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ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านทรัพยากรบุคคล (Privacy Notice) 
ส าหรับพนักงาน 

 
ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรพัย ์เกียรตินาคินภทัร จ ากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรพัยจ์ดัการ
กองทนุ เกียรตินาคินภทัร จ ากัด บรษิัท เคเคพี แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) และ บรษิัท เคเคพี ทาวเวอร ์จ ากดั ("บรษิัทใน
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร" "เรา" หรือ "ของเรา") ซึ่งเป็นบรษิัทผูว้่าจา้ง ใหค้  ามั่นท่ีจะคุม้ครองความเป็นส่วนตวัและ
ความปลอดภัยของขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกจา้ง ผูใ้หบ้ริการที่เป็นบุคคลธรรมดา ผูใ้หบ้ริการดา้นการขาย (Sale Agent) 
ลูกจ้างบุคคลธรรมดาของผู้ให้บริการของเรา รวมถึงที่ปรึกษา กรรมการ ทั้งในปัจจุบัน ในอดีต และที่เกษียณหรือ
หมดสัญญาแล้ว ("คุณ" หรือ "ของคุณ") โดยประกาศความเป็นส่วนตัวด้านทรัพยากรบุคคลฉบับนี ้ ("ประกาศ") มี
วตัถุประสงคเ์พื่อใหข้อ้มลูแก่คุณเก่ียวกบัวิธีการท่ีเราจะเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือโอนขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณไป
ยงัต่างประเทศ (ตามที่นิยามไวด้า้นล่างนี)้ และสิทธิต่าง ๆ เก่ียวกบัขอ้มลูส่วนบคุคลของคณุ 
 
เรามีความจ าเป็นตอ้งเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณไปยังต่างประเทศ เพื่อที่จะเขา้ท า
สญัญาจา้งกับคุณ และปฏิบตัิตามสญัญาจา้งในดา้นที่ส  าคญัต่าง ๆ เช่น การจ่ายค่าจา้งและใหผ้ลประโยชนแ์ก่คุณ โดย
หากเราไม่สามารถด าเนินการที่ เก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยัง
ต่างประเทศตามที่ระบุในประกาศฉบบันี ้เราอาจจะไม่สามารถปฏิบตัิตามสญัญาจา้งที่ท  ากับคุณได ้และในบางกรณี เรา
อาจจะไม่สามารถว่าจา้งคณุต่อไปได ้
 
ประกาศฉบบันีม้ใิช่ส่วนหนึง่ของสญัญาจา้ง และเราอาจปรบัปรุงประกาศฉบบันีเ้ป็นครัง้คราว กรุณาตรวจสอบประกาศ
ฉบบัล่าสดุที่ Line official account > @cfbot ช่องทางอื่นใดของบรษิัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตนิาคินภทัร  เป็นระยะ ๆ 
โดยเราจะแจง้เตือนใหค้ณุทราบหรือขอความยินยอมจากคณุอกีครัง้หากมีการเปล่ียนแปลงที่มีนยัส าคญัในประกาศฉบบันี ้
หรือหากเรามีความจ าเป็นตามกฎหมายที่จะตอ้งท าการแจง้เตือนใหค้ณุทราบหรือขอความยินยอมจากคณุอีกครัง้ 
 
ประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบันีไ้ดจ้ดัท าขึน้เป็นภาษาไทยและฉบบัแปลภาษาองักฤษ ซึ่งหากกรณีมีขอ้ความที่ขดักนั ให้
ถือประกาศฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 
1. ข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ 
 
 "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ขอ้มลูเก่ียวกบัคณุซึง่ระบถุึงตวัคณุหรือขอ้มลูซึ่งท าใหส้ามารถระบตุวัคณุได ้ตามที่

ระบุไวด้า้นล่างนี ้ทั้งนี ้ในการจา้งนั้น เราอาจเก็บรวบรวมขอ้มูลของคุณดว้ยวิธีการต่าง ๆ เช่น เราอาจรอ้งขอ
ขอ้มูลส่วนบุคคลจากคุณโดยตรง หรือจากแหล่งต่าง ๆ โดยอ้อม  (เช่น ผู้บังคับบัญชาของคุณ หน่วยงานรัฐ        
ผูใ้หบ้ริการภายนอกดา้นทรพัยากรบุคคล ส่ือสังคมออนไลน ์แพลตฟอรม์ออนไลน ์และแหล่งขอ้มูลสาธารณะ  
อื่น ๆ เป็นตน้) 

 
 ขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งเราจะเก็บรวมรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศ รวมถึงแต่ไม่จ ากัด

เพียงขอ้มลูส่วนบคุคลประเภทดงัต่อไปนี ้ซึ่งขึน้อยู่กบัประเภทของการจา้ง 
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• ขอ้มูลระบุตัวบุคคลและรายละเอียดการติดต่อ เช่น ชื่อ นามสกุล วนัเดือนปีเกิด สัญชาติ ที่อยู่ อีเมล 
หมายเลขโทรศพัท ์เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน และเลขหนงัสือเดินทาง 

• ขอ้มูลส่วนตัวอื่น ๆ เช่น น า้หนัก ส่วนสูง สถานภาพทางการสมรส ขอ้มูลที่ปรากฏในส าเนาทะเบียน
บา้น ขอ้มลูเก่ียวกบับิดามารดา พี่นอ้ง คู่สมรส คู่ครอง คู่ชีวิต บตุร บคุคลอา้งอิง รายละเอียดการติดต่อ
ในกรณีฉกุเฉิน และผูร้บัผลประโยชน ์

• ขอ้มลูเก่ียวกบังาน เช่น ต าแหน่งหรือฐานะ ต าแหน่ง แผนก รายละเอียดเก่ียวกบัสญัญา ประวตัิส่วนตวั 
ประวตัิการท างาน ใบสมคัร และใบอนญุาต 

• ขอ้มลูพฤติกรรมเก่ียวกับการปฏิบตัิงานของคุณโดยเฉพาะเจาะจง เช่น การใชห้รือเปิดเผยขอ้มลูของ
คุณผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมถึงช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ขอ้มูลเก่ียวกับการใหบ้ริการลกูคา้ที่คุณเป็นผู้
ใหบ้รกิาร 

• ขอ้มลูเก่ียวกบัเงินเดือนและผลประโยชนข์องคุณ เช่น ข้อมลูค่าจา้ง เงินเดือน ค่าตอบแทน และสิทธิที่
จะไดร้บัผลประโยชน ์รวมทัง้สิทธิประโยชนท์ี่เก่ียวขอ้งอื่น ๆ 

• ขอ้มลูต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นเพื่อใหส้วสัดิการแก่คุณ เช่น ขอ้มลูส าเนาทะเบียนรถ เพื่อด าเนินการใหท้ี่จอดรถ
แก่คณุ 

• ขอ้มลูบญัชีธนาคาร 

• ขอ้มลูการลา เช่น วนัท่ีลา หรือการใชว้นัหยดุพกัผ่อนประจ าปีและวนัลาประเภทอื่นของคณุ 

• ขอ้มลูเก่ียวกบัการด าเนินการทางวินยั เช่น การประพฤติมิชอบหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 

• ประวตัิการประเมินผล เช่น การประเมินผลการปฏิบตัิงานและการพิจารณาทบทวนผลการปฏิบตัิงาน  
ขอ้มลูการใหค้วามคิดเห็น 

• ขอ้มลูจากการตอบแบบสอบถาม เช่น การส ารวจความพึงพอใจในการจา้งหรือปฏิบตัิงานหรือการจดั
ใหม้ีสวสัดิการต่าง ๆ เป็นตน้  

• ประวตัิการศกึษา เช่น ประวตัิการเรียน ใบรบัรองผลการศกึษา ประกาศนียบตัร 

• สถานภาพทางทหาร 

• ขอ้มูลที่มาทางดา้นการเงินหรือทรพัยสิ์น เช่น การท าธุรกรรมการเงินต่าง ๆ การลงทุนและขอ้มูลที่
เก่ียวขอ้งอื่น ๆ ของพนกังานและของบคุคลที่เก่ียวขอ้ง (ถา้มี)  

• ขอ้มลูเครดิตของพนกังาน ที่เป็นปัจจบุนัจากบรษิัท ขอ้มลูเครดิตแห่งชาติ จ ากดั (NCB) 

• ภาพถ่าย ขอ้มลูบนัทึกภาพและ/หรือเสียง บทสมัภาษณ ์

• ขอ้มลูบนัทึกภาพ และ/หรือเสียงในสถานที่ปฏิบตัิงานจากกลอ้งวงจรปิด จากการสนทนาทางโทรศพัท ์
หรือจากการส่ือสารผ่านช่องทางออนไลนห์รือช่องทางอิเล็กทรอนิกสอ์ื่นใดของเรา โดยเฉพาะหน่วยงาน
ที่เก่ียวขอ้งกบัการใหบ้รกิารกบัลกูคา้ หรือในขณะสมัภาษณ ์หรือ 

• ขอ้มลูอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกบัสภาพการจา้งงาน 
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 "ข้อมูลส่วนบุคคลทีมี่ความอ่อนไหว" หมายถึง ขอ้มลูส่วนบคุคลที่กฎหมายจดัประเภทเป็นขอ้มลูส่วนบคุคลที่
มีความอ่อนไหว เราจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวไปยัง
ต่างประเทศ ก็ต่อเมื่อไดร้บัความยินยอมโดยชดัแจง้จากคณุ หรือก็ต่อเมื่อกฎหมายอนญุาตใหก้ระท าได ้

 
 ขอ้มูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของคุณซึ่งเราจะเก็บรวมรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศ 

ไดแ้ก่ 

• ขอ้มลูชีวภาพ เช่น ขอ้มลูภาพจ าลองใบหนา้ /ลายนิว้มือ/ม่านตา หรือ ขอ้มลูชีวภาพอื่นใด 

• ประวัติสุขภาพ เช่น ประวัติ โรคติดต่อ หรือโรคร้ายแรง ผลการทดสอบการใช้ยา ข้อมูลการ
รกัษาพยาบาล และขอ้มลูการตรวจสขุภาพประจ าปี 

• ประวตัิอาชญากรรม  

• ขอ้มลูความพิการหรือความบกพรอ่งทางรา่งกาย 

• เชือ้ชาติและศาสนา หรือ 

• หมู่โลหิต 
 

หากคณุไดใ้หข้อ้มลูส่วนบคุคลของบคุคลภายนอกแก่เรา (เช่น ชื่อ นามสกลุ หมายเลขโทรศพัท ์ความสมัพนัธก์ับ
คุณ ของบิดามารดา พี่น้อง คู่สมรส คู่ครอง คู่ชีวิต บุตร ผู้รบัผลประโยชน์ บุคคลที่สามารถติดต่อไดใ้นกรณี
ฉุกเฉิน บุคคลอา้งอิง และบุคคลอื่นที่เก่ียวขอ้งกับการถือหลักทรพัยข์องคุณ) คุณขอรบัรองว่าคุณมีอ านาจโดย
ชอบดว้ยกฎหมายที่จะใหข้อ้มลูส่วนบคุคลดงักล่าว และอนญุาตใหเ้ราใชข้อ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าวตามประกาศ
ฉบบันีไ้ด ้อีกทัง้คุณจะรบัผิดชอบในการแจง้ใหบุ้คคลภายนอกเหล่านัน้ทราบถึงประกาศฉบบันี ้และ/หรือขอรบั
ความยินยอมจากบคุคลภายนอกที่เก่ียวขอ้ง หากจ าเป็น 

 
2. วัตถุประสงคแ์ละหลักเกณฑห์รือฐานทางกฎหมาย 
 
 เราเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือโอนขอ้มลูส่วนบุคคลและขอ้มลูส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของคณุไปยงั

ต่างประเทศ เพื่อด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการจา้ง และเพื่อปฏิบตัิตามภาระหนา้ที่ของเราในฐานะ
นายจา้งหรือผูว้่าจา้งของคณุ เพื่อวตัถปุระสงคด์งัต่อไปนี ้

 
 2.1 วัตถุประสงคท์ี่เราจ าเป็นต้องได้รับความยินยอมของคุณส าหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความ

อ่อนไหว 
 
  เราอาศยัความยินยอมของคุณในการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือโอนขอ้มลูส่วนบคุคลที่มีความ

อ่อนไหวของคณุไปยงัต่างประเทศเพื่อวตัถปุระสงคด์งัต่อไปนี ้
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• ขอ้มลูชีวภาพ (Biometrics) เช่น ขอ้มลูภาพจ าลองใบหนา้ /ลายนิว้มือ/ม่านตา หรือ ขอ้มลูชีวภาพ
อื่นใด เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการตรวจสอบเขา้-ออกอาคารเพื่อประโยชนใ์นการรกัษาความปลอดภยั
ของส่วนรวม 

• ประวัติอาชญากรรม ขอ้มูลความพิการหรือความบกพร่องทางร่างกาย ประวัติสุขภาพ ข้อมูล   
เชือ้ชาติ ศาสนา หรือหมู่โลหิต เพื่อการคดักรองประวตัิ การติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิงานตาม
การที่จา้ง เพื่อประโยชนใ์นการรกัษาความปลอดภัยของส่วนรวม เพื่อการจัดหาสวัสดิการหรือ
ผลประโยชน ์รวมถึงการใหโ้อกาสอย่างเท่าเทียมและหลากหลายแก่คณุ หรือ 

• ขอ้มลูอื่นใดในลกัษณะเดียวกนัท่ีจะมีการขอความยินยอมเป็นคราว ๆ ไป  
 
  ในกรณีที่หลกัเกณฑห์รือฐานทางกฎหมายคือการขอความยินยอม คุณมีสิทธิที่จะถอนความยินยอม

ของคุณเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่ ข้อมูลเหล่านั้นจะจ าเป็นต่อการจ้าง ซึ่งเราจะขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บ
รวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศ จนกว่าท่านจะสิน้สุดความสัมพันธ์และสิน้ผล
ผกูพนัตามกฎหมายกบัเรา โดยคณุสามารถติดต่อทีม Recruitment & Fulfillment ที่หมายเลขโทรศพัท ์
02-495 9016-18      เพื่อแจง้ความประสงคใ์นการถอนความยินยอม ทัง้นี ้การถอนความยินยอมจะไม่
กระทบต่อความชอบดว้ยกฎหมายของการเก็บรวบรวม การใช ้การเปิดเผย และการโอนขอ้มูลส่วน
บุคคลที่มีความอ่อนไหวของคุณไปยังต่างประเทศตามความยินยอมของคุณก่อนที่จะขอถอน หรือ
เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

 
 2.2 วัตถุประสงคท์ีเ่ราอาจด าเนินการโดยอาศัยหลักเกณฑห์รือฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ในการเก็บ

รวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 
 
  เราอาจอาศยัหลกัเกณฑห์รือฐานทางกฎหมายดงัต่อไปนีเ้พื่อเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผย ขอ้มลู

ส่วนบุคคลของคุณ กล่าวคือ (ก) เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาจา้ง กับคุณ (ข) เป็นการ
ปฏิบัติหนา้ที่ตามกฎหมาย  (ค) เป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของเราและของ
บุคคลภายนอก โดยให้สมดุลกับประโยชน์และสิทธิและเสรีภาพขั้นพืน้ฐานที่เก่ียวกับการคุม้ครอง
ขอ้มลูส่วนบคุคลของคณุ (ง) เพื่อการป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต รา่งกาย หรือสขุภาพของบคุคล 
(จ) เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบตัิหนา้ที่ในการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชนส์าธารณะหรือปฏิบตัิหนา้ที่
ในการใชอ้  านาจรฐั และ (ฉ) เป็นการจ าเป็นเพื่อก่อตัง้สิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย การปฏิบตัิตามหรือ
การใชสิ้ทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย หรือการยกขึน้ต่อสูสิ้ทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย 

 
  เราจะอาศยัหลกัเกณฑห์รือฐานทางกฎหมายใน (ก) ถึง (ฉ) ขา้งตน้ เพื่อการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือ

เปิดเผย ขอ้มลูส่วนบคุคลของคณุ เพื่อวตัถปุระสงคด์งัต่อไปนี ้

• การบริหารบุคลากร เช่น การตัดสินใจจา้ง หรือเปล่ียนแปลงประเภทของสัญญาจา้ง (เช่น การ
เปล่ียนสถานภาพของคณุจากลกูจา้งชั่วคราวเป็นลกูจา้งประจ า) 
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• การจัดใหม้ีการฝึกอบรมและส่ือการเรียนรู ้การจดัหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จ  าเป็น ส าหรบัการ
ปฏิบตัิงาน 

• การจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทน และการใหผ้ลประโยชนต์่าง ๆ เช่น ค่าจา้ง โบนสั และสวสัดิการ 

• การบรหิารจดัการภายในองคก์ร เช่น การจดัสรรทรพัยากร การตรวจสอบภายใน และงานธุรการ 

• การบรหิารจดัการการลาใหส้อดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัการท างานของเรา 

• การติดต่อส่ือสาร รวมถึงการใหก้ารอา้งอิงและค าแนะน า 

• การประกาศแก่บคุคลภายนอกที่เก่ียวขอ้ง เช่น การแจง้เตือนถึงการพน้สภาพการจา้ง 

• วตัถุประสงคท์างดา้นสถิติและการวิเคราะห ์เพื่อการบรหิารบุคลากรและปรบัปรุงวิธีปฏิบตัิในการ
จา้ง 

• การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

• การส ารวจความพึงพอใจ (Survey) 

• การปฏิบัติตามภาระหนา้ที่ทางกฎหมาย เช่น ขอ้ก าหนดเก่ียวกับแรงงาน สุขอนามยั และความ
ปลอดภยั หรือตามที่หน่วยงานรฐัรอ้งขอ 

• การจดัเก็บประวตัิการด าเนินการทางวินัย เพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ หรือการ
ก าหนดมาตรการทางวินยัเมื่อจ าเป็น 

• การด าเนินการตรวจสอบภายในเพื่อติดตามเรื่องรอ้งเรียนหรือการเรียกรอ้ง ติดตามพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม และป้องกนัการฉอ้โกง 

• การเปิดเผยหรือสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลอื่น เพื่อตรวจสอบข้อมูลใน
การพิจารณาจ้างงาน หรือพิจารณาเพื่อสร้างนิติสัมพันธก์ับคุณ 

• การติดต่อไปยงับคุคลที่คณุก าหนด 

• การป้องกนักิจกรรมซึ่งไม่ชอบดว้ยกฎหมาย หรือการละเลยหนา้ที่ 

• การคุม้ครองความลบัของขอ้มลูและสินทรพัยข์องเรา 

• การจดัท าส่ือส่ิงพิมพ ์และส่ืออิเล็กทรอนิกสผ่์านช่องทางต่าง ๆ อาทิ เว็บไซตข์องเรา ส่ือโซเชียล
มีเดีย และอีเมลภายในส าหรบัพนกังานของเรา เพื่อการประชาสมัพนัธแ์ละการโฆษณาต่าง ๆ 

• การจัดโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน 
และส่งเสริมผลงาน 

• การตรวจสอบการปฏิบตัิงาน รวมถึงการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บัธนาคาร หรือ 

• วัตถุประสงคอ์ื่น ๆ ที่เราตอ้งการอย่างสมเหตุสมผลโดยเก่ียวขอ้งกับการจ้าง (เช่น การด าเนิน
กิจกรรมหรือการด าเนินงานเพื่อหรือในนามของเรา) หรือตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างของคุณ 
ขอ้บงัคบัการท างาน หรือเอกสารใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัทรพัยากรบคุคล 

 
  เราจะด าเนินการเพียงเท่าที่กฎหมายอนญุาต โดยหากคณุไม่ใหข้อ้มลูบางอย่างแก่เราเมื่อมีการรอ้งขอ 

อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิตามภาระหนา้ที่ทางสญัญาหรือทางกฎหมายของเรา ซึ่งอาจกระทบต่อ 
การจา้ง หรือการตดัสินใจจา้งคณุ หรือการถอนการเสนอจา้ง 
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  นอกจากนี้ ในบางกรณี เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังต่างประเทศด้วย

วัตถุประสงคข์้างต้น โดยเราจะด าเนินการตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ  4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคล
ของคุณไปยังต่างประเทศ 

 
3. บุคคลใดทีเ่ราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ 
 
 เราอาจเปิดเผย หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลภายนอก ดังต่อไปนี ้ซึ่งประมวลผลขอ้มูลส่วน

บุคคลเพื่อวตัถุประสงคต์ามประกาศฉบบันี ้ไม่ว่าจะเป็นการโอนภายในประเทศหรือโอนออกไปยงัต่างประเทศ 
โดยคุณสามารถอ่านประกาศความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกเหล่านั้นเพื่อศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกับ
วิธีการที่บคุคลภายนอกดงักล่าวประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของคณุได ้

 

• บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร: ขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณอาจถูกเขา้ถึงโดยหรือเปิดเผย
ใหก้บับรษิัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัรของเรา เพื่อการวิเคราะหข์อ้มลู การใหสิ้ทธิประโยชนห์รือ
สวัสดิการ การด าเนินงานหรือการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคิน
ภทัร การบรหิารความเส่ียง หรือการตรวจสอบภายในกลุ่มของเรา 
 

• หน่วยงานรัฐ: เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับหน่วยงานรัฐและองคก์รต่าง ๆ (เช่น ศาล 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ธนาคาร
แห่งประเทศไทย กรมสรรพากร หน่วยงานภาษีอากรในต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน ส านักงาน
ประกันสังคม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมบังคับคดี กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และส านักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ) ตามที่กฎหมายก าหนด เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย
และกฎระเบียบ หรือภาระหนา้ที่ทางกฎหมาย  
 

• บุคคลภายนอกอื่น ๆ: เราอาจโอนหรืออนญุาตใหบ้คุคลภายนอก (เช่น พนัธมิตรทางธุรกิจและผูใ้หบ้รกิาร
ของเรา อาทิ ผู้จัดการกองทุนส ารองเลี ้ยงชีพ สถาบันการเงิน ผู้ให้บริการช าระเงิน บริษัทประกันภัย 
โรงพยาบาล ตัวแทนยื่นขอวีซ่าหรือใบอนุญาตท างาน บริษัทที่ปรึกษาดา้นทรพัยากรบุคคล ผู้ให้บริการ
ระบบสารสนเทศทรพัยากรบุคคล เช่น ผูใ้หบ้รกิาร Cloud ผูใ้หบ้ริการแอปพลิเคชนัเพื่อการส ารวจความพึง
พอใจและ/หรือเพื่อให้สวัสดิการแก่พนักงาน  ผู้ให้บริการฝึกอบรม หรือผู้ให้บริการทางการเงิน หรือ
บุคคลภายนอกอื่นที่เก่ียวขอ้งกับการโอนธุรกิจ) เขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ ส าหรบัการประมวลผล
ขอ้มลูส่วนบคุคลของคณุเพื่อวตัถปุระสงคต์ามที่ระบใุนขอ้ 2 ของประกาศฉบบันี ้

 
เมื่อเราโอนขอ้มลูส่วนบุคคลใหบุ้คคลภายนอก เราจะด าเนินการเพื่อการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณ เช่น 
การเข้าท าความตกลงการเก็บรักษาความลับ หรือการด าเนินมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมตามที่
กฎหมายก าหนด 
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4.  การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังต่างประเทศ 
 

เราอาจเปิดเผยหรือโอนขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณไปยงับุคคลภายนอก หรือเครื่องแม่ข่ายที่ตัง้อยู่ในต่างประเทศ
ซึ่งประเทศปลายทางอาจมี หรืออาจไม่มีมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลในลกัษณะเดียวกันกับประเทศไทย ทั้งนี ้
เราจะด าเนินการตามขัน้ตอนและมาตรการต่าง ๆ เพื่อท าใหคุ้ณมั่นใจไดว้่าการโอนขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณจะ
โอนอย่างปลอดภยัและบุคคลที่รบัโอนขอ้มลูนัน้มีมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลที่เหมาะสม และการ
โอนขอ้มลูนัน้ชอบดว้ยกฎหมาย 
 

5. ระยะเวลาทีเ่ราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 
 
 เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระยะเวลาเท่าที่จ  าเป็นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้บรรลุตาม

วตัถุประสงคท์ี่เราไดร้บัขอ้มลูส่วนบุคคลนัน้มาตามที่ระบุไวใ้นประกาศฉบับนี ้และเพื่อปฏิบตัิตามภาระหนา้ที่
ทางกฎหมายและกฎขอ้บงัคบัต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม เราอาจเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณนานขึน้หากเป็นการ
จ าเป็นเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้อง หรือการยกขึน้ต้อสู้สิทธิ
เรียกร้องตามกฎหมายทีใ่ช้บังคับ  

ทัง้นี ้ในบางกรณี เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างของท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ วันเดือนปีที่
เร่ิมและสิน้สุดความสัมพันธ ์เป็นต้น ไว้เป็นประวัติในฐานข้อมูล (Archive) ของเราเท่าน้ัน และจะไม่
น าไปใช้หรือเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงคอ์ื่นใด 

 
6. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว ์คนเสมือนไร้ความสามารถ และคนไร้ความสามารถ 
 
 โดยทั่วไป กิจกรรมของเราไม่ไดม้ีเป้าหมายที่ผูเ้ยาว์ คนเสมือนไรค้วามสามารถ และคนไรค้วามสามารถ เราไม่

เจตนาเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจากผูเ้ยาวโ์ดยไม่ไดร้บัความยินยอมจากผูใ้ช้อ  านาจปกครอง หรือจากคน
เสมือนไรค้วามสามารถหรือคนไร้ความสามารถโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลตาม
กฎหมาย ถา้ท่านเป็นผูเ้ยาว ์คนเสมือนไรค้วามสามารถ หรือคนไรค้วามสามารถ ซึ่งประสงคจ์ะมีความสมัพนัธ์
ทางสญัญากับเรา ท่านตอ้งไดร้บัความยินยอมจากผูใ้ชอ้  านาจปกครอง ผูพ้ิทกัษ์ หรือผูอ้นบุาลตามกฎหมายของ
ท่าน ก่อนที่จะติดต่อเราหรือใหข้อ้มลูส่วนบคุคลของท่านแก่เรา 

 
7. สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 
 
 ภายใตบ้ทบญัญัติแห่งกฎหมายและขอ้ยกเวน้ตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง คณุอาจมีสิทธิตามที่ระบไุวด้งัต่อไปนี ้
 

• การเข้าถึง: คณุอาจมีสิทธิในการขอเขา้ถึงหรือขอรบัส าเนาขอ้มลูส่วนบคุคลที่เราประมวลผลเก่ียวกบัคณุ 
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• การโอนย้ายข้อมูล: คุณอาจมีสิทธิขอรบัขอ้มลูส่วนบคุคลท่ีเรามีเก่ียวกับคุณในรูปแบบท่ีมีการจดัระเบียบ
แลว้และสามารถอ่านไดใ้นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์และเพื่อส่งหรือโอนขอ้มลูดงักล่าวไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูล
ส่วนบคุคลอื่น  

• การคัดค้าน: ในบางกรณี คุณอาจมีสิทธิคัดคา้นวิธีการที่เราประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณในบาง
กิจกรรม 

• การลบหรือท าลายข้อมูล: คุณอาจมีสิทธิขอใหเ้ราด าเนินการลบหรือท าลาย หรือท าใหข้อ้มลูส่วนบุคคล
ของคุณที่เราประมวลผลเก่ียวกับคุณ เป็นขอ้มูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจา้ของขอ้มูล เช่น หาก
ขอ้มลูนัน้ไม่จ าเป็นส าหรบัวตัถปุระสงคใ์นการประมวลผลขอ้มลูอีกต่อไป 

 

• การจ ากัด: คุณอาจมีสิทธิจ ากัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากคุณเชื่อว่าข้อมูลนั้นไม่
ถูกตอ้ง หรือการประมวลผลของเราไม่ชอบดว้ยกฎหมาย หรือเราไม่จ าเป็นตอ้งประมวลผลขอ้มูลนั้นเพื่อ
วตัถปุระสงคอ์ย่างหน่ึงอย่างใดอีกต่อไป 
 

• การแก้ไขให้ถูกต้อง: คุณอาจมีสิทธิขอใหม้ีการด าเนินการแกไ้ขขอ้มลูส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ ์ไม่ถูกตอ้ง 
ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด หรือไม่เป็นปัจจบุนั 

 

• การถอนความยินยอม: คณุอาจมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมที่คุณไดใ้หแ้ก่เราเพื่อการประมวลผลขอ้มลู
ส่วนบุคคลของคุณ เวน้แต่มีขอ้จ ากัดเก่ียวกับสิทธิที่จะถอนความยินยอมตามที่กฎหมายก าหนด หรือมี
สญัญาที่ใหป้ระโยชนแ์ก่คณุ  

 

• การย่ืนเร่ืองร้องเรียน: คณุอาจมีสิทธิยื่นเรื่องรอ้งเรียนไปยงัหน่วยงานท่ีมีอ  านาจในกรณีที่คณุเชื่อว่าเราท า
การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายหรือไม่สอดคลอ้งกับกฎหมายคุม้ครอง
ขอ้มลูส่วนบคุคลที่บงัคบัใช ้

 
หากคุณประสงคท์ี่จะใชสิ้ทธิ คุณสามารถติดต่อขอรบัแบบฟอรม์ค าขอใชสิ้ทธิ (Data Subject Right Request 
Form) ได้ โดยคุณสามารถติดต่อทีม Recruitment & Fulfillment ที่หมายเลขโทรศัพท ์02-495 9016-18    หรือ
ช่องทางอื่นใดตามที่เราก าหนด ทัง้นี ้เราจะพิจารณาค ารอ้งขอใหเ้สรจ็สิน้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วนั นบัจาก
วนัท่ีไดร้บัค ารอ้งขอจากคณุ ซึ่งเราอาจขอขยายไดอ้ีกไม่เกิน 30 วนั เวน้แต่ กฎหมายจะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น 

 
8.  รายละเอียดการติดต่อเรา 
 
 หากคุณประสงคจ์ะยื่นเรื่องรอ้งเรียนหรือมีขอ้สงสัยหรือขอ้เสนอแนะเก่ียวกับการเก็บรวบรวม การใช ้และการ

เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี ้คุณสามารถติดต่อเราผ่านช่องทาง
ต่อไปนี ้
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เจ้าหน้าทีคุ่้มครองข้อมูลสว่นบุคคล (Data Protection Officer) 

 
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร ์ถนนสขุมุวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา

กรุงเทพฯ 10110 
 

หรือ 
 

DPO@kkpfg.com 

 


