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ประกาศความเปนสวนตัวของบริษัท สยามยีเอสเซลส จำกัด สำหรับพนักงาน กรรมการบริษัทฯ ผูบริหารระดับสูง     

ผูถือหุนของบริษัทฯ สมาชิกในครอบครัวของพนักงาน หรือบุคคลใดที่พนักงานไดใหขอมูลไว 

 บริษัท สยามยีเอสเซลส จำกัด (“บริษัทฯ”) ไดใหความสำคัญกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของ

พนักงาน กรรมการบริษัทฯ ผูบริหารระดับสูง ผูถือหุนของบริษัทฯ สมาชิกในครอบครัวของพนักงาน หรือบุคคลใดที่

พนักงานไดใหขอมูลไว โดยประกาศความเปนสวนตัวฉบับนี้ไดอธิบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช และ/

หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล รวมถึงสิทธิตาง ๆ ของเจาของขอมูลสวนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูล

สวนบุคคล พ.ศ. 2562  
 

1. ขอบเขตการมีผลใชบังคับ 

1.1. บุคคลท่ีประกาศฯ มีผลใชบังคับ 

ประกาศฯ นี้มีผลใชบังคับกับ พนักงาน กรรมการบริษัทฯ ผูบริหารระดับสูง ผูถือหุนของบริษัทฯหรือ

บุคลากรภายในที่ปฏิบัติงานใหกับบริษัทฯ หรือผูที ่มาปฏิบัติงานใหกับบริษัทฯ  รวมถึงแตไมจำกัดสมาชิกใน

ครอบครัวของพนักงาน หรือบุคคลใดที่พนักงานไดใหขอมูลไว (“ทาน”) เชน ลูกจาง พนักงานปจจุบัน ที่ปรึกษาหรือ

ผูเชี่ยวชาญ กรรมการบริษัทฯ ผูบริหารระดับสูง ผูถือหุนของบริษัทฯ อดีตพนักงาน นักศึกษาฝกงาน บุคคลอางอิง 

ผูค้ำประกัน สมาชิกในครอบครัว เปนตน  

 

2. ขอมูลที่มีการเก็บรวบรวม 

2.1. แหลงที่มาของขอมูล 

2.1.1 ไดรับขอมูลสวนบุคคลจากทานโดยตรง 

บริษัทฯ ไดรับขอมูลสวนบุคคลจากทานโดยตรงผานขั้นตอนการสรรหาพนักงานและรับสมัครพนักงาน 

ขั้นตอนการสัมภาษณและคัดเลือก ขั้นตอนการจัดทำสัญญาจางแรงงาน และกระบวนการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ผาน

ชองทางตาง ๆ ที่บริษัทฯ ไดจัดเตรียมไว เชน  เว็บไซต อีเมล โทรศัพท โทรสาร ขอความ (SMS) แบบสอบถาม ใบ

สมัคร หรือชองทางอ่ืนใด  

2.1.2 ไดรับขอมูลสวนบุคคลจากแหลงอื่น 

บริษัทฯ อาจไดรับขอมูลของทานจากแหลงอื่น เชน พนักงาน ตัวแทนจัดหางาน เว็บไซตสมัครงาน บริษัทใน

เครือ บุคคลที่ทานไดอางอิงหรือผูใหการรับรอง หรือจากการตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติของทาน เชน จาก

มหาวิทยาลัยที่ทานจบการศึกษา หนวยงานหรือองคกรเดิมที่ทานเคยปฏิบัติงาน หนวยงานราชการ เปนตน  
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3. ประเภทขอมูลสวนบุคคลที่บริษทัฯ เก็บรวบรวม 

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผย ขอมูลสวนบุคคลของทานเทาที่จำเปนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของ

บริษัทฯ ในขอ 6 เทานั้น  

ทั้งนี้ขอมูลสวนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมจะเปนไปตามความสัมพันธระหวางทานกับบริษัทฯ เปนรายกรณีไป 

โดยขอมูลสวนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมแบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้ 

 

3.1. ขอมูลท่ัวไป ไดแกขอมูลดังตอไปนี้ 

 

ขอที่ ประเภทของขอมูล ตัวอยางขอมูล 

3.1.1. ขอมูลสวนบุคคล - ชื่อ นามสกุล  

- ลายมือชื่อ 

- เพศ อายุ วันเดือนปเกิด  

- สัญชาติ  

- สถานภาพการสมรส สถานภาพทางทหาร 

- รูปถาย 

- ขอมูลเอกสารที่ออกโดยหนวยงานราชการที่ใชในการะบุ

และยืนยันตัวตน เช น สำเนาบัตรประชาชน สำเนา

หนังสือเดินทาง สำเนาทะเบียนบาน สำเนาสูติบัตร 

สำเนาใบอนุญาตขับรถ เปนตน 

3.1.2. ขอมูลติดตอ - ที่อยูตามเอกสารสำคัญ ท่ีอยูตามเอกสารปจจุบัน สถานที่

ทำงาน  

- หมายเลขโทรศัพท อีเมล   

- ช ื ่อหร ือบ ัญช ีผ ู  เข  า ใช งานสำหร ับการต ิดต  อทาง

อิเล็กทรอนิกส/สังคมออนไลนตาง ๆ เชน ไอดีไลน ( ID 

Line) เปนตน 
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ขอที่ ประเภทของขอมูล ตัวอยางขอมูล 

3.1.3. ข อมูลทางการเง ิน และขอมูล

รายละเอียดทรัพยสิน 

- เลขที่บัญชีธนาคาร   

- ขอมูลบนหนังสือรับรองเงินเดือน สลิปเงินเดือน/โบนัส 

หรือหลักฐานแสดงรายไดอ่ืน ๆ  

- เลขประจำตัวผูเสียภาษีอากร 

- ทะเบียนรถยนต 

- จำนวนหุน 

3.1.4. ขอมูลการศึกษาและการทำงาน - ประวัติการศึกษา 

- รหัสประจำตัวพนักงาน  

- สถานที่ทำงาน สังกัดแผนก/สวน/ฝาย 

- ประกาศนียบัตร หนังสือรับรองระดับการศึกษา การ

ฝกอบรม รางวัลที่เคยไดรับ  

- คะแนนผลสอบภาษา  

- ขอมูลการประเมินผลการทำงาน 

- ใบอนุญาตทำงาน 

- ประวัติการลา ประวัติความเจ็บปวย  

- วันเริ่มตน - วันสิ้นสุดการทำงาน  

- ขอมูลสวัสดิการ 

3.1.5. ขอมูลทางเทคนิค - หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร (IP address)  

- คุกกี้ (Cookies ID)   

- ภาพเคลื่อนไหวและเสียงจากการบันทึกวิดีโอ 

- ภาพจากกลองวงจรปด  

- ขอมูลตำแหนง (Location) ผานระบบ GPS  

- ขอมูลทางเทคนิคอื่น ๆ จากการใชงานบนแอพพลิเคชั่น

ของบริษัทฯ 
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ขอที่ ประเภทของขอมูล ตัวอยางขอมูล 

3.1.6. ขอมูลอื่น ๆ - ขอมูลการลงทะเบียนเขารวมการสัมมนา/กิจกรรมของ

บริษัท  

- ขอมูลการเดินทางของทาน เชน กำหนดการเดินทาง 

ขอมูลเที่ยวบิน เปนตน 

 

 

3.2 ขอมูลสวนบุคคลออนไหว (Sensitive Data) 

ขอมูลสวนบุคคลออนไหว หมายถึง ขอมูลสวนบุคคลที่ไดกำหนดไวตามมาตรา 26 พระราชบัญญัติ

คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ ไมมีจุดประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลออนไหว

ของทาน ยกเวนแตเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคในขอ 6 เทานั้น เชน ขอมูลสุขภาพจากผลตรวจโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา (Covid-19) ขอมูลอุณหภูมิรางกาย ขอมูลผลการฉีดวัคซีน ผลการตรวจสุขภาพประจำป ใบรับรอง

แพทย ขอมูลชีวภาพ (Biometric) จากขอมูลการสแกนลายนิ้วมือ เปนตน  

ในกรณีที ่บริษัทฯ เรียกเก็บสำเนาบัตรประชาชนของทาน ยกเวนแตกรณีที่บริษัทฯ เก็บสำเนาบัตร

ประชาชนของทานโดยมีความจำเปนจะตองใชขอมูลศาสนาและ/หรือหมูโลหิต บริษัทฯ ขอใหทานทำขอมูล

ตอไปนี้เปนขอมูลที่ไมสามารถมองเห็นได โดยขอใหทานขีดฆาขอมูลศาสนาและ/หรือหมูโลหิตที่ปรากฏอยูบน

หนาสำเนาบัตรประชาชน เนื่องจากบริษัทฯ ไมมีจุดประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลดังกลาวซึ่งเปนขอมูล

สวนบุคคลออนไหวจากทาน ในกรณีที่ทานไมไดทำการขีดฆา บริษัทฯ จะถือวาทานยินยอมใหบริษัทฯ ขีดฆา

ขอมูลดังกลาวไดเอง 

4. การเก็บขอมูลสวนบุคคลของผูเยาว คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 

ในกรณีที่ทานเปนผูเยาว คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ บริษัทไมมีจุดประสงคใน

การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของผูเยาว คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ เวนแตไดรับ

ความยินยอมจากผูใชอำนาจปกครอง หรือผูอนุบาล หรือผูพิทักษ แลวแตกรณี ในกรณีที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม

ขอมูลของผูเยาว คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ โดยปราศจากความยินยอมของบุคคล

ดังกลาว บริษัทฯ จะทำการลบหรือทำลายขอมูลสวนบุคคลดังกลาวทันที เวนแตเปนกรณีที่มีฐานทาง

กฎหมายใหอำนาจบริษัทฯ ทำการเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลไดโดยไมตองขอความ
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ยินยอม ทั ้งนี ้บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผยขอมูลที ่จำเปนเพื ่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่

เก่ียวของกับทานและบริษัทฯเทานั้น 

5. วิธีการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล 

 บริษัทฯ ดำเนินการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลในรูปแบบเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส และมี

การเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานดังตอไปนี้ 

5.1. เซิรฟเวอรของบริษัทฯ ในประเทศไทย 

5.2. เซิรฟเวอรของบริษัทฯ ในตางประเทศ 

   

 

6. วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล  

บริษัทฯ มีวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน และมีฐานทาง

กฎหมาย ดังนี้ 

ทั้งนี้วัตถุประสงคและฐานทางกฎหมายจะเปนไปตามความสัมพันธระหวางทานกับบริษัทฯ จึงขอใหเลือกใช

วัตถุประสงคและฐานทางกฎหมายเปนรายกรณีไป 

 

ขอที่ วัตถุประสงค ฐานทางกฎหมาย 

6.1 เพ่ือดำเนินการปฏิบัติตามสัญญาจางแรงงานหรือสัญญาอื่นใด

อันเก่ียวเนื่องกับการวาจาง ระหวางทานกับบริษัทฯ เชน  

 การบันทึกขอมูล/รายละเอียดประวัติของทานใน

สัญญาจางแรงงาน 

 การกำหนดลักษณะงานในสัญญาจางแรงงาน 

 การจัดเก็บขอมูลสมาชิกครอบครัวเพื่อการจัดใหมี

สวัสดิการ/สิทธิประโยชนตาง ๆ  

การปฏิบัติตามสัญญา 

(Contractual Basis) 

ความจำเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบ

ดวยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 
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ขอที่ วัตถุประสงค ฐานทางกฎหมาย 

 การตรวจสอบคุณสมบัติของทานเพื่อประโยชนใน

การปฏิบัติงานใหกับบริษัทฯ เชน การไมเปนผูมีสวน

ไดเสียกับบริษัท เปนตน  

 การตรวจสอบประวัติของผูค้ำประกันการทำงาน 

เปนตน 

 

6.2 เพื ่อดำเนินการเก็บขอมูลจากทาน เพื ่อการจ ัดทำแฟม

ทะเบียนพนักงาน  

การปฏิบัติตามกฎหมาย 

(Legal Obligation) 

6.3 เพื่อการจัดทำบัญชีผูใชงานของทานในบริษัทฯ สำหรับการ

ปฏิบัติงาน เชน การจัดทำอีเมลบริษัทฯ การจัดทำบัตร

พนักงาน เปนตน 

ความจำเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบ

ดวยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 

 

6.4 เพื ่อการดำเนินการเพื ่อสื ่อสาร ประชาสัมพันธ รวมถึงให

ขอมูลตาง ๆ ภายในองคกร เชน 

 แจงตนสังกัด พนักงาน บุคลากรภายในของบริษัทฯ 

เพื่อการพัฒนางานและประเมินผลงาน เชน การทำ

กระบวนการ On – boarding  

 เพื ่อการประชาสัมพันธและแนะนำพนักงานใหม

ลวงหนาใหกับบุคลากรภายในทราบ โดยผานทางสื่อ

ต าง ๆ ของบริษัทฯ เชน อีเมล ประกาศ ณ จุด

ประชาสัมพันธภายใน  

เปนตน 

การปฏิบัติตามสัญญา 

(Contractual Basis) 

ความจำเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบ

ดวยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 

6.5 เพื ่อการดำเนินการตามสัญญาหามเปดเผยขอมูลที ่ เปน

ความลับ (NDA) 

การปฏิบัติตามสัญญา 

(Contractual Basis) 

6.6 เพื่อการดำเนินการตามกฎระเบียบ ขอบังคับการทำงานของ

บริษัทฯ  

การปฏิบัติตามสัญญา 

(Contractual Basis) 
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ขอที่ วัตถุประสงค ฐานทางกฎหมาย 

ความจำเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบ

ดวยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 

6.7 เพ่ือการดำเนินการตามนโยบายตาง ๆ ของบริษัทฯ  การปฏิบัติตามสัญญา 

(Contractual Basis) 

ความจำเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบ

ดวยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 

6.8 เพ่ือการดำเนินการจัดใหมีการอบรม สัมมนา เขารวมกิจกรรม

ใด ๆ ตามกฎหมาย รวมถึงที ่บริษัทฯ จัดขึ ้นและ/หรือที่

เกี ่ยวของกับบริษัทฯ เพื่อใหเปนไปตามที่กฎหมายกำหนด 

รวมถึงแตไมจำกัดการพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน 

เชน 

 การจัดใหมีการอบรมเพ่ือพัฒนาความสามารถอัน

เก่ียวกับตำแหนงงานของทาน  

 การจัดใหมีการอบรมดับเพลิง และซอมอพยพหนีไฟ

ประจำป  

 การจองตั๋วเครื่องบินและที่พักใหกับทานในกรณีที่มี

การอบรมนอกสถานที่ 

เปนตน 

การปฏิบัติตามกฎหมาย 

(Legal Obligation) 

การปฏิบัติตามสัญญา 

(Contractual Basis) 

ความจำเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบ

ดวยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 

 

6.9 เพื่อการดำเนินการบริหารจัดการดานเงินเดือน คาตอบแทน 

คาสวัสดิการตาง ๆ เงินโบนัสประจำป คาณาปนกิจ การหัก

ภาษี ประกันสังคม การเบิกคารักษาพยาบาล การอายัดเงิน

ตามคำสั ่งของหนวยงานราชการ การหักเงินกู ยืมเงินเพื่อ

การศึกษา การหักเงินคาปรับจราจร การหักเงินคางวดนำสง

ธนาคาร รวมถึงคาใชจายอื่น ๆ ที่เก่ียวของ 

การปฏิบัติตามกฎหมาย 

(Legal Obligation) 

การปฏิบัติตามสัญญา 

(Contractual Basis) 

ความจำเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบ

ดวยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 
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ขอที่ วัตถุประสงค ฐานทางกฎหมาย 

 

6.10 เพ่ือการดำเนินการบริหารจัดการดานบุคลากร เชน  

 การเขา - ออกเวลาทำงาน รวมถึงการใชสิทธิวันลา

ตามที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทฯ จะจัดเก็บขอมูล

ของทานผานวิธีการตาง ๆ ตามที ่บริษัทฯ กำหนด

และพิจารณาแลววามีความเหมาะสม เชน การย่ืน

ใบรับรองแพทยผานทางแอพพลิเคชั่นเมื่อพนักงาน

ลาหยุดติดตอกันเกิน 3 วัน การแตะบัตรพนักงาน 

การสงตำแหนงโลเคชั่นทางแอพพลิเคชั่นไลน (Line) 

ในกรณีที ่ปฏิบัติงานที ่บาน (Work From Home)

เปนตน 

 การประเมินผลการผานงาน การประเมินการเลื่อน

ตำแหนง การมอบหมาย/มอบอำนาจ/แตงตั้ง การ

เปลี่ยนแปลงตำแหนง การประชาสัมพันธ/โฆษณา

องคกร เปนตน 

 การสงน ัดหมายวาระการประชุมประจำป และ

รายงานการประชุม ใหกับคณะกรรมการบริษัทฯ 

ผานทางอีเมล (E-mail) หรือแมสเซนเจอร  

 การทำหนังสือมอบอำนาจ 

เปนตน 

การปฏิบัติตามกฎหมาย 

(Legal Obligation) 

การปฏิบัติตามสัญญา 

(Contractual Basis) 

ความจำเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบ

ดวยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 

 

6.11 เพื่อการบันทึกการเขารวมประชุมระหวางทานกับบริษัทฯ 

และ/หรือที่ทานเขารวมในนามบริษัทฯ บริษัทฯอาจมีการ

บันทึกภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวพรอมเสียงของทาน เพ่ือ

เปนการตรวจสอบและยืนยันตัวตนของทาน และ/หรือเพ่ือ

การดำเนินการภายในของบริษัทฯ เชน เพื่อประโยชนในการ

การปฏิบัติตามสัญญา 

(Contractual Basis) 

ความจำเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบ

ดวยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 
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ขอที่ วัตถุประสงค ฐานทางกฎหมาย 

จัดทำรายงานการประชุม เพื่อประโยชนในการจายคาเบี้ย

ประชุม เปนตน 

6.12 เพื ่อการเผยแพร ประชาสัมพันธ ใหบุคคลภายนอกทราบ

ขอมูลของบริษัทฯ บริษัทฯ อาจทำการเผยแพรขอมูลบางสวน

ของทาน รวมถึงแตไมจำกัดภาพนิ่งและ/หรือภาพเคลื่อนไหว

พรอมเสียงของทาน เชน 

 การแพรเผยประวัติ คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ

ทำงานของทานผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ เพื่อ

เปนการประกอบการตัดสินใจใหกับผู ที ่สนใจเขา

รวมงานสัมมนา/อบรม ซึ่งทานเปนวิทยากร  

 การเผยแพรภาพเคลื่อนไหวของทานพรอมเสียงเพ่ือ

การจัดทำวีดีทัศนแนะนำบริษัทฯ 

 การเผยแพรเผยขอมูลติดตอของทานใหกับลูกคา/คู

คาของบริษัทฯ  

เปนตน 

การปฏิบัติตามสัญญา 

(Contractual Basis) 

ความจำเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบ

ดวยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 

 

6.13 เพื ่อการดำเนินการบริการจัดการดานสุขภาพและความ

ปลอดภัย รวมถึงแตไมจำกัดการควบคุมโรคจากการประกอบ

อาชีพ เชน  

 การจัดทำแฟมประวัติบันทึกขอมูลสุขภาพ   

 การจัดทำแบบประเมินสุขภาพบุคลากรกอนเขา

ปฏิบัติงาน  

 การตรวจรางกายประจำปสำหรับอาชีพที่มีความ

เสี่ยงตามที่กฎหมายกำหนด 

การปฏิบัติตามกฎหมาย 

(Legal Obligation) 

การปฏิบัติตามสัญญา 

(Contractual Basis) 
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 การสอบสวนพนักงานที่อาจเกิดโรคจากการทำงาน/

การจัดทำรายงานการสอบสวนอุบัติเหตุหรือการเกิด

อุบัติเหตุ 

เปนตน 

6.14 เพื ่อการดำเนินการการจัดใหมีสว ัสดิการตามที่กฎหมาย 

รวมถึงที่บริษัทฯ กำหนด เชน  

 การจัดทำประกันสุขภาพ 

 การจัดทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

 การจัดทำสหกรณออมทรัพย  

 การจัดใหมีทุนการศกึษาแกบุตรของพนักงาน 

 การจัดทำประกันสังคม ซึ่งจะตองมีการข้ึนทะเบียนผู

ประกันสังคมตามแบบที่กฎหมายกำหนด เชน สปส. 

1-03/1, สปส.103/สปส.9-02  

เปนตน 

การปฏิบัติตามกฎหมาย 

(Legal Obligation) 

การปฏิบัติตามสัญญา 

(Contractual Basis) 

 

6.15 เพ ื ่อการดำเนินการปฏ ิบ ัต ิตามกฎหมายและคำส ั ่งของ

หนวยงานราชการ เชน สำนักงานประกันสังคม กรมสรรพากร 

ศาล รวมถึงหนวยงานราชการอื่น ๆ เปนตน  

การปฏิบัติตามกฎหมาย 

(Legal Obligation) 

6.16 เพื่อการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท 

เชน การดำเนินตามคำรองขอของทานเมื่อทานขอใหใชสิทธิ

ในฐานะเจาของขอมูลสวนบุคคล การทำใหขอมูลสวนบุคคล

ของทานมีความถูกตองเปนปจจุบัน เปนตน  

การปฏิบัติตามกฎหมาย 

(Legal Obligation) 

ความจำเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบ

ดวยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 

 

6.17 เพื ่อการดำเนินการรักษาความปลอดภัยภายในองคกรและ

อาคาร เชน การบันทึกภาพดวยกลองวงจรปด (CCTV) การ

ทำบัตรพนักงาน เปนตน 

การปฏิบัติตามกฎหมาย 

(Legal Obligation) 
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ขอที่ วัตถุประสงค ฐานทางกฎหมาย 

ความจำเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบ

ดวยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 

 

6.18 เพ่ือติดตอในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินกับทาน ความจำเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบ

ดวยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 

6.19 เพื่อการดำเนินการเพื่อวางแผนทางธุรกิจ รวมถึงเพื่อการ

กำกับดูแล การตรวจสอบภายใน ประเมินความเสี ่ยงของ

บริษัทฯ และ/หรือบริษัทฯภายในเครือ เพื่อใหบริษัทฯ บรรลุ

วัตถุประสงคในการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของ

กระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับ

ดูแลอยางเปนระบบและระเบียบ 

ความจำเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบ

ดวยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 

6.20 เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับประโยชนสาธารณะดาน

การสาธารณสุข เชน การปองกันดานสุขภาพจากโรคติดตอ

อันตรายหรือโรคระบาดที ่อาจติดตอหรือแพรเขามาใน

ราชอาณาจักร เปนตน  

การปฏิบัติตามกฎหมาย 

(Legal Obligation) 

6.21 เพ่ือกอตั้งสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมาย 

และการยกขอตอสูสิทธิเรียกรองตามกฎหมายของบริษัทฯ 

การปฏิบัติตามกฎหมาย 

(Legal Obligation) 

ความจำเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบ

ดวยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 

 

 

 โดยบริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตามฐานทางกฎหมายที่

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ไดใหอำนาจไวไดโดยไมจำตองขอความยินยอม อยางไรก็ตาม

มีบางกรณทีี่บริษัทอาจตองขอความยินยอมจากทานโดยชัดแจง เนื่องจากกฎหมายกำหนดไว ซึ่งบริษัทจะขอความ

ยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานผานทาง “แบบฟอรมใหความยินยอมใน
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การประมวลผลขอมูลสวนบุคคล” ตอไป และในกรณีที่ทานเปนพนักงาน และไดใหขอมูลของสมาชิกในครอบครัว

ของพนักงาน หรือบุคคลใดแกบริษัทฯ นั้น ทานจะตองรับผิดชอบในการแจงใหบุคคลเหลานั้นทราบถึงประกาศความ

เปนสวนตัวเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลฉบับนี้  หากมีกรณีที่บริษัทฯ จะตองขอความยินยอมโดยชัดแจง ทานจะตอง

เปนผูดำเนินการขอความยินยอมในการประมวลผลขอมูลของบุคคลดงักลาวใหกับบริษัทฯ  

 

บริษัทฯ จะขอความยินยอมจากทานในกิจกรรมตามความสัมพันธระหวางทานกับบริษัทฯ ซึ ่งมี

วัตถุประสงค ดังนี้  

 

ขอที่ วัตถุประสงค ฐานในการประมวลผล 

6.22 เพื่อการดำเนินการใด ๆ ระหวางทานกับบริษัทฯ ที่ตองขอ

ความยินยอม เชน  

 การขอเก็บรวบรวมขอมูลสุขภาพเพื่อการตรวจสอบ

สุขภาพประจำป การเบิกคารักษาพยาบาล การ

บริหารจัดการและจัดสรรการเขารับวัคซีน 

 การขอเก็บรวบรวมขอมูลการสแกนลายนิ้วมือของ

ทานเพ่ือการตรวจสอบการเขา – ออกการทำงาน  

 การขอเก็บสำเนาบัตรประชาชนเพื ่อการจองตั๋ว

เครื่องบิน หรือการจัดทำวีซา (Visa) 

เปนตน 

 

ฐานความยินยอม 

(Consent) 

 

 
 บริษัทฯ ขอแจงวาในกรณีที่ทานตองใหขอมูลสวนบุคคลแกบริษัทฯ เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ

สัญญา หรือมีความจำเปนตองใหขอมูลสวนบุคคลเพื่อเขาทำสัญญานั้น ในกรณีที่ทานไมประสงคใหขอมูลสวน

บุคคลแกบริษัทฯ อาจสงผลใหบริษัทฯ ไมสามารถดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมาย สัญญา หรือการใหบริการบาง

ประการกับทานได เนื่องจากขอมูลสวนบุคคลเปนสิ่งจำเปนในขั้นตอนดังกลาวนั้น 

 ขอมูลใด ๆ ที่บริษัทฯ ไดเก็บรวบรวมไวกอนวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ซึ่งเปนวันที่พระราชบัญญัติคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลใชบังคับ บริษัทฯ สามารถเก็บรวบรวบและใชขอมูลดังกลาวไดตอไปภายใต

วัตถุประสงคเดิม ทั ้งนี้หากทานไมประสงคจะใหบริษัทฯ เก็บรวบรวมและใชขอมูลที่ไดรับจากทานกอนวันที่          
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1 มิถุนายน 2565 เวนแตกฎหมายจะกำหนดเอาไวเปนอยางอื่น ทานสามารถแจงยกเลิกความยินยอมใหเก็บ

รวบรวมและใชขอมูล โดยการติดตอมาที่เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคลของบริษัทฯ ตามชองทางที่บริษัทฯ ได

จัดเตรียมไวในขอ 12 ของประกาศฯ 

7. การเปดเผยขอมูล 

บริษัทฯ อาจจะเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานใหแกผูอื่นภายใตความยินยอมของทานหรือที่กฎหมาย

อนุญาตใหเปดเผยไดดังตอไปนี้ 

7.1. การบริหารจัดการภายในองคกร  

บริษัทฯ อาจเปดเผยขอมูลภายในของทานภายในบริษัทฯ เทาที่จำเปนสำหรับการบริหารจัดการตาง ๆ ของ

ทานภายใตประกาศนี้เพื่อประโยชนของทานและผูอื่นมากขึ้น 

7.2. การบังคับใชกฎหมาย 

ในกรณีที่มีกฎหมายหรือหนวยงานราชการรองขอ บริษัทฯ มีความจำเปนที่จะเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ

ทานเทาที่จำเปนใหแกหนวยราชการ เชน ศาล หรือหนวยราชการอื่น เปนตน 

7.3. พันธมิตรทางธุรกิจ 

บริษัทฯ อาจเปดเผยขอมูลบางอยางกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อติดตอและประสานงานตามวัตถุประสงคที่ระบุ

ไวในประกาศฉบับนี้ 

7.4. บริษทัภายในเครือ 

บริษัทฯ อาจเปดเผยขอมูลบางอยางใหกับบริษัทที่อยูภายในเครือของบริษัทฯ เพ่ือการปฏิบัติงานในโครงการที่

เก่ียวของกับทาน  

7.5. ผูใหบริการ 

บริษัทฯ อาจเปดเผยขอมูลบางอยางกับผูใหบริการ สำหรับดำเนินการตาง ๆ เชน 

7.5.1. การฝกอบรม สัมมนา 

7.5.2. การบริการขนสง 

7.5.3. การบริการเก็บรักษาและทำลายเอกสาร 

7.5.4. การบริการดานการตลาด 

7.5.5. การบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

7.5.6. บริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจ ผูตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายหรือภาษี เปนตน 

7.6. การโอนถายธุรกิจ 
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บริษัทฯ อาจเปดเผยขอมูล รวมถึงขอมูลสวนบุคคลของทานสำหรับการปรับโครงสรางองคกร การควบรวม 

หรือการขายกิจการ หรือการถายโอนทรัพยสินอื่น ๆ โดยที่ฝายรับโอนขอมูลจะตองปฏิบัติกับขอมูลของทานใน

ลักษณะที่สอดคลองกับประกาศนี้ รวมถึงกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลดวย 

 

8. ระยะเวลาในการจัดเก็บขอมูล 

บริษัทฯ จะทำการจัดเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานไวตามระยะเวลาที่จำเปนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคที่

เกี่ยวของกับประกาศฉบับนี้ อยางไรก็ตามบริษัทฯ อาจมีความจำเปนตองเก็บรักษาไวตอไปภายหลังจากนั้นหากมี

กฎหมายกำหนดไวเปนอยางอ่ืน หรือเพ่ือใหการปฏิบัติตามสัญญาลุลวงเสร็จสมบูรณ   

บริษัทฯ จะทำการลบ ทำลาย หรือทำใหเปนขอมูลที่ไมสามารถระบุตัวตนของทานได เมื่อหมดความจำเปน 

หรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกลาว 

 

9. สิทธิของเจาของขอมูล 

ทานในฐานะเจาของขอมูลสวนบุคคล มีสิทธิดำเนินการตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

9.1. สิทธิขอถอนความยินยอม (Right To Withdraw Consent)  

 หากทานไดใหความยินยอม บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานไว  

ไมวาจะเปนความยินยอมที่ทานใหไวกอนวันที่กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลใชบังคับหรือหลังจากนั้น ทานมี

สิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ไดตลอดเวลา 

9.2.  สิทธิขอเขาถึงขอมูล (Right To Access) 

 ทานมีสิทธิขอเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของทานที่อยูในความรับผิดชอบของบริษัทฯ และขอใหบริษัทฯ ทำ

สำเนาขอมูลดังกลาวใหแกทาน รวมถึงขอใหบริษัทฯ เปดเผยวาบริษัทฯ ไดขอมูลสวนบุคคลของมาไดอยางไร 

9.3. สิทธิขอถายโอนขอมูล (Right To Data Portability) 

 ทานมีสิทธิขอรับขอมูลสวนบุคคลของตน ในกรณีที่บริษัทฯ ไดจัดทำขอมูลสวนบุคคลนั้นอยูในรูปแบบให

สามารถอานหรือใชงานไดดวยเครื่องมือหรืออุปกรณที่ทำงานไดโดยอัตโนมัติและสามารถใชหรือเปดเผยขอมูลสวน

บุคคลไดดวยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอใหบริษัทฯ สงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลในรูปแบบดังกลาวไปยังผู

ควบคุมขอมูลสวนบุคคลอื่น เมื่อสามารถทำไดดวยวิธีการอัตโนมัติและมีสิทธิขอรับขอมูลสวนบุคคลที่บริษัทฯ สง

หรือโอนขอมูลสวนบุคคลในรูปแบบดังกลาวไปยังผู ควบคุมขอมูลสวนบุคคลอื ่นโดยตรง เวนแตไมสามารถ

ดำเนินการไดเพราะเหตุทางเทคนิค 

9.4. สิทธิขอคัดคาน (Right To Object) 
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ทานมีสิทธิขอคัดคานการเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานในเวลาใดก็ได  

หากการเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่ทำขึ้นเพื่อการดำเนินงานที่จำเปนภายใต

ประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยไมเกินขอบเขตที่ทานสามารถ

คาดหมายไดอยางสมเหตุสมผลหรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน บริษัทจะยังคงดำเนินการ

เก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตอไปเฉพาะที่บริษัทสามารถแสดงเหตุผลตามกฎหมาย

ไดวามีความสำคัญย่ิงกวาสิทธิขั้นพื้นฐานของทาน หรือเปนไปเพ่ือการยืนยัน การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือการตอสู

ในการฟองรองตามกฎหมาย ตามแตละกรณี 

9.5. สิทธิขอใหลบหรือทำลายขอมูล (Right To Erasure/Destruction) 

 ทานมีสิทธิที่จะขอลบ หรือทำลายขอมูลสวนบุคคลของตน หรือทำใหขอมูลเปนขอมูลที่ไมสามารถระบุ

ตัวตนได หากทานมีความเชื่อวาขอมูลสวนบุคคลของทานถูกเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผยโดยไมชอบดวย

กฎหมายที่เกี่ยวของ หรือเห็นวาบริษัทฯ หมดความจำเปนในการเก็บรักษาขอมูลตามวัตถุประสงคที่เกี่ยวของกับ

ประกาศฉบับนี้ หรือเมื่อทานไดใชสิทธิขอถอนความยินยอมหรือใชสิทธิคัดคานตามที่แจงไวขางตน  

9.6. สิทธิขอใหระงับการใชขอมูล (Right To Restriction Of Processing) 

 ทานมีสิทธิขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคลชั่วคราว ในกรณีที่บริษัทฯ อยูระหวางตรวจสอบตามคำรอง

ขอใชสิทธิขอแกไขขอมูลสวนบุคคลหรือขอคัดคานของทาน หรือกรณีอ่ืนใดท่ีบริษัทฯ หมดความจำเปนและตองลบ

หรือทำลายขอมูลสวนบุคคลของทาน ตามกฎหมายที่เก่ียวของแตทานขอใหบริษัทฯ ระงับการใชแทน 

9.7. สิทธิขอใหแกไขขอมูล (Right To Rectification) 

ทานมีสิทธิขอแกไขขอมูลสวนบุคคลของตนเองใหถูกตอง เปนปจจุบัน สมบูรณ และไมกอใหเกิดความ

เขาใจผิด 

9.8. สิทธิรองเรียน (Right To Lodge A Complaint)  

 ทานมีสิทธิรองเรียนตอผูมีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวของ หากทานเชื่อวาการเก็บรวบรวม ใช และ/หรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของตนเอง เปนการกระทำในลักษณะที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 ทานสามารถใชสิทธิของทานในฐานะเจาของขอมูลสวนบุคคลขางตนได โดยติดตอมาที่เจาหนาที่คุมครอง

ขอมูลสวนบุคคลของบริษัทฯ ตามรายละเอียดทายประกาศนี้ บริษัทฯ จะแจงผลการดำเนินการภายในระยะเวลา 

30 วัน นับแตวันที่บริษัทฯ ไดรับคำขอใชสิทธิจากทาน ตามแบบฟอรมหรือวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ หาก

บริษัทปฏิเสธคำขอ บริษัทฯ จะแจงเหตุผลของการปฏิเสธใหทานทราบผานชองทางตาง ๆ เชน ขอความ (SMS) 

อีเมล โทรศัพท จดหมาย เปนตน 
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10. การสงหรือโอนขอมูลไปยังตางประเทศ 

บริษัทฯ อาจมีการสงหรือโอนขอมูลไปยังบุคคล องคกร หรือเซิรฟเวอรที่ตั้งอยูในตางประเทศ เพื่อการบรรลุ

วัตถุประสงคและฐานทางกฎหมายที่ไดระบุไวในขอ 6 เทานั้น ทั้งนี้บริษัทจะใชความระมัดระวังและคำถึงนึงความ

ปลอดภัยของทานเปนสำคัญ โดยจะสงหรือโอนขอมูลเทาที่จำเปนเทานั้น โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตามมาตรการ

ตาง ๆ เพื่อใหมั่นใจวาการโอนขอมูลสวนบุคคลของทานไปยังประเทศปลายทางนั้นมีมาตรฐานการคุมครองขอมูล

สวนบุคคลอยางเพียงพอหรือกรณีอ่ืน ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด 

 

11. การเปลี่ยนแปลงประกาศความเปนสวนตัว 

เพ่ือใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของ

ทานอยางมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ อาจตรวจสอบแลวทำการ แกไข เปลี่ยนแปลง ยกเลิก ประกาศคุมครองขอมูล

สวนบุคคลฯ ฉบับนี้ไดทกุเมื่อ โดยบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบหลังการเปลี่ยนแปลงดังกลาวทุกครั้ง  

ประกาศฉบับนี้แกไขลาสุดและมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2565 

 

12. รายละเอียดของเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล 

หากทานมีขอสงสัยหรือตองการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศความเปนสวนตัวของบริษัทฯ หรือตองการ

ใชสิทธิในฐานะเจาของขอมูลสวนบุคคล โปรดติดตอมาที่  

เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล หรือคณะทำงานกำกับดูแลการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของบริษัท สยาม

ยีเอสเซลส จำกัด เลขที่ 127 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท 02-

726-8070 อีเมล pdpa@gssales.co.th 

 
 

 

 

 

 


