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ประกาศบริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ โอเปอเรทติง้ จ ากดั   
ที่   I012/2565 

เร่ือง นโยบายความเป็นส่วนตัว  

บริษทั โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ โอเปอเรทต้ิง จ ากดั (บริษทั) ตระหนักถึงความส าคญัในเร่ืองการ
คุม้ครองและเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตวัของท่านท่ีมีอยู่ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  พ.ศ. 
2562 และฉบบัปรับปรุงแกไ้ขตามท่ีจะมีการปรับปรุงแกไ้ขเป็นคราวๆ และกฎหมายและกฎระเบียบท่ีใชบ้งัคบัอ่ืน 
ๆ (พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฯ) ท่ีใชบ้งัคบัในประเทศไทย และมุ่งหมายท่ีจะคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ท่านท่ีบริษทัเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผยเพื่อการด าเนินกิจการของบริษทั บริษทัมีหนา้ท่ีตามท่ีก าหนดไวใ้นเร่ืองการ
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ความเป็นส่วนตวั หรือความปลอดภยัของขอ้มูล ท่ีใชบ้งัคบัและมีผลบงัคบัอยูใ่นประเทศ
ไทย การจดัท านโยบายฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงในความพยายามของบริษทัท่ีจะด าเนินการให้บรรลุวตัถุประสงค์ของ
นโยบายและปฏิบติัหนา้ท่ีของตนตาม พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฯ ดงักล่าว 

ขอบเขตของนโยบายความเป็นส่วนตัว 

นโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีมีรายละเอียดเก่ียวกบัแนวปฏิบติัของบริษทัในเร่ืองความเป็นส่วนตวั 
วตัถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ประเภทของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัอาจเก็บ
รวบรวม ใช ้เปิดเผย วิธีท่ีบริษทัมุ่งหมายจะใชข้อ้มูลส่วนบุคคล บุคคลภายนอกท่ีบริษทัเปิดเผยขอ้มูลใหท้ราบ การ
จดัเก็บรวบรวม และรักษาขอ้มูลส่วนบุคคล วิธีท่ีท่านสามารถเขา้ถึงและขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีบริษทั
เก็บไว ้และวิธีท่ีท่านอาจร้องเรียนหากเห็นว่าบริษทักระท าขดัต่อกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีใช้
บงัคบั 

บทนิยาม 

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ขอ้มูลท่ีสามารถระบุตวับุคคลนั้นหรือเช่ือมโยงไปยงับุคคลนั้นไดท้ั้งทางตรง
และทางออ้ม หากสามารถแยกความแตกต่างหรือสามารถสืบคน้กลบัไปท่ีตวัตนของบุคคลนั้นไดไ้ม่ว่าโดยล าพงั
หรือโดยรวมเขา้กบัขอ้มูลอ่ืน ถือวา่เป็นขอ้มูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหว หมายถึง ขอ้มูลตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 26 พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคลฯ และฉบบัปรับปรุงแกไ้ขตามท่ีจะมีการแกไ้ขเป็นคราว ๆ และกฎหมายและกฎระเบียบท่ีใชบ้งัคบัอ่ืน 
รวมถึงขอ้มูลบุคคลเก่ียวกับเช้ือชาติ เผ่าพนัธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ 
ประวติัอาชญากรรม ขอ้มูลสุขภาพ ความพิการ ขอ้มูลสหภาพแรงงาน ขอ้มูลพนัธุกรรม ขอ้มูลชีวภาพ หรือขอ้มูล
อ่ืนใดซ่ึงกระทบต่อเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในท านองเดียวกนั 
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การประมวลผลข้อมูล หมายถึง การเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงมีอ านาจหน้าท่ีตัดสินใจเก่ียวกับการเก็บ
รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงด าเนินการเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช้ 
หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตามค าสั่งหรือในนามของผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล ทั้งน้ี บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึง
ด าเนินการดงักล่าวไม่เป็นผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล 

นโยบายฉบับน้ีใช้กับ “ข้อมูลส่วนบุคคล” ท่ีมีการเก็บรวบรวมจากและเก่ียวข้องกับบุคคลแต่ละราย
ดงัต่อไปน้ี ไดแ้ก่ พนกังาน ผูส้มคัรงาน ผูท่ี้เคยเป็นพนกังาน บุคคลท่ีอยู่ในความดูแลหรือมีความสัมพนัธ์ทางเครือ
ญาติกับผูส้มัครงานและ/หรือพนักงานซ่ึงผูส้มัครและ/หรือพนักงานระบุช่ือให้แก่บริษทั ลูกค้า คู่ค้า ผูถื้อหุ้น 
กรรมการบริษทั บุคคลท่ีกระท าการแทนบุคคลขา้งตน้ และบุคคลอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งท่ีบริษทัอาจเก็บรวบรวมขอ้มูล
ส่วนบุคคลเป็นคร้ังคราว ช่องทางท่ีใช้เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงเอกสาร แต่รวมถึง
เว็บไซต์ของบริษทั หรือแอพพลิเคชัน่ใดๆ ส าหรับอุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนท่ีท่ีบริษทัจดัให้มีขึ้น และช่องทางของ
บุคคลภายนอกท่ีท่านท าการใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านไว ้

นโยบายฉบบัน้ีไม่ไดถื้อเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาหรือขอ้ตกลงฉบบัใดๆ เวน้แต่เท่าท่ีบริษทัจะไดร้ะบุไว้
อยา่งชดัเจนวา่ใหถื้อเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาหรือขอ้ตกลง 

1. ข้อมูลประเภทใดบ้างท่ีบริษัทเกบ็รวบรวมจากท่าน  

บริษทัเก็บรวบรวม “ขอ้มูลส่วนบุคคล” เท่าท่ีจ าเป็นตามสมควรส าหรับการด าเนินกิจกรรมของบริษทั 
ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัเก็บรวบรวม รวมถึงขอ้มูลต่อไปน้ี 

ขอ้มูลเก่ียวกบักลุ่มคน 5 กลุ่มดว้ยกนั กล่าวคือ 

(1) กลุ่มพนักงานและผู้สมัครงาน รวมถึง พนกังาน ผูส้มคัรงาน ผูท่ี้เคยเป็นพนกังาน บุคคลท่ีอยู่ในความ
ดูแลหรือมีความสัมพนัธ์ทางเครือญาติกบัผูส้มคัรงานและ/หรือพนกังานซ่ึงผูส้มคัรและ/หรือพนกังาน
ระบุช่ือให้แก่บริษทั บุคคลท่ีกระท าการแทนพนักงาน และ บุคคลอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งท่ีบริษทัอาจเก็บ
รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นคร้ังคราว (เรียกรวมกนัวา่ “พนักงานและผู้สมัครงาน”) 

(2) กลุ่ม Stakeholders รวมถึงผูถื้อหุน้ และกรรมการของบริษทั 
(3) กลุ่มผู้ค้าและคู่ค้า รวมถึงผูรั้บจา้งช่วง ผูข้ายสินคา้และผูใ้หบ้ริการอ่ืนๆ ตวัแทน คู่คา้ และผูร่้วมธุรกิจ  
(4) กลุ่มลูกค้า รวมถึงตวัแทน ผูติ้ดต่อ ผูป้ระสานงานของบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีบริษทัติดต่อเพื่อเสนอขาย

ก่อนเขา้ท าสัญญาหรือมีสัญญาซ้ือขาย หรือสัญญาอ่ืนใด ในลกัษณะดงักล่าว  
(5) กลุ่มบุคคลภายนอกอ่ืน รวมถึง สมาชิกชุมชน ตวัแทนชุมชน  และ ขอ้มูลเก่ียวกบัเจา้หนา้ท่ี พนกังาน 

ลูกจา้ง บุคลากรและผูแ้ทนอ่ืนๆ ของบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีบริษทัติดต่อดว้ย  
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ประเภทของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัอาจเก็บรวบรวมจะขึ้นอยูก่บัลกัษณะของกิจกรรมท่ีมีกบับริษทั และ
สถานท่ีและวิธีการท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงอาจรวมถึงขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

 

กลุ่มพนักงานและผู้สมัคร 

• ขอ้มูลท่ีใช้ระบุตวับุคคล อาทิเช่น ช่ือ ท่ีอยู่ หรือรายละเอียดของสถานท่ีติดต่ออ่ืน เพศ อายุ สัญชาติ 
สถานภาพการสมรส วนัเกิด เลขท่ีหนงัสือเดินทาง/บตัรประจ าตวัประชาชน ขอ้มูลระบุทรัพยสิ์นของ
ท่าน เช่น ทะเบียนรถยนต ์รายละเอียดบญัชีธนาคาร ขอ้มูลเก่ียวกบัผูท่ี้อยู่ ในการดูแลของท่าน ขอ้มูล
การเดินทาง เช่น การขอวีซ่า ก าหนดการเดินทาง ขอ้มูลเท่ียวบิน และยงัรวมถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ท่านท่ีเป็นข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหว เช่น ความเช่ือทางศาสนา ข้อมูลท่ีเก่ียวกับสภาวะ
สุขภาพทางร่างกาย ประวติัอาชญากรรม การกระท าการ (หรือการถูกกล่าวหาว่ากระท าการ) ท่ีเป็น
ความผิด หรือเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินคดี หรือขอ้มูลอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกัน และขอ้มูลทางชีวมิติ 
เช่น รูปภาพใบหนา้ ลายน้ิวมือ  

• ข้อมูลเก่ียวกับคุณวุฒิและประวติัการท างานของท่าน อาทิเช่น ประกาศนียบัตรจากโรงเรียน/
มหาวิทยาลยั ประวติัการเรียน การทดสอบทางวิชาการหรือภาษา หนงัสือรับรองและหนงัสืออา้งอิง 

• รายละเอียดการท างานพื้นฐาน อาทิเช่น รายละเอียดการติดต่อสถานท่ีท างานของท่าน หมายเลข
พนกังาน ต าแหน่งงาน รายละเอียดของงาน สายการบงัคบับญัชา ชัว่โมงการท างานและระเบียบและ
เง่ือนไขของการจา้งงาน 

• ข้อมูลเก่ียวกับการจ้างงานของท่าน อาทิเช่น ประวติัส่วนตัว ประวติัการเกณฑ์ทหาร ข้อมูลการ
สัมภาษณ์งาน และหลกัฐานอา้งอิงต่าง ๆ 

• ขอ้มูลเก่ียวกบัผลประโยชน์และค่าจา้ง อาทิเช่น รายละเอียดการจ่ายเงินเดือนและผลประโยชน์อ่ืนของ
ท่าน ประกันสังคม ขอ้มูลเก่ียวกับการเกษียณอายุ/บ านาญ กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ขอ้มูลทางภาษี 
ขอ้มูลของท่านท่ีเก่ียวกบัสหกรณ์ออมทรัพย ์และขอ้มูลของบุคคลภายนอกผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ 

• ประวติัเก่ียวกบัประสิทธิภาพของการท างาน รวมถึง การประเมินผลการท างาน ความเห็นของบริษทั
ต่อการท างานของพนักงาน ผลตอบรับ ขอ้มูลเก่ียวกบัระเบียบขอ้บงัคบัการท างานหรือการร้องทุกข ์
ประวติัวนัหยุดประจ าปี ประวติัการลาป่วยหรือขาดงาน ประวติัข้อมูลเก่ียวกับสุขภาพ การตรวจ
ร่างกายและสุขภาพ หรือขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างานในสถานประกอบการและความปลอดภยั 
รวมถึงการตรวจสอบและการประเมินความเส่ียง  

• ขอ้มูลเก่ียวกบัความเท่าเทียมและความหลากหลาย ซ่ึงบริษทัจะจดัเก็บเฉพาะกรณีท่ีท่านสมคัรใจ 
• ขอ้มูลภาพหรือเสียงของพนกังาน หากตอ้งมีการบนัทึกเพื่อการด าเนินการกระบวนการทางวินยั เพื่อ

บนัทึกเป็นหลกัฐานการสอบสวน 
• ขอ้มูลดา้นกฎหมายและประวติัอาชญากรรม ในกรณีท่ีมีการก าหนดให้ปฏิบติัตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบั

และในบางสถานการณ์โดยเฉพาะ 
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กลุ่ม Stakeholders  

• ขอ้มูลท่ีใช้ระบุตวับุคคล อาทิเช่น ช่ือ ท่ีอยู่ หรือรายละเอียดของสถานท่ีติดต่ออ่ืน เพศ อายุ สัญชาติ 
สถานภาพการสมรส วนัเกิด เลขท่ีหนงัสือเดินทาง/บตัรประจ าตวัประชาชน  

• ขอ้มูลฐานะทางการเงิน เช่น รายได้ ประเทศแหล่งท่ีมารายได้ แหล่งท่ีมารายได้อ่ืน แหล่งท่ีมาเงิน
ลงทุน มูลค่าทรัพย์สินส่วนตัว บัญชีรวมถึงข้อมูลท่ีระบุทรัพย์สินของท่าน เช่น ทะเบียนรถยนต์ 
รายละเอียดบญัชีธนาคาร พนัธบตัร บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หุน้กู ้หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน หน่วยลงทุน 
หนงัสือรับรองเงินเดือน 

• ขอ้มูลทางการศึกษาคุณวุฒิและประวติัการท างานของท่าน อาทิเช่น การศึกษาสูงสุด สถาบนั สาขา 
ประเทศและปีท่ีส าเร็จการศึกษาประกาศนียบตัร คุณวุฒิทางการเงิน อาชีพ รายละเอียดการท างาน ช่ือ
สถานท่ีท างาน ประเภทธุรกิจของสถานท่ีท างาน ต าแหน่ง ฝ่าย ลกัษณะการท างาน ความรับผิดชอบ 
ช่ือเลขานุการพร้อมเบอร์ติดต่อ อายุงานปัจจุบนั ประสบการณ์ท างาน 

• ประวติัการกระท าผิดกฎหมาย ประวติัอาชญากรรมดา้น AML มีการถูกยบัย ั้งการท าธุรกรรมหรือไม่ 
หรือมีประวติัการฟอกเงินหรือไม่ เคยถูกปฏิเสธการท าธุรกรรมจากสถาบนัการเงินอ่ืนหรือไม่ ขอ้มูล
บุคคลลม้ละลาย ขอ้มูลนิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้มูลใด ๆ เพื่อประกอบการท า KYC ขอ้มูลอาชีพและ/
หรือประเภทธุรกิจท่ีมีความเส่ียงตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ขอ้มูลการ
กระท าความผิดท่ีไดรั้บแจง้จากหน่วยงานก ากบัดูแล 

• ขอ้มูลในการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน  
• ขอ้มูลการซ้ือขายและการท าธุรกรรม 
• ขอ้มูลของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลในกลุ่ม Stakeholders  เช่น คู่สมรส บุตร ผูติ้ดต่อหรือบุคคลท่ีติดต่อ

ในกรณีเร่งด่วน ผูค้  ้ าประกัน หรือผูใ้ห้ความยินยอมของผูแ้ทนโดยชอบธรรม ผูอ้นุบาลและ/หรือ
ผูจ้ดัการมรดก บิดามารดาและ/หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรม ขอ้มูลของผูรั้บมอบอ านาจรวมถึงผูรั้บมอบ
อ านาจทอดสุดทา้ย ผูรั้บผลประโยชน์ 
 

กลุ่มผู้ค้าและคู่ค้า 

• ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีสามารถระบุตวัตนของท่านได้ เช่น ช่ือ นามสกุล เลขบตัรประจ าตวัประชาชน 
เลขท่ีหนังสือเดินทาง หมายเลขโทรศพัท์ ท่ีอยู่อีเมล ท่ีอยู่เพื่อจดัส่งไปรษณีย ์และรายละเอียดขอ้มูล
ติดต่ออ่ืน ๆ วนัเดือนปีเกิด สัญชาติ อาชีพ รูปถ่าย รูปเคล่ือนไหว ขอ้มูลทางชีวภาพ และเสียงท่ีบนัทึก
ไว ้และขอ้มูลอ่ืนใดท่ีใชใ้นการพิจารณาความเส่ียงในสถานการณ์การเกิดโรคระบาด 

• ขอ้มูลสุขภาพ ประวติัอาชญากรรมของผูแ้ทนท่ีส่งมาให้บริการแก่บริษทัรายละเอียดเก่ียวกบัการขาย
หรือใหบ้ริการโดยท่าน (ขึ้นอยูก่บัลกัษณะการบริการ) 

• ขอ้มูลการช าระเงิน เช่น เลขบญัชีธนาคาร รายละเอียดบญัชีธนาคาร การเรียกเก็บเงิน ขอ้มูลบตัรเครดิต
หรือบตัรเดบิต เลขท่ีบตัรเครดิตหรือบตัรเดบิต รวมถึงช่ือผูถื้อบตัร (ถา้มี) 
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• กรณีท่ีท่านใชเ้วบ็ไซตห์รือแอพพลิเคชัน่ของบริษทัท่ีมีไวส้ าหรับอุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนท่ีใด ๆ บริษทั
อาจเก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิค เช่น ท่ีอยู่ไอพี คุกก้ี และส าหรับแอพพลิเคชั่น บริษทัอาจเก็บ
รวบรวมขอ้มูลสถานท่ีและอุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนท่ีท่ีท่านใช ้

 
กลุ่มลูกค้า 

• ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีสามารถระบุตวัตนของท่านได้ เช่น ช่ือ นามสกุล เลขบตัรประจ าตวัประชาชน 
เลขท่ีหนังสือเดินทาง หมายเลขโทรศพัท์ ท่ีอยู่อีเมล ท่ีอยู่เพื่อจดัส่งไปรษณีย ์และรายละเอียดขอ้มูล
ติดต่ออ่ืน ๆ วนัเดือนปีเกิด สัญชาติ อาชีพ รูปถ่าย รูปเคล่ือนไหว และเสียงท่ีบนัทึกไว ้และขอ้มูลอ่ืนใด
ท่ีใชใ้นการพิจารณาความเส่ียงในสถานการณ์การเกิดโรคระบาด 

• ขอ้มูลการช าระเงิน เช่น เลขบญัชีธนาคาร รายละเอียดบญัชีธนาคาร การเรียกเก็บเงิน ขอ้มูลบตัรเครดิต
หรือบตัรเดบิต เลขท่ีบตัรเครดิตหรือบตัรเดบิต รวมถึงช่ือผูถื้อบตัร (ถา้มี) 

• กรณีท่ีท่านใชเ้วบ็ไซตห์รือแอพพลิเคชัน่ของบริษทัท่ีมีไวส้ าหรับอุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนท่ีใด ๆ บริษทั
อาจเก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิค เช่น ท่ีอยู่ไอพี คุกก้ี และส าหรับแอพพลิเคชั่น บริษทัอาจเก็บ
รวบรวมขอ้มูลสถานท่ีและอุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนท่ีท่ีท่านใช ้
 

กลุ่มบุคคลภายนอกอ่ืน 

• ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีสามารถระบุตวัตนของท่านได้ เช่น ช่ือ นามสกุล เลขบตัรประจ าตวัประชาชน 
เลขท่ีหนังสือเดินทาง หมายเลขโทรศพัท์ ท่ีอยู่อีเมล ท่ีอยู่เพื่อจดัส่งไปรษณีย ์และรายละเอียดขอ้มูล
ติดต่ออ่ืน ๆ วนัเดือนปีเกิด สัญชาติ อาชีพ รูปถ่าย ขอ้มูลทางชีวภาพ ภาพเคล่ือนไหว และ/หรือ เสียง
จากกลอ้งวงจรปิดท่ีบนัทึกไว ้

• ขอ้มูลการช าระเงิน เช่น เลขบญัชีธนาคาร รายละเอียดบญัชีธนาคาร การเรียกเก็บเงิน ขอ้มูลบตัรเครดิต
หรือบตัรเดบิต เลขท่ีบตัรเครดิตหรือบตัรเดบิต รวมถึงช่ือผูถื้อบตัร (ถา้มี) 

• กรณีท่ีท่านใชเ้วบ็ไซตห์รือแอพพลิเคชัน่ของบริษทัท่ีมีไวส้ าหรับอุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนท่ีใด ๆ บริษทั
อาจเก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิค เช่น ท่ีอยู่ไอพี คุกก้ี และส าหรับแอพพลิเคชั่น บริษทัอาจเก็บ
รวบรวมขอ้มูลสถานท่ีและอุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนท่ีท่ีท่านใช ้

 

การใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นเร่ืองท่ีกระท าโดยสมคัรใจ ท่านอาจเลือกท่ีจะไม่ใหข้อ้มูลท่ีบริษทัร้อง
ขอ แต่การไม่ใหข้อ้มูลดงักล่าว อาจส่งผลใหบ้ริษทัไม่สามารถจดัใหสิ้นคา้หรือบริการบางอยา่งใหแ้ก่ท่าน  

ข้อมูลบางอย่างท่ีบริษทัเก็บรวบรวมอาจถือเป็น “ข้อมูลท่ีมีความอ่อนไหว” บริษทัมุ่งหมายท่ีจะเก็บ
รวบรวมขอ้มูลท่ีมีความอ่อนไหวจากท่านเฉพาะในกรณีท่ีท่านให้ความยินยอมไวโ้ดยชดัแจง้ และเท่าท่ีจ าเป็นตอ้ง
ใชต้ามสมควร ยกเวน้กรณีท่ีบริษทักระท าการตามท่ีกฎหมายก าหนด ในการด าเนินกิจการของบริษทั หรือในกรณีท่ี
กฎหมาย หรือศาล หรือหน่วยงานของรัฐมีค าสั่งให้เก็บรวบรวมขอ้มูลนั้น หรือในกรณีท่ีท่านไดจ้งใจเปิดเผยขอ้มูล
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นั้นต่อสาธารณชนแลว้เท่านั้น และมุ่งหมายท่ีจะแบ่งปันขอ้มูลท่ีมีความอ่อนไหวเฉพาะในกรณีท่ีบริษทัเห็นว่า
จ าเป็นตอ้งมีการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลนั้นเท่านั้น เพื่อวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

• เพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลซ่ึงเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไม่
สามารถใหค้วามยนิยอมได ้ไม่วา่ดว้ยเหตุใดก็ตาม 

• เพื่อการด าเนินกิจกรรมโดยชอบด้วยกฎหมายท่ีมีการคุม้ครองท่ีเหมาะสมของมูลนิธิ สมาคม หรือ
องค์กรท่ีไม่แสวงหาก าไรท่ีมีวตัถุประสงค์เก่ียวกับการเมือง ศาสนา ปรัชญา หรือสหภาพแรงงาน
ใหแ้ก่สมาชิก 

• เพราะเป็นขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะดว้ยความยนิยอมโดยชดัแจง้ของท่าน 

• เพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบติัตามหรือการใชสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการ
ยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

• เพื่อความจ าเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุ ว ัตถุประสงค์เ ก่ียวกับ การประเมิน
ความสามารถในการท างานของลูกจ้าง การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ประวติัศาสตร์ หรือสถิติ 
ประโยชน์สาธารณะท่ีส าคญัอ่ืน ๆ 

 

2. บริษัทเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร 

โดยทัว่ไป บริษทัเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง เช่น ใบสมคัรงาน (Application Form) 
หรือเอกสารใด ๆ เพื่อเป็นบุคลากรหรือกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทั เอกสารขอเขา้ท างานหรือเพื่อตรวจสอบ
ประวติัสุขภาพก่อนเขา้ท างาน เอกสารหรือระบบการลงทะเบียนเป็นผูใ้ห้บริการหรือผูข้ายสินคา้ให้แก่บริษทั 
ช่องทางการกรอกขอ้มูลผ่านระบบของบริษทั หรือเวบ็ไซตข์องบริษทั รวมถึงการแจง้ต่อบริษทัไม่ว่าดว้ยใดๆ ทาง
วาจา เช่น ทางโทรศพัท์หรือ video / virtual conference ช่องทางการรับส่งขอ้มูลผ่านทางอีเมล์ หรือช่องทางการ
ส่ือสารอ่ืน ๆ ระหว่างบริษทักบัท่าน รวมถึงไดรั้บขอ้มูลผ่านแอพพลิเคชัน่ส าหรับอุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนท่ีท่ีบริษทั
หรือบริษทัใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งจดัท าหรือจดัใหมี้ขึ้น   

บริษทัไม่เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจากผูเ้ยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษทั ยกเวน้ในกรณีท่ีมีการให้ขอ้มูล
เอง หรือขอ้มูลทางเทคนิค ตามท่ีกล่าวไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี 

ในบางคร้ังอาจมีบุคคลอ่ืนให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษทั โดยท่านอาจมีความเก่ียวขอ้งในกรณี
ดงักล่าวโดยตรงหรือไม่ก็ได ้เช่น บริษทัอาจเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจาก 

• นายจา้งของท่าน หากบุคคลดงักล่าวใหข้อ้มูลติดต่อของท่าน 
• บริษทัจดัหางาน Recruitment Agency หรือ เวบ็ไซตท่ี์เก่ียวกบัการหางานหรือสมคัรงาน 
• หน่วยงานท่ีท่านเป็นสมาชิก 
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• พนกังานในกลุ่มบริษทั โดยผ่านการแนะน า ไม่ว่าจะเป็นทางโทรศพัท ์หรือทางอีเมลล ์หรือช่องทาง
ส่ือสารอ่ืน ๆ  

• โรงแรมหรือผูใ้หบ้ริการสถานท่ีจดังานอ่ืน ๆ หรือผูแ้ทนของบุคคลดงักล่าว 
• บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั และ/หรือ ธนาคาร สถาบนัการเงิน 
• ผูรั้บจา้ง ผูข้ายสินคา้หรือใหบ้ริการ  
• ผูแ้ทนของท่าน และ 
• แหล่งขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะ รายการขอ้มูลติดต่อส าหรับการส่งจดหมายและการท าการตลาดท่ี

เปิดเผยต่อสาธารณะและจัดท าขึ้ นเพื่อการค้าทั้ งของภาคเอกชน สมาคมการค้าใด ๆ และ/หรือ
หน่วยงานของรัฐ (เช่น เวบ็ไซตต์่าง ๆ) รวมถึง Social Media อ่ืน ๆ เช่น Facebook LinkedIn ฯลฯ  
 

3. บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร 

บริษทัเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้และผูเ้ยี่ยมชม และผูแ้ทน เพื่อให้บริษทัสามารถด าเนิน
กิจการของตนได ้โดยบริษทัจะใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้และผูเ้ยีย่มชม และผูแ้ทน เพื่อวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 
เป็นตน้ 

กลุ่มพนักงานและผู้สมัครงาน 

• เพื่อการบริหารและจดัการพนกังานและธุรกิจตลอดจนการประกอบกิจการของบริษทั  

• เพื่อการจัดการด้านทรัพยากรบุคคล เช่น การช่วยเหลือพนักงานในการปรับตัวเข้ากับงานใหม่ 
(onboarding) การวางแผนและการด าเนินการเก่ียวกบัการจา้งพนกังานและการฝึกอบรม การเล่ือนขั้น 
การยา้ยงาน การมอบหมายใหพ้นกังานไปท างานท่ีอ่ืน การวางแผนก าลงัคน เป็นตน้ 

• เพื่อประโยชน์ในการยืนยนัหรือระบุตวัตนของพนักงานเม่ือเขา้ใช้งานระบบเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อ
ตรวจสอบขอ้มูลการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทลัของพนกังาน โดยอา้งอิงจากนโยบายส าหรับผูใ้ช้งาน
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของบริษทั 

• เพื่อประโยชน์อ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจเพื่อช่วยบริษทัในการประกอบธุรกิจของตน เช่น 
น าเสนอผลิตภณัฑ์แก่ลูกคา้ หรือคู่คา้ เพื่อการติดต่อส่ือสารอ่ืน ๆ เพื่อปรับปรุงและพฒันาสินคา้หรือ
บริการ เพื่อจดัการฝึกอบรม หรือท าการวิเคราะห์เชิงสถิติหรือการวิเคราะห์ตลาด และท าการส ารวจ
ผูบ้ริโภค เพื่อจดัการระบบสารสนเทศ ทดสอบ พฒันา และคงให้มีระบบและมาตรการควบคุมเพื่อ
รักษาความปลอดภยั  

• เพื่อปฏิบติัตามกระบวนการ กฎหมายและกฎเกณฑท่ี์ใช้บงัคบั เป็นการปฏิบติัตามท่ีกฎหมายก าหนด 
หรือตามค าสั่งศาล เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้ตกลง หรือ
นโยบายท่ีใช้บังคับ ซ่ึงก าหนดขึ้นโดยหน่วยงานก ากับดูแลของรัฐ หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีบังคับใช้
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กฎหมาย หน่วยงานรัฐ หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีระงบัขอ้พิพาท หรือหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลธุรกิจของบริษทั 
ไม่วา่หน่วยงานใดก็ตาม 

• เพื่อให้การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับกฎหมาย 
หลกัเกณฑ ์และระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงขอ้บงัคบัของบริษทั และกฎหมายใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
รวมถึงพระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ทั้งท่ีมีผลใชบ้งัคบั
ในปัจจุบนัและท่ีจะมีการแกไ้ขหรือเพิ่มเติมในอนาคต 

• เพื่อการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดการจ่ายค่าจ้าง ค่าชดเชย ผลประโยชน์ แผนค่าตอบแทน ขอ้เสนอใน
อนาคต รางวลั บญัชีค่าตอบแทน  

• เพื่อการประเมินผลการปฏิบติังาน การรายงานภายใน การวิเคราะห์ขอ้มูล และการจดัการงานในการ
จา้งงานรายเดือนหรือรายวนั  

• เพื่อการติดต่อส่ือสารภายใน การแจง้การนดัหมายแก่บุคคลทั้งภายในและภายนอก ไม่ว่าจะเป็นติดต่อ
ผ่านทางโทรศพัท์ ขอ้ความ อีเมล์ หรือไปรษณีย ์ส่ืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ เช่นแอพลิเคชั่นต่าง ๆ ท่ี
สามารถใชใ้นการติดต่อได ้หรือผา่นช่องทางใด ๆ เพื่อเป็นการส่ือสารใหพ้นกังานทราบ 

• เพื่อการประเมินใบสมคัรงานส าหรับโอกาสในงานใหม่และการตดัสินใจในการจา้งงาน รวมถึงการ
ประเมินการเล่ือนต าแหน่ง  

• เพื่อการท าแบบส ารวจ สถิติของรัฐบาล หรือ การตอบแบบฟอร์มค าร้องใด ๆ ของรัฐ ไม่วา่ดว้ยเหตุใด  

• เพื่อการตรวจสอบขอ้มูลของท่านตามกฎหมาย ขอ้มูลทางกายภาพ หรือความสามารถในการท างาน
ของท่าน การตรวจสอบโอกาสท่ีเท่าเทียมกนั  

• เพื่อการตรวจสอบขอ้ร้องเรียนและประเด็นของการประพฤติตวัไม่เหมาะสม หรือ เป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการทางวินยั  

• เพื่อใชเ้ป็นส่ือประชาสัมพนัธ์ของบริษทัทั้งภายในและภายนอก  

• เพื่อจดัท าบนัทึกขอ้มูลลูกจา้ง การท าประกนั ประวติัทางการแพทยแ์ละแผนประกนั  

• เพื่อการตรวจสอบการอา้งอิงและประวติัโดยพนักงานใด ๆ ของบริษทั หรือบุคคลอ่ืน การหลีกเล่ียง
การขดักนัของผลประโยชน์ หรือหลีกเล่ียงแนวโน้มท่ีจะเกิดการขดักนัของผลประโยชน์ การปฏิบติั
ตามขอ้ก าหนดข้อบังคบั หรือ ผูมี้อ  านาจทางปกครองท่ีอยู่ในหรือนอกประเทศของท่าน และเพื่อ
ตรวจสอบขอ้ตกลงการจา้งโดยสมาชิกใด ๆ ของบริษทั 

• เพื่อประโยชน์แก่การสืบสวนสอบสวนของพนกังานเจา้หนา้ท่ีกฎหมาย เพื่อการใหค้วามช่วยเหลือเพื่อ
วตัถุประสงคข์องการบงัคบัใชก้ฎหมาย การสืบสวนโดยบริษทัหรือในนามของบริษทั โดยเจา้หน้าท่ี
ต ารวจ หรือโดยหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานก ากบัดูแลอ่ืน ๆ ในประเทศหรือเขตการปกครองใด ๆ  
และ การด าเนินการตามหนา้ท่ีในการรายงาน และ ขอ้ก าหนดต่าง ๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือ ตามท่ี
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มีการตกลงเห็นชอบกบัหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานก ากบัดูแลอ่ืนๆ ในประเทศหรือเขตการปกครอง
ใดๆ 

• เพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูลการช าระเงิน การเรียกเก็บเงินหรือจ่ายเงิน รวมถึงวตัถุประสงค์ทาง
บญัชีและการจดัการทางบญัชี และการสอบบญัชีของบริษทั หรือการติดตามทวงหน้ี กรณีท่ีพนกังานมี
หน้ีต่อบริษทั 

• เพื่อการตรวจสอบ ป้องกนั หรือการด าเนินการเก่ียวกบัการฝ่าฝืนกฎหมาย ป้องกนัความเส่ียง กรณีมี
เหตุอนัควรสงสัยว่าอาจมีการฉ้อโกงหลอกลวง กรณีการฟอกเงิน กรณีท่ีมีผลต่อความมั่นคงของ
ประเทศ กรณีท่ีมิชอบดว้ยกฎหมาย หรือมีเหตุอนัสมควรเช่ือไดว้า่เป็นการกระท าท่ีมิชอบดว้ยกฎหมาย 
หรือกรณีท่ีอาจกระทบต่อความปลอดภยัในชีวิต สุขภาพ หรือร่างกายของบุคคลอ่ืน 

• เพื่อการรักษาความปลอดภยัแก่บริษทั 

• เพื่อวตัถุประสงคใ์นการปรับโครงสร้างองคก์ร และการท าธุรกรรมขององคก์ร ซ่ึงเป็นผลท าให้ขอ้มูล
ส่วนบุคคลของท่านอาจถูกโอนหรือเปิดเผย โดยเป็นส่วนหน่ึงของการซ้ือหรือขายธุรกิจ หรือเป็นส่วน
หน่ึงของการเสนอซ้ือหรือเสนอขายธุรกิจขององคก์ร  

• เพื่อการปฏิบติัตามกฎระเบียบ และการตรวจสอบธุรกิจของบริษทั (ทั้งการตรวจสอบภายในและ
ภายนอก) 

• เพื่อการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดภายใตน้โยบายภายในของบริษทัท่ียดึถือปฏิบติั  
• เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัเก็บ บนัทึก ส ารอง หรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคล 
• เพื่อการด าเนินการดา้นการจดัการทัว่ไปอนัเก่ียวขอ้งกบัวตัถุประสงคต์่าง ๆ ขา้งตน้ และ 
• เพื่อการด าเนินการอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น ซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัวตัถุประสงคใ์ด ๆ ขา้งตน้ 

 

กลุ่ม Stakeholders 

• เพื่อการบริหารและจดัการพนกังานและธุรกิจตลอดจนการประกอบกิจการของบริษทั  

• เพื่อประโยชน์ในการยนืยนัหรือระบุตวัตนของผูถื้อหุ้น กรรมการอิสระ รวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งหรือมี
ความสัมพนัธ์กบักลุ่มคนดงักล่าว เช่น คู่สมรส บุตร ผูติ้ดต่อหรือบุคคลท่ีติดต่อในกรณีเร่งด่วน ผูค้  ้า
ประกนั หรือผูใ้ห้ความยนิยอมของผูแ้ทนโดยชอบธรรม ผูอ้นุบาลและ/หรือผูจ้ดัการมรดก บิดามารดา
และ/หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรม ขอ้มูลของผูรั้บมอบอ านาจรวมถึงผูรั้บมอบอ านาจทอดสุดทา้ย ผูรั้บ
ผลประโยชน์ 

• เพื่อประโยชน์อ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจเพื่อช่วยบริษทัในการประกอบธุรกิจของตน การ
บริหารขององคก์ร เช่น เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการจดัท าวาระการประชุมเพื่อเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้ ท่ีประชุมคณะกรรมการ หรือการประชุมหรือการจดัการภายในขององคก์ร รวมถึงการจดักิจกรรม
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ต่าง ๆ ขององค์กรโดยให้ Stakeholders เขา้ร่วม และการประเมินความพึงพอใจภายหลงัจากการเขา้
ร่วมกิจกรรม 

• เพื่อการซ้ือขายการท าธุรกรรมของ Stakeholders รวมถึงการประเมินความเส่ียงในการลงทุน ตาม
กระบวน กฎหมายและกฎเกณฑท่ี์ใชบ้งัคบั 

• เพื่อปฏิบติัตามกระบวนการ กฎหมายและกฎเกณฑท่ี์ใช้บงัคบั เป็นการปฏิบติัตามท่ีกฎหมายก าหนด 
หรือตามค าสั่งศาล เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้ตกลง หรือ
นโยบายท่ีใชบ้งัคบั รวมถึงหลกัการการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงก าหนดขึ้นโดยรัฐ หรือโดยหน่วยงาน
ก ากบัดูแลของรัฐ หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีบงัคบัใช้กฎหมาย หน่วยงานรัฐ หน่วยงานท่ีก ากบัดูแลธุรกิจ
ของบริษทั รวมถึงหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีระงบัขอ้พิพาท ไม่วา่หน่วยงานใดก็ตาม 

• เพื่อให้การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับกฎหมาย 
หลกัเกณฑ ์และระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงขอ้บงัคบัของบริษทั และกฎหมายใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
รวมถึงพระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ทั้งท่ีมีผลใชบ้งัคบั
ในปัจจุบนัและท่ีจะมีการแกไ้ขหรือเพิ่มเติมในอนาคต 

• เพื่อการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดการจ่ายค่าจ้าง ค่าชดเชย ผลประโยชน์ แผนค่าตอบแทน ขอ้เสนอใน
อนาคต รางวลั บญัชีค่าตอบแทน  

• เพื่อการประเมินผลการปฏิบติังาน การรายงานภายใน การวิเคราะห์ขอ้มูล และการจดัการงานในการ
จา้งตามสัญญา  

• เพื่อการติดต่อส่ือสารภายใน การแจง้การนดัหมายแก่บุคคลทั้งภายในและภายนอก ไม่ว่าจะเป็นติดต่อ
ผ่านทางโทรศพัท์ ขอ้ความ อีเมล์ หรือไปรษณีย ์ส่ืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ เช่นแอพลิเคชั่นต่าง ๆ ท่ี
สามารถใชใ้นการติดต่อได ้หรือผา่นช่องทางใด ๆ เพื่อเป็นการส่ือสารให้ Stakeholders ทราบ 

• เพื่อใช้ในการประมวลผลขอ้มูลการช าระเงิน การเรียกเก็บเงินหรือจ่ายเงิน รวมถึงวตัถุประสงค์ทาง
บัญชีและการจัดการทางบัญชี และการสอบบัญชีของบริษัท หรือการติดตามทวงหน้ี กรณีท่ี  
Stakeholders มีหน้ีต่อบริษทั 

• เพื่อประโยชน์แก่การสืบสวนสอบสวนของพนกังานเจา้หนา้ท่ีกฎหมาย เพื่อการใหค้วามช่วยเหลือเพื่อ
วตัถุประสงคข์องการบงัคบัใชก้ฎหมาย การสืบสวนโดยบริษทัหรือในนามของบริษทั โดยเจา้หน้าท่ี
ต ารวจ หรือโดยหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานก ากบัดูแลอ่ืน ๆ ในประเทศหรือเขตการปกครองใด ๆ  
และ การด าเนินการตามหนา้ท่ีในการรายงาน และ ขอ้ก าหนดต่าง ๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือ ตามท่ี
มีการตกลงเห็นชอบกบัหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานก ากบัดูแลอ่ืน ๆ ในประเทศหรือเขตการปกครอง
ใด ๆ 

• เพื่อการตรวจสอบประวติัอาชญากรรมดา้น AML มีการถูกยบัย ั้งการท าธุรกรรมหรือไม่ หรือมีประวติั
การฟอกเงินหรือไม่ เคยถูกปฏิเสธการท าธุรกรรมจากสถาบันการเงินอ่ืนหรือไม่ ข้อมูลบุคคล
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ลม้ละลาย ขอ้มูลนิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้มูลใด ๆ เพื่อประกอบการท า KYC ขอ้มูลอาชีพและ/หรือ
ประเภทธุรกิจท่ีมีความเส่ียงตามกฎหมายการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ขอ้มูลการกระท า
ความผิดท่ีไดรั้บแจง้จากหน่วยงานก ากบัดูแล รวมถึงเพื่อป้องกนัหรือการด าเนินการเก่ียวกบัการฝ่าฝืน
กฎหมาย ป้องกนัความเส่ียง กรณีมีเหตุอนัควรสงสัยวา่อาจมีการฉอ้โกงหลอกลวง กรณีท่ีมีผลต่อความ
มัน่คงของประเทศ กรณีท่ีมิชอบดว้ยกฎหมาย หรือมีเหตุอนัสมควรเช่ือไดว้่าเป็นการกระท าท่ีมิชอบ
ดว้ยกฎหมาย หรือกรณีท่ีอาจกระทบต่อความปลอดภยัในชีวิต สุขภาพ หรือร่างกายของบุคคลอ่ืน 

• เพื่อการรักษาความปลอดภยัแก่บริษทั 

• เพื่อวตัถุประสงคใ์นการปรับโครงสร้างองคก์ร และการท าธุรกรรมขององคก์ร ซ่ึงเป็นผลท าให้ขอ้มูล
ส่วนบุคคลของท่านอาจถูกโอนหรือเปิดเผย โดยเป็นส่วนหน่ึงของการซ้ือหรือขายธุรกิจ หรือเป็นส่วน
หน่ึงของการเสนอซ้ือหรือเสนอขายธุรกิจขององคก์ร  

• เพื่อการปฏิบติัตามกฎระเบียบ และการตรวจสอบธุรกิจของบริษทั (ทั้งการตรวจสอบภายในและ
ภายนอก) 

• เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัเก็บ บนัทึก ส ารอง หรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคล 
• เพื่อการด าเนินการดา้นการจดัการทัว่ไปอนัเก่ียวขอ้งกบัวตัถุประสงคต่์าง ๆ ขา้งตน้ และ 
• เพื่อการด าเนินการอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น ซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัวตัถุประสงคใ์ด ๆ ขา้งตน้ 

 

กลุ่มผู้ค้าและคู่ค้า 

• เพื่อใช้ในการติดต่อส่ือสาร เพื่อการท าความรู้จกั ยืนยนัตวัตน ยืนยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลใด ๆ ท่ี
ท่านใหก้บับริษทั 

• เพื่อการติดตามการปฏิบติัตามสัญญาหรือเพื่อการเขา้ท าสัญญาระหว่างท่านและบริษทั เพื่อปฏิบติัตาม
ขั้นตอนกระบวนการ จดัการ ท าให้แลว้ส าเร็จ และ ท าให้เกิดผลซ่ึงขอ้ร้องขอ หรือ ธุรกรรมท่ีระบุใน
เอกสารน้ี หรือ เอกสารอ่ืนใดท่ีท่านอาจส่งให้กบับริษทัเป็นคร้ังคราว เพื่อวิเคราะห์ความเส่ียงใด ๆ ท่ี
อาจมีต่อการประกอบธุรกิจของบริษทั การช าระค่าสินคา้และบริการแก่ท่าน และการปรับปรุงแกไ้ข 
ยกเลิกสัญญา การบงัคบัคดีอนัเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการ 

• เพื่อการรับสินคา้หรือบริการจากท่าน การใช้สิทธิใด ๆ ภายใตส้ัญญาท่ีท่านมีต่อบริษทั หรือเพื่อให้
ไดม้าซ่ึงขอ้มูลเก่ียวกบับริการและ/หรือสินคา้ เพื่อรับบริการสนบัสนุนหรือรับความช่วยเหลือในการ
จดัการบริการและ/หรือสินคา้ หรือติดต่อท่านเม่ือมีขอ้สอบถาม 

• การติดต่อส่ือสารกับท่าน ซ่ึงรวมถึงการส่ือสารขอ้มูลเก่ียวกับการจดัการและขอ้มูลอ่ืน ๆ เก่ียวกับ
สินคา้หรือบญัชีใด ๆ ท่ีท่านอาจมีกบับริษทั การใหก้ารสนบัสนุนทางเทคนิคเก่ียวกบัเวบ็ไซตแ์ละแอป
พลิเคชันของบริษทั หรือการส่ือสารเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงใด  ๆ ท่ีจะมีขึ้นต่อนโยบายความเป็น
ส่วนตวัฉบบัน้ีในอนาคต 
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• เพื่อใช้ในการประมวลผลขอ้มูลการช าระเงิน การจดัท าใบแจง้หน้ี การเรียกเก็บเงินหรือจ่ายเงิน การ
ยนืยนัค าสั่งซ้ือรวมถึงวตัถุประสงคท์างบญัชีและการจดัการทางบญัชี และการสอบบญัชีของบริษทั 

• เพื่อการตรวจสอบ ป้องกนั หรือการด าเนินการเก่ียวกบัการฝ่าฝืนกฎหมาย ป้องกนัความเส่ียง กรณีมี
เหตุอนัควรสงสัยว่าอาจมีการฉ้อโกงหลอกลวง กรณีการฟอกเงิน กรณีท่ีมีผลต่อความมั่นคงของ
ประเทศ กรณีท่ีมิชอบดว้ยกฎหมาย หรือมีเหตุอนัสมควรเช่ือไดว้า่เป็นการกระท าท่ีมิชอบดว้ยกฎหมาย 
หรือกรณีท่ีอาจกระทบต่อความปลอดภยัในชีวิต สุขภาพ หรือร่างกายของบุคคลอ่ืน 

• เพื่อให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการอ่ืนท่ีบริษทัเห็นว่าผูแ้ทนจ าหน่าย  ซัพพลายเออร์ หรือผูแ้ทน
อาจสนใจ (ซ่ึงผูแ้ทนจ าหน่าย ซัพพลายเออร์ หรือผูแ้ทนสามารถแจง้บริษทัไดทุ้กเม่ือหากไม่ตอ้งการ
ไดรั้บขอ้มูลประเภทน้ี) 

• เพื่อการรักษาความปลอดภยัแก่บริษทั 
• เพื่อสนบัสนุนการประกอบธุรกิจของบริษทั เช่น เพื่อใชใ้นการโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ต่าง ๆ การ

ส่งเสริมการขาย หรือการติดต่อส่ือสารอ่ืน ๆ เพื่อปรับปรุงสินคา้หรือบริการ เพื่อจดัการฝึกอบรม เพื่อ
จดักิจกรรมเก่ียวกบัการตลาด หรือท าการวิเคราะห์เชิงสถิติหรือการวิเคราะห์ตลาด และท าการส ารวจ
ผูบ้ริโภค เพื่อจดัการระบบสารสนเทศ ทดสอบ พฒันา และคงให้มีระบบและมาตรการควบคุมเพื่อ
รักษาความปลอดภยั  

• เพื่อการท าธุรกรรมขององคก์ร ซ่ึงเป็นผลท าใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกโอนหรือเปิดเผย โดย
เป็นส่วนหน่ึงของการซ้ือหรือขายธุรกิจ หรือเป็นส่วนหน่ึงของการเสนอซ้ือหรือเสนอขายธุรกิจของ
องคก์ร  

• เพื่อการปฏิบติัตามกฎระเบียบ และการตรวจสอบธุรกิจของบริษทั (ทั้งการตรวจสอบภายในและ
ภายนอก) 

• เพื่อการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดภายใตน้โยบายภายในของบริษทัท่ียดึถือปฏิบติั  
• เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัเก็บ บนัทึก ส ารอง หรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคล 
• เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้ตกลง หรือนโยบายท่ีใช้บงัคบั 

ซ่ึงก าหนดขึ้นโดยหน่วยงานก ากับดูแลของรัฐ หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีบงัคบัใช้กฎหมาย หน่วยงานรัฐ 
หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีระงบัขอ้พิพาท หรือหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลธุรกิจของบริษทั ไม่ว่าหน่วยงานใดก็
ตาม 

• เพื่อการให้ความช่วยเหลือเพื่อวตัถุประสงคข์องการบงัคบัใชก้ฎหมาย การสืบสวนโดยบริษทัหรือใน
นามของบริษทั โดยเจา้หนา้ท่ีต ารวจ หรือโดยหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานก ากบัดูแลอ่ืน ๆ ในประเทศ
หรือเขตการปกครองใด ๆ  และ การด าเนินการตามหนา้ท่ีในการรายงาน และ ขอ้ก าหนดต่าง ๆ ตามท่ี
กฎหมายก าหนด หรือ ตามท่ีมีการตกลงเห็นชอบกบัหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานก ากบัดูแลอ่ืน ๆ ใน
ประเทศหรือเขตการปกครองใด ๆ  

• เพื่อวตัถุประสงคใ์นดา้นคุณภาพและการฝึกอบรม เม่ือมีการบนัทึกการติดต่อส่ือสารของบริษทั 
• เพื่อการด าเนินการดา้นการจดัการทัว่ไปอนัเก่ียวขอ้งกบัวตัถุประสงคต่์าง ๆ ขา้งตน้ และ 
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• เพื่อการด าเนินการอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น ซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัวตัถุประสงคใ์ด ๆ ขา้งตน้ 
 

กลุ่มลูกค้า 

• เพื่อใช้ในการติดต่อส่ือสาร เพื่อการท าความรู้จกั ยืนยนัตวัตน ยืนยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลใด ๆ ท่ี
ท่านใหก้บับริษทั 

• เพื่อเสนอ ขาย จดัให้ บริหารจดัการ ด าเนินการ ปฏิบติัตามขั้นตอนกระบวนการการจดัซ้ือจดัจา้ง และ
จดัการเก่ียวกบัสินคา้และบริการ เพื่อใช้ในการติดต่อเพื่อตอบรับค าสั่งซ้ือของท่าน และจดัส่งสินคา้
ตามค าสั่งซ้ือของท่าน หรือใหบ้ริการแก่ท่าน  

• เพื่อการปฏิบติัตามสัญญาหรือเพื่อการเขา้ท าสัญญาระหว่างท่านและบริษทั เพื่อปฏิบติัตามขั้นตอน
กระบวนการ จดัการ ท าใหแ้ลว้ส าเร็จ และ ท าใหเ้กิดผลซ่ึงขอ้ร้องขอ หรือ ธุรกรรมท่ีระบุในเอกสารน้ี 
หรือ เอกสารอ่ืนใดท่ีท่านอาจส่งให้กบับริษทัเป็นคร้ังคราว เพื่อวิเคราะห์ความเส่ียงใด ๆ ท่ีอาจมีต่อ
การประกอบธุรกิจของบริษทั การเก็บเงินคา้งช าระจากท่าน และการปรับปรุงแกไ้ข ยกเลิกสัญญา การ
ติดตามทวงถามหน้ี การบงัคบัคดีอนัเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการ 

• ในกรณีท่ีท่านเป็นผูแ้ทนของลูกคา้ เพื่อจดัใหบ้ริการและ/หรือสินคา้ของบริษทัแก่ท่าน เพื่อการใหห้รือ
รับบริการรับประกันสินคา้ ติดตั้ง ซ่อมแซมสินคา้ ให้ค  าแนะน าหรือค าปรึกษาเก่ียวกับสินคา้ และ
บริการของบริษทั ให้ความรู้เก่ียวกับสินคา้ เพื่อให้บริการสนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือในการ
จดัการบริการและ/หรือสินคา้ 

• การติดต่อส่ือสารกับท่าน ซ่ึงรวมถึงการส่ือสารข้อมูลเก่ียวกับการจดัการและขอ้มูลอ่ืน ๆ เก่ียวกับ
สินคา้หรือบญัชีใด ๆ ท่ีท่านอาจมีกบับริษทั การใหก้ารสนบัสนุนทางเทคนิคเก่ียวกบัเวบ็ไซตแ์ละแอป
พลิเคชันของบริษทั หรือการส่ือสารเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงใด  ๆ ท่ีจะมีขึ้นต่อนโยบายความเป็น
ส่วนตวัฉบบัน้ีในอนาคต 

• เพื่อใช้ในการประมวลผลขอ้มูลการช าระเงิน การจดัท าใบแจง้หน้ี การเรียกเก็บเงินหรือจ่ายเงิน การ
ยนืยนัค าสั่งซ้ือรวมถึงวตัถุประสงคท์างบญัชีและการจดัการทางบญัชี และการสอบบญัชีของบริษทั 

• เพื่อการตรวจสอบ ป้องกนั หรือการด าเนินการเก่ียวกบัการฝ่าฝืนกฎหมาย ป้องกนัความเส่ียง กรณี มี
เหตุอนัควรสงสัยว่าอาจมีการฉ้อโกงหลอกลวง กรณีการฟอกเงิน กรณีท่ีมีผลต่อความมั่นคงของ
ประเทศ กรณีท่ีมิชอบดว้ยกฎหมาย หรือมีเหตุอนัสมควรเช่ือไดว้า่เป็นการกระท าท่ีมิชอบดว้ยกฎหมาย 
หรือกรณีท่ีอาจกระทบต่อความปลอดภยัในชีวิต สุขภาพ หรือร่างกายของบุคคลอ่ืน 

• เพื่อการรักษาความปลอดภยัแก่บริษทั 
• เพื่อสนบัสนุนการประกอบธุรกิจของบริษทั เช่น เพื่อใชใ้นการโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ต่าง ๆ การ

ส่งเสริมการขาย หรือการติดต่อส่ือสารอ่ืน ๆ เพื่อปรับปรุงสินคา้หรือบริการ เพื่อจดัการฝึกอบรม เพื่อ
จดักิจกรรมเก่ียวกบัการตลาด หรือท าการวิเคราะห์เชิงสถิติหรือการวิเคราะห์ตลาด และท าการส ารวจ
ผูบ้ริโภค เพื่อจดัการระบบสารสนเทศ ทดสอบ พฒันา และคงให้มีระบบและมาตรการควบคุมเพื่อ
รักษาความปลอดภยั  



 
 

14 

• เพื่อการท าธุรกรรมขององคก์ร ซ่ึงเป็นผลท าใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกโอนหรือเปิดเผย โดย
เป็นส่วนหน่ึงของการซ้ือหรือขายธุรกิจ หรือเป็นส่วนหน่ึงของการเสนอซ้ือหรือเสนอขายธุรกิจของ
องคก์ร  

• เพื่อการปฏิบติัตามกฎระเบียบ และการตรวจสอบธุรกิจของบริษทั (ทั้งการตรวจสอบภายในและ
ภายนอก) 

• เพื่อการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดภายใตน้โยบายภายในของบริษทัท่ียดึถือปฏิบติั  
• เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัเก็บ บนัทึก ส ารอง หรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคล 
• เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้ตกลง หรือนโยบายท่ี ใช้บงัคบั 

ซ่ึงก าหนดขึ้นโดยหน่วยงานก ากับดูแลของรัฐ หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีบงัคบัใช้กฎหมาย หน่วยงานรัฐ 
หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีระงบัขอ้พิพาท หรือหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลธุรกิจของบริษทั ไม่ว่าหน่วยงานใดก็
ตาม 

• เพื่อการให้ความช่วยเหลือเพื่อวตัถุประสงคข์องการบงัคบัใชก้ฎหมาย การสืบสวนโดยบริษทัหรือใน
นามของบริษทั โดยเจา้หนา้ท่ีต ารวจ หรือโดยหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานก ากบัดูแลอ่ืน ๆ ในประเทศ
หรือเขตการปกครองใด ๆ  และ การด าเนินการตามหนา้ท่ีในการรายงาน และ ขอ้ก าหนดต่าง ๆ ตามท่ี
กฎหมายก าหนด หรือ ตามท่ีมีการตกลงเห็นชอบกบัหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานก ากบัดูแลอ่ืน ๆ ใน
ประเทศหรือเขตการปกครองใด ๆ  

• เพื่อวตัถุประสงคใ์นดา้นคุณภาพและการฝึกอบรม เม่ือมีการบนัทึกการติดต่อส่ือสารของบริษทั 
• เพื่อการด าเนินการดา้นการจดัการทัว่ไปอนัเก่ียวขอ้งกบัวตัถุประสงคต่์าง ๆ ขา้งตน้ และ 
• เพื่อการด าเนินการอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น ซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัวตัถุประสงคใ์ด ๆ ขา้งตน้ 
 
กลุ่มบุคคลภายนอกอ่ืน 

• เพื่อใช้ในการติดต่อส่ือสาร เพื่อการท าความรู้จกั ยืนยนัตวัตน ยืนยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลใด ๆ ท่ี
ท่านใหก้บับริษทั 

• การติดต่อส่ือสารกับท่าน ซ่ึงรวมถึงการส่ือสารขอ้มูลเก่ียวกับการจดัการและขอ้มูลอ่ืน ๆ เก่ียวกับ
สินคา้หรือบญัชีใด ๆ ท่ีท่านอาจมีกบับริษทั การใหก้ารสนบัสนุนทางเทคนิคเก่ียวกบัเวบ็ไซตแ์ละแอป
พลิเคชันของบริษทั หรือการส่ือสารเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงใด  ๆ ท่ีจะมีขึ้นต่อนโยบายความเป็น
ส่วนตวัฉบบัน้ีในอนาคต 

• เพื่อใช้ในการประมวลผลขอ้มูลการช าระเงิน การจดัท าใบแจง้หน้ี การเรียกเก็บเงินหรือจ่ายเงิน การ
ยนืยนัค าสั่งซ้ือรวมถึงวตัถุประสงคท์างบญัชีและการจดัการทางบญัชี และการสอบบญัชีของบริษทั 

• เพื่อการตรวจสอบ ป้องกนั หรือการด าเนินการเก่ียวกบัการฝ่าฝืนกฎหมาย ป้องกนัความเส่ียง กรณีมี
เหตุอนัควรสงสัยว่าอาจมีการฉ้อโกงหลอกลวง กรณีการฟอกเงิน กรณีท่ีมีผลต่อความมั่นคงของ
ประเทศ กรณีท่ีมิชอบดว้ยกฎหมาย หรือมีเหตุอนัสมควรเช่ือไดว้า่เป็นการกระท าท่ีมิชอบดว้ยกฎหมาย 
หรือกรณีท่ีอาจกระทบต่อความปลอดภยัในชีวิต สุขภาพ หรือร่างกายของบุคคลอ่ืน 
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• เพื่อวตัถุประสงค์ดา้นการรักษาความปลอดภยัและมัน่คงของสถานท่ี ทรัพยสิ์น ของลูกคา้ พนักงาน 
และผูม้าติดต่อของบริษทั 

• เพื่อสนบัสนุนการประกอบธุรกิจของบริษทั เช่น เพื่อใชใ้นการโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ต่าง ๆ การ
ส่งเสริมการขาย หรือการติดต่อส่ือสารอ่ืน ๆ เพื่อปรับปรุงสินคา้หรือบริการ เพื่อจดัการฝึกอบรม เพื่อ
จดักิจกรรมเก่ียวกบัการตลาด หรือท าการวิเคราะห์เชิงสถิติหรือการวิเคราะห์ตลาด และท าการส ารวจ
ผูบ้ริโภค เพื่อจดัการระบบสารสนเทศ ทดสอบ พฒันา และคงให้มีระบบและมาตรการควบคุมเพื่อ
รักษาความปลอดภยั  

• เพื่อการปฏิบติัตามกฎระเบียบ และการตรวจสอบธุรกิจของบริษทั (ทั้งการตรวจสอบภายในและ
ภายนอก) 

• เพื่อการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดภายใตน้โยบายภายในของบริษทัท่ียดึถือปฏิบติั  
• เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัเก็บ บนัทึก ส ารอง หรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคล 
• เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้ตกลง หรือนโยบายท่ีใช้บงัคบั 

ซ่ึงก าหนดขึ้นโดยหน่วยงานก ากับดูแลของรัฐ หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีบงัคบัใช้กฎหมาย หน่วยงานรัฐ 
หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีระงบัขอ้พิพาท หรือหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลธุรกิจของบริษทั ไม่ว่าหน่วยงานใดก็
ตาม 

• เพื่อการให้ความช่วยเหลือเพื่อวตัถุประสงคข์องการบงัคบัใชก้ฎหมาย การสืบสวนโดยบริษทัหรือใน
นามของบริษทั โดยเจา้หนา้ท่ีต ารวจ หรือโดยหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานก ากบัดูแลอ่ืน ๆ ในประเทศ
หรือเขตการปกครองใด ๆ  และ การด าเนินการตามหนา้ท่ีในการรายงาน และ ขอ้ก าหนดต่าง ๆ ตามท่ี
กฎหมายก าหนด หรือ ตามท่ีมีการตกลงเห็นชอบกบัหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานก ากบัดูแลอ่ืน ๆ ใน
ประเทศหรือเขตการปกครองใด ๆ  

• เพื่อวตัถุประสงคใ์นดา้นคุณภาพและการฝึกอบรม เม่ือมีการบนัทึกการติดต่อส่ือสารของบริษทั 
• เพื่อการด าเนินการดา้นการจดัการทัว่ไปอนัเก่ียวขอ้งกบัวตัถุประสงคต์่าง ๆ ขา้งตน้ และ 
• เพื่อการด าเนินการอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น ซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัวตัถุประสงคใ์ด ๆ ขา้งตน้ 
หากบริษทัเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านส าหรับการใชเ้พื่อวตัถุประสงค์อ่ืนใด บริษทัมุ่งหมายท่ี

จะแจง้ใหท้่านทราบถึงวตัถุประสงคน์ั้นในขณะท่ีบริษทัเก็บรวบรวมขอ้มูลนั้นๆ 

 

4. บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อผู้อ่ืนในกรณีใดและอย่างไร 

บริษทัไม่ไดข้ายขอ้มูลส่วนบุคคล แต่บริษทัอาจแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอกในลกัษณะ
นิรนาม หรือในลกัษณะขอ้มูลรวมท่ีไม่สามารถระบุหรือทราบตวับุคคลท่ีเป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลได ้

บริษทัมุ่งหมายให้การเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลจ ากดัอยู่เพียงเพื่อวตัถุประสงค์แต่เดิมท่ีมีการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลนั้น หรือเพื่อวตัถุประสงค์ท่ีเก่ียวขอ้งเท่านั้น เพื่อการด าเนินการทางธุรกิจและการบริหารจดัการของบริษทั 
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รวมถึงกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งเปิดเผยเพื่อจดัใหสิ้นคา้หรือบริการตามท่ีท่านขอรับให้แก่ท่าน เพื่อช่วยเหลือบริษทัในการ
ด าเนินกิจการของบริษทั หรือเพื่อเหตุผลดา้นการรักษาความปลอดภยั ดงัรายละเอียดขา้งตน้ 

นอกจากน้ี ในบางคร้ังบริษทัอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อหน่วยงานภายนอกบริษัทเพื่อ
วตัถุประสงค์เดียวกบัท่ีมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลนั้น หรือเพื่อวตัถุประสงค์ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ในกรณีท่ีจ าเป็นต้อง
เปิดเผยขอ้มูลนั้นเพื่อจดัให้สินคา้ บริการ หรือกิจกรรมให้แก่ท่านตามท่ีท่านขอ เพื่อช่วยเหลือบริษทัในการด าเนิน
กิจการของบริษทั หรือเพื่อเหตุผลดา้นการรักษาความปลอดภยัหรือเพื่อปฏิบติัตามกฎหมาย 

บริษทัอาจใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลต่อไปน้ี 

• บริษทัท่ีอยูใ่นกลุ่มบริษทั โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ จ ากดัไม่วา่จะอยู ่ณ ประเทศใดทัว่โลก 

• ผูถื้อหุ้น รวมถึงผุบ้ริหารของผูถื้อหุ้น ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล บริษทัในกลุ่มในเครือ
ของผูถื้อหุน้ 

• ผูจ้ดังาน ผูป้ระชาสัมพนัธ์ ส่ือมวลชน และผูส้นบัสนุนงานอีเวนทห์รือนิทรรศการ 

• โรงแรมหรือผูใ้ห้บริการสถานท่ีจดังานอ่ืน ๆ และผูแ้ทนของบุคคลดงักล่าว ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานอีเวนท ์
หรือนิทรรศการ 

• ผูรั้บจา้งช่วง ผูใ้ห้บริการ และซัพพลายเออร์และตวัแทนลกัษณะอ่ืน ๆ ท่ีด าเนินการในนามของบริษทั 
หรือถูกวา่จา้งโดยบริษทั เช่น หน่วยงานท่ีจดัใหสิ้นคา้หรือบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบังานอีเวนท ์บริการดา้น
การธนาคารหรือการเงิน บริการพื้นท่ีบนอินเทอร์เน็ต แอพพลิเคชัน่ระบบคลาวด์หรือเครือข่ายขอ้มูล 
บริการลงทะเบียนเขา้ร่วมงานอีเวนท์ บริการการท่องเท่ียวทั้งในประเทศและนอกประเทศ บริการ
รักษาความปลอดภยั บริการสอบบญัชี บริการดา้นกฎหมาย บริการประกนัภยั บริการวิจยัตลาด และ
บริการจดัการอีเมลหรือไปรษณีย ์และผูแ้ทนและตวัแทนท่ีขายหรือประชาสัมพนัธ์สินคา้และบริการ
ในนามของบริษทั บริการจดัการประมูลสินคา้ ทั้งน้ี หน่วยงานเหล่าน้ีบางรายอาจไม่อยูใ่นประเทศไทย 
และในประเทศนั้นอาจไม่มีกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีใชบ้งัคบัในประเทศ หรือมี
แต่ไม่เพียงพอหรือไดม้าตรฐานเทียบเท่ากบักฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของประเทศ
ไทย 

• บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ธนาคารหรือสถาบนัการเงิน แลว้แต่กรณี 

• บุคคลใดก็ตามท่ีท่านใหค้วามยนิยอมในการรับขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน  

• ผูท่ี้ซ้ือหรือขาย หรือจะซ้ือหรือจะขาย หากบริษทัขายธุรกิจหรือกิจการของบริษทับางส่วน ควบรวม
กิจการ หรือเขา้ซ้ือธุรกิจหรือบริษทัอ่ืน และ 

• บุคคลใดหรือหน่วยงานของรัฐตามกฎหมาย ตามค าสั่งศาล หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอ านาจตาม
กฎหมาย 



 
 

17 

• หน่วยงานก ากบัดูแล หรือหน่วยงานของรัฐ หรือองคก์ารเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจท่ีมีหนา้ท่ีในการดูแล
การประกอบธุรกิจของบริษทัตามกฎหมาย ซ่ึงก าหนดให้บริษทัตอ้งเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นให้
ทราบ 

ท่านยินยอมและรับทราบว่า บริษทัอาจว่าจ้างบุคคลภายนอกให้ด าเนินการตามวตัถุประสงค์ท่ีกล่าวมา
ขา้งตน้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือเพื่อพฒันา หรือบ ารุงรักษาระบบของบริษทั  ในกรณีเช่นว่าน้ี บริษทัจะ
ควบคุมและวางมาตรการเพื่อให้บุคคลภายนอกนั้นท าการเก็บรักษา ใช้เฉพาะขอ้มูลส่วนบุคคลตามนโยบายส่วน
บุคคลฉบบัน้ี ด าเนินการเพื่อให้บุคคลภายนอกปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขด้านความมัน่คงปลอดภยัของ
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนกฎหมายวา่ดว้ยขอ้มูลส่วนบุคคลอยา่งเคร่งครัด 

5. การเกบ็รักษาความปลอดภัยในข้อมูลและระยะเวลาการเกบ็รักษาข้อมูล 

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทัไดมี้มาตรการ ดงัน้ี 

1) ก าหนดสิทธิในการเขา้ถึง การใช้ การเปิดเผย การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล รวมการแสดงหรือ
ยืนยนัตัวบุคคล ผูเ้ข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ตามแนวนโยบายสารสนเทศของบริษัทอย่าง
เคร่งครัด 

2) บริษทัไดก้ าหนดวิธีการเขา้รหัสขอ้มูลท่ีปลอดภยัส าหรับขอ้มูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกนัการสูญหาย 
การเขา้ถึง ท าลาย ใช ้เปล่ียนแปลง แกไ้ขหรือเปิดเผยขอ้มูลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  

3) ในการส่งการโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัองคก์รขา้งนอก หรือยงัต่างประเทศ รวมถึงการน าขอ้มูลส่วน
บุคคลไปเก็บบนฐานขอ้มูลในระบบอ่ืนใด เก็บรักษาขอ้มูลตอ้งมีมาตรการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ี
เทียบเท่าหรือดีกวา่มาตรการตามนโยบายน้ี 

4) กรณีท่ีบริษทัมีการจ้างหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวกับการด าเนินการจดัเก็บเอกสารท่ีเป็นขอ้มูลส่วน
บุคคลของพนักงาน เช่น บริษทัรับฝากเอกสารต่างๆ ท่ีทางบริษทัไดใ้ช้บริการ บริษทัจะก าหนดให้
หน่วยงานท่ีถูกว่าจา้งในการด าเนินการดงักล่าวให้จดัเก็บขอ้มูลเป็นความลบัเพื่อความปลอดภยัของ
ขอ้มูลส่วนบุคคลของพนักงานและมิให้มีการน าเอกสารดงักล่าวไปใชน้อกเหนือจากการด าเนินงาน
ของทางบริษทัเท่านั้น 

บริษทัจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตลอดระยะเวลาท่ีบริษทัมี
ความสัมพนัธ์กบัท่าน เช่น ตลอดระยะเวลาท่ีมีการซ้ือขายสินคา้ของบริษทั และเม่ือท่านยติุความสัมพนัธ์กบับริษทั
แลว้ บริษทัจะเก็บรักษาขอ้มูลเก่ียวกับท่าน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลส่วนบุคคลไวต้่อไปตามระยะเวลาท่ีจ าเป็นเพื่อการ
ด าเนินการตามวตัถุประสงคข์า้งตน้ แต่ทั้งน้ีบริษทัจะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปไม่เกินระยะเวลา 10 
ปีนบัแต่การติดต่อคร้ังสุดทา้ยหรือจนกว่าความสัมพนัธ์ระหว่างท่านและบริษทัจะส้ินสุดลง เวน้แต่ บริษทัมีความ
จ าเป็นตอ้งเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปนานกวา่ 10 ปี หรือตามท่ีกฎหมายอนุญาตใหท้ าได ้
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บริษทัอาจเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลไวบ้นเครือข่ายใชเ้ซิร์ฟเวอร์อยูท่ี่ประเทศไทย อยา่งไรก็ตาม บริษทัอาจตอ้ง
มีการโอนขอ้มูลไปนอกประเทศไทยเพื่อให้บรรลุประสงค์ตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ บริษทัจะปฏิบติัตามกฎหมายว่า
ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีใชบ้งัคบักบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน  

 

6. เว็บไซต์ของกลุ่มบริษัท 

เม่ือท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษทัในหน้าท่ีบุคคลทัว่ไปสามารถเขา้ถึงได้ เซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์ของ
บริษทัจะบนัทึกการเยีย่มชมนั้นและเก็บขอ้มูลต่อไปน้ี 

• ท่ีอยู่ไอพีของท่าน (ซ่ึงหากอธิบายโดยใช้ค  าทัว่ไป หมายถึงขอ้มูลเฉพาะท่ีก าหนดขึ้นส าหรับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ของท่านเม่ือมีการเช่ือมต่อเขา้กบัอินเทอร์เน็ต) 

• ค าคน้หาท่ีใช ้

• ระบบปฏิบติัการและอินเทอร์เน็ตเบราวเ์ซอร์ท่ีท่านก าลงัใช ้และ 

• ขอ้มูลท่ีท่านดาวน์โหลด (เช่น หนา้เวบ็ หรือไฟลเ์อกสารหรือซอฟต์แวร์อ่ืน) และเวลาท่ีท าการดาวน์
โหลด 

ขอ้มูลขา้งตน้น้ีใช้เพื่อวตัถุประสงค์ด้านสถิติเท่านั้น เพื่อช่วยให้บริษทัสามารถทราบได้ว่าส่วนใดของ
เวบ็ไซตข์องบริษทัท่ีผูใ้ชง้านเวบ็ไซตข์องบริษทัเยีย่มชมมากท่ีสุด ซ่ึงจะช่วยให้บริษทัทราบไดว้า่จะปรับปรุงบริการ
ของบริษทัไดอ้ยา่งไร 

หากท่านติดต่อบริษทั ลงทะเบียนผ่านทางเวบ็ไซตใ์ดๆ ของบริษทั หรืออีเมลถึงบริษทั บริษทัมุ่งหมายจะ
ใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อด าเนินการตามท่ีท่านขอหรือเพื่อตอบขอ้สอบถามของท่านเท่านั้น นอกจากน้ี หาก
ท่านให้ความยินยอมตามท่ีกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัก าหนด บริษทัอาจเพิ่มท่ีอยู่อีเมลของท่านไวใ้นรายการขอ้มูลติดต่อ
ส าหรับการส่งจดหมายของบริษทั อย่างไรก็ดี ท่านสามารถแจง้ให้บริษทัทราบไดห้ากท่านไม่ตอ้งการรับขอ้มูล
เก่ียวกบับริษทั งานอีเวนท ์การส่งเสริมการขาย สินคา้ และ/หรือบริการของบริษทัอีก 

คุกกี ้

ส าหรับในส่วนของเวบ็ไซตท่ี์จ ากดัการเขา้ถึง บริษทัจะใช ้“คุกกี”้ ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีจดจ าอุปกรณ์ของท่าน
และเก็บขอ้มูลบางประเภทในระหว่างท่ีมีการเยี่ยมชมเว็บไซต์จากอุปกรณ์เคร่ืองเดิม เว็บไซต์ของบริษทัใช้คุกก้ี
เพื่อให้สามารถตอบสนองท่านไดดี้ขึ้นเม่ือท่านเขา้ใชบ้ริการบางส่วนของเวบ็ไซต ์ขอ้มูลท่ีบริษทัเก็บรวบรวมและ
วิเคราะห์จะรวมถึงข้อมูลเก่ียวกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และการเช่ือมต่อของท่าน เช่น ประเภทและเวอร์ชั่นของ
เบราวเ์ซอร์ท่ีใช ้ประเภทและเวอร์ชัน่ของปลัก๊อินของเบราวเ์ซอร์ท่ีใช ้ระบบปฏิบติัการ และภาษาท่ีเลือกใช ้ขอ้มูล
เหล่าน้ีไม่ได้เช่ือมโยงกับขอ้มูลส่วนบุคคลใดๆ และไม่สามารถใช้เพื่อระบุตวัตนของผูใ้ช้งานรายใดๆ ได้ ท่าน
สามารถปรับการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อให้ไม่ให้ตรวจหาคุกก้ีหรือเพื่อปิดการใช้งานคุกก้ีได้หากท่าน
ตอ้งการ  
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ส่ิงส าคญัคือท่านตอ้งป้องกนัไม่ให้ผูอ่ื้นทราบรหสัผา่นและเขา้ถึงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของท่านโดยไม่ไดรั้บ
อนุญาต ท่านควรออกจากระบบทุกคร้ังหากท่านเขา้ถึงเว็บไซต์ของบริษทัผ่านทางเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใช้งาน
ร่วมกบัผูอ่ื้น 

การบันทึกผู้เข้าถึงระบบ (Log Files) 

บริษทัอาจด าเนินการบนัทึกผูเ้ขา้ถึงระบบหรือชมเวบ็ หรือแอพพลิเคชัน่ (Log Files) โดยเก็บบนัทึกการเขา้ 
ออกแบบอตัโนมติั รวมถึงท่ีอยู่ IP, รายงานขอ้ขดัขอ้ง, กิจกรรมระบบ ตลอดจนวนัท่ี เวลา และ URL ของผูใ้ช ้โดย
สามารถเช่ือมโยงขอ้มูลดงักล่าวกบัขอ้มูลซ่ึงระบุตวับุคคลได้ พร้อมทั้งจดัเก็บบนัทึกตาม ระยะเวลาท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

กล้องวงจรปิด 

บริษทัใชก้ลอ้งวงจรปิดในการบนัทึกภาพของบุคคลและยานพาหนะของบุคคลในและรอบ ๆ สถานท่ีของ
บริษทั เพื่อผลประโยชน์ดา้นความปลอดภยัสาธารณะและเพื่อการป้องกนัและตรวจจบัอาชญากรรม กลอ้งวงจรปิด
ของบริษทัตรวจสอบทางเขา้ ห้องโถง ระเบียง ท่ีจอดรถดา้นนอกของอาคาร รอบร้ัวของอาคารและสถานท่ีท่ีผูค้น
สามารถเขา้ถึงสถานท่ีของบริษทัไดต้ลอด 24 ชัว่โมงและมีการบนัทึกและเขียนทบัขอ้มูลส่วนบุคคลอย่างต่อเน่ือง
ทุกเดือน ต าแหน่งกลอ้งถูกเลือกเพื่อลดการจบัภาพท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัจุดประสงคท่ี์ถูกตอ้งส าหรับการตรวจสอบและ
ระบบเฝ้าระวงัไม่ไดใ้ชบ้นัทึกเสียง  

การป้อนขอ้มูลสด (Live feeds) จากกลอ้งวงจรปิดจะไดรั้บการตรวจสอบเฉพาะในกรณีท่ีจ าเป็นโดยผูมี้
อ  านาจของบริษทัเท่านั้น บริษทัให้ความเช่ือมั่นว่าการป้อนข้อมูลสดและภาพท่ีบันทึกจากกล้องจะถูกดูโดย
พนักงานของบริษทัท่ีผ่านการอนุมติัเท่านั้น เน่ืองด้วยพนักงานดังกล่าวมีหน้าท่ีความรับผิดโดยตรงจึงสามารถ
เขา้ถึงขอ้มูลดงักล่าวได ้ทั้งน้ี บริษทัยงัคงเคารพความเป็นส่วนตวัของท่านโดยจะไม่มีกลอ้งวงจรปิดวางในบริเวณท่ี
พึงคาดหมายไดว้า่ตอ้งมีความเป็นส่วนตวั เช่น ในหอ้งน ้า 

 

เว็บไซต์อื่นๆ 

เวบ็ไซตข์องบริษทัอาจมีลิงคไ์ปยงัเว็บไซตท่ี์ด าเนินการโดยบุคคลภายนอก ซ่ึงรวมถึงหน่วยงานอ่ืนๆ ซ่ึง
ในกรณีดงักล่าว บริษทัไม่ใช่ผูค้วบคุมเวบ็ไซตเ์หล่านั้น และไม่ตอ้งรับผิดชอบเก่ียวกบัแนวปฏิบติัของผูด้  าเนินการ
เวบ็ไซตเ์หล่านั้นในเร่ืองขอ้มูลและความเป็นส่วนตวัของขอ้มูล 

นอกจากน้ี บริษทัอาจจดัการหรือจดัให้มีเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชัน่ส าหรับอุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนท่ีเพื่อ
บุคคลภายนอก รวมถึงการจดัการหรือจดัให้มีเวบ็ไซตห์รือแอพพลิเคชัน่ส าหรับอุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนท่ีเพื่อลูกคา้
ส าหรับนิทรรศการหรืองานอีเวนทข์องลูกคา้ เวบ็ไซตเ์หล่าน้ีเป็นของลูกคา้ของบริษทัหรือบุคคลภายนอกรายอ่ืน 
และแอพพลิเคชัน่ส าหรับอุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนท่ีดงักล่าวจดัท าส าหรับนิทรรศการของลูกคา้หรือบุคคลอ่ืนเท่านั้น 
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และบริษทัไม่ตอ้งรับผิดชอบเก่ียวกบัแนวปฏิบติัของลูกคา้และบุคคลอ่ืนดังกล่าวในเร่ืองความเป็นส่วนตวัของ
ขอ้มูล 

ก่อนท่ีท่านจะเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านบนเวบ็ไซตท่ี์มีลิงคป์รากฏอยู่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั หรือ
เวบ็ไซต์หรือแอพพลิเคชัน่ส าหรับอุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนท่ีใด ๆ ท่ีจดัการหรือจดัให้มีโดยบริษทัเพื่อบุคคลภายนอก 
บริษทัขอแนะน าให้ท่านอ่านนโยบายเร่ืองความเป็นส่วนตวัของขอ้มูล ตลอดจนขอ้ก าหนดและเง่ือนไขในการใช้
เวบ็ไซตห์รือแอพพลิเคชัน่นั้นก่อน 

7. ผู้เยาว์ 

บริษทัไม่อาจทราบอายุของผูเ้ยี่ยมชมเวบ็ไซตข์องบริษทัได ้หากท่านเป็นพ่อแม่หรือผูป้กครองของผูเ้ยาวท่ี์
ใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของตนแก่บริษทัโดยท่ีท่านไม่ทราบและไม่ไดใ้หค้วามยนิยอม ท่านอาจติดต่อบริษทัและขอให้
บริษทัลบขอ้มูลนั้นได ้ตามนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี ทั้งน้ี ผูเ้ยาว ์หมายถึง บุคคลผูมี้อายตุ ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ 

8. การให้ความยินยอม 

เท่าท่ีกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีใชบ้งัคบัอนุญาต เม่ือท่านใชห้รือเขา้ถึงเวบ็ไซต์ใดๆ 
ของบริษทั หรือใหข้อ้มูลส่วนบุคคลแก่บริษทั จะถือวา่ 

• ท่านไดใ้ห้ความยินยอมแก่บริษทัในการเก็บรวบรวม ใช้ และประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน
ตามวตัถุประสงค์ วิธีการ และรายละเอียดอ่ืนใดตามท่ีระบุขา้งตน้ (ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงได้เป็นคร้ัง
คราว) เวน้แต่และจนกว่าท่านจะแจ้งเพิกถอนความยินยอมนั้นต่อบริษทั ท่านอาจขอเพิกถอนความ
ยินยอมของท่านเม่ือใดก็ไดโ้ดยการแจง้ให้บริษทัทราบเป็นหนังสือว่าท่านขอเพิกถอนความยินยอม 
ทั้งน้ี บริษทัอาจไม่ด าเนินตามค าขอของท่านไดใ้นกรณีท่ีกฎหมายอนุญาต และ 

• ท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทในการเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่
บุคคลภายนอกและบริษทัอ่ืน ๆ ในกลุ่มบริษทับริษทั ตามวตัถุประสงค ์วิธีการ และรายละเอียดอ่ืนใด
ตามท่ีระบุขา้งตน้ วิธีการท่ีระบุขา้งตน้ ท่านอาจขอเพิกถอนความยินยอมของท่านเม่ือใดก็ไดโ้ดยการ
แจง้ใหบ้ริษทัทราบเป็นหนงัสือวา่ท่านขอเพิกถอนความยนิยอม 

หากท่านให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลอ่ืนแก่บริษทั ท่านตอ้งไดรั้บความยินยอมจากบุคคลนั้นก่อน และ
ท่านรับรองและรับประกนัว่าท่านไดรั้บความยินยอมจากบุคคลนั้นแลว้ หรือมีสิทธิโดยประการอ่ืนท่ีจะให้ขอ้มูล
ส่วนบุคคลของบุคคลนั้นแก่บริษัท เม่ือท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลนั้นแก่บริษัท จะถือว่าท่านให้ค  า
รับประกนัวา่บุคคลนั้นทราบและใหค้วามยนิยอมตามขอ้ก าหนดของนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีแลว้ 

หากกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีใช้บงัคบัก าหนดให้ตอ้งได้รับความยินยอมเพิ่มเติม 
บริษทัหรือผูใ้หบ้ริการแก่บริษทัรายใด ๆ ท่ีเป็นบุคคลภายนอก จะด าเนินการใหไ้ดรั้บความยินยอมจากท่านส าหรับ
การเก็บรวบรวมและใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ในขณะท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลนั้น 
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ท่านมีหน้าท่ีตอ้งให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านกบับริษทัเพื่อให้บริษทัสามารถด าเนินการตามค าขอของ
ท่านหรือจดัให้บริการท่ีท่านขอรับให้แก่ท่านได ้การท่ีท่านไม่อนุญาตให้เก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล โอน หรือ
เปิดเผยขอ้มูลบุคคลบางประเภทตามท่ีบริษทัไดแ้จง้หรือขอ อาจท าให้บริษทัไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมาย
ได ้หรือไม่สามารถประกอบธุรกิจ ด าเนินการทางธุรกรรมกบัท่าน  

9. สิทธิของท่าน 

9.1. สิทธิเพิกถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมของท่านเม่ือใดก็ได ้เวน้แต่กฎหมายจะได้
ก าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน ทั้งน้ี การถอนความยินยอมดงักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีท่านได้ให้ความยินยอมโดยชอบด้วยกฎหมายทก่อนการถอนความยินยอม
ดงักล่าว 

9.2. สิทธิในการลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอใหบ้ริษทัด าเนินการลบ หรือท าลายขอ้มูล
ส่วนบุคคลของท่านซ่ึงอยูใ่นความครอบครอง หรือการควบคุมของบริษทั หรือท าใหเ้ป็นขอ้มูลท่ีไม่
สามารถระบุตวัตนได ้ 

9.3. สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล ท่านมีสิทธิขอให้บริษทัโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบท่ี
สามารถอ่านหรือใช้งานไดท้ัว่ไปดว้ยเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีท างานโดยอตัโนมติัไปยงัผูค้วบคุม
ขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืน ทั้งน้ี โดยขึ้นอยูก่บัขอ้ยกเวน้ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

9.4. สิทธิในการคัดค้าน ท่านมีสิทธิคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 
หรือขอให้บริษัท ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ทั้ งน้ี บริษัท จะด าเนินการตามค าขอตาม
บทบญัญติัแห่งกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

9.5 สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านช่ัวคราว สิทธิในการจ ากดัการประมวลผลขอ้มูล 
ท่านมีสิทธิในการร้องขอให้บริษทัจ ากัดการประมวลผลขอ้มูล โดยผูค้วบคุมขอ้มูลสามารถเก็บ
ขอ้มูลส่วนบุคคลต่อไปได ้แต่ไม่สามารถน าไปประมวลผลขอ้มูลไดอี้กต่อไป เวน้แต่พนกังานจะให้
ความยนิยอมหรือไดรั้บการยกเวน้ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

9.6 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ท่านมีสิทธิขอเขา้ถึง และขอรับส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านได ้โดย
บริษทั จะด าเนินการตามค าขอของท่านภายใน 30 วนั นับแต่วนัท่ีไดรั้บค าขอ เวน้แต่กฎหมายจะ
ก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

9.7 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ท่านมีสิทธิขอให้บริษทั ด าเนินการให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน
ถูกตอ้ง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบนั ทั้งน้ี ในทุกขั้นตอนการปฏิบติังาน บริษทั จะด าเนินการตรวจสอบ
เท่าท่ีเป็นไปไดเ้พื่อให้แน่ใจว่าขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ช้บริการมีความถูกตอ้ง สมบูรณ์ และเป็น
ปัจจุบนั  

9.8 สิทธิในการร้องเรียน ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อเจา้หนา้ท่ี หรือหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลดา้นการคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคล 
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10. ติดต่อบริษัท 

หากท่านมีข้อสงสัยใดเก่ียวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวน้ี หรือประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิเก่ียวกับการ
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อสอบถามไดท่ี้ Email : grpo-pdpa@grp.co.th  

 
11. การทบทวนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัอาจทบทวนและปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีไดเ้ป็นคร้ังคราวไป เช่น เพื่อให้มีความ
สอดคล้องเม่ือมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย รวมถึงกฎหมายว่าด้วยการคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือมีการ
เปล่ียนแปลงเก่ียวกบัเทคโนโลยหีรือบริษทัของบริษทั ท่านควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตวัท่ีแสดงไวบ้น
เว็บไซต์ของบริษทัเป็นระยะ ๆ เพื่อท่ีท่านจะไดท้ราบหากมีการปรับปรุงนโยบายฉบบัน้ี ทั้งน้ี เม่ือมีการปรับปรุง
นโยบายฉบบัน้ี บริษทัจะแจง้ให้ผูใ้ช้งานทราบโดยการแสดงขอ้ความว่า “ปรับปรุงใหม่” ไวท่ี้ลิงค์ของนโยบาย
ความเป็นส่วนตวัท่ีปรากฏอยู่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัเป็นเวลา 30 วนั และบริษทัอาจขอความยินยอมจากท่าน (หาก
จ าเป็น) 

 

 

             นโยบายน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี   1 มิถุนายน 2565   เป็นตน้ไป 
           ประกาศ ณ วนัท่ี    31 พฤษภาคม 2565 

 

 
 
 
 

 

 

  ............................................................................  

  (นายเอนก ไอศวรรยศ์าลี) 
  ผูจ้ดัการทัว่ไป 


