ประกาศการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
มีผลบังคับใช้เมื่อ กุมภาพันธ์ 2565
ธนาคารกรุ ง ศรี อยุ ธ ยา จ ากัด (มหาชน) และบริ ษั ท ในกลุ่ มธุ ร กิจ ทางการเงิน ของธนาคารกรุ ง ศรี อยุ ธ ยา จ ากัด (มหาชน)
ตามรายชื่อที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ ายประกาศการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลฉบับนี้ (รวมเรี ยกว่า “กลุ่มกรุ งศรี") ตระหนักถึง
ความสาคัญของข้อมูลของคุณ จึงได้จดั ทาประกาศการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลฉบับนี้ (“ประกาศ”) เพื่อชี้แจงให้คุณได้ทราบ
ถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย หรื อโอนข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวกับคุณ (รวมเรี ยกว่า “ข้ อมูล”)
ก. ประกาศนีใ้ ช้ กบั ใครบ้ าง
ประกาศฉบับนี้ บงั คับใช้กับบุคคลภายนอกที่ กลุ่มกรุ งศรี มีความสัมพันธ์ ด้วย ซึ่ งรวมถึ งการดาเนิ นธุ รกรรมทั้งใน
ปั จจุบนั และในอนาคต และบุคคลภายนอกผูเ้ ป็ นเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลที่กลุ่มกรุ งศรี มีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย
หรื อโอนตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติของกลุ่มกรุ งศรี หรื อในการเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การ (เช่น บริ การ
เปิ ดบัญชีเงินฝาก บริ การบัตรเครดิต บริ การสิ นเชื่อ บริ การสิ นเชื่อส่วนบุคคล บริ การนายหน้าประกันภัย บริ การเช่าซื้ อ
บริ การเช่ าแบบลี สซิ่ ง บริ การกองทุ น บริ การหลักทรั พย์) (“ผลิตภัณฑ์ และบริ การ”) ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กับประเภทของ
ผลิตภัณฑ์และบริ การที่บุคคลภายนอกสมัครหรื อขอใช้บริ การจากกลุ่มกรุ งศรี ซึ่งรวมถึง
(1) ลูกค้าบุคคลธรรมดา รวมทั้งผูป้ ระกอบการร้านค้าซึ่งเป็ นบุคคลธรรมดา
(2) คู่คา้ และผูใ้ ห้บริ การซึ่งเป็ นบุคคลธรรมดา
(3) กรรมการ ผูแ้ ทน ผูถ้ ือหุ ้น ตัวแทน ลูกจ้าง และบุคคลอื่นใดที่ มีฐานะอย่างเดี ยวกัน (รวมเรี ยกว่า “บุคคลที่
สัมพันธ์ กนั ”) ของ
(ก) นิติบุคคลและบริ ษทั ในเครื อที่เป็ นลูกค้าของกลุ่มกรุ งศรี รวมถึงผูป้ ระกอบการซึ่งเป็ นนิติบุคคล
(ข) พัน ธมิ ต รทางธุ รกิ จของกลุ่ ม กรุ งศรี (เช่ น ผูอ้ อกตราสารหนี้ บริ ษ ัทประกันภัย ตัวแทนของ
สถาบันการเงิน)
(ค) คู่คา้ หรื อผูใ้ ห้บริ การซึ่ งเป็ นนิติบุคคล รวมทั้งนิติบุคคลอื่นใดที่เสนอผลิตภัณฑ์และบริ การให้แก่
กลุ่มกรุ งศรี
(ง) บริ ษทั ในเครื อของกลุ่มกรุ งศรี และนิติบุคคลอื่นที่เข้าร่ วมหรื อมุ่งหวังจะเข้าร่ วมหรื อเกี่ยวข้องกับ
โครงการกับบริ ษทั ในเครื อของกลุ่มกรุ งศรี อนั เกี่ยวกับเรื่ องของการลงทุนและการดาเนิ นธุรกิจ
รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจที่สนใจร่ วมลงทุน
โดยในประกาศฉบับนี้ให้เรี ยกบุคคลตาม (ข) (ค) และ (ง) รวมกันว่า “พันธมิตรทางธุรกิจ”
(4) ผูใ้ ช้และผูร้ ับผลิตภัณฑ์และบริ การ
(5) บุคคลผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์และผูใ้ ช้เว็บไซต์ของกลุ่มกรุ งศรี รวมทั้งแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ และช่องทางการสื่ อสารอื่น
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(6) บุคคลอื่นใดที่กลุ่มกรุ งศรี เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ในกลุ่มกรุ งศรี ผูร้ ับมอบ
ฉันทะของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ในกลุ่มกรุ งศรี ผูค้ ้ าประกันซึ่งเป็ นบุคคลธรรมดา ผูเ้ ข้าร่ วมประมูลในการ
ขายทอดตลาด ผูต้ อบแบบสอบถาม)
ข้อ (1) ถึง (6) รวมเรี ยกรวมว่า “คุณ”
ข. การเปลีย่ นแปลงประกาศ
กลุ่มกรุ งศรี อาจแก้ไข เพิ่มเติม หรื อปรับปรุ งประกาศฉบับนี้ รวมถึงรายชื่อบริ ษทั ในกลุ่มกรุ งศรี ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศฉบับนี้ ให้เป็ นปั จจุบนั เป็ นครั้งคราว ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบตั ิหรื อนโยบายของกลุ่มกรุ งศรี ที่
เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อ โอนข้อมูลส่ วนบุคคล หรื อในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่
บัง คับ ใช้ กลุ่ ม กรุ ง ศรี จ ะแจ้ง การเปลี่ ย นแปลงดัง กล่ า วให้ คุ ณ ทราบเพื่ อ ให้ คุ ณ ได้รั บ ข้อ มู ล อย่า งเพี ย งพอ ทั้ง นี้
กลุ่มกรุ งศรี ขอความร่ วมมือให้คุณอ่านประกาศฉบับนี้ โดยละเอียด และหมัน่ ตรวจสอบว่ากลุ่มกรุ งศรี ได้ดาเนิ นการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลใดบ้างในประกาศฉบับนี้
ค. การเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรือ โอนข้ อมูล และการคุ้มครองข้ อมูลของคุณ
กลุ่มกรุ งศรี จดั ทาประกาศฉบับนี้ ข้ ึนโดยมีการอธิ บายถึงรายละเอียดของการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อ โอน
ข้อมูลของคุณ เพื่อให้คุณทราบถึงสิ ทธิ และทางเลื อกต่างๆ เกี่ ยวกับข้อมูลของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูล ตลอดจน
วิธีการติดต่อกลุ่มกรุ งศรี ในกรณี ที่คุณมีขอ้ สงสัย
1. ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีก่ ลุ่มกรุงศรีเก็บรวบรวม
1.1. ประเภทข้ อมูลส่ วนบุคคล
“ข้ อมูลส่ วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคล ซึ่งระบุตวั บุคคลได้หรื อสามารถทาให้ระบุตวั บุคคลได้ ทั้งนี้ หาก
มี ข ้อ มู ล อื่ น ใดที่ ส ามารถรวมเข้า กับ ข้อ มู ล ของคุ ณ ได้ หรื อ มี ก ารใช้ข ้อ มู ล อื่ น ใดเพื่ อ จัด ท าข้อ มู ล ประวัติ บุ ค คล
กลุ่มกรุ งศรี จะถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็ นข้อมูลส่วนบุคคล
กลุ่มกรุ งศรี อาจเก็บรวบรวมหรื อได้มาซึ่งข้อมูลประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลของคุณ ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั
บริ บทของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับกลุ่มกรุ งศรี และประเภทเจ้าของข้อมูลของคุณ
(1) ในกรณีทคี่ ุณเป็ นบุคคลธรรมดา
ประเภทข้ อมูลส่ วนบุคคล
ข้ อมูลชื่อและชื่ออักษรย่ อ
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รายละเอียดและตัวอย่ าง
ข้ อมูลที่ระบุชื่อเรียก ชื่อที่ใช้ เพื่อเรียกหรือกล่ าวถึงคุณ เช่น คานาหน้า ชื่อ
ตัว อัก ษรย่อ จากชื่ อ ตัว ชื่ อ กลาง นามสกุ ล นามสกุ ล เดิ ม ก่ อ นสมรส
นามแฝงหรื อชื่อที่เคยใช้ รวมทั้งลายมือชื่อ
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ประเภทข้ อมูลส่ วนบุคคล
ข้ อมูลเกีย่ วกับคุณลักษณะของบุคคล

รายละเอียดและตัวอย่ าง
รายละเอียดเกี่ย วกับ คุณลักษณะของคุณ เช่ น อายุ วันเดื อนปี เกิ ด เพศ
ส่วนสูง น้ าหนัก สถานภาพการสมรส จานวนบุตร สัญชาติ ประเทศที่เกิด
ความเป็ นพลเมื องและสถานภาพ รายละเอี ยดเกี่ ยวกับการเกณฑ์ทหาร
ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมยามว่างและความสนใจ ภาพถ่าย ทักษะในการใช้
ภาษา รายละเอียดการเดินทาง บันทึกเสี ยง ผลการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
พฤติกรรมและความชื่นชอบ
ข้ อมูลเกีย่ วกับการติดต่ อ
รายละเอียดในการติดต่ อของคุณ เช่น ที่อยูท่ างไปรษณี ยข์ องบ้านหรื อที่
ทางาน ที่อยูส่ าหรับการติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์และโทรสารที่บา้ นหรื อ
ที่ทางาน อีเมล หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ชื่อผูใ้ ช้งานที่ใช้ในสื่ อสังคม
ออนไลน์ ข้อมูลทะเบี ยนบ้าน ประเทศที่ พานัก เป็ นหลัก ประเภทที่ พกั
อาศัย (เช่น เป็ นเจ้าบ้าน บ้านพักสวัสดิ การ บ้านเช่า รวมทั้งค่าเช่า) ที่ อยู่
ของชาวต่างชาติ ณ ประเทศที่ เกิ ด แผนที่ แสดงที่ ต้ งั ของที่ อยู่อาศัยและ
ที่ทางาน
ข้ อมูลการศึกษา
ข้ อมูลเกี่ยวกับการศึ กษาและการทางานของคุณ เช่น วุฒิการศึ กษาและ
การเข้าศึ กษา ผลการศึ กษา ใบอนุ ญาต สมาชิ กภาพกับองค์กรวิช าชี พ
(เช่น สมาชิ กสภาทนายความ สมาชิ กวิศวกรรมสถานแห่ งประเทศไทย
สมาชิกแพทยสภา)
ข้ อมูลเกีย่ วกับการจ้ างงาน
รายละเอีย ดเกี่ย วกับ การจ้ า งงาน สถานภาพการจ้ า งงาน และประวัติ
การจ้ างงานของคุณ เช่น อาชี พ ยศ ตาแหน่ ง หน้าที่ การงาน หมายเลข
ทะเบี ย นนายจ้า ง หมายเลขบัต รเครดิ ต หรื อบัต รเดบิ ต ขององค์ ก ร
สถานภาพใบอนุ ญ าตท างาน รายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ การอนุ ญ าตท างาน
ข้อมูลการตรวจสอบบุคคลอ้างอิงและประวัติความเป็ นมา (ไม่นับรวม
ประวัติอาชญากรรม) หมายเลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี หมายเลขประจาตัว
พนักงาน ข้อเรี ยกร้องประกันภัย เงินทดแทนแรงงาน ประวัติการจ้างงาน
(รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเงินเดือน การเข้างาน และผลประโยชน์ต่างๆ)
วันที่วา่ จ้างให้ทางาน การบอกเลิกจ้าง ทรัพย์สินที่อยูใ่ นความครอบครอง
ของพนักงาน สถานที่ทางานเดิม บริ ษทั ที่คุณทางานหรื อได้รับการว่าจ้าง
หรื อบริ ษทั ที่คุณถือหุน้ การประเมินต่างๆ (การประเมินผลการทางานและ
ความเป็ นไปได้) รวมถึงการประเมินทางเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยี
ต่างๆ (เช่น อินเทอร์เน็ต อีเมล)
ข้ อมู ลในการระบุ ตัวตนที่หน่ วยงาน หมายเลขหรือรายละเอียดทีห่ น่ วยงานภาครัฐออกให้ คุณเพือ่ ใช้ ระบุตวั ตน
เช่ น หมายเลขบัต รประจ าตัว ประชาชน หมายเลขใบอนุ ญ าตขับ รถ
ภาครัฐออกให้
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ประเภทข้ อมูลส่ วนบุคคล

รายละเอียดและตัวอย่ าง
หมายเลขใบอนุ ญ าตการประกอบการ หมายเลขทะเบี ย นยานพาหนะ
หมายเลขใบอนุ ญ าตการประกอบวิ ชาชี พ หมายเลขหนัง สื อ เดิ น ทาง
หมายเลขทะเบี ย นคนต่ า งด้า ว รายละเอี ย ดทะเบี ย นบ้า น หมายเลข
ประจ าตัว ผู ้ป ระกัน ตน / ประกัน สั ง คม หมายเลขประจ าตัว อื่ น ใดที่
หน่วยงานภาครัฐออกให้
ข้ อมูลทางการเงินและการทาธุรกรรม ข้ อมูลทางการเงิน สถานภาพ และประวัตทิ างการเงินของคุณ เช่น
• ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ การตรวจสอบประวัติ หมายเลขบัญ ชี ที่ ใ ช้กับ
สถาบันการเงิ น ชื่ อสถาบันการเงิ น (รวมทั้งบริ ษทั บัตรเครดิ ต)
ประวัติการทาธุ รกรรมทางการเงิ น ประวัติสินเชื่ อ รายละเอี ย ด
เกี่ ยวกับธนาคารที่ ใช้ การลงทุน เงิ นฝาก ประวัติการเรี ยกร้องค่า
สิ นไหมทดแทน รายได้ / เงินเดื อน / ค่าธรรมเนี ยมการให้บริ การ /
เงิ น ชดเชยอื่ น ๆ การหั ก เงิ น เดื อ นลู ก จ้า งตามข้อ ก าหนดของ
กฎหมาย การหักเงินเดือนลูกจ้างตามความสมัครใจ การให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงิ น (เช่น ผลประโยชน์ การให้ความช่วยเหลือ
การให้ เ ปล่ า การให้ เ งิ น สนับ สนุ น ) ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ รายได้ข อง
ครัวเรื อน
• แหล่ ง ที่ ม าของรายได้ ขนาด / องค์ป ระกอบครั ว เรื อ น ข้อ มู ล
เกี่ยวกับยานพาหนะหรื อทรัพย์สิน โบนัส รายละเอียดที่ปรากฏใน
แบบรายการแสดงเงิ นได้ภายในประเทศ บันทึ กข้อมูลสิ นทรัพย์
ภายถ่ายสิ นทรัพย์ในระหว่างการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยม วงเงินค้ า
ประกันสู งสุ ดและจานวนงวดชาระ ประเทศซึ่ งเป็ นแหล่งที่มาของ
รายได้ กระแสเงินสดในบัญชีธนาคาร หนังสื อรับรองจากธนาคาร
วงเงินสิ นเชื่อ หนังสื อค้ าประกันของธนาคาร รายละเอียดเกี่ยวกับ
หนี้ สิ น วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการเปิ ดบัญ ชี ธ นาคาร แหล่ ง ที่ ม าของ
เงินฝาก งบการเงิน วัตถุประสงค์ของการมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
หรื อการเข้าทาธุรกรรม การลงทุน เงินฝาก
• ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ทัก ษะทางการเงิ น และความเหมาะสมด้า นการ
ลงทุ น ประสบการณ์ แ ละความรู ้ เ กี่ ยวกั บ การลงทุ น และ
การทาธุรกรรม
• รายละเอียดเกี่ยวกับสิ นทรัพย์รวม ระยะเวลาในการพักอาศัยอยูใ่ น
ที่ อยู่ปัจจุบนั หนี้ สินทางการเงิ นที่เกี่ ยวข้องกับสถานที่ พกั อาศัย /
ยานพาหนะตามที่ปรากฏในคู่มือการจดทะเบียนยานพาหนะ
เวอร์ชนั 1.3
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ข้ อมูลเกีย่ วกับบัตรเครดิต

ข้ อมูลเกีย่ วกับกรมธรรม์ ประกันภัย

เวอร์ชนั 1.3

รายละเอียดและตัวอย่ าง
• หลักประกัน รายละเอียดเกี่ยวกับหนี้สินที่คุณมีกบั บุคคลอื่นทั้งใน
ฐานะที่ เป็ นผูใ้ ห้กูแ้ ละผูก้ ู้ รวมทั้งรายละเอียดหลักประกันที่ได้มา
และจ าหน่ า ยไป ได้แ ก่ สั ง หาริ มทรั พ ย์แ ละอสั ง หาริ มทรั พ ย์
ตลอดจนกรรมสิ ทธิ์และการประเมินค่าหลักประกันดังกล่าว
• วัตถุประสงค์ในการสมัครขอสิ นเชื่อ การชาระเงินดาวน์ ระยะเวลา
การชาระเงินดาวน์ วงเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย
• ข้อ มู ล และประวัติ ก ารท าธุ ร กรรม เช่ น ประวัติ ก ารซื้ อ ของคุ ณ
(การซื้ อ / เช่ า / คื น สิ น ค้า ผลิ ต ภัณ ฑ์ หรื อ บริ ก าร เงิ น ค่ า เช่ า
ผลประโยชน์ตอบแทน) ที่อยูใ่ นการจัดส่งใบแจ้งยอดชาระ ใบแจ้ง
หนี้ ข้อมูลที่ปรากฏอยูใ่ นใบเรี ยกเก็บเงิน บันทึกคาสั่ง รายละเอียด
การทารายการและรายละเอียดของคู่สญ
ั ญา
• ข้อมูลเกี่ ยวกับการประกันภัย เช่น เบี้ ยประกันในปั จจุบนั วงเงิ น
คุ ม้ ครองตามสัญญาประกันภัย ประวัติการเรี ยกร้ องค่าสิ น ไหม
ทดแทน หมายเลขกรมธรรม์ ป ระกั น รถยนต์ ภ าคบั ง คั บ
(Compulsory Third Party Insurance)
• ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ต้ งั เช่น แผนที่แสดงที่ต้ งั บ้านพัก / ที่ทางาน
/ ทรัพย์สินที่เป็ นหลักประกัน ภาพถ่ายแสดงที่ต้ งั สถานที่ประกอบ
ธุรกิจ รายละเอียดเกี่ยวกับบ้าน (เช่น ทะเบียนบ้าน)
รายละเอียดบัตรเครดิตของคุณ เช่น จานวนบัตรเครดิ ตที่ ถือ หมายเลข
บัตร / บัตรเดบิ ต ชื่ อผูถ้ ื อบัตร วันหมดอายุ หมายเลข CVV หมายเลข
CVC2 หมายเลข CID รหั ส ประจ าตัว รหั ส Sort Code วัน ที่ อ อกบัต ร
ธนาคารผูอ้ อกบัตร ประเภทบัตร
ข้ อ มู ล ของคุ ณ เกี่ย วกับ กรมธรรม์ ป ระกัน ภั ย ทั้ง ฉบั บ เดิม และปั จ จุบัน
รวมทั้งข้อตกลงและเงื่ อนไขที่ เกี่ ยวข้อง เช่น ผูร้ ับประกันภัย หมายเลข
กรมธรรม์ ประเภทกรมธรรม์ (เช่ น ประกั น ชี วิ ต ประกั น สุ ข ภาพ
ประกัน ภัย รถยนต์ ประกัน ภัย ทรั พ ย์สิ น ประกัน ภัย การเดิ น ทาง และ
ประกันภัยสาหรับการประกอบธุ รกิ จ) วงเงิ นคุม้ ครอง และวงเงิ นสู งสุ ด
โอกาสเสี่ ยงภัย หรื อข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทน
ข้อมูลที่ เกี่ ยวกับทรั พย์สินที่ เอาประกัน (เช่ น บ้าน ยานพาหนะ) ข้อมูล
เกี่ ย วกับ การขับ ขี่ ราคาและจ านวน หมายเลขกรมธรรม์ป ระกัน ภัย
หมายเลขนายหน้า เงื่ อ นไข (หากมี ) ประวัติ การชาระเงิ นและการทา
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รายละเอียดและตัวอย่ าง
รายการที่เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยของลูกค้า งบการเงิน ภาษี รายได้
และบันทึกการผิดนัด
ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ์ ทาง ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความสั ม พัน ธ์ ท างสั ง คมของคุ ณ เช่ น สถานภาพทาง
การเมื อง ความสัมพันธ์กับกรรมการ ฝ่ ายจัดการ และบุ คคลผูม้ ี อานาจ
สังคม
ควบคุ ม ของกลุ่ ม กรุ ง ศรี ความสั ม พัน ธ์ กับ นิ ติ บุ ค คลอื่ น (เช่ น เป็ น
กรรมการ ฝ่ ายบริ หารจัดการ ผูถ้ ือหุน้ ) และความสัมพันธ์อื่น
ข้ อมูลคุณสมบัตทิ ใี่ ช้ ในการแบ่ งกลุ่ม ข้ อมูลคุณสมบัติที่ใช้ ในการแบ่ งกลุ่ม เช่น เครื่ องชี้ วดั ด้านอายุครัวเรื อน
ข้อ มู ล รหั ส พื้ น ที่ ท างการตลาดที่ ก าหนด ประมาณการรายได้ที่ ร ะบุ
จานวนสมาชิกในครัวเรื อน จานวนรถยนต์ที่เป็ นเจ้าของ รายละเอียดการ
เข้า ศึ ก ษาในระดับ อุ ด มศึ ก ษา ประเภทที่ พ ัก อาศัย และจ านวนของ
ผูอ้ ยูอ่ าศัย
ข้ อมูลเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ และบริการ รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริ การที่กลุ่มกรุ งศรี ให้ บริ การแก่ คุณ
เช่น
• การเปิ ดใช้ ง านบั ญ ชี การติ ด ต่ อ และสื่ อ สารกั บ คุ ณ เกี่ ย วกั บ
ผลิ ต ภัณฑ์แ ละบริ การ (รวมทั้ง แจ้งเตื อนคุ ณ ให้ทราบเมื่ อ มี การ
เปลี่ยนแปลง การปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั การปรับเปลี่ยน
หรื อการแก้ไขผลิตภัณฑ์และบริ การอื่น การติดตามผลเกี่ยวกับการ
ทารายการการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการต่ออายุผลิตภัณฑ์ประกันภัย)
การออกและส่ งมอบบัญชี บัตร เช็ค หนังสื อรับรอง หรื อเอกสาร
อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริ การให้แก่คุณไม่วา่ จะอยูใ่ น
รู ปแบบใด การให้บริ การแก่ คุณอย่างต่อเนื่ อง (เช่ น การต่ออายุ
บัตร บริ การรั กษาบัญชี เงิ นกู้ บริ การรั กษากรมธรรม์ประกันภัย
การบริ ก ารเกี่ ย วกับ การซื้ อ ขายกองทุ น รวม การเปลี่ ย นแปลง
หลักทรัพย์ การบริ หารจัดการหลักทรัพย์ที่ได้มาทางมรดก) การ
ให้บริ การไถ่ถอน (เช่น หลักประกัน หลักทรัพย์) การปิ ดบัญชีของ
คุ ณ และการดาเนิ นการอื่ นใดเพื่อบอกเลิ กการให้บริ การแก่ คุ ณ
รายละเอียดสัญญา (เช่น วันที่ของสัญญา)
• รายละเอี ย ดแบบฟอร์ มเอกสารและค าขอเปิ ดบั ญ ชี (เช่ น
รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ค าขอเปิ ดบั ญ ชี ก องทุ น รวมซึ่ งรวมถึ ง
รายละเอียดการทารายการกองทุนรวม การหักภาษีสาหรับเงินปั น
ผล วัตถุประสงค์ในการเปิ ดบัญชี กองทุนรวม และรายละเอียดที่
ปรากฏในใบจองซื้ อกองทุน ซึ่ งรวมถึงหมายเลขผูถ้ ือหน่วยลงทุน
เวอร์ชนั 1.3
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รายละเอียดและตัวอย่ าง
วันที่จองซื้ อ ชื่อกองทุน จานวนที่จองซื้ อ หมายเลขเช็ค) หมายเลข
สมาชิ ก (เช่ น สมาชิ ก กองทุ น ส ารองเลี้ ยงชี พ ) ประเภทการ
ให้ บ ริ การ (เช่ น บริ การกองทุ น รวม) จ านวนหน่ ว ยลงทุ น
รายละเอียดการโอน (เช่น กองทุนที่ตอ้ งโอน จานวนเงินทุนที่จะ
โอน) ข้อมูลเกี่ ยวกับการประเมินความเสี่ ยงเกี่ ยวกับลงทุน (เช่น
ความรู ้ เกี่ ยวกั บ การลงทุ น ความทนทานต่ อ ความเสี่ ยง
ประสบการณ์ในการลงทุนในหลักทรัพย์ แผนและมุมมองที่ มีต่อ
การลงทุน)
• บันทึกคาสัง่ การทารายการ (เช่น คาสัง่ ซื้อขาย) หมายเลขคาขอการ
รับประกันตามที่ได้ขยายระยะเวลา เวลาที่คุณประสงค์ให้กลุ่มกรุ ง
ศรี ติดต่อ ช่องทางการสื่ อสาร รหัสสาขา รหัสแคมเปญ รายละเอียด
บริ ษทั ประกันภัย ข้อมูลที่เกี่ยวกับการประกันภัย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ราคาซื้อด้วยเงินสด การชาระเงินดาวน์ การลงทุน วัตถุประสงค์ใน
การขอกูย้ ืมเงิน / ไฟแนนซ์ วงเงิ นสิ นเชื่ อ อัตราดอกเบี้ย งวดการ
ผ่อนชาระ วันที่ ชาระเงิ นงวดแรก ค่าธรรมเนี ยมการจัดส่ ง ภาษี
อัตราภาษีที่ใช้
• การขอใช้บริ การงานผูถ้ ือหุน้ เช่น ขอเปลี่ยนใบหุ ้น และการขอใช้
สิ ทธิ ในฐานะผู ้ ถื อ หุ ้ น เช่ น สิ ทธิ ในการเข้ า ร่ วมประ ชุ ม
ผูถ้ ือหุน้ สิ ทธิในการรับเงินปั นผล
• ข้อมูลอื่ นใดที่ คุณได้ให้ไว้เป็ นส่ วนหนึ่ งในการบริ การหรื อการ
บริ หารความสัมพันธ์
ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ ยานพาหน ะหรื อ รายละเอีย ดเกี่ย วกับ ยานพาหนะหรื อ หลัก ประกัน ของคุ ณ เช่ น ราคา
ประเมิ น / ต้นทุ นที่ มีการประเมิ นค่า ยี่ห้อยานพาหนะ ปี ที่ ผลิ ต ปี ที่ จด
หลักประกัน
ทะเบี ยน หมายเลขทะเบี ยนยานพาหนะ จังหวัดที่ จดทะเบี ยน หมายเลข
ตัวถัง หมายเลขเครื่ องยนต์ บันทึ กเลขไมล์ และภาระหนี้ สินใดที่ ติดมากับ
ยานพาหนะ และ/หรื อ รายละเอี ยดอื่ นตามเอกสารทะเบี ยน (เช่ น แรงม้า
/ ซีซี)
ข้ อมู ลเกี่ยวกับการใช้ ข้อมูลออนไลน์ ข้ อมูลเกี่ยวกับการใช้ ข้อมูลออนไลน์ ข้ อมูลเชิ งเทคนิค ข้ อมูลที่เก็บผ่ าน
ข้ อ มู ล เชิ ง เทคนิ ค ข้ อ มู ล ที่ เ ก็ บ ผ่ า น อุปกรณ์ ของคุณ เช่น
อุปกรณ์
• การระบุพิกดั ข้อมูลการเข้าถึงสื่ อเสี ยง / ภาพวิดีทศั น์ / ภาพถ่าย /
กล้อง ข้อมูลปฏิทิน ข้อมูลบันทึกการโทร สมุดบัญชีรายชื่อผูต้ ิดต่อ
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•

•

•

•

•
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รายละเอียดและตัวอย่ าง
/ ที่อยู่ ข้อความหรื ออีเมล (เนื้อหาอีเมล) หมายเลขประจาตัวเครื่ อง
(Unique Device Identifier: UDID) ที่อยูไ่ อพี (IP Address)
ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ / การติดตามกิจกรรม
การใช้งานเว็บไซต์ (Clickstream / online website tracking) ประวัติ
การสื บค้น ประเภทของการเข้าชมเว็บไซต์ ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม
ของผูใ้ ช้งาน (เช่น หน้าเว็บไซต์และเนื้ อหาที่คุณเข้าชม เวลาที่ใช้
บนหน้า เว็บ ไซต์ข องกลุ่ ม กรุ ง ศรี คุ ณ ลัก ษณะ (Features) ที่ ใ ช้
จานวนครั้งในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์แม้ว่ากลุ่มกรุ งศรี ไม่ทราบ
ตัวตนของผูใ้ ช้งานก็ตาม คุกกี้ หรื อเทคโนโลยีอื่นใดที่มีลกั ษณะ
คล้ายคลึงกัน ภาษาที่ใช้ในการเข้าเยีย่ มชมเว็บไซต์
ข้อมูลประจาตัวในการล็อกอินรหัสที่ใช้เพื่อความปลอดภัย รหัส
การเข้าถึ ง หรื อรหัสผ่าน ชื่ อบัญชี ผูใ้ ช้งาน รหัสผ่านเข้าใช้บญ
ั ชี
หมายเลข PIN รายละเอี ย ดการเข้า ถึ ง เวลาที่ ใ ช้ใ นการเข้า ถึ ง
รายละเอี ยด Single Sign-on (SSO) รหัสผ่านสาหรั บใช้ครั้งเดี ยว
(OTP) Token และข้อความ SMS
ข้ อ มู ล Telemetry ข้ อ มู ล ที่ ใช้ ก ากั บ และอธิ บายข้ อ มู ล หลั ก
(Metadata) หมายเลขเครื่ องและประเภทเครื่ อง เครื อข่ า ย
รายละเอียดการเชื่อมต่อ ประเภท Plug-in ของเบราว์เซอร์ รวมทั้ง
เวอร์ ชนั ระบบปฏิบตั ิการและแพลตฟอร์ ม การตั้งค่าเขตเวลาและ
ที่ต้ งั
ข้อมูลเกี่ ยวกับวิธีที่คุณใช้และมี ปฏิ สัมพันธ์กับบริ การออนไลน์
หรื อการโฆษณาของกลุ่มกรุ งศรี หน้าเว็บ ไซต์ที่คุณใช้คลิ กลิงก์
เพื่อใช้บริ การออนไลน์ของกลุ่มกรุ งศรี (เช่น Referrer URL) เวลา
และความถี่ที่คุณใช้บริ การออนไลน์ของกลุ่มกรุ งศรี Crash Report
และเทคโนโลยี อื่ น บนอุ ป กรณ์ ก ารสื่ อ สารที่ คุ ณ ใช้เ พื่ อ เข้า ถึ ง
แพลตฟอร์ม
ข้อมูลไร้โครงสร้าง การระบุเอกลักษณ์ดว้ ยคลื่นวิทยุ (RFID) รุ่ น
ของเครื่ อ งมื อ สื่ อ สาร ข้อ มู ล ในอุ ป กรณ์ MID (เช่ น หมายเลข
ประจาตัวที่ แอปพลิ เคชัน LINE สร้ างขึ้ นซึ่ งมิ ใช่ รหัสประจาตัว
LINE) รหั ส ส าหรั บ การส่ งค าตอบแบบสอบถามผ่ า นทาง
แอปพลิเคชัน LINE บัญชีผใู ้ ช้แอปพลิเคชัน LINE Rabbit ID บัญชี
ผูใ้ ช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Google Facebook
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รายละเอียดและตัวอย่ าง
ข้ อ มู ล เกี่ย วกับ พฤติก รรม ความชื่ น ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรม ความชื่ น ชอบ มุ ม มอง ข้ อซั ก ถาม และ
ชอบ มุ ม มอง ข้ อ ซั ก ถาม และความ ความคิดเห็นของคุณ เช่น พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์และบริ การที่
คุณสนใจ ข้อมูลอื่นใดที่คุณเลือกที่จะส่งให้แก่กลุ่มกรุ งศรี (รวมถึงการส่ ง
คิดเห็น
ข้อมูลผ่านทางสื่ อสังคมออนไลน์หรื อการสารวจความคิดเห็นออนไลน์)
ความคิดเห็น ข้อติชม ข้อร้องเรี ยน คาแนะนา คาตอบแบบสารวจความคิด
เห็ น ข้ อ ซั ก ถามและข้ อ มู ล ที่ คุ ณ สมั ค รใจให้ ใ นระหว่ า งที่ มี ก าร
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารด้านการตลาดหรื อการสื่ อ สารเกี่ ย วกับการบริ ก ารลูกค้า
รวมทั้ง ข้อ มู ล ของคุ ณ ที่ เ ปิ ดเผยอยู่บ นชื่ อ ผูใ้ ช้ง านสื่ อ สั ง คมออนไลน์
ของคุณ
ข้ อมูลสาหรับการปฏิบัตติ ามกฎหมาย ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ FATCA ของคุ ณ เช่ น คุ ณ มี สั ญ ชาติ ห รื อ สถานที่ เ กิ ด
ป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เกี่ ย วกั บ สหรั ฐ อเมริ กาหรื อไม่ คุ ณ ได้ ส ละสถานะความพลเมื อ ง
แ ล ะ ต า ม ก ฎ ห ม า ย ป้ อ ง กั น ก า ร สหรั ฐอเมริ กาตามกฎหมายหรื อ ไม่ คุ ณถื อใบอนุ ญาตให้อยู่อาศัย และ
ห ลี ก เ ลี่ ย ง ภ า ษี ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ทางานอย่างถาวรในสหรัฐอเมริ กาหรื อไม่ คุณมีหน้าที่ตอ้ งชาระภาษีให้
สหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax กรมสรรพากรของสหรั ฐ อเมริ กาหรื อไม่ คุ ณ มี ที่ อ ยู่ ปั จจุ บั น ใน
สหรัฐอเมริ กาหรื อไม่ คุณมีที่อยูท่ างไปรษณี ยห์ รื อมีหมายเลขโทรศัพท์ใน
Compliance Act: FATCA)
สหรัฐอเมริ กาเพื่อใช้ติดต่อคุณหรื อบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิ ด
หรื อคงไว้กบั กลุ่มกรุ งศรี หรื อไม่
ข้ อ มู ล บั น ทึก การติด ต่ อ ระหว่ า งคุ ณ ข้ อมู ลบันทึกการติดต่ อ ระหว่ างคุณกับกลุ่มกรุ งศรี เพื่อใช้ ประกอบการ
กั บ กลุ่ ม กรุ ง ศรี เ พื่ อ ใช้ ประกอบการ ให้ บริการ เช่น ข้อมูลบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างคุณกับกลุ่ม
กรุ ง ศรี บัน ทึ กข้อ มู ล เสี ย ง บัน ทึ กการใช้โ ทรศัพ ท์ (Open Text Fields)
ให้ บริการ
ข้อ มู ล การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เกี่ ย วกับ การร่ ว มจ่ า ย (Co-Pay) / ความ
ช่วยเหลือทางการเงิน หมายเลขประจาเทอร์ มินอล (Terminal ID) ข้อมูล
ซึ่ งอยู่ ภ ายใต้ฟั ง ก์ ชัน Litigation Holds หรื อกระบวนการ eDiscovery
ข้อมูลที่ตอ้ งเก็บรักษาเพื่อประโยชน์ในการฟ้ องร้องดาเนินคดี
ข้ อ มู ล ส่ ว น บุ ค ค ล ที่ มี ค ว า ม ข้ อ มู ล ส่ วนบุ ค คลที่ มี ค วามละเอี ย ดอ่ อ นของคุ ณ เช่ น ข้อ มู ล ประวัติ
อาชญากรรม ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ข้อมูลความพิการ ข้อมูลชีวภาพ (เช่น
ละเอียดอ่ อน
ข้อมูลภาพจาลองใบหน้า ข้อมูลจาลองลายนิ้วมือ)
กลุ่มกรุ งศรี อาจเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่ อนของ
คุณตามที่ ระบุเอาไว้ขา้ งต้น ทั้งนี้ ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในหัวข้อ
2.3 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน
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(2) ในกรณีทคี่ ุณเป็ นบุคคลทีส่ ัมพันธ์ กนั
ประเภทข้ อมูลส่ วนบุคคล
ข้ อมูลทีใ่ ช้ ระบุตวั ตน

รายละเอียดและตัวอย่ าง
ข้ อมูลที่ใช้ ระบุตัวตน เช่น ชื่ อตัว ชื่ อกลาง นามสกุล อายุ ข้อมูลเกี่ ยวกับ
การจ้างงาน หมายเลขประจาตัวที่ทางราชการออกให้ (เช่น หมายเลขบัตร
ประจาตัวประชาชน หมายเลขใบอนุญาตขับรถ หมายเลขใบอนุญาตการ
ประกอบวิชาชีพ หมายเลขหนังสื อเดินทาง หมายเลขทะเบียนคนต่างด้าว
หมายเลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี หมายเลขประจาตัวผูป้ ระกันตน) ข้อมูลที่
เกี่ ยวข้องกับงาน (เช่น ตาแหน่ ง หน้าที่ งาน อาชี พ ชื่ อตาแหน่ ง บริ ษทั ที่
คุณทางานหรื อได้รับการว่าจ้าง หรื อบริ ษทั ที่คุณถือหุ ้น) สัญชาติ ลายมือ
ชื่อ
ข้ อมู ล ในการติ ด ต่ อของคุ ณ ผ่ าน ข้ อมู ลในการติดต่ อของคุณผ่ านช่ องทางต่ างๆ เช่ น หมายเลขโทรศัพท์
ที่อยูอ่ ีเมล เลขประจาตัวบัญชีผใู ้ ช้สื่อสังคมออนไลน์ หมายเลขประจาตัว
ช่ องทางต่ างๆ
การสนทนา (Chat ID) ที่อยูอ่ าศัย
หากคุณไม่ให้ขอ้ มูลของคุณแก่กลุ่มกรุ งศรี กลุ่มกรุ งศรี อาจไม่สามารถดาเนิ นการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การให้แก่
คุณตามคาขอ หรื ออาจไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่บางประการที่กลุ่มกรุ งศรี มีต่อคุณ หรื ออาจไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่
ตามกฎหมายของกลุ่มกรุ งศรี ได้
ข้ อมูลส่ วนบุคคลของบุคคลภายนอก
หากคุณมีการให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่กลุ่มกรุ งศรี คุณมีหน้าที่ รับผิดชอบในการแจ้งรายละเอียดตาม
ประกาศฉบับนี้ ให้บุคคลดังกล่าวทราบ ตลอดจนการขอความยินยอมจากบุคคลนั้น (หากเป็ นกรณี ที่ตอ้ งได้รับความ
ยินยอม) นอกจากนี้ คุณมีหน้าที่ดาเนิ นการใดๆ เพื่อให้กลุ่มกรุ งศรี สามารถเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย หรื อโอนข้อมูล
ส่ วนบุคคลของบุคคลนั้นได้โดยชอบด้วยกฎหมายตามที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้ รายละเอียดให้เป็ นไปตามที่
บริ ษทั ในกลุ่มกรุ งศรี ที่คุณได้ติดต่อด้วยและให้ขอ้ มูล เป็ นคนกาหนด ตัวอย่างข้อมูลส่ วนบุ คคลของบุ คคลอื่ น มี
ดังต่อไปนี้
• ชื่ อ นามสกุล อายุ เพศ ที่ อยู่ไปรษณี ย ์ / ที่ อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน
หมายเลขหนังสื อเดินทาง
• เอกสารทางการเงิน เงินเดือน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน (เช่น ตาแหน่ง หน้าที่ การงาน อาชีพ บริ ษทั ที่ทางาน
หรื อที่บุคคลนั้นได้รับการว่าจ้าง หรื อที่บุคคลนั้นถือหุน้ )
• ความสัมพันธ์กบั กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และบุคคลผูม้ ีอานาจควบคุม ของกลุ่มกรุ งศรี ความสัมพันธ์กับนิ ติ
บุคคลอื่น (เช่น กรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้น) ข้อมูลของบุคคลที่มีอานาจควบคุมการทารายการต่างๆ ของ
บัญ ชี กองทุ น ตลอดจนผูร้ ั บโอน ผูร้ ั บ ประโยชน์ ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ผูร้ ั บประโยชน์ท อดสุ ดท้า ย (Ultimate
เวอร์ชนั 1.3

10 / 43

Beneficial Owner) คณะกรรมการบริ ษทั / กรรมการ / ผูถ้ ือหุน้ / ผูแ้ ทนนิติบุคคล ผูจ้ ดั การใหญ่ บุคคลอื่นใด
ที่สามารถกาหนดนโยบายหรื อมีอานาจบริ หารในองค์กร
• สถานภาพทางการเมืองและความสัมพันธ์กบั คุณ เช่น ญาติที่มีสถานภาพทางการเมือง
• สมาชิ กในครอบครัวของคุณ ผูถ้ ือบัญชี ร่วม คู่สมรส / อดี ตคู่สมรส ข้อมูลเกี่ ยวกับบุตรของคุณ (เช่น คา
นาหน้าชื่ อ ชื่ อ นามสกุล อายุ เพศ หมายเลขบัตรประจาตัวที่ หน่ วยงานภาครั ฐออกให้ ที่ อยู่ อี เมล และ
กิจกรรมที่เกี่ยวกับบุตร) ญาติสนิท ข้อมูลเจ้าบ้าน
• ข้อมูลเกี่ ยวกับผูจ้ ดั การมรดกที่ศาลตั้ง / ผูจ้ ดั การมรดกตามพินัยกรรม ผูถ้ ือบัญชี ร่วม ข้อมูลเกี่ ยวกับพยาน
ข้อมูลเกี่ยวกับผูร้ ับโอนสิ ทธิตามหนังสื อมอบอานาจ
• บุคคลผูไ้ ด้รับมอบอานาจ ผูไ้ ด้รับมอบอานาจให้รับรอง / สลักหลัง บุคคลผูต้ ิดต่อ ผูช้ าระเงิ นเบี้ยประกัน
ผูม้ ีอานาจลงนาม / ผูม้ ีอานาจเบิกถอนเงินฝากในบัญชี ผูค้ ้ าประกัน บุคคลอ้างอิง ลูกค้าของบุคคลภายนอก
• ผูจ้ านา / ผูร้ ับจานา ผูจ้ านอง / ผูร้ ับจานอง ผูใ้ ห้เช่า / ผูเ้ ช่า นายทะเบียนของทรัพย์สินที่คุณใช้เป็ นหลักประกัน
ลูกหนี้ของคุณ ผูร้ ับโอน / ผูร้ ับเงิน ผูร้ ับชาระหนี้ นายจ้าง
• ผูต้ ิดต่อสาหรับการติดตามหนี้ หรื อในกรณี ที่คุณอาจขอให้กลุ่มกรุ งศรี เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลอื่นที่ไม่ใช่
ข้อมูลของคุณแก่บุคคลภายนอก
• ในบางกรณี กลุ่มกรุ งศรี อาจได้รับหรื อสามารถเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคลของบุคคลอื่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
โดยผ่านแหล่งข้อมูลอื่น เช่น บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งศรี จากัด (KSAM) อาจเข้าถึง Single
Form บนแพลตฟอร์ ม FundConnext โดยบริ ษั ท ไม่ ต ้ อ งใช้ ข ้ อ มู ล ส่ วนบุ ค คลดั ง กล่ า วเพื่ อ เสนอ
ผลิตภัณฑ์และบริ การ เป็ นต้น
ข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ ความสามารถ และคนเสมือนไร้ ความสามารถ
ในกรณี ที่กลุ่มกรุ งศรี ทราบอยูก่ ่อนแล้วว่าเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลที่กลุ่มกรุ งศรี จะต้องได้รับความยินยอมเป็ นผูเ้ ยาว์
หรื อเป็ นบุคคลที่ไม่สามารถให้ความยินยอมได้ดว้ ยตนเองตามกฎหมาย กลุ่มกรุ งศรี จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลจากผูเ้ ยาว์
จนกว่าจะได้รับความยินยอมจากผูใ้ ช้อานาจปกครองที่มีอานาจกระทาการแทนผูเ้ ยาว์ และจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูล
จากคนเสมื อนไร้ ความสามารถและคนไร้ ความสามารถจนกว่าจะได้รับความยินยอมจากผูพ้ ิทักษ์หรื อผูอ้ นุ บาล
(แล้วแต่กรณี )
ทั้งนี้ หากกลุ่มกรุ งศรี ไม่ทราบมาก่อนว่าเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลเป็ นผูเ้ ยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรื อคนไร้
ความสามารถ แต่มาทราบในภายหลังว่ากลุ่มกรุ งศรี ได้มีการจัดเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลของผูเ้ ยาว์ โดยมิได้รับความ
ยินยอมจากผูใ้ ช้อานาจปกครองที่ มีอานาจกระทาการแทนผูเ้ ยาว์ (ในกรณี ที่ตอ้ งได้รับความยินยอมและผูเ้ ยาว์ไม่
สามารถให้ค วามยิน ยอมได้ด้วยตนเองตามกฎหมาย) หรื อ ได้มี ก ารจัด เก็ บ ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของคนเสมื อ นไร้
ความสามารถหรื อคนไร้ความสามารถโดยมิได้รับความยินยอมจากผูพ้ ิทกั ษ์หรื อผูอ้ นุบาล (แล้วแต่กรณี ) กลุ่มกรุ งศรี
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จะดาเนินการลบข้อมูลดังกล่าวโดยเร็ ว และอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อ โอนข้อมูลดังกล่าว เฉพาะในกรณี
ที่กลุ่มกรุ งศรี สามารถอาศัยเหตุอนั ชอบด้วยกฎหมายประการอื่นนอกเหนือจากความยินยอมได้
คุกกี้
กลุ่มกรุ งศรี อาจใช้และเก็บคุกกี้และระบบอื่นในอุปกรณ์ของคุณ ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการด้านความปลอดภัย
ในการให้บริ การของกลุ่มกรุ งศรี และเพื่อให้ผใู ้ ช้ได้รับประสบการณ์ที่ดีในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริ การของกลุ่มกรุ ง
ศรี ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กับบริ ษทั ในกลุ่มกรุ งศรี ที่คุณได้ติดต่อด้วย โดยทั่วไป ข้อมูลที่ เก็บรวบรวมจากการใช้คุกกี้ จะไม่
เชื่อมโยงกับข้อมูลที่อาจระบุตวั บุคคลได้ (เช่น ชื่อหรื ออีเมลของคุณ) อย่างไรก็ตาม หากกลุ่มกรุ งศรี มีความจาเป็ นต้อง
นาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเชื่อมโยงกับคุกกี้หรื อข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์และบริ การของคุณ กลุ่มกรุ ง
ศรี จะถือว่าคุกกี้ดงั กล่าวและข้อมูลที่รวมเข้าด้วยกันเป็ นข้อมูลส่วนบุคคล
1.2. การเก็บรวบรวมข้ อมูลของคุณ
กลุ่มกรุ งศรี เก็บรวบรวมข้อมูลของคุณผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งนี้ โดยช่องทางการเก็บรวบรวมอาจมีความแตกต่างกัน
ตามแต่กรณี โดยขึ้นอยูก่ บั บริ ษทั ในกลุ่มกรุ งศรี ที่คุณได้ติดต่อด้วย
(1) ช่ องทางการให้ บริ ก าร กลุ่ ม กรุ งศรี อาจจั ด เก็ บ ข้อ มู ล ของคุ ณ โดยตรงจากคุ ณ ไม่ ว่ า จะผ่ า นช่ อ งทาง
แบบออฟไลน์หรื อออนไลน์ (เช่น ผ่านสาขาหรื อที่ทาการของกลุ่มกรุ งศรี การสัมภาษณ์ ไปรษณี ย ์ เครื่ อง ATM
พนักงานเดิ นเอกสาร) หรื อการให้บริ การผ่านระบบโทรคมนาคม (เช่น ทางโทรศัพท์ ทางอีเมล ทางเว็บไซต์)
แอปพลิเคชัน แพลตฟอร์ มเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (เช่น แอปพลิเคชัน LINE และ Facebook) และช่องทางการ
ส่งเสริ มการขายและการตลาดอื่นๆ
(2) ช่ องทางอืน่ นอกจากการให้ บริการ กลุ่มกรุ งศรี อาจเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณผ่านช่องทางอื่นนอกจากการบริ การ
เช่น เมื่อคุณติดต่อกับกลุ่มกรุ งศรี ก่อนการทาธุรกรรม สมัครใช้ผลิตภัณฑ์และบริ การของกลุ่มกรุ งศรี ขอเอกสาร
เสนองาน (Pitch) หรื อข้อเสนอต่างๆ จากกลุ่มกรุ งศรี เข้าร่ วมในการทาธุ รกรรมหรื อการทาสัญญา (ไม่ว่าจะ
ติดต่อและให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลผ่านช่องทางใด เช่น ผ่านสาขาของกลุ่มกรุ งศรี แพลตฟอร์มทางอิเล็กทรอนิกส์ สื่ อ
สังคมออนไลน์ของกลุ่มกรุ งศรี บัญชี LINE ที่ เป็ นทางการของกลุ่มกรุ งศรี ) หรื อข้อมูลที่ ได้รับจากห้องเก็บ
เอกสาร (Data Room) ที่เกี่ยวข้องกับการทาธุรกรรม
(3) จากแหล่ งอื่น กลุ่มกรุ งศรี อาจได้รับข้อมูลของคุณจากแหล่งอื่น เช่น ข้อมูลสาธารณะ และ/หรื อบริ ษทั แม่และ
บริ ษทั ในเครื อของกลุ่มกรุ งศรี (เช่น การได้รับข้อมูลจากผูใ้ ห้บริ การที่ กลุ่มกรุ งศรี ว่าจ้างให้เก็บรวบรวมข้อมูล
ส่วนบุคคลแทน) พันธมิตรทางธุรกิจของกลุ่มกรุ งศรี (เช่น บริ ษทั ที่ทา co-branding ร่ วมกัน บริ ษทั ที่เข้าร่ วมหรื อ
มุ่งหวังจะเข้าร่ วมโครงการกับบริ ษทั ในเครื อของกลุ่มกรุ งศรี อนั เกี่ยวกับเรื่ องของการลงทุนและการดาเนินธุรกิจ
บริ ษทั ประกันภัยในเรื่ องที่ เกี่ ยวกับการประกันภัย หรื อแพลตฟอร์ ม FundConnext) หน่ วยงานที่ กลุ่มกรุ งศรี
ให้บริ การ (รวมทั้งเว็บไซต์ ตลอดจนชื่อผูใ้ ช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงานดังกล่าว) แหล่งข้อมูลของ
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ทางการ หน่วยงานของรัฐที่มีฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับบุคคล หน่วยงานภาครัฐ (เช่น ธนาคารแห่ งประเทศ
ไทย กรมสรรพากร สานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ ม
การประกอบธุ รกิจประกันภัย กรมบังคับคดี กระทรวงพาณิ ชย์ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ กรมที่ดิน) ศาล และจากบุคคลภายนอกอื่นใด (เช่น ผูท้ ี่แนะนาลูกค้า ผูแ้ ทนของคุณ ผูค้ า้ หรื อ
บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับมอบอานาจจากคุณ)
2. ฐานทางกฎหมายและเหตุในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย หรือโอนข้ อมูลของคุณ
2.1. ฐานทางกฎหมาย
กลุ่มกรุ งศรี จะพิจารณากาหนดฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย หรื อโอนข้อมูลของคุณตามความ
เหมาะสม โดยขึ้ นอยู่ กั บ บริ ษัท ในกลุ่ ม กรุ งศรี ที่ คุ ณ ได้ ติ ด ต่ อ ด้ ว ย ทั้ งนี้ ฐานทางกฎหมายที่ ก ลุ่ ม กรุ งศรี
ใช้เป็ นหลัก ได้แก่
ฐานทางกฎหมาย
เพือ่ การปฏิบัตติ ามสัญญา

รายละเอียด
เพื่อให้กลุ่มกรุ งศรี สามารถปฏิ บตั ิหน้าที่ และ/หรื อ ดาเนิ นการอันจาเป็ นต่อ
การเข้าทาสัญญากับคุณ และ/หรื อเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การให้แก่คุณ
ตามที่ตอ้ งการภายใต้สญ
ั ญาระหว่างคุณกับกลุ่มกรุ งศรี (เช่น เพื่อชาระและรับ
ช าร ะ เ งิ น ร วมถึ ง การ ช าร ะ เงิ นแ ละ รั บเงิ น โด ยใ ช้ บั ต รเครดิ ตที่
กลุ่ ม กรุ งศรี ออก เพื่ อ ให้ คุ ณ กู้ ยื ม เงิ น ตามสั ญ ญากู้ ยื ม เงิ น ที่ คุ ณ ท ากั บ
กลุ่ ม กรุ ง ศรี ตลอดจนเพื่ อ ช่ ว ยคุ ณ ช าระเงิ นเกี่ ย วกับกรมธรรม์ประกันภัย
เป็ นต้น) และเพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ตามสัญญา
เ พื่ อ ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต า ม เพื่อให้กลุ่มกรุ งศรี สามารถปฏิ บตั ิหน้าที่ ตามกฎหมายของกลุ่มกรุ งศรี (เช่น
การขอหลัก ฐานเพื่ อ พิ สู จ น์ ต ัว ตนของคุ ณ อัน เป็ นการปฏิ บัติ ห น้า ที่ ต าม
กฎหมาย
กฎหมายป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินของกลุ่มกรุ งศรี และการเปิ ดเผย
ข้อมูลต่อบริ ษทั ข้อมูลเครดิ ตแห่ งชาติ จากัด (NCB) เพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิ บัติ ต ามกฎหมายว่า ด้ว ยข้อ มู ล เครดิ ต ) และตามกฎหมายป้ องกัน การ
หลีกเลี่ยงภาษีของประเทศสหรัฐอเมริ กา (Foreign Account Tax Compliance
Act: FATCA)
เป็ นการจาเป็ นเพื่อประโยชน์ โดย เพื่ อ ประโยชน์ โ ดยชอบด้วยกฎหมายของกลุ่ ม กรุ ง ศรี แ ละของบุ ค คลอื่ น
(เช่น เพื่อทาความเข้าใจวิธีการที่ ลูกค้าใช้บริ การของกลุ่มกรุ งศรี และนาไป
ชอบด้ วยกฎหมาย
พัฒนาเป็ นบริ การใหม่ ปรับปรุ งการให้บริ การในปั จจุบนั ของกลุ่มกรุ งศรี การ
ตรวจจับและป้ องกันการทุจริ ตฉ้อฉล) บริ หารจัดการระบบและการบริ การที่
ใช้เพื่อการติดตามหนี้และเพื่อการจัดการเกี่ยวกับการจาหน่ายหนี้สูญ
เพื่อป้ องกันหรื อระงับอันตรายต่อชีวติ ร่ างกาย หรื อสุขภาพของคุณ
เป็ นการจาเป็ นต่ อชีวติ
เวอร์ชนั 1.3
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ฐานทางกฎหมาย
ความยินยอมของคุณ

รายละเอียด
เพื่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย หรื อโอนข้อมูลส่วนบุคคลในกรณี ที่กลุ่มกรุ ง
ศรี ต้ อ งได้ รั บ ความยิ น ยอม เช่ น เพื่ อ การส่ ง เสริ มการขาย หรื อการ
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริ การ รวมถึงสิ ทธิพิเศษที่เป็ นประโยชน์

ในกรณี ที่กลุ่มกรุ งศรี มีความจาเป็ นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณเพื่อการปฏิบตั ิตามสัญญาหรื อการปฏิบตั ิหน้าที่ตาม
กฎหมาย และคุณไม่ให้ขอ้ มูลดังกล่าว กลุ่มกรุ งศรี อาจไม่สามารถให้บริ การหรื อดาเนินการตามที่คุณร้องขอได้
2.2. วัตถุประสงค์ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลของคุณ
กลุ่มกรุ งศรี ได้เก็บรวบรวมข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั บริ ษทั ในกลุ่มกรุ งศรี ที่คุณได้
ติดต่อหรื อทาธุรกรรมด้วย ผลิตภัณฑ์และบริ การที่คุณได้รับ ตลอดจนลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างคุณและพันธมิตร
ทางธุรกิจของกลุ่มกรุ งศรี และ/หรื อ ข้อพิจารณาอื่นๆ ในแต่ละบริ บท
ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ต่อไปนี้ เป็ นเพียงกรอบการใช้ขอ้ มูลของกลุ่มกรุ งศรี ในขณะที่ประกาศฉบับนี้ ทาขึ้น
โดยวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับคุณเท่านั้นที่จะมีผลกับการใช้ขอ้ มูลของคุณ
(1) ขั้นตอนการขอใช้ บริการ (Pre-Enrollment) และการรับเข้ าเป็ นลูกค้ า (Onboarding)
วัตถุประสงค์
การพิสูจน์ ตวั ตน

รายละเอียด
การพิสูจน์ตวั ตนและลายมือชื่ อ เช่น เมื่อคุณสมัครใช้ผลิตภัณฑ์และบริ การ
ของกลุ่มกรุ งศรี หรื อของบริ ษทั ในเครื อ / พันธมิตรทางธุรกิจของกลุ่มกรุ งศรี
หรื อเมื่อเข้าทาสัญญาและธุ รกรรมกับคุณ การช่วยให้คุณสามารถสมัครใช้
และรั บ ผลิ ตภัณฑ์และบริ การ การพิสูจน์ขอ้ มูลของคุณที่ ใช้ในการล็อกอิน
การพิสูจน์ตาแหน่งที่คุณอยูเ่ พื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบัญชีได้ หรื อเพื่อให้คุณ
สามารถทาธุรกรรมออนไลน์ได้โดยใช้ช่องทางที่กาหนดให้ การสร้างลายมือ
ชื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์ การพิสูจน์ตวั ตนของคุ ณเมื่ อคุ ณติ ดต่ อกลุ่ม กรุ งศรี เ พื่ อ
ขอรั บ ผลิ ตภัณฑ์และบริ การส าหรั บลู ก ค้า ผ่า นช่ องทางที่ ก าหนดให้ (เช่ น
สาขาของกลุ่ มกรุ งศรี ทางโทรศัพท์ อี เ มล หรื อ บัญ ชี แอปพลิ เคชัน LINE
แอปพลิ เคชันบนโทรศัพท์มือถื อ และเว็บไซต์) การจัดเก็บคาถามเกี่ ยวกับ
ความปลอดภัยสาหรับกระบวนการพิสูจน์ตวั ตน และการพิสูจน์ตาแหน่งที่
คุณอยูเ่ พื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบัญชีได้
การเสนอราคาและการรั บเข้ าเป็ น การเสนอเบี้ยประกันให้คุณพิจารณา การจัดเตรี ยมใบเสนอราคาหรื อข้อเสนอ
เกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การของกลุ่มกรุ งศรี ที่คุณสนใจ สมัคร หรื อขอใช้
ลูกค้ า (Onboarding)
เพื่ อ น าส่ ง ให้แ ก่ คุ ณ การด าเนิ น กระบวนการเสนอราคา การลงทะเบี ย น
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วัตถุประสงค์

รายละเอียด
การดาเนินการเกี่ยวกับใบสมัครเพื่อใช้ในการรับเข้าเป็ นลูกค้า การช่วยให้คุณ
สามารถสมัครและได้รับผลิตภัณฑ์และบริ การ
การประเมิน ความเหมาะสมด้ าน • การประเมินใบสมัคร คาขอ และความเหมาะสมของคุณในการขอรับ
คุ ณ ส ม บั ติ ก า ร อ นุ มั ติ แ ล ะ
ผลิตภัณฑ์และบริ การ การตรวจสอบประวัติความเป็ นมาเบื้องต้นของ
ลูกค้า การตรวจสอบคุ ณสมบัติอย่างเต็มรู ปแบบสาหรั บการขอรั บ
การปฏิเสธ
ผลิตภัณฑ์และบริ การ การประเมินความเสี่ ยงและดาเนินกระบวนการ
เกี่ยวกับการพิจารณาความเหมาะสมโดยพิจารณาจากประวัติเพื่อใช้ใน
การเสนอพิจารณา และให้ความเห็ นชอบผลิตภัณฑ์และบริ การที่คุณ
สมัครหรื อร้องขอ การตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่กลุ่มกรุ ง
ศรี ไ ด้รั บ (เช่ น ข้อ มู ล เกี่ ยวกับลู กค้าและแบบประเมิ นความเสี่ ยงที่
ยอมรั บ ได้ หนั ง สื อ รั บ รองบริ ษัท และบัญ ชี ร ายชื่ อ ผู ้ถื อ หุ ้ น ฉบับ
ปรับปรุ งให้เป็ นปั จจุบนั )
• การเสนอกรมธรรม์ประกันภัยหรื อเบี้ยประกันที่มีความเหมาะสม การ
จัดทากรมธรรม์ป ระกันภัย การรั บประกันตามระยะเวลาที่ ได้ขยาย
ออกไป
• การวิเคราะห์ความเสี่ ยงด้านเครดิต การตรวจสอบ / การจัดทา Credit
Scoring การสร้างแบบจาลองสาหรับการประเมินเครดิตเพื่อใช้ในการ
ประเมิ นความน่ าเชื่ อถื อด้านเครดิ ตของคุ ณ การตรวจสอบสถานะ
เครดิตของคุณ การประเมินค่าสิ นทรัพย์หลักประกันโดยการเข้าเยีย่ ม
พื้นที่หรื อการสอบสวนข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับสิ นทรัพย์และการยึดทรัพย์
• การประเมิ น ค่ า หลัก ประกัน ส าหรั บ เงิ น กู้ยื ม ที่ มี ก ารจ านองเป็ น
หลั ก ประกั น การอนุ ม ั ติ ห รื อปฏิ เ สธค าขอใช้ บ ริ การของคุ ณ
การอนุ มตั ิ หลักประกันสาหรั บผลิ ตภัณฑ์และบริ การ การติ ดต่อคุณ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การที่คุณขอหรื อสมัคร (เช่น ในกรณี ที่คุณ
ติ ดต่อสอบถามว่าคาขอรั บบริ การของคุ ณนั้นได้รับการอนุ มตั ิ หรื อ
ปฏิเสธ)
• การอนุ ญ าตให้ ก รมการขนส่ งทางบกตรวจสอบและรั บ รอง
ยานพาหนะ และเพื่อการตรวจสอบสถานะยานพาหนะและการโอน
กรรมสิ ท ธิ์ ในยานพาหนะให้ แ ก่ ก ลุ่ ม กรุ ง ศรี ซึ่ งเป็ นขั้น ตอนการ
พิจารณาสิ นเชื่ อในกรณี ที่เป็ นการบริ การรี ไฟแนนซ์รถยนต์ การจด
ทะเบียนยานพาหนะกับกรมการขนส่งทางบก (ใบคู่มือจดทะเบียน)
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การตรวจสอบข้ อมูล

•

•

•

•
•
•
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รายละเอียด
การดาเนิ นการตามกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ เกี่ ยวกับการระบุ
ตัวตนของลูกค้าและการตรวจสอบความเสี่ ยงด้านความปลอดภัยอื่นๆ
การตรวจสอบตัวตนและสถานะของลู กค้า การตรวจสอบข้อมูลหรื อ
การตรวจสอบความเป็ นมาในลักษณะอื่นใด หรื อการระบุหาความ
เสี่ ยงเกี่ ยวกับคุณ และ/หรื อ ลูกค้า เช่ น การทาความรู ้จกั ลูกค้า หรื อ
Know Your Customer (KYC) การตรวจสอบเพื่ อ ทราบข้อ เท็ จ จริ ง
เกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence) การป้ องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน การตรวจสอบการทารายการระหว่างกัน การตรวจสอบ
เกี่ ย วกับ FATCA การตรวจสอบข้อมู ล ที่ คุณ ให้กับกลุ่ มกรุ งศรี โดย
เปรี ย บเที ย บกับ ฐานข้อ มู ล Blacklist การคัด กรองโดยเปรี ยบเที ยบ
ข้อ มู ล จากฐานข้อ มู ล สาธารณะของหน่ ว ยงานด้า นการบัง คับ ใช้
กฎหมาย และ/หรื อ บัญชี Sanction ตามที่กฎหมายกาหนด และบัญชี
รายชื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการ
พิสูจน์ทราบ การปฏิบตั ิตามขั้นตอนและกฎระเบียบเกี่ยวกับ Sanction
การตรวจสอบเกี่ ย วกั บ ความสั ม พัน ธ์ ข องคุ ณ กั บ นั ก การเมื อ ง
การท าธุ ร กรรมทางการเงิ น และการบริ ก ารเกี่ ย วกับ การช าระเงิ น
รวมทั้งการตรวจสอบการทาธุรกรรม
การตรวจสอบและยืนยันเอกสารที่คุณจัดส่งให้ รวมทั้งความเหมาะสม
และคุณสมบัติในการได้รับผลิตภัณฑ์และบริ การ การตรวจสอบความ
เหมาะสมของคุณในการสมัครเพื่อรับ ผลิตภัณฑ์และบริ การของกลุ่ม
กรุ งศรี เช่น การเปิ ดบัญชี คาขอสิ นเชื่ อ การตรวจสอบข้อมูลสิ นเชื่อ
การตรวจสอบใบคู่มือจดทะเบียนก่อนที่จะเบิกจ่ายสิ นเชื่อ
การตรวจสอบความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการตรวจสอบลูกค้า
ทั้งระหว่างที่ พิจารณารับเข้าเป็ นลูกค้าและการตรวจสอบลูกค้าอย่าง
ต่อเนื่อง
การตรวจสอบการรายงานทางด้า นภาษี อ ากร / การรายงานตาม
ข้อกาหนดของกฎหมาย
การตรวจสอบข้อมูลเพื่อ การปรับปรุ ง และบริ หารจัดการฐานข้อ มูล
ลูกค้าของกลุ่มกรุ งศรี ให้เป็ นปั จจุบนั
การตรวจสอบความถูกต้องและการยกเลิก การตรวจสอบเอกสารของ
คุณเพื่อใช้ในการเปิ ดบัญชี หรื อการจัดให้มีผลิตภัณฑ์และบริ การ (เช่น
กองทุนส่วนบุคคล)
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การประเมิ น และบริ ห ารจั ด การ
ความเสี่ยง

รายละเอียด
• การประเมินความเสี่ ยงโดยพิจารณาจากข้อมูลประวัติและข้อมูลของ
คุณตามที่ได้รับเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการรับ ผลิตภัณฑ์และ
บริ ก าร การประเมิ น ค าขอหรื อ ความเหมาะสมของคุ ณ ในการรั บ
ผลิตภัณฑ์และบริ การ การประเมินความเสี่ ยงอย่างต่อเนื่อง
• การจัด ประเภทความเสี่ ย งของคุ ณ โดยพิ จ ารณาจากหลัก เกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ (เช่ น บัญ ชี ร ายชื่ อ Sanction List ประวัติ เ กี่ ย วกับ การ
ล้มละลาย)
• การบริ ห ารจัดการความเสี่ ย งเชิ งรุ ก ส าหรั บความเสี่ ย งภายในกลุ่ม
(Intragroup) ในแง่ความเสี่ ยงด้านการตลาด ความเสี่ ยงเกี่ยวกับเครดิต
ความเสี่ ยงในการผิดนัด ช าระหนี้ ความเสี่ ยงเกี่ ยวกับ กระบวนการ
ความเสี่ ยงเกี่ ยวกับสภาพคล่อง และความเสี่ ยงเกี่ ยวกับภาพลักษณ์
ตลอดจนความเสี่ ยงในการปฏิ บัติ การและความเสี่ ยงด้านกฎหมาย
เพื่ อ ให้ ส ามารถตรวจหา จ ากัด และติ ด ตามตรวจสอบความเสี่ ย ง
ดังกล่าวได้
• การบริ หารจัดการความเสี่ ยงของกลุ่มบริ ษทั เพื่อให้เป็ นไปตามกฎและ
ระเบี ยบของ Japanese Financial Service Agency (JFSA) ซึ่ งใช้กากับ
บริ ษทั แม่ในต่างประเทศ และเพื่อให้เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของ Basel
Committee on Banking Supervision (BCBS)
การตรวจสอบและพิสูจน์ตวั ตนของคุณและสถานะของพันธมิตรทางธุรกิจ
การคัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจ
การตรวจสอบข้อมูล การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ ยวกับพันธมิตร
(วัต ถุ ป ระสงค์ ข ้อ นี้ ใช้ใ นกรณี ที่ ทางธุรกิจ (Business Partner Due Diligence) และ/หรื อ การตรวจสอบประวัติ
กลุ่มกรุ งศรี เก็บรวบรวมข้อมูลของ ในลักษณะอื่นใด หรื อการระบุความเสี่ ยงเกี่ยวกับคุณและพันธมิตรทางธุรกิจ
คุ ณ ในฐานะบุ ค คลที่ สั ม พัน ธ์ กัน (รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลสาธารณะจากหน่วยงานที่มีอานาจบังคับใช้กฎหมาย
และ/หรื อ จาก Sanction List ของทางการ) การประเมินความเหมาะสมและ
ของพันธมิตรทางธุรกิจ)
คุณสมบัติของคุณ พันธมิตรทางธุรกิจ และบุคลากรในการทางานให้กบั กลุ่ม
กรุ งศรี การขอใบเสนอราคาหรื อให้เข้า ร่ ว มประกวดราคา การตรวจสอบ
เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่กลุ่มกรุ งศรี ได้รับ (เช่น หนังสื อรับรองบริ ษทั และ
บัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ฉบับปรับปรุ งให้เป็ นปัจจุบนั ) การลงทะเบียน การเจรจา
ต่อรอง และการทาสัญญาและธุ รกรรมกับคุณ และ/หรื อ กับพันธมิตรทาง
ธุรกิจ
(2) การให้ และการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ และบริการ
เวอร์ชนั 1.3
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การให้ และการบริ หารจั ด การ การให้และบริ หารจัดการผลิตภัณฑ์และบริ การตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
ผลิตภัณฑ์ และบริการ
• การติดต่ อสื่ อสารเพื่อให้ บริ การแก่ คุณ การให้ขอ้ มูลหรื อบริ การตาม
ข้อซักถามของลูกค้า (เช่ น การลงนามในสัญญากับคุ ณ การอนุ มตั ิ
ข้อมูลเกี่ ยวกับสิ นเชื่ อและแจ้งให้คุณทราบรายละเอี ยดสิ นเชื่ อและ
เงื่อนไขการชาระคืนสิ นเชื่อ การติดตามสัญญาเช่าแบบลีสซิ่ ง / เช่าซื้อ
การเสนอผลิตภัณฑ์ดา้ นการประกันภัย (เช่น การประกันภัยรถยนต์
ประกั น รถยนต์ ภ าคบั ง คั บ (Compulsory Third Party Insurance)
ประกัน ภัย คุ ้ม ครองการช าระเงิ น (Payment Protection Insurance:
PPI)) การขอเอกสารเพิ่มเติม การต่ออายุกรมธรรม์ และภาษีสาหรับ
การใช้ยานพาหนะบนท้องถนน การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับใบเรี ยกเก็บเงิน
ใบเสร็ จรั บเงิ น การแจ้งผลการสมัครใช้บริ การ) การเริ่ มให้บริ การ
(เช่น การแจ้งเตือนคุณเมื่อมีการเปิ ดบัญชีและเริ่ มใช้งานบัญชีของคุณ
การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเปิ ดใช้งานบัญชี การให้ความช่วยเหลือและ
ให้บริ การแก่ ลูกค้า การติ ดต่อสื่ อสารกับคุณเกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์และ
บริ การที่คุณขอรับ (เช่น การตอบข้อซักถามเกี่ยวกับช่องทางการชาระ
เงิ น) การติดต่อทาง SMS การดาเนิ นการตามคาขอเมื่ อคุณสมัครใช้
ผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การจากบริ ษทั ในเครื อของกลุ่มกรุ งศรี บริ ษทั ใน
เครื อของ MUFG Bank, Ltd. และ/หรื อพันธมิตรทางธุรกิจ
• การออกหรื อส่ งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้ อง การออกและส่ งมอบบัญชี
บัตร เช็ค หนังสื อรับรอง และเอกสารต้อนรับลูกค้าใหม่ หรื อเอกสาร
อื่ นใดที่ เกี่ ยวข้องกับ ผลิ ต ภัณฑ์และบริ การให้แ ก่ คุณ ไม่ ว่าจะอยู่ใ น
รู ปแบบใด รวมถึงการแจ้งลูกค้าให้ทราบถึงวันที่สัญญาประกันภัยมี
ผลบังคับใช้ และ/หรื อ ข้อมูลอื่นเกี่ยวกับการประกันภัย การจัดพิมพ์
และส่ ง / นาส่ งเอกสาร (เช่น สัญญา จดหมายต้อนรับลูกค้า หนังสื อ
แจ้งเตือนจากบริ ษทั ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จากัด แบบฟอร์มการชาระ
เงิ น ใบเสร็ จรั บเงิ น เครื่ องหมายภาษี รถยนต์ กรมธรรม์ประกัน ภัย
และ/หรื อ เอกสารที่ เกี่ ยวข้องอื่ น ใด) การออกและส่ งหนัง สื อ หรื อ
เอกสารต่างๆ และ/หรื อ เอกสาร / หนังสื อที่เกี่ ยวกับการลงทุน (เช่น
หนั ง สื อ รั บ รองลู ก ค้า หนั ง สื อ แจ้ง ผลการท าแบบทดสอบความ
เหมาะสม หนัง สื อ แจ้ง เกี่ ย วกับ การท าธุ ร กรรม จดหมายรั บ รอง
จดหมายยืนยัน สัญญา และรายงานต่างๆ) การติดตามการนาส่ งทาง
ไปรษณี ย ์ การให้ความช่วยเหลือและการแก้ปัญหาด้านเทคนิค การทา
เวอร์ชนั 1.3
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หน้าที่ ของส่ วนงานทางธุ รกิ จที่ เกี่ ยวข้อง (เช่ น การออกสัญญา การ
เบิกจ่ายสิ นเชื่อ และการชาระสิ นเชื่อ)
• การด าเนิ น การเกี่ย วกับ ยานพาหนะ เช่ น เช่ าแบบลีส ซิ่ ง / เช่ า ซื้ อ
สิ น เชื่ อ รถ การตรวจสอบและประเมิ น ค่ า ยานพาหนะและมู ล ค่ า
ยานพาหนะ การดาเนิ นกระบวนการ Top Up การจดทะเบี ยนโอน
กรรมสิ ท ธิ์ ในยานพาหนะ การด าเนิ น การตรวจสอบและรั บ รอง
ยานพาหนะของกรมการขนส่ ง ทางบก การคื น เอกสารทะเบี ย น
ยานพาหนะเมื่อสิ้นสุดสัญญา
• การดาเนินการเกี่ยวกับกองทุน การจัดให้มีการลงทะเบี ยนและการ
บริ ห ารจัด การผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละบริ การ รวมทั้ง กรณี ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
หน่ วยงานภาครัฐ การแจ้งเตือนไปยังคุณเมื่อมีการเปิ ดบัญชี และเริ่ ม
การใช้งานบัญชีของคุณ การปฏิบตั ิหน้าที่ ตามสัญญาของกลุ่มกรุ งศรี
ตลอดจนการทาธุรกรรมตามที่มีการร้องขอให้ซ้ือ ขาย สับเปลี่ยน และ
โอนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ หรื อกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอื่นใด การทาตาม
คาขอรั บ ผลิ ตภัณฑ์และบริ การ เช่ น การให้บริ การของกองทุนรวม
การลงทะเบี ยนบัญชี ออนไลน์ / บนโทรศัพท์มือถื อ คาขอหักบัญชี
การให้ ค วามเห็ น ชอบการลงทะเบี ย นบริ ก ารเดบิ ต / เครดิ ต บัญ ชี
โดยตรง การแนะนากองทุน การจัดอันดับความเสี่ ยง การแจ้งเตือน
และการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ ยวกับความเสี่ ยงของกองทุนรวม การ
บริ หารจัดการความสัมพันธ์และการดาเนิ นการต่างๆ ที่จาเป็ นต่อการ
เสนอผลิ ตภัณฑ์และบริ การ รวมทั้งการเสนอข้อมูลที่ จาเป็ นในการ
ตัดสิ นใจเกี่ ยวกับการลงทุน การสื่ อสารกับคุณเกี่ ยวกับบริ การต่างๆ
การแจ้งให้คุณทราบรายละเอียดเกี่ ยวกับการทาธุ รกรรม (เช่ น การ
จัดตั้งกองทุนแล้วเสร็ จ การนาเงิ นเข้ากองทุน การไถ่ถอน การเลิก)
รวมทั้ง ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ สถานะปั จ จุ บัน ของผลการด าเนิ น งานของ
กองทุนและสภาวะตลาดเป็ นรายเดือน / รายไตรมาส / รายปี หรื อเมื่อ
คุณร้องขอ การจัดให้มีการประชุมสามัญประจาปี ตามที่ขอ้ บังคับของ
กองทุน กฎหมายและหรื อกฎเกณฑ์ที่บงั คับใช้กาหนด การจัดให้มี
การสัม มนาและ การฝึ กอบรมเกี่ ย วกับ ผลิ ต ภัณ ฑ์แ ละบริ การด้า น
กองทุน การประสานงานกับบุคคลภายนอก (เช่น ผูร้ ับฝากทรัพย์สิน
ผูจ้ ดั การกองทุนย่อย (Sub-Manager)) การให้บริ การกิจกรรมต่างๆ ที่
เกี่ ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริ การของกลุ่มกรุ งศรี (เช่น การบริ หาร
จัดการกองทุ นส่ วนบุ คคล การแก้ไขเพิ่มเติ มและคงสัญญาต่างๆ ที่
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เกี่ยวข้องตามคาขอของคุณ และ/หรื อ ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่
บังคับใช้) การรั กษาชื่ อผูใ้ ช้งานของคุ ณและตรวจสอบผลประเมิน
ความเสี่ ยงของคุ ณโดยใช้แบบทดสอบความเหมาะสม การแต่งตั้ง
ผูจ้ ัดการกองทุ นย่อย (Sub-Manager) ให้ปฏิ บัติงานในต่างประเทศ
หรื อ ผู ้รั บ ฝากทรั พ ย์สิ น เพื่ อ ให้ ก ารสนับ สนุ น กลุ่ ม กรุ ง ศรี ใ นการ
นาเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การ การดาเนินการเกี่ยวกับเช็คที่ถึงกาหนด
เรี ยกเก็บ การดาเนิ นการเลิ กกองทุน การปิ ดบัญชี การอานวยความ
สะดวกให้ แ ก่ คุ ณ กรณี ที่ คุ ณ ขอรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ การจาก
บุ ค คลภายนอก การให้ก ารสนับ สนุ น และการท ากิ จกรรมอื่ นใดที่
เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริ การดังกล่าว
• การดาเนินการเกีย่ วกับหลักทรัพย์ และตราสารอนุพนั ธ์ การให้บริ การ
วางแผน/ที่ปรึ กษาทางการเงิน บริ การนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
การค้าหลักทรัพย์ การรับประกันการจาหน่ายหลักทรัพย์ การจัดการ
กองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล ที่ปรึ กษาการลงทุน การ
ให้ยมื และยืมหลักทรัพย์ การค้าตราสารอนุพนั ธ์ นายหน้าซื้อขายตรา
สารอนุพนั ธ์ การให้คาปรึ กษาด้านตราสารอนุพนั ธ์ และการจัดการ
กองทุนตราสารอนุพนั ธ์ การจัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนและ
ป้ องกันความเสี่ ยง (รวมถึงผลิตภัณฑ์ของบุคคลภายนอก) การทาวิจยั
การวางแผนและการวิเคราะห์ทางสถิติ เช่น ด้านวงเงินลงทุนและ
พฤติกรรมการลงทุนของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริ การ
• การดาเนินการเกีย่ วกับบัตรเครดิต การพิจารณาปรับเพิ่มหรื อลด
วงเงินเครดิตทั้งที่เป็ นการชัว่ คราวหรื อถาวร การปรับระดับ (อัพเกรด
หรื อดาวน์เกรด) บัตรเครดิต การทบทวนวงเงิน และการเสนอเปลี่ยน
หน้าบัตรใหม่
• การดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับรางวัล การให้บริ การแลกแต้ม คะแนน
สะสม หรื อรางวัล โดยในบางกรณี จะพิจารณาจากบริ การทางการเงิน
สถานะลูกค้า บัตรบางประเภท หรื อผลิตภัณฑ์และบริ การที่คุณสมัคร
ใช้ การออกและการประกาศรางวัล ผ่ า นสื่ อต่ า งๆ หรื อผ่ า น
แพลตฟอร์มเครื อข่ายสังคมออนไลน์
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•

•

•

การประมวลข้ อมูลการทาธุรกรรม
และ/หรือ การชาระเงิน

•

•

•

เวอร์ชนั 1.3

รายละเอียด
การดาเนินการเกีย่ วกับการต่ออายุผลิตภัณฑ์ และบริการ การเสนอ
การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการต่ออายุผลิตภัณฑ์และบริ การ การต่ออายุ
บัตร การรักษาบัญชีเงินกู้
การดาเนินการเกีย่ วกับกรมธรรม์ประกันภัย การบริ การรักษา
กรมธรรม์ประกันภัย การต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยฉบับปัจจุบนั
การพิจารณารับประกันภัยสาหรับกรมธรรม์ประกันภัย การ
ดาเนินการเกี่ยวกับข้อเรี ยกร้องตามสัญญาประกันภัย หรื อการต่ออายุ
การรับประกัน การเริ่ มมีผลของการรับประกันที่ได้ต่ออายุ การ
ดาเนินการออกกรมธรรม์ประกันภัย การเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทน
ตามกรมธรรม์ประกันภัย การช่วยจัดเตรี ยมเอกสารที่ตอ้ งใช้ในการ
เรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย
การด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การปิ ดสั ญ ญาหรื อ สิ้ น สุ ด ความสั ม พั น ธ์
การดาเนินการเกี่ยวกับการปิ ดสัญญา การปิ ดบัญชีเงินฝาก การไถ่ถอน
ทรั พ ย์จ านอง รวมทั้ง การโอนกรรมสิ ทธิ์ เหนื อทรั พ ย์ห ลักประกัน
การเสนอราคาให้แก่ลูกค้า การปิ ดบัญชี ของคุณ และการดาเนิ นการ
อื่นใดเพื่อบอกเลิกการให้บริ การแก่คุณ
การดาเนินการอื่นที่จาเป็ นต่ อการให้ บริ การ เช่ น การอานวยความ
สะดวกในการยื่นใบสมัครเพื่อทาสัญญาประกันภัยและใช้บริ การของ
กลุ่มกรุ งศรี
การโอนเงินหรื อผลประโยชน์อื่นใด (รวมทั้งการอานวยความสะดวก
ในการโอนเงินหรื อผลประโยชน์ดงั กล่าว) การนาส่ งเงิน การบริ หาร
จัดการและจัดเก็บค่าธรรมเนี ยม ค่าบริ การ ค่าภาษีอากร และดอกเบี้ย
สาหรับบัญชี การคานวณและโอนดอกเบี้ยและเงินปั นผล (รวมทั้งการ
อานวยความสะดวกในการดาเนินการโอนดังกล่าว)
การเปิ ดเผยข้อ มู ล แก่ ผูป้ ระกอบการและบริ ษ ัท บัต รเครดิ ต เพื่ อ ให้
อนุมตั ิและหักบัญชี การดาเนินการเพื่อหักบัญชี อตั โนมัติ การหักบัญชี
เช็คล่วงหน้า
การปฏิบตั ิตามคาขอและคาสัง่ ของคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การ
ร ว ม ถึ ง ก า ร ท า ธุ ร ก ร ร ม ท า ง ก า ร เ งิ น แ ล ะ บ ริ ก า ร เ กี่ ย ว กั บ
การช าระเงิ น การช าระเงิ น ตามงวด รวมทั้ง กระบวนการต่ า งๆ
ในการชาระเบี้ยประกัน การให้บาร์ โค้ดแก่ลูกค้าสาหรับการชาระเงิน
ค่ า บริ ก าร ค่ า อากรแสตมป์ การตรวจสอบธุ ร กรรมการช าระเงิ น
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•
•

•
•

•
•

•

การติดตามหนี้

เวอร์ชนั 1.3

•

รายละเอียด
การยืน ยัน การท าธุ ร กรรมเสร็ จสิ้ น บริ ก ารเกี่ ย วกับ การช าระเงิ นที่
เกิดขึ้นตามรอบ
การเรี ยกเก็บเงิ น (เช่ น เรี ยกเก็บตามเช็ค ) การปรั บโครงสร้ างหรื อ
กระทบยอดบัญชี (เช่น การปรับโครงสร้างหนี้)
การด าเนิ น การต่ า งๆ เกี่ ย วกั บ การบั น ทึ ก รายการทางการเงิ น
การหักเบี้ยประกันจากวงเงินไฟแนนซ์ยานพาหนะ การยกเลิกรายการ
ชาระเงิน การคืนเงินในกรณี ที่กลุ่มกรุ งศรี ปฏิเสธที่จะให้บริ การแก่คุณ
การสอบสวนการชาระเงินที่ไม่ทราบที่มา
การออกและน าส่ ง ใบก ากับ ภาษี ใบเรี ย กเก็ บ เงิ น ใบเสร็ จ รั บ เงิ น
ใบแสดงข้อมูลรายการเดินบัญชี
การเครดิ ตบัญชี ของคุ ณ การทาเครดิ ตบาลานซ์ การพิจารณาคาขอ
ชาระหนี้บตั รเครดิตของคุณด้วยวิธีการหักบัญชีเงินฝาก (Direct debit)
การระงับ หรื อยกเลิ กการระงับ บัญชี การทาให้บัตรเครดิ ตสามารถ
กลับมาใช้งานได้
การท าการยกเลิ ก การยื น ยัน การเก็ บ รวบรวม การรั บ และการ
ประมวลผลการชาระเงินเบี้ยประกันภัย
การประมวลผลและส่ งต่อข้อเรี ยกร้องหรื อคาขอของคุณหากคุณเป็ น
ลูกค้าของบริ ษทั ในเครื อของกลุ่มกรุ งศรี หรื อเป็ นลูกค้าของพันธมิตร
ทางธุรกิจของกลุ่มกรุ งศรี หรื อสนใจผลิตภัณฑ์และบริ การของบริ ษทั
ในเครื อหรื อพันธมิตรทางธุ รกิ จดังกล่าว (เช่น ผลิตภัณฑ์ประกันภัย
กองทุนรวม หุน้ กูแ้ ละตราสารหนี้) การโอนเงิน
การจัดสรรเงิ นทุน การทาธุ รกรรม (เช่น การดาเนิ นการเกี่ ยวกับการ
จองซื้ อและการลงทุน การไถ่ถอน และการทาคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุน การจ่ายเงินปั นผล และเงินตอบแทนอื่นๆ)
การแจ้ง ให้ คุ ณ ทราบวัน ครบก าหนดช าระหนี้ ยอดเงิ น ค้า งช าระ
ดอกเบี้ ย ค่ า ธรรมเนี ย ม การติ ด ตามหนี้ แ ละการบังคับ ใช้สิ ทธิ ตาม
สัญญา การทวงถามให้ชาระเงิ น การติดตามหนี้ ที่คา้ งชาระหรื อเลย
กาหนดชาระ การเข้าพื้นที่ เพื่อเรี ยกเก็บหนี้ การดาเนิ นการกับบัญชี
ของคุณให้เหมาะสมกับกรณี ต่างๆ (เช่น การปรับโครงสร้างหนี้ ) การ
สื บทรัพย์และยึดทรัพย์ การกลับเข้าครอบครองทรัพย์สิน ทรัพย์สินที่
ได้เช่าแบบลีสซิ่ ง / เช่าซื้ อ หรื อทรัพย์สินที่ ใช้เป็ นหลักประกัน การ
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•

•

การปรั บปรุ งข้ อมูลให้ เป็ นปัจจุบัน
และการเก็บรักษาข้ อมูล

•

•

การบริการดูแลลูกค้ า

•

•

เวอร์ชนั 1.3

รายละเอียด
ขายหนี้ ของลูกค้าและการโอนประวัติของลูกค้าให้แก่ผูซ้ ้ื อหนี้ การ
เรี ยกคืนเงิน
การด าเนิ นกระบวนการขายทอดตลาด (เช่ น การแจ้งให้คุณทราบ
รายละเอียดการประมูล (เช่น วัน เวลา สถานที่ และบุคคลภายนอกที่
เป็ นผูด้ าเนินการขายทอดตลาด)) รวมถึงเพื่อติดตามทรัพย์สินที่คุณเช่า
แบบลีสซิ่ ง / เช่าซื้ อจากกลุ่มกรุ งศรี ตามการให้บริ การสิ นเชื่ อ เพื่อยึด
คืน การติดต่อคุณเพื่อไถ่ถอนทรัพย์สินที่กลุ่มกรุ งศรี ยดึ คืน การจัดให้
มีการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ กลุ่มกรุ งศรี ยึดคืน การติดต่อคุณเพื่อ
โอกาสในการเข้าร่ วมการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่กลุ่มกรุ งศรี ยดึ คืน
การเบิ ก / โอนเงิ นส่ วนที่เกิ นมูลค่าทรัพย์สินขายทอดตลาด หรื อการ
เรี ยกเก็บ / เก็บหนี้ที่คา้ งชาระ
การดาเนินการเกี่ยวกับบัญชีของคุณตามความเหมาะสม การติดต่อคุณ
เพื่อติดตามหนี้ การบริ หารจัดการ / หักลบเงินค่าจูงใจต่างๆ เกี่ยวกับ
กรมธรรม์ประกันภัยของคุณ
การกรอกข้อ มู ล ของคุ ณ เก็ บ รวบรวม บัน ทึ ก การบริ ห ารจัด การ
ฐานข้อมูลของลูกค้า รวมทั้งบันทึ กอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้องเพื่อใช้ใ นการ
ให้บริ การของกลุ่มกรุ งศรี การปรั บปรุ งข้อมูลประวัติ / ข้อมูลของ
ลูกค้าให้เป็ นปั จจุบนั ถูกต้อง และสมบูรณ์ การทาสาเนา หรื อทาซ้ า
เอกสารเกี่ ย วกับ แหล่ ง รายได้ การบัน ทึ ก รายการทางธุ ร กิ จ และ
การด าเนิ น งาน บริ ห ารจัด การ และดู แ ลรั ก ษาข้อ มู ล เกี่ ย วกับ การ
ประกอบธุรกิจของกลุ่มกรุ งศรี
การด าเนิ น การอื่ น ใดเพื่ อ รั ก ษาข้อ มู ล ซึ่ งรวมถึ ง การยับ ยั้ง การ
ดาเนินการเกี่ยวกับข้อมูลบางส่วนของคุณ รวมถึงการเก็บรักษาสัญญา
และเอกสารที่เกี่ยวข้องที่อาจมีการกล่าวอ้างถึงคุณ
การโทรศัพ ท์เพื่ อต้อนรั บลู กค้า การรั บ เรื่ องร้ องเรี ย น การตอบข้อ
ซักถามและการดาเนิ นการตามคาขอของคุณเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์และ
บริ การของกลุ่มกรุ งศรี การรั บฟั งข้อเสนอแนะ ความคิ ดเห็ น การ
สอบสวนประเด็นปั ญหาของคุณและเสนอแนวทางแก้ปัญหา
การดู แ ลบัญ ชี การวางแผน การด าเนิ น การ การบริ หารจัด การ
ความสัมพันธ์ (ตามสัญญา) กับคุณ
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•

•
การโฆษณา การทาการตลาด การ
แจ้ งข่ าวสาร การประกาศ และการ
แจ้ งข้ อมูลอื่นใดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
และบริการ

•

•

•

เวอร์ชนั 1.3

รายละเอียด
การให้บริ การลูกค้าเกี่ยวกับบัตรที่สูญหาย เสี ยหาย หรื อถูกขโมย หรื อ
บัต รที่ ลู ก ค้า ไม่ ไ ด้รั บ การระงับ และยกเลิ ก บัต ร การเปลี่ ย นบัต ร
ทดแทน การพิจารณาคาขอของคุณในการยกเว้นค่าธรรมเนียม
การจั ด ส่ ง ของขวัญ หรื อของรางวัล และการท ากิ จ กรรมอื่ น ใด
ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริ การลูกค้า
การแจ้งข่าวสารของกลุ่มกรุ งศรี ให้คุณทราบ การประกาศ และการส่ง
ข้อมูลรู ปแบบอื่นใดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การของกลุ่มกรุ งศรี ทั้ง
ที่เป็ นผลิตภัณฑ์และบริ การในปั จจุบนั หรื อผลิตภัณฑ์และบริ การใหม่
และ/หรื อ ของบริ ษทั ในเครื อกลุ่มธุ รกิ จทางการเงิ น พันธมิ ตรทาง
ธุ ร กิ จ และบุ ค คลอื่ น ใดที่ ก ลุ่ ม กรุ ง ศรี มี ค วามสั ม พัน ธ์ ด้ว ย (เพื่ อ
ประโยชน์ในการพิจารณาข้อนี้ ให้เรี ยกรวมกันว่า “ผลิตภัณฑ์ และ
บริการทีเ่ กีย่ วข้ องกับกลุ่มกรุงศรี”) การติดต่อหรื อดาเนินการใดๆ เพื่อ
แจ้งให้คุณทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การที่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มกรุ งศรี ซึ่งกลุ่มกรุ งศรี เชื่อว่าคุณหรื อองค์กรที่คุณทางานให้น้ นั จะ
สนใจ ทั้งนี้ โดยผ่านช่ องทางการติ ดต่อที่ เหมาะสม (เช่ น ไปรษณี ย ์
อีเมล ข้อความในโทรศัพท์ โทรศัพท์)
การให้สิทธิประโยชน์และข้อเสนอพิเศษสาหรับผลิตภัณฑ์และบริ การ
ที่ เกี่ ยวข้องกับกลุ่มกรุ งศรี การผลิ ตและนาเสนอโฆษณาออนไลน์
สาหรับผลิตภัณฑ์และบริ การที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มกรุ งศรี โดยใช้ช่องทาง
ต่ า งๆ (รวมถึ ง สื่ อ สั ง คมออนไลน์ แอปพลิ เ คชัน ที่ ใ ช้ส าหรั บ การ
สนทนาและส่ งข้อความต่างๆ) การกาหนดกลุ่มเป้ าหมายที่ จะเป็ น
ลู ก ค้า ของผลิ ต ภัณ ฑ์แ ละบริ ก ารที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ กลุ่ ม กรุ ง ศรี หรื อ
โปรแกรมส่งเสริ มการขายที่ตรงกับความสนใจของลูกค้ากลุ่มกรุ งศรี
การสารวจวิเคราะห์และวิจยั ด้านการตลาด การวิเคราะห์พฤติกรรม
ลูกค้าและการแบ่งกลุ่มลูกค้า การทาโครงการเสริ มสร้ างความภักดี
ของลู ก ค้า โปรแกรมการแนะน าลู ก ค้า และ/หรื อ แผนงานและ
แคมเปญอื่นใดที่มีลกั ษณะเดียวกัน รวมถึงแผนงานและแคมเปญด้าน
การตลาดและการขายอื่นใด การประกาศรางวัล การให้รางวัล และ/
หรื อการจับรางวัล การประเมินหรื อปรับปรุ งประสิ ทธิภาพของการทา
การตลาดและแคมเปญต่างๆ การบริ หารจัดการความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
และการให้ลูกค้าเข้ามีส่วนร่ วม การวางแผนการส่ งเสริ มการขาย การ
จัดงาน การประชุม สัมมนา และการเยีย่ มชมกลุ่มกรุ งศรี
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การจั ด ท ารายงานเกี่ ย วกั บ การ การจัด ท าและเผยแพร่ ร ายงาน (ทั้ง ภายในองค์ก รและภายนอกองค์ก ร)
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การของกลุ่มกรุ งศรี (ได้แก่ รายงานเกี่ยวกับผลการ
ให้ บริการ
ดาเนิ นงาน ผลการให้บริ การ ยอดขาย ผลการติดต่อกับลูกค้า การหักบัญชี
ส าหรั บ ผู ้ป ระกอบการและบริ ษั ท เครื อข่ า ยบั ต ร การประเมิ น มู ล ค่ า
หลักประกัน การชาระเงินสาหรับผูป้ ระกอบการและบริ ษทั เครื อข่ายบัตร การ
ประเมินหลักประกัน) การจัดทารายงานการวิเคราะห์ต่างๆ ตามข้อกาหนด
ของหน่วยงานที่มีอานาจ รายงานการวิเคราะห์ต่างๆ (เช่น การวิเคราะห์ลูกค้า
ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวทางบัญชีเพื่อเริ่ มจัดรายการส่ งเสริ มการขาย) และการ
รายงานประเภทอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของกลุ่มกรุ งศรี
การปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์ การปรั บปรุ งคุณภาพผลิ ตภัณฑ์และบริ การที่ มีอยู่ การพัฒนา และทดสอบ
ผลิตภัณฑ์และบริ การใหม่ๆ ของกลุ่มกรุ งศรี และของพันธมิตรทางธุรกิจที่
และบริการ
เข้าร่ วมโครงการกับกลุ่มกรุ งศรี การพัฒนาวิธีการให้บริ การในรู ปแบบใหม่
เพื่อตอบสนองความต้องการของคุณและเพื่อให้ธุรกิจของกลุ่มกรุ งศรี เติบโต
รวมถึ งการวิเคราะห์ ขอ้ มูลเพื่อปรั บปรุ งคุ ณภาพการทาการตลาดและการ
เสนอขายบริ การของกลุ่มกรุ งศรี การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อปรับปรุ งระบบ (เช่น
พัฒนาแบบจาลองในการแบ่งประเภทกลุ่มลูกค้าเพื่อให้สามารถให้บริ การที่มี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้ น) การสารวจความพึงพอใจและความคิ ดเห็ น ของ
ลูกค้า หรื อบุ คคลอื่ นใดที่ กลุ่มกรุ งศรี เก็บรวบรวมข้อ มูล ส่ ว นบุ คคล (เช่ น
ผูต้ อบแบบสอบถาม) การสารวจผลการทางานของพนักงานกลุ่มกรุ งศรี การ
วิเคราะห์แนวโน้มการใช้ผลิตภัณฑ์และบริ การ การให้บริ การเพื่อตอบสนอง
ความต้องการเฉพาะบุคคลของคุณในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริ การต่างๆ เพื่อ
ประสบการณ์ที่ดีที่สุด (เช่น แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือและเว็บไซต์)
การรับรู ้ว่าคุณเข้าใช้งานโดยใช้เบราว์เซอร์ และเครื่ องมือต่างๆ การติดตาม
และการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานในการให้บริ การ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
• การวิเคราะห์การใช้บริ การออนไลน์ของกลุ่มกรุ งศรี การศึ กษาเพื่อ
วิเคราะห์ว่าช่องทางออนไลน์ใดของกลุ่มกรุ งศรี (เช่น แอปพลิเคชัน
บนโทรศัพท์มือถื อและเว็บไซต์) ที่ คุณเข้าเยี่ยมชม และด้านใดของ
ช่องทางออนไลน์ที่คุณเห็นว่าเป็ นประโยชน์มากที่สุด การตรวจสอบ
จานวนผูเ้ ข้าใช้ผลิ ตภัณฑ์และบริ การออนไลน์ของกลุ่มกรุ งศรี การ
ประเมินจุดเชื่ อมต่อ (Interface) และประสบการณ์ของผูใ้ ช้งาน การ
เวอร์ชนั 1.3
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รายละเอียด
ทดสอบคุณลักษณะต่างๆ หรื อฟังก์ชนั การใช้งาน การระบุแหล่งที่มา
ของข้อมูลของคุณ
• การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ การวิเคราะห์การอนุมตั ิ
สิ น เชื่ อ ในอนาคต การสอบทานสิ น เชื่ อ ของลู กค้า การตรวจสอบ
แนวโน้มการประเมินมูลค่าสิ นทรัพย์ การทบทวนการประเมินมูลค่า
(สาหรับหลักประกัน)
• การระบุและแก้ไขปั ญหาที่เกิ ดขึ้นกับผลิตภัณฑ์และบริ การที่มีอยูใ่ น
ปั จจุบนั รวมถึงการพัฒนาข้อมูลเชิงคุณภาพ
การใช้ งานเว็บไซต์ และแพลตฟอร์ ม การดูแล ใช้งาน ติดตาม ตรวจสอบและบริ หารจัดการเว็บไซต์ แพลตฟอร์ ม
รวมทั้งแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ เพื่ออานวยความสะดวกและเพื่อให้
ของกลุ่มกรุงศรี
ส า ม า ร ถ ใ ช้ ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง เ ห ม า ะ ส ม มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ป ล อ ด ภั ย
เกิดประโยชน์สูงสุ ด และสอดคล้องกับความต้องการของคุณ ปรับปรุ งโครง
ร่ าง (Layout) และเนื้อหาที่นาเสนอบนเว็บไซต์และแพลตฟอร์ มของกลุ่มกรุ ง
ศรี ช่ ว ยให้ คุ ณ สามารถเข้า ถึ ง ระบบต่ า งๆ ของกลุ่ ม กรุ ง ศรี แ ละให้ค วาม
ช่วยเหลือด้านเทคนิคแก่คุณ
(4) การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การป้ องกันการทุจริตฉ้ อฉล และการปฏิบัตติ ามกฎหมาย และการ
รักษาความปลอดภัยของข้ อมูล
วัตถุประสงค์
รายละเอียด
การตรวจจับ การป้ องกันการทุจริต การค้นหา ตรวจจับ ป้ องกันความเสี่ ยง และแก้ปัญหาการทุจริ ต การฉ้อฉล
และการรักษาความปลอดภัยของ การหลอกลวง รวมถึงธุ รกรรมและแอปพลิเคชันที่มีลกั ษณะเป็ นการทุจริ ต
การระบุปัญหา การติดตามตรวจสอบ การยืนยันตัวตน และการควบคุม การ
ข้ อมูล
บันทึ กรายการ (Logs) ในการทากิจกรรมบนเครื อข่าย การดาเนิ นการอื่นใด
เพื่อป้ องกันกิจกรรมที่จงใจให้เกิดความเสี ยหายกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรื อ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบารุ งรักษาข้อมูลในกรณี ที่สามารถดาเนิ นการได้
การตรวจหาเหตุการณ์ดา้ นความปลอดภัย การสื บสวนเกี่ยวกับความปลอดภัย
ของข้อมูล การรักษาความปลอดภัยในชีวติ สุขอนามัย ทรัพย์สิน และสิ ทธิอื่น
ใดของบุคคล
การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยี
• การติดตามตรวจสอบระบบ เครื่ องมือ และอินเทอร์ เน็ตเพื่อให้ระบบ
สารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศมีความปลอดภัย การทดสอบการเข้าถึงและการ
บารุ งรักษาระบบ การแก้ไขจุดบกพร่ อง (Debugging) และข้อผิดพลาด
เวอร์ชนั 1.3
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การปฏิบัตติ ามกฎหมายและการ
ระงับข้ อพิพาท

เวอร์ชนั 1.3

รายละเอียด
การวิเคราะห์การใช้บริ การออนไลน์ของกลุ่มกรุ งศรี การดาเนิ นการ
อื่ น ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การบ ารุ ง รั ก ษาข้อ มู ล และงานด้า นเทคโนโลยี
สารสนเทศของกลุ่มกรุ งศรี การพัฒนาและบริ หารจัดการระบบ การ
ให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความช่วยเหลื อเมื่อ
เกิดปั ญหา (Helpdesk)
• การปฏิ บัติต ามนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้ างและ
รั กษารหัสและชื่ อผูใ้ ช้งานสาหรับคุณ การบริ หารจัดการการเข้าถึง
ระบบต่ า งๆ ที่ ก ลุ่ ม กรุ ง ศรี มี สิ ท ธิ เ ข้า ถึ ง การลบบัญ ชี ที่ ไ ม่ มี ก าร
เคลื่อนไหว การใช้ระบบควบคุมทางธุรกิจเพื่อให้กลุ่มกรุ งศรี สามารถ
ประกอบธุรกิจได้ การระบุและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของกลุ่มกรุ งศรี การรักษาความปลอดภัยให้แก่ระบบของ
กลุ่มกรุ งศรี
การปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายที่ บงั คับใช้ (รวมถึ งกฎหมายอนุ บญ
ั ญัติต่างๆ แนว
ปฏิ บัติ ต ามกฎหมายหรื อ ของหน่ ว ยงานก ากับ ดู แ ล จรรยาบรรณ ค าสั่ ง
ความเห็ น การตี ค วาม ตลอดจนนโยบายภายในของกลุ่ ม กรุ งศรี และของ
บริ ษทั ในเครื อ) การฟ้ องคดี การต่อสู ้คดี การเข้าร่ วมเป็ นคู่ความ กระบวน
พิจารณาทางกฎหมาย หรื อการดาเนิ นการอย่างอื่ นใดเพื่อต่อสู ้ในคดี แ พ่ง
คดี อ าญา การด าเนิ น คดี ต ามกฎหมาย หรื อกรณี ที่ มี ห มายเรี ยกพยาน
กระบวนการทางกฎหมาย กระบวนการบังคับคดี ข้อกาหนดด้านการกากับ
ดูแล การบังคับใช้กฎหมาย การใช้สิทธิตามกฎหมายของกลุ่มกรุ งศรี หรื อการ
ยกข้อต่อสู ้สิทธิ เรี ยกร้องตามกฎหมาย รวมถึงการติดตามหนี้และการเรี ยกให้
ชาระหนี้ที่คา้ งชาระ การสื บสวนและการมีความสัมพันธ์ในรู ปแบบอื่นใดกับ
หน่วยงานภาครัฐ หรื อปฏิบตั ิตามคาสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐซึ่ งอาจรวมถึงคาสั่ง
จากเจ้าหน้าที่รัฐที่อยูน่ อกประเทศไทย และ/หรื อ การให้ความร่ วมมือกับศาล
หน่วยงานกากับดูแล เจ้าหน้าที่รัฐ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเมื่อกลุ่ม
กรุ งศรี มีเหตุผลอันสมควรให้เชื่ อว่ากลุ่มกรุ งศรี มีหน้าที่ ตามกฎหมายที่ตอ้ ง
กระทาเช่นนั้น และเมื่อกลุ่มกรุ งศรี จาเป็ นอย่างยิง่ ที่ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลของคุณ
เพื่อปฏิ บตั ิหน้าที่ ตามกฎหมาย การแก้ไขข้อร้องเรี ยนรวมทั้งข้อพิพาท การ
ปฏิ บตั ิตามเกณฑ์การกากับดูแล การระงับข้อพิพาท การวางทรัพย์ของคุ ณ
แทนการชาระหนี้ที่กรมบังคับคดี
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การบริหารจัดการธุรกิจ

การทาธุรกรรมขององค์ กร

การจั ด หาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก าร
แ ล ะ ก า ร สื่ อ ส าร เ กี่ ย ว กั บ ก าร
ประกอบธุรกิจ
(วัต ถุ ป ระสงค์ ข ้อ นี้ ใช้ใ นกรณี ที่
กลุ่มกรุ งศรี เก็บรวบรวมข้อมูลของ
คุ ณ ในฐานะบุ ค คลที่ สั ม พัน ธ์ กัน
ของพันธมิตรทางธุรกิจ)
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รายละเอียด
การประกอบธุ ร กิ จ ของกลุ่ ม กรุ ง ศรี ซึ่ งรวมถึ ง แต่ ไ ม่ จ ากัด เพี ย งการวาง
กลยุทธ์และการวางแผนสาหรั บองค์กรในการประกอบธุ รกิ จและในด้าน
การเงินของกลุ่มกรุ งศรี การเพิ่มและทดสอบระบบ / กระบวนการต่างๆ การ
บริ หารจัดการงานธุรการภายในกลุ่มกรุ งศรี การติดตามและการอ้างอิง (เช่น
เมื่อกลุ่มกรุ งศรี ได้รับคาขอจากคุณ) การจัดเก็บ (เช่น การสารองข้อมูลและ
การจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลแยกต่างหาก) การปฏิ บัติตามนโยบายด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและความต่อเนื่ องของระบบและการดาเนิ นงาน การ
ปฏิบตั ิหน้าที่ตามสัญญาที่กลุ่มกรุ งศรี เป็ นคู่สัญญา (เช่น สัญญากับพันธมิตร
ทางธุรกิจของกลุ่มกรุ งศรี ผูใ้ ห้บริ การแก่กลุ่มกรุ งศรี หรื อบริ ษทั หลักทรัพย์
จัด การกองทุ น ต่ า งๆ) สั ญ ญาที่ ก ลุ่ ม กรุ ง ศรี ก ระท าการเป็ นนายหน้า หรื อ
ตัวแทน การบริ หารและควบคุมป้ องกันความเสี่ ยง การกากับดูแลกิจการ การ
บริ หารด้านการเงินและบัญชี ตลอดจนการตรวจสอบ การบริ หารจัดการทาง
ธุ รกิ จ การปฏิ บัติตามกฎเกณฑ์ การควบคุ ม ภายใน การตรวจสอบภายใน
ตลอดจนปฏิบตั ิตามนโยบายและกระบวนการต่างๆ ตามหลักการกากับดูแล
กิจการภายใน และแนวปฏิบตั ิดา้ นธรรมาภิบาลที่ดี
เมื่อมีการขาย โอน ควบรวม ปรับโครงสร้าง หรื อการดาเนิ นการอื่นใดที่ มี
ลักษณะคล้ายกับที่ระบุไว้ขา้ งต้น กลุ่มกรุ งศรี ตอ้ งเปิ ดเผยและโอนข้อมูลของ
คุณให้แก่บุคคลภายนอกรายใดรายหนึ่ งหรื อหลายรายตามข้อกาหนดในการ
ทาธุรกรรมดังกล่าว
• การซื้ อผลิตภัณฑ์หรื อบริ การจากพันธมิตรทางธุ รกิ จของกลุ่มกรุ งศรี
(เช่น การสร้างและส่ งคาสั่งซื้ อให้แก่คุณหรื อแก่พนั ธมิตรทางธุรกิจ)
การติดต่อคุณเมื่อคุณหรื อพันธมิตรทางธุรกิจขายผลิตภัณฑ์และบริ การ
ให้แก่กลุ่มกรุ งศรี การดาเนิ นการเกี่ ยวกับการชาระเงิ น การวางแผน
การดาเนิ นการ การบริ หารจัดการความสัมพันธ์ (ตามสัญญา) กับคุณ
หรื อพันธมิ ตรทางธุ รกิ จ การควบคุ มดู แลการปฏิ บตั ิตามสัญญาและ
นโยบายของกลุ่มกรุ งศรี ของคุณหรื อพันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนการ
ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดภายในกลุ่มกรุ งศรี รวมทั้งข้อกาหนดของบริ ษทั
ในเครื อของกลุ่มกรุ งศรี (รวมทั้งการสื บสวนและดาเนินการแก้ไขการ
ไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดหรื อนโยบายดังกล่าว)
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วัตถุประสงค์
•
•

•

•

รายละเอียด
การจัดสรรเงิ นทุน การทาธุ รกรรม (เช่น การดาเนิ นการเกี่ ยวกับการ
จองซื้อและการลงทุนในธุรกิจของคุณหรื อพันธมิตรทางธุรกิจ )
การสื่ อสารกับคุณหรื อพันธมิตรทางธุรกิจเกี่ยวกับการประกอบธุรกิ จ
(เช่น การสื่ อสารกับพันธมิตรทางธุรกิจเกี่ยวกับโครงการของกลุ่มกรุ ง
ศรี หรื อโครงการของพันธมิ ตรทางธุ รกิ จ) หรื อเกี่ ยวกับโอกาสทาง
ธุ รกิ จอื่ นๆ (เช่ น ตอบข้อซักถามหรื อคาขอ แจ้งข่าวรวมทั้งสิ่ งพิมพ์
ต่ า งๆ ซึ่ งคุ ณ อาจสนใจ) การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และอ านวยความ
สะดวกแก่คุณหรื อพันธมิตรทางธุ รกิ จขณะเข้าร่ วมโครงการกับกลุ่ม
กรุ งศรี ซึ่งรวมถึงการจัดงาน และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
การกรอกข้อมูลของคุณหรื อพันธมิตรทางธุ รกิจ เก็บรวบรวม บันทึก
การบริ หารจัดการฐานข้อมูลของคุณหรื อพันธมิตรทางธุรกิจ รวมทั้ง
บันทึ กอื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้องเพื่อใช้ในการให้บริ การของกลุ่มกรุ งศรี การ
ปรับปรุ งข้อมูลประวัติ / ข้อมูลของคุณหรื อพันธมิตรทางธุรกิจให้เป็ น
ปั จจุบนั ถูกต้อง และสมบูรณ์ การทาสาเนา หรื อทาซ้ าเอกสารเกี่ยวกับ
แหล่งรายได้ การบันทึกรายการทางธุ รกิจและการดาเนิ นงาน บริ หาร
จัดการ และดูแลรักษาข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของกลุ่มกรุ งศรี
การดาเนิ นการเกี่ ยวกับการปิ ดสัญญา และ/หรื อการดาเนิ นการอื่นใด
เพื่อสิ้นสุดความสัมพันธ์กบั คุณหรื อพันธมิตรทางธุรกิจ

(6) ความสัมพันธ์ กบั ผู้ถอื หุ้นของบริษัทในกลุ่มกรุงศรี
วัตถุประสงค์

รายละเอียด

การบริหารจัดการเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น การพิสูจน์ตวั ตนและลายมือชื่ อ เช่น เมื่อคุณติดต่อทาธุ รกรรม ใช้สิทธิ ตาม
กฎหมายในฐานะผูถ้ ื อหุ ้นกับบริ ษทั ในกลุ่มกรุ งศรี ที่คุณเป็ นผูถ้ ื อหุ ้น หรื อ
ของบริษัทในกลุ่มกรุงศรี
กระทาการใดๆ ในนามของผูถ้ ือหุ ้น การบริ หารจัดการการประชุมผูถ้ ือหุ ้น
การเข้าประชุมผูถ้ ือหุ ้น การออกเสี ยง การงดออกเสี ยง การออก / โอนใบหุน้
การซื้อ / จาหน่ายหุน้ ทะเบียนผูถ้ ือหุน้ หรื อเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.3. ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีม่ คี วามละเอียดอ่ อน
กลุ่มกรุ งศรี อาจเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนเฉพาะเมื่อกลุ่มกรุ งศรี ได้รับความ
ยินยอมโดยชัดแจ้งจากคุณเท่านั้น เว้นแต่ในกรณี ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อก่อตั้งสิ ทธิ เรี ยกร้องตามกฎหมาย ยกขึ้นต่อสู ้
สิ ทธิเรี ยกร้องตามกฎหมาย ปฏิบตั ิตามหรื อใช้สิทธิเรี ยกร้องตามกฎหมาย ตลอดจนเพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อ
เวอร์ชนั 1.3
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ประโยชน์สาธารณะที่สาคัญ หรื อในกรณี อื่นใดที่กฎหมายกาหนดและได้อนุญาตไว้ ในกรณี ที่กลุ่มกรุ งศรี ตอ้ งได้รับ
ความยินยอมจากคุณ กลุ่มกรุ งศรี จะขอความยินยอมจากคุณโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม ทั้งนี้ ประเภทของข้อมูลส่ วน
บุคคลที่มีความละเอียดอ่อนซึ่งกลุ่มกรุ งศรี จะเก็บรวบรวมจากคุณนั้น จะขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยต่างๆ ซึ่งรวมถึงข้อพิจารณาว่า
บริ ษทั ในกลุ่มกรุ งศรี ที่คุณได้ติดต่อด้วย
ประเภทข้ อมูลส่ วนบุคคลทีม่ คี วาม
ละเอียดอ่ อน
บันทึกประวัตอิ าชญากรรม

ข้ อมูลชีวภาพ

ข้ อมูลศาสนา

ข้ อมูลความพิการ
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การเก็บรวบรวมและใช้บันทึ กประวัติอาชญากรรมของคุณเพื่อ
ค้นหาและป้ องกันการกระทาผิดกฎหมายและการทุ จริ ต ฉ้อ ฉล
การดาเนิ นคดี เมื่อมีเหตุดงั กล่าว รวมถึงในกรณี ที่ตอ้ งปฏิบตั ิตาม
ข้อกาหนดของกฎหมายและกฎระเบียบที่บงั คับใช้
กลุ่ ม กรุ งศรี ต้อ งเก็ บ รวบรวมและใช้ ข ้อ มู ล ชี ว ภาพของคุ ณ
(เช่ น ข้อ มู ล ภาพจ าลองใบหน้า ข้อ มู ล จ าลองลายนิ้ ว มื อ ) เพื่ อ
ตรวจสอบตัวตนของลูกค้าในกระบวนการพิจารณาเพื่อออกบัตร
เครดิ ต และ/หรื อ เพื่ออนุ มตั ิสินเชื่ อส่ วนบุคคล เพื่อยืนยันตัวตน
สมัครใช้ เข้าถึง และ/หรื อ ดาเนิ นการอื่นใดเพื่อใช้ผลิตภัณฑ์และ
บริ การของกลุ่มกรุ งศรี (เช่น การเปิ ดหรื อเข้าถึงบัญชีโดยใช้แอป
พลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ การเปิ ดบัญชีผา่ นสาขา)
นอกจากนี้ กลุ่มกรุ งศรี อาจเก็บข้อมูลเสี ยงของคุณ เพื่อตรวจสอบ
ตัวตนของลูกค้าในการแก้ปัญหาที่คุณแจ้ง รวมทั้งเปิ ดเผยข้อมูล
เสี ย งของคุ ณ ให้กับผูใ้ ห้บริ ก ารด้า นการรั บรู ้ เสี ย งเพื่ อ ปรั บและ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเสี ยงของคุณ
โดยทัว่ ไป การเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การให้แก่คุณนั้น กลุ่มกรุ ง
ศรี จะไม่ขอข้อมูลเกี่ ยวกับศาสนาจากคุณ อย่างไรก็ตาม ในทาง
ปฏิ บตั ิ กลุ่มกรุ งศรี อาจได้รับข้อมูลเกี่ ยวกับศาสนาจากคุณโดยมิ
อาจหลี ก เลี่ ย งได้ (เช่ น เมื่ อ กลุ่ ม กรุ ง ศรี ส แกนบัต รประจ าตัว
ประชาชนของคุณเพื่อใช้เป็ นเอกสารประกอบการทาสัญญา / การ
สมัค รใช้ผ ลิ ต ภัณฑ์แ ละบริ การ หรื อ เพื่ อ ตรวจสอบตัวตนของ
กรรมการ ผูม้ ีอานาจลงนามของบริ ษทั ) ในกรณี เช่นว่านี้ กลุ่มกรุ ง
ศรี จะรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเกี่ ยวกับศาสนาของคุณตาม
กฎหมายที่บงั คับใช้
หากคุณมีความพิการ กลุ่มกรุ งศรี อาจต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรื อ
เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความพิการของคุณ รวมทั้งลายพิมพ์นิ้วมือ
ของคุณเพื่อจัดทาสัญญาระหว่างคุณกับกลุ่มกรุ งศรี (เช่น หากคุณ
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ประเภทข้ อมูลส่ วนบุคคลทีม่ คี วาม
ละเอียดอ่ อน

ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีล่ ะเอียดอ่ อนในกรณีของ
ลูกค้ ากลุ่มเปราะบาง

วัตถุประสงค์
มีความพิการและไม่สามารถลงลายมือชื่อในสัญญากับกลุ่มกรุ งศรี
ได้ กลุ่มกรุ งศรี จะขอให้คุณใช้ลายพิมพ์นิ้วมื อแทน) เพื่อปฏิ บตั ิ
หน้า ที่ ต ามกฎหมายให้บ รรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์เ กี่ ย วกับ ประโยชน์
สาธารณะที่ สาคัญ คุม้ ครองสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานและประโยชน์ของ
เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล (เช่น กรณี ขายคืนหน่ วยลงทุนกองทุน
ประเภทลดหย่อนภาษี ก่อนครบกาหนดหรื อผิดเงื่ อนไขในการ
ลดหย่อ นภาษี จ าเป็ นต้อ งแสดงหลัก ฐานความทุ พ พลภาพเพื่อ
ได้รับการยกเว้นภาษี ณ ที่จ่าย)
ในกรณี ที่ คุ ณ เป็ นลู ก ค้า ซึ่ งกลุ่ ม กรุ ง ศรี เ ห็ น ว่า จะต้อ งใช้ค วาม
ระมัด ระวัง ในการติ ด ต่อ และให้บริ ก ารเป็ นพิ เศษ เช่ น มี ค วาม
บกพร่ อ งทางการได้ยิน หรื อ การมองเห็ น มี ภ าวะบกพร่ อ งทาง
สุ ข ภาพ หรื อ มี ล ัก ษณะบกพร่ อ งประการอื่ น ใด ตามประกาศ
ธนาคารแห่ ง ประเทศไทยและส านัก งานคณะกรรมการก ากับ
หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ กลุ่ ม กรุ ง ศรี จ าเป็ นที่ จ ะต้อ ง
รวบรวมข้อมูล ส่ วนบุคคลที่ มีความละเอียดอ่อนตามที่ กฎหมาย
กาหนด (เช่น ข้อมูลสุ ขภาพ ข้อมูลความพิการ) เพื่อจัดกลุ่มและ
วิเคราะห์ลูกค้าเพื่อนาเสนอผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับประเภทของ
กลุ่มลูกค้า ทั้งนี้ เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลและผลิตภัณฑ์และบริ การ
อย่างเป็ นธรรม

3. บุคคลทีก่ ลุ่มกรุงศรีเปิ ดเผยข้ อมูลของคุณ
กลุ่มกรุ งศรี อาจเปิ ดเผยข้อมูลของคุณให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 2 ข้างต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่
กับลักษณะความสัมพันธ์ของคุณกับกลุ่มกรุ งศรี บริ ษทั ในกลุ่มกรุ งศรี ที่คุณได้ติดต่อด้วย ตลอดจนลักษณะของผลิตภัณฑ์
และบริ การที่คุณได้รับจากกลุ่มกรุ งศรี
ประเภทผู้รับข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริษัทในเครือ

เวอร์ชนั 1.3

รายละเอียด
กลุ่มกรุ งศรี อาจต้องเปิ ดเผยข้อมูลของคุณให้บริ ษทั อื่นในกลุ่มกรุ งศรี บริ ษทั ในเครื อ
ของกลุ่มกรุ งศรี และบริ ษทั อื่นใดภายใต้กลุ่มกรุ งศรี และให้หมายรวมถึ ง MUFG
Bank, Ltd. และบริ ษทั ในกลุ่มของ MUFG ที่ต้ งั อยูใ่ นประเทศไทยและประเทศอื่นๆ
ซึ่ ง ร ว ม ถึ ง แ ต่ ไ ม่ จ า กั ด เ พี ย ง ญี่ ปุ่ น สิ ง ค โ ป ร์ ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า แ ล ะ
สหราชอาณาจักร
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ผู้ให้ บริการ

เวอร์ชนั 1.3

รายละเอียด
นอกจากนี้ กลุ่ ม กรุ ง ศรี อ าจต้อ งเปิ ดเผยข้อ มู ล ของคุ ณ ในระบบจัด เก็ บ ข้อ มู ล
ส่ วนกลาง หรื อนาไปประมวลผลที่ศูนย์กลางในการประมวลผลข้อมูลภายในกลุ่ม
กรุ งศรี บริ ษทั ในเครื อของกลุ่มกรุ งศรี และบริ ษทั อื่ นใดภายใต้กลุ่มกรุ งศรี ทั้งนี้
เพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพ
กลุ่มกรุ งศรี อาจว่าจ้างบริ ษทั อื่นให้เป็ นผูใ้ ห้บริ การแทนกลุ่มกรุ งศรี และสนับสนุน
การประกอบธุรกิจของกลุ่มกรุ งศรี (เช่น ผูใ้ ห้บริ การภายนอก ตัวแทน ผูร้ ับจ้างช่วง
งานต่อ) โดยกลุ่มกรุ งศรี อาจต้องเปิ ดเผยข้อมูลของคุณให้แก่ผใู ้ ห้บริ การเหล่านี้ หรื อ
ผูใ้ ห้บ ริ ก ารดังกล่ า วอาจเก็ บรวบรวมข้อ มูล ของคุ ณ แทนกลุ่ม กรุ งศรี เพื่ อ ใช้ใน
วัตถุประสงค์ทางธุรกิจต่างๆ รวมถึงการให้บริ การแก่ลูกค้า
เช่น กลุ่มกรุ งศรี วา่ จ้างและมอบหมายงานบางส่วนให้แก่ผใู ้ ห้บริ การด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ และ/หรื อ ซอฟท์แวร์ รวมถึงผูใ้ ห้บริ การด้านการ
จัด เก็ บ ข้อ มู ล และ/หรื อ เอกสาร ผู ้ใ ห้ บ ริ การ Cloud ผู ้ใ ห้ บ ริ การซอฟต์ แ วร์
แพลตฟอร์ ม เครื อ ข่ า ย ผูพ้ ฒ
ั นาเว็บไซต์ ผูใ้ ห้บ ริ ก ารด้า นการจัดส่ งไปรษณี ย ์ ผู ้
ให้บริ การด้านโลจิ สติ กส์ ผูใ้ ห้บริ การด้านการทาลาย ผูใ้ ห้บริ การด้านการจัดส่ ง
เอกสาร ผูใ้ ห้บริ การด้านธุ รการและการสนับสนุ นการประกอบธุ รกิจ ผูใ้ ห้บริ การ
ด้านการชาระเงิน ผูใ้ ห้บริ การจัดพิมพ์บตั ร ผูใ้ ห้บริ การจัดพิมพ์เอกสารเพื่อใช้เป็ น
ใบเรี ย กเก็ บ เงิ น จดหมาย และ/หรื อ เอกสารอื่ น ใด คลัง สิ น ค้า ผูต้ ิ ด ตามหนี้ ผู ้
ให้ บ ริ ก ารด้า นการจัด การแลกคะแนนสะสม ผู ้ใ ห้ บ ริ ก ารด้า นการจัด การเพื่ อ
เสริ มสร้ างความภักดี ของลูกค้า บริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การด้านการวิจัย การวิเคราะห์ ผู ้
ให้บริ การด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การด้านการตลาด ผูใ้ ห้บริ การด้าน
การส่ ง อี เ มล ผู ้ใ ห้ บ ริ ก ารด้า นการส่ ง SMS ผู ้ใ ห้ บ ริ ก ารด้า นการป้ อนข้อ มู ล ผู ้
ให้บริ การด้านการทา Credit Scoring ตัวแทนผูใ้ ห้บริ การการขายทางโทรศัพท์ ผู ้
ให้ บ ริ การด้า นการจัด เก็ บ ข้อ มู ล ผู ้ใ ห้ บ ริ การยึ ด ทรั พ ย์ ผู ้ใ ห้ บ ริ การการโอน
กรรมสิ ท ธิ์ ผูใ้ ห้บ ริ ก ารเกี่ ย วกับ โทรคมนาคมและการสื่ อ สาร ผูใ้ ห้บ ริ ก ารด้าน
Crowd Funding ผู ้ใ ห้ บ ริ การอิ น เทอร์ เ น็ ต ผู ้ใ ห้ บ ริ การด้า นโทรศัพ ท์ มื อ ถื อ ผู ้
ให้บริ การด้าน Digital ID ผูใ้ ห้บริ การด้านการโฆษณา ผูใ้ ห้บริ การเกี่ยวกับสื่ อสังคม
ออนไลน์ บริ ษ ัท ผูใ้ ห้บ ริ ก ารข้อ มู ล อ้า งอิ ง เกี่ ย วกับ สิ น เชื่ อ ผูใ้ ห้บ ริ การด้านการ
บริ หารความเสี่ ย ง ผู ้ร ายงานข่ า ว ผู ้ใ ห้ บ ริ ก ารด้า นประชาสั ม พัน ธ์ และ/หรื อ
Dispatcher ผูใ้ ห้บริ การด้านเครื อข่ายการชาระเงิ น ผูใ้ ห้บริ การเกี่ ยวกับการจัดเก็บ
และทาลายเอกสาร ผูใ้ ห้บริ การด้านการสารองข้อมูล ตัวแทนผูใ้ ห้บริ การการขาย
ระบบทางไกล ผูใ้ ห้บริ การเกี่ยวกับการจดทะเบียนทรัพย์สิน ผูใ้ ห้บริ การประเมินค่า
ทรัพย์สิน ตรวจสอบทรัพย์สิน ผูใ้ ห้บริ การด้านการขายทอดตลาด
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ทีป่ รึกษาวิชาชีพ

พันธมิตรทางธุรกิจ

เวอร์ชนั 1.3

รายละเอียด
นอกจากนี้ กลุ่ ม กรุ ง ศรี อ าจต้อ งเปิ ดเผย และ/หรื อ โอนข้อ มู ล ของคุ ณ ให้แ ก่ ผู ้
ให้บ ริ ก ารของบริ ษ ัท ประกัน ภัย (เช่ น ผูส้ ารวจความเสี ย หาย ผูเ้ จรจาตกลงค่ า
สิ นไหมทดแทน โรงพยาบาล อู่ซ่อมรถยนต์ และบริ ษทั ประกันภัยของคู่กรณี )
ในกรณี ที่กลุ่มกรุ งศรี เก็บรวบรวมข้อมูลของคุณในฐานะบุคคลที่สัมพันธ์กนั ของ
พัน ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ กลุ่ ม กรุ ง ศรี จ ะเปิ ดเผยข้อ มู ล ของคุ ณ ให้ แ ก่ พ ัน ธมิ ต รด้า น
ผลิตภัณฑ์และบริ การอื่นๆ ของกลุ่มกรุ งศรี
กลุ่มกรุ งศรี อาจต้องเปิ ดเผยข้อมูลของคุณให้แก่ที่ปรึ กษาวิชาชีพด้านการตรวจสอบ
กฎหมาย บัญชี และการบริ การทางภาษีซ่ ึงเป็ นผูช้ ่วยเหลือในการประกอบธุรกิจของ
กลุ่มกรุ งศรี และช่วยกลุ่มกรุ งศรี ในการต่อสูค้ ดีหรื อฟ้ องร้องดาเนินคดีตามกฎหมาย
ริ เริ่ มและจัดการขายทอดตลาด หรื อดาเนินการทางกฎหมายอย่างอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ การวางทรัพย์แทนการปฏิบตั ิการชาระหนี้
ในกรณี ที่กลุ่มกรุ งศรี เก็บรวบรวมข้อมูลของคุณในฐานะบุคคลที่สัมพันธ์กนั ของ
พันธมิตรทางธุรกิจซึ่ งเป็ นที่ปรึ กษาวิชาชี พของกลุ่มกรุ งศรี กลุ่มกรุ งศรี จะเปิ ดเผย
ข้อมูลของคุณให้แก่พนั ธมิตรซึ่งเป็ นที่ปรึ กษาวิชาชีพอื่นๆ ของกลุ่มกรุ งศรี
กลุ่มกรุ งศรี อาจต้องเปิ ดเผยข้อมูลของคุณให้แก่บริ ษทั ต่างๆ ที่กลุ่มกรุ งศรี ร่วมงาน
ด้วยเพื่อเสนอหรื อปรับปรุ งการให้บริ การแก่ลูกค้าของกลุ่มกรุ งศรี ในปั จจุบนั หรื อ
ในอนาคต เช่ น สายการบิ น โรงแรม สถานออกก าลัง กาย ผู ้ใ ห้ บ ริ การด้า น
โทรคมนาคมและการสื่ อสาร บริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การเกี่ยวกับการบริ หารจัดการและปรับ
โครงสร้างหนี้ ผูป้ ระกอบการที่คุณซื้ อผลิตภัณฑ์และบริ การเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์
ต่างๆ (เช่น เพื่อดาเนินการตามคาสัง่ ซื้อ จัดเตรี ยมและส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริ การ
ที่ คุณสั่งซื้ อ) พันธมิ ตรทางธุ รกิ จที่ จดั ทาโครงการร่ วมกัน พันธมิ ตรทางธุ รกิ จที่
สนใจร่ วมลงทุน พันธมิตรที่มีการร่ วมมือกัน (Co-Branding) บริ ษทั ผูร้ ับประกันภัย
และผูร้ ับประกันภัยต่อ (เช่น ประกันภัยรถยนต์ ประกันสุขภาพ ประกันภัยทรัพย์สิน
ประกันการเดิ นทาง ประกันอุบัติเหตุส่วนบุ คคล) ตัวแทนและผูค้ า้ ผูค้ า้ ที่ ส่งคา
ขอรับไฟแนนซ์ของลูกค้าให้แก่กลุ่มกรุ งศรี บริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การด้านโทรคมนาคม
และการสื่ อสาร ผูใ้ ห้บริ การด้านแพลตฟอร์ มการชาระเงินและเคาน์เตอร์เซอร์ วสิ ผู ้
ให้บริ การด้านการสารวจ ผูใ้ ห้บริ การด้านการทาการตลาด การจัดทาสื่ อโฆษณา
และการจัด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การขาย ธนาคารและสถาบัน การเงิ น อื่ น บริ ษ ัท
หลักทรั พย์จัดการกองทุ น บริ ษทั หลักทรั พย์ บริ ษทั ด้านการตลาด ตัวแทนของ
สถาบัน การเงิ น บริ ษัท ผู ้ใ ห้ บ ริ การเกี่ ย วกับ หมายเลขโทรศัพ ท์ ผู ้ใ ห้ บ ริ การ
แพลตฟอร์ มตลาดสาหรับ ผลิตภัณฑ์และบริ การทางการเงิ น ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ที่ส่งคาขอสิ นเชื่อของคุณให้แก่กลุ่มกรุ งศรี ตัวแทนขายของ
ผูพ้ ฒั นาอสังหาริ มทรัพย์
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รายละเอียด
ในกรณี ที่กลุ่มกรุ งศรี เก็บรวบรวมข้อมูลของคุณในฐานะบุคคลที่สัมพันธ์กนั ของ
พันธมิตรทางธุรกิ จ กลุ่มกรุ งศรี จะเปิ ดเผยข้อมูลของคุณให้แก่พนั ธมิตรทางธุรกิจ
อื่นๆ ของกลุ่มกรุ งศรี
สถาบันการเงิน ข้ อมูลเครดิต หรือ ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการเงิน ที่ให้ความช่วยเหลือกลุ่มกรุ งศรี เกี่ยวกับการให้บริ การทาง
การเงิ น (เช่น ธนาคารอื่น สถาบันการเงิ นอื่น บริ ษทั ที่ ประกอบธุ รกิ จการเงิ นอื่ น
ประกันภัย
บริ ษัท ข้อ มู ล เครดิ ต ผู ้ติ ด ตามหนี้ สิ น องค์ ก รด้า นการบริ หารจัด การหนี้ สิ น
ผูใ้ ห้บริ การด้านการชาระเงิน ผูใ้ ห้บริ การด้านการส่ งข้อความเกี่ยวกับธุรกรรมทาง
การเงิ น ที่ มี ค วามปลอดภั ย ) การท าธุ ร กรรมช าระเงิ น และสิ นเชื่ อ ทั่ ว โลก
การประมวลผลธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ทั่ว โลก ตลอดจนการท าธุ ร กรรม
หลักทรัพย์ท้ งั ในประเทศและระหว่างประเทศ และธุ รกรรมการชาระเงิ น รวมถึง
กิจการให้บริ การข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับสิ นเชื่อ หน่วยงานที่ทาหน้าที่รับรองคุณภาพ
หน่วยงานที่ให้บริ การเกี่ยวกับการปราบปรามการทุจริ ต หน่วยงานที่ให้บริ การด้าน
การติดตามหนี้สินและการสื บทรัพย์ รวมทั้งบริ ษทั หลักทรัพย์บริ หารจัดการกองทุน
บริ การเป็ นนายทะเบี ยน ผูร้ ั บประโยชน์ คู่สัญญา ธนาคาร สถาบันการเงิ นและ
บริ ษทั บัตรเครดิต
นอกจากนี้ กลุ่มกรุ งศรี ในฐานะเป็ นนายหน้าประกันภัยอาจต้องเปิ ดเผยข้อมูลของ
คุณให้แก่พนั ธมิตรของกลุ่มกรุ งศรี ซ่ ึ งเป็ นบริ ษทั ประกันภัย (เช่น บริ ษทั ประกันภัย
รถยนต์ ประกันภัยทรัพย์สินหรื อประกันชีวติ )
บุ คคลภายนอกที่คุณมอบอานาจ กลุ่มกรุ งศรี อาจต้องเปิ ดเผยข้อมูลของคุณตามที่คุณได้ให้ความยินยอมหรื อตามที่
ห รื อ ก า ห น ด ใ ห้ ก ลุ่ ม ก รุ ง ศ รี คุณกาหนด เช่น พันธมิตรทางธุรกิจของกลุ่มกรุ งศรี
สามารถเปิ ดเผยข้ อมูลของคุณได้
บุ ค คลภายนอกที่ เ ป็ นผู้ รั บ โอน กลุ่มกรุ งศรี อาจโอนสิ ทธิ โอน หรื อทาสัญญาแปลงหนี้ใหม่เพื่อโอนสิ ทธิและหน้าที่
สิ ทธิ ผู้รับโอน หรื อผู้รับโอนตาม ของกลุ่มกรุ งศรี ให้แก่บุคคลภายนอก ทั้งนี้ เป็ นไปตามที่กาหนดในสัญญาระหว่าง
คุณกับกลุ่มกรุ งศรี กลุ่มกรุ งศรี อาจเปิ ดเผยหรื อโอนข้อมูลของคุณให้แก่ผูร้ ับโอน
สัญญาแปลงหนีใ้ หม่
สิ ทธิ ผูร้ ับโอน หรื อผูร้ ับโอนตามสัญญาแปลงหนี้ ใหม่ ตลอดจนผูท้ ี่จะเป็ นผูร้ ับโอน
สิ ทธิ ผูท้ ี่จะเป็ นผูร้ ับโอน หรื อผูท้ ี่จะเป็ นผูร้ ับโอนตามสัญญาแปลงหนี้ใหม่
บุคคลภายนอกที่กระทาการแทน กลุ่มกรุ งศรี อาจต้องเปิ ดเผยหรื อโอนข้อมูลของคุณให้แก่ผแู ้ ทน / นายจ้างของคุณ
ผูใ้ ห้การสนับสนุ น และบุคคลภายนอกที่ มีบทบาทหน้าที่ ในการให้บริ การแก่คุณ
คุณหรือให้ บริการแก่ คุณ
หรื อบุ ค คลที่ ก ระท าการแทนคุ ณ อาจให้ ข ้อ มู ล เกี่ ย วกั บ คุ ณ แก่ ก ลุ่ ม กรุ งศรี
(เช่น โรงพยาบาล อู่ซ่อมรถยนต์)
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้ องในการ กลุ่ ม กรุ ง ศรี อ าจต้อ งเปิ ดเผยหรื อ โอนข้อ มู ล ของคุ ณ ให้แ ก่ พ ัน ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ
นักลงทุ น ผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีนัยสาคัญ ผูร้ ั บโอนสิ ทธิ บุ คคลผูท้ ี่ จะได้รับโอนสิ ทธิ ผูร้ ับ
ทาธุรกรรมของนิตบิ ุคคล
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หน่ วยงานภาครั ฐและหน่ วยงาน
อื่ น ที่ ก ลุ่ มกรุ ง ศรี ต้ องเปิ ดเผย
ข้ อ มู ล ส่ ว น บุ ค ค ล เ พื่ อ
วัต ถุ ป ระสงค์ ท างกฎหมายหรื อ
วัตถุประสงค์ ทสี่ าคัญอืน่ ใด

ผู้ให้ บริการของบริษัทประกันภัย

เวอร์ชนั 1.3

รายละเอียด
โอน หรื อบุ ค คลผู ้ที่ จ ะเป็ นผู ้รั บ โอนหากว่ า มี ก ารปรั บ โครงสร้ า งองค์ ก ร
การควบรวมกิจการ การได้มาซึ่ งกิจการ การจาหน่าย การซื้ อ การร่ วมทุน การโอน
สิ ทธิ การเลิกกิ จการ หรื อเหตุการณ์อื่นใดที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกันและมีการโอน
หรื อจาหน่ายไปซึ่ งธุรกิจ สิ นทรัพย์ หรื อหุ ้นของกลุม่ กรุ งศรี ไม่วา่ ส่ วนใดส่ วนหนึ่ง
หรื อทั้งหมด
กลุ่มกรุ งศรี อาจต้องเปิ ดเผยข้อมูลของคุณให้แก่
• หน่ วยงานภาครั ฐ หน่ วยงานที่ บังคับใช้กฎหมาย หน่ วยงานที่ มีอานาจ
ควบคุ มและกากับดูแล (เช่ น ธนาคารแห่ งประเทศไทย คณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรมสรรพากร สานักงานป้ องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิ น บริ ษทั ศู นย์รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด กรมการปกครอง เจ้า หน้า ที่ ต ารวจ ศาล กรมบัง คับ คดี
กรมการขนส่ ง ทางบกส านั ก งานคณะกรรมการคุ ้ม ครองผู ้บ ริ โภค
กรมการปกครอง หน่วยงานที่ทาหน้าที่ดา้ นการจดทะเบียนหลักประกัน
หน่วยงานที่ทาหน้าที่จดทะเบียนหลักทรัพย์ประเภทไร้ใบหลักทรัพย์ การ
จดทะเบียนจานาหุน้ การจดทะเบียนรถยนต์ (ในกรณี ที่คุณซื้ อประกันภัย
ภาคบังคับ) สานักงานคณะกรรมการกากับ และส่ งเสริ ม การประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของคุณต่อสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย เพื่อประโยชน์ในการกากับและส่ งเสริ มธุรกิจประกันภัยตาม
กฎหมายว่า ด้ว ยคณะกรรมการก ากับ และส่ ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ
ประกัน ภัย กฎหมายว่า ด้ว ยการประกัน วิน าศภัย กฎหมายว่า ด้ว ยการ
ประกันชี วิต และตามนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของสานักงาน
คณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย ที่เว็บไซต์
https://www.oic.or.th/)
• หน่ ว ยงานอื่ น เพื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์ ท างกฎหมาย การก ากั บ ดู แ ลและ
วัตถุประสงค์อื่นใดที่ มีความสาคัญ อีกทั้งยังอาจต้องเปิ ดเผยข้อมูลส่ วน
บุ คคลในกรณี ที่หน่ วยงานกากับดูแลหรื อหน่ วยงานภาครั ฐร้ องขอเพื่อ
บังคับตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตามคาสัง่ ทางกฎหมาย การตรวจสอบ หรื อ
กระบวนการทางกฎหมาย / การฟ้ องร้อง
กลุ่มกรุ งศรี อาจต้องเปิ ดเผย และ/หรื อ โอนข้อมูลของคุณให้แก่ ผูใ้ ห้บริ การของ
บริ ษทั ประกันภัย (เช่ น ผูส้ ารวจความเสี ยหาย ผูเ้ จรจาตกลงค่าสิ นไหมทดแทน
โรงพยาบาล อู่ซ่อมรถยนต์ และบริ ษทั ประกันภัยของคู่กรณี )
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ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารแพลตฟอร์ ม ซื้ อ ขาย กลุ่ ม กรุ ง ศรี อ าจต้อ งเปิ ดเผย และ/หรื อ โอนข้อ มู ล ของคุ ณ ให้ แ ก่ ผู ้ใ ห้ บ ริ การ
แพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์ที่คุณได้สมัครใช้บริ การ
ออนไลน์
กลุ่ ม กรุ ง ศรี อ าจต้อ งเปิ ดเผยข้อ มูล ของคุ ณ ให้แ ก่ ผูร้ ั บ ข้อมู ลประเภทอื่ น รวมถึ ง
ผู้รับข้ อมูลประเภทอืน่
สมาชิกใน National Digital ID (NDID) บริ ษทั ประกันภัย ผูต้ ิดต่อ และ/หรื อ สมาชิก
ในครอบครัว นายจ้างของคุณ องค์กร / มูลนิ ธิไม่แสวงหากาไร โรงพยาบาล หรื อ
องค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การ และ/หรื อ การบริ จาคของรางวัล / การ
แลกของรางวัล
ตัวอย่างผูร้ ับข้อมูลในประเภทอื่น ได้แก่
• เมื่ อ คุ ณ ขอรั บ สิ น เชื่ อ กลุ่ ม กรุ ง ศรี อ าจต้อ งเปิ ดเผยข้อ มู ล ของคุ ณ ให้แ ก่
บุคคลภายนอกเพือ่ อนุมตั กิ ารให้ หลักประกันสินเชื่อ หรื อบังคับหลักประกัน
สิ น เชื่ อ ดัง กล่ า วหากคุ ณ ผิ ด นัด ช าระหนี้ (เช่ น บรรษัท ประกัน สิ น เชื่ อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.))
• กลุ่มกรุ งศรี ยงั อาจต้องเปิ ดเผยข้อมูลของคุณพร้อมทั้งข้อมูลที่จาเป็ นอื่นใด
เกี่ ยวกับหลักประกันที่ คุณให้ไว้ ให้แก่สมาคมผู้ประเมินค่ าทรั พย์ สินแห่ ง
ประเทศไทยเพื่อทาการประเมินมูลค่าหลักประกันของคุณ
• กลุ่มกรุ งศรี อาจต้องเปิ ดเผยข้อมูลของคุณให้แก่หน่ วยงานอื่นที่เป็ นสมาชิ ก
ของผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารด้ า นการตรวจสอบยื น ยั น ตั ว ตนทางดิ จิ ทั ล ทั้ง นี้ เพื่ อ
ตรวจสอบและยืนยันตัวตนของคุณเมื่อคุณสมัครใช้ผลิตภัณฑ์ และบริ การ
(เช่น สมาชิกของ NDID)
• กลุ่มกรุ งศรี อาจต้องเปิ ดเผยข้อมูลของคุณให้แก่ ผู้ออกบัตรเครดิตซึ่ งออก
บัตรเครดิตให้แก่คุณ และคุณได้ใช้บตั รเครดิ ตเช่นว่านั้นเพื่อซื้ อผลิตภัณฑ์
และบริ การจากผูป้ ระกอบการซึ่ งเป็ นพันธมิตรทางธุ รกิ จของกลุ่มกรุ งศรี
เพื่อให้ประมวลผลและทาธุรกรรมการชาระเงินให้แล้วเสร็ จ
• กลุ่มกรุ งศรี อาจต้องเปิ ดเผยข้อมูลของคุณให้แก่ตวั แทนจาหน่ ายรถยนต์ เพื่อ
แจ้งให้ทราบผลการให้สินเชื่ อรถยนต์และรายละเอี ยดต่างๆ เมื่ อคุ ณเป็ น
ลูกค้าของผลิตภัณฑ์สินเชื่อรถยนต์
• กลุ่มกรุ งศรี อาจต้องเปิ ดเผยข้อมูลของคุณให้แก่บุคคลผู้รับผิดชอบในการ
จั ด การและด าเนิ น การต่ า งๆ เกี่ ย วกั บ การขายทอดตลาดยานพาหนะที่
กลุ่ ม กรุ ง ศรี ก ลับ เข้า ครอบครอง ทั้ง นี้ เพื่ อ เผยแพร่ ข ้อ มู ล เกี่ ย วกับ การ
ขายทอดตลาดในกรณี ที่ คุ ณ เป็ นลู ก ค้า ผลิ ต ภัณ ฑ์ สิ น เชื่ อ รถยนต์ ข อง
กลุ่มกรุ งศรี และผิดนัดชาระหนี้ให้แก่กลุ่มกรุ งศรี
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รายละเอียด
• กลุ่ ม กรุ ง ศรี อาจต้อ งเปิ ดเผยข้อ มู ล ของคุ ณ ให้ แ ก่ บุ ค คลผู้ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ผลิตภัณฑ์ และบริการที่คุณเป็ นลูกค้ า (เช่น ผูต้ ิดต่อที่คุณกาหนดให้กลุ่มกรุ ง
ศรี ติดต่อกรณี ที่มีการติดตามหนี้ ผูค้ ้ าประกัน สมาชิกในครอบครัวของคุณ ผู ้
ที่มีการครอบครองทรัพย์สินที่เช่าแบบลีสซิ่ง / เช่าซื้อ)
• กลุ่มกรุ งศรี อาจต้องเปิ ดเผยข้อมูลของคุ ณให้แก่ ผูแ้ ทน นายจ้าง ผูใ้ ห้การ
สนับสนุนของคุณและบุคคลภายนอกที่มีหน้าที่ในการให้บริ การแก่คุณ
• กลุ่มกรุ งศรี อาจต้องเปิ ดเผยข้อมูลของคุ ณให้แก่ บุคคลที่เกี่ยวข้ องในการ
ให้ บริการที่คุณได้ รับจากกลุ่มกรุ งศรี เช่น ผูค้ า้ ยานพาหนะที่ส่งต่อคาขอรับ
สิ นเชื่ อให้แก่กลุ่มกรุ งศรี นายหน้า ตัวแทน ผูซ้ ้ื อหนี้ บุคคลที่ เกี่ ยวข้องกับ
บริ ก ารที่ คุ ณ เป็ นลู ก ค้า (เช่ น ผูต้ ิ ด ต่ อ ที่ คุณ ระบุ ใ ห้ก ลุ่ ม กรุ งศรี ติ ดต่ อเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการติดตามหนี้ ผูค้ ้ าประกัน สมาชิกในครอบครัวของคุณ ผู ้
ที่มีการครอบครองยานพาหนะที่เช่าซื้ อ) การดาเนิ นการทางธนาคารที่ กลุ่ม
กรุ งศรี ใช้เพื่อบริ หารจัดการการชาระเงิ นของคุณและผูใ้ ห้บริ การด้านการ
ชาระเงิ นด้วยบัตร ผูด้ าเนิ นการเกี่ ยวกับข้อเรี ยกร้ องสิ นไหมทดแทน และ
ประเมินมูลค่าสิ นทรัพย์ของกลุ่มกรุ งศรี ตัวแทนด้านการสื บทรัพย์และยึด
ทรัพย์ รวมทั้งบุคคลผูเ้ ป็ นลูกค้าร่ วมในบัญชี ของคุณ ตัวแทนซึ่ งส่ งต่อใบ
สมัครของคุณให้แก่กลุ่มกรุ งศรี บริ ษทั ประกันภัย ผูว้ างแผนการลงทุนซึ่ งส่ ง
ต่ อ ใบสมัค รของคุ ณ ให้แ ก่ ก ลุ่ ม กรุ ง ศรี ผูร้ ั บ โอนสิ ท ธิ และ/หรื อ หน้าที่
สมาชิกของผูใ้ ห้บริ การแพลตฟอร์มระบบตรวจสอบยืนยันตัวตนแบบดิจิ ทลั
(รวมทั้ ง Identity Provider (IdP) Relying Parties (RP) และAuthoritative
Sources (AS)) ผูแ้ ทน นายจ้างของคุณ ผูใ้ ห้การสนับสนุนและบุคคลภายนอก
ของคุ ณที่ มี บทบาทหน้ า ที่ ในการให้ บ ริ การแก่ คุ ณ แพลตฟอร์ ม
FundConnext ผูใ้ ห้บริ การด้านระบบการชาระเงิน (เช่น FinNet) ผูใ้ ห้บริ การ
รับฝากหลักทรัพย์ / คัสโตเดียน (เช่น บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จากัด สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน ผูร้ ับหลักประกัน / จานา)

4. การโอนข้ อมูลของคุณไปยังต่ างประเทศ
กลุ่ ม กรุ งศรี อาจต้ อ งโอนข้อ มู ล ของคุ ณ ไปยัง บริ ษัท ในเครื อ บุ ค คลภายนอกที่ อ ยู่ ใ นต่ า งประเทศ (เช่ น ญี่ ปุ่ น
สิ งคโปร์ ไต้หวัน เวียดนาม อิสราเอล อินเดี ย ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริ กา สหราชอาณาจักร และประเทศในกลุ่มสหภาพ
ยุโรป) รวมทั้งแพลตฟอร์มของคลาวด์ (Cloud) ทั้งนี้ เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ทางธุรกิจหรื อเพื่อประโยชน์ของคุณ โดยขึ้นอยู่
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กับบริ ษทั ในกลุ่มกรุ งศรี ที่คุณได้ติดต่อด้วย เช่น ในกรณี ที่กลุ่มกรุ งศรี ใช้ระบบและการบริ การ โอนข้อมูลของคุณให้แก่ผู ้
ให้บริ การที่มีการดาเนิ นงานนอกประเทศไทยเพื่อจัดทา Credit Scoring ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งในกระบวนการพิจารณาสิ นเชื่อ
หรื อเมื่อกลุ่มกรุ งศรี ให้บริ การส่ งเงิน กลุ่มกรุ งศรี อาจต้องส่ งต่อและโอนข้อมูลของคุณให้แก่ธนาคารตัวแทนต่างประเทศ
เพื่อให้ทาธุรกรรมให้แล้วเสร็ จ หรื อกรณี โอนให้แก่พนั ธมิตรทางธุรกิจในต่างประเทศเพื่อแนะนาโครงการร่ วมลงทุนต่างๆ
ที่น่าสนใจและเพื่อการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาโครงการ หรื อการดาเนินการเมื่อคุณสมัครใช้ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การของ
บริ ษทั ในกลุ่มกรุ งศรี หรื อพันธมิตรทางธุ รกิจ นอกจากนี้ กลุ่มกรุ งศรี ยงั อาจต้องโอนข้อมูลของคุณไปต่างประเทศผ่านผู ้
ให้บริ การเครื อข่ายการชาระเงินเพื่อให้ความเห็นชอบและเพื่อทาธุ รกรรมตามที่ คุณร้องขอ กลุ่มกรุ งศรี ยงั อาจมีการโอน
ข้อมูลไปกองทุน Master Fund ในต่างประเทศ เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของกองทุน Master Fund ตลอดจนกฎหมาย
และกฎระเบี ยบที่ บงั คับใช้ ตลอดจนต้องเปิ ดเผยข้อมูลให้แก่ผูจ้ ดั การกองทุนย่อย (Sub-Manager) ที่ อยู่ต่างประเทศเพื่อ
ประโยชน์ในการบริ หารจัดการการลงทุน นอกจากนี้ กลุ่มกรุ งศรี ยงั อาจต้องจัดเก็บข้อมูลของคุณในเครื่ องแม่ข่าย (Server)
(เช่น สิ งคโปร์ ) เพื่อสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้ งั อยูน่ อกประเทศไทย อีกทั้งอาจต้องเปิ ดเผยหรื อโอนข้อมูล
ของคุ ณ ให้แ ก่ บ ริ ษ ัท แม่ บริ ษ ัท ในเครื อ หน่ ว ยงานก ากับ ดู แ ล และหน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้อ งของประเทศอื่ น ซึ่ ง
คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติยงั มิได้ประกาศกาหนดว่าเป็ นประเทศปลายทางที่มีมาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลส่ วน
บุคคลที่เพียงพอในขณะที่จดั ทาประกาศฉบับนี้ข้ ึน
เมื่ อมี ความจาเป็ นที่ กลุ่มกรุ งศรี ต ้องโอนข้อมู ลของคุ ณ ไปยังประเทศซึ่ งมี มาตรฐานการคุ ้มครองข้อ มูล ส่ วนบุ ค คลไม่
เทียบเท่ากับประเทศไทย กลุ่มกรุ งศรี จะดาเนิ นการเพื่อให้มีมาตรการการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลอย่างเพียงพอสาหรับ
ข้อ มู ล ที่ ได้โอนไป หรื อ เพื่ อให้การโอนนั้นสามารถดาเนิ นการได้ต ามกฎหมายคุ ม้ ครองข้อมู ลส่ วนบุ คคลที่ บังคับใช้
เช่ น กลุ่ ม กรุ งศรี อาจขอให้ บุ ค คลภายนอกที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญาตให้ เ ข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ที่ ได้ โ อนไปนั้ นตกลงและให้
คารับรองกับกลุ่มกรุ งศรี วา่ ข้อมูลเหล่านั้นจะได้รับความคุม้ ครองตามมาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่เทียบเท่ากับ
ข้อกาหนดในประเทศไทย
5. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคลของคุณ
กลุ่มกรุ งศรี จะเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณไว้เท่าที่จาเป็ นเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น
ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ กาหนดไว้ในประกาศและตามกฎหมายที่ บงั คับใช้ อย่างไรก็ตาม กลุ่มกรุ งศรี อาจจาเป็ นต้องเก็บ
รวบรวมข้อมูลของคุณไว้นานกว่าระยะเวลาดังกล่าวเพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่บงั คับใช้ ตลอดจนนโยบาย
ภายในของกลุ่มกรุ งศรี หรื อเพื่อให้เป็ นไปตามข้อกาหนดด้านการปฏิบตั ิงานของกลุ่มกรุ งศรี (เช่น ข้อกาหนดเรื่ องการเก็บ
ข้อมูลทางบัญชีที่เหมาะสม การอานวยความสะดวกในด้านการบริ หารจัดการความสัมพันธ์กบั ลูกค้า) และเพื่อดาเนิ นการ
ตามข้อเรี ยกร้องทางกฎหมายหรื อกรณี ที่หน่วยงานกากับดูแลร้องขอ
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6. สิทธิของคุณ
ภายใต้บงั คับแห่ งบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล คุณมีสิทธิ หลายประการที่เกี่ยวข้องกับการ
เก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังนี้
(1) สิ ทธิในการเข้ าถึง ข้ อมูลส่ วนบุคคล คุณมีสิทธิ ที่จะขอเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณและขอรับสาเนาข้อมูลที่
เกี่ ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อ โอนข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณ และข้อมูลที่ เกี่ ยวกับสภาพแห่ ง
ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมทั้งขอให้เปิ ดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณไม่ได้ให้ความยินยอม
(2) สิทธิในการแก้ ไขข้ อมูลส่ วนบุคคลให้ ถูกต้ อง เป็ นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ ก่อให้ เกิดความเข้ าใจผิด หากคุณเห็นว่า
ข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณไม่ถูกต้อง ไม่เป็ นปั จจุบนั หรื อไม่สมบูรณ์ คุณมีสิทธิ ขอให้แก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคลของ
คุณดังกล่าวให้เป็ นไปอย่างถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั และสมบูรณ์ครบถ้วนได้
(3) สิทธิในการลบหรือทาลายข้ อมูลส่ วนบุคคล คุณมีสิทธิขอให้ลบหรื อทาลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตลอดจนการ
ทาให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของคุณอยูใ่ นลักษณะของข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตวั บุคคลที่เป็ นเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล
ได้ ทั้งนี้ การใช้สิทธิ ในการลบหรื อทาลายข้อมูลส่ วนบุคคลในประการนี้จะต้องอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมาย
กาหนด
(4) สิทธิในการระงับการใช้ ข้อมูลส่ วนบุคคล คุณมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น ในกรณี ที่คุณ
พบว่าข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณไม่ถูกต้อง คุณอาจใช้สิทธิ ระงับการใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลดังกล่าวจนกว่าจะมี การ
แก้ไขให้ถูกต้อง
(5) สิทธิในการคัดค้ านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล คุณมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้
หรื อเปิ ดเผย ข้อมูลส่ วนบุคคลที่เกี่ยวกับคุณ รวมถึงกรณี ที่มีวตั ถุประสงค์เกี่ ยวกับการตลาดแบบตรงและการทา
บัญชีประวัติที่เกี่ยวข้องกับการตลาดแบบตรงดังกล่าว
(6) สิ ทธิในการเพิกถอนความยินยอมการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล ในกรณี ที่คุณได้เคยให้ความ
ยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณ คุณมีสิทธิ ขอเพิกถอนความยินยอมเมื่อใดก็
ได้
(7) สิ ทธิในการขอรับ ส่ ง หรือโอนข้ อมูลส่ วนบุคคล ในกรณี ที่กฎหมายได้ให้สิทธิ ไว้ คุณมีสิทธิ ในการขอรับข้อมูล
ส่วนบุคคลของคุณจากกลุ่มกรุ งศรี ในรู ปแบบที่สามารถอ่านหรื อใช้งานโดยทัว่ ไปได้ดว้ ยเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ที่
ทางานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลได้ดว้ ยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งการส่งหรื อโอนข้อมูลใน
รู ปแบบดังกล่าวไปยังองค์กรอื่น
(8) สิ ทธิในการร้ องเรี ยนในกรณีที่คุณเห็นว่ ากลุ่มกรุ งศรี มิได้ ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้ อมูลส่ วน
บุคคล คุณมีสิทธิในการร้องเรี ยนไปยังหน่วยงานที่มีอานาจกากับดูแลการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อ โอน
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ข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณ ทั้งในกรณี ที่กลุ่มกรุ งศรี กระทาการใดๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับข้อมูลส่ วนบุคคลของคุณด้วย
ตนเอง หรื อมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทาการแทน ทั้งนี้ ก่อนการใช้สิทธิในการร้องเรี ยนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มกรุ งศรี ขอให้คุณโปรดติดต่อมายังกลุ่มกรุ งศรี เพื่อให้กลุ่มกรุ งศรี ได้มีโอกาสในการรับทราบถึงข้อเท็จจริ งและ
ชี้แจงในประเด็นต่างๆ ตลอดจนจัดการแก้ไขข้อกังวลของคุณก่อนในโอกาสแรก
โดยคุณสามารถแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิดงั กล่าว เมื่อกฎหมายเริ่ มมีผลบังคับใช้ ผ่านช่องทางที่ระบุดงั นี้
สิ ทธิของเจ้าของข้อมูล

Call Center 1572

สาขาของธนาคาร

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

สิ ทธิเพิกถอนความยินยอม







สิ ทธิอื่นๆ





-

ทั้งนี้ การขอใช้สิทธิ ของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลตามที่กาหนดข้างต้นอาจมีขอ้ จากัดสิ ทธิ ตามกฎหมาย และใน
บางกรณี กลุ่มกรุ งศรี อาจปฏิเสธคาขอของคุณเมื่อมีเหตุผลอันสมควรและเป็ นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น ในกรณี ที่กลุ่ม
กรุ งศรี ตอ้ งปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมายหรื อตามคาสัง่ ศาล
7. มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้ อมูล
กลุ่มกรุ งศรี มีนโยบายและมาตรฐานการคุม้ ครองและรักษาความปลอดภัยข้อมูล ไม่วา่ จะเป็ นมาตรการในการบริ หารจัดการ
การป้ องกันด้านเทคนิ ค และการป้ องกันทางกายภาพ เกี่ยวกับการเข้าถึงหรื อควบคุมการใช้งานข้อมูลตามประกาศฉบับนี้
รวมทั้ง มี นโยบายให้บุคคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่ เกี่ ยวข้องตระหนักถึ งความสาคัญของการรั กษาความ
ปลอดภัยข้อมูลอย่างเคร่ งครั ด นอกจากนี้ กลุ่มกรุ งศรี ยงั ควบคุ มดู แลให้คู่สัญญาที่ อยู่ต่างประเทศต้องมี มาตรฐานการ
คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่เพียงพอ หากกลุ่มกรุ งศรี เห็นว่า ประเทศของคู่สัญญาที่กลุ่มกรุ งศรี ตอ้ งส่ งหรื อโอนข้อมูลส่วน
บุคคลไปให้ดงั กล่าวมีมาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่เพียงพอ
8. ลิงก์ เชื่อมต่ อไปยังเว็บไซต์ ของบุคคลภายนอก
สาหรับผูใ้ ช้งานเว็บไซต์ บริ การของกลุ่มกรุ งศรี อาจมีลิงก์เชื่อมต่อไปยังเครื อข่ายสังคมออนไลน์ แพลตฟอร์ม และเว็บไซต์
อื่นที่มีบุคคลภายนอกเป็ นผูด้ าเนิ นการ กลุ่มกรุ งศรี พยายามที่จะเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ที่มีมาตรฐานในการคุม้ ครองข้อมูล
ส่ วนบุคคลเท่านั้น อย่างไรก็ตาม กลุ่มกรุ งศรี ไม่สามารถรับผิดชอบในเนื้ อหาหรื อมาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
ของเว็บไซต์อื่นนั้น เว้นแต่จะกาหนดไว้เป็ นประการอื่น ข้อมูลส่ วนบุคคลใดที่คุณให้แก่เว็บไซต์ของบุคคลภายนอกนั้นจะ
ถู ก เก็ บ รวบรวมโดยบุ ค คลดัง กล่ า วและอยู่ ภ ายใต้ป ระกาศ / นโยบายเกี่ ย วกับ การคุ ้ม ครองข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของ
บุคคลภายนอกดังกล่าว (หากมี) ในกรณี เช่นว่านี้ กลุ่มกรุ งศรี ไม่อาจควบคุมและไม่อาจรับผิดชอบในการใช้ขอ้ มูลส่ วน
บุคคลของคุณโดยบุคคลภายนอกดังกล่าว

เวอร์ชนั 1.3

40 / 43

9. ติดต่ อกลุ่มกรุงศรี
หากคุณมีขอ้ สงสัย ต้องการเสนอแนะ หรื อมีขอ้ กังวลใดเกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิของกลุ่มกรุ งศรี ในเรื่ องการคุม้ ครองข้อมูลส่ วน
บุคคล โปรดติดต่อกลุ่มกรุ งศรี ตามที่อยูท่ ี่ปรากฏด้านล่างนี้ กลุ่มกรุ งศรี จะให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคล
อีเมล: DPO.KSAuto@krungsri.com
ทีอ่ ยู่: บริ ษทั อยุธยา แคปปิ ตอล ออโต้ ลีส จากัด (มหาชน) อาคารสานักงานใหญ่ เลขที่ 550 อาคารกรุ งศรี เพลินจิต ทาวเวอร์
ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2740-7400
ข้อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ในการติ ด ต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ คุ ้ม ครองข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของกลุ่ ม กรุ งศรี ตามรายละเอี ย ดที่ ป รากฏใน
เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้
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เอกสารแนบท้ าย
รายชื่อกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
ชื่อบริษัท
(1) ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) (BAY)

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

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

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

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

อีเมล: dpo.ksauto@krungsri.com
ที่อยู:่ อาคารกรุ งศรี เพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 16 เลขที่ 550 ถนน
เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: 0-2627-6010, 0-2740-7400
อีเมล: dpo-adlc@krungsrileasing.com
ที่ อยู่: อาคารกรุ งศรี เพลิ นจิ ตทาวเวอร์ ชั้น 14 เลขที่ 550 ถนน
เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: 0-2208-2300
อีเมล: dpo.ksam@krungsri.com
ที่อยู:่ อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 และชั้น
18 โซนบี เลขที่ 898 ถนนเพลิ นจิ ต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุ งเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: 0-2657-5757
อีเมล: dpo.kss@krungsrisecurities.com
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ชื่อบริษัท

(7) บริ ษทั กรุ งศรี ฟิ นโนเวต จากัด (KFIN)

(8) บริ ษทั กรุ งศรี นิมเบิล จากัด (KSN)
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ข้ อมูลสถานทีต่ ดิ ต่ อและวิธีการติดต่ อ
ที่ อยู่: อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 3 เลขที่ 898 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: 0-2659-7000, 0-2099-7000
อีเมล: dpo.kfin@krungsri.com
ที่อยู:่ อาคารกรุ งศรี เพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 17 และ ชั้น 20 เลขที่
550 ถนนเพลินจิ ต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร
10330
อีเมล: dpo.center@krungsrinimble.com
ที่ อยู่: อาคารธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) สานักงาน
ใหญ่ ชั้น 21 เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2208-2849
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