Privacy Policy
POONVANICH CO., LTD.
(IW Serviced Office)
Poonvanich Co., Ltd. (“IW”, “Company”, “we,” “us,” and/or “our”) recognizes the importance of protecting your
personal data for you, (1) a former, existing, or prospective individual customer of our products, goods, and services,
(2) provider or business partner, (3) visitor, shared holder, (4) employee, staff, officer, representative, authorized
person, director where persons in (1) - (4) are collectively referred to as “you”, and those persons in (1) are referred
to as “customer” .
This privacy policy (“Privacy Policy”) applies to our products and services distributed to customers through our
service centers, websites, mobile applications, sales representatives, social networking sites, online communication
channels, pick-up registration for goods and/or services and other channels where we collect your personal data.
However, please read this Privacy Policy in conjunction with the terms and conditions of particular service that you
use.
1. SCOPE OF APPLICATION (DATA SUBJECT WE COLLECT)
1.1 Customer –the person who will buy or buy products and/or receive services or the person who contact for
product/service inquiries, people who are aware of the product information and/or services through various media
and individuals receiving public relations advertisements about products and/or the services of the company and shall
include relevant ordinary persons or represent a juristic person that is a customer, such as executives, directors,
employees, worker, agents, representatives or any other individual whose personal information appears in the
documents involved in the transaction between the company and that juristic person, such as the coordinator, the
order, the recipient of the goods, the payer of the check, etc., as well as the person that the juristic person has
provided the information to the company.
1.2 Partner- the person who will sell or sell the product and/or services to the company, whether registered as
a partner with the company or not, such as a contract party, service provider, consultant, etc. and shall include the
relevant ordinary persons or represent legal entities that are partners such as executives, employees, workers,
representatives, or any other individual whose personal information appears in the documents involved in the
transaction between the company and that juristic person, such as the coordinator, the sender of the goods, check
payer, etc., including the person that the juristic person provided the information to the company.
1.3 Visitor and Shareholder -another person who is not a customer, partner, or operator in the company that
has a relationship in a manner related to the business, such as a worker in a government agency that supervises the
business or supervises the practice according to law Interested parties, participating in business projects or joiner in
business project, parties participating in investments or investors, agents or brokers in providing products or services
to the company and to include relevant ordinary persons or represent that juristic person, such as executives,
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directors, employees, representatives or any other individual whose personal data appears in the documents involved
in the transaction between the company and that juristic person.
1.4 Directors and Employees of the company- personnel operating in the company, including directors and
executives.
2. THE PURPOSE OF COLLECTING, USING OR DISCLOSING PERSONAL DATA
Customer, partner, seller, service provider, shareholder, visitor, director, employee of the company: The
company may process your personal data for the following purposes;
• To coordinate related to the business operations of the company
• To collect and use of your personal data such as first name-surname, position, organization, photos, video
(motion image) which related to operations and activities of the company for publicity through various
channels such as internal email
• To be used as information for registering to use electronic systems, access rights, using the internet, or
others electronic operation systems
• To carry out planning, reporting, and business forecasts, risk management and supervision, including
internal audits and management within the organization including utilize the internal operation about
disbursement of the accounting and finance department
• To provide information on processing about Know Your Customer (personal verification) related to the
company's operations, including business audit or background checks for suitability or risk assessments
before taking decision on business. To proof and identity verification and/or audit of power verification,
delegation and authorization to sign any agreement or contract with the company
• For the processing about transferring of rights, duties and benefits, such as mergers and acquisitions,
separations or others business transfers which have been done legally
• To be a stakeholder database of the company and/or use the information for relationship management or
coordination related to the company’s operation
• To disclose about information that necessary to comply with the assessment criteria on activities that the
company participates in
• For investigation complaints within the organization, fraud prevention, or the implementation of any other
legal process. Including the investigation and management of complaints and allegations relating to the
actions of the company or those involved in transparency and justice to all parties
• To recruit or consider joining of the company's projects or activities, such as field trips, businesses visiting,
donations, seminars, training programs, or other projects which the company operates with third parties
or government agencies etc. Including any actions related to participation in activities such as prizes
winning from quiz, prizes delivering, managing about hygiene and safety such as health insurance etc.

2
PDPA-IW-DC-001.2

• For security within the premises of the company, including the exchange of visitor ID cards before entering
to the area. Recording images of people who come to contact with the company or the company's
premises with CCTV.
• To establish of legal claims, delegation and authorization. Compliance or use of legal claims or fight
against legal claims in various litigation, including proceedings for enforcement of legal cases
• For legal compliance or compliance with a court order, or order of an independent organization, or an
official with legal duties and powers such as observing subpoena, court order, police officer, prosecutor,
government agency including reporting or disclosure information to shareholders, government agencies
to comply with relevant laws
• To comply with public health laws, such as health protection from dangerous diseases or epidemics that
may be transmitted or spread in the kingdom
• For your sanitation and safety management

Customer : The company may process your personal data for additional purposes as follows;
• To approve for the purchase orders of products and/or service including the verification process, authority
verification, delegation and authorization, consideration of the risk management and transactions, and the
implementation of various internal processes, for signing contracts, contractual work, product and service
delivery, including billing of delivery related documents, etc.
• For the benefit in evaluation, improving, products and services development, and promotional programs,
including to explore the satisfaction of the company's products and services in order to suit and meet your
expectation.
• To use as information and documentation for any activities with banks, financial institutions, Department
of Business Development, Revenue Department, Excise Department, Stock Exchange of Thailand,
Securities and Exchange Commission Office and other relevant external agencies
Legal Basis for the collection, use, and disclosure of Personal Data: 1) Contractual Basis, 2) Legitimate
Interests, 3) Legal Obligation
Impact if unable to process personal data: you may not be able to process in business transaction or
cannot fulfill the contract

Partner : The company may process your personal data for additional purposes as follows;
• For the implementation of various processes before signing the contract, such as;
- Partner registration
- Consideration of partner qualifications
- Providing information before the procurement process, such as checking and creating a middle
price, specifying the name and details of the partner in the company's internal system, etc.
- Buying or receiving an auction, attend the presentations related to procurement (if any) or
bargaining and announcement of the winners
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- Bidding invitation, checking on authorization and to submit bidder's bid documents, and considering
the qualifications of the bidder in accordance with procurement process, including where the
proponents are service providers, legal advisor, account advisor, business consultant, and tax
advisor, auditor, financial advisor, financial institution, and financial system development consultant
- Processing Non-Disclosure Agreement
• For the need for transactions between partners and companies such as;
- Identity verification, delegation and authorization checking, including to use as evidence for relevant
transactions
- Implementation of the rules, regulations and various internal processes of the company
- Consideration, process and signing of a trade contract
- Compliance with the contract of employment, service agreement, other commercial agreements
and related agreements or cooperation between the company and the parties, including the
process of requesting and considering relevant documents that may contain personal data of the
directors which are external parties or representatives from government agencies
- Contract examination between the company and its partners, commercial product management,
issuance of work completion certificates
• For compliance with the laws relating to business transactions between partners and the company
• Laws regarding procurement of government agencies, taxation law, laws for inspecting land ownership
benefits
Legal Basis for the collection, use, and disclosure of Personal Data: 1) Contractual Basis, 2) Legitimate
Interests, 3) Legal Obligation
Impact if unable to process personal data: you may not be able to process in business transaction

Visitor and Shareholder : The company may process your personal data for additional purposes as follows;
• For business communication, such as contacting, visiting, meeting, business discussions about products
or services, and company-related projects, including recording details about such communication
• To check the qualifications or assess the suitability before starting business transaction, consideration of
the risk in relevant transaction, proof and identity verification, verification of authorization in signing any
agreement or contract, business status checking, or other forms of background checks and the
implementation of various internal processes of the company
• For consideration, process, signing of the contract or related agreements including the management of
those contract or agreements
• To consider the request to participate in the company's project or project that the company joins with third
parties or government agencies and carry out various operations related to that project
Legal Basis for the collection, use, and disclosure of Personal Data: 1) Contractual Basis, 2) Legitimate
Interests, 3) Legal Obligation
Impact if unable to process personal data: you may not be able to process in business transaction
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Directors and Employees : The company may process your personal data for additional purposes as follows;
•
•
•
•
•
•

To verify the identity as an employee of the company
For coordination with associated companies, including news related to business operations or activities
For compliance with company’s policies and regulations
For coordination with external agencies regarding business operations
For authorization and delegation auditing, including to use as evidence for relevant transactions
To be used as meeting information, operations, providing information before joint procurement process in
accordance with the company's rules, regulations, and internal processes regarding procurement,
documentation, meeting recording or minutes
• To publicize about the implementation of the project, meetings between the company and other companies
• To use as supporting information for qualification examination or suitability in accordance with the contract
or agreements which associated company provides to the company
• For work improvement
Legal Basis for the collection, use, and disclosure of Personal Data: 1) Contractual Basis, 2) Legitimate
Interests, 3) Legal Obligation
Impact if unable to process personal data: you may not be able to process in business transaction or
cannot fulfill the contract
Note: In the case that you do not provide personal data for the purposes as above, the company may not be able to
perform or start the business transaction or manage the contract with you, including may not be able to comply with
relevant laws.
3. TYPES OF PERSONAL DATA WE COLLECT
We may collect or obtain the following types of information which may include your Personal Data directly or
indirectly from you or other sources or through our affiliates and subsidiaries. In some cases, the company may
collect your personal data from other sources such as your agency, staff, secretary, or coordinator, government
agencies or other public sources such as websites or information that can be searched online, etc. ดำเนินกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน ดังต่อไปนี้
3.1 General Personal Data
• Identification information (Identity Data) such as first name, last name, ID card identification number,
passport number, date of birth, gender, age, nationality, signature, photo, professional license, employee
code (only in the case of company employees), driving license information, company car license
information, etc.
• Contact information (Contact Data) such as address, copy of home registration, telephone number, fax
number, email, location (Geolocation), emergency contact, account of social media, LINE ID, secretarial
information, etc.
• Financial data such as bank account numbers etc.
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• Educational information, work experience history, training, expertise and other works pieces etc.
• Communication Data such as information about date, times, locations of contacting, photo or audio
recording data when contacting with the company etc.
• Information about companies such as companies name or departments, location of workplaces, jobs
position, etc.
• Information about preference, characteristics, or personal interest
• CCTV recording
• Meeting information between companies and companies in the group, including information on attendance,
seminars, activities, or other projects organized by the company, with images, animation and/or sound
recorded during the meeting or that activity
• Other necessary information for litigation or enforcement, such as marital status, information about
property or asset etc.
• Comments, suggestions, complaints
• History for joining company’s activities or projects
• Health screening data according to epidemic prevention measures
3.2 Sensitive Personal Data
In general, we will not collect and use religious and blood information that appears in the copy of your
identity card for any particular purpose. If you have given a copy of the identity card to us, we would ask you to
conceal the information. If you do not conceal the above information, we will consider that you allow the company
to conceals those data. And considered that the documents that concealed that data have complete effect and
can be enforced in accordance with all laws. If we are unable to conceal the data due to certain technical
limitations, we will collect and use that information as part of your identity document verification.
In case that the company is required to collect your sensitive personal data, we will ask for your explicit
consent on a case-by-case basis. In this regard, the company may have the processing of sensitive personal
data as follows:
• Health information and/or disability
• Information of body on drug testing results
• Biological information such as fingerprints
4. PERIOD OF RETENTION ON YOUR PERSONAL DATA
Subject to applicable data laws, we will retain your Personal Data for as long as necessary to fulfill the purposes for
which it was collected or to comply with legal, regulatory, and internal requirements. However, we may have to retain
your Personal Data for a longer duration, as required by applicable laws.

6
PDPA-IW-DC-001.2

5. DISCLOSURE
In the implementation of the objectives specified in this notification, we may disclose your information to third parties
as follows;
5.1 Government agencies, regulatory agencies, state enterprises, public organizations, independent
organizations established by law, or other agencies required by law Including officials who use power or perform
duties in accordance with the law, such as the court, police, Revenue Department, Anti-Money Laundering Office,
Department of Skill Development, Department of Labor Protection and Welfare, Legal Execution Department, Office
of the Attorney General etc.
5.2 Agencies, organizations, or persons involved in the exercise of claims, litigation, disputes, complaints or
allegations of fighting of the company, such as parties in a lawsuit, witnesses, etc.
5.3 Representative, contractor/subcontractor and/or service providers such as professional consultants,
transportation service providers, marketing contractor, procurement companies, accommodation and travel providers,
training or seminar activities conductor, media activities contractors, public relations, insurers, auditors, legal advisors,
etc.
5.5 Business relationship (In case that it is necessary for contract which the project implementation together or
joint business)
5.6 Certifying Management System Standards Institutions, such as Certified body ISO Standard
5.7 Shareholders, debenture holders and their representative
5.8 The assignee of any rights, duties and benefits from the company, including those assigned by the assignee
to perform the said actions, such as in the case of restructuring, mergers, separations or business transfers, etc.
6. CROSS-BORDER TRANSFER
In some cases, we may need to disclose your personal data to other countries which may have different
standards for personal data protection from Thailand because we may have companies in the group that are located
overseas including conducting business or having various business transactions with the company overseas.
Therefore, we may need to disclose your personal information to those companies, including government agencies,
professional consultant and relevant persons and need access to such personal information to conduct our business
operations. We may disclose information for litigation or arbitration, which may occur in the future. In addition, we
may collect your personal data on the computer, server, or cloud of foreign service providers and may process data
using the program or the application of the service provider abroad.
However, in the transmission or transferring of such information in any case, we will comply with the Personal
Data Protection Act, B.E. 2562 (2019).
7. YOUR RIGHTS AS A DATA SUBJECT
As you are the owner of personal data (Data Subject), you have the rights as specified by the Personal Data Protection
Act, B.E. 2562 (2019). You can request to exercise your rights in accordance with the channels specified by the
company or through the company's website (www.iwoffice.com). You can use the rights when the personal data
protection law comes into effective as following;
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7.1 Right to Withdraw Consent

7.2 Right to Access

7.3 Data Portability Right
7.4 Right to Object
7.5 Erasure Right

7.6 Right to Restrict Processing
7.7 Rectification Right

7.8 Right to Lodge a Complaint

In case that we have requested your consent, you have the right to withdraw
the consent of processing Personal Data that you have given consent to us,
except for the revocation of consent, which is limited by law or contract that
benefits you. In this regard, the revocation of consent will not affect the
processing of personal data that you have legally consented to.
You may have the right to access or obtain a copy of your Personal Data
we collect, use or disclose about you. Including requesting that we disclose
the acquisition of such information that you have not given consent to us.
You may have the right to obtain or request transferring your Personal Data
that we have hold as required by laws.
You may have the right to object to the collection, use and disclosure of your
Personal Data for certain cases as required by the applicable laws.
You may have the right to ask us to delete, destroy or anonymize your
Personal Data that we collect, use, or disclose except where the retention
of such Personal Data is for compliance with a legal obligation or to
establish, exercise, or defend legal claims. In some case, if we cannot erase
your data which have been kept by an electronic application, we will make
those data to be unidentified.
You may have the right to suspend the use of your Personal Data in certain
cases as required by the applicable laws.
In case that you found your Personal Data that we have hold is incorrect or
you have changed details on your Personal Data, you have the right to ask
us for update the data to be correct, complete, and not misleading.
You have the right to lodge a complaint to competent authority if we breach
or do not comply with the provisions under the Personal Data Protection Act,
B.E. 2562 (2019)

8. REVISION AND AMENDMENTS TO THE PRIVACY POLICY
We reserve the right to modify this Privacy Policy from time to time, so please review it periodically. Any changes to
this Privacy Policy will immediately become effective when we post the revised Privacy Policy on our website and/or
via email. However, if need, we may also proceed for your consent for some cases.
9. OUR CONTACT DETAILS
If you have concerns or questions regarding this policy or if you would like to exercise your rights in relation to your
Personal Data, please contact;
DATA PROTECTION OFFICER (DPO)
POONVANICH CO., LTD. (IW Serviced Office)
Address
: 90/40-41 Sathorn Thani1 Building, 15th Floor, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Telephone
: (+66) 2237-1400 Email : support@iwoffice.com
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นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
บริ ษทั พูลวณิ ชย์ จากัด (IW Serviced Office)
บริษทั พูลวณิชย์ จำกัด ( “บริษทั ฯ”) ให้ควำมสำคัญต่อกำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่ำงเคร่งครัด ใน
กำรกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ำ คู่คำ้ ผูข้ ำยผูใ้ ห้บริกำร ผูม้ ำติดต่อ ผูถ้ อื หุน้ กรรมกำร และพนักงำนของบริษทั ฯ (ซึง่
ต่อไปเรียกว่ำ “ท่ำน”)
บริษทั ฯ ขอแจ้งให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องทุกท่ำนทรำบรำยละเอียดและแนวทำงกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตำมกฎหมำย โดย
ครอบคลุมตัง้ แต่งกำรเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผย ซึง่ อำจเกิดขึน้ ในกำรดำเนินธุรกิจและกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องของบริษทั ฯ นอกจำกนี้
ยังได้แจ้งสิทธิของเจ้ำของข้อมูล และช่องทำงกำรติดต่อกับบริษทั ฯ ตำมรำยละเอียดด้ำนล่ำง
1. กลุ่มเจ้าของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
1.1 ลูกค้า หมำยถึง บุคคลทีจ่ ะซื้อหรือซื้อสินค้ำ และ/หรือรับบริกำรจำก บริษทั ฯ หรือบุคคลอื่นทีต่ ดิ ต่อสอบถำมข้อมูลสินค้ำ
และ/หรือบริกำรของ บริษทั ฯ บุคคลทีร่ บั ทรำบข้อมูลสินค้ำ และ/หรือบริกำรผ่ำนสื่อต่ำง ๆ และบุคคลทีไ่ ด้รบั กำรโฆษณำ
ประชำสัมพันธ์เกีย่ วกับสินค้ำ และ/หรือบริกำรของ บริษทั ฯ และให้หมำยควำมรวมถึงบุคคลธรรมดำทีม่ คี วำมเกีย่ วข้อง หรือเป็ น
ตัวแทนของนิตบิ ุคคลทีเ่ ป็ นลูกค้ำ เช่น ผูบ้ ริหำร กรรมกำร พนักงำน ลูกจ้ำง ตัวแทน ผูแ้ ทน หรือบุคคลธรรมดำอื่นใด และบุคคลทีม่ ี
ข้อมูลส่วนบุคคลปรำกฏในเอกสำรต่ำง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในกำรทำธุรกรรมระหว่ำง บริษทั ฯ กับนิตบิ คุ คลนัน้ เช่น ผูป้ ระสำนงำน ผูส้ ั ่งซื้อ
ผูร้ บั สินค้ำ ผูส้ ั ่งจ่ำยเช็ค เป็ นต้น รวมทัง้ บุคคลทีน่ ิตบิ ุคคลนัน้ ได้ให้ขอ้ มูลไว้แก่ บริษทั ฯ ด้วย
1.2 คู่ค้า หมำยถึง บุคคลทีจ่ ะขำยหรือขำยสินค้ำ และ/หรือบริกำรให้แก่ บริษทั ฯ ไม่ว่ำจะได้ขน้ึ ทะเบียนเป็ นคู่คำ้ กับ บริษทั ฯ
หรือไม่ เช่น คู่สญ
ั ญำ ผูใ้ ห้บริกำร ทีป่ รึกษำ เป็ นต้น และให้หมำยควำมรวมถึงบุคคลธรรมดำทีเ่ กีย่ วข้องหรือเป็ นตัวแทนของนิติ
บุคคลซึง่ เป็ นคู่คำ้ เช่น ผูบ้ ริหำร กรรมกำร พนักงำน ลูกจ้ำง ตัวแทน ผูแ้ ทน หรือบุคคลธรรมดำอื่นใด และบุคคลทีม่ ขี อ้ มูลส่วนบุคคล
ปรำกฏในเอกสำรต่ำง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในกำรทำธุรกรรมระหว่ำง บริษทั ฯ กับนิตบิ ุคคลนัน้ เช่น ผูป้ ระสำนงำน ผูส้ ่งสินค้ำ ผู้สั ่งจ่ำยเช็ค
เป็ นต้น รวมทัง้ บุคคลทีน่ ติ บิ ุคคลนัน้ ได้ให้ขอ้ มูลไว้แก่ บริษทั ฯ ด้วย
1.3 ผู้มาติ ดต่อ ผู้ถอื หุ้น หมำยถึง บุคคลอื่นซึง่ มิใช่ลกู ค้ำ คู่คำ้ หรือผูป้ ฏิบตั งิ ำนในบริษทั ฯ ทีม่ คี วำมสัมพันธ์ในลักษณะที่
เกีย่ วข้องกับกำรประกอบธุรกิจ เช่นผูป้ ฏิบตั งิ ำนในหน่วยรำชกำรซึง่ กำกับกำรประกอบธุรกิจหรือกำกับดูแลกำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย
ผูส้ นใจเข้ำร่วมโครงกำรธุรกิจหรือผูเ้ ข้ำร่วมโครงกำรธุรกิจ ผูส้ นใจเข้ำร่วมลงทุนหรือผูร้ ว่ มลงทุน ตัวแทนหรือนำยหน้ำในกำรจัดหำ
สินค้ำหรือบริกำรให้แก่ บริษทั ฯ และให้หมำยควำมรวมถึงบุคคลธรรมดำทีเ่ กีย่ วข้องหรือเป็ นตัวแทนของนิตบิ ุคคลนัน้ เช่น ผูบ้ ริหำร
กรรมกำร พนักงำน ตัวแทน ผูแ้ ทน หรือบุคคลธรรมดำอื่นใด และบุคคลทีม่ ขี อ้ มูลส่วนบุคคลปรำกฏในเอกสำรต่ำง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องใน
กำรทำธุรกรรมระหว่ำง บริษทั ฯ กับนิตบิ ุคคลนัน้
1.4 กรรมการ พนักงาน ของบริษทั ฯ บุคลำกรทีป่ ฏิบตั งิ ำนในบริษทั ฯ รวมถึงกรรมกำรและผูบ้ ริหำร
2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ลูกค้า คู่ค้า ผู้ขาย ผู้ให้บริการ ผู้ถือหุ้น ผู้มาติ ดต่อ กรรมการ พนักงาน ของบริษทั ฯ : บริษทั ฯ อำจดำเนินกำร
ประมวลผลข้อมูลของท่ำน เพื่อวัตถุประสงค์ต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้
• เพื่อกำรติดต่อประสำนงำนทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรดำเนินธุรกิจของ บริษทั ฯ
• เพื่อกำรเก็บและใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่ำน ได้แก่ ชื่อ-นำมสกุล ตำแหน่ง หน่วยงำน และภำพถ่ำย-ภำพเคลื่อนไหว
ทีเกีย่ วกับกำรดำเนินงำนและกิจกรรมของ บริษทั ฯ เพื่อกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เช่น อีเมล
ภำยใน บริษทั ฯ
1
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• เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในกำรสมัครเข้ำใช้งำนระบบงำนอิเล็กทรอนิกส์ หรือกำรเปิ ดสิทธิกำรเข้ำถึงหรือใช้งำนอินเตอร์เน็ต
หรือระบบงำนอิเล็กทรอนิกส์ต่ำง ๆ
• เพื่อดำเนินกำรวำงแผน กำรรำยงำน และกำรคำดกำรณ์ทำงธุรกิจ กำรบริหำรควำมเสีย่ ง กำรกำกับกำรตรวจสอบ
รวมถึงกำรตรวจสอบภำยในของสำนักตรวจสอบภำยใน และกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กร รวมถึงเพื่อใช้ประโยชน์
ในกำรดำเนินงำนภำยใน บริษทั ฯ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรเบิกจ่ำยเงินของหน่วยงำนบัญชีกำรเงิน บริษทั ฯ
• เพื่อเป็ นข้อมูลในกำรดำเนินกำรเกีย่ วกับ Know Your Customer(ยืนยันตัวตน) ทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรดำเนินงำนของ
บริษทั ฯ รวมถึงกำรตรวจสอบสถำนะกิจกำร หรือกำรตรวจสอบประวัตริ ปู แบบอื่น ๆ เพื่อกำรประเมินควำมเหมำะสม
หรือกำรพิจำรณำควำมเสีย่ ง ก่อนกำรตัดสินใจเข้ำทำธุรกรรมต่ำง ๆ ร่วมกัน กำรพิสจู น์และกำรยืนยันตัวตน และหรือ
กำรตรวจสอบอำนำจ กำรมอบอำนำจและกำรรับมอบอำนำจในกำรลงนำมข้อตกลงหรือสัญญำใด ๆ กับ บริษทั ฯ
• เพื่อกำรดำเนินกำรเกีย่ วกับกำรโอนสิทธิ หน้ำที่ และผลประโยชน์ใด ๆ เช่น กำรควบรวมกิจกำร กำรแยก หรือ กำร
โอนกิจกำร หรือซึง่ ได้กระทำโดยชอบด้วยกฎหมำย
• เพื่อเป็ นฐำนข้อมูลผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ของ บริษทั ฯ และ/หรือใช้ขอ้ มูลเพื่อกำรบริหำรควำมสัมพันธ์
หรือกำรติดต่อประสำนงำนต่ำง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ บริษทั ฯ
• เพื่อกำรเปิ ดเผยข้อมูลทีจ่ ำเป็ นเพื่อกำรปฏิบตั ติ ำมเกณฑ์กำรประเมินต่ำง ๆ ที่ บริษทั ฯ เข้ำร่วม
• เพื่อกำรสืบสวน สอบสวนเรื่องร้องเรียนภำยในองค์กร กำรป้ องกันกำรทุจริต หรือกำรดำเนินกระบวนกำรทำง
กฎหมำยอื่นใด รวมทัง้ กำรตรวจสอบและจัดกำรข้อร้องเรียนและข้อกล่ำวหำทีเ่ กีย่ วกับกำรดำเนินกำรของ บริษทั ฯ
หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องให้เกิดควำมโปร่งใสและควำมยุตธิ รรมกับทุกฝ่ ำย
• เพื่อรับสมัคร หรือพิจำรณำให้เข้ำร่วมโครงกำรหรือกิจกรรมต่ำง ๆ ของ บริษทั ฯ เช่น กิจกรรมทัศนศึกษำ กำรศึกษำ
ดูงำน กำรเยีย่ มชมกิจกำร กำรรับบริจำค งำนสัมมนำ โครงกำรอบรมหรือโครงกำรอื่น ๆ ของ บริษทั ฯ หรือที่ บริษทั
ฯ ดำเนินกำรร่วมกับบุคคลภำยนอกหรือหน่วยงำนรำชกำร เป็ นต้น รวมถึงกำรดำเนินกำรใด ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกำร
เข้ำร่วมกิจกรรม เช่น กำรตอบคำถำมลุน้ รำงวัล กำรจัดส่งของรำงวัล กำรดำเนินกำรเพื่อกำรบริหำรจัดกำรด้ำน
สุขอนำมัยและควำมปลอดภัยของท่ำน เช่น กำรทำประกันสุขภำพ สำหรับกำรเข้ำร่วมทัศนศึกษำ เป็ นต้น
• เพื่อกำรรักษำควำมปลอดภัยภำยในบริเวณอำคำร สถำนทีข่ องบริษทั ฯ รวมถึงกำรแลกบัตรก่อนเข้ำบริเวณพืน้ ที่
ดังกล่ำว กำรบันทึกภำพผูท้ ม่ี ำติดต่อกับ บริษทั ฯ หรืออำคำร สถำนทีข่ อง บริษทั ฯ ด้วยกล้องวงจรปิ ด (CCTV)
• เพื่อกำรก่อตัง้ สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย กำรมอบอำนำจและกำรรับมอบอำนำจ กำรปฏิบตั ติ ำมหรือกำรใช้สทิ ธิ
เรียกร้องตำมกฎหมำย หรือกำรยกขึน้ ต่อสูส้ ทิ ธิเรียกร้องตำมกฎหมำย กำรดำเนินคดีต่ำง ๆ ตลอดจนกำรดำเนินกำร
เพื่อบังคับคดีตำมกฎหมำย
• เพื่อกำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย หรือกำรปฏิบตั ติ ำมหมำยศำล หนังสือ หรือคำสั ่งของหน่วยงำน องค์กรอิสระ หรือเจ้ำ
พนักงำนทีม่ หี น้ำทีแ่ ละอำนำจตำมกฎหมำย เช่น กำรปฏิบตั ติ ำมหมำยเรียก หมำยอำยัด คำสั ่งของศำล เจ้ำหน้ำที่
ตำรวจ อัยกำร หน่วยงำนรำชกำร รวมถึงกำรรำยงำนหรือเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ อื หุน้ หน่วยงำนรำชกำร เพื่อปฏิบตั ิ
ตำมกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง
• เพื่อกำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยเกีย่ วกับประโยชน์สำธำรณะด้ำนกำรสำธำรณสุข เช่น กำรป้ องกันด้ำนสุขภำพจำก
โรคติดต่ออันตรำยหรือโรคระบำดทีอ่ ำจติดต่อหรือแพร่เข้ำมำในรำชอำณำจักร
• เพื่อกำรบริหำรจัดกำรด้ำนสุขอนำมัยและควำมปลอดภัยของท่ำน
ลูกค้า : บริษทั ฯ อำจดำเนินกำรประมวลผลข้อมูลของท่ำนเพื่อวัตถุประสงค์ต่ำง ๆ เพิม่ เติมดังนี้
• เพื่อกำรพิจำรณำอนุมตั คิ ำขอซื้อสินค้ำและหรือใช้บริกำร รวมถึงกระบวนกำรตรวจสอบยืนยันตัวตน กำรตรวจสอบ
อำนำจ กำรมอบอำนำจและกำรรับมอบอำนำจ กำรพิจำรณำควำมเสีย่ งในกำรเข้ำทำธุรกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง และกำร
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ดำเนินกำรตำมกระบวนกำรภำยในต่ำง ๆ ของ บริษทั ฯ เพื่อกำรทำสัญญำ กำรปฏิบตั งิ ำนตำมสัญญำ กำรส่งสินค้ำ
กำรให้บริกำร รวมไปถึงกำรติดต่อประสำนงำน กำรเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำย กำรจัดส่งเอกสำรทีเ่ กีย่ วข้อง เป็ นต้น
• เพื่อประโยชน์ในกำรประเมิน ปรับปรุง และพัฒนำสินค้ำ กำรให้บริกำร และรำยกำรส่งเสริมกำรขำยต่ำง ๆ ของ
บริษทั ฯ รวมถึงเพื่อสำรวจควำมพึงพอใจเกีย่ วกับสินค้ำและบริกำรของ บริษทั ฯ เพื่อให้เหมำะสมและตรงตำมควำม
ต้องกำรของท่ำน
• เพื่อใช้เป็ นข้อมูลและเอกสำรประกอบกำรดำเนินงำนใด ๆ กับธนำคำร สถำบันกำรเงิน กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
กรมสรรพำกร กรมสรรพสำมิต ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ และหน่วยงำนภำยนอกอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้อง : กำรปฏิบตั ติ ำมสัญญำ(Contractual Basis),ควำมจำเป็ นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมำย (Legitimate Interests),กำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย (Legal Obligation)
ผลกระทบหากไม่สามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล : อำจไม่สำมำรถเข้ำทำธุรกรรม หรือปฏิบตั ติ ำมสัญญำ
ได้
คู่ค้า : บริษทั ฯ อำจดำเนินกำรประมวลผลข้อมูลของท่ำนเพื่อวัตถุประสงค์ต่ำง ๆ เพิม่ เติมดังต่อไปนี้
• เพื่อกำรดำเนินกำรตำมกระบวนกำรต่ำง ๆ ก่อนเข้ำทำสัญญำ เช่น
−
กำรขึน้ ทะเบียนคู่คำ้
−
กำรพิจำรณำคุณสมบัตขิ องคูค่ ำ้
−
กำรจัดเตรียมข้อมูลก่อนเข้ำสู่กระบวนกำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เช่น กำรสืบและจัดทำรำคำกลำง, กำรระบุ
ชื่อและรำยละเอียดของคู่คำ้ ในระบบภำยในของ บริษทั ฯ เป็ นต้น
−
กำรซื้อหรือรับแบบประมูล กำรเข้ำรับฟั งกำรชีแ้ จง กำรนำเสนอผลงำนทีเ่ กีย่ วข้องกับงำนจัดซื้อจัดจ้ำง
(แล้วแต่กรณี) ต่อรองรำคำ กำรประกำศผลผูช้ นะ
−
กำรเชิญเสนอรำคำ กำรเสนอรำคำ กำรตรวจสอบอำนำจ กำรมอบอำนำจและกำรรับมอบอำนำจในกำร
ยื่นเอกสำรเสนอรำคำของผูเ้ สนอรำคำ และกำรพิจำรณำคุณสมบัตขิ องผูเ้ สนอรำคำกับ บริษทั ฯ ตำม
กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของ บริษทั ฯ รวมถึงกรณีทผ่ี เู้ สนอเป็ นผูใ้ ห้บริกำร ทีป่ รึกษำกฎหมำย ทีป่ รึกษำ
บัญชี ทีป่ รึกษำธุรกิจ และทีป่ รึกษำภำษี ผูส้ อบบัญชี ทีป่ รึกษำทำงกำรเงิน สถำบันกำรเงิน ทีป่ รึกษำด้ำน
กำรพัฒนำระบบบัญชีและกำรเงิน
− กำรจัดทำ Non-Disclosure Agreement
• เพื่อควำมจำเป็ นในกำรทำธุรกรรมระหว่ำงคู่คำ้ กับ บริษทั ฯ เช่น
−
กำรตรวจสอบยืนยันตัวตน กำรตรวจสอบอำนำจ กำรมอบอำนำจและกำรรับมอบอำนำจ รวมทัง้ เพื่อใช้
เป็ นหลักฐำนประกอบกำรทำธุรกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
−
กำรดำเนินกำรตำมกฎ ระเบียบ และกระบวนกำรภำยในต่ำง ๆ ของ บริษทั ฯ
−
กำรพิจำรณำ จัดทำ และลงนำมในสัญญำทำงกำรค้ำ
−
กำรปฏิบตั ติ ำมสัญญำว่ำจ้ำง สัญญำบริกำร สัญญำทำงกำรค้ำอื่น ๆ และควำมตกลงหรือควำมร่วมมือที่
เกีย่ วข้อง ระหว่ำง บริษทั ฯ และคู่สญ
ั ญำ รวมถึงกระบวนกำรขอและพิจำรณำเอกสำรทีเ่ กีย่ วข้องอันอำจมี
ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมกำรบริษทั ซึง่ เป็ นบุคคลภำยนอกหรือผูแ้ ทนจำกหน่วยงำนรัฐ
− กำรตรวจรับงำนตำมสัญญำระหว่ำง บริษทั ฯ และคู่คำ้ กำรบริหำรพัสดุและสินค้ำเชิงพำณิชย์ กำรออก
หนังสือรับรองผลงำน จนแล้วเสร็จ
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• เพื่อกำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรทำธุรกรรมระหว่ำงคู่คำ้ กับ บริษทั ฯ เช่น
• กฎหมำยเกีย่ วกับจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำนรัฐ กฎหมำยว่ำด้วยภำษีอำกร กฎหมำยในกำรตรวจสอบสิทธิประโยชน์
ในทีด่ นิ
ฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้อง : กำรปฏิบตั ติ ำมสัญญำ(Contractual Basis),ควำมจำเป็ นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำย
(Legitimate Interests) ,กำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย (Legal Obligation)
ผลกระทบหากไม่สามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล : อำจไม่สำมำรถเข้ำทำธุรกรรมได้
ผู้มาติ ดต่อ ผู้ถือหุ้น: บริษทั ฯ อำจดำเนินกำรประมวลผลข้อมูลของท่ำนเพื่อวัตถุประสงค์ต่ำง ๆ เพิม่ เติมดังต่อไปนี้
• เพื่อกำรติดต่อสื่อสำรทำงธุรกิจ เช่น ติดต่อ นัดพบ เข้ำพบ ประชุม ร่วมพบปะพูดคุยทำงธุรกิจเกีย่ วกับสินค้ำหรือ
บริกำร และโครงกำรต่ำง ๆ ของ บริษทั ฯ หรือโครงกำรทีเ่ กีย่ วข้องกับ บริษทั ฯ รวมถึงกำรบันทึกรำยละเอียด
เกีย่ วกับกำรติดต่อดังกล่ำว
• เพื่อกำรตรวจสอบคุณสมบัตหิ รือประเมินควำมเหมำะสมก่อนกำรตัดสินใจเข้ำทำธุรกรรม กำรพิจำรณำควำมเสีย่ งใน
กำรเข้ำทำธุรกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง กำรพิสจู น์และกำรยืนยันตัวตน และหรือกำรตรวจสอบอำนำจ กำรมอบอำนำจและกำร
รับมอบอำนำจในกำรลงนำมข้อตกลงหรือสัญญำใด ๆ กับ บริษทั ฯ กำรตรวจสอบสถำนะกิจกำร หรือกำรตรวจสอบ
ประวัตริ ปู แบบอื่น ๆ และกำรดำเนินกำรตำมกระบวนกำรภำยในต่ำง ๆ ของ บริษทั ฯ
• เพื่อกำรพิจำรณำ กำรจัดทำ กำรลงนำมในสัญญำหรือข้อตกลงต่ำง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงกำรบริหำรสัญญำหรือ
ข้อตกลงดังกล่ำว
• เพื่อพิจำรณำคำขอเข้ำร่วมโครงกำรของ บริษทั ฯ หรือโครงกำรที่ บริษทั ฯ ร่วมกับบุคคลภำยนอกหรือหน่วยงำน
รำชกำร และดำเนินกำรต่ำง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงกำรดังกล่ำว
ฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้อง : กำรปฏิบตั ติ ำมสัญญำ(Contractual Basis),ควำมจำเป็ นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำย
(Legitimate Interests) ,กำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย (Legal Obligation)
ผลกระทบหากไม่สามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล : อำจไม่สำมำรถเข้ำทำธุรกรรมได้
กรรมการ และพนักงาน : บริษทั ฯ อำจดำเนินกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อวัตถุประสงค์ต่ำง ๆ เพิม่ เติม
ดังต่อไปนี้
• เพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตนในกำรเป็ นผูป้ ฏิบตั งิ ำนในบริษทั ฯ
• เพื่อกำรติดต่อประสำนงำนต่ำง ๆ เกีย่ วกับกำรทำงำนร่วมกันระหว่ำง บริษทั ฯ รวมถึงกำรแจ้งข่ำวสำรทีเ่ กีย่ วข้องกับ
กำรดำเนินธุรกิจ หรือกิจกรรม
• เพื่อกำรปฏิบตั ติ ำมนโยบำยต่ำง ๆ ของ บริษทั ฯ
• เพื่อกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยนอกเกีย่ วกับกำรดำเนินธุรกิจในบริษทั ฯ
• เพื่อกำรตรวจสอบอำนำจ กำรมอบอำนำจและกำรรับมอบอำนำจ รวมทัง้ เพื่อใช้เป็ นหลักฐำนประกอบกำรทำธุรกรรม
ทีเ่ กีย่ วข้อง
• เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบกำรประชุม กำรดำเนินงำนร่วมกัน กำรจัดเตรียมข้อมูลก่อนเข้ำสู่กระบวนกำรจัดหำร่วมกัน
ระหว่ำงบริษทั ในบริษทั ฯ ตำมกฎ ระเบียบ และกระบวนกำรภำยในต่ำง ๆ ของ บริษทั ฯ เกีย่ วกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
กำรจัดทำเอกสำรต่ำง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรทำงำน กำรบันทึกกำรประชุม กำรจัดทำรำยงำนกำรประชุม
• เพื่อประชำสัมพันธ์เกีย่ วกับกำรดำเนินโครงกำร กำรประชุม ระหว่ำง บริษทั ฯ และบริษทั อื่นๆ
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• เพื่อใช้เป็ นข้อมูลประกอบกำรตรวจสอบคุณสมบัติ หรือควำมเหมำะสมในกำรปฏิบตั งิ ำนตำมสัญญำ หรือข้อตกลงซึง่
บริษทั ในบริษทั ฯ ได้ให้บริกำรแก่ บริษทั ฯ
• เพื่อกำรปรับปรุงกำรทำงำน
ฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้อง : กำรปฏิบตั ติ ำมสัญญำ(Contractual Basis),ควำมจำเป็ นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำย
(Legitimate Interests) ,กำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย (Legal Obligation)
ผลกระทบหากไม่สามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล : อำจไม่สำมำรถเข้ำทำธุรกรรม หรือปฏิบตั ติ ำมสัญญำได้
หมำยเหตุ : ในกรณีทท่ี ่ำนไม่ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเพื่อดำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ขำ้ งต้น บริษทั ฯ อำจไม่สำมำรถปฏิบตั หิ รือเข้ำทำ
ธุรกรรม หรือบริหำรจัดกำรตำมสัญญำกับท่ำนได้ รวมถึงอำจไม่สำมำรถปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องได้
3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษทั ฯเก็บรวบรวม
บริษทั ฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลโดยกำรขอหรือสอบถำมข้อมูลส่วนบุคคลจำกท่ำนเองโดยตรง อย่ำงไรก็ตำม ในบำงกรณี บริษทั
ฯ อำจมีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลของท่ำนจำกแหล่งอื่น เช่น บริษทั ต้นสังกัดของท่ำน พนักงำน เลขำนุกำรหรือผูป้ ระสำนงำนแทนของ
ท่ำน หน่วยงำนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐ หรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ซึง่ เปิ ดเผยสำธำรณะ เช่น เว็บไซต์ ข้อมูลทีค่ น้ หำได้ทำง
อินเตอร์เน็ต เป็ นต้น
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ดำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน ดังต่อไปนี้
3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั ่วไป
• ข้อมูลทีใ่ ช้ระบุตวั ตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นำมสกุล เลขประจำตัวบัตรประชำชน เลขหนังสือเดินทำง วันเดือน
ปี เกิด เพศ อำยุ สัญชำติ ลำยมือชื่อ ภำพถ่ำย เลขประจำตัวใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ รหัสพนักงำน (เฉพำะ
กรณี พนักงำนบริษทั ในบริษทั ฯ) ข้อมูลใบอนุญำตขับรถยนต์ ข้อมูลใบอนุญำตขับรถยนต์ของ บริษทั ฯ เป็ นต้น
• ข้อมูลเพื่อติดต่อ (Contact Data) เช่น ทีอ่ ยู่ สำเนำทะเบียนบ้ำน เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสำร อีเมล ตำแหน่งทีอ่ ยู่
(Geolocation) ผูต้ ดิ ต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน บัญชีกำรใช้งำนสื่อสังคมออนไลน์ LINE ID ข้อมูลเลขำนุกำร เป็ นต้น
• ข้อมูลทำงกำรเงิน (Financial Data) เช่น หมำยเลขบัญชีธนำคำร เป็ นต้น
• ข้อมูลเกีย่ วกับประวัตกิ ำรศึกษำ ประวัตกิ ำรทำงำน กำรฝึกอบรม ควำมเชีย่ วชำญ และผลงำนต่ำง ๆ เป็ นต้น
• ข้อมูลกำรติดต่อกับ บริษทั ฯ (Communication Data) เช่น ข้อมูลเกีย่ วกับวัน เวลำ สถำนทีท่ ต่ี ดิ ต่อกับ บริษทั ฯ
ข้อมูลกำรบันทึกภำพหรือเสียงเมื่อมีกำรติดต่อกับ บริษทั ฯ เป็ นต้น
• ข้อมูลเกีย่ วกับบริษทั หรือหน่วยงำนทีท่ ำงำน เช่น บริษทั ทีท่ ำงำนหรือหน่วยงำนต้นสังกัด สถำนทีท่ ำงำน ตำแหน่ง
งำน เป็ นต้น
• ข้อมูลเกีย่ วกับลักษณะควำมชอบ ควำมสนใจส่วนบุคคล
• กำรบันทึกภำพโดยกล้องวงจรปิ ด CCTV
• ข้อมูลกำรเข้ำร่วมประชุมระหว่ำง บริษทั ฯ และบริษทั ในกลุม่ รวมถึงข้อมูลกำรเข้ำร่วมกำรอบรม สัมมนำ กิจกรรม
หรือโครงกำรอื่น ๆ ที่ บริษทั ฯ จัดขึน้ โดยอำจมีกำรบันทึกภำพนิง่ ภำพเคลื่อนไหว และหรือเสียงระหว่ำงกำรประชุม
อบรม สัมมนำ หรือกิจกรรมดังกล่ำว
• ข้อมูลทีจ่ ำเป็ นอื่น ๆ เพื่อกำรดำเนินคดีหรือกำรบังคับคดี เช่น สถำนภำพกำรสมรส ข้อมูลเกีย่ วกับทรัพย์สนิ เป็ นต้น
• ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน
• ประวัตกิ ำรร่วมกิจกรรม หรือโครงกำรต่ำง ๆ กับ บริษทั ฯ
5
PDPA-IW-DC-001.1

• ข้อมูลกำรคัดกรองตำมมำตรกำรป้ องกันโรคระบำด
3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน
โดยทัวไปแล้
่
ว บริษทั ฯ ไม่มคี วำมประสงค์จะเก็บรวบรวมและใช้ขอ้ มูลศำสนำและหมูโ่ ลหิตทีป่ รำกฏอยู่ในสำเนำบัตร
ประจำตัวประชำชนของท่ำนเพือ่ วัตถุประสงค์ใดโดยเฉพำะ หำกท่ำนได้มอบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนให้แก่ บริษทั ฯ
ขอให้ท่ำนปกปิ ดข้อมูลดังกล่ำว หำกท่ำนมิได้ปกปิ ดข้อมูลข้ำงต้น ถือว่ำท่ำนอนุญำตให้ บริษทั ฯ ดำเนินกำรปกปิ ดข้อมูล
เหล่ำนัน้ และถือว่ำเอกสำรทีม่ กี ำรปกปิ ดข้อมูลดังกล่ำว มีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ตำมกฎหมำยทุกประกำร ทัง้ นี้ หำก
บริษทั ฯ ไม่สำมำรถปกปิ ดข้อมูลได้เนื่องจำกข้อจำกัดทำงเทคนิคบำงประกำร บริษทั ฯ จะเก็บรวบรวมและใช้ขอ้ มูลดังกล่ำว
เพื่อเป็ นส่วนหนึ่งของเอกสำรยืนยันตัวตนของท่ำนเท่ำนัน้
ในกรณีท่ี บริษทั ฯ จำเป็ นจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วำมละเอียดของท่ำน บริษทั ฯ จะขอควำมยินยอม
โดยชัดแจ้งจำกท่ำนเป็ นกรณีไป ทัง้ นี้ บริษทั ฯ อำจมีกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วำมละเอียดอ่อน ดังนี้
• ข้อมูลเกีย่ วกับสุขภำพ และหรือควำมพิกำร
• ข้อมูลผลกำรตรวจสำรเสพติดในร่ำงกำย
• ข้อมูลชีวภำพ เช่น ลำยนิ้วมือ
4. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษทั ฯ จะเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเป็ นระยะเวลำเท่ำทีจ่ ำเป็ นเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลซึง่ ได้ระบุไว้ในแบบแจ้งฉบับนี้ หลักเกณฑ์ทใ่ี ช้กำหนดระยะเวลำเก็บ ได้แก่ ระยะเวลำที่ บริษทั ฯ ยังคงจำเป็ นต้อง
ใช้ประโยชน์จำกข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมวัตถุประสงค์ และอำจเก็บต่อไปตำมระยะเวลำทีจ่ ำเป็ นเพื่อกำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย
หรือตำมอำยุควำมทำงกฎหมำย เพื่อกำรก่อตัง้ สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย กำรปฏิบตั ติ ำมหรือกำรใช้สทิ ธิเรียกร้องตำมกฎหมำย
หรือกำรยกขึน้ ต่อสูส้ ทิ ธิเรียกร้องตำมกฎหมำย หรือเพื่อเหตุอ่นื ตำมนโยบำยและข้อกำหนดภำยในองค์กรของ บริษทั ฯ
5. การเปิ ดเผยข้อมูล
ในกำรดำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ทร่ี ะบุไว้ในหนังสือแจ้งฉบับนี้ บริษทั ฯ อำจเปิ ดเผยข้อมูลของท่ำนให้แก่บคุ คลภำยนอก
ดังต่อไปนี้
5.1 หน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำนกำกับดูแล รัฐวิสำหกิจ หน่วยงำนของรัฐ องค์กำรมหำชน องค์กรอิสระทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตำม
กฎหมำย หรือหน่วยงำนอื่นตำมทีก่ ฎหมำยกำหนด รวมถึงเจ้ำพนักงำนซึง่ ใช้อำนำจหรือปฏิบตั หิ น้ำทีต่ ำมกฎหมำย เช่น ศำล ตำรวจ
กรมสรรพำกร สำนักงำนป้ องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน กรมพัฒนำฝีมอื แรงงำน กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน กรมบังคับ
คดี สำนักงำนอัยกำรสูงสุด เป็ นต้น
5.2 หน่วยงำน องค์กร หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรใช้สทิ ธิเรียกร้อง กำรดำเนินคดี กำรโต้แย้งข้อร้องเรียนหรือข้อกล่ำวหำ
กำรต่อสูค้ ดี ของ บริษทั ฯ เช่น คูค่ วำมในคดี พยำน เป็ นต้น
5.3 ตัวแทน ผูร้ บั จ้ำง/ผูร้ บั จ้ำงช่วง และ/หรือผูใ้ ห้บริกำรสำหรับกำรดำเนินงำนใด ๆ ให้แก่ บริษทั ฯ เช่น ทีป่ รึกษำทำงวิชำชีพ
ผูใ้ ห้บริกำรขนส่ง บริษทั รับจ้ำงทำกิจกรรมทำงกำรตลำด บริษทั รับจ้ำงจัดหำทีพ่ กั และกำรเดินทำง บริษทั รับดำเนินกำรจัดกิจกรรม
งำนอบรม หรืองำนสัมมนำ ผูร้ บั จ้ำงจัดกิจกรรม ผูร้ บั จ้ำงผลิตสื่อ ผูร้ บั จ้ำงประชำสัมพันธ์ ผูร้ บั ประกันภัย ผูส้ อบบัญชี ทีป่ รึกษำ
กฎหมำย เป็ นต้น
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5.5 ผูม้ คี วำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ (ในกรณีทม่ี คี วำมจำเป็ นเพื่อกำรปฏิบตั ติ ำมสัญญำกรณีมกี ำรดำเนินโครงกำรหรือทำธุรกิจ
ร่วมกัน)
5.6 สถำบันให้กำรรับรองมำตรฐำนระบบกำรจัดกำร เช่น Certified body ISO Standard
5.7 ผูถ้ อื หุน้ ผูถ้ อื หุน้ กู้ และตัวแทนของบุคคลดังกล่ำว
5.8 ผูร้ บั โอนสิทธิหน้ำทีแ่ ละประโยชน์ใด ๆ จำก บริษทั ฯ รวมถึงผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมำยจำกผูร้ บั โอนดังกล่ำวให้ดำเนินกำรแทน
เช่น กรณีปรับโครงสร้ำง กำรควบรวมกิจกำร กำรแยก หรือ กำรโอนกิจกำร เป็ นต้น
6. การส่งหรือเปิ ดเผยข้อมูลไปต่างประเทศ
ในบำงกรณี เรำอำจมีควำมจำเป็ นต้องเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยังต่ำงประเทศ ซึง่ อำจมีมำตรฐำนในกำรคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลแตกต่ำงไปจำกประเทศไทย เนื่องจำก บริษทั ฯ มีบริษทั ในกลุ่มซึง่ ตัง้ อยู่ต่ำงประเทศ รวมทัง้ มีกำรประกอบธุรกิจ
หรือมีกำรทำธุรกรรมต่ำงๆกับบริษทั ต่ำงประเทศ ดังนัน้
เรำอำจจำเป็ นทีจ่ ะต้องเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้กบั บริษทั
เหล่ำนัน้ รวมถึงหน่วยงำนรำชกำร ทีป่ รึกษำทำงวิชำชีพ และบุคคลทีม่ คี วำมเกีย่ วข้องและจำเป็ นต้องเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล
ดังกล่ำว เพื่อประกอบกำรดำเนินธุรกิจตำมปกติของเรำ รวมถึงอำจมีกำรเปิ ดเผยข้อมูลไปต่ำงประเทศเพื่อประกอบกำรดำเนินคดี
หรืออนุญำโตตุลำกำรซึง่ อำจมีขน้ึ ในอนำคต นอกจำกนี้ บริษทั ฯ อำจมีกำรเก็บข้อมูลของท่ำนบนคอมพิวเตอร์เซิรฟ์ เวอร์หรือคลำวด์
ของผูใ้ ห้บริกำร ทีอ่ ยู่ต่ำงประเทศ และอำจมีกำรประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันสำเร็จรูปของผูใ้ ห้บริกำรใน
ต่ำงประเทศ
อย่ำงไรก็ตำม ในกำรส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่ำวไม่ว่ำกรณีใด ๆ บริษทั ฯ จะปฏิบตั ติ ำมพระรำชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. 2562
7. สิ ทธิ ของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล
ในฐำนะทีท่ ่ำนเป็ นเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล ท่ำนมีสทิ ธิตำมทีก่ ำหนดไว้โดยพระรำชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.
2562 ทัง้ นี้ ท่ำนสำมำรถขอใช้สทิ ธิต่ำง ๆ ของท่ำนได้ตำมช่องทำงที่ บริษทั ฯ กำหนด หรือผ่ำน เว็บไซต์ของบริษทั ฯ
(www.iwoffice.com) โดยจะสำมำรถเริม่ ใช้สทิ ธิได้ เมื่อกฎหมำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บงั คับกับ บริษทั ฯ ซึง่ สิทธิต่ำง ๆ
ของท่ำนมีรำยละเอียด ดังนี้

7.1 สิ ทธิ ในการเพิ กถอนความยิ นยอม
(Right to Withdraw Consent)

7.2 สิ ทธิ ในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วน
บุคคล (Right to Access)
7.3 สิ ทธิ ในการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูล
ส่วนบุคคล (Data Portability Right)

ในกรณีท่ี บริษทั ฯ ขอควำมยินยอมจำกท่ำน ท่ำนมีสทิ ธิในกำรเพิก
ถอนควำมยินยอมในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทีท่ ่ำนได้ให้
ควำมยินยอมกับ บริษทั ฯ ได้ เว้นแต่กำรเพิกถอนควำมยินยอมจะมี
ข้อจำกัดโดยกฎหมำยหรือสัญญำทีใ่ ห้ประโยชน์แก่ท่ำน
ทัง้ นี้ กำรเพิกถอนควำมยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อกำร
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทีท่ ำ่ นได้ให้ควำมยินยอมไปแล้วโดยชอบ
ด้วยกฎหมำย
ท่ำนมีสทิ ธิขอเข้ำถึงและขอรับสำเนำข้อมูลของท่ำนซึง่ อยูใ่ นควำม
รับผิดชอบของ บริษทั ฯ รวมถึงขอให้ บริษทั ฯ เปิ ดเผยกำรได้มำซึง่
ข้อมูลดังกล่ำวทีท่ ่ำนไม่ได้ให้ควำมยินยอมต่อ บริษทั ฯ ได้
ท่ำนมีสทิ ธิขอให้ บริษทั ฯโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนทีท่ ่ำนให้ไว้กบั
บริษทั ฯ ได้ตำมทีก่ ฎหมำยกำหนด
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7.4 สิ ทธิ ในการคัดค้านการเก็บรวบรวม
ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to
Object)
7.5 สิ ทธิ ในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล (Erasure
Right)

7.6 สิ ทธิ ในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูล
ส่วนบุคคล (Right to Restrict Processing)
7.7 สิ ทธิ ในการขอแก้ไขข้อมูลส่วน
บุคคลให้ถกู ต้อง (Rectification Right)

7.8 สิ ทธิ ในการร้องเรียน (Right to
Lodge a Complaint)

ท่ำนมีสทิ ธิในกำรคัดค้ำนกำรประมวลผลข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับท่ำนสำหรับ
กรณีกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ กีย่ วกับตน
ได้ตำมทีก่ ฎหมำยกำหนด
ท่ำนมีสทิ ธิขอให้ บริษทั ฯ ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมทีก่ ฎหมำย
กำหนด อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯ อำจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ซง่ึ อำจมีบำงระบบทีไ่ ม่สำมำรถลบข้อมูลได้ ใน
กรณีเช่นนัน้ บริษทั ฯ จะจัดให้มกี ำรทำลำยหรือทำให้ขอ้ มูลดังกล่ำว
กลำยเป็ นข้อมูลทีไ่ ม่สำมำรถระบุตวั ตนของท่ำนได้
ท่ำนมีสทิ ธิขอให้ บริษทั ฯ ระงับกำรใช้ขอ้ มูลของท่ำนได้ตำมที่
กฎหมำยกำหนด
กรณีทท่ี ่ำนเห็นว่ำข้อมูลที่ บริษทั ฯ มีอยู่นนั ้ ไม่ถูกต้องหรือท่ำน
มีกำรเปลีย่ นแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเอง ท่ำนมีสทิ ธิขอให้
บริษทั ฯ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อให้ขอ้ มูลส่วนบุคคล
ดังกล่ำวถูกต้อง เป็ นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจ
ผิด
ท่ำนมีสทิ ธิในกำรร้องเรียนต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำทีผ่ มู้ อี ำนำจตำม
พระรำชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หำก บริษทั ฯ
ฝ่ ำฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ำมพระรำชบัญญัตดิ งั กล่ำวได้

8. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแจ้งฉบับนี้
เรำอำจแก้ไขปรับปรุงแบบแจ้งเกีย่ วกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็ นครัง้ ครำว และเมื่อมีกำรแก้ไขเปลีย่ นแปลงเช่นว่ำนัน้ เรำ
จะประกำศให้ท่ำนทรำบผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษทั ฯ และ/หรือแจ้งให้ท่ำนทรำบผ่ำนทำงอีเมล ทัง้ นี้ หำกจำเป็ นต้องขอควำม
ยินยอมจำกท่ำนเรำจะดำเนินกำรขอควำมยินยอมจำกท่ำนเพิม่ เติมด้วย
9. วิ ธีการติ ดต่อ
ในกรณีทม่ี ขี อ้ สงสัยหรือต้องกำรสอบถำมรำยละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน กำรเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลของท่ำน กำรใช้สทิ ธิของท่ำน หรือมีขอ้ ร้องเรียนใด ๆ ท่ำนสำมำรถติดต่อ บริษทั ฯ ได้ตำมช่องทำง
ดังต่อไปนี้
เจ้าหน้ าที่ค้มุ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)
บริษทั พูลวณิ ชย์ จากัด (IW Serviced Office)
สถำนทีต่ ดิ ต่อ: 90/40-41 อำคำรสำธรธำนี 1 ชัน้ 15 สีลม บำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500
เบอร์โทรศัพท์: 02-237-1400
อีเมล์: support@iwoffice.com
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