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ประกาศ ที่ BOD 027 
เร่ือง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 
 

บทน า 
บริษทั ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ  ำกัด และบริษทัย่อย (รวมเรียกว่ำ “บริษัท”) ตระหนักถึง

ควำมส ำคญัของกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ซ่ึงเป็นสิทธิขั้นพื้นฐำนส ำคญัในควำมเป็นส่วนตวัท่ีตอ้งไดรั้บ
ควำมคุม้ครองตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล โดยบริษทัมีควำมรับผิดชอบในกำรรักษำ
ควำมปลอดภยัของขอ้มูลท่ีอยู่ภำยใตค้วำมดูแลของบริษทั และมุ่งมัน่ท่ีจะจดักำรขอ้มูลดว้ยวิธีกำรท่ีมัน่คง
ปลอดภยั และน่ำเช่ือถือ บริษทัจึงไดป้ระกำศนโยบำยเพื่อเป็นหลกักำรในกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลข้ึน
เพื่อให้บริษทัซ่ึงอำจเป็นทั้งผูค้วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล แล้วแต่กรณี 
ปฏิบติั หรืองดเวน้กำรปฏิบติักำรใด ๆ ท่ีเป็นกำรฝ่ำฝืน พระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  
ดงันั้น บริษทัจึงไดก้ ำหนดหน้ำท่ีให้พนกังำนของบริษทัยึดถือแนวปฏิบติัในนโยบำยฉบบัน้ีอย่ำงเคร่งครัด 
ดงัต่อไปน้ี 

 
1.  ขอบเขตการใช้ 
 1.1  ใหน้โยบำยฉบบัน้ีมีผลบงัคบักบัคณะกรรมกำร กรรมกำร ผูบ้ริหำร บุคลำกรของบริษทั และ
พนกังำนทุกระดบัของบริษทั รวมถึงพนกังำนภำยนอก (Outsource) หรือตวัแทนทั้งหมดของบริษทั เพื่อเป็น
แนวทำงกำรก ำหนดมำตรกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล และมำตรกำรควบคุมภำยในท่ีเหมำะสม ตลอดจน
ก ำหนดระเบียบ หลกัเกณฑ์ คู่มือ แนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงควบคุม ก ำกบัดูแล ให้บุคลำกรและพนกังำน
ทุกระดบัของบริษทัปฏิบติัตำมมำตรกำรต่ำง ๆ ใหเ้ป็นไปตำมท่ีกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล
อยำ่งเคร่งครัด และมีประสิทธิภำพ 
 1.2  ให้นโยบำยฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช้กบัทุกกิจกรรมกำรด ำเนินงำนของบริษทัท่ีเก่ียวข้องกับ
ขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น กำรเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัต่ำงประเทศ ช่อง
ทำงกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล ประเภท และรูปแบบของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีจดัเก็บ วตัถุประสงคข์อง
บริษทัในกำรน ำขอ้มูลส่วนบุคคลไปใช ้กำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่ำวให้กบับุคคลอ่ืน ตลอดจนวิธีท่ี
บริษทัด ำเนินกำรปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคล กำรก ำหนดมำตรกำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลส่วน
บุคคล รวมถึงกำรออกมำตรกำรคุม้ครองขอ้มูลผูใ้ชบ้ริกำร หรือลูกคำ้ของบริษทับนหนำ้เวบ็ไซตข์องบริษทั 
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2. วตัถุประสงค์  

2.1 เพื่อก ำหนดให้กำรปฏิบติังำน และกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ของบริษทัเป็นไปตำมท่ีกฎหมำย
ก ำหนด และเทียบเท่ำมำตรฐำนสำกล รวมถึงกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล กำรคุม้ครองสิทธิของเจำ้ของ
ขอ้มูลส่วนบุคคล ตลอดจนมำตรกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  

2.2 เพื่อสร้ำงควำมเช่ือมัน่ให้กบัเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลว่ำกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ี
ด ำเนินกำรโดยบริษทันั้นจะมีมำตรกำรป้องกนัและคุม้ครองอย่ำงเหมำะสมเป็นไปตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำร
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  

2.3 เพื่อให้บุคลำกรของบริษทัปฏิบติัตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล รวมทั้ง
นโยบำยระเบียบ คู่มือหรือแนวปฏิบติัเก่ียวกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัได้จัดท ำข้ึนอย่ำง
เคร่งครัดเพื่อป้องกนัไม่ให้มีกำรละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีถือเป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคล และลดควำมเส่ียงของบริษทั รวมถึงบุคลำกรของบริษทัจำกบทลงโทษใด ๆ ของกฎหมำย
วำ่ดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

 
3. ค านิยาม 
 “บริษัท” หมำยถึง บริษทั ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ  ำกดั และบริษทัยอ่ย 
 “บริษัทย่อย” หมำยถึง บริษทัจ ำกดั หรือบริษทัมหำชนจ ำกดั ซ่ึงอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมของบริษทั โดย
มีลกัษณะเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
 “กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยถึง พระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม รวมถึงประกำศและระเบียบ ตลอดจนกฎหมำย กฎระเบียบอ่ืนใด ท่ีออกตำม
พระรำชบญัญติัดงักล่ำว  
 “การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”  หมำยถึง กำรด ำเนินกำรหรือ เป็นส่วนหน่ึงของกำร 
ด ำเนินกำรใด ๆ ซ่ึงกระท ำต่อขอ้มูลส่วนบุคคล ไม่ว่ำจะโดยวิธีกำรอตัโนมติัหรือไม่ เช่น กำรเก็บรวบรวม 
บนัทึก จดัระบบ จดัโครงสร้ำง เก็บรักษำ เปล่ียนแปลง หรือปรับเปล่ียน กำรรับ พิจำรณำ ใช ้เปิดเผยดว้ยกำร
ส่งต่อ โอนไปยงัต่ำงประเทศ เผยแพร่ หรือกำรกระท ำอ่ืนใด ซ่ึงท ำให้เกิดควำมพร้อมใชง้ำน กำรจดัวำง หรือ
รวมเขำ้ด้วยกนั กำรจ ำกดั กำรลบ หรือกำรท ำลำย รวมตลอดทั้งกำรด ำเนินกำรอ่ืนใด อนัเป็นหน้ำท่ีของผู ้
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตำมท่ีก ำหนดไวใ้นกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
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 “การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยถึง กำรกระท ำ หรือกำรงดเวน้กำรกระท ำกำรใด ๆ ซ่ึงรวมถึงแต่
ไม่จ  ำกดัเพียง กำรท ำให ้หรือส่งผลใหข้อ้มูลส่วนบุคคลสูญหำย ถูกเขำ้ถึง ใช ้เปล่ียนแปลง แกไ้ข หรือเปิดเผย
โดยปรำศจำกอ ำนำจหรือโดยมิชอบ ไม่ว่ำโดยเป็นกำรกระท ำของบุคคลใดก็ตำม รวมตลอดทั้ง กำรกระท ำ
หรือกำรงดเวน้กำรกระท ำกำรใด ๆ อนัถือว่ำเป็นกำรละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคลภำยใตก้ฎหมำยว่ำด้วยกำร
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยถึง ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลซ่ึงท ำใหส้ำมำรถระบุตวัตนของบุคคลนั้นได ้ไม่
วำ่ทำงตรงหรือทำงออ้ม (ไม่รวมถึงขอ้มูลของบุคคลท่ีถึงแก่กรรมไปแลว้) 
 “ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน” หมำยถึง ขอ้มูลส่วนบุคคลตำมท่ีพระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มำตรำ 26 ก ำหนดไว ้เช่น ขอ้มูลส่วนบุคคลเก่ียวกบัเช้ือชำติ เผ่ำพนัธ์ุ ควำมคิดเห็น
ทำงกำรเมือง ควำมเช่ือในลทัธิศำสนำหรือปรัชญำ พฤติกรรมทำงเพศ ประวติัอำชญำกรรม ขอ้มูลสุขภำพ 
ควำมพิกำร ขอ้มูลสหภำพแรงงำน ขอ้มูลพนัธุกรรม ขอ้มูลชีวภำพ หรือขอ้มูลอ่ืนใด ซ่ึงกระทบต่อเจำ้ของ
ขอ้มูลส่วนบุคคลในท ำนองเดียวกนั ตำมท่ีคณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลประกำศก ำหนด 
 “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยถึง บุคคลธรรมดำท่ีสำมำรถระบุตวัตนไดจ้ำกขอ้มูลส่วนบุคคล  
  “เจ้าหน้าทีคุ้่มครองข้อมูลส่วนบุคคล หมำยถึง บุคคลท่ีบริษทัแต่งตั้งข้ึนเป็นเจำ้หนำ้ท่ีคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคลตำมประกำศของบริษทั  มีหน้ำท่ีให้ค  ำแนะน ำเก่ียวกบักำรปฏิบติัตำมพระรำช บญัญติัคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคลแก่บุคคลในองคก์ร ตรวจสอบกำรด ำเนินงำน และประสำนงำนกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำร
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในกรณีท่ีมีปัญหำเก่ียวกบักำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 
  “บุคลากรของบริษัท” หมำยถึง กรรมกำรผูบ้ริหำร พนกังำน ลูกจำ้งตำมสัญญำจำ้ง และผูท่ี้ท  ำงำน
หรือปฏิบติังำนใหก้บับริษทั 
  “คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยถึง คณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
ท่ีจดัตั้งข้ึนตำมพระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
 
4. ข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่กบ็รวบรวม 

บริษทัอำจเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยออ้มจำกเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 
(เช่น ซ่ึงรวมถึง บุคคลท่ีจะจองซ้ือหุ้นของบริษทั ผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นกู้ (ถ้ำมี) ผูรั้บมอบฉันทะ กรรมกำร  
ผูท่ี้ได้รับเสนอช่ือเป็นกรรมกำร) หรือจำกแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ (เช่น นำยทะเบียนของบริษทั หน่วยงำนรัฐ 
หน่วยงำนท่ีก ำกับดูแล หรือหน่วยงำนรำชกำร หรือจำกข้อมูลท่ีเปิดเผยสู่สำธำรณะ) โดยตัวอย่ำง 
ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัเก็บรวมรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือโอนไปต่ำงประเทศรวมถึงแต่ไม่จ  ำกดัเพียงขอ้มูล
ส่วนบุคคลดงัต่อไปน้ี 
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4.1 ขอ้มูลพื้นฐำน เช่น ช่ือนำมสกุล เลขประจ ำตวัประชำชน สถำนท่ีเกิด อำยุ ท่ีอยู่ เพศ อำชีพ วนั

เกิด สถำนภำพกำรสมรส สัญชำติ หมู่โลหิต ส่วนสูง น ้ ำหนัก กำรรับรำชกำรทหำร ภำพถ่ำย  
ลำยมือช่ือ ควำมสำมำรถพิเศษ  

4.2 ขอ้มูลกำรติดต่อ เช่น หมำยเลขโทรศพัทมื์อถือ หมำยเลขโทรศพัทบ์ำ้น ท่ีอยูต่ำมทะเบียนบำ้น ท่ี
อยูปั่จจุบนั ท่ีอยูอี่เมล ขอ้มูลในทะเบียนบำ้น ขอ้มูลผูติ้ดต่อในกรณีฉุกเฉิน อีเมล ไลน์ไอดี ขอ้มูล
ในเฟซบุก๊ และขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีมีลกัษณะเดียวกนั  

4.3 ข้อมูล เ ก่ียวกับกำรท ำงำน เ ช่น ประสบกำรณ์กำรท ำงำนและกำรจ้ำงงำนก่อนหน้ำ  
(ซ่ึงรวมถึงต ำแหน่ง แผนก ประวติัต ำแหน่ง เงินเดือน ผลประโยชน์จำกกำรจำ้งงำนก่อนหนำ้) 
พฤติกรรมกำรท ำงำน ประวติักำรศึกษำ  ประวติักำรฝึกอบรมหรือฝึกงำน ใบรับรองและ
คุณสมบติัต่ำง ๆ ขอ้มูลใบสมคัร ประวติักำรท ำงำน ขอ้มูลสหภำพแรงงำน ผลกำรประเมินกำร
ท ำงำน สัญญำจ้ำงแรงงำน ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ รหัส
พนกังำน เงินเดือน ค่ำตอบแทน โบนสั ต ำแหน่ง สวสัดิกำร ภำษีอำกร รำยละเอียดงำนท่ีได้รับ
มอบหมำย เป้ำหมำยกำรท ำงำน  บนัทึกกำรลำ  กำรหยุดงำน และกำรขำดงำน ขอ้มูลเก่ียวกบั
ควำมประพฤติ กำรกระท ำผิดกฎหมำย และหรือวนัยกเลิกกำรท ำงำน/สำเหตุกำรพน้สภำพกำร
เ ป็นพนักงำน  ข้อ มูล เ ก่ี ยวกับกำร รักษำควำมปลอดภัย  ข้อ มูล เ ก่ี ยวกับกำร เข้ำออก 
สถำนท่ีท ำงำน ขอ้มูลเก่ียวกบักำรแจง้อุบติัเหตุและปลอดภยัในท่ีท ำงำน ขอ้มูลเก่ียวกบักำร
เดินทำงในหนำ้ท่ีกำรงำน หรือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัหนำ้ท่ีกำรงำน และค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้มูลกำร
ส่ือสำรและกำรใชอุ้ปกรณ์คอมพิวเตอร์ โทรศพัท ์อินเทอร์เน็ต และอีเมล เป็นตน้  

4.4 ข้อ มูล เ ก่ี ย วกับ เอกสำร ท่ีออกให้ โดยทำงรำชกำร  เ ช่น  บัตรประจ ำตัวประชำชน  
หนังสือเดินทำง และกำรเข้ำออกประเทศ ใบอนุญำตท ำงำน ใบขบัข่ี สมุดทะเบียนรถยนต์  
ขอ้มูลบญัชีธนำคำร และส่ิงท่ีสำมำรถระบุตวัตนอ่ืน และใบอนุญำตอ่ืน ๆ เช่น ใบอนุญำตผูส้อบ
บญัชีและใบอนุญำตทนำยควำม เป็นตน้  

4.5 ขอ้มูลประวติัประกอบกำรคดัเลือก เช่น ประวติัทำงคดี ประวติัอำชญำกรรม ประกำศนียบตัรต่ำง 
ๆ ตลอดจนขอ้มูลท่ีบริษทัไดจ้ำกบุคคลท่ีสำมท่ีให้ขอ้มูลเก่ียวกบัตวัผูส้มคัรและ/หรือพนกังำน 
(Reference Person) 

4.6 เสียง ภำพน่ิง และ/หรือภำพเคล่ือนไหว ข้อมูลท่ีได้จำกกล้องวงจรปิด รวมถึงกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมหรือแคมเปญต่ำง ๆ ท่ีบริษทัจดัข้ึน  

4.7 ช่ือ นำมสกุล ว ันเกิด อำยุ สัญชำติ ท่ีอยู่  อำชีพ สถำนท่ีท ำงำน และหมำยเลขโทรศัพท ์
ของคู่สมรส บุตร บิดำ มำรดำ หรือบุคคลในครอบครัว ท่ีบริษทัสำมำรถติดต่อในกรณีฉุกเฉิน 
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4.8 ช่ือ นำมสกุล อำยุ สัญชำติ ท่ีอยู่ อำชีพ สถำนท่ีท ำงำน และหมำยเลขโทรศัพท์ของบุคคล 
ท่ีเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลอำ้งอิงเพื่อกำรตรวจสอบและรับรองกำรท ำงำน และ/หรือผูค้  ้ำประกนั
กำรท ำงำน 

4.9 ข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืนใดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษัทได้รับ 
จำกเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

ในกรณีท่ีบริษทัมีควำมจ ำเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลเก่ียวกบัผูเ้ยำวท่ี์มีอำยุต  ่ำกว่ำ 20 ปี 
คนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ และคนไร้ควำมสำมำรถ บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และ /หรือเปิดเผย 
ขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่ำวต่อเม่ือไดรั้บควำมยนิยอมจำกผูป้กครอง/ผูใ้ชอ้  ำนำจปกครอง ผูพ้ิทกัษห์รือผูอ้นุบำล 
แลว้แต่กรณีเท่ำนั้น หรือตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด ในกรณีท่ีบริษทัฯ ทรำบวำ่ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล
จำกผูเ้ยำว ์คนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ และคนไร้ควำมสำมำรถ  โดยไม่ไดรั้บควำมยินยอมตำมท่ีกฎหมำย
ก ำหนดจำกผูป้กครอง/ผูใ้ชอ้  ำนำจปกครอง ผูพ้ิทกัษห์รือผูอ้นุบำล แลว้แต่กรณี โดยไม่เจตนำ บริษทัฯ จะลบ
ขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นทนัที 

 
5. วตัถุประสงค์ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัอำจเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 
5.1  เพื่อก ำหนดให้กำรปฏิบติังำน และกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ของบริษทั (ซ่ึงรวมถึง กำรประชุม

คณะกรรมกำร กำรประชุมผุถื้อหุ้น กำรบนัทึกภำพและเสียงกำรประชุม กำรเพิ่มทุน กำรเสนอ
ขำยหลกัทรัพย ์กำรลดทุน กำรเปล่ียนแปลงรำยกำรจดทะเบียน กำรรักษำควำมปลอดภยั กำร
สรรหำและกำรแต่งตั้งกรรมกำรบริษทั กำรจดักำรเก่ียวกบัสิทธิของผูถื้อหุน้และ/หรือผูถื้อหุ้นกู ้
(ถ้ำมี) กำรจ่ำยเงินปันผล กำรจดัท ำบญัชีและรำยงำน กำรตรวจสอบเอกสำรตำมท่ีกฎหมำย
ก ำหนด กำรจดัส่งเอกสำรหรือหนังสือต่ำงๆ รวมถึงหน้ำท่ีตำมกฎหมำยต่ำงๆ ของกำรเป็น
บริษทัจ ำกดั) เป็นไปตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด และเทียบเท่ำมำตรฐำนสำกล  

5.2 เพื่อป้องกนัและระงบัอนัตรำยต่อชีวิตและร่ำงกำรหรือสุขภำพของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กำร
ควบคุมโรคติดต่อ กำรติดต่อในกรณีฉุกเฉิน 

5.3 เพื่อกำรด ำเนินกำรของบริษทั เช่น เพื่อใชเ้ป็นเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรท ำธุรกรรมต่ำงๆ 
เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐำนและขอ้มูลอำ้งอิง เพื่อจดัท ำและเก็บรักษำเอกสำรส ำคญัของบริษทั เพื่อใช้
เป็นขอ้มูลประกอบกำรจดัท ำเอกสำร สัญญำ หรือส่ือต่ำงๆ และเพื่อวตัถุประสงคอ่ื์นๆ ท่ีบริษทั
ฯ ก ำหนดตำมสมควรท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีระบุในสัญญำจำ้ง ขอ้บงัคบัเก่ียวกบักำรท ำงำน และ
ขอ้ก ำหนดของบริษทัฯ ว่ำดว้ยกำรบริหำรงำนบุคคล หรือในเอกสำรใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังำน
บริหำรทรัพยำกรบุคคล เพื่อประกอบรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สีย ประกอบกำรยื่นขอใบอนุญำต 
หรือเอกสำรต่ำงๆ ท่ีบริษทัฯ จ ำเป็นตอ้งยื่นต่อหน่วยงำนของรัฐตำมกฎหมำย และ/หรือเพื่อ
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จัดท ำและเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อให้บุคคลภำยนอกสำมำรถเข้ำถึงและ
ตรวจสอบ เช่น รำยงำนประจ ำปี  

5.4 กำรบริหำรจดักำรทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เช่น จดัท ำและพฒันำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศใหก้บัท่ำน เพื่อติดตำมตรวจสอบระบบอินเทอร์เน็ตและแพลตฟอร์มใหท้ ำงำนอยำ่ง
ปลอดภยัและมีประสิทธิภำพ 

5.5 กำรปฏิบติัตำมหน้ำท่ีตำมกฎหมำยและค ำสั่งของหน่วยงำนของรัฐ เช่น เพื่อด ำเนินกำรตำม
กฎหมำย กระบวนพิจำรณำ หรือค ำสั่งของหน่วยงำนของรัฐ และหน่วยงำนท่ีบงัคบัใชก้ฎหมำย 
ซ่ึงรวมถึงเพื่อด ำ เนินกำรตำมขั้นตอนกำรสืบสวนสอบสวนภำยใน หรือกำรป้องกัน
อำชญำกรรม กำรฉอ้โกง และ/หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย 

5.6 เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษทัและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เช่น เพื่อรักษำควำมปลอดภยั เพื่อใชสิ้ทธิ
และปกป้องผลประโยชน์ของบริษทัฯ เพื่อจดักำรทรัพยสิ์น และเพื่อดูแลให้มีกำรปฏิบติัตำม
ขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขของบริษทัฯ 

5.7 กำรจดักำรขอ้พิพำท เช่น เพื่อแกไ้ขปัญหำขอ้พิพำท เพื่อบงัคบัใชต้ำมสัญญำของบริษทัฯ และ
เพื่อก่อตั้ง ใช ้หรือยกข้ึนต่อสู้ซ่ึงสิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย 

5.8 กำรเปล่ียนแปลงในกิจกำร เช่น ในกรณีของกำรขำย กำรโอน กำรควบรวมกิจกำร กำรฟ้ืนฟู
กิจกำร หรือกรณีอ่ืนท่ีคลำ้ยกนั  
 

6. แนวทางในการด าเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
 บริษทัก ำหนดมำตรกำรใหบุ้คลำกรของบริษทั และบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งทรำบ และตระหนกัถึงหนำ้ท่ี 
และควำมรับผิดชอบ รวมถึงแนวทำงท่ีจะตอ้งด ำเนินกำรให้สอดคลอ้งกบันโยบำย ระเบียบ หลกัเกณฑ์ คู่มือ 
หรือแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมำยวำ่ดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลอยำ่งเคร่งครัด โดยมีแนวทำงกำร
ด ำเนินกำร ดงัต่อไปน้ี 

6.1 กำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมำยมีควำมโปร่งใส และ
ตรวจสอบได ้ 

6.2 กำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตอ้งเป็นกำรด ำเนินกำรภำยในขอบเขต และวตัถุประสงค์ท่ี
บริษทัก ำหนด และไม่น ำไปใช ้หรือเปิดเผยนอกขอบเขต และวตัถุประสงคข์องกำรประมวลผล
ขอ้มูลนั้น 

6.3 กำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตอ้งเป็นไปเท่ำท่ีจ  ำเป็นเก่ียวขอ้ง และเพียงพอต่อขอบเขต 
และวตัถุประสงคข์องกำรประมวลผลขอ้มูลนั้น และตอ้งเป็นไปตำมระยะเวลำเท่ำท่ีจ  ำเป็นต่อ
กำรประมวล ผลขอ้มูลนั้น 

6.4 กำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลจะตอ้งเป็นกำรด ำเนินกำรท่ีถูกตอ้ง แลว้ตอ้งท ำให้ขอ้มูลเป็น
ปัจจุบนั   
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6.5 กำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตอ้งมีมำตรกำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูล และ

มำตรกำรภำยในส ำหรับกำรส่งออกขอ้มูลไปนอกบริษทัทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ รวมถึง
สนบัสนุน และส่งเสริมให้บุคลำกรของบริษทัมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจดำ้นกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคลอย่ำงเพียงพอ และจดัให้มีกำรฝึกอบรมเพื่อให้สำมำรถปฏิบติัตำมนโยบำยด้ำนกำร
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทัไดอ้ยำ่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภำพ 

6.6 กำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตอ้งแจง้รำยละเอียดกำรประมวลผลให้แก่เจำ้ของขอ้มูลส่วน
บุคคล รวมถึงตอ้งก ำหนดมำตรกำรให้เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลสำมำรถใช้สิทธิเก่ียวกบักำร
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 

6.7 ก ำหนดมำตรกำรควบคุมภำยในจำกกำรปฏิบติังำนดำ้นต่ำง ๆ ของบริษทัเก่ียวกบักฎหมำยวำ่
ดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลอยำ่งเหมำะสม และก ำหนดให้มีกำรบนัทึกรำยกำรกิจกรรม
กำรประมวลผลขอ้มูล และเก็บรักษำบนัทึกรำยกำรกิจกรรมดงักล่ำวไวต้ำมหลกัเกณฑ์และ
วธีิกำรท่ีกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก ำหนด 

6.8 ก ำหนดให้กรรมกำรผูจ้ดักำรมีอ ำนำจท ำหน้ำท่ีก ำกบัดูแลกำรปฏิบติัตำม นโยบำย ระเบียบ 
หลกัเกณฑ ์คู่มือ แนวปฏิบติัดำ้นกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถึงสนบัสนุนใหมี้เจำ้หนำ้ท่ี
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท ำหน้ำท่ีให้ค  ำปรึกษำแก่บุคลำกรของบริษทั และเป็นตวัแทนของ
บริษทัติดต่อประสำนงำนกบัเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล และส ำนกังำนคณะกรรมกำรคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคล  เพื่อรองรับกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล และ
กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งตำมนโยบำยน้ี รวมถึงเพื่อรับเร่ืองร้องเรียน และด ำเนินกำรใด ๆ เก่ียวกบั
กำรใชสิ้ทธิเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 
 

7.  แนวทางในการท าหน้าทีผู้่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  
 ในกรณีท่ีบริษทัเป็นผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทัจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลให้เป็นไป
ตำมข้อก ำหนด หรือตำมค ำสั่งเป็นลำยลักษณ์อกัษรของผูค้วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีแนวทำงกำร
ด ำเนินกำร ดงัต่อไปน้ี 

7.1 กำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตอ้งด ำเนินกำรตำมค ำสั่งท่ีเป็นลำยลกัษณ์อกัษรตำมท่ีระบุใน
สัญญำ และอยูใ่นขอบเขตของงำนท่ีจำ้งเท่ำนั้น และตอ้งปฎิบติัตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคลในส่วนท่ีเก่ียวกบัหนำ้ท่ีของผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล  

7.2 กำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตอ้งด ำเนินกำรตำมคู่มือปฎิบติัเก่ียวกบัคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคล หรือตำมท่ีบริษทัก ำหนด และตอ้งไม่ใช ้ไม่เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงับุคคลใด ๆ ไม่
วำ่ในประเทศ หรือต่ำงประเทศ เวน้แต่เป็นไปตำมค ำสั่งท่ีไดรั้บจำกผูว้ำ่จำ้ง หรืออยูใ่นขอบเขต
ของงำนท่ีจำ้ง  
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7.3 บริษทัจดัให้มีแนวทำงในกำรจ ำกดักำรเขำ้ถึงและอนุญำตให้เขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลไดเ้ฉพำะ

บุคคลท่ีจ ำเป็น ตอ้งรู้ และเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล เพื่อให้บริษทัสำมำรถปฏิบติัหน้ำท่ีของตน
ตำมค ำสั่งท่ีเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกผูว้ำ่จำ้ง หรืออยูใ่นขอบเขตของงำนท่ีจำ้งเท่ำนั้น 

   
8.  การเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

8.1 กำรเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล ให้กระท ำไดภ้ำยใตว้ตัถุประสงค์ และเพียงเท่ำท่ีจ  ำเป็น
ตำมกรอบวตัถุประสงค ์ในกำรเก็บรวบรวม   

8.2 ในกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล จะตอ้งแจง้ใหเ้จำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทรำบก่อนหรือ
ในขณะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลถึงรำยละเอียดต่ำงๆ ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด เวน้แต่
เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลได้ทรำบถึงรำยละเอียดนั้นอยู่แล้ว กำรแจง้รำยละเอียดนั้นต้อง
ประกอบไปดว้ยรำยละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
ก. วตัถุประสงคข์องกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 
ข. หลักทำงกฎหมำยในกำรเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล กล่ำวคือ 

วตัถุประสงค์ท่ีต้องอำศยัควำมยินยอม (หลักควำมยินยอม) และวตัถุประสงค์ท่ีเป็น
ข้อยกเวน้ภำยใต้ พ.ร.บ. คุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ีไม่ต้องได้รับควำมยินยอมจำก
เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล (หลกัทำงกฎหมำยอ่ืนท่ีไม่ตอ้งอำศยัควำมยนิยอม) 

ค. กรณีท่ีเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลตอ้งให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของตนแก่บริษทั (1) เพื่อปฏิบติั
ตำมกฎหมำย หรือ (2) เพื่อปฏิบตัติตำมสัญญำ หรือ (3) เม่ือจ ำเป็นตอ้งให้ข้อมูลส่วน
บุคคลเพื่อกำรเข้ำท ำสัญญำ รวมถึงกำรแจ้งให้ทรำบถึงผลกระทบท่ีอำจเกิดข้ึนหำก
เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไม่ใหข้อ้มูลส่วนบุคคล 

ง. ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีจะท ำกำรเก็บรวบรวม 
จ. ระยะเวลำในกำรเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคล โดยหำกไม่สำมำรถก ำหนดระยะเวลำกำร

เก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลได ้ให้ก ำหนดระยะเวลำกำรเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีอำจ
คำดหมำยไดต้ำมมำตรฐำนของกำรเก็บรวบรวม 

ฉ. ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงำนซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก็บรวบรวมอำจจะถูกเปิดเผย 
ช. ขอ้มูล ท่ีอยู่ และรำยละเอียดของบริษทั หรือตวัแทนของบริษทั หรือเจำ้หน้ำท่ีคุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคล (DPO) ถำ้มี 
ซ. สิทธิของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

8.3 บริษทัจะขอควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนท ำกำรเก็บรวบรวม เวน้แต่
กฎหมำยจะก ำหนดเป็นอยำ่งอ่ืน  
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กำรขอควำมยนิยอมจะมีผลผูกพนัเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลต่อเม่ือครบองคป์ระกอบ ดงัต่อไปน้ี 

ก. ในกำรขอควำมยินยอมจำกเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทัจะต้องแจ้งวัตถุประสงค์ของ
กำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น แจง้วตัถุประสงค์หนังสือขอ
ควำมยนิยอม 

ข. กำรขอควำมยินยอมจะต้องท ำ โดยชัดแจ้ง  เป็นหนังสือหรือท ำโดยผ่ำนระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เวน้แต่โดยสภำพไม่อำจขอควำมยินยอมดว้ยวิธีกำรดงักล่ำวได ้ก็อำจขอ
ควำมยนิยอมดว้ยวธีิกำรอ่ืนได ้เช่น ทำงโทรศพัท ์

ค. กำรขอควำมยนิยอมนั้นจะตอ้งแยกส่วนออกจำกขอ้ควำมอ่ืนอยำ่งชดัเจน 
ง. กำรขอควำมยนิยอมนั้นจะตอ้งมีแบบหรือขอ้ควำมท่ีเข้าถึงได้ง่ายและเข้าใจได้ รวมทั้ง ใช้

ภาษาทีอ่่านง่าย เขำ้ใจไดช้ดัเจน 
จ. กำรขอควำมยินยอมนั้นจะต้องไม่เป็นการหลอกลวงหรือท าให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เข้าใจผดิในวตัถุประสงคข์องกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 
ฉ. ในกำรขอควำมยินยอมนั้น บริษทัจะตอ้งค ำนึงอยำ่งถึงท่ีสุดในความเป็นอิสระในการให้

ความยนิยอมของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล และ 
ช. ในกำรเขำ้ท ำสัญญำรวมถึงกำรให้บริกำรใดๆ จะตอ้งไม่มีเง่ือนไขในการให้ความยินยอม

เพ่ือเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีความจ าเป็นหรือเกี่ยวข้อง
ส าหรับการเข้าท าสัญญารวมถึงการให้บริการน้ันๆ  อย่ำงไรก็ดี หำกกำรเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีต้องขอควำมยินยอมนั้นจ ำเป็นต่อกำรให้บริกำรหรือปฏิบัติตำม
สัญญำระหว่ำงบุคลำกรของบริษทักบัเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล แต่เจำ้ของขอ้มูลส่วน
บุคคลปฏิเสธไม่ให้ควำมยินยอม บุคลำกรของบริษทัสำมำรถปฏิเสธกำรให้บริกำรหรือ
เขำ้ท ำสัญญำนั้นๆ ไดแ้ละไม่เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลเช่นวำ่นั้น 
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กำรเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลในกรณีดงัต่อไปน้ี 
ไม่จ  ำเป็นตอ้งด ำเนินกำรใหเ้จำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล

ใหค้วำมยนิยอมกรณีไม่ตอ้งขอควำมยนิยอม        
ส ำหรับข้อมูลส่วนบุคคลทัว่ไป 

กรณีไม่ตอ้งขอควำมยนิยอม        
ส ำหรับข้อมูลส่วนบุคคลทีล่ะเอยีดอ่อน  

(1) เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีเก่ียวกับกำรจัดท ำ
เอกสำรประวัติศำสตร์หรือจดหมำยเหตุเพื่อ
ประโยชน์สำธำรณะ หรือท่ีเก่ียวกบักำรศึกษำวิจยั
หรือสถิ ติ ซ่ึ งได้จัดให้ มีมำตรกำรปกป้อง ท่ี
เหมำะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพของ
เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล  ทั้ ง น้ี  ตำมท่ีคณะ
กรรมกำรฯ ประกำศก ำหนด ("หลักวัตถุประสงค์
เพ่ือประโยชน์สาธารณะ หรือที่ เกี่ยวกับการ
ศึกษาวจัิยหรือสถิติ") 

(2) เพื่อป้องกันหรือระงับอนัตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย 
หรือสุขภำพของบุคคล ("หลักประโยชน์ส าคัญ
ต่อชีวติ") 

(3) เป็นกำรจ ำ เป็นเพื่อกำรปฏิบัติตำมสัญญำซ่ึง
เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญำหรือเพื่อใช้
ในกำรด ำเนินกำรตำมค ำขอของเจ้ำของข้อมูล
ส่วนบุคคลก่อนเข้ำท ำสัญญำนั้ น  ("หลักการ
ปฏิบัติตามสัญญา") 

(4) เป็นกำรจ ำเป็นเพื่อกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีในกำรด ำเนิน
ภำรกิจเพื่อประโยชน์สำธำณะของบริษทั หรือ
ปฏิบติัหน้ำท่ีในกำรใช้อ ำนำจรัฐท่ีไดม้อบให้แก่
บริษัท ("หลักประโยชน์สาธารณะหรืออ านาจ
รัฐ")  

(5) เ ป็นกำรจ ำ เ ป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมำยของบริษัท หรือของบุคคลหรือนิติ
บุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทั เวน้แต่ประโยชน์ดงักล่ำว
มีควำมส ำคญัน้อยกว่ำสิทธิขั้นพื้นฐำนในขอ้มูล

(1) เพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย 
หรือสุขภำพของบุคคลซ่ึงเจำ้ของข้อมูลส่วน
บุคคลไม่สำมำรถใหค้วำมยนิยอมได ้ไม่วำ่ดว้ย
เหตุใดก็ตำม  

(2) เป็นข้อมูลท่ีเปิดเผยต่อสำธำรณะด้วยควำม
ยินยอมโดยชัดแจ้งของเจ้ำของข้อมูลส่วน
บุคคล 

(3) เป็นกำรจ ำเป็นเพื่อกำรก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตำม
กฎหมำย กำรปฏิบัติตำมหรือกำรใช้สิทธิ
เรียกร้องตำมกฎหมำย หรือกำรยกข้ึนต่อสู้
สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย 

(4) เป็นกำรจ ำเป็นในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย
เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี  
ก. เวชศำสตร์ป้องกนัหรืออำชีวเวชศำสตร์ 

กำรประเมินควำมสำมำรถในกำรท ำงำน
ของลูกจำ้ง กำรวนิิจฉยัโรคทำงกำรแพทย ์
กำรให้บริกำรดำ้นสุขภำพหรือดำ้นสังคม 
กำรรักษำทำงกำรแพทย ์กำรจดักำรด้ำน
สุขภำพ หรือระบบและกำรใหบ้ริกำรดำ้น
สังคมสงเครำะห์ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีไม่ใช่กำร
ปฏิบติัตำมกฎหมำยและขอ้มูลส่วนบุคคล
นั้นอยูใ่นควำมรับผิดชอบของผูป้ระกอบ
อำชีพหรือวิชำชีพหรือผู ้มีหน้ำท่ีรักษำ
ขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นไวเ้ป็นควำมลบัตำม
กฎหมำย ตอ้งเป็นกำรปฏิบติัตำมสัญญำ
ระหว่ำงเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลกับผู ้
ประกอบวชิำชีพทำงกำรแพทย ์

ข. ประโยชน์สำธำรณะดำ้นกำรสำธำรณสุข 
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กำรเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลในกรณีดงัต่อไปน้ี 
ไม่จ  ำเป็นตอ้งด ำเนินกำรใหเ้จำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล

ใหค้วำมยนิยอมกรณีไม่ตอ้งขอควำมยนิยอม        
ส ำหรับข้อมูลส่วนบุคคลทัว่ไป 

กรณีไม่ตอ้งขอควำมยนิยอม        
ส ำหรับข้อมูลส่วนบุคคลทีล่ะเอยีดอ่อน  

ส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ("หลัก
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย")   

(6) เ ป็นกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยของบริษัท  ("
หลกัการปฏิบัติตามกฎหมาย")  

ค. กำรคุม้ครองแรงงำน กำรประกนัสังคม 
หลกัประกนัสุขภำพแห่งชำติ สวสัดิกำร
เก่ียวกับกำรรักษำพยำบำลของผูมี้สิทธิ
ตำมกฎหมำย กำรคุ้มครองผูป้ระสบภยั
จำกรถ หรือกำรคุ้มครองทำงสังคม ซ่ึง
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเป็น
ส่ิงจ ำเป็นในกำรปฏิบัติตำมสิทธิหรือ
หน้ำท่ีของบริษทัหรือเจำ้ของขอ้มูลส่วน
บุ คคล  โดย ได้ จัด ให้ มี ม ำ ต รก ำ ร ท่ี
เหมำะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐำน
และประโยชน์ของเจ้ำของข้อมูลส่วน
บุคคล 

ง. ก ำ ร ศึ ก ษ ำ วิ จั ย ท ำ ง วิ ท ย ำ ศ ำ ส ต ร์  
ประวติัศำสตร์ หรือสถิติ หรือประโยชน์
สำธำรณะอ่ืน  ทั้ งน้ี ต้องกระท ำเพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงค์ดังกล่ำวเพียงเท่ำท่ี
จ  ำเป็นเท่ำนั้น และไดจ้ดัให้มีมำตรกำรท่ี
เหมำะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐำน
และประโยชน์ของเจ้ำของข้อมูลส่วน
บุคคล ตำมท่ีคณะกรรมกำรฯ ประกำศ
ก ำหนด 

จ. ประโยชน์สำธำรณะท่ีส ำคญั โดยได้จดั
ให้มีมำตรกำรท่ีเหมำะสมเพื่อคุ้มครอง
สิท ธิขั้ นพื้ นฐำนและประโยชน์ของ
เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 
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9 การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
 บริษทัอำจใช ้และ/หรือ เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภำยนอก 
(เช่น บริษทัยอ่ย ผูใ้ห้บริกำรของบริษทั พนัธมิตรทำงธุรกิจของบริษทั บุคคลภำยนอกตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 
หรือผูรั้บโอนสิทธิและ/หรือหน้ำท่ี) โดยกำรใช้ และ/หรือ เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่ำวจะตอ้งเป็นไป
ตำมวตัถุประสงคข์องกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลของบริษทัเท่ำนั้น โดยบริษทัจะก ำกบัดูแลพนกังำน เจำ้หน้ำท่ี 
หรือผูป้ฏิบัติงำนของบริษทัมิให้ใช้ และ/หรือ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
นอกเหนือไปจำกวตัถุประสงคข์องกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล หรือเปิดเผยต่อบุคคลภำยนอก เวน้แต่
กฎหมำยจะก ำหนดเป็นอยำ่งอ่ืน ทั้งน้ี บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบควบคุม มีกำรจ ำกดั ก ำหนดล ำดบัขั้นผูมี้สิทธิใน
กำรใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลเท่ำท่ีจ  ำเป็น รวมถึงมีกำรบนัทึกกำรใชห้รือเปิดเผยขอ้มูล ใหเ้ป็นไปตำม
วตัถุประสงค ์หรือกำรจ ำเป็นเพื่อประโยชน์ท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัวตัถุประสงคข์องกำรเก็บรวบรวม 
และตอ้งไดรั้บควำมยินยอมจำกเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีให้ไวก่้อนหรือในขณะนั้น เวน้แต่ในกรณีท่ีไม่
จ  ำเป็นตอ้งขอควำมยนิยอม (ฐำนทำงกฎหมำยเดียวกนักบัขอ้ 7.2 ขำ้งตน้) 
   
10 มาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
  เพื่อประโยชน์ในกำรรักษำควำมลบั และควำมปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทัไดมี้มำตรกำร
รักษำควำมมัน่คงปลอดภยัท่ีเหมำะสม และจะด ำเนินกำรทบทวนมำตรกำรดงักล่ำวเม่ือมีควำมจ ำเป็นหรือเม่ือ
เทคโนโลยีเปล่ียนแปลงไป โดยให้เป็นไปตำมมำตรฐำนขั้นต ่ำท่ีกฏหมำยก ำหนด  และมีมำตรกำรอยำ่งน้อย
ตำมรำยละเอียด ดงัน้ี  

10.1 จัดให้มีมำตรกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเหมำะสม ซ่ึง
ครอบคลุมถึงมำตรกำรป้องกันด้ำนกำรบริหำรจัดกำร (Administrative Safeguard) 
มำตรกำรป้องกนัด้ำนเทคนิค (Technical Safeguard) และมำตรกำรป้องกนัทำงกำยภำพ 
(Physical Safeguard) ในเร่ืองกำรเขำ้ถึงหรือควบคุมกำรใช้งำนขอ้มูลส่วนบุคคล (Access 
Control) เพื่อธ ำรงไวซ่ึ้งควำมลบั (Confidentiality) ควำมถูกตอ้งครบถว้น (Integrity) และ
สภำพพร้อมใชง้ำน (Availability) ของขอ้มูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกนักำรสูญหำย เขำ้ถึง ใช ้
เปล่ียนแปลง แกไ้ข หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยปรำศจำกอ ำนำจหรือโดยมิชอบ ทั้งน้ี 
เป็นไปตำมท่ีกฎหมำยท่ีใช้บงัคบัก ำหนด รวมถึงก ำหนดสิทธิในกำรเขำ้ถึง กำรใช้ กำร
เปิดเผย กำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถึงกำรแสดง หรือยืนยนัตวับุคคล ผูเ้ขำ้ถึง 
หรือใชข้อ้มูลส่วนบุคคล ตำมท่ีบริษทัก ำหนดอยำ่งเคร่งครัด  
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10.2 จดัให้มีระบบป้องกนักำรสูญหำย กำรเขำ้ถึง ท ำลำย ใช้ เปล่ียนแปลง แกไ้ข หรือเปิดเผย

ขอ้มูลส่วนบุคคลโดยปรำศจำกอ ำนำจ หรือโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย และจดัใหมี้ระบบกำร
ตรวจสอบเพื่อด ำเนินกำรลบ หรือท ำลำยขอ้มูลส่วนบุคคลเม่ือพน้ก ำหนดระยะเวลำกำรเก็บ
รักษำ หรือท่ีไม่เก่ียวขอ้ง หรือเกินควำมจ ำเป็นตำมวตัถุประสงค ์หรือตำมท่ีเจำ้ของขอ้มูล
ส่วนบุคคลร้องขอ หรือท่ีเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลถอนควำมยนิยอม      

10.3 ในกำรส่งกำรโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัต่ำงประเทศ รวมถึงกำรน ำขอ้มูลส่วนบุคคลไป
เก็บบนฐำนข้อมูลในระบบอ่ืนใด จะต้องปฏิบติัตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง และเคร่ืองผู ้
ใหบ้ริกำรรับโอนขอ้มูลหรือบริกำรเก็บรักษำขอ้มูลอยูต่่ำงประเทศ ประเทศปลำยทำงท่ีเก็บ
รักษำขอ้มูลตอ้งมีมำตรกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเทียบเท่ำ หรือดีกวำ่มำตรกำรตำม
นโยบำยน้ี 

10.4 ในกรณีท่ีมีกำรฝ่ำฝืนมำตรกำรกำรรักษำควำมมนัคงปลอดภยัของบริษทั จนเป็นเหตุให้มี
กำรละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลส่วนบุคคลร่ัวไหลสู่สำธำรณะ บริษัทจะแจ้ง
ด ำเนินกำรแจง้เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลให้ทรำบโดยเร็ว รวมทั้งแจง้แผนกำรเยียวยำควำม
เสียหำยจำกกำรละเมิดหรือกำรร่ัวไหลของขอ้มูลส่วนบุคคลสู่สำธำรณะในกรณีท่ีเกิดจำก
ควำมบกพร่องของบริษทั เป็นไปตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด ทั้งน้ี บริษทัจะไม่รับผิดชอบใน
กรณีควำมเสียหำยใด ๆ อนัเกิดจำกกำรใช้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลต่อบุคคลท่ีสำม 
รวมถึงกำรละเลย หรือเพิกเฉยต่อกำรออกจำกระบบ (Log out) ฐำนขอ้มูล ระบบส่ือสำร
สังคมออนไลน์ของบริษทั โดยกำรกระท ำของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลหรือบุคคลอ่ืนซ่ึง
ไดรั้บควำมยนิยอมจำกเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

10.5 จดัให้มีกำรด ำเนินสอบทำนและประเมินประสิทธิภำพของระบบรักษำขอ้มูลส่วนบุคคล
โดยหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน และมีระบบกำรตรวจสอบเพื่อด ำเนินกำรลบ หรือท ำลำย
ขอ้มูลส่วนบุคคลเม่ือพน้ก ำหนดระยะเวลำกำรเก็บรักษำ หรือท่ีไม่เก่ียวขอ้ง หรือเกินควำม
จ ำเป็นตำมวตัถุประสงค์ หรือตำมท่ีเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลร้องขอ หรือท่ีเจำ้ของขอ้มูล
ส่วนบุคคลถอนควำมยนิยอม      

10.6 จดัให้มีกำรควบคุมกำรเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล และอุปกรณ์ในกำรจดัเก็บและประมวลผล
ขอ้มูลส่วนบุคคลโดยค ำนึงถึงกำรใชง้ำนและควำมมัน่คงปลอดภยั 

10.7 จดัให้มีกำรก ำหนดเก่ียวกบัสิทธิในกำรเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น กำรให้บุคคลท่ีมีส่วน
รับผิดชอบขอ้มูลส่วนบุคคลประเภทใดประเภทหน่ึงเท่ำท่ีจ  ำเป็นเท่ำนั้นท่ีมีสิทธิในกำร
เขำ้ถึงขอ้มูลดงักล่ำว เพื่อเป็นกำรป้องกนักำรร่ัวไหลของขอ้มูลส่วนบุคคล 
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10.8 จดัให้มีกำรบริหำรกำรเขำ้ถึงของผูใ้ชง้ำนเพื่อควบคุมกำรเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลเฉพำะผูท่ี้

ไดรั้บอนุญำตแลว้ รวมถึงมีกำรก ำหนดหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของผูใ้ช้งำน เพื่อป้องกนั 
กำรเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่ไดรั้บอนุญำต กำรเปิดเผย กำรล่วงรู้ หรือกำรลกัลอบท ำ
ส ำเนำขอ้มูลส่วนบุคคล กำรลกัขโมยอุปกรณ์จดัเก็บ หรือประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 

10.9 จดัให้มีวิธีกำรเพื่อให้สำมำรถตรวจสอบยอ้นหลงัเก่ียวกบักำรเขำ้ถึง เปล่ียนแปลง ลบ หรือ
ถ่ำยโอนข้อมูลส่วนบุคคล ให้สอดคล้องเหมำะสมกับวิธีกำรและส่ือท่ีใช้ในกำรเก็บ
รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

10.10 จัดให้มีระบบกำรแจ้งเหตุ กำรละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลและเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

 
11 เหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 
 ในกรณีท่ีมีเหตุกำรละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทัจะท ำกำรบนัทึกเหตุกำรละเมิดดงักล่ำว แลว้แจง้
เหตุกำรละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงับุคคลดงัต่อไปน้ี  

11.1 ในกรณีท่ีเหตุกำรละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่ำวมีควำมเส่ียงท่ีจะกระทบต่อสิทธิและ
เสรีภำพของบุคคล บริษทัจะแจง้ใหห้น่วยงำนคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งทรำบ 

11.2 ในกรณีท่ีเหตุกำรละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่ำวมีควำมเส่ียงสูงท่ีจะกระทบต่อสิทธิและ
เสรีภำพของบุคคล บริษทัจะแจง้ใหเ้จำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดรั้บผลกระทบทรำบดว้ย 

ในกรณีท่ีบริษทัมีฐำนะเป็นผูป้ระมวลขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทัจะแจง้ให้ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล
ทรำบถึงเหตุกำรละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่ชกัชำ้  

 
12 ความรับผดิชอบของบุคคลและการบันทกึรายการประมวลผลข้อมูล 
   บริษทัก ำหนดให้พนกังำนหรือหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคล ตอ้งให้ควำมส ำคญัและ
รับผิดชอบในกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตำมนโยบำยและแนวปฏิบติัในกำรคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคลน้ีอยำ่งเคร่งครัด โดยมีฝ่ำยตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) ท ำหนำ้ท่ีก ำกบัดูแลภำพรวม
ตำมนโยบำยให้เป็นไปอยำ่งมีประสิทธิผล โดยบริษทัตอ้งบนัทึกรำยกำรเพื่อให้เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลและ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลสำมำรถตรวจสอบได้ โดยจะบนัทึกเป็นหนังสือหรือ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได ้โดยตอ้งมีเน้ือหำ ดงัต่อไปน้ี  

12.1  ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีกำรเก็บรวบรวม  
12.2 วตัถุประสงคข์องกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท  
12.3 ขอ้มูลเก่ียวกบัแผนก ฝ่ำยของบริษทัท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล   
12.4 ระยะเวลำกำรเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคล  
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12.5 สิทธิและวิธีกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งเง่ือนไขเก่ียวกบับุคคลท่ีมีสิทธิเขำ้ถึง

ขอ้มูลส่วนบุคคล และเง่ือนไขในกำรเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น  
12.6 กำรใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งขอควำมยนิยอม  
12.7 กำรปฏิเสธค ำขอหรือค ำคดัคำ้น  
12.8 ค ำอธิบำยเก่ียวกบัมำตรกำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภยัของบริษทั ท่ีจดัให้มีกำรป้องกนั

กำรสูญหำย เขำ้ถึง ใช้ เปล่ียนแปลง แกไ้ข หรือเปิดเผยขอ้มูลโดยปรำศจำกอ ำนำจหรือ
โดยมิชอบ 

 
13 สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
  เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตำมท่ีกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก ำหนด 
ดงัต่อไปน้ี 

13.1 สิทธิในกำรถอนควำมยินยอมในกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเจำ้ของขอ้มูลส่วน
บุคคลไดใ้ห้ควำมยินยอมไวแ้ก่บริษทัไดต้ลอดระยะเวลำท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของ
ขอ้มูลส่วนบุคคลอยูก่บับริษทั 

13.2 สิทธิในกำรขอเขำ้ถึงและขอรับส ำเนำขอ้มูลส่วนบุคคล และสิทธิในกำรร้องขอให้เปิดเผย
กำรไดม้ำของขอ้มูลส่วนบุคคลในกรณีท่ีเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไม่ไดใ้ห้ควำมยินยอม
แก่บริษทั 

13.3 สิทธิในกำรขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในรูปแบบท่ี
สำมำรถอ่ำนหรือใชง้ำนโดยทัว่ไป รวมทั้งมีสิทธิ (1) ขอให้บริษทัส่งหรือโอนขอ้มูลส่วน
บุคคลของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลไปยงัผูค้วบคุมอ่ืนเม่ือสำมำรถท ำได้ด้วยวิธีกำร
อตัโนมติั หรือ (2) ขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัผู ้
ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืนโดยตรง เวน้แต่โดยสภำพทำงเทคนิคไม่สำมำรถท ำได ้

13.4 สิทธิในกำรคดัคำ้นกำรประมวลผล (กำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล) 
ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเม่ือใดก็ได ้ภำยใตเ้ง่ือนไขท่ีกฎหมำย
วำ่ดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก ำหนด 

13.5 สิทธิในกำรร้องขอให้บริษัทลบ หรือท ำลำย หรือท ำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูล 
ท่ีไม่สำมำรถระบุตวับุคคลท่ีเป็นเจำ้ของขอ้มูลได ้ภำยใตเ้ง่ือนไขท่ีกฎหมำยว่ำด้วยกำร
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก ำหนด 

13.6 สิทธิในกำรขอใหบ้ริษทัระงบักำรใชข้อ้มูลส่วนบุคคลได ้ภำยใตเ้ง่ือนไขท่ีกฎหมำยวำ่ดว้ย
กำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก ำหนด 
 
 



นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษทั ไทยอีสเทร์ิน กรุ๊ป โฮลดิ้งส์  จ ำกดั 

 

Page 16 of 17 
 

 
13.7 สิทธิในกำรร้องขอให้บริษทัด ำเนินกำรให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 

สมบูรณ์ และไม่ก่อใหเ้กิดควำมเขำ้ใจผดิ 
13.8 สิทธิในกำรร้องเรียนกรณีท่ีบริษทั หรือลูกจำ้ง หรือผูรั้บจำ้งของบริษทัฝ่ำฝืน หรือไม่

ปฏิบติัตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
 

ทั้งน้ี เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลสำมำรถแจง้ควำมประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิในฐำนะเจำ้ของขอ้มูลส่วน
บุคคล หรือร้องเรียนเก่ียวกบักำรประมวลผลขอ้มูลของบริษทั ไดท่ี้ 

 
บริษทั ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ  ำกดั 

  171 หมู่ 2 ต ำบลเขำซก อ ำเภอหนองใหญ่ จงัหวดัชลบุรี 20190 
  อีเมล whistleblower@thaieasterngroup.com  

เบอร์โทรศพัท์ 038-168541-55 ต่อ 220 หรือ 092-2480805 
 
กำรใชสิ้ทธิของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่ำวจะไม่ส่งผลกระทบต่อกำรประมวลผลขอ้มูลส่วน

บุคคลท่ีบริษทัไดด้ ำเนินกำรไปแลว้โดยชอบก่อนกำรปฏิบติัตำมค ำขอของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล อยำ่งไรก็
ดี บริษทัอำจพิจำรณำไม่ด ำเนินกำรตำมค ำขอของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ในกรณีท่ีมีขอ้ยกเวน้ตำมกฎหมำย
หรือสัญญำเพื่อประโยชน์ของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคล หรือเป็นกำรประมวลผล หรือเป็นกำรปฏิบติัตำม
ค ำสั่งศำล หรือหำกบริษทัด ำเนินกำรตำมค ำขอของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลจะส่งผลกระทบท่ีอำจก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยต่อสิทธิและเสรีภำพของบุคคลอ่ืน แลว้แต่กรณี ทั้งน้ี เม่ือกฎหมำยอนุญำต บริษทัอำจเรียกเก็บ
ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบักำรด ำเนินกำรตำมท่ีเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลร้องขอในอตัรำท่ีบริษทัก ำหนด 

นอกจำกน้ี หำกเจำ้ของข้อมูลส่วนบุคคลถอนควำมยินยอมในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษทัสำมำรถประมวลผลขอ้มูลของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลต่อไปโดยอำศยัอ ำนำจในกำรประมวลผล
ขอ้มูลส่วนบุคคลของเจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลตำมกฎหมำย โดยไม่ตอ้งไดรั้บควำมยนิยอมจำกเจำ้ของขอ้มูล
ส่วนบุคคล ทั้งน้ี เป็นไปตำมท่ีกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก ำหนด  

 
14 ระยะเวลาในการเกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
 บริษทัจะจดัเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลในระยะเวลำท่ีจ ำเป็นเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ตำมประเภท
ขอ้มูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท บริษทัอำจเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลไวน้ำนกว่ำระยะเวลำดงักล่ำวเพื่อ
ปฏิบติัตำมกฎหมำยและกฎระเบียบท่ีใชบ้งัคบั ตลอดจนนโยบำยภำยในหรือขอ้ก ำหนดดำ้นกำรปฏิบติังำน
ของเรำ และตำมควำมจ ำเป็นอ่ืนๆ เช่น กรณีท่ีเกิดขอ้พิพำทข้ึน 
 
 

mailto:whistleblower@thaieasterngroup.com 
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15 เจ้าหน้าทีคุ้่มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 บริษทัได้มีกำรด ำเนินกำรแต่งตั้งเจ้ำหน้ำท่ีคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : 
DPO) ในรูปของคณะท ำงำน เพื่อตรวจสอบกำรด ำเนินกำรของบริษทัท่ี เก่ียวกบักำรเก็บรวบรวม ใช้และ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  
รวมถึงกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล โดยรำยละเอียดกำรติดต่อเจำ้หน้ำท่ีคุม้ครองขอ้มูล 
ส่วนบุคคลของบริษทั จะเป็นไปตำมรำยละเอียดท่ีบริษทัประกำศก ำหนด 
 
16 บทก าหนดโทษ 
 หำกบุคลำกรของบริษทั และ/หรือ ผูมี้หนำ้ท่ีรับผดิชอบในกำรด ำเนินงำนเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงตำมหน้ำท่ี
ของตน ละเลย หรือละเวน้ไม่สั่งกำร หรือไม่ด ำเนินกำร หรือสั่งกำร หรือด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงใน
หน้ำท่ีของตน อนัเป็นกำรฝ่ำฝืนนโยบำย และแนวปฏิบติัเก่ียวกบัเร่ืองขอ้มูลส่วนบุคคล จนเป็นเหตุให้เกิด
ควำมผิดตำมกฎหมำย และ/หรือ เกิดควำมเสียหำยข้ึน ผูน้ั้นตอ้งรับโทษทำงวินยัตำมระเบียบของบริษทั โดย
บริษทัจะไม่ประนีประนอมให้กบัควำมผิดใด ๆ ท่ีผูมี้หน้ำท่ีรับผิดชอบไดก้ระท ำข้ึน และผูน้ั้นตอ้งรับโทษ
ทำงกฎหมำยตำมควำมผิดท่ีเกิดข้ึน ทั้งน้ี หำกควำมผิดดงักล่ำวก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่บริษทั และ/หรือ
บุคคลอ่ืนใด บริษทัอำจพิจำรณำด ำเนินคดีตำมกฎหมำยเพิ่มเติมต่อไป 
 
17 การทบทวนนโยบาย 
 เพื่อให้นโยบำยฉบบัน้ีมีควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับสภำวะกำรณ์ สภำพของธุรกิจ หรือ
กฎระเบียบท่ีมีกำรเปล่ียนแปลง จึงก ำหนดให้มีกำรทบทวนนโยบำยฉบบัน้ีเป็นประจ ำทุกปีหรือมีกำร
ปรับปรุงนโยบำยฉบบัน้ีภำยในระยะเวลำท่ีเหมำะสมเพื่อให้สอดคลอ้งกบักฎหมำย ขอ้บงัคบั และนโยบำยท่ี
เก่ียวขอ้ง ในกำรน้ี บริษทัจะแจง้กำรแกไ้ขเพิ่มเติมฉบบัน้ีผำ่นช่องทำงกำรส่ือสำรต่ำงๆ ของบริษทั 

 
นโยบำยฉบบัน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 10 พฤษภำคม 2564 เป็นตน้ไป 

   
        ประกำศ ณ 10 พฤษภำคม 2564             
                บริษทั ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ  ำกดั 
  
 
        ลงช่ือ ...................................................... 
           (นำยอนนต ์สิริแสงทกัษิณ) 
              ประธำนคณะกรรมกำร 

 


