
ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) 

ส าหรับลูกค้า คู่ค้า ผู้มีความสัมพันธท์างธุรกิจ และผู้ปฏิบัติงาน 

บริษัท ซคัเซสมอร ์บีอิง้ค ์จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทในเครือ (ซึ่งต่อไปนีเ้รียกว่ำ “บริษัทฯ” หรือ “เรำ”) 
ตระหนกัและใหค้วำมส ำคญัในกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของลูกคำ้ คู่คำ้ ผูม้ีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจ และ
ผูป้ฏิบติังำนในกลุ่มบริษัท (ซึ่งต่อไปนี ้รวมเรียกว่ำ “ท่ำน”) โดยบริษัทฯ จะดูแลและบริหำรจัดกำรขอ้มูลส่วน
บคุคลของท่ำนอย่ำงโปรง่ใส เป็นธรรม และเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลรวมถึง
กฎหมำยอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 

โดยประกำศควำมเป็นส่วนตัวฉบบันี ้(“ประกำศ”) จะแจง้ใหท้่ำนทรำบถึงวิธีกำรที่บริษัทเก็บรวบรวม 
ใช ้เปิดเผย และปกปอ้งดแูลขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำน 

หำกท่ำนมีข้อกังวล ข้อสงสัยหรือต้องกำรสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับประกำศนี ้ตลอดจนถึง
ประกำศและนโยบำยอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้ง โปรดติดต่อบรษิัทตำมช่องทำงกำรติดต่อที่ปรำกฏทำ้ยประกำศนี ้

 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

1.1 “ข้อมูลส่วนบุคคล” (Personal Data) หมำยควำมว่ำ ขอ้มูลเก่ียวกับบุคคลซึ่งท ำใหส้ำมำรถระบุ    ตัว
บุคคลนั้นได ้ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม แต่ไม่รวมถึงขอ้มูลของผูถ้ึงแก่กรรมโดยเฉพำะ เช่น ชื่อ นำมสกุล  
ชื่อเล่น ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ เลขประจ ำตัวประชำชน เลขหนังสือเดินทำง เลขบัตรประกันสังคม เลข
ใบอนุญำตขับขี่ เลขประจ ำตัวผูเ้สียภำษี เลขบญัชีธนำคำร เลขบตัรเครดิต ที่อยู่อีเมล  ทะเบียนรถยนต ์โฉนด
ที่ดิน IP Address, Cookie ID, Log File เป็นตน้ 

อย่ำงไรก็ดี ขอ้มลูต่อไปนีไ้ม่ใช่ขอ้มลูสว่นบุคคล เช่น ขอ้มลูส ำหรบักำรติดต่อทำงธุรกิจที่ไม่ไดร้ะบุถึงตวั
บุคคล อำทิ ชื่อบริษัท ที่อยู่ของบริษัท เลขทะเบียนนิติบุคคลของบริษัท หมำยเลขโทรศัพทข์องที่ท ำงำน ที่อยู่
อีเมล (email address) ที่ใชใ้นกำรท ำงำน ที่อยู่อีเมลกลุ่มของบริษัท เช่น info@company.co.th ขอ้มลูนิรนำม 
(Anonymous Data) หรือข้อมูลแฝงที่ถูกท ำให้ไม่สำมำรถระบุตัวบุคคลได้อีกโดยวิ ธีกำรทำงเทคนิค 
(Pseudonymous Data) ขอ้มลูผูถ้ึงแก่กรรม เป็นตน้  
1.2 “ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” (Sensitive data) หมำยควำมว่ำ ขอ้มลูสว่นบคุคลเก่ียวกบัเชือ้ชำติ เผ่ำพนัธุ ์
ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง ควำมเชื่อในลทัธิ ศำสนำหรือปรชัญำ พฤติกรรมทำงเพศ ประวติัอำชญำกรรม ขอ้มลู
สุขภำพ ควำมพิกำร ข้อมูลสหภำพแรงงำน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภำพ หรือข้อมูลอ่ืนใดซึ่งกระทบต่อ
เจำ้ของขอ้มลูส่วนบุคคลในท ำนองเดียวกนัตำมที่คณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลประกำศก ำหนด ซึ่ง
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บรษิัทตอ้งด ำเนินกำรดว้ยควำมระมดัระวงัเป็นพิเศษ โดยบรษิัทจะเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วน
บุคคลอ่อนไหว ต่อเมื่อได้รับควำมยินยอมโดยชัดแจ้งจำกท่ำน หรือในกรณีที่บริษัทมีควำมจ ำเป็นต้อง
ด ำเนินกำรตำมที่กฎหมำยอนญุำต 
   ทัง้นี ้ต่อไปในประกำศควำมเป็นส่วนตัวฉบบันี ้หำกไม่มีกำรกล่ำวโดยเฉพำะเจำะจงจะเรียก “ขอ้มูล
ส่วนบุคคล” และ “ขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” ที่เก่ียวกับผูใ้ชบ้ริกำรขำ้งตน้ใหร้วมกันเรียกว่ำ “ข้อมูลส่วน

บุคคล” 
        ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูเ้ยำว ์บุคคลเสมือนไรค้วำมสำมำรถ และบุคคลไรค้วำมสำมำรถ (“บุคคลที่ถูก
จ ำกดัควำมสำมำรถทำงกฎหมำยในกำรท ำธุรกรรม”) บรษิัทฯ จะท ำกำรประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของบุคคล
ที่ถูกจ ำกดัควำมสำมำรถทำงกฎหมำยในกำรท ำธุรกรรมเฉพำะกรณีเท่ำที่จ  ำเป็นและตำมแนวทำงที่กฎหมำย
คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลก ำหนด โดยในกรณีที่บริษัทฯมีควำมจ ำเป็นจะตอ้งประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของ
บุคคลที่ถูกจ ำกัดควำมสำมำรถทำงกฎหมำยในกำรท ำธุรกรรมส ำหรบักิจกรรมใด บริษัทฯจะด ำเนินกำรขอ
ควำมยินยอมจำกผูป้กครองหรือผูใ้ชอ้  ำนำจปกครอง ผูพ้ิทกัษ์ หรือผูอ้นุบำล ที่มีอ  ำนำจกระท ำกำรแทนบุคคล
ดงักลำ่ว (แลว้แต่กรณี) ดว้ย เวน้แต่เป็นกรณีขอควำมยินยอมในกำรประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของผูเ้ยำวท์ี่มี
อำยมุำกกว่ำ 10 ปี ซึ่งเป็นกำรเฉพำะตวัหรือเป็นกำรสมแก่ฐำนำนุรูปแห่งตนและเป็นกำรอนัจ ำเป็นในกำรด ำรง
ชีพอนัสมควร ซึ่งผูเ้ยำวด์งักลำ่วสำมำรถใหค้วำมยินยอมโดยล ำพงัได ้
 

2. ประเภทบุคคลทีเ่ราเก็บรวบรวมข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคล 

2.1    ลูกค้า หมำยถึง บคุคลที่จะซือ้หรือซือ้สินคำ้ และ/หรือรบับรกิำรจำกบริษัทหรือบุคคลอื่นที่ติดต่อสอบถำม
ขอ้มลูสินคำ้ และ/หรือบริกำรของบรษิัทบุคคลที่รบัทรำบขอ้มลูสินคำ้ และ/หรือบรกิำรผ่ำนสื่อต่ำง ๆ และบุคคล
ที่ไดร้บักำรโฆษณำประชำสมัพนัธเ์ก่ียวกบัสินคำ้ และ/หรือบริกำรของบริษัท และใหห้มำยควำมรวมถึงบุคคล
ธรรมดำที่มีควำมเก่ียวขอ้ง หรือเป็นตวัแทนของนิติบุคคลที่เป็นลกูคำ้ เช่น ผูบ้ริหำร กรรมกำร พนกังำน ลกูจำ้ง 
ตั ว แทน  ผู้แทน  หรื อบุคคลธร รมดำ อ่ืน ใด  และบุคคลที่ มี ข้อมูลส่ วนบุคคลปรำกฏใน เอกสำร  
ต่ำง ๆ ที่เก่ียวขอ้งในกำรท ำธุรกรรมระหว่ำงบริษัทกบันิติบุคคลนัน้ เช่น ผูป้ระสำนงำน ผูส้ั่งซือ้ ผูร้บัสินคำ้ ผูส้ั่ง
จ่ำยเช็ค เป็นตน้ รวมทัง้บคุคลที่นิติบคุคลนัน้ไดใ้หข้อ้มลูไวแ้ก่บรษิัทดว้ย 
2.2    คู่ค้า หมำยถึง บคุคลที่จะขำยหรือขำยสินคำ้ และ/หรือบรกิำรใหแ้ก่บรษิัทไม่ว่ำจะไดข้ึน้ทะเบียนเป็นคู่คำ้
กับบริษัทหรือไม่ เช่น คู่สัญญำ ผู้ให้บริกำร ที่ปรึกษำ เป็นต้น และให้หมำยควำมรวมถึงบุคคลธรรมดำที่
เก่ียวขอ้งหรือเป็นตัวแทนของนิติบุคคลซึ่งเป็นคู่คำ้ เช่น ผูบ้ริหำร กรรมกำร พนักงำน ลูกจำ้ง ตัวแทน ผูแ้ทน 
หรือบุคคลธรรมดำอ่ืนใด และบุคคลที่มีขอ้มลูส่วนบุคคลปรำกฏในเอกสำรต่ำง ๆ ที่เก่ียวขอ้งในกำรท ำธุรกรรม



ระหว่ำงบรษิัทกบันิติบุคคลนัน้ เช่น ผูป้ระสำนงำน ผูส้ง่สินคำ้ ผูส้ั่งจ่ำยเช็ค เป็นตน้ รวมทัง้บคุคลที่นิติบุคคลนัน้
ไดใ้หข้อ้มลูไวแ้ก่บรษิัทดว้ย 
2.3    ผู้มีความสัมพันธท์างธุรกิจ หมำยถึง บุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ลูกคำ้ คู่คำ้ หรือผูป้ฏิบติังำนในกลุ่มบริษัทที่มี
ควำมสัมพันธ์ในลักษณะที่เก่ียวข้องกับกำรประกอบธุรกิจ เช่น ผูป้ฏิบัติงำนในหน่วยรำชกำรซึ่งก ำกับกำร
ประกอบธุรกิจหรือก ำกับดูแลกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ผูส้นใจเขำ้ร่วมโครงกำรธุรกิจหรือผูเ้ขำ้ร่วมโครงกำร
ธุรกิจ ผูส้นใจเขำ้รว่มลงทนุหรือผูร้่วมลงทุน ตวัแทนหรือนำยหนำ้ในกำรจดัหำสินคำ้หรือบริกำรใหแ้ก่บริษัทและ
ให้หมำยควำมรวมถึงบุคคลธรรมดำที่เก่ียวข้องหรือเป็นตัวแทนของนิติบุคคลนั้น เช่น ผู้บริหำร กรรมกำร 
พนักงำน ตัวแทน ผูแ้ทน หรือบุคคลธรรมดำอ่ืนใด และบุคคลที่มีขอ้มูลส่วนบุคคลปรำกฏในเอกสำรต่ำง ๆ ที่
เก่ียวขอ้งในกำรท ำธุรกรรมระหว่ำงบรษิัทกบันิติบคุคลนัน้ 
2.4    ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มบริษัทหมำยถึง กรรมกำร ผูส้มคัร พนกังำน หรือบุคลำกรอ่ืนของบริษัทที่บริษัทถือ
หุน้ และใหห้มำยควำมรวมถึงพนักงำนของบริษัทที่บริษัทถือหุน้ ซึ่งมำปฏิบัติงำนที่บริษัทตำมนโยบำยหรือ
ขอ้ก ำหนดของบรษิัท 

“ผูส้มัคร” หมำยถึง ผูส้มัครงำนเพื่อเป็นพนักงำนประจ ำ พนักงำนอัตรำจำ้ง พนักงำนที่อยู่ภำยใต้  
กำรจำ้งงำนของบริษัทจัดหำงำน (outsource) และ พนักงำนอิสระ (freelance) ที่ท ำงำนใหแ้ก่บริษัท แลว้แต่
กรณี ไม่ว่ำกำรสมคัรงำนนัน้จะด ำเนินกำรโดยผูส้มคัรเอง หรือเป็นกำรรบัสมคัรงำนภำยในบริษัท หรือผ่ำนกำร
แนะน ำของบคุคลอื่นใด หรือผ่ำนกำรด ำเนินกำรของผูใ้หบ้รกิำรจดัหำงำน 
 “พนักงำน” หมำยถึง ผูส้มัครที่ไดร้บักำรคัดเลือกใหเ้ขำ้ท ำสัญญำเพื่อท ำงำนให้แก่บริษัทในฐำนะ
พนักงำนประจ ำ พนักงำนอัตรำจำ้ง พนักงำนที่อยู่ภำยใตก้ำรจำ้งงำนของผูใ้หบ้ริกำรจัดหำงำน (outsource) 
และพนกังำนอิสระ (freelance) ที่เขำ้มำท ำงำนในบรษิัท รวมถึงนกัศกึษำฝึกงำน แลว้แต่กรณี 
 
       ส ำหรบัขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนที่บรษิัทอำจมีกำรเก็บรวบรวม เช่น 
       1)  เมื่อท่ำนไดม้ำติดต่อ เขำ้รว่มกิจกรรม ท ำงำนใหแ้ก่ หรือใชบ้ริกำรใดๆ ของบริษัท โดยบรษิัทฯ อำจมี
กำรเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลจำกท่ำน เช่น 
         • ขอ้มลูสว่นตวั เช่น ชื่อ นำมสกลุ หมำยเลขบตัรประชำชน สถำนภำพสมรส ชื่อ นำมสกลุของบุคคลใน
ครอบครวั เลขบญัชีธนำคำร  
เป็นตน้ 
         • ขอ้มลูกำรติดต่อ เช่น อีเมล หมำยเลขโทรศพัท ์ที่อยู่ ช่องทำงติดต่อในสื่อสงัคมออนไลน ์สถำนที่ท ำงำน 
เป็นตน้ 



         • ขอ้มลูเก่ียวกบังำนของท่ำน เช่น อำชีพ ต ำแหน่ง หน่วยงำนตน้สงักดั เป็นตน้ 
         • ขอ้มลูดำ้นเทคนิคและกำรใชข้อ้มลู เช่น IP Address ในกรณีที่ท่ำนเขำ้รบับรกิำรผ่ำนระบบออนไลน์
ของบรษิัทเป็นตน้ 
         • ขอ้มลูที่มีควำมอ่อนไหว เช่น ศำสนำ  
         • ขอ้มลูสว่นตวัอ่ืนๆ ที่ท่ำนใหบ้รษิัทฯ ดว้ยควำมสมคัรใจ 
        2)  เมื่อท่ำนเขำ้มำในบรเิวณพืน้ที่ของบริษัทโดยบรษิัทฯ อำจมีกำรบนัทึกภำพของท่ำนโดยใชก้ลอ้ง
วงจรปิด (CCTV) ทัง้นี ้บรษิัทฯ จะติดปำ้ยแจง้ใหท้่ำนทรำบว่ำมีกำรใชก้ลอ้งวงจรปิดในบรเิวณพืน้ที่ของบริษัท 
       3)  เมื่อท่ำนเขำ้มำในบริเวณพืน้ที่ที่บริษัทฯมีกำรจดัประชุม สมัมนำ หรือกิจกรรมใดๆ โดยบริษัทฯอำจ
มีกำรบันทึกภำพถ่ำยหรือวีดีโอ เพื่อเก็บบันทึกข้อมูลกำรจัดกิจกรรม หรือเพื่อใช้ประกอบกำรจัดท ำสื่อ
ประชำสมัพนัธข์องบริษัททัง้นี ้บริษัทฯ จะติดป้ำยแจง้ใหท้่ำนทรำบว่ำมีกำรบนัทกึภำพถ่ำยหรือวีดีโอในบริเวณ
พืน้ที่ดงักลำ่ว 
 
3. แหลง่ที่มำของขอ้มลูสว่นบคุคล 

3.1 ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง 
จำกกระบวนกำรสรรหำและรบัสมัครงำน กำรกรอกขอ้มูลในใบสมัครงำน เอกสำรแนบประกอบกำร

พิจำรณำและคดัเลือกเขำ้ท ำงำน กำรท ำแบบสอบถำม กำรสมัภำษณ ์รวมถึงขอ้มลูและกำรปรบัปรุงขอ้มูลของ
ท่ำนจำกกำรจำ้งงำนหรือกระบวนกำรต่ำงๆ ในช่วงเวลำที่ท่ำนเป็นพนกังำนหรือบคุลำกรของบรษิัท 

จำกกำรเขำ้ท ำสญัญำ กำรขอใชบ้รกิำร กำรใชบ้รกิำร และกำรเขำ้ร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ของบรษิัท บรษิัท
เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจำกท่ำนโดยตรงผ่ำนระบบต่ำงๆ ของบริษัท หรือผ่ำนกำรแลกเปลี่ยนนำมบัตร 
หรือช่องทำงอีเมล ไลนไ์อดี โทรศัพท ์โทรสำร จดหมำย ช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ กำรลงทะเบียนหรือใชร้ะบบ
สำรสนเทศของบรษิัท รวมถึงกำรเขำ้ใชง้ำนบนเว็บไซตห์รือแอปพลิเคชนัของบรษิัท 

3.2 ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น 
บริษัทฯ อำจรวบรวมขอ้มลูของท่ำนจำกแหล่งอื่น เช่น ตวัแทนจดัหำงำน เว็บไซดส์มคัรงำน ขอ้มลูจำก

บุคคลอำ้งอิงหรือผูใ้หก้ำรรบัรอง ขอ้มูลจำกกำรตรวจสอบประวัติส่วนตัวอ่ืนๆ ขอ้มูลระบบกำรน ำทำง ระบบ
เครือข่ำย ซึ่งเป็นไปตำมควำมจ ำเป็นตำมแต่กรณีที่กฎหมำยอนญุำต 

3.3 ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลทีส่าม 
บรษิัทฯ อำจไดร้บัขอ้มลูบคุคลที่สำมที่มีควำมเก่ียวขอ้งกบัท่ำนโดยท่ำนเป็นผูใ้หข้อ้มลูกบับรษิัท เช่น คู่

สมรส บตุร บิดำ มำรดำ สมำชิกในครอบครวั บคุคลติดต่อกรณีฉกุเฉิน ผูร้บัผลประโยชน ์บคุคลอำ้งอิงหรืออดีต



นำยจำ้ง ซึ่งบรษิัทฯ ใชข้อ้มลูเพื่อจดักำรสวสัดิกำรและสิทธิประโยชนใ์หก้บัท่ำน หรือ ติดต่อในกรณีฉกุเฉิน หรือ
เพื่ออำ้งอิงขอ้มูลอันเป็นประโยชนก์ับท่ำน โปรดแจง้ประกำศควำมเป็นส่วนตวัฉบบันีแ้ก่บุคคลที่สำมดงักล่ำว 
เพื่อใหร้บัทรำบประกำศควำมเป็นส่วนตวัฉบบันี ้และขอควำมยินยอมจำกบคุคลดงักลำ่วหำกจ ำเป็น เวน้เสียแต่
ว่ำมีขอ้ก ำหนดทำงกฎหมำยอ่ืนตำมกฎหมำยในกำรเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของบุคคลที่สำมใหก้บับริษัทโดย
ไม่ตอ้งขอควำมยินยอม 

ทัง้นี ้ในกรณีที่ท่ำนมีกำรติดต่อหรือใชบ้ริกำรผ่ำนเว็บไซตห์รือแอปพลิเคชนัของบริษัทบริษัทฯ มีควำม
จ ำเป็นตอ้งปฏิบติัตำมกฎหมำยซึ่งก ำหนดใหบ้รษิัทฯตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มลูของท่ำนจำกกำรเขำ้ใชง้ำนดงักล่ำว 
เช่น หมำยเลข IP Address เป็นตน้ นอกจำกนี ้เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรใชบ้รกิำรเว็บไซตห์รือแอปพลิเค
ชัน บริษัทฯอำจมีกำรใชเ้ทคโนโลยีอัตโนมัติในกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลกำรใชง้ำนของท่ำน ซึ่งอำจรวมถึง คุกกี ้
และเทคโนโลยีกำรติดตำมอ่ืนๆ ที่มีลกัษณะคลำ้ยกนั (“คกุกี”้) ซึ่งท่ำนสำมำรถอ่ำนรำยละเอียดกำรใชคุ้กกีไ้ด้
บนเว็บไซตบ์รษิัทฯ 
 
4. วตัถุประสงคก์ำรเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำน 

4.1 วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า 
  บริษัทดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
 

วัตถุประสงค์ในการ
ดำเนินการ รายละเอียด ฐานในการประมวลผลข้อมูล 

1. เพ่ือการดำเนินการตาม
คำขอของท่านก่อนเข้าทำ
สัญญาหรือเพ่ือปฏิบัติตาม
สัญญา  

เพ่ือการขายสินค้า และ/หรือ บริการให้แก่ท่าน หรือ
ปฏิบัติตามสัญญาใด ๆ ซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา ซึ่งรวมถึง 
การจัดการ account ของท่าน ข้อมูลการสมัครเข้า
เป็นสมาชิก จัดส่ง การดำเนินการเก่ียวกับบัญชีและ
การเงิน การบริการหลังการขาย และการคืนสินค้า 
และดำเนินการใด ๆ เพ่ือให้ท่านได้รับสินค้าและ/หรือ 
บริการ หรือตามที่ท่านได้ร้องขอ 

• การปฏิบัติตามสัญญา 



วัตถุประสงค์ในการ
ดำเนินการ รายละเอียด ฐานในการประมวลผลข้อมูล 

2. เพ่ือการบริหารจัดการ
ด้านการโฆษณา 
ประชาสัมพันธ์ 
 

โฆษณาประชาสัมพันธ์ ทำแคมเปญทางการตลาด 
วิเคราะห์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และติดต่อลูกค้าเพ่ือให้
คำแนะนำหรือนำเสนอผลิตภัณฑ์ รวมถึงการจัดการ
ด้านสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ซึ่งท่านเป็น           
พรีเซนเตอร์ หรือปรากฏเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของสื่อ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ของบริษัท 

• ความยินยอม 

3. เพ่ือการบริหารจัดการ
ด้านปฏิบัติการ 
(Operation) และการ
ดูแลลูกค้าหลังการขาย 

ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูล
ส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว 

• ประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมาย 
• ความยินยอม 

เพ่ือนำมาพัฒนาช่องทางการให้บริการออนไลน์ของ
บริษัท เพื่อให้ท่านได้รับบริการจากบริษัท อย่างมี
คุณภาพ รวดเร็วและสะดวกสบายที่สุด 

• ประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมาย 

เพ่ือให้สามารถเข้าใช้งานหรือถ่ายโอนข้อมูลในบัญชี 
เลขที่สมาชิก หรือรหัสส่วนตัวต่าง ๆ ที่บริษัทได้
ให้บริการต่อท่าน ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ ได้มากกว่า 1 เครื่อง และ
เพ่ือให้บริษัทสามารถดูแลตรวจสอบการเข้าใช้งาน
บัญชี เลขท่ีสมาชิก หรือรหัสส่วนตัวต่าง ๆ ของท่านได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการใช้งาน
โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการเข้าใช้งานโดยบุคคลอ่ืน 
หรือการใช้งานโดยฉ้อฉล หรือในทางมิชอบ รวมถึง
เพ่ือปรับปรุงการให้บริการของบริษัทให้มีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

• การปฏิบัติตามสัญญา 
• ประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมาย 
 

4. การบริหารจัดการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จัดทำระบบสารสนเทศเพ่ือเก็บข้อมูล ประมวลผล
ข้อมูล เชื่อมต่อข้อมูลกับลูกค้า ตัวแทน  

• การปฏิบัติตามกฎหมาย 



วัตถุประสงค์ในการ
ดำเนินการ รายละเอียด ฐานในการประมวลผลข้อมูล 

 • ประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมาย 
• ความยินยอม 

จัดทำและให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
ประมวลผลข้อมูลของลูกค้าจากการใช้งานเว็บไซต์ 
แอปพลิเคชัน และโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ของบริษัท เช่น 
Facebook, Linkedin, Twitter, Youtube, Line 
เป็นต้น 

• การปฏิบัติตามสัญญา 
• ประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมาย 
• ความยินยอม 

5. เพ่ือให้สามารถจัดการ 
พัฒนา และดำเนินการ  
ใด ๆ เพ่ือให้สามารถ
ดำเนินธุรกิจได้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

การบริหารจัดการสินค้า และ/หรือ บริการ (รวมถึง
เว็บไซต์ และ แอปพลิเคชัน) การตรวจและป้องกันการ
ฉ้อโกง หรืออาชญากรรมอ่ืน ๆ การจัดการ
ความสัมพันธ์ลูกค้าและผู้ที่อาจเป็นลูกค้า การ
บำรุงรักษาและการใช้ระบบไอที 

• การปฏิบัติตามกฎหมาย 
• ประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมาย 
• ความยินยอม 

การวัดประสิทธิภาพของนโยบายทางการตลาดของ
บริษัท และเพ่ือวัดประสิทธิผลของการโฆษณาของ
บริษัทผ่านช่องทางต่าง ๆ  

• ประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมาย 
• ความยินยอม 

6. การบริหารจัดการงาน 
เรื่องร้องเรียน ข้อพิพาท 
และคดีความ และการ
บริหารความเสี่ยง 

การตรวจสอบ การสืบสวนสอบสวนพฤติกรรมทุจริต 
การฉ้อโกง หรือการกระทำท่ีขัดต่อกฎหมายหรือความ
สงบเรียบร้อยของประชาชน 

• การปฏิบัติตามสัญญา 
• การปฏิบัติตามกฎหมาย 
• ประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมาย 

การดำเนินการใด ๆ เพื่อตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน 
ดำเนินคดี หรือดำเนินมาตการใด ๆ เพ่ือใช้สิทธิตาม
สัญญาและตามกฎหมาย การระงับข้อพิพาทหรือข้อ

• การปฏิบัติตามสัญญา 
• การปฏิบัติตามกฎหมาย 
• ประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมาย 



วัตถุประสงค์ในการ
ดำเนินการ รายละเอียด ฐานในการประมวลผลข้อมูล 

ขัดแย้งที่อาจเกิดข้ึนระหว่างบริษัทกับท่านอัน
เกี่ยวข้องกับการให้บริการของบริษัท 

 
 

4.2 วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้า 
  บริษัทดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

วัตถุประสงค์ในการ
ดำเนินการ รายละเอียด ฐานในการประมวลผลข้อมูล 

1. เพื่อการพิจารณาและลง
นามในสัญญาทางการค้า 
  

การพิจารณาและลงนามในสัญญาทางการค้า และ
การจำเป็นในปฏิบัติตามสัญญา การประกอบการทำ
ธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท การ
ปฏิบัติตามสัญญาว่าจ้าง สัญญาบริการ สัญญารักษา
ความลับ บันทึกข้อตกลง (MOU) สัญญาทางการค้า
อื่น ๆ และความตกลงหรือความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง 
ระหว่างบริษัทและคู่สัญญา เพื่อใช้ในการจัดเตรียม
ข้อมูลก่อนเข้าสู่กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น 
การจัดทำคำขอจัดหา การจัดทำรายละเอียด เงื่อนไข 
ข้อกำหนดสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง (TOR) เป็นต้น  

• การปฏิบัติตามสัญญา 

2. เพ่ือการพิจารณา
คุณสมบัติของผู้ขึ้น ทะเบียน
เข้าเป็นคู่ค้า 

การพิจารณาคุณสมบัติของผู ้ข ึ ้นทะเบียน และ
ลงทะเบียนคู ่ค ้าให ้เป็นไปตามที ่แต่ละส่วนงาน
กำหนด หรือ เป็นการลงทะเบียนคู ่ค ้าในระบบ
ออนไลน์ของบริษัท 

• การปฏิบัติตามสัญญา 



วัตถุประสงค์ในการ
ดำเนินการ รายละเอียด ฐานในการประมวลผลข้อมูล 

3. เพื ่อพิจารณาคุณสมบัติ
ของผู้เสนอราคากับบริษัท 

การติดต่อประสานงานในการดำเนินธุรกิจระหว่างผู้
ขึ้นทะเบียนเข้าเป็นคู่ค้าหรือผู้เป็นคู่ค้ากับบริษัท การ
พิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคากับบริษัทตาม
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท รวมถึงผู้เสนอ
เป็นผู้ให้บริการ ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาบัญชี ที่
ปรึกษาธุรกิจ และที่ปรึกษาภาษี ผู ้สอบบัญชี ที่
ปรึกษาทางการเงิน สถาบันการเงิน ที่ปรึกษาด้าน
การพัฒนาระบบบัญชีและการเงิน เป็นต้น 

• การปฏิบัติตามกฎหมาย 
• ป ร ะ โ ย ช น ์ โ ด ย ช อบ ด ้ ว ย
กฎหมาย 

4. เพ่ือการก่อตั้งสิทธิ
เรียกร้องตามกฎหมาย  
 

เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตัิ
ตามหรือการใช้สิทธิเร ียกร้องตามกฎหมาย การ
ยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติ
ตามข้อผูกพันทางกฎหมายและข้อเรียกร้องการ
บังคับใช้กฎหมาย รวมถึงรายงานข้อมูลต่อหน่วยงาน
ราชการตามกฎหมาย  

• การปฏิบัติตามกฎหมาย 
• ป ร ะ โ ย ช น ์ โ ด ย ช อบ ด ้ ว ย
กฎหมาย 

5. การบริหารจัดการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อเก็บข้อมูล ประมวลผล
ข้อมูล เชื่อมต่อข้อมูลกับคู่ค้าปัจจุบัน ผู้ที่อาจเป็นคู่
ค้าในอนาคต พันธมิตรทางธุรกิจ และซับพลายเออร์ 
ท ั ้ งท ี ่ เป ็นบุคคลธรรมดา และบ ุคคลธรรมดาที่
ดำเนินการในนามนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล 

• การปฏิบัติตามกฎหมาย 
• ป ร ะ โ ย ช น ์ โ ด ย ช อบ ด ้ ว ย
กฎหมาย 
• ความยินยอม 

จัดทำและให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
ประมวลผลข้อมูลของคู่ค้าต่าง ๆ เช่น Facebook, 
Linkedin, Twitter, Youtube, Line เป็นต้น 

• การปฏิบัติตามสัญญา 
• ป ร ะ โ ย ช น ์ โ ด ย ช อบ ด ้ ว ย
กฎหมาย 
• ความยินยอม 



วัตถุประสงค์ในการ
ดำเนินการ รายละเอียด ฐานในการประมวลผลข้อมูล 

6. เพื ่อให้สามารถจัดการ 
พัฒนา และดำเนินการ   ใด 
ๆ เพื ่อให ้สามารถดำเนิน
ธุรกิจได้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

การบริหารจัดการสินค้า และ/หรือ บริการ (รวมถึง
เว็บไซต์ และ แอปพลิเคชัน) การตรวจและป้องกัน
การฉ้อโกง หรืออาชญากรรมอื ่น ๆ การจัดการ
ความสัมพันธ์กับคู่ค้าปัจจุบัน ผู้ที ่อาจเป็นคู่ค้าใน
อนาคต พันธมิตรทางธุรกิจ และซับพลายเออร์ ทั้งที่
เป็นบุคคลธรรมดา และบุคคลธรรมดาที่ดำเนินการ
ในนามนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

• การปฏิบัติตามกฎหมาย 
• ป ร ะ โ ย ช น ์ โ ด ย ช อบ ด ้ ว ย
กฎหมาย 
• ความยินยอม 

7. เพ ื ่ อการร ั กษาความ
ปลอดภ ัยภายในบร ิ เวณ
อาคารหร ือสถานที่ ข อง
บริษัท 

เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคาร
หรือสถานที่ ของบริษัท รวมถึงการแลกบัตรก่อนเข้า
พ้ืนที่สำนักงาน การบันทึกภาพผู้ที่มาติดต่อกับบริษัท
ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV) หรือว ิธ ีการอื ่นใดที่
คล้ายคลึงกัน 

• ป ร ะ โ ย ช น ์ โ ด ย ช อบ ด ้ ว ย
กฎหมาย 

8. การบริหารจัดการงาน 
เร ื ่องร ้องเร ียน ข้อพิพาท 
และคด ี ค ว าม  และการ
บริหารความเสี่ยง 

การตรวจสอบ การสืบสวนสอบสวนพฤติกรรมทุจริต 
การฉ้อโกง หรือการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายหรือ
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

• การปฏิบัติตามสัญญา 
• การปฏิบัติตามกฎหมาย 
• ป ร ะ โ ย ช น ์ โ ด ย ช อบ ด ้ ว ย
กฎหมาย 

การดำเนินการใด ๆ เพ่ือตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน 
ดำเนินคด ีหรือดำเนินมาตรการใด ๆ เพ่ือใช้สิทธิตาม
สัญญาและตามกฎหมาย การระงับข้อพิพาทหรือข้อ
ขัดแย้งที ่อาจเกิดขึ ้นระหว่างบริษ ัทกับท่านอัน
เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ และ/หรือ นิติสัมพันธ์กับ
บริษัท 

• การปฏิบัติตามสัญญา 
• การปฏิบัติตามกฎหมาย 
• ป ร ะ โ ย ช น ์ โ ด ย ช อบ ด ้ ว ย
กฎหมาย 

 
 
 



4.3 วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 
  บริษัทดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
 

วตัถปุระสงคใ์นการ
ด าเนินการ รายละเอียด ฐานในการประมวลผลข้อมูล 

1. เพือ่การตดิต่อสือ่สาร
ทางธุรกจิ 

เพือ่การตดิต่อสือ่สารทางธุรกจิ เช่น ตดิต่อ นดัพบ เขา้
พบ ประชุม ร่วมพบปะพดูคุยทางธุรกจิเกี่ยวกบัสนิคา้
หรอืบรกิาร และโครงการต่าง ๆ ของบรษิทั หรอื
โครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั รวมถงึการบนัทกึ
รายละเอยีดเกีย่วกบัการตดิต่อดงักล่าว 

• การปฏิบัติตามสัญญา 

• ประโยชน์โดยชอบธรรม 

2. เพือ่การตรวจสอบ
คุณสมบตัหิรอืประเมนิ
ความเหมาะสมก่อนการ
ตดัสนิใจเขา้ท าธุรกรรม 

การพจิารณาความเสีย่งในการเขา้ท าธุรกรรมที่
เกีย่วขอ้ง การพสิจูน์และการยนืยนัตวัตน และหรอืการ
ตรวจสอบอ านาจ การมอบอ านาจและการรบัมอบ
อ านาจในการลงนามขอ้ตกลงหรอืสญัญาใด ๆ กบั
บรษิทั การตรวจสอบสถานะกจิการ หรอืการตรวจสอบ
ประวตัริูปแบบอื่น ๆ และการด าเนินการตาม
กระบวนการภายในต่าง ๆ ของบรษิทั 

• การปฏิบัติตามสัญญา 

• ประโยชน์โดยชอบธรรม 

3. เพือ่การพจิารณา การ
จดัท า การลงนามในสญัญา
หรอืขอ้ตกลงต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้ง 

เพือ่การพจิารณา การจดัท า การลงนามในสญัญาหรอื
ขอ้ตกลงต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึการบรหิารสญัญา
หรอืขอ้ตกลงดงักล่าว 

  

• การปฏิบัติตามสัญญา 

• ประโยชน์โดยชอบธรรม  

4. เพือ่พจิารณาค าขอเขา้
ร่วมโครงการของบรษิทั 

  

เพือ่พจิารณาค าขอเขา้ร่วมโครงการของบรษิทั หรอื
โครงการทีบ่รษิทั ร่วมกบับุคคลภายนอกหรอืหน่วยงาน
ราชการ และด าเนินการต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ
ดงักล่าว 

ประโยชน์โดยชอบธรรม 

        



4.4 วัตถุประสงค์สำหรับผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มบริษัท 

บริษัทดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

 

วัตถุประสงค์สำหรับผู้สมัครงาน 

วัตถุประสงค์ในการ
ดำเนินการ 

รายละเอียด ฐานในการประมวลผลข้อมูล 

1. เพ่ือกระบวนการสรรหา
บุคลากร 

เพ่ือพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครงาน ประเมินความ
เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่บริษัทต้องการสรรหา เพ่ือ
ดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ เช่น การรับสมัคร การ
ทดสอบ การสัมภาษณ์ การประเมิน การคัดเลือก 
ตลอดจนการเสนอการจ้างงานให้กับท่าน 

• การปฏิบัติตามสัญญา 

• ประโยชน์โดยชอบธรรม  

2. เพื ่อตรวจสอบประวัติ
และคุณสมบัต ิก ่อนการ
จ้างงาน 

1) เพื ่อตรวจสอบว่าที ่ท่านเคยมีประวัต ิการ
ทำงานกับบริษัท หรือเคยสมัครงานกับบริษัทมาก่อน
หรือไม ่

2) เพ่ือประเมินความสามารถหรือคุณสมบัติของ
ท ่าน ภายใต ้ขอบเขตท ี ่ กฎหมายอน ุญาต  เช่น 
ค ุณสมบัต ิด ้านว ิชาช ีพ ประว ัต ิส ุขภาพ ประว ัติ
อาชญากรรม รวมถึงการสอบถามข้อมูลจากบุคคล
อ้างอิงที่ท่านได้ให้ข้อมูลไว้กับบริษัท 

• การปฏิบัติตามสัญญา 

• ประโยชน์โดยชอบธรรม  

• ความยินยอม 

3. เพ่ือการจัดการภายใน
องค์กรเก่ียวกับ
กระบวนการจ้างงาน 

เพ ื ่ อการจ ั ดการภายในองค ์กร เก ี ่ ยวกับ
กระบวนการจ้างงาน เช่น การส่งข้อมูลผู้สมัครหรือ
รายงานการส ัมภาษณ์ให ้ก ับผ ู ้ม ีอำนาจตัดส ินใจ
คัดเลือกหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระบวนการภายใน
เพ ื ่ อจ ั ดทำส ัญญาจ ้ า ง  การฝ ึ กอบรม  รวมถึ ง
กระบวนการอื่น ๆ ที่ต้องจัดเตรียมสำหรับพนักงาน
ใหม ่

• การปฏิบัติตามสัญญา 

• ประโยชน์โดยชอบธรรม  
 



วัตถุประสงค์ในการ
ดำเนินการ 

รายละเอียด ฐานในการประมวลผลข้อมูล 

4. เพ่ือพิจารณาตำแหน่ง
งานอ่ืนที่เหมาะสมใน
อนาคต 

เพื่อเป็นประโยชน์กับท่าน หากท่านไม่ประสบ
ความสำเร็จสำหรับตำแหน่งงานที่ท่านได้สมัครไว้  
บร ิษ ัทจะเก ็บข ้อม ูลส ่วนบ ุคคลของท ่านไว ้ เป็น
ระยะเวลา 1 ปี เพื่อพิจารณาและติดต่อท่านในกรณีที่
มีตำแหน่งงานใด ๆ ในอนาคตที่อาจเหมาะสมกับท่าน 

• ประโยชน์โดยชอบธรรม  
 

5. เพ่ือรักษาความ
ปลอดภัยภายในบริเวณ
อาคารหรือสถานที่ของ
บริษัท 

เพื ่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณ
อาคารหรือสถานที่ของบริษัทการแลกบัตรก่อนเข้า
พื้นที่สำนักงาน/สาขา รวมถึงการบันทึกภาพภายใน
พ้ืนที่ของบริษัทด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV) 

• ประโยชน์โดยชอบธรรม  
 

 

วัตถุประสงค์สำหรับพนักงานหรือบุคลากรของบริษัท ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มบริษัท 

วัตถุประสงค์ในการ
ดำเนินการ 

รายละเอียด ฐานในการประมวลผลข้อมูล 

1. เพ ื ่ อดำเน ินการตาม
กระบวนการและขั้นตอน
ตามสัญญาจ้างงาน หรือ
สัญญาอื่นใดอันเกี่ยวเนื่อง
ก ับการว ่าจ ้าง ระหว ่าง
ท่านกับบริษัท 

1) เพ่ือดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอน
ต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาของการจ้างงาน เช่น การ
จัดทำทะเบียนพนักงาน การจัดทำข้อมูลพนักงาน การ
จัดทำบัตรพนักงาน การประเมินการทดลองงาน การ
ปรับปรุงข้อมูลพนักงาน การบริหารจัดการวันหยุด
พักผ่อนประจำปี การลางานประเภทต่าง ๆ การแจ้ง
ตั้งครรภ์ การขอหนังสือรับรอง การลาออก รวมถึงการ
ดำเนินการตามแบบคำร้องขออ่ืน ๆ ของท่าน 

2) เพื ่อดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล 
เช ่ น  การฝ ึ กอบรม  การพ ัฒนาท ั กษะความรู้
ความสามารถ การมอบหมายงาน การมอบอำนาจ 

• ก า ร ป ฏ ิ บ ั ต ิ ต า ม ส ั ญ ญ า 
• ประโยชน์โดยชอบธรรม  

 

 • ความยินยอม 



วัตถุประสงค์ในการ
ดำเนินการ 

รายละเอียด ฐานในการประมวลผลข้อมูล 

การแต่งตั้ง การโยกย้าย การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน 
การปร ับโครงสร ้างองค ์กร  การประเม ินผลการ
ปฏิบัติงาน การปรับระดับตำแหน่งงาน การปรับอัตรา
เงินเดือน การจ่ายโบนัส รวมถึงการสนับสนุนด้าน
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพและการวางแผนสืบ
ทอดตำแหน่งงาน 

3) เพื่อการตรวจสอบและพิสูจน์ตัวตนของท่าน
เพื่อลงเวลาทำงาน และ/หรือเพื่อเข้าพื้นที่ของบริษัท 
เพ่ือปฏิบัติงาน เข้าประชุม อบรมสัมมนา หรือเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ของบริษัทโดยบริษัทจะเก็บข้อมูล
จำลองลายนิ้วมือ และ/หรือ ข้อมูลการจดจำใบหน้า 
(Face Recognition) ของท่าน โดยได้รับความยินยอม
โดยชัดแจ้งจากท่านหรือตามท่ีกฎหมายอนุญาต 

2. เพ ื ่อดำเน ินการด ้าน
ค่าตอบแทน สว ัสด ิการ
และสิทธิประโยชน์ 

1) เพื ่อดำเนินการด้านการจ่ายค่าจ ้างหรือ
ผลตอบแทนอื่น เช่น การตรวจสอบเวลาเข้าออกงาน 
การทำงานล่วงเวลาหรือทำงานในวันหยุด การลา
ประเภทต่าง ๆ การขาดงานหรือละทิ ้งหน้าที่  การ
จัดทำเงินเดือนและกระบวนการจ่ายเงินเดือนและ
ผลตอบแทน 

2) เพื่อดำเนินการจัดให้มีสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ ให้กับท่าน เช่น การตรวจสุขภาพ
ประจำปี ประกันสุขภาพพนักงานและครอบครัว 
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เงินกู้
ฉุกเฉิน เงินช่วยเหลือสวัสดิการต่าง ๆ เช่น สมรส 
คลอดบุตร ครอบครวัหรือพนักงานเสียชีวิต  

• การปฏิบัติตามสัญญา 



วัตถุประสงค์ในการ
ดำเนินการ 

รายละเอียด ฐานในการประมวลผลข้อมูล 

3. เพ ื ่ อดำเน ินการตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1) เพ่ือดำเนินการตามกฎหมายต่าง ๆ เช่น การ
จัดทำทะเบียนลูกจ้าง การหักและชำระภาษี การหัก
ประกันสังคม การอายัดและนำส่งเงินเดือน โบนัส 
ค่าตอบแทนต่าง ๆ ตามคำสั่งหรือหมายหรือหนังสือ
แจ้งให้อายัดและนำส่งเงินตามกฎหมาย เช่น การ
บังคับคดี กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

2) เพ ื ่ อดำเน ินการจ ัดต ั ้ งคณะกรรมการ
สวัสดิการ คณะกรรมการความปลอดภัย เจ้าหน้าที่
ความปลอดภัย และดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่
กฎหมายกำหนด 

3) เพ่ือดำเนินการพิจารณาเกี่ยวกับการลา หรือ
ข้อมูลด้านการแพทย์ที ่เก ี ่ยวกับสุขภาพ ความไม่
สมบูรณ์หรือทุพพลภาพ เพื่อคุ้มครองแรงงาน รวมถึง
การให้ความช่วยเหลือในกรณีท่านได้รับบาดเจ็บจาก
การทำงาน เพ่ือสุขภาพและความปลอดภัยในที่ทำงาน 

• การปฏิบัติตามกฎหมาย 

4. เพ่ือดำเนินการ
สนับสนุนข้อมูลและ
กระบวนการต่าง ๆ 
ภายในบริษัท 

1) เพื่อการรายงาน วิเคราะห์ ทำสถิติ ในด้าน
การเงินและธุรกิจ เพ่ือการบริหารจัดการ การวางแผน
งบประมาณ และการบริหารด้านการบัญชี และการ
วางแผนทางธุรกิจ 

2) เพื่อสนับสนุนข้อมูลในการดำเนินการตาม
ขั้นตอน หรือกระบวนการต่าง ๆ ภายในบริษัท ซึ่งอาจ
มีการนำส่งข้อมูลของท่าน ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
โดยใช้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นและเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ในแต่ละกระบวนการ 

• การปฏิบัติตามสัญญา 

• ประโยชน์โดยชอบธรรม  

  



วัตถุประสงค์ในการ
ดำเนินการ 

รายละเอียด ฐานในการประมวลผลข้อมูล 

3) เพ่ือกำหนดสิทธิการใช้งานระบบต่าง ๆ และ
การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล สนับสนุนด้านเครื่องมือ
อุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานให้กับ
ท่าน 

4) เพื่อดำเนินการจัดการทรัพย์สินของบริษัทที่
ส่งมอบให้กับพนักงาน เช่น บัตรเข้าอาคาร กุญแจ 
โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์/Notebook รถยนต์ 

5) เพื่อดำเนินการเรื่องการเดินทางหรือที่พัก ที่
เกี่ยวกับการทำงาน การเบิกเงินช่วยเหลือการเดินทาง
ไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ การเบิกค่าเดินทาง รวมถึง
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการทำงาน 

5. เพ ื ่อดำเน ินการด ้าน
กิจกรรมต่าง ๆ สำหรับ
พนักงาน ทั ้งภายในและ
ภายนอกองค์กร 

1) เพ่ือการจัดกิจกรรมหรือการเข้าร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ ทั ้งภายในและภายนอกบริษัทรวมถึงการ
ประกาศผล หรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจ
มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเช่น ชื่อ-นามสกุล ภาพนิ่ง
หรือภาพเคลื่อนไหวของท่านจากการเข้าร่วมกิจกรรม   
ต่าง ๆ เผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์ตามวัตถุประสงค์
ของแต่ละกิจกรรม 

2) เพื่อการจัดอบรม สัมมนา/ดูงาน รวมถึงการ
ทำกิจกรรมนอกสถานที่  เพื ่ออำนวยความสะดวก
ให้กับท่าน บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านเท่าที ่จำเป็นให้กับผู ้ให้บริการภายนอก เพ่ือ
จัดเตรียม รถโดยสาร อาหาร ที่พัก และสถานที่ต่าง ๆ 
ให้กบัท่าน 

• การปฏิบัติตามสัญญา 

• ประโยชน์โดยชอบธรรม  

  



วัตถุประสงค์ในการ
ดำเนินการ 

รายละเอียด ฐานในการประมวลผลข้อมูล 

3) เพ ื ่ อทดสอบความร ู ้ ค ว าม เข ้ า ใจ  ทำ
แบบสอบถาม หรือสำรวจความคิดเห็นของท่าน และ
ประเมินผลจากการทดสอบหรือสำรวจดังกล่าว 

6. เพ ื ่ อก า รต รว จส อบ 
กำกับดูแล และบริหาร
ความเสี่ยง 

1) เพื่อการตรวจสอบการสื่อสารที่เกี่ยวกับการ
ทำงาน บริษัทจำเป็นและขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจ
ตราและตรวจสอบการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้
ส่งโดยใช้บัญชีเครือข่าย หรืออุปกรณ์ที่บริษัท ได้ให้ไว้
ก ับท่านเพื ่อการปฏิบัต ิงาน เพื ่อที ่จะมั ่นใจได้ว่า
ทรัพยากรด้านสารสนเทศของบริษัท ถูกใช ้อย่าง
ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายของบริษัท 

2) เพื ่อการกำกับดูแลการปฏิบ ัต ิงานให ้มี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎและข้อบังคับของ
บริษัท 

• การปฏิบัติตามกฎหมาย 

• ประโยชน์โดยชอบธรรม  
 

7. เ พ ื ่ อ ร ั ก ษ า ค ว า ม
ปลอดภัยภายในบริ เวณ
อาคารหร ือสถานที ่ของ
บริษัท 

1) เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณ
อาคารสำนักงานหรือสถานที่ของบริษัท การแลกบัตร
เพื ่อเข้าพื ้นที ่อาคารสำนักงาน/สาขา รวมถึงการ
บันทึกภาพภายในพื้นที่ของบริษัทด้วยกล้องวงจรปิด 
(CCTV) 

• ประโยชน์โดยชอบธรรม  
 

8. เพ ื ่ อบร ิ หารจ ั ดกา ร
ข ้ อ ม ู ล ส ำ ห ร ั บ อ ดี ต
พนักงาน 

1) เพื่อบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ เพื่อให้
เข้าใจและเก็บหลักฐานการตัดสินใจต่าง ๆ ในบทบาท
หน้าที่ของท่าน และเพ่ือรักษาความรู้ให้คงอยู่กับธุรกิจ
หลังจากท่ีท่านได้ออกจากบริษัทไป 

2) บริษัทอาจให้ท่านทำแบบสอบถามเพื ่อให้
เขา้ใจว่าทำไมท่านถึงได้ตัดสินใจลาออกจากบริษัทโดย

• ประโยชน์โดยชอบธรรม  
 



วัตถุประสงค์ในการ
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รายละเอียด ฐานในการประมวลผลข้อมูล 

บริษัทจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ ปรับปรุง
การดำเนินการ และเก็บรักษาพนักงานของบริษัท 

3) บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้
เป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่พ้นสภาพการ
เป็นพนักงานหรือบุคลากรของบริษัท เพ่ือวัตถุประสงค์
ในการพิสูจน์ตรวจสอบกรณีเกิดข้อพิพาทขึ้นภายใน
อายุความตามที่กฎหมายกำหนด 

   
5. กำรเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำน 

 บรษิัทอำจเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำน (เฉพำะเท่ำที่จ  ำเป็น) ใหก้บับคุคลหรือหน่วยงำนภำยนอก
ตำมวตัถปุระสงคท์ี่ไดร้ะบไุวใ้นนโยบำยฉบบันี ้โดยบคุคลหรือหน่วยงำนภำยนอกดงักลำ่ว อำจตัง้อยู่ในประเทศ
ไทยหรือในต่ำงประเทศ ดงันี ้

5.1 ภายในบริษัท 
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน อำจมีกำรเปิดเผยหรือน ำส่งใหก้ับหน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยในบริษัทเฉพำะที่

เก่ียวขอ้งและมีบทบำทหน้ำที่เท่ำที่จ  ำเป็นตำมวัตถุประสงคเ์ท่ำนั้น โดยบุคคลหรือทีมงำนเหล่ำนีข้องบริษัท  
จะไดร้บัอนญุำตใหเ้ขำ้ถึงขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำน ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 

• เจำ้หนำ้ที่ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล หรือเจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยอ่ืน ๆ เฉพำะท่ีเก่ียวขอ้ง โดยก ำหนดสิทธิ์กำรเขำ้ถึง
ขอ้มลูตำมบทบำทหนำ้ที่ที่รบัผิดชอบ 

• ผูบ้ริหำร หรือผูบ้งัคบับญัชำโดยตรงของท่ำน ที่มีควำมรบัผิดชอบในกำรบริหำรหรือตัดสินใจเก่ียวกับ
ท่ำน หรือเมื่อตอ้งเก่ียวขอ้งกบัขัน้ตอนทำงดำ้นงำนบคุคล 

• ฝ่ำยหรือทีมสนบัสนนุต่ำง ๆ เช่น กลุม่งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ, ฝ่ำยธุรกำร, ฝ่ำยบญัชี 

5.2 ภายนอกบริษัท 
ขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำน อำจมีกำรเปิดเผยหรือน ำสง่ใหก้บัองคก์รภำยนอก ดงันี ้
5.2.1 พนัธมิตรทำงธุรกิจของบรษิัท หรือบุคคลที่เก่ียวขอ้งในกำรจดัหำผลิตภณัฑห์รือกำรใหบ้ริกำรแก่

เจำ้ของขอ้มลู หรือบคุคลที่มีควำมสมัพนัธห์รือมีสญัญำอยู่กบับรษิัท  



5.2.2 บริษัทในเครือ หรือบุคคลที่จ  ำเป็นต้องได้รับกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อปฏิบัติตำม
ภำระหน้ำที่ตำมกฎหมำยหรือกฎระเบียบ ซึ่งรวมถึง กำรปฏิบัติตำมหน่วยงำนที่บังคับใช้กฎหมำย ศำล 
หน่วยงำนก ำกับดูแล หน่วยงำนรฐั หรือบุคคลภำยนอกอ่ืน ๆ หรือเพื่อกำรปกป้องสิทธิของบริษัท หรือเพื่อ
ตรวจสอบ ป้องกัน หรือจัดกำรเก่ียวกับปัญหำกำรฉ้อโกง หรือดำ้นควำมมั่นคงหรือควำมปลอดภัย หรือกำร
บรหิำรควำมเสี่ยงที่อำจเกิดกำรกระท ำกำรทจุริต ภยัคกุคำมทำงไซเบอร ์หรือกำรกระท ำผิดกฎหมำยต่ำง ๆ 

5.2.3 หน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำนก ำกับดูแล หรือหน่วยงำนอ่ืนตำมที่กฎหมำยก ำหนด เช่น 
กรมสรรพำกร ส ำนกังำนประกนัสงัคม กรมสวสัดิกำรและคุม้ครองแรงงำน กรมบงัคบัคดี กองทุนเงินกูย้ืมเพื่อ
กำรศึกษำ กรมพฒันำฝีมือแรงงำน ส ำนกังำนส่งเสริมและพฒันำคณุภำพชีวิตคนพิกำรแห่ งชำติ ธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์กระทรวงพำณิชย ์กระทรวง
แรงงำน หรือหน่วยงำนอื่นใดที่อำศยัอ ำนำจตำมกฎหมำย 

5.2.4 ตัวแทน ผู้รับจ้ำง/ผู้ร ับจ้ำงช่วง ผู้ให้บริกำรส ำหรับด ำเนินกำรใด ๆ เช่น กำรจัดท ำเงินเดือน 
กองทุนส ำรองเลียงชีพ ธนำคำรผูใ้หบ้ริกำรสวัสดิกำรสินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศัย ประกันสุขภำพ ประกันอุบัติเหตุ 
ฝึกอบรม กำรประเมินผลเพื่อกำรบริหำรจดักำรองคก์ร จองกำรเดินทำงและที่พกั อำคำรส ำนกังำน ผูต้รวจสอบ
ภำยนอก ที่ปรึกษำในดำ้นต่ำง ๆ ทั้งนีเ้มื่อบริษัทใชบ้ริกำรจำกหน่วยงำนภำยนอก บริษัทจะตอ้งมั่นใจว่ำผู้
ใหบ้รกิำรเหล่ำนัน้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำย และขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำนจะไดร้บักำรปกป้องโดย
มำตรกำรดำ้นเทคนิคและองคก์รที่เหมำะสม 

5.2.5 องคก์รหรือบคุคลภำยนอก บรษิัทอำจเปิดเผยขอ้มลูของท่ำน ใหก้บัองคก์รหรือบุคคลภำยนอกที่
มีกำรติดต่อสอบถำมเพื่อวัตถุประสงคใ์นกำรตรวจสอบกำรท ำธุรกรรมต่ำง ๆ ของท่ำน เช่น กำรสมัครหรือใช้
บรกิำรดำ้นสินเชื่อ กำรสมคัรงำน โดยบรษิัทจะเปิดเผยขอ้มลูโดยกำรยืนยนัเฉพำะสถำนะภำพกำรเป็นพนักงำน 
และขอ้มลูอื่น ๆ ตำมที่ท่ำนไดเ้ปิดเผยใหก้บักบัองคก์รหรือบคุคลภำยนอกดงักลำ่วไวเ้ท่ำนัน้ 

รวมถึงในกรณีที่บรษิัทไดร้บัหนงัสือยินยอมของท่ำน ใหเ้ปิดเผยขอ้มลู จำกหน่วยงำนภำยนอก เช่น  
จำกนำยจำ้งใหม่ของท่ำน บรษิัทอำจเปิดเผยขอ้มลูของท่ำน เพื่อรบัรองสภำพกำรจำ้งงำนเดิม หรือกำรใหข้อ้มลู
ของท่ำนกบัสถำบนักำรศึกษำที่ท่ำนเคยศึกษำ เพื่อพฒันำคณุภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำหรือโครงกำรวิจัย
คณุภำพบณัฑิต 
 
 
 
 



6. สิทธิของท่ำนเก่ียวกบัขอ้มลูสว่นบุคคล 

       เจำ้ของขอ้มลูมีสิทธิตำมกฎหมำยคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล และบรษิัทฯใหค้วำมส ำคญัอย่ำงยิ่งในกำร
ดแูลและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนในฐำนะเจำ้ของขอ้มลูในกำรด ำเนินกำรตำมสิทธิเหลำ่นัน้ ดงันี  ้
1. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ท่ำนสำมำรถขอเขำ้ถึงขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำน และขอส ำเนำขอ้มูลสว่น

บคุคล ตลอดจนสำมำรถขอใหบ้รษิัทฯเปิดเผยกำรไดม้ำซึ่งขอ้มลูดงักลำ่วได ้เวน้แต่กรณีที่เรำมีสิทธิปฏิเสธ

ค ำขอของท่ำนตำมกฎหมำยหรือค ำสั่งศำล หรือกรณีที่ค  ำขอของท่ำนจะมีผลกระทบที่อำจก่อใหเ้กิดควำม

เสียหำยต่อสิทธิและเสรีภำพของบคุคลอ่ืน  

2. สิทธิในการแก้ไขข้อมูล ท่ำนสำมำรถขอปรบัปรุงแกไ้ขขอ้มลูสว่นบุคคลที่ไม่ถกูตอ้งได ้เพื่อใหข้อ้มลู

ดงักลำ่วมีควำมถูกตอ้ง สมบูรณ ์เป็นปัจจบุนั และไม่ก่อใหเ้กิดควำมเขำ้ใจผิด 

3. สิทธิในการลบหรือท าลายข้อมูล ท่ำนสำมำรถขอใหบ้ริษัทฯ ลบ หรือท ำลำย หรือท ำใหข้อ้มลูสว่น
บคุคลเป็นขอ้มลูที่ไม่สำมำรถระบตุวับุคคลที่เป็นเจำ้ของขอ้มลูได้ 

4. สิทธิในการถอนความยินยอม ท่ำนสำมำรถขอเพิกถอนควำมยินยอมที่เคยใหบ้ริษัทฯไวไ้ดท้กุเมื่อ 
5. สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูล ท่ำนสำมำรถขอใหบ้รษิัทฯระงบักำรใชข้อ้มลูส่วนบุคคลไดช้ั่วครำว 
6. สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูล ท่ำนสำมำรถขอคดัคำ้นกำรประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลได้

ทัง้นี ้ในบำงกรณีบริษัทฯอำจปฏิเสธค ำขอใชส้ิทธิขำ้งตน้ได ้หำกมีเหตอุนัชอบธรรมดว้ยกฎหมำย หรือเป็น
กำรด ำเนินกำรใด ๆ เพื่อวตัถุประสงคห์รือเป็นกรณีที่ตอ้งปฏิบติัตำมกฎหมำยหรือค ำสั่งศำล หรือเป็นกรณี
ที่อำจสง่ผลกระทบและก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อสิทธิหรือเสรีภำพของเจำ้ของขอ้มลูหรือบุคคลอื่น  

7. สิทธิในการได้รับแจ้ง ส ำนกังำนจะมีกำรแจง้ “ประกำศกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล (Privacy 
Notice)” ที่มีรำยละเอียดวตัถปุระสงคใ์นกำรเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยที่ชดัเจน 

8. สิทธิในการโอนข้อมูล ในกรณีที่ระบบขอ้มลูของบรษิัทฯรองรบักำรอ่ำนหรือใชง้ำนโดยทั่วไปดว้ย
เครื่องมือหรืออปุกรณท์ี่ท ำงำนอตัโนมติั และสำมำรถใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลไดด้ว้ยวิธีกำร
อตัโนมติั ท่ำนสำมำรถขอรบัส ำเนำขอ้มลูสว่นบุคคลของท่ำนได ้รวมถึงขอใหม้ีกำรโอนถ่ำยขอ้มลูดงักล่ำว
ไปยงัผูค้วบคมุขอ้มลูอื่นโดยอตัโนมติัได ้และขอรบัขอ้มลูสว่นบุคคลที่มีกำรสง่หรือโอนดงักลำ่วได้ 

       หำกท่ำนมีควำมประสงคท์ี่จะใชส้ิทธิดงักล่ำว ท่ำนสำมำรถด ำเนินกำรไดต้ำมขอ้แนะน ำที่อธิบำยไวใ้น กำร
ตรวจสอบและกำรขอใชส้ิทธิบนเว็บไซตบ์ริษัทฯ 

 



7. กำรปกป้องดแูลขอ้มลูสว่นบคุคลของท่ำน 

      บรษิัทฯ ตระหนกัถึงควำมไวว้ำงใจของท่ำนที่ไดใ้หข้อ้มลูที่ส  ำคญักบับริษัทและโดยกฎหมำยคุม้ครองขอ้มลู
สว่นบคุคลก ำหนดใหบ้รษิัทฯในฐำนะผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบุคคลตอ้งมีมำตรกำรและกำรจดักำรดำ้นควำมมั่นคง
ปลอดภัย เพื่อให้มั่นใจว่ำ ข้อมูลเหล่ำนั้นจะได้รับกำรปกป้องดูแล และพรอ้มให้เจ้ำของข้อมูลเข้ำถึงแล ะ
ตรวจสอบ โดยตวัอย่ำงมำตรกำรและกำรจัดกำรดำ้นควำมมั่นคงปลอดภยัในกำรปกป้องดแูลขอ้มลูสว่นบุคคล
ที่บรษิัทมีกำรน ำมำใช ้เช่น 

• ก ำหนดมำตรกำรป้องกันทำงกำยภำพ และกำรจ ำกัดกำรเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลไวเ้ฉพำะพนักงำนของ
บรษิัทที่มีควำมจ ำเป็นตอ้งเขำ้ถึงขอ้มลูนัน้ ๆ (Need to Know Basis) 

• ก ำหนดมำตรกำรป้องกนักำรเข้ำถึงระบบและขอ้มูล เพื่อป้องกนัมิใหผู้ท้ี่ไม่มีสิทธิเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล
ของท่ำน 

• มีกำรเขำ้รหสัขอ้มลู (Encryption) ที่มีชัน้ควำมลบัเพื่อใหข้อ้มลูไม่สำมำรถถกูเปิดอ่ำนไดจ้ำกผูท้ี่ไม่มีสิทธิ 
• ก ำหนดกระบวนกำรท ำงำนในกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล และกำรรบัมือกบัปัญหำหรือเหตอุนัน่ำสงสยั

ว่ำจะมีกำรละเมิดขอ้มลูส่วนบุคคล โดยหำกเกิดเหตดุงักล่ำว บริษัทจะรีบแจง้ท่ำนทรำบโดยเร็ว (breach 
notification) รวมถึงแจง้เจำ้หนำ้ที่รฐัที่ดแูลเรื่องนีใ้นกรณีที่กฎหมำยก ำหนดใหต้อ้งแจง้  

• มีกำรอบรมพนกังำนของบริษัทเพื่อสรำ้งควำมตระหนกัและควำมเขำ้ใจในขัน้ตอนกำรปฏิบติังำนในกำร
ดแูลคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล และกำรรบัมือกบัปัญหำหรือเหตอุนัน่ำสงสยัว่ำจะมีกำรละเมิดขอ้มลูส่วน
บคุคล 

• ทบทวนกระบวนกำรท ำงำนในกำรคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลตำมระยะเวลำที่ก ำหนด เพื่อใหม้ั่นใจว่ำ
กระบวนกำรท ำงำนเป็นไปอย่ำงเหมำะสมและสอดคลอ้งกบัสถำนกำรณปั์จจบุนั 

• ตรวจสอบ ทดสอบระบบที่มีกำรจัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้มั่นใจว่ำระบบหรือ
เทคโนโลยีที่ใชม้ีควำมมั่นคงปลอดภยั และมีกำรปรบัปรุงและติดตัง้ซอฟตแ์วรก์ำรจดักำรดำ้นกำรรกัษำ
ควำมมั่นคงปลอดภยัเวอรช์นัลำ่สดุแลว้  

      อย่ำงไรก็ตำม โปรดตระหนักว่ำ กำรส่งข้อมูลผ่ำนเครือข่ำยสำธำรณะหรือกำรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
สำธำรณะหรือแมแ้ต่กำรใชเ้ครื่องคอมพิวเตอรห์รืออุปกรณส์ื่อสำรส่วนตัวของท่ำนซึ่งติดมลัแวร ์มีควำมเสี่ยง 
และบรษิัทไม่สำมำรถรบัประกนัควำมปลอดภยัในขอ้มลูของท่ำน ซึ่งอำจถกูลกัลอบเขำ้ถึง หรือถกูเปิดเผย หรือ
ถกูโอนถ่ำยออกไป และท ำใหท้่ำนเกิดควำมเสียหำยได ้
      หำกท่ำนตอ้งกำรขอ้มลูเพิ่มเติมเก่ียวกับกำรรกัษำควำมมั่นคงปลอดภัยในระบบสำรสนเทศ ท่ำนสำมำรถ
ศกึษำไดจ้ำก “นโยบำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ” ของบรษิัทฯ 



8. กำรจดัเก็บและโอนขอ้มลู 

บริษัทฯ มีกำรจัดเก็บ ใช้และประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนบนระบบที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย 
อย่ำงไรก็ตำม กำรโอนขอ้มลูดงักล่ำวเพื่อจัดเก็บหรือประมวลผลในบำงกรณีอำจเป็นกำรด ำเนินกำรขำ้มพืน้ที่
หรือขำ้มประเทศ โดยบริษัทฯ จะมีกำรตรวจสอบเสมอเพื่อใหแ้น่ใจว่ำกำรโอนขอ้มลูเป็นไปอย่ำงปลอดภยั และ
ผูร้บัโอนขอ้มูลมีมำตรกำรป้องกันและคุม้ครองขอ้มูลที่เป็นไปตำมมำตรฐำนที่กฎหมำยก ำหนด รวมทัง้มีกำร
จัดท ำสญัญำกับบุคคลที่สำมที่เขำ้มำเก่ียวข้องในกำรโอนขอ้มูล จัดเก็บหรือประมวลผล เพื่อใหม้ีกำรปฏิบัติ
ตำมมำตรกำรปอ้งกนัและคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลตำมที่บริษัทฯก ำหนด 

9. ระยะเวลำในกำรจดัเก็บขอ้มลูสว่นบุคคลของท่ำน 

บริษัทฯ จะจดัเก็บขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนตำมระยะเวลำเท่ำที่จ  ำเป็นเพื่อใหบ้รรลวุตัถุประสงค ์ตำม
ประเภทขอ้มลูสว่นบคุคลแต่ละประเภท เวน้แต่กฎหมำยจะอนญุำตใหม้ีระยะเวลำเก็บรกัษำที่นำนขึน้ ในกรณีที่
ไม่สำมำรถระบรุะยะเวลำกำรเก็บรกัษำขอ้มลูสว่นบุคคลไดช้ดัเจน บรษิัทฯ จะเก็บรกัษำขอ้มลูไวต้ำมระยะเวลำ
ที่อำจคำดหมำยไดต้ำมมำตรฐำนของกำรเก็บรวบรวม (เช่น อำยคุวำมตำมกฎหมำยทั่วไปสงูสดุ 10 ปี)  
       อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ อำจจ ำเป็นตอ้งจัดเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนเกินระยะเวลำที่ก ำหนดขำ้งตน้ 
หำกมีเหตทุี่บริษัทฯ ไดร้บัแจง้หรือเชื่อโดยสจุริตไดว้่ำอำจมีกำรกระท ำละเมิดขอ้ตกลงหรือสญัญำที่ท่ำนเขำ้ท ำ
กบับริษัทหรือมีกำรกระท ำฝ่ำฝืนกฎหมำย หรือเกิดขอ้พิพำท และจ ำเป็นตอ้งมีกำรสืบสวน สอบสวน ตลอดจน
รวบรวมหลกัฐำนเพื่อด ำเนินคดีตำมกฎหมำย โดยบริษัทฯ จะจดัเก็บขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนตำมระยะเวลำ
เท่ำที่จ  ำเป็นจนกว่ำกระบวนกำรจะเสรจ็สิน้ หรือตำมระยะเวลำที่กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งในเรื่องนัน้ก ำหนด 
 
10. กำรทบทวนและปรบัปรุงประกำศ 

       บรษิัทฯ อำจมีปรบัปรุงประกำศนีเ้ป็นครัง้ครำว เพื่อใหแ้น่ใจว่ำเนือ้หำจะมีควำมเหมำะสม เป็นปัจจุบนั 
และสอดคลอ้งตำมกฎหมำยคุ้มครองขอ้มลูส่วนบุคคลและกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง หำกบริษัทมีกำรปรบัปรุงแกไ้ข
ประกำศนี ้บริษัทฯ จะแสดงประกำศเวอรช์นัล่ำสดุไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทฯ และอำจจะแจง้ใหท้่ำนทรำบผ่ำน
ช่องทำงต่ำง ๆ ตำมควำมเหมำะสม บริษัทฯ ขอแนะน ำใหท้่ำนหมั่นเขำ้มำอ่ำนและตรวจสอบประกำศนีอ้ย่ำง
สม ่ำเสมอ โดยเฉพำะก่อนที่ท่ำนจะสง่ขอ้มลูสว่นบคุคลผ่ำนบรกิำรของบรษิัทฯ 
       ทัง้นี ้หำกท่ำนยังคงใชบ้ริกำรของบริษัทฯ ภำยหลงัจำกที่ประกำศนีม้ีกำรปรบัปรุงแกไ้ขและไดม้ีกำร
แสดงประกำศไวท้ี่นีแ้ลว้ ถือว่ำท่ำนเห็นชอบและยอมรบัในประกำศฉบบัที่ปรบัปรุงแลว้ 
 



11. ช่องทำงกำรติดต่อ  

หำกท่ำนมีขอ้สงสยั หรือเสนอแนะขอ้คิดเห็น ขอ้ติชม หรือตอ้งกำรสอบถำมขอ้มลูเพิ่มเติมเก่ียวกบั
รำยละเอียดในประกำศนี ้ท่ำนสำมำรถติดต่อบรษิัทไดท้ี่ 
 
     บริษัท ซัคเซสมอร ์บีอิง้ค ์จ ากัด (มหาชน) 

หมายเลขโทรศัพท ์02-5115955 ต่อ 311 

อีเมล : dpooffice@successmore.com 
       

วันทีป่ระกาศใช้ 1 มิถุนายน 2565 

 


