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ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านทรัพยากรบุคคล (Privacy Notice) 
ส าหรับพนักงาน 

 
ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จ ากัด (มหาชน) บริษัทหลกัทรัพย์จดัการ
กองทนุ เกียรตินาคินภทัร จ ากดั บริษัท เคเคพี แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จ ากัด และ
บริษัท เคเคพี ทาวเวอร์ จ ากดั ("บริษัทในกลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร" "เรา" หรือ "ของเรา") ซึง่เป็นบริษัทผู้วา่จ้าง ให้
ค ามัน่ท่ีจะคุ้มครองความเป็นสว่นตวัและความปลอดภยัของข้อมลูสว่นบคุคลของลกูจ้าง ผู้ ให้บริการที่เป็นบคุคลธรรมดา 
ผู้ ให้บริการด้านการขาย (Sale Agent) ลกูจ้างบคุคลธรรมดาของผู้ ให้บริการของเรา รวมถึงที่ปรึกษา กรรมการ ทัง้ใน
ปัจจุบนั ในอดีต และที่เกษียณหรือหมดสญัญาแล้ว ("คณุ" หรือ "ของคณุ") โดยประกาศความเป็นสว่นตวัด้านทรัพยากร
บคุคลฉบบันี ้("ประกาศ") มีวตัถปุระสงค์เพื่อให้ข้อมลูแก่คณุเก่ียวกบัวิธีการที่เราจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/ หรือเปิดเผย
ข้อมลูสว่นบคุคลของคณุ (ตามที่นิยามไว้ด้านลา่งนี)้ และสทิธิตา่ง ๆ เก่ียวกบัข้อมลูสว่นบคุคลของคณุ 
 
เรามีความจ าเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของคณุ เพื่อที่จะเข้าท าสญัญาจ้างกบัคณุ และ
ปฏิบัติตามสญัญาจ้างในด้านที่ส าคัญต่าง ๆ เช่น การจ่ายค่าจ้างและให้ผลประโยชน์แก่คุณ โดยหากเราไม่สามารถ
ด าเนินการที่เก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของคณุตามที่ระบใุนประกาศฉบบันี ้เราอาจจะ
ไมส่ามารถปฏิบตัิตามสญัญาจ้างที่ท ากบัคณุได้ และในบางกรณี เราอาจจะไมส่ามารถวา่จ้างคณุตอ่ไปได้ 
 
ประกาศฉบบันีม้ิใช่สว่นหนึ่งของสญัญาจ้าง และเราอาจปรับปรุงประกาศฉบบันีเ้ป็นครัง้คราว กรุณาตรวจสอบประกาศ
ฉบบัลา่สดุที่ Line official account > @cfbot หรือช่องทางอื่นใดของบริษัทในกลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร  เป็น
ระยะ ๆ โดยเราจะแจ้งเตือนให้คุณทราบหรือขอความยินยอมจากคุณอีกครัง้หากมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส าคญัใน
ประกาศฉบบันี ้หรือหากเรามีความจ าเป็นตามกฎหมายที่จะต้องท าการแจ้งเตือนให้คณุทราบหรือขอความยินยอมจาก
คณุอีกครัง้ 
 
 
1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ 
 
 "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมลูเก่ียวกบัคณุซึง่ระบถุึงตวัคณุหรือข้อมลูซึง่ท าให้สามารถระบตุวัคณุได้ ตามที่

ระบุไว้ด้านล่างนี ้ทัง้นี ้ในการจ้างนัน้ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลของคณุด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น เราอาจร้องขอ
ข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณโดยตรง หรือจากแหล่งต่าง ๆ โดยอ้อม  (เช่น ผู้บงัคบับญัชาของคุณ หน่วยงานรัฐ         
ผู้ ให้บริการภายนอกด้านทรัพยากรบุคคล สื่อสงัคมออนไลน์ แพลตฟอร์มออนไลน์ และแหลง่ข้อมลูสาธารณะ  
อื่น ๆ เป็นต้น) 

 
 ข้อมลูส่วนบุคคลของคุณซึ่งเราจะเก็บรวมรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงข้อมูลสว่นบคุคล

ประเภทดงัตอ่ไปนี ้ซึง่ขึน้อยูก่บัประเภทของการจ้าง 

 ข้อมลูระบุตวับุคคลและรายละเอียดการติดต่อ เช่น ช่ือ นามสกุล วนัเดือนปีเกิด สญัชาติ ที่อยู่ อีเมล 
หมายเลขโทรศพัท์ เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน และเลขหนงัสอืเดินทาง 



1 ธนัวาคม 2565 
 

2 

 

 ข้อมูลสว่นตวัอื่น ๆ เช่น น า้หนกั สว่นสงู สถานภาพทางการสมรส ข้อมูลที่ปรากฏในส าเนาทะเบียน
บ้าน ข้อมลูเก่ียวกบับิดามารดา พี่น้อง คูส่มรส คูค่รอง คูชี่วิต บตุร บคุคลอ้างอิง รายละเอียดการติดตอ่
ในกรณีฉกุเฉิน และผู้ รับผลประโยชน์ 

 ข้อมลูเก่ียวกบังาน เช่น ต าแหนง่หรือฐานะ ต าแหนง่ แผนก รายละเอียดเก่ียวกบัสญัญา ประวตัิสว่นตวั 
ประวตัิการท างาน ใบสมคัร และใบอนญุาต 

 ข้อมลูพฤติกรรมเก่ียวกบัการปฏิบตัิงานของคุณโดยเฉพาะเจาะจง เช่น การใช้หรือเปิดเผยข้อมลูของ
คณุผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมถึงช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลเก่ียวกับการให้บริการลกูค้าที่คณุเป็นผู้
ให้บริการ 

 ข้อมลูเก่ียวกบัเงินเดือนและผลประโยชน์ของคณุ เช่น ข้อมลูค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน และสิทธิที่
จะได้รับผลประโยชน์ รวมทัง้สทิธิประโยชน์ที่เก่ียวข้องอื่น ๆ 

 ข้อมลูตา่ง ๆ ที่จ าเป็นเพื่อให้สวสัดิการแก่คุณ เช่น ข้อมลูส าเนาทะเบียนรถ เพื่อด าเนินการให้ที่จอดรถ
แก่คณุ 

 ข้อมลูบญัชีธนาคาร ข้อมูลทางการเงนิ  

 ข้อมลูการลา เช่น วนัท่ีลา หรือการใช้วนัหยดุพกัผอ่นประจ าปีและวนัลาประเภทอื่นของคณุ 

 ข้อมลูเก่ียวกบัการด าเนินการทางวินยั เช่น การประพฤติมิชอบหรือพฤติกรรมที่ไมเ่หมาะสม 

 ประวตัิการประเมินผล เช่น การประเมินผลการปฏิบตัิงานและการพิจารณาทบทวนผลการปฏิบตัิงาน 
ข้อมลูการให้ความคิดเห็น 

 ข้อมลูจากการตอบแบบสอบถาม เช่น การส ารวจความพึงพอใจในการจ้างหรือปฏิบตัิงานหรือการจดั
ให้มีสวสัดิการตา่ง ๆ เป็นต้น  

 ประวตัิการศกึษา เช่น ประวตัิการเรียน ใบรับรองผลการศกึษา ประกาศนียบตัร 

 สถานภาพทางทหาร 

 ข้อมูลที่มาทางด้านการเงินหรือทรัพย์สิน เช่น การท าธุรกรรมการเงินต่าง ๆ การลงทุนและข้อมูลที่
เก่ียวข้องอื่น ๆ ของพนกังานและของบคุคลที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี)  

 ข้อมลูเครดิตของพนกังาน ที่เป็นปัจจบุนัจากบริษัท ข้อมลูเครดิตแหง่ชาติ จ ากดั (NCB) 

 ภาพถ่าย ข้อมลูบนัทกึภาพและ/หรือเสยีง บทสมัภาษณ์ 

 ข้อมลูบนัทกึภาพ และ/หรือเสยีงในสถานท่ีปฏิบตัิงานจากกล้องวงจรปิด จากการสนทนาทางโทรศพัท์ 
หรือจากการสือ่สารผา่นช่องทางออนไลน์หรือช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์อื่นใดของเรา โดยเฉพาะหนว่ยงาน
ที่เก่ียวข้องกบัการให้บริการกบัลกูค้า หรือในขณะสมัภาษณ์ หรือ 

 ข้อมลูอื่นใดที่เก่ียวข้องกบัสภาพการจ้างงาน 
 

 "ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว" หมายถึง ข้อมลูสว่นบคุคลที่กฎหมายจดัประเภทเป็นข้อมลูสว่นบคุคลที่
มีความอ่อนไหว เราจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย  ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชดัแจ้งจากคณุ หรือ
ตอ่เมื่อกฎหมายอนญุาตให้กระท าได้ 
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 ข้อมลูสว่นบคุคลที่มีความออ่นไหวของคณุซึง่เราจะเก็บรวมรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย ได้แก่ 

 ข้อมลูชีวภาพ เช่น ข้อมูลภาพจ าลองใบหน้า  /ลายนิว้มือ /ม่านตา  หลอดเลือดในนิว้มือ ข้อมูลเสียง

หรือข้อมลูชีวภาพอื่นใด 

 ประวัติสุขภาพ เช่น ประวัติโรคติดต่อ หรือโรคร้ายแรง ผลการทดสอบการใช้ยา ข้อมูลการ
รักษาพยาบาล และข้อมลูการตรวจสขุภาพประจ าปี 

 ประวตัิอาชญากรรม  

 ข้อมลูความพิการหรือความบกพร่องทางร่างกาย 

 เชือ้ชาติและศาสนา หรือ 

 หมูโ่ลหิต 
 

หากคณุได้ให้ข้อมลูสว่นบคุคลของบคุคลภายนอกแก่เรา (เช่น ช่ือ นามสกลุ หมายเลขโทรศพัท์ ความสมัพนัธ์กบั
คุณ ของบิดามารดา พี่น้อง คู่สมรส คู่ครอง คู่ชีวิต บุตร ผู้ รับผลประโยชน์ บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณี
ฉกุเฉิน บคุคลอ้างอิง และบคุคลอื่นที่เก่ียวข้องกับการถือหลกัทรัพย์ของคณุ)  คณุขอรับรองว่าคณุมีอ านาจโดย
ชอบด้วยกฎหมายที่จะให้ข้อมลูสว่นบคุคลดงักลา่ว และอนญุาตให้เราใช้ข้อมลูสว่นบคุคลดงักลา่วตามประกาศ
ฉบบันีไ้ด้ อีกทัง้คณุจะรับผิดชอบในการแจ้งให้บคุคลภายนอกเหลา่นัน้ทราบถึงประกาศฉบบันี ้และ/หรือขอรับ
ความยินยอมจากบคุคลภายนอกที่เก่ียวข้อง หากจ าเป็น 

 
2. วัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมาย 
 
 เราเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของคุณ เพื่อ

ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจ้าง และเพื่อปฏิบตัิตามภาระหน้าที่ของเราในฐานะนายจ้างหรือผู้
วา่จ้างของคณุ เพื่อวตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี ้

 
 2.1 วัตถุประสงค์ที่ เราจ าเป็นต้องได้รับความยินยอมของคุณส าหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความ

อ่อนไหว 
 
  เราอาศัยความยินยอมของคุณในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความ

ออ่นไหวของคณุเพื่อวตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี ้
 

 ข้อมลูชีวภาพ (Biometrics) เช่น ข้อมลูภาพจ าลองใบหน้า /ลายนิว้มือ/มา่นตา หลอดเลือดในนิว้

มือ ข้อมูลเสียงหรือข้อมูลชีวภาพอื่นใด เพื่อวตัถุประสงค์ในการตรวจสอบเข้า-ออกอาคารเพื่อ
ประโยชน์ในการรักษาความปลอดภยัของสว่นรวม รวมถึงเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนเพื่อการ
อนุมัติธุรกรรม  

 ประวตัิอาชญากรรม ข้อมลูความพิการหรือความบกพร่องทางร่างกาย ประวตัิสขุภาพ ข้อมลูเชือ้
ชาติ ศาสนา หรือหมูโ่ลหิต เพื่อการคดักรองประวตัิ การติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิงานตามการ
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ที่จ้าง เพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยของส่วนรวม เพื่อการจัดหาสวัสดิการหรือ
ผลประโยชน์ รวมถึงการให้โอกาสอยา่งเทา่เทียมและหลากหลายแก่คณุ หรือ 

 ข้อมลูอื่นใดในลกัษณะเดียวกนัท่ีจะมีการขอความยินยอมเป็นคราว ๆ ไป  
 
  ในกรณีที่หลกัเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายคือการขอความยินยอม คณุมีสิทธิที่จะถอนความยินยอม

ของคณุเมื่อใดก็ได้ เว้นแตข้่อมลูเหลา่นัน้จะจ าเป็นตอ่การจ้าง ซึง่เราจะขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บรวบรวม 
ใช้ และ/หรือเปิดเผย จนกวา่คณุจะสิน้สดุความสมัพนัธ์และสิน้ผลผกูพนัตามกฎหมายกบัเรา โดยคณุ
สามารถติดต่อ โดยคุณสามารถติดต่อทีม Recruitment & Fulfillment ที่หมายเลขโทรศพัท์ 02-495 

9016-18      เพื่อแจ้งความประสงค์ในการถอนความยินยอม ทัง้นี ้การถอนความยินยอมจะไม่กระทบ
ตอ่ความชอบด้วยกฎหมายของการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย ข้อมลูสว่นบคุคลที่มีความออ่นไหว
ของคณุก่อนทีค่ณุจะขอถอนความยินยอม หรือเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

 
 2.2 วัตถุประสงค์ที่เราอาจด าเนินการโดยอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ในการเก็บ

รวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 
 
  เราอาจอาศยัหลกัเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายดงัต่อไปนีเ้พื่อเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย ข้อมลู

สว่นบุคคลของคุณ กล่าวคือ (ก) เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบตัิตามสญัญาจ้างกับคุณ (ข) เป็นการ
ปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎหมาย  (ค) เป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราและของ
บุคคลภายนอก โดยให้สมดุลกับประโยชน์และสิทธิและเสรีภาพขัน้พืน้ฐานที่เก่ียวกับการคุ้มครอง
ข้อมลูสว่นบคุคลของคณุ (ง) เพื่อการปอ้งกนัหรือระงบัอนัตรายตอ่ชีวิต ร่างกาย หรือสขุภาพของบคุคล 
(จ) เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบตัิหน้าที่ในการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือปฏิบตัิหน้าที่
ในการใช้อ านาจรัฐ และ (ฉ) เป็นการจ าเป็นเพื่อก่อตัง้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตัิตามหรือ
การใช้สทิธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึน้ตอ่สู้สทิธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

 
  เราจะอาศยัหลกัเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายใน (ก) ถึง (ฉ) ข้างต้น เพื่อการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ

เปิดเผย ข้อมลูสว่นบคุคลของคณุ เพื่อวตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี ้

 การบริหารบุคลากร เช่น การตดัสินใจจ้าง การปรับเปลี่ยนหน้าที่งาน หรือการเปลี่ยนแปลง
ประเภทของสัญญาจ้าง (เช่น การเปลี่ยนสถานภาพของคุณจากลูกจ้างชั่วคราวเป็น
ลกูจ้างประจ า) 

 การจัดให้มีการฝึกอบรมและสื่อการเรียนรู้ การจัดหาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับการ
ปฏิบตัิงาน 

 การจ่ายเงินเดือน คา่ตอบแทน และการให้ผลประโยชน์ตา่ง ๆ เช่น คา่จ้าง โบนสั และสวสัดิการ 

 การบริหารจดัการภายในองค์กร เช่น การจดัสรรทรัพยากร การตรวจสอบภายใน และงานธุรการ 

 การบริหารจดัการการลาให้สอดคล้องกบัข้อบงัคบัการท างานของเรา 

 การติดตอ่สือ่สาร รวมถึงการให้การอ้างอิงและค าแนะน า 
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 การประกาศแก่บคุคลภายนอกที่เก่ียวข้อง เช่น การแจ้งเตือนถึงการพ้นสภาพการจ้าง 

 วตัถปุระสงค์ทางด้านสถิติและการวิเคราะห์ เพื่อการบริหารบคุลากรและปรับปรุงวิธีปฏิบตัิในการ
จ้าง 

 การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

 การส ารวจความพงึพอใจ (Survey) 

 การปฏิบตัิตามภาระหน้าที่ทางกฎหมาย เช่น ข้อก าหนดเก่ียวกับแรงงาน สขุอนามยั และความ
ปลอดภยั หรือตามที่หนว่ยงานรัฐร้องขอ 

 การจดัเก็บประวตัิการด าเนินการทางวินยั เพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ หรือการ
ก าหนดมาตรการทางวินยัเมื่อจ าเป็น 

 การด าเนินการตรวจสอบภายในเพื่อติดตามเร่ืองร้องเรียนหรือการเรียกร้อง ติดตามพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม และปอ้งกนัการฉ้อโกง 

 การเปิดเผยหรือสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลอื่น เพื่อตรวจสอบข้อมูลในการ
พิจารณาจ้างงาน พิจารณาเพื่อสร้างนิติสมัพนัธ์กบัคณุ หรือเพื่อตรวจสอบติดตามพฤติกรรม
ที่ไม่เหมาะสมและป้องกันการฉ้อโกง 

 การติดตอ่ไปยงับคุคลที่คณุก าหนด 

 การปอ้งกนักิจกรรมซึง่ไมช่อบด้วยกฎหมาย หรือการละเลยหน้าที่ 

 การคุ้มครองความลบัของข้อมลูและสนิทรัพย์ของเรา 

 การจดัท าสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ เว็บไซต์ของเรา สื่อโซเชียล
มีเดีย และอีเมลภายในส าหรับพนกังานของเรา เพื่อการประชาสมัพนัธ์และการโฆษณาตา่ง ๆ 

 การจดัโครงการหรือกิจกรรมตา่ง ๆ เพื่อสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน และสง่เสริม
ผลงาน 

 การตรวจสอบการปฏิบตัิงาน รวมถึงการปอ้งกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัธนาคาร หรือ 

 วตัถุประสงค์อื่น ๆ ที่เราต้องการอย่างสมเหตุสมผลโดยเก่ียวข้องกับการจ้าง (เช่น การด าเนิน
กิจกรรมหรือการด าเนินงานเพื่อหรือในนามของเรา) หรือตามที่ระบุไว้ในสญัญาจ้างของคุณ 
ข้อบงัคบัการท างาน หรือเอกสารใด ๆ ที่เก่ียวข้องกบัทรัพยากรบคุคล 

 
  เราจะด าเนินการเพียงเทา่ที่กฎหมายอนญุาต โดยหากคณุไมใ่ห้ข้อมลูบางอยา่งแก่เราเมื่อมีการร้องขอ 

อาจมีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิตามภาระหน้าที่ทางสญัญาหรือทางกฎหมายของเรา ซึ่งอาจกระทบต่อ 
การจ้าง หรือการตดัสนิใจจ้างคณุ หรือการถอนการเสนอจ้าง 

 
  นอกจากนี ้ในบางกรณี เราอาจโอนข้อมลูสว่นบคุคลของคณุไปยงัตา่งประเทศด้วยวตัถปุระสงค์ข้างต้น 

โดยเราจะด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  4. การโอนข้อมลูสว่นบคุคลของคณุไปยงัตา่งประเทศ 
 
3. บุคคลใดที่เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ 
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 เราอาจเปิดเผย หรือโอนข้อมลูสว่นบคุคลของคณุไปยงับคุคลภายนอกดงัตอ่ไปนี ้ซึง่ประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคล
เพื่อวตัถปุระสงค์ตามประกาศฉบบันี ้ไมว่า่จะเป็นการโอนภายในประเทศหรือโอนออกไปยงัตา่งประเทศ โดยคณุ
สามารถอ่านประกาศความเป็นส่วนตวัของบุคคลภายนอกเหลา่นัน้เพื่อศึกษาข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกับวิธีการที่
บคุคลภายนอกดงักลา่วประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลของคณุได้ 

 

 บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร: ข้อมลูสว่นบคุคลของคณุอาจถกูเข้าถึงโดยหรือเปิดเผย
ให้กบับริษัทในกลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัรของเรา เพื่อการวิเคราะห์ข้อมลู การให้สิทธิประโยชน์หรือ
สวสัดิการ การด าเนินงานหรือการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในกลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคิน
ภทัร การบริหารความเสีย่ง หรือการตรวจสอบภายในกลุม่ของเรา 
 

 หน่วยงานรัฐ: เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับหน่วยงานรัฐและองค์กรต่าง ๆ (เช่น ศาล 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคาร
แห่งประเทศไทย กรมสรรพากร หน่วยงานภาษีอากรในต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน ส านักงาน
ประกันสงัคม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมบงัคับคดี กองทุนเงินให้กู้ ยืมเพื่อการศึกษา และส านักงาน
สง่เสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ) ตามที่กฎหมายก าหนด เพื่อการปฏิบตัิตามกฎหมาย
และกฎระเบียบ หรือภาระหน้าที่ทางกฎหมาย  
 

 บุคคลภายนอกอื่น ๆ: เราอาจเปิดเผย โอนหรืออนญุาตให้บคุคลภายนอก (เช่น พนัธมิตรทางธุรกิจและผู้
ให้บริการของเรา อาทิ ผู้จดัการกองทนุส ารองเลีย้งชีพ สถาบนัการเงิน ผู้ให้บริการช าระเงิน บริษัทประกนัภยั 
โรงพยาบาล ตัวแทนยื่นขอวีซ่าหรือใบอนุญาตท างาน บริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล ผู้ ให้บริการ
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบคุคล เช่น ผู้ ให้บริการ Cloud ผู้ ให้บริการแอปพลิเคชนัเพื่อการส ารวจความพึง
พอใจและ/หรือเพื่อให้สวัสดิการแก่พนักงาน ผู้ ให้บริการฝึกอบรม หรือผู้ ให้บริการทางการเงิน หรือ
บุคคลภายนอกอื่นที่เก่ียวข้องกับการโอนธุรกิจ) เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ส าหรับการประมวลผล
ข้อมลูสว่นบคุคลของคณุเพื่อวตัถปุระสงค์ตามที่ระบใุนข้อ 2 ของประกาศฉบบันี ้

 
เมื่อเราเปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลสว่นบคุคลของคณุไปยงับคุคลภายนอก เราจะด าเนินการเพื่อการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น การเข้าท าความตกลงการเก็บรักษาความลบั หรือการด าเนินมาตรการความ
ปลอดภยัที่เหมาะสมตามที่กฎหมายก าหนด 
 
 

4.  การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยงัต่างประเทศ 
 

เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมลูสว่นบคุคลของคณุไปยงับคุคลภายนอก หรือเคร่ืองแม่ข่ายที่ตัง้อยู่ในต่างประเทศ
ซึ่งประเทศปลายทางอาจมีหรืออาจไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลในลกัษณะเดียวกันกบัประเทศไทย ทัง้นี ้
เราจะด าเนินการตามขัน้ตอนและมาตรการต่าง ๆ เพื่อท าให้คณุมัน่ใจได้ว่าการโอนข้อมลูสว่นบคุคลของคณุจะ
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โอนอย่างปลอดภยัและบคุคลที่รับโอนข้อมลูนัน้มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลที่เหมาะสม และการ
โอนข้อมลูนัน้ชอบด้วยกฎหมาย 
 

5. ระยะเวลาที่เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 
 
 เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระยะเวลาเท่าที่จ าเป็นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้บรรลุตาม

วตัถุประสงค์ที่เราได้รับข้อมลูสว่นบุคคลนัน้มาตามที่ระบุไว้ในประกาศฉบบันี ้และเพื่อปฏิบตัิตามภาระหน้าที่
ทางกฎหมายและกฎข้อบงัคบัต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม เราอาจเก็บข้อมลูส่วนบุคคลของคณุนานขึน้หากเป็นการ
จ าเป็นเพื่อการก่อตัง้สทิธิเรียกร้อง การปฏิบตัิตามหรือการใช้สทิธิเรียกร้อง หรือการยกขึน้ต้อสู้สิทธิเรียกร้องตาม
กฎหมายที่ใช้บงัคบั  

ทัง้นี ้ในบางกรณี เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างของคุณ เช่น ช่ือ นามสกุล ที่อยู่ วนัเดือนปีที่เร่ิมและ
สิน้สดุความสมัพนัธ์ เป็นต้น ไว้เป็นประวตัิในฐานข้อมลู (Archive) ของเราเทา่นัน้ และจะไมน่ าไปใช้หรือเปิดเผย
เพื่อวตัถปุระสงค์อื่นใด 

 
6. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ และคนไร้ความสามารถ 
 
 โดยทัว่ไป กิจกรรมของเราไม่ได้มีเป้าหมายที่ผู้ เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ และคนไร้ความสามารถ เราไม่

เจตนาเก็บรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคลจากผู้ เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ ใช้อ านาจปกครอง หรือจากคน
เสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์หรือผู้ อนุบาลตาม
กฎหมาย ถ้าคณุเป็นผู้ เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ ซึ่งประสงค์จะมีความสมัพนัธ์
ทางสญัญากบัเรา คณุต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อ านาจปกครอง ผู้พิทกัษ์ หรือผู้อนบุาลตามกฎหมายของ
คณุ ก่อนที่จะติดตอ่เราหรือให้ข้อมลูสว่นบคุคลของคณุแก่เรา 

 
7. สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 
 
 ภายใต้บทบญัญตัิแหง่กฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง คณุมีสทิธิตามที่ระบไุว้ดงัตอ่ไปนี ้
 

 การเข้าถงึ: คณุมีสทิธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับส าเนาข้อมลูสว่นบคุคลที่เราประมวลผลเก่ียวกบัคณุ 

 การโอนย้ายข้อมูล: คณุมีสทิธิขอรับข้อมลูสว่นบคุคลที่เรามีเก่ียวกบัคณุในรูปแบบที่มีการจดัระเบียบแล้ว
และสามารถอ่านได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อส่งหรือโอนข้อมลูดงักล่าวไปยงัผู้ควบคมุข้อมูลสว่น
บคุคลอื่น  

 การคัดค้าน: ในบางกรณี คุณมีสิทธิคัดค้านวิธีการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบาง
กิจกรรม 
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 การลบหรือท าลายข้อมูล: คณุมีสิทธิขอให้เราด าเนินการลบหรือท าลาย หรือท าให้ข้อมลูสว่นบคุคลของ
คณุที่เราประมวลผล เป็นข้อมลูที่ไม่สามารถระบตุวับคุคลที่เป็นเจ้าของข้อมลู เช่น หากข้อมลูนัน้ไม่จ าเป็น
ส าหรับวตัถปุระสงค์ในการประมวลผลข้อมลูอีกตอ่ไป 

 

 การจ ากัด: คณุมีสิทธิจ ากัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากคุณเช่ือว่าข้อมูลนัน้ไม่ถูกต้อง 
หรือการประมวลผลของเราไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเราไม่จ าเป็นต้องประมวลผลข้อมูลนัน้เพื่อ
วตัถปุระสงค์อยา่งหนึง่อยา่งใดอีกตอ่ไป 
 

 การแก้ไขให้ถูกต้อง: คุณมีสิทธิขอให้มีการด าเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง 
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือไมเ่ป็นปัจจบุนั 

 

 การถอนความยนิยอม: คณุมีสทิธิที่จะถอนความยินยอมที่คณุได้ให้แก่เราเพื่อการประมวลผลข้อมลูสว่น
บคุคลของคณุ เว้นแตม่ีข้อจ ากดัเก่ียวกบัสทิธิที่จะถอนความยินยอมตามที่กฎหมายก าหนด หรือมีสญัญาที่
ให้ประโยชน์แก่คณุ  

 

 การยื่นเร่ืองร้องเรียน: คณุมีสทิธิยื่นเร่ืองร้องเรียนไปยงัหนว่ยงานท่ีมีอ านาจในกรณีที่คณุเช่ือวา่เราท าการ
ประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลของคณุโดยไมช่อบด้วยกฎหมายหรือไม่สอดคล้องกบักฎหมายคุ้มครองข้อมลู
สว่นบคุคลที่บงัคบัใช้ 

 
หากคณุประสงค์ที่จะใช้สิทธิ คณุสามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มค าขอใช้สิทธิ (Data Subject Right Request 
Form) ได้ที่ โดยคณุสามารถติดต่อทีม Recruitment & Fulfillment  ที่หมายเลขโทรศพัท์ 02-495 9016-18      หรือ
ช่องทางอื่นใดตามที่เราก าหนด ทัง้นี ้เราจะพิจารณาค าร้องขอให้เสร็จสิน้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วนันบัจาก
วนัท่ีได้รับค าร้องขอจากคณุ ซึง่เราอาจขอขยายได้อีกไมเ่กิน 30 วนั เว้นแตก่ฎหมายจะก าหนดไว้เป็นอยา่งอื่น 

 
8.  รายละเอียดการติดต่อเรา 
 
 หากคณุประสงค์จะยื่นเร่ืองร้องเรียนหรือมีข้อสงสยัหรือข้อเสนอแนะเก่ียวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการ

เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้ประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบันี ้คุณสามารถติดต่อเราผ่านช่องทาง
ตอ่ไปนี ้

 
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) 

 
กลุม่ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ ถนนสขุมุวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา

กรุงเทพฯ 10110 
 

หรือ 
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DPO@kkpfg.com 

 


