
 

 

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จ ากดั 

 บริษทั เคบี เจ แคปปิตอล จ ำกดั (“บริษทัฯ”) มีควำมตระหนกัถึงมำตรกำรคุม้ครองควำมเป็นส่วนตวั

ของลูกคำ้ของบริษทัฯ ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นพระรำชบญัญติั คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดงันั้น บริษทัฯ

จึงจดัใหมี้กำรประกำศนโยบำยควำมเป็นส่วนตวั เพื่อใหลู้กคำ้ของบริษทัฯไดรั้บทรำบถึงนโยบำยของบริษทัฯใน

กำรเก็บรวบรวม ใช ้และกำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคำ้ รวมถึงกำรรักษำควำมปลอดภยัสูงสุดในกำรท ำ

ธุรกรรมและรักษำควำมลบัของขอ้มูลส่วนตวัของลูกคำ้ของบริษทัฯ  

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนีใ้ช้ส าหรับบุคคลดังต่อไปนี ้ 

 ลูกค้ำของบริษทัฯ ซ่ึงรวมถึง บุคคลซ่ึงใช้หรือเคยใช้ผลิตภณัฑ์หรือบริกำร ผูติ้ดต่อสอบถำมข้อมูล

ผลิตภณัฑ์หรือบริกำร ผูท่ี้รับทรำบขอ้มูลผลิตภณัฑ์หรือบริกำรผ่ำนส่ือต่ำงๆ และผูท่ี้ได้รับกำรเสนอ

หรือชกัชวนจำกบริษทัฯใหใ้ชห้รือรับผลิตภณัฑจ์ำกบริษทัฯ  

 บุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งกบัลูกคำ้นิติบุคคลของบริษทัฯ ไดแ้ก่ กรรมกำร ผูถื้อหุ้น ผูรั้บผลประโยชน์ท่ี

แทจ้ริง พนกังำน ผูค้  ้ ำประกนั ผูใ้ห้หลกัประกนั รวมถึงบุคคลธรรมดำอ่ืนท่ีมีอ ำนำจในกำรกระท ำกำร

แทนลูกคำ้นิติบุคคลของบริษทัฯ  

 บุคคลอ่ืนใดท่ีมีควำมสัมพนัธ์ ติดต่อกนัประกำรอ่ืนใด หรือใหข้อ้มูลส่วนบุคคลกบับริษทัฯ ไม่วำ่จะเป็น

ทำงใด  

ข้อมูลทีบ่ริษัทฯเกบ็ รวมรวม ไว้  

บริษทัฯจะเก็บรวบรวมขอ้มูลของลูกคำ้และบุคคลท่ีมีควำมสัมพนัธ์ หรือให้ขอ้มูลทั้งขอ้มูลส่วนบุคคลและ

ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีควำมอ่อนไหว ไวก้บับริษทัฯตำมควำมจ ำเป็น ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กบัควำมสัมพนัธ์ท่ีมีกบั

บริษทัฯ โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี  

1. ข้อมูลรายละเอียดส่วนตัว เช่น ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ-นำมสกุล วนัเกิด สัญชำติ ลำยมือช่ือ สถำนภำพ

ครอบครัว สถำนภำพสมรส ขอ้มูลเก่ียวกบัเอกสำรท่ีหน่วยงำนรำชกำรออกให้ (เช่น บตัรประชำชน 

หนงัสือเดินทำง บตัรขำ้รำชกำร หมำยเลขเลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษี รำยละเอียดใบอนุญำตขบัข่ี เป็นตน้) 

ขอ้มูลบนเอกสำรเปล่ียนช่ือ-นำมสกุล เอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งกบัชำวต่ำงชำติ ใบอนุญำตท ำงำน หนังสือ

รับรองถ่ินท่ีพกัอำศยั โฉนดท่ีดิน ภำพถ่ำย เทปบนัทึกเสียงสนทนำทำงโทรศพัท์ ขอ้มูลท่ีบนัทึกจำก



 

 

กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด สถำนภำพทำงกำรเมือง เอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งกบัวซ่ีำ และเอกสำรกฎหมำยอ่ืนๆ  

2. ขอ้มูลทำงกำรศึกษำ 

3. ขอ้มูลกำรท ำงำน เช่น อำชีพ ต ำแหน่ง อำยกุำรท ำงำน สถำนท่ีท ำงำน เป็นตน้  

4. ขอ้มูลกำรติดต่อ เช่น ท่ีอยูต่ำมบตัรประจ ำตวัประชำชน ท่ีอยูปั่จจุบนั ท่ีอยูท่ี่ท  ำงำน เป็นตน้  

5. ขอ้มูลทำงกำรเงิน เช่น รำยได ้แหล่งท่ีมำของรำยได ้รำยกำรเดินบญัชี สลิปเงินเดือน เป็นตน้  

6. ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักำรให้บริกำรแก่ท่ำน เช่น ประเภทผลิตภณัฑ์หรือบริกำรท่ีท่ำนเลือก รำยละเอียดตำม

ใบค ำขอสมคัรใช้ผลิตภณัฑ์หรือบริกำรของบริษทัฯ ข้อมูลในเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำวงเงิน 

ขอ้มูลในเอกสำรประกอบกำรขอสินเช่ือ ขอ้มูลกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหน้ี ประวติักำรช ำระหน้ีและ

ดอกเบ้ีย เป็นตน้  

บริษัทฯเกบ็รวบรวม ใช้  และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือวตัถุประสงค์ ดงัต่อไปน้ี  

1. วตัถุประสงค์ทีต้่องอาศัยความยนิยอมของท่าน  

(1) วัตถุประสงค์ทางการตลาดและการส่ือสาร: บริษทัฯอำจติดต่อท่ำนเพื่อให้ค  ำปรึกษำทำงกำรเงิน

รวมถึงน ำเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัพห์รือบริกำรของบริษทัฯท่ีท่ำนอำจจะสนใจ 

(2) วเิคราะห์ วจัิย หรือจัดท าข้อมูลทางสถิติ เพื่อประโยชน์สูงสุดในกำรพฒันำผลิตภณัฑ์และบริกำรท่ี

ตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของท่ำนอยำ่งแทจ้ริง 

(3) ด าเนินการอ่ืนทีต้่องได้รับความยนิยอมจากท่าน 

ทั้งน้ี ท่ำนมีสิทธิถอนควำมยินยอมของท่ำนตลอดเวลำ ซ่ึงท่ำนสำมำรถท ำไดโ้ดยติดต่อ ศูนยบ์ริกำรลูกคำ้

โทร. 1258    

2. ภาระหน้าทีต่ามกฎหมาย 

เน่ืองจำกบริษทัฯอยู่ภำยใตก้ำรก ำกบัดูแลของหน่วยงำนของรัฐ บริษทัฯจึงจ ำเป็นตอ้งด ำเนินกำรตำม

กฎหมำยและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำยและกฎระเบียบของหน่วยงำนรัฐหรือ

หน่วยงำนท่ีมีหนำ้ท่ีก ำกบัดูแลบริษทัฯ  

(1) เพื่อปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมกฎหมำย เช่น กฎหมำยป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน กฎหมำยป้องกนั

และปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ขยำยอำวุธท่ีมีอำนุภำพ



 

 

ท ำลำยล้ำงสูง และกฎหมำยอ่ืนท่ีบริษทัฯตอ้งปฏิบติัตำมทั้งในประเทศไทยและต่ำงประเทศ ซ่ึง

รวมถึงกำรตรวจสอบยืนยนัตวัตน กำรตรวจสอบประวติั กำรตรวจสอบเครดิต กำรท ำควำมรู้จกั

ลูกคำ้ (Know Your Customer) กำรตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคำ้ (Customer Due 

Diligence) และกำรตรวจสอบอ่ืนๆ  

(2) เพื่อปฏิบัติตำมกฎระเบียบหรือค ำสั่งของผู ้มีอ  ำนำจ เช่น ค ำสั่งศำล ค ำสั่งของหน่วยงำนรัฐ 

หน่วยงำนท่ีมีหนำ้ท่ีก ำกบัดูแล หรือพนกังำนเจำ้หนำ้ท่ีผูมี้อ  ำนำจ  

3. ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ  

บริษทัฯจะเก็บ รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลของท่ำน โดยอำ้งอิงประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมำยของ

บริษทัฯ เพื่อวตัถุประสงคซ่ึ์งรวมถึงแต่ไม่จ  ำกดัดงัน้ี  

(1) บริหำรกิจกำรของบริษทัฯ เช่น ก ำกบัตรวจสอบ บริหำรจดักำรควำมเส่ียง บริหำรกำรเงินและกำร

บญัชี ตรวจสอบบญัชี บริหำรจดักำรภำยในบริษทัฯ เฝ้ำระวงั ป้องกนั และตรวจสอบกำรทุจริต กำร

ฟอกเงิน กำรก่อกำรร้ำย กำรประพฤติโดยมิชอบ หรือกำรก่ออำชญำกรรมอ่ืนๆ เป็นตน้  

(2) บริกำรจดักำรควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งบริษทัฯและท่ำน เช่น ดูแลลูกคำ้ จดักำรขอ้ร้องเรียน เป็นตน้  

(3) บนัทึกภำพ และเสียงเก่ียวกับกำรจัดประชุม อบรม สัมนำ สันทนำกำร หรือกิจกรรมส่งเสริม

กำรตลำด 

(4) ด ำเนินกำรเพื่อควำมต่อเน่ืองทำงธุรกิจของบริษทัฯ  

(5) จดักำรขอ้ร้องเรียกและขอ้พิพำท ฟ้องร้องด ำเนินคดีและด ำเนินกระบวนกำรทำงกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง  

(6) ป้องกนัควำมเส่ียงดำ้นควำมปลอดภยั  

(7) ปฏิบติัตำมกฎหมำยต่ำงประเทศท่ีใชบ้งัคบั 

(8) อ ำนวยควำมสะดวกแก่กำรตรวจสอบทำงบญัชีซ่ึงกระท ำโดยผูส้อบบญัชี  

(9) รับบริกำรจำกท่ีปรึกษำกฎหมำย ท่ีปรึกษำทำงกำรเงินและหรือท่ีปรึกษำอ่ืนใด ซ่ึงแต่งตั้งโดยบริษทัฯ  

(10) เก็บรักษำ และแกไ้ขปรับปรุงรำยช่ือและสมุดรำยนำมของลูกคำ้ให้เป็นปัจจุบนั และจดัเก็บสัญญำ

และเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงอำจมีกำรอำ้งถึงท่ำนในเอกสำรดงักล่ำว 

4. สัญญาทีท่่านได้ท าไว้กบับริษัทฯ  

บริษทัฯจะเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมค ำขอและ/ขอ้ตกลงท่ีท่ำนไดท้  ำไวก้บั



 

 

บริษทัฯ ไดแ้ก่ 

(1) ด ำเนินกำรตำมค ำขอของท่ำนก่อนกำรเขำ้ท ำสัญญำกบับริษทัฯ กำรพิจำรณำอนุมติัและกำรให้บริกำร

ผลิตภณัฑ์และ/หรือบริกำร กำรส่งมอบผลิตภณัฑ์และ/หรือบริกำร กำรให้ค  ำแนะน ำและกำรจดักำร

เก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละ/หรือบริกำร รวมถึงกำรด ำเนินกำรใดๆ ของบริษทัฯ ซ่ึงหำกไม่ไดด้ ำเนินกำรแลว้

จะกระทบต่อกำรด ำเนินกำรหรือกำรให้บริกำรของบริษทัฯ หรือจะไม่สำมำรถให้บริกำรไดอ้ย่ำงเป็น

ธรรมและต่อเน่ือง 

(2) ยนืยนัตวัตนในกำรท ำธุรกรรมใด 

(3) ใหบ้ริกำรผำ่นแอปพลิเคชนับนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี และแพลตฟอร์มออนไลน์อ่ืนๆ  

(4) ติดตำม หรือบนัทึกกำรท ำธุรกรรมของท่ำน  

(5) จดัท ำรำยงำนต่ำงๆ (เช่น รำยงำนกำรท ำธุรกรรมตำมท่ีท่ำนร้องขอ หรือรำยงำนภำยในของธนำคำร) 

(6) แจง้เตือนกำรท ำธุรกรรม และแจง้เตือนผลิตภณัฑแ์ละ/หรือบริกำรครบก ำหนด 

(7) เรียกช ำระหน้ีท่ีท่ำนคำ้งช ำระ 

(8) บงัคบัสิทธิตำมกฎหมำยหรือตำมสัญญำ 

5. ฐานทางกฎหมายอ่ืนๆ  

นอกเหนือไปจำกฐำนทำงกฎหมำยขำ้งตน้ บริษทัฯอำจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของ

ท่ำนภำยใต้ฐำนทำงกฎหมำยอ่ืน หรือ กรณีมีควำมจ ำเป็นเพื่อปฏิบัติหน้ำท่ีในกำรด ำเนินภำรกิจเพื่อ

ประโยชน์สำธำรณะหรือเพื่อกำรใชอ้ ำนำจของพนกังำนเจำ้หนำ้ท่ี  

แหล่งทีม่าของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  

บริษทัฯจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนโดยตรง โดยเก็บและรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจำกขอ้มูล

ท่ีท่ำนกรอกในใบสมคัรหรือค ำขอใชผ้ลิตภณัฑ์หรือบริกำรของบริษทัฯ หรือ กรณีอ่ืนท่ีท่ำนให้ขอ้มูลส่วน

บุคคลของท่ำนแก่บริษทัฯ นอกจำกน้ี บริษทัฯยงัอำจไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนจำกแหล่งท่ีมำอ่ืน เช่น 

จำกบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งกบัท่ำน (ไดแ้ก่ ครอบครัว เพื่อ ผูแ้นะน ำ) หรือ ขอ้มูลจำกหน่วยงำนรำชกำร 

หน่วยงำนท่ีมีหน้ำท่ีก ำกบัดูแลบริษทัฯ บริษทัฯข้อมูลเครดิต หรือผูใ้ห้บริกำรภำยนอก (ได้แก่ ข้อมูลท่ี

เปิดเผยต่อสำธำรณะ ขอ้มูลเครดิต) เป็นตน้  

 



 

 

สิทธิตามกฎหมายของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล   

เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิตำมพระรำชบญัญติัคุม้ครองส่วนบุคคล ดงัน้ี  

1. สิทธิในการเข้าถึงและขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคล  

ท่ำนมีสิทธิเขำ้ถึงและไดรั้บส ำเนำขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัฯมีอยู ่เวน้แต่กรณีบริษทัฯมีสิทธิปฏิเสธค ำ

ขอของท่ำนตำมกฎหมำยหรือค ำสั่งศำล หรือกรณีท่ีค ำขอของท่ำนจะมีผลกระทบท่ีอำจก่อให้เกิดควำม

เสียหำยต่อสิทธิและเสรีภำพของบุคคลอ่ืน  

2. สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่ำนมีสิทธิขอใหบ้ริษทัฯแกไ้ข หรือปรับปรุงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนท่ีไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้น 

3. สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่ำนมีสิทธิขอให้บริษทัฯลบหรือท ำลำยข้อมูลของท่ำน หรือท ำให้ข้อมูลของท่ำนเป็นข้อมูลท่ีไม่

สำมำรถระบุตวัตนัของท่ำนได ้เวน้แต่กรณีท่ีบริษทัฯจะมีเหตุอนัชอบดว้ยกฎหมำยในกำรปฏิเสธค ำขอ

ของท่ำน 

4. สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่ำนมีสิทธิขอใหบ้ริษทัฯระงบักำรใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนในบำงกรณี เช่น บริษทัฯอยูร่ะหวำ่งกำร

ตรวจสอบค ำขอใชสิ้ทธิแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลหรือคดัคำ้นกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วน

บุคคลของท่ำน หรือท่ำนขอใหบ้ริษทัฯระงบักำรใชข้อ้มูลส่วนบุคคลแทนกำรลบหรือท ำลำยขอ้มูลส่วน

บุคคลท่ีไม่มีควำมจ ำเป็นอีกต่อไป 

5. สิทธิในการคัดค้านการเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  

ท่ำนมีสิทธิคดัคำ้นกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลของท่ำน ในกรณีท่ีบริษทัฯด ำเนินกำรภำยใต้

ฐำนประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมำย หรือเพื่อวตัถุประสงค์เก่ียวกบักำรตลำด เวน้แต่กรณีท่ีบริษทัฯมี

เหตุในกำรปฏิเสธค ำขอของท่ำนโดยชอบดว้ยกฎหมำย  

6. สิทธิในการขอรับหรือขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

สิทธิขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลในกรณีท่ีบริษทัฯสำมำรถท ำให้ขอ้มูลอยูใ่นรูปแบบท่ีสำมำรถอ่ำนหรือใช้

งำนไดโ้ดยทัว่ไปดว้ยเคร่ืองม่ือหรืออุปกรณ์ท่ีท ำงำนไดโ้ดยอตัโนมติัและสำมำรถใชห้รือเปิดเผยขอ้มูล



 

 

ส่วนบุคคลไดด้ว้ยวธีิอตัโนมติั รวมทั้งมีสิทธิขอให้บริษทัฯส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยงั

บุคคลภำยนอก หรือขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัฯไดส่้งหรือโอนไปยงับุคคลภำยนอก เวน้แต่บริษทั

ฯไม่สำมำรถท ำไดโ้ดยสภำพทำงเทคนิค หรือบริษทัฯมีเหตุในกำรปฏิเสธค ำขอของท่ำนโดยชอบดว้ย

กฎหมำย   

7. สิทธิในการขอถอนความยนิยอม 

ท่ำนมีสิทธิขอถอนควำมยนิยอมท่ีท่ำนไดใ้หไ้วก้บับริษทัฯเม่ือใดก็ได ้ตำมขั้นตอนและวิธีกำรท่ีบริษทัฯ

ก ำหนด เวน้แต่โดยสภำพไม่สำมำรถถอนควำมยินยอมได ้ทั้งน้ี กำรถอนควำมยินยอมของท่ำนจะไม่

ส่งผลกระทบต่อกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนท่ีไดใ้ห้ควำมยินยอมไปแลว้

โดยชอบ ก่อนกำรถอนควำมยนิยอมดงักล่ำว  

8. สิทธิในการร้องเรียน 

ท่ำนมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลหรือส ำนกังำนคณะกรรมกำรคุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคล หำกบริษทัฯกระท ำกำรอนัเป็นกำรไม่ปฏิบติัตำมพรบ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล  

บริษทัฯอำจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนต่อบุคคลหรือองคก์รดงัต่อไปน้ี  

1. หน่วยงำนของรัฐหรือหน่วยงำนท่ีมีหนำ้ท่ีก ำกบัดูแลบริษทัฯ  

2. คู่ค้ำ ตัวแทน หรือองค์กรอ่ืน ซ่ึงกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนจะมีว ัตถุประสงค์โดย

เฉพำะเจำะจง ภำยใตฐ้ำนทำงกฎหมำยและมำตรกำรควำมปลอดภยัท่ีเหมำะสม  

3. บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในกรณีกำรขำยสิทธิเรียกร้อง 

4. ตวัแทนทวงถำมหน้ี ทนำยควำม บริษทัฯขอ้มูลเครดิต หน่วยงำนป้องกนักำรทุจริต ศำล หน่วยงำน หรือ

บุคคลใดๆ ท่ีบริษทัฯถูกก ำหนดหรือไดรั้บอนุญำตใหเ้ปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตำมกฎหมำย กฎระเบียบ 

หรือค ำสั่ง  

5. บุคคลภำยนอกท่ีให้บริกำรต่ำงๆแก่บริษทัฯ เช่น ผูใ้ห้บริกำรดำ้น IT หรือผูใ้ห้บริกำรcloud computing

เป็นตน้  

6. ผูรั้บมอบอ ำนำจ ผูรั้บมอบอ ำนำจช่วง ตวัแทน หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรมของท่ำนท่ีมีอ ำนำจตำม

กฎหมำยโดยชอบ 



 

 

ระยะเวลาในการเกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคล  

บริษทัฯจะเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนในระหวำ่งท่ีท่ำนเป็นลูกคำ้ของบริษทัฯ และเม่ือท่ำนส้ินสุด

ควำมสัมพนัธ์กบับริษทัฯ บริษทัฯจะเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมระยะเวลำท่ีเหมำะสมและจ ำเป็น

ส ำหรับขอ้มูลส่วนบุคคลแต่ละประเภทและวตัถุประสงคต์ำมท่ี พรบ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีก ำหนด 

บริษทัฯจะเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมอำยุควำม หรือระยะเวลำท่ีกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนด 

เช่น  กฎหมำยป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน กฎหมำยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรสนบัสนุนทำง

กำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ขยำยอำวธุท่ีมีอำนุภำพท ำลำยลำ้งสูง กฎหมำยกำรบญัชี กฎหมำยภำษี

อำกร กฎหมำยแรงงำน และกฎหมำยอ่ืนท่ีธนำคำรตอ้งปฏิบติัตำม ทั้งในประเทศไทยและต่ำงประเทศ 

การใช้คุกกี ้

บริษทัฯอำจเก็บรวบรวมและใช้คุกก้ีและเทคโนโลยีในลกัษณะเดียวกนั เม่ือท่ำนใช้ผลิตภณัฑ์และ/หรือ

บริกำรของบริษทัฯ รวมถึงกำรใชเ้วป็ไซต ์และแอปพลิเคชนัของบริษทัฯ  

กำรเก็บรวบรวมคุกก้ีและเทคโนโลยีในลกัษณะเดียวกนัดงักล่ำวจะช่วยให้บริษทัฯสำมำรถจดจ ำท่ำน ทรำบ

ถึงควำมช่ืนชอบของท่ำน และปรับปรุงวธีิกำรท่ีบริษทัฯจะเสนอผลิตภณัฑแ์ละ/หรือบริกำรใหแ้ก่ท่ำน  

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวตัถุประสงค์เดิม  

บริษัทฯมีสิทธิในกำรเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนท่ีได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนวนัท่ี

พระรำชบญัญติั คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเก็บรวบรวม กำรใช้ และกำรเปิดเผย

ขอ้มูลส่วนบุคคลมีผลใช้บงัคบั ต่อไปตำมวตัถุประสงค์เดิม หำกท่ำนไม่ประสงค์ท่ีจะให้บริษทัฯเก็บรวม

รวมและใชข้อ้มูลส่วนบุคคลดงักล่ำวต่อไป ท่ำนสำมำรถแจง้เพื่อขอถอนควำมยนิยอมของท่ำนเม่ือใดก็ได ้

การรักษาความปลอดภัย 

บริษทัฯมีกำรใชม้ำตรกำรรักษำควำมปลอดภยัภำยในบริษทัฯและกำรใชบ้งัคบันโยบำยอยำ่งเขม้งวดในกำร

เก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนให้ปลอดภยั ซ่ึงรวมถึงกำรเขำ้รหัสขอ้มูล และมำตรกำรป้องกนักำร

เขำ้ถึงขอ้มูล โดยก ำหนดให้บุคลำกรของบริษทัฯและผูรั้บจำ้งภำยนอกจะตอ้งปฏิบติัตำมมำตรฐำนและ

นโยบำยควำมเป็นส่วนบุคคลท่ีเหมำะสม รวมถึงจะต้องจดัให้มีกำรดูแลรักษำข้อมูลและมีมำตรกำรท่ี

เหมำะสมในกำรใชห้รือกำรส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน 

 



 

 

ช่องทางในการติดต่อบริษัทฯ  

ท่ำนสำมำรถติดต่อบริษทัฯ ไดต้ำมท่ีอยู ่อีเมล หรือ เวป็ไซต ์ดงัน้ี  

บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จ ากดั  

เลขท่ี 89 อำคำร เอไอเอ แคปปิตอล จ ำกดั ชั้น 3 ถนน รัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ  

หรือ ศูนยบ์ริกำรลูกคำ้ โทร. 1258  

อีเมล: pdpa@kbjcapital.co.th  

เวป็ไซต:์ www.kbjcapital.co.th 

การเปลีย่นแปลงประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว  

บริษทัฯอำจเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขเพิ่มเติมประกำศนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัน้ีเป็นคร้ังครำว โดยจะแจง้

ประกำศนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัฉบบัปัจจุบนัไวท่ี้เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.kbjcapital.co.th)  
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