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ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

มีผลบงัคบัใชเ้ม่ือ  มีนาคม 2566 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงนิของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ตามรายช่ือที่

ปรากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี ้(รวมเรียกว่า “กลุ่มกรุงศรี") ตระหนกัถึงความสาํคญัของ

ขอ้มูลของคุณ จึงไดจ้ดัทาํประกาศการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ี (“ประกาศ”) เพ่ือช้ีแจงใหคุ้ณไดท้ราบถึงรายละเอียดเก่ียวกบั

การเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวกบัคุณ (รวมเรียกวา่ “ข้อมูล”)  

ก. ประกาศนีใ้ช้กบัใครบ้าง 

ประกาศฉบบัน้ีบงัคบัใชก้บับุคคลภายนอกท่ีกลุ่มกรุงศรีมีความสมัพนัธ์ดว้ย ซ่ึงรวมถึงการดาํเนินธุรกรรมทั้งในปัจจุบนัและ

ในอนาคต และบุคคลภายนอกผูเ้ป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีกลุ่มกรุงศรีมีการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย หรือโอนตาม

ลกัษณะการประกอบธุรกิจตามปกติของกลุ่มกรุงศรีหรือในการเสนอผลิตภณัฑแ์ละบริการ (เช่น บริการเปิดบญัชีเงินฝาก 

บริการบตัรเครดิต บริการสินเช่ือ บริการสินเช่ือส่วนบุคคล บริการนายหนา้ประกนัภยั บริการเช่าซ้ือ บริการเช่าแบบลีสซ่ิง 

บริการกองทุน บริการหลักทรัพย์) (“ผลิตภัณฑ์และบริการ”) ทั้ งน้ี ข้ึนอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการท่ี

บุคคลภายนอกสมคัรหรือขอใชบ้ริการจากกลุ่มกรุงศรี ซ่ึงรวมถึง  

(1) ลูกคา้บุคคลธรรมดา รวมทั้งผูป้ระกอบการร้านคา้ซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดา 

(2) คู่คา้และผูใ้หบ้ริการซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดา  

(3) กรรมการ ผูแ้ทน ผูถื้อหุ้น ตวัแทน ลูกจา้ง และบุคคลอ่ืนใดท่ีมีฐานะอยา่งเดียวกนั (รวมเรียกวา่ “บุคคลที่สัมพนัธ์

กนั”) ของ  

(ก) นิติบุคคลและบริษทัในเครือท่ีเป็นลูกคา้ของกลุ่มกรุงศรี รวมถึงผูป้ระกอบการซ่ึงเป็นนิติบุคคล 

(ข) พนัธมิตรทางธุรกิจของกลุ่มกรุงศรี (เช่น ผูอ้อกตราสารหน้ี บริษทัประกนัภยั ตวัแทนของสถาบนั

การเงิน)  

(ค) คู่คา้หรือผูใ้ห้บริการซ่ึงเป็นนิติบุคคล รวมทั้งนิติบุคคลอ่ืนใดท่ีเสนอผลิตภณัฑแ์ละบริการใหแ้ก่กลุ่ม

กรุงศรี 

(ง) บริษทัในเครือของกลุ่มกรุงศรีและนิติบุคคลอ่ืนท่ีเขา้ร่วมหรือมุ่งหวงัจะเขา้ร่วมหรือเก่ียวขอ้งกบั

โครงการกบับริษทัในเครือของกลุ่มกรุงศรีอนัเก่ียวกบัเร่ืองของการลงทุนและการดาํเนินธุรกิจ รวมถึง

พนัธมิตรทางธุรกิจท่ีสนใจร่วมลงทุน  

โดยในประกาศฉบบัน้ีใหเ้รียกบุคคลตาม (ข) (ค) และ (ง) รวมกนัวา่ “พนัธมติรทางธุรกจิ” 

(4) ผูใ้ชแ้ละผูรั้บผลิตภณัฑแ์ละบริการ  

(5) บุคคลผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซตแ์ละผูใ้ชเ้วบ็ไซตข์องกลุ่มกรุงศรี รวมทั้งแอปพลิเคชนับนโทรศพัทมื์อถือ อุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ และช่องทางการส่ือสารอ่ืน 

(6) บุคคลอ่ืนใดท่ีกลุ่มกรุงศรีเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล (เช่น กรรมการ ผูแ้ทน ผูถื้อหุน้ ตวัแทน ลูกจา้ง และ/หรือ

บุคคลอ่ืนใดท่ีมีฐานะอยา่งเดียวกนัของบริษทัท่ีกลุ่มกรุงศรีเขา้ไปร่วมลงทุนหรือมีธุรกรรมดว้ย  ผูถื้อหุน้ของ

บริษทัในกลุ่มกรุงศรี ผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ของบริษทัในกลุ่มกรุงศรี ผูค้ ํ้าประกนัซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดา 

ผูเ้ขา้ร่วมประมูลในการขายทอดตลาด ผูต้อบแบบสอบถาม)  
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ขอ้ (1) ถึง (6) รวมเรียกรวมวา่ “คุณ” 

ข. การเปลีย่นแปลงประกาศ 

กลุ่มกรุงศรีอาจแก้ไข เพ่ิมเติม หรือปรับปรุงประกาศฉบบัน้ี รวมถึงรายช่ือบริษทัในกลุ่มกรุงศรีตามเอกสารแนบทา้ย

ประกาศฉบบัน้ีใหเ้ป็นปัจจุบนัเป็นคร้ังคราว ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงแนวปฏิบติัหรือนโยบายของกลุ่มกรุงศรีท่ีเก่ียวกบั

การเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือ โอนขอ้มูลส่วนบุคคล หรือในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงของกฎหมายท่ีบงัคบัใช ้กลุ่ม

กรุงศรีจะแจง้การเปล่ียนแปลงดงักล่าวใหคุ้ณทราบเพ่ือใหคุ้ณไดรั้บขอ้มูลอยา่งเพียงพอ ทั้งน้ี กลุ่มกรุงศรีขอความร่วมมือให้

คุณอ่านประกาศฉบบัน้ีโดยละเอียด และหมัน่ตรวจสอบวา่กลุ่มกรุงศรีไดด้าํเนินการเปล่ียนแปลงขอ้มูลใดบา้งในประกาศ

ฉบบัน้ี 

ค. การเกบ็รวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูล และการคุ้มครองข้อมูลของคุณ 

กลุ่มกรุงศรีจดัทาํประกาศฉบบัน้ีข้ึนโดยมีการอธิบายถึงรายละเอียดของการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือ โอนขอ้มูล

ของคุณ เพ่ือใหคุ้ณทราบถึงสิทธิและทางเลือกต่างๆ เก่ียวกบัขอ้มูลของคุณในฐานะเจา้ของขอ้มูล ตลอดจนวธีิการติดต่อกลุ่ม

กรุงศรีในกรณีท่ีคุณมีขอ้สงสยั 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลทีก่ลุ่มกรุงศรีเกบ็รวบรวม 

1.1. ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบับุคคล ซ่ึงระบุตวับุคคลไดห้รือสามารถทาํให้ระบุตวับุคคลได ้ทั้งน้ี หากมี

ขอ้มูลอ่ืนใดท่ีสามารถรวมเขา้กบัขอ้มูลของคุณได ้หรือมีการใชข้อ้มูลอ่ืนใดเพ่ือจดัทาํขอ้มูลประวติับุคคล กลุ่มกรุงศรีจะ

ถือวา่ขอ้มูลดงักล่าวเป็นขอ้มูลส่วนบุคคล  

กลุ่มกรุงศรีอาจเก็บรวบรวมหรือไดม้าซ่ึงขอ้มูลประเภทต่างๆ ดงัต่อไปน้ี ซ่ึงอาจรวมถึงขอ้มูลของคุณ ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บับริบท

ของความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณกบักลุ่มกรุงศรี และประเภทเจา้ของขอ้มูลของคุณ 

(1) ในกรณีทีคุ่ณเป็นบุคคลธรรมดา  

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอยีดและตวัอย่าง 

ข้อมูลช่ือและช่ืออกัษรย่อ ข้อมูลที่ระบุช่ือเรียก ช่ือที่ใช้เพ่ือเรียกหรือกล่าวถึงคุณ เช่น คาํนําหน้า ช่ือตัว 

อกัษรยอ่จากช่ือตวั ช่ือกลาง นามสกลุ นามสกลุเดิมก่อนสมรส นามแฝงหรือช่ือท่ี

เคยใช ้รวมทั้งลายมือช่ือ 

ข้อมูลเกีย่วกบัคุณลกัษณะของบุคคล รายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะของคุณ เช่น อายุ วนัเดือนปีเกิด เพศ ส่วนสูง 

นํ้ าหนัก สถานภาพการสมรส จํานวนบุตร สัญชาติ ประเทศท่ีเกิด ความเป็น

พลเมืองและสถานภาพ รายละเอียดเก่ียวกับการเกณฑ์ทหาร ข้อมูลเก่ียวกับ

กิจกรรมยามวา่งและความสนใจ ภาพถ่าย ทกัษะในการใชภ้าษา รายละเอียดการ

เดินทาง บนัทึกเสียง ผลการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมและความช่ืนชอบ 

ข้อมูลเกีย่วกบัการตดิต่อ รายละเอยีดในการตดิต่อของคุณ  เช่น ท่ีอยูท่างไปรษณียข์องบา้นหรือท่ีทาํงาน ท่ี

อยู่สําหรับการติดต่อ หมายเลขโทรศพัท์และโทรสารท่ีบา้นหรือท่ีทาํงาน อีเมล 

หมายเลขโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ช่ือผูใ้ชง้านท่ีใชใ้นส่ือสงัคมออนไลน์ ขอ้มูลทะเบียน

บ้าน ประเทศท่ีพาํนักเป็นหลกั ประเภทท่ีพกัอาศยั (เช่น เป็นเจ้าบา้น บ้านพกั

สวสัดิการ บา้นเช่า รวมทั้งค่าเช่า) ท่ีอยูข่องชาวต่างชาติ ณ ประเทศท่ีเกิด แผนท่ี

แสดงท่ีตั้งของท่ีอยูอ่าศยัและท่ีทาํงาน 
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ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอยีดและตวัอย่าง 

ข้อมูลการศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาและการทํางานของคุณ เช่น วุฒิการศึกษาและการเข้า

ศึกษา ผลการศึกษา ใบอนุญาต สมาชิกภาพกบัองคก์รวิชาชีพ  (เช่น สมาชิกสภา

ทนายความ สมาชิกวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย สมาชิกแพทยสภา) 

ข้อมูลเกีย่วกบัการจ้างงาน รายละเอียดเกี่ยวกับการจ้างงาน สถานภาพการจ้างงาน และประวัติการจ้างงาน

ของคุณ  เช่น อาชีพ ยศ ตาํแหน่ง หน้าท่ีการงาน หมายเลขทะเบียนนายจ้าง

หมายเลขบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตขององค์กร สถานภาพใบอนุญาตทํางาน 

รายละเอียดเก่ียวกบัการอนุญาตทาํงาน ขอ้มูลการตรวจสอบบุคคลอา้งอิงและ

ประวติัความเป็นมา (ไม่นับรวมประวติัอาชญากรรม) หมายเลขประจาํตวัผูเ้สีย

ภาษี หมายเลขประจาํตวัพนักงาน ขอ้เรียกร้องประกนัภยั เงินทดแทนแรงงาน 

ประวติัการจ้างงาน (รวมถึงรายละเอียดเก่ียวกับเงินเดือน การเข้างาน และ

ผลประโยชน์ต่างๆ) วนัท่ีวา่จา้งใหท้าํงาน การบอกเลิกจา้ง ทรัพยสิ์นท่ีอยูใ่นความ

ครอบครองของพนักงาน สถานท่ีทาํงานเดิม บริษทัท่ีคุณทาํงานหรือไดรั้บการ

วา่จา้งหรือบริษทัท่ีคุณถือหุ้น การประเมินต่างๆ (การประเมินผลการทาํงานและ

ความเป็นไปได)้ รวมถึงการประเมินทางเทคโนโลย ีการใชเ้ทคโนโลยตี่างๆ (เช่น 

อินเทอร์เน็ต อีเมล)  

ข้อมูลในการระบุตวัตนทีห่น่วยงาน

ภาครัฐออกให้ 

หมายเลขหรือรายละเอียดที่หน่วยงานภาครัฐออกให้คุณเพ่ือใช้ระบุตัวตน เช่น 

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน หมายเลขใบอนุญาตขับรถ หมายเลข

ใบอนุญาตการประกอบการ หมายเลขทะเบียนยานพาหนะ หมายเลขใบอนุญาต

การประกอบวิชาชีพ หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขทะเบียนคนต่างดา้ว 

รายละเอียดทะเบียนบ้าน หมายเลขประจําตัวผู ้ประกันตน / ประกันสังคม 

หมายเลขประจาํตวัอ่ืนใดท่ีหน่วยงานภาครัฐออกให ้

ข้อมูลทางการเงนิและการทาํธุรกรรม ข้อมูลทางการเงนิ สถานภาพ และประวตัทิางการเงนิของคุณ  เช่น  

 ข้อมูลเก่ียวกับการตรวจสอบประวติั หมายเลขบัญชีท่ีใช้กับสถาบัน

การเงิน ช่ือสถาบันการเงิน (รวมทั้ งบริษทับัตรเครดิต) ประวติัการทาํ

ธุรกรรมทางการเงิน ประวติัสินเช่ือ รายละเอียดเก่ียวกบัธนาคารท่ีใช ้การ

ลงทุน เงินฝาก ประวติัการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน รายได ้/ เงินเดือน / 

ค่าธรรมเนียมการให้บริการ / เงินชดเชยอ่ืนๆ การหกัเงินเดือนลูกจา้งตาม

ขอ้กาํหนดของกฎหมาย การหกัเงินเดือนลูกจา้งตามความสมคัรใจ การให้

ความช่วยเหลือทางการเงิน (เช่น ผลประโยชน์ การใหค้วามช่วยเหลือ การ

ใหเ้ปล่า การใหเ้งินสนบัสนุน) ขอ้มูลเก่ียวกบัรายไดข้องครัวเรือน  

 แหล่งท่ีมาของรายได้ ขนาด / องค์ประกอบครัวเรือน ข้อมูลเก่ียวกับ

ยานพาหนะหรือทรัพยสิ์น โบนัส รายละเอียดท่ีปรากฏในแบบรายการ

แสดงเงินไดภ้ายในประเทศ บนัทึกขอ้มูลสินทรัพย ์ภายถ่ายสินทรัพยใ์น

ระหวา่งการลงพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจเยีย่ม วงเงินคํ้าประกนัสูงสุดและจาํนวนงวด

ชาํระ ประเทศซ่ึงเป็นแหล่งท่ีมาของรายได ้กระแสเงินสดในบญัชีธนาคาร 
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หนงัสือรับรองจากธนาคาร วงเงินสินเช่ือ หนงัสือคํ้าประกนัของธนาคาร 

รายละเอียดเก่ียวกับหน้ีสิน ว ัตถุประสงค์ในการเปิดบัญชีธนาคาร 

แหล่งท่ีมาของเงินฝาก งบการเงิน วตัถุประสงคข์องการมีความสัมพนัธ์

ทางธุรกิจหรือการเขา้ทาํธุรกรรม การลงทุน เงินฝาก  

 ข้อมูลเก่ียวกับทักษะทางการเงินและความเหมาะสมด้านการลงทุน 

ประสบการณ์และความรู้เก่ียวกบัการลงทุนและการทาํธุรกรรม  

 รายละเอียดเก่ียวกบัสินทรัพยร์วม ระยะเวลาในการพกัอาศัยอยู่ในท่ีอยู่

ปัจจุบนั หน้ีสินทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานท่ีพกัอาศยั / ยานพาหนะ

ตามท่ีปรากฏในคู่มือการจดทะเบียนยานพาหนะ  

 หลกัประกนั รายละเอียดเก่ียวกบัหน้ีสินท่ีคุณมีกบับุคคลอ่ืนทั้งในฐานะท่ี

เป็นผูใ้หกู้แ้ละผูกู้ ้รวมทั้งรายละเอียดหลกัประกนัท่ีไดม้าและจาํหน่ายไป 

ไดแ้ก่ สังหาริมทรัพยแ์ละอสังหาริมทรัพย ์ตลอดจนกรรมสิทธ์ิและการ

ประเมินค่าหลกัประกนัดงักล่าว  

 วตัถุประสงค์ในการสมคัรขอสินเช่ือ การชาํระเงินดาวน์ ระยะเวลาการ

ชาํระเงินดาวน์ วงเงินกู ้อตัราดอกเบ้ีย 

 ขอ้มูลและประวติัการทาํธุรกรรม เช่น ประวติัการซ้ือของคุณ (การซ้ือ / 

เช่า / คืน สินคา้ ผลิตภณัฑ ์หรือบริการ เงินค่าเช่า ผลประโยชน์ตอบแทน) 

ท่ีอยูใ่นการจดัส่งใบแจง้ยอดชาํระ ใบแจง้หน้ี ขอ้มูลท่ีปรากฏอยูใ่นใบเรียก

เก็บเงิน บันทึกคาํสั่ง รายละเอียดการทํารายการและรายละเอียดของ

คู่สญัญา  

 ขอ้มูลเก่ียวกบัการประกนัภยั เช่น เบ้ียประกนัในปัจจุบนั วงเงินคุม้ครอง

ตามสัญญาประกนัภยั ประวติัการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หมายเลข

กรมธรรมป์ระกนัรถยนตภ์าคบงัคบั (Compulsory Third Party Insurance) 

 ข้อมูลเก่ียวกับสถานท่ีตั้ ง เช่น แผนท่ีแสดงท่ีตั้ งบ้านพัก / ท่ีทํางาน / 

ทรัพยสิ์นท่ีเป็นหลกัประกัน ภาพถ่ายแสดงท่ีตั้ งสถานท่ีประกอบธุรกิจ 

รายละเอียดเก่ียวกบับา้น (เช่น ทะเบียนบา้น) 

ข้อมูลเกีย่วกบับตัรเครดติ รายละเอยีดบัตรเครดติของคุณ เช่น จาํนวนบตัรเครดิตท่ีถือ หมายเลขบตัร / บตัร

เดบิต ช่ือผูถื้อบตัร วนัหมดอาย ุหมายเลข CVV หมายเลข CVC2 หมายเลข CID 

รหสัประจาํตวั รหสั Sort Code วนัท่ีออกบตัร ธนาคารผูอ้อกบตัร ประเภทบตัร 

ข้อมูลเกีย่วกบักรมธรรม์ประกนัภัย ข้อมูลของคุณเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยทั้งฉบับเดิมและปัจจุบัน รวมทั้ ง

ข้อตกลงและเง่ือนไขท่ีเก่ียวข้อง เช่น ผู ้รับประกันภัย หมายเลขกรมธรรม์ 

ประเภทกรมธรรม์ (เช่น ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันภัยรถยนต์ 

ประกนัภยัทรัพยสิ์น ประกนัภยัการเดินทาง และประกนัภยัสาํหรับการประกอบ

ธุรกิจ) วงเงินคุม้ครอง และวงเงินสูงสุด โอกาสเส่ียงภยั หรือขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ขอ้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนั (เช่น บา้น 
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ยานพาหนะ) ข้อมูลเก่ียวกับการขับข่ี ราคาและจํานวน หมายเลขกรมธรรม์

ประกนัภยั หมายเลขนายหนา้ เง่ือนไข (หากมี) ประวติัการชาํระเงินและการทาํ

รายการท่ีเก่ียวกับกรมธรรม์ประกันภยัของลูกคา้ งบการเงิน ภาษี รายได้ และ

บนัทึกการผิดนดั 

ข้อมูลเกีย่วกบัความสัมพนัธ์ทาง

สังคม 

ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางสังคมของคุณ เช่น สถานภาพทางการเมือง 

ความสัมพนัธ์กบักรรมการ ฝ่ายจดัการ และบุคคลผูมี้อาํนาจควบคุมของกลุ่มกรุง

ศรี ความสัมพนัธ์กบันิติบุคคลอ่ืน (เช่น เป็นกรรมการ ฝ่ายบริหารจดัการ ผูถื้อ

หุน้) และความสมัพนัธ์อ่ืน 

ข้อมูลคุณสมบัตทิีใ่ช้ในการแบ่งกลุ่ม ข้อมูลคุณสมบัตทิีใ่ช้ในการแบ่งกลุ่ม เช่น เคร่ืองช้ีวดัดา้นอายคุรัวเรือน ขอ้มูลรหสั

พ้ืนท่ีทางการตลาดท่ีกําหนด ประมาณการรายได้ท่ีระบุ จํานวนสมาชิกใน

ครัว เ รือน จํานวนรถยนต์ ท่ี เ ป็น เจ้าของ  รายละเ อียดการ เข้า ศึกษ า ใ น

ระดบัอุดมศึกษา ประเภทท่ีพกัอาศยั และจาํนวนของผูอ้ยูอ่าศยั  

ข้อมูลเกีย่วกบัผลติภัณฑ์และบริการ รายละเอยีดเกีย่วกบัผลติภัณฑ์และบริการทีก่ลุ่มกรุงศรีให้บริการแก่คุณ เช่น  

 การเปิดใชง้านบญัชี การติดต่อและส่ือสารกบัคุณเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละ

บริการ (รวมทั้งแจง้เตือนคุณใหท้ราบเม่ือมีการเปล่ียนแปลง การปรับปรุง

ขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนั การปรับเปล่ียน หรือการแกไ้ขผลิตภณัฑแ์ละบริการ

อ่ืน การติดตามผลเก่ียวกบัการทาํรายการการแจง้เตือนเก่ียวกบัการต่ออายุ

ผลิตภณัฑป์ระกนัภยั) การออกและส่งมอบบญัชี บตัร เช็ค หนงัสือรับรอง 

หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์และบริการให้แก่คุณไม่วา่จะ

อยูใ่นรูปแบบใด การให้บริการแก่คุณอยา่งต่อเน่ือง (เช่น การต่ออายบุตัร 

บริการรักษาบัญชีเงินกู้ บริการรักษากรมธรรม์ประกันภัย การบริการ

เก่ียวกบัการซ้ือขายกองทุนรวม การเปล่ียนแปลงหลกัทรัพย ์การบริหาร

จัดการหลักทรัพย์ท่ีได้มาทางมรดก) การให้บริการไถ่ถอน (เ ช่น 

หลกัประกนั หลกัทรัพย)์ การปิดบญัชีของคุณ และการดาํเนินการอ่ืนใด

เพ่ือบอกเลิกการให้บริการแก่คุณ รายละเอียดสัญญา (เช่น วนัท่ีของ

สญัญา)  

 รายละเอียดแบบฟอร์มเอกสารและคาํขอเปิดบัญชี (เช่น รายละเอียด

เก่ียวกบัคาํขอเปิดบญัชีกองทุนรวมซ่ึงรวมถึงรายละเอียดการทาํรายการ

กองทุนรวม การหักภาษีสาํหรับเงินปันผล วตัถุประสงคใ์นการเปิดบญัชี

กองทุนรวม และรายละเอียดท่ีปรากฏในใบจองซ้ือกองทุน ซ่ึงรวมถึง

หมายเลขผูถื้อหน่วยลงทุน วนัท่ีจองซ้ือ ช่ือกองทุน จํานวนท่ีจองซ้ือ 

หมายเลขเช็ค) หมายเลขสมาชิก (เช่น สมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพ) 

ประเภทการให้บริการ (เช่น บริการกองทุนรวม) จาํนวนหน่วยลงทุน 

รายละเอียดการโอน (เช่น กองทุนท่ีตอ้งโอน จาํนวนเงินทุนท่ีจะโอน) 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการประเมินความเส่ียงเก่ียวกบัลงทุน (เช่น ความรู้เก่ียวกบั
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การลงทุน ความทนทานต่อความเส่ียง ประสบการณ์ในการลงทุนใน

หลกัทรัพย ์แผนและมุมมองท่ีมีต่อการลงทุน)  

 บันทึกคําสั่งการทํารายการ (เช่น คําสั่งซ้ือขาย) หมายเลขคําขอการ

รับประกันตามท่ีได้ขยายระยะเวลา เวลาท่ีคุณประสงค์ให้กลุ่มกรุงศรี

ติดต่อ ช่องทางการส่ือสาร รหัสสาขา รหัสแคมเปญ รายละเอียดบริษทั

ประกนัภยั ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการประกนัภยั ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย ราคาซ้ือดว้ย

เงินสด การชาํระเงินดาวน์ การลงทุน วตัถุประสงค์ในการขอกูย้ืมเงิน / 

ไฟแนนซ์ วงเงินสินเช่ือ อัตราดอกเบ้ีย งวดการผ่อนชําระ วนัท่ีชําระ

เงินงวดแรก ค่าธรรมเนียมการจดัส่ง ภาษี อตัราภาษีท่ีใช ้  

 การขอใชบ้ริการงานผูถื้อหุ้น เช่น ขอเปล่ียนใบหุน้ และการขอใชสิ้ทธิใน

ฐานะผูถื้อหุน้ เช่น สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น สิทธิในการรับเงิน

ปันผล  

 ขอ้มูลอ่ืนใดท่ีคุณได้ให้ไวเ้ป็นส่วนหน่ึงในการบริการหรือการบริหาร

ความสมัพนัธ์ 

ข้อมูลเกีย่วกบัยานพาหนะหรือ

หลกัประกนั 

รายละเอียดเกี่ยวกับยานพาหนะหรือหลักประกันของคุณ เช่น ราคาประเมิน / 

ตน้ทุนท่ีมีการประเมินค่า ยี่ห้อยานพาหนะ ปีท่ีผลิต ปีท่ีจดทะเบียน หมายเลข

ทะเบียนยานพาหนะ จงัหวดัท่ีจดทะเบียน หมายเลขตวัถงั หมายเลขเคร่ืองยนต์ 

บนัทึกเลขไมล ์และภาระหน้ีสินใดท่ีติดมากบัยานพาหนะ และ/หรือ รายละเอียดอ่ืน

ตามเอกสารทะเบียน (เช่น แรงมา้ / ซีซี) สําเนาเอกสารสิทธ์ิ หรือสิทธิครอบครอง

ท่ีดิน เช่น โฉนดท่ีดิน สญัญาซ้ือขาย ฯลฯ 

ข้อมูลเกีย่วกบัการใช้ข้อมูลออนไลน์

ข้อมูลเชิงเทคนิค ข้อมูลทีเ่กบ็ผ่าน

อุปกรณ์ 

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลออนไลน์ ข้อมูลเชิงเทคนิค ข้อมูลที่เก็บผ่านอุปกรณ์

ของคุณ  เช่น  

 การระบุพิกดั ขอ้มูลการเขา้ถึงส่ือเสียง / ภาพวิดีทศัน์  / ภาพถ่าย / กลอ้ง 

ข้อมูลปฏิทิน ข้อมูลบันทึกการโทร สมุดบัญชีรายช่ือผู ้ติดต่อ / ท่ีอยู่ 

ข้อความหรืออีเมล (เน้ือหาอีเมล) หมายเลขประจําตัวเคร่ือง (Unique 

Device Identifier: UDID) ท่ีอยูไ่อพี (IP Address)   

 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชง้านเวบ็ไซต ์/ การติดตามกิจกรรมการใช้

งานเว็บไซต์ (Clickstream / online website tracking) ประวติัการสืบคน้ 

ประเภทของการเขา้ชมเวบ็ไซต ์ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรมของผูใ้ชง้าน (เช่น 

หน้าเวบ็ไซต์และเน้ือหาท่ีคุณเขา้ชม เวลาท่ีใชบ้นหน้าเวบ็ไซต์ของกลุ่ม

กรุงศรี คุณลกัษณะ (Features) ท่ีใช ้จาํนวนคร้ังในการเขา้เยีย่มชมเวบ็ไซต์

แมว้า่กลุ่มกรุงศรีไม่ทราบตวัตนของผูใ้ชง้านก็ตาม คุกก้ี หรือเทคโนโลยี

อ่ืนใดท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั ภาษาท่ีใชใ้นการเขา้เยีย่มชมเวบ็ไซต ์ 

 ขอ้มูลประจาํตวัในการลอ็กอินรหสัท่ีใชเ้พ่ือความปลอดภยั รหสัการเขา้ถึง

หรือรหัสผ่าน ช่ือบัญชีผู ้ใช้งาน รหัสผ่านเข้าใช้บัญชี หมายเลข PIN 



                                                                                                                                                                            

เวอร์ชนั  1.5  7 / 36       

     

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอยีดและตวัอย่าง 

รายละเอียดการเขา้ถึง เวลาท่ีใชใ้นการเขา้ถึง รายละเอียด Single Sign-on 

(SSO) รหสัผา่นสาํหรับใชค้ร้ังเดียว (OTP) Token และขอ้ความ SMS   

 ข้อมูล Telemetry ข้อมูลท่ีใช้กํากับและอธิบายข้อมูลหลัก (Metadata) 

หมายเลขเคร่ืองและประเภทเคร่ือง เครือข่าย รายละเอียดการเช่ือมต่อ 

ประเภท Plug-in ของเบราวเ์ซอร์รวมทั้ งเวอร์ชัน ระบบปฏิบัติการและ

แพลตฟอร์ม การตั้งค่าเขตเวลาและท่ีตั้ง  

 ขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีท่ีคุณใชแ้ละมีปฏิสัมพนัธ์กบับริการออนไลน์ หรือการ

โฆษณาของกลุ่มกรุงศรี หน้าเว็บไซต์ท่ีคุณใช้คลิกลิงก์เพ่ือใช้บริการ

ออนไลน์ของกลุ่มกรุงศรี (เช่น Referrer URL) เวลาและความถ่ีท่ีคุณใช้

บริการออนไลน์ของกลุ่มกรุงศรี Crash Report และเทคโนโลยีอ่ืนบน

อุปกรณ์การส่ือสารท่ีคุณใชเ้พ่ือเขา้ถึงแพลตฟอร์ม  

 ข้อมูลไร้โครงสร้าง การระบุเอกลักษณ์ด้วยคล่ืนวิทยุ (RFID) รุ่นของ

เคร่ืองมือส่ือสาร ขอ้มูลในอุปกรณ์ MID (เช่น หมายเลขประจาํตวัท่ีแอป

พลิเคชนั LINE สร้างข้ึนซ่ึงมิใช่รหสัประจาํตวั LINE) รหัสสาํหรับการส่ง

คาํตอบแบบสอบถามผา่นทางแอปพลิเคชนั LINE บญัชีผูใ้ชแ้อปพลิเคชนั 

LINE Rabbit ID บญัชีผูใ้ชส่ื้อสงัคมออนไลน์ เช่น Google Facebook 

ข้อมูลเกีย่วกบัพฤตกิรรม ความช่ืน

ชอบ มุมมอง ข้อซักถาม และความ

คดิเห็น 

ข้ อ มู ล เ กี่ ย ว กั บ พ ฤ ติ ก ร ร ม  ค ว า ม ช่ื น ช อ บ  มุ ม ม อ ง  ข้ อ ซั ก ถ า ม  แ ล ะ 

ความคดิเห็นของคุณ เช่น พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีคุณสนใจ 

ขอ้มูลอ่ืนใดท่ีคุณเลือกท่ีจะส่งใหแ้ก่กลุ่มกรุงศรี (รวมถึงการส่งขอ้มูลผ่านทางส่ือ

สังคมออนไลน์หรือการสาํรวจความคิดเห็นออนไลน์) ความคิดเห็น ขอ้ติชม ขอ้

ร้องเรียน คาํแนะนาํ คาํตอบแบบสาํรวจความคิดเห็น ขอ้ซกัถามและขอ้มูลท่ีคุณ

สมัครใจให้ในระหว่างท่ีมีการติดต่อส่ือสารด้านการตลาดหรือการส่ือสาร

เก่ียวกับการบริการลูกคา้ รวมทั้ งขอ้มูลของคุณท่ีเปิดเผยอยู่บนช่ือผูใ้ช้งานส่ือ

สงัคมออนไลน์ของคุณ 

ข้อมูลสําหรับการปฏบิัตติามกฎหมาย

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ

และตามกฎหมายป้องกนัการ

หลกีเลีย่งภาษีของประเทศ

สหรัฐอเมริกา (Foreign Account 

Tax Compliance Act: FATCA) 

ข้อมูลเกี่ยวกับ FATCA ของคุณ เช่น คุณมีสัญชาติหรือสถานท่ีเกิดเก่ียวกับ

สหรัฐอเมริกาหรือไม่ คุณได้สละสถานะความพลเมืองสหรัฐอเมริกาตาม

กฎหมายหรือไม่ คุณถือใบอนุญาตให้อยู่อาศัยและทํางานอย่างถาวรใน

สหรัฐอเมริกาหรือไม่  คุณมีหน้า ท่ีต้องชําระภาษีให้กรมสรรพากรของ

สหรัฐอเมริกาหรือไม่ คุณมีท่ีอยูปั่จจุบนัในสหรัฐอเมริกาหรือไม่ คุณมีท่ีอยูท่าง

ไปรษณียห์รือมีหมายเลขโทรศพัท์ในสหรัฐอเมริกาเพ่ือใชติ้ดต่อคุณหรือบุคคล

อ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบับญัชีท่ีเปิดหรือคงไวก้บักลุ่มกรุงศรีหรือไม่ 

ข้อมูลบันทกึการตดิต่อระหว่างคุณ

กบักลุ่มกรุงศรีเพ่ือใช้ประกอบการ

ให้บริการ 

ข้อมูลบันทึกการติดต่อระหว่างคุณกับกลุ่มกรุงศรีเพ่ือใช้ประกอบการให้บริการ 

เช่น ขอ้มูลบันทึกการสนทนาทางโทรศพัท์ระหว่างคุณกับกลุ่มกรุงศรี บันทึก

ข้อมูลเสียง บันทึกการใช้โทรศัพท์ (Open Text Fields) ข้อมูลการให้ความ

ช่วยเหลือเก่ียวกบัการร่วมจ่าย (Co-Pay) / ความช่วยเหลือทางการเงิน หมายเลข
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ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอยีดและตวัอย่าง 

ประจาํเทอร์มินอล (Terminal ID) ขอ้มูลซ่ึงอยู่ภายใตฟั้งก์ชัน Litigation Holds 

หรือกระบวนการ eDiscovery ข้อมูลท่ีต้องเก็บรักษาเพ่ือประโยชน์ในการ

ฟ้องร้องดาํเนินคดี  

ข้อมูลส่วนบุคคลทีม่คีวาม

ละเอยีดอ่อน 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนของคุณ เช่น ขอ้มูลประวติัอาชญากรรม 

ขอ้มูลเก่ียวกบัศาสนา ขอ้มูลความพิการ ขอ้มูลชีวภาพ (เช่น ขอ้มูลภาพจาํลอง

ใบหนา้ ขอ้มูลจาํลองลายน้ิวมือ)  

กลุ่มกรุงศรีอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลทีม่คีวามละเอยีดอ่อนของคุณตามท่ี

ระบุเอาไวข้า้งตน้ ทั้ งน้ี ตามวตัถุประสงค์ท่ีกาํหนดไวใ้นหัวขอ้ 2.3 ขอ้มูลส่วน

บุคคลท่ีมีความละเอียดอ่อน  

(2) ในกรณีทีคุ่ณเป็นบุคคลทีสั่มพนัธ์กนั 

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอยีดและตวัอย่าง 

ข้อมูลทีใ่ช้ระบุตวัตน ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน เช่น ช่ือตวั ช่ือกลาง นามสกุล อายุ ขอ้มูลเก่ียวกบัการจา้ง

งาน หมายเลขประจาํตวัท่ีทางราชการออกให้ (เช่น หมายเลขบัตรประจําตัว

ประชาชน หมายเลขใบอนุญาตขบัรถ หมายเลขใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ 

หมายเลขหนงัสือเดินทาง หมายเลขทะเบียนคนต่างดา้ว หมายเลขประจาํตวัผูเ้สีย

ภาษี หมายเลขประจาํตวัผูป้ระกนัตน) ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน (เช่น ตาํแหน่ง 

หนา้ท่ีงาน อาชีพ ช่ือตาํแหน่ง บริษทัท่ีคุณทาํงานหรือไดรั้บการวา่จา้ง หรือบริษทั

ท่ีคุณถือหุน้) สญัชาติ ลายมือช่ือ   

ข้อมูลในการตดิต่อของคุณผ่าน

ช่องทางต่างๆ 

ข้อมูลในการติดต่อของคุณผ่านช่องทางต่างๆ  เ ช่น หมายเลขโทรศัพท์  

ท่ีอยู่อีเมล เลขประจาํตวับัญชีผูใ้ช้ส่ือสังคมออนไลน์ หมายเลขประจาํตวัการ

สนทนา (Chat ID) ท่ีอยูอ่าศยั 

หากคุณไม่ให้ขอ้มูลของคุณแก่กลุ่มกรุงศรี กลุ่มกรุงศรีอาจไม่สามารถดาํเนินการเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และบริการให้แก่คุณ

ตามคาํขอ หรืออาจไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีบางประการท่ีกลุ่มกรุงศรีมีต่อคุณ หรืออาจไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีตาม

กฎหมายของกลุ่มกรุงศรีได ้

ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก 

หากคุณมีการให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลอ่ืนแก่กลุ่มกรุงศรี คุณมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการแจง้รายละเอียดตามประกาศ

ฉบับน้ีให้บุคคลดังกล่าวทราบ ตลอดจนการขอความยินยอมจากบุคคลนั้น (หากเป็นกรณีท่ีตอ้งได้รับความยินยอม) 

นอกจากน้ี คุณมีหนา้ท่ีดาํเนินการใดๆ เพ่ือให้กลุ่มกรุงศรีสามารถเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของ

บุคคลนั้นไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายตามท่ีระบุไวใ้นประกาศฉบบัน้ี ทั้งน้ี รายละเอียดใหเ้ป็นไปตามท่ีบริษทัในกลุ่มกรุงศรีท่ี

คุณไดติ้ดต่อดว้ยและใหข้อ้มูลเป็นคนกาํหนด ตวัอยา่งขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลอ่ืนมีดงัต่อไปน้ี 

 ช่ือ นามสกลุ อาย ุเพศ ท่ีอยูไ่ปรษณีย ์/ ท่ีอยูอี่เมล หมายเลขโทรศพัท ์หมายเลขบตัรประจาํตวัประชาชน หมายเลข

หนงัสือเดินทาง 



                                                                                                                                                                            

เวอร์ชนั  1.5  9 / 36       

     

 เอกสารทางการเงิน เงินเดือน ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน (เช่น ตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงาน อาชีพ บริษทัท่ีทาํงาน หรือ

ท่ีบุคคลนั้นไดรั้บการวา่จา้ง หรือท่ีบุคคลนั้นถือหุน้)  

 ความสัมพนัธ์กบักรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลผูมี้อาํนาจควบคุมของกลุ่มกรุงศรี ความสัมพนัธ์กบันิติบุคคลอ่ืน 

(เช่น กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้น) ขอ้มูลของบุคคลท่ีมีอาํนาจควบคุมการทาํรายการต่างๆ ของบญัชีกองทุน 

ตลอดจนผูรั้บโอน ผูรั้บประโยชน์ ข้อมูลเก่ียวกับผูรั้บประโยชน์ทอดสุดท้าย (Ultimate Beneficial Owner) 

คณะกรรมการบริษทั / กรรมการ / ผูถื้อหุ้น / ผูแ้ทนนิติบุคคล ผูจ้ ัดการใหญ่ บุคคลอ่ืนใดท่ีสามารถกาํหนด

นโยบายหรือมีอาํนาจบริหารในองคก์ร  

 สถานภาพทางการเมืองและความสมัพนัธ์กบัคุณ เช่น ญาติท่ีมีสถานภาพทางการเมือง 

 สมาชิกในครอบครัวของคุณ ผูถื้อบญัชีร่วม คู่สมรส / อดีตคู่สมรส ขอ้มูลเก่ียวกบับุตรของคุณ (เช่น คาํนาํหนา้ช่ือ 

ช่ือ นามสกลุ อาย ุเพศ หมายเลขบตัรประจาํตวัท่ีหน่วยงานภาครัฐออกให ้ท่ีอยู ่อีเมล และกิจกรรมท่ีเก่ียวกบับุตร) 

ญาติสนิท ขอ้มูลเจา้บา้น  

 ขอ้มูลเก่ียวกบัผูจ้ดัการมรดกท่ีศาลตั้ง / ผูจ้ดัการมรดกตามพินยักรรม ผูถื้อบญัชีร่วม ขอ้มูลเก่ียวกบัพยาน ขอ้มูล

เก่ียวกบัผูรั้บโอนสิทธิตามหนงัสือมอบอาํนาจ  

 บุคคลผูไ้ด้รับมอบอาํนาจ ผูไ้ด้รับมอบอาํนาจให้รับรอง / สลักหลัง บุคคลผูติ้ดต่อ ผูช้ ําระเงินเบ้ียประกัน  

ผูมี้อาํนาจลงนาม / ผูมี้อาํนาจเบิกถอนเงินฝากในบญัชี ผูค้ ํ้าประกนั บุคคลอา้งอิง ลูกคา้ของบุคคลภายนอก  

 ผูจ้าํนาํ / ผูรั้บจาํนาํ ผูจ้าํนอง / ผูรั้บจาํนอง ผูใ้ห้เช่า / ผูเ้ช่า นายทะเบียนของทรัพยสิ์นท่ีคุณใชเ้ป็นหลกัประกนั 

ลูกหน้ีของคุณ ผูรั้บโอน / ผูรั้บเงิน ผูรั้บชาํระหน้ี นายจา้ง  

 ผูติ้ดต่อสาํหรับการติดตามหน้ี หรือในกรณีท่ีคุณอาจขอใหก้ลุ่มกรุงศรีเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ขอ้มูล

ของคุณแก่บุคคลภายนอก  

 ในบางกรณี กลุ่มกรุงศรีอาจไดรั้บหรือสามารถเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลอ่ืนอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้โดย

ผ่านแหล่งขอ้มูลอ่ืน เช่น บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั (KSAM) อาจเขา้ถึง Single Form บน

แพลตฟอร์ม FundConnext โดยบริษทัไม่ตอ้งใชข้อ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวเพ่ือเสนอผลิตภณัฑแ์ละบริการ เป็นตน้ 

 

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ และคนเสมือนไร้ความสามารถ 

ในกรณีท่ีกลุ่มกรุงศรีทราบอยูก่่อนแลว้วา่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีกลุ่มกรุงศรีจะตอ้งไดรั้บความยินยอมเป็นผูเ้ยาวห์รือ

เป็นบุคคลท่ีไม่สามารถใหค้วามยนิยอมไดด้ว้ยตนเองตามกฎหมาย กลุ่มกรุงศรีจะไม่เก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูเ้ยาวจ์นกวา่จะ

ไดรั้บความยินยอมจากผูใ้ชอ้าํนาจปกครองท่ีมีอาํนาจกระทาํการแทนผูเ้ยาว ์และจะไม่เก็บรวบรวมขอ้มูลจากคนเสมือนไร้

ความสามารถและคนไร้ความสามารถจนกวา่จะไดรั้บความยนิยอมจากผูพิ้ทกัษห์รือผูอ้นุบาล (แลว้แต่กรณี)  

ทั้ งน้ี หากกลุ่มกรุงศรีไม่ทราบมาก่อนว่าเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นผูเ้ยาว ์คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้

ความสามารถ แต่มาทราบในภายหลงัวา่กลุ่มกรุงศรีไดมี้การจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของผูเ้ยาว ์โดยมิไดรั้บความยินยอม

จากผูใ้ชอ้าํนาจปกครองท่ีมีอาํนาจกระทาํการแทนผูเ้ยาว ์(ในกรณีท่ีตอ้งไดรั้บความยินยอมและผูเ้ยาวไ์ม่สามารถให้ความ

ยินยอมได้ด้วยตนเองตามกฎหมาย) หรือได้มีการจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของคนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้

ความสามารถโดยมิไดรั้บความยนิยอมจากผูพิ้ทกัษห์รือผูอ้นุบาล (แลว้แต่กรณี) กลุ่มกรุงศรีจะดาํเนินการลบขอ้มูลดงักล่าว

โดยเร็ว และอาจเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือ โอนขอ้มูลดงักล่าว เฉพาะในกรณีท่ีกลุ่มกรุงศรีสามารถอาศยัเหตุอนั

ชอบดว้ยกฎหมายประการอ่ืนนอกเหนือจากความยนิยอมได ้ 
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คุกกี ้

กลุ่มกรุงศรีอาจใชแ้ละเก็บคุกก้ีและระบบอ่ืนในอุปกรณ์ของคุณ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการดา้นความปลอดภยัใน

การให้บริการของกลุ่มกรุงศรี และเพ่ือใหผู้ใ้ชไ้ดรั้บประสบการณ์ท่ีดีในการใชผ้ลิตภณัฑแ์ละบริการของกลุ่มกรุงศรี ทั้งน้ี 

ข้ึนอยูก่บับริษทัในกลุ่มกรุงศรีท่ีคุณไดติ้ดต่อดว้ย โดยทัว่ไป ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมจากการใชคุ้กก้ีจะไม่เช่ือมโยงกบัขอ้มูลท่ี

อาจระบุตวับุคคลได ้(เช่น ช่ือหรืออีเมลของคุณ) อยา่งไรก็ตาม หากกลุ่มกรุงศรีมีความจาํเป็นตอ้งนาํขอ้มูลส่วนบุคคลของ

คุณเช่ือมโยงกบัคุกก้ีหรือขอ้มูลอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัการใชผ้ลิตภณัฑแ์ละบริการของคุณ กลุ่มกรุงศรีจะถือวา่คุกก้ีดงักล่าวและ

ขอ้มูลท่ีรวมเขา้ดว้ยกนัเป็นขอ้มูลส่วนบุคคล 

1.2. การเกบ็รวบรวมข้อมูลของคุณ 

กลุ่มกรุงศรีเก็บรวบรวมขอ้มูลของคุณผา่นช่องทางต่างๆ ทั้งน้ี โดยช่องทางการเก็บรวบรวมอาจมีความแตกต่างกนัตามแต่

กรณีโดยข้ึนอยูก่บับริษทัในกลุ่มกรุงศรีท่ีคุณไดติ้ดต่อดว้ย 

(1) ช่องทางการให้บริการ กลุ่มกรุงศรีอาจจดัเก็บขอ้มูลของคุณโดยตรงจากคุณ ไม่วา่จะผ่านช่องทางแบบออฟไลน์หรือ

ออนไลน์ (เช่น ผ่านสาขาหรือท่ีทาํการของกลุ่มกรุงศรี การสัมภาษณ์ ไปรษณีย ์เคร่ือง ATM พนักงานเดินเอกสาร) 

หรือการให้บริการผ่านระบบโทรคมนาคม (เช่น ทางโทรศพัท ์ทางอีเมล ทางเวบ็ไซต์) แอปพลิเคชนั แพลตฟอร์ม

เครือข่ายสังคมออนไลน์ (เช่น แอปพลิเคชนั LINE และ Facebook) และช่องทางการส่งเสริมการขายและการตลาด

อ่ืนๆ 

(2) ช่องทางอ่ืนนอกจากการให้บริการ กลุ่มกรุงศรีอาจเก็บรวบรวมขอ้มูลของคุณผา่นช่องทางอ่ืนนอกจากการบริการ เช่น 

เม่ือคุณติดต่อกบักลุ่มกรุงศรีก่อนการทาํธุรกรรม สมคัรใชผ้ลิตภณัฑแ์ละบริการของกลุ่มกรุงศรี ขอเอกสารเสนองาน 

(Pitch) หรือขอ้เสนอต่างๆ จากกลุ่มกรุงศรี เขา้ร่วมในการทาํธุรกรรมหรือการทาํสัญญา (ไม่วา่จะติดต่อและใหข้อ้มูล

ส่วนบุคคลผา่นช่องทางใด เช่น ผา่นสาขาของกลุ่มกรุงศรี แพลตฟอร์มทางอิเลก็ทรอนิกส์ ส่ือสงัคมออนไลน์ของกลุ่ม

กรุงศรี บญัชี LINE ท่ีเป็นทางการของกลุ่มกรุงศรี) หรือขอ้มูลท่ีไดรั้บจากห้องเก็บเอกสาร (Data Room) ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการทาํธุรกรรม 

(3) จากแหล่งอ่ืน กลุ่มกรุงศรีอาจไดรั้บขอ้มูลของคุณจากแหล่งอ่ืน เช่น ขอ้มูลสาธารณะ และ/หรือบริษทัแม่และบริษทัใน

เครือของกลุ่มกรุงศรี (เช่น การไดรั้บขอ้มูลจากผูใ้หบ้ริการท่ีกลุ่มกรุงศรีวา่จา้งใหเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลแทน) 

พนัธมิตรทางธุรกิจของกลุ่มกรุงศรี (เช่น บริษทัท่ีทาํ co-branding ร่วมกัน บริษทัท่ีเขา้ร่วมหรือมุ่งหวงัจะเขา้ร่วม

โครงการกบับริษทัในเครือของกลุ่มกรุงศรีอนัเก่ียวกบัเร่ืองของการลงทุนและการดาํเนินธุรกิจ  บริษทัประกนัภยัใน

เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการประกนัภยั หรือแพลตฟอร์ม FundConnext) บริษทัท่ีกลุ่มกรุงศรีเขา้ไปร่วมลงทุนหรือมีธุรกรรม

ด้วย หน่วยงานท่ีกลุ่มกรุงศรีให้บริการ (รวมทั้ งเว็บไซต์ ตลอดจนช่ือผูใ้ช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน

ดงักล่าว) แหล่งขอ้มูลของทางการ หน่วยงานของรัฐท่ีมีฐานขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือเก่ียวกบับุคคล หน่วยงานภาครัฐ (เช่น 

ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมสรรพากร สํานักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน สํานักงานคณะกรรมการ

กาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั กรมบงัคบัคดี กระทรวงพาณิชย ์สํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์กรมท่ีดิน) ศาล และจากบุคคลภายนอกอ่ืนใด (เช่น ผูท่ี้แนะนาํลูกคา้ ผูแ้ทนของคุณ  

ผูค้า้ หรือบุคคลอ่ืนใดซ่ึงไดรั้บมอบอาํนาจจากคุณ) 

2. ฐานทางกฎหมายและเหตุในการเกบ็รวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือโอนข้อมูลของคุณ 

2.1. ฐานทางกฎหมาย 

กลุ่มกรุงศรีจะพิจารณากาํหนดฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย หรือโอนขอ้มูลของคุณตามความเหมาะสม 

โดยข้ึนอยูก่บับริษทัในกลุ่มกรุงศรีท่ีคุณไดติ้ดต่อดว้ย ทั้งน้ี ฐานทางกฎหมายท่ีกลุ่มกรุงศรีใชเ้ป็นหลกั ไดแ้ก่ 
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ฐานทางกฎหมาย รายละเอยีด 

เพ่ือการปฏิบัตติามสัญญา เพ่ือให้กลุ่มกรุงศรีสามารถปฏิบติัหนา้ท่ี และ/หรือดาํเนินการอนัจาํเป็นต่อการเขา้

ทาํสัญญากบัคุณ และ/หรือเพ่ือเสนอผลิตภณัฑแ์ละบริการใหแ้ก่คุณตามท่ีตอ้งการ

ภายใตส้ัญญาระหว่างคุณกบักลุ่มกรุงศรี (เช่น เพ่ือชาํระและรับชาํระเงิน รวมถึง

การชาํระเงินและรับเงินโดยใชบ้ตัรเครดิตท่ีกลุ่มกรุงศรีออก เพ่ือให้คุณกูย้ืมเงิน

ตามสัญญากูย้ืมเงินท่ีคุณทาํกบักลุ่มกรุงศรี ตลอดจนเพ่ือช่วยคุณชาํระเงินเก่ียวกบั

กรมธรรมป์ระกนัภยั เป็นตน้) และเพ่ือปฏิบติัหนา้ท่ีตามสญัญา 

เพ่ือการปฏิบัตหิน้าทีต่าม

กฎหมาย 

เพ่ือให้กลุ่มกรุงศรีสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมายของกลุ่มกรุงศรี (เช่น การขอ

หลกัฐานเพ่ือพิสูจน์ตวัตนของคุณอนัเป็นการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎหมายป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงินของกลุ่มกรุงศรี และการเปิดเผยขอ้มูลต่อบริษทั ขอ้มูล

เครดิตแห่งชาติ จาํกัด (NCB) เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย

ข้อมูลเครดิต)  และตามกฎหมายป้องกันการหลีกเ ล่ียงภาษีของประเทศ

สหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act: FATCA) 

เป็นการจาํเป็นเพ่ือประโยชน์โดย

ชอบด้วยกฎหมาย 

เ พ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของกลุ่มกรุงศรีและของบุคคลอ่ืน  

(เช่น เพ่ือทาํความเขา้ใจวิธีการท่ีลูกคา้ใชบ้ริการของกลุ่มกรุงศรีและนาํไปพฒันา

เป็นบริการใหม่ ปรับปรุงการให้บริการในปัจจุบนัของกลุ่มกรุงศรี การตรวจจบั

และป้องกันการทุจริตฉ้อฉล) บริหารจัดการระบบและการบริการท่ีใช้เพ่ือการ

ติดตามหน้ีและเพ่ือการจดัการเก่ียวกบัการจาํหน่ายหน้ีสูญ 

เป็นการจาํเป็นต่อชีวติ เพ่ือป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวติ ร่างกาย หรือสุขภาพของคุณ 

ความยนิยอมของคุณ เพ่ือการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลในกรณีท่ีกลุ่มกรุงศรี

ตอ้งได้รับความยินยอม เช่น เพ่ือการส่งเสริมการขาย หรือการประชาสัมพนัธ์

ผลิตภณัฑแ์ละบริการ รวมถึงสิทธิพิเศษท่ีเป็นประโยชน์  

ในกรณีท่ีกลุ่มกรุงศรีมีความจาํเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลของคุณเพ่ือการปฏิบติัตามสัญญาหรือการปฏิบติัหน้าท่ีตาม

กฎหมาย และคุณไม่ใหข้อ้มูลดงักล่าว กลุ่มกรุงศรีอาจไม่สามารถใหบ้ริการหรือดาํเนินการตามท่ีคุณร้องขอได ้

2.2. วตัถุประสงค์ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลของคุณ 

กลุ่มกรุงศรีไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลของคุณเพ่ือวตัถุประสงคห์ลายประการ ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บับริษทัในกลุ่มกรุงศรีท่ีคุณไดติ้ดต่อ

หรือทาํธุรกรรมดว้ย ผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีคุณไดรั้บ ตลอดจนลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณและพนัธมิตรทางธุรกิจ

ของกลุ่มกรุงศรี และ/หรือ ขอ้พิจารณาอ่ืนๆ ในแต่ละบริบท  

ทั้งน้ี วตัถุประสงคต์ามท่ีไดร้ะบุไวต้่อไปน้ีเป็นเพียงกรอบการใชข้อ้มูลของกลุ่มกรุงศรีในขณะท่ีประกาศฉบบัน้ีทาํข้ึน โดย

วตัถุประสงคท่ี์เก่ียวขอ้งกบัคุณเท่านั้นท่ีจะมีผลกบัการใชข้อ้มูลของคุณ  

(1) ขั้นตอนการขอใช้บริการ (Pre-Enrollment) และการรับเข้าเป็นลูกค้า (Onboarding) 

วตัถุประสงค์ รายละเอยีด 

การระบุและพสูิจน์ตวัตน การพิสูจน์ตวัตนและลายมือช่ือ เช่น เม่ือคุณสมคัรใชผ้ลิตภณัฑแ์ละบริการของกลุ่ม

กรุงศรี หรือของบริษทัในเครือ / พนัธมิตรทางธุรกิจของกลุ่มกรุงศรี หรือเม่ือเขา้ทาํ

สัญญาและธุรกรรมกบัคุณ การช่วยให้คุณสามารถสมคัรใชแ้ละรับผลิตภณัฑ์และ
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บริการ การพิสูจน์ขอ้มูลของคุณท่ีใชใ้นการล็อกอิน การพิสูจน์ตาํแหน่งท่ีคุณอยู่

เพ่ือให้คุณสามารถเขา้ถึงบญัชีได ้หรือเพ่ือให้คุณสามารถทาํธุรกรรมออนไลน์ได้

โดยใชช่้องทางท่ีกาํหนดให้ การสร้างลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ การพิสูจน์ตวัตน

ของคุณเม่ือคุณติดต่อกลุ่มกรุงศรีเพ่ือขอรับผลิตภณัฑแ์ละบริการสาํหรับลูกคา้ผา่น

ช่องทางท่ีกาํหนดให ้(เช่น สาขาของกลุ่มกรุงศรี ทางโทรศพัท ์อีเมล หรือบญัชีแอป

พลิเคชนั LINE แอปพลิเคชนับนโทรศพัท์มือถือ และเวบ็ไซต)์ การจดัเก็บคาํถาม

เก่ียวกบัความปลอดภยัสาํหรับกระบวนการพิสูจน์ตวัตน และการพิสูจน์ตาํแหน่งท่ี

คุณอยูเ่พ่ือใหคุ้ณสามารถเขา้ถึงบญัชีได ้

การเสนอราคาและการรับเข้าเป็น

ลูกค้า (Onboarding) 

การเสนอเบ้ียประกันให้คุณพิจารณา การจัดเตรียมใบเสนอราคาหรือขอ้เสนอ

เก่ียวกับผลิตภณัฑ์และบริการของกลุ่มกรุงศรีท่ีคุณสนใจ สมคัร หรือขอใชเ้พ่ือ

นํา ส่ ง ใ ห้ แ ก่ คุ ณ  ก า ร ดํา เ นิ น ก ร ะ บ ว น ก า ร เ ส น อ ร า ค า  ก า ร ล ง ท ะ เ บี ย น  

การดาํเนินการเก่ียวกับใบสมคัรเพ่ือใช้ในการรับเขา้เป็นลูกคา้ การช่วยให้คุณ

สามารถสมคัรและไดรั้บผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

การประเมนิความเหมาะสมด้าน

คุณสมบัต ิการอนุมตัแิละ 

การปฏิเสธ 

 การประเมินใบสมัคร คาํขอ และความเหมาะสมของคุณในการขอรับ

ผลิตภณัฑแ์ละบริการ การตรวจสอบประวติัความเป็นมาเบ้ืองตน้ของลูกคา้ 

การตรวจสอบคุณสมบติัอย่างเต็มรูปแบบสําหรับการขอรับผลิตภณัฑ์และ

บริการ การประเมินความเส่ียงและดาํเนินกระบวนการเก่ียวกบัการพิจารณา

ความเหมาะสมโดยพิจารณาจากประวติัเพ่ือใชใ้นการเสนอพิจารณา และให้

ความเห็นชอบผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีคุณสมคัรหรือร้องขอ การตรวจสอบ

เอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีกลุ่มกรุงศรีไดรั้บ (เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้และ

แบบประเมินความเส่ียงท่ียอมรับได ้หนงัสือรับรองบริษทัและบญัชีรายช่ือ

ผูถื้อหุน้ฉบบัปรับปรุงใหเ้ป็นปัจจุบนั) 

 การเสนอกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือเบ้ียประกนัท่ีมีความเหมาะสม การจดัทาํ

กรมธรรมป์ระกนัภยั การรับประกนัตามระยะเวลาท่ีไดข้ยายออกไป  

 การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านเครดิต การตรวจสอบ / การจัดทํา Credit 

Scoring / Model การสร้างแบบจาํลองสาํหรับการประเมินเครดิตเพ่ือใชใ้น

การประเมินความน่าเช่ือถือดา้นเครดิตของคุณ การตรวจสอบสถานะเครดิต

ของคุณ การประเมินค่าสินทรัพยห์ลกัประกนัโดยการเขา้เยีย่มพ้ืนท่ีหรือการ

สอบสวนขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละการยดึทรัพย ์ 

 การประเมินค่าหลกัประกนัสาํหรับเงินกูย้ืมท่ีมีการจาํนองเป็นหลกัประกนั 

การอนุมัติหรือปฏิเสธคาํขอใช้บริการของคุณ การอนุมัติหลักประกัน

สาํหรับผลิตภณัฑแ์ละบริการ การติดต่อคุณเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ี

คุณขอหรือสมคัร (เช่น ในกรณีท่ีคุณติดต่อสอบถามวา่คาํขอรับบริการของ

คุณนั้นไดรั้บการอนุมติัหรือปฏิเสธ) 
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 การอนุญาตใหก้รมการขนส่งทางบกตรวจสอบและรับรองยานพาหนะ และ

เ พ่ือการตรวจสอบสถานะยานพาหนะและการโอนกรรมสิท ธ์ิใน

ยานพาหนะให้แก่กลุ่มกรุงศรีซ่ึงเป็นขั้นตอนการพิจารณาสินเช่ือในกรณีท่ี

เป็นการบริการรีไฟแนนซ์รถยนต ์การจดทะเบียนยานพาหนะกบักรมการ

ขนส่งทางบก (ใบคู่มือจดทะเบียน)  

การตรวจสอบข้อมูล  การดาํเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ เก่ียวกบัการระบุตวัตน

ของลูกค้าและการตรวจสอบความเส่ียงด้านความปลอดภัยอ่ืนๆ การ

ตรวจสอบตัวตนและสถานะของลูกค้า การตรวจสอบข้อมูลหรือการ

ตรวจสอบความเป็นมาในลกัษณะอ่ืนใด หรือการระบุหาความเส่ียงเก่ียวกบั

คุณ และ/หรือ ลูกคา้ เช่น การทาํความรู้จกัลูกคา้ หรือ Know Your Customer 

(KYC) การตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกับลูกคา้ (Customer Due 

Diligence)  การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน การตรวจสอบการทาํ

รายการระหวา่งกนั การตรวจสอบเก่ียวกบั FATCA การตรวจสอบขอ้มูลท่ี

คุณให้กบักลุ่มกรุงศรีโดยเปรียบเทียบกบัฐานขอ้มูล Blacklist การคดักรอง

โดยเปรียบเทียบขอ้มูลจากฐานขอ้มูลสาธารณะของหน่วยงานด้านการ

บังคบัใช้กฎหมาย และ/หรือ บัญชี Sanction ตามท่ีกฎหมายกาํหนด และ

บญัชีรายช่ืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการ

พิสูจน์ทราบ การปฏิบัติตามขั้นตอนและกฎระเบียบเก่ียวกับ Sanction  

การตรวจสอบเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ของคุณกบันกัการเมือง การทาํธุรกรรม

ทางการเงินและการบริการเก่ียวกบัการชาํระเงิน รวมทั้งการตรวจสอบการ

ทาํธุรกรรม 

 การตรวจสอบและยืนยนัเอกสารท่ีคุณจดัส่งให้ รวมทั้งความเหมาะสมและ

คุณสมบติัในการไดรั้บผลิตภณัฑแ์ละบริการ การตรวจสอบความเหมาะสม

ของคุณในการสมคัรเพ่ือรับผลิตภณัฑแ์ละบริการของกลุ่มกรุงศรี เช่น การ

เปิดบญัชี คาํขอสินเช่ือ การตรวจสอบขอ้มูลสินเช่ือ การตรวจสอบใบคู่มือ

จดทะเบียนก่อนท่ีจะเบิกจ่ายสินเช่ือ 

 การตรวจสอบความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และการตรวจสอบลูกค้าทั้ ง

ระหวา่งท่ีพิจารณารับเขา้เป็นลูกคา้และการตรวจสอบลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง  

 การตรวจสอบการรายงานทางดา้นภาษีอากร / การรายงานตามขอ้กาํหนด

ของกฎหมาย  

 การตรวจสอบขอ้มูลเพ่ือการปรับปรุงและบริหารจดัการฐานขอ้มูลลูกคา้

ของกลุ่มกรุงศรีใหเ้ป็นปัจจุบนั 

 การตรวจสอบความถูกตอ้งและการยกเลิก การตรวจสอบเอกสารของคุณ

เพ่ือใชใ้นการเปิดบญัชี หรือการจดัใหมี้ผลิตภณัฑแ์ละบริการ (เช่น กองทุน

ส่วนบุคคล) 
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การประเมนิและบริหารจดัการ

ความเส่ียง 

 การประเมินความเส่ียงโดยพิจารณาจากขอ้มูลประวติัและขอ้มูลของคุณ

ตามท่ีไดรั้บเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในการรับผลิตภณัฑแ์ละบริการ การ

ประเมินคาํขอหรือความเหมาะสมของคุณในการรับผลิตภณัฑ์และบริการ 

การประเมินความเส่ียงอยา่งต่อเน่ือง 

 การจดัประเภทความเส่ียงของคุณโดยพิจารณาจากหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้

(เช่น บญัชีรายช่ือ Sanction List ประวติัเก่ียวกบัการลม้ละลาย) 

 การบริหารจัดการความเ ส่ียง เชิง รุกสําหรับความเ ส่ียงภายในกลุ่ม

(Intragroup) ในแง่ความเส่ียงดา้นการตลาด ความเส่ียงเก่ียวกบัเครดิต ความ

เส่ียงในการผิดนัดชาํระหน้ี ความเส่ียงเก่ียวกับกระบวนการ ความเส่ียง

เก่ียวกบัสภาพคล่อง และความเส่ียงเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ ตลอดจนความเส่ียง

ในการปฏิบัติการและความเส่ียงด้านกฎหมาย เพ่ือให้สามารถตรวจหา 

จาํกดั และติดตามตรวจสอบความเส่ียงดงักล่าวได ้

 การบริหารจัดการความเส่ียงของกลุ่มบริษทัเพ่ือให้เป็นไปตามกฎและ

ระเบียบของ Japanese Financial Service Agency (JFSA) ซ่ึงใชก้าํกบับริษทั

แม่ในต่างประเทศ และเพ่ือให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของ Basel Committee 

on Banking Supervision (BCBS) 

การคดัเลือกพนัธมติรทางธุรกจิ 

 

(วตัถุประสงคข์อ้น้ีใชใ้นกรณีท่ี

กลุ่มกรุงศรีเก็บรวบรวมขอ้มูลของ

คุณในฐานะบุคคลท่ีสมัพนัธ์กนั

ของพนัธมิตรทางธุรกิจ) 

การตรวจสอบและพิสูจน์ตวัตนของคุณและสถานะของพนัธมิตรทางธุรกิจ การ

ตรวจสอบขอ้มูล การตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ 

(Business Partner Due Diligence) และ/หรือ การตรวจสอบประวติัในลกัษณะอ่ืน

ใด หรือการระบุความเส่ียงเก่ียวกบัคุณและพนัธมิตรทางธุรกิจ (รวมทั้งตรวจสอบ

ขอ้มูลสาธารณะจากหน่วยงานท่ีมีอาํนาจบงัคบัใชก้ฎหมาย และ/หรือ จาก Sanction 

List ของทางการ) การประเมินความเหมาะสมและคุณสมบติัของคุณ พนัธมิตรทาง

ธุรกิจ และบุคลากรในการทาํงานให้กบักลุ่มกรุงศรีการขอใบเสนอราคาหรือให้เขา้

ร่วมประกวดราคา การตรวจสอบเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีกลุ่มกรุงศรีไดรั้บ (เช่น 

หนงัสือรับรองบริษทัและบญัชีรายช่ือผูถื้อหุ้นฉบบัปรับปรุงให้เป็นปัจจุบนั)  การ

ลงทะเบียน การเจรจาต่อรอง และการทาํสัญญาและธุรกรรมกบัคุณ และ/หรือ กบั

พนัธมิตรทางธุรกิจ  

 

(2) การให้และการบริหารจดัการผลติภัณฑ์และบริการ 

วตัถุประสงค์ รายละเอยีด 

การให้และการบริหารจดัการ

ผลติภัณฑ์และบริการ 

การใหแ้ละบริหารจดัการผลิตภณัฑแ์ละบริการตามวตัถุประสงค ์ดงัต่อไปน้ี  

 การติดต่อส่ือสารเพ่ือให้บริการแก่คุณ การให้ข้อมูลหรือบริการตาม 

ขอ้ซักถามของลูกคา้ (เช่น การลงนามในสัญญากับคุณ การอนุมติัขอ้มูล

เก่ียวกับสินเช่ือและแจ้งให้คุณทราบรายละเอียดสินเช่ือและเง่ือนไขการ
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ชําระคืนสินเช่ือ การติดตามสัญญาเช่าแบบลีสซ่ิง / เช่าซ้ือ การเสนอ

ผลิตภณัฑ์ดา้นการประกนัภยั (เช่น การประกนัภยัรถยนต์ ประกนัรถยนต์

ภาคบังคับ (Compulsory Third Party Insurance) ประกันภัยคุ ้มครองการ

ชาํระเงิน (Payment Protection Insurance: PPI)) การขอเอกสารเพ่ิมเติม การ

ต่ออายุกรมธรรม์ และภาษีสําหรับการใชย้านพาหนะบนทอ้งถนน การให้

ข้อมูลเก่ียวกับใบเรียกเก็บเงิน ใบเสร็จรับเงิน การแจ้งผลการสมัครใช้

บริการ) การเร่ิมใหบ้ริการ (เช่น การแจง้เตือนคุณเม่ือมีการเปิดบญัชีและเร่ิม

ใชง้านบญัชีของคุณ การแจง้เตือนเก่ียวกบัการเปิดใชง้านบญัชี การใหค้วาม

ช่วยเหลือและใหบ้ริการแก่ลูกคา้ การติดต่อส่ือสารกบัคุณเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์

และบริการท่ีคุณขอรับ (เช่น การตอบขอ้ซกัถามเก่ียวกบัช่องทางการชาํระ

เ งิน) การติดต่อทาง SMS การดําเนินการตามคําขอเม่ือคุณสมัครใช้

ผลิตภณัฑห์รือบริการจากบริษทัในเครือของกลุ่มกรุงศรี บริษทัในเครือของ 

MUFG Bank, Ltd. และ/หรือพนัธมิตรทางธุรกิจ 

 การออกหรือส่งมอบเอกสารทีเ่กีย่วข้อง การออกและส่งมอบบญัชี บตัร เช็ค 

หนงัสือรับรอง และเอกสารตอ้นรับลูกคา้ใหม่ หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัผลิตภณัฑแ์ละบริการใหแ้ก่คุณไม่วา่จะอยูใ่นรูปแบบใด รวมถึงการแจง้

ลูกคา้ให้ทราบถึงวนัท่ีสัญญาประกนัภยัมีผลบงัคบัใช ้และ/หรือ ขอ้มูลอ่ืน

เก่ียวกับการประกันภยั การจัดพิมพ์และส่ง / นําส่งเอกสาร (เช่น สัญญา 

จดหมายตอ้นรับลูกคา้ หนังสือแจง้เตือนจากบริษทั ขอ้มูลเครดิตแห่งชาติ 

จาํกัด แบบฟอร์มการชาํระเงิน ใบเสร็จรับเงิน เคร่ืองหมายภาษีรถยนต์ 

กรมธรรมป์ระกนัภยั และ/หรือ เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนใด) การออกและส่ง

หนงัสือหรือเอกสารต่างๆ และ/หรือ เอกสาร / หนงัสือท่ีเก่ียวกบัการลงทุน 

(เช่น หนังสือรับรองลูกค้า หนังสือแจ้งผลการทําแบบทดสอบความ

เหมาะสม หนังสือแจง้เก่ียวกบัการทาํธุรกรรม จดหมายรับรอง จดหมาย

ยนืยนั สญัญา และรายงานต่างๆ) การติดตามการนาํส่งทางไปรษณีย ์การให้

ความช่วยเหลือและการแกปั้ญหาดา้นเทคนิค การทาํหนา้ท่ีของส่วนงานทาง

ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง (เช่น การออกสัญญา การเบิกจ่ายสินเช่ือ และการชาํระ

สินเช่ือ)  

 การดําเนินการเกี่ยวกับยานพาหนะ เช่น เช่าแบบลีสซ่ิง / เช่าซ้ือ สินเช่ือรถ 

การตรวจสอบและประเมินค่ายานพาหนะและมูลค่ายานพาหนะ การดาํเนิน

กระบวนการ Top Up การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิในยานพาหนะ การ

ดาํเนินการตรวจสอบและรับรองยานพาหนะของกรมการขนส่งทางบก การ

คืนเอกสารทะเบียนยานพาหนะเม่ือส้ินสุดสญัญา  

 การดําเนินการเกี่ยวกับกองทุน การจดัให้มีการลงทะเบียนและการบริหาร

จดัการผลิตภณัฑ์และบริการ รวมทั้งกรณีท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานภาครัฐ 
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การแจง้เตือนไปยงัคุณเม่ือมีการเปิดบญัชีและเร่ิมการใชง้านบญัชีของคุณ 

การปฏิบติัหนา้ท่ีตามสัญญาของกลุ่มกรุงศรี ตลอดจนการทาํธุรกรรมตามท่ี

มีการร้องขอให้ซ้ือ ขาย สับเปล่ียน และโอนหน่วยลงทุนตามคาํสั่ง หรือ

กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนใด การทาํตามคาํขอรับผลิตภณัฑ์และบริการ เช่น 

การให้บริการของกองทุนรวม การลงทะเบียนบัญชีออนไลน์ / บน

โทรศพัทมื์อถือ คาํขอหักบญัชี การให้ความเห็นชอบการลงทะเบียนบริการ

เดบิต / เครดิตบญัชีโดยตรง การแนะนาํกองทุน การจดัอนัดบัความเส่ียง 

การแจง้เตือน และการแจง้ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัความเส่ียงของกองทุนรวม 

การบริหารจดัการความสัมพนัธ์และการดาํเนินการต่างๆ ท่ีจาํเป็นต่อการ

เสนอผลิตภณัฑแ์ละบริการ รวมทั้งการเสนอขอ้มูลท่ีจาํเป็นในการตดัสินใจ

เก่ียวกบัการลงทุน การส่ือสารกบัคุณเก่ียวกบับริการต่างๆ การแจง้ให้คุณ

ทราบรายละเอียดเก่ียวกบัการทาํธุรกรรม (เช่น การจดัตั้งกองทุนแลว้เสร็จ 

การนําเ งินเข้ากองทุน การไถ่ถอน การเลิก) รวมทั้ งข้อมูลเ ก่ียวกับ

สถานะปัจจุบนัของผลการดาํเนินงานของกองทุนและสภาวะตลาดเป็นราย

เดือน / รายไตรมาส / รายปี หรือเม่ือคุณร้องขอ การจัดให้มีการประชุม

สามญัประจาํปีตามท่ีขอ้บงัคบัของกองทุน  กฎหมายและหรือกฎเกณฑ์ท่ี

บังคับใช้กําหนด การจัดให้มีการสัมมนาและ การฝึกอบรมเก่ียวกับ

ผลิตภณัฑแ์ละบริการดา้นกองทุน การประสานงานกบับุคคลภายนอก (เช่น 

ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม (Trustee) ผูจ้ดัการ

กองทุนย่อย (Sub-Manager)) การให้บริการกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับ

ผลิตภณัฑแ์ละบริการของกลุ่มกรุงศรี (เช่น การบริหารจดัการกองทุนรวม 

กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสํารองเล้ียงชีพ การแกไ้ขเพ่ิมเติมและคง

สัญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องตามคาํขอของคุณ และ/หรือ ตามกฎหมายและ

กฎระเบียบท่ีบังคบัใช้) การรักษาช่ือผูใ้ช้งานของคุณและตรวจสอบผล

ประเมินความเส่ียงของคุณโดยใชแ้บบทดสอบความเหมาะสม การแต่งตั้ง

ผูจ้ดัการกองทุนยอ่ย (Sub-Manager) ใหป้ฏิบติังานในต่างประเทศ หรือผูรั้บ

ฝากทรัพยสิ์น ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม (Trustee) เพ่ือให้การ

สนบัสนุนกลุ่มกรุงศรีในการนาํเสนอผลิตภณัฑแ์ละบริการ การดาํเนินการ

เก่ียวกบัเช็คท่ีถึงกาํหนดเรียกเก็บ การดาํเนินการเลิกกองทุน การปิดบญัชี 

การอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่คุณกรณีท่ีคุณขอรับผลิตภณัฑแ์ละบริการจาก

บุคคลภายนอก การให้การสนบัสนุนและการทาํกิจกรรมอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัผลิตภณัฑแ์ละบริการดงักล่าว 

 การดาํเนินการเกีย่วกบัหลกัทรัพย์และตราสารอนุพนัธ์ การใหบ้ริการ

วางแผน/ท่ีปรึกษาทางการเงิน บริการนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์การคา้

หลกัทรัพย ์การรับประกนัการจาํหน่ายหลกัทรัพย ์การจดัการกองทุนรวม 
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การจดัการกองทุนส่วนบุคคล ท่ีปรึกษาการลงทุน การใหย้มืและยมื

หลกัทรัพย ์การคา้ตราสารอนุพนัธ์ นายหนา้ซ้ือขายตราสารอนุพนัธ์ การให้

คาํปรึกษาดา้นตราสารอนุพนัธ์  และการจดัการกองทุนตราสารอนุพนัธ์  

การจดัหาผลิตภณัฑเ์พ่ือการลงทุนและป้องกนัความเส่ียง (รวมถึงผลิตภณัฑ์

ของบุคคลภายนอก) การทาํวจิยั การวางแผนและการวเิคราะห์ทางสถิติ เช่น 

ดา้นวงเงินลงทุนและพฤติกรรมการลงทุนของคุณ เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการ

พฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

 การดาํเนินการเกีย่วกบับัตรเครดติ บัตรสินเช่ือส่วนบุคคล  การพิจารณาปรับ

เพ่ิมหรือลดวงเงินเครดิตทั้งท่ีเป็นการชัว่คราวหรือถาวร การปรับระดบั 

(อพัเกรดหรือดาวน์เกรด) บตัรเครดิต การทบทวนวงเงิน และการเสนอเปล่ียน

หนา้บตัรใหม่ 

 การดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับรางวัล การให้บริการแลกแตม้ คะแนนสะสม 

หรือรางวลั โดยในบางกรณีจะพิจารณาจากบริการทางการเงิน สถานะลูกคา้ 

บตัรบางประเภท หรือผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีคุณสมคัรใช ้การออกและการ

ประกาศรางวลัผา่นส่ือต่างๆ หรือผา่นแพลตฟอร์มเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

 การดาํเนินการเกีย่วกบัการต่ออายุผลติภัณฑ์และบริการ การเสนอ การแจง้

เตือนเก่ียวกบัการต่ออายผุลิตภณัฑแ์ละบริการ การต่ออายบุตัร การรักษา

บญัชีเงินกู ้ 

 การดาํเนินการเกีย่วกบักรมธรรม์ประกนัภัย การบริการรักษากรมธรรม์

ประกนัภยั การต่ออายกุรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัปัจจุบนั การพิจารณารับ

ประกนัภยัสาํหรับกรมธรรมป์ระกนัภยั การดาํเนินการเก่ียวกบัขอ้เรียกร้อง

ตามสญัญาประกนัภยั หรือการต่ออายกุารรับประกนั การเร่ิมมีผลของการ

รับประกนัท่ีไดต้อ่อาย ุการดาํเนินการออกกรมธรรมป์ระกนัภยั การ

เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรมป์ระกนัภยั การช่วยจดัเตรียม

เอกสารท่ีตอ้งใชใ้นการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์

ประกนัภยั 

 ก า ร ดํ า เนิ น ก า ร เกี่ ย ว กับ กา ร ปิด สั ญ ญา ห รือ ส้ิ นสุ ด ค ว า มสัมพันธ์   

การดําเนินการเก่ียวกับการปิดสัญญา การปิดบัญชีเงินฝาก การไถ่ถอน

ทรัพยจ์าํนอง รวมทั้งการโอนกรรมสิทธ์ิเหนือทรัพยห์ลกัประกนั การเสนอ

ราคาใหแ้ก่ลูกคา้ การปิดบญัชีของคุณ และการดาํเนินการอ่ืนใดเพ่ือบอกเลิก

การใหบ้ริการแก่คุณ 

 การดาํเนินการอ่ืนทีจ่าํเป็นต่อการให้บริการ เช่น การอาํนวยความสะดวกใน

การยืน่ใบสมคัรเพ่ือทาํสญัญาประกนัภยัและใชบ้ริการของกลุ่มกรุงศรี  

การประมวลข้อมูลการทาํธุรกรรม

และ/หรือ การชําระเงนิ 

 การโอนเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใด (รวมทั้งการอาํนวยความสะดวกในการ

โอนเงินหรือผลประโยชน์ดงักล่าว) การนาํส่งเงิน การบริหารจดัการและ
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จดัเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าภาษีอากร และดอกเบ้ียสาํหรับบญัชี การ

คาํนวณและโอนดอกเบ้ียและเงินปันผล (รวมทั้งการอาํนวยความสะดวกใน

การดาํเนินการโอนดงักล่าว)  

 การเปิดเผยขอ้มูลแก่ผูป้ระกอบการและบริษทับตัรเครดิตเพ่ือให้อนุมติัและ

หกับญัชี การดาํเนินการเพ่ือหกับญัชีอตัโนมติั การหกับญัชีเช็คล่วงหนา้  

 การปฏิบติัตามคาํขอและคาํสัง่ของคุณเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการ รวมถึง

การทาํธุรกรรมทางการเงินและบริการเก่ียวกบัการชาํระเงิน การชาํระเงิน

ตามงวด รวมทั้งกระบวนการต่างๆ ในการชาํระเบ้ียประกนั การใหบ้าร์โคด้

แก่ลูกคา้สําหรับการชาํระเงินค่าบริการ ค่าอากรแสตมป์ การตรวจสอบ

ธุรกรรมการชาํระเงิน การยนืยนัการทาํธุรกรรมเสร็จส้ิน บริการเก่ียวกบัการ

ชาํระเงินท่ีเกิดข้ึนตามรอบ 

 การเรียกเก็บเงิน (เช่น เรียกเก็บตามเช็ค) การปรับโครงสร้างหรือกระทบ

ยอดบญัชี (เช่น การปรับโครงสร้างหน้ี)  

 การดาํเนินการต่างๆ เก่ียวกับการบันทึกรายการทางการเงิน การหักเบ้ีย

ประกนัจากวงเงินไฟแนนซ์ยานพาหนะ การยกเลิกรายการชาํระเงิน การคืน

เงินในกรณีท่ีกลุ่มกรุงศรีปฏิเสธท่ีจะให้บริการแก่คุณ การสอบสวนการ

ชาํระเงินท่ีไม่ทราบท่ีมา 

 การออกและนํา ส่งใบกํากับภาษี  ใบ เ รียกเ ก็บ เ งิน ใบ เสร็จ รับเ งิน  

ใบแสดงขอ้มูลรายการเดินบญัชี 

 การเครดิตบญัชีของคุณ การทาํเครดิตบาลานซ์ การพิจารณาคาํขอชาํระหน้ี

บตัรเครดิตของคุณดว้ยวธีิการหกับญัชีเงินฝาก (Direct debit) การระงบัหรือ

ยกเลิกการระงบับญัชี การทาํใหบ้ตัรเครดิตสามารถกลบัมาใชง้านได ้

 การทาํการยกเลิก การยืนยนั การเก็บรวบรวม การรับ และการประมวลผล

การชาํระเงินเบ้ียประกนัภยั  

 การประมวลผลและส่งต่อขอ้เรียกร้องหรือคาํขอของคุณหากคุณเป็นลูกคา้

ของบริษทัในเครือของกลุ่มกรุงศรี  หรือเป็นลูกคา้ของพนัธมิตรทางธุรกิจ

ของกลุ่มกรุงศรี  หรือสนใจผลิตภณัฑ์และบริการของบริษทัในเครือหรือ

พนัธมิตรทางธุรกิจดงักล่าว (เช่น ผลิตภณัฑ์ประกนัภยักองทุนรวม หุ้นกู้

และตราสารหน้ี) การโอนเงิน 

 การจดัสรรเงินทุน การทาํธุรกรรม (เช่น การดาํเนินการเก่ียวกบัการจองซ้ือ

และการลงทุน การไถ่ถอน และการทาํคาํสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุน การ

จ่ายเงินปันผล และเงินตอบแทนอ่ืนๆ) 

การตดิตามหนี ้  การแจ้งให้คุณทราบวนัครบกาํหนดชาํระหน้ี ยอดเงินคา้งชาํระ ดอกเบ้ีย 

ค่าธรรมเนียม การติดตามหน้ีและการบงัคบัใชสิ้ทธิตามสญัญา การทวงถาม
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ให้ชาํระเงิน การติดตามหน้ีท่ีคา้งชาํระหรือเลยกาํหนดชาํระ การเขา้พ้ืนท่ี

เพ่ือเรียกเก็บหน้ี การดาํเนินการกบับญัชีของคุณใหเ้หมาะสมกบักรณีต่างๆ 

(เช่น การปรับโครงสร้างหน้ี) การสืบทรัพย์และยึดทรัพย์ การกลับเข้า

ครอบครองทรัพยสิ์น ทรัพยสิ์นท่ีไดเ้ช่าแบบลีสซ่ิง / เช่าซ้ือ หรือทรัพยสิ์นท่ี

ใช้เป็นหลกัประกัน การขายหน้ีของลูกคา้และการโอนประวติัของลูกคา้

ใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน้ี การเรียกคืนเงิน 

 การดําเนินกระบวนการขายทอดตลาด ( เ ช่น การแจ้งให้คุณทราบ

รายละเอียดการประมูล (เช่น วนั เวลา สถานท่ี และบุคคลภายนอกท่ีเป็น

ผูด้าํเนินการขายทอดตลาด)) รวมถึงเพ่ือติดตามทรัพยสิ์นท่ีคุณเช่าแบบลี

สซ่ิง / เช่าซ้ือจากกลุ่มกรุงศรีตามการใหบ้ริการสินเช่ือ เพ่ือยดึคืน การติดต่อ

คุณเพ่ือไถ่ถอนทรัพยสิ์นท่ีกลุ่มกรุงศรียึดคืน การจดัให้มีการขายทอดตลาด

ทรัพยสิ์นท่ีกลุ่มกรุงศรียึดคืน การติดต่อคุณเพ่ือโอกาสในการเขา้ร่วมการ

ขายทอดตลาดทรัพยสิ์นท่ีกลุ่มกรุงศรียึดคืน การเบิก / โอนเงินส่วนท่ีเกิน

มูลค่าทรัพยสิ์นขายทอดตลาด หรือการเรียกเก็บ / เก็บหน้ีท่ีคา้งชาํระ  

 การดาํเนินการเก่ียวกบับญัชีของคุณตามความเหมาะสม การติดต่อคุณเพ่ือ

ติดตามหน้ี การบริหารจดัการ / หักลบเงินค่าจูงใจต่างๆ เก่ียวกบักรมธรรม์

ประกนัภยัของคุณ  

การปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบนั

และการเกบ็รักษาข้อมูล 

 การกรอกขอ้มูลของคุณ เก็บรวบรวม บนัทึก การบริหารจดัการฐานขอ้มูล

ของลูกคา้ รวมทั้งบนัทึกอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใชใ้นการให้บริการของกลุ่ม

กรุงศรี การปรับปรุงขอ้มูลประวติั / ขอ้มูลของลูกคา้ใหเ้ป็นปัจจุบนั ถูกตอ้ง 

และสมบูรณ์ การทาํสําเนา หรือทาํซํ้ าเอกสารเก่ียวกับแหล่งรายได้ การ

บนัทึกรายการทางธุรกิจและการดาํเนินงาน บริหารจดัการ และดูแลรักษา

ขอ้มูลเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจของกลุ่มกรุงศรี 

 การดาํเนินการอ่ืนใดเพ่ือรักษาขอ้มูล ซ่ึงรวมถึงการยบัย ั้งการดาํเนินการ

เก่ียวกบัขอ้มูลบางส่วนของคุณ รวมถึงการเก็บรักษาสัญญาและเอกสารท่ี

เก่ียวขอ้งท่ีอาจมีการกล่าวอา้งถึงคุณ 

การบริการดูแลลูกค้า  การโทรศพัท์เพ่ือตอ้นรับลูกคา้ การรับเร่ืองร้องเรียน การตอบขอ้ซักถาม

และการดาํเนินการตามคาํขอของคุณเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการของกลุ่ม

กรุงศรี การรับฟังขอ้เสนอแนะ ความคิดเห็น การสอบสวนประเด็นปัญหา

ของคุณและเสนอแนวทางแกปั้ญหา  

 การดูแลบญัชี การวางแผน การดาํเนินการ การบริหารจดัการความสมัพนัธ์ 

(ตามสญัญา) กบัคุณ  

 การให้บริการลูกคา้เก่ียวกบับตัรท่ีสูญหาย เสียหาย หรือถูกขโมย หรือบตัร

ท่ีลูกคา้ไม่ได้รับ การระงับและยกเลิกบัตร การเปล่ียนบัตรทดแทน การ

พิจารณาคาํขอของคุณในการยกเวน้ค่าธรรมเนียม  
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 การจดัส่งของขวญัหรือของรางวลั และการทาํกิจกรรมอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การใหบ้ริการลูกคา้ 

การโฆษณา การทาํการตลาด การ

แจ้งข่าวสาร การประกาศ และการ

แจ้งข้อมูลอ่ืนใดเกีย่วกบัผลติภัณฑ์

และบริการ 

 การแจง้ข่าวสารของกลุ่มกรุงศรีใหคุ้ณทราบ การประกาศ และการส่งขอ้มูล

รูปแบบอ่ืนใดเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่มกรุงศรี ทั้ งท่ีเป็น

ผลิตภณัฑแ์ละบริการในปัจจุบนัหรือผลิตภณัฑแ์ละบริการใหม่ และ/หรือ 

ของบริษทัในเครือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน พนัธมิตรทางธุรกิจ และบุคคลอ่ืน

ใดท่ีกลุ่มกรุงศรีมีความสมัพนัธ์ดว้ย (เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาขอ้น้ีให้

เรียกรวมกันว่า “ผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มกรุงศรี”) การ

ติดต่อหรือดาํเนินการใดๆ เพ่ือแจง้ให้คุณทราบถึงขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์

และบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกรุงศรี ซ่ึงกลุ่มกรุงศรีเช่ือวา่คุณหรือองค์กรท่ี

คุณทาํงานใหน้ั้นจะสนใจ ทั้งน้ี โดยผา่นช่องทางการติดต่อท่ีเหมาะสม (เช่น 

ไปรษณีย ์อีเมล ขอ้ความในโทรศพัท ์โทรศพัท)์  

 การให้สิทธิประโยชน์และขอ้เสนอพิเศษสําหรับผลิตภณัฑ์และบริการท่ี

เก่ียวขอ้งกับกลุ่มกรุงศรี การผลิตและนําเสนอโฆษณาออนไลน์สําหรับ

ผลิตภัณฑ์และบริการท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มกรุงศรีโดยใช้ช่องทางต่างๆ 

(รวมถึงส่ือสังคมออนไลน์ แอปพลิเคชนัท่ีใชส้ําหรับการสนทนาและส่ง

ขอ้ความต่างๆ เช่น Facebook, Google, Line และ Instragram เป็นตน้) การ

กาํหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีจะเป็นลูกคา้ของผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบั

กลุ่มกรุงศรี (Target Advertising) หรือโปรแกรมส่งเสริมการขายท่ีตรงกบั

ความสนใจของลูกคา้กลุ่มกรุงศรี   

 การสํารวจวิเคราะห์และวิจยัดา้นการตลาด การวิเคราะห์พฤติกรรมลูกคา้

และการแบ่งกลุ่มลูกค้า  การวิเคราะห์และค้นหากลุ่มบุคคลท่ีมีลักษณะ

ใกลเ้คียงกนั (Lookalike) การทาํโครงการเสริมสร้างความภกัดีของลูกคา้ 

โปรแกรมการแนะนําลูกค้า และ/หรือ แผนงานและแคมเปญอ่ืนใดท่ีมี

ลกัษณะเดียวกนั รวมถึงแผนงานและแคมเปญดา้นการตลาดและการขายอ่ืน

ใด การประกาศรางวลั การให้รางวลั และ/หรือการจบัรางวลั การประเมิน

หรือปรับปรุงประสิทธิภาพของการทาํการตลาดและแคมเปญต่างๆ การ

บริหารจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้และการให้ลูกคา้เขา้มีส่วนร่วม การ

วางแผนการส่งเสริมการขาย การจดังาน การประชุม สัมมนา และการเยี่ยม

ชมกลุ่มกรุงศรี 
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การจดัทาํรายงานเกีย่วกบัการ

ให้บริการ 

การจัดทาํและเผยแพร่รายงาน (ทั้ งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร) เก่ียวกบั

ผลิตภณัฑแ์ละบริการของกลุ่มกรุงศรี (ไดแ้ก่ รายงานเก่ียวกบัผลการดาํเนินงาน ผล

การให้บริการ ยอดขาย ผลการติดต่อกบัลูกคา้ การหักบญัชีสาํหรับผูป้ระกอบการ

และบริษทัเครือข่ายบัตร การประเมินมูลค่าหลักประกัน การชําระเงินสําหรับ

ผูป้ระกอบการและบริษัทเครือข่ายบัตร การประเมินหลักประกัน) การจัดทํา

รายงานการวิเคราะห์ต่างๆ ตามขอ้กาํหนดของหน่วยงานท่ีมีอาํนาจ รายงานการ

วิเคราะห์ต่างๆ (เช่น การวิเคราะห์ลูกคา้ท่ีไม่มีการเคล่ือนไหวทางบญัชีเพ่ือเร่ิมจดั

รายการส่งเสริมการขาย) และการรายงานประเภทอ่ืนเพ่ือวตัถุประสงคท์างธุรกิจ

ของกลุ่มกรุงศรี  

การปรับปรุงคุณภาพผลติภณัฑ์

และบริการ 

การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการท่ีมีอยู่ การพัฒนา และทดสอบ

ผลิตภณัฑแ์ละบริการใหม่ๆ ของกลุ่มกรุงศรี และของพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีเขา้ร่วม

โครงการกบักลุ่มกรุงศรี การพฒันาวธีิการใหบ้ริการในรูปแบบใหม่เพ่ือตอบสนอง

ความตอ้งการของคุณและเพ่ือใหธุ้รกิจของกลุ่มกรุงศรีเติบโต รวมถึงการวิเคราะห์

ขอ้มูลเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการทาํการตลาดและการเสนอขายบริการของกลุ่มกรุง

ศรี การวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือปรับปรุงระบบ (เช่น พฒันาแบบจาํลองในการแบ่ง

ประเภทกลุ่มลูกคา้เพ่ือให้สามารถให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน) การ

สาํรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของลูกคา้ หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีกลุ่มกรุงศรีเก็บ

รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล (เช่น ผูต้อบแบบสอบถาม) การสาํรวจผลการทาํงานของ

พนักงานกลุ่มกรุงศรี การวิเคราะห์แนวโน้มการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ การ

ให้บริการเพ่ือตอบสนองความตอ้งการเฉพาะบุคคลของคุณในการใชผ้ลิตภัณฑ์

และบริการต่างๆ เพ่ือประสบการณ์ท่ีดีท่ีสุด (เช่น แอปพลิเคชนับนโทรศพัทมื์อถือ

และเวบ็ไซต)์ การรับรู้วา่คุณเขา้ใชง้านโดยใชเ้บราวเ์ซอร์และเคร่ืองมือต่างๆ การ

ติดตามและการวเิคราะห์ผลการดาํเนินงานในการใหบ้ริการ 

การวเิคราะห์ข้อมูล  การวเิคราะห์การใชบ้ริการออนไลน์ของกลุ่มกรุงศรี การศึกษาเพ่ือวเิคราะห์

ว่ า ช่ อ ง ท าง อ อ น ไ ล น์ ใ ด ข อ ง ก ลุ่ ม ก รุ ง ศ รี  ( เ ช่น  แ อ ป พ ลิ เ ค ชัน บน

โทรศพัท์มือถือและเว็บไซต์) ท่ีคุณเขา้เยี่ยมชม และด้านใดของช่องทาง

ออนไลน์ท่ีคุณเห็นวา่เป็นประโยชน์มากท่ีสุด การตรวจสอบจาํนวนผูเ้ขา้ใช้

ผลิตภณัฑ์และบริการออนไลน์ของกลุ่มกรุงศรี การประเมินจุดเช่ือมต่อ 

(Interface) และประสบการณ์ของผูใ้ช้งาน การทดสอบคุณลกัษณะต่างๆ 

หรือฟังกช์นัการใชง้าน การระบุแหล่งท่ีมาของขอ้มูลของคุณ  

 การวเิคราะห์ขอ้มูลเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ การวเิคราะห์การอนุมติัสินเช่ือ

ในอนาคต การสอบทานสินเช่ือของลูกคา้ การตรวจสอบแนวโน้มการ

ประเมินมูลค่าสินทรัพย์ การทบทวนการประเมินมูลค่า  (สําหรับ

หลกัประกนั)  
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 การระบุและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั 

รวมถึงการพฒันาขอ้มูลเชิงคุณภาพ 

การใช้งานเวบ็ไซต์และแพลตฟอร์ม

ของกลุ่มกรุงศรี 

การดูแล ใชง้าน ติดตาม ตรวจสอบและบริหารจดัการเวบ็ไซต ์แพลตฟอร์ม รวมทั้ง

แอปพลิเคชนับนโทรศพัท์มือถือ เพ่ืออาํนวยความสะดวกและเพ่ือให้สามารถใช้

งานได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย เกิดประโยชน์สูงสุด และ

สอดคล้องกับความต้องการของคุณ ปรับปรุงโครงร่าง (Layout) และเน้ือหาท่ี

นําเสนอบนเวบ็ไซต์และแพลตฟอร์มของกลุ่มกรุงศรี ช่วยให้คุณสามารถเขา้ถึง

ระบบต่างๆ ของกลุ่มกรุงศรีและใหค้วามช่วยเหลือดา้นเทคนิคแก่คุณ 

 

(4) การบริหารจดัการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ การป้องกนัการทุจริตฉ้อฉล และการปฏบิัตติามกฎหมาย และการรักษา

ความปลอดภัยของข้อมูล 

วตัถุประสงค์ รายละเอยีด 

การตรวจจบั การป้องกนัการทุจริต 

และการรักษาความปลอดภัยของ

ข้อมูล 

การคน้หา ตรวจจับ ป้องกันความเส่ียง และแก้ปัญหาการทุจริต การฉ้อฉล การ

หลอกลวง  รวมถึงธุรกรรมและแอปพลิเคชนัท่ีมีลกัษณะเป็นการทุจริต การระบุ

ปัญหา การติดตามตรวจสอบ การยืนยนัตวัตน และการควบคุมการบนัทึกรายการ 

(Logs) ในการทาํกิจกรรมบนเครือข่าย การดาํเนินการอ่ืนใดเพ่ือป้องกนักิจกรรมท่ี

จงใจให้เกิดความเสียหายกิจกรรมท่ีผิดกฎหมาย หรือกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

บาํรุงรักษาขอ้มูลในกรณีท่ีสามารถดาํเนินการได ้ การตรวจหาเหตุการณ์ดา้นความ

ปลอดภยั การสืบสวนเก่ียวกบัความปลอดภยัของขอ้มูล การรักษาความปลอดภยั

ในชีวติ สุขอนามยั ทรัพยสิ์น และสิทธิอ่ืนใดของบุคคล  

การบริหารจดัการระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 การติดตามตรวจสอบระบบ เคร่ืองมือ และอินเทอร์เน็ตเพ่ือให้ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศมีความปลอดภัย การทดสอบการเขา้ถึงและการ

บาํรุงรักษาระบบ การแกไ้ขจุดบกพร่อง (Debugging) และขอ้ผิดพลาด การ

วิเคราะห์การใช้บริการออนไลน์ของกลุ่มกรุงศรี  การดําเนินการอ่ืนท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการบาํรุงรักษาขอ้มูล และงานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของ

กลุ่มกรุงศรี  การพฒันาและบริหารจดัการระบบ การให้การสนบัสนุนดา้น

เทคโนโลยสีารสนเทศและความช่วยเหลือเม่ือเกิดปัญหา (Helpdesk)  

 การปฏิบติัตามนโยบายดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างและรักษารหัส

และช่ือผูใ้ชง้านสาํหรับคุณ การบริหารจดัการการเขา้ถึงระบบต่างๆ ท่ีกลุ่ม

กรุงศรีมีสิทธิเขา้ถึง การลบบญัชีท่ีไม่มีการเคล่ือนไหว การใชร้ะบบควบคุม

ทางธุรกิจเพ่ือให้กลุ่มกรุงศรีสามารถประกอบธุรกิจได้ การระบุและ

แก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มกรุงศรี การ

รักษาความปลอดภยัใหแ้ก่ระบบของกลุ่มกรุงศรี 
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การปฏบิัตติามกฎหมายและการ

ระงบัข้อพพิาท 

การปฏิบติัตามกฎหมายท่ีบงัคบัใช ้(รวมถึงกฎหมายอนุบญัญติัต่างๆ แนวปฏิบติั

ตามกฎหมายหรือของหน่วยงานกาํกับดูแล จรรยาบรรณ คาํสั่ง ความเห็น การ

ตีความ ตลอดจนนโยบายภายในของกลุ่มกรุงศรีและของบริษทัในเครือ) การฟ้อง

คดี การต่อสู้คดี การเขา้ร่วมเป็นคู่ความ กระบวนพิจารณาทางกฎหมาย หรือการ

ดาํเนินการอย่างอ่ืนใดเพ่ือต่อสู้ในคดีแพ่ง คดีอาญา การดาํเนินคดีตามกฎหมาย 

หรือกรณีท่ีมีหมายเรียกพยาน กระบวนการทางกฎหมาย กระบวนการบงัคบัคดี 

ขอ้กาํหนดดา้นการกาํกบัดูแล การบงัคบัใชก้ฎหมาย การใชสิ้ทธิตามกฎหมายของ

กลุ่มกรุงศรี หรือการยกขอ้ต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย รวมถึงการติดตามหน้ี

และการเรียกให้ชําระหน้ีท่ีค้างชําระ การสืบสวนและการมีความสัมพันธ์ใน

รูปแบบอ่ืนใดกบัหน่วยงานภาครัฐ หรือปฏิบติัตามคาํสั่งของเจา้หนา้ท่ีรัฐซ่ึงอาจ

รวมถึงคาํสั่งจากเจา้หนา้ท่ีรัฐท่ีอยูน่อกประเทศไทย และ/หรือ การให้ความร่วมมือ

กบัศาล หน่วยงานกาํกบัดูแล เจา้หนา้ท่ีรัฐ และหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายเม่ือกลุ่ม

กรุงศรีมีเหตุผลอนัสมควรให้เช่ือวา่กลุ่มกรุงศรีมีหนา้ท่ีตามกฎหมายท่ีตอ้งกระทาํ

เช่นนั้น และเม่ือกลุ่มกรุงศรีจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งเปิดเผยขอ้มูลของคุณเพ่ือปฏิบติั

หนา้ท่ีตามกฎหมาย การแกไ้ขขอ้ร้องเรียนรวมทั้งขอ้พิพาท การปฏิบติัตามเกณฑ์

การกาํกบัดูแล การระงบัขอ้พิพาท การวางทรัพยข์องคุณแทนการชาํระหน้ีท่ีกรม

บงัคบัคดี  

 

(5) การบริหารจดัการธุรกจิของกลุ่มกรุงศรี  

วตัถุประสงค์ รายละเอยีด 

การบริหารจดัการธุรกจิ การประกอบธุรกิจของกลุ่มกรุงศรี ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงการวางกลยทุธ์และ

การวางแผนสาํหรับองคก์รในการประกอบธุรกิจและในดา้นการเงินของกลุ่มกรุง

ศรี  การเพ่ิมและทดสอบระบบ / กระบวนการต่างๆ การบริหารจดัการงานธุรการ

ภายในกลุ่มกรุงศรี การติดตามและการอา้งอิง (เช่น เม่ือกลุ่มกรุงศรีไดรั้บคาํขอจาก

คุณ) การจัดเก็บ (เช่น การสํารองขอ้มูลและการจัดเก็บขอ้มูลในฐานขอ้มูลแยก

ต่างหาก) การปฏิบติัตามนโยบายดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและความต่อเน่ืองของ

ระบบและการดาํเนินงาน การปฏิบติัหน้าท่ีตามสัญญาท่ีกลุ่มกรุงศรีเป็นคู่สัญญา 

(เช่น สญัญากบัพนัธมิตรทางธุรกิจของกลุ่มกรุงศรี  ผูใ้หบ้ริการแก่กลุ่มกรุงศรี หรือ

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนต่างๆ) สญัญาท่ีกลุ่มกรุงศรีกระทาํการเป็นนายหนา้

หรือตวัแทน การบริหารและควบคุมป้องกนัความเส่ียง  การกาํกบัดูแลกิจการ การ

บริหารดา้นการเงิน การบญัชี และภาษี ตลอดจนการตรวจสอบ การบริหารจดัการ

ทางธุรกิจ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน 

ตลอดจนปฏิบติัตามนโยบายและกระบวนการต่างๆ ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการ

ภายใน และแนวปฏิบติัดา้นธรรมาภิบาลท่ีดี  
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วตัถุประสงค์ รายละเอยีด 

การทาํธุรกรรมขององค์กร เม่ือมีการขาย โอน ควบรวม ปรับโครงสร้าง หรือการดาํเนินการอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะ

คลา้ยกับท่ีระบุไวข้า้งตน้ กลุ่มกรุงศรีตอ้งเปิดเผยและโอนขอ้มูลของคุณให้แก่

บุคคลภายนอกรายใดรายหน่ึงหรือหลายรายตามขอ้กาํหนดในการทาํธุรกรรม

ดงักล่าว 

การจดัหาผลติภณัฑ์และบริการ 

และการส่ือสารเกีย่วกบัการ

ประกอบธุรกจิ 

 

(วตัถุประสงคข์อ้น้ีใชใ้นกรณีท่ี

กลุ่มกรุงศรีเก็บรวบรวมขอ้มูลของ

คุณในฐานะบุคคลท่ีสมัพนัธ์กนั

ของพนัธมิตรทางธุรกิจ) 

 การซ้ือผลิตภณัฑ์หรือบริการจากพนัธมิตรทางธุรกิจของกลุ่มกรุงศรี (เช่น 

การสร้างและส่งคาํสั่งซ้ือให้แก่คุณหรือแก่พนัธมิตรทางธุรกิจ) การติดต่อ

คุณเม่ือคุณหรือพนัธมิตรทางธุรกิจขายผลิตภณัฑแ์ละบริการใหแ้ก่กลุ่มกรุง

ศรี การดาํเนินการเก่ียวกบัการชาํระเงิน การวางแผน การดาํเนินการ การ

บริหารจดัการความสัมพนัธ์ (ตามสัญญา) กบัคุณหรือพนัธมิตรทางธุรกิจ 

การควบคุมดูแลการปฏิบติัตามสัญญาและนโยบายของกลุ่มกรุงศรีของคุณ

หรือพนัธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดภายในกลุ่มกรุง

ศรีรวมทั้งขอ้กาํหนดของบริษทัในเครือของกลุ่มกรุงศรี (รวมทั้งการสืบสวน

และดาํเนินการแกไ้ขการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดหรือนโยบายดงักล่าว) 

 การจดัสรรเงินทุน การทาํธุรกรรม (เช่น การดาํเนินการเก่ียวกบัการจองซ้ือ

และการลงทุนในธุรกิจของคุณหรือพนัธมิตรทางธุรกิจ ) 

 การส่ือสารกบัคุณหรือพนัธมิตรทางธุรกิจเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจ (เช่น 

การส่ือสารกับพนัธมิตรทางธุรกิจเก่ียวกับโครงการของกลุ่มกรุงศรี หรือ

โครงการของพนัธมิตรทางธุรกิจ) หรือเก่ียวกบัโอกาสทางธุรกิจอ่ืนๆ (เช่น 

ตอบขอ้ซักถามหรือคาํขอ แจง้ข่าวรวมทั้งส่ิงพิมพต์่างๆ ซ่ึงคุณอาจสนใจ) 

การให้ความช่วยเหลือและอาํนวยความสะดวกแก่คุณหรือพนัธมิตรทาง

ธุรกิจขณะเขา้ร่วมโครงการกบักลุ่มกรุงศรี ซ่ึงรวมถึงการจดังาน และการ

ประชุมท่ีเก่ียวขอ้ง 

 การกรอกขอ้มูลของคุณหรือพนัธมิตรทางธุรกิจ เก็บรวบรวม บนัทึก การ

บริหารจดัการฐานขอ้มูลของคุณหรือพนัธมิตรทางธุรกิจ  รวมทั้งบนัทึกอ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือใช้ในการให้บริการของกลุ่มกรุงศรี การปรับปรุงข้อมูล

ประวติั / ขอ้มูลของคุณหรือพนัธมิตรทางธุรกิจให้เป็นปัจจุบนั ถูกตอ้ง และ

สมบูรณ์ การทาํสําเนา หรือทาํซํ้ าเอกสารเก่ียวกบัแหล่งรายได ้การบนัทึก

รายการทางธุรกิจและการดาํเนินงาน บริหารจดัการ และดูแลรักษาขอ้มูล

เก่ียวกบัการประกอบธุรกิจของกลุ่มกรุงศรี 

 การดาํเนินการเก่ียวกับการปิดสัญญา และ/หรือการดาํเนินการอ่ืนใดเพ่ือ

ส้ินสุดความสมัพนัธ์กบัคุณหรือพนัธมิตรทางธุรกิจ 
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(6) ความสัมพนัธ์กบัผู้ถือหุ้นของบริษัทในกลุ่มกรุงศรี 

วตัถุประสงค์ รายละเอยีด 

การบริหารจดัการเกีย่วกบัผู้ถือหุ้น

ของบริษัทในกลุ่มกรุงศรี 

การพิสูจน์ตวัตนและลายมือช่ือ เช่น เม่ือคุณติดต่อทาํธุรกรรม ใชสิ้ทธิตามกฎหมาย

ในฐานะผูถื้อหุน้กบับริษทัในกลุ่มกรุงศรีท่ีคุณเป็นผูถื้อหุน้ หรือกระทาํการใดๆ ใน

นามของผูถื้อหุน้ การบริหารจดัการการประชุมผูถื้อหุน้ การเขา้ประชุมผูถื้อหุน้ การ

ออกเสียง การงดออกเสียง การออก / โอนใบหุ้น การซ้ือ / จาํหน่ายหุ้น ทะเบียนผู ้

ถือหุน้ หรือเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

2.3. ข้อมูลส่วนบุคคลทีม่คีวามละเอยีดอ่อน 

กลุ่มกรุงศรีอาจเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความละเอียดอ่อนเฉพาะเม่ือกลุ่มกรุงศรีไดรั้บความ

ยินยอมโดยชดัแจง้จากคุณเท่านั้น เวน้แต่ในกรณีท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ยกข้ึนต่อสู้สิทธิ

เรียกร้องตามกฎหมาย ปฏิบติัตามหรือใชสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ตลอดจนเพ่ือปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมาย เพ่ือประโยชน์

สาธารณะท่ีสาํคญั หรือในกรณีอ่ืนใดท่ีกฎหมายกาํหนดและไดอ้นุญาตไว ้ในกรณีท่ีกลุ่มกรุงศรีตอ้งไดรั้บความยนิยอมจาก

คุณ กลุ่มกรุงศรีจะขอความยินยอมจากคุณโดยใช้วิธีการท่ีเหมาะสม ทั้ งน้ี ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความ

ละเอียดอ่อนซ่ึงกลุ่มกรุงศรีจะเก็บรวบรวมจากคุณนั้น จะข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่างๆ ซ่ึงรวมถึงขอ้พิจารณาวา่บริษทัในกลุ่มกรุง

ศรีท่ีคุณไดติ้ดต่อดว้ย 

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ี

ความละเอยีดอ่อน 
วตัถุประสงค์ 

บันทกึประวตัอิาชญากรรม การเก็บรวบรวมและใชบ้นัทึกประวติัอาชญากรรมของคุณเพ่ือคน้หาและป้องกัน

การกระทาํผิดกฎหมายและการทุจริตฉ้อฉล การดาํเนินคดีเม่ือมีเหตุดงักล่าว รวมถึง

ในกรณีท่ีตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของกฎหมายและกฎระเบียบท่ีบงัคบัใช ้

ข้อมูลชีวภาพ กลุ่มกรุงศรีตอ้งเก็บรวบรวมและใชข้อ้มูลชีวภาพของคุณ (เช่น ขอ้มูลภาพจาํลอง

ใบหน้า ขอ้มูลจาํลองลายน้ิวมือ) เพ่ือตรวจสอบตวัตนของลูกคา้ในกระบวนการ

พิจารณาเพ่ือออกบัตรเครดิต และ/หรือ เพ่ืออนุมติัสินเช่ือส่วนบุคคล เพ่ือยืนยนั

ตวัตน สมคัรใช ้เขา้ถึง และ/หรือ ดาํเนินการอ่ืนใดเพ่ือใชผ้ลิตภณัฑแ์ละบริการของ

กลุ่มกรุงศรี (เช่น การเปิดหรือเขา้ถึงบญัชีโดยใชแ้อปพลิเคชนับนโทรศพัท์มือถือ 

การเปิดบญัชีผา่นสาขา) 

นอกจากน้ี กลุ่มกรุงศรีอาจเก็บขอ้มูลเสียงของคุณ เพ่ือตรวจสอบตวัตนของลูกคา้ใน

การแกปั้ญหาท่ีคุณแจง้ รวมทั้งเปิดเผยขอ้มูลเสียงของคุณใหก้บัผูใ้ห้บริการดา้นการ

รับรู้เสียงเพ่ือปรับและวเิคราะห์ขอ้มูลเสียงของคุณ 

ข้อมูลศาสนา โดยทัว่ไป การเสนอผลิตภณัฑแ์ละบริการให้แก่คุณนั้น กลุ่มกรุงศรีจะไม่ขอขอ้มูล

เก่ียวกับศาสนาจากคุณ อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบติั กลุ่มกรุงศรีอาจไดรั้บขอ้มูล

เก่ียวกับศาสนาจากคุณโดยมิอาจหลีกเล่ียงได้ (เช่น เม่ือกลุ่มกรุงศรีสแกนบัตร

ประจาํตวัประชาชนของคุณเพ่ือใชเ้ป็นเอกสารประกอบการทาํสญัญา / การสมคัรใช้

ผลิตภณัฑแ์ละบริการ หรือเพ่ือตรวจสอบตวัตนของกรรมการ ผูมี้อาํนาจลงนามของ
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ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ี

ความละเอยีดอ่อน 
วตัถุประสงค์ 

บริษทั) ในกรณีเช่นว่าน้ี กลุ่มกรุงศรีจะรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเก่ียวกับ

ศาสนาของคุณตามกฎหมายท่ีบงัคบัใช ้ 

ข้อมูลความพกิาร หากคุณมีความพิการ กลุ่มกรุงศรีอาจตอ้งเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั

ความพิการของคุณ รวมทั้งลายพิมพน้ิ์วมือของคุณเพ่ือจดัทาํสัญญาระหว่างคุณกบั

กลุ่มกรุงศรี (เช่น หากคุณมีความพิการและไม่สามารถลงลายมือช่ือในสญัญากบักลุ่ม

กรุงศรีได ้กลุ่มกรุงศรีจะขอให้คุณใชล้ายพิมพ์น้ิวมือแทน) เพ่ือปฏิบติัหน้าท่ีตาม

กฎหมายให้บรรลุวตัถุประสงคเ์ก่ียวกบัประโยชน์สาธารณะท่ีสาํคญั  คุม้ครองสิทธิ

ขั้นพ้ืนฐานและประโยชน์ของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล (เช่น กรณีขายคืนหน่วย

ลงทุนกองทุนประเภทลดหย่อนภาษีก่อนครบกําหนดหรือผิดเง่ือนไขในการ

ลดหยอ่นภาษี จาํเป็นตอ้งแสดงหลกัฐานความทุพพลภาพเพ่ือไดรั้บการยกเวน้ภาษี 

ณ ท่ีจ่าย) 

ข้อมูลส่วนบุคคลทีล่ะเอยีดอ่อน

ในกรณขีองลูกค้ากลุ่มเปราะบาง 

ในกรณีท่ีคุณเป็นลูกคา้ซ่ึงกลุ่มกรุงศรีเห็นวา่จะตอ้งใชค้วามระมดัระวงัในการติดต่อ

และใหบ้ริการเป็นพิเศษ เช่น มีความบกพร่องทางการไดย้นิหรือการมองเห็น มีภาวะ

บกพร่องทางสุขภาพ หรือมีลกัษณะบกพร่องประการอ่ืนใด ตามประกาศธนาคาร

แห่งประเทศไทยและสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

กลุ่มกรุงศรีจาํเป็นท่ีจะตอ้งรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความละเอียดอ่อนตามท่ี

กฎหมายกาํหนด (เช่น ขอ้มูลสุขภาพ ขอ้มูลความพิการ) เพ่ือจดักลุ่มและวิเคราะห์

ลูกคา้เพ่ือนาํเสนอผลิตภณัฑท่ี์สอดคลอ้งกบัประเภทของกลุ่มลูกคา้ ทั้งน้ี เพ่ือใหคุ้ณ

ไดรั้บขอ้มูลและผลิตภณัฑแ์ละบริการอยา่งเป็นธรรม 

   

3. บุคคลทีก่ลุ่มกรุงศรีเปิดเผยข้อมูลของคุณ 

กลุ่มกรุงศรีอาจเปิดเผยขอ้มูลของคุณให้แก่บุคคลดงัต่อไปน้ีเพ่ือวตัถุประสงคต์ามท่ีไดร้ะบุไวใ้นขอ้ 2 ขา้งตน้ ทั้ งน้ี ข้ึนอยู่กบั

ลกัษณะความสมัพนัธ์ของคุณกบักลุ่มกรุงศรี บริษทัในกลุ่มกรุงศรีท่ีคุณไดติ้ดต่อดว้ย ตลอดจนลกัษณะของผลิตภณัฑแ์ละบริการ

ท่ีคุณไดรั้บจากกลุ่มกรุงศรี  

ประเภทผู้รับข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอยีด 

บริษัทในเครือ กลุ่มกรุงศรีอาจตอ้งเปิดเผยขอ้มูลของคุณให้บริษทัอ่ืนในกลุ่มกรุงศรี บริษทัในเครือของ

กลุ่มกรุงศรี และบริษทัอ่ืนใดภายใตก้ลุ่มกรุงศรี และให้หมายรวมถึง MUFG Bank, Ltd. 

และบริษทัในกลุ่มของ MUFG ท่ีตั้งอยูใ่นประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่

จาํกดัเพียงญ่ีปุ่น สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และ สหราชอาณาจกัร 

นอกจากน้ี กลุ่มกรุงศรีอาจตอ้งเปิดเผยขอ้มูลของคุณในระบบจดัเก็บขอ้มูลส่วนกลาง หรือ

นาํไปประมวลผลท่ีศูนยก์ลางในการประมวลผลขอ้มูลภายในกลุ่มกรุงศรี บริษทัในเครือ

ของกลุ่มกรุงศรี และบริษทัอ่ืนใดภายใตก้ลุ่มกรุงศรี ทั้งน้ี เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพ  

ผู้ให้บริการ กลุ่มกรุงศรีอาจว่าจา้งบริษทัอ่ืนให้เป็นผูใ้ห้บริการแทนกลุ่มกรุงศรี และสนับสนุนการ

ประกอบธุรกิจของกลุ่มกรุงศรี (เช่น ผูใ้ห้บริการภายนอก ตวัแทน ผูรั้บจา้งช่วงงานต่อ) 
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โดยกลุ่มกรุงศรีอาจตอ้งเปิดเผยขอ้มูลของคุณให้แก่ผูใ้ห้บริการเหล่าน้ี หรือผูใ้ห้บริการ

ดงักล่าวอาจเก็บรวบรวมขอ้มูลของคุณแทนกลุ่มกรุงศรี เพ่ือใชใ้นวตัถุประสงคท์างธุรกิจ

ต่างๆ รวมถึงการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ 

เช่น  กลุ่มกรุงศรีว่าจา้งและมอบหมายงานบางส่วนให้แก่ผูใ้ห้บริการด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ และ/หรือ ซอฟท์แวร์ รวมถึงผูใ้ห้บริการดา้นการจดัเก็บ

ขอ้มูล และ/หรือ เอกสาร ผูใ้ห้บริการ Cloud ผูใ้ห้บริการซอฟตแ์วร์ แพลตฟอร์ม เครือข่าย 

ผู ้พัฒนาเว็บไซต์ ผู ้ให้บริการด้านการจัดส่งไปรษณีย์ ผู ้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ ผู ้

ให้บริการดา้นการทาํลาย ผูใ้ห้บริการดา้นการจดัส่งเอกสาร ผูใ้ห้บริการดา้นธุรการและ

การสนบัสนุนการประกอบธุรกิจ ผูใ้ห้บริการดา้นการชาํระเงิน ผูใ้ห้บริการจดัพิมพบ์ตัร ผู ้

ให้บริการจดัพิมพเ์อกสารเพ่ือใชเ้ป็นใบเรียกเก็บเงิน จดหมาย และ/หรือ เอกสารอ่ืนใด 

คลงัสินคา้ ผูติ้ดตามหน้ี ผูใ้หบ้ริการดา้นการจดัการแลกคะแนนสะสม ผูใ้หบ้ริการดา้นการ

จดัการเพ่ือเสริมสร้างความภกัดีของลูกคา้ บริษทัผูใ้ห้บริการดา้นการวจิยั การวิเคราะห์ ผู ้

ให้บริการดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน บริษทัผูใ้หบ้ริการดา้นการตลาด ผูใ้ห้บริการดา้นการส่ง

อีเมล ผูใ้ห้บริการดา้นการส่ง SMS ผูใ้ห้บริการดา้นการป้อนขอ้มูล ผูใ้ห้บริการดา้นการทาํ 

Credit Scoring ตวัแทนผูใ้หบ้ริการการขายทางโทรศพัท ์ผูใ้ห้บริการดา้นการจดัเก็บขอ้มูล  

ผูใ้หบ้ริการยดึทรัพย ์ผูใ้หบ้ริการการโอนกรรมสิทธ์ิ ผูใ้หบ้ริการเก่ียวกบัโทรคมนาคมและ

การส่ือสาร ผูใ้ห้บริการด้าน Crowd Funding ผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ต ผูใ้ห้บริการด้าน

โทรศัพท์มือถือ ผูใ้ห้บริการด้าน Digital ID ผูใ้ห้บริการด้านการโฆษณา ผูใ้ห้บริการ

เก่ียวกบัส่ือสงัคมออนไลน์ บริษทัผูใ้หบ้ริการขอ้มูลอา้งอิงเก่ียวกบัสินเช่ือ ผูใ้หบ้ริการดา้น

การบริหารความเส่ียง ผูร้ายงานข่าว ผูใ้ห้บริการดา้นประชาสัมพนัธ์ และ/หรือ Dispatcher 

ผูใ้หบ้ริการดา้นเครือข่ายการชาํระเงิน ผูใ้หบ้ริการเก่ียวกบัการจดัเก็บและทาํลายเอกสาร ผู ้

ให้บริการดา้นการสํารองขอ้มูล ตวัแทนผูใ้ห้บริการการขายระบบทางไกล ผูใ้ห้บริการ

เก่ียวกบัการจดทะเบียนทรัพยสิ์น ผูใ้ห้บริการประเมินค่าทรัพยสิ์น ตรวจสอบทรัพยสิ์น ผู ้

ใหบ้ริการดา้นการขายทอดตลาด ผูใ้หบ้ริการยนืยนัตวัตน  

นอกจากน้ี กลุ่มกรุงศรีอาจตอ้งเปิดเผย และ/หรือ โอนขอ้มูลของคุณใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการของ

บริษทัประกนัภยั (เช่น ผูส้าํรวจความเสียหาย ผูเ้จรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน โรงพยาบาล 

อู่ซ่อมรถยนต ์และบริษทัประกนัภยัของคู่กรณี) 

ในกรณีท่ีกลุ่มกรุงศรีเก็บรวบรวมขอ้มูลของคุณในฐานะบุคคลท่ีสมัพนัธ์กนัของพนัธมิตร

ทางธุรกิจ กลุ่มกรุงศรีจะเปิดเผยขอ้มูลของคุณให้แก่พนัธมิตรดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ

อ่ืนๆ ของกลุ่มกรุงศรี 

ทีป่รึกษาวชิาชีพ กลุ่มกรุงศรีอาจต้องเปิดเผยข้อมูลของคุณให้แก่ท่ีปรึกษาวิชาชีพด้านการตรวจสอบ 

กฎหมาย บญัชี และการบริการทางภาษีซ่ึงเป็นผูช่้วยเหลือในการประกอบธุรกิจของ กลุ่ม

กรุงศรี และช่วยกลุ่มกรุงศรีในการต่อสู้คดีหรือฟ้องร้องดาํเนินคดีตามกฎหมาย ริเร่ิมและ

จดัการขายทอดตลาด  หรือดาํเนินการทางกฎหมายอย่างอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ การวาง

ทรัพยแ์ทนการปฏิบติัการชาํระหน้ี 
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ในกรณีท่ีกลุ่มกรุงศรีเก็บรวบรวมขอ้มูลของคุณในฐานะบุคคลท่ีสมัพนัธ์กนัของพนัธมิตร

ทางธุรกิจซ่ึงเป็นท่ีปรึกษาวิชาชีพของกลุ่มกรุงศรี กลุ่มกรุงศรีจะเปิดเผยขอ้มูลของคุณ

ใหแ้ก่พนัธมิตรซ่ึงเป็นท่ีปรึกษาวชิาชีพอ่ืนๆ ของกลุ่มกรุงศรี 

พนัธมติรทางธุรกจิ กลุ่มกรุงศรีอาจตอ้งเปิดเผยขอ้มูลของคุณให้แก่บริษทัต่างๆ ท่ีกลุ่มกรุงศรีร่วมงานดว้ยเพ่ือ

เสนอหรือปรับปรุงการให้บริการแก่ลูกคา้ของกลุ่มกรุงศรีในปัจจุบนัหรือในอนาคต เช่น 

สายการบิน โรงแรม สถานออกกาํลงักาย ผูใ้ห้บริการดา้นโทรคมนาคมและการส่ือสาร 

บริษทัผูใ้ห้บริการเก่ียวกบัการบริหารจดัการและปรับโครงสร้างหน้ี ผูป้ระกอบการท่ีคุณ

ซ้ือผลิตภณัฑ์และบริการเพ่ือใชใ้นวตัถุประสงค์ต่างๆ (เช่น เพ่ือดาํเนินการตามคาํสั่งซ้ือ 

จัดเตรียมและส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการท่ีคุณสั่งซ้ือ) พนัธมิตรทางธุรกิจท่ีจัดทํา

โครงการร่วมกนั  พนัธมิตรทางธุรกิจท่ีสนใจร่วมลงทุน พนัธมิตรท่ีมีการร่วมมือกนั (Co-

Branding) บริษทัผูรั้บประกนัภยัและผูรั้บประกนัภยัต่อ (เช่น ประกนัภยัรถยนต์ ประกนั

สุขภาพ ประกนัภยัทรัพยสิ์น ประกนัการเดินทาง ประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคล) ตวัแทน

และผูค้า้ ผูค้า้ท่ีส่งคาํขอรับไฟแนนซ์ของลูกคา้ให้แก่กลุ่มกรุงศรี บริษทัผูใ้ห้บริการดา้น

โทรคมนาคมและการส่ือสาร ผูใ้ห้บริการดา้นแพลตฟอร์มการชาํระเงินและเคาน์เตอร์

เซอร์วสิ ผูใ้หบ้ริการดา้นการสาํรวจ ผูใ้หบ้ริการดา้นการทาํการตลาด การจดัทาํส่ือโฆษณา

และการจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย ธนาคารและสถาบนัการเงินอ่ืน บริษทัหลกัทรัพย์

จดัการกองทุน บริษทัหลกัทรัพย ์บริษทัดา้นการตลาด ตวัแทนของสถาบนัการเงิน บริษทั

ผูใ้ห้บริการเก่ียวกบัหมายเลขโทรศพัท์ ผูใ้ห้บริการแพลตฟอร์มตลาดสําหรับผลิตภณัฑ์

และบริการทางการเงิน ผูป้ระกอบการธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์ส่งคาํขอสินเช่ือของ

คุณใหแ้ก่กลุ่มกรุงศรี ตวัแทนขายของผูพ้ฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 

ในกรณีท่ีกลุ่มกรุงศรีเก็บรวบรวมขอ้มูลของคุณในฐานะบุคคลท่ีสมัพนัธ์กนัของพนัธมิตร

ทางธุรกิจ กลุ่มกรุงศรีจะเปิดเผยขอ้มูลของคุณใหแ้ก่พนัธมิตรทางธุรกิจอ่ืนๆ ของกลุ่มกรุง

ศรี 

สถาบันการเงนิ ข้อมูลเครดติ 

หรือประกนัภัย 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการเงินท่ีให้ความช่วยเหลือกลุ่มกรุงศรีเก่ียวกบัการให้บริการทางการเงิน 

(เช่น ธนาคารอ่ืน สถาบนัการเงินอ่ืน บริษทัท่ีประกอบธุรกิจการเงินอ่ืน บริษทัขอ้มูลเครดิต 

ผูติ้ดตามหน้ีสิน องค์กรด้านการบริหารจัดการหน้ีสิน ผูใ้ห้บริการด้านการชาํระเงิน ผู ้

ให้บริการด้านการส่งขอ้ความเก่ียวกับธุรกรรมทางการเงินท่ีมีความปลอดภยั) การทาํ

ธุรกรรมชาํระเงินและสินเช่ือทัว่โลก การประมวลผลธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทัว่โลก 

ตลอดจนการทาํธุรกรรมหลกัทรัพยท์ั้งในประเทศและระหวา่งประเทศ และธุรกรรมการ

ชาํระเงิน รวมถึงกิจการใหบ้ริการขอ้มูลอา้งอิงเก่ียวกบัสินเช่ือ หน่วยงานท่ีทาํหนา้ท่ีรับรอง

คุณภาพ หน่วยงานท่ีให้บริการเก่ียวกบัการปราบปรามการทุจริต หน่วยงานท่ีให้บริการ

ดา้นการติดตามหน้ีสินและการสืบทรัพย ์รวมทั้ง ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น ผูดู้แลผลประโยชน์

ของกองทุนรวม (Trustee) ผู ้จัดการกองทุนย่อย (Sub-Manager) บริษัทหลักทรัพย์ท่ี

ให้บริการนายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย ์บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน บริการเป็นนาย

ทะเบียน ผูรั้บประโยชน์ คู่สญัญา ธนาคาร สถาบนัการเงินและบริษทับตัรเครดิต 
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นอกจากน้ี กลุ่มกรุงศรีในฐานะเป็นนายหน้าประกันภยัอาจตอ้งเปิดเผยขอ้มูลของคุณ

ให้แก่พนัธมิตรของกลุ่มกรุงศรีซ่ึงเป็นบริษทัประกนัภยั (เช่น บริษทัประกนัภยัรถยนต์ 

ประกนัภยัทรัพยสิ์นหรือประกนัชีวติ) 

บุคคลภายนอกทีคุ่ณมอบอาํนาจ

หรือกาํหนดให้กลุ่มกรุงศรี

สามารถเปิดเผยข้อมูลของคุณได้  

กลุ่มกรุงศรีอาจต้องเปิดเผยขอ้มูลของคุณตามท่ีคุณได้ให้ความยินยอมหรือตามท่ีคุณ

กาํหนด เช่น พนัธมิตรทางธุรกิจของกลุ่มกรุงศรี 

บุคคลภายนอกทีเ่ป็นผู้รับโอน

สิทธิ ผู้รับโอน หรือผู้รับโอนตาม

สัญญาแปลงหนีใ้หม่ 

กลุ่มกรุงศรีอาจโอนสิทธิ โอน หรือทาํสัญญาแปลงหน้ีใหม่เพ่ือโอนสิทธิและหนา้ท่ีของ

กลุ่มกรุงศรีให้แก่บุคคลภายนอก ทั้งน้ี เป็นไปตามท่ีกาํหนดในสัญญาระหวา่งคุณกบักลุ่ม

กรุงศรี กลุ่มกรุงศรีอาจเปิดเผยหรือโอนขอ้มูลของคุณให้แก่ผูรั้บโอนสิทธิ ผูรั้บโอน หรือ

ผูรั้บโอนตามสัญญาแปลงหน้ีใหม่ ตลอดจนผูท่ี้จะเป็นผูรั้บโอนสิทธิ ผูท่ี้จะเป็นผูรั้บโอน 

หรือผูท่ี้จะเป็นผูรั้บโอนตามสญัญาแปลงหน้ีใหม่  

บุคคลภายนอกทีก่ระทาํการแทน

คุณหรือให้บริการแก่คุณ 

กลุ่มกรุงศรีอาจตอ้งเปิดเผยหรือโอนขอ้มูลของคุณให้แก่ผูแ้ทน / นายจา้งของคุณ ผูใ้หก้าร

สนับสนุน และบุคคลภายนอกท่ีมีบทบาทหน้าท่ีในการให้บริการแก่คุณ หรือบุคคลท่ี

กระทาํการแทนคุณอาจให้ขอ้มูลเก่ียวกับคุณแก่กลุ่มกรุงศรี (เช่น โรงพยาบาล อู่ซ่อม

รถยนต)์ 

บุคคลภายนอกทีเ่กีย่วข้องในการ

ทาํธุรกรรมของนิตบุิคคล 

กลุ่มกรุงศ รีอาจต้อง เ ปิด เผยหรือโอนข้อมูลของคุณให้แ ก่พันธมิตรทางธุรกิจ  

นกัลงทุน ผูถื้อหุ้นท่ีมีนยัสาํคญั ผูรั้บโอนสิทธิ บุคคลผูท่ี้จะไดรั้บโอนสิทธิ ผูรั้บโอน หรือ

บุคคลผูท่ี้จะเป็นผูรั้บโอนหากว่ามีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมกิจการ การ

ได้มาซ่ึงกิจการ การจําหน่าย การซ้ือ การร่วมทุน การโอนสิทธิ การเลิกกิจการ หรือ

เหตุการณ์อ่ืนใดท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัและมีการโอน หรือจาํหน่ายไปซ่ึงธุรกิจ สินทรัพย ์

หรือหุน้ของกลุ่มกรุงศรีไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึงหรือทั้งหมด 

หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงาน

อ่ืนทีก่ลุ่มกรุงศรีต้องเปิดเผย

ข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือ

วตัถุประสงค์ทางกฎหมายหรือ

วตัถุประสงค์ทีสํ่าคญัอ่ืนใด 

กลุ่มกรุงศรีอาจตอ้งเปิดเผยขอ้มูลของคุณใหแ้ก่ 

 หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานท่ีบงัคบัใชก้ฎหมาย หน่วยงานท่ีมีอาํนาจควบคุม

และกาํกบัดูแล (เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์กรมสรรพากร สาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอก

เงิน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด กรมการปกครอง 

เจ้าหน้าท่ีตํารวจ ศาล กรมบังคับคดี กรมการขนส่งทางบก สํานักงาน

คณะกรรมการคุ้มครองผูบ้ริโภค หน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีด้านการจดทะเบียน

หลักประกัน หน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีจดทะเบียนหลักทรัพย์ประเภทไร้ใบ

หลกัทรัพย ์การจดทะเบียนจาํนาํหุ้น การจดทะเบียนรถยนต์ (ในกรณีท่ีคุณซ้ือ

ประกนัภยัภาคบงัคบั) สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกนัภยั (เพ่ือเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ

ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั เพ่ือ

ประโยชน์ในการกํากับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วย

คณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั กฎหมายวา่ดว้ย



                                                                                                                                                                            

เวอร์ชนั  1.5  30 / 36       

     

ประเภทผู้รับข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอยีด 

การประกนัวินาศภยั กฎหมายวา่ดว้ยการประกนัชีวิต และตามนโยบายคุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคลของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกนัภยั ท่ีเวบ็ไซต ์https://www.oic.or.th/) 

 หน่วยงานอ่ืนเพ่ือวตัถุประสงคท์างกฎหมาย การกาํกบัดูแลและวตัถุประสงคอ่ื์น

ใดท่ีมีความสาํคญั อีกทั้งยงัอาจตอ้งเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลในกรณีท่ีหน่วยงาน

กาํกบัดูแลหรือหน่วยงานภาครัฐร้องขอเพ่ือบงัคบัตามกฎหมาย การปฏิบติัตาม

คาํสัง่ทางกฎหมาย การตรวจสอบ หรือกระบวนการทางกฎหมาย / การฟ้องร้อง  

ผู้ให้บริการของบริษัทประกนัภัย กลุ่มกรุงศรีอาจตอ้งเปิดเผย และ/หรือ โอนขอ้มูลของคุณให้แก่ผูใ้ห้บริการของบริษทั

ประกนัภยั (เช่น ผูส้ํารวจความเสียหาย ผูเ้จรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน โรงพยาบาล อู่

ซ่อมรถยนต ์และบริษทัประกนัภยัของคู่กรณี) 

ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม

ออนไลน์ 

กลุ่มกรุงศรีอาจตอ้งเปิดเผย และ/หรือ โอนขอ้มูลของคุณให้แก่ผูใ้หบ้ริการแพลตฟอร์ม

ออนไลน์ท่ีคุณไดส้มคัรใชบ้ริการ 

ผู้รับข้อมูลประเภทอ่ืน กลุ่มกรุงศรีอาจตอ้งเปิดเผยขอ้มูลของคุณให้แก่ผูรั้บขอ้มูลประเภทอ่ืน รวมถึง สมาชิกใน 

National Digital ID (NDID) บริษทัประกันภยั ผูติ้ดต่อ และ/หรือ สมาชิกในครอบครัว 

นายจา้งของคุณ องคก์ร / มูลนิธิไม่แสวงหากาํไร โรงพยาบาล หรือองคก์รอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบั

ผลิตภณัฑแ์ละบริการ และ/หรือ การบริจาคของรางวลั / การแลกของรางวลั  

ตวัอยา่งผูรั้บขอ้มูลในประเภทอ่ืน ไดแ้ก่ 

 เ ม่ื อ คุ ณขอ รับสินเ ช่ือ  ก ลุ่ม ก รุ ง ศ รี อาจต้อ ง เ ปิด เผย ข้อ มู ลขอ งคุณให้แ ก่

บุคคลภายนอกเพ่ืออนุมตักิารให้หลกัประกนัสินเช่ือ หรือบงัคบัหลกัประกนัสินเช่ือ

ดงักล่าวหากคุณผิดนัดชาํระหน้ี  (เช่น บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาด

ยอ่ม (บสย.)) 

 กลุ่มกรุงศรียงัอาจตอ้งเปิดเผยขอ้มูลของคุณพร้อมทั้งขอ้มูลท่ีจาํเป็นอ่ืนใดเก่ียวกบั

หลกัประกนัท่ีคุณใหไ้ว ้ใหแ้ก่สมาคมผู้ประเมนิค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และ/

หรือ สมาคมนักประเมนิราคาอสิระไทย เพ่ือทาํการประเมินมูลค่าหลกัประกนัของ

คุณ 

 กลุ่มกรุงศรีอาจตอ้งเปิดเผยขอ้มูลของคุณให้แก่หน่วยงานอ่ืนที่เป็นสมาชิกของผู้

ให้บริการด้านการตรวจสอบยืนยนัตัวตนทางดิจทิลั ทั้งน้ี เพ่ือตรวจสอบและยนืยนั

ตวัตนของคุณเม่ือคุณสมคัรใชผ้ลิตภณัฑแ์ละบริการ (เช่น สมาชิกของ NDID) 

 กลุ่มกรุงศรีอาจตอ้งเปิดเผยขอ้มูลของคุณใหแ้ก่ผู้ออกบตัรเครดติซ่ึงออกบตัรเครดิต

ให้แก่คุณ และคุณได้ใช้บัตรเครดิตเช่นว่านั้นเพ่ือซ้ือผลิตภัณฑ์และบริการจาก

ผูป้ระกอบการซ่ึงเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจของกลุ่มกรุงศรีเพ่ือใหป้ระมวลผลและทาํ

ธุรกรรมการชาํระเงินใหแ้ลว้เสร็จ 
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ประเภทผู้รับข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอยีด 

 กลุ่มกรุงศรีอาจตอ้งเปิดเผยขอ้มูลของคุณใหแ้ก่ตวัแทนจาํหน่ายรถยนต์ เพ่ือแจง้ให้

ทราบผลการให้สินเช่ือรถยนต์และรายละเอียดต่างๆ เม่ือคุณเป็นลูกค้าของ

ผลิตภณัฑสิ์นเช่ือรถยนต ์

 กลุ่มกรุงศรีอาจตอ้งเปิดเผยขอ้มูลของคุณให้แก่บุคคลผู้รับผิดชอบในการจัดการ

และดําเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการขายทอดตลาดยานพาหนะท่ีกลุ่มกรุงศรีกลบัเขา้

ครอบครอง ทั้งน้ี เพ่ือเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการขายทอดตลาดในกรณีท่ีคุณเป็น

ลูกค้าผลิตภัณฑ์สินเ ช่ือรถยนต์ของกลุ่มกรุงศรีและผิดนัดชําระหน้ีให้แก่              

กลุ่มกรุงศรี 

 กลุ่มกรุงศรีอาจตอ้งเปิดเผยขอ้มูลของคุณใหแ้ก่บุคคลผู้เกีย่วข้องกบัผลติภัณฑ์และ

บริการที่คุณเป็นลูกค้า (เช่น ผูติ้ดต่อท่ีคุณกาํหนดให้กลุ่มกรุงศรีติดต่อกรณีท่ีมีการ

ติดตามหน้ี ผูค้ ํ้าประกนั สมาชิกในครอบครัวของคุณ ผูท่ี้มีการครอบครองทรัพยสิ์น

ท่ีเช่าแบบลีสซ่ิง / เช่าซ้ือ) 

 กลุ่มกรุงศรีอาจตอ้งเปิดเผยขอ้มูลของคุณใหแ้ก่ผูแ้ทน นายจา้ง ผูใ้ห้การสนบัสนุน

ของคุณและบุคคลภายนอกท่ีมีหนา้ท่ีในการใหบ้ริการแก่คุณ 

 กลุ่มกรุงศรีอาจตอ้งเปิดเผยขอ้มูลของคุณให้แก่บุคคลทีเ่กีย่วข้องในการให้บริการที่

คุณได้รับจากกลุ่มกรุงศรี เช่น ผูค้า้ยานพาหนะท่ีส่งต่อคาํขอรับสินเช่ือให้แก่กลุ่ม

กรุงศรี นายหนา้ ตวัแทน ผูซ้ื้อหน้ี บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับริการท่ีคุณเป็นลูกคา้ (เช่น 

ผูติ้ดต่อท่ีคุณระบุให้กลุ่มกรุงศรีติดต่อเพ่ือวตัถุประสงค์ในการติดตามหน้ี ผูค้ ํ้ า

ประกนั สมาชิกในครอบครัวของคุณ ผูท่ี้มีการครอบครองยานพาหนะท่ีเช่าซ้ือ) 

การดาํเนินการทางธนาคารท่ีกลุ่มกรุงศรีใชเ้พ่ือบริหารจดัการการชาํระเงินของคุณ

และผูใ้หบ้ริการดา้นการชาํระเงินดว้ยบตัร ผูด้าํเนินการเก่ียวกบัขอ้เรียกร้องสินไหม

ทดแทน และประเมินมูลค่าสินทรัพยข์องกลุ่มกรุงศรี ตวัแทนดา้นการสืบทรัพย์

และยึดทรัพย ์รวมทั้งบุคคลผูเ้ป็นลูกคา้ร่วมในบญัชีของคุณ ตวัแทนซ่ึงส่งต่อใบ

สมคัรของคุณใหแ้ก่กลุ่มกรุงศรี บริษทัประกนัภยั ผูว้างแผนการลงทุนซ่ึงส่งต่อใบ

สมคัรของคุณให้แก่กลุ่มกรุงศรี ผูรั้บโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าท่ี สมาชิกของผู ้

ให้บริการแพลตฟอร์มระบบตรวจสอบยืนยนัตวัตนแบบดิจิทลั (รวมทั้ง Identity 

Provider ( IdP)  Relying Parties ( RP)  แ ล ะ Authoritative Sources ( AS) )  ผู ้แทน 

นายจา้งของคุณ ผูใ้หก้ารสนบัสนุนและบุคคลภายนอกของคุณท่ีมีบทบาทหนา้ท่ีใน

การให้บริการแก่คุณ แพลตฟอร์ม FundConnext ผูใ้ห้บริการดา้นระบบการชาํระ

เงิน (เช่น FinNet) ผูใ้ห้บริการรับฝากหลกัทรัพย ์/ คสัโตเดียน (เช่น บริษทัศูนยรั์บ

ฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั สมาคมบริษทัจดัการลงทุน ผูรั้บหลกัประกนั / 

จาํนาํ) 
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4. การโอนข้อมูลของคุณไปยงัต่างประเทศ 

กลุ่มกรุงศรีอาจตอ้งโอนขอ้มูลของคุณไปยงับริษทัในเครือ บุคคลภายนอกท่ีอยู่ในต่างประเทศ (เช่น ญ่ีปุ่น สิงคโปร์ ไตห้วนั 

ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ลาว กมัพูชา เมียนมาร์ เวียดนาม อิสราเอล อินเดีย ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจกัร และ

ประเทศในกลุ่มสหภาพยโุรป) รวมทั้งแพลตฟอร์มของคลาวด ์(Cloud) ทั้งน้ี เพ่ือบรรลุวตัถุประสงคท์างธุรกิจหรือเพ่ือประโยชน์

ของคุณ โดยข้ึนอยูก่บับริษทัในกลุ่มกรุงศรีท่ีคุณไดติ้ดต่อดว้ย เช่น ในกรณีท่ีกลุ่มกรุงศรีใชร้ะบบและการบริการ โอนขอ้มูลของ

คุณให้แก่ผูใ้ห้บริการท่ีมีการดาํเนินงานนอกประเทศไทยเพ่ือจดัทาํ Credit Scoring ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการพิจารณา

สินเช่ือ หรือเม่ือกลุ่มกรุงศรีใหบ้ริการส่งเงิน กลุ่มกรุงศรีอาจตอ้งส่งต่อและโอนขอ้มูลของคุณใหแ้ก่ธนาคารตวัแทนต่างประเทศ

เพ่ือให้ทาํธุรกรรมให้แลว้เสร็จ หรือกรณีโอนให้แก่พนัธมิตรทางธุรกิจในต่างประเทศเพ่ือแนะนาํโครงการร่วมลงทุนต่างๆ ท่ี

น่าสนใจและเพ่ือการใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํโครงการ หรือการดาํเนินการเม่ือคุณสมคัรใชผ้ลิตภณัฑห์รือบริการของบริษทั

ในกลุ่มกรุงศรี หรือพนัธมิตรทางธุรกิจ นอกจากน้ี กลุ่มกรุงศรียงัอาจตอ้งโอนขอ้มูลของคุณไปต่างประเทศผ่านผูใ้ห้บริการ

เครือข่ายการชาํระเงินเพ่ือให้ความเห็นชอบและเพ่ือทาํธุรกรรมตามท่ีคุณร้องขอ กลุ่มกรุงศรียงัอาจมีการโอนขอ้มูลไปกองทุน 

Master Fund ในต่างประเทศ เพ่ือให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของกองทุน Master Fund ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบท่ีบงัคบั

ใช ้ตลอดจนตอ้งเปิดเผยขอ้มูลให้แก่ผูจ้ดัการกองทุนยอ่ย (Sub-Manager) ท่ีอยูต่่างประเทศเพ่ือประโยชน์ในการบริหารจดัการ

การลงทุน นอกจากน้ี กลุ่มกรุงศรียงัอาจตอ้งจดัเก็บขอ้มูลของคุณในเคร่ืองแม่ข่าย (Server) (เช่น สิงคโปร์) เพ่ือสนบัสนุนระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตั้งอยู่นอกประเทศไทย อีกทั้งอาจตอ้งเปิดเผยหรือโอนขอ้มูลของคุณให้แก่บริษทัแม่ บริษทัในเครือ 

หน่วยงานกาํกบัดูแล และหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งของประเทศอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการตามพระราชบญัญติัยงัมิไดป้ระกาศ

กาํหนดวา่เป็นประเทศปลายทางท่ีมีมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเพียงพอในขณะท่ีจดัทาํประกาศฉบบัน้ีข้ึน 

เม่ือมีความจาํเป็นท่ีกลุ่มกรุงศรีตอ้งโอนขอ้มูลของคุณไปยงัประเทศซ่ึงมีมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลไม่เทียบเท่ากบั

ประเทศไทย กลุ่มกรุงศรีจะดาํเนินการเพ่ือให้มีมาตรการการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลอยา่งเพียงพอสาํหรับขอ้มูลท่ีไดโ้อนไป 

หรือเพ่ือให้การโอนนั้นสามารถดาํเนินการไดต้ามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบงัคบัใช ้เช่น  กลุ่มกรุงศรีอาจขอให้

บุคคลภายนอกท่ีไดรั้บอนุญาตให้เขา้ถึงขอ้มูลท่ีไดโ้อนไปนั้นตกลงและให้คาํรับรองกบักลุ่มกรุงศรีว่าขอ้มูลเหล่านั้นจะไดรั้บ

ความคุม้ครองตามมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเทียบเท่ากบัขอ้กาํหนดในประเทศไทย 

5. ระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 

กลุ่มกรุงศรีจะเก็บรวบรวมขอ้มูลของคุณไวเ้ท่าท่ีจาํเป็นเพ่ือใชต้ามวตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลเท่านั้น ทั้งน้ี 

ตามรายละเอียดท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศและตามกฎหมายท่ีบงัคบัใช ้อยา่งไรก็ตาม กลุ่มกรุงศรีอาจจาํเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูล

ของคุณไวน้านกวา่ระยะเวลาดงักล่าวเพ่ือปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีบงัคบัใช ้ตลอดจนนโยบายภายในของกลุ่มกรุงศรี 

หรือเพ่ือให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดดา้นการปฏิบติังานของกลุ่มกรุงศรี (เช่น ขอ้กาํหนดเร่ืองการเก็บขอ้มูลทางบญัชีท่ีเหมาะสม 

การอาํนวยความสะดวกในดา้นการบริหารจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้) และเพ่ือดาํเนินการตามขอ้เรียกร้องทางกฎหมายหรือ

กรณีท่ีหน่วยงานกาํกบัดูแลร้องขอ  

6. สิทธิของคุณ 

ภายใตบ้งัคบัแห่งบทบญัญติัของกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิหลายประการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเก็บ

รวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือ โอนขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ ดงัน้ี 

(1) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิท่ีจะขอเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณและขอรับสาํเนาขอ้มูลท่ีเก่ียวกบั

การเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือ โอนขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ และขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัสภาพแห่งขอ้มูลส่วนบุคคล

ของคุณ รวมทั้งขอใหเ้ปิดเผยถึงการไดม้าซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีคุณไม่ไดใ้หค้วามยนิยอม 
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(2) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกดิความเข้าใจผดิ หากคุณเห็นวา่ขอ้มูล

ส่วนบุคคลของคุณไม่ถูกตอ้ง ไม่เป็นปัจจุบนั หรือไม่สมบูรณ์ คุณมีสิทธิขอใหแ้กไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณดงักล่าว

ใหเ้ป็นไปอยา่งถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั และสมบูรณ์ครบถว้นได ้

(3) สิทธิในการลบหรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิขอให้ลบหรือทาํลายขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ ตลอดจนการทาํ

ใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของคุณอยูใ่นลกัษณะของขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวับุคคลท่ีเป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลได ้ทั้งน้ี 

การใชสิ้ทธิในการลบหรือทาํลายขอ้มูลส่วนบุคคลในประการน้ีจะตอ้งอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

(4) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิขอให้ระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น ในกรณีท่ีคุณ

พบวา่ขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณไม่ถูกตอ้ง คุณอาจใชสิ้ทธิระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวจนกวา่จะมีการแกไ้ข

ใหถู้กตอ้ง  

(5) สิทธิในการคดัค้านการเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิในการคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือ

เปิดเผย ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัคุณ รวมถึงกรณีท่ีมีวตัถุประสงคเ์ก่ียวกบัการตลาดแบบตรงและการทาํบญัชีประวติั

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตลาดแบบตรงดงักล่าว 

(6) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีท่ีคุณไดเ้คยให้ความ

ยนิยอมในการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ คุณมีสิทธิขอเพิกถอนความยนิยอมเม่ือใดก็ได ้

(7) สิทธิในการขอรับ ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีท่ีกฎหมายไดใ้ห้สิทธิไว ้คุณมีสิทธิในการขอรับขอ้มูลส่วน

บุคคลของคุณจากกลุ่มกรุงศรีในรูปแบบท่ีสามารถอ่านหรือใชง้านโดยทัว่ไปไดด้ว้ยเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีทาํงานได้

โดยอตัโนมติัและสามารถใช้หรือเปิดเผยขอ้มูลได้ด้วยวิธีการอตัโนมติั รวมทั้ งการส่งหรือโอนขอ้มูลในรูปแบบ

ดงักล่าวไปยงัองคก์รอ่ืน  

(8) สิทธิในการร้องเรียนในกรณีทีคุ่ณเห็นว่ากลุ่มกรุงศรีมไิด้ปฏบิัตติามกฎหมายเกีย่วกบัการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คุณ

มีสิทธิในการร้องเรียนไปยงัหน่วยงานท่ีมีอาํนาจกาํกบัดูแลการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือ โอนขอ้มูลส่วน

บุคคลของคุณ ทั้ งในกรณีท่ีกลุ่มกรุงศรีกระทาํการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณด้วยตนเอง หรือ

มอบหมายให้บุคคลอ่ืนกระทาํการแทน ทั้งน้ี ก่อนการใชสิ้ทธิในการร้องเรียนต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง กลุ่มกรุงศรี

ขอใหคุ้ณโปรดติดต่อมายงักลุ่มกรุงศรีเพ่ือใหก้ลุ่มกรุงศรีไดมี้โอกาสในการรับทราบถึงขอ้เท็จจริงและช้ีแจงในประเดน็

ต่างๆ ตลอดจนจดัการแกไ้ขขอ้กงัวลของคุณก่อนในโอกาสแรก  

โดยคุณสามารถแจง้ความประสงคใ์นการใชสิ้ทธิดงักล่าว ผา่นช่องทางท่ีระบุดงัน้ี 

 ผลิตภณัฑบ์ตัรเครดิต และผลิตภณัฑสิ์นเช่ือ ผา่นศูนยบ์ริการสมาชิก หรือแอปพลิเคชนั UCHOOSE 

 ผลิตภณัฑป์ระกนัภยั ประกนัชีวติ  ผา่น บริษทั กรุงศรี เจเนอรัล อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จาํกดั หรือ บริษทั กรุงศรี ไลฟ์ 

แอสชวัรันส์ โบรกเกอร์ จาํกดั โทร 02-777-1900 

ทั้งน้ี การขอใชสิ้ทธิของคุณในฐานะเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลตามท่ีกาํหนดขา้งตน้อาจมีขอ้จาํกดัสิทธิตามกฎหมาย และในบาง

กรณี กลุ่มกรุงศรีอาจปฏิเสธคาํขอของคุณเม่ือมีเหตุผลอนัสมควรและเป็นไปโดยชอบดว้ยกฎหมาย เช่น ในกรณีท่ีกลุ่มกรุงศรี

ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมายหรือตามคาํสัง่ศาล 

7. มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 

กลุ่มกรุงศรีมีนโยบายและมาตรฐานการคุม้ครองและรักษาความปลอดภยัขอ้มูล ไม่วา่จะเป็นมาตรการในการบริหารจดัการ การ

ป้องกนัดา้นเทคนิค และการป้องกนัทางกายภาพ เก่ียวกบัการเขา้ถึงหรือควบคุมการใชง้านขอ้มูลตามประกาศฉบบัน้ี รวมทั้ง มี
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นโยบายให้บุคคลากรทั้งภายในและภายนอกองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งตระหนกัถึงความสาํคญัของการรักษาความปลอดภยัขอ้มูลอยา่ง

เคร่งครัด นอกจากน้ี กลุ่มกรุงศรียงัควบคุมดูแลให้คู่สัญญาท่ีอยู่ต่างประเทศตอ้งมีมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ี

เพียงพอ หากกลุ่มกรุงศรีเห็นวา่ ประเทศของคู่สัญญาท่ีกลุ่มกรุงศรีตอ้งส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปใหด้งักล่าวมีมาตรฐาน

การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลไม่เพียงพอ 

8. ลงิก์เช่ือมต่อไปยงัเวบ็ไซต์ของบุคคลภายนอก 

สาํหรับผูใ้ชง้านเวบ็ไซต ์บริการของกลุ่มกรุงศรีอาจมีลิงกเ์ช่ือมต่อไปยงัเครือข่ายสงัคมออนไลน์ แพลตฟอร์ม และเวบ็ไซตอ่ื์นท่ีมี

บุคคลภายนอกเป็นผูด้าํเนินการ กลุ่มกรุงศรีพยายามท่ีจะเช่ือมต่อไปยงัเวบ็ไซตท่ี์มีมาตรฐานในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล

เท่านั้น อยา่งไรก็ตาม กลุ่มกรุงศรีไม่สามารถรับผิดชอบในเน้ือหาหรือมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของเวบ็ไซต์อ่ืน

นั้น เวน้แต่จะกาํหนดไวเ้ป็นประการอ่ืน ขอ้มูลส่วนบุคคลใดท่ีคุณให้แก่เวบ็ไซตข์องบุคคลภายนอกนั้นจะถูกเก็บรวบรวมโดย

บุคคลดงักล่าวและอยูภ่ายใตป้ระกาศ / นโยบายเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกดงักล่าว (หากมี) ใน

กรณีเช่นวา่น้ี กลุ่มกรุงศรีไม่อาจควบคุมและไม่อาจรับผิดชอบในการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของคุณโดยบุคคลภายนอกดงักล่าว 

9. ตดิต่อกลุ่มกรุงศรี 

หากคุณมีขอ้สงสยั ตอ้งการเสนอแนะ หรือมีขอ้กงัวลใดเก่ียวกบัแนวปฏิบติัของกลุ่มกรุงศรีในเร่ืองการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

โปรดติดต่อกลุ่มกรุงศรีตามท่ีอยูท่ี่ปรากฏดา้นล่างน้ี กลุ่มกรุงศรีจะใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

อเีมล: DPO.KSConsumer@krungsri.com 

ทีอ่ยู่: อาคารกรุงศรีเพลินจิต ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330  

โทรศัพท์: 0-2627-8000 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมในการติดต่อเจา้หน้าท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มกรุงศรี ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในเอกสารแนบทา้ย

ประกาศฉบบัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบท้าย 
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รายช่ือกลุ่มธุรกจิทางการเงนิของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) 

ช่ือบริษัท ข้อมูลสถานทีต่ดิต่อและวธีิการตดิต่อ 

(1) ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) (BAY) อีเมล: dpo.compliance@krungsri.com  

ท่ีอยู:่ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) อาคารสาํนกังาน

ใหญ่ เลขท่ี 1222 ถนนพระรามท่ี 3 แขวงบางโพงพาง เขตยาน

นาวา กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท:์ 0-2296-2000 

(2) บริษทัในกลุ่มกรุงศรี คอนซูเมอร์ (KSC) ประกอบดว้ย 

 บริษทัอยธุยา แคปปิตอล เซอร์วสิเซส จาํกดั 

(AYCAP)  

 บริษทับตัรกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (KCC)  

 บริษทัเจเนอรัล คาร์ด เซอร์วสิเซส จาํกดั (GCS) 

 บริษทักรุงศรี เจเนอรัล อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ 

จาํกดั (KGIB) 

 บริษทักรุงศรี เจเนซิส จาํกดั (KGS)* 

*เดิมช่ือบริษทักรุงศรี ไลฟ์ แอสชวัรันส์ โบรกเกอร์ 

จาํกดั(KLAB) 

อีเมล: dpo.ksconsumer@krungsri.com  

ท่ีอยู:่ อาคารกรุงศรีเพลินจิตทาวเวอร์ เลขท่ี 550 ถนนเพลินจิต 

แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท:์ 0-2627-8000 

(3) บริษทัอยธุยา แคปปิตอล ออโต ้ลีส จาํกดั (มหาชน) 

(AYCAL) 

อีเมล: dpo.ksauto@krungsri.com 

ท่ีอยู:่ อาคารกรุงศรีเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 16 เลขท่ี 550 ถนน

เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท:์ 0-2627-6010, 0-2740-7400  

(4) บริษทัอยธุยา ดีเวลลอปเมน้ท ์ลีสซ่ิง จาํกดั (ADLC) อีเมล: dpo-adlc@krungsrileasing.com 

ท่ีอยู่: อาคารกรุงศรีเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 14 เลขท่ี 550 ถนน

เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท:์ 0-2208-2300 

(5) บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั (KSAM) 

 

 

 

 

 

อีเมล: dpo.ksam@krungsri.com 

ท่ีอยู:่  อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 และชั้น 

18 โซนบี เลขท่ี 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท:์ 0-2657-5757 

(6) บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี จาํกดั (มหาชน) (KSS) อีเมล: dpo.kss@krungsrisecurities.com 

ท่ีอยู่:  อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 3 เลขท่ี 898 ถนนเพลินจิต 

แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท:์ 0-2659-7000, 0-2099-7000 
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ช่ือบริษัท ข้อมูลสถานทีต่ดิต่อและวธีิการตดิต่อ 

(7) บริษทักรุงศรี ฟินโนเวต จาํกดั (KFIN) อีเมล: dpo.kfin@krungsri.com 

ท่ีอยู:่ อาคารกรุงศรีเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 17 และ ชั้น 20 เลขท่ี 

550 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 

10330 

(8) บริษทักรุงศรี นิมเบิล จาํกดั (KSN) อีเมล: dpo.center@krungsrinimble.com 

ท่ีอยู่: อาคารธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) สํานักงาน

ใหญ่ ชั้น 21 เลขท่ี 1222 ถนนพระรามท่ี 3 แขวงบางโพงพาง 

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท:์ 0-2208-2849 

 

 

 


