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ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับพันธมิตรทางธุรกิจฉบับนี ้(“ประกาศ”) ออกโดย บริษัท บริหาร

สินทรัพยก์รุงศรีอยุธยา จ ากัด (“บรษิัท”) 

ก. ประกาศนี้ใชก้บัใครบา้ง 

ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับกับบุคคลภายนอกที่บริษัทมีปฏิสัมพันธ์ด้วย และเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท

ต้องบริหารจัดการในการประกอบธุรกิจของบริษัท ได้แก่ (1) พันธมิตรทางธุรกิจซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา (2) 

ผู้ค้า ซัพพลายเออร์ หรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา รวมท้ัง (3) บุคคลผู้ติดต่อ บุคคลผู้มีอ านาจ

ด าเนินการ ผู้แทน บุคคลผู้ได้รับมอบอ านาจให้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราว ผู้

ถือหุ้น ตัวแทน ลูกจ้าง บุคลากร และบุคคลอื่นใดที่มีฐานะอย่างเดียวกัน (รวมเรียกว่า “ผู้แทน”) ของ (ก) 

พันธมิตรทางธุรกิจท่ีเป็นองค์กรและบริษัทในเครือของพันธมิตรทางธุรกิจดังกล่าว (ข) ผู้ค้า ซัพพลายเออร์ 

หรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นนิติบุคคล  (รวมเรียกว่า “พันธมิตรทางธุรกิจ”) บุคคลธรรมดา / บุคคลทุกรายตามท่ี

ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นให้เรียกรวมกันว่า “คุณ” 

ข. การเปลีย่นแปลงประกาศ 

บริษัทอาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงประกาศฉบับนี้ให้เป็นปัจจุบันเป็นครั้งคราว ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง

แนวปฏิบัติหรือนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือเมื่อ

กฎหมายที่ใช้บังคับมีการเปลี่ยนแปลง โดยบริษัทจะแจ้งให้คุณทราบเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ

เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทขอความร่วมมอืให้คณุอ่านประกาศฉบับนีโ้ดยละเอยีด และ

หมั่นตรวจสอบข้อมูลว่าบริษัทด าเนินการเปล่ียนแปลงอย่างใดบ้างเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ 

ค. การเก็บรวบรวม ใช้ เปดิเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคล และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ของคุณ 

ประกาศฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายว่า บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของ

คุณอย่างไร เพื่อให้คุณทราบถึงสิทธิและทางเลือกต่างๆ ท่ีคุณมีเกี่ยวกับข้อมลูส่วนบุคคลของคุณในฐานะท่ีคณุ

เป็นเจ้าของข้อมูล ตลอดจนวิธีการติดต่อบริษัทในกรณีท่ีคุณมีข้อสงสัย 
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1. ข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ริษทัเกบ็รวบรวม 

1.1. ประเภทขอ้มูลส่วนบุคคล 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งระบุตวับุคคลได้หรือสามารถท าให้ระบุตัวบุคคลได ้

ท้ังนี ้ หากมขี้อมูลอื่นใดท่ีสามารถรวมเข้ากับขอ้มูลของคณุได ้ หรือมีการใช้ข้อมูลอืน่ใดเพื่อจัดท าข้อมูลประวัติ

บุคคล  บริษัทจะถือว่าขอ้มูลดังกล่าวเปน็ขอ้มูลส่วนบคุคล  

บริษัทอาจเก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 

ทั้งจากคุณเองโดยตรง หรือโดยอ้อมจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ หรือผ่านทางบริษัทในเครือ ตลอดจนบริษัทอื่นใด 

ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะบริบทของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคุณกับบริษัท 

(1) ในกรณทีี่คุณเป็นบุคคลธรรมดา 

ประเภทขอ้มูลส่วนบุคคล รายละเอยีดและตัวอยา่ง 

ข้อมูลชื่อและชื่ออักษรยอ่ ข้อมูลที่ระบุชื่อเรียก ชื่อที่ใช้เพื่อเรียกหรือกล่าวถึงคุณ เช่น ค า

น าหน้า ชื่อตัว / อักษรย่อจากชื่อตัว ชื่อกลาง นามสกุล นามสกุล

เดิมก่อนสมรส นามแฝง หรือช่ือที่เคยใช้ รวมท้ังลายมือชื่อ 

ข้อมูลเกีย่วกบัคุณลกัษณะ

ของบุคคล 

รายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะของคุณ เช่น อายุ วันเดือนปีเกิด 

เพศ ส่วนสูง น ้าหนัก สถานภาพการสมรส จ านวนบุตรสัญชาติ  

ประเทศที่เกิด ความเป็นพลเมืองและสถานภาพ ภาพถ่าย รายละเอียด

เกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมยามว่างและความ

สนใจ ทักษะในการใช้ภาษา  

ข้อมูลเกีย่วกบัการตดิตอ่ รายละเอียดในการติดต่อของคุณ  เช่น ที่อยู่ทางไปรษณีย์ของท่ี

บ้าน ที่อยู่ในการจัดส่ง หมายเลขโทรศัพท์และโทรสารที่บ้าน อีเมล

ส่วนตัว หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนตัว โพรไฟล์หรือชื่อผู้ใช้งาน 

(Handle) ที่ใช้ในสื่อสังคมออนไลน์ ที่ท าการ หมายเลขโทรศัพท์และ

โทรสารที ่ท างาน อีเมลที ่ท างาน หมายเลขเซลลูลาร์ หมายเลข

โทรศัพท์เคลื่อนท่ีเพื่อการติดต่องาน  

ข้อมูลการศึกษา ข้อมูลเก ี ่ยวกับการศึกษาและการท างานของคุณ  เช ่น ว ุฒิ

การศึกษาและการเข้าศึกษา ผลการศึกษา ใบอนุญาต สมาชิกภาพ

กับองค์กรวิชาชีพ  

ข้อมูลเกีย่วกบัการจ้าง

งาน 

รายละเอียดเกี่ยวกับการจ้างงาน สถานภาพการจ้างงาน และ

ประวัติการจ้างงานของคุณ  เช่น อาชีพ / ยศ หมายเลขทะเบียน

นายจ้าง รหัสงาน สถานภาพใบอนุญาตท างาน / รายละเอียด

เกี่ยวกับการอนุญาตท างาน รายละเอียดเกี่ยวกับการมอบอ านาจ 

ข้อมูลตรวจสอบบุคคลอ้างอิงและประวัติความเป็นมา (ไม่นับรวม

ประวัติอาชญากรรม) หมายเลขบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของ
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ประเภทขอ้มูลส่วนบุคคล รายละเอยีดและตัวอยา่ง 

องค์กร ผลการตรวจสอบหาสารเสพติด หมายเลขประจ าตัวผู้เสีย

ภาษี ข้อเรียกร้องประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน ประวัติการจ้างงาน 

(รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเงินเดือน การเข้างาน และผลประโยชน์

ต่างๆ) วันท่ีว่าจ้างให้ท างาน การบอกเลิกจ้าง ทรัพย์สินที่อยู่ในความ

ครอบครองในการจ้างงาน การประเมินต่างๆ (การประเมินผลการ

ท างาน และความเป็นไปได้) รวมทั้งการใช้การประเมินทางเทคโนโลยี 

การใช้เทคโนโลยีต่างๆ (เช่น อินเทอร์เน็ต อีเมล) 

ข้อมูลในการระบุตัวตนที่

หน่วยงานภาครัฐออกให้ 

หมายเลขหรือรายละเอียดที่หน่วยงานภาครัฐออกให้คุณเพื่อใชใ้น

การระบุตัวตน เช่น หมายเลขประจ าตัวประชาชน หมายเลขประจ าตัว

อื่นใดที่ออกให้ หมายเลขใบอนุญาตขับรถ หมายเลขใบอนุญาตการ

ประกอบการ  หมายเลขส าหรับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ 

หมายเลขส าหรับแผนสุขภาพที ่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล 

แผนการจัดสรรอาหาร หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขทะเบียน

คนต่างด้าว และหมายเลขประจ าตัวผู้ประกันสังคม 

ข้อมูลทางการเงินและการ

ท าธุรกรรม 

ข้อมูลทางการเงิน สถานภาพ และประวัติทางการเงินของคุณ  เช่น 

ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบประวัติ หมายเลขบัญชีที่ใช้กับสถาบัน

การเง ิน ประว ัต ิการท าธ ุรกรรมทางการเง ิน ประว ัต ิส ินเ ช่ือ 

รายละเอียดเกี่ยวกับธนาคารที่ใช้ การลงทุน เงินฝาก ประวัติการ

เรียกร้องสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย รายได้ / เงินเดือน / 

ค่าธรรมเนียมการให้บริการ / เงินชดเชยอื ่นๆ การหักเงินเดือน

ลูกจ้างตามข้อก าหนดของกฎหมาย การหักเงินเดือนลูกจ้างตาม

ความสมัครใจ การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (เช่น ผลประโยชน์ 

การให้ความช่วยเหลือ การให้เปล่า การให้เงินสนับสนุน) ประวัติการ

ซื้อของคุณ (เช่น ผลิตภัณฑ์ เงินค่าเช่า ผลประโยชน์ตอบแทน) ข้อมูล

เกี่ยวกับรายได้ของครัวเรือน  

รายละเอยีดอืน่ใดที่คุณ

ให้แก่บรษิัท 

ข้อมูลที ่ เป ็นส่วนหนึ ่งของความสัมพันธ์ก ับคุณ ทั ้งท ี ่ เป็น

ความสัมพันธ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตหรือความสัมพันธใ์นปัจจบุัน 

ในการท่ีคุณให้บริการแก่บริษัทหรือท่ีบริษัทให้การบริการแก่คุณ  

 

(2) ในกรณทีี่คุณเป็นบุคคลที่สัมพันธ์กัน 

ประเภทขอ้มูลส่วนบุคคล รายละเอยีดและตัวอยา่ง 

ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน เช่น ชื่อตัว ชื่อกลาง นามสกุล อายุ ข้อมูล

เกี่ยวกับการจ้างงาน หมายเลขประจ าตัวท่ีทางราชการออกให้ (เช่น 
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หมายเลขประจ าตัวประชาชน หมายเลขใบอนุญาตขับรถ หมายเลข

ใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลข

ทะเบียนคนต่างด้าว หมายเลขประจ าตัวผู ้ เสียภาษี หมายเลข

ประจ าตัวผู้ประกันสังคม) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน (เช่น ต าแหน่ง 

หน้าที่การงาน อาชีพ ชื่อต าแหน่ง บริษัทที่ท างาน หรือที่คุณได้รับ

การว่าจ้าง หรือท่ีคุณถือหุ้น) สัญชาติ ลายมือชื่อ   

ข้อมูลในการตดิตอ่ของ

คุณผา่นชอ่งทางตา่ง ๆ 

ข้อมูลในการติดต่อของคุณผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น หมายเลข

โทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล หมายเลขประจ าตัวบัญชีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ 

ท่ีอยู่ท่ีบ้าน 

ข้อมูลอื่นๆ  ข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยเกี่ยวกับความสัมพันธ์

ระหว่างบริษัทและนิติบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องที่คุณท างานให้ เช่น 

เอกสารที่ปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งได้แนบท้ายสัญญาท่ี

เข้าท ากับบริษัท 

หากคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บริษัท บริษัทอาจไม่สามารถให้การบริการแก่คุณตามค าขอใช้

บริการได้ หรืออาจไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่บางประการท่ีบริษัทมีต่อคุณ หรืออาจไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีตาม

กฎหมายของบริษัทได้ 

ข้อมูลส่วนบุคคลของบคุคลภายนอก 

หากคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่บริษัทหรือผู้ให้บริการของบริษัท เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลของ

สมาชิกในคณะกรรมการบริษัทของคุณ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างหรือบุคคลผู้ติดต่อ หรือคุณขอให้บริษัทเปิดเผย

ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวแก่บุคคลภายนอก คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการแจ้งรายละเอียดตาม

ประกาศฉบับนี้ให้แก่บุคคลดังกล่าวนั้นทราบ ตลอดจนขอความยินยอมจากบุคคลภายนอกนั้น (ในกรณีท่ีต้อง

ได้รับความยินยอม) นอกจากนี้ คุณยังมีหน้าที่ด าเนินการเพื่อให้บริษัทสามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลเหล่านั้นได้โดยชอบด้วยกฎหมายตามท่ีระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ด้วย 

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ บุคคลไร้ความสามารถ และบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ 

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้เยาว์ บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ และบุคคลไร้ความสามารถเฉพาะเมื่อผู้ใช้

อ านาจปกครองท่ีมีอ านาจกระท าการแทนผู้เยาว์ ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลได้ให้ความยินยอมแล้วเท่านั้น หรือใน

กรณีที่บริษัทสามารถอ้างฐานทางกฎหมายประการอื่นได้ตามที่กฎหมายก าหนด ในกรณีที่ต้องได้รับความ

ยินยอม บริษัทจะไม่ท าการเก็บรวบรวมข้อมลูจากบุคคลท่ีมีอายุต ่ากวา่ 20 ปีโดยมิได้รับความยินยอมจากผู้ใช้

อ านาจปกครองที่มีอ านาจกระท าการแทนผู้เยาว์ หรือจากคนเสมือนไร้ความสามารถและคนไร้ความสามารถ

โดยมิได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์และผู้อนุบาล ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัททราบในภายหลังว่า บริษัทได้เก็บ

ข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลใดที่มีอายุต ่ากว่า 20 ปี โดยมิได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อ านาจปกครองที่มี

อ านาจกระท าการแทนผู้เยาว์ หรือจากคนเสมือนไร้ความสามารถและคนไร้ความสามารถโดยมิได้รับความ

ยินยอมจากผู้พิทักษ์และผู้อนุบาล โดยท่ีบริษัทไม่ทราบข้อเท็จจริงดังกล่าว บริษัทจะลบข้อมูลดังกล่าวนั้นทันที 
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หรือจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลดังกล่าวเฉพาะในกรณีที่บริษัทสามารถอาศัยเหตุอันชอบด้วย

กฎหมายประการอื่นนอกจากความยินยอมได้ 

คุกกี ้

บริษัทอาจใช้และเก็บคุกกี้และระบบอื่นในอุปกรณ์ของคุณซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการด้านความปลอดภัย

ในการให้การบริการของบริษัท และเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดีในการใช้การบริการของบริษัทโดยทั่วไป 

ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมจากการใช้คุกกี้นั้นจะไม่เชื่อมโยงกับข้อมูลท่ีอาจระบุตัวบุคคล (เช่น ช่ือหรือท่ีอยู่อีเมลของ

คุณ) อย่างไรก็ตาม หากบริษัทมีความจ าเป็นต้องน าข้อมูลส่วนบุคคลเชื่อมโยงกับคุกกี้หรือข้อมูลอื่นใดท่ี

เกี่ยวกับการใช้บริการของคุณ บริษัทจะถือว่าคุกกี้ดังกล่าวและข้อมูลที่รวมเข้าด้วยกันนั้นเป็นข้อมูลส่วน

บุคคลด้วย 

1.2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 

บริษัทเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบคุคลผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ 

(1) ช่องทางการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทอาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านช่อง

ทางการประกอบธุรกิจระหว่างคุณและบริษัท ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจออฟไลน์หรือออนไลน์ ณ ที่ท าการ

ของบริษัท หรือเป็นการประกอบธุรกิจด้วยระบบทางไกล (เช่น ทางโทรศัพท์ เว็บไซต์ อีเมล หรือ

ไปรษณีย์)   

(2) ช่องทางอื่น นอกจากนี้ บริษัทยังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านช่องทางอื่น เช่น 

ผ่านผู้ให้บริการที่บริษัทว่าจ้างให้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในนามบริษัท บริษัทในเครือ 

ฐานข้อมูลสาธารณะ แหล่งข้อมูลของภาครัฐ (เช่น หน่วยงานภาครัฐที่มีฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้

ของบุคคล) ผู้แทนของคุณ หรือบุคคลอื่นใดท่ีได้รับมอบอ านาจจากคุณและจากบุคคลอื่นใดเพ่ือให้

กระท าการแทนคุณ 

2. ฐานทางกฎหมายและเหตุในการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคณุ 

2.1. ฐานทางกฎหมาย 

บริษัทจะพิจารณาก าหนดฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปดิเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคณุ ตาม

ความเหมาะสม ท้ังนี ้ฐานทางกฎหมายท่ีบริษัทใช้เป็นหลัก ได้แก่ 

ฐานทางกฎหมาย รายละเอยีด 

เพื่อการปฏบิตัิตามสญัญา เพื่อให้บริษัทสามารถด าเนินการอนัจ าเป็นในการปฏิบัติตาม

ข้อตกลงท่ีเกิดจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับคณุ 

เพื่อการปฏบิตัิหนา้ที่ตาม

กฎหมาย 

เพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทตามกฎหมายได้ (เช่น 

การปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการตรวจสอบและข้อก าหนด

ของกฎหมาย) 
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ฐานทางกฎหมาย รายละเอยีด 

เป็นการจ าเป็นเพื่อ

ประโยชน์โดยชอบด้วย

กฎหมาย 

เพื ่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทและของบุคคลอื่น 

(เช่น การประเมินความเหมาะสมและความน่าเชื่อถือของคุณเพื่อให้

แน่ใจว่าบริษัทมีพันธมิตรทางธุรกิจท่ีมีความน่าเช่ือถือ) 

เป็นการจ าเป็นต่อชีวิต เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของ

บุคคล 

ในกรณีท่ีบริษัทมีความจ าเป็นต้องเก็บรวบรวมขอ้มูลของคณุเพื่อการปฏบิัติตามสญัญาหรือการปฏิบัติหน้าที่

ตามกฎหมาย และคณุไม่ให้ข้อมูลดังกล่าว บริษัทอาจไม่สามารถให้บริการหรือด าเนนิการตามท่ีคณุร้องขอได้ 

2.2. วัตถปุระสงค์ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 

บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของคุณซึ่งได้เก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์

หลายประการขึน้อยู่กับการท่ีคุณมีปฏิสมัพันธ์กับบริษัทดังต่อไปนี้ 

ท้ังนี้ วัตถุประสงค์ต่างๆ ตามท่ีได้ระบุไว้ต่อไปนี้ เปน็เพียงกรอบก ากับส าหรบัวิธีปฏิบตัิของบริษัทในการใช้ข้อมูล 

และเพียงวัตถุประสงค์ท่ีเกี่ยวขอ้งกับคณุเทา่นัน้ท่ีจะมีผลกับการใช้ขอ้มูลของคณุ 

วัตถปุระสงค ์ รายละเอยีด 

การปฏบิัตหินา้ทีต่าม

สัญญาที่มกีบัคุณ 

การปฏิบัติหน้าที่ที่เกิดจากการมีความสัมพันธ์ตามสัญญากับคุณ

หรือบริษัทที่คุณท างาน ได้รับการว่าจ้าง หรือถือหุ้นอยู่ รวมท้ัง

เตรียมการเข้าผูกพันกันตามสัญญา การปฏิบัติหน้าที่ที่เกิดขึ้นใน

การท าธุรกรรมต่างๆ การช าระเงิน การเสนอผลิตภัณฑ์ และ/หรือ 

บริการ การท าบัญชี  ตรวจสอบ เรียกเก็บเงินและติดตามหนี้ การ

ให้บริการด้านการสนับสนุนและการปฏิบัติหน้าที่ทางธุรกิจอื่นใด การ

ให้การสนับสนุนเมื่อมีประเด็นปัญหา และการเลิกสัญญากับคุณ 

การพิสูจนต์ัวตน การตรวจสอบประวัติความเป็นมาและตรวจสอบตัวตน 

การติดต่อสื่อสาร การติดต่อสื ่อสารกับคุณหรือกับบริษัทที ่คุณท างาน ได้รับการ

ว่าจ้าง หรือถือหุ้นอยู่ในเรื ่องเกี ่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ การ

ด าเนินงาน การท าการตลาด หรือการให้การสนับสนุนทางธุรกิจ

ของบริษัท ตลอดจนเพื่อตอบข้อซักถาม หรือค าร้องขอผลิตภัณฑ์

หรือบริการ 

การตรวจจับและการ

ป้องกันการทุจริต 

การหาความเสี่ยงเกี ่ยวกับการทุจริตฉ้อฉล การท าธุรกรรมที ่มี

ลักษณะเป็นการทุจริตฉ้อฉล และกิจกรรมต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นการ

ทุจริตฉ้อฉล รวมท้ังความเสี่ยงเกี่ยวกับความปลอดภัย 



 

ประกาศการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลส าหรบัพันธมิตรทางธุรกิจ 

 

เวอร์ชั่น 1.0  หน้า  7 

วัตถปุระสงค ์ รายละเอยีด 

การวิเคราะห์ข้อมูลและการ

บ ารงุรักษา 

การศึกษาทบทวนผลการด าเนินงานและด าเนินการเกี่ยวกับการ

บ ารุงรักษาข้อมูล 

การปรับปรุงคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์และการบริการ 

การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่ และการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ 

การปฏบิัตติามกฎหมาย

และการบริหารจัดการ

ธุรกิจ 

การปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ การต่อสู้คดีแพ่ง คดีอาญา หรือ

การฟ้องร้องเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การด าเนินการเมื่อมี

หมายเรียกพยาน หรือการสืบสวน การใช้สิทธิของบริษัทเมื่อมีข้อ

เรียกร้องตามกฎหมาย (รวมทั้งการติดตามหนี้และการเรียกคืนเงิน

ส าหรับบัญชีที่เกินก าหนดช าระ) การแก้ไขข้อร้องเรียนและยุติข้อ

พิพาท การตรวจสอบ การศึกษาทบทวนเกี่ยวกับการก ากับดูแล

กิจการและการประกันภัย การวิเคราะห์ความเสี ่ยงเครดิต การ

รายงานผลเกี ่ยวกับสินเชื ่อ การรายงานตามข้อก าหนดของ

กฎหมาย การควบคุมความเสี่ยงของสถาบัน การปรับปรุงข้อมูล

ของลูกค้าของบริษัทให้เป็นปัจจุบัน การเก็บบันทึกข้อมลูเกี่ยวกบัการ

ประกอบธุรกิจ การด าเนินการอื ่นใดเพื ่อประกอบธุรกิจ บริหาร

จัดการและรักษาธุรกิจของบริษัท 

2.3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน 

บริษัทไม่ไดม้ีการเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลท่ีมีความละเอียดอ่อนของคณุ 

ประเภทขอ้มูลส่วนบุคคลที่

มีความละเอยีดอ่อน 

วัตถปุระสงค ์

ข้อมูลเกีย่วกบัศาสนา โดยทั่วไป การเข้าเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับคุณนั้น บริษัทจะไม่ขอ

ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนาจากคุณ  อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ บริษัท

อาจได้รับข้อมูลเกี ่ยวกับศาสนาจากคุณ (เมื ่อบริษัทสแกนบัตร

ประจ าตัวประชาชนของคุณเพื ่อใช้เป็นเอกสารประกอบการท า

สัญญา) โดยเป็นกรณีท่ีมิอาจหลีกเลี่ยงได้ (เช่น เพื่อตรวจสอบตัวตน

ของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท) ในกรณีเช่นว่านี้ บริษัท

จะรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเกี ่ยวกับศาสนาของคุณตาม

กฎหมายที่ใช้บังคับ โดยบริษัทจะปิดข้อความที่เกี่ยวกับศาสนาแล้ว

ถ่ายเอกสารเก็บไว้ 
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3. บุคคลทีบ่ริษทัเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของคณุ 

บริษัทอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบคุคลของคุณให้แกบุ่คคลดังต่อไปนี ้ท้ังนี้ ขึน้อยู่กับลักษณะความสมัพันธ์ที่คณุ

มีกับบริษัท ตลอดจนลักษณะการประกอบธุรกิจกบับริษัท 

ประเภทผู้รบัข้อมูลส่วน

บุคคล 

รายละเอยีด 

บริษทัในเครือ บริษัทอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้บริษัทอื่นๆ ใน

กลุ่มกรุงศรี รวมทั้งบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และบริษัทใน

เครือ  

ผู้ใหบ้ริการ บริษัทอาจว่าจ้างบริษัทอื่นให้เป็นผู้ให้บริการแทนบริษัทและสนับสนุน

การประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วน

บุคคลของคุณให้แก่ผู้ให้บริการเหล่านี้ หรือผู้ให้บริการดังกล่าวอาจ

เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในนามบริษ ัทเพื ่อใช้ใน

วัตถุประสงค์ทางธุรกิจต่างๆ เช่น บริษัทใช้ผู้พัฒนาซอฟท์แวร์และ

เว็บไซต์ ตลอดจนผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ให้บริการ

ด้านการจัดส่ง / น าส่งพัสดุ 

ที่ปรกึษาวิชาชีพ บริษัทอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ที ่ปรึกษา

วิชาชีพด้านการตรวจสอบ กฎหมาย บัญชี และการบริการทางภาษี 

ซึ่งให้ความช่วยเหลือในการประกอบธุรกิจของบริษัท และช่วยบริษัท

ในการต่อสู้คดี หรือฟ้องร้องด าเนินคดีตามกฎหมาย เริ่มและบริหาร

จัดการการขายทอดตลาด หรือด าเนินการอื่นใดทางกฎหมาย 

บุคคลภายนอกที่เกีย่วขอ้ง

ในการท าธุรกรรมของ

องค์กร 

บริษัทอาจต้องเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่

พันธมิตรทางธุรกิจ นักลงทุน ผู้ถือหุ้นที่มีนัยส าคัญ ผู้รับโอนสิทธิ 

บุคคลผู้ที่จะได้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอน หรือบุคคลผู้ที่จะเป็นผู้รับโอนหา

กว่ามีการปรับโครงสร้างองค์กร หรือมีการปรับโครงสร้างหนี้ การ

ควบรวมกิจการ การได้มาซึ่งกิจการ การจ าหน่าย การซื้อ การร่วม

ทุน การโอนสิทธิ การเลิกกิจการ หรือเหตุการณ์อื่นใดที่มีลักษณะ

คล้ายคลึงกันและมีการโอน หรือจ าหน่ายไปซึ่งธุรกิจ สินทรัพย์ หรือ

หุ้นของบริษัทไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด 

หน่วยงานภาครัฐและ

หน่วยงานอืน่ทีบ่ริษทัตอ้ง

เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อวัตถุประสงค์ทาง

กฎหมายหรือวัตถปุระสงค์

ที่ส าคัญอื่นใด 

บริษัทอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่หน่วยงาน

ภาครัฐและหน่วยงานก ากับดูแล (เช่น กรมสรรพากร หน่วยงานที่มี

หน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานก ากับดูแลและศาล) และ

หน่วยงานอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านกฎหมาย การก ากับดูแลและ

วัตถุประสงค์ที่ส าคัญอื่นใด อีกทั้งยังอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วน

บุคคลในกรณีที่หน่วยงานก ากับดูแลหรือหน่วยงานภาครัฐร้องขอ
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ประเภทผู้รบัข้อมูลส่วน

บุคคล 

รายละเอยีด 

เพื ่อบังคับตามกฎหมาย การปฏิบัติตามค าสั่งทางกฎหมาย การ

ตรวจสอบ หรือกระบวนการทางกฎหมาย/การฟ้องร้อง 

4. ระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เท่าที่จ าเป็นเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ที่มีการเก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคล ท้ังนี้ เป็นไปตามรายละเอียดในประกาศและตามกฎหมายท่ีใช้บังคับ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจ

เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานกว่าระยะเวลาดังกล่าวเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีใช้

บังคับ ตลอดจนนโยบายภายในของบริษัท หรือเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดด้านการปฏิบัติงานของบริษัท เช่น 

ข้อก าหนดเรื ่องเก็บข้อมูลทางบัญชีท่ี เหมาะสม การอ านวยความสะดวกในด้านการบริหารจัดการ

ความสัมพันธ์กับลูกค้า และเพื่อด าเนินการตามข้อเรียกร้องทางกฎหมายหรือกรณีท่ีหน่วยงานก ากับดูแลร้อง

ขอ 

5. สิทธิของคณุ 

ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิหลายประการท่ี

เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังนี้ 

• สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิที่จะขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและขอรับ

ส าเนาข้อมูลที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และ

ข้อมูลที่เกี่ยวกับสภาพแห่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมทั้งขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูล

ส่วนบุคคลท่ีคุณไม่ได้ให้ความยินยอม 

• สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจ

ผิด หากคุณเห็นว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่สมบูรณ์ คุณมีสิทธิ

ขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังกล่าวให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์

ครบถ้วนได้ 

• สิทธิในการลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิขอให้ลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคลของ

คุณ ตลอดจนการท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอยู่ในลักษณะของข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัว

บุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ทั้งนี้ การใช้สิทธิในการลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคลใน

ประการนี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามท่ีกฎหมายก าหนด 

• สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 

เช่น ในกรณีที่คุณพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ถูกต้อง คุณอาจใช้สิทธิระงับการใช้ข้อมูลส่วน

บุคคลดังกล่าวจนกว่าจะมีการแก้ไขให้ถูกต้อง  
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• สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิในการคัดค้าน

การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับคุณ รวมถึงกรณีที่มีวัตถุประสงค์

เกี่ยวกับการตลาดแบบตรงและการท าบัญชีประวัติท่ีเกี่ยวข้องกับการตลาดแบบตรงดังกล่าว 

• สิทธิในการขอรับ ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่กฎหมายได้ให้สิทธิไว้ คุณมีสิทธิในการ

ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากบริษัทในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วย

เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ท างานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลได้ด้วยวิธีการ

อัตโนมัติ รวมท้ังการส่งหรือโอนข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวไปยังองค์กรอื่น  

• สิทธิในการร้องเรียนในกรณีที่คุณเห็นว่าบริษัทมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิในการร้องเรียนไปยังหน่วยงานท่ีมีอ านาจก ากับดูแลการเก็บรวบรวม 

ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ทั้งในกรณีท่ีบริษัทกระท าการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นกระท าการแทน ท้ังนี้ ก่อนการ

ใช้สิทธิในการร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทขอให้คุณโปรดติดต่อมายังบริษัทเพื่อให้

บริษัทได้มีโอกาสในการรับทราบถึงข้อเท็จจริงและชี้แจงในประเด็นต่างๆ ตลอดจนจัดการแก้ไขข้อ

กังวลของคุณก่อนในโอกาสแรก  

ทั้งนี้ การขอใช้สิทธิของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ก าหนดข้างต้นอาจมีข้อจ ากัดสิทธิตาม

กฎหมาย และในบางกรณีบริษัทอาจปฏิเสธค าขอของคุณเมื่อมีเหตุผลอันสมควรและเป็นไปโดยชอบด้วย

กฎหมาย เช่น ในกรณีท่ีบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือตามค าสั่งศาล 

6. ติดต่อบริษทั 

หากคุณมีข้อสงสัย ต้องการเสนอแนะ หรือมีข้อกังวลใดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของบริษัทในเรื่องการคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล หรือหากคุณต้องการยื่นค าขอเพื่อใช้สิทธิใดตามที่ปรากฏในประกาศฉบับนี้ โปรดติดต่อ

บริษัทได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏด้านล่างนี้ บริษัทจะพยายามตอบค าขอของคุณและให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

อีเมล: DPO.KAMC@krungsri.com 

ที่อยู่: บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จ ากดั เลขท่ี 1222 ช้ัน 11 ถนนพระรามท่ี 3 แขวงบางโพงพาง เขต

ยานนาวา กรุงเทพ 10120 

โทรศัพท์: 02-2964100 
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