
 
ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส่วนงานทรัพยากรบุคคล 

 

มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 เมษายน 2564 

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ("ประกาศ") ออกโดย บริษัท อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง จ ากัด  

(ซึ่งต่อไปน้ีจะเรียกว่า "บริษัท") 

ก. การใช้บังคับ 

ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับกับบุคคลใด ๆ ที่บริษัทมีปฏิสัมพันธ์ด้วย และเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทต้อง

บริหารจัดการในการสรรหา และท าสัญญาว่าจ้าง / การบริหารค่าตอบแทนและผลการปฏิบัติงาน/ การจ่าย

เงินเดือน ค่าจ้างและสิทธิประโยชน์ / การบริหารสิทธิประโยชน์/แรงงานสัมพันธ์และการสื่อสาร/การพัฒนา

องค์กร/ การฝึกอบรมและพัฒนา / การสนับสนุนให้พนักงานมีใบอนุญาตและประกาศนียบัตรทางวิชาชีพ / การ

บริหารแผนการสืบทอดต าแหน่งและบุคลากรที่มีศักยภาพสูง ความสัมพันธ์ในการท างาน รวมถึง (1) ผู้สมัคร

งาน (2) พนักงานรวมถึงลูกจ้างระยะสั้น (3) ที่ปรึกษา (4) บุคลากรซึ่งไม่ใช่ลูกจ้าง (5) Secondee (6) Dual 

Hatted Employees (7) Junior Associates และ (8) บุคคลอื่นใดที่บริษัทได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น บุคคล

อ้างอิง และบุคคลท่ีติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน บุคคลผู้เกี่ยวข้อง เป็นต้น) (ซึ่งต่อไปน้ีจะเรียกรวมกันว่า “คุณ”) 

ข. การเปลี่ยนแปลงประกาศ 

บริษัทอาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงประกาศฉบับน้ีให้เป็นปัจจุบันเป็นครั้งคราว ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงแนว

ปฏิบัติ หรือนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ การโอนข้อมูลส่วนบุคคล หรือเมื่อ

กฎหมายที่ใช้บังคับมีการเปลี่ยนแปลง โดยบริษัทจะแจ้งให้คุณทราบเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับ

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทขอให้คุณอ่านประกาศฉบับนี้โดยละเอียด และหมั่นตรวจสอบข้อมูล

บน www.krungsrileasing.com  นี้ว่าบริษัทด าเนินการเปลี่ยนแปลงประกาศฉบับน้ีอย่างไรบ้าง 

ค. การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคล และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 

ประกาศฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายว่า บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของ

คุณอย่างไร เพื่อให้คุณทราบถึงสิทธิและทางเลือกต่าง ๆ ที่คุณมีเกี ่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในฐานะ

เจ้าของข้อมูล ตลอดจนวิธีการติดต่อบริษัทในกรณีท่ีคุณมีข้อสงสัย 

 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม 

1.1. ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลของคุณตามที่ระบุไว้ต่อไปนี้ ซึ่งระบุตัวบุคคล หรือสามารถ

ท าให้ระบุตัวบุคคลได้ ทั้งนี้ หากสามารถรวมข้อมูลอื่นใดเข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ หรือหากมีการใช้

ข้อมูลอื่นเพื่อจัดท าข้อมูลประวัติบุคคล บริษัทจะถือว่าข้อมูลอื่นเช่นว่านั้นและข้อมูลที่ได้น ามารวมกันนั้นเป็น

ข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทอาจเก็บรวบรวม หรือได้มาซึ่งขอ้มูลประเภทต่าง ๆ ดังตอ่ไปน้ี ซึ่งอาจรวมถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ 

ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับบริบทของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคุณกับบริษัท การเข้าท าสัญญาจ้างงาน / ความสัมพันธ์ใน

การท างาน อีกทั้งยังขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นเจ้าของข้อมูลประเภทใด 

 

http://www.krungsrileasing.com/


 
 
 

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส่วนงานทรัพยากรบุคคล Version 1.01  หน้า 2 / 12 

ประเภทข้อมูลส่วนบคุคล รายละเอียดและตัวอย่าง 

รายละเอียดชื่อและอักษรย่อ ข้อมูลที่ระบุชื่อเรียก ชื่อที่ใช้กล่าวเรียกหรือกล่าวถึง เช่น ค าน าหน้า

ชื่อ ชื่อตัว / อักษรย่อจากชื่อตัว ชื่อกลาง / อักษรย่อจากชื่อกลาง 

นามสกุล นามสกุลก่อนสมรส นามแฝงหรือชื่อที่เคยใช้ รวมทั้งลายมือ

ชื่อ 

ร า ย ล ะ เ อ ี ย ด เ ก ี ่ ย ว กั บ

คุณลักษณะของบุคคล 

รายล ะ เอ ี ยด เก ี ่ ยวก ั บค ุณล ั กษณะของบ ุคคล  เ ช ่ น  อ ายุ   

วันเดือนปีเกิด เพศ ส่วนสูง น ้าหนัก สถานภาพการสมรส สัญชาติ 

ป ร ะ เ ท ศ ท ี ่ เ ก ิ ด  ค ว า ม เ ป ็ น พ ล เ ม ื อ ง แ ล ะ ส ถ า น ภ า พ 

รายละเอ ียดเกี ่ยวกับการเกณฑ์ทหาร งานอดิเรกและความสนใจ 

ภาพถ่าย ทักษะในการใช้ภาษา และจ านวนบุตร  

ข้อมูลการติดต่อ รายละเอียดในการติดต่อของคุณ เช่น ที่อยู่ทางไปรษณีย์ของบ้าน ที่

อยู่ส าหรับการจัดส่ง ภูมิล าเนา หมายเลขโทรศัพท์และโทรสารที่บ้าน 

อีเมลส่วนตัว หมายเลขเซลลูลาร์ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนตัว 

หรือหมายเลขเครือข่ายไร้สาย (Wireless) ส่วนตัว โพรไฟล์หรือชื่อ

ผู้ใช้งาน (Handle) ที่ใช้ในสื่อสังคมออนไลน์ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ของ

บริษัทที่ท างาน หมายเลขโทรศัพท์และโทรสารที่ท างาน อีเมลที่ท างาน 

หมายเลขเซลลูลาร์ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเครือข่ายไร้สาย 

(Wireless) ของที่ท างาน  

ข้อมูลทางการศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาและการท างาน เช่น วุฒิการศึกษา และการ

เข้าศึกษา ใบอนุญาต ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สมาชิกภาพกับองค์กร

วิชาชีพ และผลการศึกษา 

รายละเอ ียดเกี ่ยวกับการ

จ้างงาน 

 

รายละเอียดเก่ียวกับการจ้างงาน สถานะภาพการจ้างงาน และประวตัิ

การจ้างงานของคุณ เช่น อาชีพ / ยศ ต าแหน่ง ฝ่ายงาน หมายเลข

ทะเบียนนายจ้าง รหัสงาน สถานภาพใบอนุญาตท างาน / ชื่อ เลขที่และ

อายุสมาชิกของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพเดิม / รายละเอียดเกี่ยวกับการ

อนุญาตท างาน ข้อมูลการตรวจสอบบุคคลอ้างอิงและประวัติความ

เป็นมา หมายเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ข้อเรียกร้องประกันภัยเงินทดแทน

แรงงาน ประวัติการจ้างงาน (รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเงินเดือน และ

ผลประโยชน์ต่าง ๆ) วันที่เริ่มว่าจ้าง อายุงาน การเลิกจ้าง ทรัพย์สินที่

อยู่ในความครอบครองระหว่างการจ้างงาน การประเมินต่าง ๆ (อาทิ 

การประเมินผลการท างาน และความเป็นไปได้ การประเมินสมรรถนะ

ประเภทต่าง ๆ ทักษะความรู้ในการปฏิบัติงานและภาวะผู้น า พฤติกรรม) 

รวมทั้งการใช้การประเมินทางเทคโนโลยี และการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ (เช่น 

อินเทอร์เน็ต และอีเมล) ทั้งนี้รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับความผิดทางวินัย

และการชดใช้ค่าเสียหาย 

ข้อมูลการระบุตัวตนที่ออก

ให้โดยหน่วยงานรัฐ 

หมายเลขหรือรหัส ที่เจ้าหน้าที่รัฐออกให้เพื่อใช้ในการระบุตัวตน เช่น 

หมายเลขประจ าตัวประชาชน หมายเลขประจ าตัวผู ้ เสียภาษีอากร 

หมายเลขประจ าตัวอื ่นใดที่ทางราชการออกให้ หมายเลขใบขับขี่ 

หมายเลขใบอนุญาตการประกอบการ หมายเลขส าหรับใบอนุญาตการ
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ประกอบวิชาชีพ หมายเลขส าหรับแผนสุขภาพหรือแผนการจัดสรรมื้อ

อาหารที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล หมายเลขหนังสือเดินทาง และ

หมายเลขทะเบียนคนต่างด้าว 

ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทางการเงิน สถานะและประวัติทางการเงิน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ

การตรวจสอบประวัติ หมายเลขบัญชีที่มีกับสถาบันการเงิน ประวัติการ

ท าธุรกรรมทางการเงิน ประวัติสินเชื่อ รายละเอียดเกี่ยวกับธนาคารท่ีใช้ 

การลงทุน เงินฝาก ประวัติการเรียกร้องสินไหมทดแทนตามสัญญา

ประกันภัย แหล่งที่มาของรายได้ เงินเดือน ค่าธรรมเนียมการให้บริการ 

เงินชดเชยอื่น ๆ การหักเงินเดือนลูกจ้างตามข้อก าหนดของกฎหมาย 

การหักเงินเดือนลูกจ้างตามความสมัครใจ ความช่วยเหลือทางการเงิน 

(เช่น ผลประโยชน์ สวัสดิการ ความช่วยเหลือ การให้เปล่า เงินอุดหนุน) 

ประวัติการซื้อของลูกค้า (เช่นผลิตภัณฑ์เงินค่าเช่า ผลประโยชน์ตอบ

แทน) ข้อมลูเกี่ยวกับรายได้ของครัวเรือน 

มุมมองและความคิดเห็น ข้อมูลเกี่ยวกับมุมมองและความคิดเห็นของคุณ เช่น ความชื่นชอบ

ของคุณเกี ่ยวก ับสัญญาจ้างงาน / การฝึกอบรมและพัฒนา / 

ความสัมพันธ์ในการท างานหรือข้อมูลอื่นใดที่คุณเลือกส่งให้แก่บริษัท 

การแสดงความคิดเห็น ข้อติชม การร้องเรียน ค าแนะน า การตอบแบบ

ส ารวจความคิดเห็น ข้อซักถามและข้อมูลที่คุณให้โดยสมัครใจให้ใน

ระหว่างท่ีมีการติดต่อสื่อสารด้านทรัพยากรบุคคล 

 

หากคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บริษัท บริษัทอาจไม่สามารถเสนอต าแหน่งงานให้แก่คุณตามค าขออีกทั้ง

บริษัทอาจไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ทุกประการที่บริษัทมีต่อคุณได้ หรือไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญา

จ้างงาน / การบริหารค่าตอบแทน/ การบริหารสิทธิประโยชน์ / การจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และสิทธิประโยชน์ / การ

ฝึกอบรมและพัฒนา / การสนับสนุนให้พนักงานมีใบอนุญาตและประกาศนียบัตรทางวิชาชีพ /การบริหารแผนการสืบ

ทอดต าแหน่งและบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูง ความสัมพันธ์ในการท างานกับคุณ หรือไม่สามารถปฏิบัติภาระผูกพันของ

บริษัทตามกฎหมายได้ 

บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนของคุณ เช่น ประวัตอิาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ และ

ข้อมูลชีวภาพ  

ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก 

หากคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกแก่บริษัท เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับคู่สมรส ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกใน

ครอบครัว ข้อมูลเกี่ยวกับบุตร ผู้อุปการะ ผู้อยู่ในอุปการะ ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกในคณะกรรมการบริษัท / กรรมการ 

/ ผู้ถือหุ้น / ผู้แทน / หัวหน้าผู้จัดการ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ค ้าประกัน ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับผลประโยชน์ หรือหากคุณขอให้

บริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวแก่บุคคลภายนอก คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการแจ้งรายละเอียด

ตามประกาศฉบับนี้ให้แก่บุคคลดังกล่าวทราบ ตลอดจนขอและได้รับความยินยอมจากบุคคลภายนอกนั้น (หากเป็น

กรณีที่ต้องได้รับความยินยอม) นอกจากนี้ คุณยังมีหน้าที่ด าเนินการเพื่อให้บริษัทสามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือ

เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลเหล่านั้นได้โดยชอบด้วยกฎหมายตามที่ระบุไว้ในประกาศฉบับน้ีด้วย 
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ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ บุคคลไร้ความสามารถและบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ 

ในกรณีที่บริษัททราบอยู่ก่อนแล้วว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจะต้องได้รับความยินยอมเป็นผู้เยาว์หรือเป็น

บุคคลที่ไม่สามารถให้ความยินยอมได้ด้วยตนเองตามกฎหมาย บริษัทจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เยาว์จนกว่าจะ

ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อ านาจปกครองที่มีอ านาจกระท าการแทนผู้เยาว์ และจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลจากคน

เสมือนไร้ความสามารถและคนไร้ความสามารถจนกว่าจะได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาล (แล้วแต่

กรณี)  

 

ทั้งนี้ หากบริษัทไม่ทราบมาก่อนว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้

ความสามารถ แต่มาทราบในภายหลังว่าบริษัทได้มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ โดยมิได้รับความยินยอม

จากผู้ใช้อ านาจปกครองที่มีอ านาจกระท าการแทนผู้เยาว์ (ในกรณีที่ต้องได้รับความยินยอมและผู้เยาว์ไม่สามารถให้

ความยินยอมได้ด้วยตนเองตามกฎหมาย) หรือได้มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคนเสมือนไร้ความสามารถหรือ

คนไร้ความสามารถโดยมิได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาล (แล้วแต่กรณี) บริษัทจะด าเนินการลบข้อมูล

ดังกล่าวโดยเร็ว และอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลดังกล่าว เฉพาะในกรณีที่บริษัทสามารถอาศัย

เหตุอันชอบด้วยกฎหมายประการอื่นนอกเหนือจากความยินยอมได้ 

 

1.2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 

บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณโดยตรง หรือโดยอ้อมจากแหล่งอื่น ๆ (เช่น แหล่งข้อมูลที่เข้าถึง

ได้โดยสาธารณะ) และ/หรือ ผ่านบริษัทในเครือของกลุ่มกรุงศรี (เช่น การอ้างอิงจากหน่วยงานอื่นในกลุ่มกรุงศรี 

และ MUFG Bank, Ltd. และบริษัทในกลุ ่มของ MUFG) ผู ้ให้บริการ หรือ Platforms ในการสรรหาบุคลากร 

(รวมถึง ผู้จัดหางาน  ผู้สรรหาบุคลากร เว็บไซต์เกี่ยวกับงาน Social Media Platforms ผู้จัดงาน) พันธมิตร

ทางธุรกิจ หรือบุคคลภายนอก เช่น โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย หน่วยงานในก ากับของรัฐ หน่วยงานราชการ 

บริษัทข้อมูล ผู้ให้บริการด้านการฝึกอบรมและการพัฒนา ผู้ให้บริการด้านการประเมินสมรรถนะประเภทต่างๆ 

สถาบันการศึกษา และ Website ของหน่วยงานหรือสมาคมวิชาชีพที่ก ากับดูแลใบอนุญาตและประกาศนียบัตร

นั้นๆ ผู้ให้บริการด้านการส ารวจความคิดเห็น ความผูกผัน หรือความสัมพันธ์ในการท างาน 

 

2. ฐานทางกฎหมายและเหตุในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 

2.1. ฐานทางกฎหมาย 

บริษัทจะพิจารณาก าหนดฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตาม

ความเหมาะสม ทั้งน้ี ฐานทางกฎหมายที่บริษัทใช้เป็นหลักในการอ้างอิง ได้แก่ 

ฐานทางกฎหมาย รายละเอียด 

เพื่อปฏิบัติตามสัญญา เพื ่อให้บริษัทสามารถด าเนินการที่จ าเป็นเพื่อเข้าท าสัญญากับคุณ 

และ/หรือ เพื่อให้สิทธิประโยชน์แก่คุณตามสัญญา 

เพื่อปฏิบัติหน้าทีต่าม

กฎหมาย 

เพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้ (เช่น การขอรับหลกัฐาน

เพื่อพิสูจน์ตัวตนของคุณเพื่อเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ของบริษัทตาม

กฎหมาย) 

เพื ่อประโยชน์โดยชอบด้วย

กฎหมาย 

เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทและของบุคคลอื่น (เช่น 

การตรวจสอบและป้องกันการทุจริตฉ้อฉล) 
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ฐานทางกฎหมาย รายละเอียด 

ความจ าเป็นต่อชีวิต เพื ่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของ

บุคคล 

ความยินยอมของคุณ เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่

ต้องได้รับความยินยอม 

 

2.2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 

บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งได้เก็บรวบรวมโดยมีวัตถุประสงค์ต่าง ๆ 

ทั ้งนี ้ ขึ ้นอยู ่กับปฏิสัมพันธ์ของคุณกับบริษัท รวมทั ้งประโยชน์ที ่คุณได้รับจากบริษัท ตลอดจนลักษณะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับคุณ และพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท และ/หรือ ข้อพิจารณาอื่น  ๆ ตามที่จะได้

ระบุไว้ดังต่อไปน้ี 

โปรดทราบว่า วัตถุประสงค์ต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ต่อไปนี้ เป็นเพียงแนวทางปฏิบัติของบริษัทในการใช้ข้อมูล และ

เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับคุณเท่าน้ันท่ีจะมีผลบังคับในการใช้ข้อมูลของคุณ 

วัตถุประสงค ์ รายละเอียด 

กระบวนการก่อนการว่าจ้าง เพื่อด าเนินการตามขั้นตอนการสรรหา (เช่น การสรรหา การคัดเลือก 

การตัดสินใจว่าจ้างหรือการตรวจสอบแหล่งข้อมูลอ้างอิงในกรณีที่

เป็นการว่าจ้างซ ้าและการโอนการว่าจ้างระหว่าง บริษัท อยุธยา ดี

เวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง จ ากัด ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 

และบริษัทย่อย) การด าเนินการเกี ่ยวกับใบสมัครเข้าท างาน การ

สัมภาษณ์งาน การประเมินคุณสมบัติตามข้อมูลที่ปรากฏในใบสมัคร

งาน ความเหมาะสมและคุณสมบัติ   ตลอดจนประสิทธิภาพการท างาน 

การตรวจสอบประวัติความเป็นมาและการคัดกรองในกรณีท่ีคุณได้รับ

ข้อเสนอให้เข้าท างานกับบริษัท การตรวจสอบข้อมูลของคุณกับบัญชี

รายชื่อบุคคลต้องห้าม การอนุมัติใบสมัครเข้าท างาน การติดต่อคุณ

เกี่ยวกับต าแหน่งที่คุณขอหรือสมัคร (เช่น การติดต่อเพื่อแจ้งให้ทราบ

ว่าใบสมัครของคุณได้รับการอนุมัติ หรือถูกปฏิเสธ)  

กระบวนการพิสูจน์ตัวตน การพิสูจน์ตัวตนและการลงนาม ตลอดจนการยืนยันตัวตนเมื่อคุณ

สมัครเข้าท างานกับบริษัท หรือสร้างความสัมพันธ์ในการท างานกับ

บริษัท หรือในกรณีที่บริษัทให้ผลประโยชน์แก่คุณ เพื่อตรวจสอบสิทธิ์

การเข้าถึงและล็อกอิน และการพิสูจน์ต าแหน่งที่คุณอยู่เพื่ออนุญาต

การเข้าถึงบัญชีของคุณ 

กระบวนการจ้าง และการรับ เข้า

ท างาน (Onboarding) 

การด าเนินกระบวนการรับเข้าท างาน (Onboarding) การเข้าลงนาม

ในสัญญาว่าจ้าง การก าหนดข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการจ้างงาน 

การปฐมนิเทศและให้การรับรองการจ้างงาน การติดต่อสื่อสารและ

เผยแพร่ข้อมูลให้คุณทราบ การติดต่อคุณและบุคคลที่สามารถติดต่อ

ได้ในกรณีฉุกเฉิน การขอใบอนุญาตท างานและวีซ่า การด าเนินการ

เกี่ยวกับการลาหยุดเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการท างานของบริษัท 
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วัตถุประสงค ์ รายละเอียด 

การท ากิจกรรมด้านการพัฒนาองค์กร การให้โอกาสในการเรียนรู้และ

การพัฒนา การจัดการฝึกอบรม การอ้างอิง และการรายงาน การให้

บัตรและข้อมูลเพื่อใช้ในการเข้าออก การให้แหล่งอ้างอิงและค าแนะน า 

การประเมินผลการท างานโดยอาศัยรายงานการประเมิน การจัดการ

เกี ่ยวกับการทดลองงาน การเลื ่อนต าแหน่ง โปรแกรมเกี ่ยวกับ

ความสามารถพิเศษในการท างานและการสืบทอดต าแหน่ง ตลอดจน

การสอบสวนทางวินัย 

ก า ร ใ ห้ ก า ร ใ ห ้ ค ่ า ต อ บ แทน 

เงินเดือน ค่าจ้าง เงินชดเชย และ

ผลประโยชน์ 

การบริหารจัดการรวมถึงกรวิเคราะห์และการวางแผนในการให้

เงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทนต่างๆ  การท าตัวเลขเงินเดือน/ เงินได้

สุทธิ การออกหนังสือรับรอง การออกเอกสารการจ่ายเงิน กองทุน

ส ารองเล ี ้ยงช ีพ ประก ันสังคม กองทุนเง ินทดแทน เง ินชดเชย 

ผลตอบแทน และรางวัล การหักภาษีและเงินน าส่งตามกฎหมายและโดย

สมัครใจ การด าเนินการเกี่ยวกับข้อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตาม

สัญญาประกันภัย (ได้แก่ ประกันชีวิต ประกันทุพพลภาพ ประกัน

อุบัติเหตุประกันสุขภาพ และประกันการเดินทาง) การให้ลูกจ้างขอรับ

ผลประโยชน ์เช่น การตรวจสุขภาพประจ าปี การรักษาพยาบาล การให้

สิทธิประโยชน์เมื่อเกิดภัยพิบัติ การให้สิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตร  

กระบวนการต่างๆ เก่ียวกับการท า

ธุรกรรม และ/หรือ การช าระเงิน 

การโอนเงิน การช าระเงิน การท าธุรกรรม การท าตามค าส่ังซื้อ การให้

ความเห็นชอบการพิจารณาสินเชื่อและการให้สินเชื่อ การเบิกจ่าย การ

จดทะเบียนหลักประกัน การช าระหนี้ การประนอมหนี้ การช าระหนี้และ

การปิดยอดเงินกู้ที่เสนอให้แก่คุณ การติดตามหนี้และบริการเกี่ยวกับ

การบังคับตามสญัญาการด าเนินการกับบัญชีของคุณให้เหมาะสมกับ

กรณีต่างๆ ส าหรับสินเชื่อที่ให้คุณกู้ยืม 

การจัดการภายในองค์กรและการ

รักษาความสัมพันธ ์

การวิ เคราะห ์ข ้อม ูล การรายงานและก ิจกรรมที ่ เก ี ่ยวข ้องกับ 

การบ ารุงรักษาข้อมูล การอ านวยความสะดวก การจัดหาเครื่องมือ

และอุปกรณ์ การติดตามการด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ข้อ

เรียกร้อง และการส ารวจ การบริหารจัดการที ่อยู ่ ในการติดต่อ

พนักงาน การบ ารุงรักษาและปรับปรุงข้อมูลของคุณ รวมทั้งบันทึก ที่

เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน การรักษาให้ข้อมูลถูกต้องและสมบูรณ์ตรง

ตามข้อเท็จจริง การจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสนับสนุน 

เช่น การให้สิทธิในการเข้าถึงเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ 

และแอปพลิเคชันต่างๆ ของบริษัท 

ขั้นตอนต่าง  ๆภายหลังการเลิกจ้าง การประมวลผลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกจากการจ้างงาน (Off-

Boarding) การให้บริการหลังจากการเลิกจ้าง การออกหนังสือ

รับรอง การยุติ / การเลิกจ้าง การสัมภาษณ์ กรณีออกจากงาน และ

การส ารวจเฉพาะกิจ การโอนย้ายไปยังต าแหน่งงานใหม่ในบริษัทใน

เครือของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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วัตถุประสงค ์ รายละเอียด 

การรักษาสิทธปิระโยชน์ของบริษัท การรักษาความมั่นคงและบูรณภาพในการประกอบธุรกิจของบริษัท 

การใช้สิทธิของบริษัทหรือการรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทในกรณีที่

มีความจ าเป็นและโดยชอบด้วยกฎหมายที่จะกระท าดังนั้น เช่น การ

ตรวจสอบ การป้องกัน การตอบข้อเรียกร้องที่เกี่ยวกับการทุจรติฉ้อ

ฉล และการก าหนดความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตฉ้อฉล การตรวจหา

ธุรกรรมที่เป็นการทุจริตฉ้อฉล ข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิใน

ทรัพย์สินทางปัญญา หรือการฝ่าฝืนกฎหมาย การบริหารจัดการและ

ป้องกันมิให้สินทรัพย์และทรัพย์สินของบริษัทเกิดการสูญหาย การ

ตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ก าหนด การบริหารจัดการความเสี่ยง การ

ตรวจสอบภายในและการบันทึก การบริหารจ ัดการสินทรัพย์ 

ระบบงาน และการควบคุมทางธุรกิจอื่นใด การป้องกันหรือการระงับ

อันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล การปฏิบัติตาม

ข้อตกลงและเงื่อนไขของบริษัท การติดตามผลเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น 

การป้องกันและรายงานเมื่อมีการกระท าความผิดทางอาญา และการ

รักษาความปลอดภัยและบูรณภาพของธุรกิจของบริษัท การอ้างอิง

และการใช้เป็นหลักฐานที่เกี่ยวกับข้อเรียกร้องหรือการด าเนินคดี 

การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และ

การก ากับดูแล 

การปฏิบัต ิตามหน้าที ่ตามกฎหมาย กระบวนการพิจารณาทาง

กฎหมาย หรือค าสั ่งของเจ้าหน้าที ่ร ัฐ ซึ ่งอาจรวมถึงค าสั ่งจาก

เจ้าหน้าที่รัฐที่อยู่นอกประเทศไทย และ/หรือ การให้ความร่วมมือกับ

ศาล หน่วยงานก ากับดูแล เจ้าหน้าที ่ร ัฐ และหน่วยงานบังคับใช้

กฎหมายเมื่อบริษัทมีเหตุผลอันสมควรให้เชื ่อว่าบริษัทมีหน้าที่ตาม

กฎหมายที่ต้องกระท าเช่นนั้น และเมื่อบริษัทจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง

เปิดเผยข้อมูลของคุณเพื ่อปฏิบ ัติหน้าที ่ตามกฎหมาย กระบวน

พิจารณาทางกฎหมาย หรือค าสั่งของรัฐ ประมวลจริยธรรม และ

นโยบายภายในของบริษัท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 

และบริษัทในเครือ การใช้สิทธิของบริษัท หรือการยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้

เมื่อมีข้อเรียกร้องตามกฎหมาย การเก็บรักษาบันทึกต่างๆ และการ

แก้ไขข้อร้องเรียนรวมทั้งข้อพิพาทต่างๆ การด าเนินการต่างๆ เกี่ยวกับ

การก ากับดูแล การรายงานเกี ่ยวกับสินเชื ่อ การรายงานตาม

กฎหมาย และการรายงานทางภาษีอากร 

การติดตามตรวจสอบเก่ียวกับความ

ปลอดภัยและการดูแลระบบ 

การยืนยันตัวตน และการควบคุมการเข้าถึงและบันทึกที่เกี่ยวข้อง เพื่อ

ติดตามตรวจสอบระบบ อุปกรณ์และอินเทอร์เน็ต การรักษาความ

ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การป้องกันและแก้ปัญหา

อาชญากรรม การบริหารจัดการความเสี่ยงและการป้องกันการทุจริต

ฉ้อฉล 

การท าธุรกรรมขององค์กร เมื่อมีการขาย โอน ควบรวม ปรับโครงสร้าง หรือการด าเนินการอื่นใด

ที่มีลักษณะคล้ายกัน บริษัทต้องเปิดเผยและโอนข้อมูลส่วนบุคคลของ

คุณให ้แก ่บ ุคคลภายนอก รายใดรายหนึ ่งหร ือหลายรายตาม

ข้อก าหนดในการท าธุรกรรมดังกล่าว 
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2.3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน 

บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความละเอียดอ่อนเฉพาะเมื่อบริษัทได้รับความยินยอม

โดยชัดแจ้งจากคุณเท่านั้น หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

ปฏิบัติตามหรือใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ตลอดจนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อประโยชน์สาธารณะที่

ส าคัญ หรือในกรณีอื่นใดที่กฎหมายก าหนดไว้  ในกรณีที่บริษัทต้องได้รับความยินยอมจากคุณ บริษัทจะขอ

ความยินยอมจากคุณโดยใช้วิธีการท่ีเหมาะสม 

ประเภทข้อมูลส่วนบคุคลที่มี 

ความละเอียดออ่น 
วัตถุประสงค ์

ประวัติอาชญากรรม การเก็บรวบรวมและใช้บันทึกข้อมูลประวัติอาชญากรรมของคุณเพื่อ

พิจารณาจ้างงาน ตรวจสอบ และคัดกรองประวัติความเป็นมาและการ

สืบสวน 

ข้อมูลสุขภาพ บร ิ ษ ั ทอาจ เก ็ บรวบรวมแล ะ ใช ้ ข ้ อม ู ลส ุ ขภาพของค ุณเพื่ อ 

การลงนามในส ัญญา การบร ิหารจ ัดการ เก ี ่ ยวก ับประว ัติ  

การลาหยุด การจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง การฝึกอบรมพัฒนา การให้

ทุนการศึกษาและผลประโยชน์ต่างๆ ข้อมูลสุขภาพของคุณที่บริษัทเก็บ

รวบรวมอาจรวมถึงหมายเลขผู้ป่วยในการรับการรักษาที่โรงพยาบาล 

หมายเลขทะเบียนผู้รับประโยชน์จากแผนสุขภาพ  อุปกรณ์และหมายเลข

ประจ  า เคร ื ่องการร ักษาทางการแพทย์  ข ้อม ูล เก ี ่ยวก ับการ

รักษาพยาบาล การวินิจฉัยโรค ประวัติการรักษาพยาบาล ข้อมูลที่

เกี ่ยวกับการช าระเงินค่ารักษาพยาบาล ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สิทธิ

เรียกร้องค่าสินไหมกรณีรักษาพยาบาล ภาพถ่ายทางการแพทย์ และ

สารลักษณ์ (Metadata) หมายเลข Rx / ใบสั ่งยา เลขประจ าตัว

ผู้ประกันสุขภาพ หรือเลขที่บัญชี ยา การบ าบัด หรือผลิตภัณฑ์ทาง

การแพทย์หรืออุปกรณ์ที่ใช้ ข้อมูลทางการแพทย์หรือข้อมูลสุขภาพ 

ข ้อมูลสุขภาพทางกาย ส ุขภาพจิต ผลทดสอบหรือข้อมูลทาง

พันธุกรรม ประวัติสุขภาพของครอบครัว หรือประวัติอาการเจ็บป่วย  

 

3. บุคคลที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้  เพื ่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 2 

ข้างต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะความสัมพันธ์ที่คุณมีกับบริษัท ตลอดจนลักษณะการบริการที่คุณได้รับจาก

บริษัท 

ประเภทผูร้ับข้อมูลสว่นบุคคล รายละเอียด 

บริษัทในเครือ บริษัทอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

จ ากัด (มหาชน) และบริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มกรุงศรี รวมถึงบริษัทในกลุ่มธุรกิจ

การเงิน และบริษัทในเครือของธนาคาร และให้หมายรวมถึง MUFG  และ

บริษัทในกลุ่มของ MUFG ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ซึ่งรวมถึง

แต่ไม่จ ากัดเพียงประเทศญี่ปุ่นประเทศสิงคโปร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และ

ประเทศสหราชอาณาจักร 
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ประเภทผูร้ับข้อมูลสว่นบุคคล รายละเอียด 

ผู้ให้บริการ บริษัทอาจว่าจ้างบริษัทภายนอกให้เป็นผู ้ ให้การบริการแทนบริษัทและ

ช่วยเหลือบริษัทในการท าสัญญาว่าจ้าง / การบริหารค่าตอบแทน / การ

บริหารสิทธิประโยชน์ / การจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และสิทธิประโยชน์ / การ

ฝึกอบรมและพ ัฒนา / การประเม ินสมรรถนะประเภทต่างๆ ส ัญญา

ความสัมพันธ์ในการท างาน บริษัทอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ

คุณให้แก่ผู้ให้บริการเหล่านี้ หรือผู้ให้บริการดังกล่าวอาจเก็บรวบรวมข้อมูล

ส่วนบุคคลของคุณในนามบริษัท เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ทางธุรกิจต่างๆ 

รวมทั้งการบริการด้านทรัพยากรบุคคล 

เช ่น บริษ ัทว่าจ้างและมอบหมายงานบางส่วนให้แก่ผ ู ้ ให ้บริการด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน ซอฟท์แวร์ และการพัฒนาเว็บไซต์ ตลอดจนงานด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูลและผู้ให้บริการ 

Cloud บริษัทจัดหางานเอกชนและผู ้ ให้บริการทรัพยากรบุคคลซึ ่งเป็น

บุคคลภายนอก (Outsources) บริษัท ผู้ให้บริการด้านการวิจัย ผู้ให้บริการ

ด้านการฝึกอบรมพัฒนาทั ้งภายในและต่างประเทศในรูปแบบต่างๆ ผู้

ให้บริการด้านการประเมินสมรรถนะประเภทต่างๆ ตัวแทนการจัดท าวีซ่า ผู้

ให ้บร ิการด ้านการผลิตบ ัตร ผ ู ้ ให ้บร ิการด ้านการผลิตโล่รางวัล  

ผู้ให้บริการด้านการช าระเงิน ผู้ให้บริการด้านเครือข่ายการช าระเงิน บริษัทผู้

ให้บริการด้านการวิจัย ผู้ให้บริการด้านการส ารวจความคิดเห็นพนักงาน

หรือความผูกพันต่อองค์กร บริษัทผู้ให้บริการด้านการตลาด ผู้ให้บริการ

ด้านการส่งอีเมล ผู้ให้บริการ SMS บริษัทผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ 

บริษัทผู้ให้บริการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผู้ให้บริการด้านงานธุรการและการ

สนับสนุนการประกอบธุรกิจ ผู้ให้บริการเกี่ยวกับการจัดเก็บและท าลาย

เอกสาร ผู้ให้บริการด้านการจัดส่งเอกสาร /  ผู้ให้บริการด้านการจัดพมิพ์

เอกสาร ผู้ให้บริการด้านการป้อนข้อมูล และผู้ให้บริการด้านภาษี วีซ่า และ              

ผู้ให้บริการใบอนุญาตท างาน เป็นต้น 

ที่ปรึกษาวิชาชีพ บริษัทอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ที่ปรึกษาวิชาชีพด้าน

การตรวจสอบ กฎหมาย บัญชี และการบริการทางภาษีซ ึ ่งให ้ความ

ช่วยเหลือในการประกอบธุรกิจของบริษัท และช่วยบริษัทในการต่อสู้คดี หรือ

ฟ้องร้องคดีตามกฎหมาย การเริ ่มและการบริหารจัดการประมูลขาย

ทอดตลาด หรือด าเนินการอื่นใดทางกฎหมาย 

พันธมิตรของบริษัท บริษัทอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บริษัทที่เป็นพันธมิตร

ของบริษัท เพื่อให้คุณได้รับการบริการเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล หรือเพิ่ม

ประสิทธิภาพของการบริการดังกล่าว (เช่น โรงพยาบาล บริษัทประกันภัย

และนายหน้าประกันภัย ตัวแทนผู้จัดหาที่พักและโรงแรม และผู้จัดงาน) 

สมาคม หรือสถาบัน บริษัทอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่สมาคม หรือสถาบัน 

เช่น สถาบันธนาคารไทย สมาคมหรือสถาบันที่ก ากับดูแลใบอนุญาตและ

ประกาศนียบัตรทางวิชาชีพ เป็นต้น 
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ประเภทผูร้ับข้อมูลสว่นบุคคล รายละเอียด 

บุคคลภายนอกที่ค ุณมอบ

อ านาจหรือก าหนดให้บริษัท

เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ

คุณได้ 

บริษัทอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อได้รับความยินยอม 

หรือตามค าร้องขอของคุณ 

บุคคลภายนอกที ่ เป ็นผู ้รับ 

โอนสิทธิ ผู้รับโอนทรัพย์ สิน 

หร ือผ ู ้ร ับโอนตามสัญญา

แปลงหน้ีใหม่ 

บริษัทอาจต้องโอนสิทธิ โอนทรัพย์สิน หรือท าสัญญาแปลงหนี้ใหม่เพื่อโอน

สิทธิ และหน้าที่ของบริษัทให้แก่บุคคลภายนอก ภายใต้ขอบเขตตามสัญญา

ระหว่างคุณกับบริษัท โดยบริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของ

คุณให้แก่ผู ้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอน หรือผู้รับโอนตามสัญญาแปลงหนี้ใหม่ 

ตลอดจนผู้ที่จะเป็นผู้รับโอนสิทธิ ผู้ที่จะเป็นผู้รับโอน หรือผู้ที่จะเป็นผู้รับโอน

ตามสัญญาแปลงหนี้ใหม่  

บุคคลภายนอกที่เกี่ยวขอ้งใน

การท าธุรกรรมขององค์กร 

บริษัทอาจต้องเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่พันธมิตรทาง

ธุรกิจนักลงทุน ผู้ถือหุ้นที่มีนัยส าคัญ ผู้รับโอนสิทธิ บุคคลผู้ที่จะได้รับโอน

สิทธิ ผู้รับโอน หรือบุคคลผู้ที่จะเป็นผู้รับโอนกรณีที่มีการปรับโครงสร้าง

องค์กร หรือมีการปรับโครงสร้างหนี้ การควบรวมกิจการการได้มาซึ่ง

กิจการ การจ าหน่าย การซื้อ การร่วมทุน การโอนสิทธิ การเลิกกิจการ 

หรือเหตุการณ์อื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันและมกีารโอน หรือจ าหน่ายไป

ซึ่งธุรกิจ สินทรัพย์ หรือหุ้นของบริษัทไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมด  

ห น ่ ว ย ง า น ภ า ค ร ั ฐ แ ล ะ

หน่วยงานอื ่นที ่บริษัทต้อง

เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อ

ว ัตถุประสงค์ทางกฎหมาย

ห ร ื อ ว ั ต ถ ุ ป ร ะ ส ง ค์  

ที่จ าเป็น 

บริษัทอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่หน่วยงานภาครัฐและ

หน่วยงานก ากับดูแล (เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมที่ดิน กระทรวง

แรงงาน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กรมสรรพากร กรมบังคับคดี และศาล) 

ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ส านักงานประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน 

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา และหน่วยงานอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย 

การก ากับดูแล และวัตถุประสงค์อื่นใดที่จ าเป็น อีกทั้งยังอาจต้องเปิดเผย

ข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่หน่วยงานก ากับดูแล หรือหน่วยงานรัฐร้องขอ

เพื่อบังคับตามกฎหมาย การปฏิบัติตามค าสั่งทางกฎหมาย การตรวจสอบ 

หรือกระบวนการทางกฎหมาย / การฟ้องร้อง 

ผู้รับข้อมูลประเภทอื่นๆ บริษัท สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษาที่บริษัทไม่ได้เป็นพันธมิตรที่ร้องขอ

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากบริษัทเพื่อใช้เป็นการอ้างอิงตามที่คุณให้

ความยินยอมหรือตามฐานกฎหมายอื่นๆ  

4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังต่างประเทศ (หากมี) 

บริษัทอาจต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลภายนอกที่อยู่ในต่างประเทศ เพื่อให้บริษัทบรรลุตาม

วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือเพื่อประโยชน์ของคุณ รวมทั้งสถาบันการเงินที่อยู่ในต่างประเทศเพื่อส่งตัวคุณไป

ปฏิบัติงานและหมุนเวียนพนักงาน เช่น ประเทศญี่ปุ่น ประเทศออสเตรเลีย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศสหรัฐอเมรกิา 

และประเทศสหราชอาณาจักร นอกจากนี้ บริษัทยังอาจต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ในเครื่องแม่

ข่าย (Server) ที ่ต ั ้งอยู ่นอกประเทศไทย  ผู ้ร ับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบางรายอยู ่ ในประเทศอื ่น  ซึ่ง

คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติ ยังมิได้ประกาศก าหนดว่าเป็นประเทศปลายทางที่มีมาตรฐานการคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเพียงพอ 
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เมื่อมีความจ าเป็นที่บริษัทต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศที่สาม ซึ่งมีมาตรฐานการคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคลไม่เทียบเท่ากับประเทศไทย บริษัทจะด าเนินการเพื่อให้มีมาตรการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

อย่างเพียงพอส าหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้โอนไป หรือเพื่อให้การโอนนั้นสามารถด าเนินการได้ตามกฎหมาย

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ เช่น บริษัทอาจขอให้บุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วน

บุคคลที่ได้โอนไปนั้น ตกลงกับบริษัทเพื่อให้ค ารับรองว่าข้อมูลนั้นจะได้รับความคุ้มครองตามมาตรฐานการ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเทียบเท่ากับข้อก าหนดในประเทศไทย 

5. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เท่าที่จ าเป็นเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ที่มีการเก็บรวบรวมขอ้มูล

ส่วนบุคคลตามที่ได้อธิบายไว้ในประกาศนี้และตามกฎหมายที่ใช้บังคับ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจเก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานกว่าระยะเวลาดังกล่าวตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับ ตลอดจนนโยบาย

ภายในของบริษัท หรือเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดด้านการปฏิบัติงานของบริษัท เช่น ข้อก าหนดเรื่องการรักษา

บัญชีที่เหมาะสม การอ านวยความสะดวกในด้านการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า และเพื่อด าเนินการ

ตามข้อเรียกร้องทางกฎหมายหรือกรณีที่หน่วยก ากับดูแลร้องขอ 

6. สิทธิของคุณ 

ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทย คุณมีสิทธิหลาย

ประการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ 

 สิทธิในการเข้าถึง คุณมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ การเปิดเผย และ/หรือ โอน

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเกี่ยวกับคุณ หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่ง

ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีคุณไม่ได้ให้ความยินยอม   ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแห่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 

 สิทธิในการขอให้ด าเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความ

เข้าใจผิด หากคุณเห็นว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่สมบูรณ์ คุณอาจขอให้

แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ 

 สิทธิในการลบหรือท าลาย คุณมีสิทธิขอให้ลบ ท าลาย หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถ

ระบุตัวบุคคลท่ีเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ทั้งน้ี ตามที่กฎหมายก าหนด 

 สิทธิในการระงับการใช้ คุณมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 

 สิทธิในการคัดค้าน คุณมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 

เฉพาะเหตุที่เกี่ยวข้องกับคุณ คุณมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วน

บุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรงในทุกกรณี ซึ่งรวมถึงการท าบัญชีประวัติที่

เกี่ยวกับการตลาดแบบตรงดังกล่าว 

 สิทธิในการถอนความยินยอม ในกรณีที่คุณได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ 

โอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณมีสิทธิถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ 

 สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีท่ีกฎหมายได้ให้สิทธิไว้ คุณมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจาก

บริษัทในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไป และสามารถอ่านได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ท างาน

ได้โดยอัตโนมัติ รวมทั้งส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังองค์กรอื่น และ 

 สิทธิในการร้องเรียน คุณมีสิทธิร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีอ านาจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย 

และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ทั้งในกรณีที่บริษัทเป็นผู้ด าเนินการดังกล่าว หรือให้บุคคลอื่นเป็น

ผู้ด าเนินการในนามของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทขอให้บริษัทมีโอกาสในการจัดการแก้ไขข้อกังวลของคุณ 

ก่อนท่ีคุณจะติดต่อหน่วยงานที่มีอ านาจ หากคุณมีข้อกังวลใดๆบริษัทขอให้คุณติดต่อบริษัทในโอกาสแรก 
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การใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น คุณสามารถติดต่อบริษัทได้ตามที่อยู่ตามที่ปรากฏในหัวข้อ “ติดต่อบริษัท” 

ทั้งนี้ การขอใช้สิทธิของคุณตามที่ก าหนดข้างต้นอาจมีข้อจ ากัดสิทธิตามกฎหมาย และบางกรณีบริษัทสามารถ

ปฏิเสธค าขอของคุณเมื่อมีเหตุผลอันสมควรและเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น กรณีที่บริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ตาม

กฎหมาย หรือตามค าส่ังศาล 

7. ติดต่อบริษัท 

หากคุณมีข้อสงสัย ต้องการเสนอแนะ หรือข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของบริษัทในเรื่องการคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคล หรือหากคุณต้องการยื่นค าขอเพื่อใช้สิทธิใดตามที่ปรากฏในประกาศฉบับน้ี โปรดติดต่อบริษัทได้ตามที่อยู่

ที่ปรากฏด้านล่างนี้ บริษัทจะพยายามตอบค าขอของคุณและให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

โปรดติดตอ่เจ้าหน้าทีคุ้่มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทไดต้ามรายละเอียดที่ปรากฏด้านล่างนี้ 

ชื่อ-นามสกุล :   คุณปัณฑิตา ธรรมาศรีอ่อน 

อีเมล :    pandita@krungsrileasing.com 

โทรศัพท์ :   +66 (0) 2208-2289    

 

ติดต่อบริษัทได้ที่ 

บริษัท อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซ่ิง จ ากัด 

อาคารกรุงศรีเพลินจิต ทาวเวอร์ 

ชั้น 14 เลขที่ 550 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี 

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

อีเมล :    dpo-adlc@krungsrileasing.com 

โทรศัพท์ :   +66 (0) 2208 - 2300  
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