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แนวปฏิบัตเิกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์ 

 
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์เก็บรวบรวม 

ขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลูที่ฝ่ายทรพัยากรมนษุย ์ เก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผย รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียง
ขอ้มลูสว่นบคุคลประเภทดงัตอ่ไปนี ้

1.1 ข้อมูลส่วนตัว เช่น ค าน าหนา้ช่ือ ช่ือ ช่ือกลาง นามสกุล เพศ อายุ สญัชาติ สถานภาพทางการสมรส วนั

เดือนปีเกิด สถานที่เกิด กรุ๊ปเลือด น า้หนกั สว่นสงู ต าหนิ ลายมือช่ือ วิดีโอภาพเคลื่อนไหว ภาพถ่าย ยี่หอ้รถ เลขทะเบียน

รถ ประวตัิการศกึษา ประวตัิการท างาน ทกัษะความรูท้างภาษา ความสามารถพิเศษ งานอดิเรก พฤติกรรม บญัชีสือ่สงัคม

ออนไลน ์ขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบัประกนัสขุภาพ สถานภาพทางการทหาร ขอ้มลูเก่ียวกบับตัรที่ออกใหโ้ดยทางราชการ (เช่น 

บัตรประจ าตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตท างาน ใบขับขี่และใบอนุญาตอื่นๆ และ / หรือใบอนุญาต เช่น

ใบอนญุาตวิชาชีพวิศวกรรม ใบอนญุาตทนายความ และใบอนญุาตผูส้อบบญัชี เป็นตน้)  ขอ้มลูทางการเงิน (เช่น สมดุ

บญัชีธนาคาร เลขที่บญัชี หมายเลขบตัรเครดิต เดบิต ขอ้มลูคา่ใชจ้่าย เงินเดือน คา่จา้ง การกูย้ืมเงิน เป็นตน้) 

1.2 ข้อมูลส าหรับการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ หมายเลขโทรศพัทบ์า้น หมายเลขโทรศพัทท์ี่ท  างาน  

ที่อยู่ตามบตัรประชาชน ที่อยู่ตามทะเบียนบา้น ที่อยู่จดัสง่ไปรษณีย ์ที่อยู่ที่ท  างาน ขอ้มลูผูต้ิดต่อกรณีฉกุเฉิน อีเมล บญัชี

ผูใ้ช ้Line บญัชี Facebook บญัชี Instagram บญัชี Twitter และ/หรือขอ้มลูอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัช่องทางสื่อสงัคมออนไลน ์

และขอ้มลูอื่นๆ ที่มีลกัษณะเดียวกนั 

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เช่น ต าแหนง่งาน รหสัประจ าตวัพนกังาน วนัเริม่งาน วนัสิน้สดุงาน ประวตัิ

การท างาน การประเมินผลการปฏิบตัิงาน ขอ้มูลบนัทึกเวลาการท างาน ขอ้มูลการปฏิบตัิงานนอกสถานที่ การโอนยา้ย 

การเลือ่นต าแหนง่ การปรบัเงินเดือนคา่จา้ง รายละเอียดการรอ้งเรยีน ขอ้มลูการด าเนินคดี ขอ้มลูการลงโทษทางวินยั เป็น

ตน้ 

1.4 ข้อมูลการท าธุรกรรม เช่น หนงัสอืมอบอ านาจด าเนินการตา่งๆ ขอ้มลูตามเอกสารสญัญา 

1.5 ข้อมูลของบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น ขอ้มลูเก่ียวกบัคูส่มรส (ทะเบียนสมรส และ/หรอื เอกสารของคูส่มรส เชน่ 

ส าเนาบตัรประชาชน ขอ้มลูรายได ้เป็นตน้) ขอ้มลูเก่ียวกบับตุร (สตูิบตัร จ านวนบตุร เพศ ส าเนาบตัรประชาชน ผลการ

เรยีน ใบแจง้คา่เลา่เรยีน หนงัสอืรบัรองการเรยีน เป็นตน้) 

1.6 ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว เป็นขอ้มลูสว่นบคุคลที่เป็นเรือ่งสว่นตวัอย่างแทจ้ริง เป็นขอ้มลูที่ละเอียดออ่น
และสุม่เสี่ยงต่อการน าไปใชใ้นการเลือกปฏิบตัิอยา่งไม่เป็นธรรม ดงันัน้ จึงตอ้งด าเนินการดว้ยความระมดัระวงัเป็นพิเศษ 
เช่น เผา่พนัธ ์เชือ้ชาติ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง พฤติกรรมทางเพศ  ประวตัิอาชญากรรม ขอ้มลูสขุภาพและขอ้มลู
ทางการแพทย ์ขอ้มลูชีวภาพ (เช่น ขอ้มลูภาพจ าลองใบหนา้ ขอ้มลูจ าลองม่านตา หรือขอ้มลูจ าลองลายนิว้มือ) ในกรณีที่
ฝ่ายทรพัยากรมนุษย์ มีความจ าเป็นตอ้งเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวดังกล่าว ฝ่าย
ทรพัยากรมนษุยจ์ะด าเนินการภายใตค้วามยินยอมอยา่งชดัเจนจากเจา้ของขอ้มลู หรอืตามที่กฎหมายอนญุาตใหท้ าได ้ 
 หากเจา้ของขอ้มลูไดใ้หข้อ้มลูสว่นบคุคลเก่ียวกบัสมาชิกในครอบครวั หรอืบคุคลอื่นใดนอกจากตวัเจา้ของขอ้มลู
เองใหแ้ก่ฝ่ายทรพัยากรมนษุย ์ฝ่ายทรพัยากรมนษุยจ์ะถือวา่เจา้ของขอ้มลูมีหนา้ที่รบัผิดชอบ รบัรองและรบัประกนัตอ่ฝ่าย
ทรพัยากรมนษุย ์ในการแจง้สทิธิของบคุคลอื่นท่ีมีตามนโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของบรษัิท และเจา้ของขอ้มลูตอ้ง
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รบัผิดชอบในการขอความยินยอมที่จ าเป็นจากบุคคลอื่นนัน้ เพื่อให้ฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์สามารถใชข้อ้มูลส่วนบุคคล
ดงักลา่วตามนโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของบรษัิทได ้ 

2. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างการสรรหาและขั้นตอนการสัมภาษณ์งาน  

ที่ไดส้่งมอบไวใ้นใบสมคัร ใบสมคัรออนไลน ์และ/หรือผ่านช่องทางอื่นๆ (เช่น บอรด์สมคัรงาน ผ่านบริษัทรบัจัดหางาน  
สือ่โซเชียล งานนดัพบแรงงาน การสบืคน้จากเว็บไซตส์มคัรงาน เป็นตน้) ฝ่ายทรพัยากรมนษุย ์อาจเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่น
บคุคลจากแหลง่อื่นๆ หรอืผา่นมาทางบรษัิทในเครอื บรษัิทยอ่ย บรษัิทอื่น หรอืพนัธมิตรทางธุรกิจ  

3. วัตถุประสงคก์ารเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ฐานทางกฎหมาย 
3.1 วตัถุประสงคท์ีอ่าศัยความยนิยอม 
ฝ่ายทรพัยากรมนษุย ์อาจอาศยัความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือ เปิดเผยขอ้มูลส่วนบคุคลทั่วไป

และ/หรอื ขอ้มลูสว่นบคุคลที่ละเอียดออ่นของเจา้ของขอ้มลูเพื่อวตัถปุระสงคต์อ่ไปนี ้
3.1.1  ขอ้มูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนตามที่ปรากฏในเอกสารราชการ (เช่น ขอ้มูลศาสนาบนบัตร

ประจ าตวัประชาชน) เพื่อพิสจูนแ์ละยืนยนัตวัตน   
3.1.2  ขอ้มูลสขุภาพ (เช่น ใบรบัรองแพทย)์ เพื่อตรวจสอบประวตัิ คุณสมบตัิและความเหมาะสมใน

การจา้งงาน เพื่อตรวจสอบและติดตามการปฏิบตัิงานระหว่างการจา้งงาน เพื่อเก็บประวตัิการท างาน เพื่อจดัตารางการ
เขา้ท างาน เพื่อใหว้นัลา เพื่อประกอบการจดัหาและเบิกจ่ายสวสัดิการ ค่ารกัษาพยาบาล ตรวจสขุภาพประจ าปี และการ
ท าประกนั เพื่อวิเคราะหป์รบัปรุงการบรหิารงานดา้นทรพัยากรบคุคล เพื่อการปฏิบตัิตามกฎหมายหรอืค าสั่งของหนว่ยงาน
รฐัในกรณีที่ไมส่ามารถอา้งอิงฐานทางกฎหมายอื่นได ้เช่น เพื่อน าสง่แก่หนว่ยงานรฐัที่เก่ียวขอ้งกบัการควบคมุโรค 

3.1.3 ประวตัิอาชญากรรม เพื่อตรวจสอบประวตัิ คณุสมบตัิและความเหมาะสมในการจา้งงานในบาง
ต าแหนง่ และ/หรอื เพื่อขึน้บญัชีพนกังานทจุรติรา้ยแรง (Blacklist) 

3.1.4  ขอ้มลูความพกิาร เพื่อตรวจสอบประวตัิ คณุสมบตัิและความเหมาะสมในการจา้งงาน และ/หรอื 
เพื่อจดัการเรือ่งรอ้งเรยีน ค านวณและจ่ายตามกองทนุคนพิการ 

3.1.5  ขอ้มลูชีวภาพ (เช่น การแสกนใบหนา้ หรอืการแสกนลายนิว้มือ) เพื่อการเขา้ออกพืน้ท่ีท างาน 
และ/หรอื บนัทกึเวลาการเขา้ออก 

3.1.6 ขอ้มูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนตามรายละเอียดที่ รอ้งเรียน/การแจ้งเหตุ และตามคดี (เช่น 
ศาสนา ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ) เพื่อรับเรื่องรอ้งเรียนและแก้ไขปัญหา เพื่อการบันทึกและตรวจสอบข้อมูล ขอ
รายละเอียดเพิ่มเติม สง่ขอ้มลูเบาะแส และ/หรอื ติดตอ่ประสานงาน  

3.2 วัตถุประสงคท์ี่อาจอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคล 

3.2.1 ฐานการปฏิบัติตามสญัญา เพื่อการเริ่มตน้หรือปฏิบัติตามขอ้ตกลงการจ้างแรงงานระหว่าง
บรษัิทกบัเจา้ของขอ้มลู หากเจา้ของขอ้มลูเป็นพนกังาน หรอืสญัญาจา้งท าของหากเจา้ของขอ้มลูเป็นคนท างาน ฯลฯ 

3.2.2 ฐานการปฏิบตัิตามกฎหมาย เพื่อการปฏิบตัิตามภาระหนา้ที่ความรบัผิดตามกฎหมายของบรษัิท ฯลฯ 
3.2.3 ฐานประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย เป็นการกระท าเพื่อประโยชนโ์ดยชอบของบริษัทฯ และ

ประโยชนโ์ดยชอบของบคุคลภายนอก 
  3.2.4  ฐานการปอ้งกนัหรอืระงบัอนัตรายตอ่ชีวิต รา่งกาย หรอืสขุภาพของบคุคล 
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3.2.5 ฐานประโยชนส์าธารณะ ส าหรบัการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชนส์าธารณะ หรือปฏิบตัิหนา้ที่ใน
การใชอ้  านาจรฐั  

3.2.6  เพื่อการก่อตัง้และยกขึน้ตอ่สูซ้ึง่สทิธิเรยีกรอ้งตามกฎหมายในอนาคต และ/หรอื  
3.2.7 เพื่อความจ าเป็นในการปฏิบตัิตามกฎหมาย เช่น เพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคเ์ก่ียวกบัการประเมิน

ความสามารถในการท างานของลกูจา้ง การคุม้ครองแรงงาน หรอืประกนัสงัคม หรอืฐานทางกฎหมายอื่นๆ ตามที่กฎหมาย
ว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลอนุญาต (แลว้แต่กรณี) ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับความสมัพนัธ์ที่มีระหว่างเจา้ของขอ้มูลกับ
บรษัิท โดยฝ่ายทรพัยากรมนษุยอ์าจเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรอื เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลูเพื่อวตัถปุระสงค์
ดงัตอ่ไปนี ้

1) เพื่อการจัดการที่เก่ียวขอ้งกับการสมัครงาน และ/หรือ การจ้างงาน เช่น การบันทึกขอ้มูลที่เก็บ
รวบรวมจากผูส้มคัรงานในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสมคัรงาน การยืนยนัตวัตนและตรวจสอบประวตัิ การ
ประเมินความเหมาะสมและคณุสมบตัิของผูส้มคัรงาน การตดัสินใจจา้งงาน การเขา้ท าสญัญาจา้งงาน และ/หรือ การ
ก าหนดเงินเดือน สวสัดิการและขอ้มลูสญัญาพืน้ฐานอื่นๆ ในต าแหนง่ใดต าแหนง่หนึง่  

2) เพื่อการติดต่อสื่อสาร เช่น การติดต่อสื่อสารที่เก่ียวกับการสมัภาษณ์งานของเจา้ของขอ้มูล การ
จดัสง่เอกสาร เพื่อติดต่อบคุคลอา้งอิงของเจา้ของขอ้มลูในกรณีจ าเป็นและฉกุเฉิน และ/หรือ เพื่อประชาสมัพนัธข์่าวสาร
และกิจกรรมตา่งๆ  

3) เพื่อการบริหาร การจ่ายค่าตอบแทน และการใหส้วัสดิการ เช่น เพื่อจ่ายเงินเดือนและเบิกจ่าย
สวสัดิการ ค่าใชจ้่าย โบนสั ค่าชดเชย เงินทดแทน การตรวจสขุภาพประจ าปี การจดัการ/อนมุตัิวนัลา ประกนัสงัคม การ
จดัการกองทนุส ารองเลีย้งชีพ เป็นตน้ 

4) เพื่อการบรหิารทรพัยากรบคุคลและการจดัการความสมัพนัธท์างการจา้งงาน เช่น เพื่อบนัทึกขอ้มลู
และประวตัิการท างาน เพื่อติดตามการท างานและชั่วโมงท างาน การจัดการกิจกรรมที่เก่ียวกบัการท างาน เพื่อประเมิน
ความสามารถ ความเหมาะสมและผลการท างาน การพิจารณา ปรบั ยา้ย เปลีย่นต าแหนง่หรอืที่ท างาน เพื่อพิจารณาปรบั
เงินเดือน เพื่อจดัการและแกไ้ขเรื่องรอ้งเรียน การด าเนินการทางวินยั การเลิกจา้ง การออกจากงานและการเกษียณอาย ุ
การออกเอกสารหรอืหนงัสอืรบัรอง เช่น หนงัสอืรบัรองการท างาน  

5) เพื่อการจดัอบรม เช่น การจดัปฐมนิเทศ การจดัฝึกอบรมและสมัมนาทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร 
ตลอดจนการอ านวยความสะดวกในการจดังานและประเมินผลการอบรมและความพงึพอใจของผูเ้ขา้อบรม  

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล 
ฝ่ายทรพัยากรมนษุยจ์ะไมเ่ปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลูตอ่บคุคลภายนอกเวน้แต ่ไดแ้จง้แก่เจา้ของ

ขอ้มลูสว่นบคุคลโดยชอบแลว้ และ/หรือ ไดร้บัความยินยอมจากเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล หรือมีความจ าเป็นตอ้งเปิดเผย
หรือรายงานขอ้มูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลตามกฎหมายใหแ้ก่หน่วยงานราชการ เช่น ส านักงานประกันสังคม 
กรมสรรพากร กรมพฒันาฝีมือแรงงาน กรมสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 
และหนว่ยงานอื่นๆ ตามที่กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของบรษัิทก าหนด 

นอกจากนี ้ฝ่ายทรพัยากรมนษุย ์อาจจ าเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลูใหแ้ก่บคุคลภายนอก
ที่เก่ียวข้องตามวัตถุประสงค์ที่ไดร้ะบุไวข้้างตน้ เพื่อด าเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม การขอ
ค าปรกึษาทางกฎหมาย การด าเนินคดี และการด าเนินการอื่นใดที่จ  าเป็นตอ่การประกอบธุรกิจ 

5. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลา มาตรการในการรักษาความปลอดภยั และการท าลาย 
ฝ่ายทรพัยากรมนษุยจ์ะเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลไวใ้นลกัษณะรูปแบบเอกสาร, อีเมล, ซอฟแวรค์อมพิวเตอร,์ 

คลาวด ์(Cloud) และหรอืโปรแกรมอื่นที่เก่ียวขอ้ง โดยจดัใหม้ีมาตรการในการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบคุคลที่
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เหมาะสมเพื่อป้องกนัการ สญูหาย การเขา้ถึง ใช ้เปลี่ยนแปลง แกไ้ข หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลโดยมิชอบ หรือกระท า
โดยปราศจากอ านาจโดยชอบดว้ยกฎหมาย โดยฝ่ายทรพัยากรมนษุยม์ีการจ ากดัการเขา้ถึงเครื่องคอมพิวเตอรส์ว่นบคุคล
เพื่อปอ้งกนัมิใหม้ีการเขา้สูร่ะบบคอมพิวเตอรโ์ดยไมไ่ดร้บัอนญุาต โดยการก าหนด Username และ Password ของเครือ่ง
คอมพิวเตอร ์และจดัใหม้ีกญุแจส าหรบัลอ็คตูจ้ดัเก็บเอกสาร 

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตราบเท่าที่จ  าเป็นตาม
วตัถปุระสงคท์ี่ระบไุวใ้นนโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล โดยจะพิจารณาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บรกัษาขอ้มลู
ส่วนบุคคลจากระยะเวลาการท าสญัญาจา้งงาน และอายุความตามกฎหมาย โดยจะท าการเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่
จ  าเป็น ซึง่มีรายละเอียดประเภทของเอกสารที่จดัเก็บ ระยะเวลาการเก็บรวบรวม และการท าลาย ดงันี ้

ล าดับที ่ ประเภท ระยะเวลาจัดเก็บ การท าลาย 
1 ขอ้มลูผูส้มคัรงาน,  ผูเ้ขา้รบัการ

สมัภาษณง์าน 
3 เดือน นบัแตว่นัท่ีสิน้สดุ
วตัถปุระสงคใ์นการ
ประมวลผลขอ้มลู 

ฝ่ายทรพัยากรมนษุยจ์ะท าการ 
ลบ ท าลาย หรอืท าใหข้อ้มลูไม่
สามารถระบตุวัตนได ้ภายใน 2 ปี 
นบัแตส่ิน้สดุระยะเวลาการจดัเก็บ
รกัษาตามที่ก าหนดไวข้า้งตน้ 

ทัง้นีย้กเวน้กรณีเพื่อการก่อตัง้ 
และ/หรอื ยกขึน้ตอ่สูซ้ึง่สทิธิ
เรยีกรอ้งตามกฎหมาย ฝ่าย
ทรพัยากรมนษุยจ์ะยงัคงเก็บ
ขอ้มลูตอ่ไปจนกวา่จะเสรจ็สิน้
กระบวนการทางกฎหมาย และท า
การ ลบ ท าลาย หรอืท าใหข้อ้มลู
ไมส่ามารถระบตุวัตนได ้ภายใน 2 
ปี นบัแตส่ิน้สดุระยะเวลาการ
จดัเก็บรกัษาตามที่ก าหนดไว้
ขา้งตน้ 

2 ขอ้มลูพนกังานปัจจบุนั, กรรมการ
บรษัิท, ผูบ้รหิาร, ที่ปรกึษา, 
นกัศกึษาฝึกงาน 

ตลอดอายงุานของพนกังาน/ 
การด ารงต าแหนง่ในบรษัิท 
และบรษัิทยอ่ย 

3 ขอ้มลูของอดตีพนกังาน, กรรมการ
บรษัิท, ผูบ้รหิาร, ที่ปรกึษา, 
นกัศกึษาฝึกงาน 

3 ปี นบัแตว่นัท่ีพน้สภาพการ
เป็นพนกังาน/ การด ารง
ต าแหนง่ในบรษัิท และบรษัิท
ยอ่ย หรอืตามที่กฎหมายที่
เก่ียวขอ้งก าหนด 
 
 

 
ทัง้นี ้ในกรณีที่เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล มีความประสงคข์อใหฝ่้ายทรพัยากรมนษุยท์ าการ ลบ ท าลาย หรอืท าให้

ขอ้มลูไม่สามารถระบตุวัตนไดก้่อนสิน้ระยะเวลาการจดัเก็บขา้งตน้นัน้ หากขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลา่วหมดความจ าเป็นใน
การประมวลผลตามวตัถปุระสงค ,์ เจา้ของขอ้มลูขอถอนความยินยอมในการใชข้อ้มลู, ขอ้มลูถกูใชป้ระมวลผลโดยไม่ถกู
กฎหมาย รวมทัง้บริษัทไม่มีความจ าเป็นตอ้งใชข้อ้มลูดงักล่าวในการประมวลผลเพื่อใหก้ารด าเนินงานของบริษัทบรรลผุล 
ฝ่ายทรพัยากรมนษุยจ์ะท าการ ลบ ท าลายหรอืท าใหข้อ้มลูไมส่ามารถระบตุวัตนได ้ภายใน 30 วนันบัแตไ่ดร้บัค ารอ้งขอใช้
สิทธิจากเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล อย่างไรก็ตามบริษัทสามารถปฏิเสธค ารอ้งขอได้ภายใตเ้ง่ือนไขตามพระราชบญัญัติ
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 
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แนวปฏิบัตเิกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ของฝ่ายการเงิน  

 
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลที่ฝ่ายการเงนิเก็บรวบรวม 

ขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลูที่ฝ่ายการเงิน เก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผย รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงขอ้มลูสว่นบคุคล
ประเภทดงัตอ่ไปนี ้

1.1 ข้อมูลส่วนตัว เช่น ช่ือ-นามสกุล ค าน าหนา้ช่ือ เพศ วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน เลขที่
หนงัสือเดินทาง เลขที่บตัรประจ าตวัผูเ้สียภาษี สญัชาติ อายุ รวมถึงขอ้มลูที่มีความอ่อนไหว ไดแ้ก่ ศาสนา เชือ้ชาติ ซึ่ง
ไดร้บัความยินยอมตามกฎหมายจากเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล หรอืมีความจ าเป็นตามที่กฎหมายอนญุาตใหด้ าเนินการได ้

1.2 ข้อมูลส าหรับการติดต่อ เช่น ที่อยู ่หมายเลขโทรศพัท ์หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ อีเมล ที่อยูต่ามบตัรประชาชน ที่
อยูต่ามทะเบียนบา้น ที่อยูท่ี่ท  างาน ที่อยูท่ี่สามารถสง่เอกสารได ้

1.3 ข้อมูลทางการเงินและธุรกิจ เช่น รายละเอียดบญัชีธนาคาร หนงัสือมอบอ านาจกรณีมอบอ านาจยินยอมให้
ผูอ้ื่นเป็นผูร้บัเงินแทน 

2. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล 
ฝ่ายการเงินอาจเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลูจากการที่เจา้ของขอ้มลูเป็นผูใ้หข้อ้มลูสว่นบคุคลของ

เจา้ของขอ้มลูแก่ตน้สงักดั เช่น ฝ่ายจดัซือ้จดัจา้ง ฝ่ายขาย และน าสง่ขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลา่วใหแ้ก่ฝ่ายการเงิน เพื่อใช้
เป็นขอ้มูลส าหรบัการจ่ายช าระ และ รบัช าระ เป็นตน้ รวมถึงฝ่ายการเงิน อาจไดร้บัขอ้มลูส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มลู
เพิ่มเติมจากแหลง่อื่น เช่น การสบืคน้จากเว็บไซตข์องกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เว็บไซตข์องธนาคารแหง่ประเทศไทย ขอ้มลู
จากการสอบถามผา่นคอลเซ็นเตอรข์องแตล่ะธนาคาร เป็นตน้ 

3. วัตถุประสงคก์ารเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ฐานทางกฎหมาย 
ฝ่ายการเงินเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลู เพื่อวตัถปุระสงคห์ลายประการภายใต ้

ฐานทางกฎหมาย ดงัตอ่ไปนี ้
 3.1 เพื่อจดัเก็บใชเ้ป็นขอ้มลูในการเปิดหนา้บญัชีส าหรบัลกูคา้ และคูค่า้  

3.2 เพื่อจดัเก็บใชเ้ป็นขอ้มลูในการรบัช าระเงินและจ่ายช าระเงิน ตามเง่ือนไขการคา้หรอืเง่ือนไขทางธุรกิจ  
3.3 เพื่อจดัเก็บใชเ้ป็นขอ้มลูในการยื่นแบบและช าระภาษีตามมาตราประมวลรษัฎากร 
3.4 เพื่อจดัเก็บใชเ้ป็นขอ้มลูและเป็นหลกัฐานในกรณีที่การจ่ายช าระไม่ตรงเง่ือนไขหรือผิดเง่ือนไขการคา้ ตาม

สญัญาหรอืใบเปิดหนา้บญัชี 
ก) เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการตรวจสอบและยืนยนัตวัตนเก่ียวกบัการเขา้ท าธุรกรรมหรอืนิติกรรม 
ข) เพื่อรองรบัการเรียกตรวจสอบจากหนว่ยงานที่เก่ียวขอ้ง เช่น กรมสรรพากร กรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

ธนาคารแหง่ประเทศไทย หนว่ยงานตรวจสอบเครดิตบโูร ผูต้รวจสอบบญัชี โดยอาจเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของ
เจา้ของขอ้มลูแก่หนว่ยงานดงักลา่ว รวมถึงที่ปรกึษาอื่นใดเพื่อวตัถปุระสงคด์งักลา่ว 

ค) เพื่อปอ้งกนัการกระท าผิด หรอืการกระท าที่มิชอบดว้ยกฎหมาย 
3.5 ฐานความยินยอม ฝ่ายการเงินจะด าเนินกิจกรรมตามวตัถปุระสงคด์งัต่อไปนี ้เมื่อไดร้บัความยินยอมจาก
เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล 

ก) เมื่อไดร้บัความยินยอมตามกฎหมายจากเจา้ของขอ้มลู เพื่อเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่น
บคุคลที่ออ่นไหว ซึง่ไดแ้ก่ ขอ้มลูสว่นบคุคลที่ออ่นไหวที่ปรากฎในบตัรประจ าตวัประชาชนเพื่อการยืนยนัตวัตน 
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4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล 
ฝ่ายการเงิน จะไม่เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มูลต่อบคุคลภายนอกเวน้แต่ ไดแ้จง้แก่เจา้ของขอ้มูลส่วน

บคุคลโดยชอบแลว้ และ/หรอื ไดร้บัความยินยอมจากเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล หรอืมีความจ าเป็นตอ้งเปิดเผยหรอืรายงาน
ขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลตามกฎหมายใหแ้ก่หน่วยงานราชการ เช่น กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กรมสรรพากร                  
ผูต้รวจสอบบญัชี และหนว่ยงานอื่นๆ ตามที่กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของบรษัิทฯ ก าหนด 

นอกจากนีฝ่้ายการเงินอาจจ าเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลูใหแ้ก่บคุคลภายนอกที่เก่ียวขอ้งตาม
วตัถปุระสงคท์ี่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ เพื่อด าเนินการเก่ียวกบัการตรวจสอบบญัชี การขอค าปรกึษาทางกฎหมาย การตรวจสอบ 
การประเมิน การด าเนินคดี และการด าเนินการอื่นใดที่จ  าเป็นตอ่การประกอบธุรกิจ 

5. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลา มาตรการในการรักษาความปลอดภยั และการท าลาย 
ฝ่ายการเงินจะเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลไวใ้นลกัษณะรูปแบบเอกสาร, อีเมล, ซอฟแวรค์อมพิวเตอร,์ คลาวด ์(Cloud) 

และหรือโปรแกรมอื่นที่เก่ียวขอ้ง โดยจัดใหม้ีมาตรการในการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบคุคลที่เหมาะสมเพื่อ
ป้องกนัการ สญูหาย การเขา้ถึง ใช ้เปลี่ยนแปลง แกไ้ข หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลโดยมิชอบ หรือกระท าโดยปราศจาก
อ านาจโดยชอบดว้ยกฎหมาย โดยฝ่ายการเงินมีการจ ากดัการเขา้ถึงเครื่องคอมพิวเตอรส์ว่นบคุคลเพื่อป้องกนัมิใหม้ีการ
เขา้สู่ระบบคอมพิวเตอรโ์ดยไม่ไดร้บัอนุญาต โดยการก าหนด Username และ Password ของเครื่องคอมพิวเตอร ์และ           
จดัใหม้ีกญุแจส าหรบัลอ็คตูจ้ดัเก็บเอกสาร 

ฝ่ายการเงินจะเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลตราบเท่าที่จ  าเป็นตามวตัถปุระสงคท์ี่ระบไุวใ้น
นโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล โดยจะพิจารณาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลจากระยะเวลา
การท านโยบายบริษัท เพื่อรองรบัการตรวจสอบของกรมสรรพากร โดยจะท าการเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จ  าเป็น ซึ่งมี
รายละเอียดประเภทของเอกสารที่จดัเก็บ ระยะเวลาการเก็บรวบรวม และการท าลาย ดงันี ้

 
ล าดับที ่ ประเภท ระยะเวลาจัดเก็บ การท าลาย 

1 ขอ้มลูสว่นตวัประกอบการ 
รบัช าระ/จ่ายช าระ  
 
 

5 ปี นบัแตว่นัท่ีสิน้สดุ
วตัถปุระสงคใ์นการ
ประมวลผลขอ้มลู 

ฝ่ายการเงิน จะท าการ ลบ ท าลาย 
หรอืท าใหข้อ้มลูไมส่ามารถระบุ
ตวัตนได ้ภายใน 5 ปี นบัแตส่ิน้สดุ
ระยะเวลาการจดัเก็บรกัษาตามที่
ก าหนดไวข้า้งตน้ 

ทัง้นีย้กเวน้กรณีเพื่อการก่อตัง้ 
และ/หรอื ยกขึน้ตอ่สูซ้ึง่สทิธิ
เรยีกรอ้งตามกฎหมาย ฝ่าย
การเงินจะยงัคงเก็บขอ้มลูตอ่ไป
จนกวา่จะเสรจ็สิน้กระบวนการ
ทางกฎหมาย และท าการ ลบ 
ท าลาย หรอืท าใหข้อ้มลูไม่
สามารถระบตุวัตนได ้ภายใน 2 ปี 
นบัแตส่ิน้สดุระยะเวลาการจดัเก็บ
รกัษาตามที่ก าหนดไวข้า้งตน้ 

2 ขอ้มลูสว่นตวัประกอบการยื่นแบบ
ช าระภาษี กรมสรรพากร 

5 ปี นบัแตว่นัท่ีสิน้สดุ
วตัถปุระสงคใ์นการ
ประมวลผลขอ้มลู 

3 สญัญาและเอกสารประกอบ 
(ส าเนา) 

5 ปี นบัแตว่นัท่ีสิน้สดุ
วตัถปุระสงคใ์นการ
ประมวลผลขอ้มลู 
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ทัง้นีใ้นกรณีที่เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล มีความประสงคข์อใหฝ่้ายการเงินท าการ ลบ ท าลาย หรือท าใหข้อ้มลูไม่
สามารถระบุตวัตนไดก้่อนสิน้ระยะเวลาการจัดเก็บขา้งตน้นัน้ หากขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวหมดความจ าเป็นในการ
ประมวลผลตามวัตถุประสงค์, เจ้าของขอ้มูลขอถอนความยินยอมในการใชข้อ้มูล , ขอ้มูลถูกใชป้ระมวลผลโดยไม่ถูก
กฎหมาย รวมทัง้บริษัทไม่มีความจ าเป็นตอ้งใชข้อ้มลูดงักลา่วในการประมวลผลเพื่อใหก้ารด าเนินงานของบริษัทบรรลผุล 
ฝ่ายกฎหมายจะท าการ ลบ ท าลายหรือท าใหข้อ้มลูไม่สามารถระบตุวัตนได ้ภายใน 30 วนันบัแต่ไดร้บัค ารอ้งขอใชส้ิทธิ
จากเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล อยา่งไรก็ตามบรษัิทสามารถปฏิเสธค ารอ้งขอไดภ้ายใตเ้ง่ือนไขตามพระราชบญัญตัิคุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 
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แนวปฏิบัตเิกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ของฝ่ายบัญชี 

 
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลที่ฝ่ายบัญชีเก็บรวบรวม 

ขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลูที่ฝ่ายบญัชีเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงขอ้มลูสว่นบคุคล
ประเภทดงัตอ่ไปนี ้

1.1 ขอ้มลูสว่นตวั เช่น ช่ือ-นามสกลุ ค าน าหนา้ช่ือ เพศ วนัเดือนปีเกิด หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน เลขที่หนงัสือ
เดินทาง เลขที่บตัรประจ าตวัผูเ้สยีภาษี สญัชาติ อาย ุรวมถึงขอ้มลูที่มีความออ่นไหว ไดแ้ก่ ศาสนา เชือ้ชาติ ซึง่ไดร้บัความ
ยินยอมตามกฎหมายจากเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล หรอืมีความจ าเป็นตามที่กฎหมายอนญุาตใหด้ าเนินการได้ 

1.2 ขอ้มลูเพื่อการติดตอ่ เช่น ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ อีเมล 
1.3 ขอ้มูลทางการเงินและธุรกิจ เช่น หมายเลขบญัชีเงินฝากธนาคาร ขอ้มูลการท าธุรกรรม รายละเอียดราคาและ

ผลติภณัฑ ์

2. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล 
ฝ่ายบญัชีอาจเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลจากการที่เจา้ของขอ้มูลเป็นผูใ้หข้อ้มูลส่วนบุคคลของ

เจา้ของขอ้มลูแก่ฝ่ายบญัชีโดยตรง เช่น การเปิดหนา้บญัชีกบับรษัิท การท าสญัญา เป็นตน้  

3. วัตถุประสงคก์ารเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ฐานทางกฎหมาย 

ฝ่ายบญัชีเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลู เพื่อวตัถปุระสงคภ์ายใตฐ้านทางกฎหมาย 
ดงัตอ่ไปนี ้

3.1 ฐานการปฏิบัติตามสญัญา เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานเก่ียวกับการปฏิบัติตามสญัญา การเขา้ท า
สญัญาระหวา่งกนั รวมถึงการช าระเงินตามสญัญา ฯลฯ 

3.2 ฐานการปฏิบตัิตามกฎหมาย เพื่อความจ าเป็นในการก่อตัง้สิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย เพื่อเป็นหลกัฐานใน
การยกขึน้เป็นขอ้ต่อสูส้ิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย การปฏิบตัิตามค าสั่งของศาลหรือตามค าสั่งของหน่วยงานราชการที่มี
อ  านาจตามกฎหมาย รวมถึงการเปิดเผยหรอืรายงานขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลูใหแ้ก่หนว่ยงานราชการท่ีมีอ  านาจ
ตามกฎหมาย ฯลฯ 

3.3 ฐานประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย โดยค านึงถึงความไดส้ดัสว่นและความคาดหมายโดยประโยชนท์ี่ไดม้ี
ความสมดลุกบัสทิธิขัน้พืน้ฐานของเจา้ของขอ้มลูเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล เพื่อวตัถปุระสงคด์งัตอ่ไปนี  ้

ก) เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการตรวจสอบและยืนยนัตวัตนเก่ียวกบัการเขา้ท าธุรกรรมการคา้เชิงพาณิชย์ 
ข) เพื่อการตรวจสอบจากหนว่ยงานที่เก่ียวขอ้ง และการขอค าปรกึษา เก่ียวกบัการก่อตัง้สิทธิเรียกรอ้ง

ตามกฎหมาย หรือการพิสจูนใ์นกระบวนการทางกฎหมาย โดยอาจเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลู 
ไดแ้ก่ ผูต้รวจสอบบญัชีภายในและภายนอก และหนว่ยงานรฐัที่เก่ียวขอ้ง เช่น กรมสรรพากร 

ค) เพื่อปอ้งกนัการกระท าผิด หรอืการกระท าที่มิชอบดว้ยกฎหมาย 
3.4 ฐานความยินยอม ฝ่ายบัญชีจะด าเนินกิจกรรมตามวตัถุประสงคด์ังต่อไปนี ้เมื่อไดร้บัความยินยอมจาก
เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล 

ก) เมื่อไดร้บัความยินยอมตามกฎหมายจากเจา้ของขอ้มลู เพื่อเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่น
บคุคลที่ออ่นไหว ซึง่ไดแ้ก่ ขอ้มลูสว่นบคุคลที่ออ่นไหวที่ปรากฎในบตัรประจ าตวัประชาชนเพื่อการยืนยนัตวัตน 
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4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล 
ฝ่ายบญัชีจะไมเ่ปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลูตอ่บคุคลภายนอกเวน้แต ่ไดแ้จง้แก่เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล

โดยชอบแลว้ และ/หรอื ไดร้บัความยินยอมจากเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล หรอืมีความจ าเป็นตอ้งเปิดเผยหรอืรายงานขอ้มลู
สว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลูตามกฎหมายใหแ้ก่หน่วยงานราชการ เช่น กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กรมสรรพากร กระทรวง
วฒันธรรมและหนว่ยงานอื่นๆ ตามที่กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของบรษัิท ก าหนด 

นอกจากนีฝ่้ายบญัชีอาจจ าเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มูลใหแ้ก่บคุคลภายนอกที่เก่ียวขอ้งตาม
วัตถุประสงคท์ี่ไดร้ะบุไวข้า้งตน้ เพื่อด าเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบบัญชี และการด าเนินการอื่นใดที่จ  าเป็นต่อการ
ด าเนินธุรกิจ 

5. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลา มาตรการในการรักษาความปลอดภยั และการท าลาย 
ฝ่ายบญัชีจะเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลไวใ้นลกัษณะรูปแบบเอกสาร, อีเมล, ซอฟแวรค์อมพิวเตอร,์ คลาวด ์(Cloud) 

และ/หรือ โปรแกรมอื่นที่เก่ียวขอ้ง โดยจดัใหม้ีมาตรการในการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบคุคลที่เหมาะสมเพื่อ
ป้องกนัการ สญูหาย การเขา้ถึง ใช ้เปลี่ยนแปลง แกไ้ข หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลโดยมิชอบ หรือกระท าโดยปราศจาก
อ านาจโดยชอบดว้ยกฎหมาย โดยฝ่ายบญัชีมีการจ ากดัการเขา้ถึงเครือ่งคอมพิวเตอรส์ว่นบคุคลเพื่อปอ้งกนัมิใหม้ีการเขา้สู่
ระบบคอมพิวเตอรโ์ดยไมไ่ดร้บัอนญุาต โดยการก าหนด Username และ Password ของเครื่องคอมพิวเตอร ์และ จดัใหม้ี
กญุแจส าหรบัลอ็คตูจ้ดัเก็บเอกสาร 

ฝ่ายบญัชีจะเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลสว่นบุคคลตราบเท่าที่จ  าเป็นตามวตัถปุระสงคท์ี่ระบไุวใ้น
นโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล โดยจะพิจารณาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลตามระยะเวลา
เปิด-ปิดหนา้บญัชีคู่คา้ และอายุความตามกฎหมาย โดยจะท าการเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จ  าเป็น ซึ่งมีรายละเอียด
ประเภทของเอกสารที่จดัเก็บ ระยะเวลาการเก็บรวบรวม และการท าลาย ดงันี ้

 
ล าดับที ่ ประเภท ระยะเวลาจัดเก็บ การท าลาย 

1 เอกสารเปิดหนา้บญัชีเจา้หนี ้-
ลกูหนี ้

เมื่อปิดบญัชีคูค่า้ 
 

ฝ่ายบญัชีจะท าการ ลบ ท าลาย 
หรอืท าใหข้อ้มลูไมส่ามารถระบุ
ตวัตนได ้ภายใน 2 ปี นบัแตส่ิน้สดุ
ระยะเวลาการจดัเก็บรกัษาตามที่
ก าหนดไวข้า้งตน้ 

ทัง้นีย้กเวน้กรณีเพื่อใชส้ทิธิ
เรยีกรอ้งตามกฎหมาย ฝ่ายบญัชี
จะยงัคงเก็บขอ้มลูตอ่ไปจนกวา่จะ
เสรจ็สิน้กระบวนการทางกฎหมาย 
และท าการ ลบ ท าลาย หรอืท าให้
ขอ้มลูไมส่ามารถระบตุวัตนได ้
ภายใน 2 ปี นบัแตส่ิน้สดุ
ระยะเวลาการจดัเก็บรกัษาตามที่
ก าหนดไวข้า้งตน้ 

2 เอกสารทางบญัชีเพื่อบนัทกึบญัชี
จ่ายคา่สนิคา้และบรกิารบคุคล
ธรรมดา 

แบบเอกสาร 5 ปี ตาม พรบ.
การบญัชี พ.ศ. 2543 มาตรา5 
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ทัง้นีใ้นกรณีที่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล มีความประสงคข์อใหฝ่้ายบญัชีท าการลบ ท าลาย หรือท าใหข้อ้มูลไม่
สามารถระบุตวัตนไดก้่อนสิน้ระยะเวลาการจัดเก็บขา้งตน้นัน้ หากขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวหมดความจ าเป็นในการ
ประมวลผลตามวัตถุประสงค์, เจ้าของขอ้มูลขอถอนความยินยอมในการใชข้อ้มูล , ขอ้มูลถูกใชป้ระมวลผลโดยไม่ถูก
กฎหมาย รวมทัง้บริษัทไม่มีความจ าเป็นตอ้งใชข้อ้มลูดงักลา่วในการประมวลผลเพื่อใหก้ารด าเนินงานของบริษัทบรรลผุล 
ฝ่ายกฎหมายจะท าการ ลบ ท าลายหรือท าใหข้อ้มลูไม่สามารถระบตุวัตนได ้ภายใน 30 วนันบัแต่ไดร้บัค ารอ้งขอใชส้ิทธิ
จากเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล อยา่งไรก็ตามบรษัิทสามารถปฏิเสธค ารอ้งขอไดภ้ายใตเ้ง่ือนไขตามพระราชบญัญตัิคุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 11 of 24 
 

แนวปฏิบัตเิกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ของฝ่ายกฎหมาย  

 
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลที่ฝ่ายกฎหมายเก็บรวบรวม 

ขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มลูที่ฝ่ายกฎหมาย เก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงขอ้มลูสว่น
บคุคลประเภทดงัตอ่ไปนี ้

1.1 ขอ้มลูสว่นตวั เช่น ช่ือ-นามสกลุ ค าน าหนา้ช่ือ เพศ วนัเดือนปีเกิด หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน เลขที่หนงัสือ
เดินทาง เลขที่บตัรประจ าตวัผูเ้สยีภาษี สญัชาติ อาย ุรวมถึงขอ้มลูที่มีความออ่นไหว ไดแ้ก่ ศาสนา เชือ้ชาติ ซึง่ไดร้บัความ
ยินยอมตามกฎหมายจากเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล หรอืมีความจ าเป็นตามที่กฎหมายอนญุาตใหด้ าเนินการได้ 

1.2 ขอ้มลูเพื่อการติดตอ่ เช่น ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ อีเมล 
1.3 ขอ้มูลทางการเงินและธุรกิจ เช่น หมายเลขบญัชีเงินฝากธนาคาร ขอ้มูลการท าธุรกรรม รายละเอียดราคาและ

ผลติภณัฑ ์

2.  แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล 
ฝ่ายกฎหมายอาจเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มูลจากการท่ีเจา้ของขอ้มลูเป็นผูใ้หข้อ้มลูสว่นบคุคลของ

เจา้ของขอ้มลูแก่ฝ่ายกฎหมายโดยตรง เช่น การแลกเปลี่ยนนามบตัร การเขา้ท าสญัญา เป็นตน้ รวมถึงฝ่ายกฎหมายอาจ
ไดร้บัขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลูจากแหลง่อื่น เช่น การสืบคน้จากเว็บไซตข์องกรมพฒันาธุรกิจการคา้ หรือบริษัท
ในกลุม่ในเครอืของบรษัิท 

3.  วัตถุประสงคก์ารเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ฐานทางกฎหมาย 
ฝ่ายกฎหมายเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลู เพื่อวตัถปุระสงคห์ลายประการภายใต้ 

ฐานทางกฎหมาย ดงัตอ่ไปนี ้
3.1 ฐานการปฏิบัติตามสัญญา เพื่อการพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติก่อนการเข้าท าสัญญา การติดต่อ

ประสานงานเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามสญัญา การเขา้ท าสญัญาระหวา่งกนั รวมถึงการช าระเงินตามสญัญา ฯลฯ 
3.2 ฐานการปฏิบตัิตามกฎหมาย เพื่อความจ าเป็นในการก่อตัง้สิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย เพื่อเป็นหลกัฐานใน

การยกขึน้เป็นขอ้ต่อสูส้ิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย การปฏิบตัิตามค าสั่งของศาลหรือตามค าสั่งของหน่วยงานราชการที่มี
อ  านาจตามกฎหมาย รวมถึงการเปิดเผยหรอืรายงานขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลูใหแ้ก่หนว่ยงานราชการท่ีมีอ  านาจ
ตามกฎหมาย ฯลฯ 

3.3 ฐานประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย โดยค านึงถึงความไดส้ดัสว่นและความคาดหมายโดยประโยชนท์ี่ไดม้ี
ความสมดลุกบัสทิธิขัน้พืน้ฐานของเจา้ของขอ้มลูเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล เพื่อวตัถปุระสงคด์งัตอ่ไปนี  ้

ก) เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการตรวจสอบและยืนยนัตวัตนเก่ียวกบัการเขา้ท าธุรกรรมหรอืนิติกรรม 
ข) เพื่อการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง การสืบสวน สอบสวน ตรวจสอบ การขอค าปรึกษา 

เก่ียวกบัการก่อตัง้สทิธิเรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรอืการพิสจูนใ์นกระบวนการทางกฎหมาย โดยอาจเปิดเผยขอ้มลู
สว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลูแก่ทนายความ ที่ปรกึษากฎหมายและภาษีอากร ผูต้รวจสอบบญัชี รวมถึงที่ปรกึษา
อื่นใดเพื่อวตัถปุระสงคด์งักลา่ว 

ค) เพื่อปอ้งกนัการกระท าผิด หรอืการกระท าที่มิชอบดว้ยกฎหมาย 
3.4 ฐานความยินยอม ฝ่ายกฎหมายจะด าเนินกิจกรรมตามวตัถปุระสงคด์งัตอ่ไปนี ้เมื่อไดร้บัความยินยอมจาก
เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล 
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ก) เมื่อไดร้บัความยินยอมตามกฎหมายจากเจา้ของขอ้มลู เพื่อเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่น
บคุคลที่ออ่นไหว ซึง่ไดแ้ก่ ขอ้มลูสว่นบคุคลที่ออ่นไหวที่ปรากฎในบตัรประจ าตวัประชาชนเพื่อการยืนยนัตวัตน 

 4.  การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล 
ฝ่ายกฎหมายจะไม่เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลูต่อบคุคลภายนอกเวน้แต่ ไดแ้จง้แก่เจา้ของขอ้มลูสว่น

บคุคลโดยชอบแลว้ และ/หรอื ไดร้บัความยินยอมจากเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล หรอืมีความจ าเป็นตอ้งเปิดเผยหรอืรายงาน
ขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลตามกฎหมายใหแ้ก่หน่วยงานราชการ เช่น กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กรมสรรพากร 
ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา และหน่วยงานอื่นๆ ตามที่กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับการประกอบธุรกิจของบริษัท 
ก าหนด 

นอกจากนีฝ่้ายกฎหมายอาจจ าเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลใหแ้ก่บุคคลภายนอกที่เก่ียวขอ้ง
ตามวัตถุประสงคท์ี่ไดร้ะบุไวข้า้งตน้ เพื่อด าเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบบัญชี การขอค าปรึกษาทางกฎหมาย การ
ตรวจสอบ การประเมิน การด าเนินคดี และการด าเนินการอื่นใดที่จ  าเป็นตอ่การประกอบธุรกิจ  

5.  การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลา มาตรการในการรักษาความปลอดภยั และการท าลาย 
ฝ่ายกฎหมายจะเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลไว้ในลกัษณะรูปแบบเอกสาร, อีเมล, ซอฟแวรค์อมพิวเตอร ,์ คลาวด  ์

(Cloud) และหรือโปรแกรมอื่นที่เก่ียวข้อง โดยจัดให้มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่
เหมาะสมเพื่อป้องกนัการ สญูหาย การเขา้ถึง ใช ้เปลี่ยนแปลง แกไ้ข หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลโดยมิชอบ หรือกระท า
โดยปราศจากอ านาจโดยชอบดว้ยกฎหมาย โดยฝ่ายกฎหมายมีการจ ากัดการเขา้ถึง เครื่องคอมพิวเตอรส์่วนบุคคลเพื่อ
ป้องกันมิใหม้ีการเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอรโ์ดยไม่ไดร้บัอนุญาต โดยการก าหนด Username และ Password ของเครื่อง
คอมพิวเตอร ์และ จดัใหม้ีกญุแจส าหรบัลอ็คตูจ้ดัเก็บเอกสาร 

ฝ่ายกฎหมายจะเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลตราบเทา่ที่จ าเป็นตามวตัถปุระสงคท์ี่ระบไุวใ้น
นโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล โดยจะพิจารณาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลจากระยะเวลา
การท าสญัญา และอายคุวามตามกฎหมาย โดยจะท าการเก็บตอ่ไปตามระยะเวลาที่จ  าเป็น ซึ่งมีรายละเอียดประเภทของ
เอกสารที่จดัเก็บ ระยะเวลาการเก็บรวบรวม และการท าลาย ดงันี ้
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ล าดับที ่ ประเภท ระยะเวลาจัดเก็บ การท าลาย 
1 สญัญา/ นิติกรรมทางกฎหมาย 

และเอกสารประกอบสญัญา/ นิติ
กรรมทางกฎหมาย 

10 ปี นบัแตว่นัท่ีสิน้สดุ
วตัถปุระสงคใ์นการ
ประมวลผลขอ้มลู 

ฝ่ายกฎหมายจะท าการ ลบ 
ท าลาย หรอืท าใหข้อ้มลูไม่
สามารถระบตุวัตนได ้ภายใน 2 ปี 
นบัแตส่ิน้สดุระยะเวลาการจดัเก็บ
รกัษาตามที่ก าหนดไวข้า้งตน้ 

ทัง้นีย้กเวน้กรณีเพื่อการก่อตัง้ 
และ/หรอื ยกขึน้ตอ่สูซ้ึง่สทิธิ
เรยีกรอ้งตามกฎหมายฝ่าย
กฎหมายจะยงัคงเก็บขอ้มลูตอ่ไป
จนกวา่จะเสรจ็สิน้กระบวนการ
ทางกฎหมาย และท าการ ลบ 
ท าลาย หรอืท าใหข้อ้มลูไม่
สามารถระบตุวัตนได ้ภายใน 2 ปี 
นบัแตส่ิน้สดุระยะเวลาการจดัเก็บ
รกัษาตามที่ก าหนดไวข้า้งตน้ 

2 ขอ้มลูของกรรมการบรษัิท, 
ผูบ้รหิาร (ซึง่จดัเก็บไวน้อกเหนือจา
การด าเนินการตามสญัญา/ นิติ
กรรมทางกฎหมาย) 

2 ปี นบัแตว่นัท่ีสิน้สดุการ
ด ารงต าแหนง่ในบรษัิท และ
บรษัิทยอ่ย 

 
ทัง้นีใ้นกรณีที่เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล มีความประสงคข์อใหฝ่้ายกฎหมายท าการ ลบ ท าลาย หรอืท าใหข้อ้มลูไม่

สามารถระบุตวัตนไดก้่อนสิน้ระยะเวลาการจัดเก็บขา้งตน้นัน้ หากขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวหมดความจ าเป็นในการ
ประมวลผลตามวัตถุประสงค์, เจ้าของขอ้มูลขอถอนความยินยอมในการใชข้อ้มูล , ขอ้มูลถูกใชป้ระมวลผลโดยไม่ถูก
กฎหมาย รวมทัง้บริษัทไม่มีความจ าเป็นตอ้งใชข้อ้มลูดงักลา่วในการประมวลผลเพื่อใหก้ารด าเนินงานของบริษัทบรรลผุล 
ฝ่ายกฎหมายจะท าการ ลบ ท าลายหรือท าใหข้อ้มลูไม่สามารถระบตุวัตนได ้ภายใน 30 วนันบัแต่ไดร้บัค ารอ้งขอใชส้ิทธิ
จากเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล อยา่งไรก็ตามบรษัิทสามารถปฏิเสธค ารอ้งขอไดภ้ายใตเ้ง่ือนไขตามพระราชบญัญตัิคุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 
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แนวปฏิบัตเิกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ของเลขานุการบริษัท  

 
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลที่เลขานุการบริษัทเก็บรวบรวม 

ขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลูที่เลขานกุารบรษัิท เก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผย รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงขอ้มลูสว่น
บคุคลประเภทดงัตอ่ไปนี ้

1.1 ขอ้มลูสว่นตวั เช่น ช่ือ-นามสกลุ ค าน าหนา้ช่ือ เพศ วนัเดือนปีเกิด หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน เลขที่หนงัสือ
เดินทาง เลขที่บตัรประจ าตวัผูเ้สยีภาษี สญัชาติ อาย ุรวมถึงขอ้มลูที่มีความออ่นไหว ไดแ้ก่ ศาสนา เชือ้ชาติ ซึง่ไดร้บัความ
ยินยอมตามกฎหมายจากเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล หรอืมีความจ าเป็นตามที่กฎหมายอนญุาตใหด้ าเนินการได้ 

1.2 ขอ้มลูเพื่อการติดตอ่ เช่น ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ อีเมล 
1.3 ขอ้มูลทางการเงินและธุรกิจ เช่น หมายเลขบญัชีเงินฝากธนาคาร ขอ้มูลการท าธุรกรรม รายละเอียดราคาและ

ผลติภณัฑ ์

2. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล 
เลขานกุารบรษัิทอาจเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลูจากการที่เจา้ของขอ้มลูเป็นผูใ้หข้อ้มลูสว่นบคุคล

ของเจ้าของขอ้มูลแก่เลขานุการบริษัทโดยตรง เช่น ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของกรรมการและผูบ้ริหาร ,  การ
แลกเปลี่ยนนามบัตร เป็นตน้ รวมถึงเลขานุการบริษัทอาจไดร้บัขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลจากแหล่งอื่น เช่น 
รายช่ือผูถื้อหุน้จากนายทะเบียนหลกัทรพัยข์องบรษัิท (TSD) หรอื ขอ้มลูสว่นบคุคลจากฝ่ายตา่งๆ ของบรษัิท และบรษัิทใน
เครอื  

3.  วัตถุประสงคก์ารเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ฐานทางกฎหมาย 
เลขานุการบริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูล เพื่อวัตถุประสงคห์ลายประการ

ภายใตฐ้านทางกฎหมาย ดงัตอ่ไปนี ้
3.1 ฐานการประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อทราบจ านวนผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ส าหรบัเตรียมการประชุมผูถื้อหุน้ และการ

ประสานงานตา่งๆ ท่ีจ าเป็น 
3.2 ฐานการปฏิบตัิตามกฎระเบียบต่างๆ เพื่อความจ าเป็นในการใชเ้ป็นหลกัฐานการเบิก-จ่ายค่าใชจ้่ายต่างๆ 

ตามกฎหมาย กฎระเบียบของบรษัิทและมาตรฐานและนโยบายการบญัชีของบรษัิท 
3.3 ฐานประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย โดยค านึงถึงความไดส้ดัสว่นและความคาดหมายโดยประโยชนท์ี่ไดม้ี

ความสมดลุกบัสทิธิขัน้พืน้ฐานของเจา้ของขอ้มลูเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล เพื่อวตัถปุระสงคด์งัตอ่ไปนี  ้
ก) เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการตรวจสอบและยืนยนัตวัตนเก่ียวกบัการเขา้ท าธุรกรรมหรอืนิติกรรม 
ข) เพื่อการตรวจสอบจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง การใหค้วามรว่มมือในการสบืสวน สอบสวน ตรวจสอบ 

การขอค าปรึกษา เก่ียวกับการก่อตัง้ และ/หรือ ยกขึน้ต่อสูซ้ึ่งสิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย หรือการพิสูจนใ์น
กระบวนการทางกฎหมาย โดยอาจเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลูแก่ทนายความ ที่ปรกึษากฎหมาย
และภาษีอากร ผูต้รวจสอบบญัชี รวมถึงที่ปรกึษาอื่นใดเพื่อวตัถปุระสงคด์งักลา่ว 

ค) เพื่อปอ้งกนัการกระท าผิด หรอืการกระท าที่มิชอบดว้ยกฎหมาย 
3.4 ฐานความยินยอม เลขานกุารบริษัทจะด าเนินกิจกรรมตามวตัถปุระสงค์ดงัต่อไปนี ้ เมื่อไดร้บัความยินยอม
จากเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล 
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ก) เมื่อไดร้บัความยินยอมตามกฎหมายจากเจา้ของขอ้มลู เพื่อเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่น
บคุคลที่ออ่นไหว ซึง่ไดแ้ก่ ขอ้มลูสว่นบคุคลที่ออ่นไหวที่ปรากฎในบตัรประจ าตวัประชาชนเพื่อการยืนยันตวั 

 4.  การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล 
เลขานกุารบริษัทจะไม่เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลูต่อบคุคลภายนอก เวน้แต่ ไดแ้จง้แก่เจา้ของขอ้มลู

สว่นบคุคลโดยชอบแลว้ และ/หรือ ไดร้บัความยินยอมจากเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล หรือ มีความจ าเป็นตอ้งเปิดเผย หรอื
รายงานขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลูตามกฎหมายใหแ้ก่หนว่ยงานราชการ ตามที่กฎหมายก าหนด 

นอกจากนีเ้ลขานกุารบรษัิทอาจจ าเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลูใหแ้ก่บคุคลภายนอกที่เก่ียวขอ้ง
ตามวัตถุประสงคท์ี่ไดร้ะบุไวข้า้งตน้ เพื่อด าเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบบัญชี การขอค าปรึกษาทางกฎหมาย การ
ตรวจสอบ การประเมิน การค าเนินคดี และการด าเนินการอื่นใดที่จ  าเป็นตอ่การประกอบธุรกิจ 

 5.  การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลา มาตรการในการรักษาความปลอดภยั และการท าลาย 
เลขานุการบริษัทจะเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลไว้ในลกัษณะรูปแบบเอกสาร, อีเมล, ซอฟแวรค์อมพิวเตอร ,์ คลาวด ์

(Cloud) และ/หรือ โปรแกรมอื่นที่เก่ียวขอ้ง โดยจัดใหม้ีมาตรการในการรกัษาความปลอดภัยของขอ้มูลส่วนบุคคลที่
เหมาะสม เพื่อปอ้งกนัการ สญูหาย การเขา้ถึง ใช ้เปลีย่นแปลง แกไ้ข หรอื เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลโดยมิชอบ หรอื กระท า
โดยปราศจากอ านาจโดยชอบดว้ยกฎหมาย โดยเลขานกุารบริษัทมีการจ ากดัการเขา้ถึงเครือ่งคอมพิวเตอรส์ว่นบคุคลเพื่อ
ป้องกันมิใหม้ีการเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอรโ์ดยไม่ไดร้บัอนุญาต โดยการก าหนด Username และ Password ของเครื่อง
คอมพิวเตอร ์และ จดัใหม้ีกญุแจส าหรบัลอ็คตูจ้ดัเก็บเอกสาร 

เลขานกุารบริษัทจะเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลตราบเท่าที่จ  าเป็นตามวตัถปุระสงคท์ี่ระบุ
ไวใ้นนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล โดยจะพิจารณาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลจาก
ระยะเวลาที่ไดร้บัขอ้มูล โดยจะท าการเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จ  าเป็น ซึ่งมีรายละเอียดประเภทของเอกสารที่จดัเก็บ 
ระยะเวลาการเก็บรวบรวม และการท าลาย ดงันี ้
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ล าดับที ่ ประเภท ระยะเวลาจัดเก็บ การท าลาย 
1 รายช่ือผูถื้อหุน้ 1 ปี นบัแตว่นัท่ีสิน้สดุ

วตัถปุระสงคใ์นการ
ประมวลผลขอ้มลู 

เลขานกุารบรษัิทจะท าการลบ 
ท าลาย หรอืท าใหข้อ้มลูไม่
สามารถระบตุวัตนได ้ภายใน 2 ปี 
นบัแตส่ิน้สดุระยะเวลาการจดัเก็บ
รกัษาตามที่ก าหนดไวข้า้งตน้ 

ทัง้นีย้กเวน้กรณีเพื่อการก่อตัง้ 
และ/หรอื ยกขึน้ตอ่สูซ้ึง่สทิธิ
เรยีกรอ้งตามกฎหมาย เลขานกุาร
บรษัิทจะยงัคงเก็บขอ้มลูตอ่ไป
จนกวา่จะเสรจ็สิน้กระบวนการ
ทางกฎหมาย และท าการลบ 
ท าลาย หรอืท าใหข้อ้มลูไม่
สามารถระบตุวัตนได ้ภายใน 2 ปี 
นบัแตส่ิน้สดุระยะเวลาการจดัเก็บ
รกัษาตามที่ก าหนดไวข้า้งตน้ 

2 ขอ้มลูของกรรมการบรษัิทและ 
ผูบ้รหิาร (เพื่อจดัท าทะเบยีนและ
ประวตัิสง่ใหแ้ก่คณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 

2 ปี นบัแตว่นัท่ีสิน้สดุการ
ด ารงต าแหนง่ในบรษัิท และ 
บรษัิทยอ่ย 

3 นามบตัรของกรรมการบรษัิท, 
ผูบ้รหิาร และผูป้ระสานงานอื่นๆ 

6 เดือน นบัแตว่นัท่ีสิน้สดุการ
ติดตอ่ประสานงาน 

 
ทัง้นีใ้นกรณีที่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล มีความประสงคข์อให้เลขานุการบริษัทท าการ ลบ ท าลาย หรือท าให้

ขอ้มลูไม่สามารถระบตุวัตนไดก้่อนสิน้ระยะเวลาการจดัเก็บขา้งตน้นัน้ หากขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลา่วหมดความจ าเป็นใน
การประมวลผลตามวตัถปุระสงค์, เจา้ของขอ้มลูขอถอนความยินยอมในการใชข้อ้มลู, ขอ้มลูถกูใชป้ระมวลผลโดยไม่ถกู
กฎหมาย รวมทัง้บริษัทไม่มีความจ าเป็นตอ้งใชข้อ้มลูดงักลา่วในการประมวลผลเพื่อใหก้ารด าเนินงานของบริษัทบรรลผุล 
ฝ่ายกฎหมายจะท าการ ลบ ท าลายหรือท าใหข้อ้มลูไม่สามารถระบตุวัตนได ้ภายใน 30 วนันบัแต่ไดร้บัค ารอ้งขอใชส้ิทธิ
จากเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล อยา่งไรก็ตามบรษัิทสามารถปฏิเสธค ารอ้งขอไดภ้ายใตเ้ง่ือนไขตามพระราชบญัญตัิคุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 
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แนวปฏิบัตเิกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ของฝ่ายตรวจสอบภายใน  

 
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลที่ฝ่ายตรวจสอบภายในเก็บรวบรวม 

ขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลูที่ฝ่ายตรวจสอบภายใน เก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผย รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงขอ้มลู
สว่นบคุคลประเภทดงัตอ่ไปนี ้

1.1 ขอ้มลูสว่นตวั เช่น ช่ือ-นามสกลุ ค าน าหนา้ช่ือ เพศ วนัเดือนปีเกิด หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน เลขที่หนงัสือ
เดินทาง เลขที่บตัรประจ าตวัผูเ้สยีภาษี สญัชาติ อาย ุรวมถึงขอ้มลูที่มีความออ่นไหว ไดแ้ก่ ศาสนา เชือ้ชาติ ซึง่ไดร้บัความ
ยินยอมตามกฎหมายจากเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล หรอืมีความจ าเป็นตามที่กฎหมายอนญุาตใหด้ าเนินการได้ 

1.2 ขอ้มลูเพื่อการติดตอ่ เช่น ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ อีเมล 
1.3 ขอ้มูลทางการเงินและธุรกิจ เช่น หมายเลขบญัชีเงินฝากธนาคาร ขอ้มูลการท าธุรกรรม รายละเอียดราคาและ

ผลติภณัฑ ์

2.  แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล 
ฝ่ายตรวจสอบภายในอาจเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลูจากการที่เจา้ของขอ้มลูเป็นผูใ้หข้อ้มลูสว่น

บุคคลของเจา้ของขอ้มูลแก่ฝ่ายตรวจสอบภายในโดยตรง เช่น กระดาษท าการ เอกสารประกอบการตรวจ รวมถึง ฝ่าย
ตรวจสอบภายในอาจไดร้บัขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลจากหน่วยรบัตรวจ และ/หรือ บริษัทในกลุ่มในเครือของ
บรษัิท  

3.  วัตถุประสงคก์ารเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ฐานทางกฎหมาย 
ฝ่ายตรวจสอบภายในเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลู เพื่อวตัถปุระสงคห์ลายประการ

ภายใตฐ้านทางกฎหมาย ดงัตอ่ไปนี ้
3.1   จัดเก็บกระดาษท าการของหน่วยรบัตรวจ ใหเ้ป็นตามมาตรฐาน International Professional Practices  

Framework (IPPF)   
3.2   การจดัเก็บรายงานการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 
3.3 ฐานประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย โดยค านึงถึงความไดส้ดัสว่นและความคาดหมายโดยประโยชนท์ี่ไดม้ี

ความสมดลุกบัสทิธิขัน้พืน้ฐานของเจา้ของขอ้มลูเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล เพื่อวตัถปุระสงคด์งัตอ่ไปนี  ้
ก) เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการตรวจสอบและยืนยนัตวัตนเก่ียวกบัการเขา้ท าธุรกรรมหรอืนิติกรรม 
ข) เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการจดัท ารายงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยอาจเปิดเผยขอ้มลู

สว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลู ผูต้รวจสอบบญัชี รวมถึงที่ปรกึษาอื่นใดเพื่อวตัถปุระสงคด์งักลา่ว 
ค) เพื่อปอ้งกนัการกระท าผิด หรอืการกระท าที่มิชอบดว้ยกฎหมาย 

3.4 ฐานความยินยอม ฝ่ายกฎหมายจะด าเนินกิจกรรมตามวตัถปุระสงคด์งัตอ่ไปนี ้เมื่อไดร้บัความยินยอมจาก
เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล 

ก) เมื่อไดร้บัความยินยอมตามกฎหมายจากเจา้ของขอ้มลู เพื่อเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลสว่น
บคุคลที่ออ่นไหว ซึง่ไดแ้ก่ ขอ้มลูสว่นบคุคลที่ออ่นไหวที่ปรากฎในบตัรประจ าตวัประชาชนเพื่อการยืนยนัตวัตน 
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4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล 
ฝ่ายตรวจสอบภายในจะไม่เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลต่อบุคคลภายนอกเวน้แต่ ไดแ้จง้แก่เจา้ของ

ขอ้มลูสว่นบคุคลโดยชอบแลว้ และ/หรือ ไดร้บัความยินยอมจากเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล หรือมีความจ าเป็นตอ้งเปิดเผย
หรือรายงานขอ้มูลส่วนบุคคลของเจ้าของขอ้มูลตามกฎหมายใหแ้ก่หน่วยงานราชการ  เช่น ผู้สอบบัญชี ,ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) และหน่วยงานอื่นๆ ตามที่กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับการ
ประกอบธุรกิจของบรษัิทก าหนด 

นอกจากนีฝ่้ายตรวจสอบภายในอาจจ าเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลใหแ้ก่บุคคลภายนอกที่
เก่ียวขอ้งตามวตัถปุระสงคท์ี่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ เพื่อด าเนินการเก่ียวกบัการตรวจสอบบญัชี การขอค าปรกึษาทางกฎหมาย 
การตรวจสอบ การประเมิน การด าเนินคดี และการด าเนินการอื่นใดที่จ  าเป็นตอ่การประกอบธุรกิจ 

4 การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลา มาตรการในการรักษาความปลอดภยั และการท าลาย 
ฝ่ายตรวจสอบภายในจะเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลไวใ้นลกัษณะรูปแบบเอกสาร, อีเมล, ซอฟแวรค์อมพิวเตอร,์ คลาวด ์

(Cloud) และหรือโปรแกรมอื่นที่เก่ียวข้อง โดยจัดให้มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่
เหมาะสมเพื่อป้องกนัการ สญูหาย การเขา้ถึง ใช ้เปลี่ยนแปลง แกไ้ข หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลโดยมิชอบ หรือกระท า
โดยปราศจากอ านาจโดยชอบดว้ยกฎหมาย โดยฝ่ายตรวจสอบภายในมีการจ ากดัการเขา้ถึงเครือ่งคอมพิวเตอรส์ว่นบคุคล
เพื่อปอ้งกนัมิใหม้ีการเขา้สูร่ะบบคอมพิวเตอรโ์ดยไมไ่ดร้บัอนญุาต โดยการก าหนด Username และ Password ของเครือ่ง
คอมพิวเตอร ์และ จดัใหม้ีกญุแจส าหรบัลอ็คตูจ้ดัเก็บเอกสาร 

ฝ่ายตรวจสอบภายในจะเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลตราบเท่าที่จ  าเป็นตามวตัถปุระสงคท์ี่
ระบไุวใ้นนโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล โดยจะพิจารณาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บรกัษาขอ้มูลสว่นบคุคลจาก
ระยะเวลาการขอขอ้มูลกระดาษท าการ โดยจะท าการเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จ  าเป็น ซึ่งมีรายละเอียดประเภทของ
เอกสารที่จดัเก็บ ระยะเวลาการเก็บรวบรวม และการท าลาย ดงันี ้
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ทัง้นีใ้นกรณีที่เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล มีความประสงคข์อใหฝ่้ายตรวจสอบภายในท าการ ลบ ท าลาย หรอืท าให้
ขอ้มลูไม่สามารถระบตุวัตนไดก้่อนสิน้ระยะเวลาการจดัเก็บขา้งตน้นัน้ หากขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลา่วหมดความจ าเป็นใน
การประมวลผลตามวตัถปุระสงค์, เจา้ของขอ้มลูขอถอนความยินยอมในการใชข้อ้มลู, ขอ้มลูถกูใชป้ระมวลผลโดยไม่ถกู
กฎหมาย รวมทัง้บริษัทไม่มีความจ าเป็นตอ้งใชข้อ้มลูดงักลา่วในการประมวลผลเพื่อใหก้ารด าเนินงานของบริษัทบรรลผุล 
ฝ่ายกฎหมายจะท าการ ลบ ท าลายหรือท าใหข้อ้มลูไม่สามารถระบตุวัตนได ้ภายใน 30 วนันบัแต่ไดร้บัค ารอ้งขอใชส้ิทธิ
จากเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล อยา่งไรก็ตามบรษัิทสามารถปฏิเสธค ารอ้งขอไดภ้ายใตเ้ง่ือนไขตามพระราชบญัญตัิคุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

 

 

ล าดับที ่ ประเภท ระยะเวลาจัดเก็บ การท าลาย 
1 กระดาษท าการของหนว่ยรบัตรวจ 5 ปี นบัแตว่นัท่ีสิน้สดุ

วตัถปุระสงคใ์นการ
ประมวลผลขอ้มลู 

ฝ่ายตรวจสอบภายในจะท าการ
ลบ ท าลาย หรอืท าใหข้อ้มลูไม่
สามารถระบตุวัตนได ้ภายใน 2 ปี 
นบัแตส่ิน้สดุระยะเวลาการจดัเก็บ
รกัษาตามที่ก าหนดไวข้า้งตน้ 

ทัง้นีย้กเวน้กรณีเพื่อการก่อตัง้ 
และ/หรอื ยกขึน้ตอ่สูซ้ึง่สทิธิ
เรยีกรอ้งตามกฎหมาย ฝ่าย
ตรวจสอบภายในจะยงัคงเก็บ
ขอ้มลูตอ่ไปจนกวา่จะเสรจ็สิน้
กระบวนการทางกฎหมาย และท า
การ ลบ ท าลาย หรอืท าใหข้อ้มลู
ไมส่ามารถระบตุวัตนได ้ภายใน 2 
ปี นบัแตส่ิน้สดุระยะเวลาการ
จดัเก็บรกัษาตามที่ก าหนดไว้
ขา้งตน้ 

2 รายงานการประชมุคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

5 ปี นบัแตว่นัท่ีสิน้สดุ
วตัถปุระสงคใ์นการ
ประมวลผลขอ้มลู 
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แนวปฏิบัตเิกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ของฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท มอร ์เมดดคัิล จ ากัด  

(บริษัทยอ่ยของ บริษัท เฮลท ์เอ็มไพร ์คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน)) 

 
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเก็บรวบรวม 

ขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลูที่ฝ่ายพฒันาธุรกิจ เก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงขอ้มลูสว่น
บคุคลประเภทดงัตอ่ไปนี ้

1.1 ขอ้มลูสว่นตวั เช่น ช่ือ-นามสกลุ ค าน าหนา้ช่ือ เพศ วนัเดือนปีเกิด หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน เลขที่หนงัสือ
เดินทาง เลขที่บตัรประจ าตวัผูเ้สยีภาษี สญัชาติ อายุ รวมถึงขอ้มลูที่มีความออ่นไหว ไดแ้ก่ ศาสนา เชือ้ชาติ ซึง่ไดร้บัความ
ยินยอมตามกฎหมายจากเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล หรอืมีความจ าเป็นตามที่กฎหมายอนญุาตใหด้ าเนินการได ้

1.2 ขอ้มลูเพื่อการติดตอ่ เช่น ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ อีเมล 
1.3 ขอ้มูลทางการเงินและธุรกิจ เช่น หมายเลขบญัชีเงินฝากธนาคาร ขอ้มูลการท าธุรกรรม รายละเอียดราคาและ

ผลติภณัฑ ์

2. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล 
ฝ่ายพฒันาธุรกิจอาจเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลูจากการท่ีเจา้ของขอ้มลูเป็นผูใ้หข้อ้มลูสว่นบคุคล

ของเจา้ของขอ้มลูแก่ฝ่ายพฒันาธุรกิจโดยตรง เช่น การแลกเปลี่ยนนามบตัร การเขา้ท าสญัญา เป็นตน้ รวมถึงฝ่ายพฒันา
ธุรกิจ อาจไดร้บัขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลูจากแหลง่อื่น เช่น การติดต่อผ่านเว็บไซตบ์ริษัท หรือการติดต่อซือ้ขาย
จากแอพพลเิคชั่นอื่นๆ 

3.  วัตถุประสงคก์ารเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ฐานทางกฎหมาย 
ฝ่ายพฒันาธุรกิจ เก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูล เพื่อวตัถุประสงคห์ลายประการ

ภายใตฐ้านทางกฎหมาย ดงัตอ่ไปนี ้
3.1 ฐานการปฏิบัติตามสัญญา เพื่อการพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติก่อนการเข้าท าสัญญา การติดต่อ

ประสานงานเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามสญัญา การเขา้ท าสญัญาระหวา่งกนั รวมถึงการช าระเงินตามสญัญา ฯลฯ 
3.2 ฐานการปฏิบตัิตามกฎหมาย เพื่อความจ าเป็นในการก่อตัง้สิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย เพื่อเป็นหลกัฐานใน

การยกขึน้เป็นขอ้ต่อสูส้ิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย การปฏิบตัิตามค าสั่งของศาลหรือตามค าสั่งของหน่วยงานราชการที่มี
อ  านาจตามกฎหมาย รวมถึงการเปิดเผยหรอืรายงานขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลูใหแ้ก่หนว่ยงานราชการท่ีมีอ  านาจ
ตามกฎหมาย ฯลฯ 

3.3 ฐานประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย โดยค านึงถึงความไดส้ดัสว่นและความคาดหมายโดยประโยชนท์ี่ไดม้ี
ความสมดลุกบัสทิธิขัน้พืน้ฐานของเจา้ของขอ้มลูเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล เพื่อวตัถปุระสงคด์งัตอ่ไปนี  ้

ก) เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการตรวจสอบและยืนยนัตวัตนเก่ียวกบัการเขา้ท าธุรกรรมหรอืนิติกรรม 
ข) เพื่อการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง การสืบสวน สอบสวน ตรวจสอบ การขอค าปรึกษา 

เก่ียวกบัการก่อตัง้สทิธิเรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรอืการพิสจูนใ์นกระบวนการทางกฎหมาย โดยอาจเปิดเผยขอ้มลู
สว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลูแก่ทนายความ ที่ปรกึษากฎหมายและภาษีอากร ผูต้รวจสอบบญัชี รวมถึงที่ปรกึษา
อื่นใดเพื่อวตัถปุระสงคด์งักลา่ว 

ค) เพื่อปอ้งกนัการกระท าผิด หรอืการกระท าที่มิชอบดว้ยกฎหมาย 



Page 21 of 24 
 

3.4 ฐานความยินยอม ฝ่ายพฒันาธุรกิจจะด าเนินกิจกรรมตามวตัถปุระสงคด์งัต่อไปนี ้ เมื่ อไดร้บัความยินยอม
จากเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล 

ก) เมื่อไดร้บัความยินยอมตามกฎหมายจากเจา้ของขอ้มลู เพื่อเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่น
บคุคลที่ออ่นไหว ซึง่ไดแ้ก่ ขอ้มลูสว่นบคุคลที่ออ่นไหวที่ปรากฎในบตัรประจ าตวัประชาชนเพื่อการยืนยนัตวัตน  

4.  การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล 
ฝ่ายพฒันาธุรกิจจะไม่เปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลของเจา้ของขอ้มลูต่อบคุคลภายนอกเวน้แต่ ไดแ้จง้แก่เจา้ของขอ้มลู

ส่วนบุคคลโดยชอบแลว้ และ/หรือ ไดร้บัความยินยอมจากเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล หรือมีความจ าเป็นตอ้งเปิดเผยหรือ
รายงานขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลูตามกฎหมายใหแ้ก่ หน่วยงานราชการ เช่น องคก์ารเภสชักรรม กรมวิชาการ
เกษตร 

นอกจากนีฝ่้ายพฒันาธุรกิจอาจจ าเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลูใหแ้ก่บคุคลภายนอกที่เก่ียวขอ้ง
ตามวัตถุประสงคท์ี่ไดร้ะบุไวข้า้งตน้ เพื่อด าเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบบัญชี การขอค าปรึกษาทางกฎหมาย การ
ตรวจสอบ การประเมิน การด าเนินคดี และการด าเนินการอื่นใดที่จ  าเป็นตอ่การประกอบธุรกิจ 

5.  การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลา มาตรการในการรักษาความปลอดภยั และการท าลาย 
ฝ่ายพฒันาธุรกิจจะเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลไว้ในลกัษณะรูปแบบเอกสาร, อีเมล, ซอฟแวรค์อมพิวเตอร ,์ คลาวด ์

(Cloud) และหรือโปรแกรมอื่นที่เก่ียวข้อง โดยจัดให้มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่
เหมาะสมเพื่อป้องกนัการสญูหาย การเขา้ถึง ใช ้เปลี่ยนแปลง แกไ้ข หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลโดยมิชอบ หรือกระท า
โดยปราศจากอ านาจโดยชอบดว้ยกฎหมาย โดยฝ่ายพฒันาธุรกิจมีการจ ากดัการเขา้ถึงเครื่องคอมพิวเตอรส์ว่นบคุคลเพื่อ
ป้องกันมิใหม้ีการเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอรโ์ดยไม่ไดร้บัอนุญาต โดยการก าหนด Username และ Password ของเครื่อง
คอมพิวเตอร ์และ จดัใหม้ีกญุแจส าหรบัลอ็คตูจ้ดัเก็บเอกสาร 

ฝ่ายพฒันาธุรกิจจะเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลตราบเท่าที่จ  าเป็นตามวตัถปุระสงคท์ี่ระบุ
ไวใ้นนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล โดยจะพิจารณาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลจาก
ระยะเวลาการท าสญัญา และอายคุวามตามกฎหมาย โดยจะท าการเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จ  าเป็น ซึ่งมีรายละเอียด
ประเภทของเอกสารที่จดัเก็บ ระยะเวลาการเก็บรวบรวม และการท าลาย ดงันี ้
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ล าดับที ่ ประเภท ระยะเวลาจัดเก็บ การท าลาย 
1 เอกสารประกอบใบอนญุาตปลกู  

และใบอนญุาตทีเ่ก่ียวขอ้ง 
10 ปี นบัแตส่ิน้สดุอายุ
ใบอนญุาต 
 

ฝ่ายพฒันาธุรกิจจะท าการ ลบ 
ท าลาย หรอืท าใหข้อ้มลูไม่
สามารถระบตุวัตนได ้ภายใน 2 ปี 
นบัแตส่ิน้สดุระยะเวลาการจดัเก็บ
รกัษาตามที่ก าหนดไวข้า้งตน้ 

ทัง้นีย้กเวน้กรณีเพื่อใชส้ทิธิ
เรยีกรอ้งตามกฎหมาย ฝ่าย
พฒันาธุรกิจจะยงัคงเก็บขอ้มลู
ตอ่ไปจนกวา่จะเสรจ็สิน้
กระบวนการทางกฎหมาย และท า
การ ลบ ท าลาย หรอืท าใหข้อ้มลู
ไมส่ามารถระบตุวัตนได ้ภายใน 2 
ปี นบัแตส่ิน้สดุระยะเวลาการ
จดัเก็บรกัษาตามที่ก าหนดไว้
ขา้งตน้ 

2 ขอ้มลูของกรรมการบรษัิท, 
ผูบ้รหิาร  

2 ปี นบัแตว่นัท่ีสิน้สดุการ
ด ารงต าแหนง่ในบรษัิท และ
บรษัิทยอ่ย 

3 เอกสารเปิดหนา้บญัชี 1 สปัดาห ์นบัแตไ่ดน้ าสง่
เอกสารใหแ้ก่ฝ่ายบญัชี 

4 เอกสารซือ้ขายกบับคุคลธรรมดา  
และ/หรอื เอกสารประกอบการจา่ย
คา่จา้งตา่งๆ  

1 สปัดาห ์นบัแตไ่ดน้ าสง่
เอกสารใหแ้ก่ฝ่ายบญัชี 

 
ทัง้นีใ้นกรณีที่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล มีความประสงคข์อใหฝ่้ายพฒันาธุรกิจท าการ ลบ ท าลาย หรือท าให้

ขอ้มลูไม่สามารถระบตุวัตนไดก้่อนสิน้ระยะเวลาการจดัเก็บขา้งตน้นัน้ หากขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลา่วหมดความจ าเป็นใน
การประมวลผลตามวตัถปุระสงค,์ เจา้ของขอ้มลูขอถอนความยินยอมในการใชข้อ้มลู, ขอ้มลูถกูใชป้ระมวลผลโดยไม่ถกู
กฎหมาย รวมทัง้บริษัทไม่มีความจ าเป็นตอ้งใชข้อ้มลูดงักลา่วในการประมวลผลเพื่อใหก้ารด าเนินงานของบริษัทบรรลผุล 
ฝ่ายพฒันาธุรกิจจะท าการ ลบ ท าลายหรอืท าใหข้อ้มลูไมส่ามารถระบตุวัตนได ้ภายใน 30 วนันบัแตไ่ดร้บัค ารอ้งขอใชส้ทิธิ
จากเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล อยา่งไรก็ตามบรษัิทสามารถปฏิเสธค ารอ้งขอไดภ้ายใตเ้ง่ือนไขตามพระราชบญัญตัิคุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 
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แนวปฏิบัตเิกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ของบริษัท เฮอเบิล เทคโนโลย ีจ ากัด (บริษัทยอ่ยของ บริษัท เฮลท ์เอ็มไพร ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน)) 

 
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลที่ บริษัท เฮอเบิล เทคโนโลย ีจ ากัด เก็บรวบรวม 

ขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลูที่ บรษัิท เฮอเบิล เทคโนโลยี จ ากดั เก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผย รวมถึงแตไ่มจ่ ากดั
เพียงขอ้มลูสว่นบคุคลประเภทดงัตอ่ไปนี ้

1.1 ขอ้มลูสว่นตวั เช่น ช่ือ-นามสกลุ ค าน าหนา้ช่ือ   
1.2 ขอ้มลูเพื่อการติดตอ่ เช่น ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ อีเมล 

2. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัท เฮอเบิล เทคโนโลยี จ ากดั อาจเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลูจากการที่เจา้ของขอ้มลูเป็นผูใ้ห้

ขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลูแก่ บรษัิท เฮอเบิล เทคโนโลยี จ ากดั โดยตรง เช่น การสั่งซือ้สนิคา้บนเว็บไซต ์หรอื ช่อง
ทางการสั่งซือ้สนิคา้ออนไลน ์เป็นตน้  

3.  วัตถุประสงคก์ารเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ฐานทางกฎหมาย 
บริษัท เฮอเบิล เทคโนโลยี จ ากดัเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลู เพื่อการจดัสง่สินคา้

และ วิเคราะห ์คดัสรรและน าเสนอผลติภณัฑห์รอืบริการ สิทธิประโยชน ์รายการสง่เสริมการขาย หรือขอ้เสนอตา่งๆ ใหแ้ก่
เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล  

4.  การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล 
บริษัท เฮอเบิล เทคโนโลยี จ ากดั จะไม่เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลูตอ่บคุคลภายนอกเวน้แต่ ไดแ้จง้แก่

เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลโดยชอบแลว้ และ/หรือ ไดร้บัความยินยอมจากเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล หรือมีความจ าเป็นตอ้ง
เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลูใหแ้ก่หน่วยงาน หรือ บริษัทขนสง่เอกชน เช่น ไปรษณียไ์ทย บริษัท เจแอนดท์ี 
จ ากดั และ บรษัิท ลาซาดา้เอ็กซเ์พรส จ ากดั เพื่อด าเนินการเก่ียวกบัการจดัสง่สนิคา้  

5.  การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลา มาตรการในการรักษาความปลอดภยั และการท าลาย 
บริษัท เฮอเบิล เทคโนโลยี จ ากัด จะเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลไวใ้นลกัษณะรูปแบบเอกสาร , ขอ้มูลคอมพิวเตอร ,์    

และ/หรือ โปรแกรมอื่นที่เก่ียวขอ้ง โดยจดัใหม้ีมาตรการในการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบคุคลที่เหมาะสมเพื่อ
ป้องกันการสญูหาย การเขา้ถึง ใช ้เปลี่ยนแปลง แกไ้ข หรือเปิดเผยขอ้มูลขอ้มูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ หรือกระท าโดย
ปราศจากอ านาจโดยชอบดว้ยกฏหมาย โดยบริษัท เฮอเบิล เทคโนโลยี จ ากัด มีการจ ากดัการเขา้ถึงเครื่องคอมพิวเตอร์
สว่นบคุคลเพื่อปอ้งกนัมิใหม้ีการเขา้สูร่ะบบคอมพิวเตอรโ์ดยไมไ่ดร้บัอนญุาต โดยการก าหนด Username และ Password 
ของเครือ่งคอมพิวเตอร ์และ จดัใหม้ีกญุแจส าหรบัลอ็คตูจ้ดัเก็บเอกสาร 

บริษัท เฮอเบิล เทคโนโลยี จ ากดั จะเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลูตราบเท่าที่จ  าเป็นตามวตัถปุระสงค์
ระบไุวใ้นนโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล โดยจะพิจารณาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลจาก
ระยะเวลาการสั่งซือ้สนิคา้ โดยจะท าการเก็บตอ่ไปตามระยะเวลาที่จ าเป็น ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
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ล าดับที ่ ประเภท ระยะเวลาจัดเก็บ การท าลาย 
1 ขอ้มลูเพื่อการติดตอ่ ของลกูคา้ 2 ปี นบัแตว่นัท่ีสิน้สดุ

วตัถปุระสงคใ์นการ
ประมวลผลขอ้มลู 

บรษัิท เฮอเบิล เทคโนโลยี จ ากดั
จะท าการลบ ท าลาย หรอืท าให้
ขอ้มลูไมส่ามารถระบตุวัตนได ้
ภายใน 2 ปี นบัแตส่ิน้สดุ
ระยะเวลาการจดัเก็บรกัษาตามที่
ก าหนดไวข้า้งตน้ 

ทัง้นีย้กเวน้กรณีเพื่อการก่อตัง้ 
และ/หรอื ยกขึน้ตอ่สูซ้ึง่สทิธิ
เรยีกรอ้งตามกฎหมาย บรษัิท เฮอ
เบิล เทคโนโลยี จ ากดั จะยงัคง
เก็บขอ้มลูตอ่ไปจนกวา่จะเสรจ็สิน้
กระบวนการทางกฎหมาย และท า
การ ลบ ท าลาย หรอืท าใหข้อ้มลู
ไมส่ามารถระบตุวัตนได ้ภายใน 2 
ปี นบัแตส่ิน้สดุระยะเวลาการ
จดัเก็บรกัษาตามที่ก าหนดไว้
ขา้งตน้ 

 

ทัง้นีใ้นกรณีที่เจา้ของขอ้มลู มีความประสงคข์อให ้บริษัท เฮอเบิล เทคโนโลยี จ ากดั ท าการ ลบ ท าลาย หรือท า
ใหข้อ้มลูไมส่ามารถระบตุวัตนไดก้่อนสิน้ระยะเวลาการจดัเก็บ หากขอ้มลูดงักลา่วหมดความจ าเป็นในการประมวลผลตาม
วตัถปุระสงค,์ เจา้ของขอ้มลูขอถอนความยินยอมในการใชข้อ้มลู, ขอ้มลูถกูใชป้ระมวลผลโดยไมถ่กูกฏหมาย รวมทัง้บรษัิท
ไม่มีความจ าเป็นต้องใช้ขอ้มูลดังกล่าวในการประมวลผลเพื่อให้การด าเนินงานของบริษัทบรรลุผล บริษัท เฮอเบิล 
เทคโนโลยี จ ากดั จะท าการ ลบ ท าลายหรือท าใหข้อ้มลูไม่สามารถระบตุวัตนได ้ภายใน 30 วนั นบัแต่ไดร้บัค ารอ้งขอใช้
สทิธิจากเขา้ของขอ้มลู อยา่งไรก็ตาม บรษัิทสามารถปฏิเสธค ารอ้งขอไดภ้ายใตเ้ง่ือนไขตามพระราชบญัญตัิคุม้ครองขอ้มลู
สว่นบคุคล พ.ศ. 2562 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ภาคผนวก 
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เอกสารแสดงความยนิยอม (Consent Form) 

ของ บริษัท เฮลท ์เอ็มไพร ์คอร ์ปอชั่น  จ ากัด (มหาชน) 

 
วันที่ ....................................................... 

 ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว …………………………………………………………………………………………   

 ❒  “ให”้ ความยินยอม     ❒  “ไมใ่ห”้ ความยินยอม 

ในการที่ บริษัท เฮลท ์เอ็มไพร ์คอร ์ปอชั่น  จ ากัด (มหาชน) “บริษัท” เก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย ขอ้มลูสว่นบคุคล  
ของขา้พเจา้อนัไดแ้ก่ ขอ้มลูสว่นตวั เช่น ช่ือ-นามสกลุ ค าน าหนา้ช่ือ เพศ วนัเดือนปีเกิด หมายเลขบตัร ประจ าตวัประชาชน เลขท่ี 
หนังสือเดินทาง เลขที่บัตรประจ าตวัผูเ้สียภาษี สญัชาติ อายุ, ขอ้มูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท ์หมายเลข 
โทรศัพท์มือถือ อี เมล  และ ข้อมูลทางการเ งินและธุรกิจ  เช่น หมายเลขบัญชีเ งินฝากธนาคาร ตามที่ปรากฎใน
เอกสาร……………………………………………………………………………………………. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . เ พื ่อ ก า ร
ด า เนินงานตามภารกิจของบริษัท  ประมวลผลข้อมูล การปฏิบัติตามกฎหมาย การจ ัดท าส ัญญา  ร ับการส ่งข ้อม ูล
ประชาสมัพันธ์ ข่าวสาร กิจกรรม โปรโมชั่น การส่งเสริมการขาย สิทธิพิเศษ ผลประโยชน์ หรือข้อเสนอต่างๆ เกี่ยวกับ
สินค ้า และ /หรือ บริการของบริษัท บริษัทในเครือ คู่ค ้า และพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงการส ารวจความ
คิดเห็น วิเคราะห์ วิจัยทางการตลาดและพัฒนาสินค้า และ/หรือบริการ ให้เหมาะสมกับความต้องการของข้าพเจ้า  

 ทัง้นี ้ก่อนการแสดงเจตนาขา้พเจา้ไดร้บัทราบนโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของบริษัท เฮลท ์เอ็มไพร ์คอร ์ปอชั่น  
จ ากดั (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย ถึงการเก็บรวบรวม ใชห้รอืเปิดเผย (“ประมวลผล”) ขอ้มลูสว่นบคุคล และมีความเขา้ใจดีแลว้   

 ขา้พเจา้ใหค้วามยินยอมหรือปฏิเสธไมใ่หค้วามยินยอมในเอกสารนีด้ว้ยความสมคัรใจ ปราศจากการบงัคบัหรือ ชกัจงู  
และขา้พเจา้ทราบวา่ขา้พเจา้สามารถถอนความยินยอมนีเ้สียเมื่อใดก็ได้ โดยกรอก แบบฟอร์มค าขอใช้สิทธิของเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล เวน้แตใ่นกรณีมีขอ้จ ากดัสทิธิตามกฎหมายหรอืยงัมีสญัญาระหวา่งขา้พเจา้กบับรษัิทอยู ่ 

อย่างไรก็ตาม กรณีที่ข ้าพเจ้าถอนความยินยอม ข้าพเจ้าร ับทราบและยอมรับว่า ข ้าพเจ้าอาจพลาดโอกาส
หรือไม่ได้ร ับสิทธิพิเศษ ผลประโยชน ์โปรโมชั่น สิทธิการเข้าร่วมกิจกรรม หรือข้อเสนอต่างๆ ของบริษัท บริษัทในเครือ      
คู่ค ้า และพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทได้อย่างครบถ้วน หรือได้ร ับความสะดวกในการซือ้สินค้า และ/หรือ ใช้บริการ
ลดลง และการถอนความยินยอมดังกล ่าว จะไม่มีผลกระทบต่อการประมวลผลขอ้มูลส ่วนบุคคลที ่บ ร ิษัทฯ ได้
ด  าเนินการเสร็จสิน้ไปแลว้ก่อนที่ข้าพเจ้าถอนความยินยอม 
 

ลงช่ือ…………………………………………………ผูใ้หค้วามยินยอม 
                                                                   (…..…………..........................……………...) 

 
 
 
 
 
 
 

https://link.mcjeans.com/pdpa-request-form
https://link.mcjeans.com/pdpa-request-form
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เอกสารแสดงความยนิยอม (Consent Form) 
ของ บริษัท มอร ์เมดดคิัล จ ากัด 

 
วันที่ ....................................................... 

 ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว …………………………………………………………………………………………   

 ❒  “ให”้ ความยินยอม     ❒  “ไมใ่ห”้ ความยินยอม 

ในการที่ บริษัท มอร ์เมดดิคัล จ ากัด “บริษัท” เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ขอ้มูลส่วนบุคคล  ของขา้พเจา้อนัไดแ้ก่ 
ขอ้มูลส่วนตวั เช่น ช่ือ-นามสกุล ค าน าหนา้ช่ือ เพศ วนัเดือนปีเกิด หมายเลขบตัร ประจ าตวัประชาชน เลขที่ หนงัสือเดินทาง 
เลขที่บตัรประจ าตวัผูเ้สียภาษี สญัชาติ อายุ, ขอ้มลูเพื่อการติดตอ่ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท ์หมายเลข โทรศพัทม์ือถือ อีเมล 
และ ขอ้มลูทางการเงินและธุรกิจ เช่น หมายเลขบญัชีเงินฝากธนาคาร ตามที่ปรากฎในเอกสาร................................................ 
.....................................................................................................................เพื่อการด าเนินงานตามภารกิจของบริษัท 
ประมวลผลขอ้มลู การปฏิบตัิตามกฎหมาย การจัดท าสัญญา รับการส่งขอ้มูลประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร กิจกรรม โปรโมชั่น 
การส่งเสริมการขาย สิทธิพิเศษ ผลประโยชน์ หรือข้อเสนอต่างๆ เกี่ยวกับสินค้า และ/หรือ บริการของบริษัท บริษัทใน
เครือ คู่ค ้า และพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงการส ารวจความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจัยทางการตลาดและพัฒนา
สินค้า และ/หรือบริการ ให้เหมาะสมกับความต้องการของข้าพเจ้า  

 ทัง้นี ้ก่อนการแสดงเจตนาขา้พเจา้ไดร้บัทราบนโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของบริษัท เฮลท ์เอ็มไพร ์คอร ์ปอชั่น  
จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (บริษัท มอร ์เมดดิคัล จ ากัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัทเฮลท ์ เอ็มไพร ์คอร ์ปอชั่น  จ ากัด 
(มหาชน)) ถึงการเก็บรวบรวม ใชห้รอืเปิดเผย (“ประมวลผล”) ขอ้มลูสว่นบคุคล และมีความเขา้ใจดีแลว้   

 ขา้พเจา้ใหค้วามยินยอมหรือปฏิเสธไมใ่หค้วามยินยอมในเอกสารนีด้ว้ยความสมคัรใจ ปราศจากการบงัคบัหรือ ชกัจงู  
และขา้พเจา้ทราบวา่ขา้พเจา้สามารถถอนความยินยอมนีเ้สียเมื่อใดก็ได้ โดยกรอก แบบฟอร์มค าขอใช้สิทธิของเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล เวน้แตใ่นกรณีมีขอ้จ ากดัสทิธิตามกฎหมายหรอืยงัมีสญัญาระหวา่งขา้พเจา้กบับรษัิทอยู ่ 

อย่างไรก็ตาม กรณีที่ข ้าพเจ้าถอนความยินยอม ข้าพเจ้าร ับทราบและยอมรับว่า ข ้าพเจ้าอาจพลาดโอกาส
หรือไม่ได้ร ับสิทธิพิเศษ ผลประโยชน ์โปรโมชั่น สิทธิการเข้าร่วมกิจกรรม หรือข้อเสนอต่างๆ ของบริษัท บริษัทในเครือ      
คู่ค ้า และพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทได้อย่างครบถ้วน หรือได้ร ับความสะดวกในการซือ้สินค้า และ/หรือ ใช้บริการ
ลดลง และการถอนความยินยอมดังกล ่าว จะไม่มีผลกระทบต่อการประมวลผลขอ้มูลส ่วนบุคคลที ่บ ร ิษัทฯ ได้
ด  าเนินการเสร็จสิน้ไปแลว้ก่อนที่ข้าพเจ้าถอนความยินยอม 
 

ลงช่ือ…………………………………………………ผูใ้หค้วามยินยอม 
                                                                   (…..…………..........................……………...) 
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เอกสารแสดงความยนิยอม (Consent Form) 

ของ บริษัท เฮอเบิล เทคโนโลย ีจ ากัด 
 

วันที่ ....................................................... 

 ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว …………………………………………………………………………………………   

 ❒  “ให”้ ความยินยอม     ❒  “ไมใ่ห”้ ความยินยอม 

ในการที ่บริษัท เฮอเบิล เทคโนโลย ีจ ากัด “บรษัิท” เก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย ขอ้มลูสว่นบคุคล  ของขา้พเจา้อนัไดแ้ก่ 
ขอ้มูลส่วนตวั เช่น ช่ือ-นามสกุล ค าน าหนา้ช่ือ เพศ วนัเดือนปีเกิด หมายเลขบตัร ประจ าตวัประชาชน เลขที่ หนงัสือเดินทาง 
เลขที่บตัรประจ าตวัผูเ้สียภาษี สญัชาติ อาย,ุ ขอ้มลูเพื่อการติดตอ่ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท ์หมายเลข โทรศพัทม์ือถือ อีเมล 
และ ขอ้มลูทางการเงินและธุรกิจ เช่น หมายเลขบญัชีเงินฝากธนาคาร ตามที่ปรากฎในเอกสาร…………………………………... 
……………………………………………………………………………………เพื ่อการด า เนินงานตามภารกิจของบริษัท 
ประมวลผลขอ้มลู การปฏิบตัิตามกฎหมาย การจัดท าสัญญา รับการส่งขอ้มูลประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร กิจกรรม โปรโมชั่น 
การส่งเสริมการขาย สิทธิพิเศษ ผลประโยชน์ หรือข้อเสนอต่างๆ เกี่ยวกับสินค้า และ/หรือ บริการของบริษัท บริษัทใน
เครือ คู่ค ้า และพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงการส ารวจความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจัยทางการตลาดและพัฒนา
สินค้า และ/หรือบริการ ให้เหมาะสมกับความต้องการของข้าพเจ้า  

 ทัง้นี ้ก่อนการแสดงเจตนาขา้พเจา้ไดร้บัทราบนโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของบริษัท เฮลท ์เอ็มไพร ์คอร ์ปอชั่น  
จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย (บริษัท เฮอเบิล เทคโนโลยี จ ากดั เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เฮลท ์เอ็มไพร ์คอร ์ปอชั่น  จ ากดั 
(มหาชน)) ถึงการเก็บรวบรวม ใชห้รอืเปิดเผย (“ประมวลผล”) ขอ้มลูสว่นบคุคล และมีความเขา้ใจดีแลว้   

 ขา้พเจา้ใหค้วามยินยอมหรือปฏิเสธไมใ่หค้วามยินยอมในเอกสารนีด้ว้ยความสมคัรใจ ปราศจากการบงัคบัหรือ ชกัจงู  
และขา้พเจา้ทราบวา่ขา้พเจา้สามารถถอนความยินยอมนีเ้สียเมื่อใดก็ได้ โดยกรอก แบบฟอร์มค าขอใช้สิทธิของเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล เวน้แตใ่นกรณีมีขอ้จ ากดัสทิธิตามกฎหมายหรอืยงัมีสญัญาระหวา่งขา้พเจา้กบับรษัิทอยู ่ 

อย่างไรก็ตาม กรณีที่ข ้าพเจ้าถอนความยินยอม ข้าพเจ้าร ับทราบและยอมรับว่า ข ้าพเจ้าอาจพลาดโอกาส
หรือไม่ได้ร ับสิทธิพิเศษ ผลประโยชน ์โปรโมชั่น สิทธิการเข้าร่วมกิจกรรม หรือข้อเสนอต่างๆ ของบริษัท บริษัทในเครือ      
คู่ค ้า และพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทได้อย่างครบถ้วน หรือได้ร ับความสะดวกในการซือ้สินค้า และ/หรือ ใช้บริการ
ลดลง และการถอนความยินยอมดังกล ่าว จะไม่มีผลกระทบต่อการประมวลผลขอ้มูลส ่วนบุคคลที ่บ ร ิษัทฯ ได้
ด  าเนินการเสร็จสิน้ไปแลว้ก่อนที่ข้าพเจ้าถอนความยินยอม 
 

ลงช่ือ…………………………………………………ผูใ้หค้วามยินยอม 
                                                                   (…..…………..........................……………...) 
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แบบฟอรม์ค าร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
ของ บริษัท เฮลท ์เอ็มไพร ์คอร ์ปอชั่น  จ ากัด (มหาชน) 

 วันที่__________________ 

1. ข้อมูลของผู้ยืน่ค าร้องขอ 

ช่ือ นามสกลุ   

ที่อยู ่  

เบอรโ์ทรศพัทท์ี่ติดตอ่ได ้  

อีเมล ์  

โปรดระบรุายละเอียดอื่นๆ (ถา้ม)ี  
 

 ทา่นเป็นเจา้ของขอ้มลูหรอืไม ่  ผูย้ื่นค ารอ้งเป็นบคุคลเดียวกบัเจา้ของขอ้มลู 
                     ผูย้ื่นค ารอ้งเป็นผูร้บัมอบอ านาจจากเจา้ของขอ้มลู 

2. ข้อมูลเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (กรณีผู้ยืน่ค าร้องเป็นผู้รับมอบอ านาจจากเจ้าของขอ้มูล) 

ช่ือ นามสกลุ   

ที่อยู ่  

เบอรโ์ทรศพัทท์ี่ติดตอ่ได ้  

อีเมล ์  

โปรดระบรุายละเอียดอื่นๆ (ถา้ม)ี  
 
3. เอกสารพสิูจนต์ัวตน 
โปรดแนบเอกสารดงัตอ่ไปนีเ้พื่อการตรวจสอบยืนยนัตวัตนของผูย้ื่นค ารอ้ง เพื่อใหบ้รษัิทฯ สามารถด าเนินการตามสทิธิที่รอ้งขอไดอ้ยา่ง
ถกูตอ้ง 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน กรณีสญัชาติไทย ของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล และ/หรอื ผูร้บัมอบอ านาจ  
(โปรดลบหรอืขีดฆา่ขอ้มลูศาสนา หรอืกรุป๊เลอืดออก ถา้ม)ี 

ส าเนาหนงัสอืเดินทาง กรณีเป็นชาวตา่งชาติ ของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล และ/หรอื ผูร้บัมอบอ านาจ 

หนงัสอืมอบอ านาจ 

อื่นๆ  (โปรดระบ)ุ ____________________________________ 

หมายเหต:ุ หนงัสือมอบอ านาจจะตอ้งมีลกัษณะดงันี ้
1) เนือ้ความอยา่งนอ้ยระบ ุ“ใหอ้  านาจผูย้ื่นค  ารอ้งในการด าเนินการติดต่อรอ้งขอใหผู้ค้วบคมุขอ้มลูด าเนินการอนญุาตใหเ้ขา้ถึงขอ้มลูสว่นบคุคลหรอืท า

ส  าเนาขอ้มลูส่วนบุคคล เปิดเผยการไดม้าซึ่งขอ้มลูส่วนบุคคลที่เจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลผูม้อบอ านาจไม่ไดใ้หค้วามยินยอม รวมถึงด  าเนินกา รที่
เก่ียวขอ้งจนเสรจ็การ” 

2) มีการลงนามโดยผูม้อบอ านาจและผูร้บัมอบอ านาจอยา่งชดัเจน 

**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการสอบถามขอ้มูล หรือเรียกเอกสารเพิ่มเติมจากผูย้ืน่ค ารอ้ง หากขอ้มูลทีไ่ดร้บัไม่สามารถแสดงใหเ้หน็อย่างชดัเจนไดว้่า         
ผูย้ืน่ค ารอ้งเป็นเจา้ของขอ้มูล หรอืมอี านาจในการยืน่ค ารอ้งขอดงักล่าว บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิในการปฏเิสธค ารอ้งขอของท่าน 
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4. ประเภทของการขอใช้สทิธิ 
โปรดระบวุา่ทา่นตอ้งการใชส้ทิธิในเรือ่งใด 

สทิธิในการขอถอนความยินยอม 

สทิธิในการขอเขา้ถึง และ/หรอืขอรบัส าเนาขอ้มลูสว่นบคุคล   

สทิธิในการขอแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลใหถ้กูตอ้ง สมบรูณ ์และเป็นปัจจบุนั 

สทิธิในการขอลบ ท าลายขอ้มลูสว่นบคุคล หรอืท าใหไ้มส่ามารถระบตุวัตนของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลได ้  

สทิธิคดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล   

สทิธิในการขอใหร้ะงบัการใชข้อ้มลูสว่นบคุคล 

สทิธิในการสง่หรอืโอนยา้ยขอ้มลู 

5. รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลที่ประสงคจ์ะขอใชส้ิทธิ 

ล าดับ รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลที่ขอใช้สทิธิ 

  

  
 

6. ข้อสงวนสิทธิของผู้ควบคุมข้อมูล 
    บรษัิทฯ ขอแจง้ใหท้า่นทราบวา่ หากเกิดกรณีดงัตอ่ไปนี ้บรษัิทฯ อาจจ าเป็นตอ้งปฏิเสธค ารอ้งขอของทา่น 

 ทา่นไมส่ามารถแสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนไดว้า่ผูย้ื่นค ารอ้งเป็นเจา้ของขอ้มลูหรอืมีอ านาจในการยื่นค ารอ้งขอดงักลา่ว  

 บรษัิทฯ ไมม่ีขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น 

 บรษัิทฯ ไมส่ามารถใหท้า่นเขา้ถึงขอ้มลู ท าส าเนา หรอื เปิดเผยการไดม้าซึง่ขอ้มลูสว่นบคุคลได ้เนื่องจากเป็นการปฏิบตัิตาม
กฎหมายหรือค าสั่งศาล และการปฏิบตัิตามค าขอนัน้จะสง่ผลกระทบที่อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของ
บคุคลอื่น อาทิ การเปิดเผยขอ้มลูนัน้เป็นการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของบคุคลที่สามดว้ย หรือ เป็นการเปิดเผยทรพัยส์ิน
ทางปัญญา หรอื ความลบัทางการคา้ของบคุคลที่สามนัน้ 

 เหตุในการปฏิเสธอื่นตามที่ พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และประกาศที่เก่ียวขอ้งก าหนดไว ้และบริษัทฯ 
สามารถใชเ้หตดุงักลา่วไดต้ามกฎหมาย 

ทัง้นี ้เมื่อพิจารณาเหตผุลในการรอ้งขอตามสิทธิของท่านเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทฯ จะแจง้ผลในการพิจารณาใหท้่านทราบและ
ด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีไดร้บัค ารอ้งขอ 

7. การรับทราบและยนิยอม 
ท่านไดอ้่านและเขา้ใจเนือ้หาของค ารอ้งขอฉบบันีอ้ย่างละเอียดแลว้ และยืนยนัว่าขอ้มลูต่างๆ ที่ไดแ้จง้ใหแ้ก่บริษัทฯ ทราบนัน้เป็น
ความจรงิ ถกูตอ้ง ทา่นเขา้ใจดีวา่การตรวจสอบเพื่อยืนยนัอ านาจ และตวัตน นัน้เป็นการจ าเป็นอยา่งยิ่ง เพื่อพิจารณาด าเนินการตาม
สิทธิที่ท่านรอ้งขอ และบริษัทฯ อาจขอขอ้มูลเพิ่มเติมจากท่าน เพื่อการตรวจสอบดงักล่าวเพื่อใหก้ารด าเนินการอนุญาตใหเ้ขา้ถึง               
การท าส าเนา หรอืการเปิดเผยการไดม้าของขอ้มลูเป็นไปไดอ้ยา่งถกูตอ้งครบถว้นตอ่ไป 

ในการนี ้ทา่นจึงไดล้งนามไว ้เพื่อเป็นหลกัฐาน 
ลงช่ือ                                       ___                ผูย้ื่นค ารอ้ง 

                                                                                                           (                ___                                      ) 
                                                       ___/___/___ 
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แบบฟอรม์ค าร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
ของ บริษัท มอร ์เมดดคิัล จ ากัด 

 วันที่__________________ 

1. ข้อมูลของผู้ยืน่ค าร้องขอ 

ช่ือ นามสกลุ   

ที่อยู ่  

เบอรโ์ทรศพัทท์ี่ติดตอ่ได ้  

อีเมล ์  

โปรดระบรุายละเอียดอื่นๆ (ถา้ม)ี  
 

 ทา่นเป็นเจา้ของขอ้มลูหรอืไม ่  ผูย้ื่นค ารอ้งเป็นบคุคลเดียวกบัเจา้ของขอ้มลู 
                     ผูย้ื่นค ารอ้งเป็นผูร้บัมอบอ านาจจากเจา้ของขอ้มลู 

2. ข้อมูลเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (กรณีผู้ยืน่ค าร้องเป็นผู้รับมอบอ านาจจากเจ้าของขอ้มูล) 

ช่ือ นามสกลุ   

ที่อยู ่  

เบอรโ์ทรศพัทท์ี่ติดตอ่ได ้  

อีเมล ์  

โปรดระบรุายละเอียดอื่นๆ (ถา้ม)ี  
 
3. เอกสารพสิูจนต์ัวตน 
โปรดแนบเอกสารดงัตอ่ไปนีเ้พื่อการตรวจสอบยืนยนัตวัตนของผูย้ื่นค ารอ้ง เพื่อใหบ้รษัิทฯ สามารถด าเนินการตามสทิธิที่รอ้งขอไดอ้ยา่ง
ถกูตอ้ง 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน กรณีสญัชาติไทย ของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล และ/หรอื ผูร้บัมอบอ านาจ  
(โปรดลบหรอืขีดฆา่ขอ้มลูศาสนา หรอืกรุป๊เลอืดออก ถา้ม)ี 

ส าเนาหนงัสอืเดินทาง กรณีเป็นชาวตา่งชาติ ของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล และ/หรอื ผูร้บัมอบอ านาจ 

หนงัสอืมอบอ านาจ 

อื่นๆ  (โปรดระบ)ุ ____________________________________ 

หมายเหต:ุ หนงัสือมอบอ านาจจะตอ้งมีลกัษณะดงันี ้
1) เนือ้ความอยา่งนอ้ยระบ ุ“ใหอ้  านาจผูย้ื่นค  ารอ้งในการด าเนินการติดต่อรอ้งขอใหผู้ค้วบคมุขอ้มลูด าเนินการอนญุาตใหเ้ขา้ถึงขอ้มลูสว่นบคุคลหรอืท า

ส  าเนาขอ้มลูส่วนบุคคล เปิดเผยการไดม้าซึ่งขอ้มลูส่วนบุคคลที่เจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลผูม้อบอ านาจไม่ไดใ้หค้วามยินยอม รวมถึงด  าเนินกา รที่
เก่ียวขอ้งจนเสรจ็การ” 

2) มีการลงนามโดยผูม้อบอ านาจและผูร้บัมอบอ านาจอยา่งชดัเจน 

**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการสอบถามขอ้มูล หรือเรียกเอกสารเพิ่มเติมจากผูย้ืน่ค ารอ้ง หากขอ้มูลทีไ่ดร้บัไม่สามารถแสดงใหเ้หน็อย่างชดัเจนไดว้่า         
ผูย้ืน่ค ารอ้งเป็นเจา้ของขอ้มูล หรอืมอี านาจในการยืน่ค ารอ้งขอดงักล่าว บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิในการปฏเิสธค ารอ้งขอของท่าน 
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4. ประเภทของการขอใช้สทิธิ 
โปรดระบวุา่ทา่นตอ้งการใชส้ทิธิในเรือ่งใด 

สทิธิในการขอถอนความยินยอม 

สทิธิในการขอเขา้ถึง และ/หรอืขอรบัส าเนาขอ้มลูสว่นบคุคล   

สทิธิในการขอแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลใหถ้กูตอ้ง สมบรูณ ์และเป็นปัจจบุนั 

สทิธิในการขอลบ ท าลายขอ้มลูสว่นบคุคล หรอืท าใหไ้มส่ามารถระบตุวัตนของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลได ้  

สทิธิคดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล   

สทิธิในการขอใหร้ะงบัการใชข้อ้มลูสว่นบคุคล 

สทิธิในการสง่หรอืโอนยา้ยขอ้มลู 

5. รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลที่ประสงคจ์ะขอใชส้ิทธิ 

ล าดับ รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลที่ขอใช้สทิธิ 

  

  
 

6. ข้อสงวนสิทธิของผู้ควบคุมข้อมูล 
    บรษัิทฯ ขอแจง้ใหท้า่นทราบวา่ หากเกิดกรณีดงัตอ่ไปนี ้บรษัิทฯ อาจจ าเป็นตอ้งปฏิเสธค ารอ้งขอของทา่น 

 ทา่นไมส่ามารถแสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนไดว้า่ผูย้ื่นค ารอ้งเป็นเจา้ของขอ้มลูหรอืมีอ านาจในการยื่นค ารอ้งขอดงักลา่ว  

 บรษัิทฯ ไมม่ีขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น 

 บรษัิทฯ ไมส่ามารถใหท้า่นเขา้ถึงขอ้มลู ท าส าเนา หรอื เปิดเผยการไดม้าซึง่ขอ้มลูสว่นบคุคลได ้เนื่องจากเป็นการปฏิบตัิตาม
กฎหมายหรือค าสั่งศาล และการปฏิบตัิตามค าขอนัน้จะสง่ผลกระทบที่อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของ
บคุคลอื่น อาทิ การเปิดเผยขอ้มลูนัน้เป็นการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของบคุคลที่สามดว้ย หรือ เป็นการเปิดเผยทรพัยส์ิน
ทางปัญญา หรอื ความลบัทางการคา้ของบคุคลที่สามนัน้ 

 เหตุในการปฏิเสธอื่นตามที่ พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และประกาศที่เก่ียวขอ้งก าหนดไว ้และบริษัทฯ 
สามารถใชเ้หตดุงักลา่วไดต้ามกฎหมาย 

ทัง้นี ้เมื่อพิจารณาเหตผุลในการรอ้งขอตามสิทธิของท่านเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทฯ จะแจง้ผลในการพิจารณาใหท้่านทราบและ
ด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีไดร้บัค ารอ้งขอ 

7. การรับทราบและยนิยอม 
ท่านไดอ้่านและเขา้ใจเนือ้หาของค ารอ้งขอฉบบันีอ้ย่างละเอียดแลว้ และยืนยนัว่าขอ้มลูต่างๆ ที่ไดแ้จง้ใหแ้ก่บริษัทฯ ทราบนัน้เป็น
ความจรงิ ถกูตอ้ง ทา่นเขา้ใจดีวา่การตรวจสอบเพื่อยืนยนัอ านาจ และตวัตน นัน้เป็นการจ าเป็นอยา่งยิ่ง เพื่อพิจารณาด าเนินการตาม
สิทธิที่ท่านรอ้งขอ และบริษัทฯ อาจขอขอ้มูลเพิ่มเติมจากท่าน เพื่อการตรวจสอบดงักล่าวเพื่อใหก้ารด าเนินการอนุญาตใหเ้ขา้ถึง            
การท าส าเนา หรอืการเปิดเผยการไดม้าของขอ้มลูเป็นไปไดอ้ยา่งถกูตอ้งครบถว้นตอ่ไป 

ในการนี ้ทา่นจึงไดล้งนามไว ้เพื่อเป็นหลกัฐาน 
ลงช่ือ                                       ___                ผูย้ื่นค ารอ้ง 

                                                                                                           (                ___                                      ) 
                                                         ___/___/___ 
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แบบฟอรม์ค าร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
ของ บริษัท เฮอเบิล เทคโนโลย ีจ ากัด 

 วันที่__________________ 

1. ข้อมูลของผู้ยืน่ค าร้องขอ 

ช่ือ นามสกลุ   

ที่อยู ่  

เบอรโ์ทรศพัทท์ี่ติดตอ่ได ้  

อีเมล ์  

โปรดระบรุายละเอียดอื่นๆ (ถา้ม)ี  
 

 ทา่นเป็นเจา้ของขอ้มลูหรอืไม ่  ผูย้ื่นค ารอ้งเป็นบคุคลเดียวกบัเจา้ของขอ้มลู 
                     ผูย้ื่นค ารอ้งเป็นผูร้บัมอบอ านาจจากเจา้ของขอ้มลู 

2. ข้อมูลเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (กรณีผู้ยืน่ค าร้องเป็นผู้รับมอบอ านาจจากเจ้าของขอ้มูล) 

ช่ือ นามสกลุ   

ที่อยู ่  

เบอรโ์ทรศพัทท์ี่ติดตอ่ได ้  

อีเมล ์  

โปรดระบรุายละเอียดอื่นๆ (ถา้ม)ี  
 
3. เอกสารพสิูจนต์ัวตน 
โปรดแนบเอกสารดงัตอ่ไปนีเ้พื่อการตรวจสอบยืนยนัตวัตนของผูย้ื่นค ารอ้ง เพื่อใหบ้รษัิทฯ สามารถด าเนินการตามสทิธิที่รอ้งขอไดอ้ยา่ง
ถกูตอ้ง 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน กรณีสญัชาติไทย ของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล และ/หรอื ผูร้บัมอบอ านาจ  
(โปรดลบหรอืขีดฆา่ขอ้มลูศาสนา หรอืกรุป๊เลอืดออก ถา้ม)ี 

ส าเนาหนงัสอืเดินทาง กรณีเป็นชาวตา่งชาติ ของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล และ/หรอื ผูร้บัมอบอ านาจ 

หนงัสอืมอบอ านาจ 

อื่นๆ  (โปรดระบ)ุ ____________________________________ 

หมายเหต:ุ หนงัสือมอบอ านาจจะตอ้งมีลกัษณะดงันี ้
1) เนือ้ความอย่างนอ้ยระบุ “ใหอ้  านาจผูย้ื่นค  ารอ้งในการด าเนินการติดต่อรอ้งขอใหผู้ค้วบคมุขอ้มลูด าเนินการอนญุาตใหเ้ขา้ถึงขอ้มลูส่วนบุคคลหรือท า
ส  าเนาขอ้มลูสว่นบคุคล เปิดเผยการไดม้าซึง่ขอ้มลูสว่นบคุคลที่เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลผูม้อบอ านาจไม่ไดใ้หค้วามยินยอม รวมถึงด  าเนินการที่เก่ียวขอ้งจน
เสรจ็การ” 

2)  มีการลงนามโดยผูม้อบอ านาจและผูร้บัมอบอ านาจอยา่งชดัเจน 

**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการสอบถามขอ้มูล หรือเรียกเอกสารเพิ่มเติมจากผูย้ืน่ค ารอ้ง หากขอ้มูลทีไ่ดร้บัไม่สามารถแสดงใหเ้หน็อย่างชดัเจนไดว้่า           
ผูย้ืน่ค ารอ้งเป็นเจา้ของขอ้มูล หรอืมอี านาจในการยืน่ค ารอ้งขอดงักล่าว บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิในการปฏเิสธค ารอ้งขอของท่าน 
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4. ประเภทของการขอใช้สทิธิ 
โปรดระบวุา่ทา่นตอ้งการใชส้ทิธิในเรือ่งใด 

สทิธิในการขอถอนความยินยอม 

สทิธิในการขอเขา้ถึง และ/หรอืขอรบัส าเนาขอ้มลูสว่นบคุคล   

สทิธิในการขอแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลใหถ้กูตอ้ง สมบรูณ ์และเป็นปัจจบุนั 

สทิธิในการขอลบ ท าลายขอ้มลูสว่นบคุคล หรอืท าใหไ้มส่ามารถระบตุวัตนของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลได ้  

สทิธิคดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล   

สทิธิในการขอใหร้ะงบัการใชข้อ้มลูสว่นบคุคล 

สทิธิในการสง่หรอืโอนยา้ยขอ้มลู 

5. รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลที่ประสงคจ์ะขอใชส้ิทธิ 

ล าดับ รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลที่ขอใช้สทิธิ 

  

  
 

6. ข้อสงวนสิทธิของผู้ควบคุมข้อมูล 
    บรษัิทฯ ขอแจง้ใหท้า่นทราบวา่ หากเกิดกรณีดงัตอ่ไปนี ้บรษัิทฯ อาจจ าเป็นตอ้งปฏิเสธค ารอ้งขอของทา่น 

 ทา่นไมส่ามารถแสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนไดว้า่ผูย้ื่นค ารอ้งเป็นเจา้ของขอ้มลูหรอืมีอ านาจในการยื่นค ารอ้งขอดงักลา่ว  

 บรษัิทฯ ไมม่ีขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น 

 บรษัิทฯ ไมส่ามารถใหท้า่นเขา้ถึงขอ้มลู ท าส าเนา หรอื เปิดเผยการไดม้าซึง่ขอ้มลูสว่นบคุคลได ้เนื่องจากเป็นการปฏิบตัิตาม
กฎหมายหรือค าสั่งศาล และการปฏิบตัิตามค าขอนัน้จะสง่ผลกระทบที่อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของ
บคุคลอื่น อาทิ การเปิดเผยขอ้มลูนัน้เป็นการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของบคุคลที่สามดว้ย หรือ เป็นการเปิดเผยทรพัยส์ิน
ทางปัญญา หรอื ความลบัทางการคา้ของบคุคลที่สามนัน้ 

 เหตุในการปฏิเสธอื่นตามที่ พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และประกาศที่เก่ียวขอ้งก าหนดไว ้และบริษัทฯ 
สามารถใชเ้หตดุงักลา่วไดต้ามกฎหมาย 

ทัง้นี ้เมื่อพิจารณาเหตผุลในการรอ้งขอตามสิทธิของท่านเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทฯ จะแจง้ผลในการพิจารณาใหท้่านทราบและ
ด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีไดร้บัค ารอ้งขอ 

7. การรับทราบและยนิยอม 
ท่านไดอ้่านและเขา้ใจเนือ้หาของค ารอ้งขอฉบบันีอ้ย่างละเอียดแลว้ และยืนยนัว่าขอ้มลูต่างๆ ที่ไดแ้จง้ใหแ้ก่บริษัทฯ ทราบนัน้เป็น
ความจรงิ ถกูตอ้ง ทา่นเขา้ใจดีวา่การตรวจสอบเพื่อยืนยนัอ านาจ และตวัตน นัน้เป็นการจ าเป็นอยา่งยิ่ง เพื่อพิจารณาด าเนินการตาม
สิทธิที่ท่านรอ้งขอ และบริษัทฯ อาจขอขอ้มูลเพิ่มเติมจากท่าน เพื่อการตรวจสอบดงักล่าวเพื่อใหก้ารด าเนินการอนุญาตใหเ้ขา้ถึง              
การท าส าเนา หรอืการเปิดเผยการไดม้าของขอ้มลูเป็นไปไดอ้ยา่งถกูตอ้งครบถว้นตอ่ไป 

ในการนี ้ทา่นจึงไดล้งนามไว ้เพื่อเป็นหลกัฐาน 
ลงช่ือ                                       ___                ผูย้ื่นค ารอ้ง 

                                                                                                           (                ___                                      ) 
                                                          ___/___/___ 




