ประกาศการคุมครองขอมูลสวนบุคคล

มีผลบังคับใชเมื่อ 25 มกราคม 2564
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษทั ในกลุม ธุรกิจทางการเงินของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ตามรายชือ่ ทีป่ รากฏ
ในเอกสารแนบทายประกาศการคุมครองขอมูลสวนบุคคลฉบับนี้ (รวมเรียกวา “กลุมกรุงศรี”) ตระหนักถึงความสำคัญของขอมูลของคุณ จึงไดจัด
ทำประกาศการคุมครองขอมูลสวนบุคคลฉบับนี้ (“ประกาศ”) เพื่อชี้แจงใหคุณไดทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช เปดเผย หรือโอน
ขอมูลสวนบุคคลและขอมูลอื่นที่เกี่ยวกับคุณ (รวมเรียกวา “ขอมูล”)
ก. ประกาศนี้ใชกับใครบาง
ประกาศฉบับนีบ้ งั คับใชกบั บุคคลภายนอกทีก่ ลุม กรุงศรีมคี วามสัมพันธดว ย ซึง่ รวมถึงการดำเนินธุรกรรมทัง้ ในปจจุบนั และในอนาคต และบุคคลภายนอก
ผูเปนเจาของขอมูลสวนบุคคลที่กลุมกรุงศรีมีการเก็บรวบรวม ใช เปดเผย หรือโอนตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติของกลุมกรุงศรีหรือในการ
เสนอผลิตภัณฑและบริการ (เชน บริการเปดบัญชีเงินฝาก บริการบัตรเครดิต บริการสินเชือ่ บริการสินเชือ่ สวนบุคคล บริการนายหนาประกันภัย บริการเชาซือ้
บริการเชาแบบลีสซิ่ง บริการกองทุน บริการหลักทรัพย) (“ผลิตภัณฑและบริการ”) ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับประเภทของผลิตภัณฑและบริการที่บุคคลภายนอก
สมัครหรือขอใชบริการจากกลุมกรุงศรี ซึ่งรวมถึง
(1) ลูกคาบุคคลธรรมดา รวมทั้งผูประกอบการรานคาซึ่งเปนบุคคลธรรมดา
(2) คูคาและผูใหบริการซึ่งเปนบุคคลธรรมดา
(3) กรรมการ ผูแทน ผูถือหุน ตัวแทน ลูกจาง และบุคคลอื่นใดที่มีฐานะอยางเดียวกัน (รวมเรียกวา “บุคคลที่สัมพันธกัน”) ของ
(ก) นิติบุคคลและบริษัทในเครือที่เปนลูกคาของกลุมกรุงศรี รวมถึงผูประกอบการซึ่งเปนนิติบุคคล
(ข) พันธมิตรทางธุรกิจของกลุมกรุงศรี (เชน ผูออกตราสารหนี้ บริษัทประกันภัย ตัวแทนของสถาบันการเงิน)
(ค) คูคาหรือผูใหบริการซึ่งเปนนิติบุคคล รวมทั้งนิติบุคคลอื่นใดที่เสนอผลิตภัณฑและบริการใหแกกลุมกรุงศรี
โดยในประกาศฉบับนี้ใหเรียกบุคคลตาม (ข) และ (ค) รวมกันวา “พันธมิตรทางธุรกิจ”
(4) ผูใชและผูรับผลิตภัณฑและบริการ
(5) บุคคลผูเขาชมเว็บไซตและผูใชเว็บไซตของกลุมกรุงศรี รวมทั้งแอปพลิเคชันบนโทรศัพทมือถือ อุปกรณคอมพิวเตอร และชองทางการสื่อสารอื่น
(6) บุคคลอืน่ ใดทีก่ ลุม กรุงศรีเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล (เชน ผูถ อื หุน ของบริษทั ในกลุม กรุงศรี ผูร บั มอบฉันทะของผูถ อื หุน ของบริษทั ในกลุม กรุงศรี
ผูค้ำประกันซึ่งเปนบุคคลธรรมดา ผูเขารวมประมูลในการขายทอดตลาด)
ขอ (1) ถึง (6) รวมเรียกรวมวา “คุณ”
ข. การเปลี่ยนแปลงประกาศ
กลุมกรุงศรีอาจแกไข เพิ่มเติม หรือปรับปรุงประกาศฉบับนี้ รวมถึงรายชื่อบริษัทในกลุมกรุงศรีตามเอกสารแนบทายประกาศฉบับนี้ใหเปนปจจุบันเปน
ครั้งคราว ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติหรือนโยบายของกลุมกรุงศรีที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช เปดเผย และ/หรือ โอนขอมูลสวนบุคคล
หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่บังคับใช กลุมกรุงศรีจะแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหคุณทราบเพื่อใหคุณไดรับขอมูลอยางเพียงพอ
ทั้งนี้ กลุมกรุงศรีขอความรวมมือใหคุณอานประกาศฉบับนี้โดยละเอียด และหมั่นตรวจสอบวากลุมกรุงศรีไดดำเนินการเปลี่ยนแปลงขอมูลใดบางใน
ประกาศฉบับนี้
ค. การเก็บรวบรวม ใช เปดเผย และ/หรือ โอนขอมูล และการคุมครองขอมูลของคุณ
กลุมกรุงศรีจัดทำประกาศฉบับนี้ขึ้นโดยมีการอธิบายถึงรายละเอียดของการเก็บรวบรวม ใช เปดเผย และ/หรือ โอนขอมูลของคุณ เพื่อใหคุณทราบถึง
สิทธิและทางเลือกตางๆ เกี่ยวกับขอมูลของคุณในฐานะเจาของขอมูล ตลอดจนวิธีการติดตอกลุมกรุงศรีในกรณีที่คุณมีขอสงสัย
1. ขอมูลสวนบุคคลที่กลุมกรุงศรีเก็บรวบรวม
1.1. ประเภทขอมูลสวนบุคคล
“ขอมูลสวนบุคคล” หมายถึง ขอมูลทีเ่ กีย่ วกับบุคคล ซึง่ ระบุตวั บุคคลไดหรือสามารถทำใหระบุตวั บุคคลได ทัง้ นี้ หากมีขอ มูลอืน่ ใดทีส่ ามารถรวมเขา
กับขอมูลของคุณได หรือมีการใชขอมูลอื่นใดเพื่อจัดทำขอมูลประวัติบุคคล กลุมกรุงศรีจะถือวาขอมูลดังกลาวเปนขอมูลสวนบุคคล
กลุมกรุงศรีอาจเก็บรวบรวมหรือไดมาซึ่งขอมูลประเภทตางๆ ดังตอไปนี้ ซึ่งอาจรวมถึงขอมูลของคุณ ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับบริบทของความสัมพันธระหวาง
คุณกับกลุมกรุงศรี และประเภทเจาของขอมูลของคุณ
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(1) ในกรณีที่คุณเปนบุคคลธรรมดา

ประเภทขอมูลสวนบุคคล

รายละเอียดและตัวอยาง

ขอมูลชื่อและชื่ออักษรยอ

ขอมูลที่ระบุชื่อเรียก ชื่อที่ใชเพื่อเรียกหรือกลาวถึงคุณ เชน คำนำหนา ชื่อตัว
อักษรยอจากชือ่ ตัว ชือ่ กลาง นามสกุล นามสกุลเดิมกอนสมรส นามแฝงหรือชือ่ ทีเ่ คยใช
รวมทั้งลายมือชื่อ

ขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของบุคคล

เรายละเอียดเกีย่ วกับคุณลักษณะของคุณ เชน อายุ วันเดือนปเกิด เพศ สวนสูง น้ำหนัก
สถานภาพการสมรส จำนวนบุตร สัญชาติ ประเทศทีเ่ กิด ความเปนพลเมืองและสถานภาพ
รายละเอียดเกี่ยวกับการเกณฑทหาร ขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมยามวางและความสนใจ
ภาพถาย ทักษะในการใชภาษา รายละเอียดการเดินทาง บันทึกเสียง ผลการรวบรวม
ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและความชื่นชอบ

ขอมูลเกี่ยวกับการติดตอ

รายละเอียดในการติดตอของคุณ เชน ทีอ่ ยูท างไปรษณียข องบานหรือทีท่ ำงาน ทีอ่ ยู
สำหรับการติดตอ หมายเลขโทรศัพทและโทรสารที่บานหรือที่ทำงาน อีเมล หมายเลข
โทรศัพทเคลื่อนที่ ชื่อผูใชงานที่ใชในสื่อสังคมออนไลน ขอมูลทะเบียนบาน ประเทศที่
พำนักเปนหลัก ประเภทที่พักอาศัย (เชน เปนเจาบาน บานพักสวัสดิการ บานเชา
รวมทั้งคาเชา) ที่อยูของชาวตางชาติ ณ ประเทศที่เกิด แผนที่แสดงที่ตั้งของที่อยูอาศัย
และที่ทำงาน

ขอมูลการศึกษา

ขอมูลเกีย่ วกับการศึกษาและการทำงานของคุณ เชน วุฒกิ ารศึกษาและการเขาศึกษา
ผลการศึกษา ใบอนุญาต สมาชิกภาพกับองคกรวิชาชีพ (เชน สมาชิกสภาทนายความ
สมาชิกวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย สมาชิกแพทยสภา)

ขอมูลเกี่ยวกับการจางงาน

รายละเอียดเกี่ยวกับการจางงาน สถานภาพการจางงาน และประวัติการจางงาน
ของคุณ เชน อาชีพ ยศ ตำแหนง หนาที่การงาน หมายเลขทะเบียนนายจาง หมายเลข
บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตขององคกร สถานภาพใบอนุญาตทำงาน รายละเอียดเกีย่ วกับ
การอนุญาตทำงาน ขอมูลการตรวจสอบบุคคลอางอิงและประวัตคิ วามเปนมา (ไมนบั รวม
ประวัตอิ าชญากรรม) หมายเลขประจำตัวผูเ สียภาษี ขอเรียกรองประกันภัย เงินทดแทน
แรงงาน ประวัติการจางงาน (รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเงินเดือน การเขางาน และผล
ประโยชนตา งๆ) วันทีว่ า จางใหทำงาน การบอกเลิกจาง ทรัพยสนิ ทีอ่ ยูใ นความครอบครอง
ของพนักงาน สถานที่ทำงานเดิม บริษัทที่คุณทำงานหรือไดรับการวาจางหรือบริษัทที่
คุณถือหุน การประเมินตางๆ (การประเมินผลการทำงานและความเปนไปได) รวมถึง
การประเมินทางเทคโนโลยี การใชเทคโนโลยีตางๆ (เชน อินเทอรเน็ต อีเมล)

ขอมูลในการระบุตัวตนที่หนวยงานภาครัฐออกให

หมายเลขหรือรายละเอียดที่หนวยงานภาครัฐออกใหคุณเพื่อใชระบุตัวตน เชน
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขใบอนุญาตขับรถ หมายเลขใบอนุญาต
การประกอบการ หมายเลขทะเบียนยานพาหนะ หมายเลขใบอนุญาตการประกอบ
วิชาชีพ หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขทะเบียนคนตางดาว รายละเอียดทะเบียน
บาน หมายเลขประจำตัวผูประกันตน / ประกันสังคม หมายเลขประจำตัวอื่นใดที่หนวย
งานภาครัฐออกให
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ประเภทขอมูลสวนบุคคล
ขอมูลทางการเงินและการทำธุรกรรม

รายละเอียดและตัวอยาง
ขอมูลทางการเงิน สถานภาพ และประวัติทางการเงินของคุณ เชน
• ขอมูลเกีย่ วกับการตรวจสอบประวัติ หมายเลขบัญชีทใ่ี ชกบั สถาบันการเงิน ชือ่ สถาบัน
การเงิน (รวมทั้งบริษัทบัตรเครดิต) ประวัติการทำธุรกรรมทางการเงิน ประวัติสินเชื่อ
รายละเอียดเกีย่ วกับธนาคารทีใ่ ช การลงทุน เงินฝาก ประวัตกิ ารเรียกรองคาสินไหมทดแทน
รายได / เงินเดือน / คาธรรมเนียมการใหบริการ / เงินชดเชยอืน่ ๆ การหักเงินเดือนลูกจาง
ตามขอกำหนดของกฎหมาย การหักเงินเดือนลูกจางตามความสมัครใจ การใหความ
ชวยเหลือทางการเงิน (เชน ผลประโยชน การใหความชวยเหลือ การใหเปลา การใหเงิน
สนับสนุน) ขอมูลเกี่ยวกับรายไดของครัวเรือน
• แหลงที่มาของรายได ขนาด / องคประกอบครัวเรือน ขอมูลเกี่ยวกับยานพาหนะหรือ
ทรัพยสนิ โบนัส รายละเอียดทีป่ รากฏในแบบรายการแสดงเงินไดภายในประเทศ บันทึก
ขอมูลสินทรัพย ภายถายสินทรัพยในระหวางการลงพืน้ ทีเ่ พือ่ ตรวจเยีย่ ม วงเงินค้ำประกัน
สูงสุดและจำนวนงวดชำระ ประเทศซึ่งเปนแหลงที่มาของรายได กระแสเงินสดในบัญชี
ธนาคาร หนังสือรับรองจากธนาคาร วงเงินสินเชื่อ หนังสือค้ำประกันของธนาคาร
รายละเอียดเกีย่ วกับหนีส้ นิ วัตถุประสงคในการเปดบัญชีธนาคาร แหลงทีม่ าของเงินฝาก
งบการเงิน วัตถุประสงคของการมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือการเขาทำธุรกรรม การลงทุน
เงินฝาก
• ขอมูลเกีย่ วกับทักษะทางการเงินและความเหมาะสมดานการลงทุน ประสบการณและ
ความรูเกี่ยวกับการลงทุนและการทำธุรกรรม
• รายละเอียดเกี่ยวกับสินทรัพยรวม ระยะเวลาในการพักอาศัยอยูในที่อยูปจจุบัน
หนี้สินทางการเงินที่เกี่ยวของกับสถานที่พักอาศัย / ยานพาหนะตามที่ปรากฏในคูมือ
การจดทะเบียนยานพาหนะ
• หลักประกัน รายละเอียดเกี่ยวกับหนี้สินที่คุณมีกับบุคคลอื่นทั้งในฐานะที่เปนผูใหกู
และผูกู รวมทั้งรายละเอียดหลักประกันที่ไดมาและจำหนายไป ไดแก สังหาริมทรัพย
และอสังหาริมทรัพย ตลอดจนกรรมสิทธิ์และการประเมินคาหลักประกันดังกลาว
• วัตถุประสงคในการสมัครขอสินเชื่อ การชำระเงินดาวน ระยะเวลาการชำระเงินดาวน
วงเงินกู อัตราดอกเบี้ย
• ขอมูลและประวัตกิ ารทำธุรกรรม เชน ประวัตกิ ารซือ้ ของคุณ (การซือ้ / เชา / คืนสินคา
ผลิตภัณฑหรือบริการ เงินคาเชา ผลประโยชนตอบแทน) ที่อยูในการจัดสงใบแจงยอด
ชำระ ใบแจงหนี้ ขอมูลที่ปรากฏอยูในใบเรียกเก็บเงิน บันทึกคำสั่ง รายละเอียดการทำ
รายการและรายละเอียดของคูสัญญา
• ขอมูลเกี่ยวกับการประกันภัย เชน เบี้ยประกันในปจจุบัน วงเงินคุมครองตามสัญญา
ประกันภัย ประวัติการเรียกรองคาสินไหมทดแทน หมายเลขกรมธรรมประกันรถยนต
ภาคบังคับ (Compulsory Third Party Insurance)
• ขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง เชน แผนที่แสดงที่ตั้งบานพัก / ที่ทำงาน / ทรัพยสินที่เปน
หลักประกัน ภาพถายแสดงที่ตั้งสถานที่ประกอบธุรกิจ รายละเอียดเกี่ยวกับบาน (เชน
ทะเบียนบาน)

เวอรชัน 1.0

หนหน
า 2/5
า 3/28

ประเภทขอมูลสวนบุคคล

รายละเอียดและตัวอยาง

ขอมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิต

รายละเอียดบัตรเครดิตของคุณ เชน จำนวนบัตรเครดิตทีถ่ อื หมายเลขบัตร / บัตรเดบิต
ชื่อผูถือบัตร วันหมดอายุ หมายเลข CVV หมายเลข CVC2 หมายเลข CID รหัสประจำ
ตัว รหัส Sort Code วันที่ออกบัตร ธนาคารผูออกบัตร ประเภทบัตร

ขอมูลเกี่ยวกับกรมธรรมประกันภัย

ขอมูลของคุณเกีย่ วกับกรมธรรมประกันภัยทัง้ ฉบับเดิมและปจจุบนั รวมทัง้ ขอตกลง
และเงื่อนไขที่เกี่ยวของ เชน ผูรับประกันภัย หมายเลขกรมธรรม ประเภทกรมธรรม
(เชน ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันภัยรถยนต ประกันภัยทรัพยสิน ประกันภัย
การเดินทาง และประกันภัยสำหรับการประกอบธุรกิจ) วงเงินคุม ครอง และวงเงินสูงสุด
โอกาสเสี่ยงภัย หรือขอมูลที่เกี่ยวของกับขอเรียกรองคาสินไหมทดแทน ขอมูลที่เกี่ยวกับ
ทรัพยสนิ ทีเ่ อาประกัน (เชน บาน ยานพาหนะ) ขอมูลเกีย่ วกับการขับขี่ ราคาและจำนวน
หมายเลขกรมธรรมประกันภัย หมายเลขนายหนา เงื่อนไข (หากมี) ประวัติการชำระเงิน
และการทำรายการที่เกี่ยวกับกรมธรรมประกันภัยของลูกคา งบการเงิน ภาษี รายได
และบันทึกการผิดนัด

ขอมูลเกี่ยวกับความสัมพันธทางสังคม

ขอมูลเกี่ยวกับความสัมพันธทางสังคมของคุณ เชน สถานภาพทางการเมือง
ความสัมพันธกับกรรมการ ฝายจัดการ และบุคคลผูมีอำนาจควบคุมของกลุมกรุงศรี
ความสัมพันธกับนิติบุคคลอื่น (เชน เปนกรรมการ ฝายบริหารจัดการ ผูถือหุน) และ
ความสัมพันธอื่น

ขอมูลคุณสมบัติที่ใชในการแบงกลุม

ขอมูลคุณสมบัตทิ ใ่ี ชในการแบงกลุม เชน เครือ่ งชีว้ ดั ดานอายุครัวเรือน ขอมูลรหัสพืน้ ที่
ทางการตลาดที่กำหนด ประมาณการรายไดที่ระบุ จำนวนสมาชิกในครัวเรือน จำนวน
รถยนตที่เปนเจาของ รายละเอียดการเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษา ประเภทที่พักอาศัย
และจำนวนของผูอยูอาศัย

ขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการ

รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการที่กลุมกรุงศรีใหบริการแกคุณ เชน
• การเปดใชงานบัญชี การติดตอและสือ่ สารกับคุณเกีย่ วกับผลิตภัณฑและบริการ (รวมทัง้
แจงเตือนคุณใหทราบเมือ่ มีการเปลีย่ นแปลง การปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบนั การปรับ
เปลี่ยน หรือการแกไขผลิตภัณฑและบริการอื่น การติดตามผลเกี่ยวกับการทำรายการ
การแจงเตือนเกีย่ วกับการตออายุผลิตภัณฑประกันภัย) การออกและสงมอบบัญชี บัตร
เช็ค หนังสือรับรอง หรือเอกสารอืน่ ใดทีเ่ กีย่ วของกับผลิตภัณฑและบริการใหแกคณ
ุ ไมวา
จะอยูใ นรูปแบบใด การใหบริการแกคณ
ุ อยางตอเนือ่ ง (เชน การตออายุบตั ร บริการรักษา
บัญชีเงินกู บริการรักษากรมธรรมประกันภัย การบริการเกี่ยวกับการซื้อขายกองทุนรวม
การเปลีย่ นแปลงหลักทรัพย การบริหารจัดการหลักทรัพยทไ่ี ดมาทางมรดก) การใหบริการ
ไถถอน (เชน หลักประกัน หลักทรัพย) การปดบัญชีของคุณ และการดำเนินการอื่นใด
เพื่อบอกเลิกการใหบริการแกคุณ รายละเอียดสัญญา (เชน วันที่ของสัญญา)
• รายละเอียดแบบฟอรมเอกสารและคำขอเปดบัญชี (เชน รายละเอียดเกี่ยวกับคำขอ
เปดบัญชีกองทุนรวมซึ่งรวมถึงรายละเอียดการทำรายการกองทุนรวม การหักภาษี
สำหรับเงินปนผล วัตถุประสงคในการเปดบัญชีกองทุนรวม และรายละเอียดทีป่ รากฏใน
ใบจองซือ้ กองทุน ซึง่ รวมถึงหมายเลขผูถ อื หนวยลงทุน วันทีจ่ องซือ้ ชือ่ กองทุน จำนวนที่

เวอรชัน 1.0

หนหน
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รายละเอียดและตัวอยาง
จองซื้อ หมายเลขเช็ค) หมายเลขสมาชิก (เชน สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ประเภท
การใหบริการ (เชน บริการกองทุนรวม) จำนวนหนวยลงทุน รายละเอียดการโอน (เชน
กองทุนทีต่ อ งโอน จำนวนเงินทุนทีจ่ ะโอน) ขอมูลเกีย่ วกับการประเมินความเสีย่ งเกีย่ วกับ
ลงทุน (เชน ความรูเกี่ยวกับการลงทุน ความทนทานตอความเสี่ยง ประสบการณในการ
ลงทุนในหลักทรัพย แผนและมุมมองที่มีตอการลงทุน)
• บันทึกคำสั่งการทำรายการ (เชน คำสั่งซื้อขาย) หมายเลขคำขอการรับประกันตามที่
ไดขยายระยะเวลา เวลาทีค่ ณ
ุ ประสงคใหกลุม กรุงศรีตดิ ตอ ชองทางการสือ่ สาร รหัสสาขา
รหัสแคมเปญ รายละเอียดบริษัทประกันภัย ขอมูลที่เกี่ยวกับการประกันภัย ภาษีหัก
ณ ทีจ่ า ย ราคาซือ้ ดวยเงินสด การชำระเงินดาวน การลงทุน วัตถุประสงคในการขอกูย มื เงิน /
ไฟแนนซ วงเงินสินเชือ่ อัตราดอกเบีย้ งวดการผอนชำระ วันทีช่ ำระเงินงวดแรก คาธรรมเนียม
การจัดสง ภาษี อัตราภาษีที่ใช
• การขอใชบริการงานผูถ อื หุน เชน ขอเปลีย่ นใบหุน และการขอใชสทิ ธิในฐานะผูถ อื หุน
เชน สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน สิทธิในการรับเงินปนผล
• ขอมูลอื่นใดที่คุณไดใหไวเปนสวนหนึ่งในการบริการหรือการบริหารความสัมพันธ

ขอมูลเกี่ยวกับยานพาหนะหรือหลักประกัน

รายละเอียดเกีย่ วกับยานพาหนะหรือหลักประกันของคุณ เชน ราคาประเมิน / ตนทุน
ทีม่ กี ารประเมินคา ยีห่ อ ยานพาหนะ ปทผ่ี ลิต ปทจ่ี ดทะเบียน หมายเลขทะเบียนยานพาหนะ
จังหวัดที่จดทะเบียน หมายเลขตัวถัง หมายเลขเครื่องยนต บันทึกเลขไมล และภาระ
หนี้สินใดที่ติดมากับยานพาหนะ และ/หรือ รายละเอียดอื่นตามเอกสารทะเบียน (เชน
แรงมา / ซีซี)

ขอมูลเกี่ยวกับการใชขอมูลออนไลนขอมูลเชิงเทคนิค
ขอมูลที่เก็บผานอุปกรณ

ขอมูลเกี่ยวกับการใชขอมูลออนไลน ขอมูลเชิงเทคนิค ขอมูลที่เก็บผานอุปกรณ
ของคุณ เชน
• การระบุพกิ ดั ขอมูลการเขาถึงสือ่ เสียง / ภาพวิดที ศั น / ภาพถาย / กลอง ขอมูลปฏิทนิ
ขอมูลบันทึกการโทร สมุดบัญชีรายชื่อผูติดตอ / ที่อยู ขอความหรืออีเมล (เนื้อหาอีเมล)
หมายเลขประจำตัวเครื่อง (Unique Device Identiﬁer: UDID) ที่อยูไอพี (IP Address)
• ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชงานเว็บไซต / การติดตามกิจกรรมการใชงานเว็บไซต
(Clickstream / online website tracking) ประวัติการสืบคน ประเภทของการเขาชม
เว็บไซต ขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของผูใชงาน (เชน หนาเว็บไซตและเนื้อหาที่คุณเขาชม
เวลาที่ใชบนหนาเว็บไซตของกลุมกรุงศรี คุณลักษณะ (Features) ที่ใช จำนวนครั้งใน
การเขาเยี่ยมชมเว็บไซตแมวากลุมกรุงศรีไมทราบตัวตนของผูใชงานก็ตาม คุกกี้ หรือ
เทคโนโลยีอื่นใดที่มีลักษณะคลายคลึงกัน ภาษาที่ใชในการเขาเยี่ยมชมเว็บไซต
• ขอมูลประจำตัวในการล็อกอินรหัสทีใ่ ชเพือ่ ความปลอดภัย รหัสการเขาถึงหรือรหัสผาน
ชื่อบัญชีผูใชงาน รหัสผานเขาใชบัญชี หมายเลข PIN รายละเอียดการเขาถึง เวลาที่ใช
ในการเขาถึง รายละเอียด Single Sign-on (SSO) รหัสผานสำหรับใชครั้งเดียว (OTP)
Token และขอความ SMS
• ขอมูล Telemetry ขอมูลทีใ่ ชกำกับและอธิบายขอมูลหลัก (Metadata) หมายเลขเครือ่ ง
และประเภทเครือ่ ง เครือขาย รายละเอียดการเชือ่ มตอ ประเภท Plug-in ของเบราวเซอร
รวมทั้งเวอรชัน ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอรม การตั้งคาเขตเวลาและที่ตั้ง

เวอรชัน 1.0
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ประเภทขอมูลสวนบุคคล

รายละเอียดและตัวอยาง
• ขอมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณใชและมีปฏิสัมพันธกับบริการออนไลน หรือการโฆษณาของ
กลุมกรุงศรี หนาเว็บไซตที่คุณใชคลิกลิงกเพื่อใชบริการออนไลนของกลุมกรุงศรี (เชน
Referrer URL) เวลาและความถีท่ ค่ี ณ
ุ ใชบริการออนไลนของกลุม กรุงศรี Crash Report
และเทคโนโลยีอื่นบนอุปกรณการสื่อสารที่คุณใชเพื่อเขาถึงแพลตฟอรม
• ขอมูลไรโครงสราง การระบุเอกลักษณดวยคลื่นวิทยุ (RFID) รุนของเครื่องมือสื่อสาร
ขอมูลในอุปกรณ MID (เชน หมายเลขประจำตัวที่แอปพลิเคชัน LINE สรางขึ้นซึ่งมิใช
รหัสประจำตัว LINE) รหัสสำหรับการสงคำตอบแบบสอบถามผานทางแอปพลิเคชัน LINE
บัญชีผใู ชแอปพลิเคชัน LINE Rabbit ID บัญชีผใู ชสอ่ื สังคมออนไลน เชน Google Facebook

ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม ความชื่นชอบ มุมมอง
ขอซักถาม และความคิดเห็น

ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม ความชื่นชอบ มุมมอง ขอซักถาม และความคิดเห็น
ของคุณ เชน พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑและบริการที่คุณสนใจ ขอมูลอื่นใดที่คุณ
เลือกที่จะสงใหแกกลุมกรุงศรี (รวมถึงการสงขอมูลผานทางสื่อสังคมออนไลนหรือ
การสำรวจความคิดเห็นออนไลน) ความคิดเห็น ขอติชม ขอรองเรียน คำแนะนำ คำตอบ
แบบสำรวจความคิดเห็น ขอซักถามและขอมูลทีค่ ณ
ุ สมัครใจใหในระหวางทีม่ กี ารติดตอ
สื่อสารดานการตลาดหรือการสื่อสารเกี่ยวกับการบริการลูกคา รวมทั้งขอมูลของคุณที่
เปดเผยอยูบนชื่อผูใชงานสื่อสังคมออนไลนของคุณ

ขอมูลสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและตามกฎหมายปองกัน
การหลีกเลี่ยงภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา
(Foreign Account Tax Compliance Act: FATCA)

ขอมูลเกีย่ วกับ FATCA ของคุณ เชน คุณมีสญ
ั ชาติหรือสถานทีเ่ กิดเกีย่ วกับสหรัฐอเมริกา
หรือไม คุณไดสละสถานะความพลเมืองสหรัฐอเมริกาตามกฎหมายหรือไม คุณถือใบ
อนุญาตใหอยูอ าศัยและทำงานอยางถาวรในสหรัฐอเมริกาหรือไม คุณมีหนาทีต่ อ งชำระ
ภาษีใหกรมสรรพากรของสหรัฐอเมริกาหรือไม คุณมีทอ่ี ยูป จ จุบนั ในสหรัฐอเมริกาหรือไม
คุณมีที่อยูทางไปรษณียหรือมีหมายเลขโทรศัพทในสหรัฐอเมริกาเพื่อใชติดตอคุณหรือ
บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวของกับบัญชีที่เปดหรือคงไวกับกลุมกรุงศรีหรือไม

ขอมูลบันทึกการติดตอระหวางคุณกับกลุมกรุงศรี
เพื่อใชประกอบการใหบริการ

ขอมูลบันทึกการติดตอระหวางคุณกับกลุมกรุงศรีเพื่อใชประกอบการใหบริการ
เชน ขอมูลบันทึกการสนทนาทางโทรศัพทระหวางคุณกับกลุมกรุงศรี บันทึกขอมูลเสียง
บันทึกการใชโทรศัพท (Open Text Fields) ขอมูลการใหความชวยเหลือเกี่ยวกับการ
รวมจาย (Co-Pay) / ความชวยเหลือทางการเงิน หมายเลขประจำเทอรมนิ อล (Terminal ID)
ขอมูลซึ่งอยูภายใตฟงกชัน Litigation Holds หรือกระบวนการ eDiscovery ขอมูล
ที่ตองเก็บรักษาเพื่อประโยชนในการฟองรองดำเนินคดี

ขอมูลสวนบุคคลที่มีความละเอียดออน

ขอมูลสวนบุคคลที่มีความละเอียดออนของคุณ เชน ขอมูลประวัติอาชญากรรม
ขอมูลเกี่ยวกับศาสนา ขอมูลความพิการ ขอมูลชีวภาพ (เชน ขอมูลภาพจำลองใบหนา
ขอมูลจำลองลายนิ้วมือ)
กลุมกรุงศรีอาจเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลที่มีความละเอียดออนของคุณตามที่
ระบุเอาไวขางตน ทั้งนี้ ตามวัตถุประสงคที่กำหนดไวในหัวขอ 2.3 ขอมูลสวนบุคคลที่
มีความละเอียดออน
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(2) ในกรณีที่คุณเปนบุคคลที่สัมพันธกัน

ประเภทขอมูลสวนบุคคล

รายละเอียดและตัวอยาง

ขอมูลที่ใชระบุตัวตน

ขอมูลที่ใชระบุตัวตน เชน ชื่อตัว ชื่อกลาง นามสกุล อายุ ขอมูลเกี่ยวกับการจางงาน
หมายเลขประจำตัวที่ทางราชการออกให (เชน หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
หมายเลขใบอนุญาตขับรถ หมายเลขใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ หมายเลขหนังสือ
เดินทาง หมายเลขทะเบียนคนตางดาว หมายเลขประจำตัวผูเสียภาษี หมายเลขประจำ
ตัวผูประกันตน) ขอมูลที่เกี่ยวของกับงาน (เชน ตำแหนง หนาที่งาน อาชีพ ชื่อตำแหนง
บริษัทที่คุณทำงานหรือไดรับการวาจาง หรือบริษัทที่คุณถือหุน) สัญชาติ ลายมือชื่อ

ขอมูลในการติดตอของคุณผานชองทางตางๆ

ขอมูลในการติดตอของคุณผานชองทางตางๆ เชน หมายเลขโทรศัพท ที่อยูอีเมล
เลขประจำตัวบัญชีผูใชสื่อสังคมออนไลน หมายเลขประจำตัวการสนทนา (Chat ID)
ที่อยูอาศัย

หากคุณไมใหขอมูลของคุณแกกลุมกรุงศรี กลุมกรุงศรีอาจไมสามารถดำเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการใหแกคุณตามคำขอ หรืออาจไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่บางประการที่กลุมกรุงศรีมีตอคุณ หรืออาจไมสามารถปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายของกลุมกรุงศรีได
ขอมูลสวนบุคคลของบุคคลภายนอก
หากคุณมีการใหขอ มูลสวนบุคคลของบุคคลอืน่ แกกลุม กรุงศรี คุณมีหนาทีร่ บั ผิดชอบในการแจงรายละเอียดตามประกาศฉบับนีใ้ หบคุ คลดังกลาวทราบ
ตลอดจนการขอความยินยอมจากบุคคลนัน้ (หากเปนกรณีทต่ี อ งไดรบั ความยินยอม) นอกจากนี้ คุณมีหนาทีด่ ำเนินการใด ๆ เพือ่ ใหกลุม กรุงศรีสามารถ
เก็บรวบรวม ใช เปดเผย หรือโอนขอมูลสวนบุคคลของบุคคลนัน้ ไดโดยชอบดวยกฎหมายตามทีร่ ะบุไวในประกาศฉบับนี้ ทัง้ นี้ รายละเอียดใหเปนไปตาม
ที่บริษัทในกลุมกรุงศรีที่คุณไดติดตอดวยและใหขอมูลเปนคนกำหนด ตัวอยางขอมูลสวนบุคคลของบุคคลอื่นมีดังตอไปนี้
• ชื่อ นามสกุล อายุ เพศ ที่อยูไปรษณีย / ที่อยูอีเมล หมายเลขโทรศัพท หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง
• เอกสารทางการเงิน เงินเดือน ขอมูลทีเ่ กีย่ วของกับงาน (เชน ตำแหนง หนาทีการงาน อาชีพ บริษทั ทีท่ ำงาน หรือทีบ่ คุ คลนัน้ ไดรบั การวาจาง หรือที่
บุคคลนั้นถือหุน)
• ความสัมพันธกบั กรรมการ ผูบ ริหาร และบุคคลผูม อี ำนาจควบคุมของกลุม กรุงศรี ความสัมพันธกบั นิตบิ คุ คลอืน่ (เชน กรรมการ ผูบ ริหาร ผูถ อื หุน )
ขอมูลของบุคคลทีม่ อี ำนาจควบคุมการทำรายการตางๆ ของบัญชีกองทุน ตลอดจนผูร บั โอน ผูร บั ประโยชน ขอมูลเกีย่ วกับผูร บั ประโยชนทอดสุดทาย
(Ultimate Beneﬁcial Owner) คณะกรรมการบริษัท / กรรมการ / ผูถือหุน / ผูแทนนิติบุคคล ผูจัดการใหญ บุคคลอื่นใดที่สามารถกำหนดนโยบาย
หรือมีอำนาจบริหารในองคกร
• สถานภาพทางการเมืองและความสัมพันธกับคุณ เชน ญาติที่มีสถานภาพทางการเมือง
• สมาชิกในครอบครัวของคุณ ผูถ อื บัญชีรว ม คูส มรส / อดีตคูส มรส ขอมูลเกีย่ วกับบุตรของคุณ (เชน คำนำหนาชือ่ ชือ่ นามสกุล อายุ เพศ หมายเลข
บัตรประจำตัวที่หนวยงานภาครัฐออกให ที่อยู อีเมล และกิจกรรมที่เกี่ยวกับบุตร) ญาติสนิท ขอมูลเจาบาน
• ขอมูลเกีย่ วกับผูจ ดั การมรดกทีศ่ าลตัง้ / ผูจ ดั การมรดกตามพินยั กรรม ผูถ อื บัญชีรว ม ขอมูลเกีย่ วกับพยาน ขอมูลเกีย่ วกับผูร บั โอนสิทธิตามหนังสือ
มอบอำนาจ
• บุคคลผูไดรับมอบอำนาจ ผูไดรับมอบอำนาจใหรับรอง / สลักหลัง บุคคลผูติดตอ ผูชำระเงินเบี้ยประกัน ผูมีอำนาจลงนาม / ผูมีอำนาจเบิกถอน
เงินฝากในบัญชี ผูค้ำประกัน บุคคลอางอิง ลูกคาของบุคคลภายนอก
• ผูจำนำ / ผูรับจำนำ ผูจำนอง / ผูรับจำนอง ผูใหเชา / ผูเชา นายทะเบียนของทรัพยสินที่คุณใชเปนหลักประกัน ลูกหนี้ของคุณ ผูรับโอน / ผูรับเงิน
ผูรับชำระหนี้ นายจาง
• ผูติดตอสำหรับการติดตามหนี้ หรือในกรณีที่คุณอาจขอใหกลุมกรุงศรีเปดเผยขอมูลสวนบุคคลอื่นที่ไมใชขอมูลของคุณแกบุคคลภายนอก
• ในบางกรณี กลุมกรุงศรีอาจไดรับหรือสามารถเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของบุคคลอื่นอยางหลีกเลี่ยงไมได โดยผานแหลงขอมูลอื่น เชน
บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (KSAM) อาจเขาถึง Single Form บนแพลตฟอรม FundConnext โดยบริษัทไมตองใชขอมูลสวน
บุคคลดังกลาวเพื่อเสนอผลิตภัณฑและบริการ เปนตน
เวอรชัน 1.0
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ขอมูลสวนบุคคลของผูเยาว คนไรความสามารถ และคนเสมือนไรความสามารถ
ในกรณีที่กลุมกรุงศรีทราบอยูกอนแลววาเจาของขอมูลสวนบุคคลที่กลุมกรุงศรีจะตองไดรับความยินยอมเปนผูเยาวหรือเปนบุคคลที่ไมสามารถให
ความยินยอมไดดว ยตนเองตามกฎหมาย กลุม กรุงศรีจะไมเก็บรวบรวมขอมูลจากผูเ ยาวจนกวาจะไดรบั ความยินยอมจากผูใ ชอำนาจปกครองทีม่ อี ำนาจ
กระทำการแทนผูเยาว และจะไมเก็บรวบรวมขอมูลจากคนเสมือนไรความสามารถและคนไรความสามารถจนกวาจะไดรับความยินยอมจากผูพิทักษ
หรือผูอนุบาล (แลวแตกรณี)
ทัง้ นี้ หากกลุม กรุงศรีไมทราบมากอนวาเจาของขอมูลสวนบุคคลเปนผูเ ยาว คนเสมือนไรความสามารถ หรือคนไรความสามารถ แตไดมาทราบในภายหลัง
วากลุม กรุงศรีไดมกี ารจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลของผูเ ยาว โดยมิไดรบั ความยินยอมจากผูใ ชอำนาจปกครองทีม่ อี ำนาจกระทำการแทนผูเ ยาว (ในกรณีทต่ี อ ง
ไดรบั ความยินยอมและผูเ ยาวไมสามารถใหความยินยอมไดดว ยตนเองตามกฎหมาย) หรือไดมกี ารจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลของคนเสมือนไรความสามารถ
หรือคนไรความสามารถโดยมิไดรับความยินยอมจากผูพิทักษหรือผูอนุบาล (แลวแตกรณี) กลุมกรุงศรีจะดำเนินการลบขอมูลดังกลาวนั้นโดยเร็ว
และอาจเก็บรวบรวม ใช เปดเผย และ/หรือ โอนขอมูลดังกลาว เฉพาะในกรณีที่กลุมกรุงศรีสามารถอาศัยเหตุอันชอบดวยกฎหมายประการอื่น
นอกเหนือจากความยินยอมได
คุกกี้
กลุมกรุงศรีอาจใชและเก็บคุกกี้และระบบอื่นในอุปกรณของคุณ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของกระบวนการดานความปลอดภัยในการใหบริการของกลุมกรุงศรี
และเพื่อใหผูใชไดรับประสบการณที่ดีในการใชผลิตภัณฑและบริการของกลุมกรุงศรี ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับบริษัทในกลุมกรุงศรีที่คุณไดติดตอดวย โดยทั่วไป
ขอมูลที่เก็บรวบรวมจากการใชคุกกี้จะไมเชื่อมโยงกับขอมูลที่อาจระบุตัวบุคคลได (เชน ชื่อหรืออีเมลของคุณ) อยางไรก็ตาม หากกลุมกรุงศรีมีความ
จำเปนตองนำขอมูลสวนบุคคลของคุณเชือ่ มโยงกับคุกกีห้ รือขอมูลอืน่ ใดทีเ่ กีย่ วกับการใชผลิตภัณฑและบริการของคุณ กลุม กรุงศรีจะถือวาคุกกีด้ งั กลาว
และขอมูลที่รวมเขาดวยกันเปนขอมูลสวนบุคคล
1.2. การเก็บรวบรวมขอมูลของคุณ
กลุมกรุงศรีเก็บรวบรวมขอมูลของคุณผานชองทางตางๆ ทั้งนี้ โดยชองทางการเก็บรวบรวมอาจมีความแตกตางกันตามแตกรณีโดยขึ้นอยูกับบริษัท
ในกลุมกรุงศรีที่คุณไดติดตอดวย
(1) ชองทางการใหบริการ กลุม กรุงศรีอาจจัดเก็บขอมูลของคุณโดยตรงจากคุณ ไมวา จะผานชองทางแบบออฟไลนหรือออนไลน (เชน ผานสาขา
หรือทีท่ ำการของกลุม กรุงศรี การสัมภาษณ ไปรษณีย เครือ่ ง ATM พนักงานเดินเอกสาร) หรือการใหบริการผานระบบโทรคมนาคม (เชน ทางโทรศัพท
ทางอีเมล ทางเว็บไซต) แอปพลิเคชัน แพลตฟอรมเครือขายสังคมออนไลน (เชน แอปพลิเคชัน LINE และ Facebook) และชองทางการสงเสริม
การขายและการตลาดอื่นๆ
(2) ชองทางอื่นนอกจากการใหบริการ กลุมกรุงศรีอาจเก็บรวบรวมขอมูลของคุณผานชองทางอื่นนอกจากการบริการ เชน เมื่อคุณติดตอกับ
กลุมกรุงศรีกอนการทำธุรกรรม สมัครใชผลิตภัณฑและบริการของกลุมกรุงศรี ขอเอกสารเสนองาน (Pitch) ขอเสนอตางๆ จากกลุมกรุงศรี
เขารวมในการทำธุรกรรม หรือการทำสัญญา (ไมวา จะติดตอและใหขอ มูลสวนบุคคลผานชองทางใด เชน ผานสาขาของกลุม กรุงศรี แพลตฟอรม
ทางอิเล็กทรอนิกส สือ่ สังคมออนไลนของกลุม กรุงศรี บัญชี LINE ทีเ่ ปนทางการของกลุม กรุงศรี) หรือขอมูลทีไ่ ดรบั จากหองเก็บเอกสาร (Data Room)
ที่เกี่ยวของกับการทำธุรกรรม
(3) จากแหลงอื่น กลุมกรุงศรีอาจไดรับขอมูลของคุณจากแหลงอื่น เชน ขอมูลสาธารณะ และ/หรือบริษัทแมและบริษัทในเครือของกลุมกรุงศรี
(เชน การไดรับขอมูลจากผูใหบริการที่กลุมกรุงศรีวาจางใหเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลแทน) พันธมิตรทางธุรกิจของกลุมกรุงศรี (เชน บริษัทที่
ทำ co-branding รวมกัน บริษัทประกันภัยในเรื่องที่เกี่ยวกับการประกันภัย หรือแพลตฟอรม FundConnext) หนวยงานที่กลุมกรุงศรีใหบริการ
(รวมทั้งเว็บไซต ตลอดจนชื่อผูใชเครือขายสังคมออนไลนของหนวยงานดังกลาว) แหลงขอมูลของทางการ หนวยงานของรัฐที่มีฐานขอมูลที่นา
เชื่อถือเกี่ยวกับบุคคล หนวยงานภาครัฐ (เชน ธนาคารแหงประเทศไทย กรมสรรพากร สำนักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กรมบังคับคดี กระทรวงพาณิชย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย กรมที่ดิน) ศาล และจากบุคคลภายนอกอื่นใด (เชน ผูที่แนะนำลูกคา ผูแทนของคุณ ผูคา หรือบุคคลอื่นใดซึ่งไดรับมอบ
อำนาจจากคุณ)

เวอรชัน 1.0

หนหน
า 2/5
า 8/28

2. ฐานทางกฎหมายและเหตุในการเก็บรวบรวม ใช เปดเผย หรือโอนขอมูลของคุณ
2.1. ฐานทางกฎหมาย
กลุมกรุงศรีจะพิจารณากำหนดฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช เปดเผย หรือโอนขอมูลของคุณตามความเหมาะสม โดยขึ้นอยูกับบริษัท
ในกลุม กรุงศรีทค่ี ณ
ุ ไดตดิ ตอดวย ทัง้ นี้ ฐานทางกฎหมายทีก่ ลุม กรุงศรีใชเปนหลัก ไดแก

ฐานทางกฎหมาย

รายละเอียด

เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา

เพื่อใหกลุมกรุงศรีสามารถปฏิบัติหนาที่ และ/หรือดำเนินการอันจำเปนตอการเขาทำ
สัญญากับคุณ และ/หรือเพือ่ เสนอผลิตภัณฑและบริการใหแกคณ
ุ ตามทีต่ อ งการภายใต
สัญญาระหวางคุณกับกลุมกรุงศรี (เชน เพื่อชำระและรับชำระเงิน รวมถึงการชำระเงิน
และรับเงินโดยใชบัตรเครดิตที่กลุมกรุงศรีออก เพื่อใหคุณกูยืมเงินตามสัญญากูยืมเงิน
ทีค่ ณ
ุ ทำกับกลุม กรุงศรี ตลอดจนเพือ่ ชวยคุณชำระเงินเกีย่ วกับกรมธรรมประกันภัย เปนตน)
และเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามสัญญา

เพื่อการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย

เพือ่ ใหกลุม กรุงศรีสามารถปฏิบตั หิ นาทีต่ ามกฎหมายของกลุม กรุงศรี (เชน การขอหลักฐาน
เพื่อพิสูจนตัวตนของคุณอันเปนการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายปองกันและปราบปราม
การฟอกเงินของกลุม กรุงศรี และการเปดเผยขอมูลตอบริษทั ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด
(NCB) เพือ่ ประโยชนในการปฏิบตั ติ ามกฎหมายวาดวยขอมูลเครดิต) และตามกฎหมาย
ปองกันการหลีกเลีย่ งภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance
Act: FATCA)

เปนการจำเปนเพื่อประโยชนโดยชอบดวยกฎหมาย

เพือ่ ประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของกลุม กรุงศรีและของบุคคลอืน่ (เชน เพือ่ ทำความ
เขาใจวิธีการที่ลูกคาใชบริการของกลุมกรุงศรีและนำไปพัฒนาเปนบริการใหม ปรับปรุง
การใหบริการในปจจุบันของกลุมกรุงศรี การตรวจจับและปองกันการทุจริตฉอฉล)
บริหารจัดการระบบและการบริการที่ใชเพื่อการติดตามหนี้และเพื่อการจัดการเกี่ยวกับ
การจำหนายหนี้สูญ

เปนการจำเปนตอชีวิต

เพื่อปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของคุณ

ความยินยอมของคุณ

เพือ่ การเก็บรวบรวม ใช เปดเผย หรือโอนขอมูลสวนบุคคลในกรณีทก่ี ลุม กรุงศรีตอ งไดรบั
ความยินยอม เชน เพือ่ การสงเสริมการขาย หรือการประชาสัมพันธผลิตภัณฑและบริการ
รวมถึงสิทธิพิเศษที่เปนประโยชน

ในกรณีที่กลุมกรุงศรีมีความจำเปนตองเก็บรวบรวมขอมูลของคุณเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาหรือการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย และคุณไมใหขอมูล
ดังกลาว กลุมกรุงศรีอาจไมสามารถใหบริการหรือดำเนินการตามที่คุณรองขอได
2.2. วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลของคุณ
กลุมกรุงศรีไดเก็บรวบรวมขอมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงคหลายประการ ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับบริษัทในกลุมกรุงศรีที่คุณไดติดตอหรือทำธุรกรรมดวย
ผลิตภัณฑและบริการทีค่ ณ
ุ ไดรบั ตลอดจนลักษณะความสัมพันธระหวางคุณและพันธมิตรทางธุรกิจของกลุม กรุงศรี และ/หรือ ขอพิจารณาอืน่ ๆ ในแตละบริบท
ทั้งนี้ วัตถุประสงคตามที่ไดระบุไวตอไปนี้เปนเพียงกรอบการใชขอมูลของกลุมกรุงศรีในขณะที่ประกาศฉบับนี้ทำขึ้น โดยวัตถุประสงคที่เกี่ยวของกับ
คุณเทานั้นที่จะมีผลกับการใชขอมูลของคุณ

เวอรชัน 1.0

หนหน
า 2/5
า 9/28

(1) ขั้นตอนการขอใชบริการ (Pre-Enrollment) และการรับเขาเปนลูกคา (Onboarding)

วัตถุประสงค

รายละเอียด

การพิสูจนตัวตน

การพิสจู นตวั ตนและลายมือชือ่ เชน เมือ่ คุณสมัครใชผลิตภัณฑและบริการของกลุม กรุงศรี
หรือของบริษัทในเครือ / พันธมิตรทางธุรกิจของกลุมกรุงศรี หรือเมื่อเขาทำสัญญาและ
ธุรกรรมกับคุณ การชวยใหคณ
ุ สามารถสมัครใชและรับผลิตภัณฑและบริการ การพิสจู น
ขอมูลของคุณที่ใชในการล็อกอิน การพิสูจนตำแหนงที่คุณอยูเพื่อใหคุณสามารถเขาถึง
บัญชีได หรือเพื่อใหคุณสามารถทำธุรกรรมออนไลนไดโดยใชชองทางที่กำหนดให
การสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส การพิสูจนตัวตนของคุณเมื่อคุณติดตอกลุมกรุงศรี
เพื่อขอรับผลิตภัณฑและบริการสำหรับลูกคาผานชองทางที่กำหนดให (เชน สาขาของ
กลุม กรุงศรี ทางโทรศัพท อีเมล หรือบัญชีแอปพลิเคชัน LINE แอปพลิเคชันบนโทรศัพทมอื ถือ
และเว็บไซต) การจัดเก็บคำถามเกีย่ วกับความปลอดภัยสำหรับกระบวนการพิสจู นตวั ตน
และการพิสูจนตำแหนงที่คุณอยูเพื่อใหคุณสามารถเขาถึงบัญชีได

การเสนอราคาและการรับเขาเปนลูกคา (Onboarding)

การเสนอเบี้ยประกันใหคุณพิจารณา การจัดเตรียมใบเสนอราคาหรือขอเสนอเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑและบริการของกลุมกรุงศรีที่คุณสนใจ สมัคร หรือขอใชเพื่อนำสงใหแกคุณ
การดำเนินกระบวนการเสนอราคา การลงทะเบียน การดำเนินการเกี่ยวกับใบสมัครเพื่อ
ใชในการรับเขาเปนลูกคา การชวยใหคณ
ุ สามารถสมัครและไดรบั ผลิตภัณฑและบริการ

การประเมินความเหมาะสมดานคุณสมบัติ การอนุมัติ
และการปฏิเสธ

• การประเมินใบสมัคร คำขอ และความเหมาะสมของคุณในการขอรับผลิตภัณฑและบริการ
การตรวจสอบประวัตคิ วามเปนมาเบือ้ งตนของลูกคา การตรวจสอบคุณสมบัตอิ ยางเต็ม
รูปแบบสำหรับการขอรับผลิตภัณฑและบริการ การประเมินความเสี่ยงและดำเนิน
กระบวนการเกี่ยวกับการพิจารณาความเหมาะสมโดยพิจารณาจากประวัติเพื่อใชใน
การเสนอพิจารณา และใหความเห็นชอบผลิตภัณฑและบริการที่คุณสมัครหรือรองขอ
การตรวจสอบเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของที่กลุมกรุงศรีไดรับ (เชน ขอมูลเกี่ยวกับลูกคา
และแบบประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได หนังสือรับรองบริษัทและบัญชีรายชื่อผูถือหุน
ฉบับปรับปรุงใหเปนปจจุบัน)
• การเสนอกรมธรรมประกันภัยหรือเบี้ยประกันที่มีความเหมาะสม การจัดทำกรมธรรม
ประกันภัย การรับประกันตามระยะเวลาที่ไดขยายออกไป
• การวิเคราะหความเสีย่ งดานเครดิต การตรวจสอบ / การจัดทำ Credit Scoring การสราง
แบบจำลองสำหรับการประเมินเครดิตเพื่อใชในการประเมินความนาเชื่อถือดานเครดิต
ของคุณ การตรวจสอบสถานะเครดิตของคุณ การประเมินคาสินทรัพยหลักประกันโดย
การเขาเยี่ยมพื้นที่หรือ การสอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับสินทรัพยและการยึดทรัพย
• การประเมินคาหลักประกันสำหรับเงินกูยืมที่มีการจำนองเปนหลักประกัน การอนุมัติ
หรือปฏิเสธคำขอใชบริการของคุณ การอนุมัติหลักประกันสำหรับผลิตภัณฑและบริการ
การติดตอคุณเกีย่ วกับผลิตภัณฑและบริการทีค่ ณ
ุ ขอหรือสมัคร (เชน ในกรณีทค่ี ณ
ุ ติดตอ
สอบถามวาคำขอรับบริการของคุณนั้นไดรับการอนุมัติหรือปฏิเสธ)
• การอนุญาตใหกรมการขนสงทางบกตรวจสอบและรับรองยานพาหนะ และเพื่อการ
ตรวจสอบสถานะยานพาหนะและการโอนกรรมสิทธิ์ในยานพาหนะใหแกกลุมกรุงศรีซึ่ง
เปนขัน้ ตอนการพิจารณาสินเชือ่ ในกรณีทเ่ี ปนการบริการรีไฟแนนซรถยนต) การจดทะเบียน
ยานพาหนะกับกรมการขนสงทางบก (ใบคูมือจดทะเบียน)

เวอรชัน 1.0

หน
หน
า า2/5
10/28

วัตถุประสงค
การตรวจสอบขอมูล

รายละเอียด
• การดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนตางๆ เกี่ยวกับการระบุตัวตนของลูกคา
และการตรวจสอบความเสี่ยงดานความปลอดภัยอื่นๆ การตรวจสอบตัวตนและสถานะ
ของลูกคา การตรวจสอบขอมูลหรือการตรวจสอบความเปนมาในลักษณะอื่นใด หรือ
การระบุหาความเสี่ยงเกี่ยวกับคุณ และ/หรือ ลูกคา เชน การทำความรูจักลูกคา หรือ
Know Your Customer (KYC) การตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา
(Customer Due Diligence) การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน การตรวจสอบ
การทำรายการระหวางกัน การตรวจสอบเกี่ยวกับ FATCA การตรวจสอบขอมูลที่คุณ
ใหกับกลุมกรุงศรีโดยเปรียบเทียบกับฐานขอมูล Blacklist การคัดกรองโดยเปรียบเทียบ
ขอมูลจากฐานขอมูลสาธารณะของหนวยงานดานการบังคับใชกฎหมาย และ/หรือ บัญชี
Sanction ตามที่กฎหมายกำหนด และบัญชีรายชื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งการปฏิบัติ
ตามขอกำหนดเกีย่ วกับการพิสจู นทราบ การปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนและกฎระเบียบเกีย่ วกับ
Sanction การตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธของคุณกับนักการเมือง การทำธุรกรรม
ทางการเงิน และการบริการเกี่ยวกับการชำระเงิน รวมทั้งการตรวจสอบการทำธุรกรรม
• การตรวจสอบและยืนยันเอกสารทีค่ ณ
ุ จัดสงให รวมทัง้ ความเหมาะสมและคุณสมบัติ
ในการไดรับผลิตภัณฑและบริการ การตรวจสอบความเหมาะสมของคุณในการสมัคร
เพื่อรับผลิตภัณฑและบริการของกลุมกรุงศรี เชน การเปดบัญชี คำขอสินเชื่อ การตรวจ
สอบขอมูลสินเชื่อ การตรวจสอบใบคูมือจดทะเบียนกอนที่จะเบิกจายสินเชื่อ
• การตรวจสอบความขัดแยงทางผลประโยชนและการตรวจสอบลูกคาทั้งระหวางที่
พิจารณารับเขาเปนลูกคาและการตรวจสอบลูกคาอยางตอเนื่อง
• การตรวจสอบการรายงานทางดานภาษีอากร / การรายงานตามขอกำหนดของกฎหมาย
• การตรวจสอบขอมูลเพือ่ การปรับปรุงและบริหารจัดการฐานขอมูลลูกคาของกลุม กรุงศรี
ใหเปนปจจุบัน
• การตรวจสอบความถูกตองและการยกเลิก การตรวจสอบเอกสารของคุณเพื่อใชใน
การเปดบัญชี หรือการจัดใหมีผลิตภัณฑและบริการ (เชน กองทุนสวนบุคคล)

การประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง

• การประเมินความเสี่ยงโดยพิจารณาจากขอมูลประวัติและขอมูลของคุณตามที่ไดรับ
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการรับผลิตภัณฑและบริการ การประเมินคำขอหรือ
ความเหมาะสมของคุณในการรับผลิตภัณฑและบริการ การประเมินความเสีย่ งอยางตอเนือ่ ง
• การจัดประเภทความเสีย่ งของคุณโดยพิจารณาจากหลักเกณฑทก่ี ำหนดไว (เชน บัญชี
รายชื่อ Sanction List ประวัติเกี่ยวกับการลมละลาย)
• การบริหารจัดการความเสีย่ งเชิงรุกสำหรับความเสีย่ งภายในกลุม (Intragroup) ในแง
ความเสี่ยงดานการตลาด ความเสี่ยงเกี่ยวกับเครดิต ความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้
ความเสีย่ งเกีย่ วกับกระบวนการ ความเสีย่ งเกีย่ วกับสภาพคลอง และความเสีย่ งเกีย่ วกับ
ภาพลักษณ ตลอดจนความเสี่ยงในการปฏิบัติการและความเสี่ยงดานกฎหมาย เพื่อให
สามารถตรวจหา จำกัด และติดตามตรวจสอบความเสี่ยงดังกลาวได
• การบริหารจัดการความเสี่ยงของกลุมบริษัทเพื่อใหเปนไปตามกฎและระเบียบของ
Japanese Financial Service Agency (JFSA) ซึ่งใชกำกับบริษัทแมในตางประเทศ
และเพือ่ ใหเปนไปตามกฎเกณฑของ Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)

เวอรชัน 1.0

หนหน
า 2/5
า 11/28

วัตถุประสงค
การคัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจ
(วัตถุประสงคขอนี้ใชในกรณีที่กลุมกรุงศรีเก็บรวบรวมขอมูล
ของคุณในฐานะบุคคลที่สัมพันธกันของพันธมิตรทางธุรกิจ)

รายละเอียด
การตรวจสอบตัวตนของคุณและสถานะของพันธมิตรทางธุรกิจ การตรวจสอบขอมูล
และ/หรือ การตรวจสอบประวัติในลักษณะอื่นใด หรือการระบุความเสี่ยงเกี่ยวกับคุณ
และพันธมิตรทางธุรกิจ (รวมทั้งตรวจสอบขอมูลสาธารณะจากหนวยงานที่มีอำนาจ
บังคับใชกฎหมาย และ/หรือ จาก Sanction List ของทางการ) การประเมินความเหมาะสม
และคุณสมบัตขิ องคุณ พันธมิตรทางธุรกิจ และบุคลากรในการทำงานใหกบั กลุม กรุงศรี
การขอใบเสนอราคาหรือใหเขารวมประกวดราคา การเจรจาตอรอง และการทำสัญญา
กับคุณ และ/หรือ กับพันธมิตรทางธุรกิจ

(2) การใหและการบริหารจัดการผลิตภัณฑและบริการ
วัตถุประสงค
การใหและการบริหารจัดการผลิตภัณฑและบริการ

รายละเอียด
การใหและบริหารจัดการผลิตภัณฑตามวัตถุประสงค ดังตอไปนี้
• การติดตอสื่อสารเพื่อใหบริการแกคุณ การใหขอมูลหรือบริการตามขอซักถามของ
ลูกคา (เชน การลงนามในสัญญากับคุณ การอนุมตั ขิ อ มูลเกีย่ วกับสินเชือ่ และแจงใหคณ
ุ
ทราบรายละเอียดสินเชื่อและเงื่อนไขการชำระคืนสินเชื่อ การติดตามสัญญาเชาแบบ
ลีสซิ่ง / เชาซื้อ การเสนอผลิตภัณฑดานการประกันภัย (เชน การประกันภัยรถยนต
ประกันรถยนตภาคบังคับ (Compulsory Third Party Insurance) ประกันภัยคุมครอง
การชำระเงิน (Payment Protection Insurance: PPI)) การขอเอกสารเพิ่มเติม การตอ
อายุกรมธรรม และภาษีสำหรับการใชยานพาหนะบนทองถนน การใหขอมูลเกี่ยวกับใบ
เรียกเก็บเงิน ใบเสร็จรับเงิน การแจงผลการสมัครใชบริการ) การเริ่มใหบริการ (เชน
การแจงเตือนคุณเมือ่ มีการเปดบัญชีและเริม่ ใชงานบัญชีของคุณ การแจงเตือนเกีย่ วกับ
การเปดใชงานบัญชี การใหความชวยเหลือและใหบริการแกลกู คา การติดตอสือ่ สารกับ
คุณเกีย่ วกับผลิตภัณฑและบริการทีค่ ณ
ุ ขอรับ (เชน การตอบขอซักถามเกีย่ วกับชองทาง
การชำระเงิน) การติดตอทาง SMS
• การออกหรือสงมอบเอกสารที่เกี่ยวของ การออกและสงมอบบัญชี บัตร เช็ค
หนังสือรับรอง และเอกสารตอนรับลูกคาใหม หรือเอกสารอืน่ ใดทีเ่ กีย่ วของกับผลิตภัณฑ
และบริการใหแกคุณไมวาจะอยูในรูปแบบใด รวมถึงการแจงลูกคาใหทราบถึงวันที่
สัญญาประกันภัยมีผลบังคับใช และ/หรือ ขอมูลอืน่ เกีย่ วกับการประกันภัย การจัดพิมพ
และสง / นำสงเอกสาร (เชน สัญญา จดหมายตอนรับลูกคา หนังสือแจงเตือนจากบริษทั
ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด แบบฟอรมการชำระเงิน ใบเสร็จรับเงิน เครื่องหมายภาษี
รถยนต กรมธรรมประกันภัย และ/หรือ เอกสารทีเ่ กีย่ วของอืน่ ใด) การออกและสงหนังสือ
หรือเอกสารตาง ๆ และ/หรือ เอกสาร / หนังสือที่เกี่ยวกับการลงทุน (เชน หนังสือรับรอง
ลูกคา หนังสือแจงผลการทำแบบทดสอบความเหมาะสม หนังสือแจงเกี่ยวกับการทำ
ธุรกรรม จดหมายรับรอง จดหมายยืนยัน สัญญา และรายงานตางๆ) การติดตามการนำ
สงทางไปรษณีย การใหความชวยเหลือและการแกปญหาดานเทคนิค การทำหนาที่
ของสวนงานทางธุรกิจที่เกี่ยวของ (เชน การออกสัญญา การเบิกจายสินเชื่อ และ
การชำระสินเชื่อ)

เวอรชัน 1.0

หน
หน
า 2/5
า 12/28

วัตถุประสงค

รายละเอียด
• การดำเนินการเกี่ยวกับยานพาหนะ เชน เชาแบบลีสซิ่ง / เชาซื้อ สินเชื่อรถ
การตรวจสอบและประเมินคายานพาหนะและมูลคายานพาหนะ การดำเนินกระบวนการ
Top Up การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในยานพาหนะ การดำเนินการตรวจสอบและ
รับรองยานพาหนะของกรมการขนสงทางบก การคืนเอกสารทะเบียนยานพาหนะเมื่อ
สิ้นสุดสัญญา
• การบริการเกีย่ วกับกองทุน การจัดใหมกี ารลงทะเบียนและการบริหารจัดการผลิตภัณฑ
และบริการ รวมทั้งกรณีที่เกี่ยวของกับหนวยงานภาครัฐ การแจงเตือนไปยังคุณเมื่อมี
การเปดบัญชีและเริม่ การใชงานบัญชีของคุณ การปฏิบตั หิ นาทีต่ ามสัญญาของกลุม กรุงศรี
ตลอดจนการทำธุรกรรมตามที่มีการรองขอใหซื้อ ขาย สับเปลี่ยน และโอนหนวยลงทุน
ตามคำสัง่ หรือกิจกรรมทีเ่ กีย่ วของอืน่ ใด การทำตามคำขอรับผลิตภัณฑและบริการ เชน
การใหบริการของกองทุนรวม การลงทะเบียนบัญชีออนไลน / บนโทรศัพทมอื ถือ คำขอหัก
บัญชี การใหความเห็นชอบการลงทะเบียนบริการเดบิต / เครดิตบัญชีโดยตรง การแนะนำ
กองทุน การจัดอันดับความเสี่ยง การแจงเตือน และการแจงขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ความเสี่ยงของกองทุนรวม การบริหารจัดการความสัมพันธและการดำเนินการตางๆ
ทีจ่ ำเปนตอการเสนอผลิตภัณฑและบริการ รวมทัง้ การเสนอขอมูลทีจ่ ำเปนในการตัดสินใจ
เกีย่ วกับการลงทุน การสือ่ สารกับคุณเกีย่ วกับบริการตางๆ การแจงใหคณ
ุ ทราบรายละเอียด
เกีย่ วกับการทำธุรกรรม (เชน การจัดตัง้ กองทุนแลวเสร็จ การนำเงินเขากองทุน การไถถอน
การเลิก) รวมทั้งขอมูลเกี่ยวกับสถานะปจจุบันของผลการดำเนินงานของกองทุนและ
สภาวะตลาดเปนรายเดือน / รายไตรมาส / รายป หรือเมื่อคุณรองขอ การจัดใหมีการ
ประชุมสามัญประจำปตามที่ขอบังคับของกองทุน กฎหมายหรือกฎเกณฑที่บังคับใช
กำหนด การจัดใหมกี ารสัมมนา การฝกอบรมเกีย่ วกับผลิตภัณฑและบริการดานกองทุน
การประสานงานกับบุคคลภายนอก (เชน ผูรับฝากทรัพยสิน ผูจัดการกองทุนยอย
(Sub-Manager)) การใหบริการกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑและบริการของ
กลุมกรุงศรี (เชน การบริหารจัดการกองทุนสวนบุคคล การแกไขเพิ่มเติมและคงสัญญา
ตางๆ ทีเ่ กีย่ วของตามคำขอของคุณ และ/หรือ ตามกฎหมายและกฎระเบียบทีบ่ งั คับใช)
การรักษาชื่อผูใชงานของคุณและตรวจสอบผลประเมินความเสี่ยงของคุณโดยใชแบบ
ทดสอบความเหมาะสม การแตงตัง้ ผูจ ดั การกองทุนยอย (Sub-Manager) ใหปฏิบตั งิ าน
ในตางประเทศ หรือผูรับฝากทรัพยสินเพื่อใหการสนับสนุนกลุมกรุงศรีในการนำเสนอ
ผลิตภัณฑและบริการ การดำเนินการเกี่ยวกับเช็คที่ถึงกำหนดเรียกเก็บ การดำเนินการ
เลิกกองทุน การปดบัญชี การอำนวยความสะดวกใหแกคุณกรณีที่คุณขอรับผลิตภัณฑ
และบริการจากบุคคลภายนอก การใหการสนับสนุนและการทำกิจกรรมอื่นใดที่
เกี่ยวของกับผลิตภัณฑและบริการดังกลาว
• การดำเนินการเกี่ยวกับบัตรเครดิต การพิจารณาปรับเพิ่มหรือลดวงเงินเครดิตทั้งที่
เปนการชั่วคราวหรือถาวร การอัพเกรดหรือดาวนเกรดบัตรเครดิต การทบทวนวงเงิน
และการเสนอเปลี่ยนหนาบัตรใหม
• การดำเนินกิจกรรมเกีย่ วกับรางวัล การใหบริการแลกแตม คะแนนสะสม หรือรางวัล
โดยในบางกรณีจะพิจารณาจากบริการทางการเงิน สถานะลูกคา บัตรบางประเภท หรือ
ผลิตภัณฑและบริการที่คุณสมัครใช การออกและการประกาศรางวัลผานสื่อตางๆ หรือ
ผานแพลตฟอรมเครือขายสังคมออนไลน
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• การแจงเตือนการตออายุผลิตภัณฑและบริการ การเสนอ การแจงเตือนเกี่ยวกับ
การตออายุผลิตภัณฑและบริการ รวมถึงผลิตภัณฑประกันภัย การเปรียบเทียบราคา
การใหบริการแกคณ
ุ อยางตอเนือ่ ง (เชน การตออายุบตั ร การรักษาบัญชีเงินกู การบริการ
เกีย่ วกับการซือ้ ขายกองทุนรวม การเปลีย่ นแปลงหลักทรัพย การบริหารจัดการหลักทรัพย
ที่ไดมาทางมรดก) การใหบริการไถถอน (เชน หลักประกัน หลักทรัพย) และการดำเนิน
การเกีย่ วกับกรมธรรมประกันภัย (เชน การบริการรักษากรมธรรมประกันภัย การตออายุ
กรมธรรมประกันภัยฉบับปจจุบนั การดำเนินกระบวนการพิจารณารับประกันภัยสำหรับ
กรมธรรมประกันภัย การดำเนินการเกีย่ วกับขอเรียกรองตามสัญญาประกันภัย หรือการ
ตออายุการรับประกัน การเริ่มมีผลของการรับประกันที่ไดตออายุ การดำเนินการออก
กรมธรรมประกันภัย การดำเนินกระบวนการเรียกรองคาสินไหมทดแทนตามกรมธรรม
ประกันภัย การชวยจัดเตรียมเอกสารที่ตองใชในการเรียกรองคาสินไหมทดแทนตาม
กรมธรรมประกันภัย)
• การดำเนินการเกี่ยวกับการปดสัญญาหรือสิ้นสุดความสัมพันธ การดำเนินการ
เกี่ยวกับการปดสัญญา การปดบัญชีเงินฝาก การไถถอนทรัพยจำนอง รวมทั้งการโอน
กรรมสิทธิเ์ หนือทรัพยหลักประกัน การเสนอราคาใหแกลกู คา การปดบัญชีของคุณ และ
การดำเนินการอื่นใดเพื่อบอกเลิกการใหบริการแกคุณ
• การดำเนินการอืน่ ทีจ่ ำเปนตอการใหบริการ เชน การอำนวยความสะดวกในการยืน่
ใบสมัครเพื่อทำสัญญาประกันภัยและใชบริการของกลุมกรุงศรี

การประมวลขอมูลการทำธุรกรรมและ/หรือ
การชำระเงิน

• การโอนเงินหรือผลประโยชนอน่ื ใด (รวมทัง้ การอำนวยความสะดวกในการโอนเงินหรือ
ผลประโยชนดงั กลาว) การนำสงเงิน การบริหารจัดการและจัดเก็บคาธรรมเนียม คาบริการ
คาภาษีอากร และดอกเบี้ยสำหรับบัญชี การคำนวณและโอนดอกเบี้ยและเงินปนผล
(รวมทั้งการอำนวยความสะดวกในการดำเนินการโอนดังกลาว)
• การเปดเผยขอมูลแกผูประกอบการและบริษัทบัตรเครดิตเพื่อใหอนุมัติและหักบัญชี
การดำเนินการเพื่อหักบัญชีอัตโนมัติ การหักบัญชีเช็คลวงหนา
• การปฏิบัติตามคำขอและคำสั่งของคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการ รวมถึงการทำ
ธุรกรรมทางการเงินและบริการเกี่ยวกับการชำระเงิน การชำระเงินตามงวด รวมทั้ง
กระบวนการตางๆ ในการชำระเบีย้ ประกัน การใหบารโคดแกลกู คาสำหรับการชำระเงิน
คาบริการ คาอากรแสตมป การตรวจสอบธุรกรรมการชำระเงิน การยืนยันการทำธุรกรรม
เสร็จสิ้น บริการเกี่ยวกับการชำระเงินที่เกิดขึ้นตามรอบ
• การเรียกเก็บเงิน (เชน เรียกเก็บตามเช็ค) การปรับโครงสรางหรือกระทบยอดบัญชี
(เชน การปรับโครงสรางหนี้)
• การดำเนินการตางๆ เกี่ยวกับการบันทึกรายการทางการเงิน การหักเบี้ยประกันจาก
วงเงินไฟแนนซยานพาหนะ การยกเลิกรายการชำระเงิน การคืนเงินในกรณีทก่ี ลุม กรุงศรี
ปฏิเสธที่จะใหบริการแกคุณ การสอบสวนการชำระเงินที่ไมทราบที่มา
• การออกและนำสงใบกำกับภาษี ใบเรียกเก็บเงิน ใบเสร็จรับเงิน ใบแสดงขอมูล
รายการเดินบัญชี
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• การเครดิตบัญชีของคุณ การทำเครดิตบาลานซ การพิจารณาคำขอชำระหนีบ้ ตั รเครดิต
ของคุณดวยวิธกี ารหักบัญชีเงินฝาก (Direct debit) การระงับหรือยกเลิกการระงับบัญชี
การทำใหบัตรเครดิตสามารถกลับมาใชงานได
• การทำการยกเลิก การยืนยัน การเก็บรวบรวม การรับและการประมวลผลการชำระ
เงินเบี้ยประกันภัย
• การประมวลผลและสงตอขอเรียกรองหรือคำขอของคุณหากคุณเปนลูกคาของบริษัท
ในเครือของกลุมกรุงศรี หรือเปนลูกคาของพันธมิตรทางธุรกิจของกลุมกรุงศรี หรือ
สนใจผลิตภัณฑและบริการของบริษัทในเครือหรือพันธมิตรทางธุรกิจดังกลาว (เชน
ผลิตภัณฑประกันภัยกองทุนรวม หุนกูและตราสารหนี้) การโอนเงิน
• การจัดสรรเงินทุน การทำธุรกรรม (เชน การดำเนินการเกีย่ วกับการจองซือ้ และการลงทุน
การไถถอน และการทำคำสัง่ สับเปลีย่ นหนวยลงทุน การจายเงินปนผล และเงินตอบแทนอืน่ ๆ)

การติดตามหนี้

• การแจงใหคณ
ุ ทราบวันครบกำหนดชำระหนี้ ยอดเงินคางชำระ ดอกเบีย้ คาธรรมเนียม
การติดตามหนี้และการบังคับใชสิทธิตามสัญญา การทวงถามใหชำระเงิน การติดตาม
หนีท้ ค่ี า งชำระหรือเลยกำหนดชำระ การเขาพืน้ ทีเ่ พือ่ เรียกเก็บหนี้ การดำเนินการกับบัญชี
ของคุณใหเหมาะสมกับกรณีตา งๆ (เชน การปรับโครงสรางหนี)้ การสืบทรัพยและยึดทรัพย
การกลับเขาครอบครองทรัพยสิน ทรัพยสินที่ไดเชาแบบลีสซิ่ง / เชาซื้อ หรือทรัพยสินที่
ใชเปนหลักประกัน การขายหนี้ของลูกคาและการโอนประวัติของลูกคาใหแกผูซื้อหนี้
การเรียกคืนเงิน
• การดำเนินกระบวนการขายทอดตลาด (เชน การแจงใหคณ
ุ ทราบรายละเอียดการประมูล
(เชน วัน เวลา สถานที่ และบุคคลภายนอกที่เปนผูดำเนินการขายทอดตลาด)) รวมถึง
เพือ่ ติดตามทรัพยสนิ ทีค่ ณ
ุ เชาแบบลีสซิง่ / เชาซือ้ จากกลุม กรุงศรีตามการใหบริการสินเชือ่
เพื่อยึดคืน การติดตอคุณเพื่อไถถอนทรัพยสินที่กลุมกรุงศรียึดคืน การจัดใหมีการขาย
ทอดตลาดทรัพยสนิ ทีก่ ลุม กรุงศรียดึ คืน การติดตอคุณเพือ่ โอกาสในการเขารวมการขาย
ทอดตลาดทรัพยสินที่กลุมกรุงศรียึดคืน การเบิก / โอนเงินสวนที่เกินมูลคาทรัพยสินขาย
ทอดตลาด หรือการเรียกเก็บ / เก็บหนี้ที่คางชำระ
• การดำเนินการเกีย่ วกับบัญชีของคุณตามความเหมาะสม การติดตอคุณเพือ่ ติดตามหนี้
การบริหารจัดการ / หักลบเงินคาจูงใจตางๆ เกี่ยวกับกรมธรรมประกันภัยของคุณ

การปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันและ
การเก็บรักษาขอมูล

• การกรอกขอมูลของคุณ เก็บรวบรวม บันทึก การบริหารจัดการฐานขอมูลของลูกคา
รวมทั้งบันทึกอื่นๆ ที่เกี่ยวของเพื่อใชในการใหบริการของกลุมกรุงศรี การปรับปรุงขอมูล
ประวัติ / ขอมูลของลูกคาใหเปนปจจุบัน ถูกตอง และสมบูรณ การทำสำเนา หรือทำซ้ำ
เอกสารเกีย่ วกับแหลงรายได การบันทึกรายการทางธุรกิจและ การดำเนินงาน บริหารจัดการ
และดูแลรักษาขอมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของกลุมกรุงศรี
• การดำเนินการอืน่ ใดเพือ่ รักษาขอมูล ซึง่ รวมถึงการยับยัง้ การดำเนินการเกีย่ วกับขอมูล
บางสวนของคุณ รวมถึงการเก็บรักษาสัญญาและเอกสารที่เกี่ยวของที่อาจมีการกลาว
อางถึงคุณ
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• การโทรศัพทเพือ่ ตอนรับลูกคา การรับเรือ่ งรองเรียน การตอบขอซักถามและการดำเนินการ
ตามคำขอของคุณเกีย่ วกับผลิตภัณฑและบริการของกลุม กรุงศรี การรับฟงขอเสนอแนะ
ความคิดเห็น การสอบสวนประเด็นปญหาของคุณและเสนอแนวทางแกปญหา
• การดูแลบัญชี การวางแผน การดำเนินการ การบริหารจัดการความสัมพันธ (ตาม
สัญญา) กับคุณ
• การใหบริการลูกคาเกี่ยวกับบัตรที่สูญหาย เสียหาย หรือถูกขโมย หรือบัตรที่ลูกคา
ไมไดรับ การระงับและยกเลิกบัตร การเปลี่ยนบัตรทดแทน การพิจารณาคำขอของคุณ
ในการยกเวนคาธรรมเนียม
• การจัดสงของขวัญหรือของรางวัล และการทำกิจกรรมอื่นใด ที่เกี่ยวของกับการให
บริการลูกคา

การโฆษณา การทำการตลาด การแจงขาวสาร
การประกาศ และการแจงขอมูลอื่นใดเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑและบริการ

• การแจงขาวสารของกลุม กรุงศรีใหคณ
ุ ทราบ การประกาศ และการสงขอมูลรูปแบบอืน่ ใด
เกีย่ วกับผลิตภัณฑและบริการของกลุม กรุงศรี ทัง้ ทีเ่ ปนผลิตภัณฑและบริการในปจจุบนั
หรือผลิตภัณฑและบริการใหม และ/หรือ ของบริษัทในเครือ กลุมธุรกิจทางการเงิน
พันธมิตรทางธุรกิจ และบุคคลอื่นใดที่กลุมกรุงศรีมีความสัมพันธดวย (เพื่อประโยชน
ในการพิจารณาขอนีใ้ หเรียกรวมกันวา “ผลิตภัณฑและบริการทีเ่ กีย่ วของกับกลุม กรุงศรี”)
การติดตอหรือดำเนินการใดๆ เพื่อแจงใหคุณทราบถึงขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑและ
บริการที่เกี่ยวของกับกลุมกรุงศรี ซึ่งกลุมกรุงศรีเชื่อวาคุณหรือองคกรที่คุณทำงานใหนั้น
จะสนใจ ทั้งนี้ โดยผานชองทางการติดตอที่เหมาะสม (เชน ไปรษณีย อีเมล ขอความใน
โทรศัพท โทรศัพท)
• การใหสิทธิประโยชนและขอเสนอพิเศษสำหรับผลิตภัณฑและบริการที่เกี่ยวของกับ
กลุม กรุงศรี การผลิตและนำเสนอโฆษณาออนไลนสำหรับผลิตภัณฑและบริการทีเ่ กีย่ วของ
กับกลุมกรุงศรีโดยใชชองทางตางๆ (รวมถึงสื่อสังคมออนไลน แอปพลิเคชันที่ใชสำหรับ
การสนทนาและสงขอความตางๆ) การกำหนดกลุม เปาหมายทีจ่ ะเปนลูกคาของผลิตภัณฑ
และบริการทีเ่ กีย่ วของกับกลุม กรุงศรี หรือโปรแกรมสงเสริมการขายทีต่ รงกับความสนใจ
ของลูกคากลุมกรุงศรี
• การสำรวจวิเคราะหและวิจัยดานการตลาด การวิเคราะหพฤติกรรมลูกคาและการ
แบงกลุมลูกคา การทำโครงการเสริมสรางความภักดีของลูกคา โปรแกรมการแนะนำ
ลูกคา และ/หรือ แผนงานและแคมเปญอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน รวมถึงแผนงานและ
แคมเปญดานการตลาดและการขายอื่นใด การประกาศรางวัล การใหรางวัล และ/หรือ
การจับรางวัล การประเมินหรือปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำการตลาดและแคมเปญ
ตางๆ การบริหารจัดการความสัมพันธกบั ลูกคาและการใหลกู คาเขามีสว นรวม การวางแผน
การสงเสริมการขาย การจัดงาน การประชุม สัมมนา และการเยี่ยมชมกลุมกรุงศรี

เวอรชัน 1.0
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(3) การปรับปรุงคุณภาพการบริการ

วัตถุประสงค

รายละเอียด

การจัดทำรายงานเกี่ยวกับการใหบริการ

การจัดทำและเผยแพรรายงาน (ทัง้ ภายในองคกรและภายนอกองคกร) เกีย่ วกับผลิตภัณฑ
และบริการของกลุมกรุงศรี (ไดแก รายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ผลการใหบริการ
ยอดขาย ผลการติดตอกับลูกคา การหักบัญชีสำหรับผูประกอบการและบริษัทเครือขาย
บัตร การประเมินมูลคาหลักประกัน การชำระเงินสำหรับผูประกอบการและบริษัทเครือ
ขายบัตร การประเมินหลักประกัน) การจัดทำรายงานการวิเคราะหตา งๆ ตามขอกำหนด
ของหนวยงานที่มีอำนาจ รายงานการวิเคราะหตางๆ (เชน การวิเคราะหลูกคาที่ไมมี
การเคลื่อนไหวทางบัญชีเพื่อเริ่มจัดรายการสงเสริมการขาย) และการรายงานประเภท
อื่นเพื่อวัตถุประสงคทางธุรกิจของกลุมกรุงศรี

การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑและบริการ

การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑและบริการที่มีอยู การพัฒนา และทดสอบผลิตภัณฑ
และบริการใหมๆ ของกลุม กรุงศรี การพัฒนาวิธกี ารใหบริการในรูปแบบใหมเพือ่ ตอบสนอง
ความตองการของคุณและเพือ่ ใหธรุ กิจของกลุม กรุงศรีเติบโต รวมถึงการวิเคราะหขอ มูล
เพื่อปรับปรุงคุณภาพการทำการตลาดและการเสนอขายบริการของกลุมกรุงศรี
การวิเคราะหขอมูลเพื่อปรับปรุงระบบ (เชน พัฒนาแบบจำลองในการแบงประเภทกลุม
ลูกคาเพื่อใหสามารถใหบริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น) การสำรวจความพึงพอใจ
ของลูกคา การสำรวจผลการทำงานของพนักงานกลุมกรุงศรี การกำหนดแนวโนมการ
ใชผลิตภัณฑและบริการ การใหบริการเพือ่ ตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคลของคุณ
ในการใชผลิตภัณฑและบริการตางๆ เพื่อประสบการณที่ดีที่สุด (เชน แอปพลิเคชันบน
โทรศัพทมอื ถือ และเว็บไซต) การรับรูว า คุณเขาใชงานโดยใชเบราวเซอรและเครือ่ งมือตางๆ
การติดตามและการวิเคราะหผลการดำเนินงานในการใหบริการ

การวิเคราะหขอมูล

• การวิเคราะหการใชบริการออนไลนของกลุม กรุงศรี การศึกษาเพือ่ วิเคราะหวา ชองทาง
ออนไลนใดของกลุม กรุงศรี (เชน แอปพลิเคชันบนโทรศัพทมอื ถือและเว็บไซต) ทีค่ ณ
ุ เขา
เยีย่ มชม และดานใดของชองทางออนไลนทค่ี ณ
ุ เห็นวาเปนประโยชนมากทีส่ ดุ การตรวจสอบ
จำนวนผูเขาใชผลิตภัณฑและบริการออนไลนของกลุมกรุงศรี การประเมินจุดเชื่อมตอ
(Interface) และประสบการณของผูใชงาน การทดสอบคุณลักษณะตางๆ หรือฟงกชัน
การใชงาน การระบุแหลงที่มาของขอมูลของคุณ
• การวิเคราะหขอ มูลเพือ่ เพิม่ โอกาสทางธุรกิจ การวิเคราะหการอนุมตั สิ นิ เชือ่ ในอนาคต
การสอบทานสินเชื่อของลูกคา การตรวจสอบแนวโนมการประเมินมูลคาสินทรัพย
การทบทวนการประเมินมูลคา (สำหรับหลักประกัน)
• การระบุและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑและบริการที่มีอยูในปจจุบัน รวมถึง
การพัฒนาขอมูลเชิงคุณภาพ

การใชงานเว็บไซตและแพลตฟอรมของกลุมกรุงศรี

การดูแล ใชงาน ติดตาม ตรวจสอบและบริหารจัดการเว็บไซต แพลตฟอรม รวมทั้ง
แอปพลิเคชันบนโทรศัพทมอื ถือ เพือ่ อำนวยความสะดวก เพือ่ ใหสามารถใชงานไดอยาง
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย เกิดประโยชนสงู สุด และสอดคลองกับความตองการ
ของคุณ ปรับปรุงโครงราง (Layout) และเนื้อหาที่นำเสนอบนเว็บไซตและแพลตฟอรม
ของกลุม กรุงศรี ชวยใหคณ
ุ สามารถเขาถึงระบบตางๆ ของกลุมกรุงศรีและใหความชวย
เหลือดานเทคนิคแกคุณ
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(4) การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การปองกันการทุจริตฉอฉล และการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และการรักษาความปลอดภัยของขอมูล

วัตถุประสงค

รายละเอียด

การตรวจจับ การปองกันการทุจริต และการรักษาความ
ปลอดภัยของขอมูล

การคนหา ตรวจจับ ปองกันความเสีย่ งและแกปญ
 หาการทุจริต การฉอฉล การหลอกลวง
รวมถึงธุรกรรมและแอปพลิเคชันที่มีลักษณะเปนการทุจริต การระบุปญหา การติดตาม
ตรวจสอบ การยืนยันตัวตน และการควบคุมการบันทึกรายการ (Logs) ในการทำกิจกรรม
บนเครือขาย การดำเนินการอื่นใดเพื่อปองกันกิจกรรมที่จงใจใหเกิดความเสียหาย
กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย กิจกรรมที่เกี่ยวของในการบำรุงรักษาขอมูล ในกรณีที่สามารถ
ดำเนินการได การตรวจหาเหตุการณดานความปลอดภัย การสืบสวนเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยของขอมูล การรักษาความปลอดภัยในชีวิต สุขอนามัย ทรัพยสิน และสิทธิ
อื่นใดของบุคคล

การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

• การติดตามตรวจสอบระบบ เครือ่ งมือและอินเทอรเน็ตเพือ่ ใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความปลอดภัย การทดสอบการเขาถึงและการบำรุงรักษาระบบ การแกไขจุดบกพรอง
(Debugging) และขอผิดพลาด การวิเคราะหการใชบริการออนไลนของกลุมกรุงศรี
การดำเนินการอืน่ ทีเ่ กีย่ วของกับการบำรุงรักษาขอมูล และงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของกลุม กรุงศรี การพัฒนาและบริหารจัดการระบบ การใหการสนับสนุนดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและความชวยเหลือเมื่อเกิดปญหา (Helpdesk)
• การปฏิบัติตามนโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การสรางและรักษารหัสและชื่อผู
ใชงานสำหรับคุณ การบริหารจัดการการเขาถึงระบบตางๆ ที่กลุมกรุงศรีมีสิทธิเขาถึง
การลบบัญชีที่ไมมีการเคลื่อนไหว การใชระบบควบคุมทางธุรกิจเพื่อใหกลุมกรุงศรี
สามารถประกอบธุรกิจได การระบุและแกปญ
 หาทีเ่ กิดขึน้ ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของกลุมกรุงศรี การรักษาความปลอดภัยใหแกระบบของกลุมกรุงศรี

การปฏิบัติตามกฎหมายและการระงับขอพิพาท

เวอรชัน 1.0

การปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช (รวมถึงกฎหมายอนุบัญญัติตางๆ แนวปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือของหนวยงานกำกับดูแล จรรยาบรรณ คำสั่ง ความเห็น การตีความ
ตลอดจนนโยบายภายในของกลุม กรุงศรีและของบริษทั ในเครือ) การฟองคดี การตอสูค ดี
การเขารวมเปนคูความ กระบวนพิจารณาทางกฎหมาย หรือการดำเนินการอยางอื่นใด
เพือ่ ตอสูใ นคดีแพง คดีอาญา การดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือกรณีทม่ี หี มายเรียกพยาน
กระบวนการทางกฎหมาย กระบวนการบังคับคดี ขอกำหนดดานการกำกับดูแล การบังคับ
ใชกฎหมาย การใชสิทธิตามกฎหมายของกลุมกรุงศรี หรือการยกขอตอสูสิทธิเรียกรอง
ตามกฎหมาย รวมถึงการติดตามหนี้และการเรียกใหชำระหนี้ที่คางชำระ การสืบสวน
และการมีความสัมพันธในรูปแบบอื่นใดกับหนวยงานภาครัฐ หรือปฏิบัติตามคำสั่งของ
เจาหนาทีร่ ฐั ซึง่ อาจรวมถึงคำสัง่ จากเจาหนาทีร่ ฐั ทีอ่ ยูน อกประเทศไทย และ/หรือ การให
ความรวมมือกับศาล หนวยงานกำกับดูแล เจาหนาทีร่ ฐั และหนวยงานบังคับใชกฎหมาย
เมือ่ กลุม กรุงศรีมเี หตุผลอันสมควรใหเชือ่ วากลุม กรุงศรีมหี นาทีต่ ามกฎหมายทีต่ อ งกระทำ
เชนนัน้ และเมือ่ กลุม กรุงศรีจำเปนอยางยิง่ ทีต่ อ งเปดเผยขอมูลของคุณเพือ่ ปฏิบตั หิ นาที่
ตามกฎหมาย การแกไขขอรองเรียนรวมทัง้ ขอพิพาท การปฏิบตั ติ ามเกณฑการกำกับดูแล
การระงับขอพิพาท การวางทรัพยของคุณแทนการชำระหนี้ที่กรมบังคับคดี
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(5) การบริหารจัดการธุรกิจของกลุมกรุงศรี

วัตถุประสงค
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การบริหารจัดการธุรกิจ

การประกอบธุรกิจของกลุม กรุงศรี ซึง่ รวมถึงแตไมจำกัดเพียงการวางกลยุทธในการประกอบ
ธุรกิจและในดานฐานะทางการเงินของกลุม กรุงศรี การเพิม่ และทดสอบระบบ / กระบวน
การตางๆ การบริหารจัดการงานธุรการภายในกลุมกรุงศรี การติดตามและการอางอิง
(เชน เมื่อกลุมกรุงศรีไดรับคำขอจากคุณ) การจัดเก็บ (เชน การสำรองขอมูลและการจัด
เก็บขอมูลในฐานขอมูลแยกตางหาก) การปฏิบตั ติ ามนโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
การวางแผนสำหรับองคกร การปฏิบตั หิ นาทีต่ ามสัญญาทีก่ ลุม กรุงศรีเปนคูส ญ
ั ญา (เชน
สัญญากับพันธมิตรทางธุรกิจของกลุม กรุงศรี ผูใ หบริการแกกลุม กรุงศรี หรือบริษทั หลักทรัพย
จัดการกองทุนตางๆ) สัญญาทีก่ ลุม กรุงศรีกระทำการเปนนายหนาหรือตัวแทน การควบคุม
ความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ การเงินและบัญชี ความตอเนื่องของระบบและการ
ประกอบธุรกิจตลอดจนการตรวจสอบ การบริหารจัดการทางธุรกิจภายในเพื่อปฏิบัติ
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการภายในกลุม กรุงศรี ตลอดจนนโยบายและกระบวนการตางๆ
การควบคุมความเสีย่ งของสถาบันการเงิน การตรวจสอบและเก็บบันทึกรายงานเกีย่ วกับ
การตรวจสอบ การบันทึกขอมูลทางธุรกิจ การดำเนินการอยางอื่นใดเพื่อประกอบธุรกิจ
และบริหารจัดการภายในองคกรเพือ่ ใหเปนไปตามขอกำหนดดานการกำกับดูแลภายใน
นโยบายและกระบวนการตางๆ

การทำธุรกรรมขององคกร

เมื่อมีการขาย โอน ควบรวม ปรับโครงสราง หรือการดำเนินการอื่นใดที่มีลักษณะคลาย
กับที่ระบุไวขางตน กลุมกรุงศรีตองเปดเผยและโอนขอมูลของคุณใหแกบุคคลภายนอก
รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายตามขอกำหนดในการทำธุรกรรมดังกลาว

การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ และการสื่อสาร
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

• การซือ้ ผลิตภัณฑหรือบริการจากพันธมิตรทางธุรกิจของกลุม กรุงศรี (เชน การสรางและสง
คำสั่งซื้อใหแกคุณหรือแกพันธมิตรทางธุรกิจ) การติดตอคุณเมื่อคุณหรือพันธมิตรทาง
ธุรกิจขายผลิตภัณฑและบริการใหแกกลุมกรุงศรี การดำเนินการเกี่ยวกับการชำระเงิน
การควบคุมดูแลการปฏิบัติตามสัญญาและนโยบายของกลุมกรุงศรีของคุณหรือ
พันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนการปฏิบัติตามขอกำหนดภายในกลุมกรุงศรีรวมทั้งขอ
กำหนดของบริษัทในเครือของกลุมกรุงศรี (รวมทั้งการสืบสวนและดำเนินการแกไข
การไมปฏิบัติตามขอกำหนดหรือนโยบายดังกลาวดวย)
• การสือ่ สารกับคุณหรือพันธมิตรทางธุรกิจเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจ (เชน การสือ่ สาร
กับพันธมิตรทางธุรกิจเกี่ยวกับโครงการของกลุมกรุงศรี หรือโครงการของพันธมิตรทาง
ธุรกิจ) หรือเกีย่ วกับโอกาสทางธุรกิจอืน่ ๆ (เชน ตอบขอซักถามหรือคำขอ แจงขาวรวมทัง้
สิ่งพิมพตางๆ ซึ่งคุณอาจสนใจ)

(วัตถุประสงคขอนี้ใชในกรณีที่กลุมกรุงศรีเก็บรวบรวมขอมูล
ของคุณในฐานะบุคคลที่สัมพันธกันของพันธมิตรทางธุรกิจ)

(6) ความสัมพันธกับผูถือหุนของบริษัทในกลุมกรุงศรี

วัตถุประสงค
การบริหารจัดการเกี่ยวกับผูถือหุนของบริษัท
ในกลุมกรุงศรี
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2.3. ขอมูลสวนบุคคลที่มีความละเอียดออน
กลุม กรุงศรีอาจเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลทีม่ คี วามละเอียดออนเฉพาะเมือ่ กลุม กรุงศรีไดรบั ความยินยอมโดยชัดแจงจากคุณเทานัน้
เวนแตในกรณีทม่ี วี ตั ถุประสงคเพือ่ กอตัง้ สิทธิเรียกรองตามกฎหมาย ยกขึน้ ตอสูส ทิ ธิเรียกรองตามกฎหมาย ปฏิบตั ติ ามหรือใชสทิ ธิเรียกรองตามกฎหมาย
ตลอดจนเพือ่ ปฏิบตั หิ นาทีต่ ามกฎหมาย เพือ่ ประโยชนสาธารณะทีส่ ำคัญ หรือในกรณีอน่ื ใดทีก่ ฎหมายกำหนดและไดอนุญาตไว ในกรณีทก่ี ลุม กรุงศรี
ตองไดรบั ความยินยอมจากคุณ กลุม กรุงศรีจะขอความยินยอมจากคุณโดยใชวธิ กี ารทีเ่ หมาะสม ทัง้ นี้ ประเภทของขอมูลสวนบุคคลทีม่ คี วามละเอียดออน
ซึง่ กลุม กรุงศรีจะเก็บรวบรวมจากคุณนัน้ จะขึน้ อยูก บั ปจจัยตางๆ ซึง่ รวมถึงขอพิจารณาวาบริษทั ในกลุม กรุงศรีทค่ี ณ
ุ ไดตดิ ตอดวย

ประเภทขอมูลสวนบุคคลที่มีความละเอียดออน

วัตถุประสงค

บันทึกประวัติอาชญากรรม

การเก็บรวบรวมและใชบันทึกประวัติอาชญากรรมของคุณเพื่อคนหาและปองกันการ
กระทำผิดกฎหมายและการทุจริตฉอฉล การดำเนินคดีเมือ่ มีเหตุดงั กลาว รวมถึงในกรณี
ที่ตองปฏิบัติตามขอกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบที่บังคับใช

ขอมูลชีวภาพ

กลุม กรุงศรีตอ งเก็บรวบรวมและใชขอ มูลชีวภาพของคุณ (เชน ขอมูลภาพจำลองใบหนา
ขอมูลจำลองลายนิ้วมือ) เพื่อตรวจสอบตัวตนของลูกคาในกระบวนการพิจารณาเพื่อ
ออกบัตรเครดิต และ/หรือ เพือ่ อนุมตั สิ นิ เชือ่ สวนบุคคล เพือ่ ยืนยันตัวตน สมัครใช เขาถึง
และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดเพื่อใชผลิตภัณฑและบริการของกลุมกรุงศรี (เชน การเปด
หรือเขาถึงบัญชีโดยใชแอปพลิเคชันบนโทรศัพทมือถือ) นอกจากนี้กลุมกรุงศรีอาจ
เก็บขอมูลเสียงของคุณเพื่อแกปญหาที่คุณแจงใหกลุมกรุงศรีทราบ รวมทั้งเปดเผย
ขอมูลเสียงของคุณใหกบั ผูใ หบริการดานการรับรูเ สียงเพือ่ ปรับและวิเคราะหขอ มูลเสียง
ของคุณ

ขอมูลเกี่ยวกับศาสนา

โดยทัว่ ไป การเสนอผลิตภัณฑและบริการใหแกคณ
ุ นัน้ กลุม กรุงศรีจะไมขอขอมูลเกีย่ วกับ
ศาสนาจากคุณ อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบตั ิ กลุม กรุงศรีอาจไดรบั ขอมูลเกีย่ วกับศาสนา
จากคุณโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได (เชน เมื่อกลุมกรุงศรีสแกนบัตรประจำตัวประชาชน
ของคุณเพื่อใชเปนเอกสารประกอบการทำสัญญา / การสมัครใชผลิตภัณฑและบริการ
หรือเพื่อตรวจสอบตัวตนของกรรมการ ผูมีอำนาจลงนามของบริษัท) ในกรณีเชนวานี้
กลุมกรุงศรีจะรักษาความปลอดภัยของขอมูลเกี่ยวกับศาสนาของคุณตามกฎหมายที่
บังคับใช ทั้งนี้ โดยอาศัยฐานทางกฎหมายที่เหมาะสม

ขอมูลเกี่ยวกับความพิการ

หากคุณมีความพิการ กลุมกรุงศรีอาจตองเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
ความพิการของคุณ รวมทัง้ ลายพิมพนว้ิ มือของคุณเพือ่ จัดทำสัญญาระหวางคุณกับกลุม
กรุงศรี (เชน หากคุณมีความพิการและไมสามารถลงลายมือชือ่ ในสัญญากับกลุม กรุงศรีได
กลุมกรุงศรีจะขอใหคุณใชลายพิมพนิ้วมือแทน)
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3. บุคคลที่กลุมกรุงศรีเปดเผยขอมูลของคุณ
กลุมกรุงศรีอาจเปดเผยขอมูลของคุณใหแกบุคคลดังตอไปนี้เพื่อวัตถุประสงคตามที่ไดระบุไวในขอ 2 ขางตน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับลักษณะความสัมพันธ
ของคุณกับกลุม กรุงศรี บริษทั ในกลุม กรุงศรีทค่ี ณ
ุ ไดตดิ ตอดวย ตลอดจนลักษณะของผลิตภัณฑและบริการทีค่ ณ
ุ ไดรบั จากกลุม กรุงศรี ในกลุม กรุงศรี
ที่คุณติดตอดวย ทั้งนี้ ฐานทางกฎหมายที่กลุมกรุงศรีใชเปนหลัก ไดแก

ประเภทผูรับขอมูลสวนบุคคล

รายละเอียด

บริษัทในเครือ

กลุมกรุงศรีอาจตองเปดเผยขอมูลของคุณใหบริษัทอื่นในกลุมกรุงศรี บริษัทในเครือของ
กลุม กรุงศรี และบริษทั อืน่ ใดภายใตกลุม กรุงศรี และใหหมายรวมถึง MUFG Bank, Ltd.
และบริษัทในกลุมของ MUFG ที่ตั้งอยูในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ซึ่งรวมถึงแตไม
จำกัดเพียงประเทศญี่ปุน ประเทศสิงคโปร สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร
นอกจากนี้ กลุมกรุงศรีอาจตองเปดเผยขอมูลของคุณในระบบจัดเก็บขอมูลสวนกลาง
หรือนำไปประมวลผลที่ศูนยกลางในการประมวลผลขอมูลภายในกลุมกรุงศรี บริษัทใน
เครือของกลุมกรุงศรี และบริษัทอื่นใดภายใตกลุมกรุงศรี ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ

ผูใหบริการ

กลุมกรุงศรีอาจวาจางบริษัทอื่นใหเปนผูใหบริการแทนกลุมกรุงศรี และสนับสนุนการ
ประกอบธุรกิจของกลุมกรุงศรี (เชน ผูใหบริการภายนอก ตัวแทน ผูรับจางชวงงานตอ)
โดยกลุมกรุงศรีอาจตองเปดเผยขอมูลของคุณใหแกผูใหบริการเหลานี้ หรือผูใหบริการ
ดังกลาวอาจเก็บรวบรวมขอมูลของคุณแทนกลุมกรุงศรี เพื่อใชในวัตถุประสงคทาง
ธุรกิจตางๆ รวมถึงการใหบริการแกลูกคา เชน กลุมกรุงศรีวาจางและมอบหมายงาน
บางสวนใหแกผใู หบริการดานโครงสรางพืน้ ฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ และ/หรือ ซอฟตแวร
รวมถึงผูใ หบริการดานการจัดเก็บขอมูล และ/หรือ เอกสาร ผูใ หบริการ Cloud ผูใ หบริการ
ซอฟตแวร แพลตฟอรม เครือขาย ผูพัฒนาเว็บไซต ผูใหบริการดานการจัดสงไปรษณีย
ผูใ หบริการดานโลจิสติกส ผูใ หบริการดานการทำลาย ผูใ หบริการดานการจัดสงเอกสาร
ผูใ หบริการดานธุรการและการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ ผูใ หบริการดานการชำระเงิน
ผูใ หบริการจัดพิมพบตั ร ผูใ หบริการจัดพิมพเอกสารเพือ่ ใชเปนใบเรียกเก็บเงิน จดหมาย
และ / หรือเอกสารอื่นใด คลังสินคา ผูติดตามหนี้ ผูใหบริการดานการจัดการแลก
คะแนนสะสม ผูใ หบริการดานการจัดการเพือ่ เสริมสรางความภักดีของลูกคา บริษทั ผูใ ห
บริการดานการวิจยั การวิเคราะห ผูใ หบริการดานโครงสรางพืน้ ฐาน บริษทั ผูใ หบริการดาน
การตลาด ผูใ หบริการดานการสงอีเมล ผูใ หบริการดานการสง SMS ผูใ หบริการดานการ
ปอนขอมูล ผูใ หบริการดานการทำ Credit Scoring ตัวแทนผูใ หบริการการขายทางโทรศัพท
ผูใหบริการดานการจัดเก็บขอมูล ผูใหบริการยึดทรัพย ผูใหบริการการโอนกรรมสิทธิ์
ผูใหบริการเกี่ยวกับโทรคมนาคมและการสื่อสาร ผูใหบริการดาน Crowd Funding
ผูใหบริการอินเทอรเน็ต ผูใหบริการดานโทรศัพทมือถือ ผูใหบริการดาน Digital ID
ผูใหบริการดานการโฆษณา ผูใหบริการเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน บริษัทผูใหบริการ
ขอมูลอางอิงเกี่ยวกับสินเชื่อ ผูใหบริการดานการบริหารความเสี่ยง ผูรายงานขาว ผูให
บริการดานประชาสัมพันธ และ/หรือ Dispatcher ผูใ หบริการดานเครือขายการชำระเงิน
ผูใหบริการเกี่ยวกับการจัดเก็บและทำลายเอกสาร ผูใหบริการดานการสำรองขอมูล
ตัวแทนผูใหบริการการขายระบบทางไกล ผูใหบริการเกี่ยวกับการจดทะเบียนทรัพยสิน
ผูใ หบริการประเมินคาทรัพยสนิ ตรวจสอบทรัพยสนิ ผูใ หบริการดานการขายทอดตลาด
นอกจากนี้กลุมกรุงศรีอาจตองเปดเผย และ/หรือ โอนขอมูลของคุณใหแกผูใหบริการ
ของบริษัทประกันภัย เชน ผูสำรวจความเสียหาย ผูเจรจาตกลง
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คาสินไหมทดแทน โรงพยาบาล อูซอมรถยนต และบริษัทประกันภัยของคูกรณี)
ในกรณีทก่ี ลุม กรุงศรี เก็บรวบรวมขอมูลของคุณในฐานะบุคคลทีส่ มั พันธกนั ของพันธมิตร
ทางธุรกิจ กลุมกรุงศรีจะเปดเผยขอมูลของคุณใหแกพันธมิตรดานผลิตภัณฑและ
บริการอื่นๆ ของกลุมกรุงศรี

ที่ปรึกษาวิชาชีพ

กลุมกรุงศรีอาจตองเปดเผยขอมูลของคุณใหแกที่ปรึกษาวิชาชีพดานการตรวจสอบ
กฎหมาย บัญชี และการบริการทางภาษีซึ่งเปนผูชวยเหลือในการประกอบธุรกิจของ
กลุมกรุงศรี และชวยกลุมกรุงศรีในการตอสูคดี หรือฟองรองดำเนินคดีตามกฎหมาย
ริเริ่มและจัดการขายทอดตลาด หรือดำเนินการทางกฎหมายอยางอื่นใดที่เกี่ยวของ
ไดแก การวางทรัพยแทนการปฏิบัติการชำระหนี้ ในกรณีที่กลุมกรุงศรีเก็บรวบรวม
ขอมูลของคุณในฐานะบุคคลทีส่ มั พันธกนั ของพันธมิตรทางธุรกิจซึง่ เปนทีป่ รึกษาวิชาชีพ
ของกลุมกรุงศรี กลุมกรุงศรีจะเปดเผยขอมูลของคุณใหแกพันธมิตรซึ่งเปนที่ปรึกษา
วิชาชีพอื่นๆ ของกลุมกรุงศรี

พันธมิตรทางธุรกิจ

กลุมกรุงศรีอาจตองเปดเผยขอมูลของคุณใหแกบริษัทตางๆ ที่กลุมกรุงศรีรวมงานดวย
เพื่อเสนอหรือปรับปรุงการใหบริการแกลูกคาของกลุมกรุงศรีในปจจุบันหรือในอนาคต
เชน สายการบิน โรงแรม สถานออกกำลังกาย ผูใ หบริการดานโทรคมนาคมและการสือ่ สาร
บริษัทผูใหบริการเกี่ยวกับการบริหารจัดการและปรับโครงสรางหนี้ ผูประกอบการที่คุณ
ซือ้ ผลิตภัณฑและบริการเพือ่ ใชในวัตถุประสงคตา งๆ (เชน เพือ่ ดำเนินการตามคำสัง่ ซือ้
จัดเตรียมและสงมอบผลิตภัณฑและบริการทีค่ ณ
ุ สัง่ ซือ้ ) พันธมิตรทีม่ กี ารรวมมือกัน (CoBranding) บริษทั ผูร บั ประกันภัยและผูร บั ประกันภัยตอ (เชน ประกันภัยรถยนต ประกัน
สุขภาพ ประกันภัยทรัพยสิน ประกันการเดินทาง ประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล) ตัวแทน
และผูคา ผูคาที่สงคำขอรับไฟแนนซของลูกคาใหแกกลุมกรุงศรี บริษัทผูใหบริการดาน
โทรคมนาคมและการสือ่ สาร ผูใ หบริการดานแพลตฟอรมการชำระเงินและเคานเตอรเซอรวสิ
ผูใหบริการดานการสำรวจ ผูใหบริการดานการทำการตลาด การจัดทำสื่อโฆษณาและ
การจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย ธนาคารและสถาบันการเงินอื่น บริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย บริษัทดานการตลาด ตัวแทนของสถาบันการเงิน
บริษทั ผูใ หบริการเกีย่ วกับหมายเลขโทรศัพท ผูใ หบริการแพลตฟอรมตลาดสำหรับผลิตภัณฑ
และบริการทางการเงิน ผูประกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่สงคำขอสินเชื่อ
ของคุณใหแกกลุม กรุงศรี ในกรณีทก่ี ลุม กรุงศรีเก็บรวบรวมขอมูลของคุณในฐานะบุคคล
ทีส่ มั พันธกนั ของพันธมิตรทางธุรกิจ กลุม กรุงศรีจะเปดเผยขอมูลของคุณใหแกพนั ธมิตร
ทางธุรกิจอื่นๆ ของกลุมกรุงศรี

สถาบันการเงิน ขอมูลเครดิต หรือประกันภัย

ผูเ ชีย่ วชาญดานการเงินทีใ่ หความชวยเหลือกลุม กรุงศรีเกีย่ วกับการใหบริการทางการเงิน
(เชน ธนาคารอืน่ สถาบันการเงินอืน่ บริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจการเงินอืน่ บริษทั ขอมูลเครดิต
ผูติดตามหนี้สิน องคกรดานการบริหารจัดการหนี้สิน ผูใหบริการดานการชำระเงิน ผูให
บริการดานการสงขอความเกีย่ วกับธุรกรรมทางการเงินทีม่ คี วามปลอดภัย) การทำธุรกรรม
ชำระเงินและสินเชื่อทั่วโลก การประมวลผลธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสทั่วโลก ตลอดจน
การทำธุรกรรมหลักทรัพยทั้งในประเทศและระหวางประเทศ และธุรกรรมการชำระเงิน
รวมถึงกิจการใหบริการขอมูลอางอิงเกีย่ วกับสินเชือ่ หนวยงานทีท่ ำหนาทีร่ บั รองคุณภาพ
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หนวยงานที่ใหบริการเกี่ยวกับการปราบปรามการทุจริต หนวยงานที่ใหบริการดานการ
ติดตามหนี้สิน และการสืบทรัพย รวมทั้งบริษัทหลักทรัพยบริหารจัดการกองทุน บริการ
เปนนายทะเบียน ผูร บั ประโยชน คูส ญ
ั ญา ธนาคาร สถาบันการเงินและบริษทั บัตรเครดิต
นอกจากนี้กลุมกรุงศรีในฐานะเปนนายหนาประกันภัยอาจตองเปดเผยขอมูลของคุณ
ใหแกพันธมิตรของกลุมกรุงศรีซึ่งเปนบริษัทประกันภัย (เชน บริษัทประกันภัยรถยนต
ประกันภัยทรัพยสินหรือประกันชีวิต)

บุคคลภายนอกที่คุณมอบอำนาจหรือกำหนดให
กลุมกรุงศรีสามารถเปดเผยขอมูลของคุณได

กลุมกรุงศรีอาจตองเปดเผยขอมูลของคุณตามที่คุณไดใหความยินยอมหรือตามที่คุณ
กำหนด เชน พันธมิตรทางธุรกิจของกลุมกรุงศรี

บุคคลภายนอกที่เปนผูรับโอนสิทธิ ผูรับโอน
หรือผูรับโอนตามสัญญาแปลงหนี้ใหม

กลุมกรุงศรีอาจโอนสิทธิ โอน หรือทำสัญญาแปลงหนี้ใหมเพื่อโอนสิทธิและหนาที่ของ
กลุม กรุงศรี ใหแกบคุ คลภายนอก ทัง้ นี้ เปนไปตามทีก่ ำหนดในสัญญาระหวางคุณกับกลุม
กรุงศรี กลุมกรุงศรีอาจเปดเผยหรือโอนขอมูลของคุณใหแกผูรับโอนสิทธิ ผูรับโอน หรือ
ผูรับโอนตามสัญญาแปลงหนี้ใหม ตลอดจนผูที่จะเปนผูรับโอนสิทธิ ผูที่จะเปนผูรับโอน
หรือผูที่จะเปนผูรับโอนตามสัญญาแปลงหนี้ใหม

บุคคลภายนอกทีก่ ระทำการแทนคุณหรือใหบริการแกคณ
ุ
กลุมกรุงศรีอาจตองเปดเผยหรือโอนขอมูลของคุณใหแกผูแทน / นายจางของคุณ ผูให
การสนับสนุน และบุคคลภายนอกที่มีบทบาทหนาที่ในการใหบริการแกคุณ หรือบุคคล
ที่กระทำการแทนคุณอาจใหขอมูลเกี่ยวกับคุณแกกลุมกรุงศรี (เชน โรงพยาบาล อูซอม
รถยนต)
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวของในการทำธุรกรรม
ของนิติบุคคล

กลุมกรุงศรีอาจตองเปดเผยหรือโอนขอมูลของคุณใหแกพันธมิตรทางธุรกิจ นักลงทุน
ผูถือหุนที่มีนัยสำคัญ ผูรับโอนสิทธิ บุคคลผูที่จะไดรับโอนสิทธิ ผูรับโอน หรือบุคคลผูที่
จะเปนผูร บั โอนหากวามีการปรับโครงสรางองคกร การควบรวมกิจการ การไดมาซึง่ กิจการ
การจำหนาย การซื้อ การรวมทุน การโอนสิทธิ การเลิกกิจการ หรือเหตุการณอื่นใดที่มี
ลักษณะคลายคลึงกันและมีการโอน หรือจำหนายไปซึ่งธุรกิจ สินทรัพย หรือหุนของ
กลุมกรุงศรีไมวาสวนใดสวนหนึ่งหรือทั้งหมด

หนวยงานภาครัฐและหนวยงานอื่นที่กลุมกรุงศรีตองเปด กลุมกรุงศรีอาจตองเปดเผยขอมูลของคุณใหแก
เผยขอมูลสวนบุคคลเพื่อวัตถุประสงคทางกฎหมายหรือ • หนวยงานภาครัฐ หนวยงานทีบ่ งั คับใชกฎหมาย หนวยงานทีม่ อี ำนาจควบคุมและกำกับดูแล
(เชน ธนาคารแหงประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
วัตถุประสงคที่สำคัญอื่นใด
กรมสรรพากร สำนักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน บริษทั ศูนยรบั ฝากหลักทรัพย
(ประเทศไทย) จำกัด กรมการปกครอง เจาหนาทีต่ ำรวจ ศาล กรมบังคับคดี กรมการขนสง
ทางบก สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หนวยงานที่ทำหนาที่ดานการจดทะเบียน
หลักประกัน หนวยงานทีท่ ำหนาทีจ่ ดทะเบียนหลักทรัพยประเภทไรใบหลักทรัพย การจด
ทะเบียนจำนำหุน การจดทะเบียนรถยนต (ในกรณีที่คุณซื้อประกันภัยภาคบังคับ)
• หนวยงานอื่นเพื่อวัตถุประสงคทางกฎหมาย การกำกับดูแลและวัตถุประสงคอื่นใดที่
มีความสำคัญ อีกทัง้ ยังอาจตองเปดเผยขอมูลสวนบุคคลในกรณีทห่ี นวยงานกำกับดูแล
หรือหนวยงานภาครัฐรองขอเพือ่ บังคับตามกฎหมาย การปฏิบตั ติ ามคำสัง่ ทางกฎหมาย
การตรวจสอบ หรือกระบวนการทางกฎหมาย / การฟองรอง
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รายละเอียด

ผูใหบริการของบริษัทประกันภัย

กลุมกรุงศรีอาจตองเปดเผย และ/หรือ โอนขอมูลของคุณใหแกผูใหบริการของบริษัท
ประกันภัย (เชน ผูสำรวจความเสียหาย ผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทน โรงพยาบาล
อูซอมรถยนต และบริษัทประกันภัยของคูกรณี)

ผูรับขอมูลประเภทอื่น

กลุมกรุงศรีอาจตองเปดเผยขอมูลของคุณใหแกผูรับขอมูลประเภทอื่น รวมถึง สมาชิก
ใน National Digital ID (NDID) บริษทั ประกันภัย ผูต ดิ ตอ และ/หรือ สมาชิกในครอบครัว
นายจางของคุณ องคกร / มูลนิธไิ มแสวงหากำไร โรงพยาบาล หรือองคกรอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วกับ
ผลิตภัณฑและบริการ และ/หรือ การบริจาคของรางวัล / การแลกของรางวัล
ตัวอยางผูรับขอมูลในประเภทอื่น ไดแก
• เมือ่ คุณขอรับสินเชือ่ กลุม กรุงศรีอาจตองเปดเผยขอมูลของคุณใหแกบคุ คลภายนอก
เพื่ออนุมัติการใหหลักประกันสินเชื่อ หรือบังคับหลักประกันสินเชื่อดังกลาวหากคุณ
ผิดนัดชำระหนี้ (เชน บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.))
• กลุมกรุงศรียังอาจตองเปดเผยขอมูลของคุณพรอมทั้งขอมูลที่จำเปนอื่นใดเกี่ยวกับ
หลักประกันที่คุณใหไว ใหแกสมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทยเพื่อ
ทำการประเมินมูลคาหลักประกันของคุณ
• กลุม กรุงศรีอาจตองเปดเผยขอมูลของคุณใหแกหนวยงานอืน่ ทีเ่ ปนสมาชิกของผูใ ห
บริการดานการตรวจสอบยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ทั้งนี้ เพื่อตรวจสอบและยืนยันตัว
ตนของคุณเมื่อคุณสมัครใชผลิตภัณฑและบริการ (เชน สมาชิกของ NDID)
• กลุม กรุงศรีอาจตองเปดเผยขอมูลของคุณใหแกผอู อกบัตรเครดิตซึง่ ออกบัตรเครดิต
ใหแกคณ
ุ และคุณไดใชบตั รเครดิตเชนวานัน้ เพือ่ ซือ้ ผลิตภัณฑและบริการจากผูป ระกอบการ
ซึง่ เปนพันธมิตรทางธุรกิจของกลุม กรุงศรีเพือ่ ใหประมวลผลและทำธุรกรรมการชำระเงิน
ใหแลวเสร็จ
• กลุมกรุงศรีอาจตองเปดเผยขอมูลของคุณใหแกตัวแทนจำหนายรถยนต เพื่อแจง
ใหทราบผลการใหสนิ เชือ่ รถยนตและรายละเอียดตางๆ เมือ่ คุณเปนลูกคาของผลิตภัณฑ
สินเชื่อรถยนต
• กลุมกรุงศรีอาจตองเปดเผยขอมูลของคุณใหแกบุคคลผูรับผิดชอบในการจัดการ
และดำเนินการตางๆ เกี่ยวกับการขายทอดตลาดยานพาหนะที่กลุมกรุงศรีกลับเขา
ครอบครอง ทั้งนี้ เพื่อเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการขายทอดตลาดในกรณีที่คุณเปนลูกคา
ผลิตภัณฑสินเชื่อรถยนตของกลุมกรุงศรีและผิดนัดชำระหนี้ใหแกกลุมกรุงศรี
• กลุม กรุงศรีอาจตองเปดเผยขอมูลของคุณใหแกบคุ คลผูเ กีย่ วของกับผลิตภัณฑและ
บริการที่คุณเปนลูกคา (เชน ผูติดตอที่คุณกำหนดใหกลุมกรุงศรีติดตอกรณีที่มีการ
ติดตามหนี้ ผูค ำ้ ประกัน สมาชิกในครอบครัวของคุณ ผูท ม่ี กี ารครอบครองทรัพยสนิ ทีเ่ ชา
แบบลีสซิ่ง / เชาซื้อ)
• กลุมกรุงศรีอาจตองเปดเผยขอมูลของคุณใหแกผูแทน นายจาง ผูใหการสนับสนุน
ของคุณและบุคคลภายนอกที่มีหนาที่ในการใหบริการแกคุณ
• กลุมกรุงศรีอาจตองเปดเผยขอมูลของคุณใหแกบุคคลที่เกี่ยวของกับการใหบริการ
ทีค่ ณ
ุ ไดรบั จากกลุม กรุงศรี เชน ผูค า ยานพาหนะทีส่ ง ตอคำขอรับสินเชือ่ ใหแกกลุม กรุงศรี
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รายละเอียด
นายหนา ตัวแทน ผูซื้อหนี้ บุคคลที่เกี่ยวของกับบริการที่คุณเปนลูกคา (เชน ผูติดตอที่
คุณระบุใหกลุมกรุงศรีติดตอเพื่อวัตถุประสงคในการติดตามหนี้ ผูค้ำประกัน สมาชิกใน
ครอบครัวของคุณ ผูท ม่ี กี ารครอบครองยานพาหนะทีเ่ ชาซือ้ ) การดำเนินการทางธนาคาร
ทีก่ ลุม กรุงศรีใชเพือ่ บริหารจัดการการชำระเงินของคุณและผูใ หบริการดานการชำระเงิน
ดวยบัตร ผูดำเนินการเกี่ยวกับขอเรียกรองสินไหมทดแทน และประเมินมูลคาสินทรัพย
ของกลุม กรุงศรี ตัวแทนดานการสืบทรัพยและยึดทรัพย รวมทัง้ บุคคลผูเ ปนลูกคารวมใน
บัญชีของคุณ ตัวแทนซึ่งสงตอใบสมัครของคุณใหแกกลุมกรุงศรี บริษัทประกันภัย
ผูว างแผนการลงทุนซึง่ สงตอใบสมัครของคุณใหแกกลุม กรุงศรี ผูร บั โอนสิทธิและ/หรือหนาที่
สมาชิกของผูใหบริการแพลตฟอรมระบบตรวจสอบยืนยันตัวตนแบบดิจิทัล (รวมทั้ง
Identity Provider (IdP) Relying Parties (RP) และAuthoritative Sources (AS)) ผูแ ทน
นายจางของคุณ ผูใ หการสนับสนุนและบุคคลภายนอกของคุณทีม่ บี ทบาทหนาทีใ่ นการ
ใหบริการแกคุณ แพลตฟอรม FundConnext ผูใหบริการดานระบบการชำระเงิน (เชน
FinNet) ผูใหบริการรับฝากหลักทรัพย / คัสโตเดียน (เชน บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย
(ประเทศไทย) จำกัด สมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผูรับหลักประกัน / จำนำ)

4. การโอนขอมูลของคุณไปยังตางประเทศ
กลุมกรุงศรีอาจตองโอนขอมูลของคุณไปยังบริษัทในเครือ บุคคลภายนอกที่อยูในตางประเทศ (เชน ประเทศญี่ปุน ประเทศสิงคโปร ประเทศอินเดีย
ประเทศออสเตรเลีย ประเทศสหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร) รวมทั้งแพลตฟอรมของคลาวด (Cloud) ทั้งนี้ เพื่อบรรลุวัตถุประสงคทางธุรกิจหรือ
เพื่อประโยชนของคุณ โดยขึ้นอยูกับบริษัทในกลุมกรุงศรีที่คุณไดติดตอดวย เชน ในกรณีที่กลุมกรุงศรีใชระบบและการบริการ โอนขอมูลของคุณใหแก
ผูใหบริการที่มีการดำเนินงานนอกประเทศไทยเพื่อจัดทำ Credit Scoring ซึ่งเปนสวนหนึ่งในกระบวนการพิจารณาสินเชื่อ หรือเมื่อกลุมกรุงศรีใหบริการ
สงเงิน กลุมกรุงศรีอาจตองสงตอและโอนขอมูลของคุณใหแกธนาคารตัวแทนตางประเทศเพื่อใหทำธุรกรรมใหแลวเสร็จ นอกจากนี้ กลุมกรุงศรียงั อาจ
ตองโอนขอมูลของคุณไปตางประเทศผานผูใหบริการเครือขายการชำระเงินเพื่อใหความเห็นชอบและเพื่อทำธุรกรรมตามที่คุณรองขอ กลุมกรุงศรี
ยังอาจมีการโอนขอมูลไปกองทุน Master Fund ในตางประเทศ เพือ่ ใหเปนไปตามขอกำหนดของกองทุน Master Fund ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบ
ที่บังคับใช ตลอดจนตองเปดเผยขอมูลใหแกผูจัดการกองทุนยอย (Sub-Manager) ที่อยูตางประเทศเพื่อประโยชนในการบริหารจัดการการลงทุน
นอกจากนี้ กลุมกรุงศรียังอาจตองจัดเก็บขอมูลของคุณในเครื่องแมขาย (Server) (เชน ประเทศสิงคโปร) เพื่อสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตั้ง
อยูนอกประเทศไทย อีกทั้งอาจตองเปดเผยหรือโอนขอมูลของคุณใหแกบริษัทแม บริษัทในเครือ หนวยงานกำกับดูแลและหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ
ของประเทศอื่นซึ่งคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติยังมิไดประกาศกำหนดวาเปนประเทศปลายทางที่มีมาตรฐานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่
เพียงพอในขณะที่จัดทำประกาศฉบับนี้ขึ้น
เมือ่ มีความจำเปนทีก่ ลุม กรุงศรีตอ งโอนขอมูลของคุณไปยังประเทศซึง่ มีมาตรฐานการคุม ครองขอมูลสวนบุคคลไมเทียบเทากับประเทศไทย กลุม กรุงศรี
จะดำเนินการเพื่อใหมีมาตรการการคุมครองขอมูลสวนบุคคลอยางเพียงพอสำหรับขอมูลที่ไดโอนไป หรือเพื่อใหการโอนนั้นสามารถดำเนินการไดตาม
กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่บังคับใช เชน กลุมกรุงศรีอาจขอใหบุคคลภายนอกที่ไดรับอนุญาตใหเขาถึงขอมูลที่ไดโอนไปนั้นตกลง และใหคำ
รับรองกับกลุม กรุงศรีวาขอมูลเหลานั้นจะไดรับความคุมครองตามมาตรฐานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่เทียบเทากับขอกำหนดในประเทศไทย
5. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของคุณ
กลุมกรุงศรีจะเก็บรวบรวมขอมูลของคุณไวเทาที่จำเปนเพื่อใชตามวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลเทานั้น ทั้งนี้ ตามรายละเอียด
ที่กำหนดไวในประกาศและตามกฎหมายที่บังคับใช อยางไรก็ตาม กลุมกรุงศรีอาจจำเปนตองเก็บรวบรวมขอมูลของคุณไวนานกวาระยะเวลาดังกลาว
เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่บังคับใช ตลอดจนนโยบายภายในของกลุมกรุงศรี หรือเพื่อใหเปนไปตามขอกำหนดดานการปฏิบัติงานของ
กลุม กรุงศรี (เชน ขอกำหนดเรือ่ งการเก็บขอมูลทางบัญชีทเ่ี หมาะสม การอำนวยความสะดวกในดานการบริหารจัดการความสัมพันธกบั ลูกคา) และเพือ่
ดำเนินการตามขอเรียกรองทางกฎหมายหรือกรณีที่หนวยงานกำกับดูแลรองขอ
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6. สิทธิของคุณ
ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล คุณมีสิทธิหลายประการที่เกี่ยวของกับการเก็บรวบรวม ใช เปดเผย
และ/หรือ โอนขอมูลสวนบุคคลของคุณ ดังนี้
(1) สิทธิในการเขาถึงขอมูลสวนบุคคล คุณมีสทิ ธิทจ่ี ะขอเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของคุณและขอรับสำเนาขอมูลทีเ่ กีย่ วกับการเก็บรวบรวม ใช เปดเผย
และ/หรือ โอนขอมูลสวนบุคคลของคุณ และขอมูลทีเ่ กีย่ วกับสภาพแหงขอมูลสวนบุคคลของคุณ รวมทัง้ ขอใหเปดเผยถึงการไดมาซึง่ ขอมูลสวนบุคคล
ที่คุณไมไดใหความยินยอม
(2) สิทธิในการแกไขขอมูลสวนบุคคลใหถูกตอง เปนปจจุบัน สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิด หากคุณเห็นวาขอมูลสวนบุคคลของ
คุณไมถูกตอง ไมเปนปจจุบัน หรือไมสมบูรณ คุณมีสิทธิขอใหแกไขขอมูลสวนบุคคลของคุณดังกลาวใหเปนไปอยางถูกตอง เปนปจจุบัน และ
สมบูรณครบถวนได
(3) สิทธิในการลบหรือทำลายขอมูลสวนบุคคล คุณมีสิทธิขอใหลบหรือทำลายขอมูลสวนบุคคลของคุณ ตลอดจนการทำใหขอมูลสวนบุคคล
ของคุณอยูในลักษณะของขอมูลที่ไมสามารถระบุตัวบุคคลที่เปนเจาของขอมูลสวนบุคคลได ทั้งนี้ การใชสิทธิในการลบหรือทำลายขอมูลสวนบุคคล
ในประการนี้จะตองอยูภายใตเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด
(4) สิทธิในการระงับการใชขอมูลสวนบุคคล คุณมีสิทธิขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของคุณ เชน ในกรณีที่คุณพบวาขอมูลสวนบุคคลของ
คุณไมถูกตอง คุณอาจใชสิทธิระงับการใชขอมูลสวนบุคคลดังกลาวจนกวาจะมีการแกไขใหถูกตอง
(5) สิทธิในการคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล คุณมีสิทธิในการคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย ขอมูลสวน
บุคคลที่เกี่ยวกับคุณ รวมถึงกรณีที่มีวัตถุประสงคเกี่ยวกับการตลาดแบบตรงและการทำบัญชีประวัติที่เกี่ยวของกับการตลาดแบบตรงดังกลาว
(6) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล ในกรณีทค่ี ณ
ุ ไดเคยใหความยินยอมในการเก็บรวบรวม
ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของคุณ คุณมีสิทธิขอเพิกถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได
(7) สิทธิในการขอรับ สง หรือโอนขอมูลสวนบุคคล ในกรณีทก่ี ฎหมายไดใหสทิ ธิไว คุณมีสทิ ธิในการขอรับขอมูลสวนบุคคลของคุณจากกลุม กรุงศรี
ในรูปแบบที่สามารถอานหรือใชงานโดยทั่วไปไดดวยเครื่องมือหรืออุปกรณที่ทำงานไดโดยอัตโนมัติและสามารถใชหรือเปดเผยขอมูลไดดวยวิธีการ
อัตโนมัติ รวมทั้งการสงหรือโอนขอมูลในรูปแบบดังกลาวไปยังองคกรอื่น
(8) สิทธิในการรองเรียนในกรณีที่คุณเห็นวากลุมกรุงศรีมิไดปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล คุณมีสิทธิในการ
รองเรียนไปยังหนวยงานทีม่ อี ำนาจกำกับดูแลการเก็บรวบรวม ใช เปดเผย และ/หรือโอนขอมูลสวนบุคคลของคุณ ทัง้ ในกรณีทก่ี ลุม กรุงศรีกระทำการใดๆ
ที่เกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคลของคุณดวยตนเอง หรือมอบหมายใหบุคคลอื่นกระทำการแทน ทั้งนี้ กอนการใชสิทธิในการรองเรียนตอหนวยงานที่
เกี่ยวของ กลุมกรุงศรีขอใหคุณโปรดติดตอมายังกลุมกรุงศรี เพื่อใหกลุมกรุงศรีไดมีโอกาสในการรับทราบถึงขอเท็จจริงและชี้แจงในประเด็นตางๆ
ตลอดจนจัดการแกไขขอกังวลของคุณกอนในโอกาสแรก
โดยคุณสามารถแจงความประสงคในการใชสิทธิดังกลาวไดที่ Call Center 1572 หรือ ติดตอที่สาขาของกลุมกรุงศรี เมื่อกฎหมายเริ่มมีผลบังคับใช
ตั้งแต 1 มิถุนายน 2564 เปนตนไป
ทั้งนี้ การขอใชสิทธิของคุณในฐานะเจาของขอมูลสวนบุคคลตามที่กำหนดขางตนอาจมีขอจำกัดสิทธิตามกฎหมาย และในบางกรณี กลุมกรุงศรี
อาจปฏิเสธคำขอของคุณเมื่อมีเหตุผลอันสมควรและเปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย เชน ในกรณีที่กลุมกรุงศรีตองปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายหรือ
ตามคำสั่งศาล
7. มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของขอมูล
กลุมกรุงศรีมีนโยบายและมาตรฐานการคุมครองและรักษาความปลอดภัยขอมูล ไมวาจะเปนมาตรการในการบริหารจัดการ การปองกันดานเทคนิค
และการปองกันทางกายภาพ เกีย่ วกับการเขาถึงหรือควบคุมการใชงานขอมูลตามประกาศฉบับนี้ รวมทัง้ มีนโยบายใหบคุ คลากรทัง้ ภายในและภายนอก
องคกรที่เกี่ยวของตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยขอมูลอยางเครงครัด นอกจากนี้ กลุมกรุงศรียังควบคุมดูแลใหคูสัญญาที่อยูตาง
ประเทศตองมีมาตรฐานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่เพียงพอ หากกลุมกรุงศรีเห็นวา ประเทศของคูสัญญาที่กลุมกรุงศรีตองสงหรือโอนขอมูลสวน
บุคคลไปใหดังกลาวมีมาตรฐานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลไมเพียงพอ
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8. ลิงกเชื่อมตอไปยังเว็บไซตของบุคคลภายนอก
สำหรับผูใชงานเว็บไซต บริการของกลุมกรุงศรีอาจมีลิงกเชื่อมตอไปยังเครือขายสังคมออนไลน แพลตฟอรม และเว็บไซตอื่นที่มีบุคคลภายนอกเปน
ผูดำเนินการ กลุมกรุงศรีพยายามที่จะเชื่อมตอไปยังเว็บไซตที่มีมาตรฐานในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลเทานั้น อยางไรก็ตาม กลุมกรุงศรีไมสามารถ
รับผิดชอบในเนื้อหาหรือมาตรฐานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของเว็บไซตอื่นนั้น เวนแตจะกำหนดไวเปนประการอื่น ขอมูลสวนบุคคลใดที่คุณใหแก
เว็บไซตของบุคคลภายนอกนั้นจะถูกเก็บรวบรวมโดยบุคคลดังกลาวและอยูภายใตประกาศ / นโยบายเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของบุคคล
ภายนอกดังกลาว (หากมี) ในกรณีเชนวานี้ กลุม กรุงศรีไมอาจควบคุมและไมอาจรับผิดชอบในการใชขอ มูลสวนบุคคลของคุณโดยบุคคลภายนอกดังกลาว
9. ติดตอกลุมกรุงศรี
หากคุณมีขอ สงสัย ตองการเสนอแนะ หรือมีขอ กังวลใดเกีย่ วกับแนวปฏิบตั ขิ องกลุม กรุงศรีในเรือ่ งการคุม ครองขอมูลสวนบุคคล หรือหากคุณตองการ
ยื่นคำขอเพื่อใชสิทธิใดตามที่ปรากฏในประกาศฉบับนี้ โปรดติดตอกลุมกรุงศรีตามที่อยูที่ปรากฏดานลางนี้ กลุมกรุงศรีจะรีบดำเนินการตอบกลับ
คำขอของคุณและใหขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
อีเมล: dpo.compliance@krungsri.com
ทีอ่ ยู: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) อาคารสำนักงานใหญ เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท: 0 2296 2000
ขอมูลเพิ่มเติมในการติดตอเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคลของกลุมกรุงศรี ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบทายประกาศฉบับนี้
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เอกสารแนบทาย
รายชื่อกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัท
(1) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (BAY)

ขอมูลสถานที่ติดตอและวิธีการติดตอ
อีเมล: dpo.compliance@krungsri.com
ที่อยู: อาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ
เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท: 0 2296 2000

(2) บริษัทในกลุมกรุงศรี คอนซูเมอร (KSC) ประกอบดวย
อีเมล: dpo.ksconsumer@krungsri.com
• บริษัทอยุธยา แคปปตอล เซอรวิสเซส จำกัด (AYCAP) ทีอ่ ยู: อาคารกรุงศรีเพลินจิตทาวเวอร เลขที่ 550 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
• บริษัทบัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด (KCC)
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท: 0 2627 8000
(3) บริษัทอยุธยา แคปปตอล ออโต ลีส จำกัด (มหาชน)
(AYCAL)

อีเมล: dpo.ksauto@krungsri.com
ที่อยู: อาคารกรุงศรีเพลินจิตทาวเวอร ชั้น 16 เลขที่ 550 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท: 0 2627 6010, 0 2740 7400

(4) บริษัทอยุธยา ดีเวลลอปเมนท ลีสซิ่ง จำกัด (ADLC)

อีเมล: dpo-adlc@krungsrileasing.com
ที่อยู: อาคารกรุงศรีเพลินจิตทาวเวอร ชั้น 14 เลขที่ 550 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท: 0 2208 2300

(5) บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (KSAM)

อีเมล: dpo.ksam@krungsri.com
ที่อยู: อาคารเพลินจิตทาวเวอร ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 และชั้น 18 โซนบี
เลขที่ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท: 0 2657 5757

(6) บริษัทหลักทรัพย กรุงศรี จำกัด (มหาชน) (KSS)

อีเมล: dpo.kss@krungsrisecurities.com
ที่อยู: อาคารเพลินจิตทาวเวอร ชั้น 3 เลขที่ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท: 0 2659 7000, 0 2099 7000

(7) บริษัทกรุงศรี ฟนโนเวต จำกัด (KFIN)

อีเมล: dpo.kﬁn@krungsri.com
ที่อยู: อาคารกรุงศรีเพลินจิตทาวเวอร ชั้น 17 และ ชั้น 20
เลขที่ 550 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

(8) บริษัทกรุงศรี นิมเบิล จำกัด (KSN)

อีเมล: dpo.center@krungsrinimble.com
ที่อยู: อาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ ชั้น 21
เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท: 0 2208 2849
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