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ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

มีผลบงัคบัใชเ้ม่ือ กมุภาพนัธ์ 2565 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)  
ตามรายช่ือที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี ้(รวมเรียกวา่ “กลุ่มกรุงศรี") ตระหนกัถึง
ความส าคญัของขอ้มูลของคุณ จึงไดจ้ดัท าประกาศการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ี (“ประกาศ”) เพ่ือช้ีแจงให้คุณไดท้ราบ
ถึงรายละเอียดเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวกบัคุณ (รวมเรียกวา่ “ข้อมูล”)  

ก. ประกาศนีใ้ช้กบัใครบ้าง 

ประกาศฉบับน้ีบงัคบัใช้กับบุคคลภายนอกท่ีกลุ่มกรุงศรีมีความสัมพนัธ์ด้วย ซ่ึงรวมถึงการด าเนินธุรกรรมทั้งใน
ปัจจุบนัและในอนาคต และบุคคลภายนอกผูเ้ป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีกลุ่มกรุงศรีมีการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย 
หรือโอนตามลกัษณะการประกอบธุรกิจตามปกติของกลุ่มกรุงศรีหรือในการเสนอผลิตภณัฑแ์ละบริการ (เช่น บริการ
เปิดบญัชีเงินฝาก บริการบตัรเครดิต บริการสินเช่ือ บริการสินเช่ือส่วนบุคคล บริการนายหนา้ประกนัภยั บริการเช่าซ้ือ 
บริการเช่าแบบลีสซ่ิง บริการกองทุน บริการหลกัทรัพย์) (“ผลิตภัณฑ์และบริการ”) ทั้ งน้ี ข้ึนอยู่กับประเภทของ
ผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีบุคคลภายนอกสมคัรหรือขอใชบ้ริการจากกลุ่มกรุงศรี ซ่ึงรวมถึง  

(1) ลูกคา้บุคคลธรรมดา รวมทั้งผูป้ระกอบการร้านคา้ซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดา 
(2) คู่คา้และผูใ้หบ้ริการซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดา  
(3) กรรมการ ผูแ้ทน ผูถื้อหุ้น ตวัแทน ลูกจา้ง และบุคคลอ่ืนใดท่ีมีฐานะอย่างเดียวกนั (รวมเรียกว่า “บุคคลที่

สัมพนัธ์กนั”) ของ  
(ก) นิติบุคคลและบริษทัในเครือท่ีเป็นลูกคา้ของกลุ่มกรุงศรี รวมถึงผูป้ระกอบการซ่ึงเป็นนิติบุคคล 
(ข) พนัธมิตรทางธุรกิจของกลุ่มกรุงศรี (เช่น ผูอ้อกตราสารหน้ี บริษัทประกันภัย ตัวแทนของ

สถาบนัการเงิน)  
(ค) คู่คา้หรือผูใ้หบ้ริการซ่ึงเป็นนิติบุคคล รวมทั้งนิติบุคคลอ่ืนใดท่ีเสนอผลิตภณัฑแ์ละบริการใหแ้ก่

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

(4) ผูใ้ชแ้ละผูรั้บผลิตภณัฑแ์ละบริการ  
(5) บุคคลผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซตแ์ละผูใ้ชเ้วบ็ไซตข์องกลุ่มกรุงศรี รวมทั้งแอปพลิเคชนับนโทรศพัทมื์อถือ อุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ และช่องทางการส่ือสารอ่ืน 
(6) บุคคลอ่ืนใดท่ีกลุ่มกรุงศรีเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล (เช่น ผูถื้อหุน้ของบริษทัในกลุ่มกรุงศรี ผูรั้บมอบ

ฉนัทะของผูถื้อหุน้ของบริษทัในกลุ่มกรุงศรี ผูค้  ้าประกนัซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดา ผูเ้ขา้ร่วมประมูลในการ 
ขายทอดตลาด)  

ขอ้ (1) ถึง (6) รวมเรียกรวมวา่ “คุณ” 
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ข. การเปลีย่นแปลงประกาศ 

กลุ่มกรุงศรีอาจแกไ้ข เพ่ิมเติม หรือปรับปรุงประกาศฉบบัน้ี รวมถึงรายช่ือบริษทัในกลุ่มกรุงศรีตามเอกสารแนบทา้ย
ประกาศฉบบัน้ีให้เป็นปัจจุบนัเป็นคร้ังคราว ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงแนวปฏิบติัหรือนโยบายของกลุ่มกรุงศรีท่ี
เก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือ โอนขอ้มูลส่วนบุคคล หรือในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงของกฎหมายท่ี
บังคับใช้ กลุ่มกรุงศรีจะแจ้งการเปล่ียนแปลงดังกล่าวให้คุณทราบเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ ทั้ งน้ี  
กลุ่มกรุงศรีขอความร่วมมือให้คุณอ่านประกาศฉบบัน้ีโดยละเอียด และหมัน่ตรวจสอบว่ากลุ่มกรุงศรีไดด้ าเนินการ
เปล่ียนแปลงขอ้มูลใดบา้งในประกาศฉบบัน้ี 

ค. การเกบ็รวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูล และการคุ้มครองข้อมูลของคุณ 

กลุ่มกรุงศรีจดัท าประกาศฉบบัน้ีข้ึนโดยมีการอธิบายถึงรายละเอียดของการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือ โอน
ขอ้มูลของคุณ เพื่อให้คุณทราบถึงสิทธิและทางเลือกต่างๆ เก่ียวกบัขอ้มูลของคุณในฐานะเจ้าของขอ้มูล ตลอดจน
วธีิการติดต่อกลุ่มกรุงศรีในกรณีท่ีคุณมีขอ้สงสยั 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลทีก่ลุ่มกรุงศรีเกบ็รวบรวม 

1.1. ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบับุคคล ซ่ึงระบุตวับุคคลไดห้รือสามารถท าใหร้ะบุตวับุคคลได ้ทั้งน้ี หาก
มีข้อมูลอ่ืนใดท่ีสามารถรวมเข้ากับข้อมูลของคุณได้ หรือมีการใช้ข้อมูลอ่ืนใดเพื่อจัดท าข้อมูลประวติับุคคล  
กลุ่มกรุงศรีจะถือวา่ขอ้มูลดงักล่าวเป็นขอ้มูลส่วนบุคคล  

กลุ่มกรุงศรีอาจเก็บรวบรวมหรือไดม้าซ่ึงขอ้มูลประเภทต่างๆ ดงัต่อไปน้ี ซ่ึงอาจรวมถึงขอ้มูลของคุณ ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บั
บริบทของความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณกบักลุ่มกรุงศรี และประเภทเจา้ของขอ้มูลของคุณ 

(1) ในกรณีทีคุ่ณเป็นบุคคลธรรมดา  

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอยีดและตวัอย่าง 

ข้อมูลช่ือและช่ืออกัษรย่อ ข้อมูลที่ระบุช่ือเรียก ช่ือที่ใช้เพ่ือเรียกหรือกล่าวถึงคุณ เช่น ค าน าหนา้ ช่ือ
ตัว อักษรย่อจากช่ือตัว ช่ือกลาง นามสกุล นามสกุลเดิมก่อนสมรส 
นามแฝงหรือช่ือท่ีเคยใช ้รวมทั้งลายมือช่ือ 

ข้อมูลเกีย่วกบัคุณลกัษณะของบุคคล รายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะของคุณ เช่น อายุ วนัเดือนปีเกิด เพศ 
ส่วนสูง น ้ าหนกั สถานภาพการสมรส จ านวนบุตร สญัชาติ ประเทศท่ีเกิด 
ความเป็นพลเมืองและสถานภาพ รายละเอียดเก่ียวกับการเกณฑ์ทหาร 
ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรมยามวา่งและความสนใจ ภาพถ่าย ทกัษะในการใช้
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ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอยีดและตวัอย่าง 
ภาษา รายละเอียดการเดินทาง บนัทึกเสียง ผลการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบั
พฤติกรรมและความช่ืนชอบ 

ข้อมูลเกีย่วกบัการตดิต่อ รายละเอียดในการติดต่อของคุณ  เช่น ท่ีอยูท่างไปรษณียข์องบา้นหรือท่ี
ท างาน ท่ีอยูส่ าหรับการติดต่อ หมายเลขโทรศพัทแ์ละโทรสารท่ีบา้นหรือ
ท่ีท างาน อีเมล หมายเลขโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ช่ือผูใ้ชง้านท่ีใชใ้นส่ือสังคม
ออนไลน์ ขอ้มูลทะเบียนบา้น ประเทศท่ีพ านักเป็นหลกั ประเภทท่ีพกั
อาศยั (เช่น เป็นเจา้บา้น บา้นพกัสวสัดิการ บา้นเช่า รวมทั้งค่าเช่า) ท่ีอยู่
ของชาวต่างชาติ ณ ประเทศท่ีเกิด แผนท่ีแสดงท่ีตั้งของท่ีอยู่อาศยัและ 
ท่ีท างาน 

ข้อมูลการศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาและการท างานของคุณ เช่น วุฒิการศึกษาและ
การเขา้ศึกษา ผลการศึกษา ใบอนุญาต สมาชิกภาพกับองค์กรวิชาชีพ  
(เช่น สมาชิกสภาทนายความ สมาชิกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
สมาชิกแพทยสภา) 

ข้อมูลเกีย่วกบัการจ้างงาน รายละเอียดเกี่ยวกับการจ้างงาน สถานภาพการจ้างงาน และประวัติ 
การจ้างงานของคุณ  เช่น อาชีพ ยศ ต าแหน่ง หน้าท่ีการงาน หมายเลข
ทะเบียนนายจ้าง หมายเลขบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตขององค์กร 
สถานภาพใบอนุญาตท างาน รายละเอียดเก่ียวกับการอนุญาตท างาน  
ขอ้มูลการตรวจสอบบุคคลอา้งอิงและประวติัความเป็นมา (ไม่นับรวม
ประวัติอาชญากรรม) หมายเลขประจ าตัวผู ้เ สียภาษี ข้อเ รียกร้อง
ประกนัภยั เงินทดแทนแรงงาน ประวติัการจา้งงาน (รวมถึงรายละเอียด
เก่ียวกับเงินเดือน การเขา้งาน และผลประโยชน์ต่างๆ) วนัท่ีว่าจ้างให้
ท างาน การบอกเลิกจา้ง ทรัพยสิ์นท่ีอยูใ่นความครอบครองของพนกังาน 
สถานท่ีท างานเดิม บริษทัท่ีคุณท างานหรือไดรั้บการวา่จา้งหรือบริษทัท่ี
คุณถือหุน้ การประเมินต่างๆ (การประเมินผลการท างานและความเป็นไป
ได้) รวมถึงการประเมินทางเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีต่างๆ (เช่น 
อินเทอร์เน็ต อีเมล)  

ข้อมูลในการระบุตัวตนที่หน่วยงาน
ภาครัฐออกให้ 

หมายเลขหรือรายละเอยีดทีห่น่วยงานภาครัฐออกให้คุณเพ่ือใช้ระบุตวัตน 
เช่น หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน หมายเลขใบอนุญาตขับรถ  
หมายเลขใบอนุญาตการประกอบการ หมายเลขทะเบียนยานพาหนะ 
หมายเลขใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ หมายเลขหนังสือเดินทาง 
หมายเลขทะเบียนคนต่างด้าว รายละเอียดทะเบียนบ้าน หมายเลข
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ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอยีดและตวัอย่าง 
ประจ าตัวผู ้ประกันตน / ประกันสังคม หมายเลขประจ าตัวอ่ืนใดท่ี
หน่วยงานภาครัฐออกให ้

ข้อมูลทางการเงนิและการท าธุรกรรม ข้อมูลทางการเงนิ สถานภาพ และประวตัทิางการเงนิของคุณ  เช่น  
 ข้อมูลเก่ียวกับการตรวจสอบประวัติ หมายเลขบัญชีท่ีใช้กับ
สถาบันการเงิน ช่ือสถาบันการเงิน (รวมทั้ งบริษทับัตรเครดิต) 
ประวติัการท าธุรกรรมทางการเงิน ประวติัสินเช่ือ รายละเอียด
เก่ียวกบัธนาคารท่ีใช ้การลงทุน เงินฝาก ประวติัการเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทน รายได ้/ เงินเดือน / ค่าธรรมเนียมการใหบ้ริการ / 
เ งินชดเชยอ่ืนๆ การหักเงินเดือนลูกจ้างตามข้อก าหนดของ
กฎหมาย การหักเงินเดือนลูกจา้งตามความสมคัรใจ การให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงิน (เช่น ผลประโยชน์ การให้ความช่วยเหลือ 
การให้เปล่า การให้เงินสนับสนุน) ข้อมูลเก่ียวกับรายได้ของ
ครัวเรือน  

 แหล่งท่ีมาของรายได้ ขนาด / องค์ประกอบครัวเรือน ข้อมูล
เก่ียวกบัยานพาหนะหรือทรัพยสิ์น โบนสั รายละเอียดท่ีปรากฏใน
แบบรายการแสดงเงินไดภ้ายในประเทศ บนัทึกขอ้มูลสินทรัพย ์
ภายถ่ายสินทรัพยใ์นระหวา่งการลงพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจเยี่ยม วงเงินค ้า
ประกนัสูงสุดและจ านวนงวดช าระ ประเทศซ่ึงเป็นแหล่งท่ีมาของ
รายได ้กระแสเงินสดในบญัชีธนาคาร หนงัสือรับรองจากธนาคาร 
วงเงินสินเช่ือ หนงัสือค ้าประกนัของธนาคาร รายละเอียดเก่ียวกบั
หน้ีสิน วตัถุประสงค์ในการเปิดบัญชีธนาคาร แหล่งท่ีมาของ 
เงินฝาก งบการเงิน วตัถุประสงคข์องการมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ
หรือการเขา้ท าธุรกรรม การลงทุน เงินฝาก  

 ข้อมูลเก่ียวกับทักษะทางการเงินและความเหมาะสมด้านการ
ลง ทุน  ประสบการณ์และความ รู้ เ ก่ี ยวกับการลง ทุนและ 
การท าธุรกรรม  

 รายละเอียดเก่ียวกบัสินทรัพยร์วม ระยะเวลาในการพกัอาศยัอยูใ่น
ท่ีอยู่ปัจจุบนั หน้ีสินทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานท่ีพกัอาศยั / 
ยานพาหนะตามท่ีปรากฏในคู่มือการจดทะเบียนยานพาหนะ  

 หลกัประกนั รายละเอียดเก่ียวกบัหน้ีสินท่ีคุณมีกบับุคคลอ่ืนทั้งใน
ฐานะท่ีเป็นผูใ้ห้กูแ้ละผูกู้ ้รวมทั้งรายละเอียดหลกัประกนัท่ีไดม้า
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และจ าหน่ายไป ได้แก่ สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ 
ตลอดจนกรรมสิทธ์ิและการประเมินค่าหลกัประกนัดงักล่าว  

 วตัถุประสงคใ์นการสมคัรขอสินเช่ือ การช าระเงินดาวน์ ระยะเวลา
การช าระเงินดาวน์ วงเงินกู ้อตัราดอกเบ้ีย 

 ข้อมูลและประวติัการท าธุรกรรม เช่น ประวติัการซ้ือของคุณ  
(การซ้ือ / เช่า / คืน สินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ เงินค่าเช่า 
ผลประโยชน์ตอบแทน) ท่ีอยูใ่นการจดัส่งใบแจง้ยอดช าระ ใบแจง้
หน้ี ขอ้มูลท่ีปรากฏอยูใ่นใบเรียกเก็บเงิน บนัทึกค าสั่ง รายละเอียด
การท ารายการและรายละเอียดของคู่สญัญา  

 ขอ้มูลเก่ียวกบัการประกนัภยั เช่น เบ้ียประกนัในปัจจุบนั วงเงิน
คุม้ครองตามสัญญาประกันภยั ประวติัการเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทน หมาย เลขกรมธรรม์ประกันรถยนต์ภาคบังคับ 
(Compulsory Third Party Insurance) 

 ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีตั้ง เช่น แผนท่ีแสดงท่ีตั้งบา้นพกั / ท่ีท างาน 
/ ทรัพยสิ์นท่ีเป็นหลกัประกนั ภาพถ่ายแสดงท่ีตั้งสถานท่ีประกอบ
ธุรกิจ รายละเอียดเก่ียวกบับา้น (เช่น ทะเบียนบา้น) 

ข้อมูลเกีย่วกบับัตรเครดติ รายละเอียดบัตรเครดิตของคุณ เช่น จ านวนบตัรเครดิตท่ีถือ หมายเลข
บัตร / บัตรเดบิต ช่ือผูถื้อบัตร วนัหมดอายุ หมายเลข CVV หมายเลข 
CVC2 หมายเลข CID รหัสประจ าตัว รหัส Sort Code วันท่ีออกบัตร 
ธนาคารผูอ้อกบตัร ประเภทบตัร 

ข้อมูลเกีย่วกบักรมธรรม์ประกนัภัย ข้อมูลของคุณเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยทั้งฉบับเดิมและปัจจุบัน 
รวมทั้งขอ้ตกลงและเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ผูรั้บประกนัภยั หมายเลข
กรมธรรม์ ประเภทกรมธรรม์ ( เ ช่น ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ 
ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยทรัพย์สิน ประกันภัยการเดินทาง และ
ประกนัภยัส าหรับการประกอบธุรกิจ) วงเงินคุม้ครอง และวงเงินสูงสุด 
โอกาสเส่ียงภยั หรือขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
ขอ้มูลท่ีเก่ียวกับทรัพยสิ์นท่ีเอาประกัน (เช่น บ้าน ยานพาหนะ) ขอ้มูล
เ ก่ียวกับการขับข่ี ราคาและจ านวน หมายเลขกรมธรรม์ประกันภัย 
หมายเลขนายหน้า เง่ือนไข (หากมี) ประวติัการช าระเงินและการท า
รายการท่ีเก่ียวกบักรมธรรมป์ระกนัภยัของลูกคา้ งบการเงิน ภาษี รายได ้
และบนัทึกการผิดนดั 



เวอร์ชนั 1.3  6 / 43 
 

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอยีดและตวัอย่าง 

ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทาง
สังคม 

ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางสังคมของคุณ เช่น สถานภาพทาง
การเมือง ความสัมพนัธ์กับกรรมการ ฝ่ายจัดการ และบุคคลผูมี้อ านาจ
ควบคุมของกลุ่มกรุงศรี ความสัมพันธ์กับนิติบุคคลอ่ืน (เช่น เป็น
กรรมการ ฝ่ายบริหารจดัการ ผูถื้อหุน้) และความสมัพนัธ์อ่ืน 

ข้อมูลคุณสมบัตทิีใ่ช้ในการแบ่งกลุ่ม ข้อมูลคุณสมบัติที่ใช้ในการแบ่งกลุ่ม เช่น เคร่ืองช้ีวดัดา้นอายุครัวเรือน 
ข้อมูลรหัสพ้ืนท่ีทางการตลาดท่ีก าหนด ประมาณการรายได้ท่ีระบุ 
จ านวนสมาชิกในครัวเรือน จ านวนรถยนตท่ี์เป็นเจา้ของ รายละเอียดการ
เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา ประเภทท่ีพักอาศัย และจ านวนของ 
ผูอ้ยูอ่าศยั  

ข้อมูลเกีย่วกบัผลติภัณฑ์และบริการ รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่กลุ่มกรุงศรีให้บริการแก่คุณ 
เช่น  

 การเปิดใช้งานบัญชี การติดต่อและส่ือสารกับคุณเ ก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ์และบริการ (รวมทั้ งแจ้งเตือนคุณให้ทราบเม่ือมีการ
เปล่ียนแปลง การปรับปรุงขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนั การปรับเปล่ียน 
หรือการแกไ้ขผลิตภณัฑแ์ละบริการอ่ืน การติดตามผลเก่ียวกบัการ
ท ารายการการแจง้เตือนเก่ียวกบัการต่ออายผุลิตภณัฑป์ระกนัภยั) 
การออกและส่งมอบบญัชี บตัร เช็ค หนังสือรับรอง หรือเอกสาร
อ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการให้แก่คุณไม่วา่จะอยูใ่น
รูปแบบใด การให้บริการแก่คุณอย่างต่อเน่ือง (เช่น การต่ออายุ
บัตร บริการรักษาบัญชีเงินกู้ บริการรักษากรมธรรม์ประกันภยั 
การบริการเก่ียวกับการซ้ือขายกองทุนรวม การเปล่ียนแปลง
หลกัทรัพย ์การบริหารจดัการหลกัทรัพยท่ี์ไดม้าทางมรดก) การ
ใหบ้ริการไถ่ถอน (เช่น หลกัประกนั หลกัทรัพย)์ การปิดบญัชีของ
คุณ และการด าเนินการอ่ืนใดเพื่อบอกเลิกการให้บริการแก่คุณ 
รายละเอียดสญัญา (เช่น วนัท่ีของสญัญา)  

 รายละเ อียดแบบฟอร์มเอกสารและค าขอเ ปิดบัญชี  ( เ ช่น 
รายละเ อียด เ ก่ียวกับค าขอเปิดบัญชีกองทุนรวมซ่ึงรวมถึง
รายละเอียดการท ารายการกองทุนรวม การหักภาษีส าหรับเงินปัน
ผล วตัถุประสงค์ในการเปิดบญัชีกองทุนรวม และรายละเอียดท่ี
ปรากฏในใบจองซ้ือกองทุน ซ่ึงรวมถึงหมายเลขผูถื้อหน่วยลงทุน 
วนัท่ีจองซ้ือ ช่ือกองทุน จ านวนท่ีจองซ้ือ หมายเลขเช็ค) หมายเลข
สมาชิก ( เ ช่น สมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพ) ประเภทการ
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ให้บริการ  ( เ ช่น บริการกองทุนรวม) จ านวนหน่วยลงทุน 
รายละเอียดการโอน (เช่น กองทุนท่ีตอ้งโอน จ านวนเงินทุนท่ีจะ
โอน) ขอ้มูลเก่ียวกบัการประเมินความเส่ียงเก่ียวกบัลงทุน (เช่น 
ความ รู้ เ ก่ี ย วกับการลง ทุน  ความทนทานต่ อความ เ ส่ี ยง 
ประสบการณ์ในการลงทุนในหลกัทรัพย ์แผนและมุมมองท่ีมีต่อ
การลงทุน)  

 บนัทึกค าสัง่การท ารายการ (เช่น ค าสัง่ซ้ือขาย) หมายเลขค าขอการ
รับประกนัตามท่ีไดข้ยายระยะเวลา เวลาท่ีคุณประสงคใ์หก้ลุ่มกรุง
ศรีติดต่อ ช่องทางการส่ือสาร รหสัสาขา รหสัแคมเปญ รายละเอียด
บริษทัประกนัภยั ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการประกนัภยั ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 
ราคาซ้ือดว้ยเงินสด การช าระเงินดาวน์ การลงทุน วตัถุประสงคใ์น
การขอกูย้ืมเงิน / ไฟแนนซ์ วงเงินสินเช่ือ อตัราดอกเบ้ีย งวดการ
ผ่อนช าระ วนัท่ีช าระเงินงวดแรก ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง ภาษี 
อตัราภาษีท่ีใช ้  

 การขอใชบ้ริการงานผูถื้อหุน้ เช่น ขอเปล่ียนใบหุ้น และการขอใช้
สิท ธิในฐานะผู ้ถื อ หุ้น  เ ช่น  สิท ธิในการ เข้า ร่ วมประ ชุม 
ผูถื้อหุน้ สิทธิในการรับเงินปันผล  

 ขอ้มูลอ่ืนใดท่ีคุณได้ให้ไวเ้ป็นส่วนหน่ึงในการบริการหรือการ
บริหารความสมัพนัธ์ 

ข้ อ มูล เกี่ ยวกับยานพาหนะห รือ
หลกัประกนั 

รายละเอียดเกี่ยวกับยานพาหนะหรือหลักประกันของคุณ เช่น ราคา
ประเมิน / ตน้ทุนท่ีมีการประเมินค่า ยี่ห้อยานพาหนะ ปีท่ีผลิต ปีท่ีจด
ทะเบียน หมายเลขทะเบียนยานพาหนะ จงัหวดัท่ีจดทะเบียน หมายเลข
ตวัถงั หมายเลขเคร่ืองยนต์ บนัทึกเลขไมล์ และภาระหน้ีสินใดท่ีติดมากบั
ยานพาหนะ และ/หรือ รายละเอียดอ่ืนตามเอกสารทะเบียน (เช่น แรงมา้ 
 / ซีซี)  

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลออนไลน์
ข้อมูลเชิงเทคนิค ข้อมูลที่ เก็บผ่าน
อุปกรณ์ 

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลออนไลน์ ข้อมูลเชิงเทคนิค ข้อมูลที่เก็บผ่าน
อุปกรณ์ของคุณ  เช่น  

 การระบุพิกดั ขอ้มูลการเขา้ถึงส่ือเสียง / ภาพวิดีทศัน์  / ภาพถ่าย / 
กลอ้ง ขอ้มูลปฏิทิน ขอ้มูลบนัทึกการโทร สมุดบญัชีรายช่ือผูติ้ดตอ่ 
/ ท่ีอยู ่ขอ้ความหรืออีเมล (เน้ือหาอีเมล) หมายเลขประจ าตวัเคร่ือง 
(Unique Device Identifier: UDID) ท่ีอยูไ่อพี (IP Address)   
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 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชง้านเวบ็ไซต ์/ การติดตามกิจกรรม
การใชง้านเวบ็ไซต ์(Clickstream / online website tracking) ประวติั
การสืบคน้ ประเภทของการเขา้ชมเวบ็ไซต ์ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม
ของผูใ้ชง้าน (เช่น หนา้เวบ็ไซตแ์ละเน้ือหาท่ีคุณเขา้ชม เวลาท่ีใช้
บนหน้าเว็บไซต์ของกลุ่มกรุงศรี คุณลักษณะ (Features) ท่ีใช้ 
จ านวนคร้ังในการเขา้เยี่ยมชมเวบ็ไซตแ์มว้่ากลุ่มกรุงศรีไม่ทราบ
ตวัตนของผูใ้ชง้านก็ตาม คุกก้ี หรือเทคโนโลยีอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะ
คลา้ยคลึงกนั ภาษาท่ีใชใ้นการเขา้เยีย่มชมเวบ็ไซต ์ 

 ขอ้มูลประจ าตวัในการล็อกอินรหัสท่ีใชเ้พื่อความปลอดภยั รหัส
การเขา้ถึงหรือรหัสผ่าน ช่ือบัญชีผูใ้ช้งาน รหัสผ่านเขา้ใช้บญัชี 
หมายเลข PIN รายละเอียดการเข้าถึง เวลาท่ีใช้ในการเข้าถึง 
รายละเอียด Single Sign-on (SSO) รหัสผ่านส าหรับใช้คร้ังเดียว 
(OTP) Token และขอ้ความ SMS   

 ข้อมูล  Telemetry ข้อ มูล ท่ี ใช้ก ากับและอธิบายข้อ มูลหลัก 
(Metadata)  หมาย เลข เค ร่ืองและประเภทเค ร่ือง เค รือข่าย 
รายละเอียดการเช่ือมต่อ ประเภท Plug-in ของเบราวเ์ซอร์รวมทั้ง
เวอร์ชนั ระบบปฏิบติัการและแพลตฟอร์ม การตั้งค่าเขตเวลาและ
ท่ีตั้ง  

 ขอ้มูลเก่ียวกับวิธีท่ีคุณใช้และมีปฏิสัมพนัธ์กับบริการออนไลน์ 
หรือการโฆษณาของกลุ่มกรุงศรี หน้าเว็บไซตท่ี์คุณใช้คลิกลิงก์
เพ่ือใชบ้ริการออนไลน์ของกลุ่มกรุงศรี (เช่น Referrer URL) เวลา
และความถ่ีท่ีคุณใชบ้ริการออนไลน์ของกลุ่มกรุงศรี Crash Report 
และเทคโนโลยีอ่ืนบนอุปกรณ์การส่ือสารท่ีคุณใช้เพื่อเข้าถึง
แพลตฟอร์ม  

 ขอ้มูลไร้โครงสร้าง การระบุเอกลกัษณ์ดว้ยคล่ืนวิทยุ (RFID) รุ่น
ของเคร่ืองมือส่ือสาร ข้อมูลในอุปกรณ์ MID (เช่น หมายเลข
ประจ าตวัท่ีแอปพลิเคชัน LINE สร้างข้ึนซ่ึงมิใช่รหัสประจ าตัว 
LINE)  รหัสส าห รับการส่งค าตอบแบบสอบถามผ่านทาง 
แอปพลิเคชนั LINE บญัชีผูใ้ชแ้อปพลิเคชนั LINE Rabbit ID บญัชี
ผูใ้ชส่ื้อสงัคมออนไลน์ เช่น Google Facebook 



เวอร์ชนั 1.3  9 / 43 
 

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอยีดและตวัอย่าง 

ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม ความช่ืน
ชอบ มุมมอง ข้อซักถาม และความ
คดิเห็น 

ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม ความช่ืนชอบ มุมมอง ข้อซักถาม และ 
ความคิดเห็นของคุณ เช่น พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์และบริการท่ี
คุณสนใจ ขอ้มูลอ่ืนใดท่ีคุณเลือกท่ีจะส่งใหแ้ก่กลุ่มกรุงศรี (รวมถึงการส่ง
ขอ้มูลผ่านทางส่ือสังคมออนไลน์หรือการส ารวจความคิดเห็นออนไลน์) 
ความคิดเห็น ขอ้ติชม ขอ้ร้องเรียน ค าแนะน า ค าตอบแบบส ารวจความคิด
เ ห็น  ข้อซักถามและข้อ มูล ท่ี คุณสมัครใจให้ในระหว่าง ท่ี มีการ
ติดต่อส่ือสารด้านการตลาดหรือการส่ือสารเก่ียวกับการบริการลูกคา้ 
รวมทั้ งข้อมูลของคุณท่ีเปิดเผยอยู่บนช่ือผูใ้ช้งานส่ือสังคมออนไลน์ 
ของคุณ 

ข้อมูลส าหรับการปฏิบัตติามกฎหมาย
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
แ ล ะ ต า ม กฎหม า ย ป้ อ ง กั น ก า ร
ห ลี ก เ ลี่ ย ง ภ า ษี ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ
สหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax 
Compliance Act: FATCA) 

ข้อมูลเกี่ยวกับ FATCA ของคุณ เช่น คุณมีสัญชาติหรือสถานท่ีเกิด
เ ก่ียวกับสหรัฐอเมริกาหรือไม่ คุณได้สละสถานะความพลเมือง
สหรัฐอเมริกาตามกฎหมายหรือไม่ คุณถือใบอนุญาตให้อยู่อาศัยและ
ท างานอย่างถาวรในสหรัฐอเมริกาหรือไม่ คุณมีหนา้ท่ีตอ้งช าระภาษีให้
กรมสรรพากรของสหรัฐอเมริกาหรือไม่  คุณมี ท่ีอยู่ ปั จ จุบันใน
สหรัฐอเมริกาหรือไม่ คุณมีท่ีอยูท่างไปรษณียห์รือมีหมายเลขโทรศพัทใ์น
สหรัฐอเมริกาเพ่ือใชติ้ดต่อคุณหรือบุคคลอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบับญัชีท่ีเปิด
หรือคงไวก้บักลุ่มกรุงศรีหรือไม่ 

ข้อมูลบันทึกการติดต่อระหว่างคุณ
กับกลุ่มกรุงศรีเพ่ือใช้ประกอบการ
ให้บริการ 

ข้อมูลบันทึกการติดต่อระหว่างคุณกับกลุ่มกรุงศรีเพ่ือใช้ประกอบการ
ให้บริการ เช่น ขอ้มูลบนัทึกการสนทนาทางโทรศพัท์ระหวา่งคุณกบักลุ่ม
กรุงศรี บันทึกข้อมูลเสียง บันทึกการใช้โทรศัพท์ (Open Text Fields) 
ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือเก่ียวกับการร่วมจ่าย (Co-Pay) / ความ
ช่วยเหลือทางการเงิน หมายเลขประจ าเทอร์มินอล (Terminal ID) ขอ้มูล
ซ่ึงอยู่ภายใต้ฟังก์ชัน Litigation Holds หรือกระบวนการ eDiscovery 
ขอ้มูลท่ีตอ้งเก็บรักษาเพ่ือประโยชน์ในการฟ้องร้องด าเนินคดี  

ข้ อ มู ล ส่ ว น บุ ค ค ล ที่ มี ค ว า ม
ละเอยีดอ่อน 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนของคุณ เช่น ข้อมูลประวัติ
อาชญากรรม ขอ้มูลเก่ียวกบัศาสนา ขอ้มูลความพิการ ขอ้มูลชีวภาพ (เช่น 
ขอ้มูลภาพจ าลองใบหนา้ ขอ้มูลจ าลองลายน้ิวมือ)  
กลุ่มกรุงศรีอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนของ
คุณตามท่ีระบุเอาไวข้า้งตน้ ทั้งน้ี ตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวใ้นหัวขอ้ 
2.3 ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความละเอียดอ่อน  
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(2) ในกรณีทีคุ่ณเป็นบุคคลทีสั่มพนัธ์กนั 

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอยีดและตวัอย่าง 

ข้อมูลทีใ่ช้ระบุตวัตน ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน เช่น ช่ือตวั ช่ือกลาง นามสกุล อายุ ขอ้มูลเก่ียวกบั
การจา้งงาน หมายเลขประจ าตวัท่ีทางราชการออกให้ (เช่น หมายเลขบตัร
ประจ าตวัประชาชน หมายเลขใบอนุญาตขบัรถ หมายเลขใบอนุญาตการ
ประกอบวิชาชีพ หมายเลขหนงัสือเดินทาง หมายเลขทะเบียนคนต่างดา้ว 
หมายเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี หมายเลขประจ าตวัผูป้ระกนัตน) ขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งกบังาน (เช่น ต าแหน่ง หน้าท่ีงาน อาชีพ ช่ือต าแหน่ง บริษทัท่ี
คุณท างานหรือไดรั้บการวา่จา้ง หรือบริษทัท่ีคุณถือหุ้น) สัญชาติ ลายมือ
ช่ือ   

ข้ อ มูล ในการติด ต่อของ คุณผ่าน
ช่องทางต่างๆ 

ข้อมูลในการติดต่อของคุณผ่านช่องทางต่างๆ เช่น หมายเลขโทรศพัท์  
ท่ีอยูอี่เมล เลขประจ าตวับญัชีผูใ้ชส่ื้อสังคมออนไลน์ หมายเลขประจ าตวั
การสนทนา (Chat ID) ท่ีอยูอ่าศยั 

หากคุณไม่ให้ขอ้มูลของคุณแก่กลุ่มกรุงศรี กลุ่มกรุงศรีอาจไม่สามารถด าเนินการเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการใหแ้ก่
คุณตามค าขอ หรืออาจไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีบางประการท่ีกลุ่มกรุงศรีมีต่อคุณ หรืออาจไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ี
ตามกฎหมายของกลุ่มกรุงศรีได ้

ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก 

หากคุณมีการให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลอ่ืนแก่กลุ่มกรุงศรี คุณมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการแจง้รายละเอียดตาม
ประกาศฉบบัน้ีให้บุคคลดงักล่าวทราบ ตลอดจนการขอความยินยอมจากบุคคลนั้น (หากเป็นกรณีท่ีตอ้งไดรั้บความ
ยินยอม) นอกจากน้ี คุณมีหนา้ท่ีด าเนินการใดๆ เพ่ือให้กลุ่มกรุงศรีสามารถเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย หรือโอนขอ้มูล
ส่วนบุคคลของบุคคลนั้นไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายตามท่ีระบุไวใ้นประกาศฉบบัน้ี ทั้งน้ี รายละเอียดให้เป็นไปตามท่ี
บริษทัในกลุ่มกรุงศรีท่ีคุณได้ติดต่อด้วยและให้ขอ้มูลเป็นคนก าหนด ตวัอย่างขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลอ่ืนมี
ดงัต่อไปน้ี 

 ช่ือ นามสกุล อายุ เพศ ท่ีอยู่ไปรษณีย ์/ ท่ีอยู่อีเมล หมายเลขโทรศพัท์ หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน 
หมายเลขหนงัสือเดินทาง 

 เอกสารทางการเงิน เงินเดือน ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน (เช่น ต าแหน่ง หนา้ท่ีการงาน อาชีพ บริษทัท่ีท างาน 
หรือท่ีบุคคลนั้นไดรั้บการวา่จา้ง หรือท่ีบุคคลนั้นถือหุน้)  

 ความสัมพนัธ์กบักรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลผูมี้อ านาจควบคุมของกลุ่มกรุงศรี ความสัมพนัธ์กับนิติ
บุคคลอ่ืน (เช่น กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้น) ขอ้มูลของบุคคลท่ีมีอ านาจควบคุมการท ารายการต่างๆ ของ
บัญชีกองทุน ตลอดจนผูรั้บโอน ผูรั้บประโยชน์ ข้อมูลเก่ียวกับผูรั้บประโยชน์ทอดสุดท้าย (Ultimate 
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Beneficial Owner) คณะกรรมการบริษทั / กรรมการ / ผูถื้อหุน้ / ผูแ้ทนนิติบุคคล ผูจ้ดัการใหญ่ บุคคลอ่ืนใด
ท่ีสามารถก าหนดนโยบายหรือมีอ านาจบริหารในองคก์ร  

 สถานภาพทางการเมืองและความสมัพนัธ์กบัคุณ เช่น ญาติท่ีมีสถานภาพทางการเมือง 

 สมาชิกในครอบครัวของคุณ ผูถื้อบญัชีร่วม คู่สมรส / อดีตคู่สมรส ขอ้มูลเก่ียวกบับุตรของคุณ (เช่น ค า
น าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล อายุ เพศ หมายเลขบัตรประจ าตวัท่ีหน่วยงานภาครัฐออกให้ ท่ีอยู่ อีเมล และ
กิจกรรมท่ีเก่ียวกบับุตร) ญาติสนิท ขอ้มูลเจา้บา้น  

 ขอ้มูลเก่ียวกบัผูจ้ดัการมรดกท่ีศาลตั้ง / ผูจ้ดัการมรดกตามพินัยกรรม ผูถื้อบญัชีร่วม ขอ้มูลเก่ียวกบัพยาน 
ขอ้มูลเก่ียวกบัผูรั้บโอนสิทธิตามหนงัสือมอบอ านาจ  

 บุคคลผูไ้ดรั้บมอบอ านาจ ผูไ้ดรั้บมอบอ านาจให้รับรอง / สลกัหลงั บุคคลผูติ้ดต่อ ผูช้  าระเงินเบ้ียประกนั  
ผูมี้อ านาจลงนาม / ผูมี้อ  านาจเบิกถอนเงินฝากในบญัชี ผูค้  ้าประกนั บุคคลอา้งอิง ลูกคา้ของบุคคลภายนอก  

 ผูจ้  าน า / ผูรั้บจ าน า ผูจ้  านอง / ผูรั้บจ านอง ผูใ้หเ้ช่า / ผูเ้ช่า นายทะเบียนของทรัพยสิ์นท่ีคุณใชเ้ป็นหลกัประกนั 
ลูกหน้ีของคุณ ผูรั้บโอน / ผูรั้บเงิน ผูรั้บช าระหน้ี นายจา้ง  

 ผูติ้ดต่อส าหรับการติดตามหน้ี หรือในกรณีท่ีคุณอาจขอให้กลุ่มกรุงศรีเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่
ขอ้มูลของคุณแก่บุคคลภายนอก  

 ในบางกรณี กลุ่มกรุงศรีอาจไดรั้บหรือสามารถเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลอ่ืนอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้
โดยผ่านแหล่งขอ้มูลอ่ืน เช่น บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จ ากดั (KSAM) อาจเขา้ถึง Single 
Form บนแพลตฟอร์ม FundConnext โดยบริษัทไม่ต้องใช้ข้อ มูลส่วนบุคคลดังกล่าว เ พ่ือ เสนอ 
ผลิตภณัฑแ์ละบริการ เป็นตน้ 

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ และคนเสมือนไร้ความสามารถ 

ในกรณีท่ีกลุ่มกรุงศรีทราบอยูก่่อนแลว้วา่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีกลุ่มกรุงศรีจะตอ้งไดรั้บความยินยอมเป็นผูเ้ยาว์
หรือเป็นบุคคลท่ีไม่สามารถใหค้วามยนิยอมไดด้ว้ยตนเองตามกฎหมาย กลุ่มกรุงศรีจะไม่เก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูเ้ยาว์
จนกวา่จะไดรั้บความยินยอมจากผูใ้ชอ้  านาจปกครองท่ีมีอ านาจกระท าการแทนผูเ้ยาว ์และจะไม่เก็บรวบรวมขอ้มูล
จากคนเสมือนไร้ความสามารถและคนไร้ความสามารถจนกว่าจะได้รับความยินยอมจากผูพ้ิทักษ์หรือผูอ้นุบาล 
(แลว้แต่กรณี)  

ทั้งน้ี หากกลุ่มกรุงศรีไม่ทราบมาก่อนว่าเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นผูเ้ยาว ์คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้
ความสามารถ แต่มาทราบในภายหลงัว่ากลุ่มกรุงศรีไดมี้การจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของผูเ้ยาว ์โดยมิไดรั้บความ
ยินยอมจากผูใ้ช้อ  านาจปกครองท่ีมีอ านาจกระท าการแทนผูเ้ยาว์ (ในกรณีท่ีตอ้งได้รับความยินยอมและผูเ้ยาวไ์ม่
สามารถให้ความยินยอมได้ด้วยตนเองตามกฎหมาย) หรือได้มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคนเสมือนไร้
ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถโดยมิไดรั้บความยินยอมจากผูพ้ิทกัษห์รือผูอ้นุบาล (แลว้แต่กรณี) กลุ่มกรุงศรี
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จะด าเนินการลบขอ้มูลดงักล่าวโดยเร็ว และอาจเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือ โอนขอ้มูลดงักล่าว เฉพาะในกรณี
ท่ีกลุ่มกรุงศรีสามารถอาศยัเหตุอนัชอบดว้ยกฎหมายประการอ่ืนนอกเหนือจากความยนิยอมได ้ 

คุกกี ้

กลุ่มกรุงศรีอาจใชแ้ละเก็บคุกก้ีและระบบอ่ืนในอุปกรณ์ของคุณ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการดา้นความปลอดภยั
ในการให้บริการของกลุ่มกรุงศรี และเพื่อใหผู้ใ้ชไ้ดรั้บประสบการณ์ท่ีดีในการใช้ผลิตภณัฑแ์ละบริการของกลุ่มกรุง
ศรี ทั้ งน้ี ข้ึนอยู่กับบริษทัในกลุ่มกรุงศรีท่ีคุณได้ติดต่อดว้ย โดยทั่วไป ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมจากการใช้คุกก้ีจะไม่
เช่ือมโยงกบัขอ้มูลท่ีอาจระบุตวับุคคลได ้(เช่น ช่ือหรืออีเมลของคุณ) อยา่งไรก็ตาม หากกลุ่มกรุงศรีมีความจ าเป็นตอ้ง
น าขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณเช่ือมโยงกบัคุกก้ีหรือขอ้มูลอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัการใชผ้ลิตภณัฑแ์ละบริการของคุณ กลุ่มกรุง
ศรีจะถือวา่คุกก้ีดงักล่าวและขอ้มูลท่ีรวมเขา้ดว้ยกนัเป็นขอ้มูลส่วนบุคคล 

1.2. การเกบ็รวบรวมข้อมูลของคุณ 

กลุ่มกรุงศรีเก็บรวบรวมขอ้มูลของคุณผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งน้ี โดยช่องทางการเก็บรวบรวมอาจมีความแตกต่างกนั
ตามแต่กรณีโดยข้ึนอยูก่บับริษทัในกลุ่มกรุงศรีท่ีคุณไดติ้ดต่อดว้ย 

(1) ช่องทางการให้บริการ  กลุ่มกรุงศรีอาจจัดเก็บข้อมูลของคุณโดยตรงจากคุณ ไม่ว่าจะผ่านช่องทาง 
แบบออฟไลน์หรือออนไลน์ (เช่น ผ่านสาขาหรือท่ีท าการของกลุ่มกรุงศรี การสัมภาษณ์ ไปรษณีย ์เคร่ือง ATM 
พนักงานเดินเอกสาร) หรือการให้บริการผ่านระบบโทรคมนาคม (เช่น ทางโทรศพัท์ ทางอีเมล ทางเวบ็ไซต์)  
แอปพลิเคชนั แพลตฟอร์มเครือข่ายสังคมออนไลน์ (เช่น แอปพลิเคชนั LINE และ Facebook) และช่องทางการ
ส่งเสริมการขายและการตลาดอ่ืนๆ 

(2) ช่องทางอ่ืนนอกจากการให้บริการ กลุ่มกรุงศรีอาจเก็บรวบรวมขอ้มูลของคุณผา่นช่องทางอ่ืนนอกจากการบริการ 
เช่น เม่ือคุณติดต่อกบักลุ่มกรุงศรีก่อนการท าธุรกรรม สมคัรใชผ้ลิตภณัฑแ์ละบริการของกลุ่มกรุงศรี ขอเอกสาร
เสนองาน (Pitch) หรือขอ้เสนอต่างๆ จากกลุ่มกรุงศรี เขา้ร่วมในการท าธุรกรรมหรือการท าสัญญา (ไม่ว่าจะ
ติดต่อและใหข้อ้มูลส่วนบุคคลผา่นช่องทางใด เช่น ผา่นสาขาของกลุ่มกรุงศรี แพลตฟอร์มทางอิเลก็ทรอนิกส์ ส่ือ
สังคมออนไลน์ของกลุ่มกรุงศรี บัญชี LINE ท่ีเป็นทางการของกลุ่มกรุงศรี) หรือขอ้มูลท่ีได้รับจากห้องเก็บ
เอกสาร (Data Room) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าธุรกรรม 

(3) จากแหล่งอ่ืน กลุ่มกรุงศรีอาจไดรั้บขอ้มูลของคุณจากแหล่งอ่ืน เช่น ขอ้มูลสาธารณะ และ/หรือบริษทัแม่และ
บริษทัในเครือของกลุ่มกรุงศรี (เช่น การไดรั้บขอ้มูลจากผูใ้ห้บริการท่ีกลุ่มกรุงศรีว่าจา้งให้เก็บรวบรวมขอ้มูล
ส่วนบุคคลแทน) พนัธมิตรทางธุรกิจของกลุ่มกรุงศรี (เช่น บริษทัท่ีท า co-branding ร่วมกนั บริษทัประกนัภยัใน
เร่ืองท่ีเก่ียวกับการประกันภัย หรือแพลตฟอร์ม FundConnext) หน่วยงานท่ีกลุ่มกรุงศรีให้บริการ (รวมทั้ ง
เวบ็ไซต ์ตลอดจนช่ือผูใ้ชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงานดงักล่าว) แหล่งขอ้มูลของทางการ หน่วยงาน
ของรัฐท่ีมีฐานขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือเก่ียวกบับุคคล หน่วยงานภาครัฐ (เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมสรรพากร 
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ส านักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั กรมบงัคบัคดี กระทรวงพาณิชย ์ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์กรม
ท่ีดิน) ศาล และจากบุคคลภายนอกอ่ืนใด (เช่น ผูท่ี้แนะน าลูกคา้ ผูแ้ทนของคุณ  ผูค้า้ หรือบุคคลอ่ืนใดซ่ึงไดรั้บ
มอบอ านาจจากคุณ) 

2. ฐานทางกฎหมายและเหตุในการเกบ็รวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือโอนข้อมูลของคุณ 

2.1. ฐานทางกฎหมาย 

กลุ่มกรุงศรีจะพิจารณาก าหนดฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย หรือโอนขอ้มูลของคุณตามความ
เหมาะสม โดยข้ึนอยู่กับบริษัทในกลุ่มกรุงศรี ท่ี คุณได้ติดต่อด้วย ทั้ ง น้ี  ฐานทางกฎหมายท่ีกลุ่มกรุงศรี 
ใชเ้ป็นหลกั ไดแ้ก่ 

ฐานทางกฎหมาย รายละเอยีด 

เพ่ือการปฏิบัตติามสัญญา เพื่อให้กลุ่มกรุงศรีสามารถปฏิบติัหน้าท่ี และ/หรือด าเนินการอนัจ าเป็นต่อ
การเขา้ท าสัญญากบัคุณ และ/หรือเพื่อเสนอผลิตภณัฑ์และบริการให้แก่คุณ
ตามท่ีตอ้งการภายใตส้ญัญาระหวา่งคุณกบักลุ่มกรุงศรี (เช่น เพื่อช าระและรับ
ช า ร ะ เ งิ น  ร วม ถึ งก า ร ช า ร ะ เ งิ นและ รับ เ งิ น โดยใช้บัต ร เ คร ดิต ท่ี 
กลุ่มกรุงศรีออก เพื่อให้ คุณกู้ยืม เ งินตามสัญญากู้ยืม เ งินท่ี คุณท ากับ 
กลุ่มกรุงศรี ตลอดจนเพ่ือช่วยคุณช าระเงินเก่ียวกับกรมธรรม์ประกันภยั  
เป็นตน้) และเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีตามสญัญา 

เ พ่ื อ ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต า ม
กฎหมาย 

เพื่อให้กลุ่มกรุงศรีสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมายของกลุ่มกรุงศรี (เช่น 
การขอหลักฐานเพื่อพิสูจน์ตัวตนของคุณอันเป็นการปฏิบัติหน้าท่ีตาม
กฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินของกลุ่มกรุงศรี และการเปิดเผย
ขอ้มูลต่อบริษทั ขอ้มูลเครดิตแห่งชาติ จ ากดั (NCB) เพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลเครดิต) และตามกฎหมายป้องกันการ
หลีกเล่ียงภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance 
Act: FATCA) 

เป็นการจ าเป็นเพ่ือประโยชน์โดย
ชอบด้วยกฎหมาย 

เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของกลุ่มกรุงศรีและของบุคคลอ่ืน  
(เช่น เพื่อท าความเขา้ใจวิธีการท่ีลูกคา้ใชบ้ริการของกลุ่มกรุงศรีและน าไป
พฒันาเป็นบริการใหม่ ปรับปรุงการใหบ้ริการในปัจจุบนัของกลุ่มกรุงศรี การ
ตรวจจบัและป้องกนัการทุจริตฉ้อฉล) บริหารจดัการระบบและการบริการท่ี
ใชเ้พ่ือการติดตามหน้ีและเพ่ือการจดัการเก่ียวกบัการจ าหน่ายหน้ีสูญ 

เป็นการจ าเป็นต่อชีวติ เพ่ือป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวติ ร่างกาย หรือสุขภาพของคุณ 
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ฐานทางกฎหมาย รายละเอยีด 

ความยนิยอมของคุณ เพ่ือการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลในกรณีท่ีกลุ่มกรุง
ศรีต้องได้รับความยินยอม  เ ช่น เ พ่ือการส่ง เสริมการขาย หรือการ
ประชาสมัพนัธ์ผลิตภณัฑแ์ละบริการ รวมถึงสิทธิพิเศษท่ีเป็นประโยชน์  

ในกรณีท่ีกลุ่มกรุงศรีมีความจ าเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลของคุณเพ่ือการปฏิบติัตามสญัญาหรือการปฏิบติัหนา้ท่ีตาม
กฎหมาย และคุณไม่ใหข้อ้มูลดงักล่าว กลุ่มกรุงศรีอาจไม่สามารถใหบ้ริการหรือด าเนินการตามท่ีคุณร้องขอได ้

2.2. วตัถุประสงค์ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลของคุณ 

กลุ่มกรุงศรีไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลของคุณเพื่อวตัถุประสงคห์ลายประการ ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บับริษทัในกลุ่มกรุงศรีท่ีคุณได้
ติดต่อหรือท าธุรกรรมดว้ย ผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีคุณไดรั้บ ตลอดจนลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณและพนัธมิตร
ทางธุรกิจของกลุ่มกรุงศรี และ/หรือ ขอ้พิจารณาอ่ืนๆ ในแต่ละบริบท  

ทั้งน้ี วตัถุประสงคต์ามท่ีไดร้ะบุไวต้่อไปน้ีเป็นเพียงกรอบการใชข้อ้มูลของกลุ่มกรุงศรีในขณะท่ีประกาศฉบบัน้ีท าข้ึน 
โดยวตัถุประสงคท่ี์เก่ียวขอ้งกบัคุณเท่านั้นท่ีจะมีผลกบัการใชข้อ้มูลของคุณ  

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

วตัถุประสงค์ รายละเอยีด 

การพสูิจน์ตวัตน การพิสูจน์ตวัตนและลายมือช่ือ เช่น เม่ือคุณสมคัรใชผ้ลิตภณัฑ์และบริการ
ของกลุ่มกรุงศรี หรือของบริษทัในเครือ / พนัธมิตรทางธุรกิจของกลุ่มกรุงศรี 
หรือเม่ือเขา้ท าสัญญาและธุรกรรมกบัคุณ การช่วยให้คุณสามารถสมคัรใช้
และรับผลิตภณัฑ์และบริการ การพิสูจน์ขอ้มูลของคุณท่ีใช้ในการล็อกอิน 
การพิสูจน์ต าแหน่งท่ีคุณอยูเ่พ่ือใหคุ้ณสามารถเขา้ถึงบญัชีได ้หรือเพ่ือใหคุ้ณ
สามารถท าธุรกรรมออนไลน์ไดโ้ดยใชช่้องทางท่ีก าหนดให ้การสร้างลายมือ
ช่ืออิเล็กทรอนิกส์ การพิสูจน์ตวัตนของคุณเม่ือคุณติดต่อกลุ่มกรุงศรีเพื่อ
ขอรับผลิตภัณฑ์และบริการส าหรับลูกคา้ผ่านช่องทางท่ีก าหนดให้ (เช่น 
สาขาของกลุ่มกรุงศรี ทางโทรศัพท์ อีเมล หรือบัญชีแอปพลิเคชัน LINE  
แอปพลิเคชันบนโทรศพัท์มือถือ และเว็บไซต์) การจัดเก็บค าถามเก่ียวกบั
ความปลอดภยัส าหรับกระบวนการพิสูจน์ตวัตน และการพิสูจน์ต าแหน่งท่ี
คุณอยูเ่พ่ือใหคุ้ณสามารถเขา้ถึงบญัชีได ้

การเสนอราคาและการรับเข้าเป็น
ลูกค้า (Onboarding) 

การเสนอเบ้ียประกนัใหคุ้ณพิจารณา การจดัเตรียมใบเสนอราคาหรือขอ้เสนอ
เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และบริการของกลุ่มกรุงศรีท่ีคุณสนใจ สมคัร หรือขอใช้
เพ่ือน าส่งให้แก่คุณ การด าเนินกระบวนการเสนอราคา การลงทะเบียน  
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การด าเนินการเก่ียวกบัใบสมคัรเพ่ือใชใ้นการรับเขา้เป็นลูกคา้ การช่วยใหคุ้ณ
สามารถสมคัรและไดรั้บผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

การประเมินความเหมาะสมด้าน
คุ ณ ส ม บั ติ  ก า ร อ นุ มั ติ แ ล ะ 
การปฏิเสธ 

 การประเมินใบสมคัร ค าขอ และความเหมาะสมของคุณในการขอรับ
ผลิตภณัฑแ์ละบริการ การตรวจสอบประวติัความเป็นมาเบ้ืองตน้ของ
ลูกคา้ การตรวจสอบคุณสมบัติอย่างเต็มรูปแบบส าหรับการขอรับ
ผลิตภณัฑแ์ละบริการ การประเมินความเส่ียงและด าเนินกระบวนการ
เก่ียวกบัการพิจารณาความเหมาะสมโดยพิจารณาจากประวติัเพื่อใชใ้น
การเสนอพิจารณา และให้ความเห็นชอบผลิตภณัฑ์และบริการท่ีคุณ
สมคัรหรือร้องขอ การตรวจสอบเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีกลุ่มกรุง
ศรีได้รับ (เช่น ข้อมูลเก่ียวกับลูกค้าและแบบประเมินความเส่ียงท่ี
ยอมรับได้ หนังสือรับรองบริษัทและบัญชีรายช่ือผู ้ถือหุ้นฉบับ
ปรับปรุงใหเ้ป็นปัจจุบนั) 

 การเสนอกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือเบ้ียประกนัท่ีมีความเหมาะสม การ
จัดท ากรมธรรม์ประกันภยั การรับประกันตามระยะเวลาท่ีไดข้ยาย
ออกไป  

 การวิเคราะห์ความเส่ียงดา้นเครดิต การตรวจสอบ / การจดัท า Credit 
Scoring การสร้างแบบจ าลองส าหรับการประเมินเครดิตเพื่อใชใ้นการ
ประเมินความน่าเช่ือถือด้านเครดิตของคุณ การตรวจสอบสถานะ
เครดิตของคุณ การประเมินค่าสินทรัพยห์ลกัประกนัโดยการเขา้เยีย่ม
พ้ืนท่ีหรือการสอบสวนขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละการยดึทรัพย ์ 

 การประเมินค่าหลักประกันส าหรับเงินกู้ยืมท่ีมีการจ านองเป็น
หลักประกัน  การอนุมัติห รือปฏิ เสธค าขอใช้บ ริการของคุณ  
การอนุมติัหลกัประกันส าหรับผลิตภณัฑ์และบริการ การติดต่อคุณ
เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และบริการท่ีคุณขอหรือสมคัร (เช่น ในกรณีท่ีคุณ
ติดต่อสอบถามว่าค าขอรับบริการของคุณนั้นได้รับการอนุมติัหรือ
ปฏิเสธ) 

 การอนุญาตให้กรมการขนส่งทางบกตรวจสอบและรับรอง
ยานพาหนะ และเพื่อการตรวจสอบสถานะยานพาหนะและการโอน
กรรมสิทธ์ิในยานพาหนะให้แก่กลุ่มกรุงศรีซ่ึงเป็นขั้นตอนการ
พิจารณาสินเช่ือในกรณีท่ีเป็นการบริการรีไฟแนนซ์รถยนต์ การจด
ทะเบียนยานพาหนะกบักรมการขนส่งทางบก (ใบคู่มือจดทะเบียน)  
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การตรวจสอบข้อมูล  การด าเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ เก่ียวกบัการระบุ
ตวัตนของลูกคา้และการตรวจสอบความเส่ียงดา้นความปลอดภยัอ่ืนๆ 
การตรวจสอบตวัตนและสถานะของลูกคา้ การตรวจสอบขอ้มูลหรือ
การตรวจสอบความเป็นมาในลกัษณะอ่ืนใด หรือการระบุหาความ
เส่ียงเก่ียวกับคุณ และ/หรือ ลูกคา้ เช่น การท าความรู้จกัลูกคา้ หรือ 
Know Your Customer (KYC) การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เก่ียวกบัลูกคา้ (Customer Due Diligence)  การป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงิน การตรวจสอบการท ารายการระหวา่งกนั การตรวจสอบ
เก่ียวกับ FATCA การตรวจสอบข้อมูลท่ีคุณให้กับกลุ่มกรุงศรีโดย
เปรียบเทียบกับฐานขอ้มูล Blacklist การคัดกรองโดยเปรียบเทียบ
ข้อมูลจากฐานข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานด้านการบังคับใช้
กฎหมาย และ/หรือ บญัชี Sanction ตามท่ีกฎหมายก าหนด และบญัชี
รายช่ืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการ
พิสูจน์ทราบ การปฏิบติัตามขั้นตอนและกฎระเบียบเก่ียวกบั Sanction  
การตรวจสอบเ ก่ียวกับความสัมพันธ์ของคุณกับนักการเมือง  
การท าธุรกรรมทางการเงินและการบริการเก่ียวกับการช าระเงิน 
รวมทั้งการตรวจสอบการท าธุรกรรม 

 การตรวจสอบและยนืยนัเอกสารท่ีคุณจดัส่งให ้รวมทั้งความเหมาะสม
และคุณสมบติัในการไดรั้บผลิตภณัฑแ์ละบริการ การตรวจสอบความ
เหมาะสมของคุณในการสมคัรเพื่อรับผลิตภณัฑแ์ละบริการของกลุ่ม
กรุงศรี เช่น การเปิดบญัชี ค าขอสินเช่ือ การตรวจสอบขอ้มูลสินเช่ือ 
การตรวจสอบใบคู่มือจดทะเบียนก่อนท่ีจะเบิกจ่ายสินเช่ือ 

 การตรวจสอบความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และการตรวจสอบลูกคา้
ทั้งระหว่างท่ีพิจารณารับเขา้เป็นลูกคา้และการตรวจสอบลูกคา้อยา่ง
ต่อเน่ือง  

 การตรวจสอบการรายงานทางด้านภาษีอากร / การรายงานตาม
ขอ้ก าหนดของกฎหมาย  

 การตรวจสอบขอ้มูลเพื่อการปรับปรุงและบริหารจดัการฐานขอ้มูล
ลูกคา้ของกลุ่มกรุงศรีใหเ้ป็นปัจจุบนั 

 การตรวจสอบความถูกตอ้งและการยกเลิก การตรวจสอบเอกสารของ
คุณเพื่อใชใ้นการเปิดบญัชี หรือการจดัใหมี้ผลิตภณัฑแ์ละบริการ (เช่น 
กองทุนส่วนบุคคล) 
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การประเมินและบริหารจัดการ
ความเส่ียง 

 การประเมินความเส่ียงโดยพิจารณาจากขอ้มูลประวติัและขอ้มูลของ
คุณตามท่ีไดรั้บเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการรับผลิตภณัฑ์และ
บริการ การประเมินค าขอหรือความเหมาะสมของคุณในการรับ
ผลิตภณัฑแ์ละบริการ การประเมินความเส่ียงอยา่งต่อเน่ือง 

 การจัดประเภทความเส่ียงของคุณโดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว้ (เช่น บัญชีรายช่ือ Sanction List ประวัติเ ก่ียวกับการ
ลม้ละลาย) 

 การบริหารจัดการความเส่ียงเชิงรุกส าหรับความเส่ียงภายในกลุ่ม 
(Intragroup) ในแง่ความเส่ียงดา้นการตลาด ความเส่ียงเก่ียวกบัเครดิต 
ความเส่ียงในการผิดนัดช าระหน้ี ความเส่ียงเก่ียวกับกระบวนการ 
ความเส่ียงเก่ียวกับสภาพคล่อง และความเส่ียงเก่ียวกับภาพลกัษณ์ 
ตลอดจนความเส่ียงในการปฏิบัติการและความเส่ียงด้านกฎหมาย 
เพ่ือให้สามารถตรวจหา จ ากัด และติดตามตรวจสอบความเส่ียง
ดงักล่าวได ้

 การบริหารจดัการความเส่ียงของกลุ่มบริษทัเพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎและ
ระเบียบของ Japanese Financial Service Agency (JFSA) ซ่ึงใชก้ ากบั
บริษทัแม่ในต่างประเทศ และเพ่ือให้เป็นไปตามกฎเกณฑข์อง Basel 
Committee on Banking Supervision (BCBS) 

การคดัเลือกพนัธมติรทางธุรกจิ 
 
(ว ัตถุประสงค์ข้อน้ีใช้ในกรณีท่ี
กลุ่มกรุงศรีเก็บรวบรวมขอ้มูลของ
คุณในฐานะบุคคลท่ีสัมพันธ์กัน
ของพนัธมิตรทางธุรกิจ) 

การตรวจสอบตัวตนของคุณและสถานะของพันธมิตรทางธุรกิจ การ
ตรวจสอบขอ้มูล และ/หรือ การตรวจสอบประวติัในลกัษณะอ่ืนใด หรือการ
ระบุความเส่ียงเก่ียวกบัคุณและพนัธมิตรทางธุรกิจ (รวมทั้งตรวจสอบขอ้มูล
สาธารณะจากหน่วยงานท่ีมีอ านาจบงัคบัใชก้ฎหมาย และ/หรือ จาก Sanction 
List ของทางการ) การประเมินความเหมาะสมและคุณสมบัติของคุณ 
พนัธมิตรทางธุรกิจ และบุคลากรในการท างานให้กับกลุ่มกรุงศรีการขอ 
ใบเสนอราคาหรือให้เขา้ร่วมประกวดราคา การเจรจาต่อรอง และการท า
สญัญากบัคุณ และ/หรือ กบัพนัธมิตรทางธุรกิจ  

 

(2) การให้และการบริหารจดัการผลติภัณฑ์และบริการ 

วตัถุประสงค์ รายละเอยีด 

การ ใ ห้และการบริหารจัดการ
ผลติภัณฑ์และบริการ 

การใหแ้ละบริหารจดัการผลิตภณัฑแ์ละบริการตามวตัถุประสงค ์ดงัต่อไปน้ี  



เวอร์ชนั 1.3  18 / 43 
 

วตัถุประสงค์ รายละเอยีด 

 การติดต่อส่ือสารเพ่ือให้บริการแก่คุณ การให้ขอ้มูลหรือบริการตาม 
ขอ้ซักถามของลูกคา้ (เช่น การลงนามในสัญญากับคุณ การอนุมติั
ขอ้มูลเก่ียวกับสินเช่ือและแจ้งให้คุณทราบรายละเอียดสินเช่ือและ
เง่ือนไขการช าระคืนสินเช่ือ การติดตามสญัญาเช่าแบบลีสซ่ิง / เช่าซ้ือ 
การเสนอผลิตภณัฑ์ดา้นการประกนัภยั (เช่น การประกนัภยัรถยนต์ 
ประกันรถยนต์ภาคบังคับ  (Compulsory Third Party Insurance) 
ประกันภัยคุ ้มครองการช าระเงิน (Payment Protection Insurance: 
PPI)) การขอเอกสารเพ่ิมเติม การต่ออายุกรมธรรม์ และภาษีส าหรับ
การใชย้านพาหนะบนทอ้งถนน การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัใบเรียกเก็บเงิน 
ใบเสร็จรับเงิน การแจ้งผลการสมคัรใช้บริการ) การเร่ิมให้บริการ 
(เช่น การแจง้เตือนคุณเม่ือมีการเปิดบญัชีและเร่ิมใชง้านบญัชีของคุณ 
การแจง้เตือนเก่ียวกบัการเปิดใชง้านบญัชี การให้ความช่วยเหลือและ
ให้บริการแก่ลูกคา้ การติดต่อส่ือสารกับคุณเก่ียวกับผลิตภณัฑ์และ
บริการท่ีคุณขอรับ (เช่น การตอบขอ้ซกัถามเก่ียวกบัช่องทางการช าระ
เงิน) การติดต่อทาง SMS การด าเนินการตามค าขอเม่ือคุณสมคัรใช้
ผลิตภณัฑ์หรือบริการจากบริษทัในเครือของกลุ่มกรุงศรี บริษทัใน
เครือของ MUFG Bank, Ltd. และ/หรือพนัธมิตรทางธุรกิจ 

 การออกหรือส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง การออกและส่งมอบบญัชี 
บตัร เช็ค หนงัสือรับรอง และเอกสารตอ้นรับลูกคา้ใหม่ หรือเอกสาร
อ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกับผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่คุณไม่ว่าจะอยู่ใน
รูปแบบใด รวมถึงการแจง้ลูกคา้ให้ทราบถึงวนัท่ีสัญญาประกนัภยัมี
ผลบงัคบัใช ้และ/หรือ ขอ้มูลอ่ืนเก่ียวกบัการประกนัภยั การจดัพิมพ์
และส่ง / น าส่งเอกสาร (เช่น สัญญา จดหมายตอ้นรับลูกคา้ หนังสือ
แจง้เตือนจากบริษทั ขอ้มูลเครดิตแห่งชาติ จ ากดั แบบฟอร์มการช าระ
เงิน ใบเสร็จรับเงิน เคร่ืองหมายภาษีรถยนต์ กรมธรรม์ประกันภัย 
และ/หรือ เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนใด) การออกและส่งหนังสือหรือ
เอกสารต่างๆ และ/หรือ เอกสาร / หนังสือท่ีเก่ียวกบัการลงทุน (เช่น 
หนังสือรับรองลูกค้า หนังสือแจ้งผลการท าแบบทดสอบความ
เหมาะสม หนังสือแจ้งเก่ียวกับการท าธุรกรรม จดหมายรับรอง 
จดหมายยืนยนั สัญญา และรายงานต่างๆ) การติดตามการน าส่งทาง
ไปรษณีย ์การให้ความช่วยเหลือและการแกปั้ญหาดา้นเทคนิค การท า
หน้าท่ีของส่วนงานทางธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง (เช่น การออกสัญญา การ
เบิกจ่ายสินเช่ือ และการช าระสินเช่ือ)  
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 การด าเนินการเกี่ยวกับยานพาหนะ เช่น เช่าแบบลีสซ่ิง / เช่าซ้ือ 
สินเช่ือรถ  การตรวจสอบและประเมินค่ายานพาหนะและมูลค่า
ยานพาหนะ การด าเนินกระบวนการ Top Up การจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธ์ิในยานพาหนะ การด าเนินการตรวจสอบและรับรอง
ยานพาหนะของกรมการขนส่งทางบก การคืนเอกสารทะเบียน
ยานพาหนะเม่ือส้ินสุดสญัญา  

 การด าเนินการเกี่ยวกับกองทุน การจัดให้มีการลงทะเบียนและการ
บริหารจัดการผลิตภัณฑ์และบริการ รวมทั้ งกรณีท่ีเก่ียวข้องกับ
หน่วยงานภาครัฐ การแจง้เตือนไปยงัคุณเม่ือมีการเปิดบญัชีและเร่ิม
การใชง้านบญัชีของคุณ การปฏิบติัหนา้ท่ีตามสัญญาของกลุ่มกรุงศรี 
ตลอดจนการท าธุรกรรมตามท่ีมีการร้องขอใหซ้ื้อ ขาย สบัเปล่ียน และ
โอนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ หรือกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนใด การท าตาม
ค าขอรับผลิตภณัฑ์และบริการ เช่น การให้บริการของกองทุนรวม 
การลงทะเบียนบญัชีออนไลน์ / บนโทรศัพท์มือถือ ค าขอหักบญัชี 
การให้ความเห็นชอบการลงทะเบียนบริการเดบิต / เครดิตบัญชี
โดยตรง การแนะน ากองทุน การจดัอนัดบัความเส่ียง การแจง้เตือน 
และการแจ้งขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับความเส่ียงของกองทุนรวม การ
บริหารจดัการความสัมพนัธ์และการด าเนินการต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อการ
เสนอผลิตภณัฑ์และบริการ รวมทั้ งการเสนอขอ้มูลท่ีจ าเป็นในการ
ตดัสินใจเก่ียวกบัการลงทุน การส่ือสารกบัคุณเก่ียวกบับริการต่างๆ 
การแจ้งให้คุณทราบรายละเอียดเก่ียวกับการท าธุรกรรม (เช่น การ
จดัตั้งกองทุนแลว้เสร็จ การน าเงินเขา้กองทุน การไถ่ถอน การเลิก) 
รวมทั้ งข้อมูลเก่ียวกับสถานะปัจจุบันของผลการด าเนินงานของ
กองทุนและสภาวะตลาดเป็นรายเดือน / รายไตรมาส / รายปี หรือเม่ือ
คุณร้องขอ การจดัให้มีการประชุมสามญัประจ าปีตามท่ีขอ้บงัคบัของ
กองทุน  กฎหมายและหรือกฎเกณฑ์ท่ีบงัคบัใชก้ าหนด การจดัให้มี
การสัมมนาและ การฝึกอบรมเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และบริการด้าน
กองทุน การประสานงานกบับุคคลภายนอก (เช่น ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น 
ผูจ้ดัการกองทุนยอ่ย (Sub-Manager)) การให้บริการกิจกรรมต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์และบริการของกลุ่มกรุงศรี (เช่น การบริหาร
จัดการกองทุนส่วนบุคคล การแก้ไขเพ่ิมเติมและคงสัญญาต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งตามค าขอของคุณ และ/หรือ ตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ี
บังคบัใช้) การรักษาช่ือผูใ้ช้งานของคุณและตรวจสอบผลประเมิน
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ความเส่ียงของคุณโดยใช้แบบทดสอบความเหมาะสม การแต่งตั้ ง
ผูจ้ ัดการกองทุนย่อย (Sub-Manager) ให้ปฏิบัติงานในต่างประเทศ 
หรือผู ้รับฝากทรัพย์สินเพื่อให้การสนับสนุนกลุ่มกรุงศรีในการ
น าเสนอผลิตภณัฑแ์ละบริการ การด าเนินการเก่ียวกบัเช็คท่ีถึงก าหนด
เรียกเก็บ การด าเนินการเลิกกองทุน การปิดบัญชี การอ านวยความ
สะดวกให้แ ก่ คุณกรณี ท่ี คุณขอรับผลิตภัณฑ์และบริการจาก
บุคคลภายนอก การให้การสนับสนุนและการท ากิจกรรมอ่ืนใดท่ี
เก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการดงักล่าว 

 การด าเนินการเกีย่วกบัหลกัทรัพย์และตราสารอนุพนัธ์ การใหบ้ริการ
วางแผน/ท่ีปรึกษาทางการเงิน บริการนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์
การคา้หลกัทรัพย ์การรับประกนัการจ าหน่ายหลกัทรัพย ์การจดัการ
กองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล ท่ีปรึกษาการลงทุน การ
ใหย้มืและยมืหลกัทรัพย ์การคา้ตราสารอนุพนัธ์ นายหนา้ซ้ือขายตรา
สารอนุพนัธ์ การใหค้  าปรึกษาดา้นตราสารอนุพนัธ์  และการจดัการ
กองทุนตราสารอนุพนัธ์  การจดัหาผลิตภณัฑเ์พื่อการลงทุนและ
ป้องกนัความเส่ียง (รวมถึงผลิตภณัฑข์องบุคคลภายนอก) การท าวจิยั 
การวางแผนและการวเิคราะห์ทางสถิติ เช่น ดา้นวงเงินลงทุนและ
พฤติกรรมการลงทุนของคุณ เพื่อวตัถุประสงคใ์นการพฒันา
ผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

 การด าเนินการเกีย่วกบับัตรเครดติ การพิจารณาปรับเพ่ิมหรือลด
วงเงินเครดิตทั้งท่ีเป็นการชัว่คราวหรือถาวร การปรับระดบั (อพัเกรด
หรือดาวน์เกรด)  บตัรเครดิต การทบทวนวงเงิน และการเสนอเปล่ียน
หนา้บตัรใหม่ 

 การด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับรางวัล การให้บริการแลกแตม้ คะแนน
สะสม หรือรางวลั โดยในบางกรณีจะพิจารณาจากบริการทางการเงิน 
สถานะลูกคา้ บตัรบางประเภท หรือผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีคุณสมคัร
ใช้  การออกและการประกาศรางวัลผ่ าน ส่ือต่ างๆ  ห รือผ่าน
แพลตฟอร์มเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

 การด าเนินการเกีย่วกบัการต่ออายุผลติภัณฑ์และบริการ การเสนอ 
การแจง้เตือนเก่ียวกบัการต่ออายผุลิตภณัฑแ์ละบริการ การต่ออายุ
บตัร การรักษาบญัชีเงินกู ้  
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 การด าเนินการเกีย่วกบักรมธรรม์ประกนัภัย การบริการรักษา
กรมธรรมป์ระกนัภยั การต่ออายกุรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัปัจจุบนั 
การพิจารณารับประกนัภยัส าหรับกรมธรรมป์ระกนัภยั การ
ด าเนินการเก่ียวกบัขอ้เรียกร้องตามสญัญาประกนัภยั หรือการต่ออายุ
การรับประกนั การเร่ิมมีผลของการรับประกนัท่ีไดต้่ออาย ุการ
ด าเนินการออกกรมธรรมป์ระกนัภยั การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
ตามกรมธรรมป์ระกนัภยั การช่วยจดัเตรียมเอกสารท่ีตอ้งใชใ้นการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรมป์ระกนัภยั 

 การด าเนินการเกี่ยวกับการปิดสัญญาหรือส้ินสุดความสัมพันธ์   
การด าเนินการเก่ียวกบัการปิดสญัญา การปิดบญัชีเงินฝาก การไถ่ถอน
ทรัพย์จ านอง รวมทั้ งการโอนกรรมสิทธ์ิเหนือทรัพย์หลกัประกัน  
การเสนอราคาให้แก่ลูกคา้ การปิดบญัชีของคุณ และการด าเนินการ
อ่ืนใดเพื่อบอกเลิกการใหบ้ริการแก่คุณ 

 การด าเนินการอ่ืนที่จ าเป็นต่อการให้บริการ เช่น การอ านวยความ
สะดวกในการยื่นใบสมคัรเพ่ือท าสัญญาประกนัภยัและใชบ้ริการของ 
กลุ่มกรุงศรี  

การประมวลข้อมูลการท าธุรกรรม
และ/หรือ การช าระเงนิ 

 การโอนเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใด (รวมทั้งการอ านวยความสะดวก
ในการโอนเงินหรือผลประโยชน์ดงักล่าว) การน าส่งเงิน การบริหาร
จดัการและจดัเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าภาษีอากร และดอกเบ้ีย
ส าหรับบญัชี การค านวณและโอนดอกเบ้ียและเงินปันผล (รวมทั้งการ
อ านวยความสะดวกในการด าเนินการโอนดงักล่าว)  

 การเปิดเผยข้อมูลแก่ผูป้ระกอบการและบริษัทบัตรเครดิตเพ่ือให้
อนุมติัและหกับญัชี การด าเนินการเพื่อหกับญัชีอตัโนมติั การหกับญัชี
เช็คล่วงหนา้  

 การปฏิบติัตามค าขอและค าสั่งของคุณเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และบริการ 
ร วม ถึ ง ก า รท า ธุ ร ก ร รมท า ง ก า ร เ งิ น แล ะบ ริ ก า ร เ ก่ี ย ว กั บ 
การช าระเงิน การช าระเงินตามงวด รวมทั้ งกระบวนการต่างๆ  
ในการช าระเบ้ียประกนั การให้บาร์โคด้แก่ลูกคา้ส าหรับการช าระเงิน
ค่าบริการ ค่าอากรแสตมป์ การตรวจสอบธุรกรรมการช าระเงิน  
การยืนยนัการท าธุรกรรมเสร็จส้ิน บริการเก่ียวกับการช าระเงินท่ี
เกิดข้ึนตามรอบ 
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 การเรียกเก็บเงิน (เช่น เรียกเก็บตามเช็ค) การปรับโครงสร้างหรือ
กระทบยอดบญัชี (เช่น การปรับโครงสร้างหน้ี)  

 การด า เ นินการต่างๆ เ ก่ียวกับการบันทึกรายการทางการเ งิน  
การหกัเบ้ียประกนัจากวงเงินไฟแนนซ์ยานพาหนะ การยกเลิกรายการ
ช าระเงิน การคืนเงินในกรณีท่ีกลุ่มกรุงศรีปฏิเสธท่ีจะใหบ้ริการแก่คุณ 
การสอบสวนการช าระเงินท่ีไม่ทราบท่ีมา 

 การออกและน าส่งใบก ากับภาษี ใบเรียกเก็บเงิน ใบเสร็จรับเงิน  
ใบแสดงขอ้มูลรายการเดินบญัชี 

 การเครดิตบัญชีของคุณ การท าเครดิตบาลานซ์ การพิจารณาค าขอ
ช าระหน้ีบตัรเครดิตของคุณดว้ยวธีิการหกับญัชีเงินฝาก (Direct debit) 
การระงับหรือยกเลิกการระงับบัญชี การท าให้บัตรเครดิตสามารถ
กลบัมาใชง้านได ้

 การท าการยกเลิก การยืนย ัน การเก็บรวบรวม การรับ และการ
ประมวลผลการช าระเงินเบ้ียประกนัภยั  

 การประมวลผลและส่งต่อขอ้เรียกร้องหรือค าขอของคุณหากคุณเป็น
ลูกคา้ของบริษทัในเครือของกลุ่มกรุงศรี  หรือเป็นลูกคา้ของพนัธมิตร
ทางธุรกิจของกลุ่มกรุงศรี  หรือสนใจผลิตภณัฑแ์ละบริการของบริษทั
ในเครือหรือพนัธมิตรทางธุรกิจดงักล่าว (เช่น ผลิตภณัฑ์ประกนัภยั
กองทุนรวม หุน้กูแ้ละตราสารหน้ี) การโอนเงิน 

 การจดัสรรเงินทุน การท าธุรกรรม (เช่น การด าเนินการเก่ียวกบัการ
จองซ้ือและการลงทุน การไถ่ถอน และการท าค าสั่งสับเปล่ียนหน่วย
ลงทุน การจ่ายเงินปันผล และเงินตอบแทนอ่ืนๆ) 

การตดิตามหนี ้  การแจ้งให้คุณทราบวนัครบก าหนดช าระหน้ี ยอดเงินค้างช าระ 
ดอกเบ้ีย ค่าธรรมเนียม การติดตามหน้ีและการบังคบัใช้สิทธิตาม
สัญญา การทวงถามให้ช าระเงิน การติดตามหน้ีท่ีคา้งช าระหรือเลย
ก าหนดช าระ การเขา้พ้ืนท่ีเพ่ือเรียกเก็บหน้ี การด าเนินการกับบัญชี
ของคุณให้เหมาะสมกบักรณีต่างๆ (เช่น การปรับโครงสร้างหน้ี) การ
สืบทรัพยแ์ละยึดทรัพย ์การกลบัเขา้ครอบครองทรัพยสิ์น ทรัพยสิ์นท่ี
ไดเ้ช่าแบบลีสซ่ิง / เช่าซ้ือ หรือทรัพยสิ์นท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั การ
ขายหน้ีของลูกคา้และการโอนประวติัของลูกคา้ให้แก่ผูซ้ื้อหน้ี การ
เรียกคืนเงิน 
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 การด าเนินกระบวนการขายทอดตลาด (เช่น การแจ้งให้คุณทราบ
รายละเอียดการประมูล (เช่น วนั เวลา สถานท่ี และบุคคลภายนอกท่ี
เป็นผูด้  าเนินการขายทอดตลาด)) รวมถึงเพื่อติดตามทรัพยสิ์นท่ีคุณเช่า
แบบลีสซ่ิง / เช่าซ้ือจากกลุ่มกรุงศรีตามการให้บริการสินเช่ือ เพื่อยึด
คืน การติดต่อคุณเพ่ือไถ่ถอนทรัพยสิ์นท่ีกลุ่มกรุงศรียดึคืน การจดัให้
มีการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นท่ีกลุ่มกรุงศรียึดคืน การติดต่อคุณเพ่ือ
โอกาสในการเขา้ร่วมการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นท่ีกลุ่มกรุงศรียดึคืน 
การเบิก / โอนเงินส่วนท่ีเกินมูลค่าทรัพยสิ์นขายทอดตลาด หรือการ
เรียกเก็บ / เก็บหน้ีท่ีคา้งช าระ  

 การด าเนินการเก่ียวกบับญัชีของคุณตามความเหมาะสม การติดต่อคุณ
เพ่ือติดตามหน้ี การบริหารจดัการ / หักลบเงินค่าจูงใจต่างๆ เก่ียวกบั
กรมธรรมป์ระกนัภยัของคุณ  

การปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
และการเกบ็รักษาข้อมูล 

 การกรอกข้อมูลของคุณ เก็บรวบรวม บันทึก การบริหารจัดการ
ฐานขอ้มูลของลูกคา้ รวมทั้ งบันทึกอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใช้ในการ
ให้บริการของกลุ่มกรุงศรี การปรับปรุงขอ้มูลประวติั / ขอ้มูลของ
ลูกคา้ให้เป็นปัจจุบนั ถูกตอ้ง และสมบูรณ์ การท าส าเนา หรือท าซ ้ า
เอกสารเก่ียวกับแหล่งรายได้ การบันทึกรายการทางธุรกิจและ 
การด าเนินงาน บริหารจัดการ และดูแลรักษาข้อมูลเก่ียวกับการ
ประกอบธุรกิจของกลุ่มกรุงศรี 

 การด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือรักษาข้อมูล ซ่ึงรวมถึงการยับย ั้ งการ
ด าเนินการเก่ียวกบัขอ้มูลบางส่วนของคุณ รวมถึงการเก็บรักษาสัญญา
และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งท่ีอาจมีการกล่าวอา้งถึงคุณ 

การบริการดูแลลูกค้า  การโทรศัพท์เพื่อต้อนรับลูกคา้ การรับเร่ืองร้องเรียน การตอบขอ้
ซักถามและการด าเนินการตามค าขอของคุณเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และ
บริการของกลุ่มกรุงศรี การรับฟังขอ้เสนอแนะ ความคิดเห็น การ
สอบสวนประเด็นปัญหาของคุณและเสนอแนวทางแกปั้ญหา  

 การดูแลบัญชี การวางแผน การด าเนินการ การบริหารจัดการ
ความสมัพนัธ์ (ตามสญัญา) กบัคุณ  

 การใหบ้ริการลูกคา้เก่ียวกบับตัรท่ีสูญหาย เสียหาย หรือถูกขโมย หรือ
บัตรท่ีลูกค้าไม่ได้รับ การระงับและยกเลิกบัตร การเปล่ียนบัตร
ทดแทน การพิจารณาค าขอของคุณในการยกเวน้ค่าธรรมเนียม  
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 การจัดส่งของขวัญหรือของรางวัล และการท ากิจกรรมอ่ืนใด 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการลูกคา้ 

การโฆษณา การท าการตลาด การ
แจ้งข่าวสาร การประกาศ และการ
แจ้งข้อมูลอ่ืนใดเกี่ยวกับผลติภัณฑ์
และบริการ 

 การแจง้ข่าวสารของกลุ่มกรุงศรีใหคุ้ณทราบ การประกาศ และการส่ง
ขอ้มูลรูปแบบอ่ืนใดเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการของกลุ่มกรุงศรี ทั้ง
ท่ีเป็นผลิตภณัฑแ์ละบริการในปัจจุบนัหรือผลิตภณัฑแ์ละบริการใหม่ 
และ/หรือ ของบริษทัในเครือกลุ่มธุรกิจทางการเงิน พนัธมิตรทาง
ธุรกิจ และบุคคลอ่ืนใดท่ีกลุ่มกรุงศรีมีความสัมพันธ์ด้วย (เพื่อ
ประโยชน์ในการพิจารณาข้อน้ีให้เรียกรวมกันว่า “ผลิตภัณฑ์และ
บริการทีเ่กีย่วข้องกบักลุ่มกรุงศรี”) การติดต่อหรือด าเนินการใดๆ เพ่ือ
แจง้ใหคุ้ณทราบถึงขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กลุ่มกรุงศรี ซ่ึงกลุ่มกรุงศรีเช่ือวา่คุณหรือองคก์รท่ีคุณท างานใหน้ั้นจะ
สนใจ ทั้ งน้ี โดยผ่านช่องทางการติดต่อท่ีเหมาะสม (เช่น ไปรษณีย ์
อีเมล ขอ้ความในโทรศพัท ์โทรศพัท)์  

 การใหสิ้ทธิประโยชน์และขอ้เสนอพิเศษส าหรับผลิตภณัฑแ์ละบริการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกับกลุ่มกรุงศรี การผลิตและน าเสนอโฆษณาออนไลน์
ส าหรับผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกรุงศรีโดยใชช่้องทาง
ต่างๆ (รวมถึงส่ือสังคมออนไลน์ แอปพลิเคชันท่ีใช้ส าหรับการ
สนทนาและส่งขอ้ความต่างๆ) การก าหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีจะเป็น
ลูกค้าของผลิตภัณฑ์และบริการท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มกรุงศรี หรือ
โปรแกรมส่งเสริมการขายท่ีตรงกบัความสนใจของลูกคา้กลุ่มกรุงศรี   

 การส ารวจวิเคราะห์และวิจยัดา้นการตลาด การวิเคราะห์พฤติกรรม
ลูกคา้และการแบ่งกลุ่มลูกคา้ การท าโครงการเสริมสร้างความภักดี
ของลูกค้า โปรแกรมการแนะน าลูกค้า  และ/หรือ แผนงานและ
แคมเปญอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะเดียวกนั รวมถึงแผนงานและแคมเปญดา้น
การตลาดและการขายอ่ืนใด การประกาศรางวลั การให้รางวลั และ/
หรือการจบัรางวลั การประเมินหรือปรับปรุงประสิทธิภาพของการท า
การตลาดและแคมเปญต่างๆ การบริหารจดัการความสมัพนัธ์กบัลูกคา้
และการให้ลูกคา้เขา้มีส่วนร่วม การวางแผนการส่งเสริมการขาย การ
จดังาน การประชุม สมัมนา และการเยีย่มชมกลุ่มกรุงศรี 

 

(3) การปรับปรุงคุณภาพการบริการ 



เวอร์ชนั 1.3  25 / 43 
 

วตัถุประสงค์ รายละเอยีด 

การจัดท ารายงานเกี่ยวกับการ
ให้บริการ 

การจัดท าและเผยแพร่รายงาน (ทั้ งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร) 
เก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการของกลุ่มกรุงศรี (ไดแ้ก่ รายงานเก่ียวกบัผลการ
ด าเนินงาน ผลการให้บริการ ยอดขาย ผลการติดต่อกบัลูกคา้ การหักบญัชี
ส าหรับผู ้ประกอบการและบริษัทเครือข่ายบัตร การประเ มินมูลค่า
หลกัประกนั การช าระเงินส าหรับผูป้ระกอบการและบริษทัเครือขา่ยบตัร การ
ประเมินหลกัประกนั) การจดัท ารายงานการวิเคราะห์ต่างๆ ตามขอ้ก าหนด
ของหน่วยงานท่ีมีอ านาจ รายงานการวเิคราะห์ต่างๆ (เช่น การวเิคราะห์ลูกคา้
ท่ีไม่มีการเคล่ือนไหวทางบญัชีเพ่ือเร่ิมจดัรายการส่งเสริมการขาย) และการ
รายงานประเภทอ่ืนเพ่ือวตัถุประสงคท์างธุรกิจของกลุ่มกรุงศรี  

การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์
และบริการ 

การปรับปรุงคุณภาพผลิตภณัฑ์และบริการท่ีมีอยู่ การพฒันา และทดสอบ
ผลิตภณัฑแ์ละบริการใหม่ๆ ของกลุ่มกรุงศรี การพฒันาวิธีการให้บริการใน
รูปแบบใหม่เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของคุณและเพ่ือให้ธุรกิจของกลุ่ม
กรุงศรีเติบโต รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงคุณภาพการท า
การตลาดและการเสนอขายบริการของกลุ่มกรุงศรี การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อ
ปรับปรุงระบบ (เช่น พฒันาแบบจ าลองในการแบ่งประเภทกลุ่มลูกคา้เพ่ือให้
สามารถใหบ้ริการท่ีมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน) การส ารวจความพึงพอใจของ
ลูกค้า การส ารวจผลการท างานของพนักงานกลุ่มกรุงศรี การวิเคราะห์
แนวโน้มการใช้ผลิตภณัฑ์และบริการ การให้บริการเพื่อตอบสนองความ
ต้องการเฉพาะบุคคลของคุณในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ เพ่ือ
ประสบการณ์ท่ีดีท่ีสุด (เช่น แอปพลิเคชนับนโทรศพัท์มือถือและเวบ็ไซต)์ 
การรับรู้ว่าคุณเขา้ใชง้านโดยใชเ้บราวเ์ซอร์และเคร่ืองมือต่างๆ การติดตาม
และการวเิคราะห์ผลการด าเนินงานในการใหบ้ริการ 

การวเิคราะห์ข้อมูล  การวิเคราะห์การใชบ้ริการออนไลน์ของกลุ่มกรุงศรี การศึกษาเพื่อ
วิเคราะห์ว่าช่องทางออนไลน์ใดของกลุ่มกรุงศรี (เช่น แอปพลิเคชนั
บนโทรศพัท์มือถือและเว็บไซต์) ท่ีคุณเขา้เยี่ยมชม และด้านใดของ
ช่องทางออนไลน์ท่ีคุณเห็นวา่เป็นประโยชน์มากท่ีสุด การตรวจสอบ
จ านวนผูเ้ขา้ใช้ผลิตภณัฑ์และบริการออนไลน์ของกลุ่มกรุงศรี การ
ประเมินจุดเช่ือมต่อ (Interface) และประสบการณ์ของผูใ้ชง้าน การ
ทดสอบคุณลกัษณะต่างๆ หรือฟังก์ชนัการใชง้าน การระบุแหล่งท่ีมา
ของขอ้มูลของคุณ  

 การวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ การวิเคราะห์การอนุมติั
สินเช่ือในอนาคต การสอบทานสินเช่ือของลูกค้า การตรวจสอบ
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แนวโนม้การประเมินมูลค่าสินทรัพย ์การทบทวนการประเมินมูลค่า 
(ส าหรับหลกัประกนั)  

 การระบุและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัผลิตภณัฑ์และบริการท่ีมีอยูใ่น
ปัจจุบนั รวมถึงการพฒันาขอ้มูลเชิงคุณภาพ 

การใช้งานเว็บไซต์และแพลตฟอร์ม
ของกลุ่มกรุงศรี 

การดูแล ใชง้าน ติดตาม ตรวจสอบและบริหารจดัการเวบ็ไซต ์แพลตฟอร์ม 
รวมทั้งแอปพลิเคชนับนโทรศพัทมื์อถือ เพื่ออ านวยความสะดวกและเพื่อให้
ส า ม า ร ถ ใ ช้ ง า น ได้ อ ย่ า ง เ หม า ะ สม  มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ  ป ล อดภัย  
เกิดประโยชน์สูงสุด และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของคุณ ปรับปรุงโครง
ร่าง (Layout) และเน้ือหาท่ีน าเสนอบนเวบ็ไซตแ์ละแพลตฟอร์มของกลุ่มกรุง
ศรี ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงระบบต่างๆ ของกลุ่มกรุงศรีและให้ความ
ช่วยเหลือดา้นเทคนิคแก่คุณ 

 

(4) การบริหารจดัการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ การป้องกนัการทุจริตฉ้อฉล และการปฏบิัตติามกฎหมาย และการ

รักษาความปลอดภัยของข้อมูล 

วตัถุประสงค์ รายละเอยีด 

การตรวจจบั การป้องกนัการทุจริต 
และการรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูล 

การคน้หา ตรวจจบั ป้องกนัความเส่ียง และแกปั้ญหาการทุจริต การฉ้อฉล 
การหลอกลวง  รวมถึงธุรกรรมและแอปพลิเคชนัท่ีมีลกัษณะเป็นการทุจริต 
การระบุปัญหา การติดตามตรวจสอบ การยืนยนัตวัตน และการควบคุมการ
บนัทึกรายการ (Logs) ในการท ากิจกรรมบนเครือข่าย การด าเนินการอ่ืนใด
เพ่ือป้องกนักิจกรรมท่ีจงใจให้เกิดความเสียหายกิจกรรมท่ีผิดกฎหมาย หรือ
กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบ ารุงรักษาขอ้มูลในกรณีท่ีสามารถด าเนินการได ้  
การตรวจหาเหตุการณ์ดา้นความปลอดภยั การสืบสวนเก่ียวกบัความปลอดภยั
ของขอ้มูล การรักษาความปลอดภยัในชีวติ สุขอนามยั ทรัพยสิ์น และสิทธิอ่ืน
ใดของบุคคล  

การบริหารจดัการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 การติดตามตรวจสอบระบบ เคร่ืองมือ และอินเทอร์เน็ตเพื่อใหร้ะบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศมีความปลอดภยั การทดสอบการเขา้ถึงและการ
บ ารุงรักษาระบบ การแกไ้ขจุดบกพร่อง (Debugging) และขอ้ผดิพลาด 
การวิเคราะห์การใชบ้ริการออนไลน์ของกลุ่มกรุงศรี  การด าเนินการ
อ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการบ ารุงรักษาข้อมูล และงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของกลุ่มกรุงศรี  การพฒันาและบริหารจดัการระบบ การ
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ให้การสนบัสนุนดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและความช่วยเหลือเม่ือ
เกิดปัญหา (Helpdesk)  

 การปฏิบัติตามนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างและ
รักษารหัสและช่ือผูใ้ช้งานส าหรับคุณ การบริหารจดัการการเขา้ถึง
ระบบต่างๆ ท่ีกลุ่มกรุงศรีมีสิทธิเข้าถึง การลบบัญชีท่ีไม่มีการ
เคล่ือนไหว การใชร้ะบบควบคุมทางธุรกิจเพ่ือใหก้ลุ่มกรุงศรีสามารถ
ประกอบธุรกิจได ้การระบุและแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของกลุ่มกรุงศรี การรักษาความปลอดภยัให้แก่ระบบของ
กลุ่มกรุงศรี 

การปฏบิัตติามกฎหมายและการ
ระงบัข้อพพิาท 

การปฏิบติัตามกฎหมายท่ีบงัคบัใช้ (รวมถึงกฎหมายอนุบญัญติัต่างๆ แนว
ปฏิบัติตามกฎหมายหรือของหน่วยงานก ากับดูแล จรรยาบรรณ ค าสั่ง 
ความเห็น การตีความ ตลอดจนนโยบายภายในของกลุ่มกรุงศรีและของ
บริษทัในเครือ) การฟ้องคดี การต่อสู้คดี การเขา้ร่วมเป็นคู่ความ กระบวน
พิจารณาทางกฎหมาย หรือการด าเนินการอย่างอ่ืนใดเพ่ือต่อสู้ในคดีแพ่ง 
คดีอาญา การด าเนินคดีตามกฎหมาย หรือกรณีท่ีมีหมายเรียกพยาน 
กระบวนการทางกฎหมาย กระบวนการบงัคบัคดี ขอ้ก าหนดดา้นการก ากบั
ดูแล การบงัคบัใชก้ฎหมาย การใชสิ้ทธิตามกฎหมายของกลุ่มกรุงศรี หรือการ
ยกขอ้ต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย รวมถึงการติดตามหน้ีและการเรียกให้
ช าระหน้ีท่ีคา้งช าระ การสืบสวนและการมีความสัมพนัธ์ในรูปแบบอ่ืนใดกบั
หน่วยงานภาครัฐ หรือปฏิบติัตามค าสั่งของเจา้หนา้ท่ีรัฐซ่ึงอาจรวมถึงค าสั่ง
จากเจา้หนา้ท่ีรัฐท่ีอยูน่อกประเทศไทย และ/หรือ การใหค้วามร่วมมือกบัศาล 
หน่วยงานก ากบัดูแล เจา้หนา้ท่ีรัฐ และหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายเม่ือกลุ่ม
กรุงศรีมีเหตุผลอนัสมควรให้เช่ือว่ากลุ่มกรุงศรีมีหนา้ท่ีตามกฎหมายท่ีตอ้ง
กระท าเช่นนั้น และเม่ือกลุ่มกรุงศรีจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งเปิดเผยขอ้มูลของคุณ
เพื่อปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎหมาย การแกไ้ขขอ้ร้องเรียนรวมทั้งขอ้พิพาท การ
ปฏิบติัตามเกณฑ์การก ากบัดูแล การระงบัขอ้พิพาท การวางทรัพยข์องคุณ
แทนการช าระหน้ีท่ีกรมบงัคบัคดี  
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(5) การบริหารจดัการธุรกจิของกลุ่มกรุงศรี  

วตัถุประสงค์ รายละเอยีด 

การบริหารจดัการธุรกจิ การประกอบธุรกิจของกลุ่มกรุงศรี ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการวาง 
กลยุทธ์และการวางแผนส าหรับองค์กรในการประกอบธุรกิจและในด้าน
การเงินของกลุ่มกรุงศรี  การเพ่ิมและทดสอบระบบ / กระบวนการต่างๆ การ
บริหารจดัการงานธุรการภายในกลุ่มกรุงศรี การติดตามและการอา้งอิง (เช่น 
เม่ือกลุ่มกรุงศรีไดรั้บค าขอจากคุณ) การจดัเก็บ (เช่น การส ารองขอ้มูลและ
การจัดเก็บขอ้มูลในฐานขอ้มูลแยกต่างหาก) การปฏิบัติตามนโยบายด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและความต่อเน่ืองของระบบและการด าเนินงาน การ
ปฏิบติัหนา้ท่ีตามสัญญาท่ีกลุ่มกรุงศรีเป็นคู่สัญญา (เช่น สัญญากบัพนัธมิตร
ทางธุรกิจของกลุ่มกรุงศรี  ผูใ้ห้บริการแก่กลุ่มกรุงศรี หรือบริษทัหลกัทรัพย์
จัดการกองทุนต่างๆ) สัญญาท่ีกลุ่มกรุงศรีกระท าการเป็นนายหน้าหรือ
ตวัแทน การบริหารและควบคุมป้องกนัความเส่ียง  การก ากบัดูแลกิจการ การ
บริหารดา้นการเงินและบญัชี ตลอดจนการตรวจสอบ การบริหารจดัการทาง
ธุรกิจ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนปฏิบติัตามนโยบายและกระบวนการต่างๆ ตามหลกัการก ากบัดูแล
กิจการภายใน และแนวปฏิบติัดา้นธรรมาภิบาลท่ีดี  

การท าธุรกรรมขององค์กร เม่ือมีการขาย โอน ควบรวม ปรับโครงสร้าง หรือการด าเนินการอ่ืนใดท่ีมี
ลกัษณะคลา้ยกบัท่ีระบุไวข้า้งตน้ กลุ่มกรุงศรีตอ้งเปิดเผยและโอนขอ้มูลของ
คุณให้แก่บุคคลภายนอกรายใดรายหน่ึงหรือหลายรายตามขอ้ก าหนดในการ
ท าธุรกรรมดงักล่าว 

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 
แ ล ะ ก า ร ส่ื อ ส าร เ กี่ ย วกั บ ก า ร
ประกอบธุรกจิ 
 
(ว ัตถุประสงค์ข้อน้ีใช้ในกรณีท่ี
กลุ่มกรุงศรีเก็บรวบรวมขอ้มูลของ
คุณในฐานะบุคคลท่ีสัมพันธ์กัน
ของพนัธมิตรทางธุรกิจ) 

 การซ้ือผลิตภณัฑ์หรือบริการจากพนัธมิตรทางธุรกิจของกลุ่มกรุงศรี 
(เช่น การสร้างและส่งค าสั่งซ้ือให้แก่คุณหรือแก่พนัธมิตรทางธุรกิจ) 
การติดต่อคุณเม่ือคุณหรือพันธมิตรทางธุรกิจขายผลิตภัณฑ์และ
บริการให้แก่กลุ่มกรุงศรี การด าเนินการเก่ียวกับการช าระเงิน การ
ควบคุมดูแลการปฏิบติัตามสัญญาและนโยบายของกลุ่มกรุงศรีของ
คุณหรือพนัธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดภายใน
กลุ่มกรุงศรีรวมทั้ งข้อก าหนดของบริษัทในเครือของกลุ่มกรุงศรี 
(รวมทั้งการสืบสวนและด าเนินการแกไ้ขการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนด
หรือนโยบายดงักล่าวดว้ย) 
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 การส่ือสารกบัคุณหรือพนัธมิตรทางธุรกิจเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจ 
(เช่น การส่ือสารกบัพนัธมิตรทางธุรกิจเก่ียวกบัโครงการของกลุ่มกรุง
ศรี หรือโครงการของพนัธมิตรทางธุรกิจ) หรือเก่ียวกบัโอกาสทาง
ธุรกิจอ่ืนๆ (เช่น ตอบขอ้ซักถามหรือค าขอ แจ้งข่าวรวมทั้งส่ิงพิมพ์
ต่างๆ ซ่ึงคุณอาจสนใจ) 

 

(6) ความสัมพนัธ์กบัผู้ถือหุ้นของบริษัทในกลุ่มกรุงศรี 

วตัถุประสงค์ รายละเอยีด 

การบริหารจัดการเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น
ของบริษัทในกลุ่มกรุงศรี 

การพิสูจน์ตวัตนและลายมือช่ือ เช่น เม่ือคุณติดต่อท าธุรกรรม ใชสิ้ทธิตาม
กฎหมายในฐานะผูถื้อหุ้นกับบริษทัในกลุ่มกรุงศรีท่ีคุณเป็นผูถื้อหุ้น หรือ
กระท าการใดๆ ในนามของผูถื้อหุ้น การบริหารจดัการการประชุมผูถื้อหุ้น 
การเขา้ประชุมผูถื้อหุ้น การออกเสียง การงดออกเสียง การออก / โอนใบหุน้ 
การซ้ือ / จ าหน่ายหุน้ ทะเบียนผูถื้อหุน้ หรือเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

2.3. ข้อมูลส่วนบุคคลทีม่คีวามละเอยีดอ่อน 

กลุ่มกรุงศรีอาจเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความละเอียดอ่อนเฉพาะเม่ือกลุ่มกรุงศรีไดรั้บความ
ยินยอมโดยชดัแจง้จากคุณเท่านั้น เวน้แต่ในกรณีท่ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ยกข้ึนต่อสู้
สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ปฏิบติัตามหรือใชสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ตลอดจนเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมาย เพื่อ
ประโยชน์สาธารณะท่ีส าคญั หรือในกรณีอ่ืนใดท่ีกฎหมายก าหนดและไดอ้นุญาตไว ้ในกรณีท่ีกลุ่มกรุงศรีตอ้งไดรั้บ
ความยินยอมจากคุณ กลุ่มกรุงศรีจะขอความยินยอมจากคุณโดยใชว้ิธีการท่ีเหมาะสม ทั้งน้ี ประเภทของขอ้มูลส่วน
บุคคลท่ีมีความละเอียดอ่อนซ่ึงกลุ่มกรุงศรีจะเก็บรวบรวมจากคุณนั้น จะข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่างๆ ซ่ึงรวมถึงขอ้พิจารณาวา่
บริษทัในกลุ่มกรุงศรีท่ีคุณไดติ้ดต่อดว้ย 

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลทีม่คีวาม

ละเอยีดอ่อน 
วตัถุประสงค์ 

บันทกึประวตัอิาชญากรรม การเก็บรวบรวมและใชบ้ันทึกประวติัอาชญากรรมของคุณเพ่ือ
คน้หาและป้องกันการกระท าผิดกฎหมายและการทุจริตฉ้อฉล 
การด าเนินคดีเม่ือมีเหตุดงักล่าว รวมถึงในกรณีท่ีตอ้งปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดของกฎหมายและกฎระเบียบท่ีบงัคบัใช ้

ข้อมูลชีวภาพ กลุ่มกรุงศรีต้องเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลชีวภาพของคุณ  
(เช่น ข้อมูลภาพจ าลองใบหน้า ข้อมูลจ าลองลายน้ิวมือ) เพ่ือ
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ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลทีม่คีวาม

ละเอยีดอ่อน 
วตัถุประสงค์ 

ตรวจสอบตวัตนของลูกคา้ในกระบวนการพิจารณาเพื่อออกบตัร
เครดิต และ/หรือ เพ่ืออนุมติัสินเช่ือส่วนบุคคล เพ่ือยืนยนัตวัตน 
สมคัรใช ้เขา้ถึง และ/หรือ ด าเนินการอ่ืนใดเพื่อใชผ้ลิตภณัฑแ์ละ
บริการของกลุ่มกรุงศรี (เช่น การเปิดหรือเขา้ถึงบญัชีโดยใชแ้อป
พลิเคชนับนโทรศพัทมื์อถือ) การเปิดบญัชีผา่นสาขา) 
นอกจากน้ี กลุ่มกรุงศรีอาจเก็บขอ้มูลเสียงของคุณ เพ่ือตรวจสอบ
ตวัตนของลูกคา้ในการแกปั้ญหาท่ีคุณแจง้ รวมทั้งเปิดเผยขอ้มูล
เสียงของคุณให้กับผูใ้ห้บริการด้านการรับรู้เสียงเพ่ือปรับและ
วเิคราะห์ขอ้มูลเสียงของคุณ 

ข้อมูลศาสนา โดยทัว่ไป การเสนอผลิตภณัฑแ์ละบริการให้แก่คุณนั้น กลุ่มกรุง
ศรีจะไม่ขอขอ้มูลเก่ียวกับศาสนาจากคุณ อย่างไรก็ตาม ในทาง
ปฏิบติั กลุ่มกรุงศรีอาจไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัศาสนาจากคุณโดยมิ
อาจหลีกเล่ียงได้ (เช่น เ ม่ือกลุ่มกรุงศรีสแกนบัตรประจ าตัว
ประชาชนของคุณเพื่อใชเ้ป็นเอกสารประกอบการท าสญัญา / การ
สมัครใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ หรือเพื่อตรวจสอบตัวตนของ
กรรมการ ผูมี้อ  านาจลงนามของบริษทั) ในกรณีเช่นวา่น้ี กลุ่มกรุง
ศรีจะรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลเก่ียวกบัศาสนาของคุณตาม
กฎหมายท่ีบงัคบัใช ้ 

ข้อมูลความพกิาร หากคุณมีความพิการ กลุ่มกรุงศรีอาจตอ้งเก็บรวบรวม ใช ้หรือ
เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความพิการของคุณ รวมทั้งลายพิมพน้ิ์วมือ
ของคุณเพ่ือจดัท าสัญญาระหวา่งคุณกบักลุ่มกรุงศรี (เช่น หากคุณ
มีความพิการและไม่สามารถลงลายมือช่ือในสญัญากบักลุ่มกรุงศรี
ได ้กลุ่มกรุงศรีจะขอใหคุ้ณใชล้ายพิมพน้ิ์วมือแทน) 

ข้อมูลส่วนบุคคลทีล่ะเอยีดอ่อนในกรณีของ
ลูกค้ากลุ่มเปราะบาง 

ในกรณีท่ีคุณเป็นลูกค้าซ่ึงกลุ่มกรุงศรีเห็นว่าจะต้องใช้ความ
ระมัดระวงัในการติดต่อและให้บริการเป็นพิเศษ เช่น มีความ
บกพร่องทางการได้ยินหรือการมองเห็น มีภาวะบกพร่องทาง
สุขภาพ หรือมีลักษณะบกพร่องประการอ่ืนใด ตามประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กลุ่มกรุงศรีจ าเป็นท่ีจะต้อง
รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความละเอียดอ่อนตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด (เช่น ขอ้มูลสุขภาพ ขอ้มูลความพิการ) เพ่ือจดักลุ่มและ
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ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลทีม่คีวาม

ละเอยีดอ่อน 
วตัถุประสงค์ 

วเิคราะห์ลูกคา้เพ่ือน าเสนอผลิตภณัฑท่ี์สอดคลอ้งกบัประเภทของ
กลุ่มลูกคา้ ทั้งน้ี เพ่ือให้คุณไดรั้บขอ้มูลและผลิตภณัฑแ์ละบริการ
อยา่งเป็นธรรม 

   

3. บุคคลทีก่ลุ่มกรุงศรีเปิดเผยข้อมูลของคุณ 

กลุ่มกรุงศรีอาจเปิดเผยขอ้มูลของคุณให้แก่บุคคลดงัต่อไปน้ีเพ่ือวตัถุประสงคต์ามท่ีไดร้ะบุไวใ้นขอ้ 2 ขา้งตน้ ทั้งน้ี ข้ึนอยู่
กบัลกัษณะความสัมพนัธ์ของคุณกบักลุ่มกรุงศรี บริษทัในกลุ่มกรุงศรีท่ีคุณไดติ้ดต่อดว้ย ตลอดจนลกัษณะของผลิตภณัฑ์
และบริการท่ีคุณไดรั้บจากกลุ่มกรุงศรี  

ประเภทผู้รับข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอยีด 

บริษัทในเครือ กลุ่มกรุงศรีอาจตอ้งเปิดเผยขอ้มูลของคุณใหบ้ริษทัอ่ืนในกลุ่มกรุงศรี บริษทัในเครือ
ของกลุ่มกรุงศรี และบริษทัอ่ืนใดภายใตก้ลุ่มกรุงศรี และให้หมายรวมถึง MUFG 
Bank, Ltd. และบริษทัในกลุ่มของ MUFG ท่ีตั้งอยูใ่นประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆ 
ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงประเทศญ่ีปุ่น ประเทศสิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และ 
สหราชอาณาจกัร 
นอกจากน้ี กลุ่มกรุงศรีอาจต้องเปิดเผยข้อมูลของคุณในระบบจัดเก็บข้อมูล
ส่วนกลาง หรือน าไปประมวลผลท่ีศูนยก์ลางในการประมวลผลขอ้มูลภายในกลุ่ม
กรุงศรี บริษทัในเครือของกลุ่มกรุงศรี และบริษทัอ่ืนใดภายใตก้ลุ่มกรุงศรี ทั้ งน้ี 
เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพ  

ผู้ให้บริการ กลุ่มกรุงศรีอาจวา่จา้งบริษทัอ่ืนใหเ้ป็นผูใ้หบ้ริการแทนกลุ่มกรุงศรี และสนบัสนุน
การประกอบธุรกิจของกลุ่มกรุงศรี (เช่น ผูใ้ห้บริการภายนอก ตวัแทน ผูรั้บจา้งช่วง
งานต่อ) โดยกลุ่มกรุงศรีอาจตอ้งเปิดเผยขอ้มูลของคุณใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการเหล่าน้ี หรือ
ผูใ้ห้บริการดังกล่าวอาจเก็บรวบรวมขอ้มูลของคุณแทนกลุ่มกรุงศรี เพื่อใช้ใน
วตัถุประสงคท์างธุรกิจต่างๆ รวมถึงการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ 
เช่น  กลุ่มกรุงศรีวา่จา้งและมอบหมายงานบางส่วนใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ และ/หรือ ซอฟท์แวร์ รวมถึงผูใ้ห้บริการดา้นการ
จัดเก็บข้อมูล และ/หรือ เอกสาร ผู ้ให้บริการ Cloud ผู ้ให้บริการซอฟต์แวร์ 
แพลตฟอร์ม เครือข่าย ผูพ้ฒันาเว็บไซต์ ผูใ้ห้บริการด้านการจัดส่งไปรษณีย ์ผู ้
ให้บริการด้านโลจิสติกส์ ผูใ้ห้บริการดา้นการท าลาย ผูใ้ห้บริการดา้นการจดัส่ง
เอกสาร ผูใ้ห้บริการดา้นธุรการและการสนบัสนุนการประกอบธุรกิจ ผูใ้ห้บริการ
ดา้นการช าระเงิน ผูใ้ห้บริการจดัพิมพบ์ตัร ผูใ้ห้บริการจดัพิมพเ์อกสารเพื่อใชเ้ป็น
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ประเภทผู้รับข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอยีด 
ใบเรียกเก็บเงิน จดหมาย และ/หรือ เอกสารอ่ืนใด คลังสินค้า ผูติ้ดตามหน้ี ผู ้
ให้บริการด้านการจัดการแลกคะแนนสะสม ผู ้ให้บริการด้านการจัดการเพื่อ
เสริมสร้างความภกัดีของลูกคา้ บริษทัผูใ้ห้บริการด้านการวิจัย การวิเคราะห์ ผู ้
ให้บริการดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน บริษทัผูใ้หบ้ริการดา้นการตลาด ผูใ้ห้บริการดา้น
การส่งอีเมล ผู ้ให้บริการด้านการส่ง SMS ผู ้ให้บริการด้านการป้อนข้อมูล ผู ้
ให้บริการดา้นการท า Credit Scoring ตวัแทนผูใ้ห้บริการการขายทางโทรศัพท์ ผู ้
ให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูล  ผู ้ให้บริการยึดทรัพย์ ผู ้ให้บริการการโอน
กรรมสิทธ์ิ ผูใ้ห้บริการเก่ียวกับโทรคมนาคมและการส่ือสาร ผูใ้ห้บริการด้าน 
Crowd Funding ผู ้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ผู ้ให้บริการด้านโทรศัพท์มือถือ  ผู ้
ใหบ้ริการดา้น Digital ID ผูใ้หบ้ริการดา้นการโฆษณา ผูใ้หบ้ริการเก่ียวกบัส่ือสงัคม
ออนไลน์ บริษัทผูใ้ห้บริการข้อมูลอ้างอิงเก่ียวกับสินเช่ือ ผูใ้ห้บริการด้านการ
บริหารความเส่ียง ผู ้รายงานข่าว ผู ้ให้บริการด้านประชาสัมพันธ์ และ/หรือ 
Dispatcher ผูใ้ห้บริการดา้นเครือข่ายการช าระเงิน ผูใ้ห้บริการเก่ียวกบัการจดัเก็บ
และท าลายเอกสาร ผูใ้ห้บริการดา้นการส ารองขอ้มูล ตวัแทนผูใ้ห้บริการการขาย
ระบบทางไกล ผูใ้หบ้ริการเก่ียวกบัการจดทะเบียนทรัพยสิ์น ผูใ้หบ้ริการประเมินค่า
ทรัพยสิ์น ตรวจสอบทรัพยสิ์น ผูใ้หบ้ริการดา้นการขายทอดตลาด  
นอกจากน้ี กลุ่มกรุงศรีอาจต้องเปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลของคุณให้แก่ผู ้
ให้บริการของบริษัทประกันภัย (เช่น ผูส้ ารวจความเสียหาย ผูเ้จรจาตกลงค่า
สินไหมทดแทน โรงพยาบาล อู่ซ่อมรถยนต ์และบริษทัประกนัภยัของคู่กรณี) 
ในกรณีท่ีกลุ่มกรุงศรีเก็บรวบรวมขอ้มูลของคุณในฐานะบุคคลท่ีสัมพนัธ์กนัของ
พันธมิตรทางธุรกิจ กลุ่มกรุงศรีจะเปิดเผยข้อมูลของคุณให้แก่พันธมิตรด้าน
ผลิตภณัฑแ์ละบริการอ่ืนๆ ของกลุ่มกรุงศรี 

ทีป่รึกษาวชิาชีพ กลุ่มกรุงศรีอาจตอ้งเปิดเผยขอ้มูลของคุณใหแ้ก่ท่ีปรึกษาวิชาชีพดา้นการตรวจสอบ 
กฎหมาย บญัชี และการบริการทางภาษีซ่ึงเป็นผูช่้วยเหลือในการประกอบธุรกิจของ 
กลุ่มกรุงศรี และช่วยกลุ่มกรุงศรีในการต่อสูค้ดีหรือฟ้องร้องด าเนินคดีตามกฎหมาย 
ริเร่ิมและจดัการขายทอดตลาด  หรือด าเนินการทางกฎหมายอยา่งอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง 
ไดแ้ก่ การวางทรัพยแ์ทนการปฏิบติัการช าระหน้ี 
ในกรณีท่ีกลุ่มกรุงศรีเก็บรวบรวมขอ้มูลของคุณในฐานะบุคคลท่ีสัมพนัธ์กนัของ
พนัธมิตรทางธุรกิจซ่ึงเป็นท่ีปรึกษาวิชาชีพของกลุ่มกรุงศรี กลุ่มกรุงศรีจะเปิดเผย
ขอ้มูลของคุณใหแ้ก่พนัธมิตรซ่ึงเป็นท่ีปรึกษาวชิาชีพอ่ืนๆ ของกลุ่มกรุงศรี 

พนัธมติรทางธุรกจิ กลุ่มกรุงศรีอาจตอ้งเปิดเผยขอ้มูลของคุณให้แก่บริษทัต่างๆ ท่ีกลุ่มกรุงศรีร่วมงาน
ดว้ยเพื่อเสนอหรือปรับปรุงการให้บริการแก่ลูกคา้ของกลุ่มกรุงศรีในปัจจุบนัหรือ
ในอนาคต เช่น สายการบิน โรงแรม สถานออกก าลังกาย ผู ้ให้บริการด้าน
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โทรคมนาคมและการส่ือสาร บริษทัผูใ้หบ้ริการเก่ียวกบัการบริหารจดัการและปรับ
โครงสร้างหน้ี ผูป้ระกอบการท่ีคุณซ้ือผลิตภณัฑแ์ละบริการเพื่อใชใ้นวตัถุประสงค์
ต่างๆ (เช่น เพ่ือด าเนินการตามค าสัง่ซ้ือ จดัเตรียมและส่งมอบผลิตภณัฑแ์ละบริการ
ท่ีคุณสั่งซ้ือ) พนัธมิตรท่ีมีการร่วมมือกนั (Co-Branding) บริษทัผูรั้บประกนัภยัและ
ผูรั้บประกนัภยัต่อ (เช่น ประกนัภยัรถยนต์ ประกนัสุขภาพ ประกนัภยัทรัพยสิ์น 
ประกันการเดินทาง ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล) ตวัแทนและผูค้า้ ผูค้า้ท่ีส่งค า
ขอรับไฟแนนซ์ของลูกคา้ให้แก่กลุ่มกรุงศรี บริษทัผูใ้ห้บริการดา้นโทรคมนาคม
และการส่ือสาร ผูใ้ห้บริการดา้นแพลตฟอร์มการช าระเงินและเคาน์เตอร์เซอร์วสิ ผู ้
ให้บริการดา้นการส ารวจ ผูใ้ห้บริการดา้นการท าการตลาด การจดัท าส่ือโฆษณา
และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ธนาคารและสถาบันการเงินอ่ืน บริษัท
หลกัทรัพยจ์ัดการกองทุน บริษทัหลกัทรัพย ์บริษทัด้านการตลาด ตวัแทนของ
สถาบันการเงิน บริษัทผู ้ให้บริการเก่ียวกับหมายเลขโทรศัพท์ ผู ้ให้บริการ
แพลตฟอร์มตลาดส าหรับผลิตภณัฑ์และบริการทางการเงิน ผูป้ระกอบการธุรกิจ
พฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์ส่งค าขอสินเช่ือของคุณใหแ้ก่กลุ่มกรุงศรี ตวัแทนขายของ
ผูพ้ฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 
ในกรณีท่ีกลุ่มกรุงศรีเก็บรวบรวมขอ้มูลของคุณในฐานะบุคคลท่ีสัมพนัธ์กนัของ
พนัธมิตรทางธุรกิจ กลุ่มกรุงศรีจะเปิดเผยขอ้มูลของคุณให้แก่พนัธมิตรทางธุรกิจ
อ่ืนๆ ของกลุ่มกรุงศรี 

สถาบันการเงนิ ข้อมูลเครดติ หรือ
ประกนัภัย 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการเงินท่ีให้ความช่วยเหลือกลุ่มกรุงศรีเก่ียวกบัการให้บริการทาง
การเงิน (เช่น ธนาคารอ่ืน สถาบนัการเงินอ่ืน บริษทัท่ีประกอบธุรกิจการเงินอ่ืน 
บริษัทข้อมูลเครดิต ผู ้ติดตามหน้ีสิน องค์กรด้านการบริหารจัดการหน้ีสิน  
ผูใ้ห้บริการดา้นการช าระเงิน ผูใ้ห้บริการดา้นการส่งขอ้ความเก่ียวกบัธุรกรรมทาง
การเ งินท่ี มีความปลอดภัย )  การท า ธุรกรรมช าระเ งินและสินเ ช่ือทั่วโลก  
การประมวลผลธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลก ตลอดจนการท าธุรกรรม
หลกัทรัพยท์ั้ งในประเทศและระหว่างประเทศ และธุรกรรมการช าระเงิน รวมถึง
กิจการให้บริการขอ้มูลอา้งอิงเก่ียวกบัสินเช่ือ หน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีรับรองคุณภาพ 
หน่วยงานท่ีใหบ้ริการเก่ียวกบัการปราบปรามการทุจริต หน่วยงานท่ีใหบ้ริการดา้น
การติดตามหน้ีสินและการสืบทรัพย ์รวมทั้งบริษทัหลกัทรัพยบ์ริหารจดัการกองทุน 
บริการเป็นนายทะเบียน ผูรั้บประโยชน์ คู่สัญญา ธนาคาร สถาบันการเงินและ
บริษทับตัรเครดิต 
นอกจากน้ี กลุ่มกรุงศรีในฐานะเป็นนายหนา้ประกนัภยัอาจตอ้งเปิดเผยขอ้มูลของ
คุณให้แก่พนัธมิตรของกลุ่มกรุงศรีซ่ึงเป็นบริษทัประกนัภยั (เช่น บริษทัประกนัภยั
รถยนต ์ประกนัภยัทรัพยสิ์นหรือประกนัชีวติ) 
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บุคคลภายนอกที่คุณมอบอ านาจ
ห รื อ ก า หนด ใ ห้ ก ลุ่ ม ก รุ ง ศ รี
สามารถเปิดเผยข้อมูลของคุณได้  

กลุ่มกรุงศรีอาจตอ้งเปิดเผยขอ้มูลของคุณตามท่ีคุณไดใ้ห้ความยินยอมหรือตามท่ี
คุณก าหนด เช่น พนัธมิตรทางธุรกิจของกลุ่มกรุงศรี 

บุคคลภายนอกที่ เ ป็นผู้รับโอน
สิทธิ ผู้รับโอน หรือผู้รับโอนตาม
สัญญาแปลงหนีใ้หม่ 

กลุ่มกรุงศรีอาจโอนสิทธิ โอน หรือท าสญัญาแปลงหน้ีใหม่เพ่ือโอนสิทธิและหนา้ท่ี
ของกลุ่มกรุงศรีให้แก่บุคคลภายนอก ทั้งน้ี เป็นไปตามท่ีก าหนดในสัญญาระหวา่ง
คุณกบักลุ่มกรุงศรี กลุ่มกรุงศรีอาจเปิดเผยหรือโอนขอ้มูลของคุณให้แก่ผูรั้บโอน
สิทธิ ผูรั้บโอน หรือผูรั้บโอนตามสัญญาแปลงหน้ีใหม่ ตลอดจนผูท่ี้จะเป็นผูรั้บโอน
สิทธิ ผูท่ี้จะเป็นผูรั้บโอน หรือผูท่ี้จะเป็นผูรั้บโอนตามสญัญาแปลงหน้ีใหม่  

บุคคลภายนอกที่กระท าการแทน
คุณหรือให้บริการแก่คุณ 

กลุ่มกรุงศรีอาจตอ้งเปิดเผยหรือโอนขอ้มูลของคุณให้แก่ผูแ้ทน / นายจา้งของคุณ 
ผูใ้ห้การสนับสนุน และบุคคลภายนอกท่ีมีบทบาทหน้าท่ีในการให้บริการแก่คุณ 
หรือบุคคลท่ีกระท าการแทนคุณอาจให้ข้อมูลเ ก่ียวกับคุณแก่กลุ่มกรุงศรี   
(เช่น โรงพยาบาล อู่ซ่อมรถยนต)์ 

บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องในการ
ท าธุรกรรมของนิตบุิคคล 

กลุ่มกรุงศรีอาจต้องเปิดเผยหรือโอนข้อมูลของคุณให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจ  
นักลงทุน ผูถื้อหุ้นท่ีมีนัยส าคญั ผูรั้บโอนสิทธิ บุคคลผูท่ี้จะไดรั้บโอนสิทธิ ผูรั้บ
โอน หรือบุคคลผู ้ท่ีจะเ ป็นผู ้รับโอนหากว่ามีการปรับโครงสร้างองค์กร  
การควบรวมกิจการ การไดม้าซ่ึงกิจการ การจ าหน่าย การซ้ือ การร่วมทุน การโอน
สิทธิ การเลิกกิจการ หรือเหตุการณ์อ่ืนใดท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัและมีการโอน 
หรือจ าหน่ายไปซ่ึงธุรกิจ สินทรัพย ์หรือหุ้นของกลุ่มกรุงศรีไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึง
หรือทั้งหมด 

หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงาน
อ่ืนที่กลุ่ มก รุงศรี ต้องเ ปิด เผย
ข้ อ มู ล ส่ ว น บุ ค ค ล เ พ่ื อ
วัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือ
วตัถุประสงค์ทีส่ าคญัอ่ืนใด 

กลุ่มกรุงศรีอาจตอ้งเปิดเผยขอ้มูลของคุณใหแ้ก่ 
 หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานท่ีบังคบัใช้กฎหมาย หน่วยงานท่ีมีอ านาจ
ควบคุมและก ากับดูแล (เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย คณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์กรมสรรพากร ส านกังานป้องกนั
และปราบปรามการฟอกเงิน บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศ
ไทย) จ ากัด กรมการปกครอง เจ้าหน้าท่ีต ารวจ ศาล กรมบังคับคดี  
กรมการขนส่งทางบกส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู ้บริโภค  
กรมการปกครอง หน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีดา้นการจดทะเบียนหลกัประกนั 
หน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีจดทะเบียนหลกัทรัพยป์ระเภทไร้ใบหลกัทรัพย ์การ
จดทะเบียนจ าน าหุน้ การจดทะเบียนรถยนต ์(ในกรณีท่ีคุณซ้ือประกนัภยั
ภาคบังคบั) ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกนัภยั (เพ่ือเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล
ของคุณต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
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ประกนัภยั เพ่ือประโยชน์ในการก ากบัและส่งเสริมธุรกิจประกนัภยัตาม
กฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการ
ประกนัชีวิต และตามนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั ท่ีเวบ็ไซต ์
https://www.oic.or.th/) 

 หน่วยงานอ่ืนเ พ่ือวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย การก ากับดูแลและ
วตัถุประสงค์อ่ืนใดท่ีมีความส าคญั อีกทั้งยงัอาจตอ้งเปิดเผยขอ้มูลส่วน
บุคคลในกรณีท่ีหน่วยงานก ากับดูแลหรือหน่วยงานภาครัฐร้องขอเพ่ือ
บงัคบัตามกฎหมาย การปฏิบติัตามค าสัง่ทางกฎหมาย การตรวจสอบ หรือ
กระบวนการทางกฎหมาย / การฟ้องร้อง  

ผู้ให้บริการของบริษัทประกนัภัย กลุ่มกรุงศรีอาจตอ้งเปิดเผย และ/หรือ โอนขอ้มูลของคุณให้แก่ผูใ้ห้บริการของ
บริษทัประกันภยั (เช่น ผูส้ ารวจความเสียหาย ผูเ้จรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน 
โรงพยาบาล อู่ซ่อมรถยนต ์และบริษทัประกนัภยัของคู่กรณี) 

ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มซ้ือขาย
ออนไลน์ 

กลุ่มกรุงศรีอาจต้องเปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลของคุณให้แก่ผู ้ให้บริการ
แพลตฟอร์มซ้ือขายออนไลน์ท่ีคุณไดส้มคัรใชบ้ริการ 

ผู้รับข้อมูลประเภทอ่ืน กลุ่มกรุงศรีอาจตอ้งเปิดเผยขอ้มูลของคุณให้แก่ผูรั้บขอ้มูลประเภทอ่ืน รวมถึง 
สมาชิกใน National Digital ID (NDID) บริษทัประกนัภยั ผูติ้ดต่อ และ/หรือ สมาชิก
ในครอบครัว นายจา้งของคุณ องคก์ร / มูลนิธิไม่แสวงหาก าไร โรงพยาบาล หรือ
องคก์รอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการ และ/หรือ การบริจาคของรางวลั / การ
แลกของรางวลั  
ตวัอยา่งผูรั้บขอ้มูลในประเภทอ่ืน ไดแ้ก่ 

 เม่ือคุณขอรับสินเช่ือ กลุ่มกรุงศรีอาจต้องเปิดเผยข้อมูลของคุณให้แก่
บุคคลภายนอกเพ่ืออนุมตักิารให้หลกัประกนัสินเช่ือ หรือบงัคบัหลกัประกนั
สินเช่ือดังกล่าวหากคุณผิดนัดช าระหน้ี  (เช่น บรรษัทประกันสินเช่ือ
อุตสาหกรรมขนาดยอ่ม (บสย.)) 

 กลุ่มกรุงศรียงัอาจตอ้งเปิดเผยขอ้มูลของคุณพร้อมทั้งขอ้มูลท่ีจ าเป็นอ่ืนใด
เก่ียวกบัหลกัประกนัท่ีคุณให้ไว ้ให้แก่สมาคมผู้ประเมนิค่าทรัพย์สินแห่ง
ประเทศไทยเพ่ือท าการประเมินมูลค่าหลกัประกนัของคุณ 

 กลุ่มกรุงศรีอาจตอ้งเปิดเผยขอ้มูลของคุณให้แก่หน่วยงานอ่ืนที่เป็นสมาชิก
ของผู้ให้บริการด้านการตรวจสอบยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ทั้ ง น้ี  เ พ่ือ
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ประเภทผู้รับข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอยีด 
ตรวจสอบและยืนยนัตวัตนของคุณเม่ือคุณสมคัรใชผ้ลิตภณัฑ์และบริการ 
(เช่น สมาชิกของ NDID) 

 กลุ่มกรุงศรีอาจตอ้งเปิดเผยขอ้มูลของคุณให้แก่ผู้ออกบัตรเครดิตซ่ึงออก
บตัรเครดิตให้แก่คุณ และคุณไดใ้ชบ้ตัรเครดิตเช่นว่านั้นเพ่ือซ้ือผลิตภณัฑ์
และบริการจากผูป้ระกอบการซ่ึงเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจของกลุ่มกรุงศรี
เพื่อใหป้ระมวลผลและท าธุรกรรมการช าระเงินใหแ้ลว้เสร็จ 

 กลุ่มกรุงศรีอาจตอ้งเปิดเผยขอ้มูลของคุณใหแ้ก่ตวัแทนจ าหน่ายรถยนต์ เพื่อ
แจ้งให้ทราบผลการให้สินเช่ือรถยนต์และรายละเอียดต่างๆ เม่ือคุณเป็น
ลูกคา้ของผลิตภณัฑสิ์นเช่ือรถยนต ์

 กลุ่มกรุงศรีอาจตอ้งเปิดเผยขอ้มูลของคุณให้แก่บุคคลผู้รับผิดชอบในการ
จัดการและด าเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการขายทอดตลาดยานพาหนะท่ี 
กลุ่มกรุงศรีกลับเข้าครอบครอง ทั้ งน้ี  เ พ่ือเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับการ 
ขายทอดตลาดในกรณีท่ีคุณเป็นลูกค้าผลิตภัณฑ์สินเ ช่ือรถยนต์ของ 
กลุ่มกรุงศรีและผิดนดัช าระหน้ีใหแ้ก่กลุ่มกรุงศรี 

 กลุ่มกรุงศรีอาจต้องเปิดเผยข้อมูลของคุณให้แก่บุคคลผู้เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณเป็นลูกค้า (เช่น ผูติ้ดต่อท่ีคุณก าหนดใหก้ลุ่มกรุง
ศรีติดต่อกรณีท่ีมีการติดตามหน้ี ผูค้  ้าประกนั สมาชิกในครอบครัวของคุณ ผู ้
ท่ีมีการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่าแบบลีสซ่ิง / เช่าซ้ือ) 

 กลุ่มกรุงศรีอาจตอ้งเปิดเผยขอ้มูลของคุณให้แก่ผูแ้ทน นายจ้าง ผูใ้ห้การ
สนบัสนุนของคุณและบุคคลภายนอกท่ีมีหนา้ท่ีในการใหบ้ริการแก่คุณ 

 กลุ่มกรุงศรีอาจตอ้งเปิดเผยขอ้มูลของคุณให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องในการ
ให้บริการที่คุณได้รับจากกลุ่มกรุงศรี เช่น ผูค้า้ยานพาหนะท่ีส่งต่อค าขอรับ
สินเช่ือให้แก่กลุ่มกรุงศรี นายหน้า ตวัแทน ผูซ้ื้อหน้ี บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
บริการท่ีคุณเป็นลูกคา้ (เช่น ผูติ้ดต่อท่ีคุณระบุให้กลุ่มกรุงศรีติดต่อเพ่ือ
วตัถุประสงคใ์นการติดตามหน้ี ผูค้  ้ าประกนั สมาชิกในครอบครัวของคุณ ผู ้
ท่ีมีการครอบครองยานพาหนะท่ีเช่าซ้ือ) การด าเนินการทางธนาคารท่ีกลุ่ม
กรุงศรีใชเ้พื่อบริหารจดัการการช าระเงินของคุณและผูใ้ห้บริการดา้นการ
ช าระเงินดว้ยบตัร ผูด้  าเนินการเก่ียวกบัขอ้เรียกร้องสินไหมทดแทน และ
ประเมินมูลค่าสินทรัพยข์องกลุ่มกรุงศรี ตวัแทนดา้นการสืบทรัพยแ์ละยึด
ทรัพย ์รวมทั้งบุคคลผูเ้ป็นลูกคา้ร่วมในบญัชีของคุณ ตวัแทนซ่ึงส่งต่อใบ
สมคัรของคุณใหแ้ก่กลุ่มกรุงศรี บริษทัประกนัภยั ผูว้างแผนการลงทุนซ่ึงส่ง
ต่อใบสมัครของคุณให้แก่กลุ่มกรุงศรี ผูรั้บโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าท่ี 
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ประเภทผู้รับข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอยีด 
สมาชิกของผูใ้หบ้ริการแพลตฟอร์มระบบตรวจสอบยนืยนัตวัตนแบบดิจิทลั 
(รวมทั้ ง  Identity Provider ( IdP)  Relying Parties (RP)  และAuthoritative 
Sources (AS)) ผูแ้ทน นายจา้งของคุณ ผูใ้หก้ารสนบัสนุนและบุคคลภายนอก
ของ คุณ ท่ี มีบทบาทหน้า ท่ี ในการให้บ ริการแ ก่ คุณ  แพลตฟอร์ม 
FundConnext ผูใ้ห้บริการดา้นระบบการช าระเงิน (เช่น FinNet) ผูใ้ห้บริการ
รับฝากหลกัทรัพย ์/ คสัโตเดียน (เช่น บริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศ
ไทย) จ ากดั สมาคมบริษทัจดัการลงทุน ผูรั้บหลกัประกนั / จ าน า) 

 

4. การโอนข้อมูลของคุณไปยงัต่างประเทศ 

กลุ่มกรุงศรีอาจตอ้งโอนขอ้มูลของคุณไปยงับริษทัในเครือ บุคคลภายนอกท่ีอยูใ่นต่างประเทศ (เช่น ญ่ีปุ่น  
สิงคโปร์ ไตห้วนั เวยีดนาม อิสราเอล อินเดีย ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจกัร และประเทศในกลุ่มสหภาพ
ยโุรป)  รวมทั้งแพลตฟอร์มของคลาวด ์(Cloud) ทั้งน้ี เพ่ือบรรลุวตัถุประสงคท์างธุรกิจหรือเพ่ือประโยชน์ของคุณ โดย
ข้ึนอยูก่บับริษทัใน 
กลุ่มกรุงศรีท่ีคุณไดติ้ดต่อดว้ย เช่น ในกรณีท่ีกลุ่มกรุงศรีใชร้ะบบและการบริการ โอนขอ้มูลของคุณใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการท่ีมี
การด าเนินงานนอกประเทศไทยเพื่อจดัท า Credit Scoring ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการพิจารณาสินเช่ือ หรือเม่ือกลุ่ม
กรุงศรีใหบ้ริการส่งเงิน กลุ่มกรุงศรีอาจตอ้งส่งต่อและโอนขอ้มูลของคุณใหแ้ก่ธนาคารตวัแทนต่างประเทศเพ่ือใหท้ า
ธุรกรรมใหแ้ลว้เสร็จ หรือกรณีโอนใหแ้ก่พนัธมิตรทางธุรกิจในตา่งประเทศเพ่ือแนะน าโครงการร่วมลงทุนต่างๆ ท่ี
น่าสนใจและเพ่ือการใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าโครงการ หรือการด าเนินการเม่ือคุณสมคัรใชผ้ลิตภณัฑห์รือบริการของ
บริษทัในกลุ่มกรุงศรี หรือพนัธมิตรทางธุรกิจ นอกจากน้ี กลุ่มกรุงศรียงัอาจตอ้งโอนขอ้มูลของคุณไปต่างประเทศผา่นผู ้
ใหบ้ริการเครือข่ายการช าระเงินเพ่ือใหค้วามเห็นชอบและเพ่ือท าธุรกรรมตามท่ีคุณร้องขอ กลุ่มกรุงศรียงัอาจมีการโอน
ขอ้มูลไปกองทุน Master Fund ในต่างประเทศ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของกองทุน Master Fund ตลอดจนกฎหมาย
และกฎระเบียบท่ีบงัคบัใช ้ตลอดจนตอ้งเปิดเผยขอ้มูลใหแ้ก่ผูจ้ดัการกองทุนยอ่ย (Sub-Manager) ท่ีอยูต่่างประเทศเพ่ือ
ประโยชน์ในการบริหารจดัการการลงทุน นอกจากน้ี กลุ่มกรุงศรียงัอาจตอ้งจดัเก็บขอ้มูลของคุณในเคร่ืองแม่ข่าย (Server) 
(เช่น ประเทศสิงคโปร์) เพื่อสนบัสนุนระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตั้งอยูน่อกประเทศไทย อีกทั้งอาจตอ้งเปิดเผยหรือโอน
ขอ้มูลของคุณใหแ้ก่บริษทัแม่ บริษทัในเครือ หน่วยงานก ากบัดูแล และหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งของประเทศอ่ืนซ่ึง
คณะกรรมการตามพระราชบญัญติัยงัมิไดป้ระกาศก าหนดวา่เป็นประเทศปลายทางท่ีมีมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคลท่ีเพียงพอในขณะท่ีจดัท าประกาศฉบบัน้ีข้ึน 

เม่ือมีความจ าเป็นท่ีกลุ่มกรุงศรีต้องโอนขอ้มูลของคุณไปยงัประเทศซ่ึงมีมาตรฐานการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลไม่
เทียบเท่ากบัประเทศไทย กลุ่มกรุงศรีจะด าเนินการเพ่ือให้มีมาตรการการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอส าหรับ
ข้อมูลท่ีได้โอนไป หรือเพ่ือให้การโอนนั้นสามารถด าเนินการได้ตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบังคบัใช้  
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เ ช่น   ก ลุ่มก รุงศ รีอาจขอให้ บุคคลภายนอก ท่ีได้ รับอนุญาตให้ เ ข้า ถึ งข้อ มูล ท่ี ได้โอนไปนั้ นตกลงและให ้
ค ารับรองกบักลุ่มกรุงศรีวา่ขอ้มูลเหล่านั้นจะไดรั้บความคุม้ครองตามมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเทียบเท่ากบั
ขอ้ก าหนดในประเทศไทย 

5. ระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 

กลุ่มกรุงศรีจะเก็บรวบรวมขอ้มูลของคุณไวเ้ท่าท่ีจ าเป็นเพ่ือใชต้ามวตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลเท่านั้น 
ทั้ งน้ี ตามรายละเอียดท่ีก าหนดไวใ้นประกาศและตามกฎหมายท่ีบงัคบัใช ้อย่างไรก็ตาม กลุ่มกรุงศรีอาจจ าเป็นตอ้งเก็บ
รวบรวมขอ้มูลของคุณไวน้านกวา่ระยะเวลาดงักล่าวเพ่ือปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีบงัคบัใช ้ตลอดจนนโยบาย
ภายในของกลุ่มกรุงศรี หรือเพ่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดดา้นการปฏิบติังานของกลุ่มกรุงศรี (เช่น ขอ้ก าหนดเร่ืองการเก็บ
ขอ้มูลทางบญัชีท่ีเหมาะสม การอ านวยความสะดวกในดา้นการบริหารจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้) และเพื่อด าเนินการ
ตามขอ้เรียกร้องทางกฎหมายหรือกรณีท่ีหน่วยงานก ากบัดูแลร้องขอ  
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6. สิทธิของคุณ 

ภายใตบ้งัคบัแห่งบทบญัญติัของกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิหลายประการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
เก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือ โอนขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ ดงัน้ี 

(1) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิท่ีจะขอเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณและขอรับส าเนาขอ้มูลท่ี
เก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือ โอนขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ และขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัสภาพแห่ง
ขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ รวมทั้งขอใหเ้ปิดเผยถึงการไดม้าซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีคุณไม่ไดใ้หค้วามยนิยอม 

(2) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกดิความเข้าใจผดิ หากคุณเห็นวา่
ขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณไม่ถูกตอ้ง ไม่เป็นปัจจุบนั หรือไม่สมบูรณ์ คุณมีสิทธิขอใหแ้กไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของ
คุณดงักล่าวใหเ้ป็นไปอยา่งถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั และสมบูรณ์ครบถว้นได ้

(3) สิทธิในการลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิขอใหล้บหรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ ตลอดจนการ
ท าใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของคุณอยูใ่นลกัษณะของขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวับุคคลท่ีเป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล
ได ้ทั้งน้ี การใชสิ้ทธิในการลบหรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลในประการน้ีจะตอ้งอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

(4) สิทธิในการระงบัการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิขอใหร้ะงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น ในกรณีท่ีคุณ
พบวา่ขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณไม่ถูกตอ้ง คุณอาจใชสิ้ทธิระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวจนกว่าจะมีการ
แกไ้ขใหถู้กตอ้ง  

(5) สิทธิในการคดัค้านการเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิในการคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้
หรือเปิดเผย ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัคุณ รวมถึงกรณีท่ีมีวตัถุประสงคเ์ก่ียวกบัการตลาดแบบตรงและการท า
บญัชีประวติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตลาดแบบตรงดงักล่าว 

(6) สิทธิในการเพกิถอนความยนิยอมการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีท่ีคุณไดเ้คยใหค้วาม
ยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ คุณมีสิทธิขอเพิกถอนความยนิยอมเม่ือใดก็
ได ้

(7) สิทธิในการขอรับ ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีท่ีกฎหมายไดใ้ห้สิทธิไว ้คุณมีสิทธิในการขอรับขอ้มูล
ส่วนบุคคลของคุณจากกลุ่มกรุงศรีในรูปแบบท่ีสามารถอ่านหรือใชง้านโดยทัว่ไปไดด้ว้ยเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ี
ท างานไดโ้ดยอตัโนมติัและสามารถใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลไดด้ว้ยวิธีการอตัโนมติั รวมทั้งการส่งหรือโอนขอ้มูลใน
รูปแบบดงักล่าวไปยงัองคก์รอ่ืน  

(8) สิทธิในการร้องเรียนในกรณีที่คุณเห็นว่ากลุ่มกรุงศรีมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล คุณมีสิทธิในการร้องเรียนไปยงัหน่วยงานท่ีมีอ านาจก ากบัดูแลการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือ โอน
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ขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ ทั้งในกรณีท่ีกลุ่มกรุงศรีกระท าการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณดว้ย
ตนเอง หรือมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนกระท าการแทน ทั้งน้ี ก่อนการใชสิ้ทธิในการร้องเรียนต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
กลุ่มกรุงศรีขอใหคุ้ณโปรดติดต่อมายงักลุ่มกรุงศรีเพื่อใหก้ลุ่มกรุงศรีไดมี้โอกาสในการรับทราบถึงขอ้เทจ็จริงและ
ช้ีแจงในประเด็นต่างๆ ตลอดจนจดัการแกไ้ขขอ้กงัวลของคุณก่อนในโอกาสแรก  

โดยคุณสามารถแจง้ความประสงคใ์นการใชสิ้ทธิดงักล่าวไดท่ี้ ศูนยบ์ริการสมาชิก  เม่ือกฎหมายเร่ิมมีผลบงัคบัใช ้

ทั้งน้ี การขอใชสิ้ทธิของคุณในฐานะเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลตามท่ีก าหนดขา้งตน้อาจมีขอ้จ ากดัสิทธิตามกฎหมาย และใน
บางกรณี กลุ่มกรุงศรีอาจปฏิเสธค าขอของคุณเม่ือมีเหตุผลอนัสมควรและเป็นไปโดยชอบดว้ยกฎหมาย เช่น ในกรณีท่ีกลุ่ม
กรุงศรีตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมายหรือตามค าสัง่ศาล 

7. มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 

กลุ่มกรุงศรีมีนโยบายและมาตรฐานการคุม้ครองและรักษาความปลอดภยัขอ้มูล ไม่วา่จะเป็นมาตรการในการบริหารจดัการ 
การป้องกนัดา้นเทคนิค และการป้องกนัทางกายภาพ เก่ียวกบัการเขา้ถึงหรือควบคุมการใชง้านขอ้มูลตามประกาศฉบบัน้ี 
รวมทั้ ง มีนโยบายให้บุคคลากรทั้ งภายในและภายนอกองค์กรท่ีเก่ียวขอ้งตระหนักถึงความส าคญัของการรักษาความ
ปลอดภยัขอ้มูลอย่างเคร่งครัด นอกจากน้ี กลุ่มกรุงศรียงัควบคุมดูแลให้คู่สัญญาท่ีอยู่ต่างประเทศตอ้งมีมาตรฐานการ
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเพียงพอ หากกลุ่มกรุงศรีเห็นวา่ ประเทศของคู่สัญญาท่ีกลุ่มกรุงศรีตอ้งส่งหรือโอนขอ้มูลส่วน
บุคคลไปใหด้งักล่าวมีมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลไม่เพียงพอ 

8. ลงิก์เช่ือมต่อไปยงัเวบ็ไซต์ของบุคคลภายนอก 

ส าหรับผูใ้ชง้านเวบ็ไซต ์บริการของกลุ่มกรุงศรีอาจมีลิงกเ์ช่ือมต่อไปยงัเครือข่ายสงัคมออนไลน์ แพลตฟอร์ม และเวบ็ไซต์
อ่ืนท่ีมีบุคคลภายนอกเป็นผูด้  าเนินการ กลุ่มกรุงศรีพยายามท่ีจะเช่ือมต่อไปยงัเวบ็ไซตท่ี์มีมาตรฐานในการคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคลเท่านั้น อยา่งไรก็ตาม กลุ่มกรุงศรีไม่สามารถรับผิดชอบในเน้ือหาหรือมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล
ของเวบ็ไซตอ่ื์นนั้น เวน้แต่จะก าหนดไวเ้ป็นประการอ่ืน ขอ้มูลส่วนบุคคลใดท่ีคุณให้แก่เวบ็ไซตข์องบุคคลภายนอกนั้นจะ
ถูกเก็บรวบรวมโดยบุคคลดังกล่าวและอยู่ภายใต้ประกาศ / นโยบายเก่ียวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
บุคคลภายนอกดงักล่าว (หากมี) ในกรณีเช่นว่าน้ี กลุ่มกรุงศรีไม่อาจควบคุมและไม่อาจรับผิดชอบในการใชข้อ้มูลส่วน
บุคคลของคุณโดยบุคคลภายนอกดงักล่าว 
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9. ตดิต่อกลุ่มกรุงศรี 

หากคุณมีขอ้สงสยั ตอ้งการเสนอแนะ หรือมีขอ้กงัวลใดเก่ียวกบัแนวปฏิบติัของกลุ่มกรุงศรีในเร่ืองการคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคล โปรดติดต่อกลุ่มกรุงศรีตามท่ีอยูท่ี่ปรากฏดา้นล่างน้ี กลุ่มกรุงศรีจะใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคล 

อเีมล: dpo.ksconsumer@krungsri.com  

ทีอ่ยู่ 550 อาคารกรุงศรีเพลินจิต ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท์ 0-2627-8000 

ข้อมูลเ พ่ิมเติมในการติดต่อเจ้าหน้าท่ี คุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มกรุงศรี ตามรายละเอียดท่ีปรากฏใน
เอกสารแนบทา้ยประกาศฉบบัน้ี 
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เอกสารแนบท้าย 

รายช่ือกลุ่มธุรกจิทางการเงนิของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) 

ช่ือบริษัท ข้อมูลสถานทีต่ดิต่อและวธีิการตดิต่อ 

(1) ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) (BAY) อีเมล: dpo.compliance@krungsri.com  
ท่ีอยู:่ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) อาคารส านกังาน
ใหญ่ เลขท่ี 1222 ถนนพระรามท่ี 3 แขวงบางโพงพาง เขตยาน
นาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท:์ 0-2296-2000 

(2) บริษทัในกลุ่มกรุงศรี คอนซูเมอร์ (KSC) ประกอบดว้ย 
 บริษทัอยธุยา แคปปิตอล เซอร์วสิเซส จ ากดั 
(AYCAP)  

 บริษทับตัรกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (KCC)  
 บริษทัเจเนอรัล คาร์ด เซอร์วสิเซส จ ากดั (GCS) 
 บริษทักรุงศรี เจเนอรัล อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ 
จ ากดั (KGIB) 

 บริษทักรุงศรี ไลฟ์ แอสชวัรันส์ โบรกเกอร์ จ ากดั 
(KLAB) 

อีเมล: dpo.ksconsumer@krungsri.com  
ท่ีอยู:่ อาคารกรุงศรีเพลินจิตทาวเวอร์ เลขท่ี 550 ถนนเพลินจิต 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท:์ 0-2627-8000 

(3) บริษทัอยธุยา แคปปิตอล ออโต ้ลีส จ ากดั (มหาชน) 
(AYCAL) 

อีเมล: dpo.ksauto@krungsri.com 
ท่ีอยู:่ อาคารกรุงศรีเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 16 เลขท่ี 550 ถนน
เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท:์ 0-2627-6010, 0-2740-7400  

(4) บริษทัอยธุยา ดีเวลลอปเมน้ท ์ลีสซ่ิง จ ากดั (ADLC) อีเมล: dpo-adlc@krungsrileasing.com 
ท่ีอยู่: อาคารกรุงศรีเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 14 เลขท่ี 550 ถนน
เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท:์ 0-2208-2300 

(5) บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จ ากดั (KSAM) อีเมล: dpo.ksam@krungsri.com 
ท่ีอยู:่  อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 และชั้น 
18 โซนบี เลขท่ี 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท:์ 0-2657-5757 

(6) บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) (KSS) อีเมล: dpo.kss@krungsrisecurities.com 
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ช่ือบริษัท ข้อมูลสถานทีต่ดิต่อและวธีิการตดิต่อ 
ท่ีอยู่:  อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 3 เลขท่ี 898 ถนนเพลินจิต 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท:์ 0-2659-7000, 0-2099-7000 

(7) บริษทักรุงศรี ฟินโนเวต จ ากดั (KFIN) อีเมล: dpo.kfin@krungsri.com 
ท่ีอยู:่ อาคารกรุงศรีเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 17 และ ชั้น 20 เลขท่ี 
550 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 
10330 

(8) บริษทักรุงศรี นิมเบิล จ ากดั (KSN) อีเมล: dpo.center@krungsrinimble.com 
ท่ีอยู่: อาคารธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ส านักงาน
ใหญ่ ชั้น 21 เลขท่ี 1222 ถนนพระรามท่ี 3 แขวงบางโพงพาง 
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท:์ 0-2208-2849 

 

 


