
   
 

   
 

Internal Use 

มาตรการรกัษาความม ัน่คงปลอดภยัดา้นขอ้มลู 

การจดัระดบัช ัน้ความลบัของขอ้มลู ม ี4 ประเภท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้ควรรูเ้ก ีย่วกบั PDPA 
 
 

• ขอ้มลูสว่นบคุคลคอืขอ้มลูเกีย่วกับบคุคลทีส่ามารถระบตัุวตนของผูท้ีย่ังมชีวีติอยู ่โดยแบง่เป็น 2 ประเภท 
 

1. ขอ้มูลสว่นบุคคลท ัว่ไป  (Personal Data)  เชน่ ขอ้มลูหนา้บัตรฯ ชือ่ , ทีอ่ยู ่,เบอรโ์ทรศัท,์ Email, Book bank ,ทะเบยีนรถ ,โฉนดทีด่นิ , IP Address  เป็นตน้ 
 

2. ขอ้มูลสว่นบุคคลทีม่คีวามออ่นไหว (Sensitive Data) เชน่ ขอ้มลู เชือ้ชาต,ิ ศาสนา, ขอ้มลูสขุภาพ, ประวัตอิาชญากรรม ฯ หากธนาคารมกีาร เกบ็ รวบรวม ใช ้ 
    หรอืเปิดเผยขอ้มลูดังกลา่วตอ้งมมีาตรการรักษาความปลอดภัยของขอ้มลูทีม่ากกวา่การเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลทั่วไป 
 

 

• รายชือ่ทีส่ามารถตดิตอ่ไดค้อื รายชือ่ลกูคา้ทีไ่ดเ้คยใหไ้วก้ับธนาคารเทา่นัน้ 
 

 

• กรณีพบขอ้มลูรั่วไหลหรอืเหตลุะเมดิขอ้มลู เชน่ เอกสารหายหรอืสง่ Email ผดิ ตอ้งแจง้ขอ้มลูมาทีห่ัวหนา้ทมี จากนัน้หัวหนา้ทมีตอ้งแจง้มาที ่คณุสรุรีัตน์ (เตา๋) ทันที
ภายใน 24 ชม. ที ่Email : sureerat.want@kkpfg.com /02495 9020 หากไมแ่จง้ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด จะมคีวามผดิตามระเบยีบขอ้บังคับของธนาคาร
และสญัญาฯ และอาจมโีทษตามกฎหมายได ้
 

 

• ธนาคารมกีารขอ Consent ทีเ่กีย่วขอ้งกับ (PDPA) กับลกูคา้  4 เรือ่ง คอื Cross-Selling , KKP Sharing , Profiling , Biometrics 
 

 

• กรณีลกูคา้ตอ้งการถอน consent แจง้ลกูคา้ใหต้ดิตอ่ทีส่าขา/KKP Contact Center 02 165 5555 
 

 

• ทกุครัง้ทีเ่ก็บรวบรวมขอ้มลูธนาคารตอ้งแจง้ใหล้กูคา้ทราบรายละเอยีดความเป็นสว่นตัว (Privacy Notice) ซึง่ธนาคารไดแ้จง้ไปในแบบฟอรม์ SSU ของลกูคา้แลว้ 
ลกูคา้สามารถศกึษารายละเอยีด Privacy Notice ไดท้ี ่https://www.kkpfg.com/dataprotection 
 

 

• คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล เป็นหน่วยงานทีจ่ะใหค้ าแนะน า ตรวจสอบการปฏบัิตติามกฎหมาย และลงโทษในกรณทีีม่คีวามเกีย่วขอ้งกับ PDPA 
 

 

• การน ารายชือ่ลกูคา้มาน าเสนอผลติภัณฑโ์ดยไมถ่กูตอ้งตามกฎหมาย หรอื การ copy ขอ้มลูลกูคา้ออกไปภายนอกมโีทษปกครอง ปรับสงูสดุ 3 ลา้นบาท หรอือาจ
ตอ้งจ่ายคา่เสยีหายทางละเมดิ 2 เทา่ของคา่เสยีหายทีเ่กดิขึน้จรงิ และมโีทษอาญาจ าคกุตามกฎหมาย 
 
 

• ลูกคา้สามารถขอใชส้ทิธไิด ้7 สทิธ ิดังนี้   
สทิธขิอเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบคุคล , สทิธใินการขอแกไ้ขขอ้มลู , สทิธใินการขอลบขอ้มลูสว่นบคุคล , สทิธใินการขอถอนความยนิยอม , 

สทิธใินการระงับการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล , สทิธใินการคัดคา้นการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล , สทิธใินการขอรับหรอืโอนยา้ยขอ้มลูสว่นบคุคล 

 

 

 

 

➢ หา้มส าเนาเอกสารลกูคา้ไมว่า่ในรูปแบบใดหากไมม่คีวามจ าเป็นตอ้งน าไปใชง้าน 
 

➢ หา้มน าเอกสารลกูคา้หรอืเอกสารทีม่ขีอ้มลูสว่นบคุคลมาท ากระดาษ Re-use 
 

➢ หมั่นท าลายเอกสารทีไ่มไ่ดใ้ชง้าน การท าลายเอกสารขอใหท้ าลายโดยใชเ้ครือ่งยอ่ยเอกสารหรอืการหยอ่นลงกลอ่งหรอืถงึบรษัิทรับท าลายเอกสารทีธ่นาคาร/บรษัิทก าหนด 
 

➢ ใหล้กูคา้หรอืผูแ้ทนลงนามใน Checklist ในการรับสง่เอกสารเพือ่ตรวจสอบความถูกตอ้งและเป็นหลักฐานในการตรวจสอบวา่ไดม้กีารใหเ้อกสารกับเจา้หนา้ทีธ่นาคารจรงิ 
 

➢ ทกุครัง้ทีน่ าสง่เอกสารตอ้งปิดผนกึซองใหรั้ดกมุและระบผุูรั้บใหช้ดัเจน 
 

➢ ไมว่างเอกสารลกูคา้ไวใ้นทีเ่ปิดเผยหรอืทีบ่คุคลอืน่สามารถเขา้ถงึได ้
 

➢ ล็อคตูเ้อกสารทกุครัง้หากออกขา้งนอก/ประชมุ 
 

➢ ระบชุัน้ความลบัในเอกสาร/แฟ้มเอกสาร/กลอ่งเอกสาร และจัดเก็บในทีป่ลอดภัย 
 

➢ การส าเนาเอกสารแสดงตนลกูคา้ใหปิ้ดบงัขอ้มลูทีร่ะบศุาสนาและกรุ๊ปเลอืดกอ่นท าส าเนา ยกเวน้กรณีทีล่กูคา้เตรยีมเอกสารแบบไมไ่ดปิ้ดบงัขอ้มลูและไมส่ะดวกส าเนาใหม ่
ธนาคารยังคงรบัไดจ้นกวา่จะมกีารเปลีย่นแปลง 

 

การใชง้านเครือ่งคอมพวิเตอร ์ การปฏบิตัเิรือ่ง Line / Email สว่นตวั 

• ลบขอ้มลู Drive C, D เก็บขอ้มลูใน OneDrive, SharePoint, Share Drive 
 

• หากมคีวามจ าเป็นตอ้งบนัทกึขอ้มลูใน Desktop, Document เมือ่ด าเนนิการ
เรยีบรอ้ยใหล้บและเก็บขอ้มลูที ่OneDrive, SharePoint 
 

• กอ่นสง่ขอ้มลูทีม่ขีอ้มลูสว่นบคุคล หากไมไ่ดท้ าเป็น link ทีม่กีารก าหนดสทิธิ์
การเขา้ถงึ ตอ้งท าการ Encrypt File + สง่ Password แยกกัน 
 

• ล็อคหนา้จอทกุครัง้หากไมอ่ยูท่ีโ่ต๊ะท างาน 
 

• หา้มใหผู้อ้ืน่ใช/้ยมืเครือ่งคอมพวิเตอร ์หา้มแชร ์User & Password   

• หา้ม Download หรอืตดิตัง้ Application ทีไ่มไ่ดร้ับอนุญาต 
 

• หลกีเลีย่งการเขา้เวป็ไซตท์ีไ่มน่า่เชือ่ถอื 
 

• หา้มทิง้เครือ่งคอมพวิเตอรไ์วใ้นทีส่าธารณะ 
 

• หลกีเลีย่งการใช ้Public WI-FI 
 

• หมั่นลบขอ้มลูในเครือ่งคอมพวิเตอรห์ากไมไ่ดใ้ชง้าน 

➢ หา้มใช ้Line สว่นตัวในการรับสง่เอกสารทีม่ขีอ้มลูสว่นบคุคล 
 

➢ ตอ้งใช ้Email ของธนาคารในการปฏบิัตหินา้ทีเ่ทา่นัน้ 
 

➢ ตรวจสอบ Email ผูรั้บใหถู้กตอ้งกอ่นสง่ออก / หลกีเลีย่งการใช ้Reply All โดยไม่

จ าเป็น 
 

➢ หมั่นลบ Email เมือ่หมดความจ าเป็นในการใชง้าน 
 

➢ หลกีเลีย่งการสง่ขอ้มลูลกูคา้ทาง Email ใหส้ง่ผา่น  MS Team แทน หรอืหากตอ้งใช ้

Email ใหส้ง่เป็น link หรอืหากจ าเป็นตอ้งสง่เป็นไฟลต์อ้ง Encrypt File กอ่นสง่           
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ค าถาม ไดย้นิวา่มเีรือ่ง พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล มวีตัถุประสงค ์และ ขอ้บงัคบัอยา่งไร 

 ค าตอบ เป็นกฎหมายทีก่ าหนดหลักเกณฑ ์และมาตรการก ากับดแูลเกีย่วกับการใหค้วามคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล รวมถงึการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของขอ้มลู

ดังกลา่ว เพือ่ป้องกันและลดการละเมดิขอ้มลูสว่นบคุคลทีปั่จจุบันมแีนวโนม้ทีส่งูขึน้และยังไมม่กีฎหมายใดมาก ากับดแูล 

 ค าถาม ขอ้มูลสว่นบคุคลหมายถงึอะไร มขีอ้มูลใดบา้งทีธ่นาคารเก็บขอ้มูลของลูกคา้ 

 ค าตอบ  ขอ้มลูสว่นบคุคล" คอืขอ้มูลเกีย่วกบับุคคลซึง่ท าใหส้ามารถระบไุปถงึตวับคุคลน ัน้ได ้ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม แตไ่มร่วมถงึขอ้มลูผูเ้สยีชวีติและ

ขอ้มลูนติบิคุคล 

ธนาคารมกีารเก็บรวบรวมขอ้มูลสว่นบุคคลของทา่นตามวตัถปุระสงคค์วามจ าเป็นทีต่อ้งใชง้าน ตวัอยา่ง เชน่ 

- ขอ้มลูสว่นตัว เชน่ ชือ่สกลุ วันเดอืนปีเกดิ บัตรประจ าตัวประชาชน  

- ขอ้มลูการตดิตอ่ เชน่ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์อเีมล  

- ขอ้มลูทางการเงนิและขอ้มลูการท าธรุกรรมกับธนาคาร  

- ขอ้มลูชวีภาพ เชน่ ขอ้มลูภาพจ าลองใบหนา้  

- ขอ้มลูทรัพยส์นิ เชน่ ทะเบยีนรถยนต ์โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

สามารถดรูายละเอยีดวตัถปุระสงคใ์นการประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคลและฐานทางกฎหมายไดท้ี ่https://www.kkpfg.com/dataprotectionคคล 

มวีตัถุประสงค ์และ ขอ้บงัคบัอยา่งไร 

 

ค าถาม ธนาคารมสีว่นเกีย่วขอ้งกบั พ.ร.บ.นี ้อยา่งไร 

 ค าตอบ  เน่ืองจากธนาคารมกีารประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล จงึตอ้งปฏบัิตติามขอ้ก าหนดภายใต ้พ.ร.บ. ฉบับน้ี โดยธนาคารตระหนักถงึความส าคัญในการคุม้ครอง

ขอ้มลูสว่นบคุคลของลกูคา้ และไดด้ าเนนิการตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัดและจัดใหม้แีนวปฏบัิตทิีช่ดัเจน เพือ่ก าหนดมาตรฐานในการรกัษาความปลอดภัยของขอ้มลู

สว่นบคุคลของลกูคา้ทกุทา่น รวมถงึไดส้ือ่สารใหพ้นักงานทกุคนเกดิความเขา้ใจเป็นอยา่งดมีวีตัถุประสงค ์และ ขอ้บงัคบัอยา่งไร 

 

ค าถาม ขอ้มูลออ่นไหว (Sensitive Data) หมายถงึ อะไร และเป็นขอ้มูลใด 

 ค าตอบ ขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่ป็นเรือ่งสว่นตัวของเจา้ของขอ้มลู มคีวามละเอยีดออ่น  และมคีวามสุม่เสีย่งตอ่การถกูใชใ้นการเลอืกปฏบัิตอิยา่งไมเ่ป็นธรรม ซึง่อาจ

กระทบตอ่สทิธเิสรภีาพของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล  จงึจ าเป็นตอ้งด าเนนิการอยา่งระมัดระวังเป็นพเิศษในการเก็บรวบรวมขอ้มลูออ่นไหวน้ี  เชน่ เชือ้ชาตเิผ่าพันธุ ์

ประวัตอิาชญากรรม ความเห็นทางการเมอืง ความเชือ่ ลัทธศิาสนา ปรชัญา พฤตกิรรมทางเพศ ประวัตอิาชญากรรม ขอ้มลูสขุภาพ เป็นตน้สว่นบุคคล มี

วตัถุประสงค ์และ ขอ้บงัคบัอยา่งไร 

 
ค าถาม พ.ร.บ. จะมผีลบงัคบัใชเ้มือ่ไร และมผีลกระทบกบัลูกคา้อยา่งไร 

 ค าตอบ  1 ม.ิย. 2565  ขอ้มลูของลกูคา้จะไดร้ับการคุม้ครอง และไดร้ับการดแูลตามมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยของขอ้มลูตาม พ.ร.บ. น้ี เชน่ แนวทางใน

การประมวลผล และ เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล การใหค้วามยนิยอม การรับทราบประกาศความเป็นสว่นตัว การเก็บและลบท าลายขอ้มลูของลกูคา้ เป็นตน้บุคคล มี

วตัถปุระสงค ์และ ขอ้บงัคบัอยา่งไร 

 

ค าถาม ลูกคา้สามารถขอใชส้ทิธใิดไดบ้า้งเมือ่กฎหมายมผีลบงัคบัใชแ้ลว้ 

 ค าตอบ  ลูกคา้สามารถขอใชส้ทิธไิดท้ ัง้หมด 7 สทิธดิงันี ้ 

1. สทิธขิอเขา้ถงึขอ้มูลสว่นบคุคล และ ขอใหเ้ปิดเผยการไดม้าของขอ้มลูทีต่นไมไ่ดใ้หค้วามยนิยอม (Right to Access)  

2. สทิธใินการขอแกไ้ขขอ้มูล (Right to Rectification) 

3. สทิธขิอลบขอ้มูลสว่นบคุคล (Right to be forgotten) 

4. สทิธใินการระงบัการการใชข้อ้มูลสว่นบคุคล (Right to Restriction of Processing) 

5. สทิธใินการคดัคา้นการเก็บรวบรวมใชห้รอืเปิดเผยขอ้มูลสว่นบคุคล (Right to Object) 

6. สทิธใินการขอรบัหรอืโอนยา้ยขอ้มูลสว่นบคุคล (Right to Data Portability) 

7. สทิธใินการขอถอนความยนิยอม (Right to Withdraw of Consent) ปัจจุบัน ไดแ้ก ่Cross-Sales , KKP Sharing , Profiling , Biometrics 

ลกูคา้สามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่https://www.kkpfg.com/dataprotectionและ ขอ้บงัคบัอยา่งไร 

 
ค าถาม ลูกคา้ตอ้งการใชส้ทิธติาม พ.ร.บ. เชน่ ตอ้งการขอเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบุคคลทีใ่หไ้ว ้ ลูกคา้ตอ้งท าอยา่งไร 

 ค าตอบ ลกูคา้สามารถตดิตอ่สาขาของธนาคาร หรอื Contact Center ของธนาคารทีห่มายเลข 02 165 5555  เพือ่ขอใชส้ทิธใินการขอเขา้ถงึหรอืขอส าเนาขอ้มลู

สว่นบคุคลทีม่อียูก่ับธนาคารได ้โดยธนาคารจะจัดสง่ชดุขอ้มลูตามทีใ่หไ้วใ้นแบบฟอรม์ขอ้มลูลกูคา้ (Master Application) อยา่งไรก็ตาม ขอใหพ้นกังานสอบถาม 

ขอทราบเหตผุลทีล่กูคา้ตอ้งการขอส าเนาขอ้มูลจากธนาคารกอ่น เพราะการใชส้ทิธขิอเขา้ถงึขอ้มูลสว่นบคุคลนีไ้มร่วมถงึการขอขอ้มูลทางการเงนิ/ขอ

ความเคลือ่นไหวทางบญัช ี(Statement) ทีเ่ป็นการใหบ้รกิารของธนาคารอยูแ่ลว้ หากลกูคา้ตอ้งการขอขอ้มลูทางการเงนิ/Statement สามารถแนะน าให้

ลูกคา้ท ารายการผา่น KKP Mobile ไดด้ว้ยตนเอง หรอืบางกรณีอาจตอ้งขอหนงัสอืรบัรองทีส่าขา โดยเสยีคา่ธรรมเนยีมตามประกาศธนาคาร

วตัถปุระสงค ์และ ขอ้บงัคบัอยา่งไร 
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ค าถาม ลกูคา้ตอ้งการถอนความยนิยอมทีใ่หไ้วไ้ดห้รอืไม ่

ค าตอบ  ลกูคา้สามารถตดิตอ่สาขาของธนาคาร หรอื Contact Center ของธนาคารทีห่มายเลข 02 165 5555 เพือ่ตดิตอ่ขอถอนความยมิยอมได ้ แตข่อใหพ้นักงาน
สอบถามสาเหตทุีล่กูคา้ตอ้งการถอนความยนิยอมจากธนาคาร (เพือ่แยกระหวา่งการถอน consent กับการถกูรบกวน โดยเพิม่เป็นรายชือ่ Do not call) โดยแจง้วา่ 
หากคณุ...เกรงวา่จะมเีจา้หนา้ทีต่ดิตอ่ไปรบกวน  ดฉัิน/ผม สามารถระบขุอ้มลูไวใ้นระบบเพือ่ไมใ่หม้เีจา้หนา้ทีต่ดิตอ่ไปไดส้ว่นการถอนความยนิยอม 4 เรือ่งทีใ่หไ้วนั้น้
จะมผีลท าใหม้ผีลกระทบตอ่การด าเนนิการทางบัญชรีะหวา่งคณุ... และธนาคาร เชน่  

1.หากคณุถอน (KKP Sharing) ซึง่เป็นความยนิยอมในการเก็บรวบรวม ใช ้ และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล ระหวา่งกลุม่ธรุกจิการเงนิเกยีรตนิาคนิภัทร   จะ

สง่ผลให ้ไมส่ามารถแชรห์รอืเปิดเผยขอ้มลูผลติภณัฑ ์ธุรกรรมของลกูคา้ใหก้นัระหวา่งธนาคาร บล บลจ หรอืบรษิทัในกลุม่ธุรกจิ KKPFG ในการ

ใหบ้รกิารตา่งๆ เชน่ คณุ... จะไมส่ามารถขอรบับรกิารเรยีกดขูอ้มูลผลติภณัฑแ์บบภาพรวม Consolidate Statement (เงนิฝาก, เงนิลงทุน)   และเสยี

โอกาสการใชง้านหรอืบรกิารทีจ่ะพฒันาขึน้ในอนาคต เชน่ บรกิารผา่นชอ่งทาง Online หรอื KKP Application ตา่ง ๆ  

2.หากคณุถอน (Cross Selling) ซึง่เป็นความยนิยอมในการเก็บรวบรวม ใช ้ และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลเพือ่ใหข้อ้มลูผลติภัณฑแ์ละบรกิาร  จะสง่ผลให้
คณุไมไ่ดร้บัขา่วสาร และการน าเสนอขอ้มูลขา้มกลุม่ผลติภณัฑ ์เชน่ การเสนอผลติภณัฑส์นิเชือ่ใหก้บัลูกคา้เงนิฝาก  และจะไมไ่ดร้บัขอ้เสนอที่
เกีย่วกบัผลติภณัฑข์องบรษิทัในกลุม่ธุรกจิการเงนิเกยีรตนิาคนิภทัร ตลอดจนผลติภณัฑข์องพนัธมติรทางธุรกจิได ้  

3.หากคณุถอน (Profiling) ซึง่เป็นความยนิยอมในการใหบ้รษัิทในกลุม่ธรุกจิการเงนิเกยีรตนิาคนิภทัร เก็บรวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลเพือ่การ
วเิคราะห ์วจัิย พัฒนา ผลติภัณฑห์รอืบรกิารของกลุม่ธรุกจิการเงนิเกยีรตนิาคนิภัทรและ/หรอื ของพันธมติรทางธรุกจิ   จะสง่ผลใหท้า่นไมไ่ดร้บัขอ้เสนอที่
เฉพาะเจาะจงและเหมาะสมกบัความตอ้งการของทา่น เกีย่วกบัผลติภณัฑข์องบรษิทัในกลุม่ธุรกจิการเงนิเกยีรตนิาคนิภทัร ตลอดจนผลติภณัฑข์อง

พนัธมติรทางธุรกจิได ้

4.หากคณุถอน (Biometrics) ซึง่เป็นความยนิยอมในการใหบ้รษัิทในกลุม่ธรุกจิการเงนิเกยีรตนิาคนิภัทรเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลทีม่ี
ความออ่นไหวส าหรับขอ้มลูชวีภาพ เชน่ ขอ้มลูลายนิว้มอื ภาพจ าลองใบหนา้ เป็นตน้ เพือ่วัตถปุระสงคใ์นการพสิจูน์และยนืยันตัวตนและการท าธรุกรรม จะสง่ผลให้
ทา่นไมส่ามารถใชบ้รกิารพสูิจนแ์ละยนืยนัตวัตนเพือ่สมคัรใชผ้ลติภณัฑแ์ละ/หรอืบรกิารโดยอาศยั Biometric ได ้เนือ่งจากธนาคารไมส่ามารถใช ้

Biometric เพือ่พสิูจนแ์ละยนืยนัตวัตนในการสมคัรผลติภณัฑห์รอืบรกิารได ้

ค าถาม ลกูคา้ท ัว่ไปไดใ้หค้วามยนิยอมไวก้บัธนาคารอยา่งไร และมปีระเภทใดบา้ง 

 ค าตอบ ธนาคารจะขอความยนิยอมจากลกูคา้ในระหวา่งกระบวนการการเปิดบัญช ีการสมัครสนิเชือ่หรอืสมัครผลติภัณฑอ์ืน่ใดกับธนาคาร โดยในภาพรวมจะมกีาร

ขอความยนิยอมจากลกูคา้ 4 เรือ่ง คอื  

1. KKP Sharing ยนิยอมใหเ้ก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูของลกูคา้ในระหวา่งกลุม่ธรุกจิการเงนิเกยีรตนิาคนิภัทร เพือ่อ านวยความสะดวกแกล่กูคา้ในการ
เรยีกดขูอ้มลูเกีย่วกับธรุกรรมทีล่กูคา้มอียูก่ับกลุม่ธรุกจิการเงนิเกยีรตนิาคนิภทัร  

2. Cross-Selling ยนิยอมใหต้ดิตอ่เพือ่ใหข้อ้มลู และน าเสนอผลติภัณฑข์องกลุม่ธรุกจิการเงนิเกยีรตนิาคนิภัทร  

3. Profiling ยนิยอมใหใ้ชห้รอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลเพือ่การวเิคราะหข์อ้มลูของลกูคา้ เพือ่พัฒนาและเสนอขายผลติภัณฑห์รอืบรกิารของบรษัิทในกลุม่ธรุกจิ
การเงนิเกยีรตนิาคนิภทัรใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของลกูคา้      

4. Biometrics ยนิยอม ใหบ้รษัิทในกลุม่ธรุกจิการเงนิเกยีรตนิาคนิภัทรเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลส าหรับขอ้มลูชวีภาพ เชน่ ขอ้มลู
ลายนิว้มอื ขอ้มลูภาพจ าลองใบหนา้ เพือ่ใชส้ าหรับการใชพ้สิจูน์และยนืยันตัวตน  โดยลกูคา้สามารถเลอืกทีจ่ะใหห้รอืไมใ่หค้วามยนิยอมดังกลา่วก็ได ้และ 
ขอ้บงัคบัอยา่งไร 

 

ค าถาม ลูกคา้ตอ้งการใชส้ทิธติาม พ.ร.บ. เชน่ ตอ้งการใหธ้นาคารลบขอ้มูลของลูกคา้ท ัง้หมด ไดห้รอืไม ่

 ค าตอบ ลกูคา้สามารถตดิตอ่สาขาของธนาคาร หรอื Contact Center ของธนาคารทีห่มายเลข 02 165 5555 ได ้ พนกังานสามารถชีแ้จงลูกคา้ในเบือ้งตน้ไดว้า่ 
ถงึแมลู้กคา้จะไมไ่ดม้บีญัชหีรอืผลติภณัฑใ์ดๆ กบัธนาคารแลว้ แตธ่นาคารจะยงัไมส่ามารถลบขอ้มูลลกูคา้ในระหวา่งนีไ้ดเ้นือ่งจากธนาคารตอ้งมกีาร
จดัเก็บขอ้มูลดงักลา่วเพือ่การปฏบิตัติามกฎหมาย รวมถงึการใชส้ทิธทิางกฎหมายทีอ่าจจะมขี ึน้ในอนาคต โดยลกูคา้สามารถอา่นรายละเอยีดเพิม่เตมิ

ไดท้ีป่ระกาศความเป็นสว่นตวั (Privacy Notice)ขอ้บงัคบัอยา่งไร 

 
ค าถาม มผีูแ้จง้เหตถุูกละเมดิขอ้มูล เนือ่งจากไมไ่ดใ้หค้วามยนิยอมไว ้ หรอื พบเห็นขอ้มูลสว่นบุคคลของลูกคา้ธนาคาร เปิดเผยในทีส่าธรณะ  

เจา้หนา้ทีต่อ้งแจง้อยา่งไร 

 ค าตอบ เมือ่มผูีแ้จง้เหตลุะเมดิขอ้มลูหรอืการรั่วไหลของขอ้มลู ใหเ้จา้หนา้ทีข่อขอ้มูลขอเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ใหไ้ดร้ายละเอยีดมากทีสุ่ด และขอชือ่และ
หมายเลขตดิตอ่ของผูแ้จง้  และรบีด าเนนิการแจง้รายละเอยีดใหห้วัหนา้ทมี โดยหวัหนา้ทมีตอ้งแจง้ตอ่คณุสุรรีตันฯ์ ภายในวนัทีไ่ดร้บัแจง้  เพือ่ทีจ่ะได ้

ด าเนนิการตรวจสอบและด าเนนิการตอ่ไปภายในระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนด 

Internal Use 

Version 06-01-2022 


