
 
 

ประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส าหรบัพันธมิตรทางธุรกิจ 

มีผลใช้บังคับเมื่อ 1 เมษายน 2564 

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับพันธมิตรทางธุรกิจฉบับนี้ (“ประกาศ”) ออกโดย บริษัท 

อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง จ ากัด (“บริษัท”) 

ก. การใช้บังคับ 

ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับกับบุคคลภายนอกที่บริษัทมีปฏิสัมพันธ์ด้วย และเป็นเจ้าของข้อมูลส่วน

บุคคลที่บริษัทต้องบริหารจัดการในการประกอบธุรกิจของบริษัท ได้แก่ (1) พันธมิตรทางธุรกิจ

ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา (2) ผู้ค้า ซัพพลายเออร์ หรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา รวมทั้ง (3) 

บุคคลผู ้ติดต่อ บุคคลผู ้ม ีอ  านาจด าเนินการ ผู ้แทน บุคคลผู ้ ได ้ร ับมอบอ านาจให้สร ้าง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือท าธุรกรรมเป็นครั้งคราว ผู้ถือหุ้น ตัวแทน ลูกจ้าง บุคลากร และ

บุคคลอื่นใดที่มีฐานะอย่างเดียวกัน (รวมเรียกว่า “ผู้แทน”) ของ (ก) พันธมิตรทางธุรกิจที่เป็น

องค์กรและบริษัทในเครือของพันธมิตรทางธุรกิจดังกล่าว (ข) ผู้ค้า ซัพพลายเออร์ หรือผู้

ให้บริการซึ่งเป็นนิติบุคคล  (รวมเรียกว่า “พันธมิตรทางธุรกิจ”) บุคคลธรรมดา / บุคคลทุกราย

ตามที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นให้เรียกรวมกันว่า “คุณ” 

ข. การเปลี่ยนแปลงประกาศ 

บริษัทอาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงประกาศฉบับนี้ให้เป็นปัจจุบันเป็นครั้งคราว ในกรณีที่มีการ

เปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติหรือนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผย

ข้อมูลส่วนบุคคล หรือเมื่อกฎหมายที่ใช้บังคับมีการเปลี่ยนแปลง โดยบริษัทจะแจ้งให้คุณทราบ

เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทขอให้

คุณศึกษาประกาศฉบับนี้โดยละเอียด และหมั่นตรวจสอบข้อมูลว่าบริษัทด าเนินการเปลี่ยนแปลง

อย่างใดบ้างเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ 

ค. การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ของคุณ 

ประกาศฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายว่า บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผย ข้อมูลส่วน

บุคคลของคุณอย่างไร เพื่อให้คุณทราบถึงสิทธิและทางเลือกต่างๆ ที่คุณมีเกี่ยวกับข้อมูลส่วน

บุคคลของคุณในฐานะที่คุณเป็นเจ้าของข้อมูล ตลอดจนวิธีการติดต่อบริษัทในกรณีที่คุณมีข้อ

สงสัย 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม 

1.1. ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลของคุณตามที่ระบุไว้ต่อไปนี้ ซึ่งระบุตัวบุคคล

หรือสามารถท าให้ระบุตัวบุคคลได้ ทั้งนี้ หากสามารถรวมข้อมูลอื่นใดเข้ากับข้อมูลส่วนบุคคล

ของคุณได้ หรือหากมีการใช้ข้อมูลอื่นใดเพื่อจัดท าข้อมูลประวัติบุคคล บริษัทจะถือว่าข้อมูลอื่นใด

เช่นว่านั้นและข้อมูลที่ได้น ามารวมกันนั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคล  

บริษัทอาจเก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้  ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วน

บุคคลของคุณ ทั้งจากคุณเองโดยตรง หรือโดยอ้อมจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ หรือผ่านทางบริษัทใน

เครือ ตลอดจนบริษัทอื่นใด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริบทของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคุณกับบริษัท 



 
 

(1) ในกรณีที่คุณเป็นบุคคลธรรมดา 

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียดและตัวอย่าง 

รายละเอียดชื่อและชื่ออักษร

ย่อ 

ข้อมูลที่ระบุชื่อเรียก ชื่อที่ใช้กล่าวเรียกหรือกล่าวถึงคุณ 

เช่น ค าน าหน้า ชื่อตัว / อักษรย่อจากชื่อตัว ชื่อกลาง / 

อักษรย่อจากชื่อกลาง นามสกุล นามสกุลของหญิงก่อน

สมรส นามแฝง หรือช่ือที่เคยใช้ รวมทั้งลายมือช่ือ 

ร า ย ล ะ เ อ ี ย ด เ ก ี ่ ย ว กั บ

คุณลักษณะของบุคคล 

รายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะของบุคคลของคุณ เช่น 

อายุ วันเดือนปีเกิด เพศ ส่วนสูง สถานภาพการสมรส 

สัญชาติ ประเทศที่เกิด ความเป็นพลเมืองและสถานภาพ 

ภาพถ่าย และทักษะในการใช้ภาษา 

ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อ รายละเอียดในการติดต่อของคุณ  เช่น ที่อยู่ทางไปรษณีย์

ของบ้าน ที่อยู่ในการจัดส่ง หมายเลขโทรศัพท์และโทรสารที่

บ้าน อีเมลส่วนตัว หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนตัว โพร

ไฟล์หรือช่ือผู้ใช้งาน (Handle) ที่ใช้ในสื่อสังคมออนไลน์ ที่ท า

การ หมายเลขโทรศัพท์และโทรสารที่ท างาน อีเมลที่ท างาน 

หมายเลขเซลลูลาร์ หมายเลขโทรศัพท์เคลื ่อนที่ เพื ่อการ

ติดต่องาน  

รายละเอียดเกี่ยวกับการจ้าง

งาน 

รายละเอียดเกี่ยวกับการจ้างงาน สถานภาพการจ้างงาน 

และประว ัต ิการจ้างงานของคุณ  เช ่น อาช ีพ  / ยศ 

หมายเลขทะเบียนนายจ้าง รหัสงาน สถานภาพใบอนุญาต

ท  างาน / รายละ เอ ียดเก ี ่ยวก ับการอน ุญาตท  างาน 

รายละเอียดเกี ่ยวกับการมอบอ านาจ ข้อมูลตรวจสอบ

บุคคลอ้างอิงและประวัติความเป็นมา (ไม่นับรวมประวัติ

อาชญากรรม) หมายเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี วันที่ว่าจ้างให้

ท างาน และการบอกเลิกจ้าง  

ข้อมูลการศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาและการท างานของคุณ เช่น วุฒิ

การศึกษาและการเข้าศึกษา ใบอนุญาต สมาชิกภาพกับ

องค์กรวิชาชีพ ผลการศึกษา 

ข้อมูลในการระบุตัวตนที่ทาง

ราชการออกให้ 

หมายเลขหรือรหัสที่เจ้าหน้าที่รัฐออกให้แก่คุณเพื่อใช้ใน

การระบุตัวตนของคุณ เช่น หมายเลขประจ าตัวประชาชน 

หมายเลขประจ าตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้ หมายเลข

ใบอนุญาตขับรถ หมายเลขใบอนุญาตการประกอบการ 

หมายเลขส าหรับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ หมายเลข



 
 

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียดและตัวอย่าง 

หนังสือเดินทาง หมายเลขทะเบียนคนต่างด้าว และหมายเลข

ประจ าตัวผู้ประกันสังคม 

ข้อมูลทางการเงินและการท า

ธุรกรรม 

ข้อมูลทางการเงิน สถานภาพ และประวัติทางการเงินของ

คุณ  เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบประวัติ หมายเลข

บัญชีที่ใช้กับสถาบันการเงิน ประวัติการท าธุรกรรมทางการ

เงิน ประวัติสินเชื่อ รายละเอียดเกี่ยวกับธนาคารที่ใช้ การ

ลงทุน เงินฝาก ค่าธรรมเนียม 

รายละเอียดอื่นใดที่คุณให้แก่

บริษัท 

ข ้อม ูลท ี ่ ได ้ ให ้ ไว ้ เป ็นส ่ วนหน ึ ่ ง ในการ เร ิ ่ มสร ้ าง

ความสัมพันธ์ใหม่หรือเป็นส่วนหน่ึงของความสัมพันธ์ที่มี

อยู่ในปัจจุบันกับคุณ ในการที่คุณให้บริการบริษัทหรือที่

บริษัทให้บริการแก่คุณ  

(2) ในกรณีที่คุณเป็นผู้แทนส าหรับองค์กร 

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียดและตัวอย่าง 

ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน รายละเอียดส่วนตัวเกี ่ยวกับคุณ เช่น ชื ่อตัว ชื ่อกลาง 

นามสกุล อายุ ข ้อมูลเกี ่ยวกับการจ้างงาน หมายเลข

ประจ าตัวที่ทางราชการออกให้ (เช่น หมายเลขประจ าตัว

ประชาชน หมายเลขใบอนุญาตขับรถ หมายเลขใบอนุญาต

การประกอบวิชาชีพ หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลข

ทะเบียนคนต่างด้าว หมายเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี หมายเลข

ประจ าตัวผู้ประกันสังคม) ข้อมูลที่เกี ่ยวข้องกับงาน (เช่น 

ต าแหน่ง หน้าที่การงาน อาชีพ ชื่อต าแหน่ง บริษัทที่ท างาน 

หรือที่คุณได้รับการว่าจ้าง หรือที่คุณถือหุ ้น) สัญชาติ 

ลายมือช่ือ   

ข้อมูลในการติดต่อ ข้อมูลในการติดต่อ เช่น ข้อมูลรายละเอียดการติดต่อของ

บุคคล (เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที ่อยู ่อ ีเมล หมายเลข

ประจ าตัวบัญชีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ ที่อยู่ที่บ้าน) 

ข้อมูลอื่นๆ  ข้อมูลที ่มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยเกี ่ยวกับ

ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและนิติบุคคลอื่นที่เก่ียวข้องที่

คุณท างานให้ เช่น เอกสารที่ปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลของ

คุณซึ่งได้แนบท้ายสัญญาที่เข้าท ากับบริษัท 



 
 

หากคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บริษัท บริษัทอาจไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ทุกประการที่

บริษัทมีต่อคุณได้หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทได้ 

บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนของคุณ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ

ศาสนา และ ข้อมูลประวัติอาชญากรรม ทั้งนี้ ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดในส่วนที่ 2.3 

ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น 

หากคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่บริษัทหรือผู้ให้บริการของบริษัท เช่น ข้อมูลส่วน

บุคคลของสมาชิกในคณะกรรมการบริษัทของคุณ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างหรือบุคคลผู้ติดต่อ หรือ

คุณขอให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวแก่บุคคลภายนอก คุณมีหน้าที่

รับผิดชอบในการแจ้งรายละเอียดตามประกาศฉบับนี้ให้แก่บุคคลดังกล่าวนั้นทราบ ตลอดจนขอ

ความยินยอมจากบุคคลภายนอกนั ้น (ในกรณีที ่ต ้องได ้ร ับความยินยอม) นอกจากนี้   

คุณยังมีหน้าที่ด าเนินการเพื่อให้บริษัทสามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ของบุคคลเหล่านั้นได้โดยชอบด้วยกฎหมายตามที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ด้วย 

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ บุคคลไร้ความสามารถ และบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ 

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้เยาว์ บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ และบุคคลไร้ความสามารถ

เฉพาะเมื่อผู้ใช้อ านาจปกครองที่มีอ านาจกระท าการแทนผู้เยาว์ ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลได้ให้ความ

ยินยอมแล้วเท่านั้น หรือในกรณีที่บริษัทสามารถอ้างฐานทางกฎหมายประการอื่นได้ตามที่

กฎหมายก าหนด ในกรณีที่ต้องได้รับความยินยอม บริษัทจะไม่ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

บุคคลที่มีอายุต ่ากว่า 20 ปีโดยมิได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อ านาจปกครองที่มีอ านาจกระท า

การแทนผู้เยาว์ หรือจากคนเสมือนไร้ความสามารถและคนไร้ความสามารถโดยมิได้รับความ

ยินยอมจากผู้พิทักษ์และผู้อนุบาล ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัททราบในภายหลังว่า บริษัทได้เก็บข้อมูล

ส่วนบุคคลจากบุคคลใดที่มีอายุต ่ากว่า 20 ปี โดยมิได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อ านาจปกครอง

ที่มีอ านาจกระท าการแทนผู้เยาว์ หรือจากคนเสมือนไร้ความสามารถและคนไร้ความสามารถโดย

มิได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์และผู้อนุบาล โดยที่บริษัทไม่ทราบข้อเท็จจริงดังกล่าว บริษัทจะ

ลบข้อมูลดังกล่าวนั้นทันที หรือจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลดังกล่าวเฉพาะใน

กรณีที่บริษัทสามารถอาศัยเหตุอันชอบด้วยกฎหมายประการอื่นนอกจากความยินยอมได้ 

คุกก้ี 

บริษัทอาจใช้และเก็บคุกกี้และระบบอื่นในอุปกรณ์ของคุณซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการด้าน

ความปลอดภัยในการให้การบริการของบริษัท และเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดีในการใช้การ

บริการของบริษัทโดยทั่วไป ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากการใช้คุกกี้นั้นจะไม่เช่ือมโยงกับข้อมูลที่อาจ

ระบุตัวบุคคล (เช่น ชื่อหรือที่อยู่อีเมลของคุณ) อย่างไรก็ตาม หากบริษัทมีความจ าเป็นต้องน า

ข้อมูลส่วนบุคคลเชื่อมโยงกับคุกกี้หรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวกับการใช้บริการของคุณ บริษัทจะถือ

ว่าคุกกี้ดังกล่าวและข้อมูลที่รวมเข้าด้วยกันนั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคลด้วย 

1.2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 

บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ 

(1) ช่องทางการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทอาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่าน

ช่องทางการประกอบธุรกิจระหว่างคุณและบริษัท ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจออฟไลน์หรือออนไลน์ ณ 



 
 

ที่ท าการของบริษัท หรือเป็นการประกอบธุรกิจด้วยระบบทางไกล (เช่น ทางโทรศัพท์ โทรสาร 

เว็บไซต์ อีเมล หรือไปรษณีย์)   

(2) ช่องทางอื่น นอกจากนี้ บริษัทยังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านช่องทาง

อื่น เช่น ผ่านผู้ให้บริการที่บริษัทว่าจ้างให้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในนามบริษัท บริษัท

ในเครือ ฐานข้อมูลสาธารณะ แหล่งข้อมูลของภาครัฐ (เช่น หน่วยงานภาครัฐที่มีฐานข้อมูล

ที่น่าเชื่อถือได้ของบุคคล) ผู้แทนของคุณ หรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับมอบอ านาจจากคุณและ

จากบุคคลอื่นใดเพื่อให้กระท าการแทนคุณ 

 

2. ฐานทางกฎหมายและเหตุในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 

2.1. ฐานทางกฎหมาย 

บริษัทจะพิจารณาก าหนดฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ของคุณ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ฐานทางกฎหมายที่บริษัทใช้เป็นหลัก ได้แก่ 

ฐานทางกฎหมาย รายละเอียด 

เพื่อปฏิบัติตามสัญญา เพื่อให้บริษัทสามารถด าเนินการอันจ าเป็นในการปฏิบัติตาม

ข้อตกลงที่เกิดจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับคุณ 

เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทตามกฎหมายได้ 

(เช่น การปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี ่ยวกับการตรวจสอบและ

ข้อก าหนดของกฎหมาย) 

เ ป ็ น ก า ร จ  า เ ป ็ น เ พื่ อ

ประโยชน ์ โดยชอบด ้วย

กฎหมาย 

เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทและของบุคคลอื่น 

(เช่น การประเมินความเหมาะสมและความน่าเชื่อถือของคุณ

เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทมีพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความน่าเช่ือถือ) 

ความยินยอมของคุณ เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่

บริษัทต้องได้รับความยินยอม 

2.2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 

บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งได้เก็บรวบรวมเพื่อ

วัตถุประสงค์หลายประการขึ้นอยู่กับการที่คุณมีปฏิสัมพันธ์กับบริษัท ดังต่อไปน้ี 

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ต่อไปนี้ เป็นเพียงกรอบก ากับส าหรับวิธีปฏิบัติของบริษัท

ในการใช้ข้อมูล และเพียงวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับคุณเท่านั้นที่จะมีผลกับการใช้ข้อมูลของคุณ 

วัตถุประสงค์ รายละเอียด 

การปฏ ิบ ัต ิ หน ้ าท ี ่ ต าม

สัญญาที่มีกับคุณ 

การปฏิบัติหน้าที่ที่เกิดจากการความสัมพันธ์ตามสัญญากับ

คุณหรือบริษัทที่คุณท างาน ได้รับการว่าจ้าง หรือถือหุ้นอยู่ 



 
 

วัตถุประสงค์ รายละเอียด 

รวมทั้งเตรียมการเข้าผูกพันกันตามสัญญา การปฏิบัติหน้าที่ที่

เก ิดข ึ ้นในการท าธ ุรกรรมต่างๆ การช าระเง ิน การเสนอ

ผลิตภัณฑ ์และ/หรือ บริการ การท าบัญชี ตรวจสอบ เรียกเก็บ

เงินและติดตามหนี้ การให้บริการด้านการสนับสนุนและการ

ปฏิบัติหน้าที่ทางธุรกิจอื่นใด การให้การสนับสนุนเมื่อมีประเด็น

ปัญหา และการเลิกสัญญากับคุณ 

การพิสูจน์ตัวตน การตรวจสอบประวัติความเป็นมาและตรวจสอบตัวตน 

การติดต่อสื่อสาร การติดต่อสื่อสารกับคุณหรือกับบริษัทที่คุณท างาน ได้รับการ

ว่าจ้าง หรือถือหุ้นอยู่ ในเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ 

การด าเนินงาน การท าการตลาด หรือการให้การสนับสนุน

ทางธุรกิจของบริษัท ตลอดจนเพื่อตอบข้อซักถาม หรือค าร้อง

ขอผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

การตรวจหาและการป้องกัน

การทุจริตฉ้อฉล 

การหาความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตฉ้อฉล การท าธุรกรรมที่มี

ลักษณะเป็นการทุจริตฉ้อฉล และกิจกรรมต่างๆ ที่มีลักษณะเป็น

การทุจริตฉ้อฉล รวมทั้งความเสี่ยงเกี่ยวกับความปลอดภัย 

การวิเคราะห์ข้อมูลและการ

บ ารุงรักษา 

การศึกษาทบทวนผลการด าเนินงานและด าเนินการเกี่ยวกับ

การบ ารุงรักษาข้อมูล 

การปฏิบัติตามวัตถุประสงค์

ทางกฎหมายและทางธุรกิจ 

การปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ การต่อสู้คดีแพ่ง คดีอาญา 

หรือการฟ้องร้องเกี ่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การ

ด าเนินการเมื่อมีหมายเรียกพยาน หรือการสืบสวน การใช้สิทธิ

ของบริษัทเมื ่อมีข ้อเรียกร้องตามกฎหมาย (รวมทั ้งการ

ติดตามหนี้และการเรียกคืนเงินส าหรับบัญชีที่เกินก าหนดช าระ) 

การแก ้ ไขข ้อร ้องเร ียนและย ุต ิข ้อพ ิพาท การตรวจสอบ 

การศึกษาทบทวนเกี ่ยวกับการก ากับดูแลกิจการและการ

ประกันภัย การวิเคราะห์ความเสี ่ยงเครดิต การรายงานผล

เกี่ยวกับสินเชื่อ การรายงานตามข้อก าหนดของกฎหมาย การ

ควบคุมความเสี่ยงของสถาบัน การปรับปรุงข้อมูลของลูกค้า

ของบริษัทให้เป็นปัจจุบัน การเก็บบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการ

ประกอบธุรกิจ การด าเนินการอย่างอื่นใดเพื่อประกอบธุรกิจ 

บริหารจัดการและรักษาธุรกิจของบริษัท 

 

 



 
 

2.3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน 

บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนเฉพาะเมื่อบริษัท

ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากคุณเท่านั้น หรือเพื่อก่อต้ังสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ยกขึ้น

ต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ปฏิบัติตามหรือใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ตลอดจนเพื่อ

ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อประโยชน์สาธารณะที่ส าคัญ หรือในกรณีอื่นใดที่กฎหมายก าหนด

ไว้ ในกรณีที่บริษัทต้องได้รับความยินยอมจากคุณ บริษัทจะขอความยินยอมจากคุณโดยใช้

วิธีการที่เหมาะสม 

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความ

ละเอียดอ่อน 

วัตถุประสงค์ 

ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา โดยทั่วไป การเข้าเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับคุณนั้น 

บริษัทจะไม่ขอข้อมูลเกี่ยวกับศาสนาจากคุณ  อย่างไร

ก็ตาม ในทางปฏิบัติ บริษัทอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ

ศาสนาจากคุณ (เมื ่อบริษัทสแกนบัตรประจ  าตัว

ประชาชนของคุณ เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการท า

สัญญา) โดยเป็นกรณีที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ (เช่น เพื่อ

ตรวจสอบตัวตนของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของ

บร ิษ ัท) ในกรณี เช ่นว ่านี้   บร ิษ ัทจะร ักษาความ

ปลอดภัยของข้อมูลเกี ่ยวกับศาสนาของคุณตาม

กฎหมายที่ใช้บังคับ ทั้งนี้ โดยอาศัยฐานทางกฎหมาย

ที่เหมาะสม 

 

3. บุคคลที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บุคคลดังต่อไปนี ้ ทั ้งนี ้ ขึ ้นอยู ่กับลักษณะ

ความสัมพันธ์ที่คุณมีกับบริษัท ตลอดจนลักษณะการประกอบธุรกิจกับบริษัท 

ประเภทผู้รับข้อมูลส่วน

บุคคล 

รายละเอียด 

บริษัทในเครือ บริษัทอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้บริษัทอื่นๆ ใน

กลุ่มกรุงศรี รวมถึงบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงิน และบริษัทในเครือ

ของบริษัท และให้หมายรวมถึง ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ 

(MUFG Bank, Ltd.) และบริษัทในกลุ่มของ MUFG ที่ต้ังอยู่ในประเทศ

ไทยและประเทศอื่นๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงประเทศญี่ปุ่น ประเทศ

สิงคโปร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร 

ผู้ให้บริการ บริษัทอาจว่าจ้างบริษัทอื่นให้เป็นผู้ให้บริการแทนบริษัทและสนับสนุน

การประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วน



 
 

ประเภทผู้รับข้อมูลส่วน

บุคคล 

รายละเอียด 

บุคคลของคุณให้แก่ผู้ให้บริการเหล่านี้ หรือผู้ให้บริการดังกล่าวอาจ

เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในนามบริษัทเพ ื ่อใช ้ ใน

วัตถุประสงค์ทางธุรกิจต่างๆ เช่น บริษัทใช้ ผู้พัฒนาซอฟท์แวร์และ

เว ็บ ไซต ์  ตลอดจนผ ู ้ ให ้บร ิการด ้าน เทคโนโลย ีสารสนเทศ  

ผู้ให้บริการด้านการจัดส่ง / น าส่งพัสดุ 

ที่ปรึกษาวิชาชีพ บริษัทอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ที ่ปรึกษา

วิชาชีพด้านการตรวจสอบ กฎหมาย บัญชี และการบริการทางภาษี 

ซึ่งให้ความช่วยเหลือในการประกอบธุรกิจของบริษัท และช่วยบริษัท

ในการต่อสู้คดี หรือฟ้องร้องด าเนินคดีตามกฎหมาย เริ่มและบริหาร

จัดการการขายทอดตลาด หรือด าเนินการอื่นใดทางกฎหมาย 

บ ุ ค ค ล ภ า ย น อ ก ที่

เ ก ี ่ ย ว ข ้ อ ง ใ น ก า ร ท  า

ธุรกรรมขององค์กร 

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 

หน ่ วยงานภาคร ั ฐแล ะ

หน่วยงานอื่นที่บริษัทต้อง

เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เพ ื ่อว ัตถ ุประสงค ์ทาง

กฎหมายหรือวัตถุประสงค์

ที่ส าคัญอื่นใด 

บริษัทอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่หน่วยงาน

ภาครัฐและหน่วยงานก ากับดูแล (เช่น กรมสรรพากร หน่วยงานที่มี

หน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานก ากับดูแลและศาล) และ

หน่วยงานอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านกฎหมาย การก ากับดูแลและ

วัตถุประสงค์ที่ส าคัญอื่นใด อีกทั้งยังอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วน

บุคคลในกรณีที่หน่วยงานก ากับดูแลหรือหน่วยงานภาครัฐร้องขอ

เพื่อบังคับตามกฎหมาย การปฏิบัติตามค าสั่งทางกฎหมาย การ

ตรวจสอบ หรือกระบวนการทางกฎหมาย / การฟ้องร้อง 

 

4. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เท่าที่จ าเป็นเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ที่มีการเก็บ

รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ เป็นไปตามรายละเอียดในประกาศและตามกฎหมายที่ใช้บังคับ อย่างไร

ก็ตาม บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานกว่าระยะเวลาดังกล่าวเพื่อปฏิบัติตาม

กฎหมายและกฎระเบียบที ่ใช้บังคับ ตลอดจนนโยบายภายในของบริษัท หรือเพื ่อให้เป็นไปตาม

ข้อก าหนดด้านการปฏิบัติงานของบริษัท เช่น ข้อก าหนดเรื่องเก็บข้อมูลทางบัญชีที่เหมาะสม การ



 
 

อ านวยความสะดวกในด้านการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า และเพื่อด าเนินการตามข้อ

เรียกร้องทางกฎหมาย หรือกรณีที่หน่วยงานก ากับดูแลร้องขอ 

 

5. สิทธิของคุณ 

ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิหลาย

ประการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ 

(1) สิทธิในการเข้าถึง คุณมีสิทธิขอรับ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมทั้งส าเนาข้อมูลส่วนบุคคล

ของคุณ หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณไม่ได้ให้ความยินยอม 

(2) สิทธิในการขอให้ด าเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่

ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หากคุณเห็นว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน 

หรือไม่สมบูรณ์ คุณอาจขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ 

(3) สิทธิในการลบหรือท าลาย คุณมีสิทธิขอให้ลบ ท าลาย หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่

ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

(4) สิทธิในการระงับการใช้ คุณมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 

(5) สิทธิในการคัดค้าน คุณมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลที่

เกี่ยวกับคุณโดยเหตุที่เกี่ยวข้องกับกรณีของคุณ 

(6) สิทธิในการถอนความยินยอม ในกรณีที่คุณได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ 

เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณมีสิทธิถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ 

(7) สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่กฎหมายได้ให้สิทธิไว้ คุณมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล

ของคุณจากบริษัทในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่

ท างานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ  

รวมทัง้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังองค์กรอื่น และ 

(8) สิทธิในการร้องเรียน คุณยังมีสิทธิร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีอ านาจเกี ่ยวกับการเก็บ

รวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ทั้งในกรณีที่บริษัทเป็นผู้ด าเนินการ

ดังกล่าว หรือให้บุคคลอื่นเป็นผู้ด าเนินการแทนบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทขอโอกาสในการ

จัดการแก้ไขข้อกังวลของคุณก่อนที่คุณจะติดต่อหน่วยงานที่มีอ านาจ ทั้งนี้ เมื่อคุณมีข้อกังวล

ใดๆ บริษัทขอให้คุณติดต่อบริษัทในโอกาสแรก 

การใช้สิทธิข้อใดข้อหนึ่งดังกล่าวข้างต้น คุณสามารถติดต่อบริษัทได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏในหัวข้อ 

“ติดต่อบริษัท” 

ทั้งนี้ การที่คุณขอใช้สิทธิของคุณตามที่ก าหนดข้างต้นอาจมีข้อจ ากัดสิทธิตามกฎหมาย และใน

บางกรณีบริษัทสามารถปฏิเสธค าขอของคุณเมื่อมีเหตุผลอันสมควรและเป็นไปโดยชอบด้วย

กฎหมาย เช่น ในกรณีที่บริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือตามค าสั่งศาล 

 

 



 
 

6. ติดต่อบริษัท 

หากคุณมีข้อสงสัย ต้องการเสนอแนะ หรือมีข้อกังวลใดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของบริษัทในเรื่องการ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือหากคุณต้องการยื่นค าขอเพื่อใช้สิทธิใดตามที่ปรากฏในประกาศฉบับ

นี้ โปรดติดต่อบริษัทได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏด้านล่างนี้ บริษัทจะพยายามตอบค าขอของคุณและให้ข้อมูล

เพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

อีเมล: dpo-adlc@krungsrileasing.com 

ที่อยู่: บริษัท อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง จ ากัด อาคารกรุงศรีเพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้น 14 เลขที่ 

550 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330   

โทรศัพท์: 0-2208-2300 
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