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นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของผูม้สีว่นไดเ้สยี 

ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบับคุลากรของบรษิทัและบคุลากรทีเ่กีย่วเนือ่ง 

ของกลุม่บรษิทั ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

กลุ่มบรษัิท ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (“กลุ่มบรษิทั”) ใหค้วามส าคัญในความเป็นส่วนตัวและการ

คุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลของผูม้สี่วนไดเ้สยี ดังนัน้ จงึไดจั้ดท าและเผยแพร่นโยบายการคุม้ครองขอ้มูลสว่นบคุคลฉบับนี ้เพือ่ชีแ้จง

รายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลส าหรับผูส้มัครงาน นักศกึษาฝึกงาน กรรมการ ผูบ้รหิาร 

พนักงาน พนักงานของบรษัิทในเครอื ผูร้ับเหมา รวมถงึสมาชกิในครอบครัว บุคคลอา้งองิ ผูร้ับผลประโยชน์ และบุคคลตดิต่อกรณี

ฉุกเฉินของบคุคลขา้งตน้ ตลอดจนผูถ้อืหุน้ของกลุ่มบรษัิท รวมถงึผูร้ับมอบฉันทะของผูถ้อืหุน้ เพือ่ใหเ้จา้ของขอ้มูลส่วนบคุคลไดร้ับ

ทราบถงึนโยบายทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึเจตจ านงของกลุ่มบรษัิท รวมถงึวธิีการในการปกป้องคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลและแนวทางการ

จัดการขอ้มลูดังกลา่วอยา่งเหมาะสมตามพระราชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 มรีายละเอยีดดังตอ่ไปนี ้

1. ค านยิาม 

1.1 ขอ้มูลส่วนบุคคล หมายถึง ขอ้มูลเกี่ยวกับบุคคลที่ท าใหส้ามารถระบุตัวบุคคลนั้นไดไ้ม่ว่าโดยทางตรงหรือ

ทางออ้ม แตไ่มร่วมถงึขอ้มลูของผูถ้งึแกก่รรมโดยเฉพาะ  

1.2 กลุ่มบรษัิท หมายถงึ บรษัิท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และบรษัิท ทาทา สตีล การผลติ 

(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  

1.3 เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล หมายถงึ บุคคลธรรมดาซึง่เป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทีก่ลุ่มบรษัิทเก็บรวบรวม ใช ้

หรอืเปิดเผย 

1.4 ระบบขอ้มูลสารสนเทศ หมายถงึ ระบบคอมพวิเตอร ์ระบบเครอืข่ายตดิต่อสือ่สาร ระบบเครอืข่ายเชือ่มต่อเขา้

ระบบอนิเทอรเ์น็ต ระบบเก็บขอ้มูล ระบบจดหมายอเิล็กทรอนกิส ์ระบบสือ่สารขอ้มูลทุกประเภท ขอ้มูลอุปกรณ์

สือ่สาร อปุกรณ์คอมพวิเตอร ์และอปุกรณ์ตอ่พว่งหรอือปุกรณ์ใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับกลุม่บรษัิท 

 

2. วตัถปุระสงคใ์นการเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล 

2.1 ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล 

โดยทั่วไปกลุม่บรษัิทจะประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลเทา่ทีจ่ าเป็นภายใตข้อบเขตของนโยบายการคุม้ครองขอ้มูล

สว่นบคุคลฉบับนี ้ในกรณีตอ่ไปนี ้

2.1.1 ส าหรบัขอ้มลูสว่นบคุคลท ัว่ไป 

- เมือ่กลุ่มบรษัิทไดรั้บความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ส าหรับกรณีทีก่ฎหมายก าหนดให ้

ตอ้งขอความยนิยอม 

- เพือ่ป้องกันหรอืระงับอันตรายตอ่ชวีติ รา่งกาย หรอืสขุภาพของบคุคล 

- เป็นการจ าเป็นเพือ่การปฏบัิตติามสัญญา ซึง่เจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรอืเพือ่ใชใ้นการ

ด าเนนิการตามค าขอของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลกอ่นเขา้ท าสัญญา 

- เป็นการจ าเป็นเพือ่ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของกลุ่มบรษัิท หรอืของบุคคลหรอืนติบิุคคลอืน่ 

เวน้แตป่ระโยชนดั์งกล่าวมคีวามส าคัญนอ้ยกว่าสทิธขิัน้พืน้ฐานในขอ้มูลสว่นบุคคลของเจา้ของขอ้มูล

สว่นบคุคล 

- เป็นการปฏบัิตติามกฎหมายของกลุม่บรษัิท 

  2.1.2 ส าหรบัขอ้มลูสว่นบคุคลออ่นไหว 

ในการด าเนนิงานของกลุม่บรษัิท กลุม่บรษัิทอาจมคีวามจ าเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลออ่นไหว

ของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ในกรณีที่กลุ่มบรษัิทมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของ

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล กลุ่มบรษัิทจะขอความยนิยอมโดยชัดแจง้จากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลก่อน

เสมอ เวน้แต่เป็นกรณีทีเ่ขา้เงื่อนไขทีไ่ม่จ าเป็นตอ้งไดรั้บความยนิยอมโดยชัดแจง้ตามทีร่ะบุไวภ้ายใต ้

พระราชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 เชน่  

- เพือ่ป้องกันหรอืระงับอันตรายตอ่ชวีติ ร่างกาย หรอืสขุภาพของบคุคล ซึง่เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลไม่

สามารถใหค้วามยนิยอมได ้ไมว่่าดว้ยเหตใุดก็ตาม 

- เป็นขอ้มลูทีเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะดว้ยความยนิยอมโดยชัดแจง้ของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล 
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- เป็นการจ าเป็นเพือ่การกอ่ตัง้สทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย การปฏบัิตติามหรอืการใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตาม

กฎหมาย หรอืการยกขึน้ตอ่สูส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย  

- เป็นการจ าเป็นในการปฏบัิตติามกฎหมาย เพือ่ใหบ้รรลุวัตถุประสงคเ์กีย่วกับการประเมนิความสามารถ

ในการท างานของลูกจา้ง ประโยชน์สาธารณะดา้นการสาธารณสุข เชน่ การป้องกันดา้นสุขภาพจาก

โรคตดิต่ออันตรายหรอืโรคระบาดทีอ่าจตดิต่อหรอืแพร่เขา้มาในราชอาณาจักร การคุม้ครองแรงงาน 

การประกันสังคม หรอืการคุม้ครองทางสังคม เป็นตน้ 

- เป็นการจ าเป็นในการปฏบัิตติามกฎหมาย เพือ่ใหบ้รรลุวัตถุประสงคเ์กีย่วกับประโยชน์สาธารณะที่

ส าคัญ 

2.2 วตัถปุระสงคใ์นการเก็บรวบรวมเพือ่การน าขอ้มลูสว่นบคุคลไปใชห้รอืเปิดเผย 

กลุ่มบรษัิทเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเพือ่วัตถุประสงคห์ลายประการโดยขึน้อยู่

กับลักษณะความสัมพันธร์ะหวา่งเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลกับกลุม่บรษัิท ดังตอ่ไปนี ้

 

2.2.1 วตัถปุระสงคใ์นการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลส าหรบัผูส้มคัรงาน และนกัศกึษาฝึกงาน รวมถงึ

สมาชกิในครอบครวั บุคคลอา้งองิ ผูร้บัผลประโยชน ์และบุคคลตดิตอ่กรณีฉุกเฉนิของผูส้มคัร

งาน และนกัศกึษาฝึกงาน  

1. เพือ่การสรรหา การพจิารณาและคัดเลอืกผูส้มัครงานและนักศกึษาฝึกงาน รวมถงึการด าเนนิการอืน่

ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ การตรวจสอบคุณสมบัต ิการสัมภาษณ์งาน การประเมนิผลการสัมภาษณ์ การท า

สัญญาจา้งงานและสัญญาฝึกงาน และการพจิารณาสุขภาพและความพรอ้มดา้นรา่งกายของผูส้มัคร

งานตามความเสีย่งของลักษณะงานก่อนเขา้ปฏบัิตงิาน เป็นตน้ ตลอดจนการจัดเตรยีมและสมัคร

ประกันอบัุตเิหตใุหแ้กนั่กศกึษาฝึกงาน 

2. เพือ่การบรหิารจัดการภายในของกลุ่มบรษัิทเกีย่วกับกระบวนการสมัครงาน เชน่ การส่งขอ้มูลของ

ผูส้มัครงานใหส้่วนงานทีเ่กี่ยวขอ้งพจิารณาคัดเลอืกและนัดสัมภาษณ์งาน เป็นตน้ ตลอดจนการ

บรหิารงานบคุคลอืน่ๆ ทีจ่ าเป็นของกลุม่บรษัิท 

 

2.2.2 วตัถุประสงคใ์นการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลส าหรบัผูถ้อืหุน้ของกลุม่บรษิทั รวมถงึผูร้บัมอบ

ฉนัทะของผูถ้อืหุน้  

1. เพือ่การปฏบัิตติามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 และกฎหมายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และการปฏบัิตติามสัญญาหรอืขอ้ตกลง

อืน่ใดระหว่างผูถ้อืหุน้กับกลุม่บรษัิท เชน่ การจัดประชมุผูถ้อืหุน้และการด าเนนิการทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ 

การบอกกลา่วและสง่หนังสอืเชญิประชมุและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง การยนืยันตัวตน การบันทกึภาพนิง่ 

ภาพเคลือ่นไหวและเสยีงระหวา่งการประชมุตามกฎหมายก าหนด การจัดท ารายงานการประชมุ การ

ด าเนนิการใดๆ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เป็นตน้ การจ่ายเงนิปันผล การจัดท าและการ

บรหิารจัดการทะเบยีนผูถ้อืหุน้ตามกฎหมายว่าดว้ยบรษัิทมหาชนจ ากัด การจัดท าและน าส่งเอกสาร

ใหแ้ก่หน่วยงานก ากับดูแลหรอืหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง หรอืการเผยแพร่ขอ้มูลต่างๆ ตามกฎหมาย

ก าหนด เชน่ การจัดท าและน าสง่รายงานประจ าปี การจัดท าและน าสง่งบการเงนิ การเผยแพร่ขอ้มูล

ผูถ้อืหุน้ของกลุม่บรษัิท เป็นตน้  

2. เพือ่การตอบขอ้สอบถามต่างๆ ทีไ่ดร้ับจากผูถ้อืหุน้ การรับฟังความคดิเห็นจากผูถ้อืหุน้เพือ่ปรับปรุง

และพัฒนาการด าเนนิงานของกลุ่มบรษัิท ตลอดจนการตดิต่อสือ่สารและประสานงานเกีย่วกับการ

ด าเนินการต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับผูถ้อืหุน้ การรับหรอืส่งเอกสาร และการบรหิารจัดการภายในของ

กลุม่บรษัิททีเ่กีย่วขอ้ง 

 

2.2.3 วตัถุประสงคใ์นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลส าหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และ

พนกังานของบรษิทัในเครอื รวมถงึสมาชกิในครอบครวั บุคคลอา้งองิ ผูร้บัผลประโยชน ์และ

บคุคลตดิตอ่กรณีฉุกเฉนิของพนกังาน 

1. เพือ่ประกอบการแต่งตัง้หรอืการจา้งงาน รวมถงึการด าเนินการอืน่ทีจ่ าเป็นส าหรับการแต่งตัง้หรอื

การจา้งงานขา้งตน้ เชน่ การจัดท าสัญญาจา้งงาน ขอ้ตกลง และ/หรอืสัญญาอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นตน้ 
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2. เพือ่การปฏบัิตติามสัญญาจา้งงาน ขอ้ตกลง และ/หรอืสัญญาอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งระหว่างกลุ่มบรษัิทและ

กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน การจัดท าและแกไ้ขฐานขอ้มลู การประเมนิผลการทดลองงานและ

การปฏบัิตงิาน การปรับและโยกยา้ยต าแหน่ง การพจิารณาและบรหิารจัดการเงนิเดอืน ค่าจา้ง และ

ค่าตอบแทนอืน่ การใหส้ทิธปิระโยชน์และสวัสดกิารต่างๆ (เชน่ กองทุนส ารองเลีย้งชพี การจัดท า

ประกันสุขภาพและประกันอุบัตเิหตุ การตรวจสอบและด าเนนิการจ่ายค่าสนิไหมทดแทนจากบรษัิท

ประกัน เงนิกูย้มืพนักงาน เครือ่งแบบพนักงาน เบีย้เลีย้ง เบีย้ประชมุ การเบกิจ่ายค่ารักษาพยาบาล 

ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าใชจ้่ายต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับการปฏิบัตงิาน รวมถึงการส่งมอบเงิน

ชว่ยเหลอืสวัสดกิารต่างๆ เชน่ เงนิสมทบกรณีครอบครัวเสยีชวีติ ตลอดจนขัน้ตอนการพจิารณาเงนิ

ช่วยเหลือใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกลุ่มบรษัิท เป็นตน้) การหักภาษี ณ ที่จ่ายเพื่อน าส่ง

กรมสรรพากรหรอืยืน่ภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดาในกรณีทีพ่นักงานรอ้งขอ การบรหิารจัดการกองทุน

ประกันสังคม กองทุนเงนิทดแทน และกองทนุคนพกิาร การตรวจสุขภาพประจ าปี การบรหิารจัดการ

วันหยดุและวันลา การลงโทษทางวนัิย และการด าเนนิการทีเ่กีย่วขอ้งกับการออกจากงาน 

3. เพือ่การปฏบัิตหินา้ทีใ่นฐานะกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนักงาน (แลว้แต่กรณี) ภายในขอบเขตตาม

สัญญาจา้งงาน ขอ้ตกลง และ/หรอืสัญญาอืน่ๆ หรอืภายใตก้ฎหมาย กฎ และระเบยีบอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง

กับการด าเนนิงานของกลุ่มบรษัิท รวมถงึการด าเนนิการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ การจัดท าหนังสอืมอบ

อ านาจเพือ่ปฏบัิตงิานในนามของกลุ่มบรษัิท การตดิต่อประสานงานและการเขา้ท าสัญญากับคู่คา้ 

ลูกคา้ และผูใ้หบ้รกิารอืน่ การรับหรือส่งขอ้มูลหรอืเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกับการปฏิบัตงิาน การขอ

ใบอนุญาตหรือใบรับรอง การด าเนินการติดต่อหรือยื่นเอกสารกับธนาคาร หน่วยงานรัฐ และ

หน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง การพัฒนาและผลติสนิคา้ตามขอ้ตกลงกับลูกคา้ การประสานงานเพือ่การ

ขนสง่สนิคา้แกล่กูคา้ การจดทะเบยีนและจัดท าทะเบยีนกรรมการ การจัดท ารายงานประจ าปี การยืน่

ขอหรือการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตท างาน (Work Permit) และวีซ่า (Visa) (กรณีพนักงาน

ต่างชาต)ิ หรอืใบอนุญาตขับขี่ และการขึน้ทะเบยีนเป็นผูป้ฏบัิตงิานผูม้ีคุณสมบัตใินดา้นต่างๆ ที่

เกีย่วขอ้งกับการท างาน เป็นตน้ 

4. เพื่อการด าเนินงานภายในที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในโรงงาน เช่น การขออนุญาตเขา้

ปฏบัิตงิานในพืน้ทีเ่สีย่ง การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสีย่งตามพระราชบัญญัตคิวามปลอดภัย อาชวี 

อนามัยและสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2554 การตรวจสอบและจัดท าเอกสาร รายงาน หรอื

บันทกึตามกฎระเบยีบของกลุม่บรษัิทและมาตรฐาน ISO เกีย่วกับการผลติ การดูแลรักษาเครือ่งจักร 

ความปลอดภัย และสิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ 

5. เพือ่การบรหิารงานบคุคลของกลุม่บรษัิท รวมถงึการวางแผนและบรหิารจัดการทรัพยากรบคุคล และ

การด าเนินการอืน่ทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น การสรา้งบัญชแีละรหัสผูใ้ชง้าน การจัดท าบัตรพนักงาน การ

จัดท านามบัตร การบันทกึเวลาปฏบัิตงิาน การจัดตารางการปฏบัิตงิาน การออกหนังสอืรับรองตา่งๆ 

การซอ่มแซมอปุกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศ หรอืการเบกิพัสดแุละสั่งซือ้สนิคา้หรอืบรกิารเพือ่ความ

จ าเป็นในการปฏิบัตงิาน การก าหนดสทิธิจัดการเว็บไซต์ เป็นตน้ ตลอดจนการด าเนินการตาม

กระบวนการและขัน้ตอนตา่งๆ เกีย่วกับการบรหิารงานบคุคล 

6. เพือ่การส ารวจความคดิเห็น ความพงึพอใจ และความผูกพันของพนักงาน การจัดการขอ้รอ้งเรยีน

ตา่งๆ จากพนักงาน รวมถงึการจัดท าบันทกึตักเตอืนหรอืบันทกึรับทราบประกาศหรอืค าสั่ง 

 

2.2.4 วตัถุประสงคใ์นการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลส าหรบัผูร้บัเหมา รวมถงึสมาชกิในครอบครวั

ของผูร้บัเหมา  

1. เพือ่การด าเนินการ การปฏบัิตหินา้ที ่และการใหบ้รกิารภายใตข้อบเขตสัญญาทีเ่กีย่วขอ้งระหว่าง

กลุ่มบรษัิทและนายจา้งของผูร้ับเหมา รวมถงึการด าเนนิการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ การตรวจสอบการ

ปฏบัิตงิาน การควบคุมการผลติสนิคา้ การด าเนนิการขนส่งสนิคา้ใหลู้กคา้ การตรวจรับเศษเหล็ก

ตลอดจนการออกเอกสารตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการรับหรอืส่งสนิคา้และเศษเหล็ก การจัดท าเอกสาร 

รายงาน หรอืบันทกึตามกฎระเบยีบของกลุ่มบรษัิทและมาตรฐาน ISO เกีย่วกับการผลติ การดูแล

รักษาเครือ่งจักร ความปลอดภัย และสิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ 
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2. เพือ่การบรหิารงานบุคคลภายในกลุ่มบรษัิท รวมถงึการวางแผนและบรหิารจัดการทรัพยากรบุคคล 

การจัดท าฐานขอ้มูล การจัดท าบัตรประจ าตัวผูร้ับเหมา การขออนุญาตท างานในพืน้ทีเ่สีย่งของกลุ่ม

บรษัิท และการด าเนินการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น การค านวณค่าแรง จัดท าตารางการปฏบัิตงิาน การ

จัดท าบันทกึตักเตอืนหรอืบันทกึรับทราบประกาศหรอืค าสั่ง การบันทกึเวลาปฏบัิตงิาน และการตรวจ

สุขภาพตามปัจจัยเสีย่งตามพระราชบัญญัตคิวามปลอดภัย อาชวีอนามัยและสภาพแวดลอ้มในการ

ท างาน พ.ศ. 2554 เป็นตน้ ตลอดจนการด าเนนิการตามกระบวนการและขัน้ตอนตา่งๆ เกีย่วกับการ

บรหิารงานบคุคล 

 

2.2.5 วตัถปุระสงคใ์นการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลอืน่ๆ 

1. เพื่อการประชุม การจัดฝึกอบรมหรือสัมมนาตามหลักสูตรที่เกี่ยวขอ้งกับการท างานหรือตามที่

กฎหมายก าหนด  และการจัดกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มบริษัท ซึ่งอาจมีการบันทึกภาพนิ่ง 

ภาพเคลื่อนไหว และ/หรอืเสยีงของผูเ้ขา้ร่วมการประชุม การฝึกอบรมหรอืสัมมนา และกจิกรรม

ดังกล่าว ตลอดจนการจัดท าสือ่ประชาสัมพันธ ์การประกาศ เผยแพร่ขอ้มูลหรอืประชาสัมพันธก์าร

ประชุม การฝึกอบรมหรอืสัมมนา และกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภายในและภายนอกกลุ่มบรษัิท ตาม

วัตถุประสงคข์องแต่ละกจิกรรม รวมทัง้การสื่อสารและการด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็นเกี่ยวกับการ

ประชุม การฝึกอบรมหรือสัมมนาและกจิกรรมดังกล่าว เช่น การเชญิประชุมหรือฝึกอบรม การ

ลงทะเบยีนประชมุหรอืฝึกอบรม การจัดท าเอกสารประกอบการประชมุและรายงานการประชมุ หรอื

ส ารวจความคดิเห็นและประเมนิผลจากการเขา้ร่วม รวมทัง้ขัน้ตอนการจัดเตรยีมรถโดยสาร อาหาร 

ทีพ่ัก และสถานทีต่า่งๆ เพือ่การประชมุ ฝึกอบรมหรอืสัมมนา และกจิกรรมดังกลา่ว เป็นตน้ 

2. เพือ่การรักษาความปลอดภัยภายในบรเิวณอาคารและสถานทีข่องกลุม่บรษัิท รวมถงึการบันทกึภาพ

ภายในบรเิวณอาคารและสถานทีข่องกลุม่บรษัิทดว้ยกลอ้งโทรทัศน์วงจรปิด และการตรวจสอบและ

ยนืยันตัวตนเพือ่การเขา้ – ออกบรเิวณอาคารและสถานทีข่องกลุม่บรษัิท 

3. เพือ่การตรวจตราและตรวจสอบการใชร้ะบบสารสนเทศภายในของกลุ่มบรษัิททีไ่ดส้่งโดยใชบั้ญช ี

เครอืขา่ย และอปุกรณ์เครือ่งใชท้ีก่ลุม่บรษัิทไดใ้หก้ับเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล และเก็บขอ้มูลจราจร

ทางคอมพิวเตอร์เมื่อมีการเขา้ใชง้านระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ของกลุ่มบริษัท ตาม

พระราชบัญญัตวิา่ดว้ยการกระท าผดิเกีย่วกับคอมพวิเตอร์ พ.ศ. 2560 และนโยบายของกลุ่มบรษัิท

ทีเ่กีย่วขอ้ง 

4. เพือ่ใหค้วามชว่ยเหลอืฉุกเฉนิแกเ่จา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลในระหวา่งปฏบัิตงิานใหแ้กก่ลุม่บรษัิท 

5. เพือ่การด าเนินการวางแผน รายงาน ประเมนิ และวเิคราะหข์อ้มูล ส าหรับการด าเนินงานของกลุ่ม

บรษัิท 

6. เพื่อการบรหิารความเสี่ยง การป้องกันและตรวจสอบ การรายงาน และการบรหิารจัดการภายใน

องคก์ร ตามทีก่ าหนดในกฎหมาย ค าสั่งหรอืระเบยีบภายในของกลุ่มบรษัิท รวมถงึการพจิารณาเรือ่ง

รอ้งเรยีนการทุจรติหรอืประพฤตมิชิอบภายในกลุ่มบรษัิท เชน่ การตรวจสอบภายในของกลุม่บรษัิท 

การตรวจสอบและป้องกันการทจุรติ หรอืการกระท าอืน่ใดทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมาย เป็นตน้ 

7. เพื่อการสืบสวน สอบสวน ตามกระบวนการทางกฎหมายและกฎระเบียบอื่นใด เพื่อปฏิบัตติาม

กฎหมาย กฎเกณฑ ์ค าสั่ง ขอ้ก าหนดและหนา้ทีต่ามกฎหมายของไทยและต่างประเทศของกลุ่ม

บรษัิท เพือ่รายงานหรอืเปิดเผยขอ้มูลต่อหน่วยงานราชการตามกฎหมาย เช่น กรมสรรพากร หรอื

เมือ่ไดร้ับหมายเรยีก หมายบังคับคดจีากเจา้หนา้ทีต่ ารวจ หน่วยงานราชการ ศาล หรอืหน่วยงาน

บังคับใชก้ฎหมายอื่นๆ รวมทัง้เพื่อการด าเนินกระบวนการยุตธิรรม การก่อตัง้สทิธิเรยีกรอ้งตาม

กฎหมาย การปฏบัิตติามหรอืการใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรอืการยกขึน้ต่อสูส้ทิธเิรยีกรอ้ง

ตามกฎหมาย 
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8. เพือ่การโอนสทิธ ิหนา้ที ่และผลประโยชนใ์ดๆ ตามสัญญาระหวา่งท่านกับกลุม่บรษัิท เชน่ การควบ

รวมกจิการหรอืการโอนสัญญาซึง่ไดก้ระท าโดยชอบดว้ยกฎหมาย 

 

3. แหลง่ทีม่าของขอ้มลูสว่นบคุคล  

 กลุม่บรษัิทอาจเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลจากแหลง่ตา่งๆ ไดแ้ก ่

3.1. ไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลโดยตรง เช่น เมือ่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลตดิต่อสอบถาม

ขอ้มูลต่างๆ กับกลุ่มบรษัิท การสมัครงานกับกลุ่มบรษัิท รวมถงึการน าส่งเอกสารประกอบการสมัคร การท า

แบบสอบถาม ขัน้ตอนการด าเนินการตามค าขอก่อนเขา้ท าสัญญา การลงนามในสัญญา การแนบเอกสาร

ประกอบการท าสัญญา การยืน่ขอ้เรยีกรอ้งหรอืค ารอ้งขอใชส้ทิธติ่างๆ ต่อกลุ่มบรษัิท การตดิต่อกลุ่มบรษัิทผ่าน

ชอ่งทางต่างๆ (เชน่ ทางโทรศัพท ์ทางไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส)์ การเขา้ร่วมประชมุ การฝึกอบรมหรอืสัมมนา 

หรอืการด าเนนิกจิกรรมภายใตอ้ านาจหนา้ทีข่องกลุ่มบรษัิท หรอืการเขา้รว่มกจิกรรมตา่งๆ ของกลุม่บรษัิท (เชน่ 

การบันทกึภาพนิง่ ภาพเคลือ่นไหว และ/หรอืเสยีง) นอกจากนี้ กลุ่มบรษัิทอาจมกีารจัดเก็บขอ้มูลโดยอัตโนมัต ิ

(เชน่ เมือ่เจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลเขา้ใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศของกลุม่บรษัิท หรอืเมือ่เจา้ของขอ้มูลส่วน

บคุคลเขา้ใชง้านเว็บไซตข์องกลุม่บรษัิท) 

3.2. ไดรั้บขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลจากแหลง่อืน่ เชน่ หน่วยงานตน้สังกัดของเจา้ของขอ้มลูสว่น

บคุคล บุคคลอา้งองิซึง่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดใ้หข้อ้มูลไวแ้ก่กลุ่มบรษัิท ตัวแทนจัดหางาน นายจา้งจากที่

ท างานเก่า โรงพยาบาล ศูนยร์ับฝากหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เอกสารของทางราชการ หน่วยงานราชการ 

หน่วยงานของรัฐ หรอืแหลง่ขอ้มลูสาธารณะอืน่ๆ เชน่ ขอ้มลูทีค่น้หาไดท้างอนิเทอรเ์น็ต เป็นตน้  

 

4. ขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่ก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผย 

ขอ้มูลส่วนบุคคลทีก่ลุ่มบรษัิทเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจากเจา้ของ

ขอ้มลูสว่นบคุคลโดยตรง จากแหลง่ขอ้มลูสาธารณะ จากระบบอัตโนมัตผิา่นชอ่งทางตา่งๆ และจากแหลง่อืน่ ประกอบดว้ย 

4.1 ขอ้มูลทีใ่ชร้ะบุตัวตนเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น ชือ่ นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกดิ อายุ เพศ รูปถ่าย สัญชาต ิ

หมายเลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี หมายเลขประจ าตัวผูถ้อืหุน้ หมายเลขและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หนังสอื

เดนิทาง (Passport) หรอืใบอนุญาตขับขี ่ส าเนาทะเบยีนบา้น ส าเนาเล่มจดทะเบยีนรถ ลายมอืชือ่ สถานภาพ

สมรส สถานภาพการเกณฑท์หาร  เป็นตน้ 

4.2 ขอ้มลูการตดิตอ่ เชน่ ทีอ่ยู่อาศัย หมายเลขโทรศัพท ์อเีมล ขอ้มูลการตดิต่อทางโซเชยีล และรายละเอยีดบคุคล

ทีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ เป็นตน้  

4.3 ขอ้มลูทางการเงนิหรอืขอ้มลูการท าธุรกรรม เชน่ หมายเลขบัญชธีนาคาร เป็นตน้ 

4.4 ขอ้มูลเกีย่วกับคุณวฒุ ิความสามารถ ศักยภาพ ทักษะและคณุสมบัตอิืน่ๆ ของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล เชน่ วุฒิ

การศกึษา สถาบันการศกึษา ประวัตกิารศกึษา ประวัตกิารฝึกอบรม ผลการศกึษา ผลการทดสอบ ความสามารถ

ดา้นภาษา และความสามารถอืน่ๆ ขอ้มลูใบอนุญาตท างานและใบประกาศนยีบัตร เป็นตน้ 

4.5 ขอ้มูลเกี่ยวกับประสบการณ์ท างานและการจา้งงานในอดีต เช่น ต าแหน่งงานเก่า รายละเอียดของนายจา้ง 

เงนิเดอืนและคา่ตอบแทน สวัสดกิารทีไ่ดร้ับ เป็นตน้ 

4.6 ขอ้มูลการจา้งงาน เช่น หมายเลขประจ าตัวพนักงาน ต าแหน่งงาน สังกัดหน่วยงาน สถานทีป่ฏบัิตงิาน ระดับ

พนักงาน ประเภทพนักงาน วันเขา้งาน วันเขา้ต าแหน่ง วันเขา้ระดับ ค่าจา้ง สทิธปิระโยชน์ สวัสดกิาร การกูย้มื

เงนิ การลางาน การขาดงาน เวลาการท างานตา่งๆ การแตง่ตัง้ การโยกยา้ย การเปลีย่นต าแหน่ง การประเมนิผล

ทดลองงาน การประเมนิผลการปฏบัิตงิาน การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน การลาออก เป็นตน้ 

4.7 ขอ้มูลจรรยาบรรณและวนัิย  เชน่ การรอ้งเรยีน การรอ้งทกุข ์การสอบสวน การลงโทษทางวนัิย การเปิดเผยการ

ประกอบอาชพีอืน่และความขัดแยง้ผลประโยชนอ์ันอาจจะเกดิขึน้ได ้เป็นตน้ 

4.8 ขอ้มลูการใชง้านและการเขา้ถงึระบบสารสนเทศ คอมพวิเตอร ์ระบบงาน เว็บไซต ์แอปพลเิคชัน ระบบโครงข่าย 

อุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส์ ระบบอเีมล เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับนโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศของกลุ่มบรษัิทและ

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ หมายเลขประจ าเครือ่งคอมพวิเตอร ์(IP address) รหัสประจ าตัวอปุกรณ์ ขอ้มูลทีก่ลุ่ม

บรษัิทเก็บรวบรวมผ่านคุกกี ้(Cookie ID) หรอืเทคโนโลยอีืน่ทีม่ลีักษณะเดยีวกัน ขอ้มูลบัญชผีูใ้ชง้านส าหรับใช ้

งานระบบสารสนเทศของกลุม่บรษัิท (Username, Password) ขอ้มลูจราจรทางคอมพวิเตอร ์(Log) เป็นตน้ 

4.9 ขอ้มูลบุคคลทีส่าม เชน่ ขอ้มลูคู่สมรส ขอ้มูลบุตร ขอ้มูลบดิามารดา ขอ้มูลผูร้ับผลประโยชน์จากสวัสดกิารต่างๆ 

ขอ้มลูผูต้ดิตอ่ฉุกเฉนิ และบคุคลอา้งองิ เป็นตน้ 
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4.10 ขอ้มูลอืน่ๆ เชน่ สัดสว่นการถอืหุน้ ความคดิเห็น เสยีง ภาพนิง่ ภาพเคลือ่นไหว รวมถงึการเขา้รว่มกจิกรรมทีก่ลุ่ม

บรษัิทจัดขึน้ทัง้ภายในและภายนอก การตอบแบบส ารวจหรือแบบประเมนิผลใดๆ ทัง้ช่องทางออนไลน์และ

เอกสาร ขอ้มลูเกีย่วกับยานพาหนะ เป็นตน้ 

 ทัง้นี้ ในกรณีทีข่อ้มูลส่วนบุคคลทีก่ลุ่มบรษัิทเก็บรวบรวมขา้งตน้เป็นขอ้มูลทีจ่ าเป็นต่อกลุ่มบรษัิทในการปฏบัิตติาม

กฎหมายตา่งๆ ทีใ่ชบั้งคับหรอืการปฏบัิตติามสัญญา หากเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลปฏเิสธไมใ่หข้อ้มลูส่วนบคุคลทีจ่ าเป็นตามทีไ่ดร้ะบุ

ไวด้า้นบน ซึง่ตอ้งใชเ้พือ่ปฏบัิตติามกฎหมายหรอืสัญญา กลุม่บรษัิทอาจมคีวามรับผดิตามกฎหมายและ/หรอืไม่สามารถบรหิารหรอื

จัดการสัญญาหรอือ านวยความสะดวกแกเ่จา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลได ้

 ในบางกรณี กลุ่มบรษัิทอาจเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหว เชน่ ขอ้มูลศาสนา หมู่โลหติ ขอ้มูลสุขภาพ ความ

พกิารและสภาพเฉพาะ ผลตรวจสอบสารเสพตดิ พฤตกิรรมทางเพศ ขอ้มูลสหภาพแรงงาน ขอ้มูลจ าลองลายนิว้มอื โดยไดร้ับความ

ยนิยอมโดยชดัแจง้จากเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลหรอืตามทีก่ฎหมายก าหนด โดยกลุ่มบรษัิทจะใชค้วามพยายามอยา่งดทีีส่ดุในการจัด

ใหม้มีาตรการรักษาความปลอดภัยทีเ่พยีงพอเพือ่คุม้ครองขอ้มูลสว่นบคุคลทีม่คีวามออ่นไหวนี ้  

5.  ขอ้มลูสว่นบคุคลของผูเ้ยาว ์คนไรค้วามสามารถ และคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 

ในบางกรณี กลุ่มบรษัิทอาจมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลซึง่เป็นผูเ้ยาว์ คนไร ้

ความสามารถ หรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ ในกรณีดังกลา่ว กลุ่มบรษัิทจะปฏบัิตติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับการประมวลผลขอ้มูล

สว่นบุคคลของผูเ้ยาว ์คนไรค้วามสามารถ และคนเสมอืนไรค้วามสามารถ ซึง่รวมถงึการขอความยนิยอมจากผูแ้ทนโดยชอบธรรม ผู ้

อนุบาล หรอืผูพ้ทิักษ์ ตามทีก่ฎหมายก าหนด หากกลุ่มบรษัิทไม่มเีหตุอันชอบดว้ยกฎหมายประการอืน่นอกเหนือจากการขอความ

ยนิยอมในการเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลดังกลา่ว 

6. การเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลใหบ้คุคลอืน่ 

ในการด าเนินการตามวัตถุประสงคท์ีร่ะบุไวใ้นนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบับนี้ กลุ่มบรษัิทอาจเปิดเผย

ขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลใหแ้กบ่คุคลภายนอกดังตอ่ไปนี ้

6.1 บรษัิทย่อย บรษัิทในกลุม่ และบรษัิทในเครอื ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ เพือ่วัตถุประสงคใ์นการประมวลผล

ขอ้มลูสว่นบคุคลตามทีร่ะบไุวใ้นนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลฉบับนี ้ 

6.2 ตัวแทน ผูใ้หบ้รกิาร ผูร้ับจา้ง และ/หรือ ผูร้ับจา้งช่วง ส าหรับการด าเนินงานใดๆ ใหแ้ก่กลุ่มบรษัิท เช่น ผู ้

ใหบ้รกิารขนส่ง ผูต้รวจสอบบัญช ีทนายความ ทีป่รกึษากฎหมายและภาษี ทีป่รกึษาใดๆ ผูใ้หบ้รกิารเกีย่วกับ

กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของกลุ่มบรษัิท สถาบันอบรม ผูใ้หบ้ริการทดสอบคุณสมบัตแิละ

ความสามารถดา้นต่างๆ ผูใ้หบ้รกิารเกีย่วกับการจ่ายเงนิเดอืน ผูใ้หบ้รกิารเก็บขอ้มูลหรอืเอกสาร โรงพมิพ ์ผูร้ับ

จา้งพัฒนาและดูแลระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ผูใ้หบ้รกิารส ารวจความคดิเห็นและความผกูพัน ผูใ้หบ้รกิารการ

เดนิทาง ผูจั้ดการกองทุนส ารองเลีย้งชพี ผูใ้หบ้รกิารดา้นคณิตศาสตรป์ระกันภัย ผูใ้หบ้รกิารจัดประชมุออนไลน์ 

เป็นตน้  

6.3 ลกูคา้ ผูจั้ดหา และคูค่า้ของกลุม่บรษัิท 

6.4 โรงพยาบาล และสถานพยาบาล 

6.5 บรษัิทประกันภัย  

6.6 ธนาคาร หรอืสถาบันการเงนิเพือ่การช าระค่าจา้งและค่าตอบแทนอืน่ๆ หรอืเพือ่การท าธุรกรรมตา่งๆ เชน่ การท า

สัญญาซือ้ขายเงนิตราตา่งประเทศลว่งหนา้ เป็นตน้  

6.7 หน่วยงานราชการ หน่วยงานก ากับดูแล องค์กรอสิระ หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายก าหนด รวมถึงเจา้

พนักงานซึง่ใชอ้ านาจหรอืปฏบัิตหินา้ทีต่ามกฎหมาย เช่น ศาล ต ารวจ กรมสรรพากร กรมพัฒนาฝีมอืแรงงาน 

กระทรวงแรงงาน ส านักงานประกันสังคม ศนูยร์ับฝากหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย คณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

และอนุรักษ์พลังงาน กรมธุรกจิพลังงาน ส านักงานปรมาณูเพือ่สันต ิสถาบันเทคโนโลยนีิวเคลยีรแ์ห่งชาต ิกรม

อตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร่ กรมการจัดหางาน ส านักงานตรวจคนเขา้เมอืง ส านักงานขนส่ง กรมการ

คา้ตา่งประเทศ กระทรวงพาณชิย ์กระทรวงอตุสาหกรรม ส านักนโยบายและแผน เป็นตน้ 

6.8 เปิดเผยตอ่สาธารณะผา่นชอ่งทางตา่งๆ เชน่ กระดานแจง้ขา่วสาร รายงานประจ าปี สือ่ออนไลนห์รอืเว็บไซตข์อง

กลุม่บรษัิท เป็นตน้ 

 

 

 

 



 

7 

 

กลุ่มบรษัิทจะก าหนดใหผู้ท้ีไ่ดร้ับขอ้มูลส่วนบุคคลมมีาตรการปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล

อยา่งเหมาะสมและประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลดังกลา่วเทา่ทีจ่ าเป็นเทา่นัน้ และด าเนนิการเพือ่ป้องกันไมใ่หบ้คุคลอืน่ใชห้รอืเปิดเผย

ขอ้มลูสว่นบคุคลโดยทีม่ไิดรั้บความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล  

 

7. การสง่ขอ้มลูสว่นบคุคลไปยงัตา่งประเทศ 

7.1 กลุ่มบรษัิทอาจส่งหรอืโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไปยังบรษัิทในเครอืหรอืบุคคลอืน่ใน

ต่างประเทศในกรณีทีจ่ าเป็นเพือ่การปฏบัิตติามสัญญา/ขอ้ตกลง ซึง่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญา หรอื

เพือ่การด าเนนิงานทีจ่ าเป็นของกลุม่บรษัิท 

7.2 กลุ่มบรษัิทอาจเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลบนคอมพวิเตอร์ เซริ์ฟเวอร์ หรือคลาวด์ที่

ใหบ้รกิารโดยบุคคลอืน่ในต่างประเทศ และอาจใชโ้ปรแกรมหรอืแอปพลเิคชันของบุคคลอืน่ในรูปแบบของการ

ใหบ้รกิารซอฟทแ์วรส์ าเร็จรูปและรูปแบบของการใหบ้รกิารแพลตฟอรม์ส าเร็จรูปในการประมวลผลขอ้มูลส่วน

บคุคลของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล แต่กลุ่มบรษัิทจะไม่อนุญาตใหบ้คุคลทีไ่ม่เกีย่วขอ้งสามารถเขา้ถงึขอ้มูลส่วน

บคุคลได ้และจะก าหนดใหบ้คุคลอืน่เหลา่นัน้ตอ้งมมีาตรการคุม้ครองความมั่นคงปลอดภัยทีเ่หมาะสม  

7.3 ในกรณีทีม่กีารส่งขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ กลุ่มบรษัิทจะท าใหแ้น่ใจว่า

ประเทศปลายทางหรอืองคก์ารระหว่างประเทศทีรั่บขอ้มูลส่วนบุคคลมมีาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลที่

เพยีงพอ และกลุ่มบรษัิทจะจัดใหม้มีาตรการการคุม้ครองและรักษาความปลอดภัยทีเ่หมาะสม และจะปฏบัิตติาม

พระราชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถงึการขอความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล

ส าหรับการสง่หรอืโอนขอ้มลูสว่นบคุคลไปยังตา่งประเทศหากจ าเป็นตอ้งปฏบัิตติามทีก่ฎหมายก าหนด 

 

8.  ระยะเวลาในการเก็บขอ้มลูสว่นบคุคล 

8.1 กลุ่มบรษัิทจะจัดเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลตามมาตรการเชงิเทคนิค (Technical 

Measure) และมาตรการเชงิบรหิารจัดการ (Organizational Measure) โดยค านงึถงึความถูกตอ้ง ครบถว้น และ

ความเป็นปัจจุบันของขอ้มูลส่วนบุคคล และเก็บรักษาไวต้ามระยะเวลาเท่าทีจ่ าเป็นเพือ่วัตถุประสงคใ์นการเก็บ

รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ซึ่งไดร้ะบุไวใ้นนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบับนี้ 

หลักเกณฑท์ีใ่ชก้ าหนดระยะเวลาเก็บ ไดแ้ก่ ระยะเวลาทีก่ลุม่บรษัิทยังคงด าเนนิความสัมพันธก์ับเจา้ของขอ้มูล

สว่นบคุคล และอาจเก็บตอ่ไปตามระยะเวลาทีจ่ าเป็นเพือ่การปฏบัิตติามกฎหมายหรอืตามอายคุวามทางกฎหมาย 

เพือ่การก่อตัง้สทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย การปฏบัิตติามหรอืการใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรอืการยกขึน้

ต่อสูส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรอืเพือ่เหตุอืน่ตามนโยบายและขอ้ก าหนดภายในของกลุ่มบรษัิท ทัง้นี้ หาก

ภายหลังมกีารเปลีย่นแปลงวัตถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล กลุ่มบรษัิทจะประกาศหรอืแจง้ให ้

เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลไดร้ับทราบ  

8.2 กรณีทีก่ลุ่มบรษัิทเก็บรวบรวม หรอืใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล โดยขอความยนิยอมจาก

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล กลุ่มบรษัิทจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลดังกล่าวจนกว่าเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล

จะแจง้ขอเพกิถอนความยนิยอม และกลุ่มบรษัิทไดด้ าเนนิการตามค าขอของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลแลว้เสร็จ

สมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบรษัิทจะยังเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเท่าทีจ่ าเป็นส าหรับ

บันทกึเป็นประวัตวิ่าเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเคยเพกิถอนความยนิยอม เพือ่ใหก้ลุ่มบรษัิทสามารถตอบสนองต่อ

ค าขอของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลในอนาคตได ้

8.3 กลุ่มบรษัิทจัดใหม้รีะบบการตรวจสอบเพือ่ด าเนนิการลบหรอืท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลเมือ่พน้ก าหนดระยะเวลา

การเก็บรักษาหรอืทีไ่มเ่กีย่วขอ้งหรอืเกนิความจ าเป็นตามวัตถปุระสงคใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลนัน้ 

8.4 กลุม่บรษัิทอาจใชบ้รกิารสารสนเทศของผูใ้หบ้รกิารซึง่เป็นบคุคลภายนอก เพือ่ใหด้ าเนนิการเก็บรักษาขอ้มลูสว่น

บุคคล ซึง่ผูใ้หบ้รกิารนัน้จะตอ้งมมีาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย โดยหา้มด าเนินการเก็บรวบรวม ใช ้หรอื

เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลนอกเหนอืจากทีก่ลุม่บรษัิทก าหนด 

9. มาตรการรกัษาความม ัน่คงปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบคุคล  

9.1 กลุ่มบรษัิทตระหนักถงึความส าคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและความลับของขอ้มูลส่วนบุคคลของ

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล กลุ่มบรษัิทจงึก าหนดใหม้มีาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอ้มูลส่วน

บคุคลอยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้งกับพระราชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 เพือ่ป้องกันการสูญ

หาย การเขา้ถงึ ท าลาย ใช ้เปลีย่นแปลง แกไ้ขหรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่มอี านาจหรอืโดยไม่ชอบ

ดว้ยกฎหมาย ตลอดจนการป้องกันมใิหม้กีารน าขอ้มูลส่วนบุคคลไปใชโ้ดยมไิดรั้บอนุญาต ทัง้นี้ เป็นไปตามที่

ก าหนดในนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรข์องกลุ่มบรษัิท เชน่ วธิกีารเขา้รหัสขอ้มูล การก าหนด

สทิธใินการเขา้ถงึหรอืใชข้อ้มลูสว่นบุคคล เป็นตน้ รวมตลอดถงึการใหก้ารฝึกอบรมบคุลากรทีเ่กีย่วขอ้งของกลุ่ม

บรษัิทเกีย่วกับความส าคัญและการด าเนนิการปกป้องขอ้มลูสว่นบคุคล 
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9.2 ขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทีก่ลุ่มบรษัิทไดรั้บมา และเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลทีม่คีวามถูกตอ้ง

และเป็นปัจจุบัน จะถูกน าไปใชใ้หเ้ป็นไปตามวัตถุประสงค์การด าเนินงานของกลุ่มบรษัิทตามทีก่ าหนดไวใ้น

นโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคลฉบับนีเ้ทา่นัน้ และกลุม่บรษัิทจะด าเนนิมาตรการทีเ่หมาะสมและรัดกมุเพือ่

คุม้ครองสทิธขิองเจา้ของขอ้มูลสว่นบคุคล ตลอดจนการจัดใหม้กีารทบทวนมาตรการดังกล่าวเมือ่มคีวามจ าเป็น 

หรอืเมือ่เทคโนโลยเีปลีย่นแปลงไปเพือ่ใหม้ปีระสทิธภิาพในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอ้มูลสว่นบุคคล

ทีเ่หมาะสมอยูเ่สมอ 

9.3 กรณีทีก่ลุ่มบรษัิทมอบหมายใหบุ้คคลอืน่ด าเนนิการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตามค าสั่งหรอืในนามของกลุ่ม

บรษัิท กลุ่มบรษัิทจะก ากับดูแลบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสมเพือ่ใหม้ั่นใจไดว้่าบุคคลดังกล่าวจะรักษาความ

มั่นคงปลอดภัยของขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

พ.ศ. 2562 

10. สทิธใินขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล 

 เจา้ของขอ้มูลสว่นบุคคลมสีทิธติามทีก่ าหนดไวโ้ดยพระราชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถงึสทิธิ

ตา่งๆ ดังนี ้

10.1 สทิธใินการเพกิถอนความยนิยอม  

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสทิธิขอเพกิถอนความยนิยอมที่ใหไ้วแ้ก่กลุ่มบรษัิท ในการเก็บรวบรวม ใช ้หรือ

เปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลเมือ่ใดก็ได ้เวน้แต่การเพกิถอนความยนิยอมจะมขีอ้จ ากัด

โดยกฎหมายหรอืสัญญาทีใ่หป้ระโยชนแ์กเ่จา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล  

ทัง้นี้ การเพกิถอนความยนิยอมจะไมส่่งผลกระทบต่อการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลทีเ่จา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล

ไดใ้หค้วามยนิยอมแกก่ลุม่บรษัิทกอ่นหนา้แลว้โดยชอบดว้ยกฎหมาย 

10.2 สทิธใินการเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบคุคล  

เจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลมสีทิธขิอเขา้ถงึและขอรับส าเนาขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลซึง่อยูใ่น

ความรับผดิชอบของกลุ่มบรษัิท รวมถงึขอใหก้ลุ่มบรษัิทเปิดเผยถงึการไดม้าซึง่ขอ้มูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่

เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลไมไ่ดใ้หค้วามยนิยอม 

10.3 สทิธใินการใหส้ง่หรอืโอนขอ้มลูสว่นบคุคล 

ในกรณีที่กลุ่มบรษัิทไดท้ าใหข้อ้มูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใชง้านโดยทั่วไปไดด้ว้ย

เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ท างานไดโ้ดยอัตโนมัติและสามารถใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลไดด้ว้ยวิธีการ

อัตโนมัต ิเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมสีทิธขิอรับขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลจากลุ่มบรษัิทได ้

รวมทัง้มสีทิธขิอใหก้ลุม่บรษัิทสง่หรอืโอนขอ้มูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผูค้วบคุมขอ้มลูสว่นบคุคลอืน่

ไดต้ามทีก่ฎหมายก าหนด 

10.4 สทิธใินการคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล  

เจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลมสีทิธใินการคัดคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มูล

สว่นบคุคลไดต้ามทีก่ฎหมายก าหนด 

10.5 สทิธใินการลบขอ้มลูสว่นบคุคล  

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสทิธิขอใหก้ลุ่มบรษัิทลบหรือท าลายหรือท าใหข้อ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลที่ไม่

สามารถระบตุัวตนไดด้ว้ยเหตตุามทีก่ฎหมายก าหนด 

10.6 สทิธใินการระงบัการใชข้อ้มลูสว่นบคุคล 

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมสีทิธขิอใหก้ลุ่มบรษัิทระงับการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลดว้ย

เหตตุามทีก่ฎหมายก าหนด 

10.7 สทิธใินการขอแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลใหถ้กูตอ้ง 

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสทิธขิอใหก้ลุ่มบรษัิทแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อให ้

ขอ้มลูสว่นบคุคลดังกลา่วถกูตอ้ง เป็นปัจจุบัน สมบรูณ์ และไมก่อ่ใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ 

10.8 สทิธใินการรอ้งเรยีน  

เจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลสามารถรอ้งเรยีนต่อคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล ในกรณีทีก่ลุม่บรษัิทหรอืผู ้

ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล รวมทัง้ลกูจา้งหรอืผูรั้บจา้งของกลุม่บรษัิทหรอืผูป้ระมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลฝ่าฝืน

หรอืไมป่ฏบัิตติามพระราชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562  
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ทัง้นี้ กลุม่บรษัิทจะพจิารณาและแจง้ผลการพจิารณาตามค ารอ้งขอใชส้ทิธขิองเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลโดยเร็วภายใน 

30 วัน นับแต่วันทีก่ลุ่มบรษัิทไดรั้บค ารอ้งขอดังกล่าว ซึง่เจา้ของขอ้มูลสว่นบุคคลสามารถขอใชส้ทิธติามกฎหมายผ่านทางเว็บไซต์

ของกลุ่มบริษัท https://www.tatasteelthailand.com ตามแบบฟอร์มที่กลุ่มบริษัทไดก้ าหนดไว  ้(โดยเริ่มใชส้ิทธิไดเ้มื่อ

พระราชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลมผีลใชบั้งคับ) อนึ่ง กลุ่มบรษัิทสงวนสทิธิท์ี่จะปฏเิสธหรอืไม่ด าเนินการตามค ารอ้งขอ

ดังกลา่วไดใ้นกรณีทีก่ฎหมายก าหนด 

ในกรณีทีก่ลุ่มบรษัิทเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลไวก้่อนวันทีพ่ระราชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มี

ผลใชบั้งคับ กลุ่มบรษัิทจะเก็บรวบรวมและใชข้อ้มูลสว่นบุคคลนัน้ตอ่ไปตามวัตถปุระสงคเ์ดมิ ทัง้นี้ หากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไม่

ประสงคใ์หก้ลุ่มบรษัิทเก็บรวบรวมและใชข้อ้มูลส่วนบุคคลดังกล่าว สามารถแจง้เพกิถอนความยนิยอมไดต้ามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นขอ้ 

10.1 

11. บนัทกึผูเ้ขา้ชมเว็บไซต ์(Log Files) 

Log Files หมายถงึ ไฟลข์อ้มูลจราจรทางคอมพวิเตอร ์เป็นขอ้มูลทีเ่กีย่วกับการตดิต่อสือ่สารของระบบคอมพวิเตอร ์

แสดงถงึแหล่งก าเนดิ ตน้ทาง ปลายทาง เสน้ทาง วันที ่เวลา ปรมิาณ ระยะเวลา หรอือืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการตดิต่อสือ่สารของระบบ

คอมพวิเตอร ์ซึง่กลุ่มบรษัิทมรีะบบในการจัดเก็บบันทกึการเขา้ออกเว็บไซตข์องกลุ่มบรษัิททีส่ามารถเชือ่มโยงขอ้มูลดังกล่าวกับ

ขอ้มูลทีร่ะบุตัวบุคคลได ้เชน่ หมายเลขไอพ ี(IP Address) เว็บไซตท์ีเ่ขา้ออกก่อนและหลัง และประเภทของโปรแกรมเบราวเ์ซอร ์

(Browser) เป็นตน้ โดยกลุ่มบรษัิทจะแจง้ใหผู้เ้ขา้ชมเว็บไซตข์องกลุ่มบรษัิทไดร้ับทราบและใหค้วามยนิยอมแก่กลุ่มบรษัิทในการ

เก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลดังกลา่วตามทีก่ฎหมายก าหนด 

12. เจา้หนา้ทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล  

กลุ่มบรษัิทปฏบัิตติามพระราชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยแต่งตัง้เจา้หนา้ทีคุ่ม้ครองขอ้มูลส่วน

บุคคล (Data Protection Officer : DPO) เพือ่ตรวจสอบการด าเนินการของกลุ่มบรษัิททีเ่กีย่วกับการเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผย

ขอ้มูลส่วนบุคคลใหส้อดคลอ้งกับพระราชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถงึกฎหมายอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับการ

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ กลุ่มบรษัิทไดจั้ดท านโยบาย ระเบยีบ หรอืค าสั่งใหพ้นักงานและผูเ้กีย่วขอ้งด าเนนิการตามที่

ก าหนดไว ้เพือ่ใหก้ารด าเนนิงานตามนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลฉบับนีเ้ป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ยและเป็นไปตามกฎหมาย

ทกุประการ 

13. ชอ่งทางการตดิตอ่กบักลุม่บรษิทั 

ในกรณีทีม่ขีอ้สงสัยหรอืตอ้งการสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกับการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล การเก็บรวบรวม ใช ้

หรอืเปิดเผยขอ้มูลสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบคุคล การใชส้ทิธขิองเจา้ของขอ้มูลสว่นบคุคล หรอืมขีอ้รอ้งเรยีนใดๆ เจา้ของ

ขอ้มลูสว่นบคุคลสามารถตดิตอ่กลุม่บรษัิทไดท้ี ่

13.1  สว่นทรัพยากรบุคคลกลางและส านักงานใหญ ่บรษัิท ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เลขที ่555 อาคาร

รสา ทาวเวอร์  2 ชั ้น  20 ถนนพหลโยธิน  แขวง จตุ จั ก ร  เ ขตจตุ จั ก ร  ก รุ ง เทพมหานค ร  1 0 900                         

โทรศัพท ์0-2937-1000 Email: hrtsth@tatasteelthailand.com  

 

13.2 สว่นทรัพยากรบคุคล บรษัิท ทาทา สตลี การผลติ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  

 โ ร ง ง า น  NTS เ ล ข ที่  351 ห มู่ ที่  6 ต า บ ล บ่ อ วิ น  อ า เ ภ อ ศ รี ร า ช า  จั ง ห วั ด ช ล บุ รี  20230                              

โทรศัพท ์038-345-355 Email: hrnts@tatasteelthailand.com 

 โรงงาน SCSC เลขที่ 1 ถนนไอ-เจ็ด ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150       

โทรศัพท ์038-683-968 Email: hrscsc@tatasteelthailand.com 

 โรงงาน SISCO เลขที่  49 หมู่ที่  11 ต าบลบางโขมด อ า เภอบ า้นหมอ  จั งห วัดสระบุ รี  18270              

โทรศัพท ์036-288-000 Email: hrsisco@tatasteelthailand.com 

13.3 เจา้หนา้ทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล  

 นายเกษม แตงเอีย่ม 

Email: PDPA@tatasteelthailand.com 
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14. การแจง้ประกาศเกีย่วกบันโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลฉบบันี ้ 

สว่นทรัพยากรบุคคล บรษัิท ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และบรษัิท ทาทา สตลี การผลติ (ประเทศไทย)

จ ากัด (มหาชน) จะเป็นผูร้ับผดิชอบเพือ่ใหม้ั่นใจไดว้่านโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลทีไ่ดร้ับอนุมัตฉิบับนี้ และการแกไ้ขเพิม่เตมิ

ใดๆ หากมขีึน้ในอนาคต จะไดรั้บการสือ่สารบนเว็บไซตข์องกลุม่บรษัิท เพือ่เป็นขอ้มลูใหก้ับเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลไดรั้บทราบตอ่ไป  

ทัง้นี้ โดยใหย้กเลกินโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของผูม้สี่วนไดเ้สยีในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกับงานทรัพยากรบุคคล 

ธุรการ ชมุชน สือ่มวลชน และเลขานุการบรษัิทของกลุ่มบรษัิท ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ก่อนหนา้นี้ และใหใ้ช ้

นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลฉบับนีแ้ทน  

วันที ่30 พฤษภาคม 2565 

บรษัิท ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 

(ราจฟี มังกัล) 

กรรมการผูจั้ดการใหญ่ 


