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 นโยบายการคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล (Privacy Policy) 

ส าหรบัผูส้มคัรและบุคลากร บริษทัหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ  ากดั (มหาชน) 

 

บริษัทหลักทรัพย ์กสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน)   ยึดมัน่กำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีจรรยำบรรณ เคำรพและปฏิบัติตำม
กฎหมำยท่ีบงัคบัใช ้มุ่งเน้นและตระหนักเป็นอย่ำงยิ่งถึงกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ดงัน้ันบริษัทฯจึงใหค้วำมส ำคญั

ดำ้นกำรเคำรพสิทธิในควำมเป็นส่วนตวัของผูส้มคัรและบุคลำกร เป็นหลกักำรส ำคญั จึงไดจ้ดัท ำนโยบำยฉบบัน้ี โดยมี

รำยละเอียดดงัน้ี 

 

1. นโยบายฉบบัน้ีมีข้ึนเพ่ืออะไร  

นโยบำยฉบบัน้ีไดจ้ดัท ำขึ้ นเพื่อแจง้ใหท่้ำนในฐำนะท่ีเป็นผูส้มคัรและบุคลำกรของบริษัทฯ ไม่ว่ำท่ำนจะเป็นผูส้มคัรงำน 

ผูส้มัครทุนกำรศึกษำ ผูไ้ดร้ับทุนกำรศึกษำ กรรมกำร ท่ีปรึกษำ ลูกจำ้ง และนักศึกษำฝึกงำนของบริษัทฯ ทรำบถึง

วตัถุประสงคแ์ละรำยละเอียดเกี่ยวกบักำรเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน ตลอดจนสิทธิตำม

กฎหมำยของท่ำนท่ีเกี่ยวขอ้งกบัขอ้มลูส่วนบุคคล ซ่ึงบริษัทฯไดท้ ำกำรเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของ

ท่ำนเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นกำรสมคัรงำน กำรสมคัรทุนกำรศึกษำ กำรฝึกงำน หรือกำรจำ้งงำนของท่ำน 

 

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนท่ีบริษัทฯไดท้ ำกำรเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผย นอกเหนือจำกท่ีไดม้ำจำกควำมสัมพันธ์

เกี่ยวกบักำรสมคัรงำน กำรสมคัรทุนกำรศึกษำ กำรฝึกงำน หรือกำรจำ้งงำนของท่ำน เช่น ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนท่ี

บริษัทฯเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผย จำกกำรใชผ้ลิตภณัฑห์รือบริกำรของธนำคำร จะไม่อยู่ภำยใตข้อบเขตกำรใชข้อง

นโยบำยฉบบัน้ี  

 

 

2. ขอ้มูลสว่นบุคคลอะไรบา้งที่บริษทัฯเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผย 

2.1 ขอ้มูลสว่นบุคคล คือ ขอ้มลูท่ีท ำใหส้ำมำรถระบุตวัตนของท่ำนได ้ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้ม (แต่ไม่รวมถึงขอ้มลู

ของผูถึ้งแก่กรรม) ไดแ้ก ่

2.1.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่ำนใหไ้วแ้ก่บริษัทฯโดยตรง ทั้งกำรเก็บขอ้มูลจำกใบสมคัรงำน/สมคัรทุนกำรศึกษำ กำร

สมัภำษณ ์และในระหว่ำงกำรไดร้บัทุนกำรศึกษำ กำรฝึกงำน หรือกำรจำ้งงำน 

2.1.2 ขอ้มลูส่วนบุคคลท่ีบริษัทฯไดร้บัหรือเขำ้ถึงไดจ้ำกแหล่งอื่นซ่ึงไม่ใช่จำกท่ำนโดยตรง เช่น หน่วยงำนของรฐั 

บริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน สถำบนักำรเงิน ผูใ้หบ้ริกำรทำงกำรเงิน พนัธมิตรทำงธุรกิจ บริษัทขอ้มลู

เครดิต และผูใ้หบ้ริกำรขอ้มูล เป็นตน้ โดยบริษัทฯจะเก็บรวบรวมขอ้มูลจำกแหล่งอื่นต่อเมื่อไดร้ับควำม

ยนิยอมจำกท่ำนตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด เวน้แต่บริษัทฯมีควำมจ ำเป็นตำมกรณีท่ีกฎหมำยอนุญำต  

 

ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนท่ีบริษัทฯเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผย เช่น  

 ขอ้มูลส่วนตัว เช่น ช่ือ นำมสกุล เพศ อำยุ วันเดือนปีเกิด สถำนท่ีเกิด สถำนภำพสมรส สัญชำติ เลข

ประจ ำตัวประชำชน เลขหนังสือเดินทำง ควำมเป็นพลเมือง เลขท่ีใบขบัขี่ สถำนภำพกำรเกณฑ์ทหำร  

ประวติักำรศึกษำ ประวติักำรท ำงำน ประวติักำรเรียนรู ้ใบอนุญำตต่ำงๆ เลขท่ีบญัชีธนำคำร 

 ขอ้มูลกำรติดต่อ เช่น ท่ีอยู่ตำมทะเบียนบำ้น ท่ีอยู่ปัจจุบัน หมำยเลขโทรศัพท์ของท่ำน อีเมล ไอดีไลน์ 

รวมถึงขอ้มลูในโซเชียลมีเดียต่ำงๆ 

 ขอ้มลูเกี่ยวกบักำรจำ้งงำน เช่น ต ำแหน่งงำน ต ำแหน่งองคก์ร สงักดัต่ำงๆ ในองคก์ร ค่ำจำ้ง ผลตอบแทนอื่น

กำรใชส้วัสดิกำร กำรลงเวลำท ำงำน กำรลำงำน กำรแต่งตั้ง กำรโยกยำ้ย กำรเปล่ียนต ำแหน่ง กำร

ประเมินผลทดลองงำน กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ทักษะควำมสำมำรถ บุคลิกภำพและพฤติกรรม 

(ยกเวน้พฤติกรรมทำงเพศ) 
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 ขอ้มลูอุปกรณห์รือเคร่ืองมือ เช่น IP address MAC address Cookie ID IMEI 

 ขอ้มูลบุคคลท่ีสำม เช่น ขอ้มูลสมำชิกในครอบครวั ขอ้มูลผูร้ับผลประโยชน์จำกสวสัดิกำรต่ำงๆ ขอ้มูลผู้

ติดต่อฉุกเฉิน และบุคคลท่ีท่ำนอำ้งอิง  

 ขอ้มูลอื่นๆ เช่น กำรใชง้ำนเว็บไซต์ ควำมคิดเห็น ควำมช่ืนชอบ งำนอดิเรก ผลกำรสอบขอ้เขียน เสียง 

ภำพน่ิง ภำพเคล่ือนไหว รวมถึงกำรเขำ้ร่วมกิจกรรมหรือแคมเปญต่ำงๆ ท่ีบริษัทฯจดัขึ้ น และขอ้มลูอื่นใดท่ี

ถือว่ำเป็นขอ้มลูส่วนบุคคลตำมกฎหมำย 

 

2.2 ขอ้มูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) คือ ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีกฎหมำยก ำหนดเป็นกำรเฉพำะ 

เช่น เช้ือชำติ ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง ควำมเช่ือในลัทธิ ศำสนำ หรือปรัชญำ พฤติกรรมทำงเพศ ประวัติ

อำชญำกรรม ขอ้มลูสุขภำพ ควำมพิกำร ขอ้มลูสหภำพแรงงำน ขอ้มลูพนัธุกรรม ขอ้มลูชีวภำพ (Biometric) หรือ

ขอ้มูลอื่นใดในท ำนองเดียวกนัท่ีกฎหมำยก ำหนด ซ่ึงบริษัทฯตอ้งด ำเนินกำรดว้ยควำมระมดัระวงัเป็นพิเศษ โดย

บริษัทฯจะเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลท่ีมีควำมอ่อนไหว รวมทั้งส่งหรือโอนขอ้มลูส่วนบุคคลท่ีมี

ควำมอ่อนไหวของท่ำนไปต่ำงประเทศ ต่อเมื่อบริษัทฯไดร้บัควำมยนิยอมโดยชดัแจง้จำกท่ำน หรือในกรณีท่ีบริษัทฯ

มีควำมจ ำเป็นตำมกรณีท่ีกฎหมำยอนุญำต  

 

(ต่อไปในนโยบำยฉบบัน้ีหำกไม่กล่ำวโดยเฉพำะเจำะจงจะเรียกขอ้มลูส่วนบุคคลและขอ้มลูส่วนบุคคลท่ีมีควำมอ่อนไหว

ท่ีเกี่ยวกบัท่ำนขำ้งตน้ รวมกนัว่ำ “ขอ้มูลสว่นบุคคล”) 

 

3. บริษทัฯเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลของทา่น เพื่อวตัถปุระสงคใ์ดบา้ง 

บริษัทฯจะด ำเนินกำรเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำน เพื่อพิจำรณำใหทุ้นกำรศึกษำแก่ท่ำน หรือ

รบัเขำ้ฝึกงำน/ท ำงำน เพื่อประโยชน์ในกำรปฏบิติัหน้ำท่ีเป็นพนักงำนหรือบุคลำกรของบริษัทฯ หรือเพื่อประโยชน์อื่นใด

ตำมท่ีระบุในนโยบำยฉบบัน้ี 

 

3.1 การปฏิบตัิตามสญัญา (Contractual Basis) เพื่อกำรปฏิบติัตำมสญัญำท่ีท่ำนเป็นคู่สญัญำไม่ว่ำจะเป็น สญัญำให้

ทุนกำรศึกษำ สญัญำกำรฝึกงำน สญัญำจำ้ง หรือสญัญำอื่นใด หรือเพื่อใชใ้นกำรด ำเนินกำรตำมค ำขอ/ใบสมคัร

ของท่ำนก่อนเขำ้ท ำสญัญำ ตำมแต่กรณี โดยตวัอยำ่งท่ีบริษัทฯจะเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลู เช่น  

(1) กำรสอบขอ้เขียน กำรสัมภำษณ์ รวมถึงกำรจ่ำยค่ำจำ้งหรือผลตอบแทนอื่น กำรจัดใหม้ีสวัสดิกำรหรือ

ประโยชน์อื่นใด กำรลงเวลำท ำงำน กำรลำงำน กำรแต่งตั้ง กำรโยกยำ้ย กำรเปล่ียนต ำแหน่ง กำรปรับ

โครงสรำ้งองคก์ร กำรประเมินและบริหำรผลกำรปฏบิติังำน 

(2) กำรพฒันำทกัษะควำมสำมำรถ กำรจดัท ำบตัรพนักงำน กำรจดัท ำทะเบียนพนักงำน กำรจดัท ำขอ้มลูพนักงำน 

กำรติดต่อส่ือสำร กำรมอบหมำยงำนใหผู้อ้ื่นท ำแทนบริษัทฯ กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กำรช ำระภำษี กำร

บริหำรควำมเส่ียง กำรก ำกบัตรวจสอบ กำรป้องกนักำรทุจริต กำรสอบสวนทำงวินัย กำรจดักำรขอ้รอ้งเรียน 

กำรบริหำรจดักำรภำยในองคก์รและกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน และเพื่อวตัถุประสงคอ์ื่นใดท่ีจ ำเป็นต่อกำรจำ้งงำน

ตำมวตัถุประสงคด์งักล่ำว 

 

3.2 การปฏิบตัิตามกฎหมาย (Legal Obligation) เพื่อปฏบิติัหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ีก ำหนด หน้ำท่ีของบริษัทฯในฐำนะ

ของนำยจำ้งหรือในฐำนะอื่นใด เช่น  

(1) กฎหมำยแพ่งและพำณิชย ์กฎหมำยธุรกิจสถำบนักำรเงิน กฎหมำยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์กฎหมำย

ประกนัภยั กฎหมำยคุม้ครองแรงงำน กฎหมำยประกนัสงัคม กฎหมำยเงินทดแทน กฎหมำยแรงงำนสมัพนัธ ์

กฎหมำยกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ กฎหมำยภำษีอำกร กฎหมำยลม้ละลำย กฎหมำยป้องกนัและปรำบปรำมกำร

ฟอกเงิน กฎหมำยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรรำ้ยและแพร่ขยำยอำวุธ

ท่ีมีอำนุภำพท ำลำยลำ้งสงู กฎหมำยคอมพิวเตอร ์
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(2) กฎหมำยอื่นๆ ท่ีจ ำเป็น รวมถึงประกำศและระเบียบท่ีออกตำมกฎหมำยดังกล่ำวทั้งของในประเทศไทยและ

ต่ำงประเทศ 

 

3.3 ประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย (Legitimate Interest) เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมำยของบริษัทฯ    หรือ

ของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตท่ี ท่ำนสำมำรถคำดหมำยได้อย่ำงสมเหตุสมผล หรือเพื่อ

วตัถุประสงคอ์ื่นๆ ตำมท่ีกฎหมำยอนุญำตใหท้ ำได ้เช่น  

(1) กำรบนัทึกเสียง กำรบนัทึกภำพน่ิง กำรบนัทึกภำพเคล่ือนไหว CCTV 

(2) กำรส ำรวจควำมคิดเห็น กำรเขำ้ร่วมกิจกรรมภำยในองคก์ร กำรประกำศผล กำรรบั-ส่งพสัดุ กำรวิเครำะห ์

วิจยั ท ำสถิติ  

(3) กำรบริหำรควำมเส่ียง กำรก ำกบัตรวจสอบ กำรจดักำรขอ้รอ้งเรียน กำรบริหำรจดักำรภำยในองคก์รและกลุ่ม

ธุรกิจทำงกำรเงิน กำรป้องกนั รบัมือ ลดควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดกำรกระท ำกำรทุจริต  

(4) ภยัคุกคำมทำงไซเบอร ์กำรท ำผิดกฎหมำยต่ำงๆ กำรตรวจสอบขอ้มลูกำรใชอ้ปุกรณอ์ิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภำพในกำรท ำงำนหรือตรวจสอบพฤติกรรมกำรปฏบิติังำน กำรด ำเนินคดีในชั้นศำล  

(5) กำรท ำใหเ้ป็นขอ้มลูท่ีไม่สำมำรถระบุตวับุคคลท่ีได ้(anonymous data)  

(6) ขอ้มลูผูส้มคัรท่ีไมผ่่ำนกำรพิจำรณำและขอ้มลูบุคคลอำ้งอิงของผูส้มคัร 

 

3.4 ความยนิยอม (Consent) เพื่อเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนตำมควำมจ ำเป็น เช่น  

(1) ขอ้มูลสุขภำพเพื่อกำรพิจำรณำรับสมัครคัดเลือกเขำ้รับทุนกำรศึกษำ เพื่อพิจำรณำรับสมัครคัดเลือกเขำ้

ท ำงำน/กำรใหส้วสัดิกำรเบิกค่ำรักษำพยำบำล/กำรรักษำพยำบำลท่ีหอ้งพยำบำล/ส่งตัวไปรักษำโรค หมู่

โลหิต  

(2) ขอ้มูลชีวภำพ (Biometric) เช่น ขอ้มูลภำพจ ำลองใบหน้ำ ขอ้มูลจ ำลองลำยน้ิวมือ ขอ้มูลจ ำลองม่ำนตำ เพื่อ

วตัถุประสงคใ์นกำรตรวจสอบและพิสจูน์ตวัตนของท่ำนเพื่อลงเวลำท ำงำน/เขำ้ประชุม/อบรมสมัมนำ/เขำ้ร่วม

กิจกรรม/เขำ้อำคำร ขอ้มลูประวติัอำชญำกรรม/ขอ้มลูประวติัพฤติกรรม เพื่อกำรพิจำรณำเขำ้รบัทุนกำรศึกษำ

และเพื่อกำรพิจำรณำรบัเขำ้ท ำงำน/ตรวจสอบคุณสมบติัในงำนท่ีท่ำนรบัผิดชอบ  

(3) ขอ้มูลศำสนำเพื่อพิจำรณำอนุมติัลำอุปสมบท/ลำพิธีฮัจญ์/จดัเตรียมอำหำร/ประกอบพิธีกรรมทำงศำสนำ 

กรณีเสียชีวิต เป็นตน้  

 

4. บริษทัฯอาจเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลของทา่นใหใ้ครบา้ง 

บริษัทฯอำจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนใหแ้ก่ผูอ้ื่นภำยใตค้วำมยินยอมของท่ำน หรือฐำนทำงกฎหมำยอื่นตำม

วตัถุประสงคท่ี์ระบุไวใ้นนโยบำยฉบบัน้ี เช่น บริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน ผูป้ระมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล ผูใ้หบ้ริกำร

ภำยนอกทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ตวัแทนของบริษัทฯ หน่วยงำนหรือบริษัทท่ีบริษัทฯไปศึกษำดูงำน ผูร้บัจำ้งช่วง

งำนต่อ สถำบนักำรเงิน ผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบภำยนอก ผูม้ีอ ำนำจตำมกฎหมำย ผูส้นใจจะเขำ้รบัโอนสิทธิ และ/หรือผูร้บั

โอนสิทธิหรือกำรควบรวมกิจกำรต่ำง ๆ ของบริษัทฯ นิติบุคคล/บุคคลใดๆ ท่ีมีควำมสมัพนัธห์รือมีสญัญำอยูก่บับริษัทฯ ซ่ึง

รวมตลอดถึง ผูบ้ริหำร พนักงำน ลูกจำ้ง ผูร้ับจำ้ง ตัวแทน ท่ีปรึกษำของบริษัทฯและของบุคคลหรือหน่วยงำนท่ีเป็นผูร้บั

ขอ้มลูดงักล่ำว 

 

5. บริษทัฯสง่หรือโอนขอ้มูลสว่นบุคคลของทา่นไปตา่งประเทศหรือไม่ 

บริษัทฯ มีกำรด ำเนินธุรกิจในหลำยประเทศ บริษัทฯจึงอำจมีควำมจ ำเป็นตอ้งส่งหรือโอนขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนไปยงั

บริษัทในเครือกิจกำร/ธุรกิจเดียวกนัท่ีอยู่ต่ำงประเทศ ซ่ึงอำจเป็นประเทศท่ีท่ำนท ำงำน หรือไปยงัผูร้บัขอ้มลูอื่น     ซ่ึง

เป็นส่วนหน่ึงของกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติของบริษัทฯ เช่น กำรส่งหรือโอนขอ้มลูส่วนบุคคลไปเก็บไวบ้น server/cloud ใน

ประเทศต่ำงๆ  
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กรณีท่ีประเทศปลำยทำงมีมำตรฐำนไม่เพียงพอ บริษัทฯจะดูแลกำรส่งหรือโอนขอ้มลูส่วนบุคคลใหเ้ป็นไปตำมกรณีท่ี

กฎหมำยก ำหนด และจะด ำเนินกำรใหม้ีมำตรกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลและมำตรกำรเยียวยำตำมท่ีเห็นว่ำจ ำเป็น

และเหมำะสมสอดคลอ้งกบัมำตรฐำนกำรรักษำควำมลับตำมท่ีกฎหมำยประเทศน้ันก ำหนด เช่น มีขอ้ตกลงรักษำ

ควำมลบักบัผูร้บัขอ้มลูในประเทศดงักล่ำว หรือในกรณีท่ีผูร้บัขอ้มลูเป็นบริษัทในเครือกิจกำร/ธุรกิจเดียวกนั บริษัทฯ

อำจเลือกใชว้ิธีกำรด ำเนินกำรใหม้ีนโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลท่ีไดร้บักำรตรวจสอบและรบัรองจำกผูม้ีอ ำนำจ

ตำมกฎหมำยท่ีเกี่ยวขอ้งและจะด ำเนินกำรใหก้ำรส่งหรือโอนขอ้มลูส่วนบุคคลไปยงับริษัทในเครือกิจกำร/ธุรกิจเดียวกนั

ท่ีอยู่ต่ำงประเทศเป็นไปตำมนโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลดงักล่ำวแทนกำรด ำเนินกำรตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด

ไวก็้ได ้

 

6. บริษทัฯจดัเก็บขอ้มูลสว่นบุคคลของทา่นไวน้านเทา่ใด 

บริษัทฯจะเก็บรกัษำขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนไวต้ำมระยะเวลำท่ีจ ำเป็นในระหว่ำงท่ีท่ำนเป็นผูส้มคัรหรือบุคลำกรของ

บริษัทฯ หรือตลอดระยะเวลำท่ีจ ำเป็นเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์เกี่ยวขอ้งในนโยบำยฉบับน้ี ซ่ึงอำจจ ำเป็นตอ้งเก็บ

รกัษำไวต่้อไปภำยหลงัจำกน้ันหำกมีกฎหมำยก ำหนดหรืออนุญำตไว ้เช่น  

6.1 ผูส้มคัรงาน ท่ีไม่ไดร้บักำรคดัเลือก บริษัทฯจะจดัเก็บขอ้มลูของท่ำนเป็นระยะเวลำ 3 ปี เพื่อเป็นหลกัฐำนว่ำ 

บริษัทฯไดพ้ิจำรณำคดัเลือกท่ำนอย่ำงยุติธรรม และเพื่อพิจำรณำรบัท่ำนเขำ้ท ำงำนในต ำแหน่งงำนท่ีเหมำะสมกบั

ท่ำนในอนำคต  

6.2 ผูส้มคัรทุนการศึกษา ท่ีไม่ไดร้บักำรคดัเลือก บริษัทฯจะจดัเก็บขอ้มลูของท่ำนเป็นระยะเวลำ 1 ปี  

6.3 บุคลากร จัดเก็บไว้ตำมกฎหมำยคุ้มครองแรงงำน เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรพิสูจน์ตรวจสอบกรณีอำจเกิด            

ขอ้พิพำทภำยในอำยุควำมตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดเป็นระยะเวลำไม่เกิน 10 ปี  

 

ทั้งน้ี บริษัทฯจะลบ/ท ำลำยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำน หรือท ำใหเ้ป็นขอ้มลูท่ีไม่สำมำรถระบุถึงตวัตนของท่ำนได ้     

 เมื่อหมดควำมจ ำเป็นหรือส้ินสุดระยะเวลำดงักล่ำว 

 

7. บริษทัฯคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลของทา่นอยา่งไร 

บริษัทฯจะเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไวเ้ป็นอย่ำงดีตำมมำตรกำรเชิงเทคนิค (Technical Measure) และ

มำตรกำรเชิงบริหำรจดักำร (Organizational Measure) เพื่อรักษำควำมมัน่คงปลอดภยัในกำรประมวลผลขอ้มลูส่วน

บุคคลท่ีเหมำะสม และเพื่อป้องกนักำรละเมิดขอ้มลูส่วนบุคคล โดยบริษัทฯไดก้ ำหนดนโยบำย ระเบียบ และหลกัเกณฑ์

ในกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น มำตรฐำนควำมปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และมำตรกำรเพื่อ

ป้องกนัไม่ใหผู้ร้บัขอ้มลูไปจำกบริษัทฯใชห้รือเปิดเผยขอ้มลูนอกวตัถุประสงค ์หรือโดยไม่มีอ ำนำจหรือโดยไม่ชอบ และ

บริษัทฯไดม้ีกำรปรบัปรุงนโยบำย ระเบียบ และหลกัเกณฑด์งักล่ำวเป็นระยะๆ ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 

 

นอกจำกน้ี บริษัทฯยงัไดก้ ำหนดใหพ้นักงำน บุคลำกร ตัวแทน และผูร้ับขอ้มูลจำกบริษัทฯมีหน้ำท่ีรักษำขอ้มูลส่วน

บุคคลของท่ำนไวเ้ป็นควำมลบัและมีควำมปลอดภยัตำมมำตรกำรท่ีบริษัทฯก ำหนด เมื่อตอ้งมีกำรด ำเนินกำรใดๆ กบั

ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำน 

 

 

 

 

 



 

5 
 

8. สิทธิของทา่นเก่ียวกบัขอ้มูลสว่นบุคคลมีอะไรบา้ง 

สิทธิของท่ำนในขอ้น้ีเป็นสิทธิตำมกฎหมำยของท่ำนท่ีท่ำนควรทรำบ โดยท่ำนสำมำรถขอใชสิ้ทธิต่ำงๆ ไดภ้ำยใต้

ขอ้ก ำหนดของกฎหมำย และนโยบำยท่ีก ำหนดไวใ้นขณะน้ีหรือท่ีจะมีกำรแกไ้ขเพิ่มเติมในอนำคต ตลอดจนหลกัเกณฑ์

ตำมท่ีบริษัทฯก ำหนดขึ้ น 

 

8.1 สิทธิขอถอนควำมยินยอม : หำกท่ำนไดใ้หค้วำมยินยอมใหบ้ริษัทฯเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลท่ำน 

(ไม่ว่ำจะเป็นควำมยนิยอมท่ีท่ำนใหไ้วก้่อนวนัท่ีกฎหมำยคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลใชบ้งัคบัหรือหลงัจำกน้ัน) ท่ำน

มีสิทธิท่ีจะถอนควำมยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลำท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนอยู่กับบริษัทฯ เวน้แต่มี

ขอ้จ ำกดัสิทธิน้ันโดยกฎหมำยหรือมีสญัญำท่ีใหป้ระโยชน์แก่ท่ำนอยู ่ 
 

ทั้งน้ี กำรถอนควำมยินยอมของท่ำนอำจส่งผลกระทบต่อท่ำน เพื่อประโยชน์ของท่ำน จึงควรศึกษำ/สอบถำมถึง

ผลกระทบก่อนเพิกถอนควำมยนิยอม 

 

8.2 สิทธิขอเขำ้ถึงขอ้มลู : ท่ำนมีสิทธิขอเขำ้ถึงขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนท่ีอยูใ่นควำมรบัผิดชอบของบริษัทฯ และขอให้

บริษัทฯท ำส ำเนำขอ้มูลดังกล่ำวใหแ้ก่ท่ำน รวมถึงขอให้บริษัทฯเปิดเผยว่ำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนน้ันไดม้ำ

อยำ่งไรโดยปรำศจำกควำมยนิยอมของท่ำน 
 

8.3 สิทธิขอถ่ำยโอนขอ้มูล : ท่ำนมีสิทธิขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนในกรณีท่ีบริษัทฯไดท้ ำใหข้อ้มูลน้ันอยู่ใน

รูปแบบท่ีสำมำรถอ่ำนหรือใชง้ำนโดยทัว่ไปไดด้ว้ยเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีท ำงำนไดโ้ดยอตัโนมติัและสำมำรถใช้

หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลไดด้ว้ยวิธีกำรอตัโนมติั รวมทั้งมีสิทธิขอให้บริษัทฯส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลใน

รูปแบบดงักล่ำวไปยงัผูค้วบคุมขอ้มลูส่วนบุคคลอื่นเมื่อสำมำรถท ำไดด้ว้ยวิธีกำรอตัโนมติั และมีสิทธิขอรบัขอ้มลู

ส่วนบุคคลท่ีบริษัทฯส่งหรือโอนขอ้มลูส่วนบุคคลในรปูแบบดงักล่ำวไปยงัผูค้วบคุมขอ้มลูส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เวน้

แต่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรไดเ้พรำะเหตุทำงเทคนิค 

 

8.4 สิทธิขอคดัคำ้น : ท่ำนมีสิทธิขอคดัคำ้นในเวลำใดก็ได ้หำกกำรเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของ

ท่ำนท่ีท ำขึ้ นเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมำยของบริษัทฯหรือของบุคคลอืน่ หรือเพื่อด ำเนินกำรตำมภำรกิจเพือ่

สำธำรณประโยชน์ หำกท่ำนยื่นคดัคำ้น บริษัทฯจะยงัคงด ำเนินกำรเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล

ของท่ำนต่อไปเฉพำะท่ีบริษัทฯสำมำรถแสดงเหตุผลตำมกฎหมำยไดว้่ำมีควำมส ำคญัยิ่งกว่ำสิทธิขั้นพื้ นฐำนของ

ท่ำน หรือเป็นไปเพื่อกำรยืนยนั กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย หรือกำรต่อสูใ้นกำรฟ้องรอ้งตำมกฎหมำย ตำมแต่ละ

กรณี  

 

8.5 สิทธิขอใหล้บหรือท ำลำยขอ้มลู: ท่ำนมีสิทธิขอลบหรือท ำลำยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำน หรือท ำใหเ้ป็นขอ้มลูท่ีไม่

สำมำรถระบุตวัท่ำนได ้หำกท่ำนเช่ือว่ำขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนถูกเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยโดยไม่ชอบดว้ย

กฎหมำยท่ีเกี่ยวขอ้ง หรือเห็นว่ำบริษัทฯหมดควำมจ ำเป็นในกำรเก็บรักษำไวต้ำมวตัถุประสงค์ท่ีเกี่ยวขอ้งใน

นโยบำยฉบบัน้ี หรือเมื่อท่ำนไดใ้ชสิ้ทธิขอถอนควำมยนิยอมหรือใชสิ้ทธิขอคดัคำ้นตำมท่ีแจง้ไวข้ำ้งตน้แลว้ 

 

8.6 สิทธิขอใหร้ะงบักำรใชข้อ้มลู: ท่ำนมีสิทธิขอใหร้ะงบักำรใชข้อ้มลูส่วนบุคคลชัว่ครำวในกรณีท่ีบริษัทฯอยู่ระหว่ำง

ตรวจสอบตำมค ำรอ้งขอใชสิ้ทธิขอแกไ้ขขอ้มลูส่วนบุคคลหรือขอคดัคำ้นของท่ำน หรือกรณีอื่นใดท่ีบริษัทฯหมด

ควำมจ ำเป็นและตอ้งลบหรือท ำลำยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนตำมกฎหมำยท่ีเกี่ยวขอ้งแต่ท่ำนขอให้บริษัทฯระงบั

กำรใชแ้ทน 

 

8.7 สิทธิขอใหแ้กไ้ขขอ้มูล : ท่ำนมีสิทธิขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนใหถู้กตอ้ง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่

ก่อใหเ้กิดควำมเขำ้ใจผิด 

 



 

6 
 

8.8 สิทธิรอ้งเรียน : ท่ำนมีสิทธิรอ้งเรียนต่อผูม้ีอ ำนำจตำมกฎหมำยท่ีเกี่ยวขอ้ง หำกท่ำนเช่ือว่ำกำรเก็บรวบรวม ใช ้

และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนเป็นกำรกระท ำในลกัษณะท่ีฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏบิติัตำมกฎหมำยท่ีเกี่ยวขอ้ง 

 

8.9 กำรใชสิ้ทธิของท่ำนดังกล่ำวขำ้งตน้อำจถูกจ ำกัดภำยใต้กฎหมำยท่ีเกี่ยวขอ้ง และมีบำงกรณีท่ีมีเหตุจ ำเป็นท่ี  

บริษัทฯอำจปฏิเสธหรือไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมค ำขอใชสิ้ทธิขำ้งตน้ของท่ำนได ้เช่น ตอ้งปฏิบติัตำมกฎหมำย

หรือค ำสัง่ศำล เพื่อประโยชน์สำธำรณะ กำรใชสิ้ทธิอำจละเมิดสิทธิหรือเสรีภำพของบุคคลอื่น เป็นตน้ โดยหำก

บริษัทฯปฏเิสธค ำขอขำ้งตน้ บริษัทฯจะแจง้เหตุผลของกำรปฏเิสธใหท่้ำนทรำบดว้ย 

 

สิทธิ 
ระยะเวลา

ด าเนินการ* 

สิทธิขอถอนควำมยนิยอม 
7 วนั 

 

สิทธิขอเขำ้ถึงขอ้มลู 

30 วนั 

 

สิทธิขอถ่ำยโอนขอ้มลู 

สิทธิขอคดัคำ้น 

สิทธิขอใหล้บหรือท ำลำยขอ้มลู 

สิทธิขอใหร้ะงบักำรใชข้อ้มลู 

สิทธิขอใหแ้กไ้ขขอ้มลู ทนัที  

 

9. ทา่นจะติดตอ่บริษทัฯ และเจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลไดอ้ยา่งไร 

หำกท่ำนมีขอ้เสนอแนะ หรือตอ้งกำรสอบถำมขอ้มลูเกี่ยวกบัรำยละเอียดกำรเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วน

บุคคลของท่ำน รวมถึงกำรขอใชสิ้ทธิตำมนโยบำยฉบบัน้ี ท่ำนสำมำรถติดต่อบริษัทฯ และ/หรือเจำ้หน้ำท่ีคุม้ครองขอ้มลู

ส่วนบุคคล ผ่ำนช่องทำงดงัน้ี 

 เจำ้หน้ำท่ีคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ฝ่ำยทรพัยำกรบุคคล 

สถำนท่ีติดต่อ: บริษัทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน)  

เลขท่ี 400/22 อำคำรธนำคำรกสิกรไทย ชั้น1,3,11 และ 19 

ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร  

10400 

อีเมล : anuchida.pa@kasikornsecurities.com 

 เจำ้หน้ำท่ีคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล บริษัทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) 

สถำนท่ีติดต่อ : บริษัทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน)  

เลขท่ี 400/22 อำคำรธนำคำรกสิกรไทย ชั้น1,3,11 และ 19 

ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร  

10400 

อีเมล : KS_DataProtectionOfficer@kasikornsecurities.com  


