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นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   
บริษัท เคเอสซีท ีจ ากดั 

 
ปรับปรุงล่าสุดเม่ือ พฤษภาคม 2565 

   บริษทั เคเอสซีที จ ากดั  เรียกวา่ “บริษทัฯ” ตระหนกัถึงความส าคญัและหนา้ท่ีภายใต ้ พระราชบญัญติั
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 โดยใหค้วามส าคญัในการเคารพสิทธิความเป็นส่วนตวัท่ีจะคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคลของทุกท่านใหมี้ความปลอดภยั นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ี ใหใ้ชก้บัขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ผูส้มคัรงานและบุคลากรของบริษทัฯเพื่อท่ีบริษทัฯ เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านอยา่งไร ขอ้มูลใดบา้งท่ี
บริษทัฯ จดัเก็บ มีวตัถุประสงคใ์ดในการเก็บขอ้มูลและประเมินผล มีมาตรการในการรักษาปกป้องขอ้มูลของท่าน
อยา่งไร รวมถึงสิทธิตามกฎหมายของท่านในฐานะเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้า 
 1.1การเก็บขอ้มูลในการติดต่อ ท่ีอยู ่อีเมล ์โทรศพัท ์หรือรายละเอียดในลกัษณะเดียวกนักบัขอ้มูลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 
1.2ขอ้มูลทางการเงินและ ธุรกรรม รวมถึง รายละเอียดเก่ียวกบัการช าระเงินใหก้บัคู่คา้ซ่ึง  กนัและกนั 
1.3ขอ้มูลส่วนบุคคลใหมี้การด าเนินการอยา่งจ ากดั เพียงเท่าท่ีจ าเป็น หรือตามแนวทางท่ีบริษทัฯไดจ้ดัท าไว ้
1.4ขอ้มูลการใชง้าน รวมถึง ขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีท่ีท่านใชเ้วบ็ไซต ์ผลิตภณัฑ ์และบริการของเรา และขอ้เสนอแนะจาก
ท่านเก่ียวกบัประสบการณ์ของท่านในการใชเ้วบ็ไซต ์ผลิตภณัฑ ์หรือบริการของเรา 

 
 

2. ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง 
2.1 ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) หมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล ซ่ึงท าใหส้ามารถระบุตวับุคคลนั้นได ้

ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม แต่ไม่รวมถึงขอ้มูลของผูท่ี้ถึงแก่กรรม เช่น ช่ือ นามสกุล หมายเลขโทรศพัท ์ ท่ีอยู ่ อีเมล ์
หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน รูปถ่าย   เป็นตน้ 

2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) หมายถึง ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีกฎหมาย
ก าหนดเป็นการเฉพาะ เช่น เช้ือชาติ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเช่ือในลทัธิ ศาสนา หรือปรัชญา พฤติกรรมทาง
เพศ ประวติัอาชญากรรม ขอ้มูลสุขภาพ ความพิการ ขอ้มูลสหภาพแรงงาน  หรือขอ้มูลอ่ืนใดในท านองเดียวกนัท่ี
กฎหมายก าหนด ซ่ึงบริษทัฯ ตอ้งด าเนินการดว้ยความระมดัระวงัเป็นพิเศษ โดยหากบริษทัฯจะใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูล
ส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหว ต่อเม่ือไดรั้บความยนิยอมโดยชดัแจง้จากท่านก่อน 
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กรณีบริษทัฯ ไดรั้บส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ เพื่อวตัถุประสงคใ์น
การพิสูจน์ตวัตนในการสมคัรงาน การเปล่ียนแปลงขอ้มูลพนกังาน   ซ่ึงถือวา่เป็นขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความ
อ่อนไหว (Sensitive Personal Data) บริษทัฯ ไม่มีนโยบายจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหวจากท่าน ยกเวน้
ในกรณีท่ีบริษทัฯ ไดรั้บความยนิยอมจากท่าน   

 
3. ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษัทฯ รวบรวม 

บริษทัฯ ไดจ้ดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเท่าท่ีจ าเป็น ตามวตัถุประสงคใ์นการใชข้อ้มูลท่ีบริษทัฯ ทั้งน้ี
ไดจ้ าแนกประเภทของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัฯ จดัเก็บไว ้ดงัน้ี 

 
3.1 ส าหรับผู้สมัครงาน 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล                                                     รายละเอยีด 

ขอ้มูลส่วนบุคคลพื้นฐาน เช่น ค าน าหนา้ ช่ือ นามสกุล ช่ือเล่น เพศ รูปถ่าย น ้าหนกั ส่วนสูง วนัเดือนปีเกิด 
อาย ุสัญชาติ เลขท่ีประจ าตวัประชาชน ท่ีอยูปั่จจุบนั  
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น อีเมล หมายเลขโทรศพัท ์สถานภาพการสมรสประวติัการ
ท างาน สถานภาพทางทหาร ประวติัการศึกษา  

ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความ
อ่อนไหว 

เช่น ขอ้มูลสุขภาพ ประวติัอาชญากรรม โดยไดรั้บความยินยอมโดยชดัแจง้จาก
ท่าน  

ขอ้มูลอ่ืนๆ เช่น ประวติัส่วนตวั (Resume  ประวติัการเรียนรู้ ทกัษะความสามารถ ใบอนุญาต
ต่างๆ ขอ้มูลจาก สัมภาษณ์ บนัทึกภาพจากกลอ้งวงจรปิด (CCTV) 

 
3.2 ส าหรับพนักงานและบุคลากรของบริษัทฯ 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล                                                                                 รายละเอยีด 

ขอ้มูลส่วนบุคคลพื้นฐาน เช่น ค าน าหนา้ ช่ือ นามสกุล ช่ือเล่น เพศ รูปถ่าย น ้าหนกั ส่วนสูง วนัเดือนปีเกิด 
อาย ุสัญชาติ เลขท่ีประจ าตวัประชาชน เลขท่ีหนงัสือเดินทาง เลขท่ีประกนัสังคม 
เลขท่ีใบอนุญาตขบัขี่ เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี เลขท่ีบญัชี  ประวติัการคดัเลือก
ทหาร ประวติัการศึกษา ประวติัการท างาน 
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ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล                                                                                 รายละเอยีด 

ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความ
อ่อนไหว 

เช่น ขอ้มูลสุขภาพ ประวติัอาชญากรรม โดยไดรั้บความยินยอมโดยชดัแจง้จาก
ท่านหรือตามท่ีกฎหมายอนุญาต 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการจา้งงาน เช่น   ต าแหน่งงาน สังกดั สถานภาพการเป็นพนกังาน วนัท่ีเร่ิมงาน วนัท่ีส้ิน
สภาพการเป็นพนกังาน อายงุาน ผลการปฏิบติังาน ค่าจา้ง  ประวติัการมาท างาน 
การท างานล่วงเวลา  การลา   กองทุนส ารองเล้ียงชีพ การเบิกใชส้วสัดิการ เหตุผล
การลาออก การประเมินผลการทดลองงาน  การประเมินผลการปฏิบติังาน การ
ปรับต าแหน่งงาน   การโยกยา้ย การเปล่ียนต าแหน่งงาน การลงโทษ 

ขอ้มูลอ่ืนๆ เช่น ประวติัส่วนตวั (Resume ) ประวติัการเรียนรู้   ใบอนุญาตต่างๆ  
ขอ้มูลจากการ สัมภาษณ์ ขอ้มูลการส่ือสารผา่นโซเชียลมีเดีย  ขอ้มูลทางการเงิน 
ความคิดเห็น ต าแหน่งท่ีตั้ง   บนัทึกเสียง บนัทึกภาพจากกลอ้งวงจรปิด (CCTV)  
ภาพน่ิงหรือภาพเคลือนไหวจากการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีบริษทัฯ จดั  

ขอ้มูลบุคคลท่ีสาม เช่น คู่สมรส สมาชิกในครอบครัว บุคคลอา้งอิงหรือบุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน 
ผูรั้บผลประโยชน์จากสวสัดิการต่างๆ  หรือขอ้มูลอ่ืนๆ เท่าท่ีจ าเป็น 

 
4. แหล่งท่ีมาของข้อมูลส่วนบุคคล 

4.1 ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากท่าน 
จากการรับสมคัรงาน การกรอกขอ้มูลในใบสมคัรงาน เอกสารแนบการคดัเลือกเขา้ท างาน   การสัมภาษณ์ 

รวมถึงขอ้มูลและการปรับปรุงขอ้มูลของท่านจากการจา้งงาน  ในช่วงเวลาท่ีท่านเป็นพนกังานหรือบุคลากรของ
บริษทัฯ 

4.2 ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากที่อ่ืน 
บริษทัฯ อาจรวบรวมขอ้มูลของท่านจากแหล่งอ่ืน เช่น ตวัแทนจดัหางาน เวบ็ไซดส์มคัรงาน   ซ่ึงเป็นไปตาม

ความจ าเป็นตามแต่กรณีท่ีกฎหมายอนุญาต 
4.3 ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลท่ีสาม 
บริษทัฯ อาจไดรั้บขอ้มูลบุคคลท่ีสามท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัท่านโดยท่านเป็นผูใ้หข้อ้มูลกบับริษทัฯ เช่น คู่

สมรส บุตร บิดา มารดา สมาชิกในครอบครัว บุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน   โปรดแจง้นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล
ฉบบัน้ีแก่บุคคลท่ีสามดงักล่าว เพื่อให้รับทราบนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทัฯ และขอความยนิยอม
จากบุคคลดงักล่าวหากจ าเป็น   
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5. วัตถุประสงค์ในการเกบ็รวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ ด าเนินการเก็บรวบรวม ใช ้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีวตัถุประสงคภ์ายใตฐ้าน
ในการประมวลผลขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 

5.1 การปฏิบัติตามสัญญา (Contract) เพื่อการปฏิบติัตามสัญญาท่ีท่านเป็นคู่สัญญา เช่น สัญญาจา้งงาน หรือ
สัญญาอ่ืน หรือเพื่อใชใ้นการด าเนินการตามค าขอ/ใบสมคัรของท่านก่อนเขา้ท าสัญญา ตามสมควร 

5.2 การปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation) เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนด เช่น กฎหมาย
คุม้ครองแรงงาน กฎหมายประกนัสังคม กฎหมายเงินทดแทน   กฎระเบียบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ กฎหมายภาษีอากร   

5.3 ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest) เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทั
ฯ โดยไม่เกินขอบเขตท่ีท่านสามารถคาดหมายไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล ซ่ึงจะไม่ละเมิดสิทธิพื้นฐาน ของท่าน 

5.4 ความยินยอม (Consent) บริษทัฯ จะขอความยนิยอมจากท่าน กรณีท่ีมีกฎหมายก าหนดใหข้อความ
ยนิยอม หรือบริษทัฯ ไม่มีเหตุใหใ้ชฐ้านการประมวลผลขา้งตน้เพื่อประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก็บรวบรวมมา
จากท่าน 

วัตถุประสงค์ส าหรับผู้สมัครงาน 
  บริษทัฯ ด าเนินการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัต่อไปน้ี 

วัตถุประสงค์ในการ
ด าเนินการ รายละเอยีด ฐานในการประมวลผลข้อมูล 

1. เพื่อกระบวนการสรรหา
พนกังาน 

เพื่อพิจารณาคดัเลือกผูส้มคัรงาน ประเมินความ
เหมาะสมกบัต าแหน่งงานท่ีบริษทัฯ   การ
สัมภาษณ์ การประเมิน   
ตลอดจนการเสนอการจา้งงานใหก้บัท่าน 

• การปฏิบติัตามสัญญา 
• ประโยชน์โดยชอบดว้ย
กฎหมาย 

2. เพื่อตรวจสอบประวติัและ
คุณสมบติัก่อนการจา้งงาน 

1) เพื่อตรวจสอบวา่ท่ีท่านเคยมีประวติัการ
ท างานกบับริษทัฯ   
 
2) เพื่อประเมินความสามารถหรือคุณสมบติั
ของท่าน ภายใตข้อบเขตท่ีกฎหมายอนุญาตเช่น 
คุณสมบติัดา้นวิชาชีพ 
  ท่ีท่านไดใ้หข้อ้มูลไวก้บับริษทัฯ 

• การปฏิบติัตามสัญญา 
• ประโยชน์โดยชอบดว้ย
กฎหมาย 
• ความยนิยอม 



 
อาคารวนั เอฟวายไอ เซ็นเตอร ์หอ้งเลขที่ 1/1001 ชัน้ 10 เลขที่ 2525 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  โทร 0-2059-4271 / โทรสาร 0-2059-4275 
One FYI Center Building, Room No. 1/1001, 10th Floor, No. 2524, Rama 4th Road, Klongtoey, Klongtoey, Bangkok 10110 THAILAND TEL 0-2059-4271 / FAX 0-2059-4275 
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3. เพื่อการจดัการภายใน
องคก์รเก่ียวกบัการจา้งงาน 

เพื่อการจดัการภายในองคก์รเก่ียวกบั
กระบวนการจา้งงาน เช่น การส่งขอ้มูลผูส้มคัร 
มีอ านาจตดัสินใจคดัเลือกหรือ 
 กระบวนการภายในเพื่อจดัท าสัญญาจา้ง     

• การปฏิบติัตามสัญญา 
• ประโยชน์โดยชอบดว้ย
กฎหมาย 

4. เพื่อพิจารณาต าแหน่งงาน
อ่ืนท่ีเหมาะสมในอนาคต 

เพื่อเป็นประโยชน์กบัท่าน หากท่านไม่ไดรั้บ
เลือกในต าแหน่งท่ีท่านไดส้มคัรไว ้บริษทัฯ  
จะเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ไวเ้ป็น
ระยะเวลา 1 ปี   

• ประโยชน์โดยชอบดว้ย
กฎหมาย 

5. เพื่อรักษาความปลอดภยั
ภายในบริเวณอาคารหรือ
สถานท่ีของบริษทัฯ 

เพื่อการรักษาความปลอดภยัภายในบริเวณ
อาคารหรือสถานท่ีของบริษทัฯ  
 รวมถึงการบนัทึกภาพภาย ในพื้นท่ีของบริษทั
ฯ ดว้ยกลอ้งวงจรปิด (CCTV) 

• ประโยชน์โดยชอบดว้ย
กฎหมาย 

 
 

วัตถุประสงค์ส าหรับพนักงานหรือบุคลากรของบริษัทฯ 
  บริษทัฯ ด าเนินการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัต่อไปน้ี 

วัตถุประสงค์ในการด าเนินการ รายละเอยีด ฐานในการ
ประมวลผลข้อมูล 

1. เพื่อด าเนินการ ขั้นตอนตาม
สัญญาจา้ง อนัเก่ียวเน่ืองกบัการ
วา่จา้ง ระหวา่งท่านกบับริษทัฯ 

1) เพื่อด าเนินการตามกระบวนการและขั้นตอน
ต่างๆ ตลอดระยะเวลาของการจา้งงาน เช่น  
  การจดัท าขอ้มูลพนกังาน    การประเมินการ
ทดลองงาน การปรับปรุงขอ้มูลพนกังาน   
วนัหยดุพกัผอ่นประจ าปี การลางานประเภทต่างๆ 
การแจง้ตั้งครรภ ์การขอหนงัสือรับรอง การลาออก 

• การปฏิบติัตาม
สัญญา 
• ประโยชน์โดย
ชอบดว้ยกฎหมาย 
• ความยนิยอม 
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2) เพื่อด าเนินการดา้นการบริหารงานบุคคล เช่น 
การ การเปล่ียนแปลงต าแหน่งงาน การปรับ
โครงสร้าง  การประเมินผลการปฏิบติังาน  
  การปรับอตัราเงินเดือน การจ่ายโบนสั   
 3) เพื่อการตรวจสอบและพิสูจน์ตวัตนของท่าน
เพื่อลงเวลาท างาน   
 เพื่อปฏิบติังาน   อบรมสัมนา   โดยไดรั้บความ
ยนิยอมโดยชดัแจง้จากท่านหรือตามท่ีกฎหมาย
อนุญาต 

  1) เพื่อด าเนินการดา้นการจ่ายค่าจา้งหรือ
ผลตอบแทนอ่ืน เช่น การตรวจสอบเวลาเขา้ออก
งาน การท างานล่วงเวลาหรือท างาน ในวนัหยดุ 
การลาต่างๆ   จ่ายเงินเดือนและผลตอบแทน 
2) เพื่อด าเนินการจดัใหมี้สวสัดิการและสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ ใหก้บัท่าน เช่น การตรวจสุขภาพ
ประจ า 
ปี ประกนัสุขภาพพนกังาน กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
สินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศยั เงินกู ้ เงินช่วยเหลือ
สวสัดิการต่างๆ เช่น สมรส คลอดบุตร  หรือ
พนกังานเสียชีวิต    
  

• การปฏิบติัตาม
สัญญา 

3. เพื่อด าเนินการตามกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง 

1) เพื่อด าเนินการตามกฎหมายต่างๆ เช่น การจดัท า
ทะเบียนลูกจา้ง การหกัและช าระภาษี การหกัประ 
กนัสังคม การอายดัและน าส่งเงินเดือน โบนสั 
ค่าตอบแทน ตามค าสั่งหรือหมายหรือหนงัสือแจง้
ใหอ้ายดั และน าส่งเงินตามกฎหมาย เช่นการบงัคบั

• การปฏิบติัตาม
กฎหมาย 
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คดี กองทุนกูย้มืเพื่อการศึกษา 
2) เพื่อด าเนินการจดัตั้งคณะกรรมการสวสัดิการ   
เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั และด าเนินกิจกรรมต่างๆ  
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
3) เพื่อด าเนินการพิจารณาเก่ียวกบัการลา หรือ
ขอ้มูลดา้นการแพทยท่ี์เก่ียวกบัสุขภาพ ความไม่
สมบูรณ์หรือทุพพลภาพ   

4. เพื่อด าเนินการสนบัสนุน
ขอ้มูลและกระบวนการต่างๆ 
ภายในบริษทัฯ 

1) เพื่อการรายงาน วิเคราะห์ ท าสถิติ ในดา้น
การเงินและธุรกิจ เพื่อการบริหารจดัการ การ
วางแผนงบ 
ประมาณ ดา้นการบญัชี และการวางแผนทางธุรกิจ 
2) เพื่อสนบัสนุนขอ้มูลในการด าเนินการตาม
ขั้นตอน   ภายในบริษทั  โดยใชข้อ้มูลเท่าท่ีจ าเป็น  
3) เพื่อก าหนดสิทธิการใชง้านระบบต่างๆ และการ
เขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล สนบัสนุนดา้นอุปกรณ์  
4) เพื่อด าเนินการจดัการทรัพยสิ์นของบริษทัฯ ท่ี
ส่งมอบใหก้บัพนกังาน เช่น บตัรเขา้อาคาร 
  โทรศพัทมื์อถือ  คอมพิวเตอร์/  รถยนต ์
5) เพื่อด าเนินการเร่ืองการเดินทางหรือท่ีพกั ท่ี
เก่ียวกบัการท างาน การเบิกเงินช่วยเหลือการ
เดินทางไปปฏิบติังานนอกสถานท่ี การเบิกค่า  

• การปฏิบติัตาม
สัญญา 
• ประโยชน์โดย
ชอบดว้ยกฎหมาย 

5. เพื่อด าเนินการดา้นกิจกรรม
ต่างๆ ส าหรับพนกังาน ทั้งภายใน
และภายนอกองคก์ร 

1) เพื่อการจดักิจกรรมหรือการเขา้ร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษทัฯ รวมถึงการ
ประกาศผล  
หรือประชาสัมพนัธ์กิจกรรมต่างๆ ซ่ึงอาจมีการใช้
ขอ้มูลส่วนบุคคลเช่น ช่ือ-นามสกุล ภาพน่ิงหรือ
ภาพเคลือนไหวของท่านจากการเขา้ร่วมกิจกรรม

• การปฏิบติัตาม
สัญญา 
• ประโยชน์โดย
ชอบดว้ยกฎหมาย 
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ต่างๆ   
2) เพื่อการจดัอบรม สัมมนา/ดูงาน รวมถึงการท า
กิจกรรมนอกสถานท่ี เพื่ออ านวยความสะดวก
ใหก้บัท่าน บริษทัฯ อาจเปิดเผย 
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเท่าท่ีจ าเป็นใหก้บัผู ้
ใหบ้ริการ  
3) เพื่อทดสอบความรู้ความเขา้ใจ ท าแบบสอบถาม 
หรือส ารวจความคิดเห็นของ  

6. เพื่อการตรวจสอบ ก ากบัดูแล 
และบริหารความเส่ียง 

1) เพื่อการตรวจสอบการส่ือสารท่ีเก่ียวกบัการ
ท างาน บริษทัฯ จ าเป็นและขอสงวนสิทธ์ิในการ 
ตรวจสอบส่ือสารทางอิเลคทรอนิกส์ ท่ีไดส่้งโดย
ใชบ้ญัชีเครือข่าย    
2) เพื่อการก ากบัดูแลการปฏิบติังานใหมี้
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎขอ้บงัคบั  

• การปฏิบติัตาม
กฎหมาย 
• ประโยชน์โดย
ชอบดว้ยกฎหมาย 

7. เพื่อรักษาความปลอดภยั
ภายในบริเวณอาคารหรือสถานท่ี
ของบริษทัฯ 

1) เพื่อการรักษาความปลอดภยัภายในบริเวณ
อาคารส านกังานหรือสถานท่ีของบริษทัฯ 
 การแลกบตัรเพื่อเขา้พื้นท่ี  การบนัทึกภาพภายใน
พื้นท่ีของบริษทัฯ ดว้ยกลอ้งวงจรปิด (CCTV) 

• ประโยชน์โดย
ชอบดว้ยกฎหมาย 

8. เพื่อบริหารจดัการขอ้มูล
ส าหรับอดีตพนกังาน 

1) เพื่อบริหารความต่อเน่ืองของธุรกิจ เพื่อใหเ้ขา้ใจ
และเก็บหลกัฐานการตดัสินใจต่างๆ 
 ในบทบาทหนา้ท่ี 
 2) บริษทัฯ อาจใหท้่านท าแบบสอบถามเพื่อให้
เขา้ใจวา่ท าไมท่านถึงไดต้ดัสินใจลาออกจากบริษทั
ฯโดยบริษทัฯ จ าเป็นตอ้งใชข้อ้มูลเพื่อการวิเคราะห์ 
ปรับปรุงการด าเนินการ  

• ประโยชน์โดย
ชอบดว้ยกฎหมาย 
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6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

เพื่อด าเนินการตามวตัถุประสงคท่ี์ระบุไวใ้นนโยบายฉบบัน้ี ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน อาจมีการเปิดเผย
หรือน าส่งใหก้บัหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษทัฯ และบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก ดงัน้ี 

6.1 ภายในบริษัท 
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน อาจมีการเปิดเผยหรือน าส่งใหก้บัหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษทัฯ เฉพาะท่ี

เก่ียวขอ้งและมีบทบาทหนา้ท่ีเท่าท่ีจ าเป็นตามวตัถุประสงคเ์ท่านั้น โดยบุคคลหรือทีมงานเหล่าน้ีของบริษทั จะไดรั้บ
อนุญาตใหเ้ขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

- เจา้หนา้ท่ีฝ่ายบริหารงานบุคคล หรือเจา้หนา้ท่ีฝ่ายอ่ืนๆ เฉพาะท่ีเก่ียวขอ้ง โดยก าหนดสิทธ์ิการเขา้ถึง
ขอ้มูลตามบทบาทหนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบ 

- ผูบ้ริหาร หรือผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงของท่าน ท่ีมีความรับผิดชอบในการบริหารหรือตดัสินใจเก่ียวกบั
ท่าน หรือเม่ือตอ้งเก่ียวขอ้งกบัขั้นตอนทางดา้นงานบุคคล 

- ฝ่ายหรือทีมสนบัสนุนต่างๆ เช่น กลุ่มงานเทคโนโลยสีารสนเทศ, ฝ่ายธุรการ, ฝ่ายบญัชี 
6.2 ภายนอกบริษัท 

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านอาจมีการเปิดเผยหรือน าส่งใหก้บัองคก์รภายนอกดงัน้ี 
6.2.1 หน่วยงานราชการ หน่วยงานก ากบัดูแล หรือหน่วยงานอ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด เช่น 

กรมสรรพากร ส านกังานประกนัสังคม กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กรมบงัคบัคดี กองทุน
เงินกูย้มืเพื่อการศึกษา กรมพฒันาฝีมือแรงงาน ส านกังานส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์กระทรวงพาณิชย ์
กระทรวงแรงงาน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีอาศยัอ านาจตามกฎหมาย 
 
6.2.2 ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง ผู้ให้บริการส าหรับด าเนินการใดๆ เช่น  

วัตถุประสงค์ในการด าเนินการ รายละเอยีด ฐานในการ
ประมวลผลข้อมูล 

 3) บริษทัฯ จะจดัเก็บขอ้มูลของท่านไวเ้ป็น
ระยะเวลา 10 ปี นบัจากวนัท่ีพน้สภาพการเป็น
พนกังาน 
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การจดัท าเงินเดือน กองทุนส ารองเลียงชีพ ธนาคารผูใ้หบ้ริการสวสัดิการสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยั 
ประกนัสุขภาพ ประกนัอุบติัเหตุ ฝึกอบรม การใหค้ะแนน (Employee Point) การประเมินผลเพื่อการบริหาร
จดัการองคก์ร จองการเดินทางและท่ีพกั อาคารส านกังาน ผูต้รวจสอบภายนอก ท่ีปรึกษาในดา้นต่างๆ ทั้งน้ี
เม่ือบริษทัฯ ใชบ้ริการจากหน่วยงานภายนอก บริษทัฯ จะตอ้งมัน่ใจวา่ผูใ้หบ้ริการเหล่านั้นไดป้ฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดของกฎหมาย และขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจะไดรั้บการปกป้องโดยมาตรการดา้นเทคนิคและ
องคก์รท่ีเหมาะสม 
 
6.2.3 องค์กรหรือบุคคลภายนอก  

บริษทัฯ อาจเปิดเผยขอ้มูลของท่าน ใหก้บัองคก์รหรือบุคคลภายนอกท่ีมีการติดต่อสอบถามเพื่อ
วตัถุประสงคใ์นการตรวจสอบการท าธุรกรรมต่างๆ ของท่าน เช่น การสมคัรหรือใชบ้ริการดา้นสินเช่ือ การ
สมคัรงาน โดยบริษทัฯ จะเปิดเผยขอ้มูลโดยการยนืยนัเฉพาะสถานะภาพการเป็นพนกังาน และขอ้มูลอ่ืนๆ 
ตามท่ีท่านไดเ้ปิดเผยใหก้บักบัองคก์รหรือบุคคลภายนอกดงักล่าวไวเ้ท่านั้น 

    
7. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ 

บริษทัฯ อาจมีความจ าเป็นตอ้งส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงับริษทัในเครือเดียวกนัท่ีอยู่
ต่างประเทศ ส่งหรือโอนขอ้มูลไปยงัผูรั้บขอ้มูลอ่ืน เช่น การส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อจดัเก็บไวบ้น Server   
ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินธุรกิจของบริษทั  

 
8. การเกบ็รักษาและระยะเวลาในการเกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

บริษทัฯ จะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวต้ามระยะเวลาท่ีจ าเป็นในระหวา่งท่ีท่านเป็นผูส้มคัรงาน เป็น
พนกังานหรือบุคลากรของบริษทัฯ หรือตลอดระยะเวลาท่ีจ าเป็นเพื่อบรรลุวตัถุประสงคท่ี์เก่ียวขอ้งตามนโยบาย
ฉบบัน้ี   

 
8.1 ผู้สมัครงาน ท่ีไม่ได้รับการคัดเลือก  

บริษัทฯ จะจัดเกบ็ข้อมูลของท่านไว้เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันท่ีทราบผล เพ่ือท่ีบริษัทฯ จะสามารถติดต่อ
ท่านในกรณีท่ีมีต าแหน่งงานใด ๆ ในอนาคตท่ีอาจเหมาะสมกบัท่าน 

8.2 พนักงานและบุคลากรของบริษัทฯ  
 บริษัทฯ จะจัดเกบ็ข้อมูลของท่านไว้เป็นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันท่ีพ้นสภาพการเป็นพนักงานหรือ

บุคลากรของบริษัทฯ เพ่ือวัตถุประสงค์ในการพสูิจน์ตรวจสอบกรณีอาจเกดิข้อพพิาทภายในอายุความตามท่ี
กฎหมายก าหนด 
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ทั้งน้ี บริษทัฯ จะลบหรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หรือท าให้เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุถึงตวัตน
ของท่านได ้เม่ือหมดความจ าเป็นหรือส้ินสุดระยะเวลาดงักล่าว 

 
9. บริษัทฯ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร 

บริษทัฯ จะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวเ้ป็นอยา่งดีตามมาตรการเชิงเทคนิค (Technical Measure) 
และมาตรการเชิงบริหารจดัการ (Organizational Measure) เพื่อรักษาความปลอดภยัในการประมวลผลขอ้มูลส่วน
บุคคลท่ีเหมาะสม และเพื่อป้องกนัการละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคล โดยบริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบาย ระเบียบ และ
หลกัเกณฑใ์นการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล   

 
10. ความยินยอม 

ส่วนน้ีหมายถึงการท่ีท่านให้ความยนิยอมขอ้มูลส่วนบุคคลแก่เราท่านยนิยอมใหมี้การประเมินผลขอ้มูล
ส่วนบุคคลตามนโยบายน้ี  

 
 
10.1 สิทธิในการเพกิถอนความยินยอม 

หากท่านไดใ้หค้วามยนิยอมใหบ้ริษทัฯ เก็บรวบรวม ใช ้ และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิ
ในการเพิกถอนความยนิยอม ไดต้ลอดระยะเวลาท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านอยูก่บับริษทัฯ เวน้แต่มี
ขอ้จ ากดัสิทธินั้นโดยกฎหมายหรือมีสัญญาท่ีใหป้ระโยชน์แก่ท่านอยู ่ ทั้งน้ีการเพิกถอนความยนิยอมอาจ
ส่งผลกระทบต่อท่าน โปรดศึกษาหรือสอบถามถึงผลกระทบก่อนเพิกถอนความยนิยอม เพื่อประโยชน์ของ
ตวัท่านเอง 

 
10.2 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่านมีสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน และขอใหบ้ริษทัฯ ท าส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว
ใหก้บัท่าน รวมถึงขอใหบ้ริษทัฯ เปิดเผยการไดม้าซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านไม่ไดใ้หค้วามยนิยอมไวก้บั
บริษทัฯได ้หากท่านเป็นพนกังานปัจจุบนัของบริษทัฯ ท่านสามารถเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไดด้ว้ย
ตนเอง ผา่นระบบของบริษทัฯ 
 
  

11. การเปลีย่นแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
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บริษทัฯ จะท าการพิจารณาทบทวนนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นประจ าเพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
แนวทางปฏิบติั และกฎหมาย ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี หากมีการเปล่ียนแปลงนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
บริษทัฯ จะแจง้ใหท้่านทราบโดยการประกาศขอ้มูลลงในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

 
12. ช่องทางการติดต่อบริษัทฯ และเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่านสามารถติดต่อบริษทัฯ เพื่อเสนอแนะ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบันโยบายคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคลไดท่ี้ 
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