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หมวดท่ี 1 

บทท่ัวไป 

 

 บริษทั กรีนแลนด์ มาร์เกต็ต้ิง จ  ากดั (“บริษทั”) ตระหนกัถึงความส าคญัของการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล เน่ืองจากการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลเป็น

ส่วนหน่ึงของการรับผิดชอบต่อสงัคม และเป็นรากฐานในการสร้างความ สมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีน่าเช่ือถือ บริษทัจึงออกนโยบายฉบบัน้ีเพื่อก  าหนดกรอบการคุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคลในกระบวนการต่างๆของบริษทั เพื่อใหพ้นกังาน และบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งของบริษทั ยึดถือและปฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม“พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคล พ.ศ.2562”   
 

1. นิยาม 

ค านิยาม รายละเอยีด 

บริษทั บริษทั กรีนแลนด์ มาร์เกต็ต้ิง จ  ากดั 

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 
บุคคลซ่ึงเป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลซ่ึง บริษทั กรีนแลนด์ มาร์เกต็ต้ิง จ  ากดั มีการเกบ็รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย
ขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถึงผูส้มคัร พนกังาน ลูกคา้ ผูถื้อหุน้ คู่คา้ ผูใ้หบ้ริการ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบับริษทั 

ผูส้มคัร บุคคลท่ีแจง้ความประสงค์เพื่อรับการพิจารณาเขา้เป็นพนกังาน/เขา้ฝึกงาน หรือ พจิารณาใหทุ้นการศึกษา 
พนกังาน ลูกจา้งของบริษทั ตามกฎหมายแรงงาน 
ขอ้มูล ขอ้มูลส่วนบุคคล  ขอ้มูลซ่ึงไม่ใช่ขอ้มูลส่วนบุคคล  ขอ้มูลระบบ  ขอ้มูลท่ีตั้ง  คุ๊กกี้ 

ขอ้มูลส่วนบุคคล 
ขอ้มูลเกี่ยวกบับุคคล ซ่ึงท าใหส้ามารถระบุตวับุคคลนั้นได ้ไม่ว่าทางตรง หรือ ทางออ้ม ตาม พระราชบญัญติั
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562  

ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความ 
อ่อนไหว 

ขอ้มูลส่วนบุคคล เกี่ยวกบั เช้ือชาติ เผา่พนัธ์ุ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเช่ือในลทัธิ ศาสนา หรือ ปรัชญา 
พฤติกรรมทางเพศ ประวติัอาชญากรรม ขอ้มูลสุขภาพ ความพกิาร ขอ้มูลสหภาพแรงงาน ขอ้มูลพนัธุกรรม 
ขอ้มูลชีวภาพ หรือ ขอ้มูลอ่ืนใดซ่ึงกระทบต่อเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ในท านองเดียวกนั  ตามพระราชบญัญติั
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 

ขอ้มูลชีวภาพ 
ขอ้มูลส่วนบุคคล ท่ีเกิดจากการใชเ้ทคนิค หรือเทคโนโลย่ี ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการน าลกัษณะเด่นทางกายภาพ หรือ 
ทางพฤติกรรมของบุคคล มาใชท้  าใหส้ามารถยืนยนัตวัตนของบุคคลนั้นท่ีไม่เหมือนกบับุคคลอ่ืน เช่น ขอ้มูล
จ าลองภาพใบหนา้ ขอ้มูลจ าลองม่านตา หรือ ขอ้มูลจ าลองลายน้ิวมือ 

ขอ้มูลสาธารณะ 

ขอ้มูลส่วนบุคคล ท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ เช่น ขอ้มูลโปรไฟล์ ส่ือสงัคมออนไลน์ เม่ือ
มีการใชข้อ้มูล และรหสัการเขา้ระบบของส่ือสงัคมออนไลน์ (SOCIAL MEDIA CREDENTIAL) เช่น 
FACEBOOK , INSTAGRAM , TWITTER , LINE และรูปแบบแพลตฟอร์มออนไลน์อ่ืนๆ เพื่อเช่ือมต่อ หรือ
เขา้สู่บริการใดๆ ของบริษทั เช่น บญัชีส่ือสงัคมออนไลน์ (SOCIAL MEDIA ACCOUNT ID) ส่ิงท่ีสนใจ 
รายการท่ีชอบ และรายช่ือเพื่อนของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ซ่ึงเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลสามารถควบคุมการ
จดัเกบ็ความเป็นส่วนตวัน้ี ผา่นการตั้งค่าบญัชีท่ีจดัท าไวใ้หโ้ดยผูใ้หบ้ริการ 

การเกบ็รวบรวมขอ้มูล การเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล เพื่อวตัถุประสงค์ของบริษทั ท่ีชอบดว้ยกฎหมาย 

การเปิดเผยขอ้มูล 
การน าขอ้มูลส่วนบุคคลไปเปิดเผย เผยแพร่ ดว้ยวิธีการอย่างใดอย่างหน่ึง ผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงส่ือสงัคม
ออนไลน์ทุกประเภท 

ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล ผูท่ี้มีอ านาจหนา้ท่ีตดัสินใจเกี่ยวกบัการเกบ็รวบรวม ใช ้หรือ เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

ผูป้ระมวลขอ้มูลส่วนบุคคล 
ผูซ่ึ้งด าเนินการเกี่ยวกบัการเกบ็รวบรวม ใช ้หรือ เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ตามค าสัง่ หรือในนามของ ผูค้วบคุม
ขอ้มูลส่วนบุคคล โดยไม่ไดเ้ป็นผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล 

การประมวลขอ้มูล 

การด าเนินการใดๆ ซ่ึงกระท าต่อขอ้มูลส่วนบุคคล หรือ ชุดขอ้มูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะโดยวิธีการอตัโนมติั
หรือไม่ เช่น การเกบ็ บนัทึก จดัระบบ จดัโครงสร้างเกบ็รักษา เปล่ียนแปลง หรือ ปรับเปล่ียน การรับ พิจารณา 
ใช ้เปิดเผยดว้ยการส่งต่อ เผยแพร่ หรือ การกระท าอ่ืนใด ซ่ึงท าใหเ้กิดความพร้อมใชง้าน การจดัวาง หรือ ผสม
เขา้ดว้ยกนั การจ ากดั การลบ หรือ การท าลาย 
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ค านิยาม รายละเอยีด 

แอปพลิเคชนั 
โปรแกรม หรือ ชุดค าสัง่ ท่ีใชค้วบคุมการท างานของคอมพวิเตอร์เคล่ือนท่ี และ อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เพื่อให้
ท  างานตามค าสัง่ และตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช ้โดยแอปพลิเคชนั (APPLICATION) ตอ้งมีส่ิงท่ีเรียกว่า 
ส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้(USER INTERFACE หรือ UI) เพื่อเป็นตวักลางการใชง้านต่างๆ 

IP ADDRESS 
สญัลกัษณ์เชิงหมายเลขท่ีก  าหนดใหแ้ก่อุปกรณ์แต่ละชนิด เช่น คอมพิวเตอร์ หรือ เคร่ืองพิมพ ์ท่ีมีส่วนร่วมอยู่
ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ท่ีใชอิ้นเทอร์เน็ตโพรโทคอล ในการส่ือสาร 

คุกกี้ (COOKIE) 
ขอ้มูลขนาดเล็กท่ีเว็บไซต์ของบริษทั ส่งไปยงัคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ ท่ีเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต  
เพื่อเกบ็ขอ้มูลส่วนบุคคล โดยคุกกี้จะถูกส่งกลบัไปท่ีเว็บไซต์ตน้ทางในแต่ละคร้ังท่ีกลบัเขา้มาดูท่ีเวบ็ไซต์
ดงักล่าว 

LOG 
ขอ้มูลท่ีเกิดจากการใชง้านแอปพลิเคชนั ซ่ึงรวมถึงแหล่งก  าเนิด ตน้ทาง ปลายทาง เสน้ทาง เวลา วนัท่ี ปริมาณ 
ระยะเวลา ชนิดของบริการ หรือ อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการใชง้านของแอปพลิเคชัน่ 

ขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวับุคคล ขอ้มูลท่ีผ่านกระบวนการจดัท าขอ้มูลนิรนามแลว้ 
ส านกังาน ส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

ภยัคุกคามทางไซเบอร์ 
การกระท าหรือการด าเนินการใดๆท่ีมิชอบ โดยใชค้อมพวิเตอร์ หรือระบบคอมพิว เตอร์ หรือโปรแกรมไม่พึง
ประสงค์ โดยมุ่งหมายใหเ้กิดการประทุษร้ายต่อระบบคอมพิวเตอร์,ขอ้มูลคอมพวิเตอร์,ขอ้มูลอ่ืนท่ีเกี่ยวขอ้ง 

 

2. กฎหมายท่ีบังคับใช้ 

บริษทัไดก้  าหนดนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ีข้ึน เพื่อเป็นแนวปฏิบติั อยู่ภายใตข้อ้บงัคบัของ พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

พ.ศ.2562 ตลอดจนประกาศ และระเบียบอ่ืนท่ีเกี่ยวขอ้ง 
 

3. หลกัการและแนวปฏิบัติในการประมวลข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัไดก้  าหนดหลกัการและแนวปฏิบติัในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติั เพื่อใหม้ ัน่ใจไดว่้า การประมวลขอ้มูลส่วน

บุคคล จะเป็นไปตามท่ีกฎหมายก  าหนด 

3.1 หลกัการในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

1) FAIRNESS AND LAWFULNESS 

การประมวลผลขอ้มูลและการส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคล จะตอ้งเป็นโดยชอบดว้ยกฎหมายและเป็นไปตามท่ีก  าหนดโดยชดัแจง้และเป็นธรรม 

2) RESTRICTION TO A SPECIFIC PURPOSE  (PURPOSE LIMITATION) 

การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล จะกระท าเฉพาะวตัถุประสงค์ท่ีไดมี้การแจง้ไว ้การเปล่ียนวตัถุประสงค์ หรือ เพิ่มวตัถุประสงค์ จะตอ้งไดรั้บ

ความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูลก่อน ยกเวน้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก  าหนด 

3) TRANSPARENCY (ACCOUNTABILITY) 

บริษทัมีหนา้ท่ีตอ้งแจง้วตัถุประสงค์  ผูค้วบคุมขอ้มูล การส่ง หรือ โอนขอ้มูลใหบุ้คคลท่ีสาม (ถา้มี) และสิทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ให้

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทราบก่อน หรือในเวลาท่ีมีการเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล 

โดยบริษทัจะเผยแพร่นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล เอกสารระบบบริหารจดัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลและระเบียบปฏิบติัท่ีเกี่ยวขอ้งไว้ใน

เว็บไซด์ของบริษทัเพื่อใหเ้จา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลและบุคคลทัว่ไปสามารถเขา้ไปดูไดแ้ละเกบ็ไวเ้ป็นไฟล์ขอ้มูลกลางของบริษทัเพือ่ใหพ้นกังาน

ทุกคนสามารถเขา้ไปดูขอ้มูลได ้

4) NECESSITY (DATA MINIMIZATION) 

บริษทัจะเกบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผย ขอ้มูลส่วนบุคคลเฉพาะเท่าท่ีจ  าเป็น ตามวตัถุประสงค์ท่ีไดรั้บความยินยอมไวจ้ากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

และ/หรือ ท่ีสามารถกระท าไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย 
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5) DELETION (STORAGE MINIMIZATION) 

บริษทัจะมีการจดัการขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเกินระยะเวลาท่ีบริษทัก  าหนดในการจดัเกบ็ โดยจะด าเนินการท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น ดว้ยวิธีการใน

การท าลายท่ีเหมาะสม 

6) ACCURACY, UP TO DATE OF DATA 

บริษทัจะใชม้าตรการตามสมควรในการเกบ็รักษาขอ้มูลส่วนบุคคลใหมี้ความถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั และเช่ือถือได้ 

7) CONFIDENTIALITY AND DATA SECURITY 

บริษทัจะก  าหนดมาตรการเพื่อความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเหมาะสม ทั้งระบบการจดัการและเทคนิค เพื่อใหม้ ัน่ใจไดว่้าขอ้มูลส่วน

บุคคลจะไดรั้บการคุม้ครองป้องกนัตามท่ีกฎหมายก  าหนด ทั้งการป้องกนัการสูญหาย ร่ัวไหล การละเมิดจากผูท่ี้ไม่ไดรั้บอนุญาต รวมถึงการ

ประมวลผล หรือ ส่ง เปิดเผยโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย และรวมถึงการสูญหายจากอุบติัเหตุ 
 

3.2 แนวปฏิบัติการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัไดก้  าหนดแนวปฏิบติัการประมวลผลขอ้มูลใหค้รอบคลุมทั้งกระบวนการเป็นไปตาม พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562  ดงัน้ี 

1) การเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลใหก้ระท าภายใตว้ตัถุประสงค์ และเกบ็รวบรวมเท่าท่ีจ  าเป็นตามกรอบวตัถุประสงค์ หรือ เพื่อประโยชน์ท่ีมี

ความเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัวตัถุประสงค์ในการเกบ็รวบรวม อนัชอบดว้ยกฎหมาย โดยตอ้งแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทราบก่อน หรือในขณะ

เกบ็รวบรวมขอ้มูล เกี่ยวกบัรายละเอียด ในการเกบ็รวบรวม  เวน้แต่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดท้ราบถึงรายละเอียดนั้นอยู่แลว้ ดงัน้ี 

(1) วตัถุประสงค์ของการเกบ็รวบรวม เพือ่การน าไปใช ้หรือ เปิดเผย ซ่ึงรวมถึงวตัถุประสงค์ตามท่ีกฎหมายใหอ้ านาจในการจดัเกบ็รวมรวมได้

โดยไม่ไดรั้บความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

(2) ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีจะมีการเกบ็ รวบรวม และระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมไว  ้

(3) กรณีท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลตอ้งใหข้อ้มูลส่วนบุคคล เพือ่ปฏิบติัตามกฎหมาย หรือ สญัญา หรือ เพื่อเขา้ท าสญัญาโดยตอ้งแจง้ถึง

ผลกระทบท่ีเป็นไปไดจ้ากการไม่ใหข้อ้มูลส่วนบุคคลใหเ้จา้ของขอ้มูลทราบดว้ย 

(4) ประเภทบุคคลหรือหน่วยงาน ซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเกบ็รวบรวมอาจถูกเปิดเผย 

(5) ขอ้มูลเกี่ยวกบัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล สถานท่ีติดต่อ และวิธีการติดต่อ รวมถึงตวัแทนดว้ย(ถา้มี) 

(6) สิทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย 

การเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล จะตอ้งไดรั้บความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล  ยกเวน้ตามท่ีกฎหมายก  าหนดใหก้ระท าได ้ เช่น  

ขอ้มูลทัว่ไปท่ีตอ้งไดรั้บการยินยอมเป็นไปตามฐานสญัญา หรือ เป็นไปตามท่ีกฎหมายก  าหนด  เช่น  การส่งขอ้มูลการจ่ายค่าจา้งใหส้รรพากร 

หรือ ขอ้มูลอ่อนไหวท่ีไม่ตอ้งไดรั้บความยินยอม  เช่น  ขอ้มูลสุขภาพในการป้องกนัโรคติดต่อ 

2) การใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูล 

การใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์ หรือตามความจ าเป็น เพื่อประโยชน์ท่ีมีความเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบั

วตัถุประสงค์ของการเกบ็รวบรวม  และตอ้งไดรั้บความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูลท่ีใหไ้วก้อ่นหรือขณะนั้น  ยกเวน้ตามท่ีกฎหมายก  าหนดใหใ้ช ้ 

หรือเปิดเผยได ้ เช่น  เป็นขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะโดยชอบดว้ยกฎหมาย  เพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ  เป็นตน้ 
 

4. บริหารจัดการความเส่ียงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัก  าหนดใหมี้การประเมินความเส่ียงการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล เพื่อตรวจสอบความพร้อมและความถูกตอ้ง  เพื่อใหแ้น่ใจว่า บริษทัมีการบริหาร

ความเส่ียงในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเพียงพอ และเป็นไปตามกฎหมาย อย่างนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  หรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลง  โดยเจา้หนา้ท่ีคุม้ครอง
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ขอ้มูลส่วนบุคคล (DPO) เป็นผูแ้นะน า และประสานใหแ้ต่ละหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งในการประเมินความเส่ียง ภายในหน่วยงานของตน  รวมถึงเจา้หนา้ท่ี

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (DPO) ตอ้งติดตามและรายงานผลดา้นความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษทั 
 

5. วิธีได้มาของข้อมูลส่วนบุคคล  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กฎหมาย บริษทัจะจดัเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลตามแนวปฎิบติัขอ้ 3.2  ดว้ยกระบวนการ 

ดงัต่อไปน้ี 

5.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดรั้บจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลโดยตรง 

5.2 ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดรั้บจากบริษทัในกลุ่ม 

5.3 ขอ้มูลส่วนบุคคลจากบุคคลท่ีสาม  เช่น  บริษทัตวัแทนจดัหางาน  เป็นตน้ 

5.4 ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดรั้บจากการเขา้เย่ียมชมเวป็ไซด์  เช่น  ช่ือของผูใ้หบ้ริการอินเทอร์เน็ต และท่ีอยู่ ไอพี(IP ADDRESS)ผ่านการใชอิ้นเทอร์เน็ต 

วนัท่ีและเวลาของการเขา้เย่ียมชมเวบ็ไซด์ หนา้เพจท่ีเขา้เย่ียมชม ขณะเขา้เวบ็ไซด์ และท่ีอยู่ของเว็ปไซด์ ซ่ึงเช่ือมโยงโดยตรงกบัเว็บไซด์ของบริษทั  

5.5 พฤติกรรมการใชง้านแอปพลิเคชัน่ โดยจะมีการเกบ็ LOG การใชง้านจากบนแอปพลิเคชัน่ ของทางบริษทั 

5.6 ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดรั้บจากขอ้มูลสาธารณะ (PUBLIC RECORDS) และท่ีไม่ใช่สาธารณะ  (NON-PUBLIC RECORDS) ท่ีบริษทัมีสิทธิเกบ็ 

 รวบรวมไดต้ามกฎหมาย 

5.7 ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดรั้บจากหน่วยงานภาครัฐ หรือ หน่วยงานก  ากบัดูแลท่ีใชอ้ านาจตามกฎหมาย  ท ั้งน้ีหา้มมิใหเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจาก 

 แหล่งอ่ืนท่ีไม่ใช่จากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลโดยตรง  เวน้แต่สามารถกระท าไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย 
 

6. การรักษาความม่ันคงปลอดภัยและความลบัของข้อมูลส่วนบุคคล 

เพื่อใหเ้จา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีความมัน่ใจการบริหารจดัการขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทั  ในการป้องกนัความเส่ียงอนัอาจท าใหข้อ้มูลส่วนบุคคลถูก

เขา้ถึงโดยมิชอบ  ร่ัวไหล  ถูกเปล่ียนแปลงแกไ้ข  สูญหาย  บริษทัจึงไดส้ร้างความตระหนกัดา้นความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ  รวมทั้งปฏิบติัตาม

มาตรฐานสากลดา้นการรักษาความปลอดภยัสารสนเทศท่ีเป็นท่ียอมรับ และการบริหารความเส่ียงต่อเน่ืองทางธุรกิจ และเป็นไปตามท่ีกฎหมายก  าหนด 
 

บริษทัมีมาตรการปกป้องความเป็นส่วนตวัของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล โดยการจ ากดัสิทธิการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล จะก  าหนดใหเ้ฉพาะบุคคลท่ี

จ าเป็นตอ้งใชข้อ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว  ซ่ึงบุคคลท่ีบริษทัอนุญาตใหเ้ขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น  จะตอ้งยึดมัน่และปฏิบติัตามมาตรการ การปกป้อง

ขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทัอย่างเคร่งครัด  ตลอดจนการรักษาความลบัของขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว  โดยบริษทัมีมาตรการป้องกนัทั้งทางกายภาพและ

ทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปตามมาตรฐานการก  ากบัดูแลท่ีบงัคบัใชเ้พื่อปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคล 
  

เม่ือบริษทัท าสญัญา หรือ ขอ้ตกลงกบับุคคลท่ีสาม  บริษทัจะก  าหนดมาตรการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคล การรักษาขอ้มูลท่ีเป็นความลบั 

ท่ีเหมาะสม  เพื่อใหม้ ัน่ใจว่า ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัครอบครองจะมีความปลอดภยั 
 

7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

สิทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล  เป็นสิทธิตามกฎหมายท่ีสามารถขอใชสิ้ทธิต่างๆไดภ้ายใตข้อ้ก  าหนดของกฎหมาย และนโยบายท่ีก  าหนดไวใ้น

ขณะน้ี หรือท่ีจะมีการแกไ้ขเพิ่มเติมในอนาคต ตลอดจนหลกัเกณฑ์ตามท่ีบริษทัก  าหนดข้ึน 

7.1 สิทธิขอถอนความยินยอม 

 หากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ไดใ้หค้วามยินยอมใหบ้ริษทัเกบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล (ไม่ว่าจะ 

เป็นความยินยอมท่ีใหไ้วก้่อนวนัท่ีกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลใชบ้งัคบั หรือ หลงัจากนั้น) เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิท่ีจะถอนความ

ยินยอม ท่ีไดใ้หค้วามยินยอมไว ้เม่ือใดกไ็ดต้ลอดระยะเวลาท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลอยู่กบับริษทั  เวน้แต่มีขอ้จ ากดัสิทธินั้นโดยกฎหมาย หรือมีสญัญาท่ี

ใหป้ระโยชน์แก่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลอยู่ 



Page 5 of 19 
 

 

 

7.2 สิทธิขอเขา้ถึงขอ้มูล 

 เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของบริษทั และขอใหบ้ริษทัท าส าเนาขอ้มูลดงักล่าวให ้ รวมถึง 

 ขอใหบ้ริษทัเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นไดม้าอย่างไร  

7.3 สิทธิขอถ่ายโอนขอ้มูล 

มีสิทธิขอรับขอ้มูลส่วนบุคคล ในกรณีท่ีบริษทัไดท้  าใหข้อ้มูลนั้นอยู่ในรูปแบบท่ีสามารถอ่าน หรือใชง้านโดยทัว่ไปไดด้ว้ยเคร่ืองมือ หรืออุปกรณ ์

ท่ีท  างานไดโ้ดยอตัโนมติั  และสามารถใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลไดด้ว้ยวิธีการอตัโนมติั รวมทั้งมีสิทธิขอใหบ้ริษทัส่ง หรือโอนขอ้มูลส่วน 

บุคคลในรูปแบบดงักล่าวไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืน เม่ือสามารถท าไดด้ว้ยวิธีการอตัโนมติั และมีสิทธิขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัส่ง  

หรือ โอนขอ้มูลส่วนบุคคลในรูปแบบดงักล่าวไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืนโดยตรง เวน้แต่ไม่สามารถด าเนินการไดเ้พราะเหตุทางเทคนิค 

7.4 สิทธิขอคดัคา้น 

 เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอคดัคา้นในเวลาใดกไ็ด ้ หากการเกบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท าข้ึนเพื่อประโยชน์โดยชอบ 

 ดว้ยกฎหมาย หรือบุคคลอ่ืน หรือเพื่อด าเนินการตามภารกจิเพื่อสาธารณประโยชน์  หากย่ืนคดัคา้นบริษทัจะยงัคงด าเนินการเกบ็รวบรวม ใช ้และ 

เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลต่อไป  เฉพาะท่ีบริษทัสามารถแสดงเหตุผลตามกฎหมายไดว่้า มีความส าคญัย่ิงกว่าสิทธิขั้นพืน้ฐาน หรือเป็นไปเพื่อการ

ยืนยนัการปฎิบติัตามกฎหมาย หรือการต่อสูใ้นการฟ้องร้องตามกฎหมาย ตามแต่ละกรณี 

7.5 สิทธิขอใหล้บหรือท าลายขอ้มูล 

 เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอลบ หรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคล  หรือท าใหเ้ป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวัได ้ หากเช่ือว่าขอ้มูลส่วนบุคคล 

ถูกเกบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผยโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง  หรือเห็นว่าบริษทัหมดความจ าเป็นในการเกบ็รักษาไวต้ามวตัถุประสงค์ท่ี

เกี่ยวขอ้งในนโยบายฉบบัน้ี หรือ เม่ือใชสิ้ทธิขอถอนความยินยอม หรือใชสิ้ทธิขอคดัคา้นตามท่ีแจง้ไวข้า้งตน้แลว้ 

7.6 สิทธิขอใหร้ะงบัการใชข้อ้มูล 

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอใหร้ะงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลชัว่คราว ในกรณีท่ีบริษทัอยู่ระหว่างตรวจสอบตามค าร้องขอใชสิ้ทธิขอแกไ้ข

ขอ้มูลส่วนบุคคล หรือ ขอคดัคา้น หรือ กรณีอ่ืนใด ท่ีบริษทัหมดความจ าเป็น และตอ้งลบ หรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลตามกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง 

 แต่ขอใหบ้ริษทัระงบัการใชแ้ทน 

7.7 สิทธิขอใหแ้กไ้ขขอ้มูล 

 เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลใหถู้กตอ้งเป็นปัจจุบนั และไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด 

7.8 สิทธิร้องเรียน 

 เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานผูมี้อ านาจ หากเช่ือว่าการเกบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นการกระท าใน 

 ลกัษณะท่ีฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง (โปรดดูขอ้ 11) 

7.9 การใชสิ้ทธิ 

การใชสิ้ทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวขา้งตน้  สามารถท าไดโ้ดยกรอกแบบฟอร์ม ค าร้องขอใชสิ้ทธิ และย่ืนค าร้องต่อหน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  อย่างไรกต็ามการใชสิ้ทธิอาจถูกจ ากดัภายใตก้ฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง และมีบางกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นท่ีบริษทัอาจปฏิเสธ หรือ ไม่สามารถ

ด าเนินการตามค าขอใหสิ้ทธิขา้งตน้ได ้ เช่น  ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย หรือค าสัง่ศาล  เพื่อประโยชน์สาธารณะ  การใชสิ้ทธิอาจละเมิดสิทธิ หรือ

เสรีภาพของบุคคลอ่ืน เป็นตน้  โดยหากบริษทัปฏิเสธค าขอขา้งตน้ บริษทัจะแจง้เหตุผลของการปฏิเสธใหท้ราบดว้ย 
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ระยะเวลาด าเนินการในการใช้สิทธิประเภทต่างๆ 

สิทธิ ระยะเวลาด าเนินการ 
สิทธิขอถอนความยินยอม 7 วนั 
สิทธิขอเขา้ถึงขอ้มูล 

30 วนั 
สิทธิขอถ่ายโอนขอ้มูล 
สิทธิขอคดัคา้น 
สิทธิขอใหล้บ หรือ ท าลายขอ้มูล 
สิทธิขอใหร้ะงบัการใชข้อ้มูล 
สิทธิขอใหแ้กไ้ขขอ้มูล 15 วนั 

 

8. เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัไดแ้ต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล เพื่อตรวจสอบการด าเนินการท่ีเกี่ยวกบัการเกบ็ รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ให้

สอดคลอ้งตาม พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และนโยบาย ระเบียบ ประกาศ ค าสัง่ ของบริษทั รวมทั้งประสานงาน และใหค้วาม

ร่วมมือกบั ส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล และมีหนา้ท่ีอ่ืนๆตามท่ี พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562  

 

9. ค าถามท่ีเกีย่วกบันโยบายความเป็นส่วนตัว 

หากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีขอ้เสนอแนะ หรือตอ้งการสอบถามขอ้มูลเกี่ยวกบัรายละเอียดการเกบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถึง

การใชสิ้ทธิตามนโยบายฉบบัน้ี  สามารถติดต่อบริษทั และ/หรือ เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
 

10. ช่องทางการติดต่อ 

ช่ือบริษัท    บริษัท กรีนแลนด์ มาร์เกต็ติ้ง จ ากดั 

ท่ีอยู่    1 ซอยกรุงเทพกรีฑา 2 (เลศินาวา) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 10240 

โทรศัพท์ของบริษัท   02-379 3259 – 61 

เว็บไซต์ของบริษัท   WWW.GREENLANDMARKETING.COM 

อเีมล    HR@GREENLANDMARKETING.COM 
 

11. ติดต่อหน่วยงานผู้มีอ านาจ (APPROPRIATE  AUTHORITY) 

หากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ตอ้งการรายงาน เร่ืองร้องเรียน  หรือ หากรู้สึกว่า บริษทัไม่ตอบขอ้กงัวลในลกัษณะท่ีน่าพึงพอใจ  สามารถติดต่อ และ/หรือ 

ร้องเรียนต่อส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลได ้ ดงัน้ี 

คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  โทรศพัท์   :  02-142 1033 อีเมล :  PDPA@MDES.GO.TH 

หรือส่งจดหมายท่ี :  120 หมู่ 3 อาคารรัฐประศาสนภกัดี (อาคาร B) ศูนยร์าชการแจง้วฒันะถนนแจง้วฒันะ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัส่ี กรุงเทพ 10210 

         

12. การปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  (PERSONAL PROTECTION PRIVACY POLICY) 

บริษทัขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปล่ียนแปลง หรือ แกไ้ข นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ี เม่ือมีการเปล่ียนแปลงขอ้บงัคบัตามกฎหมาย 

ใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายก  าหนด 

 

 

http://www.greenlandmarketing.com/
mailto:HR@GREENLANDMARKETING.COM
mailto:PDPA@MDES.GO.TH
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หมวดท่ี 2 

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับผู้มีส่วนได้เสียภายใน (INTERNAL STAKEHOLDER) 

 

 บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ซ่ึงหมายรวมถึง ผูส้มคัรงาน, พนกังานปัจจุบนั, ผูบ้ริหาร, 

อดีตพนกังาน, พนกังานท่ีเกษียณอายุแลว้, พนกังานชัว่คราว, ผูรั้บทุน, คณะกรรมการ, พยาน, และบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง 

 บริษทัจึงมีนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นงานบริหารทรัพยากรบุคคล  เพื่ออธิบายวิธีการท่ีบริษทัเกบ็รวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือโอนไปยงั

ต่างประเทศ ซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคล  ตลอดจนการแจง้สิทธิตามกฎหมายว่าดว้ย การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล เพื่อแสดงความโปร่งใส และด าเนินกิ จกรรมให้

สอดคลอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

 ทั้งน้ี บริษทัอาจจะเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว ผา่นช่องทางต่างๆ เช่น เวบ็ไซต์, การส่ือสารออนไลน(์เช่น อีเมล) , นิทรรศการ, การจา้งงาน 

และงานกิจกรรมต่างๆ หรือ เกบ็รวบรวมเม่ือบริษทัไปเย่ียมเยือน หรือ นดัหมายพบกบัเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล หรือ จากแหล่งอ่ืน (เช่น แพลตฟอร์ม ออนไลน์ 

หรือ ขอ้มูลสาธารณะอ่ืนๆ) หรือ ผา่นบริษทัในกลุ่ม, พนัธมิตรทางธุรกิจ, หน่วยงานภาครัฐ หรือ บุคคลท่ีสาม และสถานท่ีอ่ืนๆ และ/หรือช่องทางการส่ือสารอ่ืน 

 

1. วัตถุประสงค์ในการเกบ็รวมรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  

1.1 การปฏิบัติตามสัญญา (CONTRACTUAL BASIS) 

เพื่อการปฏิบติัตามสญัญาท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นคู่สญัญา  เช่น  สญัญาจา้ง, สญัญาการฝึกงาน, สญัญาใหทุ้นการศึกษา, สญัญาใหก้ าร

สนบัสนุน หรือสญัญาอ่ืนใด หรือเพื่อใชใ้นการด าเนินการตามค าขอ/ใบสมคัร ก่อนเขา้ท าสญัญา ตามแต่กรณี โดยตวัอย่างท่ีบริษทั จะเกบ็รวบรวม 

ใช ้และเปิดเผยขอ้มูล  เช่น 

(1) การสอบขอ้เขียน, การสมัภาษณ์ รวมถึงการจ่ายค่าจา้ง หรือผลตอบแทนอ่ืน,  การจดัใหมี้สวสัดิการ หรือ ประโยชน์อ่ืนใด,  การลงเวลา

ท างาน, การลางาน, การแต่งตั้ง, การโยกยา้ย, การเปล่ียนต าแหน่ง, การปรับโครงสร้างองค์กร, การประเมินและบริหารผลการปฏิบติังาน 

(2) การพฒันาทกัษะความสามารถ,การท าบตัรพนกังาน,การจดัท าทะเบียนพนกังาน,การจดัท าขอ้มูลพนกังานการติดต่อส่ือสาร,การมอบหมาย 

งานใหผู้อ่ื้นท าแทนบริษทั,การปฏิบติัตามกฎหมาย, การช าระภาษี, การบริหารความเส่ียง, การก  ากบัตรวจสอบ, การป้องกนัการทุจริต, การ

สอบสวนและลงโทษทางวินยั, การจดัการขอ้ร้องเรียน, การบริหารจดัการภายในองค์กร และเพื่อวตัถุประสงค์อ่ืนใดท่ีจ าเป็นต่อการจา้งงาน  

1.2 การปฏิบัติตามกฎหมาย (LEGAL OBLIGATION) 

เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมายท่ีก  าหนด หนา้ท่ีของบริษทั ในฐานะนายจา้ง หรือ ในฐานะอ่ืนใด  เช่น กฎหมายแพ่งและพาณิชย,์ กฎหมายธุรกิจ

สถาบนัการเงิน, กฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย,์ กฎหมายประกนัภยั, กฎหมายคุม้ครองแรงงาน, กฎหมายประกนัสงัคม, กฎหมายเงิน

ทดแทน, กฎหมายแรงงานสมัพนัธ์, กฎหมายกองทุนส ารองเล้ียงชีพ, กฎหมายภาษีอากร, กฎหมายลม้ละลาย, กฎหมายป้องกนัและปรามปรามการ

ฟอกเงิน, กฎหมายการป้องกนัและปราบปรามสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธ, กฎหมายคอมพวิเตอร์, การน าส่งขอ้มูล

ใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

1.3 ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (LEGITIMATE INTEREST) 

เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทั หรือ ของบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน  โดยไม่เกินขอบเขต และความคาดหมายท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วน

บุคคล สามารถคาดหมายไดอ้ย่างสมเหตุสมผลตั้งแต่แรก  เช่น 

(1) การบนัทึกเสียง, การบนัทึกภาพน่ิง, การบนัทึกภาพเคล่ือนไหว กลอ้ง CCTV เพื่อป้องกนัอาชญากรรม การประมวลขอ้มูลเพื่อรักษาความ

ปลอดภยัของระบบและเครือข่าย  หรือการส่งต่อขอ้มูลในเครือบริษทัเพื่อการบริหารจดัการ 

(2) การส ารวจความคิดเหน็, การเขา้ร่วมกิจกรรมภายในองค์กร, การประกาศผล, การรับ -ส่งพสัดุ, การวิเคราะห์วิจยั ท  าสถิติ 

(3) การบริหารความเส่ียง, การก  ากบัตรวจสอบ, การจดัการขอ้ร้องเรียน, การบริหารจดัการภายในองค์กร, การป้องกนั รับมือ ลดความเส่ียงท่ีอาจ

เกิดการกระท าทุจริต 
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(4) ภยัคุกคามทางไซเบอร์, การท าผิดกฎหมายต่างๆ,  การตรวจสอบขอ้มูลการใชอุ้ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 

หรือ ตรวจสอบพฤติกรรมปฏิบติังาน, การด าเนินคดีในชั้นศาล 

(5) การท าใหเ้ป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวับุคคลได ้(ANONYMOUS DATA) 

(6) ขอ้มูลผูส้มคัรท่ีไม่ผ่านการพิจารณาและขอ้มูลบุคคลอา้งอิงของผูส้มคัร 

 

1.4 ความยินยอม (CONSENT) 

เพื่อเกบ็รวบรวม ใช ้เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตามความจ าเป็น ยกตวัอย่างเช่น 

(1) ขอ้มูลสุขภาพ เพื่อการพิจารณารับสมคัรคดัเลือกเขา้ท างาน, เขา้รับทุนการศึกษา, รับการสนบัสนุน/การใหส้วสัดิการ การเบิกค่า รักษา 

พยาบาล/การรักษาพยาบาลท่ีหอ้งพยาบาล/การตรวจสุขภาพประจ าปี/โปรแกรมเพื่อสุขภาพต่างๆ เช่น การจดัฉีดวคัซีน และอ่ืนๆ เป็นตน้  

(2) ขอ้มูลชีวภาพ (BIOMETRIC) เช่น ขอ้มูลภาพจ าลองใบหนา้, ขอ้มูลจ าลองลายน้ิวมือ, ขอ้มูลจ าลองม่านตา  เพื่อวตัถุประสงค์ในการ

ตรวจสอบ และพิสูจน์ตวัตน เพื่อลงเวลาท างาน/เขา้ประชุม/อบรมสมัมนา/เขา้ร่วมกิจกรรม/เขา้อาคาร, ขอ้มูลประวติัอาชญากรรม/ขอ้มูล

ประวติัพฤติกรรม เพื่อการพิจารณารับเขา้ท างาน, เพื่อพิจารณาเขา้รับทุนการศึกษา, เพือ่การพิจารณาเขา้รับการสนบัสนุน/ตรวจสอบ

คุณสมบติัในงานท่ีรับผิดชอบ 

 

2. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

ประเภทข้อมูล วัตถุประสงค์ในการประมวลผล 

ขอ้มูลส่วนบุคคล 
- ช่ือ 
- อีเมล 
- ท่ีอยู่ 
- ท่ีอยู่ส านกังาน 
- เบอร์โทรศพัท ์
- เพศ 
- การตั้งค่าต่างๆ 
- การตั้งค่าความปลอดภยัในบญัชี 
- ขอ้มูลอ่ืนๆท่ีเกี่ยวขอ้งท่ีมีการจดัเกบ็

เพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ตามวตัถุประสงค์ 
- ไอ พี แอดเดรส(IP ADDRESS)  

เม่ือเย่ียมชมเว็บไซต์ของบริษทั อาจถูกร้องขอใหล้งทะเบียนกบับริษทั และ/หรืออาจ
จ าเป็นตอ้งแจง้ขอ้มูลส่วนบุคคลใหก้บับริษทั เพื่อวตัถุประสงค์ เช่น 

- เพื่อตรวจสอบและยืนยนัตวัตน 
- เพื่อรักษาความปลอดภยัต่อบญัชีผูใ้ช ้
- เพื่อแจง้เกี่ยวกบัการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน 

 
 
 
 
 
 

เพื่อตรวจสอบตวัตน 
ขอ้มูลพฤติกรรมการสืบคน้ 

- ประเภทเบราว์เซอร์ 
- โดเมน 
- เว็บไซต์ท่ีเย่ียมชม 
- เวลาเขา้เว็บไซต ์
- ท่ีอยู่เว็บไซต์อา้งอิง 
- ขอ้มูลเพื่อการสนบัสนุนลูกคา้ 
- LOG 

- เพื่อใหข้อ้มูลในการเขา้และใชเ้ว็บไซต์ รวมถึงแอปพลิเคชัน่ของบริษทั 
- เพื่อจดัการเวบ็ไซต์และแอปพลิเคชัน่; เพื่อการด าเนินการภายใน แกไ้ขปัญหา

ของเว็บไซต์, วิเคราะห์ขอ้มูล, ทดสอบวิจยั เพื่อความปลอดภยั, การ
ตรวจสอบการบิดเบือน และการจดัการบญัชีผูใ้ช  ้

- เพื่อแกไ้ขและส ารวจปัญหา 
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ประเภทข้อมูล วัตถุประสงค์ในการประมวลผล 

ขอ้มูลระบบ เพื่อใหข้อ้มูลในการเขา้และใชเ้ว็บไซต์ของบริษทั, เพื่อจดัการเวบ็ไซต์, เพื่อการด าเนินด า
การภายใน แกปั้ญหาของเวบ็ไซต์, วิเคราะห์ขอ้มูล, ทดสอบ, วิจยั, เพื่อความปลอดภยั, 
การตรวจสอบการบิดเบือน และการจดัการบญัชีผูใ้ช ้เพื่อพฒันาประสบการณ์ผูใ้ช ้

ขอ้มูลท่ีตั้ง เว็บไซต์จะใชข้อ้มูลท่ีคุกกี้ไดเ้กบ็รวบรวม เพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ หรือกิจกรรมอ่ืน 
เพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการของบริษทั 

คุกกี้ เว็บไซต์จะใชข้อ้มูลท่ีคุกกี้ไดเ้กบ็รวบรวม เพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ หรือกิจกรรมอ่ืน 
เพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการของบริษทั 

 

3. ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีจัดเกบ็ 

3.1 ขอ้มูลส่วนบุคคล คือ ขอ้มูลท่ีท าใหส้ามารถระบุตวัตนได ้ไม่ว่าทางตรง หรือ ทางออ้ม (แต่ไม่รวมถึงขอ้มูลของผูถึ้งแก่กรรม) ไดแ้ก่ 

(1) ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีพนกังาน หรือ เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลใหไ้วแ้ก่บริษทั โดยตรง ทั้งการเกบ็ขอ้มูลจากใบสมคัรงาน/สมคัรทุนการศึกษา, 

การขอรับการสนบัสนุน, การสมัภาษณ์ และในระหว่างการไดรั้บทุนการศึกษา ไดรั้บการสนบัสนุน, การฝึกงาน หรือ การจา้งงาน 

(2) ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทั ไดรั้บ หรือ เขา้ถึงไดจ้ากแหล่งอ่ืน  เช่น  หน่วยงานของรัฐ, บริษทัในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน, สถาบนัการเงิน, ผู ้

ใหบ้ริการทางการเงิน, พนัธมิตรทางธุรกิจ, บริษทัขอ้มูลเครดิต และผูใ้หบ้ริการขอ้มูล เป็นตน้  โดยบริษทัจะเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากแหล่งอ่ืน

ต่อเม่ือไดป้ฏิบติัตามท่ีกฎหมายก  าหนด  เวน้แต่บริษทัมีความจ าเป็นตามกรณีท่ีกฎหมายอนุญาต  หรือสามารถเกบ็รวบรวม ใช ้หรือ เปิดเผย

ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีกฎหมายก  าหนด 
 

ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษัท เกบ็รวบรวม ใช้ และเปิดเผย  เช่น 

- ขอ้มูลส่วนตวั  เช่น ช่ือ, นามสกุล, เพศ, อายุ, วนัเดือนปีเกิด, สถานภาพสมรส, สญัชาติ, เลขประจ าตวัประชาชน, เลขหนงัสือเดินทาง,ความเป็นพลเมือง, 

เลขท่ีใบขบัข่ี, สถานภาพการเกณฑท์หาร, ประวติัการศึกษา, ประวติัการท างาน, ประวติัการเรียนรู้, ใบอนุญาตต่างๆ, เลขท่ีบญัชีธนาคาร 

- ขอ้มูลการติดต่อ  เช่น  ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น, ท่ีอยู่ปัจจุบนั, หมายเลขโทรศพัท์, อีเมล, ไอดีไลน์, รวมถึงขอ้มูลในโซเชียลมีเดียต่างๆ  

- ขอ้มูลเกี่ยวกบัการจา้งงาน  เช่น  ต าแหน่งงาน, ต าแหน่งองค์กร, สงักดัต่างๆในองค์กร, ค่าจา้ง, ผลตอบแทนอ่ืน, การใชส้วสัดิการ, การลงเวลาท างาน, 

การลางาน, การแต่งตั้ง, การโยกยา้ย, การเปล่ียนต าแหน่ง, การประเมินผลทดลองงาน, การประเมินผลการปฏิบติังาน, ทกัษะความสามารถ, บุคลิกภาพ

และพฤติกรรม, การสอบสวน, การลงโทษ (ยกเวน้พฤติกรรมทางเพศ) 

- ขอ้มูลอุปกรณ์ หรือ เคร่ืองมือ  เช่น  IP ADDRESS MAC ADDRESS COOKIE ID IMEI 

- ขอ้มูลบุคคลท่ีสาม  เช่น  ขอ้มูลสมาชิกในครอบครัว, ขอ้มูลผูรั้บผลประโยชน์จากสวสัดิการ ต่างๆ, ขอ้มูลผูติ้ดต่อฉุกเฉิน, ขอ้มูลผูค้  ้าประกนัการท างาน 

และบุคคลอา้งอิง 

- ขอ้มูลอ่ืนๆ  เช่น  การใชง้านเวบ็ไซต์, ความคิดเห็น, ความช่ืนชอบ, งานอดิเรก, ผลการสอบขอ้เขียน, เสียง, ภาพน่ิง, ภาพเคล่ือนไหว  รวมถึงการเขา้ร่วม

กิจกรรม หรือแคมเปญต่างๆ ท่ีบริษทัจดัข้ึน  และขอ้มูลอ่ืนใดท่ีถือว่าเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย 
 

3.2 ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหว (SENSITIVE DATA) คือ ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีกฎหมายก  าหนดเป็นการเฉพาะ  เช่น เช้ือชาติ, ความคิดเห็น

ทางการเมือง, ความเช่ือในลทัธิ, ศาสนา หรือ ปรัชญา, พฤติกรรมทางเพศ, ประวติัอาชญากรรม, ขอ้มูลสุขภาพ, ความพกิาร,ขอ้มูลสหภาพแรงงาน, 

ขอ้มูลพนัธุกรรม, ขอ้มูลชีวภาพ หรือ ขอ้มูลอ่ืนใดในท านองเดียวกนัท่ีกฎหมายก  าหนด 

ซ่ึงบริษทัตอ้งด าเนินการดว้ยความระมดัระวงัเป็นพิเศษ  โดยบริษทัจะเกบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหวรวมทั้งส่ง 

หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหวไปต่างประเทศ  ต่อเม่ือบริษทัไดรั้บความยินยอมโดยชัดแจง้จากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล หรือกรณีท่ี

บริษทัมีความจ าเป็นตามกรณีท่ีกฎหมายอนุญาต  หรือ สามารถเกบ็รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลไดต้ามท่ีกฎหมายก  าหนด 

ต่อไปนโยบายน้ี จะเรียกขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหว รวมกนัว่า“ข้อมูลส่วนบุคคล” 
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4. การเปิดเผยและถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล 

4.1 การเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

บริษทัอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ใหแ้ก่ผูอ่ื้น ภายใตค้วามยินยอมของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล หรือ ฐานทางกฎหมายตามวตัถุประสงค์ ท่ีระบุไว้

ในนโยบายฉบบัน้ี  เช่น  ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล, ผูใ้หบ้ริการภายนอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ, ตวัแทนบริษทั, หน่วยงานหรือ

บริษทัภายนอกท่ีบริษทั ไปศึกษาดูงาน, ผูรั้บจา้งช่วงงานต่อ, สถาบนัการเงิน, ผูส้อบบญัชี, ผูต้รวจสอบภายนอก, ผูมี้อ านาจตามกฎหมาย, ผูส้นใจ

จะเขา้รับโอนสิทธิ และ/หรือผูรั้บโอนสิทธิ หรือ การควบรวมกจิการต่างๆของบริษทั, นิติบุคคล/บุคคลใดๆ ท่ีมีความสมัพนัธ์หรือมีสญัญาอยู่กบั

บริษทั ซ่ึงรวมตลอดถึง ผูบ้ริหาร, พนกังาน, ผูรั้บจา้ง, ตวัแทน, ท่ีปรึกษาของบริษทั และของบุคคล หรือหน่วยงานท่ีเป็นผูรั้บขอ้มูลดังกล่าว 

4.2 การส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ 

บริษทัมีการด าเนินธุรกิจกบัหลายประเทศ  บริษทัจึงอาจมีความจ าเป็นตอ้งส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการ

ด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษทั  เช่น การส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปเกบ็ไวบ้น SERVER/CLOUD ในประเทศต่างๆ กรณีท่ีประเทศ

ปลายทางอาจมีมาตรฐานไม่เพียงพอ บริษทัจะดูแลส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลใหเ้ป็นไปตามกรณีท่ีกฎหมายก  าหนด  และจะด าเนินการใหมี้

มาตรการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล และมาตรการเยียวยาตามท่ีเห็นว่าจ าเป็นและเหมาะสม  สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการรักษาความลบัตามท่ี

กฎหมายประเทศนั้นก  าหนด  เช่น  ก  าหนดใหผู้รั้บขอ้มูลมีมาตรการในการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคล เทียบเท่ากบัมาตรการ

ของบริษทั  มีขอ้ตกลงรักษาความลบักบัผูรั้บขอ้มูลในประเทศดงักล่าว   

 

5. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ 

ในการรับสมคัรงานและบรรจุเขา้เป็นพนกังานของบริษทั หรือ การด าเนินการตามวตัถุประสงค์ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทัในบาง

กรณี บริษทัมีความจ าเป็นตอ้งเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหวพิเศษ  เช่น  ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเกี่ยวกบั  เช้ือชาติ, ศาสนา หรือ ปรัชญา, 

พฤติกรรมทางเพศ, ความพิการ, ขอ้มูลประวติัอาชญากรรม, ขอ้มูลสหภาพแรงงาน, ขอ้มูลพนัธุกรรม, ขอ้มูลชีวภาพและขอ้มูลสุขภาพ เป็นตน้ 

ซ่ึงในกรณีน้ีบริษทัจะแจง้ และขอความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล เพื่อใชข้อ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ เพื่อด าเนินการตาม

วตัถุประสงค์ในการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของบริษทัต่อไป 
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หมวดท่ี 3 

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EXTERNAL  STAKEHOLEDR) 

 

 บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก ซ่ึงหมายรวมถึง ลูกคา้  ผูเ้ช่า ผูใ้หเ้ช่า  ผูถื้อหุน้  คณะกรรมการ

อิสระ  และท่ีปรึกษา  บริษทัจึงก  าหนดนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล เพื่ออธิบายวิธีการท่ีบริษทัเกบ็รวบรวม  ใช ้ เปิดเผย  และ/หรือโอนไปยงัต่างประเทศซ่ึง

ขอ้มูลส่วนบุคคล  ตลอดจนการแจง้สิทธิตามกฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  เพื่อแสดงความโปร่งใสของบริษทั  ในการด าเนินกจิกรรมท่ีเกี่ยวขอ้ง

อนัสอดคลอ้งกบัขอ้ก  าหนดภายใตก้ฏหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

 

1. ประเภทของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในหมวดนี้  ได้แก่ 

1.1 ลกูค้าบุคคลธรรมดาของบริษัท  ซ่ึงรวมไปถึง  บุคคลธรรมดาท่ีเคยใช/้ซ้ือผลิตภณัฑ์หรือบริการ  ผูติ้ดต่อสอบถามขอ้มูลผลิตภณัฑห์รือบริการ  ผูท่ี้

รับทราบขอ้มูลผลิตภณัฑ์หรือบริการผา่นส่ือต่างๆ และผูท่ี้ไดรั้บการเสนอหรือชกัชวนจากบริษทัใหใ้ชห้รือซ้ือผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

1.2  คู่ค้า  ไดแ้ก่  พนัธมิตรทางธุรกิจท่ีบริษทัจดัซ้ือจดัจา้งสินคา้และ/หรือบริการ 

1.3 ผู้ลงทุน  ผู้ถือหุ้น  และท่ีปรึกษา 

 

2. วัตถุประสงค์ในการเกบ็รวบรวม  ใช้  และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล   

บริษทัมีวตัถุประสงค์ในการเกบ็รวบรวม  ใช ้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล  ดงัน้ี 

2.1 เพื่อการใหบ้ริการ  การปรับปรุงผลิตภณัฑ์ของบริษทั  รวมถึงบริการหรือผลิตภณัฑ์อ่ืน ๆ ท่ีจะมีในอนาคต  ตลอดจนการดูแล  การบ ารุงรักษา  

และการด าเนินการ  ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการใหบ้ริการดงักล่าว 

2.2 เพื่อการด าเนินธุรกรรมต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์หรือบริการของบริษทั เช่น การสัง่ซ้ือสินคา้, การช าระเงิน, การเปิดหนา้บญัชีการคา้  เป็นตน้   

2.3 เพื่อการบริหารความสมัพนัธ์ระหว่างบริษทักบัเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

2.4 เพื่อยืนยนั  และ/หรือ  ระบุตวัตนของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในการเขา้ใชบ้ริการผา่นช่องทางต่างๆ หรือการติดต่อกบับริษทั 

2.5 เพื่อการติดต่อส่ือสาร แจง้ และ/หรือรับขอ้มูลข่าวสารต่างๆ  หรือการเปล่ียนแปลงต่างๆท่ีเกิดข้ึนของบริษทั 

2.6 เพื่อการด าเนินการตามความประสงค์ของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดแ้จง้ไวก้บับริษทั 

2.7 เพื่อการน าเสนอสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และ/หรือบริการอ่ืนๆของบริษทั อาทิ การใหค้ าแนะน า และ/หรือ  ขอ้เสนอ เกี่ยวกบัผลิตภณัฑ์และการ

บริการ  รวมถึงโปรโมชัน่ต่าง ๆในการส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด  รวมถึงการท าธุรกรรมท่ีเกี่ยวขอ้งกบับริษทั 

2.8 เพื่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั  เช่น  การวิเคราะห์ขอ้มูล  การตรวจสอบ  การพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่  การปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงการผลิตภณัฑ์  

การวิเคราะห์การใชง้านดา้นบริการ  การส ารวจการจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย  การพิจารณาการด าเนินงาน และขยายธุรกิจของบริษทั 

2.9 เพื่อการด าเนินการใดๆ  ท่ีจ  าเป็นและเหมาะสมในกรณีต่างๆ  ดงัน้ี 

2.9.1 ตรวจสอบและป้องกนัการกระท าท่ีละเมิดหรืออาจจะละเมิดต่อกฏหมาย 

2.9.2 ตอบสนองต่อค าขอจากหน่วยงานรัฐ หรือรัฐบาล  รวมถึงหน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐบาลต่างประเทศท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลอาศยัอยู่ 

2.9.3 บงัคบัใชข้อ้ก  าหนดในการใหบ้ริการและนโยบายท่ีเกี่ยวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทั 

2.9.4 ปกป้องการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

2.9.5 ปกป้องสิทธิความเป็นส่วนตวั ความปลอดภยัหรือทรัพยสิ์นของบริษทั บุคคลากร และเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลหรือบุคคลอ่ืน 

2.9.6 เยียวยา  ป้องกนั  หรือจ ากดัความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน 

2.10 เพื่อปฏิบติัตามกฏหมาย  การสืบสวนของเจา้พนกังาน  หรือหน่วยงานก  ากบัดูแลหรือเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฏขอ้บงัคบั  หรือขอ้ผูกพนัท่ีกฏหมาย

หรือภาครัฐก  าหนด   
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2.11 เพื่อด าเนินการตามหนา้ท่ีอ่ืนๆของบริษทั ซ่ึงข้ึนอยู่กบัความสมัพนัธ์ระหว่างบริษทักบัเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล  เช่น  ในฐานะผูถื้อหุน้ของบริษทั 

ท่ีบริษทัจะด าเนินการส่งจดหมายเพื่อเชิญเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ หรือในฐานะคณะกรรมการอิสระหรือท่ีปรึกษาบริษทั  ท่ีบริษทัด าเนินการ

แต่งตั้ง  รวมทั้งในฐานะใดๆกต็ามท่ีบริษทั จะตอ้งด าเนินการอนัเน่ืองมาจากหนา้ท่ีตามสญัญาหรือขอ้ตกลงใดๆท่ีเกี่ยวขอ้ง 
 

ทั้งน้ีวตัถุประสงค์อ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุไวข้า้งตน้ เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลจะไดรั้บการแจง้ เม่ือบริษทัมีการขอเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล  อน่ึงในการได้

ขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น บริษทัจะเกบ็รวบรวม  ใช ้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลภายใตว้ตัถุประสงค์  ดงัน้ี 

 

 ข้อ 1.  เฉพาะเมื่อเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้  

1. เจา้ของขอ้มูลไดใ้หค้วามยินยอมไวก้บับริษทัตามกฏหมาย (CONSENT) 

2. เพื่อการปฏิบติัตามสญัญาซ่ึงเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นคู่สญัญา  หรือเพื่อใชใ้นการด าเนินการตามค าขอก่อนเขา้ท าสญัญานั้น (CONTRACT) 

3. ป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชิวิต  ร่างกาย  หรือสุขภาพของบุคคล(VITAL INTEREST) 

4. เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีในการภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษทัหรือปฏิบติัหนา้ท่ีในการใชอ้ านาจท่ีรัฐไดม้อบหมายใหแ้ก่บริษทั(PUBLIC TASK)  

5. เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฏหมายของบริษทัหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน  เวน้แต่ประโยชน์ดงักล่าวมีความส าคญันอ้ยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานใน

ขอ้มูลส่วนบุคคล(LEGITIMATE INTERREST) 

6. เพื่อปฏิบติัตามกฏหมาย  (LEGAL OBLIGATIONS) 

7. มีการจดัท าเอกสารประวติัศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ  หรือท่ีเกี่ยวกบัการศึกษาวิจยัหรือสถิติ  โดยบริษทัจะจดัใหมี้มาตรการ

ปกป้องท่ีเหมาะสมเพื่อคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ(SCIENTIFIC OR HISTORICAL RESEARCH) 

 

3. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

ประเภทข้อมูล วัตถุประสงค์ในการประมวลผล 

ขอ้มูลส่วนบุคคล 
- ช่ือ 
- อีเมล ์
- ท่ีอยู่ 
- ท่ีอยู่ส านกังาน 
- เบอร์โทรศพัท ์
- เพศ 
- การตั้งค่าต่างๆ  
- การตั้งค่าความปลอดภยัในบญัชี 
- ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งท่ีมีการจดัเกบ็เพิม่เติมเพื่อ

ประโยชน์ตามวตัถุประสงค์ 

เม่ือเย่ียมชมเว็บไซต์ของบริษทั อาจถูกร้องขอใหล้งทะเบียนกบับริษทั และ/
หรืออาจจ าเป็นตอ้งแจง้ขอ้มูลส่วนบุคคลใหก้บับริษทั เพื่อวตัถุประสงค์ เช่น  

- เพื่อตรวจสอบและยืนยนัตวัตน 
- เพื่อรักษาความปลอดภยัต่อบญัชีผูใ้ช ้
- เพื่อแจง้เกี่ยวกบัการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน 

 

- หมายเลขบตัรเครดิต 
 
 
 

- ไอพีแอดเดรส(IP ADDRESS) 

ขอ้มูลบตัรเครดิตจะถูกจดัเกบ็และถูกตรวจสอบผา่นทางระบบช าระเงิน 
ผ่านบุคคลท่ีสาม  ขอ้มูลน้ีจะไม่ถูกจดัเกบ็อย่างถาวรในเซิร์ฟเวอร์ของบริษทั  
และจะถูกลบท้ิงทนัทีหลงัจากผ่านระบบการตรวจสอบโดยระบบ 
ช าระเงินของบุคคลท่ีสาม 
เพื่อตรวจสอบตวัตน 

 

 

 



Page 13 of 19 
 

ประเภทข้อมูล วัตถุประสงค์ในการประมวลผล 

ขอ้มูลพฤติกรรมการสืบคน้ 
- ประเภทเบราว์เซอร์ 
- โดเมน 
- เว็บไซต์ท่ีเย่ียมชม 
- เวลาเขา้เว็บไซต ์
- ท่ีอยู่เว็บไซต์อา้งอิง 
- ขอ้มูลเพื่อการสนบัสนุนลูกคา้ 
- LOG 

- เพื่อใหข้อ้มูลในการเขา้และใชเ้ว็บไซด์  รวมถึงแอปพลิเคชนัของ
บริษทั 

- เพื่อจดัการเวบ็ไซต์และแอปพลิเคชัน่  เพื่อการด าเนินการภายใน  
แกไ้ขปัญหาของเว็บไซต์  วิเคราะห์ขอ้มูล  ทดสอบ  วิจยั  เพื่อ
ความปลอดภยั  การตรวจสอบ การบิดเบือนและการจดัการบญัชี
ผูใ้ช ้
 

- เพื่อแกไ้ขและส ารวจปัญหา 
ขอ้มูลระบบ เพื่อใหข้อ้มูลในการเขา้และใชเ้ว็บไซต์ของบริษทั  เพื่อจดัการเวบ็ไซต์  เพื่อ

การด าเนินการภายใน  แกไ้ขปัญหาของเวบ็ไซต์  วิเคาระห์ขอ้มูล  ทดสอบ  
วิจยั  เพื่อความปลอดภยั  การตรวจสอบการบิดเบือน  และการจดัการบญัชี
ผูใ้ช ้ เพื่อพฒันาประสบการณ์ของผูใ้ช ้

ขอ้มูลท่ีตั้ง เว็บไซต์จะใชข้อ้มูลท่ีคุกกี้ไดเ้กบ็รวบรวมเพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ  หรือ
กิจกรรมอ่ืนของบริษทัเพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการของบริษทัต่อๆไป 

คุกกี้ เว็บไซต์จะใชข้อ้มูลท่ีคุกกี้ไดร้วบรวมเพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ  หรือ
กิจกรรมอ่ืนของบริษทัเพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการของบริษทัต่อๆไป 

4. ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีจัดเกบ็ 

บริษทัจะท าการเกบ็รวบรวมขอ้มูลท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดใ้หไ้วก้บับริษทัโดยตรง หรือขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัไดรั้บจากการซ้ือ,เปิดหนา้บญัชี

ใหบ้ริการ หรือการด าเนินงานของบริษทัผา่นทุกช่องทาง 

4.1 ขอ้มูลส่วนบุคคล  หมายถึง  ขอ้มูลท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการระบุตวัตนของบุคคลธรรมดา   

บุคคลธรรมดาท่ีระบุตวัตนได ้หมายถึง บุคคลหน่ึงซ่ึงสามารถระบุตวัตนได ้เฉพาะเจาะจงโดยตรง หรือโดยออ้ม โดยอา้งอิงจากตวับ่งช้ีใดๆ  เช่น 

- ช่ือ    -    เพศ 
- ท่ีอยู่    -    ท่ีอยู่ส านกังาน 
- อีเมล ์   -    เบอร์โทรศพัท ์
- การตั้งค่าต่างๆ    -    การตั้งค่าความปลอดภยัในบญัชี 
- หมายเลขบตัรเครดิต  -    หมายเลขประจ าเคร่ืองคอมพิวเตอร์(IP  ADDRESS) 

- ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งท่ีมีการจดัเกบ็เพิม่เติมเพื่อประโยชน์ตามวตัถุประสงค์ 
4.2 ขอ้มูลพฤติกรรมการสืบคน้  หมายถึง  ขอ้มูลท่ีไม่เกี่ยวขอ้งต่อบุคคลธรรมดาท่ีระบุตวัตนได ้ เช่น  ประเภทเบราว์เซอร์ 

4.3 โดเมน  เว็บไซต์ท่ีเย่ียมชม  เวลาเขา้เวบ็ไซต์  ท่ีอยู่เว็บไซต์อา้งอิงขอ้มูลเพื่อการสนบัสนุนลูกคา้  โดยจะมีการเกบ็ LOG  การใชง้านจากบนแอป

พลิเคชนัของทางบริษทั 

4.4 ขอ้มูลระบบ  หมายถึง  ขอ้มูลบริษทัจดัเกบ็อตัโนมติัเม่ือล๊อคอินเขา้สู่เว็บไซต์ของบริษทั  ไม่ว่าจะผ่านทางคุกกี้  เว็บบีคอน  ไฟลล์๊อคอิน  สคริปท์

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในนโยบายคุกกี้ของบริษทั)  รวมถึง  ขอ้มูลทางเทคนิค  เช่น ท่ีอยู่ไอพี  ประเภทของเบราว์เซอร์ โดเมน  ประวติั

เว็บไซต์ท่ีเย่ียมชม  เวลาการเขา้ใชง้าน  ท่ีอยู่เวบ็ไซต์ท่ีอา้งอิง  ขอ้มูลเกี่ยวกบัส่ิงท่ีคน้หา หรือท่ีดูในขณะท่ีใชเ้วบ็ไวต์ของบริษทั  รวมถึง  

พฤติกรรมการใชง้านแอปพลิเคชัน่ 

4.5 ขอ้มูลท่ีตั้ง  หมายถึง  ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากจีพีเอส  ไวไฟ  เข็มทิศ  เคร่ืองวดัความเร่ง  IP ADDRESS หรือโพสต์สาธารณะซ่ึงระบุขอ้มูลท่ีตั้ง 

4.6 คุกกี้    หมายถึง  ขอ้มูลท่ีถูกวางในคอมพิวเตอร์โดยเว็บเซิร์ฟเวอร์  หลงัจากคุกกี้ไดถู้กวางในคอมพิวเตอร์คุกกี้จะเกบ็หรือจดจ าขอ้มูลของผูใ้ช้

จนกว่าผูใ้ชจ้ะปิดบราว เซอร์นั้น  หรือจนกว่าผูใ้ชจ้ะลบหรือปฏิเสธคุกกี้  อย่างไรกต็ามจะพบว่าจะเป็นการสะดวกในการน าทางการใชเ้ว็บไซต์ได้

อย่างง่ายดาย  เพราะคุกกี้จะช่วยเกบ็ขอ้มูลเว็บไซต์ซ่ึงเย่ียมชมหรือเปิดข้ึน 
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5. การเปิดเผยและถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล 

5.1 การเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลบริษทัจะเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลใหแ้ก่บุคคลภายนอก  และ/หรือ องค์กร  หรือหน่วยงานภายนอกเฉพาะในกรณี  

ดงัต่อไปน้ี 

- กลุ่มบริษทัท่ีมีความเกี่ยวขอ้ง  และบริษทัในกลุ่มของบริษทั   บริษทัจะแชร์หรือแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลภายในกลุ่ม  เพือ่วตัถุประสงค์

ทางการตลาด 

- ผูรั้บเหมา/คู่สญัญา  ในกรณีท่ีบริษทัท าการจา้งผูรั้บเหมาเพื่อด าเนินการใด อนัจ าเป็นใชข้อ้มูลส่วนบุคคล  เช่น รหสัไปรษณีย ์ การ

วิเคราะห์สถิติ  หรือกิจกรรมออนไลน์  เวบ็ไซต์จะก  าหนดใหผู้รั้บเหมาในการด าเนินการเพื่อป้องกนัความเป็นส่วนตวัของขอ้มูลส่วน

บุคคล และตอ้งหา้มมิใหผู้รั้บเหมาใชข้อ้มูลส่วนบุคคล เพื่อวตัถุประสงค์อ่ืนใดนอกจาก เพื่อสนบัสนุนกิจกรรมหรืองานของบริษทั 

- ผูข้าย/ผูแ้ทนของบริษทั ในบางกรณี  บริษทัอาจท าการแชร์ขอ้มูลต่อผูข้ายหรือผูแ้ทนของบริษทั  ซ่ึงไดรั้บอนุญาต  เพือ่วตัถุประสงค์

เฉพาะเจาะจง  เช่น  การประมวลผลซ้ือขาย 

- หน่วยงานรัฐบาล รัฐบาล หรือองค์กรอ่ืนตามกฏหมาย  เพื่อเป็นการปฏิบติัตามกฏหมาย ค าสัง่ ค าร้องขอ  เพื่อการประสานงานกบั

หน่วยงานต่างๆ  ในเร่ืองท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการปฏิบติัตามกฏหมาย 

 

5.2 การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ 

ในกรณีท่ีบริษทัมีการโอน  ถ่าย  และ/หรือ  ส่งขอ้มูลไปยงัต่างประเทศ  บริษทัจะก  าหนดมาตรฐานในการท าขอ้ตกลง  และ/หรือ สญัญาร่วมธุรกิจ

กบัหน่วยงาน  องค์กรท่ีจะไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น  มีมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเป็นท่ียอมรับ  และสอดคลอ้งกบักฏหมายท่ี

เกี่ยวขอ้ง  เพื่อใหม้ ัน่ใจว่าขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น  จะไดรั้บการคุม้ครองอย่างปลอดภยั  อาทิเช่น 

- กรณีท่ีบริษทัมีความจ าเป็นในการจดัเกบ็  และ/หรือ  โอน ถ่าย  ขอ้มูลส่วนบุคคล  เพื่อการจดัเกบ็ 

- การประมวลผลใบระบบคลาวด์(CLOUD) บริษทัจะพจิารณาองค์กรท่ีมีมาตรฐานความมัน่คงปลอดภยัในระดบัสากล  และจะจดัเกบ็

ขอ้มูลส่วนบุคคลในรูปแบบการเขา้รหสั  หรือวิธีการอ่ืน ๆ  ท่ีไม่สามารถระบุตวัตนของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลได ้ เป็นตน้ 

 

6. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ 

ในการเสนอขายผลิตภณัฑ์หรือใหบ้ริการของบริษทั  หรือการด าเนินการตามวตัถุประสงค์ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทั   ในบางกรณี

บริษทัมีความจ าเป็นตอ้งเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ  เช่น  ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเกี่ยวกบั  เช้ือชาติ  ศาสนา  หรือ  ปรัชญา  

พฤติกรรมทางเพศ  ความพิการ  ขอ้มูลสหภาพแรงงาน  ขอ้มูลพนัธุกรรม  ขอ้มูลชีวภาพและขอ้มูลสุขภาพ  เป็นตน้  ซ่ึงในกรณีน้ีบริษทัจะแจง้และขอ

ความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล  เพื่อใชข้อ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหวเป็นพิเศษเพื่อด าเนินการตามวตัถุประสงค์ในการใชข้อ้มูลส่วน

บุคคลของบริษทัต่อไป 

 

7. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด 

นอกจากวตัถุประสงค์ดงักล่าวขา้งตน้และภายใตข้อ้ก  าหนดของกฏหมาย  บริษทัจะใชข้อ้มูลส่วนบุคคลเพื่อวตัถุประสงค์ทางการตลาด  เช่น  การจดัส่ง

เอกสารเกี่ยวกบัโปรโมชัน่ต่าง ๆ ทางไปรษณีย ์ อีเมล์  และดว้ยวิธีการอ่ืนใดรวมถึงการด าเนินการดา้นการตลาดแบบตรง  เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ท่ี

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลจะไดรั้บจากการเป็นลูกคา้ของบริษทัผา่นการแนะน าผลิตภณัฑ์และบริการท่ีเกี่ยวขอ้ง 

 

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลสามารถเลือกท่ีจะไม่รับการส่ือสารเพื่อวตัถุประสงค์ทางการตลาดจากบริษทั  ยกเวน้การติดต่อส่ือสารท่ีเกีย่วขอ้งและจ าเป็น 

และ/หรือบริการท่ีบริษทัไดใ้หแ้ก่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล  เช่น ใบแจง้เตือนการช าระเงิน  และใบเสร็จรับเงิน  เป็นตน้ 
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หมวดท่ี 4 

หลกัเกณฑ์ในการจัดเก็บ  การใช้ และการท าลายข้อมูลส่วนบุคคล 

 

1. การจัดเกบ็ข้อมูลส่วนบุคคล (PERSONAL DATA RETENTION) 

บริษทัจะจดัเกบ็ขอ้มูลส่วนบุคคลตราบเท่าท่ีจ  าเป็น  โดยค านึงถึงวตัถุประสงค์และความจ าเป็นท่ีบริษทัจะตอ้งด าเนินการจดัเกบ็รวบรวมและประมวลผล  

ซ่ึงรวมไปถึงการปฏิบติัตามขอ้ก  าหนดของกฏหมายท่ีใชบ้งัคบัในเร่ืองดงักล่าว  บริษทัจะจดัเกบ็ขอ้มูลส่วนบุคคลไวห้ลงัระยะเวลาท่ีสญัญาท่ีเจา้ของ

ขอ้มูลส่วนบุคคล  ไดท้  าไวก้บับริษทัส้ินผลบงัคบัระยะเวลาหน่ึง  และสอดคลอ้งตามระยะเวลาและอายุความของกฏหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง  โดยบริษทัจะ

จดัเกบ็ไวใ้นสถานท่ีจดัเกบ็ท่ีเหมาะสมตามประเภทของขอ้มูลส่วนบุคคล  ทั้งน้ีบริษทัจ าเป็นตอ้งเกบ็ขอ้มูลส่วนบุคคลต่อไปแมจ้ะพน้ก  าหนดอายุความ

ตามกฏหมาย  เป็นตน้  โดยบริษทัฯ  ก  าหนดระยะเวลาในการจดัเกบ็ขอ้มูลแต่ละประเภท  ดงัน้ี 

 

ประเภทของข้อมูล เงื่อนไขเร่ิมระยะเวลา
จัดเก็บ 

ระยะเวลา 
ในการจัดเกบ็ 

การด าเนินงาน เหตุผลในการจัดเกบ็ และกฏหมายท่ี
เกีย่วข้อง 

ข้อมูลลกูค้าของบริษัทฯ ส้ินสุดสญัญา 10ปี ทบทวนเหตุผลและความจ าเป็น
ในการจดัเกบ็ต่อไป 

สิทธิและหนา้ท่ีตามสญัญาซ้ือขาย 

ข้อมูลจากลูกค้าท่ียังไม่มีนิติ
สัมพันธ์กบั บริษัท 

กิจกรรมล่าสุด 5 ปี ทบทวนเหตุผลและความจ าเป็น
ในการจดัเกบ็ต่อไป 

ด าเนินกิจกรรมทางการตลาด 

ผู้สมัครงานท่ีไม่ได้รับเลือก
จากบริษัทฯ 

ส้ินสุดขั้นตอนการ
พิจารณารับสมคัรงาน 

2 ปี ลบ/ท าลาย - 

ข้อมูลพนักงานและข้อมูล
อืน่ๆท่ีเกีย่วเน่ือง 

ส้ินสุดสญัญาจา้ง 10 ปี ทบทวนเหตุผลและความจ าเป็น พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน ม.115 

ข้อมูลตัวแทน ส้ินสุดสญัญาจา้ง 10 ปี ทบทวนเหตุผลและความจ าเป็น พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน ม.115 
สัญญาค า้ประกนัของ
พนักงาน 

ส้ินสุดสญัญาจา้ง 10 ปี ทบทวนเหตุผลและความจ าเป็น
ในการจดัเกบ็ต่อไป 

ปฏิบติัตามสญัญา,ใชสิ้ทธิเรียกร้อง
ตามสญัญา 

ข้อมูลของบุคคลท่ีเกีย่ว เน่ือง
กบัการเรียกร้องต่อบริษัท
(การด าเนินคดี) 

คดีถึงท่ีส้ินสุด(เช่น  การ
ไดรั้บค าพิพากษาถึงท่ีสุด  
การประนีประนอมยอม
ความ  การถอนฟ้อง) 

10 ปี ลบ/ท าลาย ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความ
เพ่ง ภาค 4 ลกัษณะ 2 การบงัคบัตาม
ค าพิพากษาหรือค าสัง่) 

ข้อมูลของคู่ค้าท่ีไม่มีนิติ
สัมพันธ์กบั บริษัทฯ 

กิจกรรมล่าสุด 3 ปี ลบ/ท าลาย เพื่อใชพ้ิจารณาผูใ้หบ้ริการ/ท าใบ
เสนอราคา 

ข้อมูลลกูค้าของบริษัทฯ ส้ินสุดสญัญา 10 ปี ทบทวนเหตุผลและความจ าเป็น
ในการจดัเกบ็ต่อไป 

ปฏิบติัตามสญัญา,ใชสิ้ทธิเรียกร้อง
ตามสญัญา 

ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย
ส าหรับการบริหารธุรกิจ
รายวัน 

วนัท่ีมีการเกบ็รวบรวม
ขอ้มูล 

3  เดือน(อายุ
ความ

คดีอาญา) 

ทบทวนเหตุผลและความจ าเป็น
ในการจดัเกบ็ต่อไป 

รักษาความปลอดภยั,ใชใ้นการ
ด าเนินคดี,ใหค้วามร่วมมือตาม
หมายเรียก,พรบ.การกระท าความผิด
เกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 

GUEST WIFI ส้ินสุดการใชง้าน 90  วนั ลบ/ท าลาย รักษาความปลอดภยั,ใชใ้นการ
ด าเนินคดี,ใหค้วามร่วมมือตาม
หมายเรียก,พรบ.การกระท าความผิด
เกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 
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ประเภทของข้อมูล เงื่อนไขเร่ิมระยะเวลา
จัดเก็บ 

ระยะเวลา 
ในการจัดเกบ็ 

การด าเนินงาน เหตุผลในการจัดเกบ็ และกฏหมายท่ี
เกีย่วข้อง 

ข้อมูลเพื่อความปลอดภัยใน
ด้านระบบโครงสร้าง 

วนัท่ีมีการเกบ็รวบรวม
ขอ้มูล 

120  วนั ทบทวนเหตุผลและความจ าเป็น
ในการจดัเกบ็ต่อไป 

รักษาความปลอดภยั,ใชใ้นการ
ด าเนินคดี,ใหค้วามร่วมมือตาม
หมายเรียก,พรบ.การกระท าความผิด
เกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 

เอกสารท่ีมีข้อมูลด้านภาษี เม่ือครบรอบปีภาษีนั้นๆ 10 ปี ทบทวนเหตุผลและความจ าเป็น
ในการจดัเกบ็ต่อไป 

ประมวลรัษฏากร 

 

ทั้งน้ี  บริษทัจะเกบ็รักษาขอ้มูลส่วนบุคคลตามมาตรการป้องกนัดา้นการบริหารจดัการ(ADMINISTRATIVE SAFEGUARD) มาตรการป้องกนัดา้น

เทคนิค(TECHNICAL SAFEGUARD) และมาตรการป้องกนัทางกายภาพ(PHYSICAL SAFEGUARD)  เพื่อรักษาความมัน่คงปลอดภยัในการประมวลผลขอ้มูล

ส่วนบุคคลท่ีเหมาะสม  หมายความว่า  มีการธ ารงไวซ่ึ้งความลบั (CONFIDENTIALITY)  ความถูกตอ้งครบถว้น  (INTEGRITY) และใหข้อ้มูลอยู่ในลกัษณะท่ี

พร้อมใชง้าน(AVAILABILITY)  และเพื่อป้องกนัการละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคล 

นอกจากน้ี  บริษทั  ยงัก  าหนดใหพ้นกังาน  บุคลากร  ตวัแทน  และผูรั้บขอ้มูลจากบริษทั  มีหนา้ท่ีรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลไวเ้ป็นความลบัและมีความ

ปลอดภยัตามมาตรการท่ีบริษทัก  าหนด  เม่ือตอ้งมีการด าเนินการใดๆ  กบัขอ้มูลส่วนบุคคล 

หมายเหตุ  การจดัเกบ็ขอ้มูลอ่ืนๆ  นอกเหนือจากท่ีระบุตามตาราง  บริษทัฯจะท าการจดัเกบ็เท่าท่ีจ  า เป็น 

 

2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล(PERSONAL DATA USAGE) 

2.1 ใหเ้จา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ดูแลเร่ืองการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลใหเ้ป็นไปตามนโยบายของบริษทั รวมทั้งกฎหมายและกฎเกณฑ์

ท่ีเกี่ยวขอ้ง   ท ั้งน้ี หากมีขอ้สงสยั ขอ้ซกัถาม หรือมีกรณีท่ีตอ้งขอความเห็นหรือตอ้งใหเ้จา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลด าเนินการใดๆ สามารถ

ติดต่อไดต้ามช่องทาง อีเมล์หน่วยงาน  HR@greenlandmarketing 

2.2 หา้มพนกังานเกบ็รวบรวม  ใช ้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล  นอกเหนือจากวตัถุประสงค์  และฐานการประมวลผล

ซ่ึงบริษทัไดร้ะบุไวใ้นบนัทึกรายการการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล (RECORD OF PROCESSING ACTIVITY – ROPA) 

2.3 ฐานในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทัฯ  จะตอ้งเป็นไปตาม  พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลโดยฐานการประมวลผลขอ้มูลส่วน

บุคคลประกอบดว้ย 

(1) ไดรั้บความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

(2) เพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต  ร่างกาย  หรือสุขภาพของบุคคล 

(3) เพื่อการปฏิบติัตามสญัญาซ่ึงเจา้ของขอ้มูลเป็นคู่สญัญาหรือเพื่อใชใ้นการด าเนินการตามค าขอของ      เจา้ของขอ้มูลก่อนเขา้ท าสญัญา  

(4) เพื่อการปฏิบติัหนา้ท่ีในการด าเนินภารกิจเพือ่ประโยชน์สาธารณะ 

(5) เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทั 

(6) ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย 

2.4 ในการเกบ็รวบรวม  ใช ้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเกี่ยวกบัเช้ือชาติ  เผา่พนัธ์ุ  ความคิดเห็นทางการเมือง  ความเช่ือในลทัธิ  ศาสนาหรือ

ปรัชญา  พฤติกรรมทางเพศ  ประวติัอาชญกรรม  ขอ้มูลสุขภาพ  ความพิการ  ขอ้มูลพนัธุกรรม  ขอ้มูลชีวภาพ  หรือขอ้มูลอ่ืนใดซ่ึงกระทบต่อ

เจา้ของขอ้มูลในลกัษณะเดียวกนั  จะตอ้งพิจารณาฐานในการประมวลขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว  ซ่ึงประกอบดว้ย 

(1) ไดรั้บความยินยอมโดยชดัแจง้จากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

(2) เพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต  ร่างกาย  หรือสุขภาพของบุคคล 

(3) เป็นการด าเนินกิจกรรมโดยชอบดว้ยกฎหมายท่ีมีการคุม้ครองท่ีเหมาะสมของมูลนิธิ  สมาคม  หรือ   องค์กรท่ีไม่แสวงหาก  าไร 

(4) เป็นขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะดว้ยความยินยอมโดยชดัแจง้ของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 



Page 17 of 19 
 

 

(5) เป็นการจ าเป็นเพือ่การก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  การปฏิบติัตามหรือใชสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

(6) เป็นการจ าเป็นในการปฏิบติัตามกฎหมายเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์เกี่ยวกบั 

- เวชศาสตร์ป้องกนัหรืออาชีวเวชศาสตร์  การประเมินความสามารถในการท างานของพนกังาน  การวินิจฉยัโรคทางการแพทย ์ 

การใหบ้ริการดา้นสุขภาพหรือดา้นสงัคม   

- ประโยชน์สาธารณะดา้นการสาธารณสุข  เช่น  การป้องกนัดา้นสุขภาพจากโรคติดต่อ  อนัตรายหรือโรคระบาดท่ีอาจติดต่อหรือ

แพร่เขา้มาในราชอาณาจกัร 

- การคุม้ครองแรงงาน  การประกนัสงัคม หลกัการประกนัสุขภาพแห่งชาติ  สวสัดิการเกี่ยวกบัการรักษาพยาบาลของผูมี้สทธิตาม

กฎหมาย  การคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ  หรือการคุม้ครองทางสงัคม 

- การศึกษาวิจยัทางวิทยาศาสตร์  ประวติัศาสตร์  หรือสถิติ  หรือประโยชน์สาธารณะอ่ืน  ท ั้งน้ี  ตอ้งกระท าเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์

ดงักล่าวเพียงเท่าท่ีจ  าเป็นเท่านั้น 

- ประโยชน์สาธารณะท่ีส าคญัโดยไดจ้ดัใหมี้มาตรการท่ีเหมาะสมเพื่อคุม้ครองสิทธิขั้นพื้นฐานและประโยชน์ของเจา้ของขอ้มูล

ส่วนบุคคล 

2.5 ในกรณีท่ีพนกังานมีความจ าเป็นตอ้งเกบ็รวบรวม  ใช ้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลท่ีเป็นผูเ้ยาว์ซ่ึงยงัไม่บรรลุนิติภาวะ(อายุยงั

ไม่ครบย่ีสิบปีบริบูรณ์)  หรือไม่มีฐานะเสมือนดงับุคคลซ่ึงบรรลุนิติภาวะแลว้การขอความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูล  ใหพ้นกังานด าเนินการดงัน้ี 

(1) กรณีเจา้ของขอ้มูลเป็นผูเ้ยาว์ท่ีมีอายุต ่ากว่า  10  ปี  ใหข้อความยินยอมจากผูใ้ชอ้  านาจปกครองท่ีมีอ านาจ กระท าการแทนผูเ้ยาว์  

(2) กรณีท่ีเจา้ของขอ้มูลเป็นคนไร้ความสามารถ  ใหข้อความยินยอมจากผูอ้นุบาลท่ีมีอ านาจกระท าการแทนคนไร้ความสามรถ  

(3) กรณีท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ ใหข้อความยินยอมจากผูพ้ิทกัษอ์ านาจกระท าการแทน 

2.6 หา้มไม่ใหพ้นกังานท าการเกบ็รวบรวม  ใช ้ หรือเปิดเผยขอ้มูลสส่วนบุคคลแตกต่างจากวตัถุประสงค์ท่ีไดแ้จง้เจา้ของขอ้มูลไวก้่อนหรือในขณะท่ี

เกบ็รวบรวม  เวน้แต่  ไดแ้จง้วตัถุประสงค์ใหม่นั้นใหเ้จา้ของขอ้มูลทราบ หากมีการพจิารณาในการใชฐ้านความยินยอม  บริษทัไดรั้บความยินยอม

ก่อนเกบ็รวบรวม  ใช ้ หรือเปิดเผยแลว้ 

2.7 ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล  ใหพ้นกังานแจง้รายละเอียดต่อไปน้ีต่อเจา้ของขอ้มูลรับทราบ 

(1) วตัถุประสงค์ของการเกบ็รวบรวมเพื่อการน าขอ้มูลส่วนบุคคลไปใชห้รือเปิดเผย 

(2) แจง้ใหท้ราบถึงกรณีท่ีเจา้ของขอ้มูลตอ้งใหข้อ้มูลส่วนบุคคลเพือ่ปฏิบติัตามกฎหมายหรือสญัญาหรือมีความจ าเป็นตอ้งใหข้อ้มูลส่วน

บุคคลเพื่อเขา้ท าสญัญา   รวมทั้งแจง้ถึงผลกระทบจากการไม่ใหข้อ้มูลส่วนบุคคล 

(3) ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีจะมีการเกบ็รวบรวม  รวมถึงระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมไว ้ ในกรณีท่ีไม่สามารถก  าหนดระยะเวลาดงักล่าวได้

ชดัเจนใหก้  าหนดระยะเวลาท่ีอาจคาดหมายไดต้ามมาตรฐานของการเกบ็รวบรวม 

(4) บุคคลหรือหน่วยงานของพนกังานซ่ึงเป็นผูร้วบรวม  ใช ้ และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

(5) แจง้ขอ้มูลสถานท่ีติดต่อ  และวิธีการติดต่อกลบัมายงับริษทั 

(6) สิทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

2.8 หา้มมิใหพ้นกังานเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจากแหล่งอ่ืน  ท่ีไม่ใช่จากเจา้ของขอ้มูลโดยตรง  เวน้แต่ไดแ้จง้ถึงการรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล

จากแหล่งอ่ืนใหแ้ก่เจา้ของขอ้มูลทราบภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีเกบ็รวบรวมและไดค้วามยินยอมจากเจ้าของขอ้มูล 

2.9 ในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล  พนกังานจะตอ้งค านึงถึงความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศและขอ้มูลส่วนบุคคล  ซ่ึงรวมถึง  การธ ารงไวซ่ึ้ง

ความลบั(CONFIDENTIALITY)  ความถูกตอ้งครบถว้น(INTEGRITY)  และสภาพพร้อมใชง้าน(AVAILABILITY)  ของขอ้มูลส่วนบุคคลอยู่

เสมอ  เพื่อป้องกนัการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลโดยผูท่ี้ไม่มีสิทธิ  การลบหรือท าลายขอ้มูลโดยความตั้งใจ  และไม่ตั้งใจ  และรวมถึงการ

บริหารความเส่ียงดา้นความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศใหอ้ยู่ในระดบัท่ีองค์กรยอมรับได ้

2.10 พนกังานจะตอ้งรักษาอุปกรณ์ท่ีสามารถเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลมิใหสู้ญหาย  หรือถูกท าลาย  และหา้มมิใหบุ้คคลอ่ืนท่ีไม่มีสิทธิใชอุ้ปกรณ์ดงักล่าว  
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2.11 พนกังานทราบดีว่าบริษทัมีการก  าหนดสิทธิของพนกังานในการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล  พนกังานจะตอ้งเคารพสิทธิขอบุคคลอ่ืน  และไม่เขา้ถึง

ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีตนไม่มีสิทธิ  หากพนกังานตอ้งการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีตนไม่มีสิทธิ  พนกังานตอ้งด าเนินการขอสิทธิเพื่อเขา้ถึ งขอ้มูล

นอกเหนือจากท่ีก  าหนดไวต้ามวิธีการท่ีบริษทัก  าหนด 

2.12 หา้มมิใหพ้นกังานเปิดเผยช่ือผูใ้ช ้(USERNAME) และ รหสัผ่าน (PASSWORD)  ซ่ึงบริษทัจดัใหส้ าหรับเขา้ระบบฐานขอ้มูลต่างๆ  แก่บุคคลอ่ืนใด  

หรือดว้ยวิธีการใดๆโดยเด็ดขาด 

2.13 หา้มมิใหพ้นกังาน คดัลอก ลอกเลียน ดดัแปลง ปลอมแปลง ขาย จ าหน่าย จ่าย โอน ใหเ้ช่า เรียกดึงขอ้มูล บนัทึก ส่งผ่าน หรือกระท าการใดๆ  ต่อ

ขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลโดยไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์ในการเกบ็รวบรวม  ให ้ เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทัโดยเด็ดขาด 

2.14 พนกังานตอ้งใชค้วามระมดัระวงัในการดูแลขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูล  ใหป้ลอดภยัจากการสูญหาย  เปล่ียนแปลง  แกไ้ข  ร่ัวไหล  ถูก

โจรกรรม  ถูกเปิดเผยโดยปราศจากอ านาจหรือโดยมิชอบ  รวมถึงตอ้งทบทวนวิธีการดูแลรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลตามบริบทหรือ

เทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไปอยู่เสมอ  ทั้งน้ีในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของ  HARD COPY หรือ SOFT FILE  

พนกังานจะตอ้งปฏิบติัตามวิธีการจดัเกบ็เอกสารเพื่อความปลอดภยัตามท่ีบริษทัก  าหนด   

2.15 พนกังานตอ้งท าการตรวจสอบเพื่อด าเนินการลบ  หรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลในส่วนท่ีตนรับผิดชอบ  เม่ือพน้ก  าหนดระยะเวลาการเกบ็รักษา  

หรือท่ีไม่เกี่ยวขอ้งหรือเกินความจ าเป็นตามวตัถุประสงค์ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น  หรือตามท่ีเจา้ของขอ้มูลร้องขอ  หรือไดถ้อน

ความยินยอม  ทั้งน้ี  ตามนโยบายการเกบ็รักษาขอ้มูลส่วนบุคคล  และนโยบายการท าลายขอ้มูลส่วนบุคคล 

2.16 พนกังานตอ้งปฏิบติัตามนโยบายท่ีเกี่ยวขอ้งอย่างเคร่งครัด  เพื่อใหบ้ริษทัสามารถตรวจสอบยอ้นหลงัเกี่ยวกบัการเขา้ถึง  เปล่ียนแปลง  ลง  หรือ

ถ่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคล 

2.17 ในกรณีท่ี  บริษทัฯ  เป็นผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตามค าสัง่ของบุคคลอ่ืน  พนกังานจะตอ้งปฏิบติัตามค าสัง่เป็นลายลกัษณ์อกัษรของผู ้

ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลเท่านั้น  เวน้แต่ค าสัง่นั้นจะขดัแยง้กบักฎหมาย  และจะไม่ด าเนินการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลเพือ่วตัถุประสงค์ซ่ึง

ขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นไดถู้กเปิดเผยใหแ้ก่บริษทัในฐานะผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล  และพนกังานมีหนา้ท่ีในการรักษาความลบั  และหนา้ท่ี

อ่ืนๆ  ตามท่ีก  าหนดไวใ้นสญัญาระหว่างผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลและบริษทั  รวมถึงหนา้ท่ีของผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ.

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด 

2.18 หากพนกังานคนใดทราบถึงการละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทั  พนกังานผูน้ ั้นจะตอ้งรายงานเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนแก่เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคลหรือสายงานท่ีเกี่ยวขอ้งทนัที  ท ั้งน้ีการรายงานดงักล่าวจะถูกเกบ็เป็นความลบั 

 

3. การลบหรือการท าลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นก าหนด(PERSONAL DATA DISPOSAL POLICY) 

บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคล  จึงก  าหนดใหมี้การลบหรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลเม่ือพน้

ก  าหนด ของขอ้มูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการรักษาความลบัของขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกนัการสูญหาย  การเขา้ถึง  ท  าลาย  ใช ้ 

แปลง  แกไ้ขหรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  รวมถึงควบคุมใหผู้ป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลด าเนินการ  

ตามท่ีก  าหนดในนโยบายและแนวปฏิบติัในการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของบริษทัฯ 

 

3.1 วิธีการจดัท าขอ้มูลนิรนาม 

(1) การปิดทบัขอ้มูล (MASKING)  ด าเนินการเปล่ียนส่วนใดส่วนหน่ึงของขอ้มูลโดยการใชก้ลุ่มของตวัอกัษรท่ีไดจ้ากการสุ่ม  หรือขอ้มูลอ่ืนๆ 

เช่น  HASHING   เพื่อเปล่ียนขอ้มูลและไม่สามารถท่ีจะใหข้อ้มูลยอ้นกลบัมาระบุตวัตนเจา้ของขอ้มูลได้ 

(2) การลดความชดัเจนของขอ้มูล  (BLURRING OR NOISING)  มีการใชข้อ้มูลโดยประมาณแทนท่ีขอ้มูลเดิม  เพื่อลดความเฉพาะเจาะจงของ

ขอ้มูลลง  หรือการใช ้DIFFERENTIAL PRIVACY 
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3.2 กระบวนการลบขอ้มูลส่วนบุคคล 

พนกังานตอ้งท าการตรวจสอบเพื่อด าเนินการลบ  หรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลในส่วนท่ีตนรับผิดชอบ  เม่ือพน้ก  าหนดระยะเวลาการเกบ็รักษา  

โดยการใชเ้คร่ืองย่อยเอกสาร  หรือด าเนินการลบขอ้มูลแบบท่ีไม่สามารถกูคื้นขอ้มูลไดใ้นกรณีท่ีเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

 

4. บทก าหนดโทษ 

กรณีพนกังาน  ละเลย  ละเวน้ไม่สัง่การ  ไม่ด าเนินการหรือด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงในหนา้ท่ีของตน  อนัเป็นการฝ่าฝืนนโยบายฉบบัน้ี  จนเป็นเหตุ

ใหเ้กิดความเสียหายหรือผิดต่อกฎหมาย  ตอ้งไดรั้บโทษทางวินยัตามระเบียบของบริษทั  และโทษตามกฎหมายส าหรับความผิดท่ีเกิดข้ึน  ท ั้งน้ี  หาก

ความผิดดงักล่าวกอ่ใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษทัและ/หรือบุคคลอ่ืนใด  บริษทัอาจพิจารณา  ด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

 

 

ทั้งน้ีใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี  1 มิถุนายน 2565 เป็นตน้ไป 

นายสหพงษ ์ อิสริยะประชา) 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั กรีนแลนด์ มาร์เกต็ต้ิง  จ  ากดั 
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