
ข้อตกลงความเป็นส่วนตวัสําหรับ

 บริษทั รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ จาํกดั 

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้ตกลงเงื�อนไข

อธิบายวิธีการที� KTBGS เกบ็รวบรวม ใช ้และ 

แจง้สิทธิตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล

กิจกรรมการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ

ข้อตกลงความเป็นส่วนตัวฉบับนี�  ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล โดยขอ้มูลส่วนบุคคลที�

KTBGS เก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ

ส่วนบุคคลของบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบัคู่คา้ผูม้าติดต่อทางธุรกิจ

ผูจ้าํหน่าย ตวัแทนขาย ผูใ้หบ้ริการจากภายนอก

ธรรมดา ผูติ้ดต่อ ตวัแทนบุคคลธรรมดาผูรั้บมอบอาํานาจ ลูกจา้ง พนกังาน เจา้หนา้ที� บุคลากร และบุคคลอื�นใน

ทาํนองเดียวกนัของคู่คา้ทางธุรกิจ (รวมเรียกวา่ 

ข้อตกลงความเป็นส่วนตัว

ต่างประเทศซึ� งข้อมูลส่วนบุคคลที�

ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น จากท่านโดยตรง 

เสนอขายสินค้าหรือให้บริการกบั 

ปฏิสัมพนัธ์กบั KTBGS ซึ� งรวมถึงการมีปฏิสัมพนัธ์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของ

KTBGS แอปพลิเคชนัทางโทรศพัทมื์อถือ ทางอีเมล โทรศพัท ์ผ่านแบบสอบถาม นามบตัร ไปรษณีย ์ระหว่างการ

ประชุมและงานกิจกรรมต่าง ๆ หรือ เมื�อ

แทน หรือเป็นตวัแทน จากบริษทัในเครือ

แหล่งขอ้มูลในระบบ ระบบไดรฟ์กลางของ

หรือช่องทางการสื�อสารอื�น ๆ ที� KTBGS

ความเป็นส่วนตวัฉบบันี�  พร้อมกบัขอ้กาํหนด

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจระหว่าง KTBGS

การเกบ็รวบรวม การใช ้และ/หรือ การ เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลที�เกี�ยวกบัตวั

 1.  KTBGS เกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง 

 1.1  ข้อมูลส่วนบุคคลที� KTBGS

  ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ขอ้มูลใดๆ เกี�ยวกับ

โดยตรงหรือออ้ม (ไม่รวมถึงขอ้มูลของผูถึ้งแก่กรรม

   ข้อมูลส่วนบุคคลที�ละเอียดอ่อน

ละเอียดอ่อนตามกฏหมาย  KTBGS

บุคคลที�ละเอียดอ่อน เฉพาะกรณีที� KTBGS

ข้อตกลงความเป็นส่วนตวัสําหรับคู่ค้าผู้มาตดิต่อทางธุรกจิ 

บริษทั รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ จาํกดั (“KTBGS”) ตระหนกัดีถึงความสําคญั

ขอ้ตกลงเงื�อนไขความเป็นส่วนตวัฉบบันี�  (“ข้อตกลงความเป็นส่วนตัว

เกบ็รวบรวม ใช ้และ /หรือโอนขอ้มูลไปยงัต่างประเทศซึ� งขอ้มูลส่วนบุคคลตลอดจนการ

ตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ทั�งนี�  เพื�อแสดงความโปร่งใสของ 

กิจกรรมการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือ โอนไปยงัต่างประเทศซึ� งขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลที�

ฉบับนี�  ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล โดยขอ้มูลส่วนบุคคลที�

เก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือ โอนไปยงัต่างประเทศ ตามข้อตกลงความเป็นส่วนตัว

คู่คา้ผูม้าติดต่อทางธุรกิจที� KTBGS จดัซื�อจดัจา้ง สินคา้และ

ผูจ้าํหน่าย ตวัแทนขาย ผูใ้หบ้ริการจากภายนอก) (รวมเรียกวา่ "คู่ค้าทางธุรกจิ”) เช่น ผูแ้ทนนิติบุคคล ผูถื้อหุน้บุคคล

ตวัแทนบุคคลธรรมดาผูรั้บมอบอาํานาจ ลูกจา้ง พนกังาน เจา้หนา้ที� บุคลากร และบุคคลอื�นใน

รวมเรียกวา่ "ท่าน") 

เป็นส่วนตัวฉบับนี� ใช้บังคับกับการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย และ

างประเทศซึ� งข้อมูลส่วนบุคคลที� เกี�ยวกับท่าน โดย KTBGS อาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

โดยตรง (ตวัอย่างเช่น เมื�อท่านในนามของคู่คา้ทางธุรกิจของ

 KTBGS ซึ� งรวมถึง การลงนามในสัญญา การกรอก แบบฟอร์ม เ

ซึ� งรวมถึงการมีปฏิสัมพนัธ์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของ KTBGS

แอปพลิเคชนัทางโทรศพัทมื์อถือ ทางอีเมล โทรศพัท ์ผ่านแบบสอบถาม นามบตัร ไปรษณีย ์ระหว่างการ

ประชุมและงานกิจกรรมต่าง ๆ หรือ เมื�อ KTBGS ไปเยี�ยมเยือนท่าน) จากคู่คา้ทางธุรกิจที�ท่าน

เป็นตวัแทน จากบริษทัในเครือ หรือบุคคลภายนอก เช่น คู่คา้ทางธุรกิจรายอื�น ๆ ของ

แหล่งขอ้มูลในระบบ ระบบไดรฟ์กลางของ KTBGS หรือระบบซอฟท์แวร์ ขนส่ง และ/หรือ ไฟลอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

KTBGS เกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม โปรดอ่าน

พร้อมกบัขอ้กาํหนด และเงื�อนไข ขอ้ตกลง สัญญา และ/หรือ เอกสารอื�นใด

KTBGS กบัคู่คา้ทางธุรกิจของ KTBGS ซึ� งอาจมีการกาํหนดแยกต่างหากเกี�ยวกบั

หรือ การ เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลที�เกี�ยวกบัตวัท่าน 

เกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง  

KTBGS เกบ็รวบรวม  

หมายถึง ขอ้มูลใดๆ เกี�ยวกับท่านโดยที�ข้อมูลนั�นสามารถระบุตวัตน

ขอ้มูลของผูถึ้งแก่กรรม) ตามที�ไดร้ะบุไวด้า้นล่าง 

ข้อมูลส่วนบุคคลที�ละเอียดอ่อน  หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที�ถูกจัดให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที�

KTBGS จะเก็บ รวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือโอนไปยงัต่างประเทศ

KTBGS ไดรั้บความยินยอมโดยชดัแจง้ หรือตามที�กฎหมายอนุญาต 

ตระหนกัดีถึงความสําคญัในการ

เป็นส่วนตัว”) จดัทาํขึ�นเพื�อ

โอนขอ้มูลไปยงัต่างประเทศซึ� งขอ้มูลส่วนบุคคลตลอดจนการ

ทั�งนี�  เพื�อแสดงความโปร่งใสของ KTBGS เกี�ยวกบั

ศซึ� งขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลที�ระบุไวใ้น

ฉบับนี�  ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล โดยขอ้มูลส่วนบุคคลที� 

เป็นส่วนตัวจะเป็นขอ้มูล

จดัซื�อจดัจา้ง สินคา้และ/หรือบริการ (เช่น     

นิติบุคคล ผูถื้อหุน้บุคคล

ตวัแทนบุคคลธรรมดาผูรั้บมอบอาํานาจ ลูกจา้ง พนกังาน เจา้หนา้ที� บุคลากร และบุคคลอื�นใน

รวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนไปยัง

อาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว         

ทางธุรกิจของ KTBGS ติดต่อเพื�อ

ซึ� งรวมถึง การลงนามในสัญญา การกรอก แบบฟอร์ม เมื�อท่านมี

KTBGS ผ่านเวบ็ไซต์ของ 

แอปพลิเคชนัทางโทรศพัทมื์อถือ ทางอีเมล โทรศพัท ์ผ่านแบบสอบถาม นามบตัร ไปรษณีย ์ระหว่างการ

ท่านทาํงานให ้ดาํเนินการ

ทางธุรกิจรายอื�น ๆ ของ KTBGS จาก

หรือ ไฟลอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

อย่างไรก็ตาม โปรดอ่านข้อตกลง

หรือ เอกสารอื�นใดที�เกี�ยวขอ้งกบั

ซึ� งอาจมีการกาํหนดแยกต่างหากเกี�ยวกบั

โดยที�ข้อมูลนั�นสามารถระบุตวัตนท่านไดไ้ม่ว่า

หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที�ถูกจัดให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที�

หรือโอนไปยงัต่างประเทศซึ� งขอ้มูลส่วน

แจง้ หรือตามที�กฎหมายอนุญาต  



  KTBGS อาจเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ทั�งนี�  ขอ้มูลส่วนบุคคลที� KTBGS เก็บรวบรวมจะ

ขึ�นอยูก่บัความสมัพนัธ์ทางธุรกิจในปัจจุบนั หรือที�อาจเกิดขึ�นในอนาคตกบัท่าน หรือคู่คา้ทางธุรกิจที�ท่านทาํงานให ้

ดาํเนินการแทน หรือเป็นตวัแทน โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี�  

   1)  ข้อมูลรายละเอียดส่วนตัว เช่น คาํหน้าชื�อ ชื�อ นามสกุล อายุ เพศ รูปถ่าย วิดิโอ กลอ้งโทรทศัน ์   

วงจรปิด พิกดัทางภูมิศาสตร์ วนัเดือนปีเกิด สัญชาติ สถานะการสมรส ขอ้มูลสถานภาพทางการเงิน (เช่น ขอ้มูล

หนงัสือรับรองฐานะทางการเงิน ขอ้มูลเครดิต แหล่งที�มาของเงินได ้สินทรัพยถ์าวร และหนี� สิน) ขอ้มูลในบตัรที�

รัฐบาลออกให ้(เช่น หมายเลขบตัรประชาชน หมายเลขหนงัสือเดินทาง ใบอนุญาตทาํงาน หมายเลขประจาํตวัผูเ้สีย

ภาษี หมายเลขใบขบัขี� หมายเลขทะเบียนบา้น) ขอ้มูลหลกัประกนัการทาํงาน (เช่น เงินสด แคชเชียร์เช็ค หนงัสือ  

คํ�าประกนัของธนาคาร) ขอ้มูลเกี�ยวกบัรถยนต ์(เช่น หมายเลขตวัถงั หมายเลขทะเบียนรถยนต)์ ลายมือชื�อ (รวมถึง

ลายมือชื�ออิเล็กทรอนิกส์) ขอ้มูลรหัสประจาํตวัคู่คา้ (รวมถึงประเภทคู่คา้) ขอ้มูลบญัชีธนาคารและการชาํระเงิน 

(เช่น ชื�อเจา้ของบญัชี ธนาคารที�เปิดบญัชี ประเภทบญัชี และหมายเลขบญัชีธนาคาร ชื�อบญัชีผูรั้บประโยชน์ วนัที�

ชาํระเงิน วิธีการชาํระเงิน สกลุเงินที�ชาํระ และบญัชีที�ทาํการชาํระเงิน รายละเอียดการโอนเงินใน/นอกประเทศไทย) 

และขอ้มูลระบุตวับุคคลอื�น (เช่น รหสัประจาํตวัไลน)์ ขอ้มูลที�ดินที�ท่านเป็นเจา้ของ (เช่น หมายเลขหนงัสือสาํคญั

แสดงกรรมสิทธิ� ในที�ดิน)  

  2)  ข้อมูลการศึกษา เช่น ประวติัการศึกษา วฒิุการศึกษา ขอ้มูลแสดงคุณวฒิุอื�น ๆ  

  3)  ข้อมูลการทํางาน เช่น อาชีพ ตาํแหน่ง รายละเอียดงาน ประเภทของธุรกิจ ประเภทขององค์กรที�

ทาํงาน อายกุารทาํงาน สถานที�ทาํงาน ขอ้มูลในใบสมคัรงาน ขอ้มูลในใบประวติัตวัยอ่ 

  4)  ข้อมูลการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศพัท ์หมายเลขโทรศพัท์มือถือ หมายเลขโทรสาร ที�อยู่ อีเมล 

และขอ้มูลที�คลา้ยกนัอื�นๆ 

  5)  ข้อมูลอื�นที�มีการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยที�เกี�ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่าง KTBGS 

กับคู่ค้าทางธุรกิจ เช่น ขอ้มูลที�ท่านใหแ้ก่ KTBGS ในสัญญา แบบฟอร์ม หรือแบบสาํรวจ รายชื�อกรรมการบริษทั 

รายชื�อผูถื้อหุน้ หนงัสือมอบอาํนาจ เอกสารวา่ดว้ยขอบเขตงาน (TOR) บนัทึกขอ้มูลคอมพิวเตอร์  

  6)  ข้อมูลที�ละเอียดอ่อน เช่น ขอ้มูลที�ละเอียดอ่อนที�ไดรั้บจากบตัรประจาํตวัประชาชน (เช่น ศาสนา) 

โดยท่านจะตอ้งปกปิดขอ้มูลที�ละเอียดอ่อนดงักล่าวก่อนส่งมอบให้ KTBGS ทุกครั� ง หรือยินยอมให้ KTBGS 

ดาํเนินการปกปิดขอ้มูลที�ละเอียดอ่อนของท่านได ้

  ทั�งนี�  KTBGS จะเก็บ รวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือโอนไปยงัต่างประเทศซึ� งขอ้มูลที�ละเอียดอ่อน เมื�อ

ไดรั้บความยินยอมโดยชดัแจง้จากท่านเท่านั�นหรือตามที�กฎหมายอนุญาต  

 1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที�สาม  

  หากท่านให้ขอ้มูลบุคคลที�สามแก่ KTBGS เช่น ขอ้มูลที�ระบุตวัคู่สมรสหรือบุตรของท่าน ขอ้มูลของ

พนกังานของ KTBGS ที�เกี�ยวขอ้งกบัท่านและบุคคลอื�นใดที�ท่านมีความสัมพนัธ์อนัเกี�ยวเนื�องกบัความสัมพนัธ์ที�

ท่านมีกบั KTBGS โปรดแจง้ข้อตกลงความเป็นส่วนตัวนี�แก่บุคคลที�สามดงักล่าวเพื�อให้รับทราบข้อตกลงความ

เป็นส่วนตวั และขอความยินยอมหากจาํเป็น หรือมีฐานทางกฎหมายอื�นในการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลที�

สามมายงั KTBGS ดว้ย  

 



2. เหตุใด KTBGS จงึเกบ็ รวบรวม  ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  

 KTBGS อาจเก็บ รวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือโอนไปยงัต่างประเทศซึ� งขอ้มูลส่วนบุคคล และขอ้มูลส่วน

บุคคลที�ละเอียดอ่อน เพื�อวตัถุประสงคต่์อไปนี�   

 2.1  วตัถุประสงค์ที�อาศัยความยนิยอมของท่าน  

  KTBGS อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที�ละเอียดอ่อนของท่านตามที�ปรากฏในเอกสารระบุตัวตน (เช่น 

ศาสนา) เพื�อวตัถุประสงคใ์นการพิสูจนแ์ละยืนยนัตวัตน  

  หาก KTBGS อาศยัความยินยอมจากท่านในการเก็บ รวบรวม ใช ้และ/หรือ โอนไปยงัต่างประเทศซึ� ง

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมของท่านตลอดเวลา ซึ� งท่านสามารถทาํไดโ้ดยติดต่อช่อง

ทางการติดต่อตามที�ระบุในขอ้ 8. หรือตามที� KTBGS กาํหนด การถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บ

รวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ� งข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที� มีความ

ละเอียดอ่อนที�ท่านไดใ้หค้วามยินยอมไปแลว้ก่อนที�จะมีการถอนความยินยอม  

 2.2  วตัถุประสงค์ต่าง ๆ และฐานทางกฎหมายอื�น ๆ สําหรับการเกบ็ รวบรวม  ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน

บุคคลของท่าน  

  KTBGS จะเกบ็ รวบรวม  ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน โดยอาศยัฐานทางกฎหมายว่า

ดว้ยประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย ฐานการเขา้ทาํและการปฏิบติัตามสัญญา ฐานการปฏิบติัตามกฎหมาย หรือ

ฐานทางกฎหมายอื�นๆ ตามที�กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลอนุญาต แลว้แต่กรณี ทั�งนี�  ขึ�นอยู่กบั

ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่ง KTBGS กบัท่าน เพื�อวตัถุประสงคต่์อไปนี�   

(1) เพื�อการสื� อสารทางธุรกิจ : เช่น การสื�อสารกับคู่ค้าทางธุรกิจเกี�ยวกับสินค้าและบริการ และ

โครงการของ KTBGS หรือคู่คา้ทางธุรกิจ เช่น โดยการส่งเอกสาร ตอบคาํถาม ตอบกลบัคาํขอ หรือรายงานความ

คืบหนา้การดาํเนินการ  

(2)  เพื�อการเลือกคู่ค้าทางธุรกิจ เช่น การประเมินความเหมาะสมและคุณสมบติัของท่านและคู่คา้ทาง

ธุรกิจ การยืนยนัตวัตนของท่าน และสถานะการเป็นคู่คา้ทางธุรกิจ การตรวจสอบสถานะกิจการ หรือการตรวจสอบ

ประวติัในรูปแบบอื�น ๆ หรือการประเมินความเสี�ยงสาํหรับตวัท่านและคู่คา้ทางธุรกิจ (ซึ� งรวมถึง การตรวจสอบกบั

หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายสําหรับขอ้มูลที�มีการเปิดเผยต่อสาธารณะและ/หรือบนัทึกลงบญัชีดาํ) การออกคาํขอ

เสนอราคาและประมูลราคา การเขา้ทาํสัญญากบัท่านหรือคู่คา้ทางธุรกิจ การประเมินการบริหารงานของท่านและ    

คู่คา้ทางธุรกิจ  

(3)  เพื�อการจดัการข้อมูลของคู่ค้าทางธุรกิจ : เช่น การสร้างบญัชีคู่คา้ทางธุรกิจ การบนัทึกขอ้มูลลงใน

ระบบ การรักษาและการปรับปรุงรายการ/สารบบของคู่คา้ทางธุรกิจ (ซึ� งรวมถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน) การเก็บ

และบริหารจดัการสญัญาและเอกสารที�เกี�ยวขอ้งที�อาจมีชื�อของท่านอยู ่ 

(4)  เพื�อจัดการความสัมพันธ์กับท่าน : เช่น การวางแผน การดาํเนินการ และการจดัการความสัมพนัธ์

และสิทธิ (ทางสัญญา) กบัคู่คา้ทางธุรกิจ เช่น การพิจารณาแต่งตั�ง ยกเลิก หรือมอบอาํนาจใหคู่้คา้ทางธุรกิจเพื�อ

ดาํเนินการทาํธุรกรรมต่าง ๆ การทาํธุรกรรมหรือการสั�งซื�อผลิตภณัฑห์รือบริการ การประมวลผลการชาํระเงิน การ

ทาํกิจกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบับญัชี การตรวจสอบบญัชี การออกใบเรียกเก็บเงิน และการเก็บเงิน การจดัการให้มีการ

ขนส่งและจดัส่ง การใหบ้ริการสนบัสนุน  



(5)  เพื�อการวิเคราะห์ธุรกิจและการปรับปรุง : เช่น การทาํวิจยั การวิเคราะห์ขอ้มูล การประเมิน การ

สาํรวจ และการทาํรายงาน เกี�ยวกบัสินคา้และบริการของคู่คา้ทางธุรกิจ และผลการดาํเนินงานของท่านหรือของคู่คา้

ทางธุรกิจ  

(6)  เพื�อบริหารจัดการระบบและการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : เช่น การใหก้ารสนบัสนุน

ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝ่ายช่วยเหลือ การจดัการการเขา้ถึงระบบใด ๆ ที� KTBGS ไดม้อบสิทธิในการ

เขา้ถึงใหแ้ก่ท่าน การลบบญัชีที�ไม่มีการใชง้าน การใชม้าตรการควบคุมทางธุรกิจ เพื�อใหส้ามารถดาํเนินธุรกิจได ้

และเพื�อให ้ KTBGS สามารถระบุและแกไ้ขปัญหาในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ KTBGS และเพื�อรักษา

ความมั�นคงปลอดภยัในระบบของ KTBGS ทาํการพฒันา ปรับใช ้ดาํเนินการ และดูแลรักษาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(7)  เพื�อการตรวจสอบดูแลความมั�นคงปลอดภัยและระบบ : เช่น การยืนยนัตวัตนและการควบคุมการ

เขา้ถึงตามที� เกี�ยวขอ้ง การตรวจสอบดูแลระบบ อุปกรณ์ และอินเทอร์เน็ต การรักษาความมั�นคงปลอดภยัทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอาชญากรรม รวมถึงการจดัการความเสี�ยงและการป้องกนัการ

ฉอ้โกง การรายงานอุบติัเหตุ  

(8)  เพื�อการจดัการกบัข้อพพิาท : เช่น การยติุขอ้พิพาท การบงัคบัใชส้ญัญา การก่อตั�งสิทธิเรียกร้องตาม

กฎหมาย การก่อตั�ง การใช ้หรือการยกขึ�นต่อสูสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย รวมถึงการมอบอาํนาจ 

 (9)  เพื�อการบริหารจัดการและการสื� อสารระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร : เช่น การจัดกิจกรรม

ประชาสัมพนัธ์ภายในองค์กร และปฏิบติัตามขอ้กาํหนดทางธุรกิจที�เหมาะสม ซึ� งรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเฉพาะการ

จดัซื�อจดัจา้ง การเบิกจ่ายเงิน การจดัการภายใน การ ฝึกอบรม การตรวจสอบ การรายงาน การส่งหรือจดัการเอกสาร 

การประมวลผลขอ้มูล การควบคุม หรือการจดัการความเสี�ยง การวิเคราะห์ และการวางแผนทางสถิติและแนวโนม้

ต่าง ๆ และกิจกรรมอื�น ๆ ที�คลา้ยกนัหรือเกี�ยวขอ้ง  

(10)  เพื�อปฏิบัติตามกฎหมาย : เช่น เพื�อปฏิบติัตามกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรือคาํสั�งของ

หน่วยงานรัฐ ซึ� งรวมถึงคาํสั�งของหน่วยงานรัฐนอกประเทศไทย และ/หรือ ให้ความร่วมมือกบัศาล ผูมี้อาํนาจ 

หน่วยงานของรัฐบาล และหน่วยงานบงัคบัใช้กฎหมาย เมื�อ KTBGS มีเหตุผลให้เชื�อว่ากฎหมายกาํหนดให ้

KTBGS ปฏิบติัดงักล่าว และหากจาํเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื�อปฏิบติัตามกฎหมาย กระบวนการ 

หรือคาํสั�งของรัฐบาล เพื�อการปฏิบติัตามขอ้บงัคบั ระเบียบ และแนวทางปฏิบติัต่าง ๆ (เช่น เพื�อขอใบอนุญาตใน

การประกอบธุรกิจตามที�กฎหมายกาํหนด) รวมถึงการประสานงานและการติดต่อกบัหน่วยงานรัฐบาล ศาล หรือ

องค์คณะที�เกี�ยวขอ้ง (เช่น กรมสรรพากร สานกังานตาํรวจแห่งชาติ และสํานกังานการตรวจเงินแผ่นดิน) รวมถึง 

การสืบสวน การร้องเรียน และ/หรือการป้องกนัอาชญากรรมหรือการฉอ้โกง  

(11)  เพื�อป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวติ ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 

(12)  เพื�อจดัให้มคีวามรับผดิชอบต่อสังคมและสิ�งแวดล้อมขององค์กร  

ทั�งนี�  หากท่านไม่ใหข้อ้มูลส่วนบุคคลกบั KTBGS อาจส่งผลกระทบต่อท่าน เช่น KTBGS ไม่อาจดาํเนิน

ธุรกรรมกบัท่านหรือคู่คา้ทางธุรกิจได ้ท่านหรือคู่คา้ทางธุรกิจอาจไม่ไดรั้บความความสะดวก หรือไม่ไดรั้บการ

ปฏิบติัตามสัญญาและท่านหรือคู่คา้ทางธุรกิจอาจไดรั้บความเสียหายหรือการเสียโอกาส นอกจากนี�  การที�ท่าน

ไม่ให้ขอ้มูลดงักล่าวยงัอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบติัตามกฎหมายใด ๆ ที� KTBGS หรือท่านหรือคู่คา้ทางธุรกิจ

ตอ้งปฏิบติัตามและอาจมีบทกาํหนดโทษที�เกี�ยวขอ้ง 



3.  KTBGS อาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กบัใครบ้าง 

         KTBGS อาจเปิดเผยหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านให้กบับุคคลที�สามดงัต่อไปนี�  ซึ� งเก็บรวบรวม ใช ้

เปิดเผย และ/หรือ โอนไปยงัต่างประเทศซึ�งขอ้มูลส่วนบุคคลตามวตัถุประสงคภ์ายใตน้โยบายนี�  บุคคลที�สามเหล่านี�

อาจอยูใ่นประเทศไทยหรือนอกประเทศไทยก็ได ้ท่านสามารถดูขอ้ตกลงเงื�อนไขเป็นส่วนตวัของบุคคลเหล่านี� เพื�อ

ทราบรายละเอียดเกี�ยวกบัวิธีที�บุคคลเหล่านี� เก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เนื�องจาก

ท่านคือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในข้อตกลงเงื� อนไขเป็นส่วนตัวของบุคคลที�สามดังกล่าวด้วยเช่นกัน 

      3.1 บมจ.ธนาคารกรุงไทย (“ธนาคาร”) หรือลูกค้ารายอื�นๆ ของ KTBGS 

  KTBGS อาจตอ้งเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื�อวตัถุประสงคที์�ระบุไวใ้นขอ้ 2 ขา้งตน้แก่ธนาคาร

หรือลูกคา้รายอื�นๆ ของ KTBGS ซึ� งการเปิดเผยดงักล่าวธนาคารหรือลูกคา้รายอื�นๆ ของ KTBGS  สามารถใช้

ความยินยอมที� KTBGS ไดม้าหรือมีฐานทางกฎหมายอื�นตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  

       3.2  ผู้ให้บริการของ KTBGS 

                 KTBGS อาจใชบ้ริการบริษทั ตวัแทน หรือผูรั้บจา้งอื�นเพื�อใหบ้ริการต่าง ๆ แทน KTBGS หรือเพื�อช่วย

ในการจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการใหแ้ก่ท่าน  KTBGS อาจแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการหรือ

ผูจ้ ัดหาผลิตภัณฑ์บริการจากภายนอก ซึ� งรวมถึงแต่ไม่จาํกัดเฉพาะ (1) ผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ต ซอฟต์แวร์ 

นกัพฒันาเวบ็ไซต ์สื�อดิจิทลั ผูใ้หบ้ริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและบริษทัผูใ้หบ้ริการสนบัสนุนดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ (2) ผูใ้หบ้ริการดา้นโลจิสติกส์และการขนส่ง (3) ผูใ้หบ้ริการดา้นการชาํระเงินและระบบการชาํระเงิน 

(4) บริษทัที�ใหบ้ริการดา้นการวิจยั (5) บริษทัที�ใหบ้ริการดา้นการวิเคราะห์ (6) บริษทัที�ใหบ้ริการดา้นการสาํรวจ    

(7) ผูต้รวจสอบบญัชี (8) ศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้ (9) บริษทัที�ใหบ้ริการดา้นการตลาด สื�อโฆษณา การออกแบบ การ

สร้างสรรค ์และการสื�อสาร (10) บริษทัที�ใหบ้ริการดา้นแคมเปญ งานกิจกรรม การจดังานดา้นการตลาด และการ

บริหารลูกคา้สัมพนัธ์ (11) ผูใ้หบ้ริการดา้นโทรคมนาคมและการสื�อสาร (12) ผูใ้หบ้ริการดา้นธุรการจากภายนอก 

(13) ผูใ้หบ้ริการดา้นการจดัเก็บขอ้มูลและบริการคลาวด ์(14) ผูใ้หบ้ริการดา้นการพิมพ ์(15) ทนายความ ที�ปรึกษา

ทางกฎหมาย เพื�อประโยชน์ของ KTBGS รวมถึงการใชสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมายและต่อสู้สิทธิเรียกร้องในทาง

กฎหมาย ผูต้รวจสอบบัญชีและ/หรือผูป้ระกอบวิชาชีพอื�น ๆ ในการช่วยเหลือการดําเนินธุรกิจของKTBGS        

(16) ผูใ้หบ้ริการดา้นการจดัเกบ็และ/หรือทาํลายเอกสาร (17) ผูใ้หบ้ริการติดตามทวงถามหนี�  

ในระหว่างการให้บริการดังกล่าว ผูใ้ห้บริการอาจมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม 

KTBGS จะใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผูใ้หบ้ริการเท่าที�จาํเป็นต่อการใหบ้ริการเท่านั�น และKTBGSจะขอให ้  

ผูใ้หบ้ริการไม่ใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื�อวตัถุประสงคอื์�น ๆ KTBGS จะดาํเนินการใหแ้น่ใจว่าผูใ้หบ้ริการที�

KTBGSทาํงานดว้ย รักษาความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามที�กฎหมายกาํหนด 

3.3  บุคคลภายนอกที�กฎหมายกาํหนด 

    ในบางกรณี KTBGS อาจตอ้งเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื�อปฏิบติัตามกฎหมาย รวมถึงคาํสั�งที�

ออกตามกฎหมาย ซึ� งรวมถึงหน่วยงานบงัคบัใช้กฎหมาย ศาล กรมบงัคบัคดี ผูมี้อาํนาจ หน่วยงานรัฐบาล (เช่น 

สาํนกังานตรวจเงินแผ่นดิน กรมสรรพากร และ/หรือ หน่วยงานอื�น ๆ) หรือบุคคลอื�นหาก KTBGS เชื�อว่ามีความ

จาํเป็นตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย หรือเพื�อปกป้องสิทธิของKTBGS สิทธิของบุคคลที�สาม หรือเพื�อความปลอดภยั

ของบุคคล หรือเพื�อตรวจสอบ ป้องกนั หรือแกไ้ขปัญหาการทุจริต ความมั�นคง ความปลอดภยั รวมทั�งความเสี�ยง

อื�นใด 



 3.4  ผู้รับโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าที� 

        ในกรณีของการฟื� นฟูกิจการ การควบรวมกิจการ การโอนธุรกิจไม่ว่าทั�งหมดหรือส่วนหนึ� ง การขาย   

การซื� อ การดําเนินกิจการร่วมค้า  การมอบ การโอน หรือการจําหน่ายส่วนหนึ� งหรือทั� งหมดของธุรกิจ          

ทรัพยสิ์น หุ้น หรือธุรกรรมอื�นที�คลา้ยกนั KTBGS ย่อมมีความจาํเป็นที�จะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน

ให้แก่บุคคลที�สามที�ไดรั้บการโอนหรือที�ประสงค์จะรับโอนสิทธิของ KTBGS ทั�งนี�  KTBGS จะดาํเนินการให้

บุคคลดังกล่าวต้องปฏิบัติตามข้อตกลงความเป็นส่วนตัวนี�  เมื�อเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยงั

ต่างประเทศซึ�งขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

4.  การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศ 

 KTBGS อาจจะตอ้งโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านออกนอกประเทศไทยไปยงัต่างประเทศซึ� งอาจมีมาตรฐานดา้น

การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลที�สูงกว่าหรือตํ�ากว่าประเทศไทย เช่น เมื�อ KTBGS เก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน

บนแพลตฟอร์มคลาวด์หรือเซิร์ฟเวอร์ที�ตั� งอยู่นอกประเทศไทยเพื�อรับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  เมื�อมีความจาํเป็นตอ้งโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศที�มีมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บุคคลตํ�ากว่าประเทศไทย KTBGS จะดาํเนินการใหแ้น่ใจว่ามีการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลที�ถูกโอนในระดบัที�

เพียงพอ หรือดาํเนินการใหแ้น่ใจว่ากฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลที�เกี�ยวขอ้งอนุญาตใหโ้อนขอ้มูล

ส่วนบุคคลได ้เช่น KTBGS อาจจะตอ้งไดรั้บคาํยืนยนัตามสัญญาจากบุคคลภายนอกที�มีสิทธิเขา้ถึงขอ้มูลส่วน

บุคคลดงักล่าวว่าขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจะไดรั้บการคุม้ครองภายใตม้าตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลที�

เทียบเท่ากบัประเทศไทย 

5.  KTBGS เกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานเพยีงใด 

KTBGS จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไวโ้ดยมีระยะเวลาเท่าที�จาํเป็นต่อการดาํเนินการตาม

วตัถุประสงค์ที� KTBGS ไดรั้บขอ้มูลดงักล่าวมา ทั�งนี�  เพื�อการปฏิบติัตามกฎหมาย KTBGS อาจตอ้งเก็บรักษา

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวน้านขึ�นหากกฎหมายกาํหนด 

6.  สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

สิทธิในส่วนนี�หมายถึงสิทธิตามกฎหมายที�เกี�ยวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ� งท่านอาจขอใชสิ้ทธิเหล่านี� ต่อ

บุคคลที�กฎหมายกาํหนด ทั�งนี�  ภายใตเ้งื�อนไขที�กฎหมายกาํหนดและกระบวนการจดัการสิทธิของ KTBGS สิทธิ

ดงักล่าวรวมถึงสิทธิต่อไปนี�  

(1)  สิทธิในการเขา้ถึง ท่านอาจมีสิทธิเขา้ถึงหรือขอสาํเนาของขอ้มูลส่วนบุคคลที� KTBGS เก็บ รวบรวม ใช ้

เปิดเผย และ/ หรือโอนไปยงัต่างประเทศเกี�ยวกบัตวัท่าน เพื�อความเป็นส่วนตวัและความปลอดภยัของท่าน KTBGS 

อาจขอใหท่้านยืนยนัตวัตนก่อนใหข้อ้มูลส่วนบุคคลที�ท่านขอ 

 (2)  สิทธิในการแกไ้ขขอ้มูล ท่านอาจมีสิทธิในการขอให้แกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านที� KTBGS เก็บ

รวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือโอนไปยงัต่างประเทศ หากขอ้มูลส่วนบุคคลนั�นไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกตอ้ง ก่อให้เกิด

ความเขา้ใจผิด หรือไม่เป็นปัจจุบนั 



 (3)  สิทธิในการโอนยา้ยขอ้มูล ท่านอาจมีสิทธิขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลที� KTBGS มีเกี�ยวกบัตวัท่าน ใน

รูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์และมีโครงสร้างชดัเจน และมีสิทธิขอใหโ้อนขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวใหแ้ก่ผูค้วบคุมขอ้มูล

ส่วนบุคคลอื�น โดยที�ขอ้มูลนี� เป็น (ก) ขอ้มูลส่วนบุคคลที�ท่านใหไ้วแ้ก่ KTBGS (ข) หาก KTBGS เก็บรวบรวม ใช ้

เปิดเผย และ/หรือโอนไปยงัต่างประเทศ ซึ� งขอ้มูลส่วนบุคคลนี�โดยอาศยัความยินยอมของท่านหรือเพื�อปฏิบติัตาม

สญัญาที�มีกบัท่าน 

(4)  สิทธิในการคดัคา้น ท่านอาจมีสิทธิคดัคา้นการเกบ็รวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือโอนไปยงัต่างประเทศ

ซึ�งขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านบางรายการได ้เช่น คดัคา้นไม่ใหใ้ชเ้พื�อทาํการตลาดทางตรง 

(5)  สิทธิในการจาํกดัการใชง้านขอ้มูลส่วนบุคคล ท่านอาจมีสิทธิจาํกดัการใชง้านขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน

ไดใ้นบางกรณี 

(6)  สิทธิในการถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมของท่านไดทุ้กเมื�อ สําหรับวตัถุประสงค์ต่าง  ๆ   

ที�ท่านไดย้ินยอมให ้KTBGS เกบ็รวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือโอนไปยงัต่างประเทศซึ�งขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

(7)  สิทธิในการลบขอ้มูลส่วนบุคคล ท่านอาจมีสิทธิขอให ้KTBGS ลบขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทาํให้

ขอ้มูลส่วนบุคคลนั�นไม่สามารถระบุตวับุคคลได ้ยกเวน้แต่ว่า KTBGS ไม่จาํเป็นตอ้งดาํเนินการดงักล่าวหาก 

KTBGS ตอ้งเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวเพื�อปฏิบติัตามกฎหมาย หรือเพื�อการก่อตั�งสิทธิเรียกร้องตาม

กฎหมาย การปฏิบติัตามหรือการใชสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ�นต่อสูสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

 (8)  สิทธิในการร้องเรียน ท่านอาจมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง หากท่านเชื�อว่าการเก็บรวบรวม 

ใช ้เปิดเผย และ/หรือโอนไปยงัต่างประเทศซึ� งขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านนั�นไม่ชอบดว้ยกฎหมายหรือไม่เป็นไป

ตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

หากท่านตอ้งการใชสิ้ทธิใด ๆ ที�ระบุในส่วนนี�  ท่านสามารถติดต่อ KTBGS ไดโ้ดยใชที้�อยู่ในส่วน "ติดต่อ 

KTBGS" คาํร้องขอใชสิ้ทธิใดๆ ขา้งตน้ อาจถูกจาํกดัโดยกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง อาจมีบางกรณีที� KTBGS สามารถ

ปฏิเสธคาํขอของท่านไดโ้ดยสมควรและโดยชอบ เช่น เมื�อ KTBGS ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายหรือคาํสั�งศาล 

หากท่านเชื�อวา่การเกบ็รวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือโอนไปยงัต่างประเทศซี�งขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านโดย 

KTBGS เป็นการละเมิดกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงาน

ที�เกี�ยวขอ้งกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล อยา่งไรกต็าม ท่านอาจแจง้ให ้KTBGS ทราบถึงขอ้กงัวลของท่านก่อน

เพื�อให ้ KTBGS พิจารณาแกไ้ขขอ้กงัวลของท่าน โปรดติดต่อ KTBGS ผ่านช่องทางที� KTBGS ไดใ้ห้ไวใ้น

ข้อตกลงความเป็นส่วนตวัฉบบันี�  

7.  การเปลี�ยนแปลงข้อตกลงเงื�อนไขความเป็นส่วนตวันี� 

KTBGS อาจเปลี�ยนแปลงข้อตกลงความเป็นส่วนตัวนี� เป็นครั� งคราว หากมีการเปลี�ยนแปลงแนวทางปฏิบติั  

ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ KTBGS อนัเนื�องมาจากเหตุผลต่าง ๆ เช่น การเปลี�ยนแปลงทาง

เทคโนโลยี การเปลี�ยนแปลงทางกฎหมาย หากการแกไ้ขดงักล่าวมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อท่านในฐานะ

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล KTBGS จะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ตามความเหมาะสมก่อนที�การเปลี�ยนแปลงนั�นจะมี

ผลใหบ้งัคบั 

 



8.  ตดิต่อ KTBGS 

หากท่านมีขอ้สงสัยเกี�ยวกบัแนวทางปฏิบติัและกิจกรรมของ KTBGS ที�เกี�ยวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของ

ท่าน ท่านสามารถติดต่อ KTBGS หรือเจา้หนา้ที�คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของ KTBGS ไดต้ามรายละเอียดดา้นล่าง 

โดย KTBGS ยินดีที�จะช่วยเหลือท่านในการใหข้อ้มูล ขอ้เสนอแนะ และขอ้ร้องเรียนโปรดติดต่อ KTBGS 

(1)  บริษทั รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกจิบริการ จาํกัด  

 เลขที� 96/12 ซอยลาดพร้าว 106 (บุญอุดม 1) แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 

 โทร: 02 791 9800 

                แฟกซ:์ 02 935 3706 

                Email: mcd@ktbgs.co.th  

(2)  คณะกรรมการ DPO (Data Protection  Officer) 

 เลขที� 96/12 ซอยลาดพร้าว 106 (บุญอุดม 1) แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 

 Email: dpo.official@ktbgs.co.th 


