ ย ง ประสบการณ์ ใ นการลงทุ นใน
หลักทรัพย์ แผนและมุมมองที่มีต่อการลงทุน)
• บัน ทึ ก คํา สั่ ง การทํา รายการ (เช่ น คํา สั่ ง ซื้ อ ขาย) หมายเลขคํา ขอการ
รั บประกันตามที่ ได้ขยายระยะเวลา เวลาที่ คุณประสงค์ให้ก ลุ่ม กรุ ง ศรี
ติดต่อ ช่องทางการสื่ อสาร รหัสสาขา รหัสแคมเปญ รายละเอียดบริ ษทั
ประกันภัย ข้อมูลที่เกี่ยวกับการประกันภัย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ราคาซื้ อด้วย
เงิ นสด การชําระเงิ นดาวน์ การลงทุน วัตถุประสงค์ในการขอกูย้ ืมเงิ น /
ไฟแนนซ์ วงเงิ น สิ น เชื่ อ อัต ราดอกเบี้ ย งวดการผ่อ นชํา ระ วัน ที่ ช ํา ระ
เงินงวดแรก ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง ภาษี อัตราภาษีที่ใช้
• การขอใช้บริ การงานผูถ้ ือหุ ้น เช่น ขอเปลี่ยนใบหุน้ และการขอใช้สิทธิใน
ฐานะผูถ้ ือหุ ้น เช่น สิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้น สิ ทธิ ในการรับเงิน
ปั นผล
• ข้อมูลอื่ นใดที่ คุณได้ให้ไว้เป็ นส่ วนหนึ่ งในการบริ การหรื อการบริ ห าร
ความสัมพันธ์
รายละเอียดเกี่ยวกับยานพาหนะหรื อหลักประกันของคุณ เช่น ราคาประเมิน /
ต้นทุ นที่ มีการประเมิ นค่า ยี่ห้อยานพาหนะ ปี ที่ ผลิ ต ปี ที่ จดทะเบี ยน หมายเลข
ทะเบี ยนยานพาหนะ จังหวัดที่ จดทะเบียน หมายเลขตัวถัง หมายเลขเครื่ องยนต์
บันทึกเลขไมล์ และภาระหนี้สินใดที่ติดมากับยานพาหนะ และ/หรื อ รายละเอียดอื่น
ตามเอกสารทะเบี ยน (เช่น แรงม้า / ซี ซี) สําเนาเอกสารสิ ทธิ์ หรื อสิ ทธิ ครอบครอง
ที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน สัญญาซื้อขาย ฯลฯ
ข้ อมูลเกี่ยวกับการใช้ ข้อมูลออนไลน์ ข้ อมูลเชิ งเทคนิค ข้ อมูลที่เก็บผ่ านอุปกรณ์
ของคุณ เช่น
• การระบุพิกดั ข้อมูลการเข้าถึงสื่ อเสี ยง / ภาพวิดีทศั น์ / ภาพถ่าย / กล้อง
ข้อ มู ล ปฏิ ทิ น ข้อ มู ล บัน ทึ ก การโทร สมุ ด บัญ ชี ร ายชื่ อ ผู ้ติ ด ต่ อ / ที่ อ ยู่
ข้อ ความหรื อ อี เ มล (เนื้ อ หาอี เ มล) หมายเลขประจํา ตัว เครื่ อ ง (Unique
Device Identifier: UDID) ที่อยูไ่ อพี (IP Address)
• ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ / การติดตามกิจกรรมการใช้
งานเว็บ ไซต์ (Clickstream / online website tracking) ประวัติ ก ารสื บ ค้น
ประเภทของการเข้าชมเว็บไซต์ ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของผูใ้ ช้งาน (เช่น
หน้าเว็บไซต์และเนื้ อหาที่ คุณเข้าชม เวลาที่ ใช้บนหน้าเว็บไซต์ของกลุ่ม
กรุ งศรี คุณลักษณะ (Features) ที่ใช้ จํานวนครั้งในการเข้าเยีย่ มชมเว็บไซต์
แม้วา่ กลุ่มกรุ งศรี ไม่ทราบตัวตนของผูใ้ ช้งานก็ตาม คุกกี้ หรื อเทคโนโลยี
อื่นใดที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน ภาษาที่ใช้ในการเข้าเยีย่ มชมเว็บไซต์
• ข้อมูลประจําตัวในการล็อกอินรหัสที่ใช้เพื่อความปลอดภัย รหัสการเข้าถึง
หรื อ รหั ส ผ่ า น ชื่ อ บัญ ชี ผู ้ใ ช้ง าน รหั ส ผ่ า นเข้า ใช้บัญ ชี หมายเลข PIN
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รายละเอียดและตัวอย่ าง
รายละเอียดการเข้าถึง เวลาที่ใช้ในการเข้าถึง รายละเอียด Single Sign-on
(SSO) รหัสผ่านสําหรับใช้ครั้งเดียว (OTP) Token และข้อความ SMS
• ข้อ มู ล Telemetry ข้อ มู ล ที่ ใ ช้ก ํา กับ และอธิ บ ายข้อ มู ล หลัก (Metadata)
หมายเลขเครื่ องและประเภทเครื่ อง เครื อข่าย รายละเอี ยดการเชื่ อมต่ อ
ประเภท Plug-in ของเบราว์เซอร์ รวมทั้งเวอร์ ชัน ระบบปฏิ บัติการและ
แพลตฟอร์ม การตั้งค่าเขตเวลาและที่ต้ งั
• ข้อมูลเกี่ ยวกับวิธีที่คุณใช้และมีปฏิ สัมพันธ์กบั บริ การออนไลน์ หรื อการ
โฆษณาของกลุ่ ม กรุ ง ศรี หน้า เว็บ ไซต์ที่ คุ ณ ใช้ค ลิ ก ลิ ง ก์เ พื่ อ ใช้บ ริ ก าร
ออนไลน์ของกลุ่มกรุ งศรี (เช่น Referrer URL) เวลาและความถี่ที่คุณใช้
บริ ก ารออนไลน์ ข องกลุ่ ม กรุ ง ศรี Crash Report และเทคโนโลยีอื่ น บน
อุปกรณ์การสื่ อสารที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงแพลตฟอร์ม
• ข้อ มู ล ไร้ โ ครงสร้ า ง การระบุ เ อกลัก ษณ์ ด้ว ยคลื่ น วิท ยุ (RFID) รุ่ น ของ
เครื่ องมือสื่ อสาร ข้อมูลในอุปกรณ์ MID (เช่น หมายเลขประจําตัวที่แอป
พลิเคชัน LINE สร้างขึ้นซึ่ งมิใช่รหัสประจําตัว LINE) รหัสสําหรับการส่ง
คําตอบแบบสอบถามผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE บัญชีผใู ้ ช้แอปพลิเคชัน
LINE Rabbit ID บัญชีผใู ้ ช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Google Facebook
ข้ อมูลเกีย่ วกับพฤติกรรม ความชื่ น
ข้ อ มู ล เกี่ ย ว กั บ พ ฤ ติ ก ร ร ม ค ว า ม ชื่ น ช อ บ มุ ม ม อง ข้ อ ซั ก ถ า ม แ ล ะ
ชอบ มุมมอง ข้ อซักถาม และความ
ความคิดเห็นของคุณ เช่น พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์และบริ การที่คุณสนใจ
ข้อมูลอื่นใดที่คุณเลือกที่จะส่งให้แก่กลุ่มกรุ งศรี (รวมถึงการส่งข้อมูลผ่านทางสื่ อ
คิดเห็น
สังคมออนไลน์หรื อการสํารวจความคิดเห็นออนไลน์) ความคิดเห็น ข้อติชม ข้อ
ร้องเรี ยน คําแนะนํา คําตอบแบบสํารวจความคิดเห็น ข้อซักถามและข้อมูลที่คุณ
สมัค รใจให้ ใ นระหว่า งที่ มี ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สารด้า นการตลาดหรื อ การสื่ อ สาร
เกี่ ยวกับการบริ การลูกค้า รวมทั้งข้อมูลของคุณที่ เปิ ดเผยอยู่บนชื่ อผูใ้ ช้งานสื่ อ
สังคมออนไลน์ของคุณ
ข้ อมูลสําหรับการปฏิบัตติ ามกฎหมาย ข้ อ มู ล เกี่ย วกับ FATCA ของคุ ณ เช่ น คุ ณ มี สัญ ชาติ ห รื อ สถานที่ เ กิ ด เกี่ ย วกับ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สหรั ฐ อเมริ ก าหรื อ ไม่ คุ ณ ได้ส ละสถานะความพลเมื อ งสหรั ฐ อเมริ กาตาม
กฎหมายหรื อไม่ คุ ณ ถื อ ใบอนุ ญ าตให้ อ ยู่ อ าศัย และทํา งานอย่ า งถาวรใน
และตามกฎหมายป้องกันการ
สหรั ฐ อเมริ กาหรื อไม่ คุ ณ มี ห น้ า ที่ ต ้ อ งชํ า ระภาษี ใ ห้ ก รมสรรพากรของ
หลีกเลีย่ งภาษีของประเทศ
สหรัฐอเมริ กาหรื อไม่ คุณมีที่อยูป่ ั จจุบนั ในสหรัฐอเมริ กาหรื อไม่ คุณมีที่อยูท่ าง
สหรัฐอเมริกา (Foreign Account
ไปรษณี ยห์ รื อมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริ กาเพื่อใช้ติดต่อคุณหรื อบุคคล
Tax Compliance Act: FATCA)
อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิ ดหรื อคงไว้กบั กลุ่มกรุ งศรี หรื อไม่
ข้ อมูลบันทึกการติดต่อระหว่ างคุณ
ข้ อมูลบันทึกการติดต่ อระหว่ างคุณกับกลุ่มกรุ งศรี เพื่ อใช้ ประกอบการให้ บริการ
เช่ น ข้อมูลบันทึ กการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างคุณกับกลุ่มกรุ งศรี บันทึ ก
กับกลุ่มกรุงศรีเพื่อใช้ ประกอบการ
ข้อ มู ล เสี ย ง บัน ทึ ก การใช้โ ทรศัพ ท์ (Open Text Fields) ข้อ มู ล การให้ ค วาม
ให้ บริการ
ช่วยเหลือเกี่ ยวกับการร่ วมจ่าย (Co-Pay) / ความช่วยเหลือทางการเงิ น หมายเลข
เวอร์ชนั 1.4
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ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีม่ คี วาม
ละเอียดอ่ อน

รายละเอียดและตัวอย่ าง
ประจําเทอร์ มินอล (Terminal ID) ข้อมูลซึ่ งอยู่ภายใต้ฟังก์ชัน Litigation Holds
หรื อกระบวนการ eDiscovery ข้อ มู ล ที่ ต ้อ งเก็ บ รั ก ษาเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการ
ฟ้องร้องดําเนินคดี
ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่ อนของคุณ เช่น ข้อมูลประวัติอาชญากรรม
ข้อมูลเกี่ ยวกับศาสนา ข้อมูลความพิการ ข้อมูลชี วภาพ (เช่น ข้อมูลภาพจําลอง
ใบหน้า ข้อมูลจําลองลายนิ้วมือ)
กลุ่มกรุ งศรี อาจเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคลทีม่ คี วามละเอียดอ่ อนของคุณตามที่
ระบุเอาไว้ขา้ งต้น ทั้งนี้ ตามวัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้ในหัวข้อ 2.3 ข้อมูลส่ วน
บุคคลที่มีความละเอียดอ่อน

(2) ในกรณีทคี่ ุณเป็ นบุคคลทีส่ ัมพันธ์ กนั
ประเภทข้ อมูลส่ วนบุคคล
รายละเอียดและตัวอย่ าง
ข้ อมูลทีใ่ ช้ ระบุตวั ตน
ข้ อมูลที่ใช้ ระบุตัวตน เช่น ชื่ อตัว ชื่ อกลาง นามสกุล อายุ ข้อมูลเกี่ ยวกับการจ้าง
งาน หมายเลขประจําตัวที่ ทางราชการออกให้ (เช่ น หมายเลขบัตรประจํา ตัว
ประชาชน หมายเลขใบอนุญาตขับรถ หมายเลขใบอนุญาตการประกอบวิชาชี พ
หมายเลขหนังสื อเดินทาง หมายเลขทะเบียนคนต่างด้าว หมายเลขประจําตัวผูเ้ สี ย
ภาษี หมายเลขประจําตัวผูป้ ระกันตน) ข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับงาน (เช่น ตําแหน่ ง
หน้าที่งาน อาชีพ ชื่อตําแหน่ง บริ ษทั ที่คุณทํางานหรื อได้รับการว่าจ้าง หรื อบริ ษทั
ที่คุณถือหุน้ ) สัญชาติ ลายมือชื่อ
ข้ อมูลในการติดต่ อของคุณผ่าน
ข้ อมู ล ในการติ ด ต่ อ ของคุ ณ ผ่ า นช่ องทางต่ า งๆ เช่ น หมายเลขโทรศั พ ท์
ที่ อยู่อีเมล เลขประจําตัวบัญชี ผูใ้ ช้สื่อสังคมออนไลน์ หมายเลขประจําตัวการ
ช่ องทางต่ างๆ
สนทนา (Chat ID) ที่อยูอ่ าศัย
หากคุณไม่ให้ขอ้ มูลของคุณแก่กลุ่มกรุ งศรี กลุ่มกรุ งศรี อาจไม่สามารถดําเนิ นการเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การให้แก่คุณ
ตามคําขอ หรื ออาจไม่สามารถปฏิ บัติหน้าที่ บ างประการที่ กลุ่ มกรุ งศรี มีต่อคุ ณ หรื ออาจไม่สามารถปฏิ บัติหน้า ที่ ต าม
กฎหมายของกลุ่มกรุ งศรี ได้
ข้ อมูลส่ วนบุคคลของบุคคลภายนอก
หากคุณมีการให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่กลุ่มกรุ งศรี คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการแจ้งรายละเอียดตามประกาศ
ฉบับนี้ ให้บุคคลดังกล่าวทราบ ตลอดจนการขอความยินยอมจากบุ คคลนั้น (หากเป็ นกรณี ที่ตอ้ งได้รับความยินยอม)
นอกจากนี้ คุณมีหน้าที่ดาํ เนิ นการใดๆ เพื่อให้กลุ่มกรุ งศรี สามารถเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย หรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของ
บุคคลนั้นได้โดยชอบด้วยกฎหมายตามที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้ รายละเอียดให้เป็ นไปตามที่บริ ษทั ในกลุ่มกรุ งศรี ที่
คุณได้ติดต่อด้วยและให้ขอ้ มูลเป็ นคนกําหนด ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นมีดงั ต่อไปนี้
• ชื่อ นามสกุล อายุ เพศ ที่อยูไ่ ปรษณี ย ์ / ที่อยูอ่ ีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน หมายเลข
หนังสื อเดินทาง
เวอร์ชนั 1.4
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• เอกสารทางการเงิน เงินเดือน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน (เช่น ตําแหน่ง หน้าที่การงาน อาชีพ บริ ษทั ที่ทาํ งาน หรื อ
ที่บุคคลนั้นได้รับการว่าจ้าง หรื อที่บุคคลนั้นถือหุน้ )
• ความสัมพันธ์กบั กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และบุคคลผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของกลุ่มกรุ งศรี ความสัมพันธ์กบั นิติบุคคลอื่น
(เช่น กรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้น) ข้อมูลของบุคคลที่ มีอาํ นาจควบคุมการทํารายการต่างๆ ของบัญชี กองทุน
ตลอดจนผูร้ ั บ โอน ผูร้ ั บ ประโยชน์ ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ผูร้ ั บ ประโยชน์ ท อดสุ ด ท้า ย (Ultimate Beneficial Owner)
คณะกรรมการบริ ษทั / กรรมการ / ผูถ้ ื อหุ ้น / ผูแ้ ทนนิ ติบุคคล ผูจ้ ัดการใหญ่ บุ คคลอื่ นใดที่ สามารถกําหนด
นโยบายหรื อมีอาํ นาจบริ หารในองค์กร
• สถานภาพทางการเมืองและความสัมพันธ์กบั คุณ เช่น ญาติที่มีสถานภาพทางการเมือง
• สมาชิกในครอบครัวของคุณ ผูถ้ ือบัญชีร่วม คู่สมรส / อดีตคู่สมรส ข้อมูลเกี่ยวกับบุตรของคุณ (เช่น คํานําหน้าชื่อ
ชื่อ นามสกุล อายุ เพศ หมายเลขบัตรประจําตัวที่หน่วยงานภาครัฐออกให้ ที่อยู่ อีเมล และกิจกรรมที่เกี่ยวกับบุตร)
ญาติสนิท ข้อมูลเจ้าบ้าน
• ข้อมูลเกี่ยวกับผูจ้ ดั การมรดกที่ศาลตั้ง / ผูจ้ ดั การมรดกตามพินยั กรรม ผูถ้ ือบัญชีร่วม ข้อมูลเกี่ยวกับพยาน ข้อมูล
เกี่ยวกับผูร้ ับโอนสิ ทธิตามหนังสื อมอบอํานาจ
• บุ ค คลผูไ้ ด้รั บ มอบอํา นาจ ผูไ้ ด้รั บ มอบอํา นาจให้รั บ รอง / สลัก หลัง บุ ค คลผูต้ ิ ด ต่ อ ผูช้ ํา ระเงิ น เบี้ ย ประกัน
ผูม้ ีอาํ นาจลงนาม / ผูม้ ีอาํ นาจเบิกถอนเงินฝากในบัญชี ผูค้ ้ าํ ประกัน บุคคลอ้างอิง ลูกค้าของบุคคลภายนอก
• ผูจ้ าํ นํา / ผูร้ ับจํานํา ผูจ้ าํ นอง / ผูร้ ับจํานอง ผูใ้ ห้เช่า / ผูเ้ ช่า นายทะเบี ยนของทรัพย์สินที่คุณใช้เป็ นหลักประกัน
ลูกหนี้ของคุณ ผูร้ ับโอน / ผูร้ ับเงิน ผูร้ ับชําระหนี้ นายจ้าง
• ผูต้ ิดต่อสําหรับการติดตามหนี้ หรื อในกรณี ที่คุณอาจขอให้กลุ่มกรุ งศรี เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ขอ้ มูล
ของคุณแก่บุคคลภายนอก
• ในบางกรณี กลุ่มกรุ งศรี อาจได้รับหรื อสามารถเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคลของบุคคลอื่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดย
ผ่านแหล่งข้อมูลอื่น เช่น บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งศรี จํากัด (KSAM) อาจเข้าถึง Single Form บน
แพลตฟอร์ม FundConnext โดยบริ ษทั ไม่ตอ้ งใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การ เป็ นต้น
ข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ ความสามารถ และคนเสมือนไร้ ความสามารถ
ในกรณี ที่กลุ่มกรุ งศรี ทราบอยูก่ ่อนแล้วว่าเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลที่กลุ่มกรุ งศรี จะต้องได้รับความยินยอมเป็ นผูเ้ ยาว์หรื อ
เป็ นบุคคลที่ไม่สามารถให้ความยินยอมได้ดว้ ยตนเองตามกฎหมาย กลุ่มกรุ งศรี จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลจากผูเ้ ยาว์จนกว่าจะ
ได้รับความยินยอมจากผูใ้ ช้อาํ นาจปกครองที่มีอาํ นาจกระทําการแทนผูเ้ ยาว์ และจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลจากคนเสมือนไร้
ความสามารถและคนไร้ความสามารถจนกว่าจะได้รับความยินยอมจากผูพ้ ิทกั ษ์หรื อผูอ้ นุบาล (แล้วแต่กรณี )
ทั้งนี้ หากกลุ่มกรุ งศรี ไม่ท ราบมาก่ อนว่าเจ้าของข้อ มูล ส่ วนบุ คคลเป็ นผูเ้ ยาว์ คนเสมื อนไร้ ความสามารถ หรื อคนไร้
ความสามารถ แต่มาทราบในภายหลังว่ากลุ่มกรุ งศรี ได้มีการจัดเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลของผูเ้ ยาว์ โดยมิได้รับความยินยอม
จากผูใ้ ช้อาํ นาจปกครองที่มีอาํ นาจกระทําการแทนผูเ้ ยาว์ (ในกรณี ที่ตอ้ งได้รับความยินยอมและผูเ้ ยาว์ไม่สามารถให้ความ
ยินยอมได้ด้วยตนเองตามกฎหมาย) หรื อได้มีการจัดเก็บข้อมูลส่ วนบุ คคลของคนเสมื อนไร้ ความสามารถหรื อคนไร้
ความสามารถโดยมิได้รับความยินยอมจากผูพ้ ิทกั ษ์หรื อผูอ้ นุบาล (แล้วแต่กรณี ) กลุ่มกรุ งศรี จะดําเนินการลบข้อมูลดังกล่าว
โดยเร็ ว และอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อ โอนข้อมูลดังกล่าว เฉพาะในกรณี ที่กลุ่มกรุ งศรี สามารถอาศัยเหตุอนั
ชอบด้วยกฎหมายประการอื่นนอกเหนือจากความยินยอมได้
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คุกกี้
กลุ่มกรุ งศรี อาจใช้และเก็บคุกกี้และระบบอื่นในอุปกรณ์ของคุณ ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการด้านความปลอดภัยใน
การให้บริ การของกลุ่มกรุ งศรี และเพื่อให้ผใู ้ ช้ได้รับประสบการณ์ที่ดีในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริ การของกลุ่มกรุ งศรี ทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั บริ ษทั ในกลุ่มกรุ งศรี ที่คุณได้ติดต่อด้วย โดยทัว่ ไป ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากการใช้คุกกี้จะไม่เชื่อมโยงกับข้อมูลที่
อาจระบุตวั บุคคลได้ (เช่น ชื่อหรื ออีเมลของคุณ) อย่างไรก็ตาม หากกลุ่มกรุ งศรี มีความจําเป็ นต้องนําข้อมูลส่ วนบุคคลของ
คุณเชื่อมโยงกับคุกกี้หรื อข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์และบริ การของคุณ กลุ่มกรุ งศรี จะถือว่าคุกกี้ดงั กล่าวและ
ข้อมูลที่รวมเข้าด้วยกันเป็ นข้อมูลส่วนบุคคล
1.2. การเก็บรวบรวมข้ อมูลของคุณ
กลุ่มกรุ งศรี เก็บรวบรวมข้อมูลของคุณผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งนี้ โดยช่องทางการเก็บรวบรวมอาจมีความแตกต่างกันตามแต่
กรณี โดยขึ้นอยูก่ บั บริ ษทั ในกลุ่มกรุ งศรี ที่คุณได้ติดต่อด้วย
(1) ช่ องทางการให้ บริการ กลุ่มกรุ งศรี อาจจัดเก็บข้อมูลของคุณโดยตรงจากคุณ ไม่วา่ จะผ่านช่องทางแบบออฟไลน์หรื อ
ออนไลน์ (เช่น ผ่านสาขาหรื อที่ทาํ การของกลุ่มกรุ งศรี การสัมภาษณ์ ไปรษณี ย ์ เครื่ อง ATM พนักงานเดิ นเอกสาร)
หรื อการให้บริ การผ่านระบบโทรคมนาคม (เช่น ทางโทรศัพท์ ทางอีเมล ทางเว็บไซต์) แอปพลิเคชัน แพลตฟอร์ ม
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (เช่น แอปพลิเคชัน LINE และ Facebook) และช่องทางการส่ งเสริ มการขายและการตลาด
อื่นๆ
(2) ช่ องทางอื่นนอกจากการให้ บริการ กลุ่มกรุ งศรี อาจเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณผ่านช่องทางอื่นนอกจากการบริ การ เช่น
เมื่อคุณติดต่อกับกลุ่มกรุ งศรี ก่อนการทําธุรกรรม สมัครใช้ผลิตภัณฑ์และบริ การของกลุ่มกรุ งศรี ขอเอกสารเสนองาน
(Pitch) หรื อข้อเสนอต่างๆ จากกลุ่มกรุ งศรี เข้าร่ วมในการทําธุรกรรมหรื อการทําสัญญา (ไม่วา่ จะติดต่อและให้ขอ้ มูล
ส่วนบุคคลผ่านช่องทางใด เช่น ผ่านสาขาของกลุ่มกรุ งศรี แพลตฟอร์มทางอิเล็กทรอนิกส์ สื่ อสังคมออนไลน์ของกลุ่ม
กรุ งศรี บัญชี LINE ที่เป็ นทางการของกลุ่มกรุ งศรี ) หรื อข้อมูลที่ได้รับจากห้องเก็บเอกสาร (Data Room) ที่เกี่ยวข้อง
กับการทําธุรกรรม
(3) จากแหล่ งอื่น กลุ่มกรุ งศรี อาจได้รับข้อมูลของคุณจากแหล่งอื่น เช่น ข้อมูลสาธารณะ และ/หรื อบริ ษทั แม่และบริ ษทั ใน
เครื อของกลุ่มกรุ งศรี (เช่น การได้รับข้อมูลจากผูใ้ ห้บริ การที่กลุ่มกรุ งศรี วา่ จ้างให้เก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลแทน)
พันธมิ ตรทางธุ รกิ จของกลุ่มกรุ งศรี (เช่ น บริ ษทั ที่ ทาํ co-branding ร่ วมกัน บริ ษทั ที่ เข้าร่ วมหรื อมุ่งหวังจะเข้าร่ วม
โครงการกับบริ ษทั ในเครื อของกลุ่มกรุ งศรี อนั เกี่ยวกับเรื่ องของการลงทุนและการดําเนิ นธุรกิจ บริ ษทั ประกันภัยใน
เรื่ องที่ เกี่ยวกับการประกันภัย หรื อแพลตฟอร์ ม FundConnext) บริ ษทั ที่กลุ่มกรุ งศรี เข้าไปร่ วมลงทุนหรื อมีธุรกรรม
ด้วย หน่ วยงานที่ กลุ่มกรุ งศรี ให้บริ การ (รวมทั้งเว็บไซต์ ตลอดจนชื่ อผูใ้ ช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ของหน่ วยงาน
ดังกล่าว) แหล่งข้อมูลของทางการ หน่วยงานของรัฐที่มีฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับบุคคล หน่วยงานภาครัฐ (เช่น
ธนาคารแห่ งประเทศไทย กรมสรรพากร สํานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ น สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จประกันภัย กรมบังคับคดี กระทรวงพาณิ ชย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรมที่ดิน) ศาล และจากบุคคลภายนอกอื่นใด (เช่น ผูท้ ี่แนะนําลูกค้า ผูแ้ ทนของคุณ
ผูค้ า้ หรื อบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับมอบอํานาจจากคุณ)
2. ฐานทางกฎหมายและเหตุในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย หรื อโอนข้ อมูลของคุณ
2.1. ฐานทางกฎหมาย
กลุ่มกรุ งศรี จะพิจารณากําหนดฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย หรื อโอนข้อมูลของคุณตามความเหมาะสม
โดยขึ้นอยูก่ บั บริ ษทั ในกลุ่มกรุ งศรี ที่คุณได้ติดต่อด้วย ทั้งนี้ ฐานทางกฎหมายที่กลุ่มกรุ งศรี ใช้เป็ นหลัก ได้แก่
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ฐานทางกฎหมาย
เพื่อการปฏิบัตติ ามสัญญา

เพื่อการปฏิบัตหิ น้ าทีต่ าม
กฎหมาย

เป็ นการจําเป็ นเพื่อประโยชน์ โดย
ชอบด้ วยกฎหมาย

เป็ นการจําเป็ นต่ อชีวติ
ความยินยอมของคุณ

รายละเอียด
เพื่อให้กลุ่มกรุ งศรี สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ และ/หรื อดําเนิ นการอันจําเป็ นต่อการเข้า
ทําสัญญากับคุณ และ/หรื อเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การให้แก่คุณตามที่ตอ้ งการ
ภายใต้สัญญาระหว่างคุณกับกลุ่มกรุ งศรี (เช่น เพื่อชําระและรับชําระเงิ น รวมถึง
การชําระเงิ นและรับเงิ นโดยใช้บตั รเครดิ ตที่ กลุ่มกรุ งศรี ออก เพื่อให้คุณกูย้ ืมเงิ น
ตามสัญญากูย้ ืมเงินที่คุณทํากับกลุ่มกรุ งศรี ตลอดจนเพื่อช่วยคุณชําระเงินเกี่ ยวกับ
กรมธรรม์ประกันภัย เป็ นต้น) และเพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ตามสัญญา
เพื่อให้กลุ่มกรุ งศรี สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมายของกลุ่มกรุ งศรี (เช่น การขอ
หลักฐานเพื่อพิสูจน์ตวั ตนของคุณอันเป็ นการปฏิ บตั ิหน้าที่ ตามกฎหมายป้ องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินของกลุ่มกรุ งศรี และการเปิ ดเผยข้อมูลต่อบริ ษทั ข้อมูล
เครดิ ตแห่ งชาติ จํา กัด (NCB) เพื่ อ ประโยชน์ในการปฏิ บัติต ามกฎหมายว่าด้วย
ข้ อ มู ล เครดิ ต ) และตามกฎหมายป้ องกั น การหลี ก เลี่ ย งภาษี ข องประเทศ
สหรัฐอเมริ กา (Foreign Account Tax Compliance Act: FATCA)
เพื่ อ ประโยชน์ โ ดยชอบด้ ว ยกฎหมายของกลุ่ ม กรุ งศรี และของบุ ค คลอื่ น
(เช่น เพื่อทําความเข้าใจวิธีการที่ลูกค้าใช้บริ การของกลุ่มกรุ งศรี และนําไปพัฒนา
เป็ นบริ การใหม่ ปรับปรุ งการให้บริ การในปั จจุบนั ของกลุ่มกรุ งศรี การตรวจจับ
และป้ องกันการทุ จริ ตฉ้อฉล) บริ หารจัดการระบบและการบริ การที่ ใช้เพื่อการ
ติดตามหนี้และเพื่อการจัดการเกี่ยวกับการจําหน่ายหนี้สูญ
เพื่อป้ องกันหรื อระงับอันตรายต่อชีวติ ร่ างกาย หรื อสุขภาพของคุณ
เพื่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย หรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลในกรณี ที่กลุ่มกรุ งศรี
ต้องได้รับความยินยอม เช่ น เพื่อการส่ งเสริ มการขาย หรื อการประชาสัม พัน ธ์
ผลิตภัณฑ์และบริ การ รวมถึงสิ ทธิพิเศษที่เป็ นประโยชน์

ในกรณี ที่กลุ่มกรุ งศรี มีความจําเป็ นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณเพื่อการปฏิ บตั ิตามสัญญาหรื อการปฏิ บตั ิหน้าที่ ตาม
กฎหมาย และคุณไม่ให้ขอ้ มูลดังกล่าว กลุ่มกรุ งศรี อาจไม่สามารถให้บริ การหรื อดําเนินการตามที่คุณร้องขอได้
2.2. วัตถุประสงค์ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลของคุณ
กลุ่มกรุ งศรี ได้เก็บรวบรวมข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั บริ ษทั ในกลุ่มกรุ งศรี ที่คุณได้ติดต่อ
หรื อทําธุรกรรมด้วย ผลิตภัณฑ์และบริ การที่คุณได้รับ ตลอดจนลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างคุณและพันธมิตรทางธุ รกิ จ
ของกลุ่มกรุ งศรี และ/หรื อ ข้อพิจารณาอื่นๆ ในแต่ละบริ บท
ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ต่อไปนี้เป็ นเพียงกรอบการใช้ขอ้ มูลของกลุ่มกรุ งศรี ในขณะที่ประกาศฉบับนี้ ทาํ ขึ้น โดย
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับคุณเท่านั้นที่จะมีผลกับการใช้ขอ้ มูลของคุณ
(1) ขั้นตอนการขอใช้ บริการ (Pre-Enrollment) และการรับเข้ าเป็ นลูกค้ า (Onboarding)
วัตถุประสงค์
การพิสูจน์ ตวั ตน

เวอร์ชนั 1.4

รายละเอียด
การพิสูจน์ตวั ตนและลายมือชื่อ เช่น เมื่อคุณสมัครใช้ผลิตภัณฑ์และบริ การของกลุม่
กรุ งศรี หรื อของบริ ษทั ในเครื อ / พันธมิตรทางธุรกิจของกลุ่มกรุ งศรี หรื อเมื่อเข้าทํา
สัญญาและธุรกรรมกับคุณ การช่วยให้คุณสามารถสมัครใช้และรับผลิตภัณฑ์และ
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การเสนอราคาและการรับเข้ าเป็ น
ลูกค้ า (Onboarding)

การประเมินความเหมาะสมด้ าน
คุณสมบัติ การอนุมตั แิ ละ
การปฏิเสธ

เวอร์ชนั 1.4

รายละเอียด
บริ การ การพิสูจน์ขอ้ มูลของคุณที่ ใช้ในการล็อกอิน การพิสูจน์ตาํ แหน่ งที่ คุณอยู่
เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบัญชี ได้ หรื อเพื่อให้คุณสามารถทําธุรกรรมออนไลน์ได้
โดยใช้ช่องทางที่ กาํ หนดให้ การสร้างลายมือชื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ การพิสูจน์ตวั ตน
ของคุณเมื่อคุณติดต่อกลุ่มกรุ งศรี เพื่อขอรับผลิตภัณฑ์และบริ การสําหรับลูกค้าผ่าน
ช่องทางที่กาํ หนดให้ (เช่น สาขาของกลุ่มกรุ งศรี ทางโทรศัพท์ อีเมล หรื อบัญชีแอป
พลิเคชัน LINE แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ และเว็บไซต์) การจัดเก็บคําถาม
เกี่ยวกับความปลอดภัยสําหรับกระบวนการพิสูจน์ตวั ตน และการพิสูจน์ตาํ แหน่งที่
คุณอยูเ่ พื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบัญชีได้
การเสนอเบี้ ยประกันให้คุ ณพิจ ารณา การจัดเตรี ยมใบเสนอราคาหรื อข้อ เสนอ
เกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์และบริ การของกลุ่มกรุ งศรี ที่คุณสนใจ สมัคร หรื อขอใช้เพื่อ
นํ า ส่ งให้ แ ก่ คุ ณ การดํ า เนิ นกระบวนการเสนอราคา การลงทะเบี ยน
การดําเนิ นการเกี่ ยวกับใบสมัค รเพื่ อใช้ในการรั บเข้าเป็ นลู กค้า การช่ วยให้คุ ณ
สามารถสมัครและได้รับผลิตภัณฑ์และบริ การ
• การประเมิ น ใบสมัค ร คํา ขอ และความเหมาะสมของคุ ณ ในการขอรั บ
ผลิตภัณฑ์และบริ การ การตรวจสอบประวัติความเป็ นมาเบื้องต้นของลูกค้า
การตรวจสอบคุณสมบัติอย่างเต็มรู ปแบบสําหรับการขอรับผลิตภัณฑ์และ
บริ การ การประเมินความเสี่ ยงและดําเนินกระบวนการเกี่ยวกับการพิจารณา
ความเหมาะสมโดยพิจารณาจากประวัติเพื่อใช้ในการเสนอพิจารณา และให้
ความเห็นชอบผลิตภัณฑ์และบริ การที่คุณสมัครหรื อร้องขอ การตรวจสอบ
เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่กลุ่มกรุ งศรี ได้รับ (เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและ
แบบประเมินความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ หนังสื อรับรองบริ ษทั และบัญชีรายชื่อ
ผูถ้ ือหุน้ ฉบับปรับปรุ งให้เป็ นปั จจุบนั )
• การเสนอกรมธรรม์ประกันภัยหรื อเบี้ยประกันที่มีความเหมาะสม การจัดทํา
กรมธรรม์ประกันภัย การรับประกันตามระยะเวลาที่ได้ขยายออกไป
• การวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งด้า นเครดิ ต การตรวจสอบ / การจัด ทํา Credit
Scoring / Model การสร้างแบบจําลองสําหรับการประเมินเครดิตเพื่อใช้ใน
การประเมินความน่าเชื่อถือด้านเครดิตของคุณ การตรวจสอบสถานะเครดิต
ของคุณ การประเมินค่าสิ นทรัพย์หลักประกันโดยการเข้าเยีย่ มพื้นที่หรื อการ
สอบสวนข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับสิ นทรัพย์และการยึดทรัพย์
• การประเมินค่าหลักประกันสําหรับเงินกูย้ ืมที่มีการจํานองเป็ นหลักประกัน
การอนุ ม ัติ ห รื อ ปฏิ เ สธคํา ขอใช้บ ริ ก ารของคุ ณ การอนุ ม ัติ ห ลัก ประกัน
สําหรับผลิตภัณฑ์และบริ การ การติดต่อคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การที่
คุณขอหรื อสมัคร (เช่น ในกรณี ที่คุณติดต่อสอบถามว่าคําขอรับบริ การของ
คุณนั้นได้รับการอนุมตั ิหรื อปฏิเสธ)
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•

การตรวจสอบข้ อมูล

•

•

•
•
•
•

เวอร์ชนั 1.4

รายละเอียด
การอนุญาตให้กรมการขนส่งทางบกตรวจสอบและรับรองยานพาหนะ และ
เพื่ อ การตรวจสอบสถานะยานพาหนะและการโอนกรรมสิ ทธิ์ ใน
ยานพาหนะให้แก่กลุ่มกรุ งศรี ซ่ ึ งเป็ นขั้นตอนการพิจารณาสิ นเชื่อในกรณี ที่
เป็ นการบริ การรี ไฟแนนซ์รถยนต์ การจดทะเบียนยานพาหนะกับกรมการ
ขนส่งทางบก (ใบคู่มือจดทะเบียน)
การดําเนิ นการตามกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ เกี่ ยวกับการระบุตวั ตน
ของลู ก ค้า และการตรวจสอบความเสี่ ย งด้า นความปลอดภัย อื่ น ๆ การ
ตรวจสอบตัว ตนและสถานะของลู ก ค้า การตรวจสอบข้อ มู ล หรื อ การ
ตรวจสอบความเป็ นมาในลักษณะอื่นใด หรื อการระบุหาความเสี่ ยงเกี่ยวกับ
คุณ และ/หรื อ ลูกค้า เช่น การทําความรู ้จกั ลูกค้า หรื อ Know Your Customer
(KYC) การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ ยวกับลูกค้า (Customer Due
Diligence) การป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ น การตรวจสอบการทํา
รายการระหว่างกัน การตรวจสอบเกี่ยวกับ FATCA การตรวจสอบข้อมูลที่
คุณให้กบั กลุ่มกรุ งศรี โดยเปรี ยบเทียบกับฐานข้อมูล Blacklist การคัดกรอง
โดยเปรี ย บเที ย บข้อ มู ล จากฐานข้อ มู ล สาธารณะของหน่ ว ยงานด้า นการ
บังคับใช้กฎหมาย และ/หรื อ บัญชี Sanction ตามที่ กฎหมายกําหนด และ
บัญชีรายชื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการ
พิ สู จ น์ ท ราบ การปฏิ บัติ ต ามขั้น ตอนและกฎระเบี ย บเกี่ ย วกับ Sanction
การตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณกับนักการเมือง การทําธุรกรรม
ทางการเงินและการบริ การเกี่ยวกับการชําระเงิน รวมทั้งการตรวจสอบการ
ทําธุรกรรม
การตรวจสอบและยืนยันเอกสารที่คุณจัดส่ งให้ รวมทั้งความเหมาะสมและ
คุณสมบัติในการได้รับผลิตภัณฑ์และบริ การ การตรวจสอบความเหมาะสม
ของคุณในการสมัครเพื่อรับผลิตภัณฑ์และบริ การของกลุ่มกรุ งศรี เช่น การ
เปิ ดบัญชี คําขอสิ นเชื่อ การตรวจสอบข้อมูลสิ นเชื่อ การตรวจสอบใบคู่มือ
จดทะเบียนก่อนที่จะเบิกจ่ายสิ นเชื่อ
การตรวจสอบความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการตรวจสอบลูกค้าทั้ง
ระหว่างที่พิจารณารับเข้าเป็ นลูกค้าและการตรวจสอบลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
การตรวจสอบการรายงานทางด้านภาษีอากร / การรายงานตามข้อกําหนด
ของกฎหมาย
การตรวจสอบข้อมูลเพื่อการปรับปรุ งและบริ หารจัดการฐานข้อมูล ลูกค้า
ของกลุ่มกรุ งศรี ให้เป็ นปั จจุบนั
การตรวจสอบความถูกต้องและการยกเลิก การตรวจสอบเอกสารของคุณ
เพื่อใช้ในการเปิ ดบัญชี หรื อการจัดให้มีผลิตภัณฑ์และบริ การ (เช่น กองทุน
ส่วนบุคคล)
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การประเมินและบริหารจัดการ
ความเสี่ยง

รายละเอียด
• การประเมิ นความเสี่ ยงโดยพิจารณาจากข้อมูลประวัติและข้อมูลของคุณ
ตามที่ได้รับเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการรับผลิตภัณฑ์และบริ การ การ
ประเมินคําขอหรื อความเหมาะสมของคุณในการรับผลิตภัณฑ์และบริ การ
การประเมินความเสี่ ยงอย่างต่อเนื่อง
• การจัดประเภทความเสี่ ยงของคุณโดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้
(เช่น บัญชีรายชื่อ Sanction List ประวัติเกี่ยวกับการล้มละลาย)
• การบริ หารจั ด การความเสี่ ยงเชิ ง รุ กสํ า หรั บ ความเสี่ ยงภายในกลุ่ ม
(Intragroup) ในแง่ความเสี่ ยงด้านการตลาด ความเสี่ ยงเกี่ยวกับเครดิต ความ
เสี่ ยงในการผิดนัดชําระหนี้ ความเสี่ ยงเกี่ ยวกับกระบวนการ ความเสี่ ย ง
เกี่ยวกับสภาพคล่อง และความเสี่ ยงเกี่ยวกับภาพลักษณ์ ตลอดจนความเสี่ ยง
ในการปฏิ บัติ ก ารและความเสี่ ยงด้า นกฎหมาย เพื่ อ ให้ส ามารถตรวจหา
จํากัด และติดตามตรวจสอบความเสี่ ยงดังกล่าวได้
• การบริ ห ารจัด การความเสี่ ย งของกลุ่ ม บริ ษทั เพื่ อ ให้เป็ นไปตามกฎและ
ระเบียบของ Japanese Financial Service Agency (JFSA) ซึ่ งใช้กาํ กับบริ ษทั
แม่ในต่างประเทศ และเพื่อให้เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของ Basel Committee
on Banking Supervision (BCBS)
การตรวจสอบและพิสูจน์ตวั ตนของคุณและสถานะของพันธมิตรทางธุ รกิ จ การ
การคัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจ
ตรวจสอบข้อมูล การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ ยวกับพันธมิตรทางธุรกิจ
(Business Partner Due Diligence) และ/หรื อ การตรวจสอบประวัติในลักษณะอื่น
(วัตถุประสงค์ขอ้ นี้ใช้ในกรณี ที่
กลุ่มกรุ งศรี เก็บรวบรวมข้อมูลของ ใด หรื อการระบุความเสี่ ยงเกี่ยวกับคุณและพันธมิตรทางธุรกิจ (รวมทั้งตรวจสอบ
ข้อมูลสาธารณะจากหน่วยงานที่มีอาํ นาจบังคับใช้กฎหมาย และ/หรื อ จาก Sanction
คุณในฐานะบุคคลที่สมั พันธ์กนั
List ของทางการ) การประเมินความเหมาะสมและคุณสมบัติของคุณ พันธมิตรทาง
ของพันธมิตรทางธุรกิจ)
ธุรกิจ และบุคลากรในการทํางานให้กบั กลุ่มกรุ งศรี การขอใบเสนอราคาหรื อให้เข้า
ร่ วมประกวดราคา การตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่กลุ่มกรุ งศรี ได้รับ (เช่น
หนังสื อรับรองบริ ษทั และบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นฉบับปรับปรุ งให้เป็ นปั จจุบนั ) การ
ลงทะเบียน การเจรจาต่อรอง และการทําสัญญาและธุรกรรมกับคุณ และ/หรื อ กับ
พันธมิตรทางธุรกิจ
(2) การให้ และการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ และบริการ
วัตถุประสงค์
การให้ และการบริหารจัดการ
ผลิตภัณฑ์ และบริการ

เวอร์ชนั 1.4

รายละเอียด
การให้และบริ หารจัดการผลิตภัณฑ์และบริ การตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
• การติ ด ต่ อ สื่ อสารเพื่ อ ให้ บ ริ ก ารแก่ คุ ณ การให้ ข ้อ มู ล หรื อบริ การตาม
ข้อซักถามของลูกค้า (เช่ น การลงนามในสัญญากับคุณ การอนุ มตั ิ ขอ้ มูล
เกี่ ยวกับสิ นเชื่ อและแจ้งให้คุณทราบรายละเอี ยดสิ นเชื่ อและเงื่ อนไขการ
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รายละเอียด
ชํา ระคื น สิ น เชื่ อ การติ ด ตามสั ญ ญาเช่ า แบบลี ส ซิ่ ง / เช่ า ซื้ อ การเสนอ
ผลิตภัณฑ์ดา้ นการประกันภัย (เช่น การประกันภัยรถยนต์ ประกันรถยนต์
ภาคบัง คับ (Compulsory Third Party Insurance) ประกัน ภัย คุ ้ม ครองการ
ชําระเงิน (Payment Protection Insurance: PPI)) การขอเอกสารเพิ่มเติม การ
ต่ออายุกรมธรรม์ และภาษีสําหรับการใช้ยานพาหนะบนท้องถนน การให้
ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ใบเรี ย กเก็ บ เงิ น ใบเสร็ จ รั บ เงิ น การแจ้ง ผลการสมัค รใช้
บริ การ) การเริ่ มให้บริ การ (เช่น การแจ้งเตือนคุณเมื่อมีการเปิ ดบัญชีและเริ่ ม
ใช้งานบัญชีของคุณ การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเปิ ดใช้งานบัญชี การให้ความ
ช่วยเหลือและให้บริ การแก่ลูกค้า การติดต่อสื่ อสารกับคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
และบริ การที่คุณขอรับ (เช่น การตอบข้อซักถามเกี่ยวกับช่องทางการชําระ
เงิ น ) การติ ด ต่ อ ทาง SMS การดํา เนิ น การตามคํา ขอเมื่ อ คุ ณ สมัค รใช้
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การจากบริ ษทั ในเครื อของกลุ่มกรุ งศรี บริ ษทั ในเครื อของ
MUFG Bank, Ltd. และ/หรื อพันธมิตรทางธุรกิจ
• การออกหรื อส่ งมอบเอกสารทีเ่ กีย่ วข้ อง การออกและส่งมอบบัญชี บัตร เช็ค
หนังสื อรับรอง และเอกสารต้อนรับลูกค้าใหม่ หรื อเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
กับผลิตภัณฑ์และบริ การให้แก่คุณไม่วา่ จะอยูใ่ นรู ปแบบใด รวมถึงการแจ้ง
ลูกค้าให้ทราบถึงวันที่สัญญาประกันภัยมีผลบังคับใช้ และ/หรื อ ข้อมูลอื่น
เกี่ ยวกับการประกันภัย การจัดพิมพ์และส่ ง / นําส่ งเอกสาร (เช่ น สัญญา
จดหมายต้อนรับลูกค้า หนังสื อแจ้งเตือนจากบริ ษทั ข้อมูลเครดิ ตแห่ งชาติ
จํากัด แบบฟอร์ มการชําระเงิ น ใบเสร็ จรั บเงิ น เครื่ องหมายภาษี ร ถยนต์
กรมธรรม์ประกันภัย และ/หรื อ เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นใด) การออกและส่ ง
หนังสื อหรื อเอกสารต่างๆ และ/หรื อ เอกสาร / หนังสื อที่เกี่ยวกับการลงทุน
(เช่ น หนั ง สื อ รั บ รองลู ก ค้า หนั ง สื อ แจ้ง ผลการทํา แบบทดสอบความ
เหมาะสม หนังสื อแจ้งเกี่ ยวกับการทําธุ รกรรม จดหมายรับรอง จดหมาย
ยืนยัน สัญญา และรายงานต่างๆ) การติดตามการนําส่งทางไปรษณี ย ์ การให้
ความช่วยเหลือและการแก้ปัญหาด้านเทคนิค การทําหน้าที่ของส่วนงานทาง
ธุ รกิ จที่ เกี่ ยวข้อง (เช่น การออกสัญญา การเบิ กจ่ายสิ นเชื่ อ และการชําระ
สิ นเชื่อ)
• การดําเนินการเกี่ยวกับยานพาหนะ เช่ น เช่ าแบบลีสซิ่ง / เช่ าซื้ อ สิ นเชื่ อรถ
การตรวจสอบและประเมินค่ายานพาหนะและมูลค่ายานพาหนะ การดําเนิน
กระบวนการ Top Up การจดทะเบี ยนโอนกรรมสิ ทธิ์ ในยานพาหนะ การ
ดําเนินการตรวจสอบและรับรองยานพาหนะของกรมการขนส่งทางบก การ
คืนเอกสารทะเบียนยานพาหนะเมื่อสิ้นสุดสัญญา
• การดําเนินการเกี่ยวกับกองทุน การจัดให้มีการลงทะเบียนและการบริ หาร
จัดการผลิตภัณฑ์และบริ การ รวมทั้งกรณี ที่เกี่ ยวข้องกับหน่ วยงานภาครัฐ
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การแจ้งเตือนไปยังคุณเมื่อมีการเปิ ดบัญชี และเริ่ มการใช้งานบัญชีของคุณ
การปฏิบตั ิหน้าที่ตามสัญญาของกลุ่มกรุ งศรี ตลอดจนการทําธุรกรรมตามที่
มี การร้ องขอให้ซ้ื อ ขาย สับเปลี่ ยน และโอนหน่ วยลงทุนตามคําสั่ง หรื อ
กิ จกรรมที่ เกี่ ยวข้องอื่นใด การทําตามคําขอรับผลิตภัณฑ์และบริ การ เช่น
การให้ บ ริ การของกองทุ น รวม การลงทะเบี ย นบัญ ชี อ อนไลน์ / บน
โทรศัพท์มือถือ คําขอหักบัญชี การให้ความเห็นชอบการลงทะเบียนบริ การ
เดบิ ต / เครดิ ตบัญชี โดยตรง การแนะนํากองทุน การจัดอันดับความเสี่ ยง
การแจ้งเตือน และการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ ยงของกองทุนรวม
การบริ หารจัดการความสัมพันธ์และการดําเนิ นการต่างๆ ที่ จาํ เป็ นต่อการ
เสนอผลิตภัณฑ์และบริ การ รวมทั้งการเสนอข้อมูลที่จาํ เป็ นในการตัดสิ นใจ
เกี่ ยวกับการลงทุน การสื่ อสารกับคุณเกี่ ยวกับบริ การต่างๆ การแจ้งให้คุณ
ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการทําธุรกรรม (เช่น การจัดตั้งกองทุนแล้วเสร็ จ
การนํ า เงิ น เข้า กองทุ น การไถ่ ถ อน การเลิ ก ) รวมทั้ งข้อ มู ล เกี่ ย วกับ
สถานะปั จจุบนั ของผลการดําเนินงานของกองทุนและสภาวะตลาดเป็ นราย
เดื อน / รายไตรมาส / รายปี หรื อเมื่ อคุ ณร้ องขอ การจัดให้มีการประชุ ม
สามัญประจําปี ตามที่ ขอ้ บังคับของกองทุน กฎหมายและหรื อกฎเกณฑ์ที่
บัง คับ ใช้ก ํา หนด การจัด ให้ มี ก ารสั ม มนาและ การฝึ กอบรมเกี่ ย วกับ
ผลิตภัณฑ์และบริ การด้านกองทุน การประสานงานกับบุคคลภายนอก (เช่น
ผูร้ ับฝากทรัพย์สิน ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม (Trustee) ผูจ้ ดั การ
กองทุ นย่อย (Sub-Manager)) การให้บริ การกิ จกรรมต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์และบริ การของกลุ่มกรุ งศรี (เช่น การบริ หารจัดการกองทุนรวม
กองทุนส่ วนบุคคล และกองทุนสํารองเลี้ยงชี พ การแก้ไขเพิ่มเติมและคง
สัญ ญาต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งตามคํา ขอของคุ ณ และ/หรื อ ตามกฎหมายและ
กฎระเบี ย บที่ บังคับ ใช้) การรั ก ษาชื่ อ ผูใ้ ช้งานของคุ ณ และตรวจสอบผล
ประเมินความเสี่ ยงของคุณโดยใช้แบบทดสอบความเหมาะสม การแต่งตั้ง
ผูจ้ ดั การกองทุนย่อย (Sub-Manager) ให้ปฏิบตั ิงานในต่างประเทศ หรื อผูร้ ับ
ฝากทรั พย์สิน ผูด้ ู แลผลประโยชน์ของกองทุ นรวม (Trustee) เพื่อให้การ
สนับสนุนกลุ่มกรุ งศรี ในการนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การ การดําเนิ นการ
เกี่ ยวกับเช็คที่ ถึงกําหนดเรี ยกเก็บ การดําเนิ นการเลิกกองทุน การปิ ดบัญชี
การอํานวยความสะดวกให้แก่คุณกรณี ที่คุณขอรับผลิตภัณฑ์และบริ การจาก
บุคคลภายนอก การให้การสนับสนุนและการทํากิจกรรมอื่นใดที่เกี่ ยวข้อง
กับผลิตภัณฑ์และบริ การดังกล่าว
• การดําเนินการเกีย่ วกับหลักทรัพย์ และตราสารอนุพนั ธ์ การให้บริ การ
วางแผน/ที่ปรึ กษาทางการเงิน บริ การนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้า
หลักทรัพย์ การรับประกันการจําหน่ายหลักทรัพย์ การจัดการกองทุนรวม
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การจัดการกองทุนส่วนบุคคล ที่ปรึ กษาการลงทุน การให้ยมื และยืม
หลักทรัพย์ การค้าตราสารอนุพนั ธ์ นายหน้าซื้อขายตราสารอนุพนั ธ์ การให้
คําปรึ กษาด้านตราสารอนุพนั ธ์ และการจัดการกองทุนตราสารอนุพนั ธ์
การจัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนและป้ องกันความเสี่ ยง (รวมถึงผลิตภัณฑ์
ของบุคคลภายนอก) การทําวิจยั การวางแผนและการวิเคราะห์ทางสถิติ เช่น
ด้านวงเงินลงทุนและพฤติกรรมการลงทุนของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การ
• การดําเนินการเกีย่ วกับบัตรเครดิต บัตรสินเชื่ อส่ วนบุคคล การพิจารณาปรับ
เพิ่มหรื อลดวงเงินเครดิตทั้งที่เป็ นการชัว่ คราวหรื อถาวร การปรับระดับ
(อัพเกรดหรื อดาวน์เกรด) บัตรเครดิต การทบทวนวงเงิน และการเสนอเปลี่ยน
หน้าบัตรใหม่
• การดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับรางวัล การให้บริ การแลกแต้ม คะแนนสะสม
หรื อรางวัล โดยในบางกรณี จะพิจารณาจากบริ การทางการเงิน สถานะลูกค้า
บัตรบางประเภท หรื อผลิตภัณฑ์และบริ การที่คุณสมัครใช้ การออกและการ
ประกาศรางวัลผ่านสื่ อต่างๆ หรื อผ่านแพลตฟอร์มเครื อข่ายสังคมออนไลน์
• การดําเนินการเกีย่ วกับการต่ออายุผลิตภัณฑ์ และบริการ การเสนอ การแจ้ง
เตือนเกี่ยวกับการต่ออายุผลิตภัณฑ์และบริ การ การต่ออายุบตั ร การรักษา
บัญชีเงินกู้
• การดําเนินการเกีย่ วกับกรมธรรม์ประกันภัย การบริ การรักษากรมธรรม์
ประกันภัย การต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยฉบับปัจจุบนั การพิจารณารับ
ประกันภัยสําหรับกรมธรรม์ประกันภัย การดําเนินการเกี่ยวกับข้อเรี ยกร้อง
ตามสัญญาประกันภัย หรื อการต่ออายุการรับประกัน การเริ่ มมีผลของการ
รับประกันที่ได้ตอ่ อายุ การดําเนินการออกกรมธรรม์ประกันภัย การ
เรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย การช่วยจัดเตรี ยม
เอกสารที่ตอ้ งใช้ในการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนตามกรมธรรม์
ประกันภัย
• การดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การปิ ดสั ญญาหรื อสิ้ น สุ ดความสั มพั น ธ์
การดํา เนิ น การเกี่ ย วกับการปิ ดสัญ ญา การปิ ดบัญ ชี เงิ นฝาก การไถ่ ถ อน
ทรัพย์จาํ นอง รวมทั้งการโอนกรรมสิ ทธิ์ เหนือทรัพย์หลักประกัน การเสนอ
ราคาให้แก่ลูกค้า การปิ ดบัญชีของคุณ และการดําเนินการอื่นใดเพื่อบอกเลิก
การให้บริ การแก่คุณ
• การดําเนินการอื่นทีจ่ าํ เป็ นต่ อการให้ บริการ เช่น การอํานวยความสะดวกใน
การยืน่ ใบสมัครเพื่อทําสัญญาประกันภัยและใช้บริ การของกลุ่มกรุ งศรี
การประมวลข้ อมูลการทําธุรกรรม
• การโอนเงินหรื อผลประโยชน์อื่นใด (รวมทั้งการอํานวยความสะดวกในการ
และ/หรื อ การชําระเงิน
โอนเงิ นหรื อผลประโยชน์ดงั กล่าว) การนําส่ งเงิ น การบริ หารจัดการและ
เวอร์ชนั 1.4
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•
•

•
•

•
•

•
•

•

การติดตามหนี้

เวอร์ชนั 1.4

•

รายละเอียด
จัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริ การ ค่าภาษีอากร และดอกเบี้ยสําหรับบัญชี การ
คํานวณและโอนดอกเบี้ยและเงินปั นผล (รวมทั้งการอํานวยความสะดวกใน
การดําเนินการโอนดังกล่าว)
การเปิ ดเผยข้อมูลแก่ผปู ้ ระกอบการและบริ ษทั บัตรเครดิตเพื่อให้อนุมตั ิและ
หักบัญชี การดําเนินการเพื่อหักบัญชีอตั โนมัติ การหักบัญชีเช็คล่วงหน้า
การปฏิบตั ิตามคําขอและคําสัง่ ของคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การ รวมถึง
การทําธุ รกรรมทางการเงิ นและบริ การเกี่ ยวกับการชําระเงิน การชําระเงิน
ตามงวด รวมทั้งกระบวนการต่างๆ ในการชําระเบี้ยประกัน การให้บาร์โค้ด
แก่ ลูกค้าสําหรั บการชําระเงิ นค่าบริ การ ค่าอากรแสตมป์ การตรวจสอบ
ธุรกรรมการชําระเงิน การยืนยันการทําธุรกรรมเสร็ จสิ้น บริ การเกี่ยวกับการ
ชําระเงินที่เกิดขึ้นตามรอบ
การเรี ยกเก็บเงิ น (เช่น เรี ยกเก็บตามเช็ค) การปรับโครงสร้างหรื อกระทบ
ยอดบัญชี (เช่น การปรับโครงสร้างหนี้)
การดําเนิ นการต่างๆ เกี่ ยวกับการบันทึ กรายการทางการเงิ น การหักเบี้ ย
ประกันจากวงเงินไฟแนนซ์ยานพาหนะ การยกเลิกรายการชําระเงิน การคืน
เงิ นในกรณี ที่กลุ่มกรุ งศรี ปฏิ เสธที่ จะให้บริ การแก่ คุณ การสอบสวนการ
ชําระเงินที่ไม่ทราบที่มา
การออกและนํ า ส่ งใบกํ า กั บ ภาษี ใบเรี ยกเก็ บ เงิ น ใบเสร็ จรั บ เงิ น
ใบแสดงข้อมูลรายการเดินบัญชี
การเครดิตบัญชีของคุณ การทําเครดิตบาลานซ์ การพิจารณาคําขอชําระหนี้
บัตรเครดิตของคุณด้วยวิธีการหักบัญชีเงินฝาก (Direct debit) การระงับหรื อ
ยกเลิกการระงับบัญชี การทําให้บตั รเครดิตสามารถกลับมาใช้งานได้
การทําการยกเลิก การยืนยัน การเก็บรวบรวม การรับ และการประมวลผล
การชําระเงินเบี้ยประกันภัย
การประมวลผลและส่ งต่อข้อเรี ยกร้องหรื อคําขอของคุณหากคุณเป็ นลูกค้า
ของบริ ษทั ในเครื อของกลุ่มกรุ งศรี หรื อเป็ นลูกค้าของพันธมิตรทางธุ รกิ จ
ของกลุ่มกรุ งศรี หรื อสนใจผลิตภัณฑ์และบริ การของบริ ษทั ในเครื อหรื อ
พันธมิตรทางธุ รกิ จดังกล่าว (เช่น ผลิตภัณฑ์ประกันภัยกองทุนรวม หุ ้นกู้
และตราสารหนี้) การโอนเงิน
การจัดสรรเงินทุน การทําธุรกรรม (เช่น การดําเนิ นการเกี่ยวกับการจองซื้อ
และการลงทุ น การไถ่ถอน และการทําคําสั่งสับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุ น การ
จ่ายเงินปั นผล และเงินตอบแทนอื่นๆ)
การแจ้งให้คุณทราบวันครบกําหนดชําระหนี้ ยอดเงิ นค้างชําระ ดอกเบี้ ย
ค่าธรรมเนียม การติดตามหนี้และการบังคับใช้สิทธิตามสัญญา การทวงถาม
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•

•

การปรับปรุงข้ อมูลให้ เป็ นปัจจุบนั
และการเก็บรักษาข้ อมูล

•

•

การบริการดูแลลูกค้ า

•

•
•

เวอร์ชนั 1.4

รายละเอียด
ให้ชาํ ระเงิ น การติดตามหนี้ ที่คา้ งชําระหรื อเลยกําหนดชําระ การเข้าพื้นที่
เพื่อเรี ยกเก็บหนี้ การดําเนิ นการกับบัญชีของคุณให้เหมาะสมกับกรณี ต่างๆ
(เช่ น การปรั บ โครงสร้ า งหนี้ ) การสื บ ทรั พ ย์แ ละยึด ทรั พ ย์ การกลับ เข้า
ครอบครองทรัพย์สิน ทรัพย์สินที่ได้เช่าแบบลีสซิ่ง / เช่าซื้อ หรื อทรัพย์สินที่
ใช้เป็ นหลักประกัน การขายหนี้ ของลูกค้าและการโอนประวัติของลูกค้า
ให้แก่ผซู ้ ้ือหนี้ การเรี ยกคืนเงิน
การดํา เนิ น กระบวนการขายทอดตลาด (เช่ น การแจ้ ง ให้ คุ ณ ทราบ
รายละเอียดการประมูล (เช่น วัน เวลา สถานที่ และบุคคลภายนอกที่ เป็ น
ผูด้ าํ เนิ นการขายทอดตลาด)) รวมถึงเพื่อติดตามทรัพย์สินที่ คุณเช่า แบบลี
สซิ่ง / เช่าซื้อจากกลุ่มกรุ งศรี ตามการให้บริ การสิ นเชื่อ เพื่อยึดคืน การติดต่อ
คุณเพื่อไถ่ถอนทรัพย์สินที่กลุ่มกรุ งศรี ยึดคืน การจัดให้มีการขายทอดตลาด
ทรัพย์สินที่ กลุ่มกรุ งศรี ยึดคืน การติดต่อคุณเพื่อโอกาสในการเข้าร่ วมการ
ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ กลุ่มกรุ งศรี ยึดคืน การเบิ ก / โอนเงิ นส่ วนที่ เกิน
มูลค่าทรัพย์สินขายทอดตลาด หรื อการเรี ยกเก็บ / เก็บหนี้ที่คา้ งชําระ
การดําเนิ นการเกี่ยวกับบัญชีของคุณตามความเหมาะสม การติดต่อคุณเพื่อ
ติดตามหนี้ การบริ หารจัดการ / หักลบเงินค่าจูงใจต่างๆ เกี่ยวกับกรมธรรม์
ประกันภัยของคุณ
การกรอกข้อมูลของคุณ เก็บรวบรวม บันทึก การบริ หารจัดการฐานข้อมูล
ของลูกค้า รวมทั้งบันทึกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการให้บริ การของกลุ่ม
กรุ งศรี การปรับปรุ งข้อมูลประวัติ / ข้อมูลของลูกค้าให้เป็ นปั จจุบนั ถูกต้อง
และสมบู รณ์ การทําสําเนา หรื อทําซํ้าเอกสารเกี่ ยวกับแหล่งรายได้ การ
บันทึ กรายการทางธุ รกิ จและการดําเนิ นงาน บริ หารจัดการ และดูแลรักษา
ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของกลุ่มกรุ งศรี
การดําเนิ นการอื่ นใดเพื่อรั กษาข้อมูล ซึ่ งรวมถึ งการยับยั้งการดําเนิ นการ
เกี่ ยวกับข้อมูลบางส่ วนของคุณ รวมถึงการเก็บรักษาสัญญาและเอกสารที่
เกี่ยวข้องที่อาจมีการกล่าวอ้างถึงคุณ
การโทรศัพท์เพื่อต้อนรับลูกค้า การรับเรื่ องร้องเรี ยน การตอบข้อซักถาม
และการดําเนินการตามคําขอของคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การของกลุ่ม
กรุ งศรี การรับฟังข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น การสอบสวนประเด็นปั ญหา
ของคุณและเสนอแนวทางแก้ปัญหา
การดูแลบัญชี การวางแผน การดําเนิ นการ การบริ หารจัดการความสัมพันธ์
(ตามสัญญา) กับคุณ
การให้บริ การลูกค้าเกี่ยวกับบัตรที่สูญหาย เสี ยหาย หรื อถูกขโมย หรื อบัตร
ที่ ลูกค้าไม่ได้รับ การระงับและยกเลิ กบัตร การเปลี่ ยนบัตรทดแทน การ
พิจารณาคําขอของคุณในการยกเว้นค่าธรรมเนียม
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•
การโฆษณา การทําการตลาด การ
แจ้ งข่ าวสาร การประกาศ และการ
แจ้ งข้ อมูลอื่นใดเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์
และบริการ

•

•

•

เวอร์ชนั 1.4

รายละเอียด
การจัดส่ งของขวัญหรื อของรางวัล และการทํากิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ
การให้บริ การลูกค้า
การแจ้งข่าวสารของกลุ่มกรุ งศรี ให้คุณทราบ การประกาศ และการส่งข้อมูล
รู ป แบบอื่ น ใดเกี่ ย วกับ ผลิ ต ภัณ ฑ์แ ละบริ ก ารของกลุ่ ม กรุ ง ศรี ทั้ง ที่ เ ป็ น
ผลิตภัณฑ์และบริ การในปั จจุบนั หรื อผลิตภัณฑ์และบริ การใหม่ และ/หรื อ
ของบริ ษทั ในเครื อกลุ่มธุรกิจทางการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ และบุคคลอื่น
ใดที่กลุ่มกรุ งศรี มีความสัมพันธ์ดว้ ย (เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาข้อนี้ให้
เรี ยกรวมกันว่า “ผลิตภัณฑ์ และบริ การที่เกี่ยวข้ องกับกลุ่มกรุ งศรี ”) การ
ติดต่อหรื อดําเนิ นการใดๆ เพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
และบริ การที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มกรุ งศรี ซึ่งกลุ่มกรุ งศรี เชื่อว่าคุณหรื อองค์กรที่
คุณทํางานให้น้ นั จะสนใจ ทั้งนี้ โดยผ่านช่องทางการติดต่อที่เหมาะสม (เช่น
ไปรษณี ย ์ อีเมล ข้อความในโทรศัพท์ โทรศัพท์)
การให้สิทธิ ประโยชน์และข้อเสนอพิเศษสําหรั บผลิ ตภัณฑ์และบริ การที่
เกี่ ยวข้องกับกลุ่มกรุ งศรี การผลิ ตและนําเสนอโฆษณาออนไลน์สําหรั บ
ผลิ ต ภัณ ฑ์แ ละบริ ก ารที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ กลุ่ ม กรุ ง ศรี โ ดยใช้ช่ อ งทางต่ า งๆ
(รวมถึงสื่ อสังคมออนไลน์ แอปพลิเคชันที่ ใช้สําหรับการสนทนาและส่ ง
ข้อความต่างๆ เช่น Facebook, Google, Line และ Instragram เป็ นต้น) การ
กําหนดกลุ่มเป้ าหมายที่จะเป็ นลูกค้าของผลิตภัณฑ์และบริ การที่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มกรุ งศรี (Target Advertising) หรื อโปรแกรมส่ งเสริ มการขายที่ตรงกับ
ความสนใจของลูกค้ากลุ่มกรุ งศรี
การสํารวจวิเคราะห์และวิจยั ด้านการตลาด การวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า
และการแบ่ งกลุ่ มลู กค้า การวิเคราะห์ และค้นหากลุ่มบุ คคลที่ มีล ัก ษณะ
ใกล้เคี ยงกัน (Lookalike) การทําโครงการเสริ มสร้ างความภักดี ของลูกค้า
โปรแกรมการแนะนํา ลู ก ค้า และ/หรื อ แผนงานและแคมเปญอื่ นใดที่ มี
ลักษณะเดียวกัน รวมถึงแผนงานและแคมเปญด้านการตลาดและการขายอื่น
ใด การประกาศรางวัล การให้รางวัล และ/หรื อการจับรางวัล การประเมิน
หรื อปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพของการทําการตลาดและแคมเปญต่างๆ การ
บริ หารจัดการความสัมพันธ์กบั ลูกค้าและการให้ลูกค้าเข้ามีส่วนร่ วม การ
วางแผนการส่ งเสริ มการขาย การจัดงาน การประชุม สัมมนา และการเยี่ยม
ชมกลุ่มกรุ งศรี

20 / 36

(3) การปรับปรุงคุณภาพการบริการ
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การจัดทํารายงานเกีย่ วกับการ
ให้ บริการ

การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์
และบริการ

การวิเคราะห์ ข้อมูล

เวอร์ชนั 1.4

รายละเอียด
การจัดทําและเผยแพร่ รายงาน (ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร) เกี่ ยวกับ
ผลิตภัณฑ์และบริ การของกลุ่มกรุ งศรี (ได้แก่ รายงานเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน ผล
การให้บริ การ ยอดขาย ผลการติดต่อกับลูกค้า การหักบัญชีสาํ หรับผูป้ ระกอบการ
และบริ ษทั เครื อข่า ยบัต ร การประเมิ น มูล ค่าหลัก ประกัน การชํา ระเงิ นสําหรั บ
ผูป้ ระกอบการและบริ ษ ัท เครื อ ข่ า ยบัต ร การประเมิ น หลัก ประกัน ) การจัด ทํา
รายงานการวิเคราะห์ต่างๆ ตามข้อกําหนดของหน่ วยงานที่ มีอาํ นาจ รายงานการ
วิเคราะห์ต่างๆ (เช่น การวิเคราะห์ลูกค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหวทางบัญชีเพื่อเริ่ มจัด
รายการส่ งเสริ มการขาย) และการรายงานประเภทอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
ของกลุ่มกรุ งศรี
การปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละบริ การที่ มี อ ยู่ การพัฒ นา และทดสอบ
ผลิตภัณฑ์และบริ การใหม่ๆ ของกลุ่มกรุ งศรี และของพันธมิตรทางธุรกิจที่เข้าร่ วม
โครงการกับกลุ่มกรุ งศรี การพัฒนาวิธีการให้บริ การในรู ปแบบใหม่เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของคุณและเพื่อให้ธุรกิจของกลุ่มกรุ งศรี เติบโต รวมถึงการวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อปรับปรุ งคุณภาพการทําการตลาดและการเสนอขายบริ การของกลุ่มกรุ ง
ศรี การวิเคราะห์ ขอ้ มูลเพื่อปรั บปรุ งระบบ (เช่ น พัฒนาแบบจําลองในการแบ่ ง
ประเภทกลุ่ ม ลู ก ค้า เพื่ อให้ส ามารถให้บริ ก ารที่ มีป ระสิ ทธิ ภ าพมากยิ่ง ขึ้ น) การ
สํารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของลูกค้า หรื อบุคคลอื่นใดที่กลุ่มกรุ งศรี เก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น ผูต้ อบแบบสอบถาม) การสํารวจผลการทํางานของ
พนัก งานกลุ่ ม กรุ ง ศรี การวิเ คราะห์ แ นวโน้มการใช้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์แ ละบริ ก าร การ
ให้บริ การเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลของคุณในการใช้ผลิ ตภัณฑ์
และบริ การต่างๆ เพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุด (เช่น แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ
และเว็บไซต์) การรับรู ้วา่ คุณเข้าใช้งานโดยใช้เบราว์เซอร์ และเครื่ องมือต่างๆ การ
ติดตามและการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานในการให้บริ การ
• การวิเคราะห์การใช้บริ การออนไลน์ของกลุ่มกรุ งศรี การศึกษาเพื่อวิเคราะห์
ว่าช่ องทางออนไลน์ใดของกลุ่มกรุ งศรี (เช่ น แอปพลิ เคชันบนโทรศัพท์
มือถือและเว็บไซต์) ที่ คุณเข้าเยี่ยมชม และด้านใดของช่องทางออนไลน์ท่ี
คุณเห็นว่าเป็ นประโยชน์มากที่สุด การตรวจสอบจํานวนผูเ้ ข้าใช้ผลิตภัณฑ์
และบริ การออนไลน์ของกลุ่มกรุ งศรี การประเมิ นจุดเชื่ อมต่อ (Interface)
และประสบการณ์ของผูใ้ ช้งาน การทดสอบคุณลักษณะต่างๆ หรื อฟังก์ชนั
การใช้งาน การระบุแหล่งที่มาของข้อมูลของคุณ
• การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ การวิเคราะห์การอนุมตั ิสินเชื่อ
ในอนาคต การสอบทานสิ น เชื่ อ ของลู ก ค้า การตรวจสอบแนวโน้ม การ
ประเมิ น มู ล ค่ า สิ นทรั พ ย์ การทบทวนการประเมิ น มู ล ค่ า (สํ า หรั บ
หลักประกัน)
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การใช้ งานเว็บไซต์และแพลตฟอร์ ม
ของกลุ่มกรุงศรี

รายละเอียด
• การระบุและแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์และบริ การที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั
รวมถึงการพัฒนาข้อมูลเชิงคุณภาพ
การดูแล ใช้งาน ติดตาม ตรวจสอบและบริ หารจัดการเว็บไซต์ แพลตฟอร์ม รวมทั้ง
แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ เพื่ออํานวยความสะดวกและเพื่อให้สามารถใช้
งานได้อ ย่า งเหมาะสม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ปลอดภัย เกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด และ
สอดคล้อ งกับ ความต้อ งการของคุ ณ ปรั บ ปรุ ง โครงร่ า ง (Layout) และเนื้ อหาที่
นําเสนอบนเว็บไซต์และแพลตฟอร์ มของกลุ่มกรุ งศรี ช่ วยให้คุณสามารถเข้าถึง
ระบบต่างๆ ของกลุ่มกรุ งศรี และให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคแก่คุณ

(4) การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การป้องกันการทุจริตฉ้ อฉล และการปฏิบัตติ ามกฎหมาย และการรักษา
ความปลอดภัยของข้ อมูล
วัตถุประสงค์
รายละเอียด
การตรวจจับ การป้องกันการทุจริต การค้นหา ตรวจจับ ป้ องกันความเสี่ ยง และแก้ปัญหาการทุจริ ต การฉ้อฉล การ
และการรักษาความปลอดภัยของ หลอกลวง รวมถึงธุ รกรรมและแอปพลิเคชันที่มีลกั ษณะเป็ นการทุจริ ต การระบุ
ปั ญหา การติดตามตรวจสอบ การยืนยันตัวตน และการควบคุมการบันทึกรายการ
ข้ อมูล
(Logs) ในการทํากิจกรรมบนเครื อข่าย การดําเนิ นการอื่นใดเพื่อป้ องกันกิจกรรมที่
จงใจให้เกิ ดความเสี ยหายกิ จกรรมที่ ผิดกฎหมาย หรื อกิ จกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับการ
บํารุ งรักษาข้อมูลในกรณี ที่สามารถดําเนินการได้ การตรวจหาเหตุการณ์ดา้ นความ
ปลอดภัย การสื บสวนเกี่ ยวกับความปลอดภัยของข้อมูล การรักษาความปลอดภัย
ในชีวติ สุขอนามัย ทรัพย์สิน และสิ ทธิอื่นใดของบุคคล
การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยี
• การติ ด ตามตรวจสอบระบบ เครื่ อ งมื อ และอิ น เทอร์ เ น็ ต เพื่ อ ให้ร ะบบ
สารสนเทศ
เทคโนโลยีส ารสนเทศมี ความปลอดภัย การทดสอบการเข้า ถึ งและการ
บํารุ งรักษาระบบ การแก้ไขจุดบกพร่ อง (Debugging) และข้อผิดพลาด การ
วิเ คราะห์ ก ารใช้บ ริ ก ารออนไลน์ ข องกลุ่ ม กรุ ง ศรี การดํา เนิ น การอื่ น ที่
เกี่ยวข้องกับการบํารุ งรักษาข้อมูล และงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
กลุ่มกรุ งศรี การพัฒนาและบริ หารจัดการระบบ การให้การสนับสนุนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและความช่วยเหลือเมื่อเกิดปั ญหา (Helpdesk)
• การปฏิบตั ิตามนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างและรักษารหัส
และชื่อผูใ้ ช้งานสําหรับคุณ การบริ หารจัดการการเข้าถึงระบบต่างๆ ที่กลุ่ม
กรุ งศรี มีสิทธิเข้าถึง การลบบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหว การใช้ระบบควบคุม
ทางธุ ร กิ จ เพื่ อ ให้ ก ลุ่ ม กรุ ง ศรี ส ามารถประกอบธุ ร กิ จ ได้ การระบุ แ ละ
แก้ปัญหาที่ เกิ ดขึ้ นในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่ม กรุ งศรี การ
รักษาความปลอดภัยให้แก่ระบบของกลุ่มกรุ งศรี
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การปฏิบัตติ ามกฎหมายและการ
ระงับข้ อพิพาท

รายละเอียด
การปฏิ บตั ิตามกฎหมายที่ บงั คับใช้ (รวมถึงกฎหมายอนุ บญ
ั ญัติต่างๆ แนวปฏิ บตั ิ
ตามกฎหมายหรื อของหน่ วยงานกํากับดู แล จรรยาบรรณ คําสั่ง ความเห็ น การ
ตีความ ตลอดจนนโยบายภายในของกลุ่มกรุ งศรี และของบริ ษทั ในเครื อ) การฟ้อง
คดี การต่อสู ้คดี การเข้าร่ วมเป็ นคู่ความ กระบวนพิจารณาทางกฎหมาย หรื อการ
ดําเนิ นการอย่างอื่ นใดเพื่อต่อสู ้ในคดี แพ่ง คดี อาญา การดําเนิ นคดี ตามกฎหมาย
หรื อกรณี ที่มีหมายเรี ยกพยาน กระบวนการทางกฎหมาย กระบวนการบังคับคดี
ข้อกําหนดด้านการกํากับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การใช้สิทธิ ตามกฎหมายของ
กลุ่มกรุ งศรี หรื อการยกข้อต่อสู ้สิทธิ เรี ยกร้องตามกฎหมาย รวมถึงการติดตามหนี้
และการเรี ย กให้ ช ํา ระหนี้ ที่ ค ้า งชํา ระ การสื บ สวนและการมี ค วามสัม พัน ธ์ ใ น
รู ปแบบอื่นใดกับหน่วยงานภาครัฐ หรื อปฏิ บตั ิตามคําสั่งของเจ้าหน้าที่ รัฐซึ่ งอาจ
รวมถึงคําสัง่ จากเจ้าหน้าที่รัฐที่อยูน่ อกประเทศไทย และ/หรื อ การให้ความร่ วมมือ
กับศาล หน่วยงานกํากับดูแล เจ้าหน้าที่รัฐ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเมื่อกลุม่
กรุ งศรี มีเหตุผลอันสมควรให้เชื่อว่ากลุ่มกรุ งศรี มีหน้าที่ตามกฎหมายที่ตอ้ งกระทํา
เช่นนั้น และเมื่อกลุ่มกรุ งศรี จาํ เป็ นอย่างยิ่งที่ ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลของคุณเพื่อปฏิบตั ิ
หน้าที่ตามกฎหมาย การแก้ไขข้อร้องเรี ยนรวมทั้งข้อพิพาท การปฏิบตั ิตามเกณฑ์
การกํากับดูแล การระงับข้อพิพาท การวางทรัพย์ของคุณแทนการชําระหนี้ ที่กรม
บังคับคดี

(5) การบริหารจัดการธุรกิจของกลุ่มกรุงศรี
วัตถุประสงค์
การบริหารจัดการธุรกิจ
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รายละเอียด
การประกอบธุรกิจของกลุ่มกรุ งศรี ซึ่ งรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงการวางกลยุทธ์และ
การวางแผนสําหรับองค์กรในการประกอบธุรกิจและในด้านการเงินของกลุ่มกรุ ง
ศรี การเพิ่มและทดสอบระบบ / กระบวนการต่างๆ การบริ หารจัดการงานธุ รการ
ภายในกลุ่มกรุ งศรี การติดตามและการอ้างอิง (เช่น เมื่อกลุ่มกรุ งศรี ได้รับคําขอจาก
คุ ณ) การจัดเก็บ (เช่ น การสํารองข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลแยก
ต่างหาก) การปฏิบตั ิตามนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความต่อเนื่องของ
ระบบและการดําเนิ นงาน การปฏิ บตั ิหน้าที่ ตามสัญญาที่ กลุ่มกรุ งศรี เป็ นคู่สัญญา
(เช่น สัญญากับพันธมิตรทางธุรกิจของกลุ่มกรุ งศรี ผูใ้ ห้บริ การแก่กลุ่มกรุ งศรี หรื อ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนต่างๆ) สัญญาที่กลุ่มกรุ งศรี กระทําการเป็ นนายหน้า
หรื อตัวแทน การบริ หารและควบคุมป้ องกันความเสี่ ยง การกํากับดูแลกิจการ การ
บริ หารด้านการเงิน การบัญชี และภาษี ตลอดจนการตรวจสอบ การบริ หารจัดการ
ทางธุ ร กิ จ การปฏิ บัติ ต ามกฎเกณฑ์ การควบคุ ม ภายใน การตรวจสอบภายใน
ตลอดจนปฏิบตั ิตามนโยบายและกระบวนการต่างๆ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการ
ภายใน และแนวปฏิบตั ิดา้ นธรรมาภิบาลที่ดี
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วัตถุประสงค์
การทําธุรกรรมขององค์กร

รายละเอียด
เมื่อมีการขาย โอน ควบรวม ปรับโครงสร้าง หรื อการดําเนิ นการอื่นใดที่มีลกั ษณะ
คล้ายกับที่ ระบุ ไว้ขา้ งต้น กลุ่มกรุ งศรี ตอ้ งเปิ ดเผยและโอนข้อมูลของคุ ณให้แ ก่
บุ คคลภายนอกรายใดรายหนึ่ งหรื อหลายรายตามข้อ กําหนดในการทํา ธุ ร กรรม
ดังกล่าว
การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ
• การซื้ อผลิตภัณฑ์หรื อบริ การจากพันธมิตรทางธุ รกิ จของกลุ่มกรุ งศรี (เช่น
และการสื่ อสารเกีย่ วกับการ
การสร้างและส่ งคําสั่งซื้ อให้แก่คุณหรื อแก่พนั ธมิตรทางธุ รกิ จ) การติดต่อ
คุณเมื่อคุณหรื อพันธมิตรทางธุรกิจขายผลิตภัณฑ์และบริ การให้แก่กลุ่มกรุ ง
ประกอบธุรกิจ
ศรี การดําเนิ นการเกี่ ยวกับการชําระเงิ น การวางแผน การดําเนิ นการ การ
บริ หารจัดการความสัมพันธ์ (ตามสัญญา) กับคุณหรื อพันธมิตรทางธุ รกิ จ
(วัตถุประสงค์ขอ้ นี้ใช้ในกรณี ที่
การควบคุมดูแลการปฏิบตั ิตามสัญญาและนโยบายของกลุ่มกรุ งศรี ของคุณ
กลุ่มกรุ งศรี เก็บรวบรวมข้อมูลของ
หรื อพันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดภายในกลุ่มกรุ ง
คุณในฐานะบุคคลที่สมั พันธ์กนั
ศรี รวมทั้งข้อกําหนดของบริ ษทั ในเครื อของกลุ่มกรุ งศรี (รวมทั้งการสื บสวน
ของพันธมิตรทางธุรกิจ)
และดําเนินการแก้ไขการไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดหรื อนโยบายดังกล่าว)
• การจัดสรรเงินทุน การทําธุรกรรม (เช่น การดําเนิ นการเกี่ยวกับการจองซื้ อ
และการลงทุนในธุรกิจของคุณหรื อพันธมิตรทางธุรกิจ )
• การสื่ อสารกับคุณหรื อพันธมิตรทางธุรกิจเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ (เช่น
การสื่ อสารกับพันธมิ ตรทางธุ รกิ จเกี่ ยวกับโครงการของกลุ่มกรุ งศรี หรื อ
โครงการของพันธมิตรทางธุรกิจ) หรื อเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจอื่นๆ (เช่น
ตอบข้อซักถามหรื อคําขอ แจ้งข่าวรวมทั้งสิ่ งพิมพ์ต่างๆ ซึ่ งคุณอาจสนใจ)
การให้ความช่ วยเหลื อและอํานวยความสะดวกแก่ คุณหรื อพันธมิ ตรทาง
ธุ รกิ จขณะเข้าร่ วมโครงการกับกลุ่มกรุ งศรี ซึ่ งรวมถึงการจัดงาน และการ
ประชุมที่เกี่ยวข้อง
• การกรอกข้อมูลของคุณหรื อพันธมิตรทางธุ รกิ จ เก็บรวบรวม บันทึ ก การ
บริ หารจัดการฐานข้อมูลของคุณหรื อพันธมิตรทางธุรกิจ รวมทั้งบันทึกอื่นๆ
ที่ เ กี่ ย วข้อ งเพื่ อ ใช้ใ นการให้บริ ก ารของกลุ่ ม กรุ ง ศรี การปรั บ ปรุ ง ข้อ มูล
ประวัติ / ข้อมูลของคุณหรื อพันธมิตรทางธุรกิจให้เป็ นปั จจุบนั ถูกต้อง และ
สมบูรณ์ การทําสําเนา หรื อทําซํ้าเอกสารเกี่ ยวกับแหล่งรายได้ การบันทึ ก
รายการทางธุ รกิ จและการดําเนิ นงาน บริ หารจัดการ และดูแลรักษาข้อมูล
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของกลุ่มกรุ งศรี
• การดําเนิ นการเกี่ ยวกับการปิ ดสัญญา และ/หรื อการดําเนิ นการอื่นใดเพื่อ
สิ้นสุดความสัมพันธ์กบั คุณหรื อพันธมิตรทางธุรกิจ
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(6) ความสัมพันธ์ กบั ผู้ถือหุ้นของบริษัทในกลุ่มกรุงศรี
วัตถุประสงค์

รายละเอียด

การบริหารจัดการเกีย่ วกับผู้ถือหุ้น
ของบริษัทในกลุ่มกรุงศรี

การพิสูจน์ตวั ตนและลายมือชื่อ เช่น เมื่อคุณติดต่อทําธุรกรรม ใช้สิทธิตามกฎหมาย
ในฐานะผูถ้ ือหุน้ กับบริ ษทั ในกลุ่มกรุ งศรี ที่คุณเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรื อกระทําการใดๆ ใน
นามของผูถ้ ือหุน้ การบริ หารจัดการการประชุมผูถ้ ือหุน้ การเข้าประชุมผูถ้ ือหุน้ การ
ออกเสี ยง การงดออกเสี ยง การออก / โอนใบหุ ้น การซื้ อ / จําหน่ายหุ ้น ทะเบียนผู ้
ถือหุน้ หรื อเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.3. ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีม่ คี วามละเอียดอ่ อน
กลุ่มกรุ งศรี อาจเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลที่ มีความละเอียดอ่อนเฉพาะเมื่ อกลุ่มกรุ งศรี ได้รับความ
ยินยอมโดยชัดแจ้งจากคุณเท่านั้น เว้นแต่ในกรณี ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อก่อตั้งสิ ทธิ เรี ยกร้องตามกฎหมาย ยกขึ้นต่อสู ้สิทธิ
เรี ยกร้องตามกฎหมาย ปฏิบตั ิตามหรื อใช้สิทธิเรี ยกร้องตามกฎหมาย ตลอดจนเพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์
สาธารณะที่สาํ คัญ หรื อในกรณี อื่นใดที่กฎหมายกําหนดและได้อนุญาตไว้ ในกรณี ที่กลุ่มกรุ งศรี ตอ้ งได้รับความยินยอมจาก
คุ ณ กลุ่ ม กรุ ง ศรี จ ะขอความยิน ยอมจากคุ ณ โดยใช้วิธี ก ารที่ เ หมาะสม ทั้ง นี้ ประเภทของข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที่ มี ค วาม
ละเอียดอ่อนซึ่ งกลุ่มกรุ งศรี จะเก็บรวบรวมจากคุณนั้น จะขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยต่างๆ ซึ่ งรวมถึงข้อพิจารณาว่าบริ ษทั ในกลุ่มกรุ ง
ศรี ที่คุณได้ติดต่อด้วย
ประเภทข้ อมูลส่ วนบุคคลทีม่ ี
วัตถุประสงค์
ความละเอียดอ่ อน
การเก็บรวบรวมและใช้บนั ทึ กประวัติอาชญากรรมของคุณเพื่อค้นหาและป้ องกัน
บันทึกประวัตอิ าชญากรรม
การกระทําผิดกฎหมายและการทุจริ ตฉ้อฉล การดําเนิ นคดีเมื่อมีเหตุดงั กล่าว รวมถึง
ในกรณี ที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบที่บงั คับใช้
กลุ่มกรุ งศรี ตอ้ งเก็บรวบรวมและใช้ขอ้ มูลชี วภาพของคุ ณ (เช่น ข้อมูลภาพจําลอง
ข้ อมูลชีวภาพ
ใบหน้า ข้อมูลจําลองลายนิ้ วมื อ) เพื่อตรวจสอบตัวตนของลูกค้าในกระบวนการ
พิจารณาเพื่อออกบัตรเครดิ ต และ/หรื อ เพื่ออนุ มตั ิ สินเชื่ อส่ วนบุ คคล เพื่อยืนยัน
ตัวตน สมัครใช้ เข้าถึง และ/หรื อ ดําเนิ นการอื่นใดเพื่อใช้ผลิตภัณฑ์และบริ การของ
กลุ่มกรุ งศรี (เช่น การเปิ ดหรื อเข้าถึงบัญชี โดยใช้แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ
การเปิ ดบัญชีผา่ นสาขา)
นอกจากนี้ กลุ่มกรุ งศรี อาจเก็บข้อมูลเสี ยงของคุณ เพื่อตรวจสอบตัวตนของลูกค้าใน
การแก้ปัญหาที่คุณแจ้ง รวมทั้งเปิ ดเผยข้อมูลเสี ยงของคุณให้กบั ผูใ้ ห้บริ การด้านการ
รับรู ้เสี ยงเพื่อปรับและวิเคราะห์ขอ้ มูลเสี ยงของคุณ
โดยทัว่ ไป การเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การให้แก่คุณนั้น กลุ่มกรุ งศรี จะไม่ขอข้อมูล
ข้ อมูลศาสนา
เกี่ ยวกับศาสนาจากคุณ อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิ บตั ิ กลุ่มกรุ งศรี อาจได้รับข้อมูล
เกี่ ย วกับ ศาสนาจากคุ ณ โดยมิ อ าจหลี ก เลี่ ย งได้ (เช่ น เมื่ อ กลุ่ ม กรุ ง ศรี ส แกนบัต ร
ประจําตัวประชาชนของคุณเพื่อใช้เป็ นเอกสารประกอบการทําสัญญา / การสมัครใช้
ผลิตภัณฑ์และบริ การ หรื อเพื่อตรวจสอบตัวตนของกรรมการ ผูม้ ีอาํ นาจลงนามของ
เวอร์ชนั 1.4
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ประเภทข้ อมูลส่ วนบุคคลทีม่ ี
ความละเอียดอ่ อน

วัตถุประสงค์

บริ ษ ทั ) ในกรณี เ ช่ น ว่า นี้ กลุ่ ม กรุ ง ศรี จ ะรั ก ษาความปลอดภัย ของข้อมู ล เกี่ ย วกับ
ศาสนาของคุณตามกฎหมายที่บงั คับใช้
หากคุณมีความพิการ กลุ่มกรุ งศรี อาจต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ข้ อมูลความพิการ
ความพิการของคุณ รวมทั้งลายพิมพ์นิ้วมือของคุณเพื่อจัดทําสัญญาระหว่างคุณกับ
กลุ่มกรุ งศรี (เช่น หากคุณมีความพิการและไม่สามารถลงลายมือชื่อในสัญญากับกลุ่ม
กรุ งศรี ได้ กลุ่มกรุ งศรี จะขอให้คุณใช้ลายพิมพ์นิ้วมือแทน) เพื่อปฏิ บตั ิหน้าที่ ตาม
กฎหมายให้บรรลุวตั ถุประสงค์เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะที่สาํ คัญ คุม้ ครองสิ ทธิ
ขั้นพื้นฐานและประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุ คคล (เช่ น กรณี ขายคื นหน่ วย
ลงทุ น กองทุ น ประเภทลดหย่อ นภาษี ก่ อ นครบกํา หนดหรื อ ผิ ด เงื่ อ นไขในการ
ลดหย่อนภาษี จําเป็ นต้องแสดงหลักฐานความทุพพลภาพเพื่อได้รับการยกเว้นภาษี
ณ ที่จ่าย)
ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีล่ ะเอียดอ่ อน ในกรณี ที่คุณเป็ นลูกค้าซึ่ งกลุ่มกรุ งศรี เห็นว่าจะต้องใช้ความระมัดระวังในการติดต่อ
ในกรณีของลูกค้ ากลุ่มเปราะบาง และให้บริ การเป็ นพิเศษ เช่น มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ หรื อการมองเห็น มีภาวะ
บกพร่ องทางสุ ขภาพ หรื อมีลกั ษณะบกพร่ องประการอื่นใด ตามประกาศธนาคาร
แห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กลุ่มกรุ งศรี จาํ เป็ นที่ จะต้องรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลที่ มีความละเอียดอ่อนตามที่
กฎหมายกําหนด (เช่น ข้อมูลสุ ขภาพ ข้อมูลความพิการ) เพื่อจัดกลุ่มและวิเคราะห์
ลูกค้าเพื่อนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับประเภทของกลุ่มลูกค้า ทั้งนี้ เพื่อให้คุณ
ได้รับข้อมูลและผลิตภัณฑ์และบริ การอย่างเป็ นธรรม
3. บุคคลทีก่ ลุ่มกรุงศรีเปิ ดเผยข้ อมูลของคุณ
กลุ่มกรุ งศรี อาจเปิ ดเผยข้อมูลของคุณให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 2 ข้างต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กบั
ลักษณะความสัมพันธ์ของคุณกับกลุ่มกรุ งศรี บริ ษทั ในกลุ่มกรุ งศรี ที่คุณได้ติดต่อด้วย ตลอดจนลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริ การ
ที่คุณได้รับจากกลุ่มกรุ งศรี
ประเภทผู้รับข้ อมูลส่ วนบุคคล
รายละเอียด
กลุ่มกรุ งศรี อาจต้องเปิ ดเผยข้อมูลของคุณให้บริ ษทั อื่นในกลุ่มกรุ งศรี บริ ษทั ในเครื อของ
บริษัทในเครื อ
กลุ่มกรุ งศรี และบริ ษทั อื่นใดภายใต้กลุ่มกรุ งศรี และให้หมายรวมถึง MUFG Bank, Ltd.
และบริ ษทั ในกลุ่มของ MUFG ที่ต้ งั อยูใ่ นประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ซึ่ งรวมถึงแต่ไม่
จํากัดเพียงญี่ปุ่น สิ งคโปร์ สหรัฐอเมริ กา และสหราชอาณาจักร
นอกจากนี้ กลุ่มกรุ งศรี อาจต้องเปิ ดเผยข้อมูลของคุณในระบบจัดเก็บข้อมูลส่วนกลาง หรื อ
นําไปประมวลผลที่ศูนย์กลางในการประมวลผลข้อมูลภายในกลุ่มกรุ งศรี บริ ษทั ในเครื อ
ของกลุ่มกรุ งศรี และบริ ษทั อื่นใดภายใต้กลุ่มกรุ งศรี ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพ
กลุ่มกรุ งศรี อาจว่าจ้างบริ ษทั อื่นให้เป็ นผูใ้ ห้บริ การแทนกลุ่มกรุ งศรี และสนับสนุ นการ
ผู้ให้ บริการ
ประกอบธุ รกิ จของกลุ่มกรุ งศรี (เช่น ผูใ้ ห้บริ การภายนอก ตัวแทน ผูร้ ับจ้างช่วงงานต่อ)
เวอร์ชนั 1.4
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รายละเอียด
โดยกลุ่มกรุ งศรี อาจต้องเปิ ดเผยข้อมูลของคุณให้แก่ผูใ้ ห้บริ การเหล่านี้ หรื อผูใ้ ห้บริ การ
ดังกล่าวอาจเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณแทนกลุ่มกรุ งศรี เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
ต่างๆ รวมถึงการให้บริ การแก่ลูกค้า
เช่ น กลุ่ ม กรุ ง ศรี ว่า จ้า งและมอบหมายงานบางส่ ว นให้แ ก่ ผูใ้ ห้บ ริ ก ารด้า นโครงสร้ าง
พื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ และ/หรื อ ซอฟท์แวร์ รวมถึงผูใ้ ห้บริ การด้านการจัดเก็บ
ข้อมูล และ/หรื อ เอกสาร ผูใ้ ห้บริ การ Cloud ผูใ้ ห้บริ การซอฟต์แวร์ แพลตฟอร์ ม เครื อข่าย
ผู ้พ ัฒ นาเว็บ ไซต์ ผู ้ใ ห้ บ ริ ก ารด้า นการจัด ส่ ง ไปรษณี ย ์ ผู ้ใ ห้ บ ริ ก ารด้า นโลจิ ส ติ ก ส์ ผู ้
ให้บริ การด้านการทําลาย ผูใ้ ห้บริ การด้านการจัดส่ งเอกสาร ผูใ้ ห้บริ การด้านธุ รการและ
การสนับสนุนการประกอบธุรกิจ ผูใ้ ห้บริ การด้านการชําระเงิน ผูใ้ ห้บริ การจัดพิมพ์บตั ร ผู ้
ให้บริ การจัดพิมพ์เอกสารเพื่อใช้เป็ นใบเรี ยกเก็บเงิ น จดหมาย และ/หรื อ เอกสารอื่นใด
คลังสิ นค้า ผูต้ ิดตามหนี้ ผูใ้ ห้บริ การด้านการจัดการแลกคะแนนสะสม ผูใ้ ห้บริ การด้านการ
จัดการเพื่อเสริ มสร้างความภักดีของลูกค้า บริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การด้านการวิจยั การวิเคราะห์ ผู ้
ให้บริ การด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การด้านการตลาด ผูใ้ ห้บริ การด้านการส่ง
อีเมล ผูใ้ ห้บริ การด้านการส่ ง SMS ผูใ้ ห้บริ การด้านการป้ อนข้อมูล ผูใ้ ห้บริ การด้านการทํา
Credit Scoring ตัวแทนผูใ้ ห้บริ การการขายทางโทรศัพท์ ผูใ้ ห้บริ การด้านการจัดเก็บข้อมูล
ผูใ้ ห้บริ การยึดทรัพย์ ผูใ้ ห้บริ การการโอนกรรมสิ ทธิ์ ผูใ้ ห้บริ การเกี่ยวกับโทรคมนาคมและ
การสื่ อสาร ผูใ้ ห้บริ การด้าน Crowd Funding ผูใ้ ห้บริ การอิ นเทอร์ เน็ ต ผูใ้ ห้บริ การด้าน
โทรศัพ ท์มื อ ถื อ ผูใ้ ห้บ ริ ก ารด้า น Digital ID ผูใ้ ห้บ ริ ก ารด้า นการโฆษณา ผูใ้ ห้บ ริ ก าร
เกี่ยวกับสื่ อสังคมออนไลน์ บริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับสิ นเชื่อ ผูใ้ ห้บริ การด้าน
การบริ หารความเสี่ ยง ผูร้ ายงานข่าว ผูใ้ ห้บริ การด้านประชาสัมพันธ์ และ/หรื อ Dispatcher
ผูใ้ ห้บริ การด้านเครื อข่ายการชําระเงิน ผูใ้ ห้บริ การเกี่ยวกับการจัดเก็บและทําลายเอกสาร ผู ้
ให้บริ การด้านการสํารองข้อมูล ตัวแทนผูใ้ ห้บริ การการขายระบบทางไกล ผูใ้ ห้บริ การ
เกี่ยวกับการจดทะเบียนทรัพย์สิน ผูใ้ ห้บริ การประเมินค่าทรัพย์สิน ตรวจสอบทรัพย์สิน ผู ้
ให้บริ การด้านการขายทอดตลาด ผูใ้ ห้บริ การยืนยันตัวตน
นอกจากนี้ กลุ่มกรุ งศรี อาจต้องเปิ ดเผย และ/หรื อ โอนข้อมูลของคุณให้แก่ผใู ้ ห้บริ การของ
บริ ษทั ประกันภัย (เช่น ผูส้ าํ รวจความเสี ยหาย ผูเ้ จรจาตกลงค่าสิ นไหมทดแทน โรงพยาบาล
อู่ซ่อมรถยนต์ และบริ ษทั ประกันภัยของคู่กรณี )
ในกรณี ที่กลุ่มกรุ งศรี เก็บรวบรวมข้อมูลของคุณในฐานะบุคคลที่สมั พันธ์กนั ของพันธมิตร
ทางธุ รกิ จ กลุ่มกรุ งศรี จะเปิ ดเผยข้อมูลของคุณให้แก่พนั ธมิตรด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ
อื่นๆ ของกลุ่มกรุ งศรี
กลุ่ ม กรุ ง ศรี อ าจต้อ งเปิ ดเผยข้อ มู ล ของคุ ณ ให้แ ก่ ที่ ป รึ ก ษาวิ ช าชี พ ด้า นการตรวจสอบ
กฎหมาย บัญชี และการบริ การทางภาษีซ่ ึ งเป็ นผูช้ ่วยเหลือในการประกอบธุรกิจของ กลุ่ม
กรุ งศรี และช่วยกลุ่มกรุ งศรี ในการต่อสู ้คดีหรื อฟ้องร้องดําเนิ นคดีตามกฎหมาย ริ เริ่ มและ
จัดการขายทอดตลาด หรื อดําเนิ นการทางกฎหมายอย่างอื่นใดที่เกี่ ยวข้อง ได้แก่ การวาง
ทรัพย์แทนการปฏิบตั ิการชําระหนี้
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รายละเอียด
ในกรณี ที่กลุ่มกรุ งศรี เก็บรวบรวมข้อมูลของคุณในฐานะบุคคลที่สมั พันธ์กนั ของพันธมิตร
ทางธุ รกิ จซึ่ งเป็ นที่ ปรึ กษาวิชาชี พของกลุ่มกรุ งศรี กลุ่มกรุ งศรี จะเปิ ดเผยข้อมูลของคุณ
ให้แก่พนั ธมิตรซึ่งเป็ นที่ปรึ กษาวิชาชีพอื่นๆ ของกลุ่มกรุ งศรี
กลุ่มกรุ งศรี อาจต้องเปิ ดเผยข้อมูลของคุณให้แก่บริ ษทั ต่างๆ ที่กลุ่มกรุ งศรี ร่วมงานด้วยเพื่อ
เสนอหรื อปรับปรุ งการให้บริ การแก่ลูกค้าของกลุ่มกรุ งศรี ในปั จจุบนั หรื อในอนาคต เช่น
สายการบิ น โรงแรม สถานออกกําลังกาย ผูใ้ ห้บริ การด้านโทรคมนาคมและการสื่ อสาร
บริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การเกี่ยวกับการบริ หารจัดการและปรับโครงสร้างหนี้ ผูป้ ระกอบการที่คุณ
ซื้ อผลิตภัณฑ์และบริ การเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ (เช่น เพื่อดําเนิ นการตามคําสั่งซื้ อ
จัด เตรี ย มและส่ ง มอบผลิ ต ภัณ ฑ์แ ละบริ ก ารที่ คุ ณ สั่ ง ซื้ อ ) พัน ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ ที่ จัด ทํา
โครงการร่ วมกัน พันธมิตรทางธุรกิจที่สนใจร่ วมลงทุน พันธมิตรที่มีการร่ วมมือกัน (CoBranding) บริ ษทั ผูร้ ับประกันภัยและผูร้ ับประกันภัยต่อ (เช่น ประกันภัยรถยนต์ ประกัน
สุ ขภาพ ประกันภัยทรัพย์สิน ประกันการเดิ นทาง ประกันอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล) ตัวแทน
และผูค้ า้ ผูค้ า้ ที่ ส่งคําขอรับไฟแนนซ์ของลูกค้าให้แก่กลุ่มกรุ งศรี บริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การด้าน
โทรคมนาคมและการสื่ อสาร ผูใ้ ห้บริ การด้านแพลตฟอร์ มการชําระเงิ นและเคาน์เตอร์
เซอร์วสิ ผูใ้ ห้บริ การด้านการสํารวจ ผูใ้ ห้บริ การด้านการทําการตลาด การจัดทําสื่ อโฆษณา
และการจัดกิ จกรรมส่ งเสริ มการขาย ธนาคารและสถาบันการเงิ นอื่น บริ ษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุน บริ ษทั หลักทรัพย์ บริ ษทั ด้านการตลาด ตัวแทนของสถาบันการเงิน บริ ษทั
ผูใ้ ห้บริ การเกี่ ยวกับหมายเลขโทรศัพท์ ผูใ้ ห้บริ การแพลตฟอร์ มตลาดสําหรับผลิตภัณฑ์
และบริ การทางการเงิน ผูป้ ระกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ที่ส่งคําขอสิ นเชื่อของ
คุณให้แก่กลุ่มกรุ งศรี ตัวแทนขายของผูพ้ ฒั นาอสังหาริ มทรัพย์
ในกรณี ที่กลุ่มกรุ งศรี เก็บรวบรวมข้อมูลของคุณในฐานะบุคคลที่สมั พันธ์กนั ของพันธมิตร
ทางธุรกิจ กลุ่มกรุ งศรี จะเปิ ดเผยข้อมูลของคุณให้แก่พนั ธมิตรทางธุรกิจอื่นๆ ของกลุ่มกรุ ง
ศรี
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการเงินที่ให้ความช่วยเหลือกลุ่มกรุ งศรี เกี่ยวกับการให้บริ การทางการเงิ น
(เช่น ธนาคารอื่น สถาบันการเงินอื่น บริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจการเงินอื่น บริ ษทั ข้อมูลเครดิต
ผูต้ ิ ดตามหนี้ สิน องค์กรด้านการบริ หารจัดการหนี้ สิน ผูใ้ ห้บริ การด้านการชําระเงิ น ผู ้
ให้บริ การด้านการส่ งข้อความเกี่ ยวกับธุ รกรรมทางการเงิ นที่ มีความปลอดภัย) การทํา
ธุรกรรมชําระเงินและสิ นเชื่อทัว่ โลก การประมวลผลธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ทวั่ โลก
ตลอดจนการทําธุรกรรมหลักทรัพย์ท้ งั ในประเทศและระหว่างประเทศ และธุรกรรมการ
ชําระเงิน รวมถึงกิจการให้บริ การข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับสิ นเชื่อ หน่วยงานที่ทาํ หน้าที่รับรอง
คุณภาพ หน่ วยงานที่ ให้บริ การเกี่ ยวกับการปราบปรามการทุจริ ต หน่ วยงานที่ ให้บริ การ
ด้านการติดตามหนี้ สินและการสื บทรัพย์ รวมทั้ง ผูร้ ับฝากทรัพย์สิน ผูด้ ูแลผลประโยชน์
ของกองทุ น รวม (Trustee) ผู ้จัด การกองทุ น ย่ อ ย (Sub-Manager) บริ ษัท หลัก ทรั พ ย์ท่ี
ให้บริ การนายหน้าซื้ อขายหลักทรั พย์ บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน บริ การเป็ นนาย
ทะเบียน ผูร้ ับประโยชน์ คู่สญ
ั ญา ธนาคาร สถาบันการเงินและบริ ษทั บัตรเครดิต
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นอกจากนี้ กลุ่มกรุ งศรี ในฐานะเป็ นนายหน้าประกันภัยอาจต้องเปิ ดเผยข้อมูลของคุณ
ให้แก่พนั ธมิตรของกลุ่มกรุ งศรี ซ่ ึ งเป็ นบริ ษทั ประกันภัย (เช่น บริ ษทั ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยทรัพย์สินหรื อประกันชีวติ )
บุคคลภายนอกทีค่ ุณมอบอํานาจ กลุ่ ม กรุ ง ศรี อ าจต้องเปิ ดเผยข้อ มูล ของคุ ณ ตามที่ คุณ ได้ให้ความยินยอมหรื อ ตามที่ คุณ
กําหนด เช่น พันธมิตรทางธุรกิจของกลุ่มกรุ งศรี
หรื อกําหนดให้ กลุ่มกรุงศรี
สามารถเปิ ดเผยข้ อมูลของคุณได้
กลุ่มกรุ งศรี อาจโอนสิ ทธิ โอน หรื อทําสัญญาแปลงหนี้ ใหม่เพื่อโอนสิ ทธิ และหน้าที่ของ
บุคคลภายนอกทีเ่ ป็ นผู้รับโอน
สิทธิ ผู้รับโอน หรื อผู้รับโอนตาม กลุ่มกรุ งศรี ให้แก่บุคคลภายนอก ทั้งนี้ เป็ นไปตามที่กาํ หนดในสัญญาระหว่างคุณกับกลุ่ม
กรุ งศรี กลุ่มกรุ งศรี อาจเปิ ดเผยหรื อโอนข้อมูลของคุณให้แก่ผรู ้ ับโอนสิ ทธิ ผูร้ ับโอน หรื อ
สัญญาแปลงหนีใ้ หม่
ผูร้ ับโอนตามสัญญาแปลงหนี้ ใหม่ ตลอดจนผูท้ ี่ จะเป็ นผูร้ ับโอนสิ ทธิ ผูท้ ี่ จะเป็ นผูร้ ับโอน
หรื อผูท้ ี่จะเป็ นผูร้ ับโอนตามสัญญาแปลงหนี้ใหม่
บุคคลภายนอกทีก่ ระทําการแทน กลุ่มกรุ งศรี อาจต้องเปิ ดเผยหรื อโอนข้อมูลของคุณให้แก่ผแู ้ ทน / นายจ้างของคุณ ผูใ้ ห้การ
สนับสนุ น และบุ คคลภายนอกที่ มีบทบาทหน้าที่ ในการให้บริ การแก่ คุณ หรื อบุ คคลที่
คุณหรื อให้ บริการแก่ คณ
ุ
กระทําการแทนคุ ณอาจให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับคุ ณแก่ กลุ่มกรุ งศรี (เช่ น โรงพยาบาล อู่ซ่อม
รถยนต์)
บุคคลภายนอกทีเ่ กีย่ วข้ องในการ กลุ่ ม กรุ งศรี อาจต้ อ งเปิ ดเผยหรื อโอนข้ อ มู ล ของคุ ณ ให้ แ ก่ พ ั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ
นักลงทุน ผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั สําคัญ ผูร้ ับโอนสิ ทธิ บุคคลผูท้ ี่จะได้รับโอนสิ ทธิ ผูร้ ับโอน หรื อ
ทําธุรกรรมของนิตบิ ุคคล
บุ คคลผูท้ ี่ จะเป็ นผูร้ ับโอนหากว่ามีการปรั บโครงสร้างองค์กร การควบรวมกิ จการ การ
ได้ม าซึ่ ง กิ จ การ การจํา หน่ า ย การซื้ อ การร่ ว มทุ น การโอนสิ ท ธิ การเลิ ก กิ จ การ หรื อ
เหตุการณ์อื่นใดที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกันและมีการโอน หรื อจําหน่ายไปซึ่งธุรกิจ สิ นทรัพย์
หรื อหุน้ ของกลุ่มกรุ งศรี ไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ่งหรื อทั้งหมด
หน่ วยงานภาครัฐและหน่ วยงาน กลุ่มกรุ งศรี อาจต้องเปิ ดเผยข้อมูลของคุณให้แก่
อื่นทีก่ ลุ่มกรุงศรีต้องเปิ ดเผย
• หน่ วยงานภาครัฐ หน่ วยงานที่ บงั คับใช้กฎหมาย หน่ วยงานที่ มีอาํ นาจควบคุม
และกํากับดูแล (เช่น ธนาคารแห่ งประเทศไทย คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
ข้ อมูลส่ วนบุคคลเพื่อ
และตลาดหลักทรัพย์ กรมสรรพากร สํานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอก
วัตถุประสงค์ ทางกฎหมายหรื อ
เงิ น บริ ษ ัท ศู น ย์รั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จํา กัด กรมการปกครอง
วัตถุประสงค์ ทสี่ ําคัญอื่นใด
เจ้ า หน้ า ที่ ต ํา รวจ ศาล กรมบั ง คับ คดี กรมการขนส่ ง ทางบก สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการคุ ้ม ครองผูบ้ ริ โ ภค หน่ ว ยงานที่ ท ํา หน้า ที่ ด้า นการจดทะเบี ยน
หลัก ประกัน หน่ ว ยงานที่ ท ํา หน้ า ที่ จ ดทะเบี ย นหลัก ทรั พ ย์ป ระเภทไร้ ใ บ
หลักทรัพย์ การจดทะเบี ยนจํานําหุ ้น การจดทะเบียนรถยนต์ (ในกรณี ที่คุณซื้ อ
ประกันภัยภาคบังคับ) สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อ
ประโยชน์ ใ นการกํา กับ และส่ ง เสริ ม ธุ ร กิ จ ประกัน ภัย ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
คณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย กฎหมายว่าด้วย
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รายละเอียด
การประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต และตามนโยบายคุม้ ครอง
ข้อมูลส่ วนบุคคลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย ที่เว็บไซต์ https://www.oic.or.th/)
• หน่วยงานอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย การกํากับดูแลและวัตถุประสงค์อื่น
ใดที่มีความสําคัญ อีกทั้งยังอาจต้องเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในกรณี ที่หน่วยงาน
กํากับดูแลหรื อหน่วยงานภาครัฐร้องขอเพื่อบังคับตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตาม
คําสัง่ ทางกฎหมาย การตรวจสอบ หรื อกระบวนการทางกฎหมาย / การฟ้องร้อง
ผู้ให้ บริการของบริษัทประกันภัย กลุ่มกรุ งศรี อาจต้องเปิ ดเผย และ/หรื อ โอนข้อมูลของคุณให้แก่ ผูใ้ ห้บริ การของบริ ษทั
ประกันภัย (เช่น ผูส้ ํารวจความเสี ยหาย ผูเ้ จรจาตกลงค่าสิ นไหมทดแทน โรงพยาบาล อู่
ซ่อมรถยนต์ และบริ ษทั ประกันภัยของคู่กรณี )
กลุ่มกรุ งศรี อาจต้องเปิ ดเผย และ/หรื อ โอนข้อมูลของคุณให้แก่ผูใ้ ห้บริ การแพลตฟอร์ ม
ผู้ให้ บริการแพลตฟอร์ ม
ออนไลน์ที่คุณได้สมัครใช้บริ การ
ออนไลน์
กลุ่มกรุ งศรี อาจต้องเปิ ดเผยข้อมูลของคุณให้แก่ผรู ้ ับข้อมูลประเภทอื่น รวมถึง สมาชิกใน
ผู้รับข้ อมูลประเภทอื่น
National Digital ID (NDID) บริ ษทั ประกันภัย ผูต้ ิ ดต่อ และ/หรื อ สมาชิ กในครอบครั ว
นายจ้างของคุณ องค์กร / มูลนิ ธิไม่แสวงหากําไร โรงพยาบาล หรื อองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์และบริ การ และ/หรื อ การบริ จาคของรางวัล / การแลกของรางวัล
ตัวอย่างผูร้ ับข้อมูลในประเภทอื่น ได้แก่
• เมื่ อ คุ ณ ขอรั บ สิ นเชื่ อ กลุ่ ม กรุ งศรี อาจต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ มู ล ของคุ ณ ให้ แ ก่
บุคคลภายนอกเพื่ออนุมตั กิ ารให้ หลักประกันสินเชื่ อ หรื อบังคับหลักประกันสิ นเชื่อ
ดังกล่าวหากคุณผิดนัดชําระหนี้ (เช่น บรรษัทประกันสิ นเชื่ ออุตสาหกรรมขนาด
ย่อม (บสย.))
• กลุ่มกรุ งศรี ยงั อาจต้องเปิ ดเผยข้อมูลของคุณพร้อมทั้งข้อมูลที่จาํ เป็ นอื่นใดเกี่ยวกับ
หลักประกันที่คุณให้ไว้ ให้แก่สมาคมผู้ประเมินค่ าทรัพย์ สินแห่ งประเทศไทย และ/
หรื อ สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย เพื่อทําการประเมินมูลค่าหลักประกันของ
คุณ
• กลุ่มกรุ งศรี อาจต้องเปิ ดเผยข้อมูลของคุณให้แก่หน่ วยงานอื่นที่เป็ นสมาชิ กของผู้
ให้ บริการด้ านการตรวจสอบยืนยันตัวตนทางดิจทิ ลั ทั้งนี้ เพื่อตรวจสอบและยืนยัน
ตัวตนของคุณเมื่อคุณสมัครใช้ผลิตภัณฑ์และบริ การ (เช่น สมาชิกของ NDID)
• กลุ่มกรุ งศรี อาจต้องเปิ ดเผยข้อมูลของคุณให้แก่ผ้อู อกบัตรเครดิตซึ่งออกบัตรเครดิต
ให้แก่ คุณ และคุ ณได้ใช้บัตรเครดิ ตเช่ นว่านั้นเพื่อซื้ อผลิ ตภัณฑ์และบริ การจาก
ผูป้ ระกอบการซึ่งเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจของกลุ่มกรุ งศรี เพื่อให้ประมวลผลและทํา
ธุรกรรมการชําระเงินให้แล้วเสร็ จ
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รายละเอียด
กลุ่มกรุ งศรี อาจต้องเปิ ดเผยข้อมูลของคุณให้แก่ตวั แทนจําหน่ ายรถยนต์ เพื่อแจ้งให้
ทราบผลการให้ สิ น เชื่ อ รถยนต์แ ละรายละเอี ย ดต่ า งๆ เมื่ อ คุ ณ เป็ นลู ก ค้า ของ
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อรถยนต์
กลุ่มกรุ งศรี อาจต้องเปิ ดเผยข้อมูลของคุณให้แก่บุคคลผู้รับผิดชอบในการจัดการ
และดําเนินการต่ างๆ เกี่ยวกับการขายทอดตลาดยานพาหนะที่กลุ่มกรุ งศรี กลับเข้า
ครอบครอง ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ ยวกับการขายทอดตลาดในกรณี ที่คุณเป็ น
ลู ก ค้า ผลิ ต ภัณ ฑ์ สิ น เชื่ อ รถยนต์ ข องกลุ่ ม กรุ งศรี และผิ ด นั ด ชํา ระหนี้ ให้ แ ก่
กลุ่มกรุ งศรี
กลุ่มกรุ งศรี อาจต้องเปิ ดเผยข้อมูลของคุณให้แก่บุคคลผู้เกีย่ วข้ องกับผลิตภัณฑ์ และ
บริการที่คุณเป็ นลูกค้ า (เช่น ผูต้ ิดต่อที่คุณกําหนดให้กลุ่มกรุ งศรี ติดต่อกรณี ที่มีการ
ติดตามหนี้ ผูค้ ้ าํ ประกัน สมาชิกในครอบครัวของคุณ ผูท้ ี่มีการครอบครองทรัพย์สิน
ที่เช่าแบบลีสซิ่ง / เช่าซื้อ)
กลุ่มกรุ งศรี อาจต้องเปิ ดเผยข้อมูลของคุณให้แก่ผแู ้ ทน นายจ้าง ผูใ้ ห้การสนับสนุน
ของคุณและบุคคลภายนอกที่มีหน้าที่ในการให้บริ การแก่คุณ
กลุ่มกรุ งศรี อาจต้องเปิ ดเผยข้อมูลของคุณให้แก่บุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องในการให้ บริการที่
คุณได้ รับจากกลุ่มกรุ งศรี เช่น ผูค้ า้ ยานพาหนะที่ส่งต่อคําขอรับสิ นเชื่อให้แก่ กลุ่ม
กรุ งศรี นายหน้า ตัวแทน ผูซ้ ้ือหนี้ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริ การที่คุณเป็ นลูกค้า (เช่น
ผูต้ ิ ดต่อที่ คุณระบุ ให้กลุ่มกรุ งศรี ติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์ในการติ ดตามหนี้ ผูค้ ้ าํ
ประกัน สมาชิ กในครอบครัวของคุณ ผูท้ ี่ มีการครอบครองยานพาหนะที่ เช่าซื้ อ)
การดําเนิ นการทางธนาคารที่กลุ่มกรุ งศรี ใช้เพื่อบริ หารจัดการการชําระเงินของคุณ
และผูใ้ ห้บริ การด้านการชําระเงินด้วยบัตร ผูด้ าํ เนินการเกี่ยวกับข้อเรี ยกร้องสิ นไหม
ทดแทน และประเมินมูลค่าสิ นทรัพย์ของกลุ่มกรุ งศรี ตัวแทนด้านการสื บทรั พย์
และยึดทรัพย์ รวมทั้งบุคคลผูเ้ ป็ นลูกค้าร่ วมในบัญชี ของคุณ ตัวแทนซึ่ งส่ งต่อใบ
สมัครของคุณให้แก่กลุ่มกรุ งศรี บริ ษทั ประกันภัย ผูว้ างแผนการลงทุนซึ่ งส่ งต่อใบ
สมัครของคุ ณให้แก่ กลุ่มกรุ งศรี ผูร้ ั บโอนสิ ทธิ และ/หรื อ หน้าที่ สมาชิ กของผู ้
ให้บริ การแพลตฟอร์ มระบบตรวจสอบยืนยันตัวตนแบบดิ จิทลั (รวมทั้ง Identity
Provider (IdP) Relying Parties (RP) และAuthoritative Sources (AS)) ผู ้ แ ทน
นายจ้างของคุณ ผูใ้ ห้การสนับสนุนและบุคคลภายนอกของคุณที่มีบทบาทหน้าที่ใน
การให้บริ การแก่คุณ แพลตฟอร์ ม FundConnext ผูใ้ ห้บริ การด้านระบบการชําระ
เงิน (เช่น FinNet) ผูใ้ ห้บริ การรับฝากหลักทรัพย์ / คัสโตเดียน (เช่น บริ ษทั ศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน ผูร้ ับหลักประกัน /
จํานํา)
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4. การโอนข้ อมูลของคุณไปยังต่ างประเทศ
กลุ่มกรุ งศรี อาจต้องโอนข้อมูลของคุณไปยังบริ ษทั ในเครื อ บุคคลภายนอกที่ อยู่ในต่างประเทศ (เช่น ญี่ปุ่น สิ งคโปร์ ไต้หวัน
ฟิ ลิปปิ นส์ อินโดนี เซี ย ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ เวียดนาม อิสราเอล อินเดี ย ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริ กา สหราชอาณาจักร และ
ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป) รวมทั้งแพลตฟอร์มของคลาวด์ (Cloud) ทั้งนี้ เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ทางธุรกิจหรื อเพื่อประโยชน์
ของคุณ โดยขึ้นอยูก่ บั บริ ษทั ในกลุ่มกรุ งศรี ที่คุณได้ติดต่อด้วย เช่น ในกรณี ที่กลุ่มกรุ งศรี ใช้ระบบและการบริ การ โอนข้อมูลของ
คุณให้แก่ผูใ้ ห้บริ การที่ มีการดําเนิ นงานนอกประเทศไทยเพื่อจัดทํา Credit Scoring ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งในกระบวนการพิจารณา
สิ นเชื่อ หรื อเมื่อกลุ่มกรุ งศรี ให้บริ การส่งเงิน กลุ่มกรุ งศรี อาจต้องส่งต่อและโอนข้อมูลของคุณให้แก่ธนาคารตัวแทนต่างประเทศ
เพื่อให้ทาํ ธุรกรรมให้แล้วเสร็ จ หรื อกรณี โอนให้แก่พนั ธมิตรทางธุ รกิจในต่างประเทศเพื่อแนะนําโครงการร่ วมลงทุนต่างๆ ที่
น่าสนใจและเพื่อการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําโครงการ หรื อการดําเนินการเมื่อคุณสมัครใช้ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การของบริ ษทั
ในกลุ่มกรุ งศรี หรื อพันธมิตรทางธุ รกิ จ นอกจากนี้ กลุ่มกรุ งศรี ยงั อาจต้องโอนข้อมูลของคุณไปต่างประเทศผ่านผูใ้ ห้บริ การ
เครื อข่ายการชําระเงินเพื่อให้ความเห็นชอบและเพื่อทําธุรกรรมตามที่คุณร้องขอ กลุ่มกรุ งศรี ยงั อาจมีการโอนข้อมูลไปกองทุน
Master Fund ในต่างประเทศ เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของกองทุน Master Fund ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบที่บงั คับ
ใช้ ตลอดจนต้องเปิ ดเผยข้อมูลให้แก่ผจู ้ ดั การกองทุนย่อย (Sub-Manager) ที่อยูต่ ่างประเทศเพื่อประโยชน์ในการบริ หารจัดการ
การลงทุน นอกจากนี้ กลุ่มกรุ งศรี ยงั อาจต้องจัดเก็บข้อมูลของคุณในเครื่ องแม่ข่าย (Server) (เช่น สิ งคโปร์ ) เพื่อสนับสนุนระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้ งั อยู่นอกประเทศไทย อีกทั้งอาจต้องเปิ ดเผยหรื อโอนข้อมูลของคุณให้แก่บริ ษทั แม่ บริ ษทั ในเครื อ
หน่ วยงานกํากับดูแล และหน่ วยงานภาครัฐที่ เกี่ ยวข้องของประเทศอื่นซึ่ งคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติยงั มิ ได้ประกาศ
กําหนดว่าเป็ นประเทศปลายทางที่มีมาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอในขณะที่จดั ทําประกาศฉบับนี้ข้ ึน
เมื่อมีความจําเป็ นที่กลุ่มกรุ งศรี ตอ้ งโอนข้อมูลของคุณไปยังประเทศซึ่งมีมาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลไม่เทียบเท่ากับ
ประเทศไทย กลุ่มกรุ งศรี จะดําเนิ นการเพื่อให้มีมาตรการการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลอย่างเพียงพอสําหรับข้อมูลที่ได้โอนไป
หรื อเพื่อให้การโอนนั้นสามารถดําเนิ นการได้ตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่ บงั คับใช้ เช่น กลุ่มกรุ งศรี อาจขอให้
บุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลที่ ได้โอนไปนั้นตกลงและให้คาํ รับรองกับกลุ่มกรุ งศรี ว่าข้อมูลเหล่านั้นจะได้รับ
ความคุม้ ครองตามมาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เทียบเท่ากับข้อกําหนดในประเทศไทย
5. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคลของคุณ
กลุ่มกรุ งศรี จะเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณไว้เท่าที่จาํ เป็ นเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น ทั้งนี้
ตามรายละเอียดที่กาํ หนดไว้ในประกาศและตามกฎหมายที่บงั คับใช้ อย่างไรก็ตาม กลุ่มกรุ งศรี อาจจําเป็ นต้องเก็บรวบรวมข้อมูล
ของคุณไว้นานกว่าระยะเวลาดังกล่าวเพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่บงั คับใช้ ตลอดจนนโยบายภายในของกลุ่มกรุ งศรี
หรื อเพื่อให้เป็ นไปตามข้อกําหนดด้านการปฏิบตั ิงานของกลุ่มกรุ งศรี (เช่น ข้อกําหนดเรื่ องการเก็บข้อมูลทางบัญชีที่เหมาะสม
การอํานวยความสะดวกในด้านการบริ หารจัดการความสัมพันธ์กบั ลูกค้า) และเพื่อดําเนิ นการตามข้อเรี ยกร้องทางกฎหมายหรื อ
กรณี ที่หน่วยงานกํากับดูแลร้องขอ
6. สิทธิของคุณ
ภายใต้บงั คับแห่ งบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล คุณมีสิทธิ หลายประการที่เกี่ ยวข้องกับการเก็บ
รวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังนี้
(1) สิ ทธิในการเข้ าถึงข้ อมูลส่ วนบุคคล คุณมีสิทธิ ที่จะขอเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณและขอรับสําเนาข้อมูลที่เกี่ยวกับ
การเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อ โอนข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณ และข้อมูลที่เกี่ยวกับสภาพแห่งข้อมูลส่วนบุคคล
ของคุณ รวมทั้งขอให้เปิ ดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณไม่ได้ให้ความยินยอม
เวอร์ชนั 1.4
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(2) สิทธิในการแก้ ไขข้ อมูลส่ วนบุคคลให้ ถูกต้อง เป็ นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ ก่อให้ เกิดความเข้ าใจผิด หากคุณเห็นว่าข้อมูล
ส่ วนบุคคลของคุณไม่ถูกต้อง ไม่เป็ นปั จจุบนั หรื อไม่สมบูรณ์ คุณมีสิทธิ ขอให้แก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณดังกล่าว
ให้เป็ นไปอย่างถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั และสมบูรณ์ครบถ้วนได้
(3) สิ ทธิในการลบหรื อทําลายข้ อมูลส่ วนบุคคล คุณมีสิทธิ ขอให้ลบหรื อทําลายข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณ ตลอดจนการทํา
ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของคุณอยูใ่ นลักษณะของข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตวั บุคคลที่เป็ นเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลได้ ทั้งนี้
การใช้สิทธิในการลบหรื อทําลายข้อมูลส่วนบุคคลในประการนี้จะต้องอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกําหนด
(4) สิ ทธิในการระงับการใช้ ข้อมูลส่ วนบุคคล คุณมีสิทธิ ขอให้ระงับการใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของคุณ เช่น ในกรณี ท่ี คุณ
พบว่าข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณไม่ถูกต้อง คุณอาจใช้สิทธิ ระงับการใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลดังกล่าวจนกว่าจะมีการแก้ไข
ให้ถูกต้อง
(5) สิทธิในการคัดค้ านการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล คุณมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อ
เปิ ดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับคุณ รวมถึงกรณี ที่มีวตั ถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรงและการทําบัญชีประวัติ
ที่เกี่ยวข้องกับการตลาดแบบตรงดังกล่าว
(6) สิ ทธิ ในการเพิกถอนความยินยอมการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมู ลส่ วนบุคคล ในกรณี ที่คุณได้เคยให้ความ
ยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณมีสิทธิขอเพิกถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้
(7) สิ ทธิในการขอรั บ ส่ ง หรื อโอนข้ อมูลส่ วนบุคคล ในกรณี ที่กฎหมายได้ให้สิทธิ ไว้ คุณมีสิทธิ ในการขอรับข้อมูลส่ วน
บุคคลของคุณจากกลุ่มกรุ งศรี ในรู ปแบบที่สามารถอ่านหรื อใช้งานโดยทัว่ ไปได้ดว้ ยเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ที่ทาํ งานได้
โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งการส่ งหรื อโอนข้อมูลในรู ปแบบ
ดังกล่าวไปยังองค์กรอื่น
(8) สิทธิในการร้ องเรียนในกรณีทคี่ ุณเห็นว่ ากลุ่มกรุงศรีมไิ ด้ ปฏิบัตติ ามกฎหมายเกีย่ วกับการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล คุณ
มีสิทธิ ในการร้องเรี ยนไปยังหน่ วยงานที่ มีอาํ นาจกํากับดูแลการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อ โอนข้อมูลส่ วน
บุ ค คลของคุ ณ ทั้ง ในกรณี ที่ก ลุ่ มกรุ งศรี กระทํา การใดๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับข้อมู ล ส่ วนบุ คคลของคุ ณ ด้ว ยตนเอง หรื อ
มอบหมายให้บุคคลอื่นกระทําการแทน ทั้งนี้ ก่อนการใช้สิทธิ ในการร้องเรี ยนต่อหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง กลุ่มกรุ งศรี
ขอให้คุณโปรดติดต่อมายังกลุ่มกรุ งศรี เพื่อให้กลุ่มกรุ งศรี ได้มีโอกาสในการรับทราบถึงข้อเท็จจริ งและชี้แจงในประเด็น
ต่างๆ ตลอดจนจัดการแก้ไขข้อกังวลของคุณก่อนในโอกาสแรก
โดยคุณสามารถแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิดงั กล่าว ผ่านช่องทางที่ระบุดงั นี้
• ผลิตภัณฑ์บตั รเครดิต และผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ผ่านศูนย์บริ การสมาชิก หรื อแอปพลิเคชัน UCHOOSE
• ผลิตภัณฑ์ประกันภัย ประกันชีวติ ผ่าน บริ ษทั กรุ งศรี เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จํากัด หรื อ บริ ษทั กรุ งศรี ไลฟ์
แอสชัวรันส์ โบรกเกอร์ จํากัด โทร 02-777-1900
ทั้งนี้ การขอใช้สิทธิ ของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลตามที่กาํ หนดข้างต้นอาจมีขอ้ จํากัดสิ ทธิ ตามกฎหมาย และในบาง
กรณี กลุ่มกรุ งศรี อาจปฏิเสธคําขอของคุณเมื่อมีเหตุผลอันสมควรและเป็ นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น ในกรณี ที่กลุ่มกรุ งศรี
ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมายหรื อตามคําสัง่ ศาล
7. มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้ อมูล
กลุ่มกรุ งศรี มีนโยบายและมาตรฐานการคุม้ ครองและรักษาความปลอดภัยข้อมูล ไม่วา่ จะเป็ นมาตรการในการบริ หารจัดการ การ
ป้ องกันด้านเทคนิ ค และการป้ องกันทางกายภาพ เกี่ยวกับการเข้าถึงหรื อควบคุมการใช้งานข้อมูลตามประกาศฉบับนี้ รวมทั้ง มี
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นโยบายให้บุคคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาความปลอดภัยข้อมูลอย่าง
เคร่ งครัด นอกจากนี้ กลุ่มกรุ งศรี ยงั ควบคุมดูแลให้คู่สัญญาที่ อยู่ต่างประเทศต้องมีมาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่
เพียงพอ หากกลุ่มกรุ งศรี เห็นว่า ประเทศของคู่สัญญาที่กลุ่มกรุ งศรี ตอ้ งส่ งหรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลไปให้ดงั กล่าวมีมาตรฐาน
การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่เพียงพอ
8. ลิงก์ เชื่ อมต่ อไปยังเว็บไซต์ ของบุคคลภายนอก
สําหรับผูใ้ ช้งานเว็บไซต์ บริ การของกลุ่มกรุ งศรี อาจมีลิงก์เชื่อมต่อไปยังเครื อข่ายสังคมออนไลน์ แพลตฟอร์ม และเว็บไซต์อื่นที่มี
บุคคลภายนอกเป็ นผูด้ าํ เนิ นการ กลุ่มกรุ งศรี พยายามที่จะเชื่ อมต่อไปยังเว็บไซต์ที่มีมาตรฐานในการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
เท่านั้น อย่างไรก็ตาม กลุ่มกรุ งศรี ไม่สามารถรับผิดชอบในเนื้ อหาหรื อมาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของเว็บไซต์อื่น
นั้น เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็ นประการอื่น ข้อมูลส่ วนบุคคลใดที่คุณให้แก่เว็บไซต์ของบุคคลภายนอกนั้นจะถูกเก็บรวบรวมโดย
บุคคลดังกล่าวและอยูภ่ ายใต้ประกาศ / นโยบายเกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของบุคคลภายนอกดังกล่าว (หากมี) ใน
กรณี เช่นว่านี้ กลุ่มกรุ งศรี ไม่อาจควบคุมและไม่อาจรับผิดชอบในการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของคุณโดยบุคคลภายนอกดังกล่าว
9. ติดต่ อกลุ่มกรุงศรี
หากคุณมีขอ้ สงสัย ต้องการเสนอแนะ หรื อมีขอ้ กังวลใดเกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิของกลุ่มกรุ งศรี ในเรื่ องการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
โปรดติดต่อกลุ่มกรุ งศรี ตามที่อยูท่ ี่ปรากฏด้านล่างนี้ กลุ่มกรุ งศรี จะให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
อีเมล: DPO.KSConsumer@krungsri.com
ทีอ่ ยู่: อาคารกรุ งศรี เพลินจิต ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2627-8000
ข้อมูลเพิ่มเติมในการติดต่อเจ้าหน้าที่คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มกรุ งศรี ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบท้าย
ประกาศฉบับนี้

เอกสารแนบท้ าย
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รายชื่ อกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ชื่ อบริษัท
(1) ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) (BAY)

(2) บริ ษทั ในกลุ่มกรุ งศรี คอนซูเมอร์ (KSC) ประกอบด้วย
• บริ ษทั อยุธยา แคปปิ ตอล เซอร์วสิ เซส จํากัด
(AYCAP)
• บริ ษทั บัตรกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (KCC)
• บริ ษทั เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วสิ เซส จํากัด (GCS)
• บริ ษทั กรุ งศรี เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรกเกอร์
จํากัด (KGIB)
• บริ ษทั กรุ งศรี ไลฟ์ แอสชัวรันส์ โบรกเกอร์ จํากัด
(KLAB)
(3) บริ ษทั อยุธยา แคปปิ ตอล ออโต้ ลีส จํากัด (มหาชน)
(AYCAL)

(4) บริ ษทั อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง จํากัด (ADLC)

(5) บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งศรี จํากัด (KSAM)

(6) บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งศรี จํากัด (มหาชน) (KSS)
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ข้ อมูลสถานทีต่ ดิ ต่ อและวิธีการติดต่ อ
อีเมล: dpo.compliance@krungsri.com
ที่อยู:่ ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) อาคารสํานักงาน
ใหญ่ เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยาน
นาวา กรุ งเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2296-2000
อีเมล: dpo.ksconsumer@krungsri.com
ที่อยู:่ อาคารกรุ งศรี เพลินจิตทาวเวอร์ เลขที่ 550 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: 0-2627-8000

อีเมล: dpo.ksauto@krungsri.com
ที่อยู:่ อาคารกรุ งศรี เพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 16 เลขที่ 550 ถนน
เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: 0-2627-6010, 0-2740-7400
อีเมล: dpo-adlc@krungsrileasing.com
ที่ อยู่: อาคารกรุ งศรี เพลิ นจิ ตทาวเวอร์ ชั้น 14 เลขที่ 550 ถนน
เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: 0-2208-2300
อีเมล: dpo.ksam@krungsri.com
ที่อยู:่ อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 และชั้น
18 โซนบี เลขที่ 898 ถนนเพลิ นจิ ต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุ งเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: 0-2657-5757
อีเมล: dpo.kss@krungsrisecurities.com
ที่ อยู่: อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 3 เลขที่ 898 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: 0-2659-7000, 0-2099-7000
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ชื่ อบริษัท
(7) บริ ษทั กรุ งศรี ฟิ นโนเวต จํากัด (KFIN)

(8) บริ ษทั กรุ งศรี นิมเบิล จํากัด (KSN)
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ข้ อมูลสถานทีต่ ดิ ต่ อและวิธีการติดต่ อ
อีเมล: dpo.kfin@krungsri.com
ที่อยู:่ อาคารกรุ งศรี เพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 17 และ ชั้น 20 เลขที่
550 ถนนเพลินจิ ต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร
10330
อีเมล: dpo.center@krungsrinimble.com
ที่ อยู่: อาคารธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) สํานักงาน
ใหญ่ ชั้น 21 เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2208-2849
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