ประกาศความเป็ นส่วนตัว (Privacy Notice)
บริ ษทั เคที บีเอสที โฮลดิ1 ง จํากัด (มหาชน) บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที บีเอสที จํากัด (มหาชน) บริ ษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุน วี จํากัด บริ ษทั เคทีบเี อสที รีท แมเนจเมนท์ จํากัด และบริ ษทั เคทีบเี อสที เลนด์ จํากัด ("กลุ่ม
บริ ษทั เคทีบีเอสที” หรือ "บริ ษทั ") รวมถึงกองทุนต่าง ๆ ภายใต้การจัดการหรือการจัดตัง: ของบริษทั ได้ตระหนักและ
ให้ความสําคัญของการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษทั จึงออกประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี: เพือO ให้ทา่ นได้
ทราบแนวทางของบริษทั ในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพือO อธิบายเหตุผลและวิธกี ารเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย
และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ และเพือO อธิบายสิทธิต่าง ๆ ทีทO า่ นมีเกียO วกับข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่าน รวมถึงช่องทางในการใช้สทิ ธิดงั กล่าวเพืOอการรักษาสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมืOอท่านใช้บริการและ/
หรือผลิตภัณฑ์ของบริษทั ผ่านช่องทางต่าง ๆ บริษทั ขอแนะนํ าให้ท่านโปรดอ่านและทําความเข้าใจประกาศนโยบาย
ความเป็ นส่วนตัว (Privacy Notice) นี: ซึงO ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ดงั ต่อไปนี:
ประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี:ใช้บงั คับกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยัง
ต่างประเทศ ทีเO กียO วข้องกับการใช้บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ของบริษทั ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น สาขา เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน (Application) ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (call center) กิจกรรมและนิทรรศการ ช่องทางการติดต่อทางออนไลน์
โลเคชันอื
O Oน ๆ (locations) หรือช่องทางบริการอืOนใดของบริษทั หรือของพันธมิตรทางธุรกิจบริษทั โดยประกาศความ
เป็ นส่วนตัวฉบับนี:จะไม่ใช้บงั คับกับการใช้บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์อOนื ใดทีบO ริษทั ไม่ได้เป็ นเจ้าของหรือไม่อยูใ่ นความ
ควบคุมของบริษทั
ทัง: นี: ในการเข้าถึงและใช้บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ของบริษทั ท่านจําเป็ นต้องให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลทีรO ะบุถงึ ตัวตนของ
ท่าน เพือO ให้สามารถทําธุรกรรมเกียO วกับบริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ได้ โดยรวมถึงข้อมูลทีไO ด้ระบุในแบบคําขอใช้บริการ
ต่าง ๆ เอกสารแสดงตัวตนอันเป็ นเอกสารประกอบการสมัครใช้บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ และข้อมูลด้านการเงิน เป็ น
ต้น ทัง: นี: บริษทั อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทัง: ในรูปแบบทีเO ป็ นเอกสาร รูปภาพ และ/หรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูลและแหล่งทีมO าของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทีบO ริษทั ทําการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผย
ประกาศความเป็ น ส่วนตัวฉบับนี:ใช้บงั คับกับข้อมูลส่วนบุคคล (ตามทีOนิยามไว้ในข้อ l ข้างล่างนี:) ของ (l) ลูกค้า
บุคคลธรรมดาของบริษัท ทัง: ทีOเป็ นลูกค้าเป้ าหมาย (ผู้ทOอี าจเป็ นลูกค้าในอนาคต) ลูกค้าปั จจุบนั และลูกค้าในอดีต
รวมถึง บุคคลธรรมดาทีเO กียO วข้องกับลูกค้าบุคคลธรรมดาดังกล่าว (m) พนักงาน บุคลากร เจ้าหน้าทีO ผูแ้ ทน ผูถ้ อื หุน้
บุคคลผูม้ อี ํานาจ กรรมการ ผูต้ ดิ ต่อ ตัวแทน และบุคคลธรรมดาอืOน ๆ ทีเO กียO วข้องกับลูกค้านิตบิ ุคคลและบุคคลธรรมดา
ทีOกล่าวข้างต้น ทัง: ทีOเป็ นลูกค้าเป้ าหมาย (ผู้ทOอี าจเป็ นลูกค้าในอนาคต) ลูกค้าปั จจุบนั และลูกค้าในอดีต (3) บุคคล
ธรรมดาทีเO กียO วข้องกับบุคคลทีเO คยเป็ น เป็ น หรือจะเป็ นผูใ้ ห้บริการภายนอกหรือคูค่ า้ ของบริษทั และ (4) ผูเ้ ข้าเยียO มชม
เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และช่องทางออนไลน์อนOื ๆ ของบริษทั
บุคคลธรรมดา นิตบิ ุคคล ผูใ้ ห้บริการภายนอก หรือคูค่ า้ จะรวมเรียกว่า "ท่าน" หรือ "ของท่าน"
1. ข้อมูลส่วนบุคคลที5กลุ่มบริ ษทั เคทีบเี อสทีเก็บรวบรวม
"ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลเกียO วกับท่านซึงO ระบุถงึ ตัวท่านหรือทําให้สามารถระบุตวั ท่านได้ ตามทีรO ะบุไว้
ข้างล่างนี: โดยบริษทั จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทัง: ทีบO ริษทั ได้รบั จากท่านโดยตรง เช่น ผ่านทาง
พนักงาน หรือศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (call center) หรือช่องทางบริการอืOนใดของบริษทั หรือจากแหล่งอืOนโดย
อ้อม เช่น บริษทั ทีอO ยูใ่ นกลุ่มบริษทั เคทีบเี อสที แหล่งสาธารณะ ผูใ้ ห้บริการภายนอก ทีปO รึกษา พันธมิตรทางธุรกิจ
หน่วยงาน องค์กร บุคคลใด ๆ ทีมO สี ญ
ั ญากับบริษทั เช่น ผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ ทีเO ป็ นบุคคลภายนอก ผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ
ช่วง และนายหน้าซื:อขายหลักทรัพย์ หน่ วยงานรัฐทัง: ในประเทศไทยและต่างประทศ บุคคลทีทO ่านแต่งตัง: หรือให้
เป็ นตัวแทนของท่าน และบุคคลทีมO สี ทิ ธิโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือได้รบั อนุ ญาตหรือได้รบั ความยินยอมในการ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมายังบริษทั โดยบุคคลดังกล่าวได้ปฏิบตั ถิ กู ต้องตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคลแล้ว ทัง: นี: ประเภทของข้อมูลทีบO ริษทั เก็บรวบรวมขึน: อยูก่ บั ความสัมพันธ์ของลูกค้าหรือนิตบิ ุคคล กับบริษทั
และบริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ทลOี กู ค้าต้องการจากบริษทั
"ข้อมูลส่ วนบุคคลที5 มีความอ่ อนไหว" หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลทีOกฎหมายจัดประเภทเป็ นข้อมูลทีOมคี วาม
อ่อนไหวละเอียดอ่อน
ประกาศความเปนสวนตัว (Privacy Notice) กลุมบริษัทเคทีบีเอสที ฉบับ 1.0 [20 พฤษภาคม 2564]

1

ลูกค้าบุคคลธรรมดา
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึงO บริษทั จะเก็บรวมรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศ รวมถึงแต่ไม่จาํ กัด
เพียงข้อมูลส่วนบุคคลประเภทดังต่อไปนี:
(ก)

ข้อมูลแสดงตัวตน (Identity Data) เช่น ชือO นามสกุล วันเดือนปี เกิด อายุ สัญชาติ เลขประจําตัวประชาชน
เลขทีOห นัง สือ เดิน ทาง (กรณี บุ ค คลต่ า งด้า ว) เลขประจํา ตัว ผู้เ สีย ภาษีอ ากร สถานภาพทางการสมรส
การศึก ษา ข้อ มูล การทํา งาน (เช่น อาชีพ ชืOอ สถานทีOทํา งาน ตํา แหน่ ง เงิน เดือ น) ลายมือ ชืOอ รูป ถ่ า ย
ทะเบียนบ้าน รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลทีมO คี วามอ่อนไหวตามทีกO ําหนดไว้โดยกฎหมายและ/หรือประกาศ
ฉบับนี: แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability test) ข้อมูล FATCA วัตถุประสงค์การลงทุน
เป็ นต้น

(ข)

ข้ อ มูล เพื5 อ การติ ด ต่ อ (Contact Details) เช่ น ทีOอ ยู่ต ามบัต รประชาชน ทีOอ ยู่ต ามทะเบีย นบ้า น ทีOอ ยู่
ปั จจุบนั ทีอO ยูใ่ นการจัดส่งเอกสาร ทีอO ยูท่ ทOี าํ งาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์เคลืOอนทีO หมายเลข
โทรสาร ทีอO ยูอ่ เี มล และรหัสประจําตัวสําหรับการติดต่อสือO สารทางอิเล็กทรอนิกส์อนOื ๆ เป็ นต้น

(ค)

ข้อมูลทางการเงิ น (Financial Data) เช่น หมายเลขบัญชีและประเภทของบัญชี ข้อมูลพร้อมเพย์ ข้อมูลทีO
เกียO วกับธุรกรรม ประวัตทิ างการเงิน ข้อมูลจากฐานข้อมูลของกรมบังคับคดี ข้อมูลเกียO วกับสถานภาพทาง
การเงิน (เช่น รายได้ ความมังคั
O งO ทรัพย์สนิ และหนี:สนิ หลักฐานของรายรับหรือรายจ่าย ข้อมูลเครดิต
ประวัตกิ ารกู้ยมื เงิน ประวัตสิ นิ เชืOอ และข้อมูลการชําระหนี:) ความต้องการและจุดมุ่งหมายทางการเงิน
สินทรัพย์ รายได้และค่าใช้จ่าย ตลอดจนข้อมูลการชําระเงิน และข้อมูลการสมัครใช้บริการและผลิตภัณฑ์
เป็ นต้น

(ง)

ข้ อ มู ล การทํา ธุร กรรมกับ บริ ษัท (Transaction Data) เช่ น หมายเลขบัญ ชีผ ลิต ภัณ ฑ์ วงเงิน บัญ ชี
ยอดเงินและหลักประกันคงเหลือ มูลค่าทรัพย์สนิ และหนี:สนิ คงเหลือ กําไร/ขาดทุน ประวัติการซื:อขาย
หลักทรัพย์ ประวัตกิ ารชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ประวัตกิ ารชําระหนี:สนิ ประวัตกิ ารเบิกถอนเงิน
และฝากเงิน ประวัตกิ ารฝากและถอนหลักทรัพย์ และการทําธุรกรรมทีเO กียO วข้องกับสินทรัพย์ของท่าน เป็ น
ต้น

(จ)

ข้อมูลภาพและเสียงที5 ได้จากการติ ดต่อกับบริ ษทั (Communication Data) เช่น สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน สําเนาหนังสือเดินทาง ภาพและ/หรือเสียงจากกล้องวงจรปิ ด จากการสนทนาทางโทรศัพท์ หรือ
จากการสือO สารผ่านช่องทางออนไลน์หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อนOื ใดของบริษทั

(ฉ)

ข้อมูลส่ วนบุคคลอื5 น ๆ ทีOเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยโดยเกีOยวข้องกับความสัมพันธ์กบั บริษทั เช่น
ข้อมูลทีทO ่านให้แก่บริษทั ในสัญญา แบบฟอร์ม แบบสํารวจหรือแบบสอบถาม หรือข้อมูลทีเO ก็บรวบรวมเมืOอ
ท่านเข้าร่วมกิจกรรมทางธุรกิจ การสัมมนา หรือกิจกรรมทางสังคมของบริษทั เป็ นต้น

(ช)

ข้ อ มู ล ทางเทคนิ ค ข้ อ มู ล ความชืO น ชอบของลู ก ค้ า ในการค้ น หาข้ อ มู ล หรือ ใช้ ข ้ อ มู ล ผ่ า นช่ อ งทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลและกิจกรรมใน Social Media ซึOงรวมถึง ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ
สมาชิก เลขทีอO ยูไ่ อพีหรืออินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP Address) เว็บบีคอน (web beacon) ล็อก (Log) ไอดี
อุปกรณ์ (Device ID) รุ่นอุปกรณ์และประเภทของอุปกรณ์ เครือข่าย ข้อมูลการเชืOอมต่อ ข้อมูลการเข้าถึง
ข้อมูลการเข้าใช้งานแบบ single sign-on (SSO) การเข้าสู่ระบบ (Login log) เวลาทีเO ข้าถึง ระยะเวลาทีใO ช้
บนหน้ า เพจของบริษัท ข้อ มูล อุ ป กรณ์ อ จั ฉริย ะ การยืน ยัน ตัว ตน การค้น ข้อ มูล (Browsing) สถานทีOต งั :
(Location) การเข้าเว็บไซต์ และ รูปแบบการใช้จ่าย (Spending Patterns) หรือ การค้นหาข้อมูลเกีOยวกับ
บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษทั จากการใช้คกุ กีห: รือการเชือO มต่อเว็บไซต์อนOื ๆ ทีทO า่ นเข้าไปใช้
บริการ เป็ นต้น
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ลูกค้านิตบิ ุคคล หรือ ผูใ้ ห้บริการภายนอก หรือคูค่ า้ ต่าง ๆ
ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการผูม้ อี าํ นาจ หรือผูร้ บั มอบอํานาจ หรือผูถ้ อื หุน้ หรือผูแ้ ทน และบุคคลธรรมดาอืOน ๆ ทีO
เกียO วข้องกับท่าน ซึงO บริษทั จะเก็บรวมรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง
ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทดังต่อไปนี:
(ก)

ข้ อ มู ล แสดงตัว ตน (Identity Data) เช่ น ชืOอ นามสกุ ล วัน เดือ นปี เ กิด อายุ สัญ ชาติ เลขประจํ า ตัว
ประชาชน เลขทีหO นังสือเดินทาง (กรณีบุคคลต่างด้าว) เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษีอากร ข้อมูลในประวัตสิ ่วน
บุ ค คล การศึก ษา ข้อ มูล การทํา งาน (เช่น อาชีพ ชืOอ สถานทีOทํา งาน ตํา แหน่ ง ความเป็ น เจ้า ของหรือ
อัตราส่วนการถือหุน้ ) ลายมือชืOอ รูปถ่าย ทะเบียนบ้าน รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลทีมO คี วามอ่อนไหวตามทีO
กําหนดไว้โดยกฎหมาย และ/หรือประกาศฉบับนี: เป็ นต้น

(ข)

ข้ อ มูล เพื5 อ การติ ด ต่ อ (Contact Details) เช่ น ทีOอ ยู่ต ามบัต รประชาชน ทีOอ ยู่ต ามทะเบีย นบ้า น ทีOอ ยู่
ปั จจุบนั ทีอO ยูใ่ นการจัดส่งเอกสาร ทีอO ยูท่ ทOี าํ งาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์เคลืOอนทีO หมายเลข
โทรสาร ทีอO ยูอ่ เี มล และรหัสประจําตัวสําหรับการติดต่อสือO สารทางอิเล็กทรอนิกส์อนOื ๆ เป็ นต้น

(ค)

ข้อมูลการทําธุรกรรมกับบริ ษทั เช่น การเปิ ดบัญชี การบริหารจัดการ การดําเนินงาน การชําระเงิน การ
ชําระบัญชี การประมวลผลและการรายงานในนามของลูกค้า ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอาจรวมถึงลายมือชือO
และหนังสือติดต่อกับบริษทั เป็ นต้น

(ง)

ข้อมูลส่วนบุคคลอื5น ๆ ทีมO กี ารเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยโดยเกียO วข้องกับความสัมพันธ์กบั บริษทั เช่น
ข้อมูลทีทO ่านให้แก่บริษทั ในสัญญา แบบฟอร์ม แบบสํารวจหรือแบบสอบถาม หรือข้อมูลทีเO ก็บรวบรวมใน
เวลาทีทO า่ นเข้าร่วมกิจกรรมทางธุรกิจ การสัมมนา หรือกิจกรรมทางสังคมของบริษทั เป็ นต้น และ

(จ)

ข้ อ มูล ภาพและ/หรื อ เสี ย งที5 ไ ด้ จ ากการติ ด ต่ อ กับ บริ ษัท (Communication Data) เช่ น สํา เนาบัต ร
ประจําตัวประชาชน สําเนาหนังสือเดินทาง ภาพและ/หรือเสียงจากกล้องวงจรปิ ด จากการสนทนาทาง
โทรศัพท์ หรือจากการสือO สารผ่านช่องทางออนไลน์หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อนOื ใดของบริษทั เป็ นต้น

ข้อมูลส่วนบุคคลทีมO คี วามอ่อนไหว ของท่านซึงO บริษทั จะเก็บรวมรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศ
ได้แก่
(ก)

ข้อมูลจําลองลายนิ:วมือ ข้อมูลภาพจําลองใบหน้า หรือข้อมูลภาพจําลองม่านตาของท่านเพือO วัตถุประสงค์ใน
การพิสจู น์และยืนยันตัวตนและการทําธุรกรรมใด ๆ ของท่าน ผ่านบริการพิสจู น์และยืนยันตัวตนทางดิจทิ ลั
และ/หรือผูใ้ ห้บริการการพิสจู น์และยืนยันตัวตนทางดิจทิ ลั ทีไO ด้รบั อนุญาตตามกฎหมาย

(ข)

ข้อมูลศาสนา ข้อมูลหมูโ่ ลหิต เพียงเท่าทีปO รากฏในสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของท่านเพือO เป็ นหลักฐาน
สําหรับการก่อตัง: สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตั ติ ามหรือการเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึน:
ต่อสูส้ ทิ ธิเรียกร้องตามกฎหมายต่อไปเท่านัน:

(ค)

ข้อมูลประวัตอิ าชญากรรม เพืOอประโยชน์สาธารณะทีสO าํ คัญในการป้ องกัน รับมือ และลดความเสียO งทีอO าจ
เกิดขึน: จากการกระทําต่าง ๆ ทีผO ดิ กฎหมาย เช่น การฟอกเงิน การก่อการร้าย หรือการฉ้อโกงประชาชน
เป็ นต้น

(ง)

ข้อมูลความพิการ ข้อมูลสุขภาพ หรือข้อมูลเกียO วกับความผิดปกติทางร่างกายของท่าน เพือO ให้บริษทั ใช้เป็ น
ข้อมูลในการดูแลและให้บริการแก่ทา่ นตามทีกO ฎหมายกําหนด

ทัง: นี: บริษทั จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลทีมO คี วามอ่อนไหวของท่านไปยังต่างประเทศ
เพียงเท่าทีจO ําเป็ นเพืOอบรรลุวตั ถุประสงค์ต่าง ๆ ตามทีปO รากฏในข้อ 2 โดยบริษทั จะจัดให้มมี าตรการทีเO หมาะสม
เพือO คุม้ ครองสิทธิขนั : พืน: ฐานและประโยชน์ของท่าน

ประกาศความเปนสวนตัว (Privacy Notice) กลุมบริษัทเคทีบีเอสที ฉบับ 1.0 [20 พฤษภาคม 2564]

3

2. วัตถุประสงค์ที5กลุ่มบริ ษทั เคทีบเี อสทีเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไป
ยังต่างประเทศ ด้วยวัตถุประสงค์อะไรบ้าง
บริษัท จะเก็บ รวบรวม ใช้ เปิ ด เผย และ/หรือ โอนข้อ มูล ส่ว นบุ ค คลของท่ า นไปยัง ต่ า งประเทศ เพืOอ ให้บ รรลุ
วัตถุประสงค์ต่าง ๆ ตามทีปO รากฏในตารางต่อไปนี: โดยบริษทั จะอาศัยฐานทางกฎหมายในการประมวลผล (Lawful
Basis) ซึงO จะแตกต่างกันขึน: อยูก่ บั บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ หรือความสัมพันธ์ใด ๆ ทีลO กู ค้า ผูใ้ ห้บริการภายนอก
หรือคูค่ า้ รวมถึงบุคคลธรรมดาทีเO กียO วข้องกับบุคคลดังกล่าว เคยมี จะมี หรือมีอยูก่ บั บริษทั
วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้
เปิ ดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ไปยังต่างประเทศ
การจัดการและการให้บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ต่าง
ๆ แก่ทา่ น เช่น การเปิ ดบัญชี การให้บริการวางแผน
ทางการเงิน การขอสินเชือO การให้บริการต่าง ๆ เป็ น
ต้น

ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล (Lawful
basis)

§ เป็ นการจําเป็ นเพือO ปฏิบตั ติ ามสัญญาระหว่างท่าน
กับบริษทั (Contractual Basis)
§ เพือO ประโยชน์อนั ชอบด้วยกฎหมายของบริษทั
(Legitimate Interest) ในการให้บริการหรือ
ผลิตภัณฑ์ทเOี หมาะสมและสอดคล้องกับความ
ต้องการของท่าน
การแนะนําบริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ของแต่ละบริษทั § เพือO ประโยชน์อนั ชอบด้วยกฎหมายของบริษทั
ในกลุ่มบริษัทเคทีบเี อสที ทีOใกล้เคียงกับบริการหรือ
(Legitimate Interest)
ผลิตภัณฑ์ททOี า่ นมีอยู่ ในกรณีททOี า่ นไม่ได้แสดงเจตนา
ในการห้ามติดต่อทางโทรศัพท์ หรือหากบริษทั ไม่ได้
ถูกห้ามติดต่อโดยกฎหมายทีเO กียO วข้องอืนO ใด
การแนะนําบริการหรือผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากบริษทั § เมือO ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษทั (Consent)
ในกลุม่ บริษทั เคทีบเี อสที หรือของบริษทั พันธมิตร1
การเปิ ดเผยข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ า น เช่ น ชืO อ § เมือO ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษทั (Consent)
นามสกุล และข้อมูลในการติดต่อกับท่าน ไปยังผู้รบั
ข้อมูลต่าง ๆ เพือO วัตถุประสงค์ทางการตลาด
การติดต่อสืOอสารกับท่าน เช่น การส่งอีเมล จดหมาย § เป็ นการจําเป็ นเพือO ปฏิบตั ติ ามสัญญาระหว่างท่าน
หรือ เอกสารใด ๆ ให้แ ก่ ท่ า น ตามทีOกํ า หนดไว้โ ดย
กับบริษทั (Contractual Basis)
สัญญาและกฎหมาย
§ เพือO ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย (Legal Obligation)
การรู้จ ัก และพิสู จ น์ ท ราบข้อ เท็จ จริง ลู ก ค้า (Know § เพือO ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย (Legal Obligation)
Your Customer / Customer Due Diligence) ใ ห้
ถูกต้องตามความเป็ นจริงและเป็ นปั จจุบนั
การป้ องกันและตรวจจับความผิดปกติของธุรกรรมทีO § เพือO ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย (Legal Obligation)
อาจนํ าไปสู่กจิ กรรมทีผO ดิ กฎหมาย เช่น การฟอกเงิน
การก่อการร้าย หรือการฉ้อโกงประชาชน เป็ นต้น
การรายงานข้อมูลส่วนบุคคลต่อหน่ วยงานรัฐทีกO ํากับ § เพือO ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย (Legal Obligation)
ดู แ ลการประกอบธุ ร กิจ ของบริษัท หรือ เมืOอ ได้ ร ับ
หมายเรียกหรือหมายอายัดจากหน่ วยงานรัฐหรือศาล
เป็ นต้น
การป้ องกัน รับมือ และลดความเสียO งทีอO าจเกิดขึน: จาก § เพือO ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย (Legal Obligation)
การกระทําต่าง ๆ ทีผO ดิ กฎหมาย รวมถึง การแบ่งปั น § เพือO ประโยชน์อนั ชอบด้วยกฎหมายของบริษทั
ข้อ มูล ส่ว นบุ ค คลเพืOอ ยกระดับ มาตรฐานการทํา งาน
(Legitimate Interest)
ของบริษทั เพืOอการป้ องกัน รับมือ และลดความเสียO ง
ข้างต้น
1 บริษัทพันธมิตร ประกอบดวย (1) บริษัท วี ดิจิทัล อินชัวรันส โบรกเกอร จํากัด (2) บริษัท วี ดิจิทัล เทค จํากัด และอาจมีเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่ง

บริษัทจะดําเนินการแจงใหทานทราบตอไป
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วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้
ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล (Lawful
เปิ ดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
basis)
ไปยังต่างประเทศ
การปฏิบ ตั ิต ามกระบวนการภายในของบริษัท เช่น § เป็ นการจําเป็ นเพือO ปฏิบตั ติ ามสัญญาระหว่างท่าน
เมืOอ ท่ า นเปิ ด บัญ ชีห รือ ทํ า ธุ ร กรรมใด ๆ กับ บริษัท
กับบริษทั (Contractual Basis)
บริ ษั ท จะต้ อ งตรวจสอบและยื น ยัน ตั ว ตนว่ า เป็ น § เพือO ประโยชน์อนั ชอบด้วยกฎหมายของบริษทั
เจ้า ของบัญ ชีจ ริง หรือ ไม่ รวมทัง: บริษัท อาจจะต้อ ง
(Legitimate Interest)
ตรวจสอบข้อ เท็จ จริง อืOน ใด เพืOอ ประกอบการขอทํา § เป็ นการจําเป็ นในการปฏิบตั ติ ามกฎหมายเพือO
ธุรกรรมของท่าน
ประโยชน์สาธารณะทีสO าํ คัญ (Substantial Public
Interest)
การวิเคราะห์ความเสียO งโดยพิจารณาพฤติกรรมของ § เป็ นการจําเป็ นเพือO ปฏิบตั ติ ามสัญญาระหว่างท่าน
ท่าน เช่น การทําแบบจําลองคะแนนเครดิต (Credit
กับบริษทั (Contractual Basis)
scoring) หรือการวิเคราะห์ประเมินความเหมาะสมใน § เพือO ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย (Legal Obligation)
การลงทุน (Suitability Test) เป็ นต้น
§ เมือO ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษทั (Consent)
แล้ว บริษทั จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ซึงO รวมถึง ผ่านช่องทางอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน เพือO วัตถุประสงค์ดงั กล่าว
การดํ า เนิ น การเพืOอ สร้ า งความสัม พัน ธ์ ก ับ ลู ก ค้ า § เป็ นการจําเป็ นเพือO ปฏิบตั ติ ามสัญญาระหว่าง
ผู้ใ ห้บ ริก ารภายนอก หรือ คู่ค้า ต่ า ง ๆ ทีOไ ด้เ ปิ ด เผย
ลูกค้าหรือนิตบิ ุคคลอืนO กับบริษทั (Contractual
ข้อ มูล ของท่ า นมายัง บริษัท อาทิ การทํา สัญ ญากับ
Basis)
ลู ก ค้ า บุ ค คลธรรมดาหรื อ ลู ก ค้ า นิ ติ บุ ค คล บริ ษั ท
พันธมิตร คู่ค้า หรือ ผู้ให้บริการภายนอกของบริษทั
เช่น การตรวจสอบข้อมูลเพือO ประกอบการขอสินเชืOอ /
การขอใช้บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ทOอี ยู่ภายใต้การ
จัดการของบริษทั ซึงO บริษทั อาจต้องตรวจสอบเอกสาร
ต่ า ง ๆ ทีOอ าจมีข ้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ า นหรือ ของ
บุคคลอืOนรวมอยู่ดว้ ย หรือกรณีทบOี ริษทั เข้าทําสัญญา
กับนิตบิ ุคคลต่าง ๆ ซึงO อาจมีขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่าน
หรือของบุคคลอืOนรวมอยู่ดว้ ยโดยนิตบิ ุคคลเหล่านี:ได้
ปฏิบตั ถิ ูกต้องตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
และประกาศความเป็ น ส่วนตัวฉบับนี:อย่างครบถ้วน
แล้ว
การรัก ษาความสัม พัน ธ์ก ับ ลู ก ค้า เช่ น การจัด การ § เพือO ประโยชน์อนั ชอบด้วยกฎหมายของบริษทั
ข้อร้องเรียน การสํารวจความพึงพอใจ หรือ การเสนอ
(Legitimate Interest)
สิ ท ธิ ป ระโยชน์ พ ิ เ ศษ โดยไม่ ม ี ว ัต ถุ ป ระสงค์ ท าง
การตลาดให้แก่ลกู ค้า
การประมวลผลและการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงสถิตโิ ดยผล § เพือO ประโยชน์อนั ชอบด้วยกฎหมายของบริษทั
การวิเคราะห์ดงั กล่าวจะไม่สามารถระบุตวั ตนของท่าน
(Legitimate Interest)
ได้
การวิเคราะห์ วิจยั และทําชุดข้อมูลต่าง ๆ ทีเO กียO วข้อง § เมือO ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษทั (Consent)
กับท่านโดยเฉพาะเจาะจง (Profiling) ทีOบริษัทได้รบั
มาจากการเฝ้ าสังเกตพฤติกรรม (Behavior) และ/หรือ
ตํา แหน่ ง ทีOต ัง: (Location) โดยอาศัย คุ ก กี: (Cookies)
หรือ เทคโนโลยีห รือ วิธีก ารอืOน ใด เพืOอ พัฒ นา และ
แนะนํ าบริการหรือผลิตภัณฑ์ของบริษทั และ/หรือของ
พัน ธมิต รทางธุร กิจ ของบริษัท ให้เหมาะสมกับ ความ
ต้อ งการของท่า นเป็ น รายบุ ค คลหรือ เพืOอ ขยายสิท ธิ
ประโยชน์แก่ทา่ น (Behavioral Advertising)
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วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้
ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล (Lawful
เปิ ดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
basis)
ไปยังต่างประเทศ
การบัน ทึก ภาพของบุค คลทีOม าติด ต่อ ทํา ธุร กรรมกับ § เพือO ประโยชน์อนั ชอบด้วยกฎหมายของบริษทั
บริษัท ด้ว ยกล้อ งวงจรปิ ด (CCTV) ขณะเข้า อาคาร
(Legitimate Interest) ในการรักษาความ
สํานักงานหรือพืน: ทีสO าขา
ปลอดภัยภายในบริเวณอาคารสํานักงานหรือ
พืน: ทีสO าขาของบริษทั
การสัมภาษณ์ เพืOอนํ าใช้ในการจัดทําสืOอสิงO พิมพ์ และ § เมือO ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษทั (Consent)
สืOออิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ เว็บไซต์
ของบริษทั สืOอโซเชียลมีเดีย และอีเมลภายในสําหรับ
พนักงานของบริษทั เพืOอการประชาสัมพันธ์และการ
โฆษณาต่าง ๆ
การใช้ ข ้อ มู ล จํ า ลองลายนิ: ว มือ ข้อ มู ล ภาพจํ า ลอง § เมือO ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษทั (Consent)
ใบหน้ า หรือ ข้อ มูล ภาพจํา ลองม่า นตาของท่า นเพืOอ § เพือO ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย (Legal Obligation)
วัตถุประสงค์ในการพิสจู น์และยืนยันตัวตนและการทํา
ธุรกรรมใด ๆ ของท่านผ่านบริการพิสูจน์ และยืนยัน
ตัวตนทางดิจทิ ลั

การเก็บ รวบรวมและใช้ข ้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลทีOม ีค วาม
อ่อ นไหวของท่า น อาทิ ข้อ มูล ศาสนาหรือ ข้อ มูล หมู่
โลหิต เพีย งเท่ า ทีOป รากฏในสํ า เนาบัต รประจํ า ตัว
ประชาชนของท่าน
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ข้ อ มู ล ความพิก าร ข้ อ มู ล
สุขภาพ และ/หรือ ข้อมูลเกีOยวกับความผิดปกติทาง
ร่า งกายของท่า น เพืOอ ให้บ ริษัท ใช้เ ป็ น ข้อ มูล ในการ
ดูแลและให้บริการแก่ท่านเป็ นกรณีพเิ ศษ หรือเพืOอใช้
ประกอบการพิจารณาวิเคราะห์ความเสียO งของท่าน
การบริห ารความเสีOย ง การกํ า กับ ตรวจสอบ การ
บริห ารจัด การภายใน และการส่ง ต่ อ ข้อ มูล ระหว่ า ง
บริษัท ในกลุ่ ม บริษัท เคทีบีเ อสที เพืOอ การดัง กล่ า ว
ภายใต้สญ
ั ญาทีบO ริษทั ในกลุ่มบริษทั เคทีบเี อสที ได้ทาํ
ร่ว มกัน ซึOง กรณี ด งั กล่ า วบริษัท จะดํา เนิ น มาตรการ
ความปลอดภัยทีเO หมาะสมตามทีกO ฎหมายกําหนด
การใช้ห รือ เปิ ดเผยข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ า นเพืOอ
วัต ถุ ป ระสงค์เกีOย วกับ การโอนหรือ การจําหน่ ายจ่าย
โอนธุรกิจ สินทรัพย์ หรือหุน้ ทัง: หมดหรือบางส่วน หรือ
เป็ นการเปิ ดเผยข้อมูลเพืOอทํา Due Diligence ซึงO เป็ น
ปกติวสิ ยั ของธุรกิจของบริษทั ของบริษทั ทีOพงึ กระทํา
ซึO ง บริ ษั ท จะจั ด ให้ ม ี ม าตรการความปลอดภั ย ทีO
เหมาะสมตามทีกO ฎหมายกําหนด

§ เพือO เป็ นหลักฐานสาหรับการก่อตัง: สิทธิเรียกร้อง
ตามกฎหมาย การปฏิบตั ติ ามหรือการเรียกร้อง
ตามกฎหมาย หรือการยกขึน: ต่อสูส้ ทิ ธิเรียกร้อง
ตามกฎหมาย
§ เพือO ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย (Legal Obligation)
§ เมือO ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษทั (Consent)

§ เพือO ประโยชน์อนั ชอบด้วยกฎหมายของบริษทั
(Legitimate Interest)
§ เพือO ปฏิบตั ติ ามสัญญาระหว่างบริษทั
(Contractual Basis)
§ เพือO ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย (Legal Obligation)
§ เพือO ประโยชน์อนั ชอบด้วยกฎหมายของบริษทั
(Legitimate Interest) ในการเปิ ดหรือรับข้อมูล
จากบุคคลอืนO

ทัง: นี: ในบางกรณีหากบริษทั ไม่ได้รบั ความยินยอมจากท่าน อาจส่งผลกระทบต่อท่านในการไม่ได้รบั การให้บริการ
และ/หรือผลิตภัณฑ์ของบริษทั ความสะดวก หรือการปฏิบตั ติ ามสัญญา และท่านอาจได้รบั ความเสียหายหรือเสีย
โอกาส และอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบตั ติ ามกฎหมายใด ๆ ทีทO า่ นหรือบริษทั ต้องปฏิบตั ติ าม
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3. บริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั เคทีบเี อสทีใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านร่วมกับใครบ้าง
หากท่านได้ให้ความยินยอม หรือเป็ นการจําเป็ นเพือO การปฏิบตั ติ ามสัญญา เพือO การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย หรือเพือO
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษทั บริษทั อาจส่ง โอน และ/หรือ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยัง
บุคคลอืOนดังต่อไปนี: ทัง: ทีอO ยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ ทัง: นี: บริษทั จะดําเนินการภายใต้กรอบทีกO ฎหมาย
กําหนดและจะจัดให้มมี าตรฐานในการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลทีเO พียงพอสําหรับการดําเนินการดังกล่าว
(ก) บริษทั ในกลุ่มบริษทั เคทีบเี อสที เช่น บริษทั เคทีบเี อสที โฮลดิง: จากัด (มหาชน) บริษทั หลักทรัพย์ เคทีบี
เอสที จํากัด (มหาชน) บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน วี จํากัด บริษทั เคทีบเี อสที รีท แมเนจเมนท์ จํากัด
และบริษทั เคทีบเี อสที เลนด์ จํากัด เป็ นต้น
(ข) บริษทั พันธมิตร โดยบริษทั อาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลทีกO ระทําการในนามของท่าน หรือ
เกีOยวข้องในการจัดหาบริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ประเภทใดทีทO ่านได้หรือจะได้รบั จากบริษทั เช่น บริษทั
ประกัน ชีว ิต บริษัท ประกัน วิน าศภัย ผู้ร บั เงิน ผู้ร บั ผลประโยชน์ ผู้แ ทนในบัญ ชี (Account Nominees)
ตัวกลาง (เช่น บริษทั หลักทรัพย์ทเOี ป็ นบุคคลอืOน หรือบริษทั บริหารสินทรัพย์) ผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ ธนาคาร
ตัวแทน ตัวแทน ผูข้ าย พันธมิตรธุรกิจร่วม (Co-brand Partners) คูส่ ญ
ั ญา (Market Counterparties) ผูอ้ อก
ผลิตภัณฑ์ หรือระบบคลังข้อมูลทางการค้าโลก (Global Trade Repositories) ทีบO ริษทั มีสทิ ธิในการเปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลเพืOอการจัดหาบริการและ/หรือผลิตภัณ ฑ์ให้แก่ท่าน และ/หรือทีOท่านอนุ ญ าตให้บริษัท
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่ทงั : นี: ผูร้ บั ข้อมูลเหล่านี:ตอ้ งตกลงทีจO ะปฏิบตั ติ ่อข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านโดยถูกต้องตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล และสอดคล้องกับประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี:
(ค) ผู้ให้บริการภายนอกของบริษัท เช่น บริษัทรับจ้างพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทรับจ้างทํา
กิจกรรมทางการตลาด บริษทั รับจ้างทําวิจยั ให้แก่บริษทั บริษทั ให้บริการเก็บข้อมูลบนระบบ Cloud บริษทั
รับจ้างทวงหนี: บริษทั ทีปO รึกษาวิชาชีพ สํานักทนายความ เป็ นต้น
(ง) สถาบันการเงินหรือผูใ้ ห้บริการระบบชําระเงิน เช่น สถาบันการเงินแห่งอืOนทีใO ห้บริการระบบการชําระเงินใน
การทําธุรกรรมของท่าน เป็ นต้น
(จ) สือO สังคม (Social Media) เช่น Facebook Line เพือO การส่งข้อความทางการตลาดไปหาท่าน การเก็บข้อมูล
มาวิเคราะห์เพือO พัฒนาบริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ของบริษทั เป็ นต้น
(ฉ) บุคคลภายนอก เช่น ผูร้ บั โอนสิทธิ ผูร้ บั โอน หรือผูร้ บั แปลงหนี: โดยบริษทั อาจมอบ โอน หรือแปลงหนี: สิทธิ
หรือภาระผูกพันของบริษทั ให้แก่บุคคลภายนอก เพียงเท่าทีไO ด้รบั อนุ ญาตตามข้อกําหนดและเงืOอนไขของ
สัญญาใด ๆ ทีเO ข้าทําระหว่างท่านกับบริษทั บริษทั อาจเปิ ดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผูร้ บั
โอนสิทธิ ผูร้ บั โอน หรือผูร้ บั แปลงหนี: รวมถึงบุคคลทีอO าจเป็ นผูร้ บั โอนสิทธิ ผูร้ บั โอน หรือผูร้ บั แปลงหนี: แต่
ทัง: นี: ผูร้ บั ข้อมูลเหล่านี:ตอ้ งตกลงทีจO ะปฏิบตั ติ ่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยถูกต้องตามกฎหมายคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลและสอดคล้องกับประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี:
(ช) บุคคลภายนอกอืOนทีเO กียO วข้องกับการโอนธุรกิจ โดยบริษทั อาจเปิ ดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไป
ยังพันธมิตรทางธุรกิจ ผูล้ งทุน ผูถ้ อื หุน้ รายสําคัญ ผูร้ บั โอนสิทธิ บุคคลทีอO าจเป็ นผูร้ บั โอนสิทธิ ผูร้ บั โอนหรือ
บุคคลทีอO าจเป็ นผูร้ บั โอนของบริษทั ในกรณีทมOี กี ารฟื: นฟูกจิ การ การปรับโครงสร้างกิจการ การควบรวม
กิจการ การเข้าซื:อกิจการ การขาย การซื:อ กิจการร่วมค้า การโอน การเลิกกิจการ หรือเหตุการณ์ ใดใน
ทํานองเดียวกันทีเO กียO วข้องกับการโอนหรือการจําหน่ายจ่ายโอนธุรกิจ สินทรัพย์ หรือหุน้ ทัง: หมดหรือส่วนใด
ๆ ของบริษัท ถ้ามีเหตุ ก ารณ์ ใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น เกิดขึ:น ผู้รบั ข้อมูลจะปฏิบ ตั ิต ามประกาศความเป็ น
ส่วนตัวฉบับนี:ในส่วนทีเO กียO วกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
(ซ) หน่ ว ยงานรัฐ ทีOกํ า กับ ดู แ ลบริษัท หรือ หน่ ว ยงานทีOกํ า กับ งานทะเบีย น เช่ น ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รบั
ฝากหลักทรัพย์ สํานักหักบัญชี สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ศาล สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือหน่ วยงานรัฐอืOนใดทีมO หี มายเรียกหรือหมาย
อายัดให้บริษทั ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือนําส่งทรัพย์สนิ เช่น กรมบังคับคดี กรมสรรพากร เป็ นต้น
(ฌ) หน่ ว ยงาน องค์ก ร หรือ นิ ติบุ ค คลอืOน ใดทีOม ีส ญ
ั ญากับ บริษัท หรือ ทีOบ ริษัท เป็ น คู่ส ญ
ั ญา หรือ ทีOบ ริษัท มี
ความสัมพันธ์ดว้ ย เช่น บริษทั ทีทO า่ นสนใจจะลงทุน เป็ นต้น
(ญ) บุคคลหรือหน่วยงานอืนO ใดอันจําเป็ น เพือO ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ต่าง ๆ ตามทีปO รากฏใน ข้อ 2
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4. ท่านมีสิทธิ เกี5ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไรบ้าง
ท่านมีสทิ ธิในการดําเนินการดังต่อไปนี:
4.1 สิทธิในการเข้าถึงและรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือสิทธิในการขอให้บริษทั เปิ ดเผยถึงการได้มา
ซึงO ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยทีทO า่ นไม่ได้ให้ความยินยอม (Right to Access)
ท่านอาจมีสทิ ธิขอทราบและขอรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึงO อยู่ในความรับผิดชอบของบริษทั หรือ
ขอให้บริษทั เปิ ดเผยการได้มาซึงO ข้อมูลทีทO า่ นไม่ได้ให้ความยินยอมได้
4.2

สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (Right to Rectification)
ท่านอาจมีสทิ ธิขอให้บริษทั ดําเนินการแก้ไขเพืOอให้ขอ้ มูลถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจ
ผิดได้

4.3

สิทธิในการลบหรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (Right to Erasure)
ท่านอาจมีสทิ ธิขอให้บริษทั ลบหรือทําลาย หรือทําให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเป็ นข้อมูลทีไO ม่สามารถระบุตวั บุคคล
ว่าเป็ นท่านได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี:
(1) ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่มคี วามจําเป็ นสําหรับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผย
อีกต่อไป
(2) ท่านได้ถอนความยินยอมไปแล้ว และบริษทั ไม่สามารถอ้างเหตุผลใดในการเก็บรวบรวม ใช้ ข้อมูล
ส่วนบุคคลนัน: ได้อกี ต่อไป
(3) ท่านได้คดั ค้านการประมวลผลในบางกรณีและบริษทั ไม่สามารถปฏิเสธคําขอดังกล่าวได้
(4) ท่านได้คดั ค้านการประมวลผลเพือO วัตถุประสงค์เกียO วกับการตลาดแบบตรง
(5) เป็ นการเก็บรวบรวมใช้เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

4.4

สิทธิในการระงับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็ นการชัวคราว
O
(Right to
Restriction of Processing)
ท่านอาจมีสทิ ธิในการห้ามมิให้บริษทั ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมือO เข้าเงือO นไขต่อไปนี:
(1) การประมวลผลไม่จาํ เป็ นอีกต่อไป แต่การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลยังคงมีความจําเป็ นเพือO การใช้
สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
(2) เป็ นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ท่านต้องการห้ามมิให้ประมวลผล
แทนการลบหรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคล
(3) เมือO อยูใ่ นระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลตามทีทO า่ นร้องขอ
(4) เมือO บริษทั อยูใ่ นระหว่างการพิสจู น์การปฏิเสธการใช้สทิ ธิคดั ค้าน

4.5

สิทธิในการขอให้บริษทั ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (Right to Data Portability)
ท่านอาจมีสทิ ธิขอรับข้อมูลทีเO กียO วกับท่านจากบริษทั ในกรณีทบOี ริษทั ได้ทาํ ให้ขอ้ มูลดังกล่าวอยูใ่ นรูปแบบทีO
สามารถอ่าน หรือใช้งานโดยทัวไปได้
O
ดว้ ยเครืOองมือหรืออุปกรณ์ททOี ํางานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้
หรือเปิ ดเผยได้ดว้ ยวิธกี ารอัตโนมัติ รวมทัง: (ก) มีสทิ ธิขอให้บริษทั ส่งหรือโอนข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวไปยัง
ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอืOน เมืOอสามารถทําได้ดว้ ยวิธกี ารอัตโนมัติ หรือ (ข) ขอรับข้อมูลทีบO ริษทั ส่งหรือ
โอนข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวไปยัง ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอืOนโดยตรง เว้นแต่สภาพทางเทคนิคไม่
สามารถทําได้

4.6

สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (Right to Object)
ท่านอาจมีสทิ ธิคดั ค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลทีเO กียO วกับท่าน ในกรณีดงั ต่อไปนี:
(1) กรณีทเOี ป็ นการเก็บรวบรวมใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพือO วัตถุประสงค์เกียO วกับการตลาด
แบบตรง
(2) กรณีทOเี ป็ นการเก็บ รวบรวมใช้ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพืOอวัตถุ ประสงค์เกีOยวกับ การ
ศึก ษาวิจ ยั ทางวิท ยาศาสตร์ ประวัติศ าสตร์ หรือ สถิติ เว้น แต่ ก ารจํา เป็ น เพืOอ ดํา เนิ น ภารกิจ เพืOอ
ประโยชน์สาธารณะของบริษทั
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(3)

4.7

กรณีเป็ นข้อมูลทีเO ก็บรวบรวมได้ดว้ ยเหตุจําเป็ นเพืOอการดําเนินภารกิจเพืOอประโยชน์สาธารณะของ
บริษทั หรือ จําเป็ นเพือO ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เว้นแต่ บริษทั จะแสดงให้เห็นถึงเหตุอนั ชอบ
ด้วยกฎหมายทีสO าคัญกว่า หรือเป็ นไปเพือO ก่อตัง: สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตั ติ าม หรือการ
ใช้สทิ ธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึน: ต่อสูเ้ รียกร้องตามกฎหมาย

สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent)
ท่านอาจมีสทิ ธิในการถอนความยินยอมทีใO ห้ไว้กบั บริษทั ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านเมืOอ ใดก็ได้ เว้น แต่ การถอนความยิน ยอมดัง กล่าวจะมีข้อ จํากัด โดยกฎหมายหรือ สัญ ญาทีOให้
ประโยชน์ กบั ท่าน เช่น ท่านยังมีการใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์จากบริษทั หรือท่านยังมีภาระหนี:ผูกผันกับ
บริษทั อยู่ เป็ นต้น
ท่านสามารถใช้สทิ ธิเพิกถอนความยินยอมได้ผา่ นช่องทางเดียวกันกับทีทO ่านได้แสดงเจตนาในการให้ความ
ยินยอม

4.8

สิทธิในการร้องเรียน ท่านอาจมีสทิ ธิรอ้ งเรียนต่อหน่ วยงานทีเO กียO วข้อง หากท่านเชืOอว่าการเก็บรวบรวม ใช้
เปิ ดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึงO ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนัน: ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เป็ นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล

สิทธิของท่านดังกล่าวข้างต้นขึน: อยูก่ บั ปั จจัยการใช้บงั คับของกฎหมายและปั จจัยต่าง ๆ ทีเO กียO วข้อง ซึงO บริษทั อาจ
ไม่สามารถดําเนินการตามคําร้องขอของท่านได้ หากบริษทั มีประโยชน์ อนั ชอบด้วยกฎหมายจะเก็บข้อมูลส่วน
บุคคลไว้ เช่น ท่านยังมีบญ
ั ชีซ:อื ขายหลักทรัพย์ บัญชีสนิ เชืOอ อยู่กบั บริษทั หรือมีการใช้บริการด้านอืOนกับบริษทั
หรือบริษทั ต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาทีกO ฎหมายกําหนดแม้ว่าท่านจะยุตคิ วามสัมพันธ์กบั
บริษทั แล้ว เป็ นต้น
หากท่านประสงค์ทOจี ะใช้สทิ ธิ ท่านสามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มคําขอใช้สทิ ธิ (Data Subject Right Request
Form) ผ่าน KTBST Group customer services ทีO E-mail: customerservice@ktbst.co.th หรือ โทรศัพท์ m-¡¢l1800 และส่งแบบคําขอมาทีO dpo@ktbst.co.th หรือช่องทางอืOนใดตามทีกO ําหนดในแต่ละธุรกรรม ทัง: นี: บริษทั จะ
พิจารณาคําร้องขอให้เสร็จสิน: ภายในระยะเวลาไม่เกิน ¡ วันทําการ นับจากวันทีไO ด้รบั คําร้องขอจากท่าน ซึงO บริษทั
อาจขอขยายได้อกี ไม่เกิน ¡ วันทําการ เว้นแต่กฎหมายจะกําหนดไว้เป็ นอย่างอืนO
5. กลุ่มบริ ษทั เคทีบเี อสทีปกป้ องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร
บริษทั มีมาตรการรักษาความปลอดภัยทางเทคนิค ทางกายภาพ และทางด้านการบริหารจัดการทีOออกแบบมา
เพืOอให้ความคุม้ ครองทีเO หมาะสมสําหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการสูญหาย การใช้ในทางทีผO ดิ การเข้าใช้
โดยไม่ได้รบั อนุ ญาต การเปิ ดเผย และการเปลียO นแปลงแก้ไข ได้แก่ ไฟร์วอลล์ การเข้ารหัสข้อมูล การควบคุมการ
เข้าถึงทางกายภาพเมืOอเข้าสู่ศูนย์ขอ้ มูลของบริษทั และการควบคุมการอนุ ญาตให้เข้าถึงข้อมูล ทัง: นี: ในขณะทีO
บริษทั รักษาความปลอดภัยระบบและบริการของบริษทั ท่านมีหน้าทีรO บั ผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยและ
รักษาความเป็ นส่วนตัวของรหัสผ่านและข้อมูลเกียO วกับบัญชีของท่าน และตรวจสอบว่าข้อมูลส่วนบุคคลทีบO ริษทั มี
เกียO วกับท่านนัน: ถูกต้องและเป็ นปั จจุบนั
บริษทั กําหนดนโยบาย คู่มอื และมาตรฐานขัน: ตํOาในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เช่น มาตรฐานความ
ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริษทั ได้มกี ารปรับปรุงนโยบาย คู่มอื และมาตรฐานขัน: ตํOาดังกล่าว
เป็ นระยะ ๆ ตามเกณฑ์ทกOี ฎหมายกําหนด
นอกจากนี: พนักงาน ลูกจ้าง พันธมิตรทางธุรกิจ หรือผูใ้ ห้บริการภายนอกมีหน้าทีตO อ้ งรักษาความลับของข้อมูลส่วน
บุคคลของลูกค้าตามสัญญารักษาความลับทีลO งนามไว้กบั บริษทั ในกลุม่ บริษทั เคทีบเี อสที
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6. คุกกีt (Cookies)
เว็บไซต์ของบริษทั ใช้เทคโนโลยีคุกกีเ: พือO ทําให้เว็บไซต์ของบริษทั มีความปลอดภัยยิงO ขึน: และเพิมO ประสิทธิภาพใน
การใช้ง านเว็บ ไซต์แ ละบริก ารออนไลน์ ข องท่า น รวมทัง: เพืOอ พัฒ นาบริก ารและ/หรือ ผลิต ภัณ ฑ์ข องบริษัท ให้
เหมาะสมกับความต้องการของท่านหรือเพือO ขยายสิทธิประโยชน์แก่ท่าน โดยคุกกี: คือ แฟ้ มข้อมูลขนาดเล็กมากทีO
เว็บไซต์บนั ทึกลงบนฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์เพืOอเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทีทO ่านกรอกหรือเพืOอเก็บข้อมูลสิงO ทีทO ่าน
กรอกโดยไม่ได้บนั ทึกของบุคคลใดบุคคลหนึOงโดยเฉพาะ ทัง: นี: ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการใช้งานของคุกกี:
หรือปฏิเสธการใช้งานของคุกกี:ในเบราว์เซอร์ของท่านได้ สามารถอ่านรายละเอียดเพิมO เติมเกีOยวกับคุกกี:ได้ทOี
นโยบายการใช้คกุ กี: (Cookies Policy)
7. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านระหว่างประเทศ
บริษทั อาจเปิ ดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก หรือเครือO งแม่ขา่ ยทีตO งั : อยูใ่ นต่างประเทศ
ซึOงประเทศปลายทางอาจมี หรืออาจไม่มมี าตรฐานการคุ้มครองข้อมูลในลักษณะเดียวกันกับประเทศไทย เพืOอ
วัตถุประสงค์ทOกี ล่าวมาข้างต้นในประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี: ทัง: นี: บริษัทได้ดําเนินการตามขัน: ตอนและ
มาตรการต่าง ๆ เพือO ทําให้ท่านมันใจได้
O
ว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะโอนอย่างปลอดภัยและบุคคลทีรO บั
โอนข้อมูลนัน: มีมาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลทีเO หมาะสม และการโอนข้อมูลนัน: ชอบด้วยกฎหมายโดย
อาศัยข้อยกเว้นตามทีไO ด้รบั อนุญาตตามกฎหมาย
8. ข้อมูลส่วนบุคคลของผูเ้ ยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ และคนไร้ความสามารถ
โดยทัวไป
O กิจกรรมของบริษทั ไม่ได้มเี ป้ าหมายทีผO เู้ ยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ และคนไร้ความสามารถ บริษทั
จะไม่มเี จตนาเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผูเ้ ยาว์โดยไม่ได้รบั ความยินยอมจากผูใ้ ช้อํานาจปกครอง หรือจาก
คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถโดยไม่ได้รบั ความยินยอมจากผู้พทิ กั ษ์หรือผู้อนุ บาลตาม
กฎหมาย ถ้าท่านเป็ นผูเ้ ยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถซึงO ประสงค์จะมีความสัมพันธ์ทาง
สัญญากับบริษทั ท่านต้องได้รบั ความยินยอมจากผูใ้ ช้อํานาจปกครอง ผูพ้ ทิ กั ษ์ หรือผูอ้ นุ บาลตามกฎหมายของ
ท่านก่อนทีจO ะติดต่อบริษทั หรือให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษทั
9. ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที5สาม
หากท่านให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของบุคคลทีสO ามแก่บริษทั เช่น ผูค้ :าํ ประกัน ผูบ้ ริหารระดับสูง ผูม้ อี ํานาจ ผูไ้ ด้รบั มอบ
อํานาจ กรรมการ ผูถ้ อื หุน้ พนักงาน ลูกจ้าง ผูก้ ่อตัง: ทรัสต์และทรัสตี ตัวแทน บุคคลทีอO ยู่ในสายการควบคุมหรือ
การเป็ นเจ้าของ เจ้าของร่วม และบุคคลท่านอืOน ๆ ทีไO ม่ใช่ลูกค้าของบริษทั และบุคคลอืOนใดทีทO ่านมีความสัมพันธ์
ด้วยอันเกียO วเนืOองกับความสัมพันธ์ททOี ่านมีกบั บริษทั โดยให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวแก่บริษทั เช่น ชือO
นามสกุล รายละเอียดทีอO ยู่ และหมายเลขโทรศัพท์สําหรับการติดต่อฉุ กเฉินและการทวงถามหนี:และรายได้ของ
สมาชิกในครอบครัว โปรดแจ้งประกาศความเป็ นส่วนตัวนี:แก่บุคคลทีสO ามดังกล่าวเพือO ให้รบั ทราบประกาศนี:และขอ
ความยินยอมหากจําเป็ น หรือมีฐานทางกฎหมายอืOนในการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลทีสO ามมายังบริษทั
ด้วย
10. กลุ่มบริ ษทั เคทีบเี อสทีจดั เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้อย่างไรและนานเท่าใด
บริษัท จะเก็บ รัก ษาข้อ มูล ส่ว นบุ ค คลของท่ า นในระยะเวลาเท่ า ทีOจํา เป็ น อย่า งสมเหตุ ส มผล เพืOอ ให้บ รรลุ ต าม
วัตถุประสงค์ทบOี ริษทั ได้รบั ข้อมูลส่วนบุคคลนัน: มาตามทีรO ะบุไว้ในประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับนี: และเพือO ปฏิบตั ิ
ตามภาระหน้าทีทO างกฎหมายและกฎข้อบังคับต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม บริษทั อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนาน
ขึน: หากกฎหมายทีใO ช้บงั คับกําหนด
11. การเปลี5ยนแปลงนโยบายความเป็ นส่วนตัวฉบับนีt
บริษัท อาจเปลีOย นแปลงหรือ ปรับ ปรุง นโยบายความเป็ น ส่ว นตัว ฉบับ นี: เ ป็ น ครัง: คราว หากมีก ารเปลีOย นแปลง
แนวทางปฏิบตั วิ า่ ด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษทั อันเนืOองมาจากเหตุผลต่าง ๆ เช่น การเปลียO นแปลง
ทางเทคโนโลยี การเปลียO นแปลงทางกฎหมาย เป็ นต้น บริษทั ขอแนะนําให้ทา่ นอ่านประกาศความเป็ นส่วนตัวฉบับ
นี: และ/หรือฉบับทีOมกี ารแก้ไขเปลีOยนแปลงอย่างละเอียดรอบคอบ และตรวจสอบการเปลีOยนแปลงใด ๆ ทีOอาจ
เกิดขึ:นทีO www.ktbst.co.th อย่างไรก็ตาม หากการแก้ไขดังกล่าวมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อท่านในฐานะ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริษทั จะแจ้งเตือนให้ทา่ นทราบหรือขอความยินยอมจากท่านล่วงหน้าตามความเหมาะสม
ก่อนทีกO ารเปลียO นแปลงนัน: จะมีผลใช้บงั คับ
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12. รายละเอียดการติ ดต่อบริ ษทั
หากท่านมีขอ้ สงสัยเกียO วกับแนวทางปฏิบตั แิ ละกิจกรรมของบริษทั ทีเO กียO วข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่าน
สามารถติดต่อบริษทั หรือเจ้าหน้าทีคO ุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษทั ได้ตามรายละเอียดด้านล่าง โดยบริษทั
ยินดีทจOี ะช่วยเหลือท่านในการให้ขอ้ มูลและข้อเสนอแนะได้ ดังนี:
(ก) บริ ษทั หลักทรัพย์ เคทีบเี อสที จํากัด (มหาชน)
ฝ่ ายบริ การลูกค้า
ทีอO ยู่ 87/2 อาคารซีอาร์ซที าวเวอร์ ชัน: 9, 18, 39 และ 52 ออลซีซนส์
ั O เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330 โทร 02-351-1800 หรือ E-mail: customerservice@ktbst.co.th
(ข) เจ้าหน้ าที5ค้มุ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ทีอO ยู่ 87/2 อาคารซีอาร์ซที าวเวอร์ ชัน: 9, 18, 39 และ 52 ออลซีซนส์
ั O เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุม
วัน กรุงเทพฯ 10330
E-mail: dpo@ktbst.co.th
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