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นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิง่ จำกัด (มหาชน) 

บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เก่ียวข้องกับหรือได้รับจากการทำธุรกรรมกับบริษัท หรือการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัท
จึงได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “นโยบายฯ”) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป�นหลักเกณฑ์
และบรรทัดฐานในการปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย และเพื่อให้เป�นกลไก
และเป�นมาตรฐานในการกำกับดูแล และกำหนดวิธีการที่เหมาะสมในการบริหารจัดการและปกป้องคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พนักงาน ผู้สมัครงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้าและ
พันธมิตรทางธุรกิจ และบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการและการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทจึงประกาศ
นโยบายฯ ดังต่อไปนี้ 

1. คำนิยาม 

“กฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล” 

หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายลำดบัรองที่
เกี่ยวข้อง และให้หมายความรวมถึงกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ที่อาจมีข้ึนในอนาคต 

“เจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล” 

หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งเป�นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งบริษัทได้มีการเก็บรวบรวม ใช้ 
เป�ดเผย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พนักงาน ผู้สมัครงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้าและ
พันธมิตรทางธุรกิจ และบุคคลใดๆ ที่เก่ียวข้องกับการดำเนินการของบริษัท 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเก่ียวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลผู ้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

“ข้อมูลส่วนบุคคล
อ่อนไหว” 

หมายถึง ข้อมูลที่เป�นเร่ืองส่วนบุคคลโดยแท้ของบุคคล ซึ่งมีความละเอียดอ่อนและอาจมี
ความสุ่มเสี่ยงในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป�นธรรม เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความ
คิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ 
ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูล
พันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลในทำนองเดียวกันตามที ่คณะกรรมการคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ประกาศกำหนด 

“คณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล” 

หมายถึง คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ.2562 ซึ่งมีหน้าที่และอำนาจกำกับดูแล ออกหลักเกณฑ์ มาตรการ 
หรือข้อปฏิบ ัต ิอ ื ่นใดที ่ เก ี ่ยวข้องกับการคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 



 

2 

“การประมวลผล” หมายถึง การดำเนินการใดๆ เก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การเก็บรวบรวม การบันทึก 
การจัดเก็บ การใช้ การเป�ดเผย การลบหรือการทำลาย 

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคล” 

หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ ่งมีอำนาจหน้าที ่ตัดสินใจเกี ่ยวกับการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเป�ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งในที่นี้หมายถึงบริษัท 

“ผู้ประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคล” 

หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เป�ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
ทั้งนี้ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวต้องไม่เป�นผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งในที่นี้หมายถึงพนักงานของบริษัทที่มีส่วนเก่ียวข้องในการ
ดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเป�ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือ
บุคคล หรือนิติบุคคลที่บริษัทมอบหมายให้ดำเนินการเก่ียวกับการเก็บรวบรวม 
ใช้ หรือเป�ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

“คุกกี้ (Cookies)” หมายถึง ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เก็บไว้บนเบราว์เซอร์ของผู้ใช้บริการหรือบนฮาร์ด
ไดร์ฟในคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของ
ผู้ใช้บริการขณะที่เข้าชมเว็บไซต์ ซึ่งทำหน้าที่ในการจัดเก็บหรือติดตามข้อมูล
การใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ เช่น บันทึกข้อมูลการตั้งค่าภาษาในหน้า
เว็บไซต์ หรือ บันทึกสถานะการเข้าใช้งานของผู้ใช้บริการ ทำให้การเข้าชม
เว็บไซต์คร้ังต่อไปง่ายและสะดวกยิ่งข้ึน 

 

2.  ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม 

 บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป�น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
ข้อมูล ดังต่อไปนี้  
 

2.1 สำหรับผู้สมัครงาน พนักงาน และบุคลากรของบริษัท 

ประเภทของข้อมูล
ส่วนบุคคล 

รายละเอียด 

ข้อมูลส่วนบุคคล
พื้นฐาน 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล อายุ วันเดือนป�เกิด เพศ ชื่อเล่น รูปถ่าย 
น้ำหนัก ส่วนสูง สัญชาติ เลขประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง เอกสาร
ยืนยันตัวตนของคนต่างด้าว หรือข้อมูลยืนยันตัวตนอื่นๆ ที ่ทางหน่วยงานหรือ
เจ้าหน้าที่ราชการออกให้  

2. ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ป�จจุบัน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล 
บัญชีสื่อสังคมออนไลน์  
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ประเภทของข้อมูล
ส่วนบุคคล 

รายละเอียด 

3. ข้อมูลคุณสมบัติส่วนบุคคล เช่น ประวัติการศึกษาและผลการศึกษา ประวัติการ
ฝ�กอบรม งานอดิเรก ทักษะทางภาษา ทักษะความสามารถอ่ืนๆ  

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน เช่น ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงานป�จจุบัน วันที่เริ่มงาน 
วันที ่สิ ้นสุดการทำงาน อายุงาน ประวัติย่อการทำงานหรือจดหมายสมัครงาน 
(Resume/Curriculum Vitae (CV)) หนังสือขออนุญาตเข้าฝ�กงานจากสถานศึกษา
หรือมหาวิทยาลัย ใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพ เอกสารรับรองการทำงาน 
เอกสารรับรองเงินเดือนจากที่ทำงานลา่สุด เหตุผลการลาออกจากงาน ประสบการณ์
การทำงาน การเป�นกรรมการบริษัท และ/หรือ นิติบุคคลอื่น ข้อมูลจากการทดสอบ
หรือสัมภาษณ์ และข้อมูลในเอกสารแสดงสิทธิในการทำงาน รวมถึงใบอนุญาตทำงาน 
และ/หรือ หนังสือตรวจลงตรา (Visa) เป�นต้น  

5. ข้อมูลด้านทรัพยากรมนุษย์ เช่น บันทึกเกี่ยวกับการจ้างงานของเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลกับบริษัท เช่น รหัสพนักงาน ตำแหน่งงาน สังกัด วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดการ
จ้างงาน ประวัติค่าจ้าง เงินเดือน โบนัส ข้อมูลผลการปฏิบัติงาน ข้อมูลการขาดงาน 
สถิติการลา เหตุผลการลา ข้อมูลเงินบำนาญและสวัสดกิาร (เช่น ค่าอาหารกลางวนั) 
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การทำประกันภัย สิทธิประกันสังคม ประวัติงาน ชั่วโมงการ
ทำงาน บันทึกการเข้าออกงาน บันทึกการฝ�กอบรม หมายเลขประกันสังคม การเบิก
ใช้สวัสดิการ การประเมินผลการทดลองงาน การประเมินผลการทำงาน ข้อมูลสิทธิ
ประโยชน์ที ่พนักงานได้รับ หนังสือเตือน ใบลาออก หนังสือเลิกจ้าง เหตุผลการ
ลาออกและข้อมูลประกอบการลาออก การปรับตำแหน่งงาน การโยกยา้ย เป�นต้น 

6. ข้อมูลทางการเงิน เช่น เงินเดือน รายการเงินได้และรายการหักค่าใช้จ่ายและหัก
ลดหย่อนภาษีเพื่อการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่าย 
เลขที่บัญชีธนาคารและข้อมูลทางธนาคาร เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายละเอียดการ
ลดหย่อนภาษี  

7. ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว เช่น สถานภาพการสมรส ข้อมูลสมาชิกในครอบครัว และ
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน ข้อมูลเกี ่ยวกับบุตรของพนักงานสำหรับ
ประกอบการหักลดหย่อนภาษีเพื่อการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

8. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ข้อมูลการสื่อสารผ่านอีเมลของบริษัท ข้อมูลจากการ
บันทึกการใช้งาน เช่น ตัวระบุอุปกรณ์ หมายเลข IP address ของคอมพิวเตอร์ 
ข้อมูลที่บริษัทได้เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื ่นที่คล้ายกัน 
ข้อมูลเบราว์เซอร์และข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้เพื่อ
เข้าถึงเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และช่องทางการสื่อสารอ่ืนๆ ของบริษัท เช่น ประวัติใน
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ประเภทของข้อมูล
ส่วนบุคคล 

รายละเอียด 

การเยี่ยมชม ค้นหา และปฏิสัมพันธ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลกับเว็บไซต์ของ
บริษัท 

9. ข้อมูลอ่ืนๆ ได้แก่ สถานภาพทางทหาร เลขที่บัญชีธนาคาร เลขที่ใบอนุญาตขับข่ี เลข
ทะเบียนรถยนต์ บันทึกภาพ และ/หรือ เสียงผ่านกล้องวงจรป�ด (CCTV) ภาพถ่าย 
บันทึกภาพและเสียง บันทกึเสียงการสนทนา ข้อมูลการร้องเรียนและการขอใชส้ทิธ ิ 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มี
ความอ่อนไหว 

ข้อมูลสุขภาพ (เช่น โรคประจำตัว และความพิการ) หมู่โลหิต ประวัติอาชญากรรม ข้อมูล
ลายนิ้วมือ ศาสนา เป�นต้น 

 
2.2 สำหรับผู้ถือหุ้น 

ประเภทของข้อมูล
ส่วนบุคคล 

รายละเอียด 

ข้อมูลส่วนบุคคล
พื้นฐาน 

1. ข้อมูลเกี ่ยวกับบุคคล เช่น ชื ่อ-นามสกุล อายุ วันเดือนป�เกิด เพศ สัญชาติ เลข
ประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง หรือข้อมูลยืนยันตัวตนอื่นๆ ที่ทาง
ราชการออกให้  

2. ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ป�จจุบัน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล  
3. ข้อมูลอาชีพ เช่น ประสบการณ์และประวัติการทำงาน และบริหารหรือการดำรง

ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอ่ืนๆ  
4. ข้อมูลทางการเงิน เช่น เลขที่บัญชีธนาคารและข้อมูลทางธนาคาร ข้อมูลการหักภาษี ณ 

ที่จ่าย เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  
5. รายละเอียดการถือหุ้น เช่น เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น/หุ้นกู้ การจองหุ้น/หุ้นกู้ 

การซื้อหุ้น/หุ้นกู้ การจำหน่ายหุ้น สิทธิในการรับเงินป�นผล การลงคะแนนเสียง การ
แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ คำเสนอซื้อและเสนอขาย เงื่อนไขในการใช้สิทธิ และวันใช้สิทธิ 
สำเนาข้อซักถามและข้อร้องเรียนของผู้ถือหุ้น และการติดต่ออื่นๆ ระหว่างเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลและบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ ้น ข้อกำหนด และเงื ่อนไขของสัญญา
ระหว่างผู้ถือหุ้นกับบริษัท 

6. ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว เช่น สถานภาพการสมรส ข้อมูลของสมาชิกในครอบครัว 
และผู้อยู่ในความอุปการะ รวมถึงการถือหุ้น ประวัติการจ้างงาน และการบริหารหรือ
การดำรงตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอ่ืนๆ ของบุคคลดังกล่าว  
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ประเภทของข้อมูล
ส่วนบุคคล 

รายละเอียด 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มี
ความอ่อนไหว 

ศาสนา หมู่โลหิต ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลประวัติการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องดำเนินคดี 
เป�นต้น 

 
2.3 สำหรับลูกค้า คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ 

ประเภทของข้อมูล
ส่วนบุคคล 

รายละเอียด 

ข้อมูลส่วนบุคคล
พื้นฐาน 

1. ข้อมูลเกี ่ยวกับบุคคล เช่น ชื ่อ-นามสกุล อายุ วันเดือนป�เกิด เพศ สัญชาติ เลข
ประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง หรือข้อมูลยืนยันตัวตนอื่นๆ ที่ทาง
ราชการออกให้ ภาพถ่าย ภาพหรือบันทึกจากกล้องวงจรป�ด (CCTV)  

2. ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ป�จจุบัน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล 
บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ 

3. ข้อมูลทางการเงิน เช่น เลขที่บัญชีธนาคารและข้อมูลทางธนาคาร ข้อมูลการหักภาษี 
ณ ที่จ่าย เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ที่อยู่สำหรับเรียกเกบ็เงนิ เลขที่บตัรเครดิต และชื่อผู้
ถือบัตร และรายละเอียดของบัตรเครดิต 

4. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ข้อมูลการสื่อสารทางอีเมล ข้อมูลจากการบันทึกการใช้งาน 
เช่น ตัวระบุอุปกรณ์ หมายเลข IP address ของคอมพิวเตอร์ ข้อมูลที่บริษัทได้เก็บ
รวบรวมผ่านคุกก้ี (Cookies) หรือเทคโนโลยีอ่ืนที่คล้ายกัน ข้อมูลเบราว์เซอร์และข้อมูล
อื่นๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น 
และช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ของบริษัท เช่น ประวัติในการเยี ่ยมชม ค้นหา และ
ปฏิสัมพันธ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลกับเว็บไซต์ของบริษัท 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มี
ความอ่อนไหว 

ศาสนา หมู่โลหิต ข้อมูลประวัติการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องดำเนินคดี ประวัติอาชญากรรม 
เป�นต้น 

 

3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล 

 บริษัทจะเก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี ้
 

3.1. เก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง เชน่ การกรอกข้อมูลในใบ
สมัครงาน หรือการยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่างๆ กับบริษัท หรือเมื่อมีการติดตอ่ทำธุรกรรมใดๆ กับบริษัท 



 

6 

เช่น การจองหุ้น การจดทะเบียนเป�นผู้ถือหุ้น หรือจากเอกสารยืนยันตัวตน การติดต่อกับเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลผ่านการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือการเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ของบริษัท การดำเนินการ
ใดๆ เพื่อเข้าทำสัญญาหรือทำสัญญาใดๆ กับบริษัท หรือจากการทำแบบสอบถามด้วยความสมัครใจ
ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือการโต้ตอบทางอีเมล หรือช่องทางการสื่อสารอ่ืนๆ ระหว่างบริษัทกับ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือได้รับจากข้อมูลการใช้เว็บไซต์ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ของเจ้าของขอ้มูลส่วน
บุคคล เป�นต้น 

3.2. เก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลอื่นหรือแหล่งอื่น เช่น 
ข้อมูลที่ได้รับจากตัวแทนจัดหางาน เว็บไซต์สมัครงาน ข้อมูลจากบุคคลอ้างอิงหรือผู้ให้การรับรอง หรือ
ข้อมูลจากตัวแทน คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง หรือบุคคลภายนอกที่ให้บริการ
จัดเก็บรวบรวมข้อมูล โดยบริษัทจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบและขอความยินยอมในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชักช้า และต้องไม่เกิน 30 วัน               
นับแต่วันที่บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมาจากบุคคลอื่น เว้นแต่กรณีที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความ
ยินยอมหรือแจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที ่กฎหมายกำหนด เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลจากข้อมูล
สาธารณะที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมในการเป�ดเผยไว้ หรือ มีเหตุจำเป�นเพื่อการปฏิบัติ
ตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป�นคู่สัญญาดังกล่าว หรือ เพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญา หรือ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท โดย
บริษัทจะคำนึงถึงสิทธิข้ันพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเป�นอันดับแรก0

1  
 

4. การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเป�ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

 บริษัทจะทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเป�ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพียงเท่าที่จำเป�น
แก่การดำเนินงานของบริษัทเท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์ ขอบเขตและใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมาย ภายใต้ฐานในการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี ้

4.1  การปฏิบัติตามสัญญา บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเป�ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที ่มีความ
จำเป�นต้องปฏิบัติตามสัญญาที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป�นคู่สัญญา เช่น สัญญาจ้าง สัญญาบริการ 
สัญญาซื้อขาย หรือสัญญาอื่นใด หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ก่อนเข้าทำสัญญานั้น  

4.2  การปฏิบัติตามกฎหมาย ในกรณีที่เป�นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท เช่น กฎหมายคุ้มครอง
แรงงาน กฎหมายประกันสังคม กฎหมายภาษีอากร กฎหมายหุ้นส่วนบริษัท กฎหมายหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือคำสั่งศาล เป�นต้น 

4.3  ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ในกรณีมีความจำเป�นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท 
เช่น การฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อรักษาสิทธิ ผลประโยชน์ของบริษัทรวมถึงการต่อสู้ในคดี โดยประโยชน์
ดังกล่าวจะต้องมีความสำคัญมากกว่าสิทธิข้ันพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

 
1 พระราชบัญญัติคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 25 
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4.4  ความยินยอม บริษัทจะดำเนินการแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบและขอความยินยอมจาก
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป�นหนังสือ หรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือขณะดำเนินการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเป�ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  

 
5. การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเป�ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว 

 ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเป�ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว บริษัทจะแจ้งและขอความยินยอมจากเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล โดยต้องระบุชัดแจ้งว่าข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวใดบ้างที่จะถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเป�ดเผยพร้อม
ระบุวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเป�ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวนัน้โดยชัดเจน 

ทั้งนี้ การขอความยินยอมดังกล่าวจะต้องดำเนินการขอแยกต่างหากจากการขอความยินยอมข้อมูลส่วน
บุคคลอื่นโดยชัดแจ้ง เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีอิสระในการตัดสินใจให้ความยินยอมในการให้บริษัทเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเป�ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวแยกต่างหากจากข้อมูลส่วนบุคคลอื่น  เว้นแต่การเก็บรวบรวม ใช้ 
หรือเป�ดเผยข้อมูลอ่อนไหวนั้นจะเป�นไปตามข้อยกเว้นตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ
กฎหมายอ่ืนกำหนด เช่น เพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือเพื่อความจำเป�นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์เก่ียวกับประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ1

2  
 

6. การขอความยินยอม 

ในการขอความยินยอมตามข้อ 4.4 และ ข้อ 5. เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ หรือเป�ดเผยข้อมูลสว่นบคุคล บริษัทจะ
กระทำโดยชัดแจ้ง ง่ายต่อการเข้าใจ และไม่มีลักษณะเป�นการหลอกลวง หรือทำให้เจ้าของข้อมูลส่วนบคุคลเข้าใจผิด 
และบริษัทจะต้องแจ้งรายละเอียดดังต่อไปนี้ต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประกอบการขอความยินยอม 

• วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเป�ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
• ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจะทําการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเป�ดเผย 
• ระยะเวลาที่บริษัทจะทําการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
• ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป�นที่จะต้องได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อ

ปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญา หรือเพื่อเข้าทําสัญญา หรือทําธุรกรรมใดๆ ระหว่างเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลกับบริษัท บริษัทจะต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงผลกระทบที่อาจเป�นไป
ได้จากการไม่ได้รับข้อมูลส่วนบคุคลดังกล่าว เช่น ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสมัครเข้าทำงาน
กับบริษัท บริษัทอาจปฏิเสธการจ้างงานเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลรายดังกล่าวหากไม่ให้ความ
ยินยอม 

• ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมจากเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเป�ดเผยให้แก่บุคคลเหล่านั้น 

• สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการดำเนินการเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคล 
• ช่องทางในการติดต่อบริษัท และ/หรือ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 
2 พระราชบัญญัติคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 26 
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ข้อยกเว้น 

ข้อยกเว้นในกรณีมีความจำเป�นตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎหมายอื่นที่เกีย่วข้อง
ได้กำหนดไว้ บริษัทอาจทำเก็บรวบรวม ใช้ หรือเป�ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ต้องได้รับ
ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่นในกรณีต่อไปนี2้3 

• เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป�นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตาม
คำขอเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญา 

• เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท   
• เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัท หรือปฏิบัติหน้าที่ใน

การใช้อำนาจตามที่รัฐได้มอบให้แก่บริษัท เช่น การตรวจสอบ ป้องกัน และจัดหามาตรการต่อตา้น
การกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรืออาจเข้าข่ายเป�นการกระทำที่ผิดกฎหมาย 

• เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือบุคคลอื่น โดยประโยชน์ดังกล่าวจะต้องมี
ความสำคัญมากกว่าสิทธิข้ันพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  

• เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 
 
7. วัตถุประสงค์ในการเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเป�ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

7.1 บริษัทจะทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเป�ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

 7.1.1 สำหรับผู้สมัครงาน พนักงาน และบุคลากรของบริษัท 

วัตถุประสงค์ 
ฐานในการประมวลผล              

ข้อมูลส่วนบุคคล 

1. เพื ่อดำเนินกระบวนการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกผู ้สมัครงานที่
เหมาะสมกับตำแหน่งงาน เพื ่อดำเน ินการตรวจสอบประวัต ิและ
คุณสมบัติก่อนการจา้งงาน ตลอดจนถึงเพื่อการเสนอการจ้างงาน จัดทำ
สัญญาจ้างงาน หรือสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการว่าจ้าง รวมถึงเพื่อ
ดำเนินกระบวนการอ่ืนใดที่เก่ียวข้องสำหรับพนักงานใหม ่

• การปฏิบัติตามสัญญา 
• ประโยชน์โดยชอบด้วย

กฎหมาย 
• ความยินยอม 

2. เพ ื ่อการบริหารจัดการงานด้านทร ัพยากรบุคคลของบริษ ัท เช่น                    
การจัดทำข้อมูลพนักงาน การตรวจสอบเวลาเข้าออกงาน การทำงาน
ล่วงเวลาหรือทำงานในวันหยุด การบริหารจัดการวันหยุดพักผ ่อน
ประจำป� การพิจารณาเกี่ยวกับการลา การขอหนังสือรับรองการทำงาน 

• การปฏิบัติตามสัญญา 
• ประโยชน์โดยชอบด้วย

กฎหมาย 
• ความยินยอม 

 
3 พระราชบัญญัติคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 24  
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วัตถุประสงค์ 
ฐานในการประมวลผล              

ข้อมูลส่วนบุคคล 

การแต่งตั ้ง โยกย้าย หรือเปลี ่ยนแปลงตำแหน่งงาน การปรับอัตรา
เงินเดือน การให้หนังสือเตือน การลาออก หรือการเลิกจ้าง 

3. เพื่อดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่เก่ียวข้องในทางการที่จ้าง เช่น การมอบหมาย
งาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การมอบอำนาจเพื่อปฏิบัติงาน การ
ให้รางวัลหรือทุนการศึกษา การฝ�กอบรม สัมมนาหรือดูงาน การเข้าร่วม
ประชุม หรือเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท ซึ่ง
บริษัทอาจมีความจำเป�นต้องเป�ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมลู
ส่วนบุคคลเท่าที่จำเป�นให้กับ ผู้ให้บริการภายนอก เพื่อจัดเตรียมที่พัก 
รถโดยสาร อาหาร และสถานที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อเป�นข้อมูล
ประกอบการยื่นประกวดราคากับผู้ว่าจ้างหรือเจ้าของโครงการ และเพือ่
การปฏิบัติงาน และ/หรือ รับจ้างในโครงการก่อสร้างต่างๆ  

• การปฏิบัติตามสัญญา 
• ประโยชน์โดยชอบด้วย

กฎหมาย 
• ความยินยอม 

 
 
 
 
 

4. เพื่อดำเนินการชำระค่าจ้าง ค่าตอบแทน หรือเพื่อจัดให้มีสวัสดิการและ
สิทธิประโยชน์แก่พนักงาน เช่น การตรวจสุขภาพประจำป� การทำ
ประกันสุขภาพหรือประกันอุบัติเหตุสำหรับพนักงาน การเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทนหรือผลประโยชน์อื่นๆ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
ประกันภัย การจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  

• การปฏิบัติตามสัญญา 
 

5. เพื่อดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การหักและชำระภาษี การ
หักเงินประกันสังคม การจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ เจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน รวมถึงการ
ดำเนินการอ่ืนใดตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน หรือกฎหมายอ่ืน 

• การปฏิบัติตามกฎหมาย 
 
 

6. เพ ื ่อการบริหารจัดการภายใน การตรวจสอบและกำกับดูแลการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเป�นไปตามกฎและข้อบังคับของบริษัท 
เช่น การตรวจสอบการใช้งานและการสื่อสารทางอิเลคทรอนิกส์ผ่าน
บัญชีเครือข่าย หรือที่ได้ใช้อุปกรณ์ที่บริษัทได้ให้ไว้เพื่อปฏิบัติงาน เพื่อให้
มั่นใจได้ว่าทรัพยากรสารสนเทศของบริษัทถูกใช้อย่างถูกต้อง เป�นไปตาม
นโยบายของบริษัทและกฎหมาย  

• การปฏิบัติตามกฎหมาย 
• ประโยชน์โดยชอบด้วย

กฎหมาย 
• ความยินยอม 

 

7. เพื ่อดูแลรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารหรือสถานที ่ของ
บริษัท หรือในบริเวณไซต์งานของบริษัท 

• ประโยชน์โดยชอบดว้ย
กฎหมาย 
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วัตถุประสงค์ 
ฐานในการประมวลผล              

ข้อมูลส่วนบุคคล 

8. เพื่อจัดการข้อมูลของอดีตพนักงานของบริษัท โดยบริษัทมีความจำเป�น
จะต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของอดีตพนักงานเพียงเท่าที่จำเป�น เพื่อ
เป�นบันทึกเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่นั้น เพื่อรักษาความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ และเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบในกรณีที่อาจ
เกิดข้อพิพาทตามกฎหมาย 

• ประโยชน์โดยชอบดว้ย
กฎหมาย 

• ความยินยอม 
 

9. เพื่อวัตถุประสงค์อ่ืนใดตามที่ได้แจ้งไว้ต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว • ความยินยอม 

 

 7.1.2 สำหรับผู้ถือหุ้น 

วัตถุประสงค์ ฐานในการประมวลผลข้อมูล 

1. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย และเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัท 
เช่น การจัดทำใบหุ้นและสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น การจัดทำรายงานและ
เอกสารทางทะเบียนของบริษัท การทำธุรกรรมต่างๆ ของบริษัท การจด
ทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆ กับกระทรวงพาณิชย์ การจัดส่ง
เอกสาร หรือหนังสือต่างๆ เพื่อเป�ดเผยและรายงานข้อมูลส่วนบุคคลของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต่อหน่วยงานที่กฎหมายกำหนด เช่น สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เป�นต้น รวมถึงการปฏิบัติตาม
คำสั่งของศาลหรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจตามกฎหมาย 

• การปฏิบัติตามกฎหมาย 
• ประโยชน์โดยชอบด้วย

กฎหมาย 
 

2. เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกและจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึง
เพื่อยืนยันตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเข้าร่วมประชุม หรือ
ดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น การใช้สิทธิใดๆ ใน
ฐานะผู้ถือหุ้น การลงคะแนนเสียง การแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงเพื่อ
จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท และเอกสารอื่นใดที่
เก่ียวข้องการการประชุมผู้ถือหุ้น 

• การปฏิบัติตามกฎหมาย 
• ประโยชน์โดยชอบด้วย

กฎหมาย 
• ความยินยอม 

3. เพื่อติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผูถ้ือหุ้น เช่น การแจ้ง
สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น การส่งหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม ประกาศ การ
จ่ายเงินป�นผล หรือรายงานการประชุม  

• การปฏิบัติตามสัญญา 
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วัตถุประสงค์ ฐานในการประมวลผลข้อมูล 

4. เพื่อวัตถุประสงค์อ่ืนใดตามที่ได้แจ้งไว้ต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว • ความยินยอม 

 

 7.1.3 สำหรับลูกค้า คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ 

วัตถุประสงค์ ฐานในการประมวลผลข้อมูล 

1. เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้สัญญาระหว่างเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การซื้อขายสินค้า 
และ/หรือ บริการ การเรียกรับสินค้า และ/หรือ บริการ การตรวจรับ
สินค้า และ/หรือ บริการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การชำระเงิน 
การออกใบแจ้งหนี้ การติดตามทวงหนี้  

• การปฏิบัติตามสัญญา 
• ประโยชน์โดยชอบด้วย

กฎหมาย 
 

2. เพื่อบริหารจัดการการติอต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับสินค้า และ/หรือ การ
บริการ การปฏิบัติตามสัญญา การสำรวจความพึงพอใจ รวมถึงการ
จัดการข้อสงสัย คำขอ หรือข้อร้องเรียนต่างๆ 

• การปฏิบัติตามสัญญา 
• ประโยชน์โดยชอบด้วย

กฎหมาย 

3. เพื่อปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น 
การทำฐานข้อมูล วิเคราะห์และพัฒนากระบวนการดำเนินงานของบริษทั 
การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

• ประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมาย 

• ความยินยอม 

4. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด และพัฒนาแผนทางธุรกิจ • ประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมาย 

• ความยินยอม 

5. เพื ่อดูแลรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารหรือสถานที ่ของ
บริษัท หรือในบริเวณไซต์งานของบริษัท 

• ประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมาย 

6. เพื่อวัตถุประสงค์อ่ืนใดตามทีไ่ดแ้จ้งไว้ต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว • ความยินยอม 

 

7.2  บริษัทจะไม่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเป�ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจาก
วัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งและได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่บริษัทได้แจ้ง
วัตถุประสงค์ใหม่ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเป�ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ
และได้รับความยินยอม หรือเป�นไปตามหลักเกณฑ์หรือข้อยกเว้นตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง



 

12 

ข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้บริษัทสามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเป�ดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อ่ืนได้ 

7.3 ในกรณีที่บริษัทเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ และ/หรือ ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเป�ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะดำเนินการแจ้งวัตถุประสงค์ และ/หรือ ระยะเวลาใหม่ให้เจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลทราบ และขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป�นหนังสือ หรือด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  

 
8.  ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบคุคล 

บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตามระยะเวลาเท่าที่จำเป�น เพื่อดำเนินการให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที ่ได้แจ้งไว้ต่อและได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือตามระยะเวลาที่
กฎหมายกำหนด โดยบริษัทจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดงักล่าว
หรือระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจคาดหมายได้ ก่อนทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น 

8.1  สำหรับผู้สมัครงาน พนักงานและบุคลากรของบริษัท สามารถแบ่งแยกได้ ดังนี้  

• ผู้สมัครงานที่ไม่ได้รับการคัดเลือก บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป�นระยะเวลา 1 ป� นับจาก
วันที่บริษัทแจ้งผลการคัดเลือกรับสมัครงานให้ทราบ เพื่อที่บริษัทจะสามารถติดต่อผู้สมัครงาน
ดังกล่าวในกรณีที่มีตำแหน่งงานใดๆ ที่อาจเหมาะสมในอนาคต  

• สำหรับพนักงาน และบุคลากรของบริษัท บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไวเ้ป�นระยะเวลา 10 ป� 
นับจากวันที่พ้นสภาพการเป�นพนักงานหรือบุคลากรของบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์
ตรวจสอบกรณีอาจเกิดข้อพิพาทภายในอายคุวามตามที่กฎหมายกำหนด 

8.2  สำหรับผู้ถือหุ้น บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป�นระยะเวลา 10 ป� นับจากวันที่ผู้ถือหุ้นโอน หรือ
จำหน่ายหุ้นทั้งหมดของบริษัท และพ้นสภาพการเป�นผู้ถือหุ้นของบริษัท 

8.3 สำหรับลูกค้า คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป�นระยะเวลา 10 ป� นับ
จากวันที่สัญญาหรือการทำธุรกรรมใดๆ ระหว่างบริษัทและลูกค้า คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจสิ้นสุดลง 

ทั้งนี้ บริษัทจะทำการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้เป�นข้อมลูที่ไม่
สามารถระบุถึงตัวตนได้ เมื่อหมดความจำเป�นหรือสิ้นสุดระยะเวลาการเก็บข้อมูลดังกล่าว 
 

9. การเป�ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

9.1 บริษัทจะใช้หรือเป�ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้วัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งและ
ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเป�นไปตามหลักเกณฑ์ หรือได้รับยกเว้นตามที่
กฎหมายกำหนดเท่านั้น  
โดยในกรณีที่บริษัทใช้หรือเป�ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นว่า ไม่ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การใช้หรือเป�ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการยกเว้นตาม ข้อ 3.2 ข้อ 5. ข้อ 6. 
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ข้อ 9.3 และ ข้อ 9.4 หรือได้รับยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทจะทำการบนัทกึรายละเอียดการใช้
และเป�ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป�นหนังสือ หรือในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท3

4 

9.2 โดยบริษัทอาจเป�ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลอ่ืน ดังเช่นหน่วยงานและบุคคลต่อไปนี้ 
9.2.1 พนักงาน ลูกจ้าง กรรมการ ผู้จัดการ บุคลากรของบริษัท หรือ บริษัทในเครือ เฉพาะที่

เกี่ยวข้อง และมีบทบาทหน้าที่เท่าที่จำเป�นเพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์เท่านั้น โดยบุคคลหรือหน่วยงานเหลา่นี้ของบริษัทจะได้รับ
อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลตามความจำเป�นและเหมาะสมเท่านั้น 

9.2.2 พันธมิตร คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ ตัวแทน ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วง นายหน้าที่
ทำงานหรือให้บริการแก่บริษัท รวมถึงผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบคุคลที่บริษัทมอบหมายให้ทำ
หน้าที่ดูแลรับผิดชอบ ให้บริการ หรือบริหารจัดการเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ผู้ให้บริการ
พัฒนาปรับปรุงหรือดูแลรักษามาตรฐานความมั ่นคงปลอดภัยของระบบงานและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการชำระเงิน สถาบันการเงิน ผู้ให้บริการรับชำระเงิน บริษัทผู้รับ
ประกันภัย ตัวแทนประกันชีวิตหรือตัวแทนประกันวินาศภัย บริษัทหลักทรัพย์ ที ่ปรึกษา                
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ 

9.2.3 หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย หรือหน่วยงานที่ร้องขอให้เป�ดเผยข้อมูลโดยอาศัยอำนาจตาม
กฎหมาย เช่น การร้องขอข้อมูลเพื่อการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือที่มีความ
เก่ียวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย เช่น กระทรวงพาณิชย ์สำนกังานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรม
สอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด ศาล หน่วยงานระงับข้อพิพาท 

9.2.4 หน่วยงานหรือบุคคลอื่นนอกเหนือจากที่ได้กล่าวมาข้างต้น ที่บริษัทได้รับคำสั่งจากเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลให้เป�ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนให้หน่วยงานหรือบุคคลดังกล่าว 

9.3 บริษัทอาจมีความจำเป�นในการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลอ่ืน
ในต่างประเทศ โดยในการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลในต่างประเทศดังกล่าวนั้น บริษัทจะ
ดำเนินการตรวจสอบให้แน่ใจว่า บุคคลดังกล่าวมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอและ
เป�นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด และ/หรือ ตามหลักเกณฑ์ที่
กฎหมายไทยกําหนด และบริษัทจะดำเนินการให้บุคคลเหล่านั้นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป�น
ความลับ และไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อ่ืนนอกเหนือจากขอบเขตที่บริษัทได้กำหนด
และได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ เป�นการปฏิบัติตามสัญญาของเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล หรือ เป�นการปฏิบัติตามสัญญาของบริษัทกับบุคคลอื่นในต่างประเทศ เพื่อประโยชน์
ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือ เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเหตุอ่ืน ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด4

5 
 

4 พระราชบัญญัติคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 27 
5 พระราชบัญญัติคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 28 



 

14 

9.4 บริษัทอาจเป�ดเผยข้อมูลส่วนบคุคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย คำสั่ง 
กฎ ข้อบังคับหรือ คำสั่งศาล เช่น การเป�ดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน
กำกับดูแล รวมถึงในกรณีที่มีการร้องขอจากบุคคลอื่นบุคคลใดให้เป�ดเผยข้อมูลโดยอาศัยอำนาจตาม
กฎหมาย   

 

10. แนวทางในการดำเนินการคุ้มครองและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทจะจัดให้มีมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับกฎหมาย 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งมาตรการในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ด้านอ่ืนๆ โดยบริษัทจะดำเนินการ ดังนี ้

10.1 พนักงานและหน่วยงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าทีเ่ก็บรักษาข้อมูลส่วนบคุคลไว้
เป�นความลับและให้อยู่ในความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด และห้ามมิให้นําข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน หรือนำไปหาประโยชน์อื ่นใดโดยมิชอบ หรือเป�ดเผยให้กับบุคคลภายนอก หรือ
พนักงานที่ไม่มีส่วนเก่ียวข้อง  

10.2 บริษัทจะจำกัดสิทธิของพนักงานและหน่วยงานของบริษัทในการเข้าถึง ใช้ หรือเป�ดเผยข้อมูลส่วน
บุคคล รวมถึงกำหนดให้มีการยืนยันตัวตนของบุคคลและพนักงานผู้สามารถเข้าถึง ใช้ เป�ดเผย และ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด 

10.3 บริษัทจะดำเนินการบันทึกรายการที่เกี ่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ดังต่อไปนี้ เป�นหนังสือ หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือ
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตรวจสอบได ้

• ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม 
• วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท 
• ข้อมูลเก่ียวกับบริษัท 
• ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
• สิทธิและวิธีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งเงื่อนไขเก่ียวกับบุคคลที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วน

บุคคล และเงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้น 
• รายละเอียดการใช้หรือเป�ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมจาก

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
• รายละเอียดการปฏิเสธคำขอ หรือการคัดค้านจากการใชส้ทิธิในการจดัการเก่ียวกับข้อมูลส่วน

บุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามข้อ 11. 
• คำอธิบายเกี่ยวกับมาตรการความมั่นคงปลอดภัย สำหรับการป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ 

เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเป�ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจโดยมิชอบ5

6 

 
6 พระราชบัญญัติคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 39 
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10.4 ในกรณีที่การดำเนินกิจกรรมของบริษัทในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเป�ดเผย จำเป�นตอ้งตรวจสอบข้อมูล
ส่วนบุคคลหรือระบบอย่างสม่ำเสมอ โดยเหตุที่มีข้อมูลส่วนบุคคลเป�นจำนวนมาก หรือกิจกรรมหลัก
ของบริษัทเป�นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเป�ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว หรือเข้าหลักเกณฑ์อื่นใดที่
กฎหมายกำหนดให้ต้องมีจัดให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้คำแนะนำแก่บริษัท รวมทั้งลูกจ้าง พนักงาน หรือผู้รับจ้างของบริษัทเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงเพื่อตรวจสอบการดำเนินงาน
เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเป�ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และประสานงานและให้ความร่วมมือกับ
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่มีป�ญหาเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เป�ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท6

7 
10.5 บริษัทจะดําเนินการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพของระบบรักษาความปลอดภัยของ

ข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ 
10.6 บริษัทจะจัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อดําเนินการลบหรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นกําหนด

ระยะเวลาการเก็บรักษาตามที่กำหนด รวมถึงลบหรือทําลายข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือเกินความจําเป�น
สำหรับใช้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเป�ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือตามที่
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอ หรือที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ถอนความยินยอม เว้นแต่เป�นการเก็บ
รักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท เพื่อประโยชน์สาธารณะด้าน
สาธารณสุข หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย เป�นต้น7

8 

10.7 บริษัทจะสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้และตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการ
เก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเป�ดเผยและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล โดยพนักงานทุกคนของบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบายฯ และแนวทางการปฏิบัติเพื่อ
คุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่บริษัทกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติตาม
นโยบายฯ ฉบับนี้ และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  

 
11. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคล 

 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของตนดังต่อไปนี้ โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถขอ
ใช้สิทธิดังกล่าวกับบริษัทได้ โดยยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่อบริษัทเป�นลายลักษณ์อักษรผ่านทางช่องทางการติดต่อบริษัทที่
ระบุไว้ในข้อ 15. ทั้งนี้ บริษัทอาจปฏิเสธสิทธิของเจ้าของข้อมูลได้ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดไว ้

11.1 สิทธิในการได้รับการแจ้งจากบริษัทให้ทราบถึงรายละเอียดในการเก็บรวบรวม ระยะเวลาในการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเป�ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล8

9 

 
7 พระราชบัญญัติคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 42 
8 พระราชบัญญัติคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 37(3) 
9 พระราชบัญญัติคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 23 
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11.2 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้ โดยบรษิัท
จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงผลกระทบจากการเพิกถอนความยินยอมดังกล่าว ทั้งนี้ การ
เพิกถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเป�ดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลที่ได้ให้
ความยินยอมไว้ก่อนหน้าการเพิกถอน 

11.3 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและขอทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน รวมถึงการขอให้
เป�ดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ให้ความยินยอมไว ้

11.4 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
ถูกต้อง เป�นป�จจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดต่อบุคคลใด 

11.5 สิทธิในการแจ้งให้บริษัทดำเนินการลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุ
ตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ 

11.6 สิทธิในการระงับบริษัทในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเป�ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เมื่อข้อมูลส่วนบคุคล
หมดความจำเป�นในการเก็บรักษาไว้ แต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีความจำเป�นต้องขอให้เก็บรักษาไว้
เพื่อใช้ในการปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย9

10

11.7 สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอ่ืน ซึ่งโดยสภาพสามารถทำ
ได้ด้วยวิธีการอัตโนมัต ิ

11.8 สิทธิในการคัดค้าน การเก็บรวบรวม การใช้ การเป�ดเผย หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
11.9 สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่บริษัท พนักงานของบริษัท หรือผู้รับจ้าง

ของบริษัท ฝ่าฝ�นหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

12. คุกกี้ (Cookies)

บริษัทจะใช้คุกกี ้ หรือ เทคโนโลยีใกล้เคียง เพื ่อการจัดเก็บข้อมูลที ่อาจเป�นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการใช้เว็บไซต์ของบริษัท และการเข้าถึงบริการของบริษัทผ่านระบบอินเทอร์เน็ตต่อเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล ทั้งนี้ นโยบายในการใช้คุกก้ีหรือ เทคโนโลยีใกล้เคียง เป�นไปตามนโยบายการใช้คุกก้ี และเทคโนโลยีใกล้เคียงที่
บริษัทประกาศ 

13. การดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มีการจัดเก็บไว้ก่อนที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. 2562 จะใช้บังคับ

ในกรณีที่บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ซึ่ง
เป�นวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับ บริษัทจะดำเนินการกับข้อมูลดังกล่าวให้
เป�นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้ 

โดยบริษัทจะเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปตาม
วัตถุประสงค์เดิมที่ทางบริษัทได้ทำการจัดเก็บและใช้อยู่ก่อนแล้วเท่านั้น โดยบริษัทจะไม่เป�ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

10 พระราชบัญญัติคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 34 
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ดังกล่าวแก่บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป�นลายลักษณ์อักษร หรือตามที่
กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ หากบริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเป�ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนอกเหนือไปจาก
วัตถุประสงค์เดิมที่ได้มีการจัดเก็บก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับ บริษัท
จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบและขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเป�ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายต่อไป  

 ทั้งนี้ บริษัทจะทำการประชาสมัพันธว์ิธีการยกเลิกความยินยอม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของข้อมลู
ส่วนบุคคลที่ไม่ประสงค์จะให้บริษัทเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอีกต่อไปทราบ โดยเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมที่ให้ไว้กับบริษัทโดยติดต่อบริษัทผ่านทางช่องทางการตดิตอ่บริษัททีร่ะบุไวใ้น
ข้อ 15. 

14. การทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายฯ ฉบบันี้ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมาย การ
เปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากหน่วยงานราชการต่างๆ โดยบริษัทจะ
ประกาศแจ้งการเปลีย่นแปลงของนโยบายฯ ให้พนักงานและหน่วยงานภายในของบริษัททราบอย่างชัดเจนก่อนจะเร่ิม
ดำเนินการเปลี่ยนแปลง 

15. ช่องทางการติดต่อบริษัท

บริษัทได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) เพื่อตรวจสอบการ
ดำเนินการของบริษัทที่เกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม ใช้ และเป�ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) 

เลขที่ 292 หมู่ที่ 4 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จงัหวัดสมุทรปราการ 

โทรศัพท์ 02-313-4848 ต่อ 111 

โทรสาร 02-313-4847 

อีเมล  dpo@rtco.co.th 
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