
 นโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

 1. หลกัการและวตัถปุระสงค ์

 บรษัิท อารเ์อ็กซ ์ จํากดั ("บรษัิทฯ") มคีวามมุง่มั�นในการดําเนนิการดา้นการคุม้ครองขอ้มลู 
 สว่นบคุคลใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัตคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที� 
 เกี�ยวขอ้ง บรษัิทฯ จงึไดจั้ดทํานโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล (Personal Data Protection 
 Policy) เพื�อใหก้ารปฏบิตังิานของบรษัิทฯ เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานสากลในการคุม้ครอง 
 ขอ้มลูสว่นบคุคล รวมถงึกําหนดหลกัเกณฑใ์นการใหค้วามคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของ 
 ขอ้มลูสว่นบคุคล และมาตรการในการบรหิารจัดการ การละเมดิสทิธขิองเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลที� 
 มปีระสทิธภิาพและเหมาะสม 

 2. ขอบเขตการบงัคบัใช ้

 นโยบาย  คุม้ครอง  ขอ้มลู  สว่น  บคุคล  (Personal  Data  Protection  Policy)  ตามพ  ระ  ราช 
 บญัญัต ิ คุม้ครอง  ขอ้มลู  สว่น  บคุคล  พ  .  ศ  .  2562  และ  กฎหมาย  ที�  เกี�ยวขอ้ง  ฉบบั  นี�  ม ี ขอบเขต  การ  บงัคบั 
 ใช ้ ครอบคลมุ  การ  ประมวล  ผล  ขอ้มลู  สว่น  บคุคล  ทั �งหมด  ที�  ดําเนนิ  การ  โดย  บรษัิทฯ  รวม  ถงึ  บคุคล  ใด  ๆ  
 ซึ�ง  ลว่ง  รู ้ ขอ้มลู  สว่น  บคุคล  เนื�องจาก  เกี�ยวขอ้ง  กบั  การ  ดําเนนิ  งาน  ขอ  งบ  ร ิ ษัทฯ  ซึ�ง  จะ  ตอ้ง  ปฏบิตั ิ ตาม 
 นโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลฉบบันี� และตามกรอบที�กฎหมายกําหนด 

 ขอ้มลูสว่นบคุคลที�ดําเนนิการโดยบรษัิทฯ ใหห้มายความรวมถงึ 

 1.  ลกูคา้บคุคลธรรมดา 
 2.  ผู ้ ที�  เกี�ยวขอ้ง  กบั  ลกูคา้  Supplier  /  ผู ้ ให ้ บรกิาร  ที�  เป็น  นติบิคุคล  เชน่  กรรมการ  ผูรั้บ  มอบ 

 อํานาจ ผูแ้ทนนติบิคุคล  หรอืตวัแทนนติบิคุคล 
 3.  Supplier และผูใ้หบ้รกิารที�เป็นบคุคลธรรมดา 
 4.  ผูถ้อืหุน้ 
 5.  บคุคลภายนอกอื�นๆที�มาตดิตอ่บรษัิทฯ 
 6.  ผูส้มคัร 
 7.  พนักงาน 



 3. คาํจาํกดัความ 

 “  นโยบาย  คุม้ครอง  ขอ้มลู  สว่น  บคุคล  ”  (Personal  Data  Protection  Policy)  หมาย  ถงึ 
 นโยบาย  ที�  บรษัิทฯ  จัด  ทํา  เพื�อ  แจง้  ให ้ เจา้ของ  ขอ้มลู  สว่น  บคุคล  ทราบ  ถงึ  การ  ประมวล  ผล  ขอ้มลู  ของ 
 บรษัิทฯ  และ  ราย  ละเอยีด  ตา่ง  ๆ   ตาม  ที�  พระ  ราช  บญัญัต ิ คุม้ครอง  ขอ้มลู  สว่น  บคุคล  พ  .  ศ  .  2562  และ 
 กฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง ไดกํ้าหนดไว ้

 “  ขอ้มลู  สว่น  บคุคล  ”  หมาย  ถงึ  ขอ้มลู  เกี�ยว  กบั  บคุคล  ซึ�ง  ทําให ้ สามารถ  ระบ ุ ตวั  บคุคล  นั�น  ได ้  ไม ่
 วา่  ทาง  ตรง  หรอื  ทาง  ออ้ม  แต ่ ไม ่ รวม  ถงึ  ขอ้มลู  ของ  ผู ้ ถงึแก ่ กรรม  โดย  เฉพาะ  และ  ไม ่ รวม  ขอ้มลู  ของ 
 นติบิคุคลเชน่ ชื�อ นามสกลุ ที�อยู ่เบอรโ์ทรศพัท ์อเีมล ์ฯลฯ 

 “  ขอ้มลู  สว่น  บคุคล  ที�  ม ี ความ  ออ่น  ไหว  ”  (Sensitive  data)  หมาย  ถงึ  ขอ้มลู  สว่น  บคุคล  เกี�ยว  กบั 
 เชื�อ  ชาต ิ  เผา่  พันธุ ์  ความ  คดิ  เห็น  ทางการ  เมอืง  ความ  เชื�อ  ใน  ลทัธ ิ  ศาสนา  หรอื  ปรัชญา  พฤตกิรรม  ทาง 
 เพศ  ประวตั ิ อาชญากรรม  ขอ้มลู  สขุภาพ  ความ  พกิาร  ขอ้มลู  พันธกุรรม  ขอ้มลู  ชวีภาพ  หรอื  ขอ้มลู  อื�น 
 ใดซึ�งกระทบตอ่เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลในทํานองเดยีวกนัตามที�คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่น 
 บคุคลประกาศกําหนด 

 “การประมวลผล” หมายถงึ การเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล 

 “  เจา้ของ  ขอ้มลู  สว่น  บคุคล  ”  (Data  Subject)  หมาย  ถงึ  บคุคล  ธรรมดา  ซึ�ง  เป็น  เจา้ของ  ขอ้มลู 
 สว่นบคุคล 

 “  ผู ้ ควบคมุ  ขอ้มลู  สว่น  บคุคล  ”  (Data  Controller)  หมาย  ถงึ  บคุคล  หรอื  นติบิคุคล  อื�น  ซึ�ง  ม ี
 อํานาจ  หนา้ที�  ตดัสนิ  ใจ  เกี�ยว  กบั  การ  เกบ็  รวบรวม  ใช ้  หรอื  เปิด  เผย  ขอ้มลู  สว่น  บคุคล  ทั �งนี�  ให ้ รวม  ไป  ถงึ 
 การ  อา้ง  องิ  ใดๆ  ตาม  กฎหมาย  ที�  เกี�ยว  กบั  การ  คุม้ครอง  ขอ้มลู  สว่น  บคุคล  ที�  ม ี ความ  หมาย  หรอื  แสดง  ความ 
 หมายเหมอืนกบัหรอืคลา้ยกบัผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคล 

 “  ผู ้ ประมวล  ผล  ขอ้มลู  สว่น  บคุคล  ”  (Data  Processor)  หมาย  ถงึ  บคุคล  หรอื  นติบิคุคล  ซึ�ง  ดําเนนิ 
 การ  เกี�ยว  กบั  การ  เกบ็  รวบรวม  ใช ้  หรอื  เปิด  เผย  ขอ้มลู  สว่น  บคุคล  ตาม  คํา  สั�ง  หรอื  ใน  นาม  ของ  ผู ้ ควบคมุ 
 ขอ้มลู  สว่น  บคุคล  ซึ�ง  รวม  ไป  ถงึ  การ  อา้ง  องิ  ใดๆ  ตาม  กฎหมาย  ที�  เกี�ยว  กบั  การ  คุม้ครอง  ขอ้มลู  สว่น  บคุคล 
 ที�  ม ี ความ  หมาย  หรอื  แสดง  ความ  หมาย  เหมอืน  กบั  หรอื  คลา้ย  กบั  ผู ้ ประมวล  ผล  ขอ้มลู  สว่น  บคุคล  ทั �งนี� 
 บคุคลหรอืนติบิคุคลที�ดําเนนิการดงักลา่วไมเ่ป็นผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคล 

 “  เจา้  หนา้ที�  คุม้ครอง  ขอ้มลู  สว่น  บคุคล  ”  (Data  Protection  Officer  :  DPO)  หมาย  ถงึ  บคุคล 
 หลกัที�มบีทบาทสําคญัในการดแูลรักษาขอ้มลูสว่นบคุคลทั �งหมดของบรษัิทฯไมว่า่จะเป็นทั �งขอ้มลู 
 สว่น  บคุคล  ทั �ง  ภายใน  เชน่  (  ขอ้มลู  พนักงาน  )  หรอื  ภายนอก  (  ขอ้มลู  ลกูคา้  )  ตั �งแต ่ การ  เกบ็  จัด  เกบ็ 
 รวบรวม  ,  เปิด  เผย  ,  และ  นํา  ขอ้มลู  ไป  ใช ้ รวม  ไป  ถงึ  การ  กําหนด  ทศิทาง  การ  ใช ้ ขอ้มลู  สว่น  บคุคล  ให ้
 ปลอดภยัและสอดคลอ้งตามพระราชบญัญัตคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 



 4. การเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคล 

 บรษัิทฯ จะเกบ็ขอ้มลูสว่นบคุคลเทา่ที�จําเป็นตอ่การดําเนนิงานของบรษัิทฯ เทา่นั�น  ทั �งนี� 
 ขอ้มลูสว่นบคุคลที�บรษัิทฯเกบ็รวบรวมจะขึ�นอยูก่บัความสมัพันธข์องบรษัิทฯกบัเจา้ของขอ้มลูสว่น 
 บคุคล โดยมรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี� 

 4.1 แหลง่ที�มาของขอ้มลูสว่นบคุคล 
 (1)  ไดรั้บขอ้มลูสว่นบคุคลจากทา่นโดยตรง 

 จาก  กระบวนการ  สรรหา  และ  รับ  สมัคร  งาน  การก  รอก  ข้อมูล  ใน  ใบ  สมัคร  งาน  เอกสาร 
 แนบ  ประกอบ  การ  พจิารณา  และ  คดั  เลอืก  เขา้  ทํางาน  การ  ทํา  แบบสอบถาม  การ  สมัภาษณ ์ รวม 
 ถงึ  ขอ้มลู  และ  การ  ปรับปรงุ  ขอ้มลู  ของ  ทา่น  จาก  การ  จา้ง  งาน  หรอื  กระบวนการ  ตา่งๆ  ใน  ชว่ง  เวลา 
 ที�ทา่นเป็นพนักงานหรอืบคุลากรของบรษัิทฯ 

 จาก  กระบวนการ  ขาย  ขอ้มลู  ที�  จําเป็น  ตอ้ง  ใช ้ ใน  การ  เปิด  ลกูคา้  ราย  ใหม ่ และ  เปิด  บลิ  ขาย 
 รวมถงึประสานงานขายกบัผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง 

 จาก  กระบวนการ  จัด  ซื�อ  ขอ้มลู  ที�  จําเป็น  ตอ้ง  ใช ้ ใน  การ  ตั �ง  Vendor  ราย  ใหม ่ และ  รวม  ถงึ 
 ประสานงานจัดซื�อกบัผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง 

 (2)  ไดรั้บขอ้มลูสว่นบคุคลจากแหลง่อื�น 

 บรษัิทฯ  อาจ  รวบรวม  ขอ้มลู  ของ  ทา่น  จาก  แหลง่  อื�น  เชน่  เว็บ  ไซด ์ สมคัร  งาน  ขอ้มลู  จาก 
 บคุคล  อา้งองิ  หรอื  ผู ้ ใหก้าร  รับรอง  ขอ้มลู  จาก  การ  ตรวจ  สอบ  ประวตั ิ สว่น  ตวั  อื�นๆ  ซึ�ง  เป็น  ไป  ตาม 
 ความจําเป็นตามแตก่รณีที�กฎหมายอนุญาต 

 (3) ขอ้มลูสว่นบคุคลของบคุคลที�สาม 

 บรษัิทฯ  อาจ  ได ้ รับ  ขอ้มลู  บคุคล  ที�  สาม  ที�  ม ี ความ  เกี�ยวขอ้ง  กบั  ทา่น  โดย  ทา่น  เป็น  ผู ้ ให ้
 ขอ้มลู  กบั  บรษัิทฯ  เชน่  คู ่ สมรส  บตุร  บดิา  มารดา  สมาชกิ  ใน  ครอบครัว  บคุคล  ตดิตอ่  กรณี 
 ฉุกเฉนิ  ผูรั้บ  ผล  ประโยชน ์  บคุคล  อา้งองิ  หรอื  อดตี  นายจา้ง  ซึ�ง  บรษัิทฯ  ใช ้ ขอ้มลู  เพื�อ  จัดการ 
 สวสัดกิาร  และ  สทิธ ิ ประโยชน ์ ให ้ กบั  ทา่น  หรอื  ตดิตอ่  ใน  กรณี  ฉุกเฉนิ  หรอื  เพื�อ  อา้งองิ  ขอ้มลู  อนั 
 เป็น  ประโยชน ์ กบั  ทา่น  โปรด  แจง้  นโยบาย  คุม้ครอง  ขอ้มลู  สว่น  บคุคล  ฉบบั  นี�  แก ่ บคุคล  ที�  สาม  ดงั 
 กลา่ว  เพื�อ  ให ้ รับ  ทราบ  นโยบาย  คุม้ครอง  ขอ้มลู  สว่น  บคุคล  ขอ  งบ  ร ิ ษัทฯ  และ  ขอ  ความ  ยนิยอม 
 จาก  บคุคล  ดงั  กลา่ว  หาก  จําเป็น  เวน้  เสยี  แต ่ วา่  ม ี ขอ้  กําหนด  ทาง  กฎหมาย  อื�น  ตาม  กฎหมาย  ใน 
 การเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของบคุคลที�สามใหก้บับรษัิทฯ โดยไมต่อ้งขอความยนิยอม 

 4.2 ขอ้มลูสว่นบคุคลที�จัดเกบ็ 
 (1)  ลกูคา้บคุคลธรรมดา 

 1) ขอ้มลูรายละเอยีดสว่นตวั  เชน่ ชื�อ - สกลุ เลขที�บตัรประขาชน 
 2) ขอ้มลูการตดิตอ่  เชน่ ที�อยู ่ หมายเลขโทรศพัท ์ E-mail Address Line ID 

 บญัช ีfacebook 



 3) ขอ้มลูทางการเงนิ เชน่ ชื�อและเลขที�บญัชธีนาคาร 
 (2)  ผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบัลกูคา้นติบิคุคล 

 1) ขอ้มลูรายละเอยีดสว่นตวั  เชน่ ชื�อ - สกลุ เลขที�บตัรประขาชน 
 2) ขอ้มลูการตดิตอ่  เชน่ ที�อยู ่ หมายเลขโทรศพัท ์ E-mail Address Line ID 

 (3) คูค่า้และผูใ้หบ้รกิารซึ�งเป็นบคุคลธรรมดา 
 1) ขอ้มลูรายละเอยีดสว่นตวั  เชน่  ชื�อ - สกลุ เลขที�บตัรประขาชน เลขประจําตวัผู ้

 เสยีภาษี 
 2) ขอ้มลูการตดิตอ่  เชน่ ที�อยู ่ หมายเลขโทรศพัท ์ E-mail Address Line ID 
 3) ขอ้มลูทางการเงนิ เชน่ ชื�อและเลขที�บญัชธีนาคาร 

 (4)  ผูถ้อืหุน้ 
 1) ขอ้มลูรายละเอยีดสว่นตวั  เชน่  ชื�อ - สกลุ เลขที�บตัรประขาชน เลขประจําตวัผู ้

 เสยีภาษี 
 2) ขอ้มลูการตดิตอ่  เชน่ ที�อยู ่ หมายเลขโทรศพัท ์ E-mail Address 
 3) ขอ้มลูทางการเงนิ เชน่ ชื�อและเลขที�บญัชธีนาคาร 

 (5)  บคุคลภายนอกอื�นๆที�มาตดิตอ่บรษัิทฯ 
 1) ขอ้มลูรายละเอยีดสว่นตวั  เชน่  ชื�อ - สกลุ เลขที�บตัรประชาชน 

 (6)  ผูส้มคัร 
 1) ขอ้มลูรายละเอยีดสว่นตวั  เชน่  ชื�อ - สกลุ ชื�อเลน่  เพศ วนัเดอืนปีเกดิ อาย ุ

 เลขที�บตัรประขาชน นํ�าหนัก สว่นสงู ลายมอืชื�อ สถานภาพครอบครัว จํานวนบตุร 
 2) ขอ้มลูการศกึษา เชน่ ประวตักิารศกึษา วฒุกิารศกึษา 
 3) ขอ้มลูการทํางาน เชน่ ประวตักิารทํางาน 
 4) ขอ้มลูการตดิตอ่  เชน่ ที�อยู ่ หมายเลขโทรศพัท ์ E-mail Address 
 5) ขอ้มลูดา้นสขุภาพ เชน่ ความพกิาร โรคประจําตวั 
 6) ขอ้มลูบคุคลที�สาม เชน่ คูส่มรส สมาชกิในครอบครัว บคุคลอา้งองิหรอืบคุคล 

 ตดิตอ่กรณีฉุกเฉนิ ผูรั้บผลประโยชนจ์ากสวสัดกิารตา่งๆ โดยจัดเกบ็ขอ้มลูสว่นบคุคล 
 อนัไดแ้ก ่ชื�อ นามสกลุ ความสมัพันธ ์หมายเลขโทรศพัท ์และขอ้มลูอื�นๆ เทา่ที�จําเป็น 

 7) ขอ้มลูอื�นๆ(ถา้ม)ี  เชน่ หมายเลขทะเบยีนรถ เลขที�ใบอนุญาตขบัขี� 
 (7) พนักงาน 

 1) ขอ้มลูรายละเอยีดสว่นตวั  เชน่  ชื�อ - สกลุ ชื�อเลน่  เพศ วนัเดอืนปีเกดิ อาย ุ
 เลขที�บตัรประขาชน นํ�าหนัก สว่นสงู ลายมอืชื�อ สถานภาพครอบครัว จํานวนบตุร 

 2) ขอ้มลูการศกึษา เชน่ ประวตักิารศกึษา วฒุกิารศกึษา 



 3) ขอ้มลูการทํางาน เชน่ ประวตักิารทํางาน 
 4) ขอ้มลูการตดิตอ่  เชน่ ที�อยู ่ หมายเลขโทรศพัท ์ E-mail Address 
 5) ขอ้มลูดา้นสขุภาพ เชน่ ความพกิาร โรคประจําตวั ผลการตรวจสขุภาพ 
 6) ขอ้มลูบคุคลที�สาม เชน่ คูส่มรส สมาชกิในครอบครัว บคุคลอา้งองิหรอืบคุคล 

 ตดิตอ่กรณีฉุกเฉนิ ผูรั้บผลประโยชนจ์ากสวสัดกิารตา่งๆ โดยจัดเกบ็ขอ้มลูสว่นบคุคล 
 อนัไดแ้ก ่ชื�อ นามสกลุ ความสมัพันธ ์หมายเลขโทรศพัท ์และขอ้มลูอื�นๆ เทา่ที�จําเป็น 

 7) ขอ้มลูอื�นๆ(ถา้ม)ี  เชน่ หมายเลขทะเบยีนรถ เลขที�ใบอนุญาตขบัขี� 
 8) ขอ้มลูทางการเงนิ เชน่ ชื�อและเลขที�บญัชธีนาคาร 

 (8)  ขอ้มลูสว่นบคุคลที�ออ่นไหวที�มกีารเกบ็รวบรวม 
 บรษัิทฯ อาจเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลที�มคีวามออ่นไหว ไดแ้ก ่

 1)  ขอ้มลูชวีภาพ เชน่ ลายนิ�วมอื ระบบจดจําใบหนา้ รปูภาพถา่ยใบหนา้ 
 2)  ขอ้มลูสว่นบคุคลที�มคีวามออ่นไหวตามที�ปรากฏในเอกสารระบตุวัตน เชน่ เชื�อชาต ิ

 ศาสนา 
 บรษัิทฯจะรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผย ซึ�งขอ้มลูสว่นบคุคลที�ออ่นไหว เมื�อไดรั้บความยนิยอม 

 โดยชดัแจง้จากทา่นเทา่นั�น หรอืตามที�กฏหมายกําหนด 
 5. วตัถปุระสงคใ์นการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล 

 บรษัิทฯ ดําเนนิการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น โดยม ี
 วตัถปุระสงคภ์ายใตฐ้านในการประมวลผลขอ้มลู ดงัตอ่ไปนี� 

 (1)  การ  ปฏบิตั ิ ตาม  สญัญา  (Contract)  เพื�อ  การ  ปฏบิตั ิ ตาม  สญัญา  ที�  ทา่น  เป็น  คู ่ สญัญา  เชน่ 
 สญัญา  จา้ง  งาน  สญัญา  ซื�อ  ขาย  สญัญา  จัด  ซื�อ  จัด  จา้ง  หรอื  สญัญา  อื�นๆ  หรอื  เพื�อ  ใช ้ ใน  การ 
 ดําเนนิการตามสญัญาดงักลา่ว 

 (2)  การ  ปฏบิตั ิ ตาม  กฎหมาย  (Legal  Obligation)  เพื�อ  ปฏบิตั ิ หนา้ที�  ตาม  ที�  กฎหมาย  กําหนด 
 เชน่  กฎหมาย  คุม้ครอง  แรงงาน  กฎหมาย  ประกนั  สงัคม  กฎหมาย  เงนิ  ทดแทน  กฎหมาย 
 แรงงานสมัพันธ ์  กฎหมาย  กองทนุ  สํารอง  เลี�ยง  ชพี  กฎหมาย  ภาษี  อากร  กฎหมาย  ป้องกนั  และ 
 ปราบปรามการฟอกเงนิ กฎหมายคอมพวิเตอร ์เป็นตน้ 

 (3)  ประโยชน ์ โดย  ชอบ  ดว้ย  กฎหมาย  (Legitimate  Interest)  เพื�อ  ประโยชน ์ โดย  ชอบ  ดว้ย 
 กฎหมาย  ขอ  งบ  ร ิ ษัทฯ  โดย  ไม ่ เกนิ  ขอบเขต  ที�  ทา่น  สามารถ  คาด  หมาย  ได ้ อยา่ง  สม  เหต ุ สมผล 
 ซึ�งจะไมล่ะเมดิสทิธพิื�นฐาน หรอืสทิธ ิทางเสรภีาพของทา่น 

 (4)  ความ  ยนิยอม  (Consent)  บรษัิทฯ  จะ  ขอ  ความ  ยนิยอม  จาก  ทา่น  กรณี  ที�  ม ี กฎหมาย  กําหนด 
 ให ้ ขอ  ความ  ยนิยอม  หรอื  บรษัิทฯ  ไมม่ ี เหต ุ ให ้ ใช ้ ฐาน  การ  ประมวล  ผล  ขา้ง  ตน้  เพื�อ  ประมวล  ผล 
 ขอ้มลูสว่นบคุคลที�เกบ็รวบรวมมาจากทา่นได ้



 วตัถปุระสงคสํ์าหรับลกูคา้บคุคลธรรมดา 
 บรษัิทฯ ดําเนนิการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล โดยมวีตัถปุระสงค ์ดงัตอ่ไปนี� 

 วตัถปุระสงคใ์นการดําเนนิการ  รายละเอยีด  ฐานในการประมวลผลขอ้มลู 

 เพื�อใหข้อ้มลูเกี�ยวกบัผลติภณัฑ ์
 การบรกิาร หรอืการประชาสมัพันธ ์
 ทางการตลาด 

 การเสนอขายหรอืนําเสนอผลติภณัฑห์รอืบรกิาร ขอ้เสนอ 
 พเิศษ สทิธปิระโยชน ์และโปรโมชั�นโดยบรษัิทฯ ใหแ้ก ่
 ลกูคา้ ผา่นชอ่งทางการตดิตอ่ที�ไดรั้บจากลกูคา้ 

 - การปฏบิตัติามสญัญา 
 - ประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย 

 ใชเ้ปิดรหสัลกูคา้รายใหม ่และเปิด 
 บลิขาย 

 การนําขอ้มลูสว่นบคุคลของลกูคา้เทา่ที�จําเป็นมาบนัทกึใน 
 ระบบฐานขอ้มลูลกูคา้ของบรษัิทฯ เพื�อดําเนนิการตาม 
 สญัญาซื�อขาย 

 - การปฏบิตัติามสญัญา 
 - ประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย 

 เพื�อ  ตดิตอ่ประสานงานในการขาย 
 และ  และใหค้วามชว่ยเหลอืแก ่
 ลกูคา้ 

 การใหค้วามชว่ยเหลอืแกล่กูคา้ที�เกี�ยวขอ้งกบัการให ้
 บรกิาร อาท ิการใหข้อ้มลูเกี�ยวกบัสนิคา้และบรกิาร การ 
 ปรับปรงุขอ้มลูของลกูคา้ การชาํระคา่บรกิาร ประวตักิาร 
 ชาํระหนี� หรอืการสง่คํารอ้งขอใชส้ทิธหิรอืขอ้รอ้งเรยีนตา่ง 
 ๆ  

 - การปฏบิตัติามสญัญา 
 - ประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย 

 เพื�อพัฒนาและปรับปรงุผลติภณัฑ ์
 และบรกิาร 

 การวจัิย วเิคราะห ์และพัฒนาผลติภณัฑห์รอืบรกิารของ 
 บรษัิทฯ ใหด้ยี ิ�งขึ�นและเหมาะสมกบัความตอ้งการของ 
 ลกูคา้ 

 - การปฏบิตัติามสญัญา 
 - ประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย 

 วตัถปุระสงคสํ์าหรับผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบัลกูคา้นติบิคุคล 
 บรษัิทฯ ดําเนนิการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล โดยมวีตัถปุระสงค ์ดงัตอ่ไปนี� 

 วตัถปุระสงคใ์นการดําเนนิการ  รายละเอยีด  ฐานในการประมวลผลขอ้มลู 

 เพื�อทํา Agreement รว่มกบัทาง 
 บรษัิท 

 การนําขอ้มลูสว่นบคุคลของ  กรรมการ ผูรั้บมอบอํานาจ 
 ผูแ้ทน หรอืตวัแทน เทา่ที�จําเป็น เพื�อใชป้ระกอบในการทํา 
 สญัญาซื�อขายกบัลกูคา้นติบิคุคล 

 - การปฏบิตัติามสญัญา 
 - ประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย 

 วตัถปุระสงคสํ์าหรับคูค่า้และผูใ้หบ้รกิารซึ�งเป็นบคุคลธรรมดา 
 บรษัิทฯ ดําเนนิการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล โดยมวีตัถปุระสงค ์ดงัตอ่ไปนี� 

 วตัถปุระสงคใ์นการดําเนนิการ  รายละเอยีด  ฐานในการประมวลผลขอ้มลู 

 ขึ�นทะเบยีน Vendor ในระบบฐาน 
 ขอ้มลู Vendor ของบรษัิท 

 การนําขอ้มลูสว่นบคุคลของคูค่า้และผูใ้หบ้รกิารซึ�งเป็น 
 บคุคลธรรมดาเทา่ที�จําเป็นมาบนัทกึในระบบฐานขอ้มลู 
 Vendor ของบรษัิทฯ เพื�อดําเนนิการตามสญัญาจัดซื�อจัด 
 จา้ง 

 - การปฏบิตัติามสญัญา 
 - ประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย 

 เพื�อตดิตอ่ประสานงานในการ 
 ดําเนนิงานและตดิตามงานกบั 
 supplier 

 หลงัจากดําเนนิการสง่ PO ให ้Supplier  ไดม้กีารตดิตอ่ 
 Supplier เพื�อสอบถามขอ้มลูเกี�ยวกบักําหนดสง่ของ รวม 
 ถงึปัญหาเกี�ยวกบัการที� Supplier ไมส่ามารถสง่มอบ 
 สนิคา้ไดต้ามกําหนด 

 - การปฏบิตัติามสญัญา 
 - ประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย 



 วตัถปุระสงคสํ์าหรับผูถ้อืหุน้ 
 บรษัิทฯ ดําเนนิการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล โดยมวีตัถปุระสงค ์ดงัตอ่ไปนี� 

 วตัถปุระสงคใ์นการดําเนนิการ  รายละเอยีด  ฐานในการประมวลผลขอ้มลู 

 1. เพื�อใหข้อ้มลูแกห่น่วยงาน 
 ราชการตามที�กฎหมายกําหนด 

 1) เพื�อดําเนนิการตามกฏหมายเกี�ยวกบัการดําเนนิธรุกจิ 
 ของบรษัิทฯในสว่นที�เป็นผูถ้อืหุน้ กําหนดสง่ขอ้มลูให ้กรม 
 พัฒนาธรุกจิการคา้ ปีละ 1 ครั �ง 

 -  การปฏบิตัติามกฎหมาย 

 2. เพื�อปฏบิตัติามกฎหมายที� 
 เกี�ยวขอ้งกบัการเสยีภาษี 

 1) เพื�อดําเนนิการตามกฏหมายเกี�ยวกบัเสยีภาษีจาก 
 เงนิปันผลของผูถ้อืหุน้ บรษัิทฯจะออกหนังสอืรับรองภาษี 
 หกั ณ ที�จา่ย จากเงนิปันผลของผูถ้อืหุน้ ปีละ 1 ครั �ง 

 -  การปฏบิตัติามกฎหมาย 

 วตัถปุระสงคสํ์าหรับบคุคลภายนอกอื�นๆที�มาตดิตอ่บรษัิทฯ 
 บรษัิทฯ ดําเนนิการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล โดยมวีตัถปุระสงค ์ดงัตอ่ไปนี� 

 วตัถปุระสงคใ์นการดําเนนิการ  รายละเอยีด  ฐานในการประมวลผลขอ้มลู 

 1. เพื�อรักษาความปลอดภยัภายใน 
 บรเิวณอาคารหรอืสถานที�ของบร ิ
 ษัทฯ 

 1) เพื�อการรักษาความปลอดภยัภายในบรเิวณอาคาร 
 สํานักงานหรอืสถานที�ของบรษัิทฯ การแลกบตัรเพื�อเขา้ 
 พื�นที�อาคารสํานักงาน รวมถงึการบนัทกึภาพภายในพื�นที� 
 ของบรษัิทฯ ดว้ยกลอ้งวงจรปิด (CCTV) 

 - ประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย 

 วตัถปุระสงคสํ์าหรับผูส้มคัรงาน 
 บรษัิทฯ ดําเนนิการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล โดยมวีตัถปุระสงค ์ดงัตอ่ไปนี� 

 วตัถปุระสงคใ์นการดําเนนิการ  รายละเอยีด  ฐานในการประมวลผลขอ้มลู 

 1. เพื�อกระบวนการสรรหาบคุลากร  เพื�อพจิารณาคดัเลอืกผูส้มคัรงาน ประเมนิความเหมาะสม 
 กบัตําแหน่งงานที�บรษัิทฯ ตอ้งการสรรหา เพื�อดําเนนิการ 
 ตามขั �นตอนตา่งๆ เชน่ การรับสมคัร การทดสอบ การ 
 สมัภาษณ ์การประเมนิ การคดัเลอืก ตลอดจนการเสนอ 
 การจา้งงานใหก้บัทา่น 

 - ประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย 

 2. เพื�อตรวจสอบประวตัแิละ 
 คณุสมบตักิอ่นการจา้งงาน 

 1) เพื�อตรวจสอบวา่ที�ทา่นเคยมปีระวตักิารทํางานกบั 
 บรษัิทฯ หรอืเคยสมคัรงานกบับรษัิทฯ มากอ่นหรอืไม ่
 2) เพื�อประเมนิความสามารถหรอืคณุสมบตัขิองทา่น ภาย 
 ใตข้อบเขตที�กฎหมายอนุญาตเชน่ คณุสมบตัดิา้นวชิาชพี 
 ประวตัสิขุภาพ ประวตัอิาชญากรรม รวมถงึการสอบถาม 
 ขอ้มลูจากบคุคลอา้งองิที�ทา่นไดใ้หข้อ้มลูไวก้บับรษัิทฯ 

 - ประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย 

 - ความยนิยอม 

 3. เพื�อการจัดการภายในองคก์ร 
 เกี�ยวกบักระบวนการจา้งงาน 

 เพื�อการจัดการภายในองคก์รเกี�ยวกบักระบวนการจา้งงาน 
 เชน่ การสง่ขอ้มลูผูส้มคัรหรอืรายงานการสมัภาษณใ์หก้บั 
 ผูม้อํีานาจตดัสนิใจคดัเลอืกหรอืหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 
 กระบวนการภายในเพื�อจัดทําสญัญาจา้ง การฝึกอบรม 
 รวมถงึกระบวนการอื�นๆ ที�ตอ้งจัดPเตรยีมสําหรับพนักงาน 
 ใหม ่

 - ประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย 
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 4. เพื�อพจิารณาตําแหน่งงานอื�นที� 
 เหมาะสมในอนาคต 

 เพื�อเป็นประโยชนก์บัทา่น หากทา่นไมป่ระสบความสําเร็จ 
 สําหรับตําแหน่งงานที�ทา่นไดส้มคัรไว ้บรษัิทฯ จะเกบ็ 
 ขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นไวเ้ป็นระยะเวลา 6 เดอืน เพื�อ 
 พจิารณาและตดิตอ่ทา่นในกรณีที�มตํีาแหน่งงานใดๆ ใน 
 อนาคตที�อาจเหมาะสมกบัทา่น 

 - ประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย 

 5. เพื�อรักษาความปลอดภยัภายใน 
 บรเิวณอาคารหรอืสถานที�ของบร ิ
 ษัทฯ 

 เพื�อการรักษาความปลอดภยัภายในบรเิวณอาคารหรอืสถาน 
 ที�ของบรษัิทฯ การแลกบตัรกอ่นเขา้พื�นที�สํานักงาน/สาขา 
 รวมถงึการบนัทกึภาพภายในพื�นที�ของบรษัิทฯ ดว้ยกลอ้ง 
 วงจรปิด (CCTV) 

 - ประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย 

 วตัถปุระสงคสํ์าหรับพนักงาน 
 บรษัิทฯ ดําเนนิการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล โดยมวีตัถปุระสงค ์ดงัตอ่ไปนี� 

 วตัถปุระสงคใ์นการดําเนนิการ  รายละเอยีด  ฐานในการประมวลผลขอ้มลู 

 1. เพื�อดําเนนิการตามกระบวนการ 
 และขั �นตอนตามสญัญาจา้งงาน 
 หรอืสญัญาอื�นใดอนัเกี�ยวเนื�องกบั 
 การวา่จา้ง ระหวา่งทา่นกบับรษัิทฯ 

 1) เพื�อดําเนนิการตามกระบวนการและขั �นตอนตา่งๆ ตลอด 
 ระยะเวลาของการจา้งงาน เชน่ การจัดทําทะเบยีนพนักงาน 
 การจัดทําขอ้มลูพนักงาน การจัดทําบตัรพนักงาน การ 
 ประเมนิการทดลองงาน การปรับปรงุขอ้มลูพนักงาน การ 
 บรหิารจัดการวนัหยดุพักผอ่นประจําปี การลางานประเภท 
 ตา่งๆ การแจง้ตั �งครรภ ์การขอหนังสอืรับรอง การลาออก 
 รวมถงึการดําเนนิการตามแบบคํารอ้งขออื�นๆ ของทา่น 

 2) เพื�อดําเนนิการดา้นการบรหิารงานบคุคล เชน่ การฝึก 
 อบรม การพัฒนาทกัษะความรูค้วามสามารถ การมอบหมาย 
 งาน การมอบอํานาจ การแตง่ตั �ง การโยกยา้ย การ 
 เปลี�ยนแปลงตําแหน่งงาน การปรับโครงสรา้งองคก์ร การ 
 ประเมนิผลการปฏบิตังิาน การปรับระดบัตําแหน่งงาน การ 
 ปรับอตัราเงนิเดอืน การจา่ยโบนัส รวมถงึการสนับสนุนดา้น 
 เสน้ทางความกา้วหนา้ในอาชพีและการวางแผนสบืทอด 
 ตําแหน่งงาน 

 3) เพื�อการตรวจสอบและพสิจูนต์วัตนของทา่นเพื�อลงเวลา 
 ทํางาน และ/หรอืเพื�อเขา้พื�นที�ของบรษัิทฯ เพื�อปฏบิตังิาน 
 เขา้ประชมุ อบรมสมันา หรอืเขา้รว่มกจิกรรมตา่งๆ ของบร ิ
 ษัทฯ โดยบรษัิทฯ จะเกบ็ขอ้มลูจําลองลายนิ�วมอื และ/หรอื 
 ขอ้มลูการจดจําใบหนา้ (Face Recognition) ของทา่น 
 โดยไดรั้บความยนิยอมโดยชดัแจง้จากทา่นหรอืตามที� 
 กฎหมายอนุญาต 

 - การปฏบิตัติามสญัญา 
 - ประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย 

 - การปฏบิตัติามสญัญา 
 - ประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย 

 - ความยนิยอม 
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 2. เพื�อดําเนนิการดา้นคา่ตอบแทน 
 สวสัดกิารและสทิธปิระโยชน ์

 1) เพื�อดําเนนิการดา้นการจา่ยคา่จา้งหรอืผลตอบแทนอื�น 
 เชน่ การตรวจสอบเวลาเขา้ออกงาน การทํางานลว่งเวลา 
 หรอืทํางานในวนัหยดุ การลาประเภทตา่งๆ การขาดงาน 
 หรอืละทิ�งหนา้ที� การจัดทําเงนิเดอืนและกระบวนการจา่ย 
 เงนิเดอืนและผลตอบแทน 

 2) เพื�อดําเนนิการจัดใหม้สีวสัดกิารและสทิธปิระโยชนต์า่งๆ 
 ใหก้บัทา่น เชน่ การตรวจสขุภาพประจําปี ประกนัสขุภาพ 
 อบุตัเิหตกุลุม่พนักงาน ประกนัภยัรถพนักงานกองทนุสํารอง 
 เลี�ยงชพี เงนิกูฉุ้กเฉนิ เงนิชว่ยเหลอืสวสัดกิารตา่งๆ เชน่ 
 สมรส ครอบครัวหรอืพนักงานเสยีชวีติ 

 - การปฏบิตัติามสญัญา 

 3. เพื�อดําเนนิการตามกฎหมายที� 
 เกี�ยวขอ้ง 

 1) เพื�อดําเนนิการตามกฎหมายตา่งๆ เชน่ การจัดทํา 
 ทะเบยีนลกูจา้ง การหกัและชาํระภาษี การหกัประกนัสงัคม 
 การอายดัและนําสง่เงนิเดอืน โบนัส คา่ตอบแทนตา่งๆ ตาม 
 คําสั�งหรอืหมายหรอืหนังสอืแจง้ใหอ้ายดัและนําสง่เงนิตาม 
 กฎหมาย เชน่ การบงัคบัคด ีกองทนุกูย้มืเพื�อการศกึษา 

 2) เพื�อดําเนนิการจัดตั �งคณะกรรมการสวสัดกิาร และดําเนนิ 
 กจิกรรมตา่งๆ ตามที�กฎหมายกําหนด 

 3) เพื�อดําเนนิการพจิารณาเกี�ยวกบัการลา หรอืขอ้มลูดา้น 
 การแพทยท์ี�เกี�ยวกบัสขุภาพ ความไมส่มบรูณห์รอื 
 ทพุพลภาพ เพื�อคุม้ครองแรงงาน รวมถงึการใหค้วามชว่ย 
 เหลอืในกรณีทา่นไดรั้บบาดเจ็บจากการทํางาน เพื�อ 
 สขุภาพและความปลอดภยัในที�ทํางาน 

 -  การปฏบิตัติามกฎหมาย 

 4. เพื�อดําเนนิการสนับสนุนขอ้มลู 
 และกระบวนการตา่งๆ ภายใน 
 บรษัิทฯ 

 1) เพื�อการรายงาน วเิคราะห ์ทําสถติ ิในดา้นการเงนิและ 
 ธรุกจิ เพื�อการบรหิารจัดการ การวางแผนงบประมาณ และ 
 การบรหิารดา้นการบญัช ีและการวางแผนทางธรุกจิ 

 2) เพื�อสนับสนุนขอ้มลูในการดําเนนิการตามขั �นตอน หรอื 
 กระบวนการตา่งๆ ภายในบรษัิทฯ ซึ�งอาจมกีารนําสง่ขอ้มลู 
 ของทา่น ใหก้บัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง โดยใชข้อ้มลูเทา่ที� 
 จําเป็นและเป็นไปตามวตัถปุระสงคใ์นแตล่ะกระบวนการ 

 3) เพื�อกําหนดสทิธกิารใชง้านระบบตา่งๆ และการเขา้ถงึ 
 ขอ้มลูสว่นบคุคล สนับสนุนดา้นเครื�องมอือปุกรณเ์พื�อ 
 อํานวยความสะดวกในการทํางานใหก้บัทา่น 

 4) เพื�อดําเนนิการจัดการทรัพยส์นิของบรษัิทฯ ที�สง่มอบให ้
 กบัพนักงาน เชน่ Ipad โทรศพัทม์อืถอื กญุแจคอมพวิเตอร ์
 /Notebook 

 5) เพื�อดําเนนิการเรื�องการเดนิทางหรอืที�พัก ที�เกี�ยวกบัการ 
 ทํางาน การเบกิเงนิชว่ยเหลอืการเดนิทางไปปฏบิตังิาน 
 นอกสถานที� การเบกิคา่เดนิทาง รวมถงึการเบกิจา่ยคา่ใช ้
 จา่ยตา่งๆ ที�เกี�ยวกบัการทํางาน 

 - การปฏบิตัติามสญัญา 
 - ประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย 
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 5. เพื�อดําเนนิการดา้นกจิกรรมตา่งๆ 
 สําหรับพนักงาน ทั �งภายในและ 
 ภายนอกองคก์ร 

 1) เพื�อการจัดกจิกรรมหรอืการเขา้รว่มกจิกรรมตา่งๆ ทั �ง 
 ภายในและภายนอกบรษัิทฯ รวมถงึการประกาศผล หรอื 
 ประชาสมัพันธก์จิกรรมตา่งๆ ซึ�งอาจมกีารใชข้อ้มลูสว่น 
 บคุคลเชน่ ชื�อ-นามสกลุ ภาพนิ�งหรอืภาพเคลอืนไหวของ 
 ทา่นจากการเขา้รว่มกจิกรรมตา่งๆ เผยแพรเ่พื�อ 
 ประชาสมัพันธต์ามวตัถปุระสงคข์องแตล่ะกจิกรรม 

 2) เพื�อการจัดอบรม สมัมนา/ดงูาน รวมถงึการทํากจิกรรม 
 นอกสถานที� เพื�ออํานวยความสะดวกใหก้บัทา่น บรษัิทฯ 
 อาจเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นเทา่ที�จําเป็นใหก้บัผู ้
 ใหบ้รกิารภายนอก เพื�อจัดเตรยีม รถโดยสาร อาหาร ที�พัก 
 และสถานที�ตา่งๆ ใหก้บัทา่น 

 3) เพื�อทดสอบความรูค้วามเขา้ใจ ทําแบบสอบถาม หรอื 
 สํารวจความคดิเห็นของทา่น และประเมนิผลจากการ 
 ทดสอบหรอืสํารวจดงักลา่ว 

 - การปฏบิตัติามสญัญา 
 - ประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย 

 6. เพื�อการตรวจสอบ กํากบัดแูล 
 และบรหิารความเสี�ยง 

 1) เพื�อการตรวจสอบการสื�อสารที�เกี�ยวกบัการทํางาน 
 บรษัิทฯ จําเป็นและขอสงวนสทิธิ�ในการตรวจตราและตรวจ 
 สอบการสื�อสารทางอเิลคทรอนกิส ์ที�ไดส้ง่โดยใชบ้ญัช ี
 เครอืขา่ย หรอือปุกรณท์ี�บรษัิทฯ ไดใ้หไ้วก้บัทา่นเพื�อการ 
 ปฏบิตังิาน เพื�อที�จะมั�นใจไดว้า่ทรัพยากรดา้นสารสนเทศ 
 ของบรษัิทฯ ถกูใชอ้ยา่งถกูตอ้ง เป็นไปตามกฎหมายและ 
 นโยบายของบรษัิทฯ 

 2) เพื�อการกํากบัดแูลการปฏบิตังิานใหม้ปีระสทิธภิาพและ 
 เป็นไปตามกฎและขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ 

 - การปฏบิตัติามสญัญา 
 - ประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย 

 7. เพื�อรักษาความปลอดภยัภายใน 
 บรเิวณอาคารหรอืสถานที�ของบร ิ
 ษัทฯ 

 1) เพื�อการรักษาความปลอดภยัภายในบรเิวณอาคาร 
 สํานักงานหรอืสถานที�ของบรษัิทฯ การแลกบตัรเพื�อเขา้ 
 พื�นที�อาคารสํานักงาน/สาขา รวมถงึการบนัทกึภาพภายใน 
 พื�นที�ของบรษัิทฯ ดว้ยกลอ้งวงจรปิด (CCTV) 

 - ประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย 

 8. เพื�อบรหิารจัดการขอ้มลูสําหรับ 
 อดตีพนักงาน 

 1) เพื�อบรหิารความตอ่เนื�องของธรุกจิ เพื�อใหเ้ขา้ใจและ 
 เกบ็หลกัฐานการตดัสนิใจตา่งๆ ในบทบาทหนา้ที�ของทา่น 
 และเพื�อรักษาความรูใ้หค้งอยูก่บัธรุกจิหลงัจากที�ทา่นได ้
 ออกจากบรษัิทฯ ไป 

 2) บรษัิทฯ อาจใหท้า่นทําแบบสอบถามเพื�อใหเ้ขา้ใจวา่ 
 ทําไมทา่นถงึไดต้ดัสนิใจลาออกจากบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ 
 จําเป็นตอ้งใชข้อ้มลูเพื�อการวเิคราะห ์ปรับปรงุการดําเนนิ 
 การ และเกบ็รักษาพนักงานของบรษัิทฯ 

 3) บรษัิทฯ จะจัดเกบ็ขอ้มลูของทา่นไวเ้ป็นระยะเวลา 10 ปี 
 นับจากวนัที�พน้สภาพการเป็นพนักงานหรอืบคุลากรของบร ิ
 ษัทฯ เพื�อวตัถปุระสงคใ์นการพสิจูนต์รวจสอบกรณีอาจเกดิ 
 ขอ้พพิาทภายในอายคุวามตามที�กฎหมายกําหนด 

 - ประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย 



 6. การใชแ้ละการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล 
 ในบางกรณี บรษัิทฯอาจจะเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นเพื�อปฏบิตัติามกฏหมาย ซึ�งรวมถงึ 

 หน่วยงานที�บงัคบัใชก้ฏหมาย ศาล กรมบงัคบัคด ีผูม้อํีานาจ หน่วยงานรัฐบาล หรอืหน่วยงานที�หาก 
 บรษัิทฯเชื�อวา่มคีวามจําเป็นตอ้งปฏบิตัติามกฏหมาย หรอืเพื�อป้องกนัสทิธขิองบรษัิทฯ สทิธขิองบคุคล 
 ที�สาม หรอืเพื�อความปลอดภยัของบคุคล หรอืเพื�อตรวจสอบ ป้องกนั หรอืแกไ้ขปัญหาทจุรติ ความ 
 มั�นคง ความปลอดภยั รวมถงึความเสี�ยงอื�นๆ 
 7.  ระยะเวลาในการเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคล 

 บรษัิทฯจะจัดเกบ็ขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นไว ้โดยมรีะยะเวลาเทา่ที�จําเป็นตอ่การดําเนนิการตาม 
 วตัถปุระสงคท์ี�บรษัิทฯไดรั้บขอ้มลูดงักลา่วมา ทั �งนี� เพื�อการปฏบิตัติามกฏหมาย บรษัิทฯอาจตอ้งเกบ็ 
 ขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นไวน้านขึ�นหากกฏหมายกําหนด  เมื�อพน้ระยะเวลาการเกบ็รักษาดงักลา่ว 
 บรษัิทฯ จะดําเนนิการลบ ทําลาย หรอืทําใหข้อ้มลูสว่นบคุคลเป็นขอ้มลูที�ไมส่ามารถระบตุวับคุคลที�เป็น 
 เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลได ้
 8. สทิธขิองเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล 

 นโยบาย  นี�  ได ้ จัด  ทํา  ขึ�น  เพื�อ  ทําให ้ เจา้ของ  ขอ้มลู  สว่น  บคุคล  มั�นใจ  วา่  สามารถ  ใช ้ สทิธ ิ ดงั  ตอ่  ไป  นี�  ที�  ม ี อยู ่
 ตามพระราชบญัญัตคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งได ้

 1.  สทิธ ิ ใน  การ  เพกิ  ถอน  ความ  ยนิยอม  (right  to  withdraw  consent):  เจา้ของ  ขอ้มลู  สว่น  บคุคล  ม ี
 สทิธใินการเพกิถอนความยนิยอมในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลที�เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล 
 ได ้ ให ้ ความ  ยนิยอม  กบั  บรษัิทฯ  ได ้  ตลอด  ระยะ  เวลา  ที�  ขอ้มลู  สว่น  บคุคล  ของ  เจา้ของ  ขอ้มลู  สว่น 
 บคุคลอยูก่บับรษัิทฯ 

 2.  สทิธ ิ ใน  การ  เขา้  ถงึ  ขอ้มลู  สว่น  บคุคล  (right  of  access):  เจา้ของ  ขอ้มลู  สว่น  บคุคล  ม ี สทิธ ิ ใน  การ 
 เขา้  ถงึ  ขอ้มลู  สว่น  บคุคล  ของ  เจา้ของ  ขอ้มลู  สว่น  บคุคล  และ  ขอ  ให ้ บรษัิทฯ  ทํา  สําเนา  ขอ้มลู  สว่น 
 บคุคล  ดงั  กลา่ว  รวม  ถงึ  ขอ  ให ้ บรษัิทฯ  เปิด  เผย  การ  ได ้ มา  ซึ�ง  ขอ้มลู  สว่น  บคุคล  ที�  เจา้ของ  ขอ้มลู  สว่น 
 บคุคลไมไ่ดใ้หค้วามยนิยอมตอ่บรษัิทฯ ใหแ้กเ่จา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลได ้

 3.  สทิธ ิ ใน  การ  แกไ้ข  ขอ้มลู  สว่น  บคุคล  ให ้ ถกู  ตอ้ง  (right  to  rectification):  เจา้ของ  ขอ้มลู  สว่น  บคุคล 
 มสีทิธใินการขอใหบ้รษัิทฯ แกไ้ขขอ้มลูที�ไมถ่กูตอ้ง หรอื เพิ�มเตมิขอ้มลูที�ไมส่มบรูณ ์

 4.  สทิธ ิ ใน  การ  ลบ  ขอ้มลู  สว่น  บคุคล  (right  to  erasure):  เจา้ของ  ขอ้มลู  สว่น  บคุคล  ม ี สทิธ ิ ใน  การ  ขอ 
 ใหบ้รษัิทฯ ทําการลบขอ้มลูของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลดว้ยเหตบุางประการได ้

 5.  สทิธ ิ ใน  การ  ระงับ  การ  ใช ้ ขอ้มลู  สว่น  บคุคล  (right  to  restriction  of  processing):  เจา้ของ  ขอ้มลู 
 สว่นบคุคลมสีทิธใินการระงับการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลดว้ยเหตบุาง 
 ประการได ้

 6.  สทิธ ิ ใน  การ  ให ้ โอน  ยา้ย  ขอ้มลู  สว่น  บคุคล  (right  to  data  portability):  เจา้ของ  ขอ้มลู  สว่น  บคุคล 
 มสีทิธใินการโอนยา้ยขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลที�เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล 
 ให ้ ไว ้ กบั  บรษัิทฯ  ไป  ยงั  ผู ้ ควบคมุ  ขอ้มลู  สว่น  บคุคล  ราย  อื�น  หรอื  ตวั  เจา้ของ  ขอ้มลู  สว่น  บคุคล  เอง 
 ดว้ยเหตบุางประการได ้



 7.  สทิธ ิ ใน  การ  คดัคา้น  การ  ประมวล  ผล  ขอ้มลู  สว่น  บคุคล  (right  to  object):  เจา้ของ  ขอ้มลู  สว่น 
 บคุคลมสีทิธใินการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลดว้ย 
 เหตบุางประการได ้

 อยา่งไร  กด็ ี บรษัิทฯ  อาจ  ปฏเิสธ  การ  ใช ้ สทิธ ิ ดงั  กลา่ว  ขา้ง  ตน้  ของ  เจา้ของ  ขอ้มลู  สว่น  บคุคล  ได ้ ตาม 
 หลกัเกณฑท์ี�บรษัิทฯ กําหนด โดยไมข่ดัตอ่กฎหมาย 

 เจา้ของ  ขอ้มลู  สว่น  บคุคล  สามารถ  ใช ้ สทิธ ิ ดงั  กลา่ว  ขา้ง  ตน้  ได ้ โดย  สง่  คํารอ้ง  มา  ยงั  บรษัิทฯ  ผา่น  ชอ่ง 
 ทาง  ตดิตอ่  โดย  บรษัิทฯ  จะ  ดําเนนิ  การ  จัดการ  กบั  คํารอ้ง  ของ  ทา่น  ไม ่ เกนิ  30  (  สามสบิ  )  วนั  นับ  แต ่ ที�  ได ้
 บรษัิทฯ  ได ้ รับคํา  รอ้ง  ใน  กรณี  ที�  บรษัิทฯ  ปฏเิสธ  คํารอ้ง  ขอ  ขา้ง  ตน้  บรษัิทฯ  จะแจง้  เหตผุล  ของ  การ  ปฏเิสธ 
 ใหเ้จา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลทราบ 

 เจา้ของ  ขอ้มลู  สว่น  บคุคล  ม ี สทิธ ิ รอ้ง  เรยีน  ตอ่  คณะ  กรรมการ  คุม้ครอง  ขอ้มลู  สว่น  บคุคล  หรอื  เจา้  หนา้ที�  รัฐ 
 ที�  ม ี อํานาจ  ตาม  กฎหมาย  ใน  กรณี  ที�  บรษัิทฯ  ผู ้ ประมวล  ผล  ขอ้มลู  สว่น  บคุคล  ลกูจา้ง  หรอื  ผูรั้บ  จา้ง  ของ 
 บรษัิทฯ  ฝ่าฝืน  ไม ่ ปฏบิตั ิ ตามพ  ระ  ราช  บญัญัต ิ คุม้ครอง  ขอ้มลู  สว่น  บคุคล  พ  .  ศ  .2562  หรอื  กฎหมาย  ที� 
 เกี�ยวขอ้ง 

 9. การรกัษาความปลอดภยัสาํหรบัขอ้มลูสว่นบคุคล 
 บรษัิทฯ กําหนดใหม้มีาตรการรักษาความมั�นคงปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบคุคลที�เหมาะสม เพื�อ 

 ป้องกนัการสญูหาย การเขา้ถงึ การใช ้การเปลี�ยนแปลง การแกไ้ข หรอืการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล 
 โดยไมม่อํีานาจหรอืโดยขดัตอ่กฎหมาย ซึ�งสอดคลอ้งกบันโยบายและวธิปีฏบิตัดิา้นความมั�นคง 
 ปลอดภยัสารสนเทศของบรษัิทฯ และกฎหมายที�บงัคบัใช ้

 ใน  กรณี  ที�  บรษัิทฯ  ได ้ วา่  จา้ง  หน่วย  งาน  หรอื  บคุคล  ภายนอก  ให ้ ดําเนนิ  การ  เกี�ยว  กบั  การ  เกบ็  รวบรวม  ใช ้
 หรอื  เปิด  เผย  ขอ้มลู  สว่น  บคุคล  ของ  เจา้ของ  ขอ้มลู  สว่น  บคุคล  ใน  ฐานะ  ผู ้ ประมวล  ผล  ขอ้มลู  สว่น  บคุคล  นั�น 
 บรษัิทฯ  จะ  จัด  ให ้ ม ี ขอ้  ตกลง  ซึ�ง  ระบ ุ สทิธ ิ และ  หนา้ที�  ระ  หวา่  งบ  ร ิ ษัทฯ  และ  บคุคล  ที�  บรษัิทฯ  มอบ  หมาย  โดย 
 บคุคลดงักลา่วในฐานะผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลมหีนา้ที�ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลตามขอบเขต 
 ที�ระบใุนขอ้ตกลงและตามคําสั�งของบรษัิทฯ เทา่นั�นโดยไมส่ามารถประมวลผลเพื�อวตัถปุระสงคอ์ื�นได ้

 10. การเปลี�ยนแปลงนโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 
 บรษัิทฯอาจเปลี�ยนแปลงนโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลนี� เป็นครั �งคราว หากมกีารเปลี�ยนแปลง 

 แนวทางปฏบิตัวิา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของบรษัิทฯอนัเนื�องมาจากเหตผุลตา่งๆ เชน่ การ 
 เปลี�ยนแปลงทางเทคโนโลย ีการเปลี�ยนแปลงทางกฏหมาย โดยการแกไ้ขนโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่น 
 บคุคลนี�จะมผีลบงัคบัใชเ้มื�อบรษัิทฯเผยแพรบ่นเว็บไซตข์องบรษัิทฯ  www.rx.co.th  อยา่งไรกต็าม 
 หากการแกไ้ขดงักลา่วมผีลกระทบอยา่งมนัียสําคญัตอ่ทา่นในฐานะเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล บรษัิทฯ 
 จะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ตามความเหมาะสม กอ่นที�การเปลี�ยนแปลงนั�นจะมผีลใชบ้งัคบั 

http://www.rx.co.th/


 11. การตดิตอ่บรษิทัฯ หรอืเจา้หนา้ที�คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 
 หากทา่นมขีอ้สงสยัเกี�ยวกบัแนวทางปฏบิตัขิองบรษัิทฯ ที�เกี�ยวขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น 

 ทา่นสามารถตดิตอ่บรษัิทฯ หรอื เจา้หนา้ที�คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของบรษัิทฯไดต้ามรายละเอยีด 
 ดา้นลา่ง โดยบรษัิทฯยนิดทีี�จะชว่ยเหลอืทา่นในการใหข้อ้มลู ขอ้เสนอแนะ และขอ้รอ้งเรยีน โดยตดิตอ่ 
 บรษัิทฯ 

 (1)  บรษัิท อารเ์อ็กซ ์ จํากดั 
 -  ที�อยูสํ่านักงานใหญ ่: 93/90 ประชานุกลู 2 ถ. รัชดาภเิษก  แขวงบางซื�อ 

 เขตบางซื�อ กรงุเทพฯ  10800 
 -  เบอรต์ดิตอ่ 02 910 0950-60  (วนัเวลาทําการ จันทร-์ศกุร ์ 08.00-17.00 น.) 

 (2)  เจา้หนา้ที�คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 
 -  ที�อยูสํ่านักงานใหญ ่: 93/90 ประชานุกลู 2 ถ. รัชดาภเิษก  แขวงบางซื�อ 

 เขตบางซื�อ กรงุเทพฯ  10800 
 -  เบอรต์ดิตอ่ : 02 910 0950-60 ตอ่ 1231  (วนัเวลาทําการ จันทร-์ศกุร ์08.00-17.00 น.) 
 -  E-mail :  dpo@rx.co.th 

 มผีลตั �งแต ่ วนัที� 1 มถินุายน พ.ศ. 2565 
 บรษัิท อารเ์อ็กซ ์ จํากดั 
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