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นโยบายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy) 
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หมวดท ี1 

บททวัไป 

บริษัท เอ็ดมนัด ์ไต แอนด ์คอมพานี (ประเทศไทย) จาํกดั (“บริษัทฯ”) ตระหนกัถึงความสาํคญัของการคุม้ครอง

ขอ้มลูส่วนบคุคล เนอืงจากการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลเป็นส่วนหนึงของการรบัผิดชอบต่อสังคมและเป็นรากฐานในการ

สรา้งความสมัพนัธท์างธุรกิจทีน่าเชือถือ บรษิัทฯ จึงออกนโยบายฉบบันีขึนเพือกาํหนดกรอบการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล

ในกระบวนการต่างๆของบริษัทฯ เพือให้พนักงานและบุคคลเกียวขอ้งของบริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติตามให้เป็นไปตาม

พระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ.  (“พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล”)  

1. นิยาม 

เจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล บุคคลซงึเป็นเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลซงึ บจก. เอด็มนัด ์ไต แอนด ์คอมพานี  

(ประเทศไทย) จาํกดั มีการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล รวมถึงผูส้มคัร พนกังาน 

ลกูคา้ ผูถื้อหุน้ คู่คา้ ผูใ้หบ้รกิาร และผูม้ีส่วนไดเ้สียกบับรษิัทฯ 

ผูส้มคัร บุคคลทีแจง้ความประสงคเ์พือรบัการพิจารณาเขา้เป็นพนกังาน 

พนกังาน ลกูจา้งของบรษิัทฯ ตามกฎหมายแรงงาน 

ขอ้มลูส่วนบุคคล ข้อมูลเกียวกับบุคคลซึงทําให้สามารถระบุตัวบุคคลนันได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมตาม

พระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ.  และทแีกไ้ขเพมิเติม 

ข้อ มู ล ส่ ว น บุ ค ค ล ที มี

ความอ่อนไหว 

ขอ้มลูส่วนบุคคลเกียวกับเชือชาติ เผ่าพนัธุ ์ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชือในลทัธิ ศาสนา 

หรือปรชัญา พฤติกรรมทางเพศ ประวตัิอาชญากรรม ขอ้มลูสขุภาพ ความพิการ 

ขอ้มลูสหภาพแรงงาน ขอ้มลูพนัธุกรรม ขอ้มลูขีวภาพหรือขอ้มลูอืนใดซงึกระทบต่อเจา้ของขอ้มลู

ส่วนบุคคลในทาํนองเดียวกันตามทีคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคคลประกาศกาํหนด 

ตามพระราชบญัญัติขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ.  และทแีกไ้ขเพมิเติม 

ผู้ ค ว บ คุ ม ข้อ มู ล ส่ ว น

บุคคล 

ผูที้มีอาํนาจหนา้ทตีดัสินใจเกียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล 

ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วน

บุคคล 

ผูซ้งึดาํเนินการเกียวกับการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลตามคาํสงัหรือในนาม

ของผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคล โดยบคุคลดงักล่าวไม่เป็นผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคล 

การประมวลผลขอ้มลู การดาํเนินการใด ๆ ซึงกระทาํต่อขอ้มลูส่วนบุคคลหรือชุดขอ้มูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะโดยวิธีการ

อัตโนมัติหรือไม่ เช่น การเก็บ บันทึก จัดระบบ จัดโครงสร้างเก็บรักษา เปลียนแปลงหรือ

ปรบัเปลียน การรบั พิจารณา ใช ้เปิดเผยดว้ยการส่งต่อ เผยแพร่ หรือการกระทาํอืนใด ซงึทาํให้

เกิดความพรอ้มใชง้าน การจดัวางหรอืผสมเขา้ดว้ยกนั การจาํกัด การลบ หรือการทาํลาย 
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2. หลักการและแนวปฏิบัติในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

 บรษิัทฯไดก้าํหนดหลกัการและแนวปฏิบตัิในการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล เพอืใชเ้ป็นแนวทางปฏิบตั ิเพอืใหม้นัใจ

ไดว้่าการประมวลขอ้มลูส่วนบุคคลจะเป็นไปตามทกีฎหมายกาํหนด  

 

.   หลักการในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

1) การประมวลผลขอ้มลู และการส่งหรือโอนขอ้มลูส่วนบุคคลจะตอ้งเป็นไปโดยชอบดว้ยกฎหมาย และเป็นไป

ตามทกีาํหนดโดยชดัแจง้ และเป็นธรรม 

2) การประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลจะกระทาํเฉพาะวตัถปุระสงคท์ไีดมี้การแจง้ไว ้การเปลียนวตัถปุระสงคห์รอื

เพมิวตัถปุระสงคจ์ะตอ้งไดร้บัความยินยอมจากเจา้ของขอ้มลูก่อน ยกเวน้เป็นไปตามทีกฎหมายกาํหนด 

3) บริษัทฯมีหนา้ทีตอ้งแจง้วตัถุประสงค ์ผุค้วบคุมขอ้มลู การส่งหรือโอนขอ้มลูใหบุ้คคลทีสาม (ถา้มี) และสิทธิ

ของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคคุล ใหเ้จา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลไดท้ราบก่อน หรือในเวลาทีมีการเก็บรวบรวมขอ้มลู

ส่วนบุคคล โดยบริษัทฯจะเผยแพร่นโยบายคุ ้มครองข้อมูลส่วนบคุคคลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพือให้

เจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคล และบุคคลทัวไปสามารถเขา้ไปดูได้ และเก็บไวเ้ป็นไฟลข์อ้มูลกลางของบริษัทฯ 

เพอืใหพ้นกังานทุกคนสามารถเขา้ไปดขูอ้มลูได ้

4) บริษัทฯจะเก็บรวบรวม ใชแ้ละเปิดเผย ขอ้มูลส่วนบุคคลเฉพาะเท่าทีจาํเป็น ตามวตัถุประสงคที์ไดร้บัความ

ยินยอมไวจ้ากเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล และ/หรือทีสามารถกระทาํไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย 

5) บรษิัทฯจะมีการจดัการขอ้มลูส่วนบุคคลทีเกินระยะเวลาทีบรษิัทฯกาํหนดในการจดัเก็บหรือบรษิัทฯ ไม่มีสิทธิ

หรอืไม่สามารถอา้งฐานในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มลู บรษิัทฯจะดาํเนินการทาํลาย

ขอ้มลูส่วนบุคคลนนั และจดัทาํวิธีการในการทาํลายทเีหมาะสม 

6) บริษัทฯจะใช้มาตรการตามสมควรในการเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลใหม้ีความถูกตอ้ง เป็นปัจจุบัน และ

เชอืถือได ้

7) บริษัทฯจะกาํหนดมาตรการเพือความมันคงปลอดภัยของขอ้มลูส่วนบุคคลทีเหมาะสมทังระบบการจัดการ

และเทคนิค เพือใหค้วามมนัใจว่าขอ้มลูส่วนบุคคลจะไดร้บัการคุม้ครองป้องกันตามทีกฎหมายกาํหนด ทงั

การป้องกันการสญูหาย รวัไหล การละเมิดจากผูท้ีไม่ไดร้บัอนุญาต รวมถึงการประมวลผล หรือส่ง เปิดเผย

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย และรวมถึงการสญูหายจากอุบตัิเหต ุ

 

 .  แนวปฏิบัติการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

) การเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคล 

กระทาํภายใตว้ตัถุประสงคแ์ละเก็บรวบรวมเท่าทจีาํเป็นตามกรอบวตัถุประสงค ์หรือเพือประโยชนที์มีความ

เกียวขอ้งโดยตรงกับวัตถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวมอันชอบด้วยกฎหมาย โดยตอ้งแจง้ใหเ้จ้าของข้อมูล

ทราบก่อน หรือในขณะเก็บรวบรวมขอ้มูลเกียวกับรายละเอียดในการเก็บรวบรวมเวน้แต่เจา้ของขอ้มลูส่วน

บุคคลไดท้ราบถึงรายละเอียดนนัอยู่แลว้ ดงัน ี
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(1) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมเพือการนําไปใช้หรือเปิดเผย ซึงรวมถึงวัตถุประสงค์ตามที 

กฎหมายใหอ้าํนาจในการจดัเก็บรวบรวมไดโ้ดยไม่ไดร้บัความยินยอมจากเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล 

(2) ขอ้มลูส่วนบุคคลทีจะมีการเก็บ รวบรวม และระยะเวลาในการเก็บรวบรวมไว ้

(3) กรณีทีเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลตอ้งใหข้อ้มลูส่วนบุคคล เพือปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญา หรือ

เพือเขา้ทาํสญัญาโดยตอ้งแจ้งถึงผลกระทบทีเป็นไปไดจ้ากการไม่ใหข้อ้มูลส่วนบุคคลใหเ้จา้ของ

ขอ้มลูทราบดว้ย 

(4) ขอ้มลูเกียวกบัผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคล สถานทีติดต่อ และวิธีการติดต่อ  

(5) สิทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย การเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลจะตอ้งไดร้บัความ

ยินยอมจากเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล ยกเวน้ ตามทกีฎหมายกาํหนดใหก้ระทาํได ้เช่น ขอ้มลูทวัไปที

ไม่ตอ้งไดร้บัการยินยอมเป็นไปตามฐานสญัญา หรือเป็นไปตามทีกฎหมายกาํหนด เช่น การส่งขอ้มลู

การจ่ายค่าจา้งใหก้รมสรรพากร หรือขอ้มลูอ่อนไหวทีไม่ตอ้งไดร้บัความยินยอม เช่น ขอ้มลูสุขภาพ 

ในการป้องกนัโรคติดต่อ 

) การใชห้รือเปิดเผยขอ้มลู 

การใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ตอ้งดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงค ์หรือตามความจาํเป็นเพือ 

ประโยชนท์ีมีความเกียวขอ้งโดยตรงกบัวตัถปุระสงคข์องการเก็บรวบรวมเท่านนั 

 

3. โดยเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทมีีการเก็บรวมบรวมไว้ต่อบุคคลภายนอกเว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี 

3.1 เพอืประโยชนเ์กียวกบัชีวิต สขุภาพ หรือความปลอดภยั (Vital Interest) 

3.2 เพอืการปฏิบตัิตามสญัญาทีมีความผูกพนัระหว่างกนั (Contract) 

3.3 เพอืการดาํเนินการตามหนา้ทีทกีฎหมายกาํหนด หรือตามคาํสงัศาล ตามคาํสงัของผูมี้อาํนาจตามกฎหมาย

หรือกรณีอนืใดทีมีลกัษณะทาํนองเดียวกนั (Official Authority) 

3.4 เพอืประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย (Legitimate Interest) 

3.5 เพอืการปฏิบตัิหนา้ทีตามกฎหมาย (Legal Obligation) 

3.6 เพอืประโยชนใ์นการศกึษา วิจยั หรือการจดัทาํสถิติ (Research or Statistic) 

3.7 เป็นกรณีทีไดร้บัความยินยอมจากเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล (Consent) 

 

4. วิธีได้มาของข้อมูลส่วนบุคคล เพือใหส้อดคลอ้งกับขอ้กฎหมาย บริษัทฯ จะจัดเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลตาม

แนวปฏิบตัิขอ้ท ี .  ดว้ยกระบวนการดงัต่อไปน ี

4.1 ขอ้มลูส่วนบุคคลทีไดร้บัจากเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลโดยตรง 

4.2 ขอ้มลูส่วนบุคคลจากบคุคลทสีาม เช่น บรษิัทฯตวัแทนจดัหางาน เป็นตน้ 

4.3 ข้อมูลส่วนบุคคลทีได้รับจากข้อมูลสาธารณะ (Public Records) และทีไม่ใช่สาธารณะ (Non-Public 

Records) ทบีรษิัทฯ มีสิทธิเก็บรวบรวมไดต้ามกฎหมาย 
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4.4 ขอ้มลูส่วนบุคคลทีไดร้บัจากหน่วยงานภาครฐั หรือหน่วยงานกาํกับดแูลทใีชอ้าํนาจตามกฎหมาย ทงันีหา้ม

มิใหเ้ก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลจากแหล่งอนืทีไม่ใช่จากเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลโดยตรง เวน้แต่สามารถ

กระทาํไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย 

 

5. การรักษาความมนัคงปลอดภัยและความลับของข้อมูลส่วนบุคคล 

เพอืป้องกนัความเสียงอนัอาจทาํใหข้อ้มลูส่วนบคุคลถกูเขา้ถึงโดยมิชอบ รวัไหล ถกูเปลียนแปลงแกไ้ข สญูหาย โดย 

การจาํกัดสิทธิการเขา้ถึงขอ้มลูส่วนบุคคล การกาํหนดใหเ้ฉพาะบุคคลทีจาํเป็นตอ้งใชข้้อมลูส่วนบุคคลดังกล่าว ซึง

บุคคลทีบริษัทฯอนุญาตใหเ้ขา้ถึงขอ้มลูส่วนบุคคลนนั จะตอ้งยึดมนัและปฏิบตัิตามมาตรการการปกป้องขอ้มูลส่วน

บุคคลของบริษัทฯอย่างเคร่งครดัตลอดจนการรกัษาความลับของขอ้มลูส่วนบุคคลดังกล่าว โดยบริษัทฯมีมาตรการ

ป้องกันทังทางกายภาพและทางอิเล็กทรอนิกส ์เมือบริษัทฯทาํสัญญา หรือ ข้อตกลงกับบุคคลทีสาม บริษัทฯจะ

กาํหนดมาตรการรกัษาความปลอดภัยของขอ้มลูส่วนบุคคล การรกัษาขอ้มลูทีเป็นความลบัทีเหมาะสม เพอืใหม้นัใจ

ว่าขอ้มลูส่วนบคุคลทบีรษิัทฯครอบครองจะมีความปลอดภยั 

 

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

.  สิทธิขอเขา้ถึงและขอรบัสาํเนาขอ้มูลส่วนบุคคลทีเกียวกับตน หรือขอใหเ้ปิดเผยถึงการไดม้าซึงขอ้มูลส่วน

บุคคลดงักล่าวทีตนไม่ไดใ้หค้วามยินยอม 

.  สิทธิคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลทเีกียวกบัตน 

.  สิทธิขอใหด้าํเนินการลบหรือทาํลาย หรือทาํใหข้อ้มลูส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลทีไม่สามารถระบุตวับุคคลทีเป็น

เจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล 

.  สิทธิขอใหร้ะงบัการใชข้อ้มลูส่วนบคุคล 

.  สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลทไีดใ้หค้วามยินยอมไว ้ทงันี  

 การเพิกถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบคุคล ทีไดใ้ห้

ความยินยอมไวแ้ลว้ 

.   สิทธิในการแกไ้ขขอ้มลูส่วนบคุคลใหถ้กูตอ้ง 

.   สิทธิในการใหโ้อนยา้ยขอ้มลูส่วนบุคคล 

 

7. เจ้าหน้าทคีวบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

  บรษิัทฯไดแ้ต่งตงัเจา้หนา้ทคีวบคุมขอ้มลูส่วนบคุคลเพอืตรวจสอบการดาํเนินการทีเกียวกบัการเก็บ รวบรวม ใช ้หรือ 

เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ให้สอดคลอ้งตามพระราชบัญญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.  และ นโยบาย

ระเบียบ ประกาศ  คาํสัง ของบริษัทฯ รวมทังประสานงานและใหค้วามร่วมมือกับสาํนักงานคณะกรรมการคุม้ครอง

ขอ้มลูส่วนบุคคล และมีหนา้ทีอืนๆตามทีพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ.  และทีจะมีการแกไ้ข

เพมิเติมกาํหนด 
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8. ช่องทางการติดต่อ 

หากเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลมีขอ้เสนอแนะ หรอืตอ้งการสอบถามขอ้มลูเกียวกบัรายละเอียดการเก็บรวบรวมใช ้และ

เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล รวมถึงการขอใชส้ิทธิตามนโยบายฉบบันี สามารถติดต่อบรษิัทฯ และ/หรือเจา้หนา้ทคีุม้ครอง

ขอ้มลูส่วนบุคคล ผ่านช่องทางดงันี 

 

ชอืบริษัทฯ    บรษิัท เอ็ดมนัด ์ไต แอนด ์คอมพานี (ประเทศไทย) จาํกดั 

ทอียู ่     อาคารตน้สน ทาวเวอร ์ชนั  ถนนเพลินจิต 

    แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร  

เว็บไซตข์องบริษัทฯ www.etcthailand.co.th 

โทรศัพท ์    02-257-0499 

อีเมล     admin@etcthailand.co.th 

 

9. ติดต่อหน่วยงานผู้มอีาํนาจ (Appropriate Authority) 

    หากเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลตอ้งการรายงานเรอืงรอ้งเรียน หรือหากรูส้กึว่าบรษิัทฯ ไม่ตอบขอ้กังวลในลกัษณะทีน่า

พึงพอใจ สามารถติดต่อและ/หรือรอ้งเรียนต่อสาํนกังานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลไดต้ามรายละเอียด

ดา้นล่าง 

   คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 

   โทรศพัท:์ 02-142-1033 

   อีเมล: pdpc@mdes.go.th 

หรือส่งจดหมายมาที : 120 หมุ่ที 3 อาคารรฐัประศาสนภกัดี (อาคาร B) ศนูยร์ายการฯ แจง้วฒันะ 

   สาํนกังานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 

   สาํนกังานปลดักระทรวงดิจิทลัเพอืเศรษฐกิจและสงัคม 

   ถนนแจง้วฒันะ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี กรุงเทพมหานคร 10210 

 

10. การปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Protection Privacy Policy) 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการทบทาน ปรับปรุง เปลียนแปลง หรือแก้ไขนโยบายคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนีใน

อนาคตเป็นประจาํอย่างนอ้ยปีละ 1 ครงั หรือเมอืมีการเปลียนแปลงขอ้บงัคบัตามกฎหมาย และบรษิัทฯจะประกาศให้

ทราบผ่านเว็บไซตข์องบรษิัทฯ 

 

 

 



 
หนา้ 7 จาก 19 

 

หมวดท ี2 

การคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคลสาํหรับผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Stakeholder) 

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึงหมายรวมถึงผู้สมัครงาน พนักงานปัจจุบัน ผู้บริหาร อดีตพนักงาน พนักงานที

เกษียณอายแุลว้ คณะกรรมการ พยานบุคคลอนื ๆ ทเีกียวขอ้ง เพอืการบรหิารทรพัยากรบคุคลของบรษิัทฯ 

ทงันี บรษิัทฯอาจจะเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าวผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น นดัหมายพบกบัเจา้ของขอ้มลู

ส่วนบุคคล หรือจากแหล่งอืน เช่น แพลตฟอรม์ออนไลน ์แหล่งขอ้มูลสาธารณะอืน ๆ หรือผ่านบริษัทพันธมิตรทางธุรกิจ 

หรือบรษิัทนายหนา้จดัหางานต่าง ๆ  

1.    วัตถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

1.1 การปฏิบตัิตามสญัญา (Contractual Basis) 

เพือการปฎิบติัตามสญัญาทีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญา เช่น สญัญาจา้งงาน หรือสัญอืนใด หรือเพือ

ใชใ้นการดาํเนินการตามคาํขอ/ใบสมคัรก่อนเขา้ทาํสญัญา ตามแต่กรณี โดยตวัอย่างทีบริษัทฯ จะเก็บรวมรวม 

ใช ้และเปิดเผยขอ้มลู เช่น  

(1) การสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ รวมถึงการจ่ายค่าจ้างหรือผลตอบแทนอืน การจัดให้มีสวัสดิการหรือ

ประโยชน์อืนใด การลงเวลาทาํงาน การลางาน การแต่งตัง การโยกย้าย การเปลียนตาํแหน่ง การปรับ

โครงสรา้งองคก์ร การประเมินและบรหิารผลการปฏิบตัิงาน 

(2) การพัฒนาทักษะความสามารถ การจดัทาํทะเบียนพนักงาน การจดัทาํขอ้มูลพนกังาน การติดต่อสือสาร         

การมอบหมายงานใหผู้อื้นทาํแทนบริษัทฯ การปฏิบัติตามกฎหมาย การชาํระภาษี การบริหารความเสียง          

การกํากับตรวจสอบ การป้องกันการทุจริต การสอบสวนและลงโทษทางวินัย การจัดการข้อรอ้งเรียน               

การบริหารจัดการภายในองคก์ร และเพือวัตถุประสงคอ์ืนใดทีจาํเป็นต่อการจ้างงานตามวัตถุประสงค์

ดงักล่าว  

1.2 การปฏิบตัิตามกฎหมาย (Legal Obligation) 

เพือปฏิบัติหน้าทีตามกฎหมายทีกําหนด หน้าทีของบริษัทฯ ในฐานะของนายจ้างหรือในฐานะอืนใด เช่น 

กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์กฎหมายคุม้ครองแรงงาน กฎหมายประกนัสงัคม กฎหมายเงินทดแทน กฎหมายภาษี

อากร กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง

การเงินแก่การก่อการรา้ยและแพรข่ยายอาวธุทมีีอานุภาพทาํลายลา้งสงู 

1.3 ความยินยอม (Consent) 

เพือเก็บรวบรวมใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลตามความจาํเป็น ยกตวัอย่าง เช่น ขอ้มลูสขุภาพเพือพิจารณา

รบัสมคัรคดัเลือกเขา้ทาํงาน 
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2.    ข้อมูลส่วนบุคคลทจีัดเก็บ 

2.1  ขอ้มลูส่วนบคุคล 

ขอ้มลูส่วนบุคคล คือ ขอ้มลูททีาํใหส้ามารถระบตุวัตนได ้ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม (แต่ไม่รวมถึงขอ้มลูของผูถ้ึง

แก่กรรม) ไดแ้ก่ 

(1) ขอ้มูลส่วนบุคคลทีพนักงานหรือเจา้ของข้อมูลส่วนบุคคลใหไ้วแ้ก่บริษัทฯโดยตรง ทังการเก็บขอ้มูลจากใบ

สมคัรงาน การสมัภาษณ ์และในระหว่างการจา้งงาน 

(2) ขอ้มูลส่วนบุคคลทีบริษัทฯไดร้บัหรือเข้าถึงได้จากแหล่งอืน เช่น หน่วยงานของรฐั บริษัทในกลุ่มธุรกิจทาง

การเงิน สถาบนัการเงิน ผูใ้หบ้ริการทางการเงิน พนัธมิตรทางธุรกิจ บริษัทขอ้มลูเครดิต และผูใ้หบ้ริการขอ้มลู 

เป็นตน้ โดยบรษิัทฯจะเก็บรวบรวมขอ้มลูจากแหล่งอนืต่อเมอืไดป้ฏิบตัิตามทีกฎกมายกาํหนด เวน้แต่บรษิัทฯมี

ความจาํเป็นตามกรณีทีกฎหมายอนญุาต หรือสามารถเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลไดต้ามที

กฎหมายกาํหนด 

ขอ้มลูส่วนบุคคลทีบรษิัทฯ เก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผย เช่น 

 ขอ้มลูส่วนตวั เช่น ชอื นามสกุล เพศ อาย ุวนัเดือนปี เกิด สถานทีเกิด สถานภาพสมรส สญัชาติ เลขประจาํตวั

ประชาชน เลขหนงัสือเดินทาง ความเป็นพลเมือง เลขทีใบขบัขี สถานภาพการเกณฑท์หาร ประวตัิการศึกษา 

ประวตัิการทาํงาน ประวตัิการเรียนรู ้ใบอนุญาตต่าง ๆ เลขทีบญัชีธนาคาร 

 ขอ้มลูการติดต่อ เช่น ทีอยู่ตามทะเบียนบา้น ทอียู่ปัจจบุนั หมายเลขโทรศพัท ์อีเมล  

 ขอ้มลูเกียวกับการจา้งงาน เช่น ตาํแหน่งงาน ตาํแหน่งองคก์ร สงักดัต่าง ๆ ในองคก์ร ค่าจา้ง ผลตอบแทนอืน 

การใช้สวัสดิการ การลางาน การแต่งตงั การโยกยา้ย การเปลียนตาํแหน่ง การประเมินผลทดลองงาน การ

ประเมินผลการปฏิบตัิงาน ทกัษะความสามารถ บุคลิกภาพและพฤติกรรม การสอบสวน การลงโทษ (ยกเวน้

พฤติกรรทางเพศ) 

 ขอ้มลูบุคคลทีสาม เช่น ขอ้มลูสมาชิกในครอบครวั ขอ้มลูผูร้บัผลประโยชนจ์ากสวสัดิการ ต่าง ๆ ขอ้มลูผูต้ิดต่อ

ฉุกเฉิน ขอ้มลูผูค้าํประกนัการทาํงาน และบคุคลอา้งอิง 

 

2.2 ขอ้มลูส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหว (Sensitive Data) 

ขอ้มูลส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหว คือ ขอ้มูลส่วนบุคคลทีกฎหมายกาํหนดเป็นการเฉพาะ เช่น เชือชาติ ความ

คิดเห็นทางการเมือง ความเชือในลทัธิ ศาสนา หรือปรชัญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ขอ้มูลสขุภาพ 

ความพิการ ขอ้มลูสหภาพแรงงาน ขอ้มลูพนัธุกรรม ขอ้มลูชีวภาพ (Biometric) หรือขอ้มูลอืนใดในทาํนองเดียวกัน

ทกีฎหมายกาํหนด ซงึบริษัทฯ ตอ้งดาํเนินการดว้ยความระมดัระวงัเป็นพิเศษ โดยบริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช ้และ

เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหว รวมทงัส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหวไปต่างประเทศ 

ต่อเมือบริษัทฯ ไดร้บัความยินยอมโดยชดัแจง้จากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล หรือในกรณีทีบริษัทฯ มีความจาํเป็น

ตามกรณีทีกฎหมายอนุญาต หรือสามารเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลได ้ตามทีกฎหมายกาํหนด 
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(ต่อไปในนโยบายฉบับนี หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะเรียกขอ้มลูส่วนบุคคลและขอ้มูลส่วนบุคคลทีมีความ

อ่อนไหวขา้งตน้ รวมกนัว่า “ขอ้มลูส่วนบุคคล”) 

 

3.    การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  

บรษิัทฯ อาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบคุคลใหแ้ก่ผูอ้นืภายใตค้วามยินยอมของเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล หรือภายใตก้ฎหมาย

ตามวตัถุประสงคท์ีระบุไวใ้นนโยบายฉบับนี เช่น ผูป้ระมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล ผูใ้หบ้รกิารภายนอกทงัในประเทศและ

ต่างประเทศ ผูร้บัจา้งช่วงงานต่อ สถาบนัการเงิน ผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบภายนอก ผูมี้อาํนาจตามกฎหมาย ผูส้นใจจะ

เข้ารับโอนสิทธิ และ/หรือผู้รับโอนสิทธิหรือการควบรวมกิจการต่าง ๆ ของบริษัทฯ นิติบุคคล/บุคคลใด ๆ ทีมี

ความสัมพันธห์รือมีสัญญาอยู่กับบริษัทฯ ซึงรวมตลอดถึง ผูบ้ริหาร พนักงาน ผูร้บัจา้ง ตัวแทน ทีปรกึษาของบริษัทฯ 

และของบุคคลหรือหน่วยงานทีเป็นผูร้บัขอ้มลูดงักล่าว 

 

4.   การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลบุคคลทมีีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ 

ในการรบัสมัครและบรรจุเขา้เป็นพนักงานของบริษัทฯ หรือการดาํเนินการตามวัตถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มูล

ส่วนบคุคลของบรษิัทฯในบางกรณี บริษัทฯ มีความจาํเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลทีมีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ 

เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลทีเกียวกับ เชือชาติ ศาสนา หรือ ปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ความพิการ ข้อมูลประวัติ

อาชญากรรม ขอ้มูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพและขอ้มูลสุขภาพ เป็นตน้ ซึงในกรณีนีบริษัทฯ 

จะแจ้งและขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพือใชข้อ้มูลส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหวเป็นพิเศษเพือ

ดาํเนินการตามวตัถปุระสงคใ์นการใชข้อ้มลูส่วนบุคคลของบรษิัทฯ ต่อไป 
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หมวดท ี3 

คุ้มครองขอ้มูลสว่นบคุคลสําหรับผู้มีส่วนไดเ้สียภายนอก (External Stakeholder) 

ผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก หมายรวมถึง ลกูคา้ คู่คา้ ผูถ้ือหุน้ คณะกรรมการ และทีปรกึษา  

1. ประเภทของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  

1.1 ลูกคา้ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมหรือนิติบุคลลของบริษัทฯ ซึงรวมไปถึง ลูกคา้ซึงใช้หรือเคยใชบ้ริการ ผู้ติดต่อ

สอบถามขอ้มลูบรกิาร ผูที้รบัทราบขอ้มลูบริการผ่านสือต่าง ๆ และผูท้ไีดร้บัการเสนอหรือชกัชวนจากบรษิัทฯให้

ใชบ้รกิาร 

1.2 คู่คา้ ไดแ้ก่ พนัธมิตรทางธุรกิจทบีรษิัทฯจดัซอืจดัจา้งสินคา้และ/หรือบรกิาร 

1.3 ผูล้งทนุ ผูถื้อหุน้ และทีปรกึษา 

 

2. วัตถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

บรษิัทฯ มีวตัถปุระสงคใ์นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล ดงันี 

2.1 เพือให้บริการ การปรบัปรุงบริการของบริษัทฯ รวมถึงบริการอืน ๆ ทีจะมีในอนาคต ตลอดจนการดูแล การ

บาํรุงรกัษา และการดาํเนินการ ทีเกียวขอ้งกบัการใหบ้รกิารดงักล่าว 

2.2 เพอืการบรหิารความสมัพนัธร์ะหว่างบรษิัทฯ กบัเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล 

2.3 เพอืยืนยนั และ/หรือ ระบตุวัตนของเจา้ขอ้มลูส่วนบคุคลในการเขา้ใชบ้รกิาร หรือการติดต่อกบับรษิัทฯ 

2.4 เพอืการติดต่อสือสาร แจง้ และ/หรอื รบัขอ้มลูต่างๆ จากบรษิัทฯหรือการเปลียนแปลงต่าง ๆ ทเีกิดขึนของบรษิัทฯ 

2.5 เพอืการดาํเนินการตามความประสงคข์องเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลทีไดแ้จง้ไวก้บับรษิัทฯ 

2.6 เพอืการดาํเนินการใด ๆ ทีจาํเป็นและเหมาะสมในกรณีต่างๆ ดงันี  

2.6.1 ตรวจสอบและป้องกนัการกระทาํทีละเมิดหรืออาจจะละเมิดต่อกฎหมาย 

2.6.2 ตอบสนองต่อคาํขอจากหน่วยงานรฐัหรือรฐับาล  

2.7 เพือปฏิบัติตามกฎหมาย การสืบสวนของเจ้าพนักงาน หรือหน่วยงานกํากับดูแลหรือเพือให้เป็นไปตามกฎ

ขอ้บงัคบั หรือขอ้ผกูพนัทีกฎหมายหรือภาครฐักาํหนด 

2.8 เพอืการดาํเนินการตามหนา้ทอีืน ๆ ของบรษิัทฯ ซงึขึนอยู่กบัความสัมพนัธร์ะหว่างบริษัทฯกบัเจา้ของขอ้มลูส่วน    

บุคคล เช่น ในฐานะผูถ้ือหุน้บริษัทฯ ทีบริษัฯ จะดาํเนินการส่งจดหมายเพือเชิญเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ หรือใน

ฐานะคณะกรรมการหรือทีปรกึษาของบริษัทฯ ทีบริษัทฯดาํเนินการแต่งตงั รวมทงัในฐานะใด ๆ ก็ตามทีบริษัฯ 

จะตอ้งดาํเนินการอนัเนอืงมาจากหนา้ทีตามสญัญาหรือขอ้ตกลงใดๆ ทเีกียวขอ้ง 

ทังนี วัตถุประสงคอ์ืน ๆ ทีไม่ไดร้ะบุไว้ขา้งตน้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะไดร้บัการแจง้เมือบริษัทฯ มีการขอเก็บ

รวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคล 
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3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ จะเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลใหแ้ก่บุคคลภายนอก และ/หรือ องคก์ร หรือหน่วยงานภายนอกเฉพาะในกรณี 

ดงัต่อไปนี 

 ผูส้นใจจะขาย/ใหเ้ช่า ผูส้นใจจะซอื/เช่าอสงัหารมิทรพัยท์ีบรษิัทฯ รบับรกิารเป็นนายหนา้ให ้

 ผูว้่าจา้งบรกิารวิชาชีพการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์น 

 ผูเ้ป็นเจา้ของทรพัยสิ์นทีบรษิัทฯ เขา้ประเมินทรพัยสิ์น 

 หน่วยงานรฐับาล รฐับาล หรือองคก์รอืนตามกฎหมาย เพือเป็นการปฏิบตัิตามกฎหมาย คาํสงั คาํรอ้งขอ 

เพอืการประสานงานกบัหน่วยงานต่าง ๆ ในเรอืงทีเกียวขอ้งกบัการปฏิบติัตามกฎหมาย  

 ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของบรษิัทฯ 

 

4. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลทมีีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ 

ในการเสนอบริการของบรษิัทฯ หรือการดาํเนินการตามวตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของบริษัทฯ ใน

บางกรณี บริษัทฯ มีความจาํเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ เช่น ขอ้มลูส่วนบุคคลที

เกียวกับ เชือชาติ ศาสนา หรือ ปรชัญา พฤติกรรมทางเพศ ความพิการ ขอ้มลูสหภาพแรงงาน ขอ้มลูพนัธุกรรม ขอ้มูล

ชีวภาพและขอ้มูลสุขภาพ เป็นตน้ ซึงในกรณีนีบริษัทฯ จะแจง้และขอความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล เพือ

ใชช้อ้มลูส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหวเป็นพิเศษเพือดาํเนินการตามวตัถุประสงคใ์นการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ 

ต่อไป 
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หมวดท ี4 

หลักเกณฑใ์นการจัดเก็บ การใช้ และการทาํลายขอ้มูลส่วนบุคคล 

1. การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Retention) 

บริษัทฯจะจัดเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลตราบเท่าทีจาํเป็น โดยคาํนึงถึงวัตถุประสงคแ์ละความจาํเป็นทีบริษัทฯ จะตอ้ง

ดาํเนินการจดัเก็บ รวบรวม และประมวลผล ซงึรวมไปถึงการปฏิบัติตามขอ้กาํหนดของกฎหมายทีใชบ้ังคบัในเรือง

ดงักล่าว โดยบรษิัทจะจดัเก็บไวใ้นสถานทจีดัเก็บทีเหมาะสมตามประเภทของขอ้มลูส่วนบคุคล โดยบรษิัทฯ กาํหนด

ระยะเวลาในการจดัเก็บขอ้มลูแต่ละประเภท ดงันี 
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แผนก ประเภทของข้อมูล เงอืนไขเรมิระยะเวลาจัดเก็บ 
ระยะเวลา 

ในการจัดเก็บ 
การดาํเนินงาน 

เหตุผลในการจดัเกบ็ 

และกฎหมายทเีกยีวขอ้ง 

Investment & 

Residential 

- เอกสารเกียวกบัการแสดงตนของผู้

ซือและผูข้ายอสงัหารมิทรพัยที์บรษิัท

ใหบ้รกิารเป็นนายหนา้ให ้

- โฉนดกรรมสิทธิทดีิน  

ปิดบญัชีหรือยตุคิวามสมัพนัธก์บัลกูคา้ 10 ปี ทบทวนเหตผุลและความ

จาํเป็นในการจดัเก็บต่อไป 

พ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปราม

การฟอกเงิน พ.ศ.2542 

Retail & Office 

Space 

- ขอ้มลูส่วนบุคคลของทงัผูเ้ฃ่าและ

เจา้ของโครงการ  

- ขอ้มลูโครงการ 

- สญัญาเช่าบรกิาร 

- ใบเสนอราคา  

- พรีเซนเทชนั Profile ลกูคา้ 

ปิดบญัชีหรือยตุคิวามสมัพนัธก์บัลกูคา้ 10 ปี ทบทวนเหตุผลและความ

จาํเป็นในการจดัเก็บต่อไป 

ส่วนใหญ่โครงการ เรมิตงัแต่การ

วางแผน การก่อสรา้งจนกระทงั

เปิดดาํเนินงานโครงการจะใช้

ระยะเวลารวมกนัทงัสิน

ประมาณ 1-3 ปี และอาจมีการ

ปรบัปรุงโครงการทกุ 5-7 ปี ไฟล์

ส่วนใหญ่จงึจาํเป็นในการจดัเก็บ

และอา้งองิในภายหลงั 
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แผนก ประเภทของข้อมูล เงอืนไขเรมิระยะเวลาจัดเก็บ 
ระยะเวลา 

ในการจัดเก็บ 
การดาํเนินงาน 

เหตุผลในการจดัเกบ็ 

และกฎหมายทเีกยีวขอ้ง 

Valuation 

- หนงัสือคาํสงัวา่จา้งงาน 

- ขอ้มลูทีไดร้บัจากลกูคา้ผูร้บับรกิาร 

- ขอ้มลูเกียวกับทรพัยสิ์นทปีระเมิน

มลูค่า 

- ขอ้มลูจากการสาํรวจทรพัยสิ์น และ

รายละเอยีดเกียวกับขอ้มลูตลาด 

- รายละเอยีดเกียวกบัการคาํนวณ

พนืทอีาคาร และสิงปลกูสรา้ง 

- ขอ้มลูทีตรวจสอบจากหน่วยงาน

ราชการ 

- ขอ้มลูการวิเคราะห ์และประเมนิ

มลูค่า 

- ขอ้มลูเกียวกับสมมตฐิาน เงอืนไข 

และขอ้จาํกดัตา่งๆ 

- เอกสารประกอบการคาํนวณ 

- เอกสารประกอบการพจิารณาอนมุตัิ

มลูค่าภายในองคก์ร 

- เมอืลกูคา้ส่งมอบขอ้มลู หรือ 

- มีสญัญาว่าจา้งประเมินมลูค่า หรือ 

- เมอืส่งเล่มรายงานฉบบัสมบูรณแ์ก่ผู้

ว่าจา้ง 

5 ปี - เอกสาร: ทาํลายทงิเมอืครบ 

5 ปี  

- ซอฟไฟล:์ ทบทวนเหตุผล

และความจาํเป็นในการจดัเก็บ

ต่อไป 

มาตรฐานและจรรยาบรรณ

วิชาชีพ การประเมินมลูค่า

ทรพัยสิ์น ในประเทศไทย 

ประกาศสาํนกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ท ีสช. 

24/2555 สช.45/2558 สช.

40/2564 
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แผนก ประเภทของข้อมูล เงอืนไขเรมิระยะเวลาจัดเก็บ 
ระยะเวลา 

ในการจัดเก็บ 
การดาํเนินงาน 

เหตุผลในการจดัเกบ็ 

และกฎหมายทเีกยีวขอ้ง 

Research & 

Consult 

- สาํเนาโฉนด แบบแปลน 

- เอกสารขอ้เสนอรายงานการศกึษา 

- หนงัสือรบัรองบรษิัท 

- สาํเนาบตัรประชาชนผูมี้อาํนาจลง

นาม 

เมอืส่งมอบเล่มรายงาน 10 ปี ทบทวนเหตุผลและความ

จาํเป็นในการจดัเก็บต่อไป 

เพอืเป็นขอ้มลู Backup ในการ

ทาํงาน 

HR 

  

- ผูส้มคัรงานทไีม่ไดร้บัเลือกจากบรษิัท สินสดุขนัตอนการพิจารณารบัสมคัรงาน ไม่เก็บ ลบ/ ทาํลาย พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน ม.115 

- ขอ้มลูพนกังานและขอ้มลูอนืๆที

เกียวเนือง 

สินสดุสญัญาจา้ง 10 ปี ทบทวนเหตผุลและความ

จาํเป็นในการจดัเก็บต่อไป 

พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน ม.115 

Finance & 

Account 

  

- เอกสารทมีีขอ้มลูทางดา้นบญัช ี เมอืครบรอบปีบญัชีนนัๆ 10 ปี ทบทวนเหตุผลและความ

จาํเป็นในการจดัเก็บต่อไป 

พ.ร.บ.การบญัชี พ.ศ.2543 ม.14 

และ ม.17 

- เอกสารทมีีขอ้มลูทางดา้นภาษี เมอืครบรอบปีภาษีนนัๆ 10 ปี ทบทวนเหตุผลและความ

จาํเป็นในการจดัเก็บต่อไป 

- ประมวลรษัฎากร ม.87/3 

- ประมวลกฎหมายแพง่และ

พาณิชย ์ม.193/31 
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ทงันี บรษิัทฯ จะเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลในดา้นการบรหิารจดัการ (administrative safeguard) การป้องกนัดา้นเทคนิค 

(technical safeguard) และการป้องกันทางกายภาพ (physical safeguard) เพือรักษาความมันคงปลอดภัยในการ

ประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลทเีหมาะสม มีการธาํรงไวซ้งึความลบั (confidentiality) ความถูกตอ้งครบถว้น (integrity) และ

ใหข้อ้มลูอยู่ในลกัษณะทีพรอ้มใชง้าน (availability) และเพอืป้องกนัการละเมิดขอ้มลูส่วนบคุคล 

จากตาราง บรษิัทฯ กาํหนดหนา้ทขีองพนกังานแต่ละแผนก ดงันี                                                                                  

 ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏิบตักิาร มีหนา้ทีควบคมุขอ้มลูส่วนบคุคลในภาพรวม ระดบัสงูสดุของบรษิัทฯ                         

 ผูอ้าํนวยการแต่ละแผนก มีหนา้ทคีวบคมุขอ้มลูส่วนบุคคตามประเภทขอ้มลูของแผนกทตีนเองรบัผิดชอบ

อยู่  (หากแผนกใดไมม่ผีูอ้าํนวยการแผนก ใหพ้นกังานตาํแหน่งทีสงูทสีดุของแผนกนนัเป็นผูร้บัผิดชอบ

หนา้ทีแทน)   

 พนกังานแต่ละแผนก มีหนา้ทแีทนบรษิัทฯ ในการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลตามประเภทขอ้มลูของ

แผนกทีตนสงักดั 

หมายเหต ุการจดัเก็บขอ้มลูอนื ๆ นอกเหนือจากทีระบุตามตาราง บรษิัทฯจะทาํการจดัเก็บเทา่ทจีาํเป็น 

2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Usage) 

2.1 ผูมี้หนา้ทคีวบคมุขอ้มลูส่วนบคุคลมีหนา้ทีดแูลการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล 

2.2 ห้ามพนักงานเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล นอกเหนือจาก 

วตัถปุระสงค ์

2.3 ฐานในการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล ตาม พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ประกอบดว้ย 

(1) ไดร้บัความยินยอมจากเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล 

(2) เพอืป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต รา่งกาย หรือสขุภาพของบุคคล 

(3) เพือการปฏิบัติตามสัญญาซึงเจ้าของขอ้มูลเป็นคู่สัญญาหรือเพือใชใ้นการดาํเนินการตามคาํขอของ

เจา้ของขอ้มลูก่อนเขา้ทาํสญัญา 

(4) เป็นการจาํเป็นเพอืการปฏิบตัิหนา้ทีในการดาํเนินภารกิจเพือประโยชนส์าธารณะ 

(5) เป็นการจาํเป็นเพอืประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของบรษิัทฯ 

(6) เป็นการจาํเป็นทีบรษิัทฯ ตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมาย 

2.4 ในการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทีเกียวกับเชือชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง   

ความเชือในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ          

ขอ้มลูพนัธุกรรม ขอ้มลูชีวภาพ หรือขอ้มลูอืนใดซึงกระทบต่อเจา้ของขอ้มลูในลกัษณะเดียวกัน จะตอ้งพิจารณา

ฐานในการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลดงักล่าว ซงึประกอบดว้ย 

(1) ไดร้บัความยินยอมโดยชดัแจง้จากเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล 

(2) เพอืป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต รา่งกาย หรือสขุภาพของบุคคล 
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(3) เป็นการดาํเนินกิจกรรมโดยชอบดว้ยกฎหมายทีมีการคุม้ครองทเีหมาะสมของมลูนิธิ สมาคม หรือองคก์ร 

ทไีม่แสวงหากาํไร 

(4) เป็นขอ้มลูทีเปิดเผยต่อสาธารณะดว้ยความยินยอมโดยชดัแจง้ของเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล 

(5) เป็นการจาํเป็นเพือการก่อตงัสิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใชสิ้ทธิเรียกรอ้งตาม

กฎหมาย 

(6) เป็นการจาํเป็นในการปฏิบตัิตามกฎหมายเพอืใหบ้รรลวุตัถปุระสงคเ์กียวกบั 

- เวชศาสตรป์้องกนัหรืออาชีวเวชศาสตร ์การประเมินความสามารถในการทาํงานของพนกังาน  

การวินิจฉัยโรคทางการแพทย ์การใหบ้รกิารดา้นสขุภาพหรือดา้นสงัคม 

- ประโยชนส์าธารณะดา้นการสาธารสขุ เช่น การป้องกันดา้นสขุภาพจากโรคติดต่อ อนัตรายหรือโรค

ระบาดทอีาจติดต่อหรือแพรเ่ขา้มาในราชอาณาจกัร 

- การคุ ้มครองแรงงาน การประกันสังคม หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สวัสดิการเกียวกับการ

รกัษาพยาบาลของผู้มีสิทธิตามกฎหมาย การคุม้ครองผู้ประสบภัยจากรถ หรือการคุม้ครองทาง

สงัคม 

- การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร ์ประวัติศาสตร ์หรือสถิติ หรือประโยชน์สาธารณะอืน ทังนี ตอ้ง

กระทาํ เพอืใหบ้รรลวุตัถปุระสงคด์งักล่าวเพียงเท่าทีจาํเป็นเท่านนั 

- ประโยชนส์าธารณะทีสาํคัญโดยไดจ้ดัใหม้ีมาตราการทีเหมาะสมเพือคุม้ครองสิทธิขนัพืนฐานและ

ประโยชนข์องเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล 

2.5 หา้มพนกังานทาํการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลแตกต่างจากวตัถุประสงคท์ีไดแ้จง้เจา้ของ

ขอ้มูลไวก้่อนหรือในขณะทีเก็บรวบรวม เวน้แต่ ไดแ้จง้วตัถุประสงคใ์หม่นันใหเ้จา้ของขอ้มูลทราบ หากมีการ

พิจารณาในการใชฐ้านความยินยอม บรษิัทฯไดร้บัความยินยอมก่อนเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยแลว้     

2.6  ในการเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคล ใหพ้นกังานแจง้รายละเอียดต่อไปนตี่อเจา้ของขอ้มลูรบัทราบ 

(1) วตัถปุระสงคข์องการเก็บรวบรวมเพอืการนาํขอ้มลูส่วนบุคคลไปใชห้รือเปิดเผย 

(2) แจง้ใหท้ราบถึงกรณีทีเจ้าของขอ้มูลตอ้งใหข้อ้มูลส่วนบุคคลเพือปฏิบัติตามกฎหมายหรือสญัญาหรือมี

ความจาํเป็นตอ้งใหข้อ้มลูส่วนบุคคลเพอืเขา้ทาํสญัญา รวมทงั แจง้ถึงผลกระทบจากการไม่ใหข้อ้มูลส่วน

บคุคล 

(3) ขอ้มูลส่วนบุคคลทีจะมีการเก็บรวบรวม รวมถึงระยะเวลาในการเก็บรวบรวมไว ้ในกรณีทีไม่สามารถ

กาํหนดระยะเวลาดงักล่าวไดช้ดัเจน ใหก้าํหนดระยะเวลาทีอาจคาดหมายไดต้ามมาตรฐานของการเก็บ

รวบรวม 

(4) บุคคลหรือหน่วยงานของพนกังานซงึเป็นผูร้วบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล 

(5) แจง้ขอ้มลูสถานทีติดต่อ และวิธีการติดต่อกลบัมายงับรษิัทฯ 

(6) สิทธิของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล 
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2.7 ในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล พนักงานจะตอ้งคาํนึงถึงความมันคงปลอดภัยสารสนเทศและขอ้มูลส่วน

บุคคล ซึงรวมถึง การธาํรงไวซ้งึความลบั (Confidentiality) ความถกูตอ้งครบถว้น (Integrity) และสภาพพรอ้ม

ใชง้าน (Availability) ของขอ้มลูส่วนบุคคลอยุ่เสมอ เพือการป้องกนัการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลโดยผูที้ไม่

มีสิทธิ การลบหรือทาํลายขอ้มูลทงัโดยความตงัใจ และไม่ตงัใจ และรวมถึงการบริหารความเสียงดา้นความ

มนัคงปลอดภยัสารสนเทศใหอ้ยู่ในระดบัทอีงคก์รยอมรบัได ้

2.8 พนักงานจะตอ้งรกัษาอุปกรณ์ทีสามารถเขา้ถึงข้อมูลส่วนบุคคลมิให้สูญหาย หรือถูกทาํลาย และห้ามมิให้

บุคคลอนืทไีม่มีสทิธิใชอ้ปุกรณด์งักล่าว 

2.9 พนักงานทราบดีว่าบริษัทฯ มีการกาํหนดสิทธิของพนักงานในการเขา้ถึงข้อมูลส่วนบุคคล พนักงานจะตอ้ง

เคารพสิทธิของบุคคลอืน และไม่เขา้ถึงขอ้มลูส่วนบุคคลทีตนไม่มีสิทธิ หากพนกังานตอ้งการเขา้ถึงขอ้มลูส่วน

บุคคลทีตนไม่มีสิทธิ พนักงานตอ้งดาํเนินการขอสิทธิเพือเขา้ถึงขอ้มลูนอกเหนือจากทีกาํหนดไวต้ามวิธีการที

บรษิัทฯ กาํหนด 

2.10 หา้มมิใหพ้นักงานเปิดเผยชือผูใ้ช ้(Username) และ รหัสผ่าน (Password) ทีบริษัทฯ จัดให้สาํหรบัเขา้ระบบ

ฐานขอ้มลูต่าง ๆ แก่บคุคลอนืใด หรือดว้ยวิธีการใด ๆ โดยเด็ดขาด 

2.11 หา้มมิให้พนักงาน คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ปลอมแปลง ขาย จาํหน่าย โอน ให้เช่า เรียกดึงข้อมูลบันทึก 

ส่งผ่าน หรือกระทาํใด ๆ ต่อข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลโดยไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการเก็บ

รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของบรษิัทฯ โดยเด็ดขาด 

2.12 พนักงานตอ้งใขค้วามระมดัระวงัในการดูแลขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูล ใหป้ลอดภัยจาก การสญุหาย 

เปลียนแปลง แกไ้ข รวัไหล ถูกโจรกรรม ถูกเปิดเผยโดยปราศจากอาํนาจหรือโดยมิชอบ รวมถึงตอ้งทบทวน

วิธีการดูแลรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลของเจา้ของข้อมลูตามบรบิทหรือเทคโนโลยีทีเปลียนแปลงไปอยู่เสมอ ทังนี 

ในการเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของ hard copy หรือ soft file พนกังานจะตอ้งปฏิบัติ

ตามวิธีการจดัเก็บเอกสารเพอืความปอลอดภยัตามทีบรษิัทฯ กาํหนด 

2.13 พนักงานตอ้งทาํการตรวจสอบเพือดาํเนินการลบ หรือทาํลายขอ้มูลส่วนบุคคลในส่วนทีตนรบัผิดชอบ เมือพน้

กาํหนดระยะเวลาการเก็บรกัษา หรือไม่เกียวขอ้งหรือเกินความจาํเป็นตามวัตถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวม

ขอ้มลูส่วนบุคคลนนั หรือตามทเีจา้ของขอ้มลูรอ้งขอ หรือไดถ้อนความยินยอม ทงันี ตามนโยบายการเก็บรกัษา

ขอ้มลูส่วนบุคคล และนโยบายการทาํลายขอ้มลูส่วนบคุคล 

2.14 พนกังานตอ้งปฏิบตัิตามนโยบายทีเกียวขอ้งอย่างเครง่ครดั เพอืใหบ้รษิัทฯ สามารถตรวจสอบยอ้นหลงัเกียวกับ

การเขา้ถึง เปลียนแปลง ลบ หรอืถ่ายโอนขอ้มลูส่วนบคุคล 

2.15 หากพนกังานคนใดทราบถึงการละเมิดขอ้มลูส่วนบุคคลของบริษัทฯ พนักงานผูน้นัจะตอ้งรายงานเหตุการณท์ี

เกิดขึนแก่ผูอ้าํนวยการของแต่ละแผนกผูมี้หนา้ทคีวบคมุขอ้มลูส่วนบคุคลตามสายงานทีเกียวขอ้งทนัที ทงันีการ

รายงานดงักล่าวจะถกูเก็บเป็นความลบั 

 

3. การลบหรอืทาํลายข้อมูลส่วนบุคคลเมือพ้นกาํหนด (Personal Data Disposal Policy) 



 
หนา้ 19 จาก 19 

 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัของการรกัษาความมนัคงปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบุคคล จึงกาํหนดใหมี้การลบหรือ

ทาํลายขอ้มลูส่วนบคุคลเมือพน้กาํหนดของขอ้มลูส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการรกัษาความลบัของ

ขอ้มลูส่วนบุคคลเพือป้องกนัการสญูหาย การเขา้ถึง ทาํลาย ใช ้เปลียนแปลง แกไ้ขหรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดย

ไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย รวมถึงควบคุมใหผู้ป้ระมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลดาํเนินการ ตามทีกาํหนดใน

นโยบายและแนวปฏิบตัิในการรกัษาความมนัคงปลอดภยับรษิัทฯ 

 

กระบวนการลบขอ้มลูส่วนบคุคล 

พนกังานตอ้งทาํการตรวจสอบเพอืดาํเนินการลบ หรือทาํลายขอ้มลูส่วนบุคคลในส่วนทตีนรบัผิดชอบ เมือพน้กาํหนด

ระยะเวลาการเก็บรกัษา โดยการใชเ้ครืองย่อยเอกสาร หรือดาํเนินการลบขอ้มูลแบบทีไม่สามารถกูค้ืนขอ้มูลไดใ้น

กรณีทีเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส ์

 

4. บทกาํหนดลงโทษ 

กรณีพนกังาน ละเลย ละเวน้ไม่สงัการ ไม่ดาํเนินการ หรือดาํเนินการอย่างใดอย่างหนึงในหนา้ทีของตน อนัเป็นการฝ่า

ฝืนนโยบายฉบับนี จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายหรือผิดต่อกฎหมาย ต้องได้รับโทษทางวินัยตามระเบียบ             

ของบริษัทฯ และโทษตามกฎหมายสาํหรบัความผิดทีเกิดขึน ทงันี หากความผิดดังกล่าวก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่

บรษิัทฯ และ/หรือบคุคลอนืใด บรษิัทฯ อาจพิจารณาดาํเนินคดีกฎหมายต่อไป 

 

    ทงันีใหม้ีผลตงัแต่วนัที 1 พฤษภาคม 2565 เป็นตน้ไป 

 

         

         

     (นางพรรณี  ศรีธัญญลกัษณา) 

     กรรมการ 

     บรษิัท เอ็ดมนัด ์ไต แอนด ์คอมพานี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 

 


