นโยบายข้ อมูลส่ วนบุคคล (Personal Data Policy)
บริ ษทั คลังเศรษฐการ จํากัด ได้ให้ความสําคัญกับการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลเป็ นอย่างยิง ทังนีบริ ษทั
ได้กาํ หนดนโยบายและมาตรการในการปกป้องความเป็ นส่วนตัวและคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้าและ
พนักงาน โดยจัดให้มีกระบวนการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลทีสอดคล้องและเป็ นไปตามพระราชบัญญัติคมุ ้ ครอง
ข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงได้ประกาศนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลนี เพือแจ้งแก่ลูกค้า พันธมิตรทาง
ธุรกิจ คู่คา้ และผูท้ ีเกียวข้อง ดังต่อไปนี
คําจํากัดความ
“บริษัท” หมายถึง บริ ษทั คลังเศรษฐการ จํากัด
“กฎหมายคุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ วนบุ คคล” หมายถึ ง พระราชบัญญัติคุ ้ม ครองข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล พ.ศ. 2562
กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ แนวปฏิบตั ิ หรื อข้อแนะนําทีออกตามความแห่งพระราชบัญญัติดงั กล่าว
“กฎหมาย ปปง.” หมายถึ ง พระราชบัญ ญัติ ป้ อ งกัน และปราบปรามการฟอกเงิ น พ.ศ.
และ
พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุ นทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ ขยายอาวุธทีมี
อานุภาพทําลายล้างสู ง พ.ศ. 2559 กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ แนวปฏิบตั ิ หรื อข้อแนะนําทีออกตามความแห่ ง
พระราชบัญญัติดงั กล่าว
“ข้ อมูลส่ วนบุคคล” หรื อ “Personal Data” หมายถึ ง บรรดาข้อมูลใดๆ เกี ยวกับบุ คคลธรรมดาซึ งทําให้
สามารถระบุตวั ของบุคคลนันได้ ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผูถ้ ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ เช่ น
ชือ-นามสกุล หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน หมายเลขบัตรเครดิต เลขบัญชีธนาคาร อีเมล หมายเลขโทรศัพท์
วันเกิดและสถานทีเกิด รู ปภาพทีระบุตวั ตนเจ้าของภาพได้ชดั เจน เป็ นต้น
“ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีมีความอ่ อนไหว” หรื อ “Sensitive Data” หมายถึ ง ข้อมูลส่ วนบุคคล ตามมาตรา 26
แห่ งพระราชบัญญัติคมุ ้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึงเป็ นข้อมูลส่ วนบุคคลทีเกียวกับเชือชาติ เผ่าพันธุ์ ความ
คิดเห็นทางการเมือง ความเชือในลัทธิ ศาสนาหรื อปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุ ขภาพ
ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุ กรรม ข้อมูลชีวภาพ หรื อข้อมูลอืนใดซึงกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่ วน
บุคคลในลักษณะทีจะทําให้เกิดการเลือกปฏิบตั ิหรื อมีความเสี ยงสู งทีจะกระทบต่อสิ ทธิและเสรี ภาพของบุคคล ใน
ทํานองเดียวกันตามทีคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลประกาศกําหนด
“เจ้ าของข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล” หมายถึ ง บุ ค คลธรรมดาซึ งเป็ นเจ้า ของข้อมู ล ส่ ว นบุ ค คลตามที กํา หนดใน
นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลนี ซึงไม่รวมถึงผูท้ ีเสี ยชีวติ แล้ว”

“ผู้ควบคุมข้ อมู ลส่ วนบุคคล” หรื อ “Data Controller” หมายถึง บุค คลหรื อนิ ติบุคคลซึ งมี อาํ นาจหน้าที
ตัดสิ นใจเกียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
“ผู้ประมวลผลข้ อมู ลส่ วนบุคคล” หรื อ “Data Processor” หมายถึ ง บุคคลหรื อนิ ติบุคคลซึ งดําเนิ น การ
เกียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลตามคําสังหรื อในนามของผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุค คล
ทังนี บุคคลหรื อนิติบุคคลซึงดําเนิ นการดังกล่าวไม่เป็ นผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล (ตัวอย่างของผูป้ ระมวลผลข้อมูล
ส่ วนบุคคล เช่น คู่สัญญาทีรับจ้างจัดทําเงินเดือน ทําบัญชี ตรวจสอบบัญชี ทําการตลาด ทําเว็บไซต์ จัดทําระบบ IT
และเครื องมือบริ หารจัดการข้อมูลทาง IT สํานักงานทนายความ ทีปรึ กษากฎหมาย เป็ นต้น)
“กิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล” หมายถึง การดําเนิ นการหรื อชุดการดําเนิ นการใดๆ ซึงกระทํา
ต่อข้อมูลส่ วนบุคคลหรื อชุดข้อมูลส่ วนบุคคล ไม่ว่าจะโดยวิธีการอัตโนมัติหรื อไม่ เช่น การเก็บรวบรวม บันทึก
จัดระบบ จัด โครงสร้ าง เก็ บรั กษา เปลี ยนแปลงหรื อปรับเปลียน การรับ พิจารณา ใช้ เปิ ดเผยด้วยวิธี การส่ ง ต่ อ
เผยแพร่ หรื อกระทําการอืนใดซึงทําให้เกิดความพร้อมการใช้งาน การจัดวางหรื อผสมเข้าด้วยกัน การจํากัด การลบ
หรื อการทําลาย
“คู่ค้า” หรื อ “ผู้ให้ บริการ” หรื อ “Vendor” หรื อ “Service Provider” หรื อ “Outsource” หมายถึง คู่สัญญา
ไม่ว่าจะเป็ นบุคคลหรื อนิติบุคคล ทีได้ทาํ นิติกรรมสัญญาต่อบริ ษทั ในลักษณะทีคู่คา้ หรื อผูใ้ ห้บริ การ ผูร้ ับจ้างเพือ
จัด ทําหรื อดํา เนิ น การหรื อให้บ ริ ก ารอย่า งหนึ งอย่ างใดต่อ บริ ษทั (อาจรวมถึ งการขายสิ น ค้า /ผลิตภัณ ฑ์ที มี การ
ให้บริ การหลังการขาย) รวมถึง โดยการปฏิบตั ิตามสัญญา มีกระบวนการทีคู่สัญญาต้องมีกิจกรรมทีอยู่ในขอบเขต
การประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล หรื อ เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล รับ ส่ ง หรื อทังรับและส่ ง ข้อมูลให้แก่กนั
“พันธมิตรทางธุรกิจ” หมายถึง บุคคลหรื อนิติบุคคลทีมีความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ในลักษณะคู่สัญญาหรื อทีมี
ข้อตกลงกับบริ ษทั เกียวกับความร่ วมมือหรื อการพึงพาอาศัยในการทําธุรกิจ หรื อให้ความช่วยเหลือทางธุ รกิจ ซึงกัน
และกัน
“บุคคลทีสาม” หมายถึง บุคคลหรื อนิติบุคคลภายนอก ซึ งบริ ษทั ไม่มีสัญญาหรื อความผูกพันทางกฎหมาย
โดยตรง แต่เป็ นบุคคลหรื อนิติบุคคลฝ่ ายทีคู่คา้ ผูใ้ ห้บริ การ พันธมิตรทางธุ รกิจ หรื อบริ ษทั ในเครื อ ได้วา่ จ้างหรื อให้
ดําเนินการอย่างหนึงอย่างใด เพือรองรับการปฏิบตั ิตามสัญญา ให้บริ การ หรื อดําเนินกิจกรรมการประมวลผลใดๆ ที
เกียวข้องกับบริ ษทั
1. ประเภทข้ อมูลส่ วนบุคคลตามมาตรา 24 และวัตถุประสงค์ ในการเก็บรวบรวม
ตาราง 1
ข้ อมูล
ข้อมูลชือ-นามสกุล ผูเ้ ช่าซือ/ผูข้ อสิ นเชือ/ลูกค้า

วัตถุประสงค์ /ความจําเป็ นในการใช้ ข้อมูล
ระบุตวั ตนคู่สัญญา และการแสดงตนตามกฎหมาย ปปง.

ฐานกฎหมายในการเก็บ
รวบรวม ใช้ ข้ อมูลฯ
มาตรา 24 (3) และ (6)

ข้ อมูล

วัตถุประสงค์ /ความจําเป็ นในการใช้ ข้อมูล

ฐานกฎหมายในการเก็บ
รวบรวม ใช้ ข้ อมูลฯ
ข้อมูลชือ-นามสกุล ผูค้ าประกั
ํ
น
ความรั บ ผิ ด ตามสั ญ ญากรณี ผู เ้ ช่ า ซื อ/ผู ้ข อสิ น เชื อ/ลู ก ค้าไม่ มาตรา 24 (3)
ปฏิบตั ิตามสัญญา
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน ผูเ้ ช่าซือ/ผูข้ อสินเชือ/ลูกค้า
ระบุตวั ตนคู่สัญญา และการแสดงตนตามกฎหมาย ปปง.
มาตรา 24 (3) และ (6)
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน ผูค้ าประกั
ํ
น
ความรั บ ผิ ด ตามสั ญ ญากรณี ผู เ้ ช่ า ซื อ/ผู ้ข อสิ น เชื อ/ลู ก ค้าไม่ มาตรา 24 (3)
ปฏิบตั ิตามสัญญา
ข้อมูลชือ-นามสุ กล บุคคลทีติดต่อในกรณี ฉุกเฉิ นของผูเ้ ช่าซื อ/ผู ้ ติดตามคู่สัญญากรณี ทีไม่สามารถติดต่อคู่สัญญาได้
มาตรา 24 (3) และ (5)
ขอสิ นเชือ/ลูกค้า
ข้อมูลผูถ้ ือหุ้น กรณีลูกค้านิติบุคคล
ระบุตวั ตนคู่สัญญา และการแสดงตนตามกฎหมาย ปปง.
มาตรา 24 (3) และ (6)
ข้อมูลทีอยู/่ ทีอยูป่ ั จจุบนั /ทีส่ งเอกสาร ผูเ้ ช่าซือ/ผูข้ อสิ นเชือ/ลูกค้า ระบุตวั ตนคู่สัญญา และการแสดงตนตามกฎหมาย ปปง.
มาตรา 24 (3) และ (6)
ข้อมูลทีอยู/่ ทีอยูป่ ั จจุบนั /ทีส่ งเอกสาร ผูค้ าประกั
ํ
น
ติดตามและแจ้งความรับผิดกรณี ผเู ้ ช่าซือ/ผูข้ อสิ นเชือ/ลูกค้าไม่ มาตรา 24 (3) และ (5)
ปฏิบตั ิตามสัญญา
ข้อมูลเบอร์โทร/ข้อมูลติดต่อ ผูเ้ ช่าซือ/ผูข้ อสิ นเชือ/ลูกค้า
ติ ด ต่ อ การจัด ส่ ง เอกสารตามสั ญ ญา และการแสดงตนตาม มาตรา 24 (3) และ (6)
กฎหมาย ปปง.
ข้อมูลเบอร์โทร/ข้อมูลติดต่อ ผูค้ าประกั
ํ
น
ติดตามและแจ้งความรับผิดกรณี ผเู ้ ช่าซื อ/ผูข้ อสิ นเชือ/ลูกค้าผิด มาตรา 24 (3)
สัญญา
ข้อมูลอาชีพ/สถานทีทํางาน ผูเ้ ช่าซือ/ผูข้ อสิ นเชือ/ลูกค้า
ระบุตวั ตนคู่สัญญา วิเ คราะห์ความเสี ยงในการเข้าทําสั ญญา มาตรา 24 (3) และ (6)
และแสดงตนตามกฎหมาย ปปง.
ข้อมูลอาชีพ/สถานทีทํางาน ผูค้ าประกั
ํ
น
ติดตามและแจ้งความรับผิดกรณี ผเู ้ ช่าซือ/ผูข้ อสิ นเชือ/ลูกค้าไม่ มาตรา 24 (3)
ปฏิบตั ิตามสัญญา และวิเคราะห์ความเสี ยงในการเข้าทําสัญญา
ของผูเ้ ช่าซือ/ผูข้ อสินเชือ/ลูกค้า
*ข้อมูลเครื อญาติและคู่สมรส (ชือ-นามสกุล) ของผูเ้ ช่าซื อ/ผูข้ อ ติ ดตามทรัพย์ก รณี ผูเ้ ช่ าซื อ/ผูข้ อสิ นเชื อ/ลูกค้าไม่ ปฏิ บ ัติ ต าม มาตรา 24 (5)
สิ นเชือ/ลูกค้า
สัญญา
*ข้อมูลเครื อญาติและคู่สมรส (ชือ-นามสกุล) ของผูค้ าประกั
ํ
น
ติ ดตามทรัพย์ก รณี ผูเ้ ช่ าซื อ/ผูข้ อสิ นเชื อ/ลูกค้าไม่ ปฏิ บ ัติ ต าม มาตรา 24 (5)
สัญญา
ข้อมูลกิจการของผูเ้ ช่าซือ/ผูข้ อสิ นเชือ/ลูกค้า
วิเคราะห์ความเสี ยงในการเข้าทําสัญญา
มาตรา 24 (3)
ข้อมูลกิจการของผูค้ าประกั
ํ
น
วิเคราะห์ความเสี ยงในการเข้าทําสัญญา
มาตรา มาตรา 24 (3)
ข้อมูลรายได้ของผูเ้ ช่าซือ/ผูข้ อสิ นเชือ/ลูกค้า
วิเคราะห์ความเสี ยงในการเข้าทําสัญญา
มาตรา 24 (3)
ข้อมูลรายได้ของผูค้ าประกั
ํ
น
วิเคราะห์ความเสี ยงในการเข้าทําสัญญา
มาตรา 24 (3)
ลายมือชือของผูเ้ ช่าซือ/ผูข้ อสิ นเชือ/ลูกค้า
ระบุตวั ตนคู่สัญญา และการแสดงตนตามกฎหมาย ปปง.
มาตรา 24 (3) และ (6)
ลายมือชือของผูค้ าประกั
ํ
น
ระบุตวั ตนผูร้ ับผิดร่ วมกับคู่สัญญา
มาตรา 24 (3)
ภาพถ่ ายสถานที พร้ อมบ้านเลขที (กรณี ที มี ภาพบุ ค คลจะเป็ น วิเคราะห์ความเสี ยงในการเข้าทําสัญญา
มาตรา 24 (3)
ข้อมูลส่ วนบุคคล) ที เก็บ ไว้รวมกับข้อมูลผูเ้ ช่ าซื อ/ผูข้ อสิ นเชือ/
ลูกค้า
ภาพถ่ายทีถ่ายด้วยตัวเอง (Selfie) ขณะพนักงานพบผูเ้ ช่าซือ/ผูข้ อ พิสูจน์ทราบตัวตนของผูเ้ ช่าซื อ/ผูข้ อสิ นเชือ/ลูกค้าในขันตอน มาตรา 24 (6)
สิ นเชือ/ลูกค้า
การแสดงตนตามกฎหมาย ปปง.
ผลการโทรยืนยันการทํางานจากฝ่ ายบุคคลหรื อนายจ้างของผูเ้ ช่า ผลการตรวจสอบเพือวิเคราะห์ความเสี ยงในการเข้าทําสัญญา มาตรา 24 (3)
ซือ/ผูข้ อสินเชือ/ลูกค้า/ผูค้ าประกั
ํ
น

ข้ อมูล

วัตถุประสงค์ /ความจําเป็ นในการใช้ ข้อมูล

ภาพถ่ า ยหรื อหน้ า เฟซบุ๊ ก (Facebook) เว็ บ ไซต์ กู เ กิ ล แมพ ผลการตรวจสอบเพือวิเคราะห์ความเสี ยงในการเข้าทําสัญญา
(Google Map) เอกสารสัญญา หรื อใบสังซือสิ นค้าของธุรกิจของ
ผูเ้ ช่าซือ/ผูข้ อสินเชือ/ลูกค้า
เสียงสนทนาผ่านโทรศัพท์ (บทสนทนา)
เป็ นหลักฐานในการรับเรื องติดต่อเกียวกับการทําธุ รกรรมหรื อ
การเปลียนแปลงข้อมูลของผูเ้ ช่าซือ/ผูข้ อสิ นเชือ/ลูกค้า
ผลการตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร
ผลการตรวจสอบเพือวิเคราะห์ความเสี ยงในการเข้าทําสัญญา
การระบุผลการตรวจสอบบุคคลล้มละลาย
ผลการตรวจสอบเพือวิเคราะห์ความเสี ยงในการเข้าทําสัญญา
การระบุผลการตรวจสอบบุคคลทีถูกกําหนดและผูท้ ีถูกยึด/อายัด ผลการตรวจสอบเพือวิเคราะห์ความเสี ยงในการเข้าทําสัญญา
ทรัพย์สิน (กฎหมาย ปปง.)
และประเมินความเสี ยงในกระบวนการตรวจสอบเพือทราบ
ข้อเท็จจริ งเกียวกับลูกค้าตามกฎหมาย ปปง.
การระบุผลการตรวจสอบรายชืออดีตผูเ้ ช่าซื อ/ผูข้ อสิ นเชือ/ลูกค้า ผลการตรวจสอบเพือวิเคราะห์ความเสี ยงในการเข้าทําสัญญา
หรื อคู่สัญญาทีขาดความน่ าเชือถือในการเช่าซื อ/ขอสิ นเชือ/ทํา
ธุรกรรม
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ผูเ้ ช่าซือ/ผูข้ อสิ นเชือ/ลูกค้า
หลัก ฐานประกอบการเข้า ทํา สั ญ ญาและการแสดงตนตาม
กฎหมาย ปปง.
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ผูค้ าประกั
ํ
น
หลักฐานประกอบการเข้าทําสัญญา
บัญชีรายชือผูถ้ ือหุ้น (บอจ. ) และผูร้ ับประโยชน์ทีแท้จริ ง กรณี หลักฐานประกอบการเข้าทําสัญญา และการแสดงตนสําหรับผู ้
ผูเ้ ช่าซือ/ผูข้ อสินเชือ/ลูกค้านิติบุคคล
เช่าซือ/ผูข้ อสิ นเชือ/ลูกค้านิติบุคคลตามกฎหมาย ปปง.
สําเนาทะเบียนบ้าน ผูเ้ ช่าซือ/ผูข้ อสิ นเชือ/ลูกค้า
หลัก ฐานประกอบการเข้า ทํา สั ญ ญาและการแสดงตนตาม
กฎหมาย ปปง.
สําเนาทะเบียนบ้าน ผูค้ าประกั
ํ
น
หลักฐานประกอบการเข้าทําสัญญา
ใบรับรองการทํางาน
วิเคราะห์ความเสี ยงในการเข้าทําสัญญา
สําเนาทะเบียนสมรส
หลัก ฐานประกอบการเข้า ทํา สั ญ ญา กรณี เ กิ ด ข้อ พิ พ าทใน
ประเด็นสิ นสมรสของผูเ้ ช่าซือ/ผูข้ อสิ นเชือ/ลูกค้าผูท้ าํ สัญญา
สํา เนาบัต รประจํา ตัว ประชาชน คู่ ส มรสและทะเบี ย นบ้า นคู่ หลัก ฐานประกอบการเข้า ทํา สั ญ ญา กรณี เ กิ ด ข้อ พิ พ าทใน
สมรส
ประเด็นสิ นสมรสของผูเ้ ช่าซือ/ผูข้ อสิ นเชือ/ลูกค้าผูท้ าํ สัญญา
หนังสื อรับรองการจดทะเบียนบริ ษทั ภาพถ่ายร้านค้า
หลักฐานการแสดงตนนิติบุคคลตามกฎหมาย ปปง. และเพือ
วิเคราะห์ความเสี ยงในการเข้าทําสัญญา
รายการเดินบัญชี (Statement) บัญชีเงินฝาก ใบรับรองเงินเดื อน วิเคราะห์ความเสี ยงในการเข้าทําสัญญา
ของผูเ้ ช่าซือ/ผูข้ อสิ นเชือ/ลูกค้า
รายการเดินบัญชี (Statement) บัญชีเงินฝาก ใบรับรองเงินเดื อน วิเคราะห์ความเสี ยงในการเข้าทําสัญญา
ของผูค้ าประกั
ํ
น
เอกสารรับรองกิจการ/แสดงการทํางานกรณี อาชีพอิสระ
วิเคราะห์ความเสี ยงในการเข้าทําสัญญา
เอกสารเกี ยวกับ ทรั พ ย์สิ น /อสั งหาริ ม ทรั พ ย์ข องผูเ้ ช่ าซื อ/ผู ข้ อ วิเคราะห์ความเสี ยงในการเข้าทําสัญญา
สิ นเชือ/ลูกค้า/ผูค้ าประกั
ํ
น
ภาพวีดิโอ/ภาพถ่ายทีเก็บจากกล้องวงจรปิ ด (CCTV)
เพือรั กษาความปลอดภัยในชีวิตและทรั พ ย์สินของบุค คลใน
สถานที/สํานักงานของบริ ษทั

ฐานกฎหมายในการเก็บ
รวบรวม ใช้ ข้ อมูลฯ
มาตรา 24 (3)

มาตรา 24 (3) และ (5)
มาตรา 24 (3) และ (5)
มาตรา 24 (3) และ (5)
มาตรา 24 (3) และ (6)

มาตรา 24 (3) และ (5)

มาตรา 24 (3) และ (6)
มาตรา 24 (3)
มาตรา 24 (3) และ (6)
มาตรา 24 (3) และ (6)
มาตรา 24 (3)
มาตรา 24 (3)
มาตรา 24 (3)
มาตรา 24 (3)
มาตรา 24 (3) และ (6)
มาตรา 24 (3)
มาตรา 24 (3)
มาตรา 24 (3)
มาตรา 24 (3)
มาตรา 24 (2) และ (5)

ข้ อมูล

วัตถุประสงค์ /ความจําเป็ นในการใช้ ข้อมูล

ฐานกฎหมายในการเก็บ
รวบรวม ใช้ ข้ อมูลฯ
ภาพถ่ายหรื อภาพเคลือนไหวของบุคคลทีบันทึกได้ในกิ จกรรม เพือประชาสัมพันธ์และเสนอบริ การของบริ ษทั ต่อสาธารณะ มาตรา 24 (5)
หรื อบูธหรื อการจัดงานอีเว้นท์ต่างๆ ของบริ ษทั
และกลุ่มลูกค้า
ข้อมูลชือ/นามสกุล และหมายเลขติดต่อของผูม้ าติดต่อชัวคราว เพือรั กษาความปลอดภัยในชี วิ ตและทรัพย์สิ นของบุค คลใน มาตรา 24 (2) และ (5)
สถานที/สํานักงานของบริ ษทั

2. ประเภทข้ อมูลส่ วนบุคคลทีมีความอ่อนไหวตามมาตรา 26 และวัตถุประสงค์ ในการเก็บรวบรวม
ตาราง 2
ข้ อมูล

วัตถุประสงค์ /ความจําเป็ นในการใช้ ข้อมูล

ข้อมูลสุ ขภาพของผูเ้ ช่าซือ/ผูข้ อสิ นเชือ/ลูกค้า
(เฉพาะกรณี ทีบริ ษทั หรื อพนักงานบริ ษทั ทําหน้าที เป็ นตัวแทน
ขายประกันภัยให้แก่ลูกค้าโดยตรงเท่านัน)
ใบรับรองการตรวจสุขภาพของผูเ้ ช่าซือ/ผูข้ อสิ นเชือ/ลูกค้า
(เฉพาะกรณี ทีบริ ษทั หรื อพนักงานบริ ษทั ทําหน้าที เป็ นตัวแทน
ขายประกันภัยให้แก่ลูกค้าโดยตรงเท่านัน)
ข้อมูลโรคประจําตัวของผูเ้ ช่าซือ/ผูข้ อสิ นเชือ/ลูกค้า
(เฉพาะกรณี ทีบริ ษทั หรื อพนักงานบริ ษทั ทําหน้าที เป็ นตัวแทน
ขายประกันภัยให้แก่ลูกค้าโดยตรงเท่านัน)
ข้อมู ล โรคร้ ายแรงบางประเภทของคู่ ส มรสของผู เ้ ช่ า ซื อ/ผู ข้ อ
สิ นเชือ/ลูกค้า

วิ เ คราะห์ ค วามเสี ยงในการยื นขอกรมธรรม์ ป ระกัน ชี วิ ต /
ประกันวินาศภัย
วิ เ คราะห์ ค วามเสี ยงในการยื นขอกรมธรรม์ ป ระกัน ชี วิ ต /
ประกันวินาศภัย
วิ เ คราะห์ ค วามเสี ยงในการยื นขอกรมธรรม์ ป ระกัน ชี วิ ต /
ประกันวินาศภัย
วิ เ คราะห์ ค วามเสี ยงในการยื นขอกรมธรรม์ ป ระกัน ชี วิ ต /
ประกันวินาศภัย

(เฉพาะกรณี ทีบริ ษทั หรื อพนักงานบริ ษทั ทําหน้าที เป็ นตัวแทน
ขายประกันภัยให้แก่ลูกค้าโดยตรงเท่านัน)

ข้อมูลพฤติการณ์ การไม่ชาํ ระหนี หรื อการปฏิบตั ิทีไม่สุจริ ตของ เพือวิเคราะห์ความเสี ยงในการยืนคําขอสิ นเชือในครังต่อไป
คู่สัญญา (ถ้ามี)
ข้อมูลพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์ (ด้วยโปรแกรมคุกกี)
เพื อพั ฒ นาการให้ บ ริ การและเก็ บ ข้ อ มู ล เพื อออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และบริ การให้เหมาะสมกับความสนใจของลูกค้า

3. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้ อมูลส่ วนบุคคล
ตาราง 3
ประเภทข้อมูลส่ วนบุคคล

ระยะเวลาในการเก็บรักษา

ฐานกฎหมายในการเก็บ
รวบรวม ใช้ ข้ อมูลฯ
มาตรา 26 (4) บริ ษั ท เก็ บ
รวบรวมตามคํ า สั งของผู ้
ควบคุ ม ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
(บริ ษทั ประกันภัย) ในฐานะ
ที บริ ษ ัท เป็ นผู ้ป ระมวลผล
ข้ อ มู ล ส่ ว น บุ ค ค ล ต า ม
สั ญญานายหน้าประกัน ภัย
(ใช้ แ บบขอความยิ น ยอม
ของบริ ษ ัท ประกัน ภัย และ
การขอความยินยอมข้อมูลนี
ต้ อ ง ร ะ บุ โ ด ย ชั ด แ จ้ ง
เนื องจากเป็ นข้ อ มู ล ส่ วน
บุคคลทีมีความอ่อนไหว)
*ฐ า น ก ฎ ห ม า ย ข อ ใ ห้
พิจารณาตามความเห็นของ
บริ ษั ท ประกั น ภั ย ผู้มี คําสั ง
ให้ เก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็ บ รั ก ษาข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลประเภทข้อ มู ล สั ญ ญาและ
เอกสารหลักฐานประกอบสัญญา และสําเนาข้อมูล
การเก็ บ รั ก ษาข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลประเภทข้ อ มู ล ที ใช้ เ พื อ
วัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์เครดิตและความเสี ยงในการทํา
สัญญา
การเก็บรักษาข้อมูลหลักฐานการชําระเงิน เอกสารทีเกียวกับ
การจัด ซื อจัด จ้าง (ใบสังซื อ ใบแจ้งหนี และใบเสร็ จรับ เงิน)
และเอกสารประกอบการเบิกจ่ายต่าง ๆ
การเก็ บ รั ก ษาข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที มี ค วามอ่ อ นไหวตาม
มาตรา 26
การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและเอกสารหลักฐาน ของผูย้ ืน
ขอสินเชือ แต่ไม่ผา่ นการอนุมตั ิให้ทาํ สัญญา

10 ปี นับแต่วนั ทียุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
10 ปี นับแต่วนั ทียุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

10 ปี นับแต่วนั ทียุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

10 ปี นับแต่วนั ทียุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
10 ปี นับแต่วนั ทียุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

4. หลัก การขอความยิน ยอมจากเจ้ า ของข้ อ มูล ส่ วนบุ คคล (การขอความยิน ยอมสํา หรั บ วัต ถุ ป ระสงค์ที ไม่ เ ข้า
ข้อยกเว้นตามกฎหมาย)
(1) การขอความยินยอมการเก็บรวบรวมข้อมูลทีไม่เข้าข้อยกเว้นตามกฎหมาย
บริ ษทั มีการใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลทีเก็บรวบรวมไว้เพือวัตถุประสงค์อืนทีไม่เข้าข้อยกเว้นตามกฎหมายใน
มาตรา 24 (ไม่มีการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหวตามมาตรา 26 ในวัตถุประสงค์อืนนอกเหนื อจากทีระบุใน
ตาราง 2) ได้แก่
(1.1) วัตถุ ป ระสงค์เ พื อนํา ส่ งข่า วสาร เสนอโปรโมชัน รายการส่ งเสริ ม การขาย และแคมเปญ
ใหม่ๆ และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริ การของบริ ษทั แก่ลูกค้า
(1.2) วัตถุประสงค์เพือให้พนั ธมิตรทางธุ รกิ จหรื อคู่คา้ เสนอโปรโมชัน รายการส่ งเสริ มการขาย
และแคมเปญใหม่ๆ ทีร่ วมกับบริ ษทั แก่ลูกค้า
(2) การขอความยินยอมกรณี ขอ้ มูลทีเก็บไว้ก่อนกฎหมายบังคับใช้
บริ ษทั จะแจ้งข้อมูลการบังคับใช้กฎหมาย และวัตถุประสงค์ทีบริ ษทั ได้เก็บ รวบรวมข้อมูล ส่ วน
บุคคลของลูกค้าเก่าและลูกค้าปัจจุบนั ผ่านจดหมายหรื อใบเสร็จรับเงิน หรื อ บนหน้าเว็บไซต์ รวมถึงช่องทางบริ การ
เครื อข่ายสังคม (Social Network Service) (ถ้ามี) หรื อด้วยวิธีการใดๆ ทีบริ ษทั สามารถดําเนิ นการได้ เพือแจ้งลูกค้า
โดยใช้ข ้อความดังต่อไปนี หรื อข้อความอืนใดในทํานองเดี ยวกัน ซึ งขึนอยู่กับความเหมาะสมและข้อจํากัดของ
ช่องทางในการแจ้ง

“ข้อมูลส่ วนบุคคลทีบริ ษทั ได้เก็บ รวบรวมก่ อนวันที พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุค คล
พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ บริ ษทั จะยังคงเก็บรวบรวมและใช้ตามวัตถุประสงค์เดิม (โปรดดูรายละเอียดได้ที นโยบาย
ข้อมูลส่ วนบุคคลฉบับปั จจุ บนั ในเว็บไซต์ของบริ ษทั http://www.klangsetagarn.com โดยหากเจ้าของข้อมูลส่ ว น
บุคคล ประสงค์จะใช้สิทธิ ในการระงับหรื อคัดค้านการใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อหรื อแจ้งเรื องต่ อ
บริ ษทั ผ่านช่องทางการติดต่อนีได้
ส่วนงานเจ้าหน้าทีคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั คลังเศรษฐการ จํากัด
เลขที 238/16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10310
หมายเลขโทรศัพท์: 0-2274-0111 อีเมล: pdpa@klangsetagarn.com ”
5. การเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคลจากแหล่ งอืนทีไม่ ใช่ เจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
(1) บริ ษทั มีโอกาสได้รับข้อมูลส่ วนบุคคลจากแหล่งอืนซึงมิใช่ตวั เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลนัน ในกรณี ที
ลูกค้าระบุขอ้ มูลต่อไปนี
ตาราง 4
ประเภทข้อมูลส่ วนบุคคล

ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ ข้อมูล
จากแหล่งอืนตามมาตรา 25

ข้อมูลชือ-นามสกุล บุคคลทีติดต่อในกรณี ฉุกเฉิน มาตรา 24 (3) และ (5)
ของผูเ้ ช่าซือ/ผูข้ อสินเชือ/ลูกค้า

หมายเหตุ
มาตรา 25 กําหนดเงือนไขในการ
เก็บ ข้อ มูล ส่ วนบุ ค คลจากแหล่ ง
อืนไว้ 2 ข้อ ได้แก่
(1) ได้แ จ้ง ถึ ง การเก็ บ รวบรวม
ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลจากแหล่ ง อื น
ให้ แ ก่ เ จ้า ของข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
ทราบ โดยไม่ชกั ช้า แต่ตอ้ งไม่เกิน
ส า ม สิ บ วั น นั บ แ ต่ วั น ที เ ก็ บ
รวบรวมและได้รับความยินยอม
จากเจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคล
(2) เป็ นการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล
ส่ วนบุคคลทีได้รับยกเว้นไม่ตอ้ ง

ขอความยิ น ยอมตามมาตร 24
หรื อมาตรา 26
ข้อมูลผูถ้ ือหุ้นกรณี ผเู้ ช่าซือ/ผูข้ อสินเชือ/ลูกค้านิติ มาตรา 24 (3) และ (6)
บุ ค คล บัญชี ร ายชื อผู้ถือ หุ้ น (บอจ. ) และผูร้ ั บ
ประโยชน์ทีแท้จ ริ ง กรณี ผู เ้ ช่ า ซื อ/ผูข้ อสิ น เชื อ/
ลูกค้านิติบุคคล
ข้อมูลเครื อญาติและคู่สมรส (ชื อ-นามสกุล) ของ มาตรา 24 (5)
ผูเ้ ช่าซือ/ผูข้ อสินเชือ/ลูกค้า

ข้อ มู ล บุ ค คลอ้า งอิ ง หรื อบุ ค คลที เช่ า ซื อ/ผู้ข อ มาตรา 24 (5)
สิ นเชือ/ลูกค้าให้บริ ษทั ดําเนินการติดต่อทวงถาม
หนี
สําเนาทะเบี ยนสมรส (ชื อคู่สมรส) สําเนาบัต ร มาตรา 24 (3)
ประจําตัวประชาชนคู่สมรส ทะเบียนบ้านคู่สมรส
ข้อมูลโรคร้ายแรงของคู่สมรส
มาตรา 26 (4)

จะได้ ร ะบุ ไ ว้ใ นแบบขอความ
ยินยอมว่า “กรณี ทีท่านระบุขอ้ มูล
ส่ ว นบุ ค คลของบุ ค คลอื น ท่ า น
จะแจ้ง เจ้าของข้อ มูล ส่ วนบุค คล
นันทราบ ภายใน 30 วัน นับ จาก
วัน ที ได้ใ ห้ข้อ มู ลแก่ บ ริ ษ ทั ด้วย”
(เพือเป็ นมาตรการบรรเทาความ
เสี ยงในการปฏิบัติตามมาตรา 25
นีอีกทางหนึง)

ควรแจ้ง ต่ อ บริ ษ ัท ประกัน ภัยให้
ระบุไว้ในแบบขอความยินยอมว่า
“กรณี ที ท่ าน ระบุ ข ้ อ มู ลส่ วน
บุคคลของบุคคลอืน ท่านจะแจ้ง
เจ้ า ของข้ อ มู ล ส่ วนบุ ค คลนั น
ทราบ ภายใน 30 วันนับจากวันที
ได้ให้ข้อมูลแก่บริ ษทั ด้วย” (เพือ
เป็ นมาตรการบรรเทาความเสี ยง
ในการปฏิบตั ิตามมาตรา 25 นีอีก
ทางหนึง)

ข้อมูลผูร้ ับประโยชน์ตามกรมธรรม์

มาตรา 24 (3)

ภาพถ่ายสถานที พร้ อมบ้านเลขที (กรณี ทีมี ภาพ
บุคคล จะเป็ นข้อมูลส่วนบุคคล) ทีเก็บไว้รวมกับ
ข้อมูลผูเ้ ช่าซือ/ผูข้ อสินเชือ/ลูกค้า
ภาพถ่ายหรื อ VDO ของผูค้ รอบครองรถ
กรณี OA ไปยึดรถ
ข้อมู ล นายจ้า งที ติ ดต่อได้เ พื อยื น ยันการทํางาน
ปั จ จุ บ ัน /ผลการโทรยืน ยัน การทํา งานจากฝ่ าย
บุ ค คลหรื อ นายจ้า งของผู้เ ช่ า ซื อ/ผู ้ข อสิ น เชื อ/
ลูกค้า/ผูค้ าประกั
ํ
น
ภาพถ่ ายหรื อ หน้า เฟซบุ๊ก (Facebook) เว็บ ไซต์
กู เ กิ ลแ ม พ ( Google Map) ห รื อ จ า กบ ริ การ
เครื อข่ายสังคม (Social Network Service) ซึ งเป็ น
บัญชีของลูกค้าทีเปิ ดเป็ นสาธารณะ
ภาพถ่ายหรื อภาพเคลือนไหวของบุคคลทีบันทึก
ได้ใ นกิ จ กรรมหรื อ บูธ หรื อ การจัด งานอีเ ว้น ท์
ต่างๆ ของบริ ษทั

มาตรา 24 (3)

( เ ฉ พ า ะ ก ร ณี ที บ ริ ษั ท ห รื อ
พนั ก งานบริ ษั ท ทํา หน้ า ที เป็ น
ตั ว แทนขายประกั น ภั ย ให้ แ ก่
ลูกค้าโดยตรงเท่านัน)

มาตรา 24 (5)
มาตรา 24 (3)

มาตรา 24 (3)

มาตรา 24 (5)

ใน กิ จกรรมห รื อง าน อี เ ว้ น ท์
ห รื อ บู ธ ค ว รมี ข้ อ ค ว าม แจ้ ง
ผูเ้ ข้า ร่ ว มงานว่า “มี ก ารถ่า ยภาพ
แ ล ะ บั น ทึ ก วี ดิ โ อ เ พื อ ใ ช้
ประชาสัมพันธ์และลงสื อโฆษณา
ต่าง ๆ หากท่านไม่ประสงค์จะให้
มี ภ าพถ่ า ยหรื อ ภาพเคลื อนไหว
ปรากฎในการบันทึกข้อมูล โปรด
แจ้งเจ้าหน้าทีบริ ษทั ณ เคาน์เตอร์
ตอนรั บ /ลงทะเบี ย น เพื อติ ด
สติกเกอร์ สัญลักษณ์” และบริ ษทั
จะต้อ งดํา เนิ น การทํา ภาพเบลอ
สํา หรั บ ผูเ้ ข้างานที ติ ด สติ ก เกอร์
สัญลักษณ์ดงั กล่าวต่อไป

ภาพถ่ายหรื อภาพเคลือนไหวของบุคคลทีบันทึก มาตรา 24 (2)
ได้ในกล้องวงจรปิ ด (CCTV)

บ ริ เ วณที มี ก ล้ อ ง ว ง จรปิ ด มี
ข้อ ความแจ้ ง เป็ นการทั วไปว่ า
พื นที ดัง กล่ า วมี ก ารบัน ทึ ก ภาพ
เพือความปลอดภัย

(2) การได้รับข้อมูลจากพนักงาน Checker หรื อ พนักงานในขันตอนการลงพืนทีเพือติดตามลูกหนี หรื อ
สํานักงานกฎหมาย/ทนายความ ในขันตอนการรวบรวมสํานวนการฟ้องคดี หรื อพนักงานในขันตอนการบังคับคดี
โดยประเภทข้อมูลส่ วนบุคคลและฐานกฎหมายทีเกียวข้องได้แก่
ตาราง 5
ประเภทข้อมูลส่ วนบุคคล

ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ ข้อมูล หมายเหตุ
จากแหล่งอืน ตามมาตรา 25

ข้อ มู ล ชื อ-นามสุ ก ล ข้อ มู ล การติ ด ต่ อ บุ ค คลที มาตรา 24 (5)
เกี ยวข้ อ งกับ ผู ้เ ช่ า ซื อ/ผู ้ข อสิ น เชื อ/ลู ก ค้ า ซึ ง
พนักงาน ตรวจสอบและได้สนทนาด้วย

ภาพถ่ายสถานประกอบการ บ้าน ร้านค้าของผูเ้ ช่า มาตรา 24 (3) และ (5)
ซือ/ผูข้ อสินเชือ/ลูกค้า

กรณี พนั ก งานที ทํา หน้ า ที เป็ น
เจ้า หน้ า ที ตรวจสอบ (Checker)
หรื อ ที ทําหน้าที ติ ด ตามทวงถาม
เร่ งรั ดหนี และติ ด ตามยึ ด รถ
ตรวจสอบแล้วได้รับ ข้อมู ล ส่ ว น
บุคคลของบุคคลทีสาม (เป็ นการ
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
ภายใต้ค าํ สั งของบริ ษ ทั ซึ งเป็ นผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล)
กรณี พนั ก งานที ทํา หน้ า ที เป็ น
เจ้า หน้ า ที ตรวจสอบ (Checker)
หรื อ ที ทําหน้าที ติ ด ตามทวงถาม
เร่ งรั ดหนี และติ ด ตามยึ ด รถ
ตรวจสอบแล้ ว เก็ บ รวบรวม
ข้อมูลส่ ง ให้ บ ริ ษทั (เป็ นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลภายใต้
คําสังของบริ ษทั ซึ งเป็ นผูค้ วบคุม
ข้อมูลส่ วนบุคคล)

ข้อมูลบุคคลอืนทีครอบครองรถของผูเ้ ช่าซือ/ผูข้ อ มาตรา 24 (3) และ (5)
สิ นเชือ/ลูกค้า

พนักงานทีทําหน้าที ติ ด ตามทวง
ถาม เร่ งรัดหนี และติดตามยึดรถ
ตรวจสอบแล้ ว เก็ บ รวบรวม
ข้อมูลส่ ง ให้ บ ริ ษทั (เป็ นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลภายใต้
คําสังของบริ ษทั ซึ งเป็ นผูค้ วบคุม
ข้อมูลส่ วนบุคคล)

หมายเหตุ หากมีกรณี ทีบริ ษทั ได้รับข้อมูลส่ วนบุคคลจากแหล่งอื นทีไม่ใช่เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลโดยปราศจาก
ข้อยกเว้นตามกฎหมายในมาตรา 24 และ มาตรา 26 บริ ษทั จะดําเนินการแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบภายใน 30 วัน
นับจากวันทีได้รับข้อมูลนัน
6. การประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล
6.1 กิจกรรมการประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษ ัท มี ก ารดํา เนิ น การประมวลผลข้อ มูล เองและมี ก ารส่ ง ข้อ มู ล ให้ ผู ้ป ระมวลผลข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
ดําเนินการ ดังต่อไปนี
ตาราง 6
ผูด้ าํ เนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
กิจกรรมการประมวลผล
ผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
(Service Provider/Vendor/Outsource)
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้า
Sales & Marketing, Checker
การตรวจสอบข้อมูลรายชื อที มี ความเสี ยงตามกฎหมาย และความเสี ยงในการ ฝ่ ายสิ นเชือ (วิเคราะห์เครดิต)
เข้าทําสัญญา
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเครดิตเพืออนุมตั ิสัญญา
ฝ่ ายสิ นเชือ (วิเคราะห์เครดิต)
การดําเนินการบริ หารจัดการออกเอกสารสัญญา
ฝ่ ายปฏิบตั ิการ
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้าเพือยืนคําขอออกกรมธรรม์ประกันภัย บริ ษทั นายหน้าประกันภัย
การส่งเอกสารสัญญา Payment Card Welcome Letter ให้แก่ลูกค้า
ฝ่ ายปฏิบตั ิการ
การจัด ชุ ด เอกสารเพื อออกเล่ ม ทะเบีย น การต่ อภาษีร ถยนต์ การโอนทะเบียน ฝ่ ายขนส่งและฝ่ ายทะเบียน
การขอป้ายทะเบียนใหม่

การเก็บรักษาเล่มทะเบียนรถ
การส่งข่าวสาร แคมเปญ โปรโมชัน หรื อข้อเสนอทางการตลาดให้ลูกค้า
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือออกแคมเปญ/โปรโมชัน
การใช้ขอ้ มูลเพือบริ หารความเสี ยงภายในองค์กร
การออกใบเสร็จรับชําระค่างวด
การใช้ขอ้ มูลของลูกค้า เพือตรวจสอบการปฏิบตั ิภายในองค์กร
การใช้ขอ้ มูลลูกค้าและผูต้ ิดต่อได้ เพือติดตามทวงถามการชําระหนี
การใช้ขอ้ มูลลูกค้าเพือฟ้องร้อง
การเก็บรักษาข้อมูลลูกค้าประเภทข้อมูลเอกสารสัญญา
การรับเอกสารสําหรับเบิกจ่ายค่าจัดซื อจัดจ้างของบุคคลและนิติบุคคลต่างๆ ทีเป็ น
คู่คา้ และการจัดเก็บเอกสาร (ทังกระดาษและไฟล์สแกน)
การใช้ขอ้ มูลลูกค้าเพือการตรวจสอบภายใน
การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ในระบบอิเล็กทรอนิ กส์ต่างๆ เพือรองรับการ
ปฏิบตั ิงานภายใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้เว็บไซต์ และบริ การเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social
Network Service) เช่น ไลน์
การเก็บ บันทึกข้อมูลเพือความปลอดภัย เช่ น การบัน ทึกภาพจากกล้องวงจรปิ ด
(CCTV)
การรวบรวมข้อมู ล ส่ วนบุค คลเฉพาะเจ้า ของข้อมู ล ส่ วนบุค คลรายที ผิด สั ญญา
หรื อไม่สุจริ ตในการทํานิติกรรมไว้ในฐานข้อมูลผูท้ ีมีความเสี ยงในการทําสัญญา
กับบริ ษทั

ฝ่ ายปฏิบตั ิการ
ส่วนงานภายใน
ส่วนงานภายใน
ส่วนงานภายใน
ฝ่ ายการเงิน
Auditor จากภายนอก
ฝ่ ายควบคุมหนีสิ น
OA ฟ้องคดี (สํานักกฎหมาย/ทนายความ)
บริ ษทั รับจัดเก็บเอกสาร
ฝ่ ายการเงิน
Auditor จากภายนอก
ฝ่ ายปฏิบตั ิการ
ส่วนงานภายใน
ส่วนงานรักษาความปลอดภัย
ฝ่ ายสิ นเชือ

6.2 การเปิ ดเผย (ส่ ง) ข้อมูลออกไปภายนอกองค์ กร
จากกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลตามตาราง 6 และเพือประโยชน์ในการบริ หารกิ จการของ
บริ ษทั ทําให้บริ ษทั จําเป็ นต้องส่ งข้อมูลส่ วนบุคคลให้แก่บุคคลหรื อนิติบุคคลภายนอก ได้แก่
- หน่วยงานของรัฐ กรณีทีบริ ษทั มีหน้าทีเปิ ดเผยหรื อส่ งข้อมูลตามกฎหมาย
- ผูใ้ ห้บริ การทีให้บริ การด้านการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิ กส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ งเป็ น
ระบบงานภายในซึงเกียวข้องกับการเก็บบันทึกและการบริ หารจัดการข้อมูลของลูกค้า (บริ ษทั IT ทีพัฒนา
ระบบหรื อดูแลรักษาระบบ)

- คู่คา้ /Vendor/Outsource Agent/พันธมิ ตรทางธุ รกิ จ ที มีสัญญาหรื อข้อตกลงระหว่างกัน ในการ
ว่ า จ้ า ง ให้ ด ํ า เนิ น ก ารอย่ า ง หนึ งอย่ า ง ใด ที บริ ษั ท จํ า เป็ น ต้ อ งส่ ง ข้ อ มู ล ส่ วน บุ ค คล เพื อให้ คู่
ค้า /Vendor/Outsource Agent/พัน ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ ดํา เนิ น การตามหน้ า ที หรื อ พัน ธกิ จ ตามสั ญ ญาหรื อ
ข้อตกลงนัน
- ผูต้ รวจสอบบัญชี ทีปรึ กษา สํานักงานทนายความ ผูต้ รวจสอบภายใน ซึ งต้องใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคล
ในการปฏิบตั ิงานให้แก่บริ ษทั
6.3 การส่ ง (โอน) ข้อมูลออกไปยังต่ างประเทศ
บริ ษทั ไม่มีการส่ งข้อมูลส่ วนบุคคลไปยังต่างประเทศ
7. ฐานะของบริษัทตามกฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริษัทเป็ นผู้ควบคุมข้ อมูลส่ วนบุคคล ในฐานะทีบริ ษทั ประกอบกิจการให้เช่า/เช่าซือรถยนต์ โดยบริ ษทั เก็บ
รวบรวม ใช้ เปิ ดเผย ข้อมูลส่ วนบุคคลเพือการดําเนิ นธุ รกิจ และเป็ นผูม้ อบหมายให้พนักงานประจํา หรื อ ผูร้ ับจ้าง
อิส ระ(Sale Freelance) หรื อ เต็นท์รถ/ดีลเลอร์ เก็บ รวบรวมข้อมูล ส่ ว นบุค คลของลูก ค้าที ประสงค์จะขอสิ น เชื อ
นําส่ งบริ ษทั
บริ ษั ท เป็ นผู้ ป ระมวลผลข้ อ มู ล ส่ วนบุ ค คล ในกรณี ที บริ ษ ัท ทํา หน้า ที เก็ บ รวบรวม ใช้ เปิ ดเผยข้อ มู ล
ส่ วนบุคคล ตามสัญญาว่าจ้างหรื อตามคําสังของผูค้ วบคุมข้อมูลอืน (เช่น กรณี ทีบริ ษทั ส่ งข้อมูลลูกค้าทีประสงค์จะ
ซือกรมธรรม์ให้กบั โบรกเกอร์นายหน้าประกันภัยหรื อบริ ษทั ประกันภัย เป็ นต้น)
8. หลักการกํากับดูแลผู้ประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคลและพันธมิตรทางธุรกิจ/คู่ค้าทีไม่ ใช่ ผ้ ูประมวลผลข้ อมูลส่ วน
บุคคลแต่ อาจมีความเกียวข้ องกับข้อมูลส่ วนบุคคลได้
8.1 การกํากับดูแลผู้ประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล
- บริ ษทั ได้มีการประกาศแจ้งนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล เพือให้ผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วน
บุคคลทราบถึงมาตรฐานในการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของบริ ษทั และบริ ษทั คาดหวังว่าผูป้ ระมวลผล
ข้อมูลส่ วนบุคคลจะมีมาตรฐานในการปฏิบตั ิตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลไม่นอ้ ยกว่ามาตรฐาน
ทีบริ ษทั ปฏิบตั ิ
- บริ ษทั จัด ให้ผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุค คลลงนามในข้อตกลงตามมาตรา 40 วรรคสาม แห่ ง
พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยการดําเนิ นการเกียวกับข้อมูลส่ วนบุคคลของผู ้
ประมวลผลจะต้องอยู่ภายในขอบเขตการปฏิบตั ิตามสัญญาว่าจ้างหรื อข้อตกลงทางการค้า อันเป็ นหลักการ
กําหนดหน้าทีในการดําเนิ นการกับข้อมูลเท่านัน และข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลหรื อ Data

Processing Agreement ซึ งจะได้กาํ หนดหน้าทีของผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลตามมาตรา 40 และ 41
แห่ งพระราชบัญญัติคมุ ้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562
8.2 การกํากับดูแลพันธมิตรทางธุรกิจ/คู่ค้าทีไม่ ใช่ ผ้ปู ระมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลแต่ อาจมีความเกียวข้ องกับ
ข้อมูลส่ วนบุคคลได้
- บริ ษทั ได้มีการประกาศแจ้งนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล เพือให้พนั ธมิ ตรทางธุ รกิจ/คู่คา้
ทราบถึงมาตรฐานในการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของบริ ษทั และบริ ษทั คาดหวังว่า พันธมิตรทางธุ รกิจ/
คู่คา้ จะมีม าตรฐานในการปฏิบ ัติตามกฎหมายคุ้ม ครองข้อมูลส่ วนบุ คคลไม่ น้อยกว่า มาตรฐานที บริ ษทั
ปฏิบตั ิ
- บริ ษทั ได้แจ้งให้พนั ธมิ ตรทางธุ รกิ จ/คู่ค ้าทราบถึงโอกาสทีตนอาจมีสถานะเป็ นผูป้ ระมวลผล
ข้อมูลส่ วนบุคคลในกิจกรรมทีเกียวข้องกับบริ ษทั หากมี การรับข้อมูลส่ วนบุคคลจากบริ ษทั หรื อมีการส่ ง
ข้อมูลส่ วนบุคคลซึงอาจเก็บรวบรวมเพือให้บริ ษทั ดําเนิ นการอย่างหนึงอย่างใด ซึงอาจทําให้ตอ้ งลงนามใน
ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลต่อกันก็ได้
9. มาตรการรักษาความมันคงปลอดภัยของข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั จัดให้มีมาตรการรักษาความมันคงปลอดภัยของข้อมูลส่ วนบุคคล ซึ งครอบคลุมถึงมาตรการป้ องกัน
ด้า นการบริ หารจัด การ (Administrative Safeguard) มาตรการป้ อ งกัน ด้า นเทคนิ ค (Technical Safeguard) และ
มาตรการป้ องกันทางกายภาพ (Physical Safeguard) ในเรื องการเข้าถึงหรื อควบคุม การใช้งานข้อมูล ส่ วนบุค คล
(Access Control) ดังต่อไปนี
1. การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคลและอุปกรณ์ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลโดย
คํานึ งถึงการใช้งานและความมันคงปลอดภัย กล่าวคือ มีการกําหนดอํานาจในการเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคลในระบบ
ต่างๆ โดยพิจารณาถึงความจําเป็ นในการใช้ขอ้ มูลของแต่ละส่วนงาน
2. การกําหนดเกียวกับการอนุญาตหรื อการกําหนดสิทธิ ในการเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคล บริ ษทั มีการกําหนด
ระดับ/ชันในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (การกําหนดชันความลับในการเข้าถึงเพือดู แก้ไข และเปลียนแปลงข้อมูล
ส่ วนบุคคลในระบบอิเล็กทรอนิ กส์)
3. การบริ หารจัดการการเข้าถึงของผูใ้ ช้งาน (User Access Management) เพือควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่ วน
บุคคลเฉพาะผูท้ ีได้รับอนุ ญาตแล้ว กล่าวคือ บริ ษทั ได้กาํ หนดวิธีการเข้าถึงของบุคลากรในส่วนงานทีเกียวข้อง เช่น
การกําหนดให้ใช้ User ID หรื ออนุมตั ิสิทธิการเข้าถึงด้วยรหัสประจําตัวพนักงาน
4. การกําหนดหน้าทีความรับผิดชอบของผูใ้ ช้ขอ้ มูล (User Responsibilities) เพือป้ องกันการเข้าถึงข้อมูล
ส่ วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุ ญาต การเปิ ดเผย การล่วงรู ้ หรื อการลักลอบทําสําเนาข้อมูลส่ วนบุคคล การลักขโมย

อุป กรณ์ จัด เก็ บ หรื อ ประมวลผลข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คล กล่ า วคื อ การป้ อ งกัน มิ ใ ห้ บุ ค ลากรที สามารถเข้า ถึ ง ข้อมู ล
ส่ วนบุคคลใช้อุปกรณ์หรื อกระบวนการใดในการนําข้อมูลออกจากระบบ หรื อยักยอกข้อมูล หรื อลักข้อมูลด้วย
อุปกรณ์อย่างหนึงอย่างใดได้
5. การจัดให้มีวิธีการเพือให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกียวกับการเข้าถึง เปลียนแปลง ลบ หรื อถ่ายโอน
ข้อมูลส่ วนบุคคล ให้ส อดคล้องเหมาะสมกับ วิธี การและสื อทีใช้ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วน
บุคคล กล่าวคือ เมือมีการกําหนดสิ ทธิการเข้าถึง แก้ไข เปลียนแปลง ลบ ข้อมูลส่ วนบุคคลในระบบ บริ ษทั ได้จดั ให้
มี โปรแกรมในการติดตามและตรวจสอบย้อนหลังถึงการทํากิจกรรมทีเกียวข้องกับข้อมูลส่ วนบุคคลในระบบได้
สามารถติดตามร่ องรอยการเข้าถึงและดําเนินการอย่างหนึ งอย่างใดกับข้อมูลในระบบได้
10. การใช้ สิทธิของเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
เมือเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลต่อบริ ษทั
แล้ว เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลย่อมมีสิทธิ ขอให้บริ ษทั ดําเนินการดังต่อไปนี
1. สิ ทธิในการขอถอนความยินยอม
เมือได้ให้ความยินยอมแล้ว เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะเพิกถอนการยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผย
ข้อมูลส่ วนบุคคลเมือใดก็ได้ เว้นแต่มีขอ้ จํากัดสิ ทธิ ห้ามเพิกถอนตามกฎหมายหรื อตามสัญญาทีให้ประโยชน์ แก่
เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล
ทังนี การเพิกถอนการยินยอมไม่กระทบต่อการเก็บรวบรวม/ใช้/เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล ทีเจ้าของข้อมูล
ส่ ว นบุ ค คลได้ใ ห้ ค วามยิน ยอมไปแล้ว โดยชอบ และบริ ษ ัท จะต้อ งแจ้ง ให้ เ จ้า ของข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลทราบถึ ง
ผลกระทบทีอาจเกิดขึนเมือมีการถอนความยินยอม
2. สิ ทธิในการเข้าถึงและขอสําเนาข้อมูล
เจ้า ของข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลมี สิ ท ธิ ที จะเข้า ถึ ง และขอรั บ สํ า เนาข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของตนที อยู่ ใ นความ
รับผิดชอบของบริ ษทั และมีสิทธิขอให้เปิ ดเผยถึงการได้มาซึ งข้อมูลส่ วนบุคคลทีตนไม่ได้ให้ความยินยอม
3. สิ ทธิในการขอรับข้อมูลและขอให้ส่งต่อ/โอนข้อมูล
เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลมีสิทธิ ขอรับข้อมูลส่ วนบุคคลของตนจากบริ ษทั ได้ ในกรณี ทีบริ ษทั จัดให้ข ้อมูล
ส่ วนบุคคลนันอยู่ในรู ปแบบทีอ่าน/ใช้งานโดยทัวไปได้และเปิ ดเผยได้ด้วยเครื องมื อหรื ออุปกรณ์ ทีทํางานได้โดย
อัตโนมัติ และเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลมีสิทธิ ขอให้บริ ษทั ส่ งหรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของตนในรู ปแบบอัตโนมัติ
ข้างต้นไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลรายอืน เมือกระทําได้ดว้ ยวิธีการอัตโนมัติและเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลมี
สิ ทธิ ขอรับข้อมูลส่ วนบุคคลของตนทีบริ ษทั ส่ งหรื อโอนข้อมูลไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอืนโดยตรง เว้น
แต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทําได้

อนึง การใช้สิทธิ ขอ้ นี เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลต้องให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งในการขอให้บริ ษทั ส่ งหรื อ
โอนข้อมูลส่ วนบุคคลไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลรายอืน ซึงไม่อยูใ่ นหลักการตามนโยบายของบริ ษทั
4. สิ ทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม/ใช้/เปิ ดเผยข้อมูลของตน
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิทีจะคัดค้านมิให้บริ ษทั เก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้
เว้นแต่เป็ นการดําเนิ นการทีบริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายและเป็ นกรณี การเก็บรวบรวม หรื อใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคล
นันเพือเก็บเป็ นพยานหลักฐานสําหรับการดําเนิ นคดีทีอาจเกิดขึนระหว่างบริ ษทั กับลูกค้าหรื อเจ้าของข้อมูลส่ วน
บุคคลภายในอายุความแห่งกฎหมาย
5. สิ ทธิในการขอให้ลบ/ทําลายหรื อทําให้ขอ้ มูลนันไม่เป็ นข้อมูลส่ วนบุคคล
เจ้า ของข้อ มู ล ส่ วนบุ ค คลมี สิ ท ธิ ข อให้บ ริ ษ ทั ดํา เนิ น การลบ ทําลาย หรื อทํา ให้ข ้อมูล ส่ วนบุ ค คลนันไม่
สามารถระบุตวั ตนของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลได้ หากว่าข้อมูลส่ วนบุคคลนันหมดความจําเป็ นในการเก็บรั กษา
ตามวัตถุประสงค์ทีเคยได้แจ้งไว้ หรื อดําเนิ นการลบ ทําลาย หรื อทําให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลนันไม่สามารถระบุตวั ตน
ของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลได้ เมือเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ
บริ ษทั ไม่มี อาํ นาจตามกฎหมายที จะเก็บ รวบรวม ใช้ เปิ ดเผยข้อมู ลส่ วนบุค คลนันอี ก ต่อไป หรื อดําเนิ นการลบ
ทําลาย หรื อทําให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลนันไม่สามารถระบุตวั ตนของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลได้ เมือเจ้าของข้อมูลส่ วน
บุค คลใช้สิ ทธิ คดั ค้านการเก็บ รวบรวมใช้เปิ ดเผยข้อมูลนัน และบริ ษทั ไม่ส ามารถปฏิ เสธคําคัดค้านนันได้ หรื อ
ดําเนิ นการลบ ทําลาย หรื อทําให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลนันไม่สามารถระบุตวั ตนของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลได้ เมือ
ข้อมูลส่ วนบุคคลได้ถูกเก็บรวบรวม/ใช้/เปิ ดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทังนี บริ ษทั อาจคัดค้านการใช้สิทธิ นี ถ้า
การเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล เป็ นกรณี ทีบริ ษทั ดําเนินการเพือปฏิบตั ิตามกฎหมาย หรื อเพือเป็ น
พยานหลักฐานสําหรับการดําเนิ นคดีทีอาจเกิดขึนระหว่างบริ ษทั กับเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลภายในอายุความแห่ง
กฎหมาย
6. สิ ทธิในการขอให้ระงับการใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคล
เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลมีสิทธิทีจะขอให้บริ ษทั ระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลได้ ในกรณี ทีอยู่ระหว่างการ
ตรวจสอบ เมือเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลขอให้บริ ษทั ดําเนิ นการให้ขอ้ มูลนันถูกต้อง เป็ นปั จจุ บนั สมบู รณ์ และไม่
ก่อให้เกิ ดความเข้าใจผิด และบริ ษทั ยังไม่ดาํ เนิ นการทําให้เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลร้ องเรี ยนต่อคณะกรรมการ
ผูเ้ ชียวชาญ หรื อเมือข้อมูลส่วนบุคคลนันเป็ นข้อมูลทีต้องลบ ทําลาย เนืองจากบริ ษทั เก็บรวบรวม/ใช้/เปิ ดเผยโดยไม่
ชอบด้วยกฎหมาย แต่เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลขอให้ระงับการใช้แทนการลบ ทําลาย หรื อเมือข้อมูลส่ วนบุคคลนัน
หมดความจําเป็ นในการเก็บรักษาตามวัตถุประสงค์ แต่เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลจําเป็ นต้องขอให้เก็บรักษาไว้เพือใช้
ในการก่อตังสิ ทธิ เรี ยกร้ องตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตามกฎหมาย หรื อการใช้สิทธิ เรี ยกร้องตามกฎหมาย หรื อการ

ยกขึนต่อสู ้สิทธิ เรี ยกร้องตามกฎหมาย หรื อเมือบริ ษทั อยูร่ ะหว่างการตรวจสอบข้อพิสูจน์ กรณีปฏิเสธคําคัดค้านของ
เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล เรื องการคัดค้านในการเก็บรวบรวม/ใช้/เปิ ดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล
7. สิ ทธิในการขอให้ดาํ เนินการให้ขอ้ มูลถูกต้องและเป็ นปัจจุบนั
เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลใช้สิทธิร้องขอให้บริ ษทั ดําเนิ นการให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลนัน ถูกต้อง เป็ นปัจจุบนั
สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้
8. สิทธิในการยืนเรื องร้องเรี ยน
เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลมีสิทธิ ยนเรื
ื องร้องเรี ยนต่อสํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ใน
กรณี ทีเชื อว่า บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรื อไม่
ปฏิบตั ิตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลทีบังคับใช้อยู่
การเก็บค่ าธรรมเนียมในการดําเนินการตามสิ ทธิ
ทังนี ในกรณี ทีไม่ขดั ต่อกฎหมายทีเกียวข้อง บริ ษทั อาจมีการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราทีสมเหตุสมผล
สําหรั บการดําเนิ นการตามคําขอของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล และบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ในการขอหลักฐานยืนยัน
การแสดงตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม บริ ษทั อาจปฏิเสธทีจะดําเนิ นการตามคําขอทีมีลกั ษณะเป็ น
การร้องขอซําๆ หรื อทีไม่มีเหตุผลสมควร หรื อต้องใช้ความพยายามทางเทคนิ คทีเกินกว่าภาระหน้าทีตามกฎหมาย
หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิได้อย่างแน่แท้
การคัดค้ านหรื อปฏิเสธการใช้ สิทธิ
 บริ ษทั อาจคัดค้านหรื อปฏิเสธการใช้สิทธิของท่าน หากข้อมูลส่ วนบุคคลทีท่านขอให้บริ ษทั ดําเนินการตาม
แบบคําขอนี เป็ นข้อมูลส่ วนบุคคลทีบริ ษทั เก็บ รวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผย โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ
 ปฏิบตั ิตามกฎหมายทีบริ ษทั มีหน้าทีต้องปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด
 เป็ นการจําเป็ นเพือให้เกิดสิ ทธิเรี ยกร้องตามกฎหมาย หรื อเป็ นการปฏิบตั ิตาม หรื อใช้สิทธิเรี ยกร้อง
ตามกฎหมาย หรื อยกขึนเพือต่อสู ้สิทธิ เรี ยกร้อง
ข้อมูลบริษัท
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