นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท ทีทดี ับบลิว จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทีทีดับบลิว จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักและให้ความสําคัญเกี่ยวกับการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อให้เป็ นไปตามที่พระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และที่จะ
แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ กําหนดไว้ (เรียกโดยรวมว่า“กฎหมายคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล”) จึงได้จัดทํานโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบายฯ”) นีข้ ึน้ เพื่อให้ทราบถึง
แนวทางของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล และเหตุผลในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ขอบเขตของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายฯ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้บงั คับสําหรับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บ
รวบรวมโดยบริษัทฯ ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท ฯ อาจเก็บ รวบรวม ใช้ เปิ ดเผย วิธีท่ีบริษัทฯ จะ
ใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่บริษัทฯ อาจเปิ ดเผยหรือโอนข้อมูลให้ การจัดเก็บ
รวบรวม และการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล วิธีท่ีเจ้าของข้อมูลฯ สามารถเข้าถึงและขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่
บริษัทฯ ได้จดั เก็บไว้ และวิธีการหรือช่องทางที่เจ้าของข้อมูลอาจร้องเรียนหากเห็นว่าบริษัทฯ กระทําการขัด
ต่อกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บงั คับ
คําจํากัดความ
บริษัทฯ หมายถึง บริษัท ทีทีดบั บลิว จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งเรียกโดยรวมว่ากลุ่มบริษัท
ทีทีดบั บลิว จํากัด (มหาชน)
บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทในกลุ่มของบริษัท ทีทีดับบลิว จํากัด (มหาชน) ได้แก่ บริษัท ประปา
ปทุมธานี จํากัด, บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จํากัด รวมถึงที่จะลดหรือเพิ่มเติมในภายหน้า
ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทําให้สามารถระบุตวั บุคคลนัน้ ได้ ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผูถ้ ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจทําให้เจ้าของข้อมูลถูกเลือก
ปฏิบตั ิโดยไม่ชอบธรรม เช่น เชือ้ ชาติ ศาสนา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความ
พิ ก าร ข้อ มูล พัน ธุ ก รรม ข้อ มูล ชี ว ภาพ หรื อ ข้อ มูล อื่ น ใดซึ่ง กระทบต่ อ เจ้า ของข้อ มูล ส่ว นบุค คลตามที่
กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนด
การประมวลผลข้อมูล หมายถึง การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอาํ นาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการ
เก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
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ผู้ ป ระมวลผลข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่ง ดําเนินการเกี่ ยวกับการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคําสั่งหรือในนามของผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทัง้ นี ้ บุคคล
หรือนิติบคุ คลซึ่ง ดําเนินการดังกล่าวไม่เป็ นผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
1. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ ริษัทฯ เก็บรวบรวม
บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จาํ เป็ นตามสมควรสําหรับการดําเนินกิจกรรมของบริษัท ฯ
โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท ฯ เก็บรวบรวม อาจขึน้ อยู่กับลักษณะของกิจ กรรมที่มี กับบริษัท ฯ รวมถึง
สถานที่และวิธีการที่เก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี ้
1.1 พนักงานและผู้สมัครงาน
• ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวบุคคล เช่น ชื่อ -นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือข้อมูลติดต่ออื่น ๆ
เช่น อีเมลหรือทางแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ รายละเอียดของสถานที่ติดต่ออื่น เพศ อายุ สัญชาติ
สถานภาพการสมรส วัน เดือนปี เ กิ ด รู ปถ่าย เลขที่หนัง สือเดิ น ทาง เลขที่บัตรประจํา ตัว
ประชาชน ข้อ มูล ระบุท รัพ ย์สิ น เช่ น ทะเบี ย นรถยนต์ รายละเอี ย ดบัญ ชี ธ นาคาร ข้อ มูล
เกี่ยวกับผูท้ ่ีอยู่ในการดูแล ข้อมูลการเดินทาง เช่น การขอวีซ่า กําหนดการเดินทาง ข้อมูล
เที่ยวบิน และยังรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็ นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ความ
เชื่อทางศาสนา ข้อมูลที่เกี่ยวกับสภาวะ สุขภาพทางร่างกาย ข้อมูลประวัติอาชญากรรม การ
กระทํา (หรือการถูกกล่าวหาว่ากระทํา) ที่เป็ นความผิด หรือเกี่ย วข้องกับการดําเนินคดี หรือ
ข้อมูลอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
• ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ คุ ณ วุ ฒิ แ ละประวั ติ ก ารทํา งาน เช่ น ประกาศนี ย บั ต รจากโรงเรี ย น/
มหาวิทยาลัย ประวัติการเรียน การทดสอบทางวิชาการหรือภาษา หนังสือรับรองและหนังสือ
อ้างอิง
• รายละเอียดการทํางานพืน้ ฐาน เช่น รายละเอียดการติดต่อ สถานที่ทาํ งานเดิม หมายเลข
พนักงานตําแหน่งงาน ขอบเขตและหน้าที่รบั ผิดชอบของงาน สายการบังคับบัญชา วันและ
เวลาการทํางานรวมถึงระเบียบและ เงื่อนไขของการจ้างงาน
• ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน เช่น ประวัติส่วนตัว ประวัติ การเกณฑ์ทหาร ข้อมูลการสัมภาษณ์
งาน และหลักฐานอ้างอิงต่าง ๆ
• ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์และค่าจ้าง เช่น รายละเอียดการจ่ายเงินเดือนและผลประโยชน์
อื่น ประกันสังคม ข้อมูลเกี่ยวกับการเกษี ยณอายุบาํ นาญ กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ ข้อมูลทาง
ภาษี และข้อมูลของผูร้ บั ผลประโยชน์
• ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการทํางาน รวมถึงการประเมินผลการทํางาน ความเห็นของ
ผูบ้ งั คับบัญชา ต่อการปฏิบตั ิงาน ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับการทํางาน
หรือการร้องทุกข์ การลงโทษทางวินยั ประวัติการลาหรือขาดงาน ประวัติขอ้ มูลเกี่ยวกับ การ
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ตรวจร่างกายและสุขภาพ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทํางานในสถานประกอบการและ
ความปลอดภัย
• ข้อมูลภาพและ/หรือเสียง ภาพเคลื่อนไหว ซึ่งบันทึกไว้เพื่อการดําเนินกิจกรรมของบริษัท หรือ
เพื่อการรักษาความปลอดภัยของบริษัท หรือเพื่อการกระบวนการทางวินัย เช่น บันทึกเป็ น
หลักฐานการสอบสวน
1.2 บุคคลภายนอก
• ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัว บุคคลได้ เช่น ชื่อ-นามสกุล ข้อมูลตามบัตรประจําตัว
ประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่บตั รประจําตัวของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
หน่ ว ยงานที่ สัง กัด ที่ อ ยู่ หมายเลขโทรศัพ ท์ หรื อ ข้อ มูล ติ ด ต่ อ อื่ น ๆ เช่ น อี เ มล หรื อ ทาง
แอพพลิเคชั่น ที่อยู่เพื่อจัดส่งไปรษณีย์ ข้อมูลยานพาหนะเมื่อมาติดต่อ รวมถึงข้อมูลติดต่อ
อื่น ๆ ที่จาํ เป็ น
• ข้อมูลภาพและ/หรือเสียง ภาพเคลื่อนไหว ซึ่งบันทึกไว้เพื่อการดําเนินกิจกรรมของบริษัท หรือ
เพื่อการรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ
• ข้อมูล สุขภาพ ประวัติอาชญากรรมของพนักงานหรื อ ผู้แ ทนที่ ส่ง มาให้บ ริก ารแก่บ ริษั ท ฯ
รายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาและขอบเขตการให้บริการ
• ข้อมูลการชําระเงิน เช่น เลขบัญชีธนาคาร รายละเอียดบัญชีธนาคาร การเรียกเก็บเงิน ข้อมูล
เกี่ยวกับบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต เลขที่บตั รเครดิตหรือบัตรเดบิต ชื่อผูถ้ ือบัตร (ถ้ามี)
• กรณีท่ีมีการใช้เว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของบริษัท ฯ ที่มีไว้สาํ หรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่
ใดๆ บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิค เช่น ที่อยู่ไอพี คุกกี ้ และสําหรับแอพพลิเคชั่น
บริษัทฯ อาจเก็บ รวบรวมข้อมูลสถานที่และอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ท่ีเจ้าของข้อมูลใช้
1.3 ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)
• ข้อมูล ที่ใช้ระบุตัวบุค คล เช่ น ชื่ อ -นามสกุล ที่อยู่ หรือรายละเอีย ดของสถานที่ ติ ด ต่ อ อื่ น
หมายเลขโทรศัพท์ หรือข้อมูลติดต่ออื่น ๆ เช่น อีเมล หรือทางแอพพลิเคชั่น ข้อมูลตามบัตร
ประจํา ตัว ประชาชนหรื อ หนัง สื อ เดิ น ทาง เลขที่ บัต รประจํา ตั ว ของหน่ ว ยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่สงั กัด รู ปถ่าย ข้อมูลการเดินทางที่มีขอ้ มูลส่วนบุคคล รู ปภาพ
ภาพและ/หรือเสียง และยังรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวตามคําจํากัดความ
• ข้อมูลภาพและ/หรือเสียง ภาพเคลื่อนไหว ซึ่งบันทึกไว้เพื่อการดําเนินกิจกรรมของบริษัท หรือ
เพื่อการรักษาความปลอดภัยของบริษัท
• ข้อมูลฐานะทางการเงิน เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน รายได้ ประเทศแหล่งที่มาของรายได้
ประจํา และรายได้อ่ื น บัญ ชี ธ นาคาร รวมถึ ง ข้อ มูล ที่ ร ะบุ ท รัพ ย์สิ น ของเจ้า ของข้อ มูล
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•

•

•
•

เช่น ทะเบียนรถยนต์ การถือครองหลักทรัพย์ในกิจการที่อาจเกี่ยวโยงกับบริษัท และการ
ลงทุนอื่น ๆ
ข้อมูลทางการศึกษา คุณวุฒิและประวัติการทํางาน ประกาศนียบัตร อาชีพ หลักและอาชีพ
เสริม รายละเอียดการทํางาน ชื่อ สถานที่ทาํ งาน ประเภทธุรกิจของสถานที่ทาํ งาน ตําแหน่ง
ฝ่ าย ลักษณะการทํางาน ความรับผิดชอบ ชื่อ ผูต้ ิดต่อหรือบุคคลอ้างอิงพร้อมวิธีการติดต่อ
เช่น หมายเลขโทรศัพท์ หรือผ่านทางแอพพลิเคชั่น
ประวัติการกระทําผิดกฎหมาย ประวัติอาชญากรรม เช่น การฟอกเงิน ประวัติการถูกยับยัง้
การทําธุรกรรมหรือถูกปฏิเสธการทําธุรกรรมจากสถาบันการเงิน ข้อมูลบุคคลล้มละลาย
ข้อมูลนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลใด ๆ เพื่อประกอบการทํา KYC ข้อมูลอาชีพ หรือ
ประเภทธุรกิจที่มีความเสี่ยงตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ข้อมูลการกระทําความผิดที่ได้รบั แจ้งจากหน่วยงานกํากับดูแล
ข้อมูลในการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน
ข้อมูลการซือ้ ขายและการทําธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

• ข้อมูลของผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลในกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสีย (Stakeholders) เช่น ข้อมูลคู่สมรส
บุตร บิดามารดาบุคคลที่ติดต่อในกรณีเร่งด่วน หรือผูแ้ ทนโดยชอบธรรม ผูอ้ นุบาล ผูพ้ ิทกั ษ์
ผูจ้ ดั การมรดก ผูร้ บั มอบอํานาจ ผูร้ บั มอบฉันทะ ตัวแทน ผูร้ บั ผลประโยชน์ ผูค้ า้ํ ประกัน
บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม โดยจะแจ้ งให้เจ้าของข้อมูล
ทราบหรือขอความยินยอมก่อนเป็ นกรณีไป ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมอาจถือเป็ น
“ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” บริษัทฯ ประสงค์ท่ีจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเฉพาะใน
กรณีท่เี จ้าของข้อมูลให้ความยินยอมไว้โดยชัดแจ้งและเท่าที่จาํ เป็ นต้องใช้ตามสมควรในการดําเนินกิจการ
ของบริษัทฯ เว้นแต่เป็ นกรณีท่กี ฎหมายกําหนดเป็ นข้อยกเว้นไว้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีในเอกสารมีขอ้ มูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวรวมอยู่ดว้ ยและไม่มีความ
จําเป็ นที่บริษัทฯ จะต้องเก็บรวบรวม เช่น ข้อมูลศาสนา บริษัทฯ จะทําการขีดฆ่าหรือปิ ดบังข้อมูลดังกล่าว
ช่องทางทีใ่ ช้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลผ่านช่องทางที่ ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ตามเอกสารที่
ได้รบั จากเจ้าของข้อมูล รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือแอพพลิเคชั่นใด ๆ สําหรับอุปกรณ์สื่อสารหรือ
ช่องทางใด ๆ ที่ บริษัทฯ จัดให้มีขึน้
โดยทั่วไป บริษัท ฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุค คลจากเจ้าของข้อมูล โดยตรง เช่ น ใบสมัครงาน
(Application Form) หรือเอกสารใด ๆ สําหรับพนักงานหรือผูบ้ ริหารของบริษัท ฯ เอกสารหรือระบบการ
ลงทะเบียนเป็ นผูใ้ ห้บริการหรือผูข้ ายสินค้าให้แก่บริษัท ฯ ช่องทางการกรอกข้อมูลผ่านระบบของบริษัท ฯ
2.
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หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงการแจ้งต่อบริษัทฯ ไม่ว่าด้วยใด ๆ ทางวาจา เช่น ทางโทรศัพท์หรือ Video /
Virtual conference ช่องทางการรับส่ง ข้อมูลผ่านทางอีเมล หรือช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ รวมถึงได้รับ
ข้อมูลผ่าน แอพพลิเคชั่นสําหรับอุปกรณ์สื่อสารที่บริษัทฯ ได้จดั ให้มีขึน้
ในกรณีท่ีบริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นนอกเหนือจากที่เจ้าของข้อมูลได้ให้ไว้
บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูล ทราบถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่ง อื่น และขอความ
ยินยอมจากเจ้าของข้อมูลโดยไม่ชกั ช้าภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่เก็บรวบรวม เว้นแต่จะมีกฎหมายกําหนด
ไว้เป็ นอย่างอื่น
การเก็ บ ข้อ มูล ในกรณี ท่ี เ จ้า ของข้อ มูล เป็ น ผู้เ ยาว์ หรื อ คนไร้ค วามสามารถ หรื อ คนเสมื อ นไร้
ความสามารถ บริษัทฯ จะขอความยินยอมจากผูแ้ ทนโดยชอบธรรม ผูอ้ นุบาล หรือผูพ้ ิทกั ษ์ ก่อนเก็บข้อมูล
จากบุคคลดังกล่าว
3. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล
บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้
3.1 พนักงานและผู้สมัครงาน
• เพื่อการบริหารและจัดการในการประกอบกิจการของบริษัทฯ
• เพื่อการจัดการด้านทรัพยากรบุคคล เช่น การจ้างงาน การจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน
การวางแผนและการจัดการฝึ กอบรม การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การเลื่อนขัน้ การย้ายงาน
การมอบหมายให้พนักงานไปปฏิบัติงานสถานที่อ่ืน หรือบริษัทย่อยในกลุ่มของบริษัท การ
วางแผนกําลังคน เป็ นต้น
• เพื่อประโยชน์ในการยืนยันหรือระบุตัวตนของพนักงานเมื่อเข้าใช้งานระบบเทคโนโลยีของ
บริษัทฯ รวมถึงการตรวจสอบข้อมูลการใช้งาน
• เพื่อประโยชน์อ่นื ใดที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น เพื่อการติดต่อสื่อสาร หรือ
ทําการวิเคราะห์เชิงสถิติ เพื่อจัดการระบบสารสนเทศ ทดสอบ พัฒนา และคงให้มีระบบและ
มาตรการควบคุมเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
• เพื่อปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย การใช้สิทธิ ทางศาล การปฏิบัติตามคําสั่ง ศาล หรือ
เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อตกลง หรือ นโยบายที่ใช้บงั คับ ซึ่ง
กําหนดขึน้ โดยหน่วยงานกํากับดูแลของรัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่บงั คับใช้กฎหมาย หน่วยงาน
ของรัฐที่กาํ กับดูแลธุรกิจของบริษัทฯ
• เพื่อให้การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลเป็ นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับกฎหมาย
หลักเกณฑ์และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคั บของบริษัทฯ และกฎหมายใด ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
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• เพื่อการทําแบบสํารวจทางสถิติ หรือ การตอบแบบฟอร์มคําร้องใด ๆ ของหน่วยงานรัฐที่กาํ กับ
ดูแลธุรกิจของบริษัทฯ
• เพื่อการตรวจสอบข้อร้องเรียนและประเด็นของการประพฤติตวั ไม่เหมาะสม หรือเป็ นส่วนหนึ่ง
ของ กระบวนการทางวินยั
• เพื่อใช้เป็ นสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ทัง้ ภายในและภายนอก
• เพื่อจัดทําบันทึกข้อมูล ลูกจ้าง การทําประกันและแผนประกัน เพื่อคุ้ม ครองอุบัติเหตุแ ละ
สุขภาพของพนักงาน
• เพื่อการตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบริษัทฯ เพื่อหลีกเลี่ยงการขัดกันของผลประโยชน์ หรือ
หลีกเลี่ยงแนวโน้มที่จะเกิดการขัดกันของผลประโยชน์ การปฏิบตั ิตามข้อกําหนด ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง
• เพื่อประโยชน์แก่การสื บสวนสอบสวนของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมาย การให้ความ
ช่วยเหลือตาม วัตถุประสงค์ของการบังคับใช้กฎหมาย การสืบสวนโดยบริษัท ฯ หรือในนาม
ของบริษัทฯ หรือโดยเจ้าหน้าที่ ตํารวจ หรือโดยหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานกํากับดูแลอื่น ๆ
และการดําเนินการตามหน้าที่ในการรายงาน และข้อกําหนดต่างๆ ตามที่กฎหมายกําหนด
• เพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูลการชําระเงิน การเรียกเก็บเงินหรือจ่ายเงิน รวมถึงวัตถุประสงค์
ทางบัญชีและการจัดการทางบัญชีและการสอบบัญชีของบริษัท ฯ หรือการติดตามทวงหนี ้ใน
กรณีท่พี นักงานมีหนีค้ า้ งชําระต่อบริษัทฯ
• เพื่อการตรวจสอบ ป้องกัน หรือการดําเนินการเกี่ยวกับการฝ่ าฝื นกฎหมาย ป้องกันความเสี่ยง
กรณีมีเหตุอนั ควรสงสัย หรือสมควรเชื่อได้ว่าอาจมีการฉ้อโกงหลอกลวง การฟอกเงิน หรือการ
กระทําอื่น ๆ ที่มิชอบด้วยกฎหมาย หรืออาจกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิต สุขภาพ หรือ
ร่างกายของบุคคลอื่น
• เพื่อการรักษาความปลอดภัยแก่บริษัทฯ
• เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างองค์กร และการทําธุรกรรมขององค์กร ซึ่งเป็ นผลทําให้
ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิ ดเผยหรือถูกโอน โดยเป็ นส่วนหนึ่งของการซือ้ หรือขายธุรกิจ หรือ
เป็ นส่วนหนึ่งของการเสนอซือ้ หรือเสนอขายกิจการ
• เพื่อการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ และการตรวจสอบธุรกิจของบริษัท ฯ (ทัง้ การตรวจสอบภายใน
และ ภายนอก)
3.2 บุคคลภายนอก
• เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร เพื่อการทําความรูจ้ ัก ยืนยันตัวตน ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล
ใด ๆ ที่บริษัทฯ ได้รบั
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• เพื่อเสนอขาย เสนอให้บริการ จัดให้ บริหารจัดการ ดําเนินการ หรือเพื่อการจัดซือ้ จัดจ้างของ
บริษัทฯ และจัดการเกี่ยวกับสินค้าและบริการ เพื่อใช้ในการติดต่อ เพื่อตอบรับคําสั่งซือ้ และ/
หรือบริการการจัดส่งสินค้าตามคําสั่งซือ้ หรือส่งมอบการให้บริการ
• เพื่อการปฏิบตั ิตามสัญญาหรือเพื่อการเข้าทําสัญญากับบริษัทฯ ตามขัน้ ตอน กระบวนการ
จัดการทําให้แล้วเสร็จ เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงใด ๆ ที่อาจมีต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
การเก็บเงินค้างชําระ และการปรับปรุงแก้ไข ยกเลิกสัญญา การติดตามชําระหนี ้ การฟ้องร้อง
คดีอนั เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
• เพื่อการให้บริการและ/หรือการขายสินค้าของบริษัทในฐานะลูกค้า เพื่อการให้หรือรับบริการ
รับประกันสินค้า ติดตัง้ ซ่อมแซมสินค้า ให้คาํ แนะนําหรือคําปรึกษาเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
ของบริษัทฯ ให้ความรู เ้ กี่ยวกับสินค้า เพื่อให้บริการสนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือในการ
จัดการบริการและ/หรือสินค้า
• เพื่อการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการและข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับ
สิ น ค้า หรื อ บริ ก ารของบริ ษั ท ฯ การให้ก ารสนั บ สนุ น ทางเทคนิ ค เกี่ ย วกั บ เว็ บ ไซต์แ ละ
แอปพลิเคชั่นของบริษัทฯ หรือการสื่อสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่จะมีขึน้
• เพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูลการชําระเงิน การจัดทําใบแจ้งหนี ้ การเรียกเก็บเงินหรือจ่ายเงิน
การยืนยันคําสั่งซือ้ รวมถึงให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และการจัดการทางบัญชี และการสอบ
บัญชีของบริษัทฯ
• เพื่อการตรวจสอบ ป้องกัน หรือการดําเนินการใดๆ ที่อาจเป็ น การฝ่ าฝื น กฎหมาย ป้องกัน
ความเสี่ยง ในกรณีมีเหตุอนั ควรสงสัย หรือควรเชื่อได้ว่าอาจมีการฉ้อโกงหลอกลวง การฟอก
เงิน หรือการกระทําอื่น ๆ ที่มิชอบด้วยกฎหมาย หรืออาจกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิต
สุขภาพ หรือร่างกายของบุคคลอื่น
• เพื่อให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการอื่นที่บริษัท ฯ เห็นว่าผูแ้ ทนจําหน่าย ซัพพลายเออร์ หรือ
ผูแ้ ทน อาจสนใจ (ซึ่งผูแ้ ทนจําหน่าย ซัพพลายเออร์ หรือผูแ้ ทนสามารถแจ้งบริษัท ฯ ได้ทุกเมื่อ
หากไม่ตอ้ งการได้รบั ข้อมูลประเภทนี)้
• เพื่อการรักษาความปลอดภัยแก่บริษัทฯ
• เพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น เพื่อใช้ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
การส่งเสริมการขาย หรือการติดต่อสื่อสารอื่น ๆ เพื่อปรับปรุ งสินค้าหรือบริการ เพื่อจัดการ
ฝึ กอบรม เพื่อจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการตลาด หรือทําการวิเคราะห์เชิงสถิติหรือการวิเคราะห์
ตลาด และทําการสํารวจผูบ้ ริโภค
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• เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างองค์กร และการทําธุรกรรมขององค์กร ซึ่งเป็ นผลทําให้
ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิ ดเผยหรือถูกโอน โดยเป็ นส่วนหนึ่งของการซือ้ หรือขายธุรกิจ หรือ
เป็ นส่วนหนึ่งของการเสนอซือ้ หรือเสนอขายธุรกิจขององค์กร
• เพื่อการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ และการตรวจสอบธุรกิจของบริษัท ฯ (ทัง้ การตรวจสอบภายใน
และภายนอก)
• เพื่อการดําเนินการให้เป็ นไปตามข้อกําหนดภายใต้นโยบายของบริษัทที่ยดึ ถือปฏิบตั ิ
• เพื่อปฏิบตั ิตามขัน้ ตอนของกฎหมาย การใช้สิทธิทางศาล การปฏิบตั ิตามคําสั่งศาล หรือเพื่อ
ดําเนินการให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อตกลง หรือ นโยบายที่ใช้
บังคับ ซึ่งกําหนดขึน้ โดยหน่วยงานกํากับดูแลของรัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่บงั คับใช้กฎหมาย
หน่วยงานของรัฐที่กาํ กับดูแลธุรกิจของบริษัทฯ
• เพื่อการให้ค วามช่ วยเหลื อ เพื่อวัตถุประสงค์ข องการบัง คับใช้กฎหมาย การสืบสวนโดย
บริษัทฯ หรือในนามของบริษัทฯ หรือโดยเจ้าหน้าที่ตาํ รวจ หรือโดยหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงาน
กํากับดูแลอื่น ๆ และการดําเนินการตามหน้าที่ในการรายงาน และข้อกําหนดต่าง ๆ ตามที่
กฎหมายกําหนด
3.3 ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)
• เพื่อการบริหารและจัดการในการประกอบกิจการของบริษัทฯ
เพื่อประโยชน์ในการยืนยันหรือระบุตวั ตนของผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือห้นกู้ คณะกรรมการบริษัท รวมถึง
บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์กบั กลุม่ คนดังกล่าว เช่น คู่สมรส บุตร บิดามารดา บุคคล
ที่ติดต่อในกรณีเร่งด่วน หรือผูแ้ ทนโดยชอบธรรม ผูอ้ นุบาล ผูพ้ ิทกั ษ์ ผูจ้ ดั การมรดก ผูร้ บั มอบ
อํานาจ ผูร้ บั มอบฉันทะตัวแทน ผูร้ บั ผลประโยชน์ ผูค้ า้ํ ประกัน
• เพื่อประโยชน์ท่ีเกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจ หรือเพื่อช่วยบริษัทฯ ในการดําเนินธุรกิจ การ
บริหารขององค์กร เช่น การสรรหา การคัดเลือก การแต่งตัง้ บุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริษัทฯ
หรือเพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการจัดทําวาระการประชุมเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการชุดย่อย หรือการประชุมหรือการจัดการภายใน
ของบริษัทฯ การจัดทําบันทึกรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ การประชาสัมพันธ์ รวมถึงการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ
• เพื่อการซือ้ ขาย การทําธุรกรรมของผูม้ ีส่วนได้เสีย รวมถึงการประเมินความเสี่ยงในการลงทุน
ตามกระบวนการกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ใี ช้บงั คับ
• เพื่อการใช้สิทธิหรือปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนด เช่น การเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ การส่ง
หนังสือเชิญประชุม การจ่ายเงินปั นผล หรือเพื่อปฏิบตั ิตามขัน้ ตอนของกฎหมาย การใช้สิทธิ
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ทางศาล หรื อ ตามคํา สั่ง ศาล หรื อ ดํา เนิ น การให้เ ป็ น ไปตามข้อ กํา หนดของกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ข้อตกลง หรือ นโยบายที่ใช้บงั คับ รวมถึงหลักการการกํากับดูแลกิจการที่ ดีซ่งึ กําหนด
ขึน้ โดยรัฐ หรือโดยหน่วยงานที่กาํ กับดูแลธุรกิจของบริษัทฯ
เพื่อให้การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลเป็ นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับกฎหมาย
หลักเกณฑ์และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายใดๆ ที่
เกี่ยวข้อง
เพื่อการปฏิบัติตามข้อกําหนดการจ่ ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าชดเชย ผลประโยชน์ แผน
ค่าตอบแทน ข้อเสนอในอนาคต รางวัล บัญชีค่าตอบแทน
เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน การรายงานภายใน การวิเคราะห์ขอ้ มูล และการจัดการ
งานในการจ้างตามสัญญา
เพื่อการติดต่อสื่อสารภายใน การแจ้งการนัดหมายแก่บุคคลทัง้ ภายในและภายนอก ไม่ว่าจะ
เป็ นติดต่อ ผ่านทางโทรศัพท์ ข้อความ อีเมล หรือไปรษณีย์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ เช่นแอพลิ
เคชั่นต่าง ๆ ที่สามารถใช้ในการติดต่อได้ หรือผ่านช่องทางใด ๆ เพื่อเป็ นการสื่อสารให้ผูม้ ีส่วน
ได้เสียรับทราบ
เพื่ อ ใช้ใ นการประมวลผลข้อ มู ล การชํา ระเงิ น การเรี ย กเก็ บ เงิ น หรื อ จ่ า ยเงิ น รวมถึ ง
วัตถุประสงค์ทางบัญชีและการจัดการทางบัญชี และการสอบบัญชีของบริษัท หรือการติดตาม
ทวงหนี ้ กรณีท่ีผมู้ ีสว่ นได้เสียมีหนีค้ า้ งชําระแก่บริษัท
เพื่อประโยชน์แก่การสื บสวนสอบสวนของพนักงานเจ้าหน้า ที่กฎหมาย เพื่อการให้ความ
ช่วยเหลือ เพื่อวัตถุประสงค์ของการบังคับใช้กฎหมาย การสืบสวนโดยบริษัทหรือในนามของ
บริษัท หรือโดยเจ้าหน้าที่ตาํ รวจ หรือโดยหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานกํากับดูแลอื่น ๆ และการ
ดําเนินการตามหน้าที่ในการรายงาน และข้อกําหนดต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด
เพื่อการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมด้านการฟอกเงิน เช่น การถูกยับยัง้ หรือการปฏิเสธการ
ทํา ธุ ร กรรมการตรวจสอบประวัติ ก ารฟอกเงิ น ข้อ มูล บุค คลล้ม ละลาย ข้อ มูล นิ ติ บุค คลที่
เกี่ยวข้องข้อมูลใด ๆ เพื่อประกอบการทํา KYC ข้อมูลอาชีพและ/หรือประเภทธุรกิจที่มีความ
เสี่ยงตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ข้อมูลการกระทําความผิดที่ได้รบั
แจ้ง จากหน่ ว ยงานกํา กับ ดูแ ล รวมถึ ง เพื่ อ ป้อ งกัน หรื อ การดํา เนิ น การเกี่ ย วกับ การฝ่ าฝื น
กฎหมาย ป้องกันความเสี่ยง กรณีมีเหตุอนั ควรสงสัย หรือมีเหตุอนั ควรเชื่อว่าอาจมีการฉ้อโกง
หลอกลวง หรืออาจกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ หรือการกระทําอื่น ๆ ที่มิชอบด้วย
กฎหมาย หรืออาจกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิต สุขภาพ หรือร่างกายของบุคคลอื่น
เพื่อการรักษาความปลอดภัยแก่บริษัทฯ
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• เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างองค์กร และการทําธุรกรรมขององค์กร ซึ่งเป็ นผลทําให้
ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลอาจถูกโอนหรือเปิ ดเผย โดยเป็ นส่วนหนึ่งของการซือ้ หรือ
ขายธุรกิจ หรือเป็ นส่วนหนึ่งของการเสนอซือ้ หรือเสนอขายธุรกิจขององค์กร
• เพื่อการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ และการตรวจสอบธุรกิจของบริษัท (ทัง้ การตรวจสอบภายใน
และภายนอก)
ทัง้ นี ้ หากบริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลสําหรับการใช้เพื่อ
วัตถุประสงค์อ่ืนใด นอกเหนือจากที่ได้แจ้งไว้ในนโยบายฯ นี ้ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบ หรือขอ
ความยินยอมก่อน
4.

การเปิ ดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล
บริษั ท ฯ อาจเปิ ด เผย หรื อ โอนข้อ มูล ส่ว นบุ ค คลไปยัง บุค คลหรื อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ การ
ดําเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ผู้มี อาํ นาจหน้าที่ตามกฎหมาย โดย
เปิ ดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จาํ เป็ น และจํากัดเพียงเพื่อวัตถุประสงค์เดิมที่มีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล หรือเพื่อวัตถุประสงค์ท่ีเกี่ยวข้องเท่านัน้ เว้นแต่เป็ นการปฏิบตั ิตามที่ กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคล หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องได้กาํ หนดไว้
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ อาจเปิ ดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ บุคคลหรือหน่วยงานดังต่อไปนี ้
• บริษัทในกลุม่
• ผูถ้ ือหุน้ รวมถึงผูบ้ ริหารของผูถ้ ือหุน้ ไม่ว่าจะเป็ นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล บริษัทในกลุ่ม
ในเครือของผูถ้ ือหุน้
• ผูจ้ ดั งาน ผูป้ ระชาสัมพันธ์ สื่อมวลชน และผูส้ นับสนุนงานกิจกรรมหรือนิทรรศการ
• โรงแรมหรือผูใ้ ห้บริการสถานที่จัดงานอื่น ๆ และผูแ้ ทนของบุคคลดังกล่าว ที่เกี่ยวข้องกับงาน
กิจกรรม หรือนิทรรศการ
• ผูร้ บั จ้างช่วง ผูใ้ ห้บริการ และซัพพลายเออร์และตัวแทนลักษณะอื่น ๆ ที่ดาํ เนินการในนามของ
บริษัทฯ หรือถูกว่าจ้างโดยบริษัทฯ การบริการด้านการธนาคารหรือการเงิน บริการพืน้ ที่บน
อินเทอร์เน็ต แอพพลิเคชั่น ระบบคลาวด์หรือเครือข่ายข้อมูล บริการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
กิจกรรม บริการการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและนอกประเทศ บริการรักษาความปลอดภัย
บริการสอบบัญชี บริการด้านกฎหมาย บริการประกันภัย บริการวิจยั ตลาด และบริการจัดการ
อีเมลหรือไปรษณีย์ และผูแ้ ทนและตัวแทนที่ขายหรือประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการในนาม
ของบริษัทฯ รวมถึงบริการอื่น เพื่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท
• บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะนายทะเบียนข้อมูล
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• ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ทาํ ธุรกรรมกับบริษัท
• บุคคลใดก็ตามที่ให้ความยินยอมในการรับข้อมูลส่วนบุคคล
• ผูท้ ่ีซือ้ หรือขาย หรือจะซือ้ หรือจะขาย หากบริษัท ฯ ขายธุรกิจหรือกิจการของบริษัท ฯ บางส่วน
การควบรวมกิจการ หรือเข้าซือ้ ธุรกิจหรือบริษัทอื่น
• บุคคลใดหรือหน่วยงานของรัฐตามกฎหมาย ตามคําสั่งศาล หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอาํ นาจ
ตามกฏหมาย
• หน่วยงานกํากับดูแล หรือหน่วยงานของรัฐ หรือองค์การเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจที่มีหน้าที่ใน
การดูแล การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตามกฎหมาย ซึ่งกําหนดให้บริษัทฯ ต้องเปิ ดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลนัน้ ให้ทราบ
บริษัทฯ อาจว่าจ้างบุคคลภายนอกให้ดาํ เนินการตามวัตถุประสงค์ท่ีกล่าวมาข้างต้นไม่ว่าทั้งหมด
หรือแต่บางส่วน ในกรณีดงั กล่าว บริษัทฯ จะควบคุมและวางมาตรการเพื่อให้บุคคลภายนอกนัน้ ทําการเก็บ
รักษา หรือใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลตามที่กาํ หนดในนโยบายฯ นี ้ ตลอดจนกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
อย่างเคร่งครัด
5. การเก็บรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระยะเวลาการเก็บรักษา
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ ได้มีมาตรการ ดังนี ้
1. กําหนดสิทธิในการเข้าถึง และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการแสดงหรือยืนยันตัว
บุคคล ผูเ้ ข้าถึง และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตามแนวนโยบายสารสนเทศของบริษัท ฯ
อย่างเคร่งครัด
2. บริษัทฯ ได้กาํ หนดวิธีการเข้ารหัสข้อมูลที่ปลอดภัยสําหรับข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการสูญ
หาย การเข้าถึง ทําลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือเปิ ดเผยข้อมูลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย
3. ในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอกทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการนํา
ข้อมูลส่วนบุคคลไปประมวลผลบนฐานข้อมูลในระบบอื่นใด ผูร้ บั โอนข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องมี
มาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เทียบเท่าหรือดีกว่ามาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคลตามนโยบายฯ นี ้ และในกรณีท่ีผรู้ บั โอนข้อมูลมีมาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่
ไม่เพียงพอ บริษัทฯ จะแจ้งและขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนการโอนข้อมูล เว้นแต่
เป็ นการปฏิบตั ิตามที่กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องได้กาํ หนดไว้
4. กรณีท่ีบริษัทฯ ได้ใช้บริการหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับดําเนินการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลของพนักงาน บริษัท ฯ จะกําหนดให้หน่วยงานที่ถูกว่าจ้างในการดําเนินการดังกล่าวให้
จัดเก็บข้อมูลเป็ นความลับเพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานและมิให้มีการนํา
ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากการดําเนินงานของทางบริษัทฯ เท่านัน้
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บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลตลอดระยะเวลาที่จาํ เป็ นต้องใช้ขอ้ มูลและ
จะเก็บรักษาข้อมูล ส่วนบุคคลไว้ต่อไปเป็ น ระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี นับแต่การสิ น้ สุดการทําธุ รกรรมกับ
บริษัทฯ หรือตลอดไปสําหรับภาพที่จัดพิมพ์หรือสื่อที่จัดทําแล้ว อย่างไรก็ตามอาจมีเหตุจาํ เป็ นที่บริษัทฯ
จะต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนานกว่าที่กาํ หนด เช่น เมื่อเกิดข้อพิพาท หรือการดําเนินคดีในศาล หรือ
กรณีอ่ืน ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด ทัง้ นี ้ เมื่อครบระยะเวลาที่กาํ หนด บริษัทฯ จะทําลายหรือทําให้ขอ้ มูล
ส่วนบุคคลเป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตวั บุคคลได้
6. เว็บไซต์ของบริษัทฯ
บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี ้
1. เมื่อมีการสมัครงานผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอทราบข้อมูลที่จาํ เป็ นต่อการสมัคร
งาน เช่ น ประวัติส่วนตัว ข้อมูลติดต่อ ข้อมูลในเรซู เม่ ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน
รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่จาํ เป็ นต่อการสมัครงาน เป็ นต้น
2. ข้อมูลอุปกรณ์ท่ีใช้สาํ หรับการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ เช่น ตัวระบุอุปกรณ์ หมายเลข IP
ของคอมพิวเตอร์ รหัสประจําตัวอุปกรณ์ ประเภทอุปกรณ์ ข้อมูลเครือข่ายมื อถื อ ข้อมูลการ
เชื่อมต่อ ข้อมูลตําแหน่งที่ตงั้ ทางภูมิศาสตร์ ประเภทของเบราว์เซอร์ (Browser) ข้อมูลบันทึกการ
เข้าออกเว็บไซต์ (Log File) ข้อมูลเว็บไซต์ท่ีผูใ้ ช้งานเข้าถึงก่อนและหลัง (Referring Website)
ข้อมูลบันทึกประวัติการใช้เว็บไซต์ พฤติกรรมการใช้งาน (Customer Behavior) สถิติการเข้า
เว็บไซต์ เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Time) ข้อมูลการค้นหาการใช้ฟังก์ชนั ต่างๆ ในเว็บไซต์
3. บริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีท่ีเรียกว่า “คุกกี”้ (Cookie) มาจัดเก็บข้อมูล และนําเสนอข้อมูลที่ตรงกับ
ความต้องการ โดยคุกกีก้ ็จะทําให้เว็บไซต์ของบริษัทฯ สามารถบันทึกหรือจดจําข้อมูลของผุใ้ ช้
งานไว้จนกว่าจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าจะทําการลบคุกกีน้ นั้ เสีย หรือไม่
อนุญาตให้คกุ กีน้ นั้ ทํางานอีกต่อไป ทัง้ นีบ้ ริษัทฯ จะนําข้อมูลที่คกุ กีไ้ ด้บนั ทึกหรือเก็บรวบรวมไว้
ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติหรือในกิจกรรมอื่นของบริษัท ฯ เพื่อปรับปรุ งคุณภาพเพิ่มความ
สะดวกในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ เท่านัน้
4. บริษัทฯ อาจใช้บริการสารสนเทศของผูใ้ ห้บริการซึ่งเป็ นบุคคลภายนอก เพื่อให้ดาํ เนินการเก็บ
รักษาข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งบริษัทจะเลือกผูใ้ ห้บริการที่เหมาะสมและปฏิบตั ิตามข้อตกลงเกี่ยวกับ
ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่น
นโยบายฯ นีใ้ ช้สาํ หรับการให้บริการของบริษัท ฯ และการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท ฯ เท่านัน้ หาก
ผูใ้ ช้บริการได้เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อ่ืน แม้จะผ่านช่องทางในเว็บไซต์ของบริษัท ฯ ก็ตาม ผูใ้ ช้บริการจะต้อง
ศึกษาและปฏิบตั ิตามนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏในเว็บไซต์นนั้ ๆ แยกต่างหากจากของ
บริษัทฯ
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การใช้กล้องวงจรปิ ด
บริษัทฯ ใช้กล้องวงจรปิ ดในการบันทึกภาพของบุคคลและยานพาหนะของบุคคลทั้งภายในและ
โดยรอบ สถานที่ของบริษัท ฯ โดยมีวัตถุประสงค์ดา้ นความปลอดภัยสาธารณะและเพื่อการป้องกันและ
ตรวจจับอาชญากรรม กล้องวงจรปิ ดของบริษัทฯ ตรวจสอบทางเข้า ห้องโถง ระเบียง ที่จอดรถด้านนอกของ
อาคาร รอบรัว้ ของอาคารและสถานที่ท่ีผูค้ นสามารถเข้าถึงสถานที่ของบริษัท ฯ ได้ตลอด 24 ชั่วโมงและมี
การบันทึกและเขียนทับข้อมูลส่วนบุ คคลอย่างต่อเนื่องทุกเดือน โดยตําแหน่งของกล้องได้ถูกปรับเพื่อลด
การจับภาพที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ดา้ นความปลอดภัย
การป้อนข้อมูลสด (Live feeds) จากกล้องวงจรปิ ดจะได้รบั การตรวจสอบเฉพาะในกรณีท่ีจาํ เป็ น
โดยบุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากบริษัทฯ เท่านัน้ บริษัทฯ ให้ความเชื่อมั่นว่าภาพที่บนั ทึกจากกล้องจะถูก
เข้าถึงโดยพนักงานของบริษัทฯ ที่ผ่านการอนุมัติแล้วเท่านัน้ ทัง้ นี ้ บริษัท ฯ ยังคงเคารพความเป็ นส่วนตัว
โดยจะไม่มีกล้องวงจรปิ ดติดตัง้ ในบริเวณที่คาดหมายได้ว่าต้องมีความเป็ นส่วนตัว เช่น ในห้องนํา้ เป็ นต้น
7.

การให้ความยินยอม
ในการประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคล บริษัท ฯ จะแจ้ง รายละเอียดที่เกี่ ยวข้องให้เจ้าของข้อมูล ได้
รับทราบ และต้องได้รบั ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนหรือในขณะที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่กี ฎหมายอนุญาตให้บริษัทฯ สามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ตอ้ งได้รบั
ความยินยอม เมื่อมีการใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัท ฯ หรือให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลแก่บริษัท ฯ จะถือว่า
ผูใ้ ช้บริการได้ให้ความยินยอมแก่บริษัท ฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล ตาม
วัตถุประสงค์ วิธีการ และรายละเอียดที่ระบุ ไว้ขา้ งต้น ซึ่งเจ้าของข้อมูลอาจขอเพิกถอนความยินยอม หรือ
ใช้สิทธิอ่ืน ๆ ต่อข้อมูลส่วนบุคคล (ดูขอ้ 8 สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล) โดยการแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ
ทัง้ นีต้ ามวิธีการที่บริษัทฯ กําหนด
กรณี ท่ี ผู้ให้ข้อมูล จะให้ข้อ มูล ส่วนบุค คลของบุค คลอื่ นแก่ บริษัท ฯ ผู้ให้ข้อมูล จะต้องได้รับ ความ
ยินยอมจากเจ้าของข้อมูลนัน้ ก่อน และมีการรับรองว่าได้รบั ความยินยอมจากบุคคลนัน้ แล้ว หรือมีสิทธิโดย
ประการอื่นที่จะให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของบุคคลนัน้ แก่บริษัทฯ เมื่อมีการให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของบุคคลนัน้ แก่
บริษัทฯ จะถือว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลให้คาํ รับรองว่าบุคคลนัน้ ทราบและให้ความยินยอมตามข้อกําหนดของนโยบาย
ความเป็ นส่วนตัวฉบับนีแ้ ล้ว
กรณีท่ีบริษัทฯ จะต้องได้รบั ความยินยอมเพิ่มเติม บริษัทฯ หรือผูใ้ ห้บริการซึ่งทําหน้าที่แทนหรือใน
นามของบริษัทฯ จะดําเนินการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนหรือขณะการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วน
บุคคลเพิ่มเติมนัน้
ทัง้ นี ้ การให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเป็ นเรื่องที่กระทําโดยสมัครใจ เจ้าของข้อมูลอาจเลือกที่จะไม่ให้ขอ้ มูล
ตามที่บริษัทฯ ร้องขอได้ แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีบริษัทฯ มีความจําเป็ นต้องรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
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เพื่อการเข้าทําสัญญาระหว่างเจ้าของข้อมูลกับบริษัทฯ หากไม่มีการให้ขอ้ มูลส่วนบุคคล บริษัทฯ อาจไม่
สามารถให้บริการ หรือทําธุรกรรม หรือนิติกรรมกับบุคคลนัน้ ได้
8.

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ขอรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนซึ่งอยู่ใน
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ หรือขอให้เปิ ดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความ
ยินยอม ขอถอนความยินยอม คัดค้าน การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ขอแก้ไขข้อมูล
ส่วนบุคคลให้เป็ นปั จจุบัน ขอลบข้อมูล ทําลาย หรือทําให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุ
ตัวตน ขอระงับการใช้ ขอโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของตนไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
อนึ่ง การใช้สิทธิใด ๆ ข้างต้น บริษัทฯ อาจปฏิเสธคําขอของเจ้าของข้อมูลในบางกรณี หรืออาจถูก
จํากัดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในกรณีท่ีเจ้าของข้อมูลเห็นว่าบริษัทฯ ไม่ปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เจ้าของข้อมูล มีสิทธิ รอ้ งเรียนไปยังสํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคลได้
เจ้าของข้อมูล สามารถใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านทางแบบฟอร์มที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ ทาง
www.ttwplc.com โทรศัพท์: 0-2019-9490-3 อีเมล: ttw_pdpa@ttwplc.com หรือติดต่อฝ่ ายทรัพยากร
บุคคลและธุรการ ในกรณีท่เี จ้าของข้อมูลเป็ นพนักงานของบริษัท
เจ้าหน้าทีค่ ุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานสํานักกรรมการผูจ้ ดั การ
บริษัท ทีทีดบั บลิว จํากัด (มหาชน)
30/130 ม.12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5
ตําบลไร่ขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์ 0-2019-9490-3 (1103)
10. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท ฯ จะทําการพิจ ารณาทบทวนนโยบายฯ เป็ นประจําเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ และ
กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวในเว็บไซต์
โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9.
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