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บริษทั กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากดั และบริษทัในเครือ (“บริษัท”) ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของขอ้มูลส่วนบุคคล จึง
ไดจ้ดัท านโยบายความเป็นส่วนตวัน้ีขึ้น เพ่ืออธิบายถึงวิธีการปฏิบติัต่อขอ้มูลส่วนบุคคล และขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของ
ผูส้มคัร พนกังาน และผูฝึ้กงาน (“ท่าน”) และเพื่อช้ีแจงให้ท่านทราบนโยบายความเป็นส่วนตวั วัตถุประสงค์ท่ีบริษัทได้เก็บ
รวบรวม ใช้ และเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านท่ีไดใ้ห้ไวแ้ก่บริษทั ดงัน้ี 
ข้อ 1. ค านิยาม 
  1.1 “บริษัทในเครือ” หมายถึง บริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จ ากดั (มหาชน), บริษทั ดี แอนด ์บี (ประเทศไทย) จ ากดั, บริษทั 
บีโอแอล ดิจิตอล จ ากดั, บริษทั เออาร์ไอพี จ ากดั (มหาชน) , บริษทั เอเน็ต จ ากดั, บริษทั แอดวานซ์ ออดิตติ้ง จ ากดั, บริษทั เอ. 
อ า ร์ .  แอ็ ค เ ค าน ติ้ ง  คอนซั ลแตนท์  จ า กั ด , บ ริ ษัท  เ อ อ า ร์ ไ อ ที  จ า กั ด , บ ริ ษัท  ไ บ โ อบ อ ร์ น  จ า กั ด  แ ล ะ 
บริษทั คอร์แอนดพ์ีค จ ากดั 
  1.2 “กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม รวมถึงประกาศ กฎระเบียบ และกฎหมายอ่ืนใดท่ีออกตามพระราชบญัญติัดงักล่าว 
  1.3 “การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง การด าเนินการ หรือเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินการใด ๆ ซ่ึงกระท า
ต่อขอ้มูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะโดยวิธีการอตัโนมติัหรือไม่ เช่น การเก็บรวบรวม บนัทึก จดัระบบ เปล่ียนแปลง พิจารณา ใช้ 
เผยแพร่ เปิดเผยดว้ยการส่งต่อ และ/หรือการกระท าการอื่นใดซ่ึงท าให้เกิดความพร้อมใชง้าน การจดัวาง หรือรวมเขา้ดว้ยกนั 
การจ ากดั การลบ หรือการท าลาย รวมตลอดทั้งการด าเนินการอ่ืนใด อนัเป็นหน้าท่ีของผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตามท่ี
ก าหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
  1.4 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ขอ้มูลของผูส้มคัร พนักงาน และผูฝึ้กงาน ซ่ึงท าให้สามารถระบุตวัตนของบุคคล
ดงักล่าวได ้ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม แต่ไม่รวมถึงขอ้มูลของผูถึ้งแก่กรรม 
 1.5 “ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” หมายถึง ขอ้มูลส่วนบุคคลเก่ียวกบัเช้ือชาติ เผ่าพนัธ์ุ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเช่ือ
ในลัทธิศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวติัอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน  
ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใด ซ่ึงกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลในท านองเดียวกัน ตามท่ี
คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลประกาศก าหนด 
 1.6 “ผู้สมัคร” หมายถึง ผูส้มัครเข้าฝึกงาน ผูส้มัครเข้าเป็นพนักงานประจ า พนักงานอตัราจ้าง พนักงานชั่วคราว 
พนกังานท่ีอยู่ภายใตก้ารจา้งงานของผูใ้ห้บริการจดัหางาน (Outsource) และ ผูรั้บจา้งท างานอิสระ (Freelance) ท่ีประสงคเ์ขา้
ท างานให้แก่บริษทั แลว้แต่กรณี ไม่ว่าดว้ยวิธีการย่ืนสมคัรงานผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การสมคัรดว้ยตวัผูส้มคัรเอง (Walk-in) 
ผ่านไปรษณีย ์ผ่านอีเมล ผ่านเว็บไซต์ ผ่านส่ือโซเชียล หรือช่องทางอ่ืนใด และไม่ว่าการสมัครงานนั้นจะด าเนินการโดย
ผูส้มคัรเอง หรือเป็นการรับสมคัรงานภายในบริษทั หรือผ่านการแนะน าของบุคคล หน่วยงาน และ/หรือสถาบนัการศึกษา 
หรือท่ีผา่นการด าเนินการของผูใ้ห้บริการจดัหางาน 
 1.7 “พนักงาน” หมายถึง ผูส้มัครท่ีได้รับการคดัเลือกให้เข้าท าสัญญากับบริษทั เพ่ือท างานให้แก่บริษทัในฐานะ
พนกังานประจ า พนกังานอตัราจา้ง พนกังานชัว่คราว พนกังานท่ีอยูภ่ายใตก้ารจา้งงานของผูใ้ห้บริการจดัหางาน (Outsource) ท่ี
เขา้มาท างานในบริษทั แลว้แต่กรณี 
 1.8 “ผู้ฝึกงาน” หมายถึง ผูส้มคัรเขา้ฝึกงาน และนกัศึกษาฝึกงานท่ีประสงคจ์ะเขา้ฝึกงานกบับริษทัในระหว่างก าลงัศึกษา  
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ข้อ 2.   ประเภทและแหล่งท่ีมาของข้อมูลส่วนบุคคล 
 บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง ซ่ึงอาจอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือ  
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยอาจให้ท่านกรอกข้อมูลลงในเอกสารท่ีบริษทัจดัเตรียมไว ้หรือกรอกข้อมูลลงในแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ท่ีทางบริษทัไดก้ าหนด และ/หรือวิธีอื่นใด อย่างไรก็ตาม ดว้ยลักษณะของกิจกรรม บริษทัจ าเป็นตอ้งประมวลผล
ขอ้มูลของท่านบางประการ ซ่ึงอาจเป็นขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บจากแหล่งอ่ืนท่ีไม่ใช่จากท่าน ทั้งน้ี ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทั
จดัเก็บจากท่าน อาจรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงขอ้มูล ดงัน้ี 
 2.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลทัว่ไป 

1) ขอ้มูลพ้ืนฐาน เช่น ช่ือนามสกุล เลขประจ าตวัประชาชน สถานท่ีเกิด อาย ุเพศ อาชีพ วนัเกิด สถานภาพการ
สมรส สัญชาติ หมู่โลหิต ส่วนสูง น ้าหนกั การรับราชการทหาร ภาพถ่าย ลายมือช่ือ ความสามารถพิเศษ   

2) ข้อมูลการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศพัท์มือถือ หมายเลขโทรศพัท์บ้าน ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น ท่ีอยู่
ปัจจุบนั ท่ีอยูอ่ีเมล ขอ้มูลในทะเบียนบา้น ขอ้มูลผูติ้ดต่อในกรณีฉุกเฉิน  

3) ขอ้มูลบญัชีส่ือสังคมออนไลน์ เช่น อีเมล ไลน์ไอดี ขอ้มูลในเฟซบุ๊ก อินสตราแกรม และขอ้มูลอื่น ๆ ท่ีมี
ลกัษณะเดียวกนั  

4) ขอ้มูลเก่ียวกบัการศึกษา เช่น ประวติัการศึกษา ประวติัการฝึกอบรม หรือฝึกงาน ใบรับรองคุณสมบติั  ต่าง 
ๆ ท่ีระบุในใบสมัคร ความสามารถ และการพัฒนาศักยภาพ และคุณสมบัติอื่น ๆ ของท่าน เช่น  
ระดบัการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบนั/มหาวิทยาลยั ผลการศึกษา ผลการทดสอบ สิทธิในการท างานอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย คุณสมบัติด้านวิชาชีพ ความสามารถทางด้านภาษา และความสามารถอื่น ๆ  
ขอ้มูลจากการอา้งอิงท่ีท่านไดใ้ห้แก่บริษทั  

5) ขอ้มูลเก่ียวกบัการท างาน เช่น ประวติัการท างาน ประสบการณ์การท างาน และการจา้งงานก่อนหน้า ซ่ึง
รวมถึงต าแหน่ง แผนก ประวติัต าแหน่ง เงินเดือน ผลประโยชน์จากการจา้งงานก่อนหน้า พฤติกรรมการ
ท างาน ข้อมูลสหภาพแรงงาน ผลการประเมินการท างาน สัญญาจ้างแรงงาน ประกันสังคม กองทุนเงิน
ทดแทน กองทุนส ารองเล้ียงชีพ รหสัพนกังาน เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนสั ต าแหน่ง สวสัดิการ ภาษีอากร  

6) ขอ้มูลในระหว่างปฏิบติังาน เช่น  เป้าหมายการท างาน  บนัทึกการลาการหยดุงาน และการบนัทึกเวลาเขา้
ออกงาน และระยะเวลาในการปฏิบติังาน เพื่อประเมินผลการปฏิบติังาน การขาดงาน ขอ้มูลเก่ียวกบั
ความประพฤติการกระท าผิดกฎหมายและ หรือวินยัการท างาน สาเหตุการพน้สภาพการเป็นพนกังาน   
ข้อมูลเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัย ข้อมูลเก่ียวกับการเข้าออกสถานท่ีท างาน เ ง่ือนไขใน  
การปฏิบติังาน เช่น สามารถปฏิบติังานต่างจงัหวดัไดห้รือไม่ พ้ืนท่ีท่ีตอ้งการปฏิบติังาน ขอ้มูลเก่ียวกบั
การแจง้อุบติัเหตุ และความปลอดภยัในท่ีท างาน ขอ้มูลเก่ียวกบัการเดินทางในหน้าท่ีการงาน หรือท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัหน้าท่ีการงาน ขอ้มูลการส่ือสาร และการใชอุ้ปกรณ์คอมพิวเตอร์ โทรศพัท์ อินเทอร์เน็ต 
และอีเมลในระหว่างปฏิบัติงาน ข้อมูลการปฏิบัติตามสัญญาการฝึกงาน การดูแลสิทธิประโยชน์
สวสัดิการ การวิเคราะห์และการบริหารงานของบริษทั และการปฏิบติัตามกฎหมายต่าง ๆ   

7) ข้อมูลเก่ียวกับเอกสารท่ีออกให้โดยทางราชการ เช่น บัตรประจ าตวัประชาชน หนังสือเดินทาง และ  
การเขา้ออกประเทศ ใบอนุญาตท างาน ใบอนุญาตขบัรถ สมุดทะเบียนรถยนต์ และส่ิงท่ีสามารถระบุ
ตวัตนอื่น และ ใบอนุญาตผูส้อบบญัชี และใบอนุญาตทนายความ ใบอนุญาตอื่นใดท่ีเก่ียวกบัต าแหน่ง
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งานของท่านรวมถึงส าเนาเอกสารท่ีหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนออกให้ เช่น ข้อมูลบัญชีธนาคาร 
ประกาศนียบตัร ปริญญาบตัร ใบแสดงผลการเรียน   

8) ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบต่าง ๆ เช่น นิสัย พฤติกรรม ทศันคติ ความถนดั ทกัษะ ภาวะความเป็น
ผูน้ า ความสามารถในการท างานร่วมกบัผูอ้ื่น ความฉลาดทางอารมณ์ ความมีวินยั หรือลกัษณะอื่น ๆ  ซ่ึง
อาจไดม้าจากการสังเกต และวิเคราะห์ของบริษทัในระหว่างท่ีท่านเขา้ร่วมกิจกรรมกบับริษทั 

9) ขอ้มูลท่ีรวบรวมจากท่าน เช่น ขอ้มูลท่ีท่านระบุหรือให้ไวแ้ก่บริษทัในใบสมคัรงาน ขอ้มูลท่ีท่านแจง้แก่
บริษทัในระหว่างการสัมภาษณ์งาน ขอ้มูลท่านให้ไวใ้นการเขา้ร่วมกิจกรรมกบับริษทั 

10) ข้อมูลประวติัประกอบการคดัเลือก และข้อมูลตามเอกสารท่ีท่านส่งมอบให้แก่บริษทั เช่น Resume 
Curriculum Vitae (CV) จดหมายสมคัรงานใบสมคัรงาน วีดีโอการแนะน าตวั ประกาศนียบตัรต่าง ๆ  
ประวติัทางการเงิน ขอ้มูลเครดิต ขอ้มูลอื่น ๆ ท่ีจ าเป็นต่อการสรรหา และคดัเลือก ผูส้มัคร ผูฝึ้กงาน หรือ
นกัศึกษาฝึกงาน  

11) เสียง ภาพน่ิง และ/หรือภาพเคล่ือนไหว ท่ีไดจ้ากกลอ้งวงจรปิด รวมถึงท่ีไดจ้ากการเขา้ร่วมกิจกรรมหรือ
แคมเปญต่าง ๆ ท่ีบริษทัจดัขึ้น  

12) ช่ือ นามสกุล อายุ ท่ีอยู่ อาชีพ สถานท่ีท างาน และหมายเลขโทรศพัทข์องคู่สมรส บุตร บิดา มารดา หรือ
บุคคลในครอบครัว ท่ีบริษทัสามารถติดต่อในกรณีฉุกเฉิน 

13) ช่ือ นามสกุล อาย ุสัญชาติ ท่ีอยู ่อาชีพ สถานท่ีท างาน และหมายเลขโทรศพัท ์ของบุคคลท่ีท่านอา้งอิงเพือ่
การตรวจสอบและรับรองการท างาน และ/หรือผูค้  ้าประกนัการท างาน ตลอดจนขอ้มูลท่ีบริษทัไดจ้าก
บุคคลท่ีสาม (Reference Person) ท่ีให้ขอ้มูลเก่ียวกบัตวัผูส้มคัร พนกังาน และผูฝึ้กงาน 

14) ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษัทได้รับจากท่าน           
ในระหว่างการปฏิบติังาน รวมถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลท่ีสามท่ีท่านไดใ้ห้ไวแ้ก่บริษทั เช่น ช่ือ 
นามสกุล ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศพัท์ ความสัมพนัธ์กับท่าน อาชีพ และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นของบุคคล             
ใด ๆ ซ่ึงท่านรับรองต่อบริษทัว่า ท่านไดรั้บความยินยอมจากบุคคลดงักล่าวให้เปิดเผยขอ้มูลแก่บริษทั 
รวมถึงยินยอมให้บริษทั ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลนั้น เพ่ือวตัถุประสงคต์ามท่ีบริษทัได้
แจง้ให้ท่านทราบ หรือท่ีท่านไดใ้ห้ความยินยอมไวแ้ก่บริษทั 

15) ขอ้มูลท่ีท่านเลือกจะแบ่งปัน และเปิดเผยผา่นระบบ แอปพลิเคชนั เคร่ืองมือ แบบสอบถาม และบริการต่าง 

ๆ ของบริษทั หรือท่ีบริษทัจดัท าขึ้น   

  2.2.  ขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหว 
 2.2.1 ในกรณีท่ีจ าเป็นบริษทัจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของท่านโดยไดรั้บความยินยอมโดย
ชดัแจง้จากท่าน ซ่ึงบริษทัจะใชค้วามพยายามอย่างดีท่ีสุดในการจดัให้มีมาตรการรักษาความปลอดภยัท่ีเพียงพอ เพื่อปกป้อง
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของท่าน ทั้งน้ี บริษทัจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหวดงักล่าว เพ่ือวตัถุประสงค์
อ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้และเพ่ือใชง้านตามวตัถุประสงคท่ี์บริษทัแจง้ไว ้ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

1) ขอ้มูลสุขภาพ เช่น ความพิการ โรคประจ าตวั ตาบอดสี ผลการตรวจร่างกาย ขอ้มูลการแพอ้าหาร 
ขอ้มูลการแพย้า หมู่โลหิต ใบรับรองแพทย ์ประวติัการรักษาพยาบาล เพื่อการคุม้ครองแรงงาน 
การประเมินความสามารถในการท างาน รวมถึงการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2) ขอ้มูลชีวภาพ (biometric data) เช่น ขอ้มูลจ าลองลายน้ิวมือ เพ่ือใช้ในการระบุและยืนยนัตวัตน
ของท่าน การป้องกนัอาชญากรรม และการรักษาประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทัหรือ
ของบุคคลอื่น 

3) ขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัอาชญากรรม ซ่ึงจะเก็บจากหลกัฐานท่ีท่านน ามาแสดงหรือท่านยินยอมให้
ตรวจสอบจากหน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย เพื่อพิจารณาความเหมาะสมใน  
การปฏิบัติงาน และรักษาประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท  หรือของบุคคลอื่น  
โดยบริษทัจะจดัให้มีมาตรการคุม้ครองขอ้มูลดงักล่าวตามท่ีกฎหมายก าหนด ความเช่ือในลทัธิ
ศาสนา ปรัชญา เพ่ือประกอบการจัดให้มีส่ิงอ านวยความสะดวก กิจกรรม และสวสัดิการท่ี
เหมาะสมกบัพนักงาน รวมถึงเพื่อใช้ในการบริหารจดัการดา้นการดูแลพนักงานอย่างเท่าเทียม
และเป็นธรรมตามหลกัสิทธิมนุษยชน 

4) ขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหวอื่น ๆ ตามวตัถุประสงค์อนัชอบดว้ยกฎหมาย เช่น เพื่อป้องกนัหรือ
ระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลในกรณีท่ีท่านไม่สามารถให้ความยินยอม
 ได ้ และเพื่อเป็นขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะดว้ยความยินยอมโดยชดัแจง้ของท่าน เพื่อใชสิ้ทธิ
 เรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อบรรลุวตัถุประสงคเ์ก่ียวกบัการคุม้ครองแรงงาน การประกนัสังคม 
และสวสัดิการของพนกังาน 

  2.2.2 หากท่านไม่มีความประสงคใ์ห้บริษทัจดัเก็บ รวบรวม ใช ้เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของท่าน 
แต่หากขอ้มูลดงักล่าวปรากฏอยู่บนบตัรประจ าตวัประชาชน ทะเบียนบา้น หรือเอกสารอื่นใดท่ีท่านไดส้มคัรใจเปิดเผยไวต้่อ
บริษทั เช่น เช้ือชาติ ขอ้มูลหมู่โลหิต หรือขอ้มูลศาสนา และท่านไดท้  าการส่งมอบขอ้มูลใด ๆ ซ่ึงปรากฏขอ้มูลท่ีมีลกัษณะเช่น
ว่าน้ีให้แก่บริษทัไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบขอ้มูลในลกัษณะเป็นเอกสาร หรือส่ืออ่ืนใด บริษทัแนะน าให้ท่านเป็นผูป้กปิดขอ้มูล
อ่อนไหวเหล่าน้ี ดว้ยตวัท่านเอง หากท่านมิไดป้กปิดขอ้มูลดว้ยตวัท่านเอง บริษทัถือว่าท่านไดอ้นุญาตโดยชดัแจง้ให้บริษทัท า
การปกปิดขอ้มูลเหล่าน้ีให้แก่ท่าน และให้ถือว่าขอ้มูลท่ีท่านส่งมอบมาน้ี ซ่ึงบริษทัไดจ้ดัการปกปิดขอ้มูลอ่อนไหวให้แก่ท่าน
แล้วเป็นเอกสารท่ีสมบูรณ์ ใช้บังคับได้ตามกฎหมายทุกประการ และให้บริษัทสามารถน าไปประมวลผลได้ภายใต้
พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี หากเป็นกรณีท่ีบริษทัไม่สามารถจดัการปกปิดขอ้มูลอ่อนไหวแก่
ท่านไดเ้น่ืองดว้ยปัญหาเชิงเทคนิค หรือปัญหาอ่ืนใด บริษทัจะท าการจดัเก็บขอ้มูลอ่อนไหวน้ีเพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของเอกสาร
ยืนยนัตวัตนของท่านเท่านั้น 
 2.3 ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บจากบุคคลท่ีสาม 

 ในกรณีท่ีบริษทัไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลท่ีสาม และ/หรือบุคคลอื่นใดท่ีเป็นผูค้วบคุม หรือ
ประมวลผลขอ้มูล โดยบริษทัเช่ือโดยสุจริตว่าบุคคลเหล่านั้น เป็นผูมี้สิทธิประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล และมีสิทธิเปิดเผย
ให้แก่บริษทัได ้ซ่ึงอาจรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการไดรั้บขอ้มูลมาจากช่องทาง ดงัน้ี 

1) ส่ือสังคมออนไลน์ แหล่งขอ้มูลสาธารณะอื่น แพลตฟอร์มออนไลน์ของบุคคลท่ีสาม เวบ็ไซตส์มคัรงาน 
เช่น JobsDB, JobThai ฯลฯ 

2) เจา้หนา้ท่ีและหน่วยงานผูมี้อ านาจตามกฎหมาย เช่น กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

3) บุคคลท่ีสามอื่น ๆ เช่น บริษทัในเครือ บริษทัท่ีท่านสังกัด นายจ้าง  และบุคคลท่ีสามท่ีมีบทบาทใน  
การให้บริการแก่ท่าน ตวัแทนท่ีเป็นบุคคลภายนอก รวมถึงบุคคลใด ๆ ท่ีด าเนินการในนามของบุคคล
เหล่านั้น   
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ข้อ 3.  วัตถุประสงค์และฐานการประมวลผล 
 3.1    ภายใตว้ตัถุประสงคเ์พื่อการด าเนินการตามกิจกรรมการรับสมคัรงาน รับสมคัรเขา้ฝึกงาน สัญญาจา้งแรงงาน 
สัญญาจา้งแรงงานแบบมีระยะเวลา สัญญาว่าจา้งท่ีปรึกษา และสัญญาว่าจา้งอื่นใด (“สัญญา”) ซ่ึงบริษทัจ าเป็นตอ้งไดรั้บขอ้มลู
ส่วนบุคคลของท่านอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ เพื่อด าเนินกิจกรรมการรับสมัครงาน คดัเลือกผูส้มัคร และเพื่อ 
การปฏิบติัตามสัญญา กฎเกณฑ์ ระเบียบภายใน ขอ้ก าหนดการด าเนินงานของบริษทั และ/หรือการด าเนินการตามกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงหากบริษทัไม่ไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้นและเพียงพอจากท่าน อาจส่งผลให้การให้การด าเนินการ
ใด ๆ ตามขอ้ตกลง หรือขอ้ก าหนดระหว่างบริษทั และท่านเกิดความล่าชา้หรือความไม่สะดวก หรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีตาม 
สัญญาหรือขอ้ผกูพนัใด ๆ ท่ีบริษทัมีต่อท่าน โดยบริษทัเคารพต่อสิทธิส่วนบุคคล และจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล และ 
ขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของท่านเท่าท่ีจ าเป็น และภายใตว้ตัถุประสงคท่ี์ชอบดว้ยกฎหมายในการปฏิบติัตามสัญญาระหว่าง
ท่านกบับริษทั รวมถึงวตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคล และวตัถุประสงคอ่ื์นโดยเฉพาะตามท่ีระบุไว ้ดงัน้ี 

1) เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีตามสัญญาท่ีพนกังานเป็นคู่สัญญากบับริษทั 
2) เพื่อปฏิบติัตามกฎหมายซ่ึงบริษทัมีหนา้ท่ีจะตอ้งปฏิบติั  
3) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เก่ียวกับการประเมินความสามารถในการท างานของพนักงาน และ 

การจดัการดา้นสุขภาพ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ท่ีส าคญัของพนกังาน 
4) เพ่ือก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การใชสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือยกขึ้นต่อสู้ตามกฎหมาย 

ในกรณีท่ีเกิดขอ้พิพาทระหว่างท่านและบริษทั 
5) เพื่อการคุม้ครองแรงงาน การประกนัสังคม และสวสัดิการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาลของพนกังานซ่ึง

จ าเป็นต่อการปฏิบติัตามหนา้ท่ีของบริษทั 
6) เพื่อจดัท าสถิติผูส้มคัร พนกังาน และผูฝึ้กงาน ของบริษทั  
7) เพื่อปฏิบติัตามขอ้ก าหนดท่ีผูส้มคัร พนกังาน และผูฝึ้กงาน ยินยอมเขา้ผกูพนัในภายหลงั 

3.2 บริษทัจะประมวลผลขอ้มูลโดยอาจอาศยัหรืออา้ง (1) ฐานความยินยอม เพื่อประมวลผลขอ้มูลของท่าน (2) 
ฐานการปฏิบติัตามสัญญา ส าหรับการเร่ิมตน้ท าสัญญา หรือการเขา้ท าสัญญา หรือการปฏิบติัตามสัญญากบัท่าน (3) ฐาน 
การปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมายของบริษทั (4) ฐานประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทัและของบุคคลภายนอก (5) ฐาน
การป้องกันหรือระงับอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล และ/หรือ (6) ฐานประโยชน์สาธารณะส าหรับ  
การด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบติัหนา้ท่ีในการใชอ้ านาจรัฐ หรือฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ตามท่ีกฎหมายว่า
ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก าหนด แลว้แต่กรณี  

ทั้งน้ี นอกเหนือจากวตัถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามท่ีระบุในข้อ 3.1 และนอกเหนือจาก
วตัถุประสงค์ท่ีบริษทัไดข้อความยินยอมในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวล้่วงหน้าแลว้  บริษทัจะประมวลผล
ขอ้มูลของท่านโดยแยกตามกิจกรรมท่ีบริษทัด าเนินการภายใตฐ้านในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล ดงัท่ีระบุตามตารางน้ี 
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1 การรับสมคัรงานซ่ึงผูส้มคัร ผูส้มคัรเขา้ฝึกงาน หรือหน่วยงาน
อื่นใด เป็นผูติ้ดต่อเขา้มาท่ีบริษทั หรือการรับสมคัรงานภายใน
บริษทั หรือภายนอกบริษทั ไม่ว่าจะประกาศรับสมคัรงานผ่าน
ช่องทางใดก็ตาม  

     

2 การรับสมคัรงานโดยการด าเนินการของผูใ้ห้บริการจดัหางาน      
3 การคน้หาผูส้มคัรงานท่ีเปิดเผยขอ้มูลผา่นส่ือสังคมออนไลน์ 

แหล่งขอ้มูลสาธารณะอื่น เวบ็ไซตส์มคัรงาน แพลตฟอร์ม
ออนไลน์ของบุคคลท่ีสาม และติดต่อท่านเพื่อเสนอต าแหน่ง
งานท่ีเหมาะสมกบัท่าน หรือท่ีท่านอาจสนใจ 

     

4 การสัมภาษณ์งาน การตรวจสอบประวติัการศึกษา หรือประวติั
การท างานยอ้นหลงัจากแหล่งขอ้มูลอื่น การเปรียบเทียบ การ
วิเคราะห์ขอ้มูล การบนัทึกภาพเคล่ือนไหว วีดีโอการแนะน าตวั  

     

5 การตรวจประวติัอาชญากรรม       
6 การตรวจสอบรายช่ือบุคคลลม้ละลาย ตรวจสอบขอ้มูลเครดิต 

ประวติัทางการเงิน การประเมินความเส่ียงบุคคลดา้นการฟอก
เงิน (เฉพาะบางต าแหน่งท่ีบริษทัก าหนด) 

     

7 เพื่อใชใ้นการด าเนินการตามค าขอของท่านในการสมคัรงานกบั
บริษทั เช่น การคดัเลือกผูส้มคัร การจดัท าสัญญา การด าเนินการ
ตามกระบวนการสรรหา การตรวจสอบคุณสมบติั คดัเลือกก่อน
การท าสัญญาจา้งเป็นพนกังาน รวมถึงการปฏิบติัตามขอ้ตกลง
การเขา้ฝึกงาน การจ่ายค่าตอบแทนการฝึกงาน การไดรั้บสิทธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ จากการฝึกงาน 

     

8 
 
 
 
 
 
 

การขึ้นทะเบียนพนักงาน การจัดเตรียมบัตรพนักงาน วสัดุ 
อุปกรณ์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โทรศพัทมื์อถือ อีเมล username & 
password ส าหรับการเขา้ระบบต่าง ๆ ท่ีจ าเป็น และอื่นๆ เพื่อ
เตรียมความพร้อมส าหรับการปฏิบติังานของพนกังาน หรือการ
ฝึกอบรมท่ีเก่ียวขอ้ง หรือเพื่อการปฏิบติังาน 
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9 การเก็บขอ้มูลสุขภาพ เพ่ือจดัสวสัดิการให้แก่ท่าน การขอ
ประวติัการแพอ้าหาร และการแพส่ิ้งต่าง ๆ เพื่อการจดัอบรม 
หรือกิจกรรมต่าง ๆ 

     

10 การเก็บข้อมูลชีวภาพ (Biometrics) ของพนักงาน เช่น ข้อมูล
จ าลองลายน้ิวมือ เพ่ือบันทึกเวลาการท างาน บันทึกเวลาเขา้-
ออกสถานท่ีท างาน หรือสถานท่ีของบริษทั  

     

11 การบนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัศาสนา เพื่อการจดัสวสัดิการ สถานท่ี 
หรือวิธีการท างาน 

     

12 การเก็บบนัทึกขอ้มูลเก่ียวโรคประจ าตวั ผลการตรวจสุขภาพ 
โรคติดต่อ และการตรวจสุขภาพก่อนการท างาน และตรวจ
สุขภาพประจ าปี ตามระเบียบบริษัท หรือตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด เพื่อการจดัท าทะเบียน และจดัสวสัดิการตามระเบียบ
หรือตามกฎหมาย 

     

13 การประกาศวนัเกิด และการแสดงความยินดีเก่ียวกบัการมีบุตร 
รวมถึงการแสดงความอาลัยเ ก่ียวกับการสูญเสียบุคคลใน
ครอบครัวของพนกังาน  

     

14 การบริหารจัดการด้านส่ือโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ซ่ึงมี
พนักงานเป็นพรีเซ็นเตอร์ หรือปรากฏเป็นส่วนใดส่วนหน่ึง
ของส่ือโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ของบริษทั 

     

15 การจดัท าหรือต่ออายวีุซ่า ใบอนุญาตท างาน การเก็บในอนุญาต 
หรือการขอต่อใบอนุญาตท่ีเก่ียวกบัการท างานของพนกังาน  

     

16 การเก็บข้อมูลใบอนุญาต และข้อมูลการเพิกถอนใบอนุญาต 
(เฉพาะต าแหน่งซ่ึงมีกฎหมายก าหนดให้ตอ้งไดรั้บใบอนุญาต) 
และการปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  
รวมถึงการขอความเห็นชอบต่าง  ๆ ท่ี เ ก่ียวข้องกับการ
ปฏิบติังาน 

     

17 การบริหารจดัการเร่ืองเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าจา้ง โบนสั ค่า
ล่วงเวลา ค่าท่ีพกั ค่าเดินทาง รวมถึงผลประโยชน์ต่าง ๆให้กบั
พนกังาน 
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18 การบริหารจัดการเร่ืองกองทุนประกันสังคม กองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ กองทุนเงินทดแทน 

     
 

19 การบริหารจดัการดา้นภาษีอากรของพนกังาน เช่น ภาษีเงินได้
หกั ณ ท่ีจ่าย เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลดหยอ่นภาษี 

     

20 การบริหารจดัการดา้นวนัหยุด วนัลา การขาดงาน การมาสาย 
และรายละเอียดการเขา้ร่วมกิจกรรม  

     

21 การตรวจสอบ การสืบสวนสอบสวนพฤติกรรมทุจริต หรือขดั
ต่อกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคบัการท างานของบริษทั 
การพิจารณาและลงโทษทางวินยั 

     

22 การด า เ นินการใดๆ เพื่อตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน                
ด าเนินดคี หรือด าเนินมาตรการใด ๆ เพื่อใช้สิทธิตามสัญญา
และตามกฎหมาย 

     

23 การบันทึกการเบิกจ่ายยารักษาโรค การบรรเทาอุบัติเหตุ 
อุบติัภยั เหตุฉุกเฉินหรืออนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ  
ท่ีมีต่อพนกังาน การรักษาความปลอดภยั 

     

24 การบริหารจัดการด้านสวสัดิการ ด้านการป้องกัน มาตรการ
บรรเทาอุบติัเหตุและอุบติัภยั การรายงาน และการใช้บริการ
ห้องพยาบาล 

     

25 การบริหารจดัการดา้นประกนัชีวิต และประกันภยักลุ่ม  การ
พิจารณารับประกนัภยั การท าประกนัภยัต่อ การพิจารณาชดใช้
ค่าสินไหมทดแทน 

     

26 การส่งข้อมูลพนักงานให้ผูใ้ห้บริการ และท่ีปรึกษาด้าน HR 
เช่น การส่งข้อมูลเพื่อท าการส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลด้าน
ค่าตอบแทน จัดท าเงินเดือน และประเมินผลการปฏิบัติงาน  
การรักษาความปลอดภยั การตรวจสอบประวติั การทดสอบ
คุณสมบติัและความสามารถของพนกังาน 

     

27 การบริหารจัดการด้านกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการจ้างงานของ
พนักงานตลอดระยะเวลาการท างาน  เช่น การน าประวัติ
พนักงานไปใช้อา้งอิง (Reference) ตามสัญญาระหว่างบริษทั 
กบัคู่คา้ ลูกคา้ของบริษทั  
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28 การถ่ายภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว การถ่ายภาพพิธีการ ภาพรวม
บรรยากาศ  การจดังานเล้ียงวนัเกิด งานเล้ียงปีใหม่ งานสังสรรค ์
งานประชุม อบรม สัมมนา การจัดงานท่องเท่ียวประจ าปี 
กิจกรรมต่าง  ๆ ท่ีจดัให้แก่พนกังาน 

     

29 การตอบแบบสอบถาม การแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการปฏิบติังาน และท่ีเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบติังาน  

     

30 ประวัติและผลการเข้ารับการอบรม การทดสอบ ผลการ
ประเมิน และการสอบวดัความรู้ ทศันคติ และการวดัผลในดา้น
ต่าง ๆ ส าหรับพนกังาน 

     

31 การก าหนดเป้าหมายในการท างาน รวมถึงการวิเคราะห์
ลักษณะของท่าน เช่น นิสัย พฤติกรรม ทัศนคติ ความถนัด 
ทกัษะ ภาวะความเป็นผูน้ า ในระหว่างท่ีท่านเขา้ร่วมกิจกรรม
กบับริษทั 

     

32 การบันทึก ผลการประเมินของพนักงานจากเพื่อนร่วมงาน 
นายจ้าง รวมถึงการบันทึกผลการท างาน ประวติัทางการเงิน 
ประวติัทางคดีของพนักงาน เพื่อพิจารณาปรับต าแหน่ง ปรับ
เงินเดือน และพิจารณาเร่ืองโบนสั 

     

33 ประกาศพนกังานใหม่ และการพน้สภาพประกาศบุคคลท่ีเป็น
พนักงานดีเด่น หรือได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานดีเด่น 
ประกาศครบอายกุารท างาน ประกาศเก่ียวกบัการเล่ือนต าแหน่ง 
และการยา้ยหน่วยงานของพนกังาน 

     

34 การส่งรายงานข้อมูลเก่ียวกับการทุจริตของพนักงานให้แก่
หน่วยงานก ากบัดูแล และหน่วยงานท่ีมีอ านาจตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด เช่น ต ารวจ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กรมสรรพากร กรมบงัคบัคดี 
ส านกังานต ารวจแห่งชาติ เป็นตน้  

     

35 การอายดัเงินเดือน หรือค่าตอบแทนอ่ืนใดตามหมาย หรือค าส่ัง
ของกรมบงัคบัคดี หรือค าส่ังของเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยใ์น
คดีลม้ละลาย 
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ข้อ 4. ผลกระทบของการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล  

  กรณีท่ีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัท  อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิ สวสัดิการ หรือ

สถานภาพการเป็นพนกังานของบริษทั 

 
ข้อ 5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
 5.1 บริษทัอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านหรือขอ้มูลอื่น  ๆ  เก่ียวกบัท่านท่ีบริษทัจดัเก็บในปัจจุบนั และท่ีจะ
ไดจ้ดัเก็บในอนาคต ให้แก่บุคคล องคก์ร นิติบุคคลอ่ืน ภายในขอบเขตตามท่ีระบุไว ้ดงัน้ี 

1) บุคคล และนิติบุคคลอื่นท่ีไม่ไดเ้ป็นบริษทัในกลุ่ม ( “บุคคลอ่ืน”) เพื่อบรรลุวตัถุประสงคก์ารประมวลผล
ขอ้มูลส่วนบุคคลตามท่ีระบุไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวัน้ี เช่น ผูใ้ห้บริการเก่ียวกบักระบวนการสรรหา 
และคดัเลือกบุคลากร การจา้งงาน การรับจา้งท าเงินเดือน การรักษาความปลอดภยั การตรวจสอบประวติั 
การทดสอบคุณสมบติัและความสามารถ แพลตฟอร์ม เวบ็ไซตข์องบุคคลท่ีสาม ผูพ้ฒันาระบบสารสนเทศ
อ่ืน ๆ ท่ีบริษทัจดัให้มีขึ้น และบุคคลอ่ืนท่ีจ าเป็น เพ่ือให้บริษทัสามารถด าเนินธุรกิจ และให้บริการแก่
พนกังาน รวมถึงด าเนินการใด ๆ ตามวตัถุประสงคก์ารประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีระบุไวใ้นนโยบาย
ฉบบัน้ีได ้ 

2) บริษทัในเครือ พนัธมิตรทางธุรกิจ ธุรกิจร่วม คู่สัญญา รวมถึง ผูว่้าจา้ง ท่ีปรึกษา ลูกคา้ของบริษทั บุคคลท่ี
บริษทัเขา้ประมูลงานหรือเสนอขายสินคา้หรือให้บริการ รวมทั้งบุคคลภายนอกท่ีบริษทัไดรั้บความยินยอม
จากท่าน และบุคคลภายนอกอื่น ๆ  ซ่ึงมีความจ าเป็นอยา่งสมเหตุสมผลท่ีตอ้งเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ท่าน  

3) หน่วยงานของรัฐท่ีมีอ านาจในการขอขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานอยัการ 
ศาล พนกังานสอบสวน อยัการ กรมบงัคบัคดี เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย ์เจา้พนกังานบงัคบัคดี ส านกังาน
ประกนัสังคม กรมสรรพากร เจา้หนา้ท่ีกรมสรรพากร เจา้หนา้ท่ีของรัฐ หรือองคก์รอ่ืนใดท่ีมีอ านาจหน้าท่ี
ตามท่ีก าหนดโดยกฎหมายในการขอขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถึงอาจมีการเปิดเผยให้หน่วยงานของรัฐ และ
เจา้หนา้ท่ีของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการด าเนินคดีของบริษทัเองดว้ย     

4) สถาบนัการเงิน ธนาคาร ผูใ้ห้บริการบตัรเครดิต และบริษทัประกนัภยั บริษทัขอ้มูลเครดิต รวมถึงบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งในกรณีการขายสิทธิเรียกร้อง และหรือทรัพยสิ์น การปรับโครงสร้างองคก์ร หรือการควบรวม

ล าดับ กิจกรรม ฐานการประมวลผล 
การ
ปฏิบติั
ตาม
สัญญา 

การ
ปฏิบติั
ตาม

กฎหมาย 

เพื่อ
ประโยชน์
โดยชอบ
ดว้ย

กฎหมาย 

ความ
ยินยอม 

ป้องกนัหรือ
ระงบัอนัตราย
ต่อชีวิต ร่างกาย 
หรือสุขภาพ
ของบุคคล 

36 การบริหารจัดการการลาออก การเกษียณอายุ การเลิกจ้าง
พนกังาน การแจง้ขอ้มูลขา้งตน้ให้แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 
กรมสรรพากร ธนาคาร ส านักงานประกันสังคม ส านักงาน
ตรวจคนเขา้เมือง กองงานคนต่างดา้ว เป็นตน้ 
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กิจการของบริษทั ซ่ึงบริษทัอาจตอ้มีการโอนสิทธิไปยงักิจการดงักล่าว ตลอดจนบุคคลต่าง ๆ ท่ีบริษทั
จ าเป็นตอ้งแบ่งปันขอ้มูลเพื่อวตัถุประสงคด์งักล่าว 

5) ทนายความ ตวัแทนท่ีท าหน้าท่ีทวงถามหน้ี ผูต้รวจสอบ ท่ีปรึกษากฎหมาย บุคคล และหรือหน่วยงานอื่น
ใดท่ีบริษัทก าหนด หรือท่ีมีความจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามวัตถุประสงค์ของ  
การประมวลผลขอ้มูลภายใตเ้ง่ือนไขท่ีกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  

6) ผูป้ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษา หรือผูใ้ห้บริการภายนอก มีความจ าเป็นจะต้องเขา้ถึง 
ขอ้มูลส่วนบุคคล เพ่ือปฏิบติัหน้าท่ีในกรณีท่ีบุคคลท่ีสามท าการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตามค าส่ัง
ของบริษทัตามท่ีก าหนดในขอ้ตกลงระหว่าง ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล และผูป้ระมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลตามสัญญาประมวลผลขอ้มูล (Data processing agreement: DPA)  

7) ผูใ้ห้บริการทางดา้นเทคโนโลยี ผูใ้ห้บริการจดัท าโปรแกรมและระบบไอทีต่าง ๆ รวมถึงผูใ้ห้บริการดา้น
ส่ือสังคมออนไลน์ (ในรูปแบบท่ีปลอดภยั) หรือบริษทัโฆษณาภายนอก เพ่ือแสดงขอ้ความให้แก่ท่าน และ
บุคคลอื่นใดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ และบริการของบริษทั โดยบริษทัโฆษณาภายนอกอาจใช้ขอ้มูลประวติั
กิจกรรมออนไลน์ของท่าน เพื่อจดัสรรการโฆษณาท่ีท่านอาจสนใจ 

 5.2 บริษทัจะเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตามวตัถุประสงคท่ี์ท่านให้ไวก้บับริษทัเท่านั้น โดยบริษทัจะก าหนดให้ผูท่ี้
ไดรั้บขอ้มูลมีมาตรการปกป้องข้อมูลของพนักงานอย่างเหมาะสม และประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวเท่าท่ีจ าเป็น
เท่านั้น และด าเนินการเพ่ือป้องกนัไม่ให้ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอ านาจโดยมิชอบ   
 
ข้อ 6.  การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

ในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทัก าหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมัน่คงปลอดภยัขอ้มูลส่วนบุคคล
ของท่านอยา่งเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัการรักษาความลบั เพื่อป้องกนัการสูญหาย การเขา้ถึง ท าลาย ใช ้เปล่ียนแปลง แกไ้ข 
หรือเปิดเผยขอ้มูล ดงัน้ี 
 6.1    บริษทัจะประมวลผลขอ้มูลเพื่อวตัถุประสงคเ์ก่ียวกบัการด าเนินกิจกรรมการสมคัรงาน  การสมคัรเขา้ฝึกงาน 
การด าเนินการตามสัญญา และ/หรือขอ้ตกลงอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดงักล่าวท่ีก าหนดไวใ้นนโยบายฉบบัน้ี   
 6.2    บริษทัจะจดัเก็บขอ้มูลของท่านบนระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

6.3 ในการประมวลผลขอ้มูลท่ีไดรั้บมาจากแหล่งอื่น ตอ้งใชวิ้ธีการท่ีชอบดว้ยกฎหมาย และเป็นธรรมเพียงเท่าท่ี
จ าเป็นตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวเ้ท่านั้น 
 6.4    นอกเหนือจากวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้บริษทัจะขอความยินยอมจากท่านก่อนท าการประมวลผล เวน้แต่เป็น
กรณีตามท่ีกฎหมายก าหนดให้กระท าไดโ้ดยไม่ตอ้งขอความยินยอม 
 6.5    บริษทัจะไม่จดัเก็บขอ้มูลท่ีอาจเป็นผลร้าย ท าให้เสียช่ือเสียง หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกเก่ียวกบัการเลือก
ปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมหรือความไม่เท่าเทียมกนัแก่บุคคลใด เวน้แต่เป็นกรณีตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 
ข้อ 7.  การส่งหรือการโอนข้อมลูไปยังต่างประเทศ 

ในบางกรณีบริษทัอาจเก็บขอ้มูลของท่านบนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ หรือคลาวด์ท่ีให้บริการโดยบุคคลอื่น และอาจ
ใชโ้ปรแกรม หรือแอปพลิเคชนัของบุคคลอื่นในรูปแบบของการให้บริการซอฟทแ์วร์ส าเร็จรูป และรูปแบบของการให้บริการ
แพลตฟอร์มส าเร็จรูปในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน แต่บริษทัจะไม่อนุญาตให้บุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งสามารถ
เขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลได ้และจะก าหนดให้บุคคลอ่ืนเหล่านั้นตอ้งมีมาตรการคุม้ครองความมัน่คงปลอดภยัท่ีเหมาะสม  
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ข้อ 8. ระยะเวลาในการประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคล 

บริษทัจะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลเท่าท่ีมีความจ าเป็น เพื่อวตัถุประสงคข์องการประมวลผล ตามท่ีระบุในนโยบาย
ฉบบัน้ี แบ่งไดด้งัน้ี 

8.1 บริษทัจะประมวลผล และจดัเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของผูส้มคัรงาน หรือ
ผูส้มคัรเขา้ฝึกงาน โดยมีก าหนดระยะเวลา 2 (สอง) ปี นบัถดัจากปีท่ีไดรั้บขอ้มูลจากผูส้มคัรงาน หรือผูส้มคัรเขา้ฝึกงาน 

8.2 บริษทัจะประมวลผล และจดัเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของพนกังาน ผูฝึ้กงาน
โดยมีก าหนดระยะเวลา 10 (สิบ) ปี นบัถดัจากปีท่ีส้ินสุดสัญญาจา้ง หรือส้ินสุดการฝึกงาน เวน้แต่ บริษทัอาจเก็บขอ้มูลดงักล่าว
ไว้นานกว่าระยะเวลาดังกล่าวได้ตามก าหนดระยะเวลาท่ีจ าเป็นของข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท เม่ือบริษัทมี  
ความจ าเป็นต่อการใช้งาน หรือประมวลผล หรือเม่ือจ าเป็นท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย หรือเป็นการปฏิบติัตามค าส่ังของ 
เจา้พนกังาน หรือหน่วยงานของรัฐท่ีมีอ านาจผูเ้ก่ียวขอ้ง 

8.3  กรณีท่ีบริษทัใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านโดยขอความยินยอมจากท่าน บริษทัจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล
ดงักล่าวจนกว่าท่านจะแจง้ขอยกเลิกความยินยอม และบริษทัด าเนินการตามค าขอของท่านเสร็จส้ินแลว้  

8.4  หากมีการด าเนินการทางศาล ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกจัดเก็บไวจ้นกว่าจะส้ินสุดการด าเนินการ
ดงักล่าว รวมถึงระยะเวลาใด ๆ ในการด าเนินการท่ีจ าเป็นเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค ์ทั้งน้ี เม่ือพน้ระยะเวลาท่ีก าหนดแลว้ 
บริษทัจะด าเนินการลบ ท าลาย ท าให้ขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวับุคคลท่ีเป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลได้
หรือด าเนินการอื่นใดตามท่ีกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก าหนด เพื่อให้การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ  
  ทั้งน้ี ในบางกรณีบริษทัอาจจะยงัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวบ้างส่วนเท่าท่ีจ าเป็นส าหรับบนัทึกประวติั
การใช้สิทธิของท่าน และเพื่อให้บริษทัสามารถ ตรวจสอบ หรือด าเนินการอื่นใด เพื่อตอบสนองต่อค าขอของท่านไดใ้น
อนาคต  
 8.5 บริษทัจะเก็บรักษาขอ้มูลบางอย่างไวน้านกว่าท่ีระบุขา้งตน้ หากจ าเป็นท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย หรือเป็น
การปฏิบติัตามค าส่ังของเจา้พนกังาน หรือหน่วยงานของรัฐท่ีมีอ านาจผูเ้ก่ียวขอ้ง และเพ่ือวตัถุประสงคท์างธุรกิจหรือโดยชอบ
ตามกฎหมาย เช่น เพื่อความปลอดภยั เพื่อการป้องกนัการละเมิดหรือการประพฤติมิชอบ หรือเพื่อการเก็บบนัทึกทางการเงิน 
และเพื่อประกอบการด าเนินคดี เป็นตน้ 
 
ข้อ 9. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล 

9.1 บริษทัมีมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกนัมิให้ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีถูกเก็บ 
รวบรวม สูญหาย ดว้ยอุบติัเหตุ หรือถูกเขา้ถึง เปิดเผย หรือแกไ้ข เปล่ียนแปลง โดยปราศจากอ านาจ หรือโดย 
มิชอบ การใชง้านในทางท่ีผิด การดดัแปลงเปล่ียนแปลง  

9.2 บริษทัจะด าเนินการให้พนกังานและผูฝึ้กงาน เขา้รับการฝึกอบรมเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลและ 
การรักษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูล ในการน้ี บริษทัจะมีการสอบทานและปรับปรุงมาตรการดงักล่าวตาม
ความจ าเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

9.3 บริษทัไดก้ าหนดนโยบายและขั้นตอนวิธีการต่าง ๆ เพ่ือการจดัการขอ้มูลอย่างปลอดภยั และป้องกนัการเขา้ถึง
โดยไม่ไดรั้บอนุญาตไว ้ดงัน้ี 
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1) ก าหนดนโยบาย และขั้นตอนวิธีการต่าง ๆ เพ่ือจดัการขอ้มูลอยา่งปลอดภยั และตามท่ีอาจก าหนดเพ่ิมเติม  
ในสัญญาระหว่างบริษทั กบัลูกคา้แต่ละราย 

2) จ ากดัสิทธิพนกังานและผูฝึ้กงานในการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล 
3) ป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มูลของลูกคา้โดยไม่ไดรั้บอนุญาต โดยใช้การเขา้รหัสขอ้มูล การตรวจสอบตวัตน

และเทคโนโลยีการตรวจจบัไวรัส ตามความจ าเป็น 
4) ก าหนดให้ผูใ้ห้บริการท่ีท าธุรกิจกบับริษทั ตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ตามกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ        

ว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
5) ติดตามตรวจสอบเวบ็ไซตข์องบริษทั ผา่นหน่วยงานท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล

และการรักษาความมัน่คงปลอดภยั 
6) ตรวจสอบประวติัพนกังานและผูฝึ้กงาน และจดัให้มีการฝึกอบรมเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล

แก่คณะท างานของบริษทั 
7) ประเมินผลแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล การจดัการขอ้มูล และการรักษาความมัน่คง

ปลอดภยัของขอ้มูลของบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ 
8) จดัให้มีระบบการตรวจสอบ เพื่อด าเนินการลบหรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลเม่ือพน้ก าหนดระยะเวลา  

การเก็บรักษาหรือท่ีไม่เก่ียวขอ้งหรือเกินความจ าเป็นตามวตัถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วน
บุคคลนั้น 

9) ตรวจสอบสถานะ คู่ค้าของบริษทั เพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้มาตรการในการเก็บรวบรวม ประมวลผล 
โอนยา้ย จดัการ และรักษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลอยา่งเพียงพอ  

10) จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลทางเทคนิค ทางกายภาพ และทางธุรการท่ี
เหมาะสม เพื่อป้องกนัการเขา้ถึง และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลจากผูท่ี้ไม่มีสิทธิ หรือหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 
หรือไม่ไดรั้บอนุญาต และไม่สอดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั และมาตรฐานท่ีรับรองโดยทัว่ไป 
รวมถึงทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภยัเม่ือมีความจ าเป็น หรือเม่ือเทคโนโลยีเปล่ียนแปลงไป 
เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภยัท่ีเหมาะสม  
 

ข้อ 10.  สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
 10.1 บริษทัเคารพสิทธิส่วนบุคคลของท่าน และเปิดโอกาสให้ท่านสามารถเลือกวิธีการควบคุม หรือวิธีการท่ีบริษทั
ใช้ติดต่อท่าน โดยบริษัทจะปฏิบัติตามท่ีท่านได้ร้องขอ เพื่อช่วยให้เกิดความโปร่งใส และเพื่อคุณภาพของข้อมูล และ  
ความ   ถูกต้องของข้อมูล รวมถึงเพื่อเป็นการปฏิบัติตามสัญญา หรือกฎหมาย โดยการท่ีท่านไม่ให้ความยินยอมใน  
การประมวลผลขอ้มูล อาจส่งผลให้บริษทัไม่สามารถปฏิบติัตามสัญญาไดอ้ย่างถูกตอ้ง และ/หรือ อาจท าให้มีขอ้ขดัขอ้ง  
ไม่สมบูรณ์ ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามขอ้ตกลง เง่ือนไขในสัญญา ระหว่างบริษทักบัท่านได ้ 

10.2 ท่านมีสิทธิตามท่ีกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก าหนดไวใ้นการด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี 
1) สิทธิขอถอนความยินยอม: หากท่านไดใ้ห้ความยินยอมในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน (ไม่ว่าจะ

เป็นความยินยอมท่ีท่านให้ไวก่้อนวนัท่ีกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลใชบ้งัคบัหรือหลงัจากนั้น) ท่านมีสิทธิ
ท่ีจะถอนความยินยอมเม่ือใดก็ไดต้ลอดระยะเวลาท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านอยูก่บับริษทั ทั้งน้ี บริษทัขอแจง้ให้
ท่านทราบว่า การเพิกถอนความยินยอมไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านไดใ้ห้ความ
ยินยอมไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่ มีข้อจ ากัดสิทธินั้ นโดยกฎหมาย หรือโดยสภาพไม่สามารถถอน 
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ความยินยอมได้ หรือมีสัญญาระหว่างท่านกับบริษทัท่ีให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่ หรืออาจส่งผลให้บริษทัไม่
สามารถด าเนินการเพ่ือบรรลุวตัถุประสงคบ์างส่วนหรือทั้งหมดตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารฉบบัน้ีได ้
ทั้งน้ี การถอนความยินยอมของท่านอาจส่งผลกระทบต่อท่าน จากการใชบ้ริการต่าง ๆ เช่น ท่านจะไม่ไดรั้บ
สิทธิประโยชน์ โปรโมชัน่ หรือขอ้เสนอใหม่ ๆ ไม่ไดรั้บบริการท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของท่าน หรือไม่
ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารอนัเป็นประโยชน์แก่ท่าน เป็นตน้ เพ่ือประโยชน์ของท่าน จึงควรศึกษาและสอบถามถึง
ผลกระทบก่อนใชสิ้ทธิขอถอนความยินยอม 

2) สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล: ท่านมีสิทธิขอเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของบริษทั และ
ขอให้บริษทัท าส าเนาขอ้มูลดงักล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้บริษทัเปิดเผยว่าบริษทัไดข้อ้มูลส่วนบุคคลของ
ท่านมาได้อย่างไร เวน้แต่กรณีท่ีบริษทัมีสิทธิปฏิเสธค าขอของท่านตามกฎหมาย หรือค าส่ังของศาล หรือ 
กรณีท่ีค าขอของท่านจะมีผลกระทบท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 

3) สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล: ท่านมีสิทธิขอให้โอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีท่ีบริษทัไดจ้ดัท าขอ้มูลส่วน
บุคคลนั้นอยูใ่นรูปแบบให้สามารถอ่านหรือใชง้านไดด้ว้ยเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีท างานไดโ้ดยอตัโนมติั และ
สามารถใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลไดด้ว้ยวิธีการอตัโนมติั รวมทั้งมีสิทธิขอให้บริษทัส่งหรือโอนขอ้มูล
ส่วนบุคคลในรูปแบบดงักล่าวไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอื่นเม่ือสามารถท าไดด้ว้ยวิธีการอตัโนมติั และมี
สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยงัผู ้ควบคุม  

ขอ้มูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เวน้แต่ไม่สามารถด าเนินการไดเ้พราะเหตุทางเทคนิค 
ทั้งน้ี ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านขา้งตน้ตอ้งเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านไดใ้ห้ความยินยอมแก่บริษทั หรือเป็น
ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษัทจ าเป็นต้องประมวลผล เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการของบริษัทได้ตาม  
ความประสงคซ่ึ์งท่านเป็นคู่สัญญาอยู่กบับริษทั หรือลูกคา้ของบริษทั หรือเพื่อใชใ้นการด าเนินการตามค าขอ
ของท่านก่อนใชบ้ริการ หรือเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืนตามท่ีผูมี้อ  านาจตามกฎหมายก าหนด 

4) สิทธิขอคัดค้าน : ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในเวลาใดก็ได้ หาก  
การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท าขึ้นเพื่อการด าเนินงานท่ีจ าเป็นภายใตป้ระโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมายของบริษทั หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นโดยไม่เกินขอบเขตท่ีท่านสามารถคาดหมายได้อย่าง
สมเหตุสมผล หรือเพื่อด าเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์ หากท่านยื่นคดัค้าน บริษทัจะยงัคง
ด าเนินการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป เฉพาะท่ีบริษทัสามารถแสดงเหตุผลตามกฎหมายไดว่้า
มีความส าคญัย่ิงกว่าสิทธิขั้นพ้ืนฐานของท่าน หรือเป็นไปเพ่ือการยืนยนัสิทธิตามกฎหมาย การปฏิบติัตาม
กฎหมาย หรือการต่อสู้ในการฟ้องร้องตามกฎหมาย ตามแต่ละกรณี 
นอกจากน้ี ท่านยงัมีสิทธิขอคดัค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านท่ีท าขึ้น เพ่ือวตัถุประสงค์
เก่ียวกบัการตลาด หรือเพื่อวตัถุประสงคเ์ก่ียวกบัการศึกษาวิจยัทางวิทยาศาสตร์ ประวติัศาสตร์ หรือสถิติ 

5) สิทธิขอให้ลบหรือท าลายข้อมูล: ท่านมีสิทธิขอลบหรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หรือท าให้ขอ้มูลส่วน
บุคคลเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวัตนของท่านได ้หากท่านเช่ือว่าขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านถูกประมวลผล
โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง หรือเห็นว่าบริษทัหมดความจ าเป็นในการเก็บรักษาไวต้ามวตัถุประสงคท่ี์
เก่ียวขอ้งในประกาศฉบบัน้ี หรือเม่ือบริษทัเห็นว่าสามารถปฏิบติัตามท่ีท่านไดใ้ช้สิทธิขอถอนความยินยอม
หรือใชสิ้ทธิขอคดัคา้นตามท่ีแจง้ไวข้า้งตน้แลว้ 

6) สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล: ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราวในกรณีท่ีบริษทัอยู่
ระหว่างตรวจสอบตามค าร้องขอใชสิ้ทธิขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคล หรือขอคดัคา้นของท่าน หรือกรณีอื่นใด ท่ี
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บริษทัหมดความจ าเป็นและตอ้งลบหรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลของทา่นตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งแตท่่านขอให้
บริษทัระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลแทน 

7) สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล: ท่านมีสิทธิขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่
ก่อให้เกิดความเขา้ใจผิด ทั้งน้ี หากท่านประสงค์จะขอแกไ้ขขอ้มูลเก่ียวกบัภาพ บริษทัจะท าการแกไ้ขเฉพาะ
รายการขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัภาพของท่านเพื่อให้ถูกตอ้ง ตามความจ าเป็นของบริษทัท่ีชอบดว้ยกฎหมายและในกรณี
ท่ีการด าเนินการตามค าขอก่อให้เกิดค่าใชจ้่ายบริษทัอาจเรียกเก็บค่าใชจ้่ายดงักล่าวจากท่าน  
ทั้งน้ี หากท่านเห็นว่า ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกตอ้งตามท่ีเป็นจริง ท่านสามารถแจง้บริษทัเพ่ือให้แก้ไข 
หรือเปล่ียนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวนั้นได้ โดยในกรณีบริษทัมีเหตุให้
ปฏิเสธค าร้องขอของท่าน บริษทัจะจดัท าบนัทึกการปฏิเสธค าขอ พร้อมดว้ยเหตุผลไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ย 

8) สิทธิร้องเรียน: ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อผูมี้อ านาจตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง หากท่านเช่ือว่าการประมวลผลขอ้มูล
ส่วนบุคคลของท่าน เป็นการกระท าในลกัษณะท่ีฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

10.3 การร้องขอใด ๆ  เพื่อการใชสิ้ทธิของท่านตามท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ จะตอ้งกระท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรส่งให้ Data 
Protection Officer (DPO) ของบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยบริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีท่ีสุดท่ีจะด าเนินการภายใน
ระยะเวลาท่ีสมเหตุสมผล และไม่เกินระยะเวลาตามท่ีกฎหมายก าหนด อยา่งไรก็ดี บริษทัมีสิทธิปฏิเสธค าขอของท่าน ในกรณี
ท่ีมีขอ้ยกเวน้ตามกฎหมาย หรือบริษทัจะไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีตามสัญญาได ้หรือมีผลกระทบกบัการปฏิบติัหน้าท่ีตาม
สัญญา และ/หรือไม่สามารถจดัสรรสิทธิประโยชน์และสวสัดิการบางประเภท เพื่อประโยชน์ของท่าน หรือเป็นการปฏิเสธตาม
ค าส่ังศาล หรือหากบริษทัด าเนินการตามค าขอของท่านจะส่งผลกระทบท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลอื่น โดยบริษทัจะด าเนินการบนัทึกค าร้องขอ ตรวจสอบ และตอบกลบัค าร้องขอของท่าน ภายในระยะเวลาอนัสมควร 
ทั้งน้ี บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัการด าเนินการตามท่ีท่านร้องขอในอตัราท่ีบริษทัก าหนด 
 10.4 ในบางสถานการณ์บริษทัอาจขอให้ท่านพิสูจน์ตวัตนของท่านก่อนการใชสิ้ทธิเพ่ือความปลอดภยัของท่านเอง 
โดยบางคร้ังอาจเกิดขอ้จ ากดัในการขอใช้สิทธิของท่านบางประการ ซ่ึงบริษทัจะท าการช้ีแจงให้ท่านทราบหากไม่สามารถ
ปฏิบติัตามค าร้องขอใชสิ้ทธิของท่านได ้

10.5 หากเป็นกรณีกิจกรรมท่ีบริษทัท าการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของทา่นตามฐานการปฏิบติัตามสัญญา หรือ
ฐานเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย หรือฐานการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมาย บริษทัมีสิทธิปฏิเสธการใชสิ้ทธิของท่านใน
กรณีท่ีท่านใช้สิทธิโตแ้ยง้ หรือขอระงบัการใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัท่าน และขอให้ด าเนินการลบ หรือ
ท าลายข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกับท่านได้ รวมถึงบริษทัอาจปฏิเสธท่ีจะด าเนินการตามค าร้องขอของท่าน หากบริษทัมี  
ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเก็บขอ้มูลต่อไป เพ่ือการกระท าการ ดงัต่อไปน้ี 

1) เพื่อท ารายการใด ๆ ตามวตัถุประสงคท่ี์บริษทั เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น เพ่ือการจดัหาสินคา้หรือ
บริการตามท่ีท่านร้องขอ หรือด าเนินการตามสมควรภายในขอบเขตความสัมพนัธ์ทางธุรกิจระหว่าง
บริษทักบัท่าน หรือเพื่อปฏิบติัตามสัญญาระหว่างบริษทักบัท่าน 

2) เพ่ือตรวจสอบเหตุการณ์เก่ียวกบัการรักษาความมัน่คงปลอดภยั ป้องกนัการกลัน่แกลง้ การฉ้อฉล  
 การฉ้อโกง หรือการกระท าผิดกฎหมาย หรือฟ้องร้องด าเนินคดีกบับุคคลท่ีตอ้งรับผิดชอบต่อการกระท า

ดงักล่าว 
3) เพื่อตรวจสอบการให้บริการของบริษทั และแกไ้ขขอ้ผิดพลาดท่ีท าให้ไม่สามารถใชง้านไดต้ามปกติ 
4) เพื่อท าการศึกษาวิจยัเชิงวิทยาศาสตร์ เชิงประวติั หรือเชิงสถิติโดยทัว่ไป หรือโดยผูช้  านาญการ เพ่ือ

ประโยชน์สาธารณะ โดยค านึงถึงจรรยาบรรณและกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ี
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เก่ียวข้องทั้งหมด เม่ือการลบข้อมูลนั้นจะท าให้ไม่สามารถบรรลุหรือขดัขวางการบรรลุผลส าเร็จใน 
การศึกษาวิจยัอยา่งมีนยัส าคญั  

5) เพื่อใชเ้ป็นการภายในตามสมควรโดยสอดคลอ้งกบัความคาดหมายของท่านท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้ง
กบับริษทั และสอดคลอ้งกบับริบทท่ีท่านไดใ้ห้ขอ้มูลดงักล่าวไวแ้ต่แรก และ 

6) เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั กฎ หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง  
 

ข้อ 11.  การติดต่อบริษัท 
หากท่านเห็นว่าการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไม่เป็นไปตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

พ.ศ.2562 ท่านมีสิทธิท่ีจะร้องเรียนไปยงั  
เร่ืองท่ัวไปเกี่ยวกับการใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
ท่ีอยู ่   27 ถ.เจริญนคร ซอยเจริญนคร 14 แขวงคลองตน้ไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 
หมายเลขโทรศพัท ์  02-4394600 ต่อ 1221, 1241, 1224 
อีเมล   hrm@ar.co.th  
เร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกบัข้อมูลส่วนบุคคล : ติดต่อเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: 
ท่ีอยู ่   27 ถ.เจริญนคร ซอยเจริญนคร 14 แขวงคลองตน้ไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 
หมายเลขโทรศพัท ์  02-4394600 ต่อ 1221, 1005 
อีเมล   dpoarg@ar.co.th  
 

ข้อ 12.  การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว 
บริษัทอาจปรับปรุงเปล่ียนแปลง หรือแก้ไขเ พ่ิมเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวน้ี  เ ม่ือกรณีท่ีกฎหมายมี 

การเปล่ียนแปลงแกไ้ขท่ีส าคญั เพื่อให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดและหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนด และเพื่อให้สอดคลอ้งกับ  
การเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัการท างาน โดยบริษทัจะประกาศแจง้การเปล่ียนแปลงให้ท่านทราบผา่นช่องทางท่ีบริษทัก าหนด เช่น 
การติดประกาศ การอพัเดทบนเวบ็ไซต์ แพลตฟอร์มท่ีบริษทัจดัให้มีขึ้น หรืออีเมลแจง้ให้ท่านทราบตามท่ีบริษทัเห็นสมควร 
โดยท่านสามารถตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตวัน้ีได ้ณ ท่ีท าการของบริษทั หรือท่ีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

 
ประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2565 
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