
   บริษทั บวิค-ไทย จ ำกดั 

  นโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลภำยนอก 

 

1. วัตถุประสงค์ 

บริษทั บวิค-ไทย จ ำกัด (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงควำมส ำคญัของกำรเคำรพควำมเป็นส่วนตวัของแต่ละบุคคลและควำมจ ำเป็นในกำรปฏิบติัต่อขอ้มูล  ส่วน
บุคคล (ตำมท่ีจะได้นิยำมต่อไป) ในลักษณะท่ีเหมำะสมและชอบด้วยกฎหมำย ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้น ำนโยบำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลน้ีมำปรับใช ้
(“นโยบาย”) เพื่อปกป้องสิทธิของบุคคลภำยนอกท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประมวลผล (ตำมท่ีจะไดนิ้ยำมต่อไป) และกำรจดักำรขอ้มูลส่วนบุคคลโดยบริษทัฯ และจะ
ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรท่ีเหมำะสมและตำมควำมจ ำเป็น เพื่อคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ตำมพระรำชบัญญติัคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล  พ.ศ. 2562 และตำม
กฎหมำยและระเบียบข้อบังคบัเก่ียวกับ กำรคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ (รวมเรียกว่ำ “กฎหมาย”) และเพื่อส่งเสริมแนวปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกบั กำรคุ้มครอง
ขอ้มูล 

เพื่อวตัถุประสงคข์องนโยบำยฉบบัน้ี บริษทัฯ มีฐำนะเป็นผูค้วบคุมขอ้มูล (ตำมท่ีจะไดนิ้ยำมต่อไป) ส ำหรับกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน  

2. ขอบเขต 

2.1 นโยบำยฉบับน้ีมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ี 1 มิถุนำยน 2565 และอำจมีกำรเปลี่ยนแปลง หรือแกไ้ขเพิ่มเติม (ซ่ึงจะแจง้ให้ท่ำนทรำบ) บริษทัฯ จะตรวจสอบ 
ประสิทธิภำพของนโยบำยฉบบัน้ีเป็นคร้ังครำว 

2.2 นโยบำยน้ีใชก้บักำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลโดยบริษทัฯ ภำยในประเทศไทย  กำรปฏิบติัฝ่ำฝืนกฎหมำยหรือนโยบำยฉบบัน้ีถือเป็นเร่ืองร้ำยแรง 

2.3 นโยบำยฉบบัน้ีจะถูกน ำมำใชแ้ทนนโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลและระเบียบฉบบัก่อนหน้ำของบริษทัฯ ซ่ึงบงัคบัใช้กบับุคคลภำยนอก (ถำ้มี) 
เวน้แต่บริษทัฯ จะก ำหนดไวเ้ป็นอยำ่งอื่น 

2.4 นโยบำยฉบบัน้ีมีควำมสัมพนัธ์กบัแบบฟอร์มควำมยินยอมของบุคคลภำยนอกท่ีท่ำนไดล้งนำมไวแ้ลว้ โปรดศึกษำแบบฟอร์มควำมยินยอมของบุคคล 
ภำยนอกดงักล่ำวอยำ่งถี่ถว้น เพื่อให้เขำ้ใจวิธีกำรท่ีบริษทัฯ ใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนภำยใตฐ้ำนควำมยินยอม 

3. ข้อมูลส่วนบุคคลภายนอก 

3.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลและกำรใช้ 

“คณะกรรมการ” หมำยถึง คณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของประเทศไทย 

“ผู้ควบคุมข้อมูล” หมำยถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงมีอ ำนำจหนำ้ท่ีตดัสินใจเก่ียวกบักำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

“ผู้ประมวลผลข้อมูล” หมำยถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตำมค ำสั่ง หรือในนำมของผู้
ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล  

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยถึง ขอ้มูลใดๆ ท่ีเก่ียวกบับุคคลธรรมดำที่สำมำรถน ำมำใช้เพื่อตรวจสอบยอ้นกลบัไปถึงบุคคลดงักล่ำว ไม่ว่ำใช้ขอ้มูลนั้น ตำม
ล ำพงั หรือใชร่้วมกนั หรือร่วมกบัขอ้มูลอื่นๆ ท่ีมีอยู ่ส ำหรับกำรประมวลผลใด ๆ โดยเฉพำะ 

“การประมวลผล” และส่ิงอื่นใดทั้งหมดท่ีเป็นผลจำกหรือเก่ียวขอ้งกบักำรประมวลผล หมำยถึง กำรปฏิบติัต่อขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถึงกำรเก็บ รวบรวม 
กำรโอน กำรเปิดเผย กำรใช ้เป็นตน้ 

“ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหว” หมำยถึง ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเช้ือชำติ เผ่ำพนัธุ์ ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง ควำมเช่ือในลทัธิ ศำสนำหรือ
ปรัชญำ พฤติกรรมทำงเพศ ประวติัอำชญำกรรม ขอ้มูลสุขภำพ ควำมพิกำร ขอ้มูลสหภำพแรงงำน ขอ้มูลพนัธุกรรม ขอ้มูลชีวภำพ หรือขอ้มูลใด ๆ ท่ีอำจ
ส่งผลกระทบต่อเจำ้ของขอ้มูลท ำนองเดียวกนัตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด (ตำมที่ก ำหนดไวใ้นกฎหมำย) 

รำยละเอียดรำยกำรของขอ้มูลส่วนบุคคลที่บริษทัฯ ใช้อยู่ในปัจจุบนั และ/หรือจะใช้ในอนำคต รวมถึงวตัถุประสงค์ต่ำงๆ และรำยละเอียดอื่น ๆ ปรำกฏ
ตำมตำรำงในภำคผนวก โปรดศึกษำรำยละเอียดอย่ำงถี่ถ้วน เพื่อให้เขำ้ใจว่ำบริษทัฯ ประมวลผลของขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนอย่ำงไร โปรดทรำบว่ ำ
รำยกำรต่ำง ๆ ข้ำงล่ำงน้ีไม่ได้ครอบคลุมรำยกำรทั้งหมด แม้ว่ำบริษทัฯ ได้พยำยำมอย่ำงเต็มท่ีเพื่อท่ีจดัท ำรำยกำรให้ครบถ้วน สมบูรณ์ท่ีสุดเท่ำท่ีจะ
เป็นไปไดแ้ลว้ก็ตำม 

  



 

3.2 แบบฟอร์ม 

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนอำจถูกรวบรวมในรูปแบบเอกสำรในรูปแบบท่ีจบัตอ้งได ้(hardcopy) ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือในรูปแบบอื่นๆ ข้ึนอยู่กบัดุลย
พินิจของบริษทัฯ บริษทัฯ จะพยำยำมอยำ่งดีท่ีสุด เพื่อให้จดัให้มีมำตรกำรดำ้นควำมปลอดภยัท่ีเหมำะสมเพื่อปกป้อง ไฟลแ์ละเอกสำรเหล่ำนั้น 

3.3 ความยินยอมและการถอนความยินยอม 

(ก) บริษทัฯ จะด ำเนินกำรขอควำมยินยอมจำกท่ำน (โดยใช้แบบฟอร์มควำมยินยอมของบุคคลภำยนอก) ก่อนท่ีบริษทัฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผย ขอ้มูลส่วนบุคคล ในกรณีท่ีตอ้งอำศยัควำมยินยอม 

(ข) ท่ำนอำจเลือกที่จะถอนควำมยินยอม (โดยไม่มีผลยอ้นหลงั) โดยกำรแจง้บริษทัฯ เป็นลำยลกัษณ์อกัษรล่วงหน้ำอย่ำงนอ้ย 30 วนั กำรส่ือสำรทั้ง 
หมดเก่ียวกบักำรถอนควำมยินยอมของท่ำนให้ส่งไปยงัเจำ้หน้ำท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทัฯ ตำมรำยละเอียดท่ีจะระบุต่อไป อยำ่งไร
ก็ตำม บริษทัฯ จะพิจำรณำและแจง้ให้ท่ำนทรำบถึงผลกระทบของกำรเพิกถอนควำมยินยอม ซ่ึงบริษทัฯ จะแจง้ก่อนกำรเพิกถอน ควำมยินยอม 
หรือโดยเร็วท่ีสุดหลงัจำกไดท้ ำกำรเพิกถอนควำมยินยอมแลว้ บริษทัฯ จะ(และด ำเนินกำรให้คนกลำง และตวัแทนเก่ียวกบัขอ้มูล  ของบริษทัฯ) 
หยุดเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนดังกล่ำว เวน้แต่ เป็นกรณีท่ีมีกฎหมำยท่ีใช้บังคบัก ำหนด ให้ตอ้งกระท ำหรือให้
อ ำนำจในกำรด ำเนินกำรดงักล่ำว 

3.4 การปรับปรุงและการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล 

(ก) ท่ำนในฐำนะท่ีท่ำนเป็นบุคคลภำยนอกท่ีสำมำรถด ำเนินกำรได ้ตอ้งด ำเนินกำรให้แน่ใจว่ำขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีน ำส่งให้บริษทัฯ เป็นขอ้มูลท่ีแท้ 
จริง ถูกตอ้ง และสมบูรณ์ตลอดเวลำ  เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล ท่ำนตอ้งแจง้ให้เจำ้หน้ำท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล หรือ 
ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย ์หรือฝ่ำยบุคคล หรือบุคคลที่ไดรั้บมอบหมำยให้แกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคล ภำยใน 7 วนั หลงัจำกกำรเปลี่ยนแปลงมีผล 

(ข) บริษทัฯ จะแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนโดยเร็วท่ีสุดเท่ำท่ีจะเป็นไปไดใ้นทำงปฏิบติั และจะยืนยนัแก่ท่ำนว่ำไดแ้กไ้ขถูกตอ้งแลว้ และหำกไม่
สำมำรถด ำเนินกำรเช่นว่ำนั้น ภำยใน 30 วนั หลงัจำกไดรั้บค ำร้องขอจำกท่ำน บริษทัฯ จะแจง้ให้ท่ำนทรำบถึงระยะเวลำ ท่ีสำมำรถด ำเนินกำรได ้

3.5 การโอน และการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

(ก) บริษทัฯ อำจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้แก่บริษทัในเครือ หรือบริษทัท่ีเก่ียวข้อง หรือผูใ้ห้บริกำรภำยนอกในประเทศไทย เพื่อให้ผู ้
ให้บริกำร เหล่ำน้ีสำมำรถด ำเนินงำนบำงประกำรในนำมของบริษทัฯ ได ้เช่น กำรจดัเก็บขอ้มูลบนคลำวด์ หรือไม่ใช่บนคลำวด์ กำรจดัหำงำน 
กำรจ่ำยเงินเดือน กำรวิเครำะห์ และกำรให้ควำมช่วยเหลือโดยทัว่ไป หรือเมื่อเป็นกำรปฏิบติัหน้ำท่ีตำมกฎหมำย หรือเมื่อมีประโยชน์โดยชอบ
ดว้ยกฎหมำย ท่ีจะด ำเนินกำรเช่นนั้น เช่น เพื่อกำรตรวจสอบ กำรขำย หรือกำรปรับปรุงโครงสร้ำงองคก์ร บริษทัฯ จะอำศยัฐำนทำงกฎหมำยใน
กำรประมวลผลตำมที่ ไดแ้จง้หรือตำมท่ีไดรั้บควำมยินยอมจำกท่ำนส ำหรับกำรโอนและกำรประมวลผล ภำยในประเทศ ในกรณีดงักล่ำว บริษทั
ฯ จะด ำเนินกำร จดัให้มีมำตรฐำนกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในระดบัท่ีเทียบเท่ำกบักำรคุม้ครองส่วน บุคคลตำมกฎหมำย และตำมมำตรฐำน
ของบริษทัฯ  

(ข) บริษทัฯ อำจโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนให้แก่บริษทัในเครือ หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูใ้ห้บริกำรไปยงัสถำนท่ีใด ๆ บนโลก เพื่อให้ผู ้
ให้บริกำรเหล่ำน้ีสำมำรถด ำเนินงำนบำงประกำรในนำมของบริษทัฯ ได ้เช่น กำรจดัเก็บขอ้มูลบนคลำวด์ หรือไม่ใช่บนคลำวด์ กำรจดัหำงำน 
กำรจ่ำยเงินเดือน กำรวิเครำะห์ และกำรให้ควำมช่วยเหลือโดยทัว่ไป หรือเมื่อเป็นกำรปฏิบติัหน้ำท่ีตำมกฎหมำย หรือเมื่อมีประโยชน์ โดยชอบ
ดว้ยกฎหมำยท่ีจะด ำเนินกำรเช่นนั้น เช่น เพื่อกำรตรวจสอบ กำรขำย หรือกำรปรับปรุงโครงสร้ำงองค์กร ในกรณีท่ีบริษทัฯ อำศยัฐำนสัญญำเพื่อ
ประมวลผล บริษทัฯ อำจอำศัยฐำนสัญญำดังกล่ำวเพื่อโอนไปยงัหรือประมวลผลข้อมูลในต่ำงประเทศ  อย่ำงไรก็ตำมในกำรโอนหรือกำร
ประมวลผลโดยไม่อำศยัฐำนสัญญำ บริษัทฯ จะอำศยัฐำนควำมยินยอมของท่ำนตำมท่ีระบุในแบบฟอร์ม ควำมยินยอมของท่ำน และ/หรือ
ระเบียบของบริษทัฯ ท่ีเก่ียวกบักำรคุ้มครองขอ้มูล ในกรณีดังกล่ำวบริษทัฯ จะด ำเนินกำรจดัให้มี  มำตรฐำนกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลใน
ระดบัท่ีเทียบเท่ำกบักำรคุม้ครองส่วนบุคคลตำมกฎหมำยและตำมมำตรฐำนของบริษทัฯ  

3.6 การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

(ก) ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนจะถูกเก็บเป็นระยะเวลำตรำบเท่ำท่ีจ ำเป็น เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ทำงกฏหมำยและ/หรือทำงธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัฯ 
จะหยุดเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนทนัทีท่ีมีเหตุผลอนัสมควรท่ีสันนิษฐำนไดว่้ำไม่มีควำมจ ำเป็นท่ีจะเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนอีกต่อไป และไม่มี
ควำมจ ำเป็นท่ีจะเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลตำมกฎหมำยและ/หรือวตัถุประสงคท์ำงธุรกิจ นโยบำยปัจจุบนัของบริษทัฯ คือ บริษทัฯ จะเก็บขอ้มูลส่วนบุคคล
ของท่ำนต่อไปอีกไม่เกิน 10 ปี หลงัจำกส้ินสุดควำมจ ำเป็น ทั้งน้ี ภำยใตก้ระบวนกำรท ำให้ขอ้มูลเป็นขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถระบุ ตวัตนได ้และตำมนโยบำย
กำรเก็บรักษำเอกสำรและกำรลบขอ้มูล กฎหมำยและระเบียบท่ีใชบ้งัคบัอยูต่ลอดเวลำ  



(ข) เน่ืองจำกเป็นส่วนหน่ึงในนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษทัฯ อีเมลท่ีบรรดำพนกังำนส่งหรือไดรั้บอำจจะถูกจดัเก็บไวไ้ดน้ำนเกินกว่ำระยะเวลำ 

กำรเก็บรักษำขอ้มูลมำตรฐำน 10 ปี รวมถึงกล่องอีเมลของผูใ้ช ้ ซ่ึงข้ึนอยูก่บักระบวนกำรในกำรเก็บรักษำหรือสงวนรักษำขอ้มูล (รวมถึงกำรเก็บไวเ้พื่อ 

กำรด ำเนินคดีไดเ้ป็นระยะเวลำสูงสุดถึง 30 ปี) 

 

(ค) บริษทัฯ จะแจง้ให้ท่ำนทรำบเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำย หรือเมื่อมีกำรเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนท่ีไม่สอดคลอ้งกบันโยบำยปัจจุบนั หรือ ท่ี
เก่ียวขอ้งและอำจท ำให้ท่ำนสนใจไม่ว่ำในทำงใด 

4. เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

4.1 รำยละเอียดของเจำ้หนำ้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทัฯ (“DPO”) มีดงัน้ี 
ช่ือและนำมสกุล นำงสำวกุลกำนต ์นำคกิติกูล  
สถำนท่ีติดต่อ บริษทั บวิค-ไทย จ ำกดั ตั้งอยูท่ี่ 489 ถนนบอนดส์ตรีท ต ำบลบำงพูด อ ำเภอปำกเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 
อีเมล  K.NARKKITIKUL@bythai.bouygues-construction.com 
เบอร์โทรศพัท ์ 02 960-2300 Ext 109 
 

4.2 ขั้นตอนส ำหรับกำรรับและกำรตอบค ำถำมและ/หรือเร่ืองร้องเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคุม้ครองขอ้มูล มีดงัน้ี 
- ท่ำนส่งค ำถำมและ/หรือเร่ืองร้องเรียนไปท่ี DPO 
- พนกังำนท่ีรับผิดชอบตรวจสอบตวัตนของท่ำน และควำมถูกตอ้งของค ำถำมและ/หรือเร่ืองร้องเรียน  
- DPO แจง้ผลกำรพิจำรณำให้แก่ท่ำนทรำบ 
- พนกังำนท่ีรับผิดชอบด ำเนินกำรตำมสิทธิท่ีท่ำนร้องขอ 
- DPO แจง้ผลกำรด ำเนินกำรให้แก่ท่ำนทรำบ 

 

5. สิทธิของท่าน 

5.1 สิทธิในกำรได้รับกำรแจ้ง: ในกรณีท่ีบริษัทฯ ประสงค์จะเก็บรวมรวม  จัดเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไม่ว่ำในลักษณะใด ๆ ท่ี
นอกเหนือจำกขอบเขตของควำมยินยอมของท่ำนหรือนอกเหนือจำกขอบเขตท่ีระบุไวใ้นนโยบำยฉบับน้ี บริษทัฯ จะแจง้และ/หรือ ขอควำมยินยอม
ล่วงหนำ้จำกท่ำนเก่ียวกบัขอบเขตเพิ่มเติมดงักล่ำว 

5.2 สิทธิในกำรเขำ้ถึงขอ้มูล: ท่ำนอำจขอเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไม่ว่ำในเวลำใด ๆ เพื่อท่ีจะทบทวนขอ้มูลเหล่ำนั้นและขอทรำบขอ้เท็จ จริงท่ีว่ำ
เหตุใดบริษทัฯ จึงประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน 

5.3 สิทธิในกำรท ำส ำเนำ: ท่ำนอำจขอรับส ำเนำของขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนในรูปแบบท่ีสำมำรถจะจดัหำให้ท่ำนไดอ้ยำ่งมีเหตุผล 

5.4 สิทธิในกำรโอนขอ้มูล: ท่ำนอำจขอให้บริษทัฯ โอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนในรูปแบบท่ีเหมำะสมและเป็นท่ียอมรับไปยงับุคคลอื่น ๆ ท่ีท่ำนก ำหนด 

5.5 สิทธิในกำรแก้ไขขอ้มูล: ในกรณีท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนมีกำรเปลี่ยนแปลง หรือไม่เป็นปัจจุบนั ท่ำนมีหน้ำท่ีท่ีจะด ำเนินกำรเพื่อให้แน่ใจ ไดว่้ำ
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนถูกต้อง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิดโดยกำรส่งค ำร้องขอแก้ไขขอ้มูลส่วนบุคคล ตำมขั้นตอนท่ี
บริษทัฯ ก ำหนด ทั้งน้ี นอกเหนือกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวจะเป็นหนำ้ท่ีของท่ำนแลว้ กำรด ำเนินกำรดงักล่ำวยงัเป็นสิทธิของท่ำนดว้ย 

5.6 สิทธิในกำรเพิกถอนควำมยินยอม: ท่ำนอำจเพิกถอนควำมยินยอมของท่ำนไดไ้ม่ว่ำในเวลำใด ๆ บริษทัฯ อำจปฏิเสธกำรเพิกถอนควำมยินยอมของท่ำน 
เฉพำะกรณีท่ีตำมกฎหมำยหรือสัญญำไม่อนุญำตให้เพิกถอนควำมยินยอม กำรเพิกถอนควำมยินยอมของท่ำนจะไม่มีผลกระทบต่อกำรเก็บรวบรวม  ใช ้
และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนท่ีได้กระท ำไปแล้ว  หำกกำรเพิกถอนควำมยินยอมของท่ำนส่งผลกระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคล  สิทธิ หรือ
ผลประโยชน์ของท่ำนไม่ว่ำส่วนหน่ึงส่วนใด  บริษทัฯ จะแจ้งผลกระทบดังกล่ำวก่อนท่ีท่ำนจะเพิกถอนควำมยินยอมหำกเป็นไปได ้หรือในทันทีท่ี
สำมำรถด ำเนินกำรไดใ้นทำงปฏิบติัหลงัจำกที่ท่ำนเพิกถอนควำมยินยอม 

5.7 สิทธิในกำรลบ: ท่ำนอำจขอให้ลบหรือขอท ำให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนเป็นนำมแฝง (Pseudonymised) ภำยใตส้ถำนกำรณ์ดงัต่อไปน้ี (ก) ขอ้มูลส่วน
บุคคล ของท่ำนหมดควำมจ ำเป็นตำมวตัถุประสงค์ท่ีมุ่งหมำยไว ้(ข) ท่ำนเพิกถอนควำมยินยอมและบริษทัฯ ไม่มีสิทธิตำมกฎหมำยในกำรเก็บรวบรวม 
จดัเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนอีกต่อไป (ค) ท่ำนคดัค้ำนกำรเก็บรวบรวม จดัเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุ คคลของท่ำน และ
บริษทัฯ ไม่มีเหตุผลอันชอบด้วยกฎหมำยท่ีจะปฏิเสธค ำคดัคำ้นของท่ำน หรือ (ง) ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนถูกเก็บรวบรวม จดัเก็บ หรือเปิดเ ผย ใน
ลกัษณะท่ีฝ่ำฝืนต่อกฎหมำย อยำ่งไรก็ตำม บริษทัฯ อำจจะปฏิเสธค ำร้องขอของท่ำน หำกกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนเป็นกำรกระท ำตำม 
เพื่อวตัถุประสงค์ท่ีไดรั้บอนุญำตตำมกฎหมำย ซ่ึงรวมถึงกำรเก็บรวบรวม ขอ้มูลท ำข้ึนเพื่อวตัถุประสงค์ในกำรวิจยัทำงสถิติซ่ึงมีมำตรกำรป้องกันท่ี
เหมำะสม หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย กำรปฏิบติัตำมกฎหมำย หรือกำรใช้สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย หรือกำรยกข้ึนต่อสู้สิทธิเรียกร้อง
ตำมกฎหมำย 



5.8 สิทธิในกำรระงบั: ท่ำนอำจขอให้บริษทัฯ ระงบักำรใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน ในกรณีดงัต่อไปน้ี (ก) เมื่อบริษทัฯ ด ำเนินกำรตรวจสอบขอ้มูล เพื่อ
วตัถุประสงค์ในกำรแกไ้ขหรือปรับปรุงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมท่ีท่ำนร้องขอ (ข) เมื่อขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนถูกลบท้ิงแลว้ แต่ท่ำนร้องขอให้
ระงบักำรใช ้(ค) เมื่อไม่มีควำมจ ำเป็นท่ีจะจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน แต่ท่ำนร้องขอให้บริษทัฯ จดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคล ของท่ำน เพื่อก่อตั้งสิทธิ
เรียกร้องตำมกฎหมำย กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย หรือกำรใช้สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย หรือกำรยกข้ึนต่อสู้สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย หรือ (ง) เมื่อ
บริษทัฯ ด ำเนินกำรตรวจสอบผลประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมำยของบริษทัฯ จำกค ำคดัคำ้นของท่ำน หรือในกำรท่ีบริษทัฯ เก็บรวบรวม จดัเก็บ ใช ้
หรือกำรเปิดเผย เพื่อวตัถุประสงคต่์ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรวิจยัทำงสถิติตำมที่กฎหมำยอนุญำต 

5.9 สิทธิในกำรคดัค้ำนกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล : ท่ำนอำจคดัค้ำนกำรเก็บรวบรวม  จัดเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน ในกรณี
ดงัต่อไปน้ี (ก) ในกรณีท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนถูกจดัเก็บเพื่อวตัถุประสงค์ดงัต่อไปน้ี (1) เพื่อประโยชน์สำธำรณะ (2) เพื่อปฏิบติัตำมค ำสั่งของรัฐ 
หรือ (3) เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมำยของบริษทัฯ หรือบุคคลอื่น  (บริษทัฯ อำจปฏิเสธค ำคดัคำ้นของท่ำน ถำ้ (กก) ค ำคดัคำ้นของท่ำน น ำไปสู่
กำรไม่ปฏิบติัตำมกฎหมำย หรือ (ขข) ค ำคดัคำ้นเก่ียวขอ้งกบักำรก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย กำรปฏิบติัตำมกฎหมำย หรือกำรใชสิ้ทธิเรียกร้องตำม 
กฎหมำย หรือกำรยกข้ึนต่อสู้สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย) (ข) ในกรณีท่ีบริษทัฯ ไดเ้ก็บรวบรวม จดัเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน เพื่อ
วตัถุประสงค์เก่ียวกับกำรตลำดแบบตรง (direct marketing) หรือ (ค) ในกรณีท่ีบริษทัฯ ได้เก็บรวบรวม จดัเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ท่ำน เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรท ำวิจยัตำมที่ก ำหนดไวใ้นกฎหมำย รวมถึงเพื่อวตัถุประสงคท์ำงสถิติ 

  



ภำคผนวก 

ประเภทของ
เจ้าของข้อมูล 

วัตถุประสงค์และการประมวลผล 
หลักเกณฑ์ตาม
กฎ หมาย 

ตัวอย่างของข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาการเก็บรักษา 

 ประเด็นที่เป็นสากลส าหรับทุกแผนก  
เจำ้หนำ้ท่ีรัฐ  ลายมือช่ือและการอนุญาตของเจ้าหน้าที่

รัฐ: เพื่อรวบรวมและเก็บรักษำขอ้มูล 
ส่วนบุคคลเพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรท ำ 
ธุรกรรม กำรลงทะเบียน ใบอนุญำต กำร
อนุญำต กำรรับรอง กำรให้อ ำนำจ กำร
รับทรำบ กำรเรียกร้อง กำรเก็บภำษี หรือ
กำรกระท ำอื่นใดท่ีเจำ้หนำ้ท่ีรัฐลง 
ลำยมือช่ือของตน หรือด ำเนินกำรตำม 
อ ำนำจหนำ้ท่ีของตนส ำหรับบริษทัหรือ 
เก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ  

ประโยชน์ท่ีชอบ
ดว้ยกฎหมำย 

• ช่ือ 
• ลำยมือช่ือ 
• ต ำแหน่ง 
• ขอ้มูลกำรติดต่อ 

เก็บรักษำไวเ้ป็นระยะเวลำ 10 ปี
หลงัจำกกำรเก็บรวบรวม และ/หรือ 
กำรใชเ้อกสำรดงักล่ำวคร้ังสุดทำ้ย 
และ/หรือ กำรมีผลคร้ังสุดทำ้ยของ
เอกสำรดงักล่ำว แลว้แต่ว่ำ
เหตุกำรณ์ใดท่ีเกิดข้ึน หลงัสุด 

ผูเ้ขำ้เย่ียมชม การตรวจตราเฝ้าระวังด้วยกล้องวงจร 
ปิดในพื้นที่สาธารณะ: เพื่อติดตั้งกลอ้ง 
วงจรปิด พร้อมทั้งบริหำรจดักำรและเก็บ 
บนัทึกดว้ยกลอ้งวงจรปิดดงักล่ำวในท่ี 
สำธำรณะ 

ประโยชน์ท่ีชอบ
ดว้ยกฎหมำย 

• คลิปภำพเคลื่อนไหวท่ีถ่ำยไว้
ดว้ยกลอ้งวงจรปิด 

จนกระทัง่ภำพเคลื่อนไหวนั้นถูก 
เขียนทบัหรือเป็นเวลำ 10 ปี
นบัตั้งแต่วนัท่ีเกิดเหตุ (หำกมี) 

แผนกบุคคล 

บุคคลที่ติดต่อ 
ไดข้องพนกังำน
ของบริษทั 

บุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน: เพื่อ
เก็บรักษำบนัทึกกำรติดต่อฉุกเฉิน ใน
กรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉินเกิดข้ึนกบัพนกั งำน
ของบริษทั 

ประโยชน์ท่ีชอบ
ดว้ยกฎหมำย 

• ช่ือ 
• ท่ีอยู่ 
• ขอ้มูลกำรติดต่อ 
• ควำมสัมพนัธ์กบัพนกังำน 

ในช่วงระยะเวลำของสัญญำจำ้ง 
งำนของพนกังำนดงักล่ำวและเป็น 
ระยะเวลำ 10 ปีหลงัจำกนั้น 

ผูรั้บผลประ 
โยชน์ท่ีจะไดรั้บ
ควำมช่วยเหลือ
ดำ้นกำรเงินซ่ึง
ก ำหนดไวใ้ห้แก่
พนกังำนของ 
บริษทั 

ความช่วยเหลือด้านการเงินและผลประ 
โยชน์อื่นๆ: เพื่อให้ควำมช่วยเหลือดำ้น 
กำรเงินและผลประโยชน์อื่นๆ แก่ ผูรั้บ
ผลประโยชน์ท่ีพนกังำนของบริษทัได้
ระบุ ไว ้  
   

ประโยชน์ท่ีชอบ
ดว้ยกฎหมำย 

• ช่ือ 
• ท่ีอยู่ 
• ขอ้มูลกำรติดต่อ 
• ควำมสัมพนัธ์กบัพนกังำน 

ในช่วงระยะเวลำของสัญญำจำ้ง 
งำนของพนกังำนดงักล่ำวและเป็น 
ระยะเวลำ 10 ปีหลงัจำกนั้น 

ผูรั้บผลประ 
โยชน์ดำ้นกำร 
เงินในกรณีท่ี 
พนกังำนของ 
บริษทัฯเสียชีวิต 

ผู้รับผลประโยชน์ด้านการเงินในกรณีท่ี 
เสียชีวิต: เพื่อให้ผลประโยชน์ดำ้น 
กำรเงินแก่ผูรั้บผลประโยชน์ท่ีพนกังำน
ของบริษทัไดร้ะบุไวต้ลอดจนเพื่อให้
ควำมช่วยเหลือผูรั้บผลประโยชน์
ดงักล่ำวใน กำรเรียกร้องค่ำชดเชยท่ีเป็น
ตวัเงินจำกส ำนกังำนประกนัสังคม 
บริษทั ประกนัภยัและกองทุนส ำรอง
เลี้ยงชีพ 

ประโยชน์ท่ีชอบ
ดว้ยกฎหมำย 

• ช่ือ 
• ท่ีอยู่ 
• ขอ้มูลกำรติดต่อ 
• ควำมสัมพนัธ์กบัพนกังำน 

เก็บรักษำไวเ้ป็นระยะเวลำ 10 ปี
หลงัจำกกำรเก็บรวบรวม 

คู่สมรสของ 
พนกังำนของ 
บริษทัฯ 

ความช่วยเหลือด้านการเงินในการเฉลิม
ฉลอง: เพื่อให้ควำมช่วยเหลือดำ้นกำร 
เงินแก่พนกังำนของบริษทัส ำหรับกำร
แต่งงำน ของพวกเขำ 

ประโยชน์ท่ีชอบ
ดว้ยกฎหมำย 

• ช่ือและรำยละเอียดของคู่ 
สมรส 

• บตัรเชิญร่วมงำนแต่งงำน 

เก็บรักษำไวเ้ป็นระยะเวลำ 10 ปี
หลงัจำกกำรเก็บรวบรวม  

ผูรั้บผลประ 
โยชน์ของพนกั 
งำนของบริษทัฯ 
ภำยใต ้
กรมธรรม์ประ 
กนัชีวิตกลุ่ม 
ของบริษทัฯ 

ประกันภัยกลุ่ม: เพื่อให้ผลประโยชน์แก่ 
ผูรั้บผลประโยชน์ 

ประโยชน์ท่ีชอบ
ดว้ยกฎหมำย 

• ช่ือ 
• ท่ีอยู่ 
• ขอ้มูลกำรติดต่อ 
• ควำมสัมพนัธ์กบัพนกังำน 

ของบริษทัฯ 

เก็บรักษำไวเ้ป็นระยะเวลำ 10 ปี
หลงัจำกกำรเก็บรวบรวม 



บุคคลท่ีติดต่อ 
ไดข้องพนกังำน
ของบริษทัฯ  

บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณี
ฉุกเฉิน: เพื่อติดต่อในกรณีท่ีมีเหตุ
ฉุกเฉินเกิด ข้ึนกบัพนกังำนท่ีระบุว่ำท่ำน
เป็นบุคคลที่ติดต่อได ้

ประโยชน์ท่ีชอบ
ดว้ยกฎหมำย 

• ช่ือ 
• ท่ีอยู่ 
• ขอ้มูลกำรติดต่อ 
• ควำมสัมพนัธ์กบัพนกังำน 

ในช่วงระยะเวลำกำรจำ้งงำนและ 
เป็นระยะเวลำ 10 ปีหลงัจำกนั้น 

แผนกทรัพยากรบุคคล (HR/QSE) 

ผูฝึ้กสอนจำก 
ภำยนอกรำย 
บุคคล  

การด าเนินการและการจัดฝึกอบรม: เพื่อ
จดัฝึกอบรม รวมถึงกำรฝึกอบรมที ่
ส ำนกังำน นอกส ำนกังำน และโดย ผู้
ฝึกสอนทั้งจำกภำยในและภำยนอก กำร
จดัเตรียมอำหำร (หำกจ ำเป็น) 
* โปรดทรำบว่ำ ขอ้มูลส่วนบุคคลที่มี
ควำมละเอียดอ่อน โดยเฉพำะขอ้จ ำกดั
ดำ้นอำหำร จะอยู ่ในแบบฟอร์มควำม
ยินยอมภำยนอก 

สัญญำ • ช่ือ 
• ท่ีอยู ่ 
• ขอ้มูลกำรติดต่อ 
• คุณสมบติั 

เก็บรักษำไวเ้ป็นระยะเวลำ 10 ปี 
หลงัจำกกำรเก็บรวบรวม 

หน่วยงำนท่ี
จดัหำผูฝึ้กสอน
จำกภำยนอกให้  

การด าเนินการและการจัดฝึกอบรม: เพื่อ
จดัฝึกอบรม รวมถึงกำรฝึกอบรม ท่ี
ส ำนกังำน นอกส ำนกังำน และโดย ผู้
ฝึกสอนทั้งจำกภำยในและภำยนอก กำร
จดัเตรียมอำหำร (หำกจ ำเป็น) 
* โปรดทรำบว่ำ ขอ้มูลส่วนบุคคลที่มี
ควำมละเอียดอ่อน โดยเฉพำะขอ้จ ำกดั
ดำ้นอำหำร จะอยู ่ในแบบฟอร์มควำม
ยินยอมภำยนอก 

ประโยชน์ท่ีชอบ
ดว้ยกฎหมำย 

• ช่ือ 
• ท่ีอยู ่ 
• ขอ้มูลกำรติดต่อ 
• คุณสมบติั 

เก็บรักษำไวเ้ป็นระยะเวลำ 10 ปี 
หลงัจำกกำรเก็บรวบรวม 

ผูเ้ย่ียมชม รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึน้: เพื่อสืบสวน 
และรำยงำนอุบติัเหตุหรือเหตุกำรณ์ท่ี 
เกิดข้ึนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ  

ประโยชน์ท่ีชอบ
ดว้ยกฎหมำย 

• ช่ือ 
• ขอ้มูลกำรติดต่อ 
• ขอ้มูลกำรประกนัภยั 

เก็บรักษำไวเ้ป็นระยะเวลำ 10 ปี 
หลงัจำกกำรเก็บรวบรวม 

บุคคลที่สำมที ่
เก่ียวขอ้งกบั 
อุบติัเหตุ 

รายงานอุบัติเหตุ: เพื่อบนัทึกและ 
รำยงำนอุบติัเหตุ รวมถึงกำรติดตำม 
สภำพของผูท่ี้ไดรั้บบำดเจ็บ 

ประโยชน์ท่ีชอบ
ดว้ยกฎหมำย 

• ช่ือ 
• ขอ้มูลกำรติดต่อ 
• ขอ้มูลโรงพยำบำล 
• รำยละเอียดอุบติัเหตุ 
• รำยละเอียดกำรประกนัภยั 

เก็บรักษำไวเ้ป็นระยะเวลำ 10 ปี 
หลงัจำกกำรเก็บรวบรวม 

คดีควำม • สภำพของสุขภำพและอำกำร
บำดเจ็บ 

แผนกธุรการ 

คู่สมรสและ 
บุตรของบริหำร
ชำวต่ำงชำติ 

การย่ืนขอวีซ่าให้คู่สมรสและบุตรของ
ผู้บริหารชาวต่างชาติ: เพื่อช่วยเหลือ คู่
สมรสและบุตรของบริหำรชำวต่ำงชำติ 
ในกำรย่ืนขอวีซ่ำเขำ้ประเทศไทย   

ประโยชน์ท่ีชอบ
ดว้ยกฎหมำย 

• ช่ือ 
• ท่ีอยู่ 
• ขอ้มูลกำรติดต่อ 
• หนงัสือเดินทำง 
• ใบส ำคญักำรสมรส 
• สูติบตัร 

เก็บรักษำไวเ้ป็นระยะเวลำ 10 ปี 
หลงัจำกกำรเก็บรวบรวม 

บุคคลที่อยูใ่น 
เอกสำรแปล 

การแปลเอกสาร: เพื่อแปลเอกสำรซ่ึง
อำจจะมีขอ้มูลส่วน บุคคลอยูเ่ท่ำท่ี
จ ำเป็น 

ประโยชน์ท่ีชอบ
ดว้ยกฎหมำย 

• ช่ือ 
• ท่ีอยู่ 
• ขอ้มูลกำรติดต่อ 
• พื้นฐำนทำงทกัษะและ 

กำรศึกษำ 

เก็บรักษำไวเ้ป็นระยะเวลำ 10 ปี 
หลงัจำกกำรเก็บรวบรวม 

คู่สมรสและ 
บุตรของผู ้ 
บริหำรชำวต่ำง 
ชำติ 

การช่วยเหลือคู่สมรสและบุตรของ 
ผู้บริหารชาวต่างชาติ: เพื่อให้ควำม 
ช่วยเหลือดำ้นกำรแปลเอกสำร รวมถึง
ธุระส่วนตวัตำมที่ไดรั้บค ำร้องขอ แก่คู่
สมรสและบุตรของผูบ้ริหำรชำวต่ำงชำติ  

ประโยชน์ท่ีชอบ
ดว้ยกฎหมำย 

• ช่ือ 
• เลขประจ ำตวัพนกังำน 
• ท่ีอยู่ 
• ขอ้มูลกำรติดต่อ 
• ขอ้มูลอื่นๆท่ีจ ำเป็น เพื่อให้

บรรลุจุดมุ่งหมำยของ งำนท่ี
ท ำอยู่ 

เก็บรักษำไวเ้ป็นระยะเวลำ 10 ปี 
หลงัจำกกำรเก็บรวบรวม 



ผูเ้ขำ้ร่วมงำน การจัดงาน: เพื่อจดัและส่งเสริมงำน 
ต่ำงๆของบริษทัฯ เช่น งำนเลี้ยงปีใหม่ 
กำรประชุมแจง้ข่ำวสำร กำรประชุม
ปฐมนิเทศ งำนวนักีฬำ งำนสงกรำนต ์
งำนท ำบุญ ฯลฯ 

ประโยชน์ท่ีชอบ
ดว้ยกฎหมำย 

• ช่ือ 
• หมำยเลขติดต่อ 
• ภำพถ่ำยหรือวีดีโอท่ีไม่จ ำ 

เพำะเจำะจง 

เก็บรักษำไวเ้ป็นระยะเวลำ 10 ปี 
หลงัจำกกำรเก็บรวบรวม 

ผูเ้ขำ้ร่วมงำน งานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท
(CSR Event): เพื่อจดังำนควำม
รับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั เช่น กำร
บรรเทำสำธำรณภยั กำรให้บริกำรแก่
ชุมชน กำรบริจำคเงินและส่ิงของ แก่
ชุมชนและองคก์รต่ำงๆ 

ประโยชน์ท่ีชอบ
ดว้ยกฎหมำย 

• ช่ือ 
• หมำยเลขติดต่อ 
• ภำพถ่ำยหรือวีดีโอท่ีไม่

จ ำเพำะเจำะจง 

เก็บรักษำไวเ้ป็นระยะเวลำ 10 ปี 
หลงัจำกกำรเก็บรวบรวม 

แผนกบัญชี 

ซพัพลำยเออร์ 
แต่ละรำยและ 
พนกังำนของ 
ซพัพลำยเออร์ 
ของบริษทั 

การจัดตั้งบัญชีซัพพลายเออร์: เพื่อ
ลงทะเบียนซพัพลำยเออร์ไวใ้นบญัชี
รำยช่ือซพัพลำยเออร์ของบริษทั 

ประโยชน์ท่ีชอบ
ดว้ยกฎหมำย 
ส ำหรับพนกังำน
ของซพัพลำย 
เออร์ของบริษทั  
และสัญญำ 
ส ำหรับซพัพลำย
เออร์แต่ละรำย 

• ช่ือ 
• ท่ีอยู่ 
• ขอ้มูลกำรติดต่อ 
• บตัรประชำชน 

เก็บรักษำไวเ้ป็นระยะเวลำ 10 ปี 
หลงัจำกกำรเก็บรวบรวม 

ซพัพลำยเออร์ 
และ/หรือพนกั 
งำนของ ซพั
พลำยเออร์ 

เจ้าหนี้การค้าส าหรับซัพพลาเออร์: เพื่อ 
ตรวจสอบควำมถูกตอ้งใบแจง้หน้ีของ 
ซพัพลำยเออร์เพื่อท ำกำรช ำระเงิน 

ประโยชน์ท่ีชอบ
ดว้ยกฎหมำย 
ส ำหรับพนกังำน
ของซพัพลำย 
เออร์ของบริษทั  
และสัญญำ 
ส ำหรับซพัพลำย
เออร์แต่ละรำย 

• ช่ือ 
• ท่ีอยู่ 
• ขอ้มูลกำรติดต่อ 
 

เก็บรักษำไวเ้ป็นระยะเวลำ 10 ปี 
หลงัจำกกำรเก็บรวบรวม 

ซพัพลำยเออร์ 
และ/หรือพนกั 
งำนของ ซพั
พลำยเออร์ 

การช าระเงินให้ซัพพลายเออร์: เพื่อท ำ
กำรช ำระเงินให้ซพัพลำยเออร์ 

ประโยชน์ท่ีชอบ
ดว้ยกฎหมำย
ส ำหรับพนกังำน 
ของซพัพลำย 
เออร์ของบริษทั  
และสัญญำ 
ส ำหรับซพัพลำย
เออร์แต่ละรำย 

• ช่ือ 
• ท่ีอยู่ 
• ขอ้มูลกำรติดต่อ 
• บญัชีธนำคำร 

เก็บรักษำไวเ้ป็นระยะเวลำ 10 ปี 
หลงัจำกกำรเก็บรวบรวม 

ซพัพลำยเออร์ 
และ/หรือพนกั 
งำนของ ซพั
พลำยเออร์ 

การช าระเงินจากซัพพลายเออร์: เพื่อรับ
กำรช ำระเงินจำกซพัพลำยเออร์ 

ประโยชน์ท่ีชอบ
ดว้ยกฎหมำย 
ส ำหรับพนกังำน
ของซพัพลำย 
เออร์ของบริษทั  
และสัญญำ 
ส ำหรับซพัพลำย
เออร์แต่ละรำย 

• ช่ือ 
• ท่ีอยู่ 
• ขอ้มูลกำรติดต่อ 

เก็บรักษำไวเ้ป็นระยะเวลำ 10 ปี 
หลงัจำกกำรเก็บรวบรวม 

ซพัพลำยเออร์ 
และ/หรือพนกั 
งำนของ ซพั
พลำยเออร์ 

ลูกหน้ีการค้า/ใบแจ้งการขาย: เพื่อขำยส่ิง
ท่ีไม่ใช่ผลิตภณัฑ ์เช่น เศษซำกให้แก่ซพั
พลำยเออร์ 

ประโยชน์ท่ีชอบ
ดว้ยกฎหมำย
ส ำหรับพนกังำน 
ของซพัพลำย 
เออร์ของบริษทั  
และสัญญำ 
ส ำหรับซพัพลำย
เออร์แต่ละรำย 

• ช่ือ 
• ท่ีอยู่ 
• ขอ้มูลกำรติดต่อ 
• บตัรประชำชน 
• บญัชีธนำคำร 

เก็บรักษำไวเ้ป็นระยะเวลำ 10 ปี 
หลงัจำกกำรเก็บรวบรวม 



ซพัพลำยเออร์ 
และ/หรือพนกั 
งำนของ ซพั
พลำยเออร์ 

การเรียกร้องกับซัพพลายเออร์: เพื่อท ำ
กำรเรียกร้องกบัซพัพลำยเออร์ 

ประโยชน์ท่ีชอบ
ดว้ยกฎหมำย
ส ำหรับขอ้มูล
ทัว่ไปของบุคคล  
และคดีควำม
ส ำหรับขอ้ส่วน 
บุคคลที่มีควำม 
ละเอียดอ่อน 

• ช่ือ 
• ท่ีอยู่ 
• ขอ้มูลกำรติดต่อ 
• รำยละเอียดกำรเรียกร้องและ 

เหตุท่ีเกิด 

เก็บรักษำไวเ้ป็นระยะเวลำ 10 ปี 
หลงัจำกกำรเก็บรวบรวม 

บุคคลที่สำมที ่
เก่ียวขอ้งกบั 
ขั้นตอนกำร 
ตรวจสอบ 

การตรวจสอบมาตรฐานโดยผู้ตรวจสอบ
ภายนอก: เพื่อส่งขอ้มูลตำมที่ผูต้รวจ 
สอบภำยนอกร้องขอเพื่อวตัถุประสงค์ 
ของกำรตรวจสอบ  

ประโยชน์ท่ีชอบ
ดว้ยกฎหมำย 
และภำระผูกพนั
ตำมกฎหมำย 

• ช่ือ 
• ขอ้มูลกำรติดต่อ 
• ขอ้มูลส่วนบุคคลประเภท 

อื่นๆ ตำมที่ผูต้รวจสอบ 
ภำยนอกร้องขอ 

เก็บรักษำไวเ้ป็นระยะเวลำ 10 ปี 
หลงัจำกกำรเก็บรวบรวม 

แผนกเทคนิคและจัดซ้ือ 

ผูเ้ขำ้เย่ียมชม รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึน้: โปรดดู
ขอ้มูลน้ีท่ีแผนกทรัพยำกรบุคคล (HR) 

ดูท่ีแผนก HR • ดูท่ีแผนก HR ดูท่ีแผนก HR 
 

ผูฝึ้กสอนจำก 
ภำยนอกรำย 
บุคคล 

การด าเนินการและการจัดฝึกอบรม: เพื่อ
ขอรับขอ้มูลผูฝึ้กสอนจำกภำยนอกท่ี
ไดรั้บกำรเก็บรักษำไวเ้ป็นรำยบุคคล เพื่อ
ท ำกำรจดัฝึกอบรม รวมทั้งกำรฝึก อบรม
ท่ีส ำนกังำนหรือนอกส ำนกังำน รวมถึง
กำรจดัเตรียมอำหำร (หำกจ ำเป็น)  
* โปรดทรำบว่ำ ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้จ ำกดั
ดำ้นอำหำรจะอยู ่ในแบบฟอร์มควำม
ยินยอมภำยนอก 

สัญญำ • ช่ือ 
• ท่ีอยู่ 
• ขอ้มูลกำรติดต่อ 
• คุณสมบติั 

เก็บรักษำไวเ้ป็นระยะเวลำ 10 ปี 
หลงัจำกกำรเก็บรวบรวม 

หน่วยงำนท่ี
จดัหำผูฝึ้กสอน
จำกภำยนอกให้ 

การด าเนินการและการจัดฝึกอบรม: เพื่อ
ขอรับขอ้มูลผูฝึ้กสอนจำกภำยนอกท่ี
องคก์รของพวกเขำจดัส่งให้ เพื่อท ำกำร
จดัฝึกอบรม รวมทั้งกำรฝึกอบรมท่ี
ส ำนกังำนหรือ นอกส ำนกังำน รวมถึง
กำรจดัเตรียมอำหำร (หำกจ ำเป็น)  
* โปรดทรำบว่ำ ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้จ ำกดั
ดำ้นอำหำรจะอยู ่ในแบบฟอร์มควำม
ยินยอมภำยนอก 

ประโยชน์ท่ีชอบ
ดว้ยกฎหมำย 

• ช่ือ 
• ท่ีอยู่ 
• ขอ้มูลกำรติดต่อ 
• คุณสมบติั 

เก็บรักษำไวเ้ป็นระยะเวลำ 10 ปี 
หลงัจำกกำรเก็บรวบรวม 

ซพัพลำยเออร์ 
และ/หรือพนกั 
งำนของ ซพั
พลำยเออร์ 

การจัดตั้งบัญชีซัพพลายเออร์:โปรดดู 
ขอ้มูลน้ีท่ีแผนกบญัชี 

ดูท่ีแผนกบญัชี • ดูท่ีแผนกบญัชี ดูท่ีแผนกบญัชี 

แผนก Commercial 

ลูกคำ้ รายงานการค้า: เพื่อจดัท ำรำยงำนเก่ียว 
กบัขอ้มูลของลูกคำ้ส ำหรับใช้ในภำย ใน
บริษทั 

ประโยชน์ท่ีชอบ
ดว้ยกฎหมำย 

• ช่ือ 
• ท่ีอยู่ 
• ขอ้มูลกำรติดต่อ 
• บุคลำกรระดบัผูบ้ริหำร 
• ขอ้มูลบริษทั 

เก็บรักษำไวเ้ป็นระยะเวลำ 10 ปี 
หลงัจำกกำรเก็บรวบรวม 

แผนก Plant 

ผูเ้ขำ้เย่ียมชม รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึน้: โปรดดู
ขอ้มูลน้ีท่ีแผนกทรัพยำกรบุคคล (HR) 

ดูท่ีแผนก HR • ดูท่ีแผนก HR ดูท่ีแผนก HR  

บุคคลที่สำมที ่
เก่ียวขอ้งกบั 
อุบติัเหตุ 

รายงานอุบัติเหตุ: โปรดดูขอ้มูลน้ีท่ี
แผนก HR 

ดูท่ีแผนก HR • ดูท่ีแผนก HR ดูท่ีแผนก HR  

แพทยแ์ละ 
พยำบำล 

สถานพยาบาล:  บนัทึกขอ้มูลพื้นฐำน 
ของแพทยแ์ละพยำบำล เพื่อจดัให้มีและ 

ประโยชน์ท่ีชอบ
ดว้ยกฎหมำย 

• ช่ือ 
• ขอ้มูลกำรติดต่อ 

เก็บรักษำไวเ้ป็นระยะเวลำ 10 ปี 
หลงัจำกกำรเก็บรวบรวม 



มีสถำนพยำลเพื่อให้กำรรักษำขั้นพื้น 
ฐำนและกำรปฐมพยำบำล และให้ 
บริกำรค ำปรึกษำดำ้นสุขภำพทัว่ไปแก่ 
พนกังำน 

 

ผูฝึ้กสอนจำก 
ภำยนอกรำย 
บุคคล 

การด าเนินการและการจัดฝึกอบรม:  
โปรดดูขอ้มูลน้ีท่ีแผนกเทคนิคและจดั   
ซ้ือ 

ดูท่ีแผนกเทคนิค
และจดัซ้ือ 

• ดูท่ีแผนกเทคนิคและจดัซ้ือ ดูท่ีแผนกเทคนิคและจดัซ้ือ 

หน่วยงำนท่ี
จดัหำผูฝึ้กสอน
จำกภำยนอกให้ 

การด าเนินการและการจัดฝึกอบรม:  
โปรดดูขอ้มูลน้ีท่ีแผนกเทคนิคและ
จดัซ้ือ 

ดูท่ีแผนกเทคนิค
และจดัซ้ือ 

• ดูท่ีแผนกเทคนิคและจดัซ้ือ ดูท่ีแผนกเทคนิคและจดัซ้ือ 

พนกัขบัรถ
ภำยนอก 

การขนส่งบุคลากร: เพื่อจดัหำพนกังำน
ขบัรถภำยนอกส ำ หรับกำรขนส่ง
พนกังำนของบริษทั รวมทั้งผูเ้ขำ้เย่ียมชม 
หรือบุคคลภำยนอกเป็นคร้ังครำว 

ประโยชน์ท่ีชอบ
ดว้ยกฎหมำย 

• ช่ือ  
• ขอ้มูลกำรติดต่อ 
• บตัรประชำชน 
• ใบอนุญำตขบัรถ 
• บนัทึกกำรเดินทำง 

เก็บรักษำไวเ้ป็นระยะเวลำ 10 ปี 
หลงัจำกกำรเก็บรวบรวม 

แผนก Site 

ผูเ้ขำ้ร่วมประ 
ชุม 

การจัดการประชุม: เพื่อจดักำรประชุม 
ให้แก่เจำ้ของโครงกำร ผูรั้บเหมำ ผูอ้ยู่ 
อำศยัรอบพื้นท่ีงำน ในกำรด ำเนินงำน 
ของโครงกำร 
* ขอ้มูลส่วนบุคคลที่มีควำม
ละเอียดอ่อน ในกรณีน้ี คือขอ้จ ำกดัดำ้น
อำหำร ส ำหรับอำหำรในท่ีประชุม จะอยู่
ในแบบ ฟอร์มควำมยินยอมภำยนอก 

ประโยชน์ท่ีชอบ
ดว้ยกฎหมำย 

• ช่ือ 
• ท่ีอยู่ 
• ต ำแหน่ง 
• ขอ้มูลกำรติดต่อ 
• ขอ้มูลพื้นฐำนของผูเ้ขำ้ร่วม 

ประชุม 
• สรุปเหตุกำรณ์ทีเกิดข้ึน 
• ขอ้มูลกำรติดต่อ 
• รำยงำนกำรประชุม 

เก็บรักษำไวเ้ป็นระยะเวลำ 10 ปี 
หลงัจำกกำรเก็บรวบรวม 

ผูเ้ขำ้ร่วมงำน งานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท
(CSR Event): โปรดดูขอ้มูลน้ีท่ีแผนก
ธุรกำร 

ดูท่ีแผนกธุรกำร • ดูท่ีแผนกธุรกำร ดูท่ีแผนกธุรกำร 

กำรร้องเรียน 
และฝ่ำยท่ีเก่ียว 
ขอ้ง 

การจัดการรายงานและเร่ืองร้องเรียน 
จากภายนอก: เพื่อจดักำรรำยงำนและ 
เร่ืองร้องเรียนจำกภำยนอก โดยกำรส่ง 
หนงัสือแจง้ให้ทีมงำนประจ ำพื้นท่ีงำน 
ทรำบ และแจง้ให้ผูรั้บผิดชอบทรำบ 
และด ำเนินกำรสอบสวน 

ประโยชน์ท่ีชอบ
ดว้ยกฎหมำย 

• ช่ือ 
• รำยละเอียดของกำรประชุม 

และกำรสอบสวน 

เก็บรักษำไวต้ลอดไป 

คดีควำม • ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีอำจจะมี 
ควำมละเอียดอ่อน 

ผูเ้ขำ้เย่ียมชม รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึน้: โปรดดู 
ขอ้มูลน้ีท่ีแผนกทรัพยำกรบุคคล (HR) 

ดูท่ีแผนก HR • ดูท่ีแผนก HR ดูท่ีแผนก HR 

บุคคลที่สำมที ่
เก่ียวขอ้งกบั 
อุบติัเหตุ 

รายงานอุบัติเหตุ: โปรดดูขอ้มูลน้ีท่ี
แผนก HR 

ดูท่ีแผนก HR • ดูท่ีแผนก HR ดูท่ีแผนก HR 

พนกังำนของ   
ผูรั้บเหมำช่วง/ 
ผูข้ำยสินคำ้ / ผู ้
เย่ียมชม 

การบันทึกการเข้างานของพนักงานของ
ผู้รับเหมาช่วงและ ผู้ขายสินค้า/ ผู้เยี่ยม
ชม  : เพื่ อ บั น ทึ ก ก ำร เข้ ำ ง ำน ข อ ง 
พนักงำนของผู้รับเหมำช่วงและผู้ขำย
สินค้ำ หรือผู้เย่ียมชมโดยกำรใช้ระบบ
จดจ ำ  ชี วภำพ  (Biometric Recognition 
System)  
 
*โปรดทรำบว่ำบริษัทฯ  จะด ำเนินกำร 
เพื่ อ ให้ ไ ด้ม ำ ซ่ึ งควำม ยิน ยอมขอ ง 
พนักงำนของผู้รับเหมำช่วงและ ผู้ขำย
สินค้ำ  ส ำหรับข้อมูลชีวภำพ โดยใช้
แบบฟอร์มควำมยินยอมภำยนอกดว้ย 

สัญญำ และ/หรือ 
ประโยชน์ โดย
ชอบดว้ยกฎ 
หมำย  

• ช่ือ 
• บริษทั 
• ต ำแหน่ง 
• บนัทึกเวลำ 

ตลอดระยะเวลำกำรจำ้งงำน และ 
10 ปีหลงัจำกนั้น 



แพทยแ์ละ 
พยำบำล 

สถานพยาบาล: โปรดดูขอ้มูลน้ีท่ีแผนก
โรงงำน 

ดูท่ีแผนกโรง 
งำน 

• ดูท่ีแผนกโรงงำน ดูท่ีแผนกโรงงำน 

เว็บไซด์ 
ผูท่ี้เขำ้เย่ียมชม  กำรส่ือสำร: เพื่อส่ือสำรกบับรรดำผูเ้ขำ้ 

เย่ียมชม ดว้ยขอ้มูลกำรติดต่อพื้นฐำน 
และขอ้มูลอื่นๆท่ีจดัไวใ้ห้ ในกรณีท่ีมี 
กำรสอบถำมผ่ำนส่วนงำน “ติดต่อเรำ” 

ประโยชน์ท่ีชอบ
ดว้ยกฎหมำย 

• ช่ือ 
• ขอ้มูลกำรติดต่อ 

 

เก็บรักษำไวเ้ป็นระยะเวลำ 10 ปี 
หลงัจำกกำรเก็บรวบรวม 

กิจกรรมอื่นๆภายใต้หลักเกณฑ์ด้านความยินยอม  

ทุกฝ่ำยท่ีเก่ียว 
ขอ้งในนโยบำย
ฉบบัน้ี 

กิจกรรมหลำกหลำยท่ีจดัข้ึนภำยใตห้ลกั 
เกณฑด์ำ้นควำมยินยอม  
 
โปรดดูรำยละเอียดเพิ่มเติมท่ีแบบฟอร์ม
ควำมยินยอมภำยนอก 

ดูแบบฟอร์ม 
ควำมยินยอม
ภำยนอก 

• ดูแบบฟอร์มควำมยินยอม 
ของภำยนอก 

ดูแบบฟอร์มควำมยินยอมของ
ภำยนอก 

 

 


