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นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัท ทีทดีับบลิว จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษัท ทีทีดับบลิว จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักและใหค้วามสาํคัญเก่ียวกับการคุม้ครอง
ขอ้มลูส่วนบุคคล และเพื่อใหเ้ป็นไปตามที่พระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และที่จะ
แกไ้ขเพิ่มเติมในอนาคต รวมถึงกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ กาํหนดไว ้(เรียกโดยรวมว่า“กฎหมายคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคล”) จึงไดจ้ัดทาํนโยบายคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบายฯ”) นีข้ึน้เพื่อใหท้ราบถึง
แนวทางของบริษัทฯ ในส่วนที่เก่ียวขอ้งกับขอ้มูลส่วนบุคคล และเหตุผลในการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย
ขอ้มลูสว่นบคุคล และสิทธิในฐานะเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล 

ขอบเขตของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
นโยบายฯ นี ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใชบ้งัคับสาํหรบัการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลที่เก็บ

รวบรวมโดยบริษัทฯ ประเภทของขอ้มลูส่วนบุคคลที่บริษัทฯ อาจเก็บ รวบรวม ใช ้เปิดเผย วิธีที่บริษัทฯ จะ
ใชข้อ้มูลส่วนบุคคล บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่บริษัทฯ อาจเปิดเผยหรือโอนขอ้มูลให้ การจัดเก็บ
รวบรวม และการรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคล วิธีที่เจา้ของขอ้มลูฯ สามารถเขา้ถึงและขอแกไ้ขขอ้มลูสว่นบุคคลที่
บรษิัทฯ ไดจ้ดัเก็บไว ้และวิธีการหรือช่องทางที่เจา้ของขอ้มลูอาจรอ้งเรียนหากเห็นว่าบรษิัทฯ กระทาํการขดั
ต่อกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลที่ใชบ้งัคบั  

คาํจาํกัดความ  
 บริษัทฯ หมายถึง บริษัท ทีทีดบับลิว จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งเรียกโดยรวมว่ากลุ่มบรษิัท           
ทีทีดบับลิว จาํกดั (มหาชน) 
        บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทในกลุ่มของบริษัท ทีทีดับบลิว จาํกัด (มหาชน) ไดแ้ก่ บริษัท ประปา
ปทมุธานี จาํกดั, บรษิัท ไทยวอเตอร ์โอเปอเรชั่นส ์จาํกดั รวมถึงที่จะลดหรือเพิ่มเติมในภายหนา้  
 ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ขอ้มลูเก่ียวกบับุคคลซึ่งทาํใหส้ามารถระบุตวับุคคลนัน้ได ้ไม่ว่าทางตรง
หรือทางออ้ม แต่ไม่รวมถึงขอ้มลูของผูถ้ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 
 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว หมายถึง ขอ้มลูส่วนบุคคลที่อาจทาํใหเ้จา้ของขอ้มลูถูกเลือก
ปฏิบติัโดยไม่ชอบธรรม เช่น เชือ้ชาติ ศาสนา พฤติกรรมทางเพศ ประวติัอาชญากรรม ขอ้มลูสขุภาพ ความ
พิการ ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอ่ืนใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่
กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลกาํหนด  

        การประมวลผลข้อมูล หมายถึง การเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล  
 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอาํนาจหนา้ที่ตัดสินใจเก่ียวกับการ
เก็บ รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล  
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 ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดาํเนินการเก่ียวกับการเก็บ
รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลตามคาํสั่งหรือในนามของผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบุคคล ทัง้นี ้บุคคล
หรือนิติบคุคลซึ่ง ดาํเนินการดงักลา่วไม่เป็นผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคล 
 1. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ริษัทฯ เก็บรวบรวม 

 บรษิัทฯ เก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลเท่าที่จาํเป็นตามสมควรสาํหรบัการดาํเนินกิจกรรมของบริษัทฯ 
โดยขอ้มูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม อาจขึน้อยู่กับลักษณะของกิจกรรมที่มีกับบริษัทฯ รวมถึง
สถานที่และวิธีการท่ีเก็บรวบรวมขอ้มลู ซึ่งอาจรวมถึงขอ้มลูดงัต่อไปนี ้ 

1.1 พนักงานและผู้สมัครงาน  

• ขอ้มูลที่ใชร้ะบุตัวบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท ์หรือขอ้มูลติดต่ออ่ืน ๆ 
เช่น อีเมลหรือทางแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ รายละเอียดของสถานที่ติดต่ออ่ืน เพศ อายุ สญัชาติ 
สถานภาพการสมรส วันเดือนปีเกิด รูปถ่าย เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่บัตรประจําตัว
ประชาชน ข้อมูลระบุทรัพย์สิน เช่น ทะเบียนรถยนต์ รายละเอียดบัญชีธนาคาร ข้อมูล
เก่ียวกับผูท้ี่อยู่ในการดูแล ขอ้มูลการเดินทาง เช่น การขอวีซ่า กาํหนดการเดินทาง ขอ้มูล
เที่ยวบิน และยงัรวมถึงขอ้มลูส่วนบุคคลที่เป็นขอ้มลูส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ความ
เชื่อทางศาสนา ขอ้มลูที่เก่ียวกบัสภาวะ สขุภาพทางร่างกาย ขอ้มลูประวติัอาชญากรรม การ
กระทาํ (หรือการถูกกล่าวหาว่ากระทาํ) ที่เป็นความผิด หรือเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินคดี หรือ
ขอ้มลูอื่นใดในลกัษณะเดียวกนั  

• ข้อมูลเ ก่ียวกับคุณวุฒิและประวัติการทํางาน เช่น ประกาศนียบัตรจากโรงเรียน/ 
มหาวิทยาลยั ประวติัการเรียน การทดสอบทางวิชาการหรือภาษา หนงัสือรบัรองและหนังสือ
อา้งอิง  

• รายละเอียดการทาํงานพืน้ฐาน เช่น รายละเอียดการติดต่อสถานที่ทาํงานเดิม หมายเลข
พนกังานตาํแหน่งงาน ขอบเขตและหนา้ที่รบัผิดชอบของงาน สายการบงัคับบญัชา วนัและ
เวลาการทาํงานรวมถึงระเบียบและ เงื่อนไขของการจา้งงาน  

• ขอ้มลูเก่ียวกบัการจา้งงาน เช่น ประวติัส่วนตวั ประวติัการเกณฑท์หาร ขอ้มลูการสมัภาษณ์
งาน และหลกัฐานอา้งอิงต่าง ๆ  

• ขอ้มลูเก่ียวกับผลประโยชนแ์ละค่าจา้ง เช่น รายละเอียดการจ่ายเงินเดือนและผลประโยชน์
อ่ืน ประกนัสงัคม ขอ้มลูเก่ียวกบัการเกษียณอายุบาํนาญ กองทุนสาํรองเลีย้งชีพ ขอ้มลูทาง
ภาษี และขอ้มลูของผูร้บัผลประโยชน ์ 

• ขอ้มลูเก่ียวกบัประสิทธิภาพของการทาํงาน รวมถึงการประเมินผลการทาํงาน ความเห็นของ
ผูบ้งัคบับญัชา ต่อการปฏิบติังาน ขอ้มลูเก่ียวกบัการปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัการทาํงาน
หรือการรอ้งทุกข ์การลงโทษทางวินยั ประวติัการลาหรือขาดงาน ประวติัขอ้มลูเก่ียวกบัการ
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ตรวจร่างกายและสุขภาพ หรือขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกับการทาํงานในสถานประกอบการและ
ความปลอดภยั  

• ขอ้มลูภาพและ/หรือเสียง ภาพเคลื่อนไหว ซึ่งบนัทกึไวเ้พื่อการดาํเนินกิจกรรมของบริษัท หรือ
เพื่อการรกัษาความปลอดภัยของบริษัท หรือเพื่อการกระบวนการทางวินัย เช่น บนัทึกเป็น
หลกัฐานการสอบสวน 

1.2 บุคคลภายนอก  
•  ขอ้มูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวบุคคลได ้เช่น ชื่อ-นามสกุล ขอ้มูลตามบัตรประจาํตัว

ประชาชน  เลขที่หนงัสือเดินทาง เลขที่บตัรประจาํตวัของหน่วยงานราชการ รฐัวิสาหกิจ และ
หน่วยงานที่สังกัด ที่อยู่  หมายเลขโทรศัพท์ หรือข้อมูลติดต่ออ่ืน ๆ เช่น อีเมล หรือทาง
แอพพลิเคชั่น ที่อยู่เพื่อจัดส่งไปรษณีย ์ขอ้มูลยานพาหนะเมื่อมาติดต่อ รวมถึงขอ้มูลติดต่อ
อ่ืน ๆ ที่จาํเป็น 

• ขอ้มลูภาพและ/หรือเสียง ภาพเคลื่อนไหว ซึ่งบนัทกึไวเ้พื่อการดาํเนินกิจกรรมของบริษัท หรือ
เพื่อการรกัษาความปลอดภยัของบรษิัทฯ  

• ข้อมูลสุขภาพ ประวัติอาชญากรรมของพนักงานหรือผู้แทนที่ส่งมาให้บริการแก่บริษัทฯ 
รายละเอียดเก่ียวกบัระยะเวลาและขอบเขตการใหบ้รกิาร 

• ขอ้มลูการชาํระเงิน เช่น เลขบญัชีธนาคาร รายละเอียดบญัชีธนาคาร การเรียกเก็บเงิน ขอ้มลู
เก่ียวกบับตัรเครดิต หรือบตัรเดบิต เลขที่บตัรเครดิตหรือบตัรเดบิต ชื่อผูถื้อบตัร (ถา้มี)  

• กรณีที่มีการใชเ้ว็บไซตห์รือแอพพลิเคชั่นของบริษัทฯ ที่มีไวส้าํหรบัอุปกรณส์ื่อสารเคลื่อนที่
ใดๆ บรษิัทฯ อาจเก็บรวบรวมขอ้มลูทางเทคนิค เช่น ที่อยู่ไอพี คกุกี ้และสาํหรบัแอพพลิเคชั่น 
บรษิัทฯ อาจเก็บ รวบรวมขอ้มลูสถานที่และอปุกรณส์ื่อสารเคลื่อนที่ที่เจา้ของขอ้มลูใช ้

1.3 ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)  

• ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หรือรายละเอียดของสถานที่ติดต่ออ่ืน 
หมายเลขโทรศัพท ์หรือขอ้มูลติดต่ออ่ืน ๆ เช่น อีเมล หรือทางแอพพลิเคชั่น ขอ้มูลตามบตัร
ประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง เลขที่บัตรประจําตัวของหน่วยงานราชการ 
รฐัวิสาหกิจ และหน่วยงานที่สงักัด รูปถ่าย ขอ้มูลการเดินทางที่มีขอ้มูลส่วนบุคคล รูปภาพ 
ภาพและ/หรือเสียง และยงัรวมถึงขอ้มลูสว่นบคุคลที่มีความอ่อนไหวตามคาํจาํกดัความ 

•  ขอ้มลูภาพและ/หรือเสียง ภาพเคลื่อนไหว ซึ่งบนัทกึไวเ้พื่อการดาํเนินกิจกรรมของบรษิัท หรือ
เพื่อการรกัษาความปลอดภยัของบรษิัท 

• ขอ้มลูฐานะทางการเงิน เช่น หนงัสือรบัรองเงินเดือน รายได ้ประเทศแหล่งที่มาของรายได้
ประจํา และรายได้อ่ืน บัญชีธนาคาร รวมถึงข้อมูลที่ระบุทรัพย์สินของเจ้าของข้อมูล           
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เช่น ทะเบียนรถยนต ์การถือครองหลักทรพัยใ์นกิจการที่อาจเก่ียวโยงกับบริษัท และการ
ลงทนุอ่ืน ๆ  

• ขอ้มลูทางการศึกษา คณุวฒุิและประวติัการทาํงาน ประกาศนียบตัร  อาชีพหลกัและอาชีพ
เสริม รายละเอียดการทาํงาน ชื่อ สถานที่ทาํงาน ประเภทธุรกิจของสถานที่ทาํงาน ตาํแหน่ง 
ฝ่าย ลกัษณะการทาํงาน ความรบัผิดชอบ ชื่อผูติ้ดต่อหรือบุคคลอา้งอิงพรอ้มวิธีการติดต่อ 
เช่น หมายเลขโทรศพัท ์หรือผ่านทางแอพพลิเคชั่น  

• ประวติัการกระทาํผิดกฎหมาย ประวติัอาชญากรรม เช่น การฟอกเงิน ประวติัการถูกยับยัง้
การทาํธุรกรรมหรือถูกปฏิเสธการทาํธุรกรรมจากสถาบันการเงิน ขอ้มูลบุคคลลม้ละลาย 
ขอ้มูลนิติบุคคลที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงขอ้มูลใด ๆ เพื่อประกอบการทาํ KYC ขอ้มูลอาชีพ หรือ
ประเภทธุรกิจที่มีความเสี่ยงตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ขอ้มลูการกระทาํความผิดท่ีไดร้บัแจง้จากหน่วยงานกาํกบัดแูล  

• ขอ้มลูในการประเมินความเหมาะสมในการลงทนุ  

• ขอ้มลูการซือ้ขายและการทาํธุรกรรมที่เก่ียวขอ้งกบับรษิัท   

• ขอ้มูลของผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับบุคคลในกลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สีย (Stakeholders) เช่น ขอ้มูลคู่สมรส 
บุตร บิดามารดาบุคคลที่ติดต่อในกรณีเร่งด่วน หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรม ผูอ้นุบาล ผูพ้ิทกัษ์ 
ผูจ้ดัการมรดก  ผูร้บัมอบอาํนาจ ผูร้บัมอบฉนัทะ ตวัแทน ผูร้บัผลประโยชน ์ผูค้ ํา้ประกนั 

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม โดยจะแจ้งใหเ้จา้ของขอ้มูล
ทราบหรือขอความยินยอมก่อนเป็นกรณีไป  ขอ้มลูส่วนบุคคลบางอย่างที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมอาจถือเป็น 
“ขอ้มลูส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” บริษัทฯ ประสงคท์ี่จะเก็บรวบรวมขอ้มูลที่มีความอ่อนไหวเฉพาะใน
กรณีที่เจา้ของขอ้มลูใหค้วามยินยอมไวโ้ดยชดัแจง้และเท่าที่จาํเป็นตอ้งใชต้ามสมควรในการดาํเนินกิจการ
ของบรษิัทฯ เวน้แต่เป็นกรณีที่กฎหมายกาํหนดเป็นขอ้ยกเวน้ไว ้ 

          อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ในเอกสารมีขอ้มลูส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวรวมอยู่ดว้ยและไม่มีความ
จาํเป็นที่บรษิัทฯ จะตอ้งเก็บรวบรวม เช่น ขอ้มลูศาสนา บรษิัทฯ จะทาํการขีดฆ่าหรือปิดบงัขอ้มลูดงักลา่ว 

2.  ช่องทางทีใ่ชเ้ก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
          บริษัทฯ จะจัดเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลผ่านช่องทางที่ ใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล ตามเอกสารที่
ไดร้บัจากเจา้ของขอ้มูล รวมถึงเว็บไซตข์องบริษัทฯ หรือแอพพลิเคชั่นใด ๆ สาํหรบัอุปกรณ์สื่อสารหรือ
ช่องทางใด ๆ ที่  บรษิัทฯ จดัใหม้ีขึน้  
          โดยทั่วไป บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง เช่น ใบสมัครงาน 
(Application Form) หรือเอกสารใด ๆ สาํหรบัพนักงานหรือผูบ้ริหารของบริษัทฯ เอกสารหรือระบบการ
ลงทะเบียนเป็นผูใ้หบ้ริการหรือผูข้ายสินคา้ใหแ้ก่บริษัทฯ ช่องทางการกรอกขอ้มูลผ่านระบบของบริษัทฯ 
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หรือเว็บไซตข์องบริษัทฯ รวมถึงการแจง้ต่อบรษิัทฯ ไม่ว่าดว้ยใด ๆ ทางวาจา เช่น ทางโทรศพัทห์รือ Video / 
Virtual conference ช่องทางการรบัส่งข้อมูลผ่านทางอีเมล หรือช่องทางการสื่อสารอ่ืน ๆ รวมถึงได้รับ
ขอ้มลูผ่าน แอพพลิเคชั่นสาํหรบัอปุกรณส์ื่อสารที่บริษัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีขึน้ 
          ในกรณีที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลจากแหล่งอ่ืนนอกเหนือจากที่เจา้ของขอ้มลูไดใ้หไ้ว้  
บริษัทฯ จะแจง้ให้เจา้ของขอ้มูลทราบถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอ่ืน และขอความ
ยินยอมจากเจา้ของขอ้มลูโดยไม่ชกัชา้ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัที่เก็บรวบรวม เวน้แต่จะมีกฎหมายกาํหนด
ไวเ้ป็นอย่างอื่น 
          การเก็บข้อมูลในกรณีที่ เจ้าของข้อมูลเป็นผู้เยาว์ หรือคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้
ความสามารถ บรษิัทฯ จะขอความยินยอมจากผูแ้ทนโดยชอบธรรม ผูอ้นบุาล หรือผูพ้ิทกัษ ์ก่อนเก็บขอ้มลู
จากบคุคลดงักลา่ว   
3.  วัตถุประสงคใ์นการประมวลผลข้อมูล 
 บรษิัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลเพื่อวตัถปุระสงคด์งัต่อไปนี ้  

3.1 พนักงานและผู้สมัครงาน 

• เพื่อการบรหิารและจดัการในการประกอบกิจการของบรษิัทฯ 

• เพื่อการจดัการดา้นทรพัยากรบุคคล เช่น การจา้งงาน การจ่ายค่าจา้งและสวสัดิการพนกังาน 
การวางแผนและการจดัการฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบติังาน การเลื่อนขัน้ การยา้ยงาน 
การมอบหมายใหพ้นักงานไปปฏิบัติงานสถานที่อ่ืน หรือบริษัทย่อยในกลุ่มของบริษัท การ
วางแผนกาํลงัคน เป็นตน้ 

• เพื่อประโยชนใ์นการยืนยันหรือระบุตัวตนของพนักงานเมื่อเขา้ใชง้านระบบเทคโนโลยีของ
บรษิัทฯ รวมถึงการตรวจสอบขอ้มลูการใชง้าน  

• เพื่อประโยชนอ่ื์นใดที่เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น เพื่อการติดต่อสื่อสาร หรือ
ทาํการวิเคราะหเ์ชิงสถิติ เพื่อจดัการระบบสารสนเทศ ทดสอบ พฒันา และคงใหม้ีระบบและ
มาตรการควบคมุเพื่อรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู 

• เพื่อปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย การใช้สิทธิทางศาล การปฏิบัติตามคาํสั่งศาล หรือ
เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้ตกลง หรือ นโยบายที่ใชบ้งัคบั ซึ่ง
กาํหนดขึน้โดยหน่วยงานกาํกับดูแลของรฐั หน่วยงานที่มีหนา้ที่บงัคับใชก้ฎหมาย หน่วยงาน
ของรฐัที่กาํกบัดแูลธุรกิจของบรษิัทฯ  

• เพื่อใหก้ารจดัเก็บและประมวลผลขอ้มลูเป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ยและสอดคลอ้งกบักฎหมาย 
หลกัเกณฑแ์ละระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงขอ้บงัคับของบริษัทฯ และกฎหมายใด ๆ ที่
เก่ียวขอ้ง  
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• เพื่อการทาํแบบสาํรวจทางสถิติ หรือ การตอบแบบฟอรม์คาํรอ้งใด ๆ ของหน่วยงานรฐัที่กาํกบั
ดแูลธุรกิจของบรษิัทฯ 

• เพื่อการตรวจสอบขอ้รอ้งเรียนและประเด็นของการประพฤติตวัไม่เหมาะสม หรือเป็นสว่นหนึ่ง
ของ กระบวนการทางวินยั  

• เพื่อใชเ้ป็นสื่อประชาสมัพนัธข์องบรษิัทฯ ทัง้ภายในและภายนอก 

• เพื่อจัดทาํบันทึกข้อมูลลูกจ้าง การทาํประกันและแผนประกัน เพื่อคุ้มครองอุบัติเหตุและ
สขุภาพของพนกังาน 

• เพื่อการตรวจสอบการทาํธุรกรรมกับบริษัทฯ เพื่อหลีกเลี่ยงการขัดกันของผลประโยชน ์หรือ
หลีกเลี่ยงแนวโนม้ที่จะเกิดการขัดกนัของผลประโยชน ์การปฏิบติัตามขอ้กาํหนด ขอ้บงัคับที่
เก่ียวขอ้ง 

• เพื่อประโยชน์แก่การสืบสวนสอบสวนของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมาย การให้ความ
ช่วยเหลือตาม วัตถุประสงคข์องการบงัคับใชก้ฎหมาย การสืบสวนโดยบริษัทฯ หรือในนาม
ของบริษัทฯ หรือโดยเจา้หนา้ที่ ตาํรวจ หรือโดยหน่วยงานรฐัหรือหน่วยงานกาํกับดูแลอ่ืน ๆ 
และการดาํเนินการตามหนา้ที่ในการรายงาน และขอ้กาํหนดต่างๆ ตามที่กฎหมายกาํหนด  

• เพื่อใชใ้นการประมวลผลขอ้มลูการชาํระเงิน การเรียกเก็บเงินหรือจ่ายเงิน รวมถึงวตัถปุระสงค์
ทางบญัชีและการจัดการทางบญัชีและการสอบบญัชีของบริษัทฯ หรือการติดตามทวงหนี ้ใน
กรณีที่พนกังานมีหนีค้า้งชาํระต่อบรษิัทฯ  

• เพื่อการตรวจสอบ ป้องกนั หรือการดาํเนินการเก่ียวกบัการฝ่าฝืนกฎหมาย ป้องกนัความเสี่ยง 
กรณีมีเหตอุนัควรสงสยั หรือสมควรเชื่อไดว้่าอาจมีการฉอ้โกงหลอกลวง การฟอกเงิน หรือการ
กระทาํอ่ืน ๆ ที่มิชอบดว้ยกฎหมาย หรืออาจกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิต สุขภาพ หรือ
รา่งกายของบคุคลอื่น  

• เพื่อการรกัษาความปลอดภยัแก่บรษิัทฯ 

• เพื่อวตัถุประสงคใ์นการปรบัโครงสรา้งองคก์ร และการทาํธุรกรรมขององคก์ร ซึ่งเป็นผลทาํให้
ขอ้มลูส่วนบุคคลอาจถูกเปิดเผยหรือถูกโอน โดยเป็นส่วนหนึ่งของการซือ้หรือขายธุรกิจ หรือ
เป็นสว่นหนึ่งของการเสนอซือ้หรือเสนอขายกิจการ 

• เพื่อการปฏิบติัตามกฎระเบียบ และการตรวจสอบธุรกิจของบริษัทฯ (ทัง้การตรวจสอบภายใน
และ ภายนอก) 

3.2 บุคคลภายนอก 

• เพื่อใชใ้นการติดต่อสื่อสาร เพื่อการทาํความรูจ้ัก ยืนยนัตวัตน ยืนยนัความถูกตอ้งของขอ้มูล    
ใด ๆ ที่บรษิัทฯ ไดร้บั 
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• เพื่อเสนอขาย เสนอใหบ้ริการ จดัให ้บริหารจดัการ ดาํเนินการ หรือเพื่อการจดัซือ้จดัจา้งของ
บริษัทฯ และจดัการเก่ียวกบัสินคา้และบริการ เพื่อใชใ้นการติดต่อ เพื่อตอบรบัคาํสั่งซือ้ และ/
หรือบรกิารการจดัสง่สินคา้ตามคาํสั่งซือ้ หรือสง่มอบการใหบ้รกิาร 

• เพื่อการปฏิบติัตามสัญญาหรือเพื่อการเขา้ทาํสัญญากับบริษัทฯ ตามขัน้ตอน กระบวนการ
จดัการทาํใหแ้ลว้เสร็จ เพื่อวิเคราะหค์วามเสี่ยงใด ๆ ที่อาจมีต่อการประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ 
การเก็บเงินคา้งชาํระ และการปรบัปรุงแกไ้ข ยกเลิกสญัญา การติดตามชาํระหนี ้การฟ้องรอ้ง
คดีอนัเก่ียวกบัสินคา้หรือบรกิาร 

• เพื่อการใหบ้ริการและ/หรือการขายสินคา้ของบริษัทในฐานะลูกคา้ เพื่อการใหห้รือรบับริการ
รบัประกนัสินคา้ ติดตัง้ ซ่อมแซมสินคา้ ใหค้าํแนะนาํหรือคาํปรกึษาเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการ
ของบริษัทฯ ใหค้วามรูเ้ก่ียวกับสินคา้ เพื่อใหบ้ริการสนับสนุนหรือใหค้วามช่วยเหลือในการ
จดัการบรกิารและ/หรือสินคา้  

• เพื่อการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการสื่อสารขอ้มูลเก่ียวกับการจัดการและขอ้มูลอ่ืน ๆ เก่ียวกับ
สินค้า หรือบริการของบริษัทฯ การให้การสนับสนุนทางเทคนิคเก่ียวกับเว็บไซต์และ
แอปพลิเคชั่นของบรษิัทฯ หรือการสื่อสารเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่จะมีขึน้ 

• เพื่อใชใ้นการประมวลผลขอ้มลูการชาํระเงิน การจดัทาํใบแจง้หนี ้การเรียกเก็บเงินหรือจ่ายเงิน   
การยืนยนัคาํสั่งซือ้ รวมถึงใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละการจดัการทางบญัชี และการสอบ
บญัชีของบรษิัทฯ 

• เพื่อการตรวจสอบ ป้องกัน หรือการดาํเนินการใดๆ ที่อาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ป้องกัน
ความเสี่ยง ในกรณีมีเหตอุนัควรสงสยั หรือควรเชื่อไดว้่าอาจมีการฉ้อโกงหลอกลวง การฟอก
เงิน หรือการกระทาํอ่ืน ๆ ที่มิชอบดว้ยกฎหมาย หรืออาจกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิต 
สขุภาพ หรือรา่งกายของบคุคลอื่น 

• เพื่อใหข้อ้มลูเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการอ่ืนที่บริษัทฯ เห็นว่าผูแ้ทนจาํหน่าย ซพัพลายเออร ์หรือ
ผูแ้ทน อาจสนใจ (ซึ่งผูแ้ทนจาํหน่าย ซพัพลายเออร ์หรือผูแ้ทนสามารถแจง้บรษิัทฯ ไดทุ้กเมื่อ
หากไม่ตอ้งการไดร้บัขอ้มลูประเภทนี)้ 

• เพื่อการรกัษาความปลอดภยัแก่บรษิัทฯ 

• เพื่อสนับสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น เพื่อใชใ้นการโฆษณา ประชาสมัพันธ์ต่าง ๆ         
การส่งเสริมการขาย หรือการติดต่อสื่อสารอ่ืน ๆ เพื่อปรบัปรุงสินคา้หรือบริการ เพื่อจัดการ
ฝึกอบรม เพื่อจัดกิจกรรมเก่ียวกับการตลาด หรือทาํการวิเคราะหเ์ชิงสถิติหรือการวิเคราะห์
ตลาด และทาํการสาํรวจผูบ้รโิภค  
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• เพื่อวตัถุประสงคใ์นการปรบัโครงสรา้งองคก์ร และการทาํธุรกรรมขององคก์ร ซึ่งเป็นผลทาํให้
ขอ้มูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิดเผยหรือถูกโอน โดยเป็นส่วนหนึ่งของการซือ้หรือขายธุรกิจ หรือ
เป็นสว่นหนึ่งของการเสนอซือ้หรือเสนอขายธุรกิจขององคก์ร 

• เพื่อการปฏิบติัตามกฎระเบียบ และการตรวจสอบธุรกิจของบริษัทฯ (ทัง้การตรวจสอบภายใน
และภายนอก)  

• เพื่อการดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดภายใตน้โยบายของบรษิัทที่ยดึถือปฏิบติั 

• เพื่อปฏิบติัตามขัน้ตอนของกฎหมาย การใชส้ิทธิทางศาล การปฏิบติัตามคาํสั่งศาล หรือเพื่อ
ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้ตกลง หรือ นโยบายที่ใช้
บงัคับ ซึ่งกาํหนดขึน้โดยหน่วยงานกาํกับดูแลของรฐั หน่วยงานที่มีหนา้ที่บงัคับใชก้ฎหมาย 
หน่วยงานของรฐัที่กาํกบัดแูลธุรกิจของบริษัทฯ  

• เพื่อการให้ความช่วยเหลือ เพื่อวัตถุประสงค์ของการบังคับใช้กฎหมาย การสืบสวนโดย    
บรษิัทฯ หรือในนามของบริษัทฯ หรือโดยเจา้หนา้ที่ตาํรวจ หรือโดยหน่วยงานรฐัหรือหน่วยงาน
กาํกับดูแลอ่ืน ๆ และการดาํเนินการตามหน้าที่ในการรายงาน และขอ้กาํหนดต่าง ๆ ตามที่
กฎหมายกาํหนด  

3.3 ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) 

• เพื่อการบรหิารและจดัการในการประกอบกิจการของบรษิัทฯ 
เพื่อประโยชนใ์นการยืนยนัหรือระบุตวัตนของผูถื้อหุน้ ผูถื้อหน้กู ้คณะกรรมการบริษัท รวมถึง
บคุคลที่เก่ียวขอ้งหรือมีความสมัพนัธก์บักลุม่คนดงักล่าว เช่น คู่สมรส บตุร บิดามารดา บคุคล
ที่ติดต่อในกรณีเร่งด่วน หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรม ผูอ้นุบาล ผูพ้ิทกัษ์ ผูจ้ดัการมรดก  ผูร้บัมอบ
อาํนาจ ผูร้บัมอบฉนัทะตวัแทน ผูร้บัผลประโยชน ์ผูค้ ํา้ประกนั  

• เพื่อประโยชนท์ี่เก่ียวขอ้งกับการดาํเนินธุรกิจ หรือเพื่อช่วยบริษัทฯ ในการดาํเนินธุรกิจ การ
บริหารขององคก์ร เช่น การสรรหา การคัดเลือก การแต่งตัง้บุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ 
หรือเพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการจดัทาํวาระการประชุมเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการชุดย่อย หรือการประชุมหรือการจัดการภายใน
ของบริษัทฯ การจัดทาํบนัทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ การประชาสมัพันธ์ รวมถึงการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ของบรษิัทฯ  

• เพื่อการซือ้ขาย การทาํธุรกรรมของผูม้ีส่วนไดเ้สีย รวมถึงการประเมินความเสี่ยงในการลงทุน
ตามกระบวนการกฎหมายและกฎเกณฑท์ี่ใชบ้งัคบั  

• เพื่อการใชส้ิทธิหรือปฏิบติัหนา้ที่ตามที่กฎหมายกาํหนด เช่น การเรียกประชุมผูถื้อหุน้ การส่ง
หนงัสือเชิญประชุม การจ่ายเงินปันผล หรือเพื่อปฏิบติัตามขัน้ตอนของกฎหมาย การใชส้ิทธิ
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ทางศาล หรือตามคาํสั่งศาล หรือดาํเนินการให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ขอ้ตกลง หรือ นโยบายที่ใชบ้งัคบั รวมถึงหลกัการการกาํกบัดแูลกิจการที่ดีซึ่งกาํหนด
ขึน้โดยรฐั หรือโดยหน่วยงานที่กาํกบัดแูลธุรกิจของบรษิัทฯ  

• เพื่อใหก้ารจดัเก็บและประมวลผลขอ้มลูเป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ยและสอดคลอ้งกบักฎหมาย 
หลกัเกณฑแ์ละระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงขอ้บงัคับของบริษัทฯ และกฎหมายใดๆ ที่
เก่ียวขอ้ง  

• เพื่อการปฏิบัติตามข้อกาํหนดการจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าชดเชย ผลประโยชน์ แผน
ค่าตอบแทน ขอ้เสนอในอนาคต รางวลั บญัชีค่าตอบแทน 

• เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน การรายงานภายใน การวิเคราะหข์อ้มูล และการจัดการ
งานในการจา้งตามสญัญา 

• เพื่อการติดต่อสื่อสารภายใน การแจง้การนดัหมายแก่บุคคลทัง้ภายในและภายนอก ไม่ว่าจะ
เป็นติดต่อ ผ่านทางโทรศพัท ์ขอ้ความ อีเมล หรือไปรษณีย ์สื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ื์น ๆ เช่นแอพลิ
เคชั่นต่าง ๆ ที่สามารถใชใ้นการติดต่อได ้หรือผ่านช่องทางใด ๆ เพื่อเป็นการสื่อสารใหผู้ม้ีส่วน
ไดเ้สียรบัทราบ 

• เพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูลการชําระเงิน การเรียกเก็บเงิน  หรือจ่ายเงิน รวมถึง
วตัถปุระสงคท์างบญัชีและการจดัการทางบญัชี และการสอบบญัชีของบริษัท หรือการติดตาม
ทวงหนี ้กรณีที่ผูม้ีสว่นไดเ้สียมีหนีค้า้งชาํระแก่บรษิัท 

• เพื่อประโยชน์แก่การสืบสวนสอบสวนของพนักงานเจ้าหน้าที่กฎหมาย เพื่อการให้ความ
ช่วยเหลือ เพื่อวตัถุประสงคข์องการบงัคับใชก้ฎหมาย การสืบสวนโดยบริษัทหรือในนามของ
บริษัท หรือโดยเจา้หนา้ที่ตาํรวจ หรือโดยหน่วยงานรฐัหรือหน่วยงานกาํกบัดแูลอื่น ๆ และการ
ดาํเนินการตามหนา้ที่ในการรายงาน และขอ้กาํหนดต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกาํหนด  

• เพื่อการตรวจสอบประวติัอาชญากรรมดา้นการฟอกเงิน เช่น การถูกยบัยัง้หรือการปฏิเสธการ
ทําธุรกรรมการตรวจสอบประวัติการฟอกเงิน ข้อมูลบุคคลล้มละลาย ข้อมูลนิติบุคคลที่
เก่ียวขอ้งขอ้มูลใด ๆ เพื่อประกอบการทาํ KYC ขอ้มูลอาชีพและ/หรือประเภทธุรกิจที่มีความ
เสี่ยงตามกฎหมายการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ข้อมลูการกระทาํความผิดที่ไดร้บั
แจ้งจากหน่วยงานกํากับดูแล รวมถึงเพื่อป้องกันหรือการดาํเนินการเก่ียวกับการฝ่าฝืน
กฎหมาย ป้องกนัความเสี่ยง กรณีมีเหตอุนัควรสงสยัหรือมีเหตอุนัควรเชื่อว่าอาจมีการฉอ้โกง
หลอกลวง หรืออาจกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ หรือการกระทาํอ่ืน ๆ ที่มิชอบด้วย
กฎหมาย หรืออาจกระทบต่อความปลอดภยัในชีวิต สขุภาพ หรือรา่งกายของบคุคลอื่น 

• เพื่อการรกัษาความปลอดภยัแก่บรษิัทฯ  
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• เพื่อวตัถุประสงคใ์นการปรบัโครงสรา้งองคก์ร และการทาํธุรกรรมขององคก์ร ซึ่งเป็นผลทาํให้
ขอ้มลูส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มลูอาจถูกโอนหรือเปิดเผย โดยเป็นส่วนหนึ่งของการซือ้หรือ
ขายธุรกิจ หรือเป็นสว่นหนึ่งของการเสนอซือ้หรือเสนอขายธุรกิจขององคก์ร  

• เพื่อการปฏิบติัตามกฎระเบียบ และการตรวจสอบธุรกิจของบริษัท (ทัง้การตรวจสอบภายใน
และภายนอก) 

          ทัง้นี ้หากบริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มลูสาํหรบัการใชเ้พื่อ
วตัถุประสงคอ่ื์นใด นอกเหนือจากที่ไดแ้จง้ไวใ้นนโยบายฯ นี ้บริษัทฯ จะแจง้ให้เจา้ของขอ้มลูทราบ หรือขอ
ความยินยอมก่อน 

4.  การเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล 
        บริษัทฯ อาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการ
ดาํเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ผู ้มีอาํนาจหน้าที่ตามกฎหมาย โดย
เปิดเผยหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลเท่าที่จาํเป็น และจาํกัดเพียงเพื่อวัตถุประสงคเ์ดิมที่มีการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล หรือเพื่อวัตถุประสงคท์ี่เก่ียวขอ้งเท่านัน้ เวน้แต่เป็นการปฏิบติัตามที่กฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บคุคล หรือกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวขอ้งไดก้าํหนดไว ้
 

           ทัง้นี ้บรษิัทฯ อาจเปิดเผย หรือโอนขอ้มลูสว่นบคุคลใหแ้ก่ บคุคลหรือหน่วยงานดงัต่อไปนี ้           

• บรษิัทในกลุม่ 

• ผูถื้อหุน้ รวมถึงผูบ้ริหารของผูถื้อหุน้ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล บริษัทในกลุ่ม
ในเครือของผูถื้อหุน้ 

• ผูจ้ดังาน ผูป้ระชาสมัพนัธ ์สื่อมวลชน และผูส้นบัสนนุงานกิจกรรมหรือนิทรรศการ  

• โรงแรมหรือผูใ้หบ้ริการสถานที่จัดงานอ่ืน ๆ และผูแ้ทนของบุคคลดงักล่าว ที่เก่ียวขอ้งกบังาน
กิจกรรม หรือนิทรรศการ  

• ผูร้บัจา้งช่วง ผูใ้หบ้รกิาร และซพัพลายเออรแ์ละตวัแทนลกัษณะอ่ืน ๆ ที่ดาํเนินการในนามของ
บริษัทฯ  หรือถูกว่าจา้งโดยบริษัทฯ การบริการดา้นการธนาคารหรือการเงิน บริการพืน้ที่บน
อินเทอรเ์น็ต แอพพลิเคชั่น ระบบคลาวดห์รือเครือข่ายขอ้มูล บริการลงทะเบียนเขา้ร่วมงาน
กิจกรรม บริการการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและนอกประเทศ บริการรกัษาความปลอดภัย 
บริการสอบบญัชี บริการดา้นกฎหมาย บริการประกนัภยั บริการวิจยัตลาด และบริการจดัการ
อีเมลหรือไปรษณีย ์และผูแ้ทนและตวัแทนที่ขายหรือประชาสมัพนัธส์ินคา้และบริการในนาม
ของบรษิัทฯ รวมถึงบรกิารอ่ืน เพื่อการดาํเนินธุรกิจของบรษิัท  

• บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ในฐานะนายทะเบียนขอ้มลู 
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• ธนาคารหรือสถาบนัการเงินที่ทาํธุรกรรมกบับริษัท 

• บคุคลใดก็ตามที่ใหค้วามยินยอมในการรบัขอ้มลูส่วนบุคคล  

• ผูท้ี่ซือ้หรือขาย หรือจะซือ้หรือจะขาย หากบริษัทฯ ขายธุรกิจหรือกิจการของบริษัทฯ บางส่วน 
การควบรวมกิจการ หรือเขา้ซือ้ธุรกิจหรือบรษิัทอ่ืน  

• บุคคลใดหรือหน่วยงานของรฐัตามกฎหมาย ตามคาํสั่งศาล หรือหน่วยงานอ่ืนใดที่มีอาํนาจ
ตามกฏหมาย 

• หน่วยงานกาํกับดูแล หรือหน่วยงานของรฐั หรือองคก์ารเอกชนหรือรฐัวิสาหกิจที่มีหนา้ที่ใน
การดแูล การประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ ตามกฎหมาย ซึ่งกาํหนดใหบ้รษิัทฯ ตอ้งเปิดเผยขอ้มลู
สว่นบคุคลนัน้ใหท้ราบ 

          บริษัทฯ อาจว่าจา้งบุคคลภายนอกใหด้าํเนินการตามวัตถุประสงคท์ี่กล่าวมาขา้งตน้ไม่ว่าทั้งหมด
หรือแต่บางสว่น ในกรณีดงักลา่ว บรษิัทฯ จะควบคมุและวางมาตรการเพื่อใหบุ้คคลภายนอกนัน้ทาํการเก็บ
รกัษา หรือใชข้อ้มูลส่วนบุคคลตามที่กาํหนดในนโยบายฯ นี ้ตลอดจนกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล
อย่างเครง่ครดั 
5.  การเก็บรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระยะเวลาการเก็บรักษา 
     เพื่อประโยชนใ์นการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบุคคล บรษิัทฯ ไดม้ีมาตรการ ดงันี ้

1. กาํหนดสิทธิในการเขา้ถึง และ/หรือประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล รวมถึงการแสดงหรือยืนยนัตวั
บุคคล ผูเ้ขา้ถึง และ/หรือประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล ตามแนวนโยบายสารสนเทศของบริษัทฯ 
อย่างเครง่ครดั 

2. บริษัทฯ ไดก้าํหนดวิธีการเขา้รหสัขอ้มลูที่ปลอดภยัสาํหรบัขอ้มลูส่วนบุคคล เพื่อป้องกนัการสญู
หาย การเขา้ถึง ทาํลาย ใช ้เปลี่ยนแปลง แกไ้ขหรือเปิดเผยขอ้มูลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบ
ดว้ยกฎหมาย 

3. ในการโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงับุคคลภายนอกทัง้ในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการนาํ
ขอ้มลูส่วนบุคคลไปประมวลผลบนฐานขอ้มลูในระบบอ่ืนใด ผูร้บัโอนขอ้มลูส่วนบุคคลจะตอ้งมี
มาตรฐานการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลที่เทียบเท่าหรือดีกว่ามาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคลตามนโยบายฯ นี ้และในกรณีที่ผูร้บัโอนขอ้มลูมีมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลที่
ไม่เพียงพอ บริษัทฯ จะแจง้และขอความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูลก่อนการโอนขอ้มูล เวน้แต่
เป็นการปฏิบติัตามที่กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลหรือกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวขอ้งไดก้าํหนดไว ้

4. กรณีที่บริษัทฯ ไดใ้ชบ้ริการหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวขอ้งกบัดาํเนินการประมวลผลขอ้มูลส่วน
บุคคลของพนักงาน บริษัทฯ จะกาํหนดใหห้น่วยงานที่ถูกว่าจา้งในการดาํเนินการดังกล่าวให้
จดัเก็บขอ้มลูเป็นความลบัเพื่อความปลอดภยัในขอ้มลูสว่นบุคคลของพนกังานและมิใหม้ีการนาํ
ขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลา่วไปใชน้อกเหนือจากการดาํเนินงานของทางบรษิัทฯ เท่านัน้ 
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บริษัทฯ จะเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มลูตลอดระยะเวลาที่จาํเป็นตอ้งใชข้อ้มูลและ
จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ต่อไปเป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี นับแต่การสิน้สุดการทาํธุรกรรมกับ    
บริษัทฯ หรือตลอดไปสาํหรบัภาพที่จัดพิมพห์รือสื่อที่จัดทาํแลว้ อย่างไรก็ตามอาจมีเหตุจาํเป็นที่บริษัทฯ 
จะตอ้งเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลนานกว่าที่กาํหนด เช่น เมื่อเกิดขอ้พิพาท หรือการดาํเนินคดีในศาล หรือ
กรณีอ่ืน ๆ ตามที่กฎหมายกาํหนด ทัง้นี ้เมื่อครบระยะเวลาที่กาํหนด บริษัทฯ จะทาํลายหรือทาํใหข้อ้มูล
สว่นบคุคลเป็นขอ้มลูที่ไม่สามารถระบตุวับคุคลได ้ 
6.  เว็บไซตข์องบริษัทฯ 
        บรษิัทฯ อาจเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลูผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัทฯ ดงัต่อไปนี ้

1. เมื่อมีการสมัครงานผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอทราบขอ้มูลที่จาํเป็นต่อการสมัคร
งาน เช่น ประวัติส่วนตัว ข้อมูลติดต่อ ข้อมูลในเรซูเม่ ประวัติการศึกษา ประวัติการทาํงาน 
รวมถึงขอ้มลูอื่นๆ ที่จาํเป็นต่อการสมคัรงาน เป็นตน้ 

2. ขอ้มลูอปุกรณท์ี่ใชส้าํหรบัการเขา้ใชง้านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เช่น ตวัระบุอุปกรณ ์หมายเลข IP 
ของคอมพิวเตอร ์รหัสประจาํตัวอุปกรณ์ ประเภทอุปกรณ์ ขอ้มูลเครือข่ายมือถือ ขอ้มูลการ
เชื่อมต่อ ขอ้มลูตาํแหน่งที่ตัง้ทางภมูิศาสตร ์ประเภทของเบราวเ์ซอร ์(Browser) ขอ้มลูบนัทกึการ
เขา้ออกเว็บไซต ์(Log File) ขอ้มูลเว็บไซตท์ี่ผูใ้ชง้านเขา้ถึงก่อนและหลงั (Referring Website) 
ขอ้มูลบันทึกประวัติการใชเ้ว็บไซต ์พฤติกรรมการใชง้าน (Customer Behavior) สถิติการเขา้
เว็บไซต ์เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต ์(Access Time) ขอ้มลูการคน้หาการใชฟั้งกช์นัต่างๆ ในเว็บไซต ์

3.  บริษัทฯ ใชเ้ทคโนโลยีที่เรียกว่า “คกุกี”้ (Cookie) มาจดัเก็บขอ้มลู และนาํเสนอขอ้มลูที่ตรงกับ
ความตอ้งการ โดยคุกกีก้็จะทาํใหเ้ว็บไซตข์องบริษัทฯ สามารถบนัทึกหรือจดจาํขอ้มูลของผุใ้ช้
งานไวจ้นกว่าจะออกจากโปรแกรมคน้ผ่านเว็บไซต ์หรือจนกว่าจะทาํการลบคกุกีน้ัน้เสีย หรือไม่
อนุญาตใหค้กุกีน้ัน้ทาํงานอีกต่อไป ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะนาํขอ้มลูที่คกุกีไ้ดบ้นัทึกหรือเก็บรวบรวมไว ้
ไปใชใ้นการวิเคราะหเ์ชิงสถิติหรือในกิจกรรมอ่ืนของบริษัทฯ เพื่อปรบัปรุงคุณภาพเพิ่มความ
สะดวกในการเยี่ยมชมเว็บไซตข์องบรษิัทฯ เท่านัน้ 

4. บริษัทฯ อาจใชบ้ริการสารสนเทศของผูใ้หบ้ริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เพื่อใหด้าํเนินการเก็บ
รกัษาขอ้มลูสว่นบุคคล ซึ่งบรษิัทจะเลือกผูใ้หบ้รกิารที่เหมาะสมและปฏิบติัตามขอ้ตกลงเก่ียวกบั
ขอ้มลูสว่นบคุคลอย่างเครง่ครดั 

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซตอ์ืน่ 
          นโยบายฯ นีใ้ชส้าํหรบัการใหบ้ริการของบริษัทฯ และการใชง้านเว็บไซตข์องบริษัทฯ เท่านัน้ หาก
ผูใ้ชบ้ริการไดเ้ชื่อมต่อไปยงัเว็บไซตอ่ื์น แมจ้ะผ่านช่องทางในเว็บไซตข์องบริษัทฯ ก็ตาม ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้ง
ศึกษาและปฏิบติัตามนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลที่ปรากฏในเว็บไซตน์ัน้ ๆ แยกต่างหากจากของ
บรษิัทฯ 
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การใช้กล้องวงจรปิด  
บริษัทฯ ใชก้ลอ้งวงจรปิดในการบันทึกภาพของบุคคลและยานพาหนะของบุคคลทั้งภายในและ

โดยรอบ สถานที่ของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์ดา้นความปลอดภัยสาธารณะและเพื่อการป้องกันและ
ตรวจจบัอาชญากรรม กลอ้งวงจรปิดของบรษิัทฯ ตรวจสอบทางเขา้ หอ้งโถง ระเบียง ที่จอดรถดา้นนอกของ
อาคาร รอบรัว้ของอาคารและสถานที่ที่ผูค้นสามารถเขา้ถึงสถานที่ของบริษัทฯ ไดต้ลอด 24 ชั่วโมงและมี
การบนัทึกและเขียนทับขอ้มูลส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่องทุกเดือน โดยตาํแหน่งของกลอ้งไดถู้กปรบัเพื่อลด
การจบัภาพที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัวตัถปุระสงคด์า้นความปลอดภยั  
          การป้อนขอ้มูลสด (Live feeds) จากกลอ้งวงจรปิดจะไดร้บัการตรวจสอบเฉพาะในกรณีที่จาํเป็น
โดยบุคคลที่ไดร้บัมอบหมายจากบริษัทฯ เท่านัน้ บริษัทฯ ใหค้วามเชื่อมั่นว่าภาพที่บนัทึกจากกลอ้งจะถูก
เขา้ถึงโดยพนักงานของบริษัทฯ ที่ผ่านการอนุมัติแลว้เท่านัน้ ทัง้นี ้บริษัทฯ ยังคงเคารพความเป็นส่วนตัว
โดยจะไม่มีกลอ้งวงจรปิดติดตัง้ในบรเิวณที่คาดหมายไดว้่าตอ้งมีความเป็นส่วนตวั เช่น ในหอ้งนํา้ เป็นตน้ 

7.  การให้ความยินยอม  
 ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดที่เก่ียวข้องให้เจา้ของข้อมูลได้
รบัทราบ และตอ้งไดร้บัความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูลก่อนหรือในขณะที่เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่กฎหมายอนญุาตใหบ้รษิัทฯ สามารถประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลโดยไม่ตอ้งไดร้บั
ความยินยอม เมื่อมีการใชห้รือเขา้ถึงเว็บไซตข์องบริษัทฯ หรือใหข้อ้มูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ จะถือว่า
ผูใ้ชบ้ริการไดใ้หค้วามยินยอมแก่บริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคล ตาม
วตัถุประสงค ์วิธีการ และรายละเอียดที่ระบุไวข้า้งตน้ ซึ่งเจา้ของขอ้มลูอาจขอเพิกถอนความยินยอม หรือ
ใชส้ิทธิอ่ืน ๆ ต่อขอ้มลูส่วนบุคคล (ดขูอ้ 8 สิทธิของเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล) โดยการแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบ 
ทัง้นีต้ามวิธีการท่ีบรษิัทฯ กาํหนด  

 กรณีที่ผู ้ให้ข้อมูลจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอ่ืนแก่บริษัทฯ ผู้ให้ข้อมูลจะต้องได้รับความ
ยินยอมจากเจา้ของขอ้มลูนัน้ก่อน และมีการรบัรองว่าไดร้บัความยินยอมจากบุคคลนัน้แลว้ หรือมีสิทธิโดย
ประการอ่ืนที่จะใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของบุคคลนัน้แก่บรษิัทฯ เมื่อมีการใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของบุคคลนัน้แก่
บริษัทฯ จะถือว่าผูใ้หข้อ้มลูใหค้าํรบัรองว่าบุคคลนัน้ทราบและใหค้วามยินยอมตามขอ้กาํหนดของนโยบาย
ความเป็นสว่นตวัฉบบันีแ้ลว้    

กรณีที่บริษัทฯ จะตอ้งไดร้บัความยินยอมเพิ่มเติม บริษัทฯ หรือผูใ้หบ้ริการซึ่งทาํหนา้ที่แทนหรือใน
นามของบริษัทฯ จะดาํเนินการขอความยินยอมจากเจา้ของขอ้มลูก่อนหรือขณะการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วน
บคุคลเพิ่มเติมนัน้  

ทัง้นี ้การใหข้อ้มลูส่วนบุคคลเป็นเรื่องที่กระทาํโดยสมคัรใจ เจา้ของขอ้มลูอาจเลือกที่จะไม่ใหข้อ้มูล
ตามที่บริษัทฯ รอ้งขอได ้แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทฯ มีความจาํเป็นตอ้งรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล
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เพื่อการเขา้ทาํสญัญาระหว่างเจา้ของขอ้มูลกับบริษัทฯ หากไม่มีการใหข้อ้มูลส่วนบุคคล บริษัทฯ อาจไม่
สามารถใหบ้รกิาร หรือทาํธุรกรรม หรือนิติกรรมกบับคุคลนัน้ได ้

8.  สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
        เจา้ของขอ้มลูมีสิทธิขอเขา้ถึงขอ้มลูส่วนบุคคล ขอรบัสาํเนาขอ้มูลส่วนบุคคลที่เก่ียวกับตนซึ่งอยู่ใน
ความรบัผิดชอบของบริษัทฯ หรือขอใหเ้ปิดเผยถึงการไดม้าซึ่งขอ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าวที่ตนไม่ไดใ้หค้วาม
ยินยอม ขอถอนความยินยอม คัดคา้น การเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ขอแกไ้ขขอ้มูล
ส่วนบุคคลใหเ้ป็นปัจจุบัน ขอลบขอ้มูล ทาํลาย หรือทาํใหข้อ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลที่ไม่สามารถระบุ
ตวัตน ขอระงบัการใช ้ขอโอนยา้ยขอ้มลูสว่นบคุคลของตนไปยงัผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลอ่ืน  
           อนึ่ง การใชส้ิทธิใด ๆ ขา้งตน้ บริษัทฯ อาจปฏิเสธคาํขอของเจา้ของขอ้มลูในบางกรณี หรืออาจถูก
จาํกดัโดยกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ในกรณีที่เจา้ของขอ้มลูเห็นว่าบริษัทฯ ไม่ปฏิบติัตาม พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลู
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เจา้ของขอ้มูลมีสิทธิรอ้งเรียนไปยังสาํนักงานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บคุคลได ้

          เจา้ของขอ้มูลสามารถใชส้ิทธิดังกล่าวขา้งตน้ไดผ้่านทางแบบฟอรม์ที่บริษัทไดจ้ัดเตรียมไว ้ทาง  
www.ttwplc.com  โทรศัพท:์ 0-2019-9490-3 อีเมล: ttw_pdpa@ttwplc.com  หรือติดต่อฝ่ายทรพัยากร
บคุคลและธุรการ ในกรณีที่เจา้ของขอ้มลูเป็นพนกังานของบรษิัท 

9.  เจ้าหน้าทีคุ่้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานสาํนกักรรมการผูจ้ดัการ 

              บรษิัท ทีทีดบับลิว จาํกดั (มหาชน)  
              30/130 ม.12 ถนนพทุธมณฑลสาย 5  
              ตาํบลไรข่ิง อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 
              โทรศพัท ์0-2019-9490-3 (1103) 

10.  การเปล่ียนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
          บริษัทฯ จะทาํการพิจารณาทบทวนนโยบายฯ เป็นประจาํเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ และ
กฎหมาย ขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายดงักล่าวในเว็บไซต์
โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
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