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นโยบายคุม้ครองข้อมูลส่วนบคุคล 
 

บรษิทั แคททาเลอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“บริษทัฯ”) ใหค้วามส าคญักบัความเป็นส่วนตวัและมุ่งมัน่ในการ
ด าเนินการดา้นการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลอย่างเคร่งครดั เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล 
พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ.ฯ”) บรษิัทฯ จงึได้จดัท านโยบายคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบันี้ขึน้ เพื่อให้การปฏบิตัิงานของ
บรษิทัฯ เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานสากลในการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล รวมถงึก าหนดหลกัเกณฑใ์นการให้
ความคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลของเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่ปีระสทิธภิาพและเหมาะสม ดงัต่อไปนี้ 

 
ค าจ ากดัความ  
ค านิยาม ความหมาย 
นโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล นโยบายที่บริษัทฯ จัดท าขึ้นเพื่อก าหนดแนวทาง วิธีการ

ปฏิบตัิงานของบริษัทและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบั
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  ตามที่พระราชบัญญัติ
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล พ.ศ. 2562 ไดก้ าหนดไว ้

ขอ้มลูสว่นบุคคล ขอ้มูลใดๆ เกี่ยวกบับุคคล ซึ่งท าให้สามารถระบุถึงตวับุคคล
นัน้ได ้ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม แต่ไม่รวมถงึขอ้มลูของผูถ้งึ
แก่กรรมโดยเฉพาะ 

ขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหว ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็น
ทางการเมือง ความเชื่ อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา 
พฤตกิรรมทางเพศ ประวตัอิาชญากรรม ขอ้มลูสขุภาพ ความ
พกิาร ขอ้มูลสหภาพแรงงาน ขอ้มูลพนัธุกรรม ขอ้มูลชวีภาพ 
รวมถงึขอ้มลูอื่นใดซึง่จะกระทบต่อเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลใน
ท านองเดยีวกนัตามทีค่ณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล
ประกาศก าหนด 

การประมวลผล การด าเนินการใด ๆ หรือการกระท าหลายๆอย่างกบัขอ้มูล
ส่วนบุคคลโดยให้หมายความรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพยีงเท่าที่
ก าหนดไว้ เช่น การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การ
บนัทึก การถือ การเก็บรกัษา การดดัแปลง การจดัให้เป็น
ระเบยีบ การแกไ้ข การวเิคราะห ์การส่งต่อ การน ามารวมกนั 
การตัดออก การกู้คืนมา การลบและการท าลาย โดยให้
ตคีวามตามนัยของพระราชบญัญตัคิุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 

เจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล บุคคลธรรมดาซึ่งอาจถูกระบุตวัตนได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรอื
ทางออ้มจากขอ้มลูสว่นบุคคลนัน้  

ผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบุคคล บุคคลหรือนิติบุคคล ซึ่งมีอ านาจตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ประมวลผล เกบ็ รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล 

ผูป้ระมวลผลขอ้มลู บุคคลหรอืนิติบุคคล ซึ่งด าเนินการเกี่ยวกบัการประมวลผล 
เกบ็ รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลตามค าสัง่หรอื
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ค านิยาม ความหมาย 
ในนามของผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลได ้ทัง้นี้ บุคคลหรอืนิติ
บุคคลทีด่ าเนินการดงักล่าวไม่เป็นผูค้วบคุมขอ้มูลสว่นบุคคล 

 
1. นโยบายคุม้ครองข้อมูลส่วนบคุคล 

 
บรษิทัฯ ตระหนักและใหค้วามส าคญัอย่างยิง่เกีย่วกบัสทิธิและความเป็นส่วนตวัของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

บรษิทัฯ จะด าเนินมาตรการทีเ่ขม้งวดในการรกัษาความมัน่คงปลอดภยั การรกัษาความลบั ตลอดจนการป้องกนัมใิหม้ี
การน าขอ้มลูสว่นบุคคลไปใชโ้ดยปฏบิตัไิม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยบรษิทัฯ ใหค้ ามัน่ว่าจะด าเนินการประมวลผลขอ้มลู
สว่นบุคคลตามวตัถุประสงคแ์ละภายใตฐ้านทางกฎหมายตามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นพ.ร.บ.ฯ  
 
1.1 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้จ ัดท าขึ้นเพื่อก าหนดเกี่ยวกับวิธีการ วัตถุประสงค์ ที่บริษัทฯ 

ด าเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมและได้รับระหว่างการติดต่อและมี
ความสมัพนัธก์บัเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล และรวมไปถึงฐานทางกฎหมายทีใ่ชใ้นการประมวลผลขอ้มูลส่วน
บุคคลเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นพ.ร.บ.ฯ  ในการนี้ บรษิทัฯ จะด าเนินการประมวลผลขอ้มูล
สว่นบุคคลใหส้อดคลอ้งกบับทบญัญตัขิองพ.ร.บ.ฯ 

1.2 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแกไ้ขนโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลฉบบันี้โดยถอืเป็นดุลพนิิจของบรษิทัฯ แต่
เพยีงผูเ้ดยีว โดยหากมกีารแกไ้ขหรอืเปลีย่นแปลงขอ้มูล บรษิทัฯ จะประกาศใหท้ราบผ่านช่องทางต่างๆของ
ทางบรษิทัฯ และบรษิทัฯ จะด าเนินการแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลทราบโดยเรว็หากการเปลีย่นแปลงนัน้
ถอืเป็นการเปลีย่นแปลงในสาระส าคญั (ตามความเหมาะสมและ/หรอืไดร้บัอนุญาตภายใตก้ฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั)  
 

2. ขอบเขตการบงัคบัใช้ 
 

2.1 นโยบายคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบรษิัทฯ ตามพ.ร.บ.ฯ ฉบบันี้ มขีอบเขตการบงัคบัใช้ครอบคลุมการ
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลทัง้หมดที่ด าเนินการโดยบรษิัทฯ รวมถึงบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัขอ้มูลส่วน
บุคคลจากการด าเนินงานของบรษิทัฯ ไม่ว่าจะบางสว่นหรอืทัง้หมด  

2.2 ส าหรบัขอ้มูลส่วนบุคคลทีไ่ดเ้กบ็รวบรวมไวก้่อนที่พ.ร.บ.ฯ ใชบ้งัคบั บรษิทัฯ จะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล
นัน้ต่อไปภายในขอบเขตของวตัถุประสงคเ์ดมิ  

2.3 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบบันี้มีผลบงัคบัใช้ร่วมกบัประกาศ สญัญา และความยินยอมอื่นๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลโดยบรษิทัฯ และไม่มจีุดประสงคใ์นการแทนทีป่ระกาศ ขอ้ความ
สญัญาและขอ้ความยนิยอมดงักล่าวเวน้แต่บรษิทัฯ ระบุไวเ้ป็นอย่างอื่นโดยชดัแจง้ 
 

3. ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัฯ ท าการเกบ็รวบรวม  
 

บรษิทัฯ อาจท าการเกบ็รวบรวมหรอืรบัขอ้มูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะโดยตรงหรอืโดยออ้มจากเจา้ของขอ้มูลสว่น
บุคคลหรอืจากแหล่งขอ้มูลอื่นๆ บุคคลทีส่าม หน่วยงานรฐับาลหรอืหน่วยงานเอกชนทีไ่ดร้บัการเปิดเผยต่อสาธารณะ
เพยีงเท่าทีจ่ าเป็น ดงัต่อไปนี้ 

 
 3.1 ขอ้มลูสว่นบุคคลทีบ่รษิทัฯ ท าการเกบ็รวบรวม ใหร้วมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีง 
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1) ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบตัรประจ าตัวประชาชน หมายเลขหนังสอื
เดนิทาง หมายเลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ีหมายเลขประจ าตวัอื่นๆ ในเอกสารทีท่างราชการออกให ้รวมถงึ
ขอ้มูลส่วนบุคคลทีป่รากฏอยู่บนเอกสารทีร่าชการออกใหเ้พื่อใชใ้นการยนืยนัตวัตน ลายมอืชื่อ ภาพถ่าย 
ขอ้มลูอื่นใดทีส่ามารถใชใ้นการระบุตวัตนได ้

2) ขอ้มูลที่เกี่ยวกบัตวัตนของเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น เพศ สญัชาติ วนัเดอืนปีเกดิ สถานภาพการ
สมรส ขอ้มูลเกีย่วกบัภาระทางทหาร ภาพบนบตัรประจ าตวัประชาชน หนังสอืเดนิทาง ใบอนุญาตขบัขี ่
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวทีถู่กบนัทกึโดยกลอ้งวงจรปิด (CCTV) ทีต่ดิตัง้อยู่ภายในพืน้ทีข่องบรษิทัฯ 

3) ขอ้มลูการตดิต่อ เช่น ทีอ่ยู่ เบอรโ์ทรศพัท ์อเีมล 
4) ข้อมูลทางการเงินและธุรกรรม เช่น ข้อมูลบญัชีธนาคาร ข้อมูลเงินเดือน การช าระภาษี และข้อมูลที่

เกี่ยวกบัผลประโยชน์ทางการเงนิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล (เช่น  กองทุนส ารองเลี้ยงชพี หรอืสทิธิ
ตามกรมธรรมป์ระกนัภยั) 

5) ขอ้มลูใบอนุญาตประกอบวชิาชพี เช่น ใบอนุญาตวศิวกร  ใบอนุญาตทนายความ ใบอนุญาตผูส้อบบญัช ี
6) ข้อมูลประวตัิการศกึษาและประสบการณ์การท างานรวมถึงการจ้างงาน เช่น ใบรบัรองผลการศกึษา 

(Transcript) หลกัฐานการจบการศกึษา ต าแหน่งงาน รายละเอยีดของนายจา้ง เงนิเดอืนและค่าตอบแทน 
สวสัดกิารทีไ่ดร้บั คุณสมบตั ิทกัษะ ประสบการณ์ การฝึกอบรม และประวตักิารท างาน (CV, Resume) 

7) ข้อก าหนดและเงื่อนไขการจ้างงาน เช่น รายละเอียดของวันและเวลาท างาน และการเข้าท างาน 
รายละเอยีดของระยะเวลาการลา รวมถงึวนัหยุด การลาป่วย การลาทีเ่กีย่วกบัครอบครวั การลาเพื่อไป
ร่วมงานศพ การลาโดยไม่รบัค่าจา้ง และเหตุผลส าหรบัการลา รายละเอยีดของการลงโทษทางวนิัยหรอื
กระบวนการรอ้งทุกขท์ี่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมสี่วนร่วมในระหว่างการจา้งงานกบับรษิทัฯ รวมถงึค า
เตอืนทีอ่อกใหพ้นกังาน ลกูจา้งของบรษิทั และอเีมลอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

8) ขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกส ์เช่น ขอ้มูลจราจรทางอเิลก็ทรอนิกส ์ขอ้มูลการเขา้ถึงเวบ็ไซต์ ขอ้มูลการใชอ้เีมล 
รวมถงึขอ้มูลทางเทคนิค เช่น ทีอ่ยู่ไอพ ี(IP address) ขอ้มูลการเขา้ใช ้ชนิดและรุ่นของเบราวเ์ซอร ์การ
ตัง้เขตเวลาและสถานที ่ชนิดและรุ่นของโปรแกรมเสรมิของเบราวเ์ซอร ์ระบบปฏบิตักิารและเวบ็ไซต ์รหสั
สากลประจ าอุปกรณ์เคลื่อนที ่หมายเลขประจ าเครื่อง และขอ้มูลและเทคโนโลยอีื่นของอุปกรณ์ที่เจา้ของ
ขอ้มูลส่วนบุคคลใชใ้นการเขา้ถงึเวบ็ไซต ์และขอ้มูลคุกกี ้ไฟลต์วัอกัษรขนาดเลก็ (ประกอบดว้ยตวัอกัษร
และตัวเลข) ที่ตัง้อยู่ในความจ าของเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อเข้าชม
เวบ็ไซตห์รอืดขูอ้ความ คุกกีท้ าใหบ้รษิทัฯ สามารถจ าอุปกรณ์หรอืเบราวเ์ซอรด์งักล่าวและช่วยใหบ้รษิทัฯ 
สามารถท าเนื้อหาใหเ้ป็นการเฉพาะโดยใหเ้หมาะสมกบัสิง่ที่เจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลสนใจไดร้วดเรว็ขึน้
และจะท าใหก้ารบรกิารและเวบ็ไซตม์คีวามสะดวกสบายและมปีระโยชน์กบัเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล  

9) ขอ้มูลส่วนบุคคลของสมาชกิในครอบครวั คู่สมรส บุตร ผูท้ีส่ามารถตดิต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน และ บุคคล
อา้งองิของเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล เช่น ชื่อ ขอ้มลูการตดิต่อ สตูบิตัร 
 

3.2  ขอ้มูลส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหว ซึง่บรษิทัฯ อาจจดัเกบ็ขอ้มูลดงักล่าว ซึง่อาจประกอบดว้ยเรื่อง เชือ้ชาต ิ
ศาสนา ขอ้มลูสขุภาพ ขอ้มลูชวีภาพ (Biometric data) ประวตัอิาชญากรรม ขอ้มลูสหภาพแรงงาน หรอืขอ้มลู
อื่นใด ทัง้นี้ การด าเนินการดงักล่าวขา้งต้น บรษิทัฯ จะขอความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลก่อนท า
การเก็บรวบรวม เว้นแต่เป็นกรณีขอ้ยกเว้นที่ก าหนดไว้ในพระราชบญัญตัิคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล และ
กฎหมายอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  
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4. การเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบคุคล 
 

บรษิทัฯ อาจไดร้บัขอ้มลูสว่นบุคคลตลอดระยะเวลาทีต่ดิต่อหรอืมคีวามสมัพนัธก์บัเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล ใน
การนี้ การเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลนัน้ขึน้อยู่กบัสถานการณ์และเหตุการณ์ทีแ่ตกต่างกนัออกไปของวธิกีารตดิต่อ 
โดยบรษิทัฯ อาจไดร้บัขอ้มลูสว่นบุคคลในกรณี ดงัต่อไปนี้  

 
4.1 ขอ้มลูสว่นบุคคลทีเ่จา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลไดใ้หไ้วก้บับรษิทัฯโดยตรง  
4.2 ขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รบัจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลโดยตรง ทัง้นี้ ผู้ให้ขอ้มูลรบัรอง

และรบัประกนัว่าไดร้บัความยนิยอม และการอนุญาตตามทีจ่ าเป็นจากบุคคลภายนอกผูเ้ป็นเจา้ของขอ้มูลส่วน
บุคคลดงักล่าวให้น ามาเปิดเผย และโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกให้แก่บรษิัทฯ และให้บรษิทัฯ 
ประมวลผลขอ้มลูดงักล่าวตามนโยบายความเป็นสว่นตวัฉบบันี้แลว้ 

 
5. การใช้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 
 
5.1 การใชข้อ้มูลส่วนบุคคลทีบ่รษิทัฯ เกบ็รวบรวมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลโดยตรงหรอืผ่านบุคคลภายนอก

อาจถูกใช้หรือเผยแพร่หรือโอนให้แก่บุคคลภายนอก (รวมไปถึงบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการที่เป็น
บุคคลภายนอกและผู้ให้บริการของหน่วยงานดงักล่าวและบริษัทที่เกี่ยวขอ้ง บริษัทที่ตัง้อยู่ทัง้ในและนอก
ประเทศ) เป็นไปเพื่อวตัถุประสงคแ์ละภายใตฐ้านทางกฎหมายดงัต่อไปนี้ 

 
5.2 กรณีเป็นลกูคา้หรอืผูม้าตดิต่อ 

 
วตัถปุระสงคข์องการประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลในกรณีท่ี
เจ้าของขอ้มลูส่วนบุคคลเป็นลูกค้าหรอืผูม้าติดต่อ 

ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

 เพื่อการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลที่มคีวาม
อ่อนไหว ทีบ่รษิทัฯ ไดร้บั 

 ฐานความยนิยอม 

 เพื่อการยนืยนัตวัตนและตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มูลส่วน
บุคคล 

 เพื่อสรา้งและจดัเกบ็ฐานขอ้มลูของลกูคา้และผูม้าตดิต่อ 
 เพื่อใชใ้นการตดิต่อกบัลกูคา้ 
 เพื่อรกัษาความปลอดภยัของบุคคล และทรพัยส์นิของบรษิทัฯ ใน

การบนัทึกการเขา้ออกของลูกค้าและผู้มาติดต่อ ผู้น ารถเขา้มา
จอดภายในบรษิทัฯ และการบนัทกึภาพผ่านกลอ้งวงจรปิด 

 ฐานสญัญา 
 ฐานประโยชน์อนัชอบธรรม 

 
5.3 กรณีเป็นคู่คา้หรอืผูร้บัจา้ง 

 
วตัถปุระสงคข์องการประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลในกรณีท่ี
เจ้าของขอ้มลูส่วนบุคคลเป็นคู่ค้าหรอืผูร้บัจา้ง 

ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความ
อ่อนไหวทีบ่รษิทัฯ ไดร้บั 

 ฐานความยนิยอม 
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 เพื่อการยนืยนัตวัตนและตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มูลส่วน
บุคคล 

 เพื่อใช้ในการจดัท าค าสัง่ซื้อโดยไม่มเีครดิต สญัญาจ้างบริการ
ทัว่ไป เช่น ที่ปรกึษาเพื่อสอบสวนการกระท าความผดิ การจ้าง
แม่บ้าน พยาบาล พนักงานรกัษาความปลอดภัย พนักงานท า
ความสะอาด แม่ครวั คนท าสวน พนกังานขบัรถ 

 เพื่อใช้ในการท าสญัญาเช่า สญัญาจ้างท าของต่างๆ เช่น การ
ก่อสรา้ง ต่อเตมิ ขยายโรงงาน สญัญาจา้งท าลายขอ้มูล จา้งซ่อม
เครื่องจกัร 

 เพื่อการโอนเงนิ การเบกิจ่าย การช าระราคาค่าจา้งงาน  

 ฐานสญัญา 
 

 เพื่อการปฏบิตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎระเบยีบ หรอืค าสัง่
ของเจา้หน้าทีร่ฐั และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 เพื่อวตัถุประสงคใ์นการปฏบิตัติามกฎหมาย การสบืสวนของเจา้
พนักงาน หรือหน่วยงานก ากบัดูแลหรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎ 
ข้อบังคับ หรือข้อผูกพันที่กฎหมายหรือภาครัฐก าหนด ทัง้นี้  
รวมถึงหน่วยงานของรฐัหรอืรฐับาลต่างประเทศที่เจา้ของขอ้มูล
สว่นบุคคลอาศยัอยู่ 

 ฐานหน้าทีต่ามกฎหมาย 

 เพื่อสร้างและจดัเก็บฐานข้อมูลของคู่ค้า หรือผู้ร ับจ้าง รวมถึง
พนกังานของคู่คา้หรอืผูร้บัจา้ง 

 เพื่อรกัษาความปลอดภยัของบุคคล และทรพัยส์นิของบรษิทัฯ ใน
การบนัทกึการเขา้ออกของพนักงานของคู่ค้าหรือผู้รบัจ้าง และ
การบนัทกึภาพผ่านกลอ้งวงจรปิด 

 ฐานประโยชน์อนัชอบธรรม 

 
5.4 กรณีเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 

 
วตัถปุระสงคข์องการประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลในกรณีท่ี
เจ้าของขอ้มลูส่วนบุคคลเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 

ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

 เพื่อการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลที่มคีวาม
อ่อนไหวทีบ่รษิทัฯ ไดร้บั 

 ฐานความยนิยอม 

 เพื่อการยนืยนัตวัตนและตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มูลส่วน
บุคคล 

 เพื่อวตัถุประสงคใ์นการบรหิารจดัการหุน้ รวมทัง้ หุ้น และ/หรอื 
หลกัทรพัยอ์ื่นใดของบรษิทัฯ ที่อาจจดัใหม้ขีึน้หรอืออกจ าหน่าย
ให้แก่ผูถ้ือหุน้ในอนาคต อาท ิการเขา้ชื่อซื้อหุน้ การช าระค่าหุน้ 
การโอนขาย หรอืจ าหน่ายหุน้ดว้ยประการอื่น  

 เพื่อวตัถุประสงคใ์นการสรา้งฐานขอ้มูลของผูถ้อืหุน้ บนัทกึลงใน
สมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ออกใบหุน้ และจดัท าบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ 
จ่ายเงนิปันผล คนืทุน หรอืผลประโยชน์อื่นใด แก่ผูถ้อืหุน้ รวมทัง้

 ฐานสญัญา 
 ฐานหน้าทีต่ามกฎหมาย 
 ฐานประโยชน์อนัชอบธรรม 
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เพื่อใชใ้นการตรวจสอบ ส่งข่าวสาร ขอ้เสนอ หรือการด าเนินการ
จดัการใดๆ เกีย่วกบัสทิธแิละผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้  

 เพื่อวัตถุประสงค์ในการด าเนินการจดัประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึง
กจิกรรมอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้  

 เพื่อการตรวจสอบดูแลความสงบเรียบร้อยและรักษาความ
ปลอดภัยของบุคคล และทรัพย์สินของบริษัทฯ เช่น การ
บนัทกึภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวผ่านกลอ้งวงจรปิด 

 เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และค าสัง่ของ
เจา้หน้าทีร่ฐัใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 เพื่อวตัถุประสงคใ์นการปฏบิตัติามกฎหมาย การสบืสวนของเจา้
พนักงาน หรือหน่วยงานก ากบัดูแลหรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎ 
ข้อบังคับ หรือข้อผูกพันที่กฎหมายหรือภาครัฐก าหนด ทัง้นี้  
รวมถึงหน่วยงานของรฐัหรอืรฐับาลต่างประเทศทีเ่จา้ของขอ้มูล
สว่นบุคคลอาศยัอยู่ 

 ฐานหน้าทีต่ามกฎหมาย 

 
5.5  กรณีเป็นกรรมการบรษิทัฯ 

 
วตัถปุระสงคข์องการประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลในกรณีท่ี
เจ้าของขอ้มลูส่วนบุคคลเป็นกรรมการของบริษทัฯ 

ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

 เพื่อการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลที่มคีวาม
อ่อนไหวทีบ่รษิทัฯ ไดร้บั 

 ฐานความยนิยอม 

 เพื่อการยนืยนัตวัตนและตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มูลส่วน
บุคคลทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัมา 

 เพื่อวตัถุประสงคใ์นการบรหิารจดัการงานของบรษิทัฯ เช่น การ
ประชุมคณะกรรมการ และใช้ประกอบเป็นหลักฐานในการท า
ธุรกรรมหรือนิติกรรมต่างๆ ในนามของบริษัทฯ เช่น การท า
สัญญาเช่ากับผู้ให้เช่า การท าสัญญากับผู้ให้บริการ การท า
ธุรกรรมทางการเงนิกบัธนาคารพาณิชย ์

 เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ประกอบเอกสารมอบอ านาจให้
พนักงานไปด าเนินการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้องในนามของบริษัทฯ เพื่อขออนุญาตด าเนิน
กิจการ หรือธุรกรรมหรือนิติกรรมใดๆ เช่น การด าเนินการ
ส่งออกสนิค้าของบรษิัทฯ กบักรมศุลกากร ลงทะเบยีนตวัแทน
ออกของ ขอ/ต่อ/ยกเลิก ใบอนุญาตท างาน ยื่นเอกสารต่อ 
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นตน้  

 เพื่อวัตถุประสงค์ในการท าจดหมายเชิญ ( invitation letter) 
ส าหรบัใช้ประกอบการสมคัรวซี่าขาเขา้ระยะสัน้ และระยะยาว 
เพื่อใหค้นต่างชาตเิดนิทางเขา้มายงัประเทศไทย 

 ฐานสญัญา 
 ฐานหน้าทีต่ามกฎหมาย 
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 เพื่อวตัถุประสงค์ในการท านิติกรรมต่างๆ ให้แก่กรรมการ เช่น 
การเช่าโรงแรมที่พกั เช่าที่พกัอาศยัและการประกนัที่พกัอาศยั 
สมัครบริการอื่นๆ เช่น สมัครสมาชิกสนามกอล์ฟ ท าประกัน
สขุภาพ จองตัว๋เครื่องบนิ 

 เพื่อการปฏบิตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎระเบยีบ หรอืค าสัง่
ของเจา้หน้าทีร่ฐัใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 เพื่อวตัถุประสงคใ์นการปฏบิตัติามกฎหมาย การสบืสวนของเจา้
พนักงาน หรือหน่วยงานก ากบัดูแลหรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎ 
ข้อบังคับ หรือข้อผูกพันที่กฎหมายหรือภาครัฐก าหนด ทัง้นี้  
รวมถึงหน่วยงานของรฐัหรอืรฐับาลต่างประเทศทีเ่จา้ของขอ้มูล
สว่นบุคคลอาศยัอยู่ 

 เพื่อวตัถุประสงค์ในการตรวจสอบดูแลความสงบเรียบร้อยและ
รกัษาความปลอดภยัของบุคคล และทรพัย์สนิของบรษิัทฯ เช่น 
การบนัทกึภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวผ่านกลอ้งวงจรปิด 

 ฐานประโยชน์อนัชอบธรรม 

 
5.6 กรณีเป็นผูส้มคัรงาน 

 
วตัถปุระสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีท่ี
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผูส้มคัรงาน 

ฐานในการประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคล 

 เพื่อใชใ้นกระบวนการสรรหาบุคลากร  
 เพื่อการยนืยนัตวัตนและตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มูลสว่น

บุคคล 

 ฐานสญัญา 

 เพื่อการตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มูลส่วนบุคคลที่มคีวาม
อ่อนไหวทีบ่รษิทัฯ ไดร้บั 

 เพื่อตรวจสอบประวตัอิาชญากรรมใหม้ัน่ใจว่าเจา้ของขอ้มูลส่วน
บุคคลสามารถปฏบิตังิานในหน้าทีท่ีร่บัสมคัรได ้

 ฐานความยนิยอม 

 เพื่อสรา้งและจดัเกบ็ฐานขอ้มลูของผูส้มคัรงานกบับรษิทั 
 เพื่อรกัษาความปลอดภยัของบุคคล และทรพัย์สนิของบรษิทัฯ 

ในการบนัทกึการเขา้ออกของผูส้มคัร และการบนัทกึภาพผ่าน
กลอ้งวงจรปิด 

 ฐานประโยชน์อนัชอบธรรม 

 
5.7 กรณีเป็นพนกังานของบรษิทัฯ 

 
วตัถปุระสงคข์องการประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลในกรณีท่ี
เจ้าของขอ้มลูส่วนบุคคลเป็นพนักงานของบริษทัฯ 

ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

 เพื่อการยนืยนัตวัตนและตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มูลส่วน
บุคคล 

 ฐานสญัญา 
 ฐานหน้าทีต่ามกฎหมาย 
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 เพื่อใช้ในการท าสญัญาจ้าง ปฏบิตัิตามขอ้ผูกพนัภายใต้สญัญา
จา้งงานแรงงาน และขอ้ผูกพนัอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งระหว่างพนกังาน
และบรษิทัฯ  

 เพื่อการบริหารงานใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากร
บุคคลของบรษิัทฯ เช่น การจดัการด้านการจ่ายเงนิเดือน การ
อนุญาตใหเ้ขา้มาภายในส านักงาน หรอืเขา้ถงึระบบคอมพวิเตอร์
ของบรษิทัฯ การด าเนินการเกีย่วกบัการลาหยุด ประเมนิผลการ
ปฏิบัติงาน การปรับเงินเดือน การเลื่อนต าแหน่ง การเบิก
ค่าใชจ้่าย  

 เพื่อการจดัการสวสัดกิารและผลประโยชน์แก่พนกังานของบรษิทั
ฯ และ/หรอืของบุคคลในครอบครวัของพนกังาน 

 เพื่อด าเนินการ จดัการ หรือยกเลิกสญัญาจ้างแรงงานระหว่าง
พนกังานกบับรษิทัฯ  

 เพื่อจดัการฝึกอบรมและพฒันาทกัษะในการท างาน 
 เพื่อเปิดเผยข้อมูลของพนักงานต่อบุคคลภายนอกตามความ

จ าเป็นแห่งการจ้างงาน หรอืตามที่เจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลรอ้ง
ขอ 

 เพื่อใช้ในการสอบสวนการกระท าความผิดที่เกี่ยวข้องกับ
ต าแหน่งหน้าทีแ่ละการจา้งงาน 

 เพื่อการปฏบิตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎระเบยีบ หรอืค าสัง่
ของเจา้หน้าทีร่ฐั และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 เพื่อวตัถุประสงคใ์นการปฏบิตัติามกฎหมาย การสบืสวนของเจา้
พนักงาน หรือหน่วยงานก ากบัดูแลหรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎ 
ข้อบังคับ หรือข้อผูกพันที่กฎหมายหรือภาครัฐก าหนด ทัง้นี้  
รวมถึงหน่วยงานของรฐัหรอืรฐับาลต่างประเทศที่เจา้ของขอ้มูล
สว่นบุคคลอาศยัอยู่ 

 ฐานหน้าทีต่ามกฎหมาย 

 เพื่อป้องกนัอนัตรายต่อร่างกาย และชีวิตของพนักงานในกรณี
เกดิเหตุฉุกเฉิน  

 ฐานป้องกนัอนัตรายแกช่วีติ 

 เพื่อสรา้งและจดัเกบ็ฐานขอ้มลูของพนกังาน 
 เพื่อรกัษาความปลอดภยัของบุคคล และทรพัยส์นิของบรษิทัฯ ใน

การบนัทึกการเข้าออกของพนักงาน และการบนัทึกภาพผ่าน
กลอ้งวงจรปิด 

 การเข้าถึงข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลการเข้าถึง
เวบ็ไซต ์ขอ้มลูการใชอ้เีมล 

 ฐานประโยชน์อนัชอบธรรม 

 เพื่อการตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มูลส่วนบุคคลที่มคีวาม
อ่อนไหวทีบ่รษิทัฯ ไดร้บั 

 เพื่อตรวจสอบประวตัอิาชญากรรมใหม้ัน่ใจว่าเจา้ของขอ้มูลส่วน
บุคคลสามารถปฏบิตังิานในหน้าทีไ่ด ้

 ฐานความยนิยอม 
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 เพื่อให้ทราบขอ้มูลสุขภาพของพนักงานและสร้างความมัน่ใจว่า
พนกังานสามารถปฏบิตังิานในหน้าทีไ่ด ้

  
5.8 บรษิทัฯ จะไม่เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลหากไม่ไดร้บัความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล อย่างไรกต็าม 

อาจมบีางกรณีทีบ่รษิทัฯ มคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล เช่น เพื่อปฏบิตัติามสญัญา หรอืใน
สถานการณ์ทีม่มีูลเหตุใหเ้ชื่อว่าการเปิดเผยขอ้มูลนัน้มคีวามจ าเป็นเพื่อป้องกนัอนัตรายต่อชวีติหรอืสุขภาพ 
หรือเพื่อวตัถุประสงค์การบงัคบัใช้กฎหมาย หรือเพื่อให้สามารถด าเนินการตามข้อบงัคบัหรือค าขอตาม
กฎหมายและกฎเกณฑ ์

 
6. การเกบ็รกัษาข้อมูลส่วนบุคคล 
 
6.1 บรษิัทฯ จะเกบ็รกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลไว้เพยีงเท่าที่กฎหมายก าหนดไว้ หรอืตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน

สญัญา หรอืเท่าทีจ่ าเป็นส าหรบัวตัถุประสงคข์องการเกบ็ขอ้มลูดงักล่าวเท่านัน้                                                                                              
6.2    บรษิัทฯ จะยุติการเกบ็รกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลหรอืน าวธิกีารที่ขอ้มูลที่อาจเชื่อมโยงออกจากระบบ ลบ หรอื

ท าลายขอ้มลูสว่นบุคคลโดยทนัททีีเ่หน็สมควร ดงักรณีต่อไปนี้ 
1) กรณีทีเ่จา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลไดท้ าการรอ้งขอ โดยทีบ่รษิทัฯ ไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่ามเีหตุผลอนัสมควร

ทีจ่ะใหล้บ ท าลาย หรอืน าขอ้มลูออกจากระบบ  
2) เหน็สมควรแลว้ว่าการเกบ็รกัษานัน้ไม่มคีวามจ าเป็นในการทีจ่ะตอ้งเกบ็รกัษาขอ้มลูดงักล่าวไวแ้ลว้  
3) เหน็สมควรแลว้ว่าไม่มคีวามจ าเป็นส าหรบัวตัถุประสงคท์างกฎหมายหรอืทางธุรกจิใดอกีต่อไป 

6.3 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิในการใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกนั โดยให้พิจารณาจาก
วตัถุประสงคใ์นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคล  

6.4 เจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลมสีทิธทิีจ่ะรอ้งขอใหบ้รษิทัฯ ท าการลบ ท าลาย หรอืท าใหข้อ้มลูส่วนบุคคลเป็นขอ้มลู
ทีไ่ม่สามารถระบุตวัไดใ้นบางกรณี เวน้แต่บรษิทัฯ มคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งเกบ็รกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลไวต้ามที่
กฎหมายก าหนด 

 
7. การเกบ็รวบรวมข้อมูลคอมพิวเตอร ์
 
7.1 บรษิทัฯ หรอืผูใ้หบ้รกิารทีไ่ดร้บัอนุญาตจากบรษิทัฯ อาจใช ้คุกกี ้เวบ็ และเทคโนโลยอีื่นใดทีค่ลา้ยคลงึกนัเพื่อ

เกบ็รกัษาขอ้มลูสว่นบุคคลทีช่่วยใหบ้รษิทัฯ สรา้งประสบการณ์เฉพาะตวัทีด่ขี ึน้ เรว็ขึน้ ปลอดภยัขึน้เมื่อมกีาร
ใชบ้รกิารหรอืเขา้ถงึเวบ็ไซต ์ 

7.2 เมื่อมกีารเขา้ชมเวบ็ไซต์ผ่านคอมพวิเตอร์ อุปกรณ์เคลื่อนที ่หรอือุปกรณ์อื่นใดทีม่กีารเชื่อมต่ออนิเตอรเ์น็ต 
เซริ์ฟเวอร์ของบรษิัทฯ จะบนัทกึขอ้มูลที่เบราว์เซอร์ของผู้เขา้ชมได้ส่งมาโดยอตัโนมตัิเมื่อได้เขา้สู่เว็บไซต์ 
โดยขอ้มลูอาจรวมถงึ                                                                                                                   
1) หมายเลขไอพขีองคอมพวิเตอรห์รอือุปกรณ์ของผูเ้ขา้ชม  
2) เวบ็เพจทีผู่เ้ขา้ชม เขา้ชมก่อนทีจ่ะเขา้ถงึเวบ็ไซต ์ 
3) หน้าในเวบ็ไซตท์ีเ่ขา้ชม และ  
4) ระยะเวลาทีใ่ชบ้นหน้าดงักล่าว สิง่ของและขอ้มูลที่ผูเ้ขา้ชม คน้หาบนเวบ็ไซต์ ระยะเวลาเขา้ถงึและวนัที่

และสถติอิื่นๆ 
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8. การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 
 

เจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลสามารถขอขอ้มลูเกีย่วกบัขอ้มูลสว่นบุคคลของตนทีบ่รษิทัฯ ท าการเกบ็รวบรวม หรอื
สอบถามเกีย่วกบัวธิทีีข่อ้มูลส่วนบุคคลของตนถูกประมวลผลโดยบรษิทัฯ ทัง้ทางวาจาและลายลกัษณ์อกัษร 
ทัง้นี้ เพื่อใหค้ าขอของเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลเป็นไปดว้ยความสะดวกและรวดเรว็ บรษิทัฯ อาจจ าเป็นตอ้งขอ
ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัค าขอของเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล     

 
9. การโอนข้อมูลส่วนบุคคล 
 
9.1 เมื่อมีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบริษัทในเครือในต่างประเทศ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและ

มาตรการความปลอดภยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบุคคลเพื่อใหแ้น่ใจว่ามกีารคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลในระดบั
ทีเ่พยีงพอ และเราจะตรวจสอบใหแ้น่ใจดว้ยว่า ผูร้บัโอนขอ้มูลในต่างประเทศจะใหค้วามคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคลด้วยมาตรฐานการคุ้มครองทีเ่ทยีบเท่ากบัการคุ้มครองภายใต้กฎหมายของประเทศไทยเช่นเดยีวกนั 
หากจ าเป็น 

9.2 ในกรณีทีบ่รษิทัฯ มคีวามจ าเป็นในการโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัต่างประเทศทีม่าตรฐานการคุม้ครองขอ้มลู
สว่นบุคคลยงัไม่เพยีงพอตามทีก่ฎหมายก าหนด บรษิทัฯ จะขอความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลหรอื
อาศยัฐานทางกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งซึ่งอนุญาตใหก้ระท าได้เพื่อโอนขอ้มูลส่วนบุคคลออกนอกประเทศ
ไทย 

 
10. มาตรการการรกัษาความปลอดภยัของข้อมูลส่วนบุคคล                    
                                        

เพื่อรกัษาความปลอดภยัซึง่ขอ้มูลส่วนบุคคลจากการเขา้ถึงการประมวลผล การท าส าเนา การเปลีย่นแปลง 
การจ าหน่าย การท าใหส้ญูหาย การใชใ้นทางทีผ่ดิ การดดัแปลงหรอืความเสีย่งอื่นทีค่ลา้ยคลงึกนั โดยไม่ได้
รบัอนุญาต บรษิทัฯ ไดใ้ชม้าตรการในการจดัการทีเ่หมาะสม ทัง้ทีเ่ป็นรปูธรรมและในทางเทคนิค เช่น  
1) ก าหนดมาตรการในการจดัการประมวลผลขอ้มลูอย่างเหมาะสม และปลอดภยั เช่น ก าหนดสถานที่

จดัเกบ็ ก าหนดวธิกีารป้องกนัไม่ว่าจะเป็นการลอ็คสถานทีจ่ดัเกบ็ หรอืการใชร้หสัเปิดขอ้มลู เป็นตน้                         
2) จ ากดัสทิธกิารเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบุคคลใหเ้ขา้ถงึไดเ้ฉพาะของบุคคลทีจ่ าเป็นตอ้งเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบุคคล 
3) พฒันา และปรบัปรุงเทคโนโลยแีละมาตรการการรกัษาความปลอดภยัทีใ่ชใ้นการป้องกนั และตรวจสอบ

การเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบุคคลทีไ่มไ่ดร้บัอนุญาต          
 
11. สิทธิเก่ียวกบัเจา้ของข้อมูลส่วนบุคคล 
 
11.1  สทิธใินการเพกิถอนความยนิยอม ในกรณีทีบ่รษิทัฯ ประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลโดยอาศยัความยนิยอมของ

เจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล เจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลมสีทิธทิีจ่ะถอนความยนิยอมทีใ่หบ้รษิทัฯ ประมวลผลขอ้มลู
ส่วนบุคคลได้ตลอดเวลา ทัง้นี้ บรษิัทฯ อาจประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลต่อไป
หากบรษิทัฯ สามารถใชฐ้านตามกฎหมายอื่นในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล 

 
11.2 สทิธใินการเขา้ถงึขอ้มลูส่วนบุคคล เจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลมสีทิธใินการขอรบัส าเนาขอ้มลูส่วนบุคคลของตน

ซึง่อยู่ในความครอบครองของบรษิทัฯ จากทางบรษิทัฯ 
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11.3 สทิธใินการแกไ้ขขอ้มลูสว่นบุคคล: เจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลมสีทิธใินการขอใหบ้รษิทัแกไ้ข หรอืเพิม่เตมิขอ้มลู

สว่นบุคคลของตนใหถู้กตอ้ง เป็นปัจจุบนั และสมบรูณ์  
 
11.4 สทิธใินการขอใหล้บขอ้มลูสว่นบุคคล: เจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลมสีทิธริอ้งขอใหบ้รษิทัฯ ด าเนินการ ลบ ท าลาย 

หรอืท าใหข้อ้มูลส่วนบุคคลนัน้ไม่สามารถระบุตวัตนของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดใ้นกรณีทีไ่ม่มเีหตุผลอนั
สมควรให้บริษัทฯ ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลต่อไป โดยเจ้าของขอ้มูลส่วน
บุคคลสามารถใชส้ทิธใินการขอใหบ้รษิทัฯ ลบขอ้มูลส่วนบุคคลนี้ควบคู่ไปกบัสทิธใินการคดัคา้นในขอ้ถดัไป 
อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ จะพจิารณาแต่ละค าขอดว้ยความระมดัระวงัตามบทบญัญตัขิองกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง
กบัการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล  
 

11.5  สทิธใินการคดัคา้น: เจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลมสีทิธคิดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มลู
ส่วนบุคคลทีบ่รษิทัฯ ประมวลผลภายใต้ฐานผลประโยชน์อนัชอบธรรมของบรษิทัฯ นอกจากนี้ เจา้ของขอ้มลู
ส่วนบุคคลยังมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หากบริษัทฯ 
ประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลนัน้เพื่อวตัถุประสงคท์างการตลาด การบนัทกึและวเิคราะหล์กัษณะทางจติวทิยา
และพฤตกิรรมของบุคคล (Profiling) 
 

11.6 สิทธิในการขอให้มีการระงับการประมวลผล: เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ระงับการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการชัว่คราว เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ต้องการใหบ้รษิทัฯ แกไ้ขขอ้มลูส่วนบุคคลของตนใหถู้กตอ้ง หรอืเมื่อเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลรอ้งขอใหบ้รษิทั
ฯ พสิจูน์เหตุผล หรอืฐานทางกฎหมายในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของตน 
 

11.7 สทิธใินการขอใหส้่งหรอืโอนยา้ยขอ้มูล: ในบางกรณี เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลสามารถขอใหบ้รษิทัฯ ส่ง หรอื
โอนขอ้มูลส่วนบุคคลของตนทีส่ามารถใชง้านโดยทัว่ไปไดใ้นรูปแบบอเิลก็ทรอนิกสไ์ปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลสว่น
บุคคลอื่น สทิธดิงักล่าวนี้จะใชไ้ดเ้ฉพาะในกรณีของขอ้มูลส่วนบุคคลที่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลส่งมอบให้แก่
บรษิทัฯ และการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าวไดก้ระท าโดยอาศยัความยนิยอมของเจา้ของขอ้มลูสว่น
บุคคล หรอืในกรณีทีข่อ้มลูสว่นบุคคลดงักล่าวจ าเป็นตอ้งไดร้บัการประมวลผลเพื่อใหส้ามารถปฏบิตัติามภาระ
ขอ้ผกูพนัภายใตส้ญัญาได ้
  

11.8 สทิธใินการยื่นขอ้รอ้งเรยีน: เจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลมสีทิธยิื่นขอ้รอ้งเรยีนต่อหน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วขอ้ง รวม
ไปถงึคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล ในกรณีทีเ่จา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลเหน็ว่า บรษิทัฯ หรอืพนกังาน
ของบรษิทัฯ หรอืผูใ้หบ้รกิารฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามพ.ร.บ.ฯ หรอืประกาศอื่นๆ ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจตาม
พ.ร.บ.ฯ ดงักล่าว 
 
ในการนี้ เจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลอาจใชส้ทิธขิา้งต้นได้ตลอดเวลา โดยติดต่อบรษิัทฯ ผ่านทางช่องทางการ
ตดิต่อตามทีร่ะบุไวใ้น ขอ้ 12 
 
ในการนี้ บรษิทัฯ อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งขอขอ้มลูบางประการจากเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลเพื่อใชใ้นการยนืยนั

ตวัตนของเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลและรบัรองสทิธขิองเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลในการเขา้ถงึขอ้มูลสว่นบุคคล (หรอืเพื่อ
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ใชส้ทิธอิื่นใด) เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรการความปลอดภยัทีจ่ะท าให้เจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลมัน่ใจไดว้่าขอ้มลูสว่นบุคคล
ของตนจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลทีไ่ม่มสีทิธเิขา้ถงึขอ้มลูดงักล่าว  

 
ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะใชค้วามพยายามในการตอบกลบัค าขอทีถู่กต้องตามกฎหมายภายใน 14 วนัท าการ ในบาง

กรณี บรษิทัฯ อาจใชเ้วลามากกว่า 14 วนัท าการ หากค าขอของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมคีวามซบัซอ้น หรอืเจา้ของ
ขอ้มูลส่วนบุคคลยื่นค าขอเขา้มาเป็นจ านวนมากกว่าหนึ่งค าขอ ในกรณีดงักล่าว บรษิทัฯ จะแจง้ให้เจา้ของขอ้มูลส่วน
บุคคลทราบและจะท าการแจง้สถานะของค าขอใหเ้จา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลทราบอยู่เสมอ 
 
12. ช่องทางการติดต่อ 
 

นโยบายความเป็นสว่นตวัอาจมกีารปรบัปรุงและแกไ้ขเป็นครัง้คราว โดยบรษิทัฯ จะแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มลูสว่น
บุคคลทราบหากเป็นการเปลีย่นแปลงในสาระส าคญั อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ จะท าการประกาศนโยบายความเป็นสว่นตวั
ฉบบัปรบัปรงุแกไ้ขบนเวบ็ไซต ์ หากเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลมคี าถามหรอืขอ้กงัวลเกีย่วกบันโยบายความเป็นสว่นตวันี้ 
หรอืตอ้งการด าเนินการใดตามสทิธทิีร่ะบใุนขา้งตน้ กรุณาตดิต่อบรษิทัฯ ตามช่องทางการตดิต่อ ดงัต่อไปนี้ 
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