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ประกาศเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy Notice)  

สำหรับกระบวนการท่ีเกี่ยวของกับบุคลากร 

ของบริษัท ไพลอต โลจิสติคส จำกัด บริษัท ไพลอต เซอรวิส จำกัด บริษทั ไพลอต ทรานสปอรต จำกัด  

1. บททั่วไป 

เพ่ือเปนการปฏิบติัตามพระราชบญัญัติคมุครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายลำดบัรองท่ีเกี่ยวของ และให

หมายความรวมถึงกฎหมายฉบับแกไขเพ่ิมเติมใด ๆ  ในอนาคต (“กฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล”) บริษัท ไพลอต 

โลจสิติคส จำกัด บริษัท ไพลอต เซอรวิส จำกัด และ บรษิัท ไพลอต ทรานสปอรต จำกัด  (“บริษัทฯ”) จึงจัดทำประกาศเก่ียวกับ

การคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy Notice) ของบริษัท ไพลอต โลจสิติคส จำกัด บริษัท ไพลอต เซอรวิส จำกัด และ บริษัท 

ไพลอต ทรานสปอรต จำกดั  (“ประกาศฯ”) ฉบับนี้ขึ้น เพ่ืออธิบายใหทานทราบถึงวิธีการท่ีบริษัทฯ ปฏิบัติตอขอมลูท่ีสามารถ

ระบุตัวตนของทาน หรืออาจจะระบุตัวตนของทานได ไมวาทางตรงหรือทางออม ตามกฎหมายวาดวยการคมุครองขอมูลสวน

บุคคล (“ขอมูลสวนบคุคล”) เชน วิธีการเก็บรวบรวม ใช เปดเผย หรือ การดำเนินการใด ๆ กับขอมูลสวนบุคคลไมวาดวยวิธีการ

อัตโนมัติหรือไมก็ตาม อาทิ การบันทึก การจัดระบบ การจัดเก็บ การปรับเปลี่ยนหรอืการดัดแปลง การเรียกคืน การสง โอน การ

เผยแพรหรือการทำใหสามารถเขาถึงหรือพรอมใชงานโดยวิธีใด ๆ การจัดเรียง การนำมารวมกัน การจำกัดหรือการหามเขาถึง 

การลบหรือการทำลาย (“ประมวลผล”( และเพื่อแจงใหทานทราบถึงวัตถุประสงคในการประมวลผล ระยะเวลาในการเก็บรักษา

ขอมูลสวนบุคคล ตลอดจนสิทธิของทานในฐานะเจาของขอมูลสวนบุคคล ท้ังนี้ บริษัทฯ ขอแนะนำใหทานอานและทำความ

เขาใจถึงขอกำหนดตาง ๆ ภายใตประกาศฯ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

2. กลุมหรือประเภทของบุคคลทีบ่ริษัทฯ ทำการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล 

ภายใตประกาศฯ ฉบับนี้ กลุมหรอืประเภทของบุคคลที่บรษิัทฯ ทำการเก็บรวบรวมและประมวลผลขอมูลสวนบุคคล

ประกอบดวย 

2.1 ผสูมัครงาน ซึ่งหมายถึง บุคคลที่อาจไดรับคดัเลือกเปนบุคลากรของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ อาจเปนผูเก็บรวบรวมขอมลูสวน

บุคคลของผสูมัครงานเองโดยตรง หรือไดรับจากบุคคลภายนอกก็ได 

2.2 บุคลากร ซึ่งหมายถึง บุคคลซึง่ทำงานหรือปฏิบัติหนาที่ใด ๆ ใหกับบริษัทฯ และไดคาจาง สวัสดิการ หรือคาตอบแทนอื่นไม

วาจะเรยีกชื่ออยางไรจากบริษัทฯ เพื่อตอบแทนการทำงาน เชน กรรมการ ผูบริหาร ผจัูดการ พนักงาน บุคลากร ผูฝกงาน หรือ

บุคคลอ่ืนใดท่ีมลีักษณะคลายคลึงกัน แตไมรวมถึงผรูับจางหรือผูใหบริการซึ่งเปนคคูาของบรษิัทฯ และ 

2.3 ผทูี่เกี่ยวของกับผสูมัครงานและบุคลากร ซึ่งหมายถึง บุคคลที่เก่ียวของกับผูสมัครงานและบุคลากรของบรษิัทฯ และให

หมายความรวมถึงผูที่ขอมลูสวนบคุคลปรากฏในเอกสารตาง ๆ ที่เกีย่วของกับกระบวนการที่เกี่ยวของ เชน บุคคลในครอบครัว 

(เชน บิดา มารดา คูสมรส และบตุร เปนตน) บุคคลที่สามารถติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน บุคคลอางอิง (Reference Person) ผูรับ

ผลประโยชน และผคู้ำประกันการทำงาน เปนตน 

3. วิธีที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมและรับขอมูลสวนบุคคลของทาน 
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3.1 บริษัทฯ เก็บรวบรวมและรับขอมูลสวนบุคคลของทานผานชองทางตาง ๆ ดังนี้ 

 (ก) ขอมูลสวนบุคคลท่ีทานใหไวกับบริษัทฯ โดยตรง 

ทานอาจใหขอมูลสวนบุคคลแกบรษิัทฯ โดยตรง เชน เมื่อทานย่ืนใบสมัครงานและเอกสารประกอบการสมคัรงาน

ใหแกบริษัทฯ ไมวาโดยการ walk-in การสมคัรที่บูธสมัครงาน เชน งาน Job Fair Roadshow หรือการสมัครงานผาน

เว็บไซตของบริษัทฯ และใหหมายความรวมถึงกรณีที่ทานเขาสัมภาษณงาน เขาทำสัญญากับบรษิัทฯ และสงมอบ

เอกสารตาง ๆ ซึ่งมีขอมูลสวนบุคคลของทานปรากฏอยูมาใหกับบรษิัทฯ เปนตน 

 (ข) ขอมูลสวนบุคคลท่ีบริษัทฯ เก็บรวบรวมจากทานโดยอัตโนมติั 

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมขอมลูสวนบุคคลของทานโดยอตัโนมติัผานชองทางตาง ๆ เชน การใชคุกกี้ (Cookies) หรือ

เทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน รายละเอียดเพิม่เตมิโปรดดู นโยบายการใชคุกกี้ (ถามี) 

 (ค) ขอมูลสวนบุคคลที่บริษัทฯ ไดรับมาจากบุคคลภายนอก 

บริษัทฯ อาจไดรับขอมลูสวนบคุคลของทานมาจากบุคคลภายนอก เชน เว็บไซตสมัครงานของบุคคลที่สาม บุคคล

อางอิงของทาน บริษัทจัดหางาน หนวยงานของรัฐ สถานศึกษา แหลงขอมูล Social Media หรือใบสมัครงานและ/

หรือเอกสารของบุคคลซึ่งมีความเกี่ยวของกับทาน ในฐานะที่ทานเปนบุคคลในครอบครัว บุคคลที่สามารถติดตอไดใน

กรณีฉุกเฉิน บุคคลอางอิง ผูรับผลประโยชน หรือผูค้ำประกันการทำงานของบุคคลดังกลาว เปนตน 

3.2 ในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทาน ทานจะไดรับการแจงถึงรายละเอยีดตาง ๆ ตามทีร่ะบุในประกาศฯ ฉบับนี้ ซึ่ง

รวมถึงแตไมจำกัดเฉพาะ วัตถุประสงคและฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช เปดเผย และ/หรือประมวลผลขอมลูสวน

บุคคล หรือหากเปนกรณีที่กฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคลกำหนดใหการประมวลผลขอมูลสวนบคุคลใดตองไดรับ

ความยินยอมจากทาน บริษัทฯ จะขอความยินยอมโดยชัดแจงจากทาน 

3.3 ในกรณีที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมขอมูลสวนบคุคลของทานไวกอนวันที่กฎหมายวาดวยการคมุครองขอมูลสวนบุคคลในสวนที่

เก่ียวของกับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมลูสวนบคุคลมผีลใชบังคบับริษัทฯ จะเก็บรวบรวมและใชขอมูลสวนบคุคลของ

ทานตอไปตามวัตถุประสงคเดิมที่บริษัทฯ ไดแจงไวแกทานในการเก็บรวบรวมขอมลูสวนบุคคลซึ่งทานมีสิทธิยกเลิกความ

ยินยอม โดยตดิตอมายังบริษัทฯ ตามรายละเอียดการตดิตอที่ระบุไวในขอ 9 ของประกาศฯ ฉบับนี้ ทั้งน้ี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ

ในการพิจารณาคำขอยกเลิกความยินยอมของทานและดำเนินการตามที่กฎหมายวาดวยการคมุครองขอมูลสวนบุคคลกำหนด 

4. ขอมูลสวนบุคคลท่ีถกูเก็บรวบรวม 

ขอมูลสวนบุคคลของทานที่ถูกเก็บรวบรวมและประมวลผลภายใตประกาศฯ ฉบับนี ้ไมวาจะเปนขอมลูสวนบุคคลท่ีทานใหไวกับ

บริษัทฯ โดยตรง หรือขอมูลสวนบคุคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมจากทานโดยอัตโนมัติ หรือขอมลูสวนบุคคลที่บรษิัทฯ ไดรับมาจาก

บุคคลภายนอก ไดแก 

4.1 ขอมูลสวนตัว เชน ชื่อ นามสกุล วัน/เดือน/ปเกิด อายุ เพศ น้ำหนัก สวนสูง หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน รูปถาย 

ลายมือชื่อ สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา สถานภาพสมรส สถานภาพทางทหาร ขอมูลบุคคลในครอบครัว (เชน บิดา มารดา คูสมรส 

และบุตร เปนตน) ขอมลูสุขภาพ และขอมลูชีวภาพ (เชน ลายนิ้วมอื ลายฝามือ และภาพจำลองใบหนา เปนตน) เปนตน 
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4.2 ขอมูลการติดตอ เชน ที่อยูอาศัย หมายเลขโทรศัพท โทรสาร อเีมล ไอดีผใูชสำหรับไลนแอปพลิเคชัน (Line ID) ขอมูลผทูี่

สามารถติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน และขอมลูบุคคลอางอิง เปนตน 

4.3 ขอมูลเก่ียวกับการศึกษา การฝกอบรม เชน ประวัติการศึกษาและการฝกอบรม (เชน ช่ือสถาบัน คณะ สาขาวิชา และปที่จบ 

เปนตน) หนังสือรับรองคณุวุฒิ ใบแสดงผลการศึกษา ความสามารถทางภาษา ความสามารถดานคอมพิวเตอร ขอมูลการอบรม

และขอมลูการทดสอบ และกจิกรรมท่ีเขารวมระหวางการศึกษา เปนตน 

4.4 ขอมูลเก่ียวกับการสมัครงาน เชน ประวัติสวนตัว ประวัติการทำงาน ขอมูลท่ีปรากฏใน Resume/CV ขอมลูประวัติ

อาชญากรรม ตำแหนงที่สมัคร เงินเดือนที่คาดหวัง ขอมูลการสมัภาษณงาน หลักฐานหรือหนังสืออางอิงตาง ๆ และขอมลูท่ี

ปรากฏในแบบประเมินผลการสัมภาษณ (เชน ผลการประเมิน ความรูและประสบการณ คณุลักษณะสวนบุคคล การทำงานกับ

ผูอื่น และศักยภาพ) เปนตน 

4.5 ขอมูลที่ใชประกอบเปนหลักฐานในการสมัครงานหรือทำนิติกรรมตาง ๆ เชน ขอมูลสวนบุคคลที่ปรากฏในสำเนาบตัร

ประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล สำเนาทะเบียนบาน สำเนาใบสำคญัการเกณฑทหาร สำเนาสมุด

บัญชีธนาคาร สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาสติูบัตร แบบแจงขออนุมัติเงนิเดือนพนักงานใหมและบรรจุเปนรายเดือน ใบรับรอง

แพทย ผลการตรวจรางกายกอนเขาทำงาน แบบระบุนามผูรับผลประโยชน แบบขึ้นทะเบียนผูประกันตน หนังสือยินยอมใหสอบ

ประวัติบุคคล รายงานผลการตรวจสอบประวัติบุคคล สัญญาจางงาน หนังสือค้ำประกันการทำงานและเอกสารที่เก่ียวของ (เชน 

หนังสือรับรองตำแหนง สำเนาบตัรขาราชการ หนังสือรับรองเงนิเดอืน สำเนาทะเบียนการคา หรือเอกสารจัดตั้งบริษัทท่ีมีชื่อผู

ค้ำประกันการทำงานเปนเจาของหรือเปนหุนสวน เปนตน) ขอตกลงการวาจางกรรมการ (Directorship Agreement) และ

หนังสือมอบอำนาจ เปนตน 

4.6 ขอมูลเก่ียวกับการทำงานและการประเมินผล เชน รหัสบุคลากร ตำแหนง แผนก สังกัด สายการบังคบับัญชา การ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน พฤติกรรมในการทำงาน ผลงานและ/หรือรางวัลที่เคยไดรับ ขอมูลการฝกอบรม ขอมูลการลงโทษทาง

วินัย ขอมูลท่ีปรากฏในหนังสือโอนยายบุคลากรขามบริษทั สัญญายืมตัวบุคลากร ใบลาออกจากการเปนบุคลากร และเหตผุลที่

ลาออก เปนตน 

4.7 ขอมูลเก่ียวกับผลประโยชนและคาตอบแทน เชน เงินเดือน คาจาง ผลตอบแทน โบนัส รายละเอียดเก่ียวกับคาบำเหน็จ 

สวัสดิการ เลขบญัชีธนาคาร ขอมูลของผูค้ำประกันการทำงาน ขอมูลของผูรับผลประโยชน ขอมูลเกี่ยวกับการประกันสังคม 

ขอมูลเก่ียวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ขอมูลดานภาษีอากร ขอมูลการหักลดหยอนภาษี ขอมูลสิทธิประโยชนเก่ียวกับสุขภาพ 

(รวมถึงสำหรับบุคคลในครอบครัว) และ/หรือผลประโยชนอื่น ๆ ขอมูลสวนบุคคลที่ปรากฏในใบรับรองแพทย รายงานสุขภาพ

ประจำป แบบแจงการลาคลอด แบบเบิกเงินยืมสวัสดิการ หนังสือยินยอมใหหักเงนิเดือน ใบเสร็จรบัเงนิ ใบแจงหนี้ แบบการ

เรียกคาสินไหมทดแทน (สำหรับการประกันอุบติัเหตุ และประกันชีวิต) และแบบขออนุมัตผิลประโยชนเมื่อพนสภาพบุคลากร

สำหรับการเกษียณอายุ เปนตน 

4.8 ขอมูลเก่ียวกับสถิติทางทะเบยีน เชน วันที่เริ่มงาน วันครบกำหนดทดลองงาน วันและเวลาทีเ่ขาทำงาน จำนวนช่ัวโมงท่ี

ทำงาน จำนวนชั่วโมงที่ทำงานลวงเวลา วันหยุดพักผอนประจำป วันลา แบบแจงการลา รายละเอยีดการลารวมถึงสาเหตุการลา 

บันทกึการเขาออกบริษัทฯ และการบันทึกการใชระบบตาง ๆ ของบริษัทฯ เปนตน 

4.9 ขอมูลดานเทคนิค เชน ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร (Log) หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร (IP Address) และขอมูล

ที่บริษัทฯ ไดเก็บรวบรวมผานคุกกี ้(Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่นที่คลายคลึงกัน เปนตน (ถามี) 
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4.10 ขอมูลอ่ืน ๆ เชน บันทึกเสียงการสนทนา และบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวผานกลองวงจรปด (CCTV) เปนตน 

5. วัตถุประสงคและฐานทางกฎหมายในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

5.1 บริษัทฯ ประมวลผลขอมลูสวนบุคคลของทาน เพ่ือวัตถุประสงคตาง ๆ ภายใตฐานทางกฎหมาย ดังตอไปนี้ (รวมกันเรียกวา 

“วัตถุประสงคที่กำหนด”) 

 

 

ลำดับ วัตถุประสงคที่กำหนด ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล 

(1) 

เพ่ือวัตถุประสงคในการรบัสมัครงาน คัดเลือก

ผูสมัครงาน การสัมภาษณ และการดำเนินการ

ใด ๆ ที่เก่ียวของกับการสมัครงาน 

 ฐานสัญญา: การประมวลผลสวนบุคคลของผูสมัครงาน เปนการจำเปน

เพ่ือใชในการพิจารณาคำขอของผสูมัครงาน ที่ไดแสดงเจตนาสมคัร

งานเพ่ือเขาสูกระบวนการคดัเลือกบุคลากรของบริษัทฯ 

 ฐานประโยชนโดยชอบดวยกฎหมาย: การประมวลผลขอมลูสวนบุคคล

ของผสูมัครงานหรือผูที่เก่ียวของกับผูสมคัรงาน เปนการจำเปนเพ่ือ

ประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของบริษัทฯ ในการรับสมคัรงานหรือ

ในการดำเนินการภายหลังการรับสมัครงาน เชน การพิจารณาคัดเลอืก

ผูสมคัรงาน และการตรวจสอบคณุสมบัติของผูสมัครงาน เปนตน 

 ฐานความยินยอม: ในกรณีที่บรษิัทฯ ทำการเก็บรวบรวมขอมูลสวน

บุคคลของผูที่คาดวาจะเปนบคุลากร โดยการตดัสินใจของบริษัทฯ เอง 

(Own Initiative) จากแหลงอ่ืน เชน เว็บไซต Recruiter โดยทีผ่ทูี่คาด

วาจะเปนบุคลากรยังไมไดแสดงเจตนาวาประสงคที่จะสมัครงาน 

(Open to Job opportunities) กับบริษัทฯ 

 ฐานความยินยอม: การประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทาน ในฐานะ

บุคคลในครอบครวัหรือบุคคลอางอิง (Reference Person) ของ

ผูสมคัรงานจะดำเนินการโดยอาศยัความยินยอมท่ีไดรับจากทาน 

(2) 
เพ่ือวัตถุประสงคในการอนุมัตเิงนิเดือนและ

ผลประโยชนสำหรบับุคลากรของบรษิัทฯ 

 ฐานสัญญา: การประมวลผลขอมลูสวนบุคคลของผูสมัครงาน เปนการ

จำเปนเพ่ือใชในการพิจารณาคำขอของผูสมัครงาน ท่ีผานขั้นตอนการ

สัมภาษณงานและเขาสูกระบวนการอนุมัติเงนิเดือนและผลประโยชน

สำหรับบคุลากรกอนเขาทำสญัญาจาง หรือสัญญาอื่นใด เพ่ือบรรจุเขา

เปนบุคลากรของบริษัทฯ 

 ฐานประโยชนโดยชอบดวยกฎหมาย: การประมวลผลขอมลูสวนบุคคล

ของผสูมัครงาน เปนการจำเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบดวยกฎหมาย

ของบริษัทฯ เนื่องจากขอมูลสวนบุคคลท่ีประมวลผลมีความจำเปนตอ
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การพิจารณาอนุมัตเิงินเดือนและผลประโยชนสำหรับบุคลากรของ

บริษัทฯ 

(3) 

เพื่อวัตถุประสงคในการดำเนนิการอ่ืนใดที่

เก่ียวของกับจางงาน และการบรรจุบุคลากร

เขาทำงาน อาทิ การตรวจรางกายกอนเขา

ทำงาน การระบุนามผูรบัผลประโยชน การขึ้น

ทะเบียนผูประกันตน การตรวจสอบประวัติ

อาชญากรรม การเขาทำสัญญาจาง และการ

เขาทำสัญญาผคู้ำประกันการทำงาน เปนตน 

 ฐานสัญญา: การประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของบุคลากร เปนการ

จำเปนเพ่ือดำเนินการเขาทำสัญญาจาง และสัญญาอื่น ๆ ที่เก่ียวของ 

ตลอดจนการดำเนินการใด ๆ ที่จำเปนกอนการเขาทำสัญญาดังกลาว 

ในกรณีของผูค้ำประกันการทำงาน การประมวลผลขอมลูสวนบคุคล

ของผคู้ำประกันการทำงาน เปนการจำเปนเพ่ือดำเนินการเขาทำ

สัญญาค้ำประกันการทำงานซึ่งผูคำ้ประกันการทำงานเปนคสูญัญา 

 ฐานประโยชนโดยชอบดวยกฎหมาย: การประมวลผลขอมลูสวนบุคคล

ของบุคลากร และผูทีเ่กี่ยวของกับบุคลากร เปนการจำเปนในการ

บริหารจัดการดานทรพัยากรบุคคลของบริษัทฯ เชน การตรวจสอบ

และพิจารณาคณุสมบัติของบุคลากร เพื่อบรรจุบุคลากรเขาทำงานใน

ตำแหนงที่เหมาะสม เปนตน 

 ฐานกฎหมาย: ในกรณีของกรรมการและผูบรหิารของบริษัทฯ การ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของกรรมการและผูบรหิารของบริษัทฯ เปน

การจำเปนเพ่ือการปฏิบติัตามพระราชบัญญตัิหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย พ.ศ. 2535 เชน การจัดทำแบบฟอรม และเอกสารตาง ๆ 

เพ่ือย่ืนตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 ฐานความยินยอม: การประมวลผลขอมลูสวนบุคคลที่มีความออนไหว

ของบุคลากร อาทิ ประวัติอาชญากรรม ขอมูลสุขภาพ และขอมูล

ชีวภาพ จะกระทำโดยอาศัยความยินยอมที่ไดรับจากบุคลากร 
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(4) 

เพ่ือวัตถุประสงคในการบรหิารจดัการ

สวัสดิการและผลประโยชนบุคลากร ซึ่งรวมถึง

แตไมจำกัดเฉพาะ เงินยืมสวัสดิการการเบิกคา

รักษาพยาบาล สวัสดิการสวนลดสำหรับ

บุคลากร การตรวจรางกายประจำป การ

ประกันภัย และการเรียกคาสินไหมทดแทนที่

เกี่ยวของกับการประกันภัย 

 ฐานสัญญา: การประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของบุคลากร เปนการ

จำเปนสำหรับบริษัทฯ ในการปฏบิัติตามสัญญาจาง และสัญญาอ่ืน ๆ 

ซึ่งบุคลากรเปนคสูญัญา 

 ฐานประโยชนโดยชอบดวยกฎหมาย: การประมวลผลขอมลูสวน

บุคคลของบุคลากร และผูที่เก่ียวของกับบุคลากร เปนการจำเปนตอ

การบริหารจัดการดานทรพัยากรบุคคลของบริษัทฯ เชน การจดัสรร

สวัสดิการและผลประโยชนของบุคลากร และผูที่เก่ียวของกับ

บุคลากร 

 ฐานการปฏิบติัตามกฎหมายเพื่อใหบรรลวุัตถุประสงคเก่ียวกับการ

คมุครองแรงงาน และการประกันสังคม: การประมวลผลขอมลูสวน

บุคคลของบุคลากร เปนการจำเปนเพ่ือการปฏิบัตติามกฎหมาย

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคเกี่ยวกับการคุมครองแรงงาน และการ

ประกันสังคม สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผูมสิีทธิตาม

กฎหมาย การคุมครองผปูระสบภัยจากรถ หรือการคุมครองทาง

สังคม 

 ฐานความยินยอม: การประมวลผลขอมลูสวนบคุคลท่ีมคีวาม

ออนไหวของบุคลากร และผูที่เก่ียวของกับบุคลากร อาทิ ขอมลู

สุขภาพ เพ่ือการบริหารจัดการการประกันภัยแบบกลุมหรอื

สวัสดิการอื่น ๆ จะกระทำโดยอาศัยความยินยอมที่ไดรับจาก

บุคลากรและผทูี่เกี่ยวของกับบุคลากร 

(5) 

เพ่ือวัตถุประสงคในการปฏิบตัหินาที่ของ

บุคลากรตามสัญญาจาง ขอตกลงการวาจาง 

สัญญาแตงตั้ง หรือสญัญาอื่นใด ซึ่งเขาทำกับ

บริษัทฯ 

 ฐานสัญญา: การประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของบุคลากรท่ีเกี่ยวของ 

เปนการจำเปนเพ่ือการปฏิบัติหนาที่หรือทำงานตามขอบเขตทีร่ะบุใน

สัญญาจาง ขอตกลงการวาจาง สญัญาแตงตั้ง หรอืสัญญาอื่นใด ซึ่ง

บุคลากรไดเขาทำกับบริษัทฯ เชน การใชและเปดเผย ช่ือ นามสกุล 

และขอมลูสวนบุคคลท่ีปรากฏในบัตรประจำตัวประชนของบุคลากร 

เพ่ือยืนยันตัวตนในฐานะผูมีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ ในการลง

นามในสัญญา เอกสาร หรือการทำนิติกรรมใด ๆ ในนามของบริษัทฯ 

ตลอดจนการใชและเปดเผยชื่อของบุคลากรในประกาศ ใบอนุมัต ิ

แบบฟอรม หรือเอกสารอื่น ๆ ของบริษัทฯ ตามขอบอำนาจหนาที่ 

หรือสวนงานที่บุคลากรดังกลาวเปนผูรับผิดชอบ เปนตน 

 ฐานประโยชนโดยชอบดวยกฎหมาย: การประมวลผลขอมลูสวน

บุคคลของบุคลากร เปนการจำเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบดวย

กฎหมายในการดำเนนิธุรกิจ และการปฏิบัตติามกฎหมายท่ีเก่ียวของ

บริษัทฯ 

(6) 
 ฐานสัญญา: การประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของบุคลากร เปนการ

จำเปนสำหรับการจายคาจาง เงินเดือน โบนัส คาตอบแทนและ/หรอื
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เพ่ือวัตถุประสงคในการบันทึกเวลาการทำงาน 

จายเงินเดือน คาจาง โบนสั คาตอบแทน หรือ

สิทธิประโยชนใด ๆ 

สิทธิประโยชนใด ๆ ตามสัญญาจาง และสญัญาอ่ืน ๆ ซึ่งบุคลากรเปน

คสูัญญา 

 ฐานกฎหมาย: ในบางกรณี การประมวลผลขอมลูสวนบุคคลของ

บุคลากร และผูทีเ่กี่ยวของกับบุคลากร เปนการปฏิบติัตามกฎหมาย

ของบริษัทฯ เชน การหักภาษี ณ ที่จาย ตามกฎหมายวาดวยภาษี

อากร เปนตน 

 ฐานความยินยอม: การประมวลผลขอมูลสวนบุคคลท่ีมีความ 

ออนไหวของบุคลากร อาทิ ขอมลูชีวภาพ จะกระทำโดยอาศัยความ

ยินยอมที่ไดรับจากบุคลากร 

(7) 

เพ่ือวัตถุประสงคในการปฏิบตัติามกฎหมายที่

เกี่ยวของกับการบริหารจัดการทรพัยากร

บุคคล และคำสั่งโดยชอบดวยกฎหมายของ

หนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 

 ฐานกฎหมาย: การประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของบุคลากร และผูที่

เก่ียวของกับบุคลากร เปนการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ ซึง่

รวมถึงแตไมจำกัดเฉพาะ กฎหมายแรงงาน กฎหมายวาดวยการ

ประกันสังคม กฎหมายภาษีอากร กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย กฎหมายวาดวยการคมุครองขอมูลสวนบุคคล เชน 

การยื่นแบบแสดงรายการขอมลูประจำป ตอคณะกรรมการกำกบั

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย การสงขอมูลสวนบุคคลของบุคลากร

ใหแกหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ เชน กรมสรรพากร สำนักงาน

ประกันสังคม และกรมสงเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และ

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน เปนตน 

(8) 
เพ่ือวัตถุประสงคในการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน หรือหนาที่ของบุคลากร 

 ฐานประโยชนโดยชอบดวยกฎหมาย: การประมวลผลขอมลูสวน

บุคคลของบุคลากร เปนการจำเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบดวย

กฎหมายในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อการ

บริหารจัดการดานทรพัยากรบุคคล หรือเพื่อประโยชนอ่ืนใดในการ

ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

(9) 

เพ่ือวัตถุประสงคในการบรหิารจดัการการ

ฝกอบรมบุคลากร ซึ่งรวมถึงแตไมจำกัดเฉพาะ 

การรวบรวมรายชื่อผูทีม่ีความประสงคจะเขา

ฝกอบรม และดำเนินการบริหารจัดการทาง

ทะเบียนและสิ่งอำนวยความสะดวกตาง ๆ 

 ฐานประโยชนโดยชอบดวยกฎหมาย: การประมวลผลขอมลูสวน

บุคคลของบุคลากร เปนการจำเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบดวย

กฎหมายของบริษัทฯ ในการบริการจัดการการจดัฝกอบรม เชน การ

ลงทะเบียนหลักสตูรอบรม การจัดใหมีแผนการดำเนินการและแบบ

ฝกอบรม ตลอดจนการจดัสรรสิง่อำนวยความสะดวกตาง ๆ ที่

เหมาะสม สำหรับการจัดฝกอบรม เปนตน 

(10) 
เพื่อวัตถุประสงคในการโอนยายบุคลากร และ

การยืมตัวบคุลากร 

 ฐานประโยชนโดยชอบดวยกฎหมาย: การประมวลผลขอมูลสวน

บุคคลของบุคลากร เปนการจำเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบดวย
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กฎหมายในการบริหารจัดการดานทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ เชน 

การโอนยาย หรือยืมตัวบุคลากร เปนตน 

 ฐานสัญญา: การประมวลผลขอมลูสวนบุคคลของบุคลากร เปนการ

จำเปนเพ่ือปฏิบติัตามสัญญาจาง สัญญาโอนยายพนักงานซึ่งมี

บุคลากรเปนคสูญัญา หรือสญัญาอ่ืนใดที่มีลักษณะคลายคลึงกัน 

 ในกรณีที่บรษิัทฯ สงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของบุคลากร ไป

ตางประเทศ บริษัทฯ จะดำเนินการเพ่ือทำใหแนใจวาประเทศ

ปลายทาง หรือผรูับขอมลูสวนบุคคลในตางประเทศน้ันมีมาตรฐาน

การคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่เพียงพอ ในบางกรณี บริษัทฯ อาจขอ

ความยินยอมของบุคลากร สำหรับการสงหรือโอนขอมลูสวนบุคคล

ของบุคลากรไปยังตางประเทศ ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑที่กฎหมายวา

ดวยการคมุครองขอมูลสวนบุคคลกำหนด 

 

 

 

 

 

(11) 

 

 

 

 

 

 

  

เพื่อวัตถุประสงคในการบริหารจดัการ

ทรัพยากรบุคคลในเรื่องอ่ืน ๆ อาทิ การลงโทษ

ทางวินัย การเลิกจาง การลาออก และการ

เกษียณ เปนตน 

 ฐานสัญญา: การประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของบุคลากร เปนการ

จำเปนเพ่ือใชในการปฏิบัตหินาที่ตามสัญญาจาง และสญัญาอื่น ๆ ซึง่

บุคลากรเปนคสูญัญา อาทิ การเลิกจาง ในกรณีที่บุคลากรลาออก

หรือเกษียณจากการทำงาน และการบันทึกประวติัการถูกลงโทษทาง

วินัยของบุคลากรที่ฝาฝนระเบียบหรือขอบังคับการทำงาน เปนตน 

 ฐานกฎหมาย: การประมวลผลขอมูลสวนบคุคลของบุคลากร เปนการ

ปฏิบัติตามกฎหมายของบรษิัทฯ เชน การดำเนินการตาม

กระบวนการเลิกจาง การลาออกหรือการเกษียณของบุคลากร ตาม

กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน และกฎหมายวาดวยกองทุน

สำรองเล้ียงชีพ เปนตน 

 ฐานการปฏิบติัตามกฎหมายเพื่อใหบรรลวุัตถุประสงคเก่ียวกับการ

คมุครองแรงงาน: การประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของบุคลากร เปน

การจำเปนเพ่ือการปฏิบติัตามกฎหมายของบริษัทฯ เพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคเกี่ยวกับการคุมครองแรงงานเชน การลงโทษทางวินัย 

และการเลิกจาง เปนตน 

(12) 

เพื่อวัตถุประสงคในการติดตอสื่อสารกับ

ผูสมคัรงาน บุคลากร และ ผูที่เกี่ยวของกับ

บุคลากร 

 

 ฐานประโยชนโดยชอบดวยกฎหมาย: การประมวลผลขอมูลสวน 

 บุคคลของบุคลากร เปนการจำเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบดวย

กฎหมายในการจัดการดานทรัพยากรบุคคลของบรษิัทฯ เชน การ

ลงโทษทางวินัยและบันทึกประวัตกิารถูกลงโทษทางวินยัของ

บุคลากร และการพนสภาพจากการเปนบุคลากรของบริษัทฯ เปนตน 

 ฐานประโยชนโดยชอบดวยกฎหมาย: การประมวลผลขอมลูสวน

บุคคลเปนการจำเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของบริษัท
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ฯ ในการติดตอสื่อสารกับผสูมัครงาน บุคลากร และ ผูที่เก่ียวของกับ

บุคลากร 

(13) 

เพ่ือวัตถุประสงคในการกอตั้งสิทธิเรียกรองตาม

กฎหมาย การปฏิบัตติามหรือการใชสิทธิ

เรียกรองตามกฎหมาย หรือการยกข้ึนตอสซูึ่ง

สิทธิเรียกรองของบริษัทฯ ในขั้นตอนตาง ๆ 

ตามกฎหมาย 

 ฐานประโยชนโดยชอบดวยกฎหมาย: การประมวลผลขอมลูสวน

บุคคลเปนการจำเปนเพ่ือการกอตัง้สิทธิเรียกรองตามกฎหมาย การ

ปฏิบัติตามหรือการใชสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นตอสู

ซึ่งสิทธิเรียกรองของบรษิัทฯ ในข้ันตอนตาง ๆ  ตามกฎหมาย เชน การ

สอบสวนและ/หรือการไตสวนโดยเจาหนาที่รัฐ การเตรยีมคด ี การ

ดำเนินคด ีและ/หรือการตอสูคดีในช้ันศาล เปนตน 

(14) 

เพ่ือวัตถุประสงคในการตรวจสอบดูแลความ

สงบเรยีบรอยและรักษาความปลอดภัยของ

บุคคล และทรัพยสินของบริษัทฯ 

 ฐานประโยชนโดยชอบดวยกฎหมาย: การประมวลผลขอมลูสวน

บุคคลเปนการจำเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบดวยกฎหมาย ในการ

ตรวจสอบดูแลความสงบเรียบรอยและรักษาความปลอดภัยใน

ทรัพยสินของบริษัทฯ หรือการใชภาพบันทึกจากกลองวงจรปด 

(CCTV) เพ่ือปองกันการสญูหาย หรือเสียหายในทรัพยสินของบริษทั

ฯ หรือใชเพ่ือติดตามเอาคืนทรัพยสิน หรือเรียกใหชดใชคาเสยีหาย 

ในกรณีที่มีการทำใหทรพัยสินของบริษัทฯ สญูหาย หรือเสียหาย เปน

ตน 

 ฐานการปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของ

บุคคล: การประมวลผลขอมูลสวนบุคคลเปนการจำเปนเพ่ือ

ประโยชนในการตรวจสอบดูแล ปองกัน หรอืระงับเหตุการณใด ๆ ที่

อาจเปนอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของบุคคล 

(15) 

เพ่ือการดำเนินการใด ๆ ที่จำเปน และเปน

ประโยชนตอทาน หรือเก่ียวของโดยตรงกับ

วัตถุประสงคที่กำหนดขางตน 

 ฐานประโยชนโดยชอบดวยกฎหมาย: การประมวลผลขอมูลสวน

บุคคลเปนการจำเปนเพ่ือประโยชนชอบดวยกฎหมายในการ

ดำเนินการใด ๆ  ที่จำเปนของบริษทัฯ และ/หรือเปนประโยชนตอทาน 

หรือเก่ียวของโดยตรงกับวัตถุประสงคที่กำหนดขางตน 

ทั้งน้ี หากเปนกรณีท่ีกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล

กำหนดใหการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลใดตองไดรับความยินยอม

จากทาน บริษัทฯ จะขอความยินยอมโดยชัดแจงจากทาน 

(16) 
เพ่ือวัตถุประสงคอื่น ๆ ที่บริษัทฯ จะแจงให

ทานทราบ 

 บริษัทฯ จะแจงใหทานทราบถึงวัตถุประสงคอ่ืนใดอันเปนเหตุให

บริษัทฯ ตองประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทานนอกเหนือไปจาก

วัตถุประสงคตามทีร่ะบุไวขางตน หรือเมื่อบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลง

วัตถุประสงคเดิมที่กำหนดไว 

ทั้งน้ี หากเปนกรณีท่ีกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล

กำหนดใหการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลใดตองไดรับความยินยอม

จากทาน บริษัทฯ จะขอความยินยอมโดยชัดแจงจากทาน 
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5.2 เนื่องจากขอมูลสวนบุคคลของทานที่บริษัทฯ จะดำเนินการประมวลผลเพ่ือวัตถุประสงคที่กำหนดตามขอ 5.1 ขางตนในสวน

ที่มีความเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัตติามกฎหมายหรือสญัญาหรือมีความจำเปนเพ่ือเขาทำสัญญากับทาน เปนขอมูลที่จำเปนตอ

การบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว หากทานไมประสงคที่จะใหขอมูลสวนบุคคลดังกลาวแกบริษัทฯ อาจมีผลกระทบทางกฎหมาย 

หรืออาจทำใหบริษัทฯ ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ภายใตสัญญาที่ไดเขาทำกับทาน หรือไมสามารถเขาทำสัญญากับทานได (แลวแต

กรณี) ในกรณีดังกลาว บรษิัทฯ อาจมีความจำเปนตองปฏเิสธการเขาทำสัญญากับทาน หรือการใหสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน

ที่เก่ียวของกับทาน ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน 

5.3 ในกรณีที่บริษัทฯ จะดำเนินการประมวลผลขอมลูสวนบคุคลของทานในลักษณะ และ/หรือเพื่อวัตถุประสงคที่ไมสอดคลอง

กับวัตถุประสงคที่กำหนดขางตน บริษัทฯ จะจัดใหมีนโยบายหรือประกาศเกีย่วกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลเพ่ิมเติม และ/

หรือมีหนังสือไปยังทานเพื่ออธิบายการประมวลผลขอมูลในลักษณะดังกลาว โดยทานควรอานนโยบายหรือประกาศเพิ่มเติมที่

เก่ียวของรวมกับประกาศฯ ฉบับนี ้และ/หรือหนังสือดังกลาว (แลวแตกรณี) 

6. การเปดเผยขอมลูสวนบุคคล 

6.1 บริษัทฯ อาจเปดเผยขอมลูสวนบุคคลของทาน ภายใตวัตถุประสงคที่กำหนดและตามหลักเกณฑที่กฎหมายกำหนด ใหแก

บุคคลและหนวยงานดังตอไปนี ้

 (ก) บริษัทในเครือ ทั้งในประเทศและตางประเทศ ทั้งน้ี ใหหมายความรวมถึงผูบริหาร กรรมการ พนักงาน ลูกจาง 

และ/หรือบุคลากรภายในของบริษทัดังกลาวเทาที่เก่ียวของ และตามความจำเปนเพื่อการประมวลผลขอมูลสวน

บุคคลของทาน 

 (ข)  คคูาทางธุรกิจ ผูใหบริการ และผปูระมวลผลขอมลูสวนบุคคลที่บริษัทฯ มอบหมายหรือวาจางใหทำหนาที่บริหาร

จัดการ/ประมวลผลขอมลูสวนบคุคลใหแกบริษัทฯ ในการใหบริการตาง ๆ เชน การตรวจสุขภาพของบุคลากรโดยคูคา

ทางธุรกิจ การใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ บรกิารบันทึกขอมูล บริการชำระเงิน บรกิารรับสงไปรษณีย บริการ

รับสงพัสดุ บริการจัดพิมพ บริการดานสุขภาพ บริการประกันภัย บรกิารการฝกอบรม บริการวิเคราะหขอมูล บริการ

ทำการวิจัย การทำการตลาด หรือบริการอื่นใดท่ีอาจเปนประโยชนตอทาน หรือเกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ อาทิ ธนาคารพาณิชย โรงพยาบาล บริษัทประกันชีวิต บรษัิทประกันวินาศภัย เปนตน 

 (ค)  ที่ปรกึษาของบริษัทฯ อาทิ ที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ ผูตรวจสอบบญัชี นักคณิตศาสตรประกันภัย หรือ

ผูเช่ียวชาญอื่นใด ทั้งภายในและภายนอกของบริษัทฯ เปนตน 

 (ง)  หนวยงานของรัฐที่มีหนาที่กำกับดูแลตามกฎหมาย หรือที่รองขอใหเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยอาศัยอำนาจตาม

กฎหมาย หรือที่เก่ียวของกับกระบวนการทางกฎหมาย หรือท่ีไดรับอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวของ อาทิ กรม

สวัสดิการและคุมครองแรงงาน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กรมสงเสรมิและพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพิการ กรมสรรพากร 

สำนักงานประกันสังคม กรมการปกครอง กรมพัฒนาธุรกิจการคา กรมทรัพยสินทางปญญา สำนักงานคณะกรรมการ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและบริษัทยอยของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย (เชน บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกดั) สำนักงานคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

สำนักงานคณะกรรมการการแขงขันทางการคา สำนักงานตำรวจแหงชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด ศาล และกรมบังคับ

คดี เปนตน 
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 (จ)  ลูกคา คคูา คูสัญญาของบรษิัทฯ ที่ทานเปนผตูิดตอสื่อสารหรือเกี่ยวของกับหนาที่หรือตำแหนงของทาน หรือ

บุคคลอ่ืนใดท่ีมลีักษณะคลายคลังกัน 

 (ฉ) บุคคลหรือหนวยงานอื่นใดท่ีทานใหความยินยอมใหเปดเผยขอมลูสวนบุคคลของทานตอบุคคลหรอืหนวยงานนั้น ๆ  

6.2 การเปดเผยขอมลูสวนบุคคลของทานใหกับบุคคลอ่ืน จะดำเนนิการภายใตวตัถุประสงคที่กำหนด หรือวัตถุประสงคอ่ืนที่

กฎหมายกำหนดใหกระทำไดเทานัน้ ในกรณีที่กฎหมายกำหนดวาตองไดรับความยินยอมจากทาน บริษัทฯ จะขอความยินยอม

จากทานกอน 

6.3 ในการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานใหกับบุคคลอื่น บริษัทฯ จะจัดใหมมีาตรการที่เหมาะสมเพ่ือคุมครองขอมูลสวน

บุคคลที่ไดเปดเผยและเพื่อปฏิบัตติามมาตรฐานและหนาที่การคุมครองขอมูลสวนบุคคล ตามที่กฎหมายวาดวยการคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคลกำหนด ทั้งน้ี ในกรณีที่บริษัทฯ สงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของทานไปตางประเทศ บริษัทฯ จะดำเนินการเพื่อ

ทำใหแนใจวาประเทศปลายทาง องคการระหวางประเทศ หรือผรูบัขอมูลในตางประเทศนั้นมีมาตรฐานการคุมครองขอมูลสวน

บุคคลที่เพียงพอหรือเพ่ือทำใหแนใจวาการสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของทานไปตางประเทศเปนไปตามหลักเกณฑที่กฎหมาย

วาดวยการคมุครองขอมูลสวนบุคคลกำหนด โดยในบางกรณี บริษัทฯ อาจขอความยินยอมของทานสำหรับการสงหรือโอนขอมลู

สวนบุคคลของทานไปยังตางประเทศดังกลาว 

7. ระยะเวลาเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล 

บริษัทฯ จะเก็บรักษาขอมลูสวนบคุคลของทานตามระยะเวลาที่จำเปนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคที่กำหนดในการประมวลผลขอมลู

สวนบุคคลนั้น ๆ โดยระยะเวลาเก็บรักษาขอมลูสวนบุคคลจะเปลีย่นแปลงไปโดยข้ึนอยูกับวตัถุประสงคที่กำหนดในการ

ประมวลผลขอมูลสวนบุคคล นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลเปนระยะเวลาตามที่กฎหมายที่เก่ียวของกำหนด 

(ถามี) โดยคำนึงถึงอายุความตามกฎหมายสำหรับการดำเนินคดีที่อาจเกิดขึ้นจากหรือเก่ียวของกับเอกสารหรือขอมูลสวนบุคคล

ที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมไวในแตละรายการ และโดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติของบริษัทฯ และของภาคธรุกิจที่เกี่ยวของสำหรับขอมลู

สวนบุคคลแตละประเภทเปนสำคญั 

ทั้งน้ี บริษัทฯ จะเก็บรักษาขอมลูสวนบุคคลของทานเปนระยะเวลาไมเกิน 10 ป นับแตวันที่นิตสิัมพันธระหวางทานกับบริษัทฯ 

สิ้นสุดลง อยางไรกด็ ี บรษิัทฯ อาจเก็บรักษาขอมลูสวนบุคคลของทานเปนระยะเวลาเกินกวาระยะเวลาดังกลาวหากกฎหมาย

อนุญาตหรือการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลดังกลาวจำเปนตอการกอตั้งสิทธิเรียกรองทางกฎหมายของบริษัทฯ 

หลังจากครบกำหนดระยะเวลาดังกลาวขางตน บรษิัทฯ จะลบหรือทำลายขอมลูสวนบุคคลดังกลาว จากการจัดเก็บหรือระบบ

ของบริษัทฯ และของบุคคลอื่นซึ่งใหบริการแกบริษัทฯ (ถามี) หรือทำใหขอมูลสวนบุคคลของทานเปนขอมูลท่ีไมสามารถระบุตัว

ทานได เวนแตจะเปนกรณีที่บรษิัทฯ สามารถเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลดังกลาวไดตอไปตามที่กฎหมายวาดวยการคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคลหรือกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของกำหนด ทั้งนี้ สำหรบัรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับระยะเวลาเก็บรักษาขอมลูสวน

บุคคลของทาน ทานสามารถติดตอมายังบริษัทฯ ตามรายละเอียดการติดตอที่ระบไุวในขอ 9 ของประกาศฯ ฉบับนี้ 

8. สิทธิตาง ๆ ของทานเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล 

ในฐานะเจาของขอมูลสวนบคุคล ทานมีสิทธิตาง ๆ ที่เก่ียวของกับขอมูลสวนบุคคลของทานดังตอไปนี ้ภายใตหลักเกณฑ วิธีการ 

และเงื่อนไขตามกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ทั้งนี้ หากทานประสงคที่จะขอใชสิทธิของทาน ทานสามารถ

ติดตอมายังบริษัทฯ ตามรายละเอยีดการติดตอในขอ 9 ของประกาศฯ ฉบับนี้ 
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8.1 สิทธิในการเขาถึงขอมูลสวนบคุคล 

ทานมีสิทธิในการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของทานและขอใหบริษัทฯ ทำสำเนาขอมูลสวนบุคคลดังกลาวใหแกทาน ทั้งน้ี ตามที่

กฎหมายวาดวยการคุมครองขอมลูสวนบุคคลกำหนด 

8.2 สิทธิในการโอนยายขอมูลสวนบุคคล 

ทานมีสิทธิที่จะขอรับขอมลูสวนบุคคลเก่ียวกับทาน รวมถึงมสีิทธิขอใหสงหรอืโอนขอมูลสวนบุคคลของทานไปยังผูควบคุมขอมลู

สวนบุคคลรายอื่น หรือตัวทานเอง เวนแตโดยสภาพไมสามารถทำได ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายวาดวยการคมุครองขอมลูสวนบุคคล

กำหนด 

8.3 สิทธิในการคัดคานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

ทานมีสิทธิขอคดัคานการประมวลผลขอมลูสวนบุคคลของทานไดในกรณีที่กฎหมายวาดวยการคมุครองขอมูลสวนบุคคลกำหนด 

8.4 สิทธิในการลบขอมูลสวนบุคคล 

ทานอาจขอใหบริษัทฯ ลบ ทำลายหรือทำใหขอมูลสวนบุคคลของทานเปนขอมูลที่ไมสามารถระบุตัวบุคคลไดในกรณีที่กฎหมาย

วาดวยการคมุครองขอมูลสวนบุคคลกำหนด 

8.5 สิทธิในการระงับการใชขอมูลสวนบุคคล 

ทานมีสิทธิขอใหบริษัทฯ ระงบัการประมวลผลขอมลูสวนบุคคลของทานในกรณีที่กฎหมายวาดวยการคมุครองขอมูลสวนบุคคล

กำหนด 

8.6 สิทธิในการแกไขขอมูลสวนบคุคลใหถูกตอง 

ทานมีสิทธิขอแกไขขอมูลสวนบุคคลของทานใหถูกตอง หากขอมูลสวนบุคคลของทานนั้นไมถูกตอง ไมเปนปจจุบัน ไมครบถวน

สมบูรณ หรือกอใหเกดิความเขาใจผิด 

8.7 สิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอม 

ในกรณีที่บรษิัทฯ อาศัยความยินยอมของทานในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลฯ ของทาน ทานมีสิทธิในการเพิกถอนความ

ยินยอมในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลท่ีทานไดใหความยินยอมกับบริษัทฯ ได 

8.8 สิทธิในการยื่นขอรองเรียน 

หากทานมีความกังวลหรือมีขอสงสัยเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติของบริษัทฯ เกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของทาน โปรดติดตอ

บริษัทฯ โดยใชรายละเอียดการตดิตอตามขอ 9 ของประกาศฯ ฉบับนี้ ท้ังนี้ ในกรณีท่ีมีเหตุใหเช่ือไดวาบริษัทฯ ไดทำการฝาฝน

กฎหมายวาดวยการคุมครองขอมลูสวนบุคคล ทานมีสิทธิยื่นขอรองเรียนตอคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญท่ีไดรับการแตงตั้งโดย

คณะกรรมการคมุครองขอมูลสวนบุคคลตามระเบียบและวิธีการตามท่ีกฎหมายวาดวยการคมุครองขอมูลสวนบคุคลกำหนด 
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ทั้งน้ี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคำรองขอใชสิทธิของทานและดำเนินการตามที่กฎหมายวาดวยการคมุครองขอมูล

สวนบุคคลกำหนด 

9. วิธีการติดตอบริษัทฯ 

บริษัทฯ ไดมอบหมายให ตัวแทนผูควบคุมขอมลูสวนบุคคล เปนผูประสานงานเก่ียวกับการคมุครองขอมูลสวนบุคคลของบริษัท

ฯ ในกรณีที่ทานมีขอสงสัยใด ๆ หรอืตองการใชสิทธิของทานตามทีก่ำหนดไวในประกาศฯ นี้ ทานสามารถตดิตอบริษัทฯ ผาน

ชองทาง ดังนี้ 

 

ตัวแทนผูควบคุมขอมลูสวนบคุคล 

บริษัท ไพลอต โลจิสติคส จำกัด  

บริษัท ไพลอต เซอรวิส จำกดั  

และ บริษัท ไพลอต ทรานสปอรต จำกัด  

เลขที่  2024/135-137 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260 

Email Address: feedback@pilotlogistics.net 

โทรศัพท:  02-7427000 

10. การเปลี่ยนแปลงประกาศฯ ฉบับนี้ 

บริษัทฯ อาจทำการเปลี่ยนแปลงประกาศฯ ฉบับนีเ้ปนครั้งคราว เพ่ือใหสอดคลองกับการเปลีย่นแปลงใด ๆ ท่ีเกี่ยวกับการ

ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทาน และตามท่ีกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคลหรอืกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ

กำหนด โดยบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบถึงการแกไขเปลี่ยนแปลงประกาศฯ ที่สำคญัใด ๆ พรอมกับประกาศฯ ฉบับปรับปรุง 

ผานชองทางท่ีเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแนะนำใหทานตรวจสอบการเปลีย่นแปลงประกาศฯ ฉบับนี้เปนระยะ ๆ 

ใหประกาศฯ ฉบับนี้มีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 30 พฤษภาคม 2565 แกไขครั้งท่ี 0 

 

 

 


