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นโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ ป โฮลดิ้งส์ จำกัด
ฉบับที่ 27 (พฤษภำคม 2564)
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ประกาศ ที่ BOD 027
เรื่ อง นโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
บทนา
บริ ษ ทั ไทยอี ส เทิ ร์น กรุ๊ ป โฮลดิ้ ง ส์ จำกัด และบริ ษ ทั ย่อย (รวมเรี ย กว่ำ “บริ ษั ท”) ตระหนัก ถึ ง
ควำมสำคัญของกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล ซึ่ งเป็ นสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐำนสำคัญในควำมเป็ นส่ วนตัวที่ตอ้ งได้รับ
ควำมคุ ม้ ครองตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ ม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล โดยบริ ษทั มีควำมรับผิดชอบในกำรรักษำ
ควำมปลอดภัยของข้อมูลที่อยู่ภำยใต้ควำมดู แลของบริ ษทั และมุ่งมัน่ ที่จะจัดกำรข้อมูลด้วยวิธีกำรที่ มนั่ คง
ปลอดภัย และน่ำเชื่ อถือ บริ ษทั จึงได้ประกำศนโยบำยเพื่อเป็ นหลักกำรในกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลขึ้ น
เพื่อให้บริ ษทั ซึ่ งอำจเป็ นทั้งผูค้ วบคุ มข้อมู ลส่ วนบุ ค คล หรื อผูป้ ระมวลผลข้อมู ลส่ วนบุ คคล แล้วแต่ ก รณี
ปฏิบตั ิ หรื องดเว้นกำรปฏิบตั ิกำรใด ๆ ที่เป็ นกำรฝ่ ำฝื น พระรำชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562
ดังนั้น บริ ษทั จึงได้กำหนดหน้ำที่ให้พนักงำนของบริ ษทั ยึดถื อแนวปฏิ บตั ิในนโยบำยฉบับนี้ อย่ำงเคร่ งครัด
ดังต่อไปนี้
1.

ขอบเขตการใช้
1.1 ให้นโยบำยฉบับนี้มีผลบังคับกับคณะกรรมกำร กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร บุคลำกรของบริ ษทั และ
พนักงำนทุกระดับของบริ ษทั รวมถึงพนักงำนภำยนอก (Outsource) หรื อตัวแทนทั้งหมดของบริ ษทั เพื่อเป็ น
แนวทำงกำรกำหนดมำตรกำรคุ ม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล และมำตรกำรควบคุ มภำยในที่เหมำะสม ตลอดจน
กำหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ คู่มือ แนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง รวมถึงควบคุม กำกับดูแล ให้บุคลำกรและพนักงำน
ทุกระดับของบริ ษทั ปฏิบตั ิตำมมำตรกำรต่ำง ๆ ให้เป็ นไปตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
อย่ำงเคร่ งครัด และมีประสิ ทธิ ภำพ
1.2 ให้นโยบำยฉบับนี้ มีผลบังคับใช้กบั ทุ กกิ จกรรมกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกับ
ข้อมูลส่ วนบุคคล เช่ น กำรเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลไปยังต่ำงประเทศ ช่ อง
ทำงกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคล ประเภท และรู ปแบบของข้อมูลส่ วนบุคคลที่จดั เก็บ วัตถุประสงค์ของ
บริ ษทั ในกำรนำข้อมูลส่ วนบุคคลไปใช้ กำรเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลดังกล่ำวให้กบั บุคคลอื่น ตลอดจนวิธีที่
บริ ษทั ดำเนิ นกำรปกป้ องข้อมูลส่ วนบุคคล กำรกำหนดมำตรกำรรักษำควำมมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลส่ วน
บุคคล รวมถึงกำรออกมำตรกำรคุม้ ครองข้อมูลผูใ้ ช้บริ กำร หรื อลูกค้ำของบริ ษทั บนหน้ำเว็บไซต์ของบริ ษทั
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2.

วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อกำหนดให้กำรปฏิ บตั ิ งำน และกำรดำเนิ นงำนต่ำง ๆ ของบริ ษทั เป็ นไปตำมที่กฎหมำย
กำหนด และเทียบเท่ำมำตรฐำนสำกล รวมถึงกำรประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล กำรคุม้ ครองสิ ทธิของเจ้ำของ
ข้อมูลส่ วนบุคคล ตลอดจนมำตรกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
2.2 เพื่อสร้ ำงควำมเชื่ อมัน่ ให้กบั เจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลว่ำกำรประมวลผลข้อมูลส่ วนบุ คคลที่
ดำเนิ นกำรโดยบริ ษทั นั้นจะมีมำตรกำรป้ องกันและคุม้ ครองอย่ำงเหมำะสมเป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
2.3 เพื่อให้บุคลำกรของบริ ษทั ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ ม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล รวมทั้ง
นโยบำยระเบี ย บ คู่ มื อหรื อแนวปฏิ บ ตั ิ เกี่ ย วกับ กำรคุ ้ม ครองข้อมู ล ส่ ว นบุ ค คลที่ บ ริ ษ ทั ได้จ ัดท ำขึ้ น อย่ ำ ง
เคร่ งครั ดเพื่อป้ องกันไม่ให้มีกำรละเมิ ดข้อมู ลส่ วนบุ คคลที่ ถือเป็ นกำรฝ่ ำฝื นกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ ม้ ครอง
ข้อมูลส่ วนบุคคล และลดควำมเสี่ ยงของบริ ษทั รวมถึงบุคลำกรของบริ ษทั จำกบทลงโทษใด ๆ ของกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
3.

คานิยาม
“บริษัท” หมำยถึง บริ ษทั ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ ป โฮลดิ้งส์ จำกัด และบริ ษทั ย่อย
“บริษัทย่อย” หมำยถึง บริ ษทั จำกัด หรื อบริ ษทั มหำชนจำกัด ซึ่ งอยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมของบริ ษทั โดย
มีลกั ษณะเป็ นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
“กฎหมายว่ าด้ วยการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล” หมำยถึง พระรำชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงประกำศและระเบียบ ตลอดจนกฎหมำย กฎระเบียบอื่นใด ที่ออกตำม
พระรำชบัญญัติดงั กล่ำว
“การประมวลผลข้ อ มู ล ส่ วนบุ ค คล” หมำยถึ ง กำรด ำเนิ น กำรหรื อเป็ นส่ ว นหนึ่ งของกำร
ดำเนิ นกำรใด ๆ ซึ่ งกระทำต่อข้อมูลส่ วนบุคคล ไม่ว่ำจะโดยวิธีกำรอัตโนมัติหรื อไม่ เช่ น กำรเก็บรวบรวม
บันทึก จัดระบบ จัดโครงสร้ำง เก็บรักษำ เปลี่ยนแปลง หรื อปรับเปลี่ยน กำรรับ พิจำรณำ ใช้ เปิ ดเผยด้วยกำร
ส่ งต่อ โอนไปยังต่ำงประเทศ เผยแพร่ หรื อกำรกระทำอื่นใด ซึ่ งทำให้เกิดควำมพร้อมใช้งำน กำรจัดวำง หรื อ
รวมเข้ำด้วยกัน กำรจำกัด กำรลบ หรื อกำรทำลำย รวมตลอดทั้งกำรดำเนิ นกำรอื่ นใด อันเป็ นหน้ำที่ ของผู ้
ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลตำมที่กำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
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“การละเมิดข้ อมูลส่ วนบุคคล” หมำยถึง กำรกระทำ หรื อกำรงดเว้นกำรกระทำกำรใด ๆ ซึ่ งรวมถึงแต่
ไม่จำกัดเพียง กำรทำให้ หรื อส่ งผลให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลสู ญหำย ถูกเข้ำถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรื อเปิ ดเผย
โดยปรำศจำกอำนำจหรื อโดยมิชอบ ไม่ว่ำโดยเป็ นกำรกระทำของบุคคลใดก็ตำม รวมตลอดทั้ง กำรกระทำ
หรื อกำรงดเว้นกำรกระทำกำรใด ๆ อันถื อว่ำเป็ นกำรละเมิ ดข้อมู ลส่ วนบุ คคลภำยใต้กฎหมำยว่ำ ด้วยกำร
คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
“ข้ อมูลส่ วนบุคคล” หมำยถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่ งทำให้สำมำรถระบุตวั ตนของบุคคลนั้นได้ ไม่
ว่ำทำงตรงหรื อทำงอ้อม (ไม่รวมถึงข้อมูลของบุคคลที่ถึงแก่กรรมไปแล้ว)
“ข้ อมูลส่ วนบุคคลที่ละเอียดอ่ อน” หมำยถึง ข้อมูลส่ วนบุคคลตำมที่พระรำชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูล
ส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 มำตรำ 26 กำหนดไว้ เช่ น ข้อมูลส่ วนบุคคลเกี่ ยวกับเชื้ อชำติ เผ่ำพันธุ์ ควำมคิดเห็ น
ทำงกำรเมือง ควำมเชื่ อในลัทธิ ศำสนำหรื อปรัชญำ พฤติกรรมทำงเพศ ประวัติอำชญำกรรม ข้อมูลสุ ขภำพ
ควำมพิกำร ข้อมูลสหภำพแรงงำน ข้อมูลพันธุ กรรม ข้อมูลชี วภำพ หรื อข้อมูลอื่นใด ซึ่ งกระทบต่อเจ้ำของ
ข้อมูลส่ วนบุคคลในทำนองเดียวกัน ตำมที่คณะกรรมกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลประกำศกำหนด
“เจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล” หมำยถึง บุคคลธรรมดำที่สำมำรถระบุตวั ตนได้จำกข้อมูลส่ วนบุคคล
“เจ้ าหน้ าทีค่ ้ ุมครองข้ อมูลส่ วนบุคคล หมำยถึง บุคคลที่บริ ษทั แต่งตั้งขึ้นเป็ นเจ้ำหน้ำที่คุม้ ครองข้อมูล
ส่ วนบุคคลตำมประกำศของบริ ษทั มีหน้ำที่ให้คำแนะนำเกี่ ยวกับกำรปฏิ บตั ิตำมพระรำช บัญญัติคุม้ ครอง
ข้อมูลส่ วนบุคคลแก่บุคคลในองค์กร ตรวจสอบกำรดำเนินงำน และประสำนงำนกับสำนักงำนคณะกรรมกำร
คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลในกรณี ที่มีปัญหำเกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล
“บุคลากรของบริ ษัท” หมำยถึง กรรมกำรผูบ้ ริ หำร พนักงำน ลูกจ้ำงตำมสัญญำจ้ำง และผูท้ ี่ทำงำน
หรื อปฏิบตั ิงำนให้กบั บริ ษทั
“คณะกรรมการคุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ วนบุ ค คล” หมำยถึ ง คณะกรรมกำรคุ ้ม ครองข้อมู ลส่ วนบุ คคล
ที่จดั ตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562
4.

ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีเ่ ก็บรวบรวม
บริ ษทั อำจเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลไม่ว่ำโดยตรงหรื อโดยอ้อมจำกเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุ ค คล
(เช่ น ซึ่ ง รวมถึ ง บุ ค คลที่ จะจองซื้ อหุ ้นของบริ ษ ทั ผูถ้ ื อหุ ้น ผูถ้ ื อหุ ้นกู้ (ถ้ำ มี ) ผูร้ ั บ มอบฉันทะ กรรมกำร
ผูท้ ี่ ได้รับเสนอชื่ อเป็ นกรรมกำร) หรื อจำกแหล่ งข้อมู ล อื่ นๆ (เช่ น นำยทะเบี ยนของบริ ษ ทั หน่ วยงำนรั ฐ
หน่ ว ยงำนที่ ก ำกับ ดู แ ล หรื อหน่ ว ยงำนรำชกำร หรื อจำกข้อ มู ล ที่ เ ปิ ดเผยสู่ ส ำธำรณะ) โดยตัว อย่ ำ ง
ข้อมูลส่ วนบุคคลที่บริ ษทั เก็บรวมรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อโอนไปต่ำงประเทศรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูล
ส่ วนบุคคลดังต่อไปนี้
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บริ ษทั ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด
4.1 ข้อมูลพื้นฐำน เช่ น ชื่ อนำมสกุล เลขประจำตัวประชำชน สถำนที่เกิ ด อำยุ ที่อยู่ เพศ อำชี พ วัน
เกิ ด สถำนภำพกำรสมรส สัญชำติ หมู่โลหิ ต ส่ วนสู ง น้ ำหนัก กำรรั บรำชกำรทหำร ภำพถ่ำย
ลำยมือชื่อ ควำมสำมำรถพิเศษ
4.2 ข้อมูลกำรติดต่อ เช่น หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ หมำยเลขโทรศัพท์บำ้ น ที่อยูต่ ำมทะเบียนบ้ำน ที่
อยูป่ ั จจุบนั ที่อยูอ่ ีเมล ข้อมูลในทะเบียนบ้ำน ข้อมูลผูต้ ิดต่อในกรณี ฉุกเฉิ น อีเมล ไลน์ไอดี ข้อมูล
ในเฟซบุก๊ และข้อมูลอื่น ๆ ที่มีลกั ษณะเดียวกัน
4.3 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ กำรท ำงำน เช่ น ประสบกำรณ์ ก ำรท ำงำนและกำรจ้ ำ งงำนก่ อ นหน้ ำ
(ซึ่ งรวมถึ งตำแหน่ ง แผนก ประวัติตำแหน่ ง เงิ นเดื อน ผลประโยชน์จำกกำรจ้ำงงำนก่อนหน้ำ)
พฤติ ก รรมกำรท ำงำน ประวัติ ก ำรศึ ก ษำ ประวัติ ก ำรฝึ กอบรมหรื อ ฝึ กงำน ใบรั บ รองและ
คุณสมบัติต่ำง ๆ ข้อมูลใบสมัคร ประวัติกำรทำงำน ข้อมูลสหภำพแรงงำน ผลกำรประเมินกำร
ท ำงำน สั ญญำจ้ำ งแรงงำน ประกันสั ง คม กองทุ นเงิ นทดแทน กองทุ นส ำรองเลี้ ย งชี พ รหัส
พนักงำน เงินเดือน ค่ำตอบแทน โบนัส ตำแหน่ง สวัสดิกำร ภำษีอำกร รำยละเอียดงำนที่ได้รับ
มอบหมำย เป้ ำหมำยกำรทำงำน บันทึกกำรลำ กำรหยุดงำน และกำรขำดงำน ข้อมู ลเกี่ ยวกับ
ควำมประพฤติ กำรกระทำผิดกฎหมำย และหรื อวันยกเลิกกำรทำงำน/สำเหตุกำรพ้นสภำพกำร
เป็ นพนั ก งำน ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ กำรรั ก ษำควำมปลอดภั ย ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ กำรเข้ ำ ออก
สถำนที่ ทำงำน ข้อมู ลเกี่ ยวกับกำรแจ้ง อุ บ ตั ิ เหตุ และปลอดภัยในที่ ทำงำน ข้อมู ลเกี่ ยวกับ กำร
เดินทำงในหน้ำที่กำรงำน หรื อที่เกี่ยวเนื่ องกับหน้ำที่กำรงำน และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลกำร
สื่ อสำรและกำรใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต และอีเมล เป็ นต้น
4.4 ข้ อ มู ล เกี่ ยวกั บ เอกสำรที่ อ อกให้ โ ดยทำงรำชกำร เช่ น บั ต รประจ ำตั ว ประชำชน
หนัง สื อเดิ นทำง และกำรเข้ำ ออกประเทศ ใบอนุ ญำตท ำงำน ใบขับขี่ สมุ ดทะเบี ย นรถยนต์
ข้อมูลบัญชีธนำคำร และสิ่ งที่สำมำรถระบุตวั ตนอื่น และใบอนุญำตอื่น ๆ เช่น ใบอนุญำตผูส้ อบ
บัญชีและใบอนุญำตทนำยควำม เป็ นต้น
4.5 ข้อมูลประวัติประกอบกำรคัดเลือก เช่น ประวัติทำงคดี ประวัติอำชญำกรรม ประกำศนียบัตรต่ำง
ๆ ตลอดจนข้อมูลที่บริ ษทั ได้จำกบุคคลที่สำมที่ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตัวผูส้ มัครและ/หรื อพนักงำน
(Reference Person)
4.6 เสี ย ง ภำพนิ่ ง และ/หรื อ ภำพเคลื่ อ นไหว ข้อมู ล ที่ ไ ด้จำกกล้อ งวงจรปิ ด รวมถึ ง กำรเข้ำ ร่ ว ม
กิจกรรมหรื อแคมเปญต่ำง ๆ ที่บริ ษทั จัดขึ้น
4.7 ชื่ อ นำมสกุ ล วัน เกิ ด อำยุ สั ญ ชำติ ที่ อ ยู่ อำชี พ สถำนที่ ท ำงำน และหมำยเลขโทรศัพ ท์
ของคู่สมรส บุตร บิดำ มำรดำ หรื อบุคคลในครอบครัว ที่บริ ษทั สำมำรถติดต่อในกรณี ฉุกเฉิ น
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นโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด
4.8 ชื่ อ นำมสกุ ล อำยุ สั ญ ชำติ ที่ อ ยู่ อำชี พ สถำนที่ ท ำงำน และหมำยเลขโทรศัพ ท์ข องบุ ค คล
ที่เจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลอ้ำงอิงเพื่อกำรตรวจสอบและรับรองกำรทำงำน และ/หรื อผูค้ ้ ำประกัน
กำรทำงำน
4.9 ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลอื่ น ใดตำมกฎหมำยว่ ำ ด้ว ยกำรคุ ้ม ครองข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที่ บ ริ ษ ัท ได้ รั บ
จำกเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคล
ในกรณี ที่บริ ษทั มีควำมจำเป็ นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลเกี่ ยวกับผูเ้ ยำว์ที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 20 ปี
คนเสมื อ นไร้ ค วำมสำมำรถ และคนไร้ ค วำมสำมำรถ บริ ษัท จะเก็ บ รวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผย
ข้อมูลส่ วนบุคคลดังกล่ำวต่อเมื่อได้รับควำมยินยอมจำกผูป้ กครอง/ผูใ้ ช้อำนำจปกครอง ผูพ้ ิทกั ษ์หรื อผูอ้ นุบำล
แล้วแต่กรณี เท่ำนั้น หรื อตำมที่กฎหมำยกำหนด ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ ทรำบว่ำได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคล
จำกผูเ้ ยำว์ คนเสมือนไร้ ควำมสำมำรถ และคนไร้ควำมสำมำรถ โดยไม่ได้รับควำมยินยอมตำมที่กฎหมำย
กำหนดจำกผูป้ กครอง/ผูใ้ ช้อำนำจปกครอง ผูพ้ ิทกั ษ์หรื อผูอ้ นุ บำล แล้วแต่กรณี โดยไม่เจตนำ บริ ษทั ฯ จะลบ
ข้อมูลส่ วนบุคคลนั้นทันที
5.

วัตถุประสงค์ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั อำจเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
5.1 เพื่อกำหนดให้กำรปฏิบตั ิงำน และกำรดำเนิ นงำนต่ำง ๆ ของบริ ษทั (ซึ่ งรวมถึง กำรประชุม
คณะกรรมกำร กำรประชุ มผุถ้ ือหุ ้น กำรบันทึกภำพและเสี ยงกำรประชุ ม กำรเพิ่มทุน กำรเสนอ
ขำยหลักทรัพย์ กำรลดทุน กำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรจดทะเบียน กำรรักษำควำมปลอดภัย กำร
สรรหำและกำรแต่งตั้งกรรมกำรบริ ษทั กำรจัดกำรเกี่ยวกับสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ และ/หรื อผูถ้ ื อหุ ้นกู้
(ถ้ำมี ) กำรจ่ำยเงิ นปั นผล กำรจัดทำบัญชี และรำยงำน กำรตรวจสอบเอกสำรตำมที่ กฎหมำย
กำหนด กำรจัดส่ งเอกสำรหรื อหนังสื อต่ำงๆ รวมถึ งหน้ำที่ ตำมกฎหมำยต่ำงๆ ของกำรเป็ น
บริ ษทั จำกัด) เป็ นไปตำมที่กฎหมำยกำหนด และเทียบเท่ำมำตรฐำนสำกล
5.2 เพื่อป้ องกันและระงับอันตรำยต่อชี วิตและร่ ำงกำรหรื อสุ ขภำพของบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น กำร
ควบคุมโรคติดต่อ กำรติดต่อในกรณี ฉุกเฉิ น
5.3 เพื่อกำรดำเนิ นกำรของบริ ษทั เช่น เพื่อใช้เป็ นเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรทำธุ รกรรมต่ำงๆ
เพื่อใช้เป็ นหลักฐำนและข้อมูลอ้ำงอิง เพื่อจัดทำและเก็บรักษำเอกสำรสำคัญของบริ ษทั เพื่อใช้
เป็ นข้อมูลประกอบกำรจัดทำเอกสำร สัญญำ หรื อสื่ อต่ำงๆ และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่บริ ษทั
ฯ กำหนดตำมสมควรที่เกี่ ยวข้องหรื อที่ ระบุ ในสัญญำจ้ำง ข้อบังคับเกี่ ยวกับกำรทำงำน และ
ข้อกำหนดของบริ ษทั ฯ ว่ำด้วยกำรบริ หำรงำนบุคคล หรื อในเอกสำรใดๆ ที่เกี่ ยวข้องกับงำน
บริ หำรทรัพยำกรบุคคล เพื่อประกอบรำยงำนกำรมีส่วนได้เสี ย ประกอบกำรยื่นขอใบอนุ ญำต
หรื อเอกสำรต่ำงๆ ที่บริ ษทั ฯ จำเป็ นต้องยื่นต่อหน่ วยงำนของรั ฐตำมกฎหมำย และ/หรื อเพื่ อ
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5.4

5.5

5.6

5.7
5.8

จัด ท ำและเผยแพร่ ข ้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ ำ นเพื่ อ ให้ บุ ค คลภำยนอกสำมำรถเข้ำ ถึ ง และ
ตรวจสอบ เช่น รำยงำนประจำปี
กำรบริ หำรจัดกำรทำงด้ำ นเทคโนโลยีส ำรสนเทศ เช่ น จัดท ำและพัฒนำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศให้กบั ท่ำน เพื่อติดตำมตรวจสอบระบบอินเทอร์ เน็ตและแพลตฟอร์ มให้ทำงำนอย่ำง
ปลอดภัยและมีประสิ ทธิภำพ
กำรปฏิ บตั ิตำมหน้ำที่ตำมกฎหมำยและคำสั่งของหน่ วยงำนของรั ฐ เช่ น เพื่อดำเนิ นกำรตำม
กฎหมำย กระบวนพิจำรณำ หรื อคำสัง่ ของหน่วยงำนของรัฐ และหน่วยงำนที่บงั คับใช้กฎหมำย
ซึ่ งรวมถึ ง เพื่ อ ด ำเนิ น กำรตำมขั้น ตอนกำรสื บ สวนสอบสวนภำยใน หรื อกำรป้ อ งกั น
อำชญำกรรม กำรฉ้อโกง และ/หรื อเพื่อก่อตั้งสิ ทธิ เรี ยกร้องตำมกฎหมำย
เพื่อปกป้ องผลประโยชน์ของบริ ษทั และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง เช่น เพื่อรักษำควำมปลอดภัย เพื่อใช้สิทธิ
และปกป้ องผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ เพื่อจัดกำรทรัพย์สิน และเพื่อดูแลให้มีกำรปฏิบตั ิตำม
ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริ ษทั ฯ
กำรจัดกำรข้อพิพำท เช่น เพื่อแก้ไขปั ญหำข้อพิพำท เพื่อบังคับใช้ตำมสัญญำของบริ ษทั ฯ และ
เพื่อก่อตั้ง ใช้ หรื อยกขึ้นต่อสู ้ซ่ ึ งสิ ทธิ เรี ยกร้องตำมกฎหมำย
กำรเปลี่ ยนแปลงในกิ จกำร เช่ น ในกรณี ของกำรขำย กำรโอน กำรควบรวมกิ จกำร กำรฟื้ นฟู
กิจกำร หรื อกรณี อื่นที่คล้ำยกัน

6. แนวทางในการดาเนินการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั กำหนดมำตรกำรให้บุคลำกรของบริ ษทั และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องทรำบ และตระหนักถึงหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบ รวมถึงแนวทำงที่จะต้องดำเนิ นกำรให้สอดคล้องกับนโยบำย ระเบียบ หลักเกณฑ์ คู่มือ
หรื อแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องกับกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลอย่ำงเคร่ งครัด โดยมีแนวทำงกำร
ดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
6.1 กำรประมวลผลข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลต้อ งเป็ นไปโดยชอบด้ว ยกฎหมำยมี ค วำมโปร่ ง ใส และ
ตรวจสอบได้
6.2 กำรประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลต้องเป็ นกำรดำเนิ นกำรภำยในขอบเขต และวัตถุ ประสงค์ที่
บริ ษทั กำหนด และไม่นำไปใช้ หรื อเปิ ดเผยนอกขอบเขต และวัตถุประสงค์ของกำรประมวลผล
ข้อมูลนั้น
6.3 กำรประมวลผลข้อมู ลส่ วนบุคคลต้องเป็ นไปเท่ำที่ จำเป็ นเกี่ ยวข้อง และเพียงพอต่อขอบเขต
และวัตถุประสงค์ของกำรประมวลผลข้อมูลนั้น และต้องเป็ นไปตำมระยะเวลำเท่ำที่จำเป็ นต่อ
กำรประมวล ผลข้อมูลนั้น
6.4 กำรประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลจะต้องเป็ นกำรดำเนินกำรที่ถูกต้อง แล้วต้องทำให้ขอ้ มูลเป็ น
ปัจจุบนั
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6.5 กำรประมวลผลข้อมู ลส่ วนบุ คคลต้องมี มำตรกำรรั กษำควำมมัน่ คงปลอดภัยของข้อมู ล และ
มำตรกำรภำยในสำหรับกำรส่ งออกข้อมูลไปนอกบริ ษทั ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ รวมถึง
สนับสนุ น และส่ งเสริ มให้บุคลำกรของบริ ษทั มีควำมรู ้ควำมเข้ำใจด้ำนกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วน
บุ ค คลอย่ำ งเพี ย งพอ และจัดให้มี ก ำรฝึ กอบรมเพื่ อให้ส ำมำรถปฏิ บ ตั ิ ตำมนโยบำยด้ำ นกำร
คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของบริ ษทั ได้อย่ำงถูกต้องและมีประสิ ทธิ ภำพ
6.6 กำรประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลต้องแจ้งรำยละเอียดกำรประมวลผลให้แก่เจ้ำของข้อมูลส่ วน
บุคคล รวมถึ งต้องกำหนดมำตรกำรให้เจ้ำของข้อมูลส่ วนบุ คคลสำมำรถใช้สิทธิ เกี่ ยวกับกำร
ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล
6.7 กำหนดมำตรกำรควบคุ มภำยในจำกกำรปฏิ บตั ิงำนด้ำนต่ำง ๆ ของบริ ษทั เกี่ ยวกับกฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลอย่ำงเหมำะสม และกำหนดให้มีกำรบันทึกรำยกำรกิจกรรม
กำรประมวลผลข้อมูล และเก็บรั กษำบันทึ กรำยกำรกิ จกรรมดังกล่ ำวไว้ตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรที่กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลกำหนด
6.8 กำหนดให้กรรมกำรผูจ้ ดั กำรมี อำนำจทำหน้ำที่ กำกับ ดู แลกำรปฏิ บตั ิ ตำม นโยบำย ระเบี ยบ
หลักเกณฑ์ คู่มือ แนวปฏิบตั ิดำ้ นกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล รวมถึงสนับสนุนให้มีเจ้ำหน้ำที่
คุ ม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลทำหน้ำที่ให้คำปรึ กษำแก่บุคลำกรของบริ ษทั และเป็ นตัวแทนของ
บริ ษทั ติดต่อประสำนงำนกับเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคล และสำนักงำนคณะกรรมกำรคุ ม้ ครอง
ข้อมูลส่ วนบุคคล เพื่อรองรับกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล และ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตำมนโยบำยนี้ รวมถึงเพื่อรับเรื่ องร้ องเรี ยน และดำเนิ นกำรใด ๆ เกี่ยวกับ
กำรใช้สิทธิ เจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคล
7.

แนวทางในการทาหน้ าทีผ่ ้ ปู ระมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล
ในกรณี ที่บริ ษทั เป็ นผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล บริ ษทั จะประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลให้เป็ นไป
ตำมข้อก ำหนด หรื อตำมค ำสั่ ง เป็ นลำยลัก ษณ์ อกั ษรของผู ค้ วบคุ ม ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล โดยมี แนวทำงกำร
ดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
7.1 กำรประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลต้องดำเนิ นกำรตำมคำสั่งที่เป็ นลำยลักษณ์ อกั ษรตำมที่ระบุใน
สัญญำ และอยูใ่ นขอบเขตของงำนที่จำ้ งเท่ำนั้น และต้องปฎิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุม้ ครอง
ข้อมูลส่ วนบุคคลในส่ วนที่เกี่ยวกับหน้ำที่ของผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล
7.2 กำรประมวลผลข้อมูลส่ วนบุ คคลต้องดำเนิ นกำรตำมคู่มือปฎิ บตั ิ เกี่ ยวกับคุ ม้ ครองข้อมู ลส่ วน
บุคคล หรื อตำมที่บริ ษทั กำหนด และต้องไม่ใช้ ไม่เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลไปยังบุคคลใด ๆ ไม่
ว่ำในประเทศ หรื อต่ำงประเทศ เว้นแต่เป็ นไปตำมคำสั่งที่ได้รับจำกผูว้ ำ่ จ้ำง หรื ออยูใ่ นขอบเขต
ของงำนที่จำ้ ง
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7.3 บริ ษทั จัดให้มีแนวทำงในกำรจำกัดกำรเข้ำถึ งและอนุ ญำตให้เข้ำถึ งข้อมูลส่ วนบุคคลได้เฉพำะ
บุคคลที่จำเป็ น ต้องรู ้ และเข้ำถึ งข้อมูลส่ วนบุคคล เพื่อให้บริ ษทั สำมำรถปฏิ บตั ิ หน้ำที่ข องตน
ตำมคำสั่งที่เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกผูว้ ำ่ จ้ำง หรื ออยูใ่ นขอบเขตของงำนที่จำ้ งเท่ำนั้น
8.

การเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคล
8.1 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคล ให้กระทำได้ภำยใต้วตั ถุประสงค์ และเพียงเท่ำที่จำเป็ น
ตำมกรอบวัตถุประสงค์ ในกำรเก็บรวบรวม
8.2 ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคล จะต้องแจ้งให้เจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลทรำบก่อนหรื อ
ในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลถึ งรำยละเอียดต่ำงๆ ตำมที่กฎหมำยกำหนด เว้นแต่
เจ้ำของข้อมู ลส่ วนบุ คคลได้ทรำบถึ ง รำยละเอี ยดนั้นอยู่แล้ว กำรแจ้งรำยละเอี ยดนั้นต้อง
ประกอบไปด้วยรำยละเอียด ดังต่อไปนี้
ก. วัตถุประสงค์ของกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล
ข. หลัก ทำงกฎหมำยในกำรเก็ บ รวบรวม ใช้ แ ละเปิ ดเผยข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล กล่ ำ วคื อ
วัตถุ ป ระสงค์ที่ ต้องอำศัย ควำมยินยอม (หลัก ควำมยินยอม) และวัตถุ ประสงค์ที่ เป็ น
ข้อยกเว้นภำยใต้ พ.ร.บ. คุ ้ม ครองข้อมู ล ส่ วนบุ ค คลที่ ไ ม่ ต้องได้รับ ควำมยินยอมจำก
เจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคล (หลักทำงกฎหมำยอื่นที่ไม่ตอ้ งอำศัยควำมยินยอม)
ค. กรณี ที่เจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลต้องให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของตนแก่บริ ษทั (1) เพื่อปฏิบตั ิ
ตำมกฎหมำย หรื อ (2) เพื่อปฏิ บตั ติตำมสัญญำ หรื อ (3) เมื่ อจำเป็ นต้องให้ข ้อมู ล ส่ วน
บุ ค คลเพื่ อกำรเข้ำ ท ำสัญญำ รวมถึ ง กำรแจ้ง ให้ท รำบถึ ง ผลกระทบที่ อำจเกิ ดขึ้ น หำก
เจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลไม่ให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคล
ง. ข้อมูลส่ วนบุคคลที่จะทำกำรเก็บรวบรวม
จ. ระยะเวลำในกำรเก็บรักษำข้อมูลส่ วนบุคคล โดยหำกไม่สำมำรถกำหนดระยะเวลำกำร
เก็บรักษำข้อมูลส่ วนบุคคลได้ ให้กำหนดระยะเวลำกำรเก็บรักษำข้อมูลส่ วนบุคคลที่อำจ
คำดหมำยได้ตำมมำตรฐำนของกำรเก็บรวบรวม
ฉ. ประเภทของบุคคลหรื อหน่วยงำนซึ่ งข้อมูลส่ วนบุคคลที่เก็บรวบรวมอำจจะถูกเปิ ดเผย
ช. ข้อมูล ที่อยู่ และรำยละเอียดของบริ ษทั หรื อตัวแทนของบริ ษทั หรื อเจ้ำหน้ำที่คุม้ ครอง
ข้อมูลส่ วนบุคคล (DPO) ถ้ำมี
ซ. สิ ทธิ ของเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคล
8.3 บริ ษ ทั จะขอควำมยินยอมจำกเจ้ำ ของข้อมู ล ส่ วนบุ คคลก่ อนท ำกำรเก็ บรวบรวม เว้นแต่
กฎหมำยจะกำหนดเป็ นอย่ำงอื่น
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กำรขอควำมยินยอมจะมีผลผูกพันเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลต่อเมื่อครบองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
ก. ในกำรขอควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคล บริ ษทั จะต้ องแจ้ งวัตถุประสงค์ ของ
กำรเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมู ลส่ วนบุ คคล เช่ น แจ้งวัตถุ ประสงค์หนังสื อขอ
ควำมยินยอม
ข. กำรขอควำมยิ น ยอมจะต้อ งท ำโดยชั ด แจ้ ง เป็ นหนั ง สื อหรื อท ำโดยผ่ ำ นระบบ
อิเล็กทรอนิ กส์ เว้นแต่โดยสภำพไม่อำจขอควำมยินยอมด้วยวิธีกำรดังกล่ำวได้ ก็อำจขอ
ควำมยินยอมด้วยวิธีกำรอื่นได้ เช่น ทำงโทรศัพท์
ค. กำรขอควำมยินยอมนั้นจะต้องแยกส่ วนออกจำกข้อควำมอื่นอย่ำงชัดเจน
ง. กำรขอควำมยินยอมนั้นจะต้องมีแบบหรื อข้อควำมที่เข้ าถึงได้ ง่ายและเข้ าใจได้ รวมทั้ง ใช้
ภาษาทีอ่ ่านง่ าย เข้ำใจได้ชดั เจน
จ. กำรขอควำมยินยอมนั้นจะต้ องไม่ เป็ นการหลอกลวงหรื อทาให้ เจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
เข้ าใจผิดในวัตถุประสงค์ของกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล
ฉ. ในกำรขอควำมยินยอมนั้น บริ ษทั จะต้องคำนึ งอย่ำงถึงที่สุดในความเป็ นอิสระในการให้
ความยินยอมของเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคล และ
ช. ในกำรเข้ำทำสัญญำรวมถึงกำรให้บริ กำรใดๆ จะต้องไม่ มีเงื่อนไขในการให้ ความยินยอม
เพื่ อ เก็บ รวบรวม ใช้ หรื อ เปิ ดเผยข้ อ มู ล ส่ วนบุ ค คลที่ไ ม่ มี ค วามจ าเป็ นหรื อ เกี่ยวข้ อง
สาหรั บการเข้ า ทาสั ญญารวมถึงการให้ บ ริ การนั้ นๆ อย่ำงไรก็ดี หำกกำรเก็บรวบรวม
ข้อมู ล ส่ วนบุ ค คลที่ ต้องขอควำมยินยอมนั้นจำเป็ นต่ อกำรให้บ ริ ก ำรหรื อปฏิ บ ัติ ต ำม
สัญญำระหว่ำงบุ คลำกรของบริ ษทั กับเจ้ำของข้อมู ลส่ วนบุ คคล แต่เจ้ำของข้อมู ลส่ วน
บุคคลปฏิเสธไม่ให้ควำมยินยอม บุคลำกรของบริ ษทั สำมำรถปฏิ เสธกำรให้บริ กำรหรื อ
เข้ำทำสัญญำนั้นๆ ได้และไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลเช่นว่ำนั้น
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บริ ษทั ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลในกรณี ดงั ต่อไปนี้
ไม่จำเป็ นต้องดำเนินกำรให้เจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคล
ให้ควำมยินยอมกรณี ไม่ตอ้ งขอควำมยินยอม
สำหรับข้ อมูลส่ วนบุคคลทัว่ ไป
(1) เพื่ อให้บ รรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ที่ เกี่ ย วกับ กำรจัด ท ำ
เอกสำรประวัติ ศ ำสตร์ ห รื อจดหมำยเหตุ เ พื่ อ
ประโยชน์สำธำรณะ หรื อที่เกี่ยวกับกำรศึกษำวิจยั
หรื อสถิ ติ ซ่ ึ งได้ จ ั ด ให้ มี ม ำตรกำรปกป้ องที่
เหมำะสมเพื่ อ คุ ้ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภำพของ
เจ้ ำ ของข้ อ มู ล ส่ วนบุ ค คล ทั้ ง นี้ ตำมที่ ค ณะ
กรรมกำรฯ ประกำศกำหนด ("หลักวัตถุประสงค์
เพื่ อ ประโยชน์ สาธารณะ หรื อ ที่ เ กี่ ย วกั บ การ
ศึกษาวิจัยหรื อสถิติ")
(2) เพื่ อป้ องกันหรื อระงับ อันตรำยต่ อชี วิต ร่ ำ งกำย
หรื อสุ ขภำพของบุ คคล ("หลักประโยชน์ สาคั ญ
ต่ อชีวติ ")
(3) เป็ นกำรจ ำเป็ นเพื่ อ กำรปฏิ บ ัติ ต ำมสั ญ ญำซึ่ ง
เจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลเป็ นคู่สัญญำหรื อเพื่อใช้
ในกำรด ำเนิ น กำรตำมค ำขอของเจ้ำ ของข้อมู ล
ส่ ว นบุ ค คลก่ อ นเข้ ำ ท ำสั ญ ญำนั้ น ("หลั ก การ
ปฏิบัติตามสั ญญา")
(4) เป็ นกำรจำเป็ นเพื่อกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ในกำรดำเนิน
ภำรกิ จเพื่ อประโยชน์ ส ำธำณะของบริ ษ ทั หรื อ
ปฏิ บตั ิหน้ำที่ในกำรใช้อำนำจรัฐที่ได้มอบให้แก่
บริ ษ ัท ("หลัก ประโยชน์ ส าธารณะหรื อ อ านาจ
รัฐ")
(5) เป็ นกำรจ ำเป็ นเพื่ อ ประโยชน์ โ ดยชอบด้ ว ย
กฎหมำยของบริ ษัท หรื อของบุ ค คลหรื อนิ ติ
บุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั เว้นแต่ประโยชน์ดงั กล่ำว
มี ควำมสำคัญน้อยกว่ำสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐำนในข้อมูล

กรณี ไม่ตอ้ งขอควำมยินยอม
สำหรับข้ อมูลส่ วนบุคคลทีล่ ะเอียดอ่ อน

(1) เพื่อป้ องกันหรื อระงับอันตรำยต่อชี วิต ร่ ำงกำย
หรื อสุ ขภำพของบุ คคลซึ่ งเจ้ำของข้อมู ล ส่ วน
บุคคลไม่สำมำรถให้ควำมยินยอมได้ ไม่วำ่ ด้วย
เหตุใดก็ตำม
(2) เป็ นข้อ มู ล ที่ เ ปิ ดเผยต่ อ สำธำรณะด้ว ยควำม
ยิ น ยอมโดยชั ด แจ้ง ของเจ้ำ ของข้อ มู ล ส่ ว น
บุคคล
(3) เป็ นกำรจำเป็ นเพื่อกำรก่อตั้งสิ ทธิ เรี ยกร้องตำม
กฎหมำย กำรปฏิ บ ัติ ต ำมหรื อกำรใช้ สิ ทธิ
เรี ย กร้ อ งตำมกฎหมำย หรื อ กำรยกขึ้ น ต่ อ สู ้
สิ ทธิเรี ยกร้องตำมกฎหมำย
(4) เป็ นกำรจ ำเป็ นในกำรปฏิ บ ัติ ต ำมกฎหมำย
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
ก. เวชศำสตร์ ป้องกันหรื ออำชี วเวชศำสตร์
กำรประเมินควำมสำมำรถในกำรทำงำน
ของลูกจ้ำง กำรวินิจฉัยโรคทำงกำรแพทย์
กำรให้บริ กำรด้ำนสุ ขภำพหรื อด้ำนสังคม
กำรรักษำทำงกำรแพทย์ กำรจัดกำรด้ำน
สุ ขภำพ หรื อระบบและกำรให้บริ กำรด้ำน
สังคมสงเครำะห์ ทั้งนี้ ในกรณี ที่ไม่ใช่กำร
ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและข้อมูลส่ วนบุคคล
นั้นอยูใ่ นควำมรับผิดชอบของผูป้ ระกอบ
อำชี พ หรื อ วิ ช ำชี พ หรื อ ผู ้มี ห น้ำ ที่ รั ก ษำ
ข้อมูลส่ วนบุคคลนั้นไว้เป็ นควำมลับตำม
กฎหมำย ต้องเป็ นกำรปฏิ บตั ิตำมสัญญำ
ระหว่ ำ งเจ้ำ ของข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลกับ ผู ้
ประกอบวิชำชีพทำงกำรแพทย์
ข. ประโยชน์สำธำรณะด้ำนกำรสำธำรณสุ ข
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นโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลในกรณี ดงั ต่อไปนี้
ไม่จำเป็ นต้องดำเนินกำรให้เจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคล
ให้ควำมยินยอมกรณี ไม่ตอ้ งขอควำมยินยอม
สำหรับข้ อมูลส่ วนบุคคลทัว่ ไป
ส่ วนบุ คคลของเจ้ำของข้อมู ลส่ วนบุ คคล ("หลัก
ประโยชน์ โดยชอบด้ วยกฎหมาย")
(6) เป็ นกำรปฏิ บ ั ติ ต ำมกฎหมำยของบริ ษั ท ("
หลักการปฏิบัติตามกฎหมาย")

กรณี ไม่ตอ้ งขอควำมยินยอม
สำหรับข้ อมูลส่ วนบุคคลทีล่ ะเอียดอ่ อน

ค. กำรคุ ม้ ครองแรงงำน กำรประกันสั ง คม
หลักประกันสุ ขภำพแห่ งชำติ สวัสดิ กำร
เกี่ ย วกับ กำรรั ก ษำพยำบำลของผูม้ ี สิ ท ธิ
ตำมกฎหมำย กำรคุ ้มครองผูป้ ระสบภัย
จำกรถ หรื อกำรคุ ้มครองทำงสัง คม ซึ่ ง
กำรเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลเป็ น
สิ่ ง จ ำเป็ นในกำรปฏิ บ ัติ ต ำมสิ ท ธิ ห รื อ
หน้ำที่ของบริ ษทั หรื อเจ้ำของข้อมู ลส่ วน
บุ ค ค ล โ ด ย ไ ด้ จ ั ด ใ ห้ มี ม ำ ต ร ก ำ ร ที่
เหมำะสมเพื่ อ คุ ้ม ครองสิ ท ธิ ข้ นั พื้ น ฐำน
และประโยชน์ ข องเจ้ำ ของข้อ มู ล ส่ ว น
บุคคล
ง. ก ำ ร ศึ ก ษ ำ วิ จั ย ท ำ ง วิ ท ย ำ ศ ำ ส ต ร์
ประวัติศำสตร์ หรื อสถิติ หรื อประโยชน์
สำธำรณะอื่ น ทั้ง นี้ ต้อ งกระท ำเพื่ อให้
บรรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ ดัง กล่ ำ วเพี ย งเท่ ำ ที่
จำเป็ นเท่ำนั้น และได้จดั ให้มีมำตรกำรที่
เหมำะสมเพื่ อ คุ ้ม ครองสิ ท ธิ ข้ นั พื้ น ฐำน
และประโยชน์ ข องเจ้ำ ของข้อ มู ล ส่ ว น
บุ ค คล ตำมที่ ค ณะกรรมกำรฯ ประกำศ
กำหนด
จ. ประโยชน์ส ำธำรณะที่ สำคัญ โดยได้จดั
ให้มี ม ำตรกำรที่ เ หมำะสมเพื่ อ คุ ้ม ครอง
สิ ทธิ ขั้ นพื้ น ฐำนและประโยชน์ ข อง
เจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคล
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นโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด
9 การใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั อำจใช้ และ/หรื อ เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลให้แก่บุคคลภำยนอก
(เช่น บริ ษทั ย่อย ผูใ้ ห้บริ กำรของบริ ษทั พันธมิตรทำงธุ รกิจของบริ ษทั บุคคลภำยนอกตำมที่กฎหมำยกำหนด
หรื อผูร้ ับโอนสิ ทธิ และ/หรื อหน้ำที่) โดยกำรใช้ และ/หรื อ เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลดังกล่ำวจะต้องเป็ นไป
ตำมวัตถุ ประสงค์ของกำรเก็บรวบรวมข้อมูลของบริ ษทั เท่ำนั้น โดยบริ ษทั จะกำกับดู แลพนักงำน เจ้ำหน้ำที่
หรื อ ผู ป้ ฏิ บ ัติ ง ำนของบริ ษ ทั มิ ใ ห้ใ ช้ และ/หรื อ เปิ ดเผย ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของเจ้ำ ของข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
นอกเหนื อไปจำกวัตถุประสงค์ของกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคล หรื อเปิ ดเผยต่อบุคคลภำยนอก เว้นแต่
กฎหมำยจะกำหนดเป็ นอย่ำงอื่น ทั้งนี้ บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบควบคุม มีกำรจำกัด กำหนดลำดับขั้นผูม้ ีสิทธิ ใน
กำรใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลเท่ำที่จำเป็ น รวมถึงมีกำรบันทึกกำรใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูล ให้เป็ นไปตำม
วัตถุประสงค์ หรื อกำรจำเป็ นเพื่อประโยชน์ที่มีควำมเกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ของกำรเก็บรวบรวม
และต้องได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลที่ให้ไว้ก่อนหรื อในขณะนั้น เว้นแต่ในกรณี ที่ ไม่
จำเป็ นต้องขอควำมยินยอม (ฐำนทำงกฎหมำยเดียวกันกับข้อ 7.2 ข้ำงต้น)
10 มาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
เพื่อประโยชน์ในกำรรักษำควำมลับ และควำมปลอดภัยของข้อมูลส่ วนบุคคล บริ ษทั ได้มีมำตรกำร
รักษำควำมมัน่ คงปลอดภัยที่เหมำะสม และจะดำเนินกำรทบทวนมำตรกำรดังกล่ำวเมื่อมีควำมจำเป็ นหรื อเมื่อ
เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไป โดยให้เป็ นไปตำมมำตรฐำนขั้นต่ำที่กฏหมำยกำหนด และมีมำตรกำรอย่ำงน้อย
ตำมรำยละเอียด ดังนี้
10.1 จัด ให้ มี ม ำตรกำรรั ก ษำควำมมั่น คงปลอดภัย ของข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที่ เ หมำะสม ซึ่ ง
ครอบคลุ ม ถึ ง มำตรกำรป้ อ งกั น ด้ ำ นกำรบริ หำรจัด กำร (Administrative Safeguard)
มำตรกำรป้ องกันด้ำนเทคนิ ค (Technical Safeguard) และมำตรกำรป้ องกันทำงกำยภำพ
(Physical Safeguard) ในเรื่ องกำรเข้ำถึ งหรื อควบคุ มกำรใช้งำนข้อมูลส่ วนบุคคล (Access
Control) เพื่อธำรงไว้ซ่ ึ งควำมลับ (Confidentiality) ควำมถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และ
สภำพพร้อมใช้งำน (Availability) ของข้อมูลส่ วนบุคคล เพื่อป้ องกันกำรสู ญหำย เข้ำถึง ใช้
เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลโดยปรำศจำกอำนำจหรื อโดยมิชอบ ทั้งนี้
เป็ นไปตำมที่ กฎหมำยที่ ใช้บงั คับกำหนด รวมถึ งกำหนดสิ ทธิ ในกำรเข้ำถึ ง กำรใช้ กำร
เปิ ดเผย กำรประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล รวมถึ งกำรแสดง หรื อยืนยันตัวบุคคล ผูเ้ ข้ำถึ ง
หรื อใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคล ตำมที่บริ ษทั กำหนดอย่ำงเคร่ งครัด
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นโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด
10.2 จัดให้มีระบบป้ องกันกำรสู ญหำย กำรเข้ำถึ ง ทำลำย ใช้ เปลี่ ยนแปลง แก้ไข หรื อเปิ ดเผย
ข้อมูลส่ วนบุคคลโดยปรำศจำกอำนำจ หรื อโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย และจัดให้มีระบบกำร
ตรวจสอบเพื่อดำเนินกำรลบ หรื อทำลำยข้อมูลส่ วนบุคคลเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลำกำรเก็บ
รักษำ หรื อที่ไม่เกี่ยวข้อง หรื อเกินควำมจำเป็ นตำมวัตถุประสงค์ หรื อตำมที่เจ้ำของข้อมูล
ส่ วนบุคคลร้องขอ หรื อที่เจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลถอนควำมยินยอม
10.3 ในกำรส่ งกำรโอนข้อมูลส่ วนบุคคลไปยังต่ำงประเทศ รวมถึ งกำรนำข้อมูลส่ วนบุคคลไป
เก็ บ บนฐำนข้อมู ล ในระบบอื่ นใด จะต้องปฏิ บ ตั ิ ตำมกฎหมำยที่ เกี่ ย วข้อง และเครื่ องผู ้
ให้บริ กำรรับโอนข้อมูลหรื อบริ กำรเก็บรักษำข้อมูลอยูต่ ่ำงประเทศ ประเทศปลำยทำงที่เก็บ
รักษำข้อมูลต้องมีมำตรกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่เทียบเท่ำ หรื อดีกว่ำมำตรกำรตำม
นโยบำยนี้
10.4 ในกรณี ที่มีกำรฝ่ ำฝื นมำตรกำรกำรรักษำควำมมันคงปลอดภัยของบริ ษทั จนเป็ นเหตุให้มี
กำรละเมิ ด ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล หรื อ ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลรั่ วไหลสู่ ส ำธำรณะ บริ ษ ัท จะแจ้ง
ดำเนิ นกำรแจ้งเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลให้ทรำบโดยเร็ ว รวมทั้งแจ้งแผนกำรเยียวยำควำม
เสี ยหำยจำกกำรละเมิดหรื อกำรรั่วไหลของข้อมูลส่ วนบุคคลสู่ สำธำรณะในกรณี ที่เกิ ดจำก
ควำมบกพร่ องของบริ ษทั เป็ นไปตำมที่กฎหมำยกำหนด ทั้งนี้ บริ ษทั จะไม่รับผิดชอบใน
กรณี ควำมเสี ยหำยใด ๆ อันเกิ ดจำกกำรใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมู ลส่ วนบุคคลต่อบุคคลที่สำม
รวมถึ งกำรละเลย หรื อเพิกเฉยต่อกำรออกจำกระบบ (Log out) ฐำนข้อมูล ระบบสื่ อสำร
สังคมออนไลน์ของบริ ษทั โดยกำรกระทำของเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลหรื อบุคคลอื่นซึ่ ง
ได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคล
10.5 จัดให้มีกำรดำเนิ นสอบทำนและประเมินประสิ ทธิ ภำพของระบบรักษำข้อมูลส่ วนบุคคล
โดยหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน และมีระบบกำรตรวจสอบเพื่อดำเนิ นกำรลบ หรื อทำลำย
ข้อมูลส่ วนบุคคลเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลำกำรเก็บรักษำ หรื อที่ไม่เกี่ยวข้อง หรื อเกินควำม
จำเป็ นตำมวัตถุ ประสงค์ หรื อตำมที่เจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลร้ องขอ หรื อที่เจ้ำของข้อมูล
ส่ วนบุคคลถอนควำมยินยอม
10.6 จัดให้มีกำรควบคุมกำรเข้ำถึงข้อมูลส่ วนบุคคล และอุปกรณ์ในกำรจัดเก็บและประมวลผล
ข้อมูลส่ วนบุคคลโดยคำนึงถึงกำรใช้งำนและควำมมัน่ คงปลอดภัย
10.7 จัดให้มีกำรกำหนดเกี่ยวกับสิ ทธิ ในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่ วนบุคคล เช่น กำรให้บุคคลที่มีส่วน
รั บผิดชอบข้อมู ลส่ วนบุ คคลประเภทใดประเภทหนึ่ งเท่ำที่ จำเป็ นเท่ำนั้นที่ มีสิทธิ ในกำร
เข้ำถึงข้อมูลดังกล่ำว เพื่อเป็ นกำรป้ องกันกำรรั่วไหลของข้อมูลส่ วนบุคคล
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10.8 จัดให้มีกำรบริ หำรกำรเข้ำถึงของผูใ้ ช้งำนเพื่อควบคุมกำรเข้ำถึงข้อมูลส่ วนบุคคลเฉพำะผูท้ ี่
ได้รับอนุ ญำตแล้ว รวมถึ งมีกำรกำหนดหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของผูใ้ ช้งำน เพื่อป้ องกัน
กำรเข้ำถึงข้อมูลส่ วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุ ญำต กำรเปิ ดเผย กำรล่วงรู ้ หรื อกำรลักลอบทำ
สำเนำข้อมูลส่ วนบุคคล กำรลักขโมยอุปกรณ์จดั เก็บ หรื อประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล
10.9 จัดให้มีวิธีกำรเพื่อให้สำมำรถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับกำรเข้ำถึง เปลี่ยนแปลง ลบ หรื อ
ถ่ ำ ยโอนข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล ให้ ส อดคล้อ งเหมำะสมกับ วิ ธี ก ำรและสื่ อ ที่ ใ ช้ใ นกำรเก็ บ
รวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล
10.10 จัด ให้ มี ร ะบบกำรแจ้ง เหตุ กำรละเมิ ด ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลต่ อ ส ำนัก งำนคณะกรรมกำร
คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลและเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคล
11 เหตุการละเมิดข้ อมูลส่ วนบุคคล
ในกรณี ที่มีเหตุกำรละเมิดข้อมูลส่ วนบุคคล บริ ษทั จะทำกำรบันทึกเหตุกำรละเมิดดังกล่ำว แล้วแจ้ง
เหตุกำรละเมิดข้อมูลส่ วนบุคคลไปยังบุคคลดังต่อไปนี้
11.1 ในกรณี ที่เหตุ กำรละเมิ ดข้อมู ลส่ วนบุคคลดังกล่ำวมี ควำมเสี่ ยงที่จะกระทบต่อสิ ทธิ และ
เสรี ภำพของบุคคล บริ ษทั จะแจ้งให้หน่วยงำนคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่เกี่ยวข้องทรำบ
11.2 ในกรณี ที่เหตุกำรละเมิดข้อมูลส่ วนบุคคลดังกล่ำวมีควำมเสี่ ยงสู งที่จะกระทบต่อสิ ทธิ และ
เสรี ภำพของบุคคล บริ ษทั จะแจ้งให้เจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลที่ได้รับผลกระทบทรำบด้วย
ในกรณี ที่บริ ษทั มีฐำนะเป็ นผูป้ ระมวลข้อมูลส่ วนบุคคล บริ ษทั จะแจ้งให้ผคู ้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล
ทรำบถึงเหตุกำรละเมิดข้อมูลส่ วนบุคคลโดยไม่ชกั ช้ำ
12 ความรับผิดชอบของบุคคลและการบันทึกรายการประมวลผลข้ อมูล
บริ ษทั กำหนดให้พนักงำนหรื อหน่ วยงำนที่เกี่ ยวข้องกับข้อมูลส่ วนบุคคล ต้องให้ควำมสำคัญและ
รับผิดชอบในกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลตำมนโยบำยและแนวปฏิบตั ิในกำรคุม้ ครอง
ข้อมูลส่ วนบุคคลนี้ อย่ำงเคร่ งครัด โดยมีฝ่ำยตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) ทำหน้ำที่กำกับดูแลภำพรวม
ตำมนโยบำยให้เป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิ ผล โดยบริ ษทั ต้องบันทึกรำยกำรเพื่อให้เจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลและ
สำนักงำนคณะกรรมกำรคุ ม้ ครองข้อมู ลส่ วนบุ คคลสำมำรถตรวจสอบได้ โดยจะบันทึ กเป็ นหนังสื อหรื อ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยต้องมีเนื้อหำ ดังต่อไปนี้
12.1 ข้อมูลส่ วนบุคคลที่มีกำรเก็บรวบรวม
12.2 วัตถุประสงค์ของกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลแต่ละประเภท
12.3 ข้อมูลเกี่ยวกับแผนก ฝ่ ำยของบริ ษทั ที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคล
12.4 ระยะเวลำกำรเก็บรักษำข้อมูลส่ วนบุคคล
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12.5 สิ ท ธิ และวิธีก ำรเข้ำ ถึ งข้อมู ลส่ วนบุ ค คล รวมทั้ง เงื่ อนไขเกี่ ยวกับ บุ คคลที่ มีสิท ธิ เข้ำถึ ง
ข้อมูลส่ วนบุคคล และเงื่อนไขในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่ วนบุคคลนั้น
12.6 กำรใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งขอควำมยินยอม
12.7 กำรปฏิเสธคำขอหรื อคำคัดค้ำน
12.8 คำอธิ บำยเกี่ ยวกับมำตรกำรรักษำควำมมัน่ คงปลอดภัยของบริ ษทั ที่จดั ให้มีกำรป้ องกัน
กำรสู ญหำย เข้ำถึ ง ใช้ เปลี่ ยนแปลง แก้ไข หรื อเปิ ดเผยข้อมูลโดยปรำศจำกอำนำจหรื อ
โดยมิชอบ
13 สิ ทธิของเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
เจ้ำ ของข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลมี สิ ท ธิ ต ำมที่ ก ฎหมำยว่ ำ ด้ว ยกำรคุ ้ม ครองข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลก ำหนด
ดังต่อไปนี้
13.1 สิ ทธิ ในกำรถอนควำมยินยอมในกำรประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลที่เจ้ำของข้อมู ลส่ วน
บุคคลได้ให้ควำมยินยอมไว้แก่บริ ษทั ได้ตลอดระยะเวลำที่ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของเจ้ำของ
ข้อมูลส่ วนบุคคลอยูก่ บั บริ ษทั
13.2 สิ ทธิ ในกำรขอเข้ำถึงและขอรับสำเนำข้อมูลส่ วนบุคคล และสิ ทธิ ในกำรร้องขอให้เปิ ดเผย
กำรได้มำของข้อมูลส่ วนบุคคลในกรณี ที่เจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลไม่ได้ให้ควำมยินยอม
แก่บริ ษทั
13.3 สิ ทธิ ในกำรขอรับข้อมูลส่ วนบุคคลที่เกี่ ยวข้องกับเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลในรู ปแบบที่
สำมำรถอ่ำนหรื อใช้งำนโดยทัว่ ไป รวมทั้งมีสิทธิ (1) ขอให้บริ ษทั ส่ งหรื อโอนข้อมูลส่ วน
บุ ค คลของเจ้ำ ของข้อ มู ล ส่ วนบุ ค คลไปยัง ผูค้ วบคุ ม อื่ น เมื่ อ สำมำรถท ำได้ด้ว ยวิ ธี ก ำร
อัตโนมัติ หรื อ (2) ขอรับข้อมูลส่ วนบุคคลที่บริ ษทั ส่ งหรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลไปยังผู ้
ควบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภำพทำงเทคนิคไม่สำมำรถทำได้
13.4 สิ ทธิ ในกำรคัดค้ำนกำรประมวลผล (กำรเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุ คคล)
ข้อมูลส่ วนบุคคลที่เกี่ยวกับเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลเมื่อใดก็ได้ ภำยใต้เงื่อนไขที่กฎหมำย
ว่ำด้วยกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลกำหนด
13.5 สิ ท ธิ ใ นกำรร้ อ งขอให้ บ ริ ษ ัท ลบ หรื อ ท ำลำย หรื อ ท ำให้ ข ้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลเป็ นข้อมู ล
ที่ไม่สำมำรถระบุ ตวั บุ คคลที่เป็ นเจ้ำของข้อมูลได้ ภำยใต้เงื่ อนไขที่ กฎหมำยว่ำด้วยกำร
คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลกำหนด
13.6 สิ ทธิ ในกำรขอให้บริ ษทั ระงับกำรใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลได้ ภำยใต้เงื่อนไขที่กฎหมำยว่ำด้วย
กำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลกำหนด
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13.7 สิ ท ธิ ใ นกำรร้ องขอให้ บ ริ ษ ทั ดำเนิ นกำรให้ข ้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลนั้นถู ก ต้อง เป็ นปั จ จุ บ ัน
สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิด
13.8 สิ ทธิ ในกำรร้ องเรี ย นกรณี ที่บ ริ ษ ทั หรื อลู กจ้ำง หรื อผูร้ ั บจ้ำงของบริ ษ ทั ฝ่ ำฝื น หรื อไม่
ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
ทั้งนี้ เจ้ำของข้อมูลส่ วนบุ คคลสำมำรถแจ้งควำมประสงค์ที่จะใช้สิทธิ ในฐำนะเจ้ำของข้อมู ล ส่ วน
บุคคล หรื อร้องเรี ยนเกี่ยวกับกำรประมวลผลข้อมูลของบริ ษทั ได้ที่
บริ ษทั ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ ป โฮลดิ้งส์ จำกัด
171 หมู่ 2 ตำบลเขำซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
อีเมล whistleblower@thaieasterngroup.com
เบอร์โทรศัพท์ 038-168541-55 ต่อ 220 หรื อ 092-2480805
กำรใช้สิทธิ ของเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลดังกล่ำวจะไม่ส่งผลกระทบต่อกำรประมวลผลข้อมู ลส่ วน
บุคคลที่บริ ษทั ได้ดำเนินกำรไปแล้วโดยชอบก่อนกำรปฏิบตั ิตำมคำขอของเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคล อย่ำงไรก็
ดี บริ ษทั อำจพิจำรณำไม่ดำเนิ นกำรตำมคำขอของเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคล ในกรณี ที่มีขอ้ ยกเว้นตำมกฎหมำย
หรื อสัญญำเพื่อประโยชน์ของเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุ คคล หรื อเป็ นกำรประมวลผล หรื อเป็ นกำรปฏิบตั ิ ตำม
คำสั่งศำล หรื อหำกบริ ษทั ดำเนิ นกำรตำมคำขอของเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลจะส่ งผลกระทบที่อำจก่อให้เกิ ด
ควำมเสี ยหำยต่อสิ ทธิ และเสรี ภำพของบุคคลอื่น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เมื่อกฎหมำยอนุ ญำต บริ ษทั อำจเรี ยกเก็บ
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรตำมที่เจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลร้องขอในอัตรำที่บริ ษทั กำหนด
นอกจำกนี้ หำกเจ้ำของข้อมู ลส่ วนบุ ค คลถอนควำมยินยอมในกำรประมวลผลข้อมู ลส่ วนบุ ค คล
บริ ษทั สำมำรถประมวลผลข้อมู ลของเจ้ำของข้อมู ลส่ วนบุ คคลต่อไปโดยอำศัยอำนำจในกำรประมวลผล
ข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลตำมกฎหมำย โดยไม่ตอ้ งได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูล
ส่ วนบุคคล ทั้งนี้ เป็ นไปตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลกำหนด
14 ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั จะจัดเก็บรักษำข้อมูลส่ วนบุ คคลในระยะเวลำที่ จำเป็ นเพื่อบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ตำมประเภท
ข้อมูลส่ วนบุคคลแต่ละประเภท บริ ษทั อำจเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลไว้นำนกว่ำระยะเวลำดังกล่ำวเพื่อ
ปฏิ บตั ิตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่ใช้บงั คับ ตลอดจนนโยบำยภำยในหรื อข้อกำหนดด้ำนกำรปฏิบตั ิงำน
ของเรำ และตำมควำมจำเป็ นอื่นๆ เช่น กรณี ที่เกิดข้อพิพำทขึ้น
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นโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด
15 เจ้ าหน้ าทีค่ ้ ุมครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษ ทั ได้มี ก ำรดำเนิ นกำรแต่ ง ตั้ง เจ้ำ หน้ำ ที่ คุ ้ม ครองข้อมู ล ส่ วนบุ ค คล (Data Protection Officer :
DPO) ในรู ปของคณะทำงำน เพื่อตรวจสอบกำรดำเนิ นกำรของบริ ษทั ที่ เกี่ ยวกับกำรเก็บ รวบรวม ใช้และ
เปิ ดเผยข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลให้ ส อดคล้ อ งกั บ พระรำชบัญ ญั ติ คุ ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล พ.ศ. 2562
รวมถึ งกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ ม้ ครองข้อมู ลส่ วนบุคคล โดยรำยละเอี ยดกำรติ ดต่อเจ้ำหน้ำที่ คุม้ ครองข้อมูล
ส่ วนบุคคลของบริ ษทั จะเป็ นไปตำมรำยละเอียดที่บริ ษทั ประกำศกำหนด
16 บทกาหนดโทษ
หำกบุคลำกรของบริ ษทั และ/หรื อ ผูม้ ีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรดำเนินงำนเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งตำมหน้ำที่
ของตน ละเลย หรื อละเว้นไม่สั่งกำร หรื อไม่ดำเนิ นกำร หรื อสั่งกำร หรื อดำเนิ นกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ งใน
หน้ำที่ของตน อันเป็ นกำรฝ่ ำฝื นนโยบำย และแนวปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับเรื่ องข้อมูลส่ วนบุคคล จนเป็ นเหตุให้เกิ ด
ควำมผิดตำมกฎหมำย และ/หรื อ เกิดควำมเสี ยหำยขึ้น ผูน้ ้ นั ต้องรับโทษทำงวินยั ตำมระเบียบของบริ ษทั โดย
บริ ษทั จะไม่ประนี ประนอมให้กบั ควำมผิดใด ๆ ที่ผูม้ ีหน้ำที่รับผิดชอบได้กระทำขึ้น และผูน้ ้ นั ต้องรับโทษ
ทำงกฎหมำยตำมควำมผิดที่เกิ ดขึ้น ทั้งนี้ หำกควำมผิดดังกล่ำวก่อให้เกิ ดควำมเสี ยหำยแก่บริ ษทั และ/หรื อ
บุคคลอื่นใด บริ ษทั อำจพิจำรณำดำเนินคดีตำมกฎหมำยเพิม่ เติมต่อไป
17 การทบทวนนโยบาย
เพื่ อให้นโยบำยฉบับ นี้ มี ค วำมเหมำะสมและสอดคล้องกับ สภำวะกำรณ์ สภำพของธุ รกิ จ หรื อ
กฎระเบี ย บที่ มี ก ำรเปลี่ ย นแปลง จึ ง ก ำหนดให้มี ก ำรทบทวนนโยบำยฉบับ นี้ เป็ นประจำทุ ก ปี หรื อ มี ก ำร
ปรับปรุ งนโยบำยฉบับนี้ ภำยในระยะเวลำที่เหมำะสมเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมำย ข้อบังคับ และนโยบำยที่
เกี่ยวข้อง ในกำรนี้ บริ ษทั จะแจ้งกำรแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ผำ่ นช่องทำงกำรสื่ อสำรต่ำงๆ ของบริ ษทั
นโยบำยฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 10 พฤษภำคม 2564 เป็ นต้นไป
ประกำศ ณ 10 พฤษภำคม 2564
บริ ษทั ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ ป โฮลดิ้งส์ จำกัด

ลงชื่อ ......................................................
(นำยอนนต์ สิ ริแสงทักษิณ)
ประธำนคณะกรรมกำร
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