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ประกาศความเป็นส่วนตัว 
(ส าหรับบุคลากรและผู้ถือหุ้นของบริษัท) 
บริษัท ลดีเวย์ เฮฟวี่ แมชชีนเนอร์ร่ี จ ากดั 

เพื่อเป็นการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงกฎหมายฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติมใด ๆ 

ในอนาคต (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) บริษัท ลีดเวย์ เฮฟวี่ แมชชีนเนอร์ร่ี จ ากัด (“บริษัท”) จึงจดัท าประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี 

(“ประกาศ”) เพื่ออธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน โดยประกาศฉบบัน้ีจะครอบคลุมถึงท่านซ่ึง

เป็น บุคลากรของบริษัท และ ผู้ถือหุ้นของบริษัท 

 

นิยาม 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลธรรมดาซ่ึงท าให้สามารถระบุตวับุคคลนั้นไดไ้ม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม แต่ไม่รวมถึง
ขอ้มูลของผูถ้ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ  

“ข้อมูลส่วนบุคคลที่
มีความอ่อนไหว” 

หมายถึง ขอ้มูลส่วนบุคคลเก่ียวกบัเช้ือชาติ เผา่พนัธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเช่ือในลทัธิ ศาสนาหรือปรัชญา 
พฤติกรรมทางเพศ ประวติัอาชญากรรม ขอ้มูลสุขภาพ ความพิการ ขอ้มูลสหภาพแรงงาน ขอ้มูลพนัธุกรรม ขอ้มูล
ชีวภาพ หรือขอ้มูลอ่ืนใดซ่ึงอาจก่อให้เกิดการเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมต่อเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลหรือกระทบต่อ
เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในท านองเดียวกนัตามท่ีกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก าหนด 

“ฐานทางกฎหมาย” หมายถึง เหตุท่ีกฎหมายรองรับให้สามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลได ้ทั้งน้ี ภายใตก้ฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคล 

“บุคลากร” หมายถึง บุคคลซ่ึงท างานหรือปฏิบติัหนา้ท่ีใด ๆ ให้กบับริษทั และไดรั้บค่าจา้ง สวสัดิการ และค่าตอบแทนอ่ืน ไม่ว่า
จะเรียกช่ืออยา่งไรเพ่ือตอบแทนการท างาน เช่น กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ผูจ้ดัการ บุคลากร ผูฝึ้กงาน พนกังาน
รับเหมาค่าแรง หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั รวมถึงสมาชิกครอบครัวและบุคคลท่ีสามอ่ืน ๆ ท่ีบุคลากร
ไดใ้ห้ขอ้มูลไวต้ามวตัถุประสงคข์องประกาศฉบบัน้ี 

“บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับบุคลากร” 

หมายถึง บุคคลอ่ืนซ่ึงบุคลากรไดใ้ห้ขอ้มูลไวก้บับริษทั รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง บุคคลซ่ึงบุคลากรไดอ้า้งอิงไวใ้น
เอกสารสมคัรงาน สมาชิกในครอบครัว บุคคลท่ีสามารถติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน  เป็นตน้ 

“ผู้ถือหุ้น” ไดแ้ก่ บุคคลซ่ึงมีสถานะเป็นผูถ้ือหุ้นของบริษทัซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดา รวมถึงผูก้ระท าการแทนหรือผูรั้บมอบฉนัทะ
ของผูถ้ือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาหรือผูถ้ือหุ้นประเภทนิติบุคคล 

 

ประเภทของข้อมูลส่วนบคุคลที่บริษัทเก็บรวบรวม 

บริษทัจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามท่ีระบุในประกาศฉบบัน้ีทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งน้ี ตามความจ าเป็นเพ่ือการด าเนินการตาม

วตัถุประสงคต่์าง ๆ  ของบริษทัท่ีแจง้ในประกาศฉบบัน้ี 

ข้อมูลระบุตัวตนและ
ข้อมูลติดต่อทั่วไป 

ไดแ้ก่ ค าน าหน้า ช่ือ ช่ือสกุล ช่ือเล่น อายุ เพศ วนัเดือนปีเกิด สัญชาติ อาชีพ ท่ีอยู่ปัจจุบนัและท่ีอยู่ตามทะเบียน
บา้น รูปภาพ ลายมือช่ือ สถานะความเป็นอยู่ สถานะการสมรส สถานะครอบครัว หมายเลขโทรศพัท์ส่วนตวั 
อีเมลส่วนตวั LINE ID เป็นตน้ 

ข้อมูลทางการเงินและ
ธุรกิจส่วนตัว 

ไดแ้ก่ ขอ้มูลเงินเดือน หมายเลขบญัชีธนาคาร เป็นตน้ 
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ข้อมูลตามเอกสารอ้างอิง 

ได้แก่ ขอ้มูลบตัรประกันสังคม ขอ้มูลบตัรประชาชน ขอ้มูลหนังสือเดินทาง ขอ้มูลบตัรประจ าตวัผูเ้สียภาษี 
ขอ้มูลใบอนุญาตในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพในประเทศไทย ขอ้มูลใบผ่านเกณฑ์ทหาร ขอ้มูลใบขบัขี่ 
ขอ้มูลทะเบียนบา้น ขอ้มูลใบรับรองการศึกษา วุฒิบตัร เอกสารรับรองคุณวุฒิ หนงัสือรับรองเก่ียวกบัครอบครัว 
นามบตัร แบบขึ้นทะเบียนผูป้ระกนัตน หนงัสือยินยอมให้สอบประวติับุคคล รายงานผลการสอบประวติับุคคล 
สัญญาจา้งงานและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้มูลเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีไดใ้ห้ไวก้บับริษทั เป็นตน้  

ข้อมูลเก่ียวกับการศึกษา
และการฝึกอบรม 

ได้แก่ ประวติัการศึกษาและการฝึกอบรม หนังสือรับรองคุณวุฒิ ความสามารถด้านภาษา ความสามารถด้าน
คอมพิวเตอร์ ขอ้มูลการอบรมและการทดสอบ กิจกรรมท่ีเขา้ร่วมระหว่างศึกษา เป็นตน้ 

ข้อมูลเก่ียวกับการท างาน 
ความเช่ียวชาญ หรือทักษะ
พิเศษ 

ไดแ้ก่ ทกัษะในการท างาน ประสบการณ์และประวติัการท างาน สถานท่ีท างานเก่าและปัจจุบนั ระยะเวลาการ
ท างานในอดีตถึงปัจจุบนั ต าแหน่งงานและเงินเดือนท่ีตอ้งการ วนัท่ีสมคัรงาน หมายเลขใบสมคัร เป็นตน้ 

ข้อมูลเก่ียวกับ
ผลประโยชน์และ
สวัสดิการที่ได้รับเน่ืองจาก
การท างานกับบริษัท 

 
 
ไดแ้ก่ ขอ้มูลเก่ียวกบัการประกนัสังคม กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ การประกนัชีวิต/ประกนัสุขภาพ เป็นตน้ 

ข้อมูลการประเมินผลการ
สัมภาษณ์งานและผลการ
ท างานโดยบริษัท 

ไดแ้ก่ ผลการประเมินทกัษะ ขอ้คิดเห็นต่อตวัผูส้มคัร ผลการสัมภาษณ์ ขอ้ตกลงเก่ียวกบัการจา้งงาน ต าแหน่ง
งาน ระยะเวลาทดลองงาน เงินเดือน หรือ เง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีตกลงเพ่ือรับเขา้ท างาน ผลการประเมินการทดลอง
งาน ผลการประเมินประจ าปี ประวติัพฤติกรรมและการลงโทษทางวินยั บนัทึกการหยดุและการลา เป็นตน้ 

ข้อมูลโทรทัศน์วงจรปิด ไดแ้ก่ ภาพเคลื่อนไหวหรือภาพน่ิงท่ีบนัทึกดว้ยกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดของบริษทั 

ข้อมูลเก่ียวกับหุ้นที่ถือใน
บริษัท 

ไดแ้ก่ ขอ้มูลซ่ึงปรากฏในใบหุ้น สมุดทะเบียนผูถ้ือหุ้น และบญัชีรายช่ือผูถ้ือหุ้น เป็นตน้ 

ข้อมูลเก่ียวกับการใช้สิทธิ
และการท าหน้าที่ในฐานะ
ผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ไดแ้ก่ ขอ้มูลการเขา้ประชุมผูถ้ือหุ้นของบริษทั ขอ้มูลการมอบฉนัทะเพ่ือเขา้ประชุมผูถ้ือหุ้นของบริษทั ขอ้มูล
การออกเสียงลงคะแนน ขอ้มูลการรับเงินปันผลและเสียภาษีจากเงินปันผล เป็นตน้ 

ข้อมูลของบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับบุคลากรซ่ึง
ระบุไว้ในเอกสารการรับ
สมัครงานและเอกสารใน
การจ้างงาน ได้แก่ บุคคล
ซ่ึงพนักงานได้อ้างอิงไว้
ตอนสมัครงาน สมาชิกใน
ครอบครัวของพนักงาน 
บุคคลที่สามารถติดต่อได้
ในกรณีฉุกเฉิน 

 
 
 
 
ได้แก่ ค าน าหน้า ช่ือ ช่ือสกุล ความสัมพนัธ์กับผูส้มคัร อายุ อาชีพ/ต าแหน่ง การศึกษา ท่ีอยู่ สถานท่ีท างาน 
ขอ้มูลติดต่อของสมาชิกครอบครัวและบุคคลอา้งอิง เป็นตน้ 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความ
อ่อนไหว 

ได้แก่ ศาสนา หมู่โลหิต ประวติัอาชญากรรม ลายน้ิวมือ ขอ้มูลภาพจ าลองใบหน้า ขอ้มูลสุขภาพ เช่น ความ
ทุพพลภาพ น ้าหนกัและส่วนสูง โรคประจ าตวั ผลการตรวจสุขภาพประจ าปี อุณหภูมิร่างกาย เป็นตน้ 

หมายเหต ุ กรณีท่ีท่านให้รายละเอียดของบุคคลท่ีสามอ่ืนใด หรือกรณีขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลท่ีสามปรากฏในเอกสารต่าง ๆ ท่ีบริษทัเก็บ

รวบรวมจากท่านตามประกาศฉบบัน้ี ท่านมีหน้าท่ีตอ้งแจง้ให้บุคคลท่ีสามดงักล่าวทราบถึงกรณีท่ีท่านน าขอ้มูลของบุคคลดงักล่าวมา

เปิดเผยต่อบริษทั รวมถึงรายละเอียดในประกาศฉบบัน้ีท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 
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แหล่งที่มาของข้อมลูส่วนบุคคล  

บริษทัจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งท่ีมาทั้งโดยทางตรงและทางออ้มดงัต่อไปน้ี 

จากตัวท่านเองโดยตรง โดยผา่นช่องทางใดช่องทางหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
• ผ่านทางวาจา ไดแ้ก่ กรณีการพูดคุยต่อหนา้ หรือทางโทรศพัท ์เป็นตน้ 
• ผ่านทางเอกสาร ไดแ้ก่  จดหมายแนะน าตวั ประวติัยอ่การท างาน (Curriculum Vitae / Resume) แบบฟอร์มใบ

สมคัรงาน นามบตัร เอกสารสัญญา แบบฟอร์มการกรอกเอกสารประกนัสังคม กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ประกนั
กลุ่ม หรือเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจา้งงาน หรือการปฏิบติัหนา้ท่ีใด ๆ ให้กบับริษทั เป็นตน้ 

• ผ่านทางช่องทางการติดต่ออ่ืน ไดแ้ก่ อีเมล โทรสาร ช่องทางการติดต่อออนไลน์ เช่น ช่องทางเวบ็ไซต์จดัหา
งานท่ีท่านไดฝ้ากขอ้มูลส่วนตวัของท่านไวส้ าหรับการสมคัรงานในต าแหน่งท่ีบริษทัเปิดรับสมคัร เป็นตน้ 

จากแหล่งอ่ืน ๆ  หรือ
บุคคลที่สาม 

• ไดแ้ก่ บุคคลท่ีท่านไดอ้า้งอิงในใบสมคัรงานเพ่ือสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัการท างานของท่าน หรือองคก์รอ่ืนท่ี
ท่านไดเ้คยหรือไดท้ างานให้ องคก์รของรัฐ สถานพยาบาลท่ีไดใ้ห้บริการตรวจสุขภาพแก่ท่าน ธนาคารพาณิชย ์
บริษทัอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นผูจ้ดัสรรสวสัดิการต่าง ๆ ของบริษทัให้แก่ท่าน เช่น บริษทัจดัการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
บริษทัประกนัชีวิต ผูก้ระท าการแทนหรือผูรั้บมอบฉันทะของผูถ้ือหุ้น  (กรณีท่านเป็นผูถ้ือหุ้น) ผูถ้ือหุ้น (กรณี
ท่านเป็นผูก้ระท าการแทนหรือผูรั้บมอบฉันทะ) หน่วยงานของรัฐท่ีมีหน้าท่ีเก็บและเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล
ให้เป็นสาธารณะตามกฎหมาย เช่น กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เป็นตน้ 

 

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมลูส่วนบุคคล 

บริษทัจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อน าไปใช้และ/หรือเปิดเผยภายใตว้ตัถุประสงค์และโดยอาศยัฐานทางกฎหมายตามท่ีปรากฏใน
ประกาศฉบบัน้ีเท่านั้น หากบริษทัมีความจ าเป็นตอ้งเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลเพ่ิมเติมหรือใชข้อ้มูลส่วนบุคคลเพ่ือวตัถุประสงค์อย่างอ่ืนนอกเหนือจาก

ท่ีปรากฏในประกาศน้ี บริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบถึงการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านและ/หรือแจง้ให้ทราบถึงวตัถุประสงคใ์หม่ในการ

เก็บรวบรวมขอ้มูลดงักล่าวอีกคร้ัง รวมถึงบริษทัจะขอความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลใหม่ในกรณีท่ี

กฎหมายก าหนดให้บริษทัตอ้งไดรั้บความยินยอม ภายใตห้ลกัเกณฑข์องกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

➢ ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากร 

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ฐานทางกฎหมาย 

1. การติดต่อส่ือสารเก่ียวกับการเขา้ท าสัญญาจ้างแรงงาน สัญญา
จา้งกรรมการ (ถา้มี) สัญญาจา้งเหมาแรงงาน ตลอดจนการเขา้ท า
สัญญา การแกไ้ขเปลี่ยนแปลงและการเลิกสัญญาดงักล่าว 

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 

- เพื่อการปฏิบติัตามสัญญาหรือเขา้ท าสัญญา 

- เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทั  
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว 

- เพ่ือความจ าเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามท่ีกฎหมายก าหนด (กรณีมีกฎหมาย
ก าหนด เช่น เพ่ือการประเมินความสามารถในการท างาน
ของพนกังาน เพื่อการคุม้ครองแรงงาน) 

- ขอความยินยอมโดยชดัแจง้ 
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2. การตรวจสอบคุณสมบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างาน
ของท่าน เช่น กฎหมายการท างานของคนต่างดา้ว หรือกฎหมาย
เก่ียวกบัความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน เป็นต้น และด าเนินการช่วยเหลือให้ท่านได้มาซ่ึง
คุณสมบติัดังกล่าว เช่น การยื่นค าขอใบอนุญาตท างานของคน
ต่างดา้ว การย่ืนขอวีซ่า เป็นตน้ รวมถึงการตรวจสอบและจดัเก็บ
ขอ้มูลอ่ืนท่ีจ าเป็นต่อการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบติัและความ
เหมาะสมกับต าแหน่งงานของท่าน เพ่ือวตัถุประสงค์ในการ
คุม้ครองแรงงานและสวสัดิภาพในการท างาน 

 

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 

- ขอความยินยอมโดยชดัแจง้ 

- เพื่อปฏิบติัตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบักบับริษทั  

- เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทั  
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว 

- เพ่ือความจ าเป็นในการปฏิบติัตามกฎหมายเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามท่ีกฎหมายก าหนด(กรณีมีกฎหมาย
ก าหนด เช่น เพ่ือการประเมินความสามารถในการท างาน
ของพนกังาน เพื่อการคุม้ครองแรงงาน) 

- ขอความยินยอมโดยชดัแจง้ 
3. การด าเนินการเพ่ือประโยชน์ในการติดต่อและประกอบธุรกิจ
ของบริษทั อนัเน่ืองมาจากต าแหน่งหน้าท่ีการงานของท่าน เช่น 
การจดัท านามบตัร การใชแ้ละเปิดเผยขอ้มูลของท่านเพ่ือติดต่อ
ประสานงานกบัลูกคา้ คู่คา้ หน่วยงานของรัฐ และเพ่ือการเขา้ท า
สัญญาระหว่างบริษทักบัลูกคา้หรือคู่คา้ การเดินทางไปท างานใน
สถานท่ีของลูกคา้ รวมถึงการมอบอ านาจให้เป็นผูรั้บมอบอ านาจ
กระท าการแทนบริษัทในบางกรณี เช่น การติดต่องานกับ
หน่วยงานรัฐแทนบริษทั 

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 

- เพื่อการปฏิบติัตามสัญญาหรือเขา้ท าสัญญา (เป็นการ
ปฏิบติังานตามขอบเขตสัญญาจา้งแรงงาน) 

- เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทั หรือ
บุคคลท่ีสาม (เช่น กรณีติดต่อธุรกิจกบัลูกคา้ หรือ คูค่า้) 

- เพื่อปฏิบติัตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบักบับริษทั (ในกรณีท่ี
ติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีรัฐ) 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว 

- เพ่ือความจ าเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามท่ีกฎหมายก าหนด (กรณีมีกฎหมาย
ก าหนด เช่น เพ่ือการประเมินความสามารถในการท างาน
ของพนกังาน เพื่อการคุม้ครองแรงงาน) 

- ขอความยินยอมโดยชดัแจง้  
4. การบริหารจดัการเก่ียวกบัทรัพยากรบุคคลของบริษทั ไดแ้ก่ การ
ขึ้นทะเบียนลูกจ้าง การขึ้นทะเบียนระบบของบริษทั แก่ลูกจา้ง 
การก ากบัดูแลและตรวจสอบการเขา้ท างาน (เช่น การตรวจสอบ
เวลาการเข้า-ออกงานด้วยระบบแสกนบัตรหรือระบบแสกน
ลายน้ิวมือ) การขาด การลา การประเมินประสิทธิภาพและ
ความสามารถในการท างาน การพิจารณาเลื่อนต าแหน่ง การ
พิจารณาลงโทษทางวินัย และการเลิกจ้าง การแจ้งข่าวสารและ
นโยบายของบริษัท ทั้ งน้ี เ พ่ือประโยชน์ในการจัดการและ
ควบคุมดูแลพนักงานตามขอ้บงัคบัการท างานของบริษทั และ
กรณีมีกฎหมายก าหนดให้ตอ้งปฏิบติั 

 
 การบันทึกหรือเก็บรักษาขอ้มูลของท่านไวบ้นฐานขอ้มูลของ
บริษทัเพ่ือเป็นหลกัฐานอา้งอิงเก่ียวกบัการจา้งงานท่านและการ
ปฏิบติัตามสัญญาจา้งของบริษทั เช่น การเก็บรักษาขอ้มูลตามใบ
สมคัรงาน การบนัทึกขอ้มูลการเขา้ออกบริษทั การเก็บผลการ
ตรวจสุขภาพประจ าปีซ่ึงเป็นสวสัดิการของบริษทั เป็นตน้ และ
กรณีเก็บไวเ้พื่อการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบักบับริษทั เช่น 

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 

- เพื่อการปฏิบติัตามสัญญาหรือเขา้ท าสัญญา 

- เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทั 

- เพื่อปฏิบติัตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบักบับริษทั 
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว 

- เพ่ือความจ าเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามท่ีกฎหมายก าหนด (กรณีมีกฎหมาย
ก าหนด เช่น เพ่ือการประเมินความสามารถในการท างาน
ของพนกังาน เพื่อการคุม้ครองแรงงาน) 

- ขอความยินยอมโดยชดัแจง้  
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การเก็บเอกสารและเปิดเผยต่อหน่วยงานของรัฐตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด หรือการแจง้ขอ้มูลต่อหน่วยงานของรัฐ 

5. การจ่ายค่าจ้าง เงินโบนัส ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีท่านไดอ้อกไปก่อน
เพ่ือท างานให้แก่บริษทั การด าเนินการเก่ียวกบัการประกนัสังคม 
การด าเนินการเก่ียวกับการจ่ายภาษีของท่าน การให้สวสัดิการ
ต่าง ๆ และการจดักิจกรรมต่าง ๆ ของบริษทั เช่น การท าประกนั
สุขภาพ การตรวจสุขภาพประจ าปี เป็นตน้ รวมถึงการเปิดเผย
ขอ้มูลของท่านให้หน่วยงานของรัฐ เช่น ส านกังานประกนัสังคม 
กรมสรรพากร รวมถึงหน่วยงานอ่ืน บริษทันายจา้งของท่านกรณี
ท่ีท่านเป็นพนักงานรับเหมาค่าแรงท่ีเขา้มาปฏิบติังานในบริษทั 
ธนาคารพาณิชย ์บริษทัประกนั ผูจ้ดัการกองทุนส ารองเลี้ ยงชีพ 
เพื่อวตัถุประสงคด์งักล่าวขา้งตน้ 

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 

- เพื่อการปฏิบติัตามสัญญาหรือเขา้ท าสัญญา 

- เพื่อปฏิบติัตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบักบับริษทั  

- เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทั  

- ขอความยินยอมโดยชดัแจง้ (ส าหรับการให้สวสัดิการและ
จดักิจกรรมต่าง ๆ ของบริษทั) 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว 

- เพ่ือความจ าเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามท่ีกฎหมายก าหนด (กรณีมีกฎหมาย
ก าหนด เช่น เพ่ือการประเมินความสามารถในการท างาน
ของพนักงาน  เ พ่ือการคุ ้มครองแรงงาน  เ พ่ือการ
ประกนัสังคม) 

- ขอความยินยอมโดยชดัแจง้  
6. การด าเนินการเก่ียวกับการฝึกอบรมทกัษะบุคลากรของบริษัท 

ทั้ งภายในและภายนอกบริษัท  และทั้ งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลต่อหน่วยงานรัฐ เช่น กรม
สวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน กรมพฒันา
ฝีมือแรงงาน เป็นตน้ และเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกเพ่ือให้บรรลุ
วตัถุประสงค์ดังกล่าว เช่น บริษทัในกลุ่ม ผูจ้ดัอบรมภายนอก 
บริษทัสายการบิน 

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 

- เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทั (กรณีการ
ฝึกอบรมภาคบงัคบัโดยบริษทั) 

- เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายท่ีใช้บังคับกับบริษัท  (กรณีการ
ฝึกอบรมภาคบงัคบัโดยกฎหมาย เช่น การอบรมเจา้หน้าท่ี
ความปลอดภยัในการท างาน (จป.)) 

- ขอความยินยอมโดยชดัแจง้ (กรณีการฝึกอบรมภาคสมคัร
ใจ) 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว 

- ขอความยินยอมโดยชดัแจง้ 
7. การบริหารจดัการงานดา้นธุรการและเทคโนโลยีสารสนเทศของ

บริษัท เช่น การด าเนินการเก่ียวกับค าขอของพนักงานท่ีมีต่อ
บริษทั การส่งมอบอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือส าหรับการท างานของ
บริษทัให้กับบุคลากร การตรวจสอบการใช้งานและการส่งคืน
อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือดังกล่าว การติดตั้ งระบบรักษาความ
ปลอดภยับนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของบริษทั 
การจ ากดัสิทธิการเขา้ถึงและการใชง้านขอ้มูลบนฐานขอ้มูลของ
บริษทั รวมถึงการจดัการเก่ียวกับองค์กรและการด าเนินธุรกิจ
ของบริษทั เช่น การซ้ือขายกิจการ การควบรวมกิจการ การปรับ
โครงสร้างบริษทั  

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 

- เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทั 
 

8.  การรักษาความปลอดภยัภายในบริเวณบริษทั เช่น การสอดส่อง
ดูแลบริเวณภายในบริษัทด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด การ
ตรวจสอบการเขา้-ออกบริษทัด้วยระบบแสกนบตัรหรือระบบ
แสกนลายน้ิวมือ เป็นตน้ 

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 

- เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทั 
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว 

- ขอความยินยอมโดยชดัแจง้ 
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8. การตรวจสอบขอ้เท็จจริงและบนัทึกขอ้มูลดา้นสุขภาพของท่าน 
เช่น การเก็บรวบรวมขอ้มูลอุณหภูมิร่างกายของท่าน เป็นตน้ 
เพ่ือใชเ้ป็นวิธีป้องกนัเช้ือโรคหรือโรคติดต่อซ่ึงอาจส่งผลต่อการ
แพร่กระจายเช้ือในวงกวา้ง รวมไปถึงในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉินต่อ
ชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลท่ีเขา้มาภายในบริษทั ทั้งน้ี
ย ังรวมไปถึงการเปิดเผยข้อมูลไปยังองค์กรภายนอกเ พ่ือ
จุดประสงค์ดังกล่าว เช่น เปิดเผยแก่กรมควบคุมโรค สถาบนั
การแพทยแ์ละหน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ 

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 

- เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทั 

- เพื่อปฏิบติัตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบักบับริษทั 

- เพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย และ
สุขภาพของบุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว 

- เพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ
สุขภาพของท่านกรณีท่ีท่านไม่สามารถให้ความยินยอมได ้
ไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดก็ตาม 

- เพื่อความจ าเป็นในการปฏิบติัตามกฎหมายเพ่ือให้บรรลุ
วตัถุประสงคต์ามท่ีกฎหมายก าหนด (เช่น กฎหมาย
เก่ียวกบัประโยชน์สาธารณะดา้นสาธารณสุข) 

- ขอความยินยอมโดยชดัแจง้ (กรณีไม่มีกฎหมายก าหนดให้
บริษทัสามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความ
อ่อนไหวไดโ้ดยไม่ตอ้งไดรั้บความยินยอม) 

9. การปกป้องสิทธิโดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทั หรือโตแ้ยง้ขอ้
กล่าวหาท่ีมีต่อบริษทั เช่น การด าเนินคดีตามกฎหมาย การริเร่ิม
คดี การต่อสู้คดี การระงบัขอ้พิพาทนอกศาล และการด าเนินการ
อ่ืน ๆ เพ่ือปกป้องสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษทั หรือ
โตแ้ยง้ขอ้กล่าวหาท่ีมีต่อบริษทัตามท่ีมีกฎหมายอนุญาต 

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 

- เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทั 
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว 

- เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบติัตาม
หรือการใชสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้
สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

 

➢ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น 

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ฐานทางกฎหมาย 

1. การออกใบหุ้น การยกเลิกใบหุ้น การลงบนัทึกในสมุดทะเบียนผู้
ถือหุ้น การเปิดเผยรายละเอียดเ ก่ียวกับหุ้นของบริษัทต่อ
เจา้หน้าท่ีของรัฐตามกฎหมาย การจดัท าตราสารหรือสัญญาซ้ือ
ขายหุ้นกรณีมีการโอนหุ้นท่ีถืออยู่ให้ผูถ้ือหุ้นอ่ืนหรือบุคคลอ่ืน 
หรือกรณีมีการรับโอนหุ้นจากผูถ้ือหุ้นอ่ืนหรือบุคคลอ่ืน และ
การจดัการให้ขอ้มูลผูถ้ือหุ้นของบริษทัถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนั 

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 

- เพื่อการปฏิบติัตามกฎหมายของบริษทั 

- เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทั หรือผูถ้ือ
หุ้นหรือบุคคลอ่ืนซ่ึงเป็นผูโ้อนหรือผูรั้บโอนหุ้นของ
บริษทั 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว 

- ขอความยินยอมโดยชดัแจง้ 
2. การติดต่อส่ือสารและการด าเนินการเก่ียวกบัสิทธิหนา้ท่ีของผูถ้ือ
หุ้นของบริษทั เช่น การประชุมคณะกรรมการ การประชุมผูถ้ือ
หุ้น การลงคะแนนเสียง การจ่ายเงินปันผลและการหักภาษี ณ ท่ี
จ่าย เป็นตน้ 

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 

- เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทั 

- เพื่อการปฏิบติัตามกฎหมายของบริษทั  

3. การจดัการเก่ียวกบัองค์กรและการด าเนินธุรกิจของบริษทั เช่น 
การควบรวมกิจการ การปรับโครงสร้างบริษทั เป็นตน้ 

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 

- เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทั 
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วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ฐานทางกฎหมาย 

4. การตรวจสอบขอ้เท็จจริงและบนัทึกขอ้มูลดา้นสุขภาพของท่าน 
เช่น การเก็บรวบรวมผลการตรวจสุขภาพ การวัดอุณหภูมิ
ร่างกาย เป็นต้น  เพ่ือด าเนินการป้องกันโรคติดต่อหรือโรค
ระบาดท่ีอาจติดต่อหรือแพร่กระจายเป็นวงกว้าง รวมถึง
เหตุการณ์ฉุกเฉินท่ีอาจเกิดกับชีวิต ร่างกาย และสุขภาพของ
บุคคลท่ีเข้ามาภายในบริเวณบริษัท  โดยอาจเปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าวให้หน่วยงานภายนอกเพ่ือวตัถุประสงค์ดังกล่าว เช่น 
กรมควบคุมโรค สถานพยาบาล หน่วยงานของรัฐอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 

- เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทั 

- เพื่อปฏิบติัตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบักบับริษทั 

- เพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย และ
สุขภาพของบุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว 

- เพื่อป้องกนัหรือระงบัต่ออนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ
สุขภาพของท่านกรณีท่ีท่านไม่สามารถให้ความยินยอมได ้
ไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดก็ตาม 

- เพื่อความจ าเป็นในการปฏิบติัตามกฎหมายเพ่ือให้บรรลุ
วตัถุประสงคต์ามท่ีกฎหมายก าหนด (เช่น กฎหมาย
เก่ียวกบัประโยชน์สาธารณะ) 

- ขอความยินยอมโดยชดัแจง้ (กรณีไม่มีกฎหมายก าหนดให้
บริษทัสามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความ
อ่อนไหวไดโ้ดยไม่ตอ้งไดรั้บความยินยอม) 

5. การปกป้องสิทธิโดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทั หรือโตแ้ยง้ขอ้
กล่าวหาท่ีมีต่อบริษทั เช่น การด าเนินคดีตามกฎหมาย การริเร่ิม
คดี การต่อสู้คดี การระงบัขอ้พิพาทนอกศาล และการด าเนินการ
อ่ืน ๆ เพ่ือปกป้องสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษทั หรือ
โตแ้ยง้ขอ้กล่าวหาท่ีมีต่อบริษทัตามท่ีมีกฎหมายอนุญาต 

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 

- เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทั 
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว 

- เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบติัตาม
หรือการใชสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้
สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  

 

➢ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร 

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ฐานทางกฎหมาย 

1. บนัทึกและเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูล
ประกอบในทะเบียนพนกังานลูกจา้งและเพ่ือการด าเนินการใด ๆ 
เก่ียวกบัสวสัดิการของพนกังานลูกจา้ง 

 

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 

- เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทั 

2. การปกป้องสิทธิโดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทั หรือโตแ้ยง้ขอ้
กล่าวหาท่ีมีต่อบริษทั เช่น การด าเนินคดีตามกฎหมาย การริเร่ิม
คดี การต่อสู้คดี การระงบัขอ้พิพาทนอกศาล และการด าเนินการ
อ่ืน ๆ เพ่ือปกป้องสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษทั หรือ
โตแ้ยง้ขอ้กล่าวหาท่ีมีต่อบริษทัตามท่ีมีกฎหมายอนุญาต 

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 

- เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทั 
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว 

- เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบติัตาม
หรือการใชสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้
สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  
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ผลกระทบจากการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล 

➢ ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากร/ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร 

บริษทัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการปฏิบติัตามสัญญาจา้งแรงงาน หรือสัญญาจา้งกรรมการ (ถา้มี)  หรือสัญญาจา้งเหมาแรงงาน รวมถึงเพื่อ

ประโยชน์โดยชอบในการด าเนินธุรกิจของบริษทัและบุคคลท่ีสามท่ีมีความสัมพนัธ์ในทางธุรกิจกบับริษทั ดงันั้น ในกรณีท่ีท่านไม่ให้ขอ้มูลส่วน

บุคคลแก่บริษทั บริษทัอาจไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีของบริษทัในฐานะนายจ้าง หรือคู่สัญญากบันายจ้างท่าน (กรณีท่ีท่านเป็นพนักงานรับเหมา

ค่าแรงท่ีเขา้มาปฏิบติังานในบริษทั) หรือคู่สัญญากบับุคคลท่ีสามท่ีบริษทัมีความสัมพนัธ์ในทางธุรกิจดว้ย ซ่ึงอาจส่งผลต่อการท างานร่วมกนัของ
ท่านกบับริษทัต่อไปได ้อย่างไรก็ดี ในบางกรณีท่ีบริษทัขอความยินยอมในการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน อาทิ กรณีท่ีบริษทัตอ้งข อ

ความยินยอมในการเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีจ าเป็นเพื่อจดัหาสวสัดิการให้กบัท่าน เช่น การท าประกนัสุขภาพให้แก่ท่าน  แต่ท่านไม่ให้ความยินยอม

หรือเพิกถอนความยินยอมในภายหลงั การถอนความยินยอมอาจส่งผลให้บริษทัไม่สามารถด าเนินการใด ๆ เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีบริษทัไดแ้จง้

ไวก้บัท่านได ้ซ่ึงอาจรวมถึงการท่ีท่านอาจไม่ไดรั้บสวสัดิการบางประการของบริษทั แต่ทั้งนี้ท่านยังคงสามารถให้หรือไม่ให้ความยินยอมหรือเพิก

ถอนความยินยอมได้โดยสมัครใจและเป็นอิสระ โดยการกระท าเช่นนั้นย่อมไม่ส่งผลต่อการประเมินผลงานและความสามารถของท่านที่กระท าโดย

บริษัท 

➢ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น 

บริษทัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ท่านหรือผูถ้ือหุ้นท่ีท่านกระท าการแทนหรือเป็นผูรั้บมอบฉนัทะสามารถด าเนินการตามสิทธิและหน้าท่ี
ของผูถ้ือหุ้นท่ีมีอยู่ตามกฎหมายได้ หากท่านมิให้ขอ้มูลส่วนบุคคลแก่บริษทั ท่านหรือผูถ้ือหุ้นท่ีท่านกระท าการแทนหรือเป็นผูรั้บมอบฉันทะ

อาจจะไม่สามารถใชสิ้ทธิหรือปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะผูถ้ือหุ้นตามท่ีกฎหมายก าหนดได้ 

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

เพ่ือบรรลุวตัถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีระบุไวใ้นประกาศฉบบัน้ี ในบางกรณี บริษทัอาจมีความจ าเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มูล
ส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลหรือองคก์รใด ๆ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงบุคคลหรือองคก์รดงัต่อไปน้ี  

- ลูกคา้ คู่คา้ของบริษทั เช่น ผูใ้ห้บริการด้านระบบไอทีหรือฐานขอ้มูลอ่ืน ๆ ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางธุรกิจ หรือท่ี
ปรึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญอ่ืนภายนอกบริษทั  

- บริษทันายจา้งของท่าน กรณีท่ีท่านเป็นพนกังานรับเหมาค่าแรงท่ีเขา้มาปฏิบติังานในบริษทั 

- บุคคลท่ีท่านไดอ้า้งอิงไวใ้นเอกสารท่ีใชเ้ก็บขอ้มูลส่วนบุคคล 

- องคก์รหรือหน่วยงานฝึกอบรมภายนอก 

- หน่วยงานของรัฐ เช่น ส านักงานประกนัสังคม กรมสรรพากร กระทรวงพาณิชย ์กรมการขนส่งทางบก กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต 
ส านกังานตรวจคนเขา้เมือง สถานทูต ส านกังานต ารวจแห่งชาติ สถานีต ารวจ เป็นตน้  

- หน่วยงานเอกชน เช่น ธนาคารพาณิชย ์บริษทัประกนั ผูจ้ดัการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ บริษทัสายการบิน บริษทัน าเท่ียว สถานพยาบาล 
เป็นตน้ 

- พนักงานต ารวจ ศาล อนุญาโตตุลาการ ทนายความ บุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการพิจารณาคดีและการระงบัขอ้

พิพาท 

- บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขายกิจการ การควบรวมกิจการ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองคก์ร 
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ในบางกรณี บริษทัมีความจ าเป็นตอ้งส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศให้แก่บริษทัคู่คา้ท่ีอยูต่่างประเทศเพ่ือวตัถุประสงค์ท่ี

ระบุขา้งตน้ดว้ย โดยบริษทัจะตรวจสอบให้มัน่ใจว่าประเทศปลายทางมีมาตรการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเพียงพอและเป็นไปตามกฎหมายท่ีใช้

บงัคบัอยู่ขณะนั้นก าหนด หากบริษทัจ าเป็นตอ้งส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัประเทศท่ีมีมาตรฐานคุม้ครองส่วนบุคคลท่ียงัไม่ได้รับการ

รับรองตามกฎหมายหรือกรณียงัไม่มีกฎหมายก าหนดรับรองเร่ืองมาตรฐานดงักล่าว บริษทัจะปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายก าหนดไวเ้พื่อให้การส่ง
หรือโอนดงักล่าวเป็นไปโดยชอบ ซ่ึงอาจรวมถึงการขอความยินยอมจากท่านในกรณีท่ีจ าเป็น หรือการจดัการให้มีมาตรการต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม

เพื่อให้ท่านยงัคงสามารถบงัคบัตามสิทธิของท่านได ้รวมทั้งจดัให้มีมาตรการเยียวยาทางกฎหมายท่ีมีประสิทธิภาพตามท่ีกฎหมายก าหนด  

 

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

➢ ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากร  

บริษทัจะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาดงัต่อไปน้ี 

— บริษทัจะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวต้ลอดระยะเวลาของสัญญาจา้งแรงงาน สัญญาจา้งกรรมการ (ถา้มี)  สัญญาจา้งเหมา
แรงงาน และหลงัจากท่านพน้จากสถานะการเป็นบุคลากรของบริษทั เป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี 

— กรณีขอ้มูลเก่ียวกบัการตรวจสุขภาพประจ าปี ขอ้มูลสุขภาพ ขอ้มูลความพิการ ประวิติอาชญากรรม และประกนักลุ่ม บริษทัจะลบหรือ

ท าลายภายในระยะเวลา 3 เดือน นบัแต่วนัท่ีท่านพน้จากสถานะการเป็นบุคลากรของบริษทั 

— กรณีขอ้มูลลายน้ิวมือ บริษทัจะลบหรือท าลายภายในระยะเวลา 30 วนั นบัแต่วนัท่ีท่านพน้จากสถานะการเป็นบุคลากรของบริษทั 

➢ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น  

บริษทัจะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผูถ้ือหุ้นหรือผูก้ระท าการแทนหรือผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้ือหุ้นเพ่ือวตัถุประสงค์ในการ

ด าเนินการตามสิทธิหนา้ท่ีต่าง ๆ ของผูถ้ือหุ้น เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบักบับริษทัและเพ่ือการจดัการเก่ียวกบัองคก์รและการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทตามท่ีระบุไวข้้างต้น ตลอดระยะเวลาการด าเนินกิจการของบริษัทและหลงัจากท่ีบริษัทเสร็จ ส้ินการช าระบญัชีไปแลว้เป็น

ระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 5 ปี   

ทั้งน้ี ขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนอาจถูกเก็บรักษาเกินกว่าระยะเวลาท่ีระบุไวข้า้งตน้ส าหรับการน าไปใชต้ามวตัถุประสงคเ์พ่ือการ

ปฏิบติัตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบั และการปกป้องสิทธิโดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทั หรือโตแ้ยง้ขอ้กล่าวหาท่ีมีต่อบริษทั โดยในกรณีดงักล่าวขอ้มูล

ส่วนบุคคลจะถูกเก็บรักษาตลอดระยะเวลาท่ีมีความจ าเป็นต่อการด าเนินการตามวตัถุประสงคด์งักล่าว และหรือภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด  

 

สิทธิของท่านในการด าเนินการเกีย่วกับข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่านมีสิทธิตามกฎหมายในการด าเนินการเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีบริษทัเก็บรวบรวมไว ้ดงัน้ี  

1.  สิทธิเพิกถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านได้ให้ความยินยอมไว้

ทั้งหมดหรือบางส่วนไดต้ลอดระยะเวลาท่ีบริษทัเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นไว ้โดยการเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อความ

ถูกตอ้งสมบูรณ์ของการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดก้ระท าก่อนท่ีจะมีการเพิกถอนความยินยอมนั้น 

2.  สิทธิขอเข้าถึงและขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการขอเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลและขอให้บริษทัท าส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลของ

ท่านได ้รวมถึงขอให้บริษทัเปิดเผยการไดม้าซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านไม่ไดใ้ห้ความยินยอมต่อบริษทัให้แก่ท่านได ้

3.  สิทธิร้องขอให้โอนหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมิสิทธิขอให้บริษทัส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลอ่ืนหรือตวัท่านเองได้

ภายใตเ้ง่ือนไขของกฎหมาย 

4.  สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทั

ไดภ้ายใตเ้ง่ือนไขของกฎหมาย 

5.  สิทธิร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้บริษทัลบ ท าลาย หรือท าให้ขอ้มูลส่วนบุคคลกลายเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวับุคคลได้

ตามเง่ือนไขของกฎหมาย 



Page 10 of 10 
 
6.  สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้บริษทัระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลไดต้ามเง่ือนไขของกฎหมาย 

7. สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษทัแกไ้ขขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้ง หรือ เพ่ิมเติมขอ้มูลท่ีไม่สมบูรณ์ได ้

8. สิทธิในการร้องเรียน ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในกรณีท่ีบริษทัหรือพนักงานหรือผูรั้บจ้างของ

บริษทั ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

ทั้งน้ี ท่านสามารถแจง้การใชสิ้ทธิดงักล่าวแก่บริษทัไดโ้ดยแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรตามขอ้มูลการติดต่อของบริษทัซ่ึงอยู่ดา้นล่างน้ี ในกรณีท่ี
บริษทัไม่อาจท าตามค าขอของท่านได ้บริษทัจะอธิบายเหตุผลของการปฏิเสธไปพร้อมกบัค าตอบสนองดงักล่าว 

 

การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว 

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการแกไ้ขปรับปรุงประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีตามสมควร โดยประกาศฉบบัน้ีไดรั้บการแกไ้ขปรับปรุงคร้ังล่าสุดในวนัท่ี 

วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2565 

 

ข้อมูลและช่องทางการติดต่อของบริษัท 

บริษัท ลีดเวย์ เฮฟวี่ แมชชีนเนอร์ร่ี จ ากัด  
ท่ีอยู:่ เลขท่ี 1/2 หมู่ท่ี 2 ถนนบางนา-ตราด กม.41 ต าบลบางววั อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24130 
เบอร์โทรศพัท:์ 1462 
อีเมล:์ pdpa@leadwayheavy.com 

 


