
   

นโยบายการคุ
มครองข
อมูลส�วนบุคคลสำหรับบุคลากรภายนอก 

บริษัท ช. การช�าง จำกัด (มหาชน) 

 

1. วัตถุประสงค' 

บริษัท ช. การช�าง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของความเป$นส�วนตัวของท�าน และเห็นความจำเป$น
ในการจัดการข)อมูลส�วนบุคคล (ตามคำนิยามด)านล�าง) ให)เหมาะสมและถูกต)องตามหลักกฎหมาย บริษัทฯ จึงได)นำนโยบาย
การคุ)มครองข)อมูลส�วนบุคคลสำหรับบุคลากรภายนอกฉบับน้ี (“นโยบายฯ”) มาบังคับใช)เพ่ือคุ)มครองสิทธิของท�านท่ีเก่ียวข)อง
กับการประมวลผล (ตามคำนิยามด)านล�าง) และการจัดการข)อมูลส�วนบุคคลของบริษัทฯ บริษัทฯ จะใช)มาตรการทุกอย�างท่ี
สมเหตุสมผลและจำเป$น เพื่อคุ)มครองข)อมูลส�วนบุคคลให)สอดคล)องกับพระราชบัญญัติคุ)มครองข)อมูลส�วนบุคคล พ.ศ. 2562 
รวมถึงกฎหมายและข)อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข)อง (เรียกรวมกันว�า “กฎหมายฯ”) อีกทั้งรักษามาตรการในการคุ)มครองข)อมลูให)
เหมาะสม 

เพื่อให)บรรลุวัตถุประสงค?ตามนโยบายฯ ฉบับนี้ บริษัทฯ จะทำหน)าที่เป$นผู)ควบคุมข)อมูลส�วนบุคคล และ/หรือผู)ประมวลผล
ข)อมูลตามคำนิยามตามกฎหมายฯ ในการประมวลผลข)อมูลส�วนบุคคลของท�าน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 

2. ขอบเขต 

2.1 นโยบายฯ ฉบับนี้จะมีผลใช)บังคับในวันท่ี 1 มิถุนายน 2565 โดยบริษัทฯ จะตรวจสอบผลการบังคับใช)ของนโยบายฯ 
น้ีเป$นครั้งคราว และอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก)ไขเพ่ิมเติม ซ่ึงทางบริษัทฯ จะแจ)งให)ท�านทราบ  

2.2 นโยบายฯ ฉบับนี้มีผลใช)บังคับกับการประมวลผลข)อมูลส�วนบุคคลโดยบริษัทฯ ไม�ว�าในฐานะผู)ควบคุมข)อมูลด)วย
ตัวเอง หรือการประมวลผลข)อมูลในฐานะผู)ประมวลผลสำหรับบริษัทในเครือของเราที่อยู�ในราชอาณาจักรไทย หาก
พบการกระทำที่ผิดกฎหมายฯ หรือถือเป$นการละเมิดนโยบายฯ ฉบับนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการอย�างเคร�งครัดและถึง
ที่สุด รวมทั้งจัดให)มีบทลงโทษที่เหมาะสม  ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม�มีหน)าที่จะต)องแจ)งถึงการประมวลผลในกรณีที่ บริษัทฯ 
ทำในฐานะผู)ประมวลผลแทนบริษัทในเครือ อย�างไรก็ดี เพื ่อให)การแจ)งครบถ)วนที่สุด บริษัทฯ จึงขอแจ)งการ
ประมวลผลในกรณีเหล�าน้ีไว)ในเอกสารนโยบายฉบับน้ีด)วย 

2.3 เว)นแต�จะมีกำหนดไว)เป$นอ่ืน ให)นโยบายฯ ฉบับน้ีมีผลบังคับใช)เหนือนโยบายหรือมาตรการใด ๆ ของบริษัทฯ ท้ังหมด
ท่ีมีอยู�ก�อน เก่ียวกับเรื่องข)อมูลส�วนบุคคลของบุคลากรภายนอก  

2.4 นโยบายฯ ฉบับน้ีมีความสอดคล)องกับแบบฟอร?มขอความยินยอมสำหรับบุคลากรภายนอกซ่ึงท�านได)ลงลายมือช่ือให)
ความยินยอมแล)ว โปรดศึกษาแบบฟอร?มขอความยินยอมสำหรับบุคลากรภายนอกดังกล�าวโดยละเอียดเพื่อทำความ
เข)าใจว�าบริษัทฯ นำข)อมูลใดของท�านไปประมวลผลบนฐานความยินยอม 
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3. ข
อมูลส�วนบุคคลของบุคลากรภายนอก 

3.1 ข
อมูลส�วนบุคคลและการนำไปใช
 

“ข
อมูลส�วนบุคคล” หมายถึง ข)อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให)สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได)ไม�ว�าทางตรงหรือทางอ)อม
รวมถึงการท่ีข)อมูลดังกล�าวเก่ียวข)องหรือรวมกับข)อมูลอ่ืน ๆ เพ่ือนำไปประมวลผลข)อมูลเพ่ือวัตถุประสงค?เฉพาะใด ๆ 
ท้ังน้ี ไม�รวมถึงข)อมูลของผู)ถึงแก�กรรมโดยเฉพาะ 

“การประมวลผล” และการกระทำอื่นใดที่เกี่ยวข)อง หมายถึง การปฏิบัติ และ/หรือการจัดการข)อมูลส�วนบุคคล      
ใด ๆ ท้ังหมด ซ่ึงรวมถึงการเก็บรวบรวม การโอน การเปGดเผย การนำไปใช) ฯลฯ  

รายการของข)อมูลส�วนบุคคลของท�านที่บริษัทฯ นำมาใช) และ/หรือกำลังจะนำไปใช) วัตถุประสงค?ในการใช) และ
รายละเอียดเพิ่มเติมอื ่น ๆ ปรากฏตามตารางด)านล�างนี้ โปรดศึกษาโดยละเอียดเพื่อทำความเข)าใจว�าบริษัทฯ 
ประมวลผลข)อมูลส�วนบุคคลของท�านอย�างไร ทั้งนี้ บริษัทฯ ได)พยายามอย�างเต็มท่ีในการแจกแจงกิจกรรมการ
ประมวลผลข)อมูลส�วนบุคคลของท�านโดยบริษัทฯ แต�รายการด)านล�างนี้อาจไม�สามารถระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการ
ประมวลผลท้ังหมดของบริษัทฯ ได) 

 

ประเภทของ
เจ
าของข
อมูล 

วัตถุประสงค'และการประมวลผลข
อมลู ฐาน 
ตัวอย�างของข
อมูลส�วน

บุคคล 
ระยะเวลาเก็บ
รักษาข
อมูล 

ทั่วไป 
เจ)าหน)าท่ีภาครัฐ การติดต�อประสานงานกับภาครัฐ. เอกสาร

หรือการติดต�องานบางกรณีต)องให)เจ)าหน)าท่ี
ลงลายม ือช ื ่อร ับเอกสารเพ ื ่อเก ็บไว ) เป$น
หลักฐาน 

ความชอบธรรม • ช่ือ นามสกุล 

• ตำแหน�ง 

• ลายมือช่ือ 

สิบปHหลังจากเก็บ
รวบรวมข)อมูล 

บุคลากรภายนอก การแลกนามบัตร. เพื ่อใช)ติดต�องานเมื ่อมี
ความจำเป$นหรือเม่ือถึงเวลาท่ีเหมาะสม 
 
 
 

ความชอบธรรม • ข)อมูลสำหรับติดต�อ 
เช�น ช่ือ นามสกุล 
อีเมล เบอร?โทรศัพท? 

• องค?กร หน�วยงาน 

สิบปHหลังจากเก็บ
รวบรวมข)อมูล 

พนักงานของผู)

ให)บริการ 

การติดต�อสื่อสารเพ่ือการรับบริการ. บริษัทฯ 
ใช)บริการต�างๆ จากบริษัทภายนอก และเก็บ
ข)อมูลของพนักงานบริษัทผู)ให)บริการเพื่อการ
ติดต�อส่ือสาร 
 
(ทำในฐานะผู)ประมวลผลให)แก�บริษัทในเครือ) 

ความชอบธรรม • ช่ือ นามสกุล 

• สำเนาบัตรประชาชน 

• ข)อมูลสำหรับติดต�อ 
เช�น อีเมล เบอร?
โทรศัพท? 

• องค?กร หน�วยงาน 

• ประสบการณ?การ
ทำงาน 

 
 
 

 

สิบปHหลังจากเก็บ
รวบรวมข)อมูล 
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ประเภทของ
เจ
าของข
อมูล 

วัตถุประสงค'และการประมวลผลข
อมลู ฐาน 
ตัวอย�างของข
อมูลส�วน

บุคคล 
ระยะเวลาเก็บ
รักษาข
อมูล 

สายงานทรัพยากรมนุษย'และบริหารทัว่ไป (ฝ8ายทรัพยากรมนุษย') 
ผู)สมัครงาน การรวบรวมข
อมูลผู
สมัครงาน การคัดเลือก 

และการส ัมภาษณ'.  บร ิษ ัทฯ จะทำการ
รวบรวมข)อมูลทั่วไปของผู)ที ่มีความสนใจจะ
สมัครงาน ซึ่งอาจรวบรวมได)จากหลากหลาย
ช�องทาง เช �น เว ็บไซต?ภายนอก งานออก       
บูJทของบริษัทฯ หรือทางบริษัทฯ ทำการค)นหา
ข)อมูลผู)สมัครจากเว็บไซต? เป$นต)น 
 
(ทำในฐานะผู)ประมวลผลให)แก�บริษัทในเครือ) 

สัญญา (สำหรับ
ผู)ที่ติดต�อบริษัท) 
 

• ข)อมูลสำหรับติดต�อ 
เช�น ช่ือ นามสกุล 
อีเมล เบอร?โทรศัพท? 
ท่ีอยู� ข)อมูลติดต�อ
กรณีฉุกเฉิน 

• สำเนาบัตร
ประชาชน 

• ข)อมูลคุณสมบัติ
พื้นฐาน เช�น วุฒิ
การศึกษา 
ประกาศนียบัตร 
ใบอนุญาตผ�านงาน 
ความสามารถพิเศษ
ท่ีเกี่ยวข)องกับการ
ทำงาน เงินเดือนท่ี
ต)องการ เป$นต)น 
ประวัติการทำงาน 

กรณีที่ไม�ถูกจ)าง ให)
เก็บข)อมูลต�อไปอีก
หนึ ่งปHหลังจากเก็บ
รวบรวมข)อมูล 
 
กรณีท ี ่ถ ูกจ )าง ให)
เก ็บข)อมูลระหว�าง
ระยะเวลาการจ )าง
งานและอ ีกสองปH
หลังจากน้ัน ความชอบธรรม 

(สำหรับผู)ที่
บริษัทเป$นฝMาย
ติดต�อ) 

นักศึกษาฝNกงาน การรับนักศึกษาฝ<กงาน. บริษัทฯ พิจารณา 
หนังสือขอความอนุเคราะห?เข)าฝNกงาน ใบ
สมัคร และสัมภาษณ?เพื่อพิจารณาคุณสมบัติ 
 
(ทำในฐานะผู)ประมวลผลให)แก�บริษัทในเครือ) 

สัญญา • ข)อมูลสำหรับติดต�อ 
เช�น ช่ือ นามสกุล 
อีเมล เบอร?โทรศัพท? 

• สำเนาบัตร
ประชาชน 

• ข)อมูลคุณสมบัติ เช�น
ประวัติการศึกษา 

ระหว�างระยะเวลา
การฝNกงานและอีก
ห)าปHหลังจากน้ัน 

ผู)รับผลประโยชน?

จากประกันชีวิต

ของพนักงานของ

บริษัทและบริษัท

ในเครือ 

การจัดการจ�ายเบี ้ยประกันชีวิต. ในกรณี
พนักงานเสียชีวิต บริษัทประกันจะทำการ
ติดต�อกับส�วนสวัสดิการฯ เพื่อประสานงานกับ
ผู)รับผลประโยชน?ตามข)อมูลที่พนักงานเคยได)
ให)ไว) 
 
(ทำในฐานะผู)ประมวลผลให)แก�บริษัทในเครือ 
ในกรณีผู )รับผลประโยชน?ของพนักงานของ
บริษัทในเครือ) 

ความชอบธรรม • ช่ือ นามสกุล 

• ความเกี่ยวข)องกับ
พนักงาน 

• ข)อมูลสำหรับการ
ติดต�อ เช�น เบอร?
โทรศัพท? อีเมล ท่ีอยู� 

ส ิบป Hหล ังจากเก็บ
รวบรวมข)อมูล 

ผู)รับผลประโยชน?

จากเงินช�วยเหลือ 

การจัดสรรเงินช�วยเหลือ. เน่ืองจากบริษัทจะ
ให)เงินสนับสนุนกับพนักงานสำหรับงานมงคล
สมรส งานฌาปนกิจ และทุนการศึกษา 
บุคลากรภายนอกอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข)องกับ
พนักงานก็อาจได)รับผลประโยชน?นั้นด)วย เช�น 
บุตร ธิดา บิดา มารดา คู�สมรส 

ความชอบธรรม • ช่ือ สกุล 

• ข)อมูลสำหรับติดต�อ 
เช�น เบอร?โทรศัพท? 
อีเมล ท่ีอยู� 

• สำเนาบัตร
ประชาชน 

สิบป Hหล ังจากเก็บ
รวบรวมข)อมูล 
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ประเภทของ
เจ
าของข
อมูล 

วัตถุประสงค'และการประมวลผลข
อมลู ฐาน 
ตัวอย�างของข
อมูลส�วน

บุคคล 
ระยะเวลาเก็บ
รักษาข
อมูล 

• ข)อมูลงานสมรส เช�น 
ทะเบียนสมรส บัตร
เชิญ 

• ใบแสดงผล
การศึกษา 

บุคลากรภายนอก

ท่ีเกี่ยวข)องกับ

อุบัติเหตุร)ายแรง 

การจัดการอุบตัิเหตุร
ายแรงในสถานที่
ทำงาน. กรณีเกิดอุบัติเหตุที่อาการร)ายแรง
เกินกว�าห)องพยาบาลจะจัดการได) จะจดัให)มี
การส�งตัวผู)ประสบอุบัติเหตุไปโรงพยาบาล 

ความชอบธรรม
และเพื่อปQองกัน
อันตราย 

• ช่ือ สกุล 

• ตำแหน�ง 
 

ส ิบป Hหล ังจากเก็บ
รวบรวมข)อมูล 

การก�อต้ังสิทธิ
เรียกร)องตาม
กฎหมาย 
(สำหรับข)อมูล
อ�อนไหว) 

 

บุคลากรภายนอก

ท่ีเข)าร�วมกิจกรรม

ของบริษัทฯ 

การจัดงานและกิจกรรม. ได)แก� กิจกรรมและ
งานประเพณีต�างๆ ประจำปH หรือกิจกรรม
องค?กรอื ่นๆ เพื ่อจัดเตรียมและดำเนินงาน
กิจกรรม และการสื่อสารภายในและภายนอก
องค?กร 

ความชอบธรรม • ภาพถ�ายและวิดีโอ
จากการจัดกจิกรรม 

• สำเนาบัตร
ประชาชนในบาง
กรณี  

ส ิบป Hหล ังจากเก็บ
รวบรวมข)อมูล 
 
ต ล อ ด ไ ป ส ำ ห รั บ
ภาพที่จัดพิมพ?หรือ
จัดทำส่ือไปแล)ว 

สายงานทรัพยากรมนุษย'และบริหารทัว่ไป (ฝ8ายกฎหมาย) 
บุคลากรภายนอก

ท่ีเป$นผู)ลงนามใน

สัญญา 

การตรวจสอบและลงนามสัญญา. การเข)าทำ
สัญญากับคู�สัญญาต�าง ๆ มีทั้งสัญญากับบุคคล
ธรรมดา และสัญญากับบริษัทคู �ค )าซึ ่งเป$น
สัญญาระหว�างนิติบุคคล 
 
(ทำในฐานะผู)ประมวลผลให)แก�บริษัทในเครือ 
สำหรับแค�คู�ค)าของบริษัทในเครือ) 

สัญญา (สำหรับ
สัญญากับบุคคล
ธรรมดา) และ
ความชอบธรรม 
(สำหรับสัญญา
กับนิติบุคคล) 

• ช่ือ สกุล 

• สำเนาบัตร
ประชาชน 

• ลายมือช่ือ 

• ท่ีอยู� 

• เลขบัญชี 

ส ิบป Hหล ังจากเก็บ
รวบรวมข)อมูล 

บุคลากรภายนอก

ท่ีเกี่ยวข)อง 

การจัดการคดี. จัดเก็บเอกสารและข)อมูลทุก
ประเภทท่ีเกี่ยวกับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ
และเอกสารที่เกี่ยวเนื่องกับนิติกรรมใด ๆ ท่ี
บริษัทฯ หรือบริษัทในเครือเข)าไปมีส�วนร�วม 
 
(ทำในฐานะผู)ประมวลผลให)แก�บริษัทในเครือ 
สำหรับคดีความของบริษัทในเครือ) 

ความชอบธรรม • ช่ือ สกุล 

• ตำแหน�งงาน 

• ข)อมูลส�วนบุคคล
ท่ัวไปท่ีเกี่ยวเน่ืองกบั
นิติกรรมใด ๆ ท่ี
บริษัทเข)าไปมีส�วน
ร�วม 

ส ิบป Hหล ังจากเก็บ
รวบรวมข)อมูล 

การก�อต้ังสิทธิ
เรียกร)องตาม
กฎหมาย 
(สำหรับข)อมูล
อ�อนไหว) 
 

• ข)อมูลอ�อนไหวท่ี
เกี่ยวเน่ืองกับนิติ
กรรมใด ๆ ท่ีบริษัท
เข)าไปมีส�วนร�วม 
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ประเภทของ
เจ
าของข
อมูล 

วัตถุประสงค'และการประมวลผลข
อมลู ฐาน 
ตัวอย�างของข
อมูลส�วน

บุคคล 
ระยะเวลาเก็บ
รักษาข
อมูล 

ผู)ถือหุ)น การจัดทำรายงานการประชุม. การประชุม     
ผู)ถือหุ)นบริษัทในเครือ ซึ่งรายงานอาจมีข)อมูล
ส�วนบุคคลของผู)เข)าร�วมประชุม 
 
(ทำในฐานะผู)ประมวลผลให)แก�บริษัทในเครือ) 

การปฏิบัติตาม
กฎหมาย 

• ช่ือ สกุลผู)เข)าร�วม
ประชุม 

• ความคิดเห็น 

• สำเนาบัตร
ประชาชน 

• บันทึกการประชุม 

ส ิบป Hหล ังจากเก็บ
รวบรวมข)อมูล 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 
บุคลากรภายนอก

ผู)มาใช)

อินเทอร?เน็ตของ

บริษัทฯ  

ระบบอินเทอร'เน็ต. มีการเก็บข)อมูลผู ) ใช)
อินเทอร?เน็ตเนื่องจากภาครัฐมีข)อกำหนดว�า
ต)องเก็บข)อมูลเร่ืองเว็บไซต?ต�าง ๆ 

การปฏิบัติตาม
กฎหมาย 

• ช่ือ สกุล 

• ช่ือองค?กร 
หน�วยงานท่ีสังกัด 

• รหัส VPN 

• หมายเลขไอพ ี

• ข)อมูลการเข)าใช)
เว็บไซต?ต�าง ๆ 

ส ิบป Hหล ังจากเก็บ
รวบรวมข)อมูล 

สายงานพัฒนาธุรกิจ 
บุคลากรภายนอก 

เช�น เจ)าหน)าท่ี

ภาครัฐหรือ

เจ)าของโครงการ

อื่น ๆ 

ต ิดตามข 
อม ูลข �าวสารและการส ื ่ อสาร
รายละเอียดโครงการ. ข�าวสารจากประกาศ
ทั่วไปของหน�วยงานและบริษัทต�าง ๆ โดยมี
การต ิดต �อไปย ังหน �วยงานผ ู )ร ับผ ิดชอบ
โครงการ  เพ ื ่ อ ขอรายละ เอ ี ยด  ต ิ ดต� อ
ประสานงาน  
 
(ทำในฐานะผู)ประมวลผลให)แก�บริษัทในเครือ 
สำหรับงานท่ีบริษัทในเครือให)ความสนใจ) 

ความชอบธรรม • ข)อมูลสำหรับติดต�อ 
เช�น ช่ือ สกุล 
ตำแหน�งงาน อีเมล 
เบอร?โทรศัพท? 

ส ิบป Hหล ังจากเก็บ
รวบรวมข)อมูล 

บุคลากรภายนอก 

เช�น ผู)มีอำนาจลง

นามของบริษัท      

คู�ค)า 

การเตรียมเอกสารสำหรับลงนาม และการ
จัดเตรียมสถานที่. ประสานงานกับผู)เกี่ยวข)อง
ฝMายต�าง ๆ เพื ่อรวบรวมข)อมูลที ่เกี ่ยวข)อง
สำหรับสัญญา 
 
(ทำในฐานะผู)ประมวลผลให)แก�บริษัทในเครือ 
สำหรับโปรเจ็คของบริษัทในเครือ) 

ความชอบธรรม • ข)อมูลสำหรับติดต�อ 
เช�น ช่ือ สกุล 
ตำแหน�งงาน อีเมล 
เบอร?โทรศัพท? 

• ลายมือช่ือ 

• สำเนาบัตร
ประชาชน 

ส ิบป Hหล ังจากเก็บ
รวบรวมข)อมูล 

เจ)าหน)าท่ีภาครัฐ การประสานงาน. เป$นงานให)การสนับสนุน 
เช�น การช�วยประสานงานในการขอใบอนุญาต
ต�าง ๆ ดำเนินเรื ่องขอไฟฟQาและน้ำประปา 
เป$นต)น 
 
(ทำในฐานะผู)ประมวลผลให)แก�บริษัทในเครือ 
สำหรับโปรเจ็คของบริษัทในเครือ) 
 

ความชอบธรรม • ข)อมูลสำหรับติดต�อ 
เช�น ช่ือ สกุล 
ตำแหน�งงาน อีเมล 
เบอร?โทรศัพท? 

ส ิบป Hหล ังจากเก็บ
รวบรวมข)อมูล 
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ประเภทของ
เจ
าของข
อมูล 

วัตถุประสงค'และการประมวลผลข
อมลู ฐาน 
ตัวอย�างของข
อมูลส�วน

บุคคล 
ระยะเวลาเก็บ
รักษาข
อมูล 

สำนักกรรมการผู
จัดการใหญ� (ส�วนงานกำกับดูแล (compliance)) 
ผู)ถือหุ)น การเตรียมการประชุมผู 
ถ ือหุ 
น. บริษัทฯ 

จะต)องจัดเตรียมเอกสารสำหรับผู)ถือหุ)นและ
จัดส�งเอกสารดังกล�าวให)กับผู)ถือหุ)น 

ความชอบธรรม • ข)อมูลสำหรับติดต�อ 
เช�น ช่ือ สกุล ท่ีอยู� 
อีเมล เบอร?โทรศัพท? 

• เลขบัตรประจำตัว
ประชาชน 

• จำนวนหุ)น 

ส ิบป Hหล ังจากเก็บ
รวบรวมข)อมูล 

ผู)ถือหุ)นและ

ผู)เข)าร�วมประชุม

แทน 

การจ ัดการประช ุมผ ู 
ถ ือห ุ 
น .  ม ีการรับ
ลงทะเบียนการเข)าร�วมประชุม ระหว�างการ
ประชุมมีให)ออกความเห็นและหารือพูดคุย 

การปฏิบัติตาม
กฎหมาย 

• ช่ือ นามสกุล 

• สถานะการ
ลงทะเบียนเข)าร�วม
ประชุม 

• สำเนาบัตร
ประชาชน 

• ใบมอบฉันทะ 

ส ิบป Hหล ังจากเก็บ
รวบรวมข)อมูล 

ความชอบธรรม • ช่ือ นามสกุลของผู)
ออกความเห็น
ระหว�างประชุม 

ผู)ถือหุ)นและผู)เข)า

ประชุมแทน 

การจัดทำรายงานการประชุมผู 
ถือหุ 
น. มี
ข)อมูลส�วนบุคคลของกรรมการและผู)เข)าร�วม
ประชุมที ่แสดงความคิดเห็น รายงานจะถูก
จัดส�งไปยังตลาดหลักทรัพย? กระทรวงพาณิชย? 
สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) และมีประกาศไว)บนเว็บไซต?บริษัทฯ 

การปฏิบัติตาม
กฎหมาย 

• ข)อมูลส�วนบุคคลท่ี
ส�งรายงานให)กับ 
ตลาดหลักทรัพย? 
และกระทรวง
พาณิชย? เช�น ช่ือ 
นามสกุลผู)เข)า
ประชุม และ
สถานะการ
ลงทะเบียนเข)าร�วม
ประชุม 

ส ิบป Hหล ังจากเก็บ
รวบรวมข)อมูล 

ความชอบธรรม • ข)อมูลส�วนบุคคลท่ี
ส�งรายงานให)กับ 
IOD และประกาศ
บนเว็บไซต? เช�น ช่ือ 
นามสกุลผู)เข)า
ประชุม และ
สถานะการ
ลงทะเบียนเข)าร�วม
ประชุม 

ผู)ถือหุ)น การจัดเตรียมเอกสารส�ง ก.ล.ต. จัดเตรียม
และส�งรายงานประจำปHและข)อมูลกรรมการ
ให)กับ ก.ล.ต. 

การปฏิบัติตาม
กฎหมาย 

• ข)อมูลส�วนบุคคลท่ี
ส�งรายงานให)กับ 
ก.ล.ต. เช�น ช่ือ 
นามสกุลกรรมการ 

ส ิบป Hหล ังจากเก็บ
รวบรวมข)อมูล 
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ประเภทของ
เจ
าของข
อมูล 

วัตถุประสงค'และการประมวลผลข
อมลู ฐาน 
ตัวอย�างของข
อมูลส�วน

บุคคล 
ระยะเวลาเก็บ
รักษาข
อมูล 

สำนักกรรมการผู
จัดการใหญ� 
ผู)เข)าร�วมประชุม การเตรียมการประชุมทั่วไป ผู)เข)าร�วมต)อง

ลงทะเบ ียนและแลกนามบัตร อาจม ีการ
บันทึกภาพและเสียง และมีการทำรายงานการ
ประชุม 

ความชอบธรรม • ช่ือ นามสกุล 

• นามบัตร 

• ช่ือองค?กร  

• ตำแหน�งงาน 

• บันทึกภาพและเสียง 

• บันทึกการประชุม 

ส ิบป Hหล ังจากเก็บ
รวบรวมข)อมูล 

บุคลากรภายนอก การติดตามข�าวสารทีเ่ก่ียวข
อง. เป$นการ
ติดตามข�าวสารเพือ่ทำสรุปเตรียมรายงาน
สถานะของโครงการต�าง ๆ ภาวะเศรษฐกิจ 
และราคาสินค)า เพื่อเอาไว)ใช)อ)างอิง 

ความชอบธรรม • ช่ือ สกุล 

• ผู)ที่เกี่ยวข)องกบั
โครงการ 

• รูปภาพ 

• ข�าวสารท่ีเกีย่วข)อง 

ส ิบป Hหล ังจากเก็บ
รวบรวมข)อมูล 

บุคลากรภายนอก

ผู)ร�วมกิจกรรม 

การออกข�าวประชาสัมพันธ' การจัดงาน
แถลงข�าว. เป$นข�าวและบทความที่เขียนขึ้น
เพื ่อเผยแพร�ทำการประชาสัมพันธ? เนื ้อหา
ครอบคลุมเรื่องโครงการ งาน CSR และงาน
กิจกรรมอื่น ๆ 
 
(ทำในฐานะผู)ประมวลผลให)แก�บริษัทในเครือ 
สำหรับเฉพาะการเตรียมข�าวสำหรับบริษัทใน
เครือ) 

ความชอบธรรม • ช่ือ นามสกุล 

• ตำแหน�ง 

• ความคิดเห็นหรือบท
สัมภาษณ? 

• รูปภาพ วิดีโอ 

ส ิบป Hหล ังจากเก็บ
รวบรวมข)อมูล 
 
ตลอดไปสำหรับส่ือ
ท่ีจัดทำแล)ว 

บุคลากรภายนอก

ท่ีขอเงินสนับสนุน 

การให
การสนับสนุนพิเศษ. กรณีที่พนักงาน
หร ื อบ ุ คคลธรรมดาต ิ ดต � อมาขอความ
อนุเคราะห?เงินบริจาค ซึ่งบริษัทฯ ก็มีการให)
เง ินสนับสนุน เช �น เง ินค�าร ักษาพยาบาล 
ทุนการศึกษา 

ความชอบธรรม • ข)อมูลสำหรับติดต�อ 
เช�น ช่ือ นามสกุล 
อีเมล เบอร?โทรศัพท? 

• เอกสาร
ประกอบการขอเงิน
บริจาค เช�น ใบ
แสดงผลการเรียน 

ส ิบป Hหล ังจากเก็บ
รวบรวมข)อมูล 

สายงานจัดซ้ือ 
ผู)ขายสินค)าวัสดุ 

(บริษัทคู�ค)า) 

การจัดซ้ือสินค
าวัสดุต�างๆ. มีการทำแผนการ
ใช) พิจารณาคู�ค)า ทำสัญญา และจัดการการ
ขนส�งสินค)า 

ความชอบธรรม • ข)อมูลสำหรับติดต�อ 
เช�น ช่ือ นามสกุล 
อีเมล เบอร?โทรศัพท? 

• ตำแหน�ง 

• หน)าท่ี ความ
รับผิดชอบ 

ส ิบป Hหล ังจากเก็บ
รวบรวมข)อมูล 

ผู)ให)บริการ งานจ
างเหมา การเช�า การขนส�ง และการ
บร ิการต �างๆ. การพ ิจารณางานบร ิการ 
(tender offer) การพิจารณาคุณสมบัติของ
แรงงานประกอบ ซ่ึงมีทั้งการทำงานร�วมกับนิติ

ความชอบธรรม 
(สำหรับลูกจ)าง
ของผู)ให)บริการ
ท่ีเป$นบริษัท) 

• ข)อมูลสำหรับติดต�อ 
เช�น ช่ือ นามสกุล 
อีเมล เบอร?โทรศัพท? 

• ตำแหน�ง 

ส ิบป Hหล ังจากเก็บ
รวบรวมข)อมูล 
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ประเภทของ
เจ
าของข
อมูล 

วัตถุประสงค'และการประมวลผลข
อมลู ฐาน 
ตัวอย�างของข
อมูลส�วน

บุคคล 
ระยะเวลาเก็บ
รักษาข
อมูล 

บุคคลและบุคคลธรรมดา 
 
(ทำในฐานะผู)ประมวลผลให)แก�บริษัทในเครือ) 

• หน)าท่ี ความ
รับผิดชอบ 

สัญญา (สำหรับ
ผู)ให)บริการท่ี
เป$นบุคคล
ธรรมดา) 

• ข)อมูลสำหรับติดต�อ 
เช�น ช่ือ นามสกุล 
อีเมล เบอร?โทรศัพท? 

• ตำแหน�ง 

• หน)าท่ี ความ
รับผิดชอบ 

• ประวัติการทำงาน 

• ใบรับรองและ
ใบอนุญาต 

• สำเนาบัตร
ประชาชน 

• สำเนาโฉนดท่ีดิน 

• บัญชีธนาคาร 
สายงานวิศวกรรม 

เจ)าของโครงการ 

ผู)ให)บริการและ

ผู)ขายสินค)า 

การพิจารณาโครงการ. เพื ่อติดต�อเจ)าของ
โครงการ และติดต�อผู )ให)บริการและผู )ขาย
สินค)า 
 
(ทำในฐานะผู)ประมวลผลให)แก�บริษัทในเครือ 
สำหรับเฉพาะโครงการของบริษัทในเครือ) 

ความชอบธรรม • ข)อมูลสำหรับติดต�อ 
เช�น ช่ือ นามสกุล 
อีเมล เบอร?โทรศัพท? 

• ประวัติการทำงาน 

• ใบอนุญาต 

• สำเนาบัตร
ประชาชน 

ส ิบป Hหล ังจากเก็บ
รวบรวมข)อมูล 

บุคลากรภายนอก 

เช�น เจ)าของ

โครงการ 

งานเบ็ดเตลด็อ่ืน ๆ. เช�น การทำงานเขยีน
แบบ ออกแบบ ติดต�อให)บริการ และการจัด
กิจกรรมสาธารณะ เช�น งานอาสา งานสมาคม 
และงานสนับสนุนวิศวกรรมสถานแห�งประเทศ
ไทย 
 
(ทำในฐานะผู)ประมวลผลให)แก�บริษัทในเครือ 
สำหรับเฉพาะโครงการของบริษัทในเครือ) 

ความชอบธรรม • ข)อมูลสำหรับติดต�อ 
เช�น ช่ือ นามสกุล 
อีเมล เบอร?โทรศัพท? 

• ภาพถ�าย วิดีโอ 

ส ิบป Hหล ังจากเก็บ
รวบรวมข)อมูล 

สายงานก�อสร
าง 
บุคลากรภายนอก

ท่ีต)องติดต�อ

ประสานงาน 

การลงสำรวจพื ้นที ่เพื ่อวางแผนงาน. ใช)
ข)อมูลเพื่อติดต�องานสำรวจ จองต๋ัวและท่ีพัก 
 
(ทำในฐานะผู)ประมวลผลให)แก�บริษัทในเครือ 
สำหรับเฉพาะโครงการที ่เป$นของบริษัทใน
เครือ) 

ความชอบธรรม • ข)อมูลสำหรับติดต�อ 
เช�น ช่ือ นามสกุล 
อีเมล เบอร?โทรศัพท? 

• ข)อมูลองค?กร 

• สำเนาบัตร
ประชาชน 

ส ิบป Hหล ังจากเก็บ
รวบรวมข)อมูล 
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ประเภทของ
เจ
าของข
อมูล 

วัตถุประสงค'และการประมวลผลข
อมลู ฐาน 
ตัวอย�างของข
อมูลส�วน

บุคคล 
ระยะเวลาเก็บ
รักษาข
อมูล 

• สำเนาหนังสือ
เดินทาง 

• บันทึกการเดินทาง 
บุคลากรภายนอก 

เช�น ผู)รับจ)าง 

การจัดการงานก�อสร
างทั่วไป. ใช)ข)อมูลเพื่อ
ดำ เน ินการจ ัดการต � า ง  ๆ  เช �น  ป fญหา
ความก)าวหน)าของงาน ความปลอดภัย ด)าน
สังคมและคนท)องท่ี เป$นต)น 
 
(ทำในฐานะผู)ประมวลผลให)แก�บริษัทในเครือ 
สำหรับเฉพาะโครงการของบริษัทในเครือ) 

ความชอบธรรม • ข)อมูลสำหรับติดต�อ 
เช�น ช่ือ นามสกุล 
อีเมล เบอร?โทรศัพท? 

• ตำแหน�ง 

• องค?กร หน�วยงาน 

• บันทึกการประชุม 

• บันทึกเกี่ยวกับความ
คืบหน)าของงานและ
การทำงาน 

ส ิบป Hหล ังจากเก็บ
รวบรวมข)อมูล 

บุคลากรภายนอก

ท่ีเกี่ยวข)องกับ

อุบัติเหตุ 

การจ ัดการความปลอดภ ัย. เพ ื ่อบ ันทึก
รายงานด)านความปลอดภัยและบันทึกภาพ
กล)องวงจรปGด 
 
(ทำในฐานะผู)ประมวลผลให)แก�บริษัทในเครือ 
สำหรับเฉพาะกล)องวงจรปGดในโครงการของ
บริษัทในเครือ) 

ความชอบธรรม • ช่ือ สกุล 

• ตำแหน�งงาน 

• ข)อมูลส�วนบุคคล
ท่ัวไปท่ีเกี่ยวเน่ืองกบั
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 

ส ิบป Hหล ังจากเก็บ
รวบรวมข)อมูล 

การก�อต้ังสิทธิ
เรียกร)องตาม
กฎหมาย 
(สำหรับข)อมูล
อ�อนไหว) 

• ข)อมูลอ�อนไหวท่ี
เกี่ยวเน่ืองกับ
รายงานด)านความ
ปลอดภัย 

เจ)าหน)าท่ีภาครัฐ การติดต�อกับเจ
าหน
าที่ภาครัฐ. เพื่อติดต�อ
ประสานงาน  
 
(ทำในฐานะผู)ประมวลผลให)แก�บริษัทในเครือ 
สำหรับเฉพาะการติดต�องานของบริษัทใน
เครือ) 

ความชอบธรรม • ข)อมูลสำหรับการ
ติดต�อ เช�น ช่ือ 
นามสกุล อีเมล 
เบอร?โทรศัพท?  

• ตำแหน�ง 

• หน)าท่ี ความ
รับผิดชอบ 

ส ิบป Hหล ังจากเก็บ
รวบรวมข)อมูล 

สายงานบัญชีและการเงิน 
ผู)ให)บริการ และ

ผู)ขายสินค)า  

การจัดซื ้อจัดจ
าง การบริหารจัดการด
าน
การเงิน. เพื่อทำการชำระเงินและบันทึกการ
จ�ายเงิน 

สัญญา (สำหรับ
บุคคลธรรมดา) 

• ข)อมูลสำหรับการ
ติดต�อ เช�น ช่ือ 
นามสกุล อีเมล 

• บัญชีธนาคาร 

• รายละเอียดงาน 

• กิจกรรมท่ีนำเงินไป
ใช) 

ส ิบป Hหล ังจากเก็บ
รวบรวมข)อมูล 

ความชอบธรรม 
(สำหรับนิติ
บุคคล) 

บุคลากรภายนอก  การให
ข
อมูล – บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด. มี
การให)ข)อมูลตัวเลข และเอกสารประกอบกับ

ความชอบธรรม • ช่ือ สกุล 

• ตำแหน�ง 

ส ิบป Hหล ังจากเก็บ
รวบรวมข)อมูล 
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ประเภทของ
เจ
าของข
อมูล 

วัตถุประสงค'และการประมวลผลข
อมลู ฐาน 
ตัวอย�างของข
อมูลส�วน

บุคคล 
ระยะเวลาเก็บ
รักษาข
อมูล 

สัญญา หรือหนังสือมอบอำนาจ เพื่อนำไปใช)
ประกอบการจัดอันดับเครดิต 

• ลายมือช่ือ 

• สำเนาบัตร
ประชาชน 

• ข)อมูลสำหรับการ
ติดต�อ เช�น เบอร?
โทรศัพท? อีเมล 

บุคลากรภายนอก  การให
ข
อมูลกับ ก.ล.ต. มีการให)ข)อมูลท่ี
เก ี ่ยวก ับผ ู )บร ิหารระด ับส ู งและบ ุคคลท่ี
เกี่ยวข)องกับการถือหุ)นต�าง ๆ 

การปฏิบัติตาม
กฎหมาย 

• ช่ือ นามสกุล 

• ตำแหน�ง 

• ประวัติการทำงาน 

• สำเนาบัตร
ประชาชน 

ส ิบป Hหล ังจากเก็บ
รวบรวมข)อมูล 

ลูกค)าท่ีได)ซ้ือ

และ/หรือมีความ

สนใจซ้ือหุ)น 

การให
ข
อมูลกับธนาคารสำหรับการเสนอ
ขายสินทรัพย'. มีการให)ข)อมูลที ่เก ี ่ยวกับ
ผู)บริหารระดับสูงและบุคคลท่ีเกี่ยวข)องกับการ
ถือหุ)นต�าง ๆ 

ความชอบธรรม • ช่ือ นามสกุล 

• ตำแหน�ง 

• เบอร?โทรศัพท? 

• ข)อมูลการถือหุ)น 

ส ิบป Hหล ังจากเก็บ
รวบรวมข)อมูล 

พนักงานและ

ผู)บริหารบริษัทใน

เครือ 

การให
ข
อมูลกับธนาคารแห�งประเทศไทย
และธนาคารตัวแทนอ่ืน ๆ. เพื่อให)ธนาคารทำ
การพิสูจน?เอกสารประกอบการทำนิติกรรม 
 
(ทำในฐานะผู)ประมวลผลให)แก�บริษัทในเครือ) 

การปฏิบัติตาม
กฎหมาย 

• ช่ือ นามสกุล 

• ตำแหน�ง 

• ประวัติการทำงาน 

• เงินเดือน 

• สำเนาบัตร
ประชาชน 

ระหว�างระยะเวลา
การจ)างงานและอีก
สิบปHหลังจากน้ัน 

บุคลากรภายนอก 

(ผู)บริหาร ผู)ถือหุ)น 

และพนักงานของ

บริษัทเปQาหมายท่ี

ถูกตรวจสอบ) 

การจ
างที่ปรึกษา. ในบางกรณี บริษัทฯ หรือ
บริษัทในเครือต)องจ)างที่ปรึกษาภายนอกที่มี
ความรู)เฉพาะทางมาเพื่อช�วยงานบางประเภท 
เช�น การตรวจสอบวิเคราะห? (due diligence) 
และการขอคำปรึกษาด)านภาษี การประเมิน
หลักทรัพย? เป$นต)น ซ่ึงอาจต)องมีการเก็บข)อมูล
ส�วนบุคคลของบุคคลภายนอกเพื ่อทำงาน
ดังกล�าว 
 
(ทำในฐานะผู)ประมวลผลให)แก�บริษัทในเครือ 
สำหรับเฉพาะการตรวจสอบที่เป$นงานของ
บริษัทในเครือ) 

ความชอบธรรม • ข)อมูลสำหรับการ
ติดต�อ เช�น ช่ือ 
นามสกุล อีเมล 
เบอร?โทรศัพท? 

• ตำแหน�ง 

• เงินเดือน 

ส ิบป Hหล ังจากเก็บ
รวบรวมข)อมูล 

สายงานสำนักตรวจสอบภายใน 
บุคคลภายนอกท่ี

เกี่ยวข)องกับการ

ตรวจสอบ 

การตรวจสอบภายในทั่วไป การตรวจสอบ
การทุจริต. เพื ่อการตรวจสอบภายในและ
ทุจริต และทำรายงานสรุปผล 
 
(ทำในฐานะผู)ประมวลผลให)แก�บริษัทในเครือ 

ความชอบธรรม • ข)อมูลสำหรับการ
ติดต�อ เช�น อีเมล 
เบอร?โทรศัพท? 

• สำเนาบัตร
ประชาชน 

ส ิบป Hหล ังจากเก็บ
รวบรวมข)อมูล 
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ประเภทของ
เจ
าของข
อมูล 

วัตถุประสงค'และการประมวลผลข
อมลู ฐาน 
ตัวอย�างของข
อมูลส�วน

บุคคล 
ระยะเวลาเก็บ
รักษาข
อมูล 

สำหรับเฉพาะการตรวจสอบที่เป$นของบริษัท
ในเครือ) 

• ทรัพย?สินบริษัทท่ี
เกี่ยวข)อง 

การก�อต้ังสิทธิ
เรียกร)องตาม
กฎหมาย 
(สำหรับข)อมูล
อ�อนไหว) 

• ข)อมูลอ�อนไหวท่ี
เกี่ยวเน่ืองกับการ
ตรวจสอบ เช�น 
ข)อมูลสุขภาพ 
 

กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ต
องใช
ฐานความยินยอม 
บุคลากรภายนอก

ท่ีเกี่ยวข)อง 

กิจกรรมอื่น ๆ ท่ีใช)ฐานความยินยอมในการ

ประมวลผล 

 

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร?มขอความยินยอมสำหรับ
บุคลากรภายนอก 

 

3.2 รูปแบบการเก็บข
อมูล  

บริษัทฯ จะใช)ดุลยพินิจเพื่อพิจารณาว�าจะจัดเก็บข)อมูลส�วนบุคคลของท�านที่เกี่ยวข)องในรูปแบบเอกสาร ผ�านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส? หรือในรูปแบบอ่ืน ๆ โดยบริษัทฯ จะพยายามอย�างดีท่ีสุดเพ่ือจัดให)มีมาตรการรักษาความปลอดภัยท่ี
เหมาะสมในการรักษาไฟล?ข)อมูลและเอกสารดังกล�าว   

3.3 ความยินยอมและการถอนความยินยอม 

(ก) บริษัทฯ จะขอความยินยอมของท�าน (ผ�านแบบฟอร?มขอความยินยอมสำหรับบุคลากรภายนอก) ก�อนท่ีจะ
ทำการเก็บรวบรวม ใช) หรือเปGดเผยข)อมูลส�วนบุคคลท่ีจำเป$นต)องขอความยินยอม 

(ข) ท�านสามารถเลือกท่ีจะถอนความยินยอมผ�านการส�งหนังสือแจ)งบริษัทฯ เป$นลายลักษณ?อักษร (เว)นแต�การ
ถอนความยินยอมย)อนหลัง) โดยทำการแจ)งล�วงหน)าเป$นเวลา สิบสี ่ (14) วัน ท�านต)องทำการติดต�อ
ประสานงานกับเจ)าหน)าที่คุ)มครองข)อมูลส�วนบุคคล (รายละเอียดที่เกี่ยวข)องปรากฏตามข)อมูลด)านล�าง)  
โดยตรงเพื่อดำเนินการถอนความยินยอมทั้งหมด อย�างไรก็ตาม โปรดทราบว�าการถอนความยินยอมของ
ท�านอาจส�งผลกระทบต�อการประมวลของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะทำการแจ)งให)ท�านทราบก�อนท�านจะทำ
การถอนความยินยอมหรือภายหลังจากที่ท�านถอนความยินยอมไปแล)วโดยเร็วที่สุด อนึ่ง เมื่อท�านถอน
ความยินยอม บริษัทฯ จะหยุดการเก็บรวบรวม ใช) หรือเปGดเผยข)อมูลส�วนบุคคลของท�าน รวมถึง
ดำเนินการให)ตัวกลางและตัวแทนใด ๆ หยุดการกระทำดังกล�าว เว)นแต�การกระทำดังกล�าวจะถูกกำหนดไว)
ด)วยกฎหมายท่ีเก่ียวข)อง 

3.4 การแก
ไขและทำให
ข
อมูลส�วนบุคคลเปPนปQจจุบัน  

(ก) ท�านต)องตรวจสอบให)มั ่นใจอยู�ตลอดเวลาว�าข)อมูลส�วนบุคคลที่เกี ่ยวข)องกับตัวท�านหรือสมาชิกใน

ครอบครัวของท�านซึ ่งท�านได)ให)กับบริษัทฯ เป$นความจริง ถูกต)อง และสมบูรณ? ในกรณีที ่มีการ

เปลี่ยนแปลงใด ๆ ท�านต)องแจ)งให)เจ)าหน)าที ่คุ )มครองข)อมูลส�วนบุคคล หรือบุคลากรอื่นใดที ่ได)รับ
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มอบหมายให)จัดการเรื่องการเปลี่ยนแปลงข)อมูลภายใน เจ็ด (7) วัน หลังจากท่ีการเปลี่ยนแปลงดังกล�าวมี

ผลบังคับใช)    

(ข) บริษัทฯ จะดำเนินการแก)ไขข)อมูลส�วนบุคคลของท�านโดยเร็วที่สุดตามที่จะดำเนินการได) และแจ)งการ
ยืนยันถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล�าวให)ท�านทราบ ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ ไม�สามารถจัดการแก)ไขได)ภายใน 
สามสิบ (30) วัน หลังจากที่ได)รับคำร)อง บริษัทฯ จะทำการแจ)งให)ท�านทราบถึงระยะเวลาที่ต)องใช)ในการ
ดำเนินการ 

3.5 การโอนและการแบ�งปQนข
อมูลส�วนบุคคลของท�าน  

(ก) บริษัทฯ ไม�ว�าในฐานะผู)ควบคุมหรือผู)ประมวล (ซึ่งในกรณีผู)ประมวลจะทำตามคำสั่งของผู)ควบคุม) อาจมี
การโอนข)อมูลส�วนบุคคลของท�านไปให)กับบริษัทในเครือ หรือบริษัทท่ีเก่ียวข)อง หรือผู)ให)บริการภายนอกท่ี
อยู�ในประเทศไทย เพื่อให)ผู)ให)บริการดังกล�าวสามารถดำเนินการหรือประกอบกิจกรรมบางอย�างแทน
บริษัทฯ เช�น บริการจัดเก็บข)อมูล ทั ้งที ่เป$นระบบคลาวด? (cloud storage) และไมใช�ระบบคลาวด?          
(non-cloud storage) บริการสรรหาบุคลากร  การจัดการค�าตอบแทนสุทธิ (payroll) บริการการ
วิเคราะห? และการช�วยเหลือเบ็ดเตล็ด หรือในกรณีที่เป$นภาระผูกพันตามกฎหมาย หรือมีความชอบธรรม
ในการประมวลผลข)อมูลส�วนบุคคลน้ัน เช�น การตรวจสอบ (audit) การขายกิจการ หรือการปรับโครงสร)าง
องค?กร (restructuring) บริษัทฯ จะโอน และประมวลผลข)อมูลส�วนบุคคลดังกล�าวโดยใช)ฐานเดิมตาม     
ที่ได)แจ)งให)ท�านทราบ หรือได)รับความยินยอมจากท�านแล)ว โดยบริษัทฯ จะตรวจสอบให)มั่นใจว�าการโอน
ข)อมูลส�วนบุคคลนั้นมีการรองรับด)วยมาตรการการคุ)มครองที่เทียบเท�ากับมาตรการการคุ)มครองภายใต)
กฎหมายฯ และมาตรฐานของบริษัทฯ 

(ข) บริษัทฯ ไม�ว�าในฐานะผู)ควบคุมหรือผู)ประมวล (ซึ่งในกรณีผู)ประมวลจะทำตามคำสั่งของผู)ควบคุม) อาจมี
การโอนข)อมูลส�วนบุคคลของท�านไปให)กับบริษัทในเครือ หรือบริษัทท่ีเก่ียวข)อง หรือผู)ให)บริการภายนอกท่ี
อยู�ท่ัวโลก เพ่ือให)ผู)ให)บริการดังกล�าวสามารถดำเนินการหรือประกอบกิจกรรมบางอย�างแทนบริษัทฯ เช�น 
บริการจัดเก็บข)อมูล ทั ้งที ่เป$นระบบคลาวด? (cloud storage) และไมใช�ระบบคลาวด? (non-cloud 
storage) บริการสรรหาบุคลากร  การจัดการค�าตอบแทนสุทธิ (payroll) บริการการวิเคราะห? และการ
ช�วยเหลือเบ็ดเตล็ด หรือในกรณีที่เป$นภาระผูกพันตามกฎหมาย หรือมีความชอบธรรมในการประมวลผล
ข)อมูลส�วนบุคคลนั ้น เช�น การตรวจสอบ (audit) การขายกิจการ หรือการปรับโครงสร)างองค?กร 
(restructuring) ในกรณีที่บริษัทฯ ใช)ฐานสัญญาในการประมวลผลเพื่อประกอบกิจการใด บริษัทฯ จะใช)
ฐานสัญญาตามเดิมเพ่ือการโอนข)อมูลไปนอกประเทศ และ/หรือการประมวลผล ท้ังน้ี ในกรณีของการโอน
หรือการประมวลผลโดยไม�ใช)ฐานสัญญา ทางบริษัทฯ อาจใช)มาตรการอื่นใดที่ได)รับการรับรองทาง
กฎหมาย หรืออาจใช)ฐานความยินยอมที่ท�านได)ให)ไว)ในแบบฟอร?มขอความยินยอมสำหรับบุคลากร
ภายนอก โดยบริษัทฯ จะตรวจสอบให)มั่นใจว�าการโอนข)อมูลส�วนบุคคลน้ันมีการรองรับด)วยมาตรการการ
คุ)มครองท่ีเทียบเท�ากับมาตรการการคุ)มครองภายใต)กฎหมายฯ และมาตรฐานของบริษัทฯ 

3.6 การเก็บรักษาข
อมูลส�วนบุคคล (personal data retention) 

(ก) บริษัทฯ จะเก็บรักษาข)อมูลส�วนบุคคลของท�านไว)ในระยะเวลาท่ีจำเป$นตามวัตถุประสงค?ของกฎหมายและ
ธุรกิจ และบริษัทฯ จะเลิกเก็บรักษาข)อมูลส�วนบุคคลน้ันทันทีหากพิจารณาว�าสมเหตุสมผลท่ีจะสรุปว�าการ
เก็บรักษาข)อมูลส�วนบุคคลนั้นไม�เป$นไปตามวัตถุประสงค?ของการเก็บข)อมูลส�วนบุคคลดังกล�าวแล)ว และ
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การเก็บรักษาข)อมูลส�วนบุคคลนั้นไม�จำเป$นต�อวัตถุประสงค?ทางกฎหมายและทางธุรกิจอีกต�อไป ปfจจุบัน 
นโยบายของบริษัทฯ คือ บริษัทฯ อาจเก็บรักษาข)อมูลส�วนบุคคลของท�านบางส�วนเป$นระยะเวลาถึง สิบ 
(10) ปH หรือมากกว�านั้น หลังจากไม�มีความจำเป$นในการใช)ข)อมูลดังกล�าว (เว)นแต�จะระบุไว)เป$นอื่นใน
ตารางตามข)อ 3.1 ข)างต)น) ซึ่งการเก็บรักษาข)อมูลส�วนบุคคลนั้นอาจมีกระบวนการจัดทำข)อมูลนิรนาม 
(anonymization) ที่นำมาปรับใช) และต)องสอดคล)องกับนโยบายการเก็บรักษาและการทำลายเอกสาร
ของบริษัทฯ และกฎหมายและข)อบังคับท่ีเก่ียวข)อง 

(ข) บริษัทฯ จะแจ)งให)ท�านทราบหากนโยบายหรือการเก็บรักษาข)อมูลส�วนบุคคลใด ๆ ของท�านมีการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม�สอดคล)องกับนโยบายปfจจุบัน หรือในทางอื่นใดที่เกี่ยวข)องและจำเป$นต)องแจ)ง
ให)ท�านทราบ  

 

4. เจ
าหน
าท่ีคุ
มครองข
อมูลส�วนบุคคล 

4.1 รายละเอียดของเจ)าหน)าท่ีคุ)มครองข)อมูลส�วนบุคคล ดังน้ี 

ผู)จัดการฝMายกฎหมาย เป$นเจ)าหน)าท่ีคุ)มครองข)อมูลส�วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)               
บริษัท ช.การช�าง จำกัด (มหาชน) เลขท่ี 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก       
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 02-2750026 
Email address: dpo@ckplc.com 

4.2 ข้ันตอนสำหรับการรับและการตอบกลับข)อสงสยั และ/หรือข)อร)องเรียนท่ีเก่ียวข)องกับการคุ)มครองข)อมูลส�วนบุคคล มี
รายละเอียดดังต�อไปน้ี 

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการคุ)มครองและปกปQองข)อมูลส�วนบุคคลของท�าน และได)มีการจัดทำเอกสาร      
ต�าง ๆ ที่เกี่ยวข)องกับการเก็บรวบรวมและใช)งานข)อมูลส�วนบุคคลของท�านตามกำหนดของ พ.ร.บ.คุ)มครองข)อมูล      
ส�วนบุคคล หากท�านมีข)อสงสัยหรือท)วงติง หรือต)องการส�งเรื่องร)องเรียน หรือประสงค?จะใช)สิทธิตามกฎหมาย          
ท�านสามารถติดต�อมายังบริษัทฯ หรือ เจ)าหน)าที่คุ)มครองข)อมูลส�วนบุคคลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการ 
ตอบกลับโดยเร็วท่ีสุด หรือดำเนินการตามคำขอใช)สิทธิของเจ)าของข)อมูลภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต�วันท่ีบริษัทฯ 
ได)รับคำร)องขอใช)สิทธิพร)อมเหตุผลและข)อมูลประกอบคำร)องขอใช)สิทธิต�างๆ รวมถึงเอกสารหลักฐานประกอบการใช)
สิทธิของเจ)าของข)อมูลครบถ)วน เพื่อทำการตรวจสอบและยืนยันตัวตนของเจ)าของข)อมูล ในกรณีที ่ไม�สามารถ
ดำเนินการให)แล)วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล�าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ)งให)เจ)าของข)อมูลทราบเพื่อขยาย
ระยะเวลาดำเนินการออกไปตามท่ีกฎหมายกำหนด 

 

5. สิทธิของเจ
าของข
อมูล 

5.1 สิทธิท่ีจะได)รับแจ)งให)ทราบ (Right to be notified) บริษัทฯ จะแจ)งให)ท�านทราบ และ/หรือขอความยินยอมของท�าน
เพิ่มเติมล�วงหน)าก�อนการประมวลผลข)อมูลส�วนบุคคลของท�านภายใต)ขอบเขตที่เพิ่มขึ้นในกรณีท่ีบริษัทฯ จะเก็บ
รวบรวม เก็บรักษา ใช) หรือเปGดเผยข)อมูลส�วนบุคคลของท�านในรูปแบบอื่นใดที่เกินกว�าขอบเขตที่ท�านเคยได)ให)ความ
ยินยอมหรือขอบเขตท่ีบริษัทฯ เคยได)แจกแจงให)ท�านทราบ  
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5.2 สิทธิในการเข)าถึง (Right to access) ท�านสามารถยื่นคำร)องขอเข)าถึงข)อมูลส�วนบุคคลของท�านเพ่ือทำการตรวจสอบ
ข)อมูลดังกล�าวได)ตลอดเวลา และท�านยังสามารถขอทราบว�าบริษัทฯ ประมวลผลข)อมูลส�วนบุคคลของท�านเช�นไร 

5.3 สิทธิในการขอสำเนา (Right to copies) ท�านสามารถยื่นคำร)องขอทำสำเนาของข)อมูลส�วนบุคคลของท�านในรูปแบบ
ท่ีสมเหตุสมผลท่ีจะทำได) 

5.4 สิทธิในการขอให)ถ�ายโอนข)อมูล (Right of portability) ท�านสามารถยื่นคำร)องขอให)บริษัทฯ ทำการถ�ายโอนข)อมูล
ส�วนบุคคลของท�านไปยังหน�วยงานอ่ืนตามท่ีท�านเลือก ในรูปแบบท่ีสมเหตุสมผลและยอมรับได) 

5.5 สิทธิในการแก)ไขข)อมูล (Right of rectification) ท�านมีภาระผูกพันต)องตรวจสอบให)แน�ใจว�าข)อมูลส�วนบุคคลของ
ท�านมีความถูกต)อง เป$นปfจจุบัน สมบูรณ? และไม�ทำให)เกิดการเข)าใจผิด หากข)อมูลส�วนบุคคลของท�านเกิดการ
เปลี่ยนแปลง ท�านต)องส�งคำร)องเพื่อขอแก)ไขข)อมูลโดยต)องปฏิบัติตามขั้นตอนตามท่ีบริษัทฯ เป$นผู)ประกาศ ทั้งน้ี 
นอกจากจะเป$นภาระผูกพันแล)ว การแก)ไขข)อมูลยังเป$นสิทธิของท�านด)วย 

5.6 สิทธิในการถอนความยินยอม (Right to withdraw consent) ท�านสามารถถอนความยินยอมของท�านเมื่อใดก็ได) 
บริษัทฯ อาจปฏิเสธการถอนความยินยอมของท�านในกรณีที่กฎหมายหรือสัญญาไม�อนุญาตให)กระทำ การถอนความ
ยินยอมของท�านจะไม�ส�งผลกระทบต�อการเก็บรวบรวม ใช) และเปGดเผยข)อมูลส�วนบุคคลของท�านท่ีบริษัทฯ เคยกระทำ
ไปแล)ว และในกรณีที่การถอนความยินยอมของท�านจะส�งผลกระทบต�อส�วนอื่นใดของข)อมูลส�วนบุคคลของท�าน 
รวมถึงสิทธิหรือผลประโยชน? บริษัทฯ จะทำการแจ)งให)ท�านทราบถึงผลกระทบดังกล�าวก�อนที่จะดำเนินการให)ท�าน
ถอนความยินยอม หรือจะทำการแจ)งให)เร็วท่ีสุดหลังจากท่ีได)มีการถอนความยินยอม 

5.7 สิทธิในการลบข)อมูล (Right to erasure) ท�านสามารถยื่นคำร)องขอลบหรือขอให)ทำการแปลงข)อมูลส�วนบุคคลของ
ท�านให)เป$นข)อมูลนิรนาม ภายใต)สถานการณ?ดังต�อไปน้ี (ก) กรณีท่ีข)อมูลส�วนบุคคลของท�านไม�จำเป$นต�อวัตถุประสงค?
เดิมแล)ว (ข) ท�านได)ทำการถอนความยินยอม และบริษัทฯ ไม�มีสิทธิทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม เก็บรักษา ใช) 
หรือเปGดเผยข)อมูลส�วนบุคคลของท�านแล)ว (ค) ท�านคัดค)านการเก็บรวบรวม เก็บรักษา ใช) หรือเปGดเผยข)อมูลส�วน
บุคคลของท�าน และบริษัทฯ ไม�มีความชอบธรรมใดที่จะปฏิเสธการคัดค)านของท�าน หรือ (ง) ข)อมูลส�วนบุคคลของ
ท�านถูกเก็บรวบรวม เก็บรักษา ใช) หรือเปGดเผยโดยขัดกับกฎหมายฯ อย�างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจปฏิเสธคำร)องของ
ท�านในกรณีที่การเก็บรวบรวมข)อมูลของเราเป$นไปตามวัตถุประสงค?ที่กำหนดไว)ตามกฎหมายฯ ซึ่งรวมถึงการเก็บ
รวบรวมข)อมูลเพ่ือการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได)จัดให)มีมาตรการปQองกันท่ีเหมาะสม หรือเป$นการจำเป$นเพ่ือการก�อตั้ง
สิทธิเรียกร)องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช)สิทธิเรียกร)องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นเป$นข)อต�อสู)โดยใช)
สิทธิเรียกร)องตามกฎหมาย 

5.8 สิทธิในการยับยั้ง (Right to suspension) ท�านอาจยื่นคำร)องขอยับยั้งการใช)ข)อมูลส�วนบุคคลของท�านในสถานการณ?
ต�อไปน้ี (ก) ในกรณีท่ีบริษัทฯ อยู�ระหว�างกระบวนการตรวจสอบความถูกต)องของข)อมูลเพ่ือวัตถุประสงค?ในการเตรียม
ทำการแก)ไขหรือทำให)ข)อมูลส�วนบุคคลน้ันเป$นปfจจุบันตามท่ีท�านร)องขอ (ข) ในกรณีท่ีข)อมูลส�วนบุคคลของท�านกำลัง
จะถูกลบ แต�ท�านได)ขอให)เรายับยั้งการใช)ข)อมูลดังกล�าวแทน (ค) เมื่อไม�มีความจำเป$นท่ีจะเก็บรักษาข)อมูลส�วนบุคคล
ของท�าน แต�ท�านได)ขอให)บริษัทฯ เก็บรักษาข)อมูลส�วนบุคคลน้ันของท�านต�อเพ่ือการก�อตั้งสิทธิเรียกร)องตามกฎหมาย 
การปฏิบัติตามหรือการใช)สิทธิเรียกร)องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นเป$นข)อต�อสู)โดยใช)สิทธิเรียกร)องตามกฎหมาย 
หรือ (ง) ในกรณีท่ีบริษัทฯ อยู�ระหว�างกระบวนการตรวจสอบความชอบธรรมทางกฎหมายของบริษัทฯ ต�อคำคดัค)าน
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ของท�าน หรือต�อการเก็บรวบรวม เก็บรักษา ใช) หรือเปGดเผยข)อมูลของท�านด)วยวัตถุประสงค?ต�าง ๆ รวมท้ังการศึกษา
วิจัยหรือสถิติตามท่ีกฎหมายอาจอนุญาตให)ทำได) 

5.9 สิทธิในการคัดค)านการประมวลผลข)อมูลส�วนบุคคล (Right to object the processing of Personal Data) ท�าน
อาจคัดค)านการเก็บรวบรวม เก็บรักษา ใช) หรือเปGดเผยข)อมูลส�วนบุคคลของท�านในกรณีดังต�อไปน้ี  

(ก) ในกรณีที่ข)อมูลส�วนบุคคลของท�านถูกเก็บรวบรวมเพื่อ (1) เพื่อประโยชน?สาธารณะ (2) เป$นการปฏิบัติ
ตามคำสั่งจากภาครัฐ (3) ความชอบธรรมด)วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของนิติบุคคลอ่ืน (ซ่ึงบริษัทฯ อาจ
ปฏิเสธการคัดค)านของท�านในกรณีที่ (3.1) คำคัดค)านของท�านนำไปสู�การปฏิบัติที่ขัดต�อกฎหมาย หรือ 
(3.2) คำคัดค)านของท�านเก่ียวข)องกับการก�อตั้งสิทธิเรียกร)องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช)สิทธิ
เรียกร)องตามกฎหมาย หรือการยกข้ึนเป$นข)อต�อสู)ตามสิทธิเรียกร)องตามกฎหมาย) 

(ข) ในกรณีท่ีเราได)เก็บรวบรวม เก็บรักษา ใช) หรือเปGดเผยข)อมูลส�วนบุคคลของท�านเพ่ือวัตถุประสงค?ในการทำ
ตลาดแบบตรง (direct marketing) หรือ 

(ค) ในกรณีที่เราได)เก็บรวบรวม เก็บรักษา ใช) หรือเปGดเผยข)อมูลส�วนบุคคลของท�านเพื่อวัตถุประสงค?การทำ
วิจัยตามท่ีได)กำหนดไว)ตามกฎหมายฯ ซ่ึงรวมถึงการศึกษาสถิติด)วย 

 
 
ประกาศ ณ วันท่ี 1 มิถุนายน 2565 


