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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. 
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• 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. ด ำเนินกำรเกบ็
รวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำน ดงัต่อไปนี้   

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. 
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 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; 

http://www.iwoffice.com/
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7.1 Right to Withdraw Consent 
 

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.         

7.2 Right to Access 
 

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.      

7.3 Data Portability Right You may have the right to obtain or request transferring your Personal Data 
that we have hold as required by laws. 

7.4 Right to Object 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. 

7.5 Erasure Right 
 

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. 

7.6 Right to Restrict Processing You may have the right to suspend the use of your Personal Data in certain 
cases as required by the applicable laws. 

7.7 Rectification Right 
 

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. 

7.8 Right to Lodge a Complaint 
 

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  

https://iwoffice.com/home/
mailto:support@iwoffice.com
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นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) 

บริษทั พลูวณิชย ์จ ากดั  (IW Serviced Office) 
         บรษิทั พลูวณชิย ์จ ำกดั ( “บรษิทัฯ”) ใหค้วำมส ำคญัต่อกำรปฏบิตัติำมกฎหมำยคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลอย่ำงเคร่งครดั ใน
กำรกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของลูกคำ้ คู่คำ้ ผูข้ำยผูใ้หบ้รกิำร ผูม้ำตดิต่อ ผูถ้อืหุน้ กรรมกำร และพนักงำนของบรษิทัฯ (ซึง่
ต่อไปเรยีกว่ำ “ท่ำน”)  
  

บรษิทัฯ ขอแจง้ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกท่ำนทรำบรำยละเอยีดและแนวทำงกำรประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลตำมกฎหมำย โดย
ครอบคลุมตัง้แต่งกำรเกบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผย ซึง่อำจเกดิขึน้ในกำรด ำเนินธุรกจิและกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งของบรษิทัฯ  นอกจำกนี้
ยงัไดแ้จง้สทิธขิองเจำ้ของขอ้มลู และช่องทำงกำรตดิต่อกบับรษิทัฯ ตำมรำยละเอยีดดำ้นล่ำง 
 
1.    กลุ่มเจ้าของข้อมูลท่ีเราเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคล  
        1.1    ลูกค้า หมำยถงึ บุคคลทีจ่ะซื้อหรอืซื้อสนิคำ้ และ/หรอืรบับรกิำรจำก บรษิทัฯ หรอืบุคคลอื่นทีต่ดิต่อสอบถำมขอ้มลูสนิคำ้ 
และ/หรอืบรกิำรของ บรษิทัฯ บุคคลทีร่บัทรำบขอ้มลูสนิคำ้ และ/หรอืบรกิำรผ่ำนสื่อต่ำง ๆ และบุคคลทีไ่ดร้บักำรโฆษณำ
ประชำสมัพนัธเ์กีย่วกบัสนิคำ้ และ/หรอืบรกิำรของ บรษิทัฯ  และใหห้มำยควำมรวมถงึบุคคลธรรมดำทีม่คีวำมเกีย่วขอ้ง หรอืเป็น
ตวัแทนของนิตบิุคคลทีเ่ป็นลูกคำ้ เช่น ผูบ้รหิำร กรรมกำร พนักงำน ลูกจำ้ง ตวัแทน ผูแ้ทน หรอืบุคคลธรรมดำอื่นใด และบุคคลทีม่ี
ขอ้มลูส่วนบุคคลปรำกฏในเอกสำรต่ำง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในกำรท ำธรุกรรมระหว่ำง บรษิทัฯ กบันติบิคุคลนัน้ เช่น ผูป้ระสำนงำน ผูส้ ัง่ซื้อ 
ผูร้บัสนิคำ้ ผูส้ ัง่จ่ำยเชค็ เป็นตน้ รวมทัง้บุคคลทีน่ิตบิุคคลนัน้ไดใ้ห้ขอ้มลูไวแ้ก่ บรษิทัฯ ดว้ย 
        1.2    คู่ค้า หมำยถงึ บุคคลทีจ่ะขำยหรอืขำยสนิคำ้ และ/หรอืบรกิำรใหแ้ก่ บรษิทัฯ ไม่ว่ำจะไดข้ึน้ทะเบยีนเป็นคู่คำ้กบั บรษิทัฯ 
หรอืไม่ เช่น คู่สญัญำ ผูใ้หบ้รกิำร ทีป่รกึษำ เป็นตน้ และใหห้มำยควำมรวมถงึบุคคลธรรมดำทีเ่กีย่วขอ้งหรือเป็นตวัแทนของนิติ
บุคคลซึง่เป็นคู่คำ้ เช่น ผูบ้รหิำร กรรมกำร พนักงำน ลูกจำ้ง ตวัแทน ผูแ้ทน หรอืบุคคลธรรมดำอื่นใด และบุคคลทีม่ขีอ้มลูส่วนบคุคล
ปรำกฏในเอกสำรต่ำง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในกำรท ำธุรกรรมระหว่ำง บรษิทัฯ กบันติบิุคคลนัน้ เช่น ผูป้ระสำนงำน ผูส่้งสนิคำ้ ผู้สัง่จ่ำยเชค็ 
เป็นตน้ รวมทัง้บุคคลทีน่ติบิุคคลนัน้ไดใ้หข้อ้มลูไวแ้ก ่บรษิทัฯ ดว้ย 
        1.3    ผู้มาติดต่อ  ผู้ถอืหุ้น หมำยถงึ บุคคลอื่นซึง่มใิช่ลูกคำ้ คู่คำ้ หรอืผูป้ฏบิตังิำนในบรษิทัฯ ทีม่คีวำมสมัพนัธใ์นลกัษณะที่
เกีย่วขอ้งกบักำรประกอบธุรกจิ เช่นผูป้ฏบิตังิำนในหน่วยรำชกำรซึง่ก ำกบักำรประกอบธุรกจิหรอืก ำกบัดแูลกำรปฏบิตัติำมกฎหมำย 
ผูส้นใจเขำ้รว่มโครงกำรธุรกจิหรอืผูเ้ขำ้ร่วมโครงกำรธุรกจิ ผูส้นใจเขำ้รว่มลงทุนหรอืผูร้ว่มลงทุน ตวัแทนหรอืนำยหน้ำในกำรจดัหำ
สนิคำ้หรอืบรกิำรใหแ้ก่ บรษิทัฯ และใหห้มำยควำมรวมถงึบุคคลธรรมดำทีเ่กีย่วขอ้งหรอืเป็นตวัแทนของนติบิุคคลนัน้ เช่น ผูบ้รหิำร 
กรรมกำร พนักงำน ตวัแทน ผูแ้ทน หรอืบุคคลธรรมดำอื่นใด และบุคคลทีม่ขีอ้มลูส่วนบุคคลปรำกฏในเอกสำรต่ำง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งใน
กำรท ำธุรกรรมระหว่ำง บรษิทัฯ กบันิตบิุคคลนัน้ 
        1.4    กรรมการ พนักงาน ของบริษทัฯ บุคลำกรทีป่ฏบิตังิำนในบรษิทัฯ รวมถงึกรรมกำรและผูบ้รหิำร 
 
2.    วตัถปุระสงคใ์นการเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล   
ลูกค้า คู่ค้า ผู้ขาย ผู้ให้บริการ ผู้ถือหุ้น ผู้มาติดต่อ กรรมการ พนักงาน ของบริษทัฯ : บรษิทัฯ อำจด ำเนินกำร
ประมวลผลขอ้มลูของท่ำน เพื่อวตัถุประสงคต์่ำง ๆ ดงัต่อไปนี้   

• เพื่อกำรตดิต่อประสำนงำนทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกจิของ บรษิทัฯ 
• เพื่อกำรเกบ็และใชข้อ้มลูส่วนบคุคลของท่ำน ไดแ้ก่ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน และภำพถ่ำย-ภำพเคลื่อนไหว

ทเีกีย่วกบักำรด ำเนินงำนและกจิกรรมของ บรษิทัฯ เพื่อกำรเผยแพร่ประชำสมัพนัธผ์่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เช่น อเีมล
ภำยใน บรษิทัฯ  
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• เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในกำรสมคัรเขำ้ใชง้ำนระบบงำนอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืกำรเปิดสทิธกิำรเขำ้ถงึหรอืใชง้ำนอนิเตอรเ์น็ต 
หรอืระบบงำนอเิลก็ทรอนิกสต์่ำง ๆ  

• เพื่อด ำเนินกำรวำงแผน กำรรำยงำน และกำรคำดกำรณ์ทำงธุรกจิ กำรบรหิำรควำมเสีย่ง กำรก ำกบักำรตรวจสอบ 
รวมถงึกำรตรวจสอบภำยในของส ำนักตรวจสอบภำยใน และกำรบรหิำรจดักำรภำยในองคก์ร รวมถงึเพื่อใชป้ระโยชน์
ในกำรด ำเนินงำนภำยใน บรษิทัฯ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเบกิจ่ำยเงนิของหน่วยงำนบญัชกีำรเงนิ บรษิทัฯ         

• เพื่อเป็นขอ้มลูในกำรด ำเนินกำรเกีย่วกบั Know Your Customer(ยนืยนัตวัตน) ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรด ำเนินงำนของ 
บรษิทัฯ รวมถงึกำรตรวจสอบสถำนะกจิกำร หรอืกำรตรวจสอบประวตัริปูแบบอื่น ๆ เพื่อกำรประเมนิควำมเหมำะสม 
หรอืกำรพจิำรณำควำมเสีย่ง ก่อนกำรตดัสนิใจเขำ้ท ำธุรกรรมต่ำง ๆ ร่วมกนั กำรพสิจูน์และกำรยนืยนัตวัตน และหรอื
กำรตรวจสอบอ ำนำจ กำรมอบอ ำนำจและกำรรบัมอบอ ำนำจในกำรลงนำมขอ้ตกลงหรอืสญัญำใด ๆ กบั บรษิทัฯ  

• เพื่อกำรด ำเนินกำรเกีย่วกบักำรโอนสทิธ ิหน้ำที ่และผลประโยชน์ใด ๆ เช่น กำรควบรวมกจิกำร กำรแยก หรอื กำร
โอนกจิกำร หรอืซึง่ไดก้ระท ำโดยชอบดว้ยกฎหมำย 

• เพื่อเป็นฐำนขอ้มลูผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยี (Stakeholders) ของ บรษิทัฯ และ/หรอืใชข้อ้มลูเพื่อกำรบรหิำรควำมสมัพนัธ ์
หรอืกำรตดิต่อประสำนงำนต่ำง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั บรษิทัฯ  

• เพื่อกำรเปิดเผยขอ้มลูทีจ่ ำเป็นเพื่อกำรปฏบิตัติำมเกณฑก์ำรประเมนิต่ำง ๆ ที ่บรษิทัฯ เขำ้รว่ม     
• เพื่อกำรสบืสวน สอบสวนเรื่องรอ้งเรยีนภำยในองคก์ร กำรป้องกนักำรทุจรติ หรอืกำรด ำเนินกระบวนกำรทำง

กฎหมำยอื่นใด รวมทัง้กำรตรวจสอบและจดักำรขอ้รอ้งเรยีนและขอ้กล่ำวหำทีเ่กีย่วกบักำรด ำเนินกำรของ บรษิทัฯ 
หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งใหเ้กดิควำมโปร่งใสและควำมยตุธิรรมกบัทุกฝ่ำย 

• เพื่อรบัสมคัร หรอืพจิำรณำใหเ้ขำ้ร่วมโครงกำรหรอืกจิกรรมต่ำง ๆ ของ บรษิทัฯ เช่น กจิกรรมทศันศกึษำ กำรศกึษำ
ดงูำน กำรเยีย่มชมกจิกำร กำรรบับรจิำค งำนสมัมนำ โครงกำรอบรมหรอืโครงกำรอื่น ๆ ของ บรษิทัฯ หรอืที ่บรษิทั
ฯ ด ำเนินกำรร่วมกบับคุคลภำยนอกหรอืหน่วยงำนรำชกำร เป็นตน้ รวมถงึกำรด ำเนินกำรใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำร
เขำ้ร่วมกจิกรรม เช่น กำรตอบค ำถำมลุน้รำงวลั กำรจดัส่งของรำงวลั กำรด ำเนินกำรเพื่อกำรบรหิำรจดักำรดำ้น
สุขอนำมยัและควำมปลอดภยัของท่ำน เช่น กำรท ำประกนัสุขภำพ ส ำหรบักำรเขำ้ร่วมทศันศกึษำ เป็นตน้ 

• เพื่อกำรรกัษำควำมปลอดภยัภำยในบรเิวณอำคำร สถำนทีข่องบรษิทัฯ รวมถงึกำรแลกบตัรก่อนเขำ้บรเิวณพืน้ที่
ดงักล่ำว กำรบนัทกึภำพผูท้ีม่ำตดิต่อกบั บรษิทัฯ หรอือำคำร สถำนทีข่อง บรษิทัฯ ดว้ยกลอ้งวงจรปิด (CCTV) 

• เพื่อกำรก่อตัง้สทิธเิรยีกรอ้งตำมกฎหมำย กำรมอบอ ำนำจและกำรรบัมอบอ ำนำจ กำรปฏบิตัติำมหรอืกำรใชส้ทิธิ
เรยีกรอ้งตำมกฎหมำย หรอืกำรยกขึน้ต่อสูส้ทิธเิรยีกรอ้งตำมกฎหมำย กำรด ำเนินคดตี่ำง ๆ ตลอดจนกำรด ำเนินกำร
เพื่อบงัคบัคดตีำมกฎหมำย 

• เพื่อกำรปฏบิตัติำมกฎหมำย หรอืกำรปฏบิตัติำมหมำยศำล หนังสอื หรอืค ำสัง่ของหน่วยงำน องคก์รอสิระ หรอืเจำ้
พนักงำนทีม่หีน้ำทีแ่ละอ ำนำจตำมกฎหมำย เช่น กำรปฏบิตัติำมหมำยเรยีก หมำยอำยดั ค ำสัง่ของศำล เจำ้หน้ำที่
ต ำรวจ อยักำร หน่วยงำนรำชกำร  รวมถงึกำรรำยงำนหรอืเปิดเผยขอ้มลูต่อผูถ้อืหุน้ หน่วยงำนรำชกำร เพื่อปฏบิตัิ
ตำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง  

• เพื่อกำรปฏบิตัติำมกฎหมำยเกีย่วกบัประโยชน์สำธำรณะดำ้นกำรสำธำรณสุข เช่น กำรป้องกนัดำ้นสุขภำพจำก
โรคตดิต่ออนัตรำยหรอืโรคระบำดทีอ่ำจตดิต่อหรอืแพร่เขำ้มำในรำชอำณำจกัร 

• เพื่อกำรบรหิำรจดักำรดำ้นสุขอนำมยัและควำมปลอดภยัของท่ำน 
 
ลูกค้า : บรษิทัฯ อำจด ำเนินกำรประมวลผลขอ้มลูของท่ำนเพื่อวตัถุประสงคต์่ำง ๆ เพิม่เตมิดงันี้ 

• เพื่อกำรพจิำรณำอนุมตัคิ ำขอซื้อสนิคำ้และหรอืใชบ้รกิำร รวมถงึกระบวนกำรตรวจสอบยนืยนัตวัตน กำรตรวจสอบ
อ ำนำจ กำรมอบอ ำนำจและกำรรบัมอบอ ำนำจ กำรพจิำรณำควำมเสีย่งในกำรเขำ้ท ำธุรกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง และกำร
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ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรภำยในต่ำง ๆ ของ บรษิทัฯ เพื่อกำรท ำสญัญำ กำรปฏบิตังิำนตำมสญัญำ กำรส่งสนิคำ้ 
กำรใหบ้รกิำร รวมไปถงึกำรตดิต่อประสำนงำน กำรเรยีกเกบ็ค่ำใชจ้่ำย กำรจดัส่งเอกสำรทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นตน้ 

• เพื่อประโยชน์ในกำรประเมนิ ปรบัปรุง และพฒันำสนิคำ้ กำรใหบ้รกิำร และรำยกำรส่งเสรมิกำรขำยต่ำง ๆ ของ 
บรษิทัฯ รวมถงึเพื่อส ำรวจควำมพงึพอใจเกีย่วกบัสนิคำ้และบรกิำรของ บรษิทัฯ เพื่อใหเ้หมำะสมและตรงตำมควำม
ตอ้งกำรของท่ำน 

• เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูและเอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำนใด ๆ กบัธนำคำร สถำบนักำรเงนิ กรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้ 
กรมสรรพำกร กรมสรรพสำมติ ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัย ์และหน่วยงำนภำยนอกอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ฐานกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง : กำรปฏบิตัติำมสญัญำ(Contractual Basis),ควำมจ ำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ย
กฎหมำย (Legitimate Interests),กำรปฏบิตัติำมกฎหมำย (Legal Obligation) 
ผลกระทบหากไม่สามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล :  อำจไม่สำมำรถเขำ้ท ำธุรกรรม  หรอืปฏบิตัติำมสญัญำ
ได ้

   
คู่ค้า : บรษิทัฯ อำจด ำเนินกำรประมวลผลขอ้มลูของท่ำนเพื่อวตัถุประสงคต์่ำง ๆ เพิม่เตมิดงัตอ่ไปนี้ 

• เพื่อกำรด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรต่ำง ๆ ก่อนเขำ้ท ำสญัญำ เช่น  
−     กำรขึน้ทะเบยีนคู่คำ้  
−     กำรพจิำรณำคุณสมบตัขิองคูค่ำ้  
−     กำรจดัเตรยีมขอ้มลูก่อนเขำ้สู่กระบวนกำรกำรจดัซื้อจดัจำ้ง เช่น กำรสบืและจดัท ำรำคำกลำง, กำรระบุ

ชื่อและรำยละเอยีดของคู่คำ้ในระบบภำยในของ บรษิทัฯ เป็นตน้ 
−     กำรซื้อหรอืรบัแบบประมลู กำรเขำ้รบัฟังกำรชีแ้จง กำรน ำเสนอผลงำนทีเ่กีย่วขอ้งกบังำนจดัซื้อจดัจำ้ง 

(แลว้แต่กรณี) ต่อรองรำคำ กำรประกำศผลผูช้นะ 
−     กำรเชญิเสนอรำคำ กำรเสนอรำคำ กำรตรวจสอบอ ำนำจ กำรมอบอ ำนำจและกำรรบัมอบอ ำนำจในกำร

ยื่นเอกสำรเสนอรำคำของผูเ้สนอรำคำ และกำรพจิำรณำคุณสมบตัขิองผูเ้สนอรำคำกบั บรษิทัฯ ตำม
กระบวนกำรจดัซื้อจดัจำ้งของ บรษิทัฯ รวมถงึกรณีทีผู่เ้สนอเป็นผูใ้หบ้รกิำร ทีป่รกึษำกฎหมำย ทีป่รกึษำ
บญัช ีทีป่รกึษำธุรกจิ และทีป่รกึษำภำษ ีผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษำทำงกำรเงนิ สถำบนักำรเงนิ ทีป่รกึษำดำ้น
กำรพฒันำระบบบญัชแีละกำรเงนิ 

−    กำรจดัท ำ Non-Disclosure Agreement 
• เพื่อควำมจ ำเป็นในกำรท ำธุรกรรมระหวำ่งคู่คำ้กบั บรษิทัฯ เช่น 

−      กำรตรวจสอบยนืยนัตวัตน กำรตรวจสอบอ ำนำจ กำรมอบอ ำนำจและกำรรบัมอบอ ำนำจ รวมทัง้เพื่อใช้
เป็นหลกัฐำนประกอบกำรท ำธุรกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

−      กำรด ำเนินกำรตำมกฎ ระเบยีบ และกระบวนกำรภำยในต่ำง ๆ ของ บรษิทัฯ 
−      กำรพจิำรณำ จดัท ำ และลงนำมในสญัญำทำงกำรคำ้  
−      กำรปฏบิตัติำมสญัญำว่ำจำ้ง สญัญำบรกิำร สญัญำทำงกำรคำ้อื่น ๆ และควำมตกลงหรอืควำมร่วมมอืที่

เกีย่วขอ้ง ระหว่ำง บรษิทัฯ และคู่สญัญำ รวมถงึกระบวนกำรขอและพจิำรณำเอกสำรทีเ่กีย่วขอ้งอนัอำจมี
ขอ้มลูส่วนบุคคลของกรรมกำรบรษิทัซึง่เป็นบุคคลภำยนอกหรอืผูแ้ทนจำกหน่วยงำนรฐั  

− กำรตรวจรบังำนตำมสญัญำระหว่ำง บรษิทัฯ และคู่คำ้ กำรบรหิำรพสัดุและสนิคำ้เชงิพำณิชย ์กำรออก
หนังสอืรบัรองผลงำน จนแลว้เสรจ็ 
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• เพื่อกำรปฏบิตัติำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรท ำธุรกรรมระหวำ่งคู่คำ้กบั บรษิทัฯ เช่น  
• กฎหมำยเกีย่วกบัจดัซื้อจดัจำ้งของหน่วยงำนรฐั กฎหมำยว่ำดว้ยภำษอีำกร กฎหมำยในกำรตรวจสอบสทิธปิระโยชน์

ในทีด่นิ  

ฐานกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง : กำรปฏบิตัติำมสญัญำ(Contractual Basis),ควำมจ ำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมำย 
(Legitimate Interests) ,กำรปฏบิตัติำมกฎหมำย (Legal Obligation) 
ผลกระทบหากไม่สามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล :  อำจไม่สำมำรถเขำ้ท ำธุรกรรมได ้

 
ผู้มาติดต่อ  ผู้ถือหุ้น: บรษิทัฯ อำจด ำเนินกำรประมวลผลขอ้มลูของท่ำนเพื่อวตัถุประสงคต์่ำง ๆ เพิม่เตมิดงัต่อไปนี้ 

• เพื่อกำรตดิต่อสื่อสำรทำงธุรกจิ เช่น ตดิต่อ นัดพบ เขำ้พบ ประชมุ ร่วมพบปะพดูคยุทำงธุรกจิเกีย่วกบัสนิคำ้หรอื
บรกิำร และโครงกำรต่ำง ๆ ของ บรษิทัฯ หรอืโครงกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบั บรษิทัฯ รวมถงึกำรบนัทกึรำยละเอยีด
เกีย่วกบักำรตดิต่อดงักล่ำว 

• เพื่อกำรตรวจสอบคุณสมบตัหิรอืประเมนิควำมเหมำะสมก่อนกำรตดัสนิใจเขำ้ท ำธุรกรรม กำรพจิำรณำควำมเสีย่งใน
กำรเขำ้ท ำธุรกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง กำรพสิจูน์และกำรยนืยนัตวัตน และหรอืกำรตรวจสอบอ ำนำจ กำรมอบอ ำนำจและกำร
รบัมอบอ ำนำจในกำรลงนำมขอ้ตกลงหรอืสญัญำใด ๆ กบั บรษิทัฯ กำรตรวจสอบสถำนะกจิกำร หรอืกำรตรวจสอบ
ประวตัริปูแบบอื่น ๆ และกำรด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรภำยในต่ำง ๆ ของ บรษิทัฯ 

• เพื่อกำรพจิำรณำ กำรจดัท ำ กำรลงนำมในสญัญำหรอืขอ้ตกลงต่ำง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึกำรบรหิำรสญัญำหรอื
ขอ้ตกลงดงักล่ำว  

• เพื่อพจิำรณำค ำขอเขำ้ร่วมโครงกำรของ บรษิทัฯ หรอืโครงกำรที ่บรษิทัฯ ร่วมกบับุคคลภำยนอกหรอืหน่วยงำน
รำชกำร และด ำเนินกำรต่ำง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงกำรดงักล่ำว 

ฐานกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง : กำรปฏบิตัติำมสญัญำ(Contractual Basis),ควำมจ ำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมำย 
(Legitimate Interests) ,กำรปฏบิตัติำมกฎหมำย (Legal Obligation) 
ผลกระทบหากไม่สามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล :  อำจไม่สำมำรถเขำ้ท ำธุรกรรมได ้

     
กรรมการ และพนักงาน : บรษิทัฯ อำจด ำเนินกำรประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อวตัถุประสงคต์่ำง ๆ เพิม่เตมิ
ดงัต่อไปนี้ 

• เพื่อตรวจสอบยนืยนัตวัตนในกำรเป็นผูป้ฏบิตังิำนในบรษิทัฯ   
• เพื่อกำรตดิต่อประสำนงำนต่ำง ๆ เกีย่วกบักำรท ำงำนร่วมกนัระหว่ำง บรษิทัฯ รวมถงึกำรแจง้ขำ่วสำรทีเ่กีย่วขอ้งกบั

กำรด ำเนินธุรกจิ หรอืกจิกรรม  
• เพื่อกำรปฏบิตัติำมนโยบำยต่ำง ๆ ของ บรษิทัฯ  
• เพื่อกำรประสำนงำนกบัหน่วยงำนภำยนอกเกีย่วกบักำรด ำเนินธุรกจิในบรษิทัฯ 
• เพื่อกำรตรวจสอบอ ำนำจ กำรมอบอ ำนำจและกำรรบัมอบอ ำนำจ รวมทัง้เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐำนประกอบกำรท ำธุรกรรม

ทีเ่กีย่วขอ้ง  
• เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบกำรประชุม กำรด ำเนินงำนร่วมกนั กำรจดัเตรยีมขอ้มลูก่อนเขำ้สู่กระบวนกำรจดัหำร่วมกนั

ระหว่ำงบรษิทัในบรษิทัฯ ตำมกฎ ระเบยีบ และกระบวนกำรภำยในต่ำง ๆ ของ บรษิทัฯ เกีย่วกบักำรจดัซื้อจดัจำ้ง 
กำรจดัท ำเอกสำรต่ำง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรท ำงำน กำรบนัทกึกำรประชุม กำรจดัท ำรำยงำนกำรประชุม   

• เพื่อประชำสมัพนัธเ์กีย่วกบักำรด ำเนินโครงกำร กำรประชมุ ระหว่ำง บรษิทัฯ และบรษิทัอื่นๆ 
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• เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบกำรตรวจสอบคุณสมบตั ิหรอืควำมเหมำะสมในกำรปฏบิตังิำนตำมสญัญำ หรอืขอ้ตกลงซึง่
บรษิทัในบรษิทัฯ ไดใ้หบ้รกิำรแก่ บรษิทัฯ  

• เพื่อกำรปรบัปรุงกำรท ำงำน 

ฐานกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง : กำรปฏบิตัติำมสญัญำ(Contractual Basis),ควำมจ ำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมำย 
(Legitimate Interests) ,กำรปฏบิตัติำมกฎหมำย (Legal Obligation) 
ผลกระทบหากไม่สามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล :  อำจไม่สำมำรถเขำ้ท ำธุรกรรม  หรอืปฏบิตัติำมสญัญำได ้

หมำยเหตุ : ในกรณีทีท่่ำนไมใ่หข้อ้มลูส่วนบุคคลเพื่อด ำเนินกำรตำมวตัถุประสงคข์ำ้งตน้ บรษิทัฯ อำจไม่สำมำรถปฏบิตัหิรอืเขำ้ท ำ
ธุรกรรม หรอืบรหิำรจดักำรตำมสญัญำกบัท่ำนได ้รวมถงึอำจไมส่ำมำรถปฏบิตัติำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งได ้ 

 3.    ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัฯเกบ็รวบรวม  
       บรษิทัฯ จะเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยกำรขอหรอืสอบถำมขอ้มลูส่วนบุคคลจำกท่ำนเองโดยตรง อย่ำงไรกต็ำม ในบำงกรณี บรษิทั
ฯ อำจมกีำรเกบ็รวบรวมขอ้มลูของท่ำนจำกแหล่งอื่น เช่น บรษิทัตน้สงักดัของท่ำน พนักงำน เลขำนุกำรหรอืผูป้ระสำนงำนแทนของ
ท่ำน หน่วยงำนรำชกำรหรอืหน่วยงำนของรฐั หรอืแหล่งขอ้มลูอื่น ๆ ซึง่เปิดเผยสำธำรณะ เช่น เวบ็ไซต ์ ขอ้มลูทีค่น้หำไดท้ำง
อนิเตอรเ์น็ต เป็นตน้         ทัง้นี้ บรษิทัฯ ด ำเนินกำรเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของทำ่น ดงัตอ่ไปนี้   

3.1    ข้อมูลส่วนบุคคลทัว่ไป 
 

• ขอ้มลูทีใ่ชร้ะบตุวัตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นำมสกุล เลขประจ ำตวับตัรประชำชน เลขหนังสอืเดนิทำง วนัเดอืน
ปี เกดิ เพศ อำยุ สญัชำต ิลำยมอืชื่อ ภำพถ่ำย เลขประจ ำตวัใบอนุญำตประกอบวชิำชพี รหสัพนักงำน (เฉพำะ
กรณี พนักงำนบรษิทัในบรษิทัฯ) ขอ้มลูใบอนุญำตขบัรถยนต ์ ขอ้มลูใบอนุญำตขบัรถยนตข์อง บรษิทัฯ เป็นตน้ 

• ขอ้มลูเพื่อตดิต่อ (Contact Data) เช่น ทีอ่ยู่ ส ำเนำทะเบยีนบำ้น เบอรโ์ทรศพัท ์เบอรโ์ทรสำร อเีมล ต ำแหน่งทีอ่ยู่ 
(Geolocation) ผูต้ดิต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน บญัชกีำรใชง้ำนสื่อสงัคมออนไลน์ LINE ID ขอ้มลูเลขำนุกำร เป็นตน้ 

• ขอ้มลูทำงกำรเงนิ (Financial Data) เช่น หมำยเลขบญัชธีนำคำร เป็นตน้  
• ขอ้มลูเกีย่วกบัประวตักิำรศกึษำ ประวตักิำรท ำงำน กำรฝึกอบรม ควำมเชีย่วชำญ และผลงำนต่ำง ๆ เป็นตน้ 
• ขอ้มลูกำรตดิต่อกบั บรษิทัฯ (Communication Data) เช่น ขอ้มลูเกีย่วกบัวนั เวลำ สถำนทีท่ีต่ดิต่อกบั บรษิทัฯ 

ขอ้มลูกำรบนัทกึภำพหรอืเสยีงเมื่อมกีำรตดิต่อกบั บรษิทัฯ  เป็นตน้ 
• ขอ้มลูเกีย่วกบับรษิทัหรอืหน่วยงำนทีท่ ำงำน เช่น บรษิทัทีท่ ำงำนหรอืหน่วยงำนตน้สงักดั สถำนทีท่ ำงำน ต ำแหน่ง

งำน เป็นตน้ 
• ขอ้มลูเกีย่วกบัลกัษณะควำมชอบ ควำมสนใจส่วนบคุคล  
• กำรบนัทกึภำพโดยกลอ้งวงจรปิด CCTV  
• ขอ้มลูกำรเขำ้ร่วมประชุมระหว่ำง บรษิทัฯ และบรษิทัในกลุ่ม รวมถงึขอ้มลูกำรเขำ้ร่วมกำรอบรม สมัมนำ กจิกรรม 

หรอืโครงกำรอื่น ๆ ที ่บรษิทัฯ จดัขึน้ โดยอำจมกีำรบนัทกึภำพนิง่ ภำพเคลื่อนไหว และหรอืเสยีงระหว่ำงกำรประชมุ 
อบรม สมัมนำ หรอืกจิกรรมดงักล่ำว  

• ขอ้มลูทีจ่ ำเป็นอื่น ๆ เพื่อกำรด ำเนินคดหีรอืกำรบงัคบัคด ีเช่น สถำนภำพกำรสมรส ขอ้มลูเกีย่วกบัทรพัยส์นิ เป็นตน้ 
• ควำมคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ ขอ้รอ้งเรยีน 
• ประวตักิำรร่วมกจิกรรม หรอืโครงกำรต่ำง ๆ กบั บรษิทัฯ 
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• ขอ้มลูกำรคดักรองตำมมำตรกำรป้องกนัโรคระบำด 

         
3.2    ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความละเอียดอ่อน 

 
โดยทัว่ไปแลว้ บรษิทัฯ ไม่มคีวำมประสงคจ์ะเกบ็รวบรวมและใชข้อ้มลูศำสนำและหมูโ่ลหติทีป่รำกฏอยู่ในส ำเนำบตัร

ประจ ำตวัประชำชนของท่ำนเพือ่วตัถุประสงคใ์ดโดยเฉพำะ หำกท่ำนไดม้อบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนใหแ้ก่ บรษิทัฯ 
ขอใหท้่ำนปกปิดขอ้มลูดงักล่ำว หำกท่ำนมไิดป้กปิดขอ้มลูขำ้งตน้ ถอืว่ำท่ำนอนุญำตให ้บรษิทัฯ ด ำเนินกำรปกปิดขอ้มลู
เหล่ำนัน้ และถอืว่ำเอกสำรทีม่กีำรปกปิดขอ้มลูดงักล่ำว มผีลสมบูรณ์และบงัคบัใชไ้ดต้ำมกฎหมำยทุกประกำร ทัง้นี้ หำก 
บรษิทัฯ ไม่สำมำรถปกปิดขอ้มลูไดเ้น่ืองจำกขอ้จ ำกดัทำงเทคนิคบำงประกำร บรษิทัฯ จะเกบ็รวบรวมและใชข้อ้มลูดงักล่ำว
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเอกสำรยนืยนัตวัตนของท่ำนเท่ำนัน้ 

  
ในกรณีที ่บรษิทัฯ จ ำเป็นจะตอ้งเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวำมละเอยีดของท่ำน บรษิทัฯ จะขอควำมยนิยอม

โดยชดัแจง้จำกท่ำนเป็นกรณีไป  ทัง้นี้ บรษิทัฯ อำจมกีำรประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวำมละเอยีดอ่อน ดงันี้ 
• ขอ้มลูเกีย่วกบัสุขภำพ และหรอืควำมพกิำร 
• ขอ้มลูผลกำรตรวจสำรเสพตดิในร่ำงกำย 
• ขอ้มลูชวีภำพ เช่น ลำยนิ้วมอื  

 
4.    ระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล    
        บรษิทัฯ จะเกบ็รกัษำขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนเป็นระยะเวลำเท่ำทีจ่ ำเป็นเพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผย
ขอ้มลูส่วนบุคคลซึง่ไดร้ะบไุวใ้นแบบแจง้ฉบบันี้ หลกัเกณฑท์ีใ่ชก้ ำหนดระยะเวลำเกบ็ ไดแ้ก่ ระยะเวลำที ่บรษิทัฯ ยงัคงจ ำเป็นตอ้ง
ใชป้ระโยชน์จำกขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนตำมวตัถุประสงค ์  และอำจเกบ็ต่อไปตำมระยะเวลำทีจ่ ำเป็นเพื่อกำรปฏบิตัติำมกฎหมำย
หรอืตำมอำยุควำมทำงกฎหมำย เพื่อกำรก่อตัง้สทิธเิรยีกรอ้งตำมกฎหมำย กำรปฏบิตัติำมหรอืกำรใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตำมกฎหมำย 
หรอืกำรยกขึน้ต่อสูส้ทิธเิรยีกรอ้งตำมกฎหมำย หรอืเพื่อเหตุอื่นตำมนโยบำยและขอ้ก ำหนดภำยในองคก์รของ บรษิทัฯ  
 
 5.    การเปิดเผยข้อมูล  
        ในกำรด ำเนินกำรตำมวตัถุประสงคท์ีร่ะบไุวใ้นหนังสอืแจง้ฉบบันี้ บรษิทัฯ อำจเปิดเผยขอ้มลูของท่ำนใหแ้ก่บคุคลภำยนอก
ดงัต่อไปนี้  
        5.1    หน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำนก ำกบัดแูล รฐัวสิำหกจิ หน่วยงำนของรฐั องคก์ำรมหำชน องคก์รอสิระทีจ่ดัตัง้ขึน้ตำม
กฎหมำย หรอืหน่วยงำนอื่นตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด รวมถงึเจำ้พนักงำนซึง่ใชอ้ ำนำจหรอืปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมกฎหมำย เช่น ศำล ต ำรวจ 
กรมสรรพำกร ส ำนักงำนป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ กรมพฒันำฝีมอืแรงงำน กรมสวสัดกิำรและคุ้มครองแรงงำน กรมบงัคบั
คด ีส ำนักงำนอยักำรสงูสุด เป็นตน้ 
        5.2    หน่วยงำน องคก์ร หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรใชส้ทิธเิรยีกรอ้ง กำรด ำเนินคด ีกำรโตแ้ยง้ขอ้รอ้งเรยีนหรอืขอ้กล่ำวหำ 
กำรต่อสูค้ด ีของ บรษิทัฯ เช่น คูค่วำมในคด ีพยำน เป็นตน้ 
        5.3    ตวัแทน ผูร้บัจำ้ง/ผูร้บัจำ้งช่วง และ/หรอืผูใ้หบ้รกิำรส ำหรบักำรด ำเนินงำนใด ๆ  ใหแ้ก่ บรษิทัฯ เช่น ทีป่รกึษำทำงวชิำชพี 
ผูใ้หบ้รกิำรขนส่ง บรษิทัรบัจำ้งท ำกจิกรรมทำงกำรตลำด บรษิทัรบัจำ้งจดัหำทีพ่กัและกำรเดนิทำง บรษิทัรบัด ำเนินกำรจดักจิกรรม 
งำนอบรม หรอืงำนสมัมนำ ผูร้บัจำ้งจดักจิกรรม ผูร้บัจำ้งผลติสื่อ ผูร้บัจำ้งประชำสมัพนัธ ์ ผูร้บัประกนัภยั ผูส้อบบญัช ี ทีป่รกึษำ
กฎหมำย เป็นตน้ 
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        5.5    ผูม้คีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิ (ในกรณีทีม่คีวำมจ ำเป็นเพื่อกำรปฏบิตัติำมสญัญำกรณีมกีำรด ำเนินโครงกำรหรอืท ำธรุกจิ
ร่วมกนั) 
        5.6    สถำบนัใหก้ำรรบัรองมำตรฐำนระบบกำรจดักำร เชน่ Certified body ISO Standard 
        5.7    ผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้กู ้และตวัแทนของบุคคลดงักล่ำว 
        5.8    ผูร้บัโอนสทิธหิน้ำทีแ่ละประโยชน์ใด ๆ จำก บรษิทัฯ รวมถงึผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกผูร้บัโอนดงักล่ำวใหด้ ำเนินกำรแทน 
เช่น กรณีปรบัโครงสรำ้ง กำรควบรวมกจิกำร กำรแยก หรอื กำรโอนกจิกำร เป็นตน้ 

6.    การส่งหรือเปิดเผยขอ้มูลไปต่างประเทศ   
        ในบำงกรณี เรำอำจมคีวำมจ ำเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนไปยงัต่ำงประเทศ ซึง่อำจมมีำตรฐำนในกำรคุม้ครอง
ขอ้มลูส่วนบุคคลแตกต่ำงไปจำกประเทศไทย เน่ืองจำก บรษิทัฯ มบีรษิทัในกลุ่มซึง่ตัง้อยู่ต่ำงประเทศ รวมทัง้มกีำรประกอบธุรกจิ
หรอืมกีำรท ำธุรกรรมต่ำงๆกบับรษิทัต่ำงประเทศ ดงันัน้ เรำอำจจ ำเป็นทีจ่ะตอ้งเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนใหก้บับรษิทั
เหล่ำนัน้ รวมถงึหน่วยงำนรำชกำร ทีป่รกึษำทำงวชิำชพี และบุคคลทีม่คีวำมเกีย่วขอ้งและจ ำเป็นตอ้งเขำ้ถงึขอ้มลูส่วนบุคคล
ดงักล่ำว เพื่อประกอบกำรด ำเนินธุรกจิตำมปกตขิองเรำ รวมถงึอำจมกีำรเปิดเผยขอ้มลูไปต่ำงประเทศเพื่อประกอบกำรด ำเนินคดี
หรอือนุญำโตตุลำกำรซึง่อำจมขีึน้ในอนำคต นอกจำกน้ี บรษิทัฯ อำจมกีำรเกบ็ขอ้มลูของท่ำนบนคอมพวิเตอรเ์ซริฟ์เวอรห์รอืคลำวด์
ของผูใ้หบ้รกิำร ทีอ่ยู่ต่ำงประเทศ และอำจมกีำรประมวลผลขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมหรอืแอปพลเิคชนัส ำเรจ็รปูของผูใ้หบ้รกิำรใน
ต่ำงประเทศ  
        อย่ำงไรกต็ำม ในกำรส่งหรอืโอนขอ้มลูดงักล่ำวไม่ว่ำกรณีใด ๆ  บรษิทัฯ จะปฏบิตัติำมพระรำชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562  
 
7.    สิทธิของท่านในฐานะเจา้ของข้อมูล  
        ในฐำนะทีท่่ำนเป็นเจำ้ของขอ้มลูส่วนบุคคล ท่ำนมสีทิธติำมทีก่ ำหนดไวโ้ดยพระรำชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 
2562 ทัง้นี้ ท่ำนสำมำรถขอใชส้ทิธติ่ำง ๆ ของท่ำนไดต้ำมช่องทำงที ่ บรษิทัฯ ก ำหนด หรอืผ่ำน เวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ
(www.iwoffice.com)  โดยจะสำมำรถเริม่ใชส้ทิธไิด ้เมื่อกฎหมำยคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลมผีลใชบ้งัคบักบั บรษิทัฯ ซึง่สทิธติ่ำง ๆ 
ของท่ำนมรีำยละเอยีด ดงันี้  
 
  

7.1    สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม 
(Right to Withdraw Consent)  
 

ในกรณีที ่บรษิทัฯ ขอควำมยนิยอมจำกท่ำน ท่ำนมสีทิธใินกำรเพกิ
ถอนควำมยนิยอมในกำรประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลทีท่่ำนไดใ้ห้
ควำมยนิยอมกบั บรษิทัฯ ได ้เวน้แต่กำรเพกิถอนควำมยนิยอมจะมี
ขอ้จ ำกดัโดยกฎหมำยหรอืสญัญำทีใ่หป้ระโยชน์แกท่่ำน 
        ทัง้นี้ กำรเพกิถอนควำมยนิยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อกำร
ประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลทีท่ำ่นไดใ้หค้วำมยนิยอมไปแลว้โดยชอบ
ดว้ยกฎหมำย           

7.2    สิทธิในการขอเข้าถึงขอ้มูลส่วน
บุคคล (Right to Access)  

 

ท่ำนมสีทิธขิอเขำ้ถงึและขอรบัส ำเนำขอ้มลูของท่ำนซึง่อยูใ่นควำม
รบัผดิชอบของ บรษิทัฯ รวมถงึขอให ้บรษิทัฯ เปิดเผยกำรไดม้ำซึง่
ขอ้มลูดงักล่ำวทีท่่ำนไมไ่ดใ้หค้วำมยนิยอมต่อ บรษิทัฯ ได ้         

7.3    สิทธิในการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูล
ส่วนบุคคล (Data Portability Right)  

ท่ำนมสีทิธขิอให ้บรษิทัฯโอนขอ้มลูส่วนบุคคลของทำ่นทีท่่ำนใหไ้วก้บั 
บรษิทัฯ ไดต้ำมทีก่ฎหมำยก ำหนด  

https://iwoffice.com/home/
https://iwoffice.com/home/
http://www.iwoffice.com/


 

8 
PDPA-IW-DC-001.1 

7.4    สิทธิในการคดัค้านการเกบ็รวบรวม 
ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคล (Right to 
Object)  

ท่ำนมสีทิธใินกำรคดัคำ้นกำรประมวลผลขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัท่ำนส ำหรบั
กรณีกำรเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลทีเ่กีย่วกบัตน
ไดต้ำมทีก่ฎหมำยก ำหนด           

7.5    สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล (Erasure 
Right)  

 

ท่ำนมสีทิธขิอให ้บรษิทัฯ ลบขอ้มลูส่วนบุคคลของทำ่นตำมทีก่ฎหมำย
ก ำหนด อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัฯ อำจเกบ็ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนดว้ย
ระบบอเิลก็ทรอนิกสซ์ึง่อำจมบีำงระบบทีไ่ม่สำมำรถลบขอ้มลูได ้ใน
กรณีเช่นนัน้ บรษิทัฯ จะจดัใหม้กีำรท ำลำยหรอืท ำใหข้อ้มลูดงักล่ำว
กลำยเป็นขอ้มลูทีไ่ม่สำมำรถระบุตวัตนของท่ำนได ้          

7.6    สิทธิในการขอให้ระงบัการใช้ข้อมลู
ส่วนบุคคล (Right to Restrict Processing)  

        ท่ำนมสีทิธขิอให ้บรษิทัฯ ระงบักำรใชข้อ้มลูของท่ำนไดต้ำมที่
กฎหมำยก ำหนด          

7.7    สิทธิในการขอแก้ไขขอ้มูลส่วน
บุคคลให้ถกูต้อง (Rectification Right)  

 

        กรณีทีท่่ำนเหน็ว่ำขอ้มลูที ่บรษิทัฯ มอียู่นัน้ไม่ถูกตอ้งหรอืท่ำน
มกีำรเปลีย่นแปลงขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนเอง ท่ำนมสีทิธขิอให ้
บรษิทัฯ แกไ้ขขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนเพื่อใหข้อ้มลูส่วนบุคคล
ดงักล่ำวถูกตอ้ง เป็นปัจจบุนั สมบูรณ์ และไม่ก่อใหเ้กดิควำมเขำ้ใจ
ผดิ      

7.8    สิทธิในการร้องเรียน (Right to 
Lodge a Complaint)  
 

        ท่ำนมสีทิธใินกำรรอ้งเรยีนต่อพนักงำนเจำ้หน้ำทีผู่ม้อี ำนำจตำม
พระรำชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หำก บรษิทัฯ 
ฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติำมพระรำชบญัญตัดิงักล่ำวได้  

 
8.    การแก้ไขเปล่ียนแปลงแบบแจ้งฉบบัน้ี  
        เรำอำจแกไ้ขปรบัปรุงแบบแจง้เกีย่วกบัขอ้มลูส่วนบคุคลฉบบันี้เป็นครัง้ครำว และเมื่อมกีำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงเช่นว่ำนัน้ เรำ
จะประกำศใหท้่ำนทรำบผ่ำนทำงเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ และ/หรอืแจง้ใหท้่ำนทรำบผ่ำนทำงอเีมล ทัง้นี้ หำกจ ำเป็นตอ้งขอควำม
ยนิยอมจำกท่ำนเรำจะด ำเนินกำรขอควำมยนิยอมจำกท่ำนเพิม่เตมิดว้ย   
 
9.    วิธีการติดต่อ  
        ในกรณีทีม่ขีอ้สงสยัหรอืตอ้งกำรสอบถำมรำยละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบักำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำน กำรเกบ็
รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูของท่ำน กำรใชส้ทิธขิองท่ำน หรอืมขีอ้รอ้งเรยีนใด ๆ ท่ำนสำมำรถตดิต่อ บรษิทัฯ ไดต้ำมช่องทำง
ดงัต่อไปนี้  
 
เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) 
บริษทั พลูวณิชย ์จ ากดั (IW Serviced Office) 
สถำนทีต่ดิต่อ:     90/40-41 อำคำรสำธรธำนี 1 ชัน้ 15 สลีม บำงรกั กรุงเทพมหำนคร 10500 
เบอรโ์ทรศพัท:์     02-237-1400       
อเีมล:์ support@iwoffice.com  

https://iwoffice.com/home/
mailto:support@iwoffice.com



