
 

 

                                           ประกาศความเป็นส่วนตัวสําหรับผู้สมัครและบุคลากร  
                                         (Privacy Notice for job applicants and employees) 

                                           บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากัด (มหาชน) 

 

         บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ(“บริษัท”) ได้มีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูล

ส่วนบุคคลของพนักงานปัจจุบัน อดีตพนักงาน กรรมการ ทีปรึกษา ผู้บริหาร ผู้ สมคัรงาน นักศึกษาฝึกงานและ

บุคคลอนืใดทีเกียวข้องกบับคุลากรของบริษัท(“ท่าน”) และเพอืเป็นการปฏิบัติตามพระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมลู

ส่วนบุคคล พ.ศ.  บริษัทได้ออกประกาศความเป็นส่วนตัวสําหรับผู้สมัครและบุคลากร (Privacy Notice) 

ฉบบันี โดยจดัทําขึนเพือชีแจงรายละเอียดและวิธีการจดัการและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทีบริษัทได้รับมา

จากท่าน รวมถึงชีแจงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และส่งต่อ ตลอดจนระยะเวลาในการเก็บ

รักษาข้อมลูส่วนบคุคลดงักล่าวและสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมลูส่วนบุคคล รายละเอียดดงัตอ่ไปนี 

 

      ข้อ 1. คํานิยาม 

               “บริษัท” หมายถงึ บริษัท เธียรสรัุตน์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

                  “บริษัทในเครือ” หมายถึง บริษัท อัลไพน์ วอเตอร์ จํากัด , บริษัท เธียรสุรัตน์ ลีสซิง จํากัด ,          

บริษัท เซฟ เทรด อนิเตอร์เนชนัแนล จํากดั 

                   “ท่าน” หมายถึง พนกังาน อดีตพนกังาน กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สมคัรงานและบุคคลอืนใดทีเกียวข้อง

กบับคุลากรของบริษัท 

                   “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกียวกับบุคคลซึงทําให้สามารถระบุตัวบุคคลนันได้ ไม่ว่า

ทางตรงหรือทางอ้อม แตไ่มร่วมถึงข้อมลูของผู้ถึงแกก่รรมโดยเฉพาะ  

                   “ข้อมูลส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลเกียวกับเชือชาติ เผ่าพันธุ์        

ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชือในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม         

ข้อมูลสขุภาพ ความพิการ ข้อมลูสหภาพแรงงาน ข้อมลูพนัธุกรรม ข้อมลูชีวภาพ หรือข้อมูลอืนใดซงึกระทบต่อ

เจ้าของข้อมลูในทํานองเดียวกนัตามทีคณะกรรมการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลประกาศกําหนด 

                    “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซงึมีอํานาจหน้าทีตดัสินใจเกียวกับ

การเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคล 

                    “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซงึดําเนินการเกียวกับการเก็บ 

รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลตามคําสงัหรือในนามของผู้ควบคมุข้อมลูส่วนบุคคล 

                     “กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถงึ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายลําดบัรองทีเกียวข้องและให้หมายความรวมถึงกฎหมายฉบบัแก้ไขเพิมเติมใดๆ 

ในอนาคต 



 

 

 

        ข้อ . ช่องทางและแหล่งทมีาของข้อมูลส่วนบุคคล 

                       บริษัทดําเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยบริษัทได้รับข้อมูล

สว่นบคุคลของท่านผ่านชอ่งทางต่างๆ ดงันี 

                           2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทีท่านให้ไว้กับบริษัทโดยตรง : ท่านอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่

บริษัทโดยตรง เมือท่านแสดงเจตนาสมัครงานหรือสมัครฝึกงานกับบริษัทหรือเมือท่านติดต่อสอบถามข้อมูล       

การสมคัรทีบูธสมัครงานหรือเมือท่านส่งใบสมคัรทีมีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมายังบริษัทหรือกรณีทีท่านแลก

บตัรเพือขอเข้าพืนทีอาคาร 

                          2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลทบีริษัทเกบ็รวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ : บริษัทอาจได้รับข้อมูล

สว่นบคุคลของท่านโดยอตัโนมตัิ เชน่ การจดัเก็บข้อมลูบันทกึภาพผ่านกล้องวงจรปิด (Closed-circuit television 

: CCTV) การเก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิค กิจกรรมและรูปแบบการเข้าชม ข้อมูลประวติัการใช้งานเว็บไซต์ 

(Browsing) ของท่านโดยอัตโนมตัิโดยใช้คุกกี (Cookies) และเทคโนโลยีอืนๆทีคล้ายคลึงกัน ทงันี ท่านสามารถ

ศกึษารายละเอียดเพิมเติมได้ที  “ประกาศเกียวกบัการใช้คกุกี (Cookies Notice)”ของบริษัท 

                        2.3 ข้อมูลส่วนบุคคลทีบริษัทได้รับมาจากบุคคลภายนอก : บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วน

บุคคลของท่านมาจากบุคคลภายนอกเป็นครังคราว เช่น เว็บไซต์หางาน บริษัทตวัแทนจัดหางาน ข้อมูลจาก

บุคคลอ้างองิ เป็นต้น 

      ข้อ 3. ข้อมูลส่วนบุคคลทถีูกเกบ็รวบรวม 

     ข้อมูลส่วนบุคคลทีบริษัทดําเนินการเก็บรวบรวมภายใต้ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี แบ่งเป็น

ข้อมลูส่วนบคุคลของเจ้าของข้อมลูสว่นบุคคลในประเภทดงัตอ่ไปนี 

                   .  สําหรับผู้สมัครงาน 

                           3.1.1 ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชือ นามสกุล ชือเลน่ ทีอยู่ เบอร์โทรศพัท์ อีเมล วนัเดือนปีเกิด 

อาย ุสถานทีเกิด เพศ สถานภาพการสมรส เลขทีบตัรประจําตวัประชาชน สญัชาติ ประวตัิการศกึษา ประวติัการ

ทํางาน ประวติัการฝึกอบรม อตัราค่าจ้าง ส่วนสูง นําหนัก รูปถ่าย รวมถึงสําเนาเอกสารประกอบการพิจารณา

คดัเลือกผู้สมคัร สําเนาวฒิุการศกึษา สําเนาเอกสารรับรองการผ่านอบรม (ถ้ามี) สําเนาหนังสือรับรองการผ่าน

งาน หรือสลิปเงินเดือนลา่สดุ (ถ้าม)ี การประเมินผลการสมัภาษณ์  

                                  3.1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหว เช่น ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลการต้องโทษ

คดีอาญา  

                                   3.1.3 ข้อมูลอืนๆ เช่น ประวตัิส่วนตัว (Resume Curriculum Vitae (CV)) หรือข้อมูล

อนืใดทีท่านได้มอบให้แก่บริษัท 

 

 



 

 

                       

                    3.2 สําหรับนักศึกษาฝึกงาน 

                            3.2.1 ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชือ นามสกุล ชือเล่น รูปถ่าย วันเดือนปีเกิด อายุ ศาสนา         

เลขทีบตัรประชาชน ทีอยู่ เบอร์โทรศพัท์ อีเมล ไลน์ไอดี ประวตักิารศกึษา ทรานสคริปต์ เป็นต้น 

                                    3.2.2 ข้อมูลอืนๆ เชน่ ประวติัส่วนตวั (Resume Curriculum Vitae (CV) หนงัสือส่งตวั

นกัศกึษาฝึกงานจากมหาวิทยาลยั หรือข้อมลูอืนใดทีท่านได้มอบให้แก่บริษัท 

                     3.3 สําหรับพนักงานและบุคลากรของบริษัท 

                            3.3.1 ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชือ นามสกุล ทีอยู่  เบอร์โทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด อายุ        

สถานทีเกิด เพศ สถานภาพการสมรส หมายเลขบตัรประจําตวัประชาชน สญัชาติ ประวตัิการศกึษา ประวติัการ

ทํางาน อตัราค่าจ้าง สว่นสงู นําหนกั รูปถ่าย สถานภาพทางทหาร  

                                   3.3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหว เช่น ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลลายนิวมือ         

ข้อมลูประวตัิอาชญากรรม 

                                   3.3.3 ข้อมูลเกียวกับการจ้างงาน เช่น ตําแหน่งงาน สังกัด วนัเริมงาน วนัทีสินสุด

สภาพการเป็นพนกังาน รหสัพนกังาน อายกุารทํางาน คา่จ้างและผลตอบแทน ข้อมลูเกียวกบัภาษีอากร รายการ

หักลดหย่อนภาษี การประเมินศักยภาพการทํางาน ประวัติการมาทํางาน การหยุดและการลา การทํางาน

ล่วงเวลา การฝึกอบรม ใบลาออก เหตุผลการลาออก การประเมินผลการทดลองงาน การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน การปรับตําแหน่งงาน การแต่งตัง การโยกย้าย การเปลียนตําแหน่งงาน การลงโทษทางวินัย         

หนงัสือรับรองเงินเดือน หนงัสืออายดัเงินเดือน 

                                    3.3.4 ข้อมูลเกียวกับสวัสดิการและผลประโยชน์ เช่น กองทุนสํารองเลียงชีพ 

ประกนัสงัคม กองทุนเงินทดแทน ประกันภยัแบบกลุม่ ใบรับรองแพทย์ การเบิกค่ารักษาพยาบาล ใบเสร็จรับเงิน 

ใบแจ้งหนี 

                                    3.3.4 เอกสารทีเกียวข้องต่อการบริหารงานทรัพยากรบุคคล เช่น สําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชน สําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) สําเนาใบอนุญาตทํางาน (Work Permit)      

สําเนาวีซ่า(VISA)(กรณีชาวต่างชาติ) สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาวุฒิการศึกษา สําเนาใบเปลียนชือ-นามสกุล 

(ถ้ามี) สําเนาเอกสารรับรองการผ่านอบรม (ถ้ามี) สําเนาหนงัสือรับรองการผ่านงาน หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด     

(ถ้ามี) สําเนาใบผ่านเกณฑ์ทหาร (สด.8, สด.10) สําเนาใบขับขี (เฉพาะพนักงานขับรถ) สําเนารายการจด

ทะเบียนรถยนต์ สําเนาหน้าบญัชีธนาคาร 

                        3.3.5 ข้อมูลอืนๆทีเกียวข้อง เช่น ข้อมลูการบันทึกภาพผ่านกล้องวงจรปิด (Closed-

circuit television : CCTV) รวมถึงทรัพย์สินทีเกียวข้องกบัท่านเช่น ยานพาหนะ เมือท่านเข้าไปในพืนทีภายใน

สถานที อาคาร หรือพืนทีใด ๆ ของบริษัท ผ่านระบบและอุปกรณ์กล้องวงจรปิด หรือการเก็บข้อมูลภาพนิง 

ภาพเคลือนไหวของท่านจากการเข้าร่วมกิจกรรม หรือกรณีทีบริษัทใช้ในการจดัทําข่าวประชาสมัพนัธ์บนเว็บไซต์ 



 

 

 

หรือสือโซเชียลมีเดียต่างๆของบริษัท ข้อมูลพิกัดหรือตําแหน่งในการเช็คอินเวลาเข้างาน ข้อมูลกองทุนให้กู้ ยืม

เพือการศกึษา (กยศ.) หรือข้อมลูอนื ๆ ทีบุคลากรเคยมอบให้แก่บริษัท เช่น ข้อมลูในใบสมคัร 

             3.4 สําหรับบุคคลทสีาม 

                         บริษัทอาจได้รับข้อมลูบุคคลทีสามทีมีความเกียวข้องกับท่าน เช่น ข้อมลูผู้บงัคบับญัชาเก่า 

ข้อมูลคู่สมรส ข้อมูลครอบครัว ข้อมูลบุคคลรู้จักภายในบริษัท ข้อมูลบุคคลติดต่อฉุกเฉิน ข้อมูลบุคคลอ้างอิง 

อาจารย์ทีปรึกษา หรือผู้ รับผลประโยชน์จากสวัสดิการต่าง ๆ โดยท่านต้องได้รับความยินยอมและแจ้งให้บุคคล

เหล่านีทราบถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายฉบบันีก่อนการส่งมอบข้อมลูของบุคคลดงักล่าว

ให้แก่บริษัท เช่น ชือ นามสกุล ข้อมูลติดต่อ สําเนาเอกสารยืนยันตัวตนต่างๆเพือประโยชน์ในการจัดสรร

สวสัดิการของบริษัท 

                              หากในกรณีทีบริษัทมีความจําเป็นต้องจดัเก็บข้อมลูส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหว(Sensitive 

Data) บริษัทจะจดัให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยทีเหมาะสมและขอความยินยอมจากท่านก่อนการเก็บ

รวบรวม เว้นแต่จะมีกฎหมายยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมเอาไว้ เช่น การคุ้มครองแรงงาน ประกันสังคม 

ป้องกันระงบัอนัตรายต่อชีวิต ประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุข การปฏิบตัิตามกฎหมายหรือข้อยกเว้น 

อนืๆตามทีกฎหมายคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลกําหนด 

      ข้อ 4. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

                  บริษัทประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลของท่าน เพือวตัถปุระสงค์ดงัต่อไปนี (รวมเรียกว่า “วตัถุประสงค์

ทกีาํหนด”) และภายใต้ฐานทางกฎหมาย ดงัต่อไปนี 

                  .  สาํหรับผู้สมัครงาน 

                         4.1.1 เพือให้บริษัทสามารถดําเ นินธุรกิจ ได้ตามวัตถุประสงค์  (Contract) เช่น                   

เพือวัตถุประสงค์ในการติดต่อสือสารเพือการนัดหมาย การสัมภาษณ์งาน และวัตถุประสงค์ในการพิจารณา

ตรวจสอบความเหมาะสมหรือคุณสมบัติของผู้สมคัรงานในการจ้างงาน รวมถงึเพือวตัถุประสงค์ในการพิจารณา

และเสนอตําแหน่งอืนทีเหมาะสมอืน ๆ 

                         4.1.2 เพือการดําเนินงานทีจําเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยไม่เกิน

ขอบเขตทีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล (Legitimate Interest) เช่น 

การบนัทึกภาพวงจรปิด(CCTV) การตรวจสอบคณุสมบตัิของผู้สมคัรงาน การตรวจสอบเอกสารยืนยนัตวัตนของ

ผู้สมคัร เป็นต้น 

                         4.1.3 เพือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล (Vital 

Interest) และประโยชน์ทางด้านสาธารณะสุข ป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตร่างกาย หรือสุขภาพ

ของบุคคล เชน่ การติดตอ่ฉุกเฉิน การควบคมุและป้องกนัโรคติดต่อหรือโรคระบาด 

 

                           



 

 

 

                      4.1.4 ความยินยอม(Consent) เมือบริษัทไม่สามารถอาศัยข้อยกเว้นหรืออ้างอิงฐานทาง

กฎหมายตามกรณีทีระบุข้างต้น ทงันี บริษัทจะขอความยินยอมเป็นการเฉพาะจากท่าน โดยบริษัทจะประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ทีได้แจ้งและทีได้รับความยินยอมจากท่าน หรือในกรณีทีบริษัท

ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทีเป็นข้อมูลส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหว บริษัทจะดําเนินการตามทีกฎหมาย

กําหนดหรือโดยได้รับความยินยอมโดยชดัแจ้งจากท่าน เช่น ปัญหาสุขภาพ ข้อมลูการต้องโทษคดีอาญา ข้อมลู

ผลการตรวจเชือโควิด เป็นต้น 

                     4.2 สําหรับนักศึกษาฝึกงาน  

                          4.2.1 เพือใ ห้บริ ษัทสามารถดํา เนิน ธุรกิจไ ด้ตามวัตถุประสง ค์ (Contract) เช่น                   

เพือวัตถุประสงค์ในการติดต่อสือสารเพือการนัดหมาย การสัมภาษณ์ และวัตถุประสงค์ในการพิจารณา

ตรวจสอบความเหมาะสมหรือคุณสมบัติของผู้สมัครฝึกงาน การเข้าทําหรือเพือปฏิบัติตามสัญญาฝึกงาน          

การตกัเตือนหรือลงโทษทางวินยั 

                          4.2.2 เพือการดําเนินงานทจีําเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยไม่เกิน

ขอบเขตทีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล สามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล (Legitimate Interest) เช่น 

การบนัทึกภาพวงจรปิด (CCTV) การตรวจสอบคณุสมบตัิของผู้สมคัรฝึกงาน การตรวจสอบเอกสารยืนยนัตวัตน

ของผู้สมคัร การบริหารจดัการด้านทรัพยากรบุคคล การเบิกค่าใช้จ่าย การจดัสรรสวสัดิการและผลประโยชน์  

การจดักิจกรรม สมัมนา จดัสิงอํานวยความสะดวก การฝึกอบรม เป็นต้น 

                           4.2.3 เพือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล (Vital 

Interest) และประโยชน์ทางด้านสาธารณะสุข ป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตร่างกาย หรือสุขภาพ

ของบุคคล เชน่ การติดตอ่ฉุกเฉิน การควบคมุและป้องกนัโรคติดต่อหรือโรคระบาด 

                           4.2.4 ความยินยอม(Consent) เมือบริษัทไม่สามารถอาศัยข้อยกเว้นหรืออ้างอิงฐานทาง

กฎหมายตามกรณีทีระบุข้างต้น ทงันี บริษัทจะขอความยินยอมเป็นการเฉพาะจากท่าน โดยบริษัทจะประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ทีได้แจ้งและทีได้รับความยินยอมจากท่าน หรือในกรณีทีบริษัท

ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทีเป็นข้อมูลส่วนบุคคลทีมีความอ่อนไหว บริษัทจะดําเนินการตามทีกฎหมาย

กําหนดหรือโดยได้รับความยินยอมโดยชดัแจ้งจากท่าน 

                     .  สําหรับพนักงานและบุคลากร 

                             . .  เพอืให้บริษัทสามารถดําเนินธุรกจิได้ตามวัตถุประสงค์ (Contract) เช่น เป็นการ

จาํเป็นเพือปฏิบติัตามสญัญาซงึท่านเป็นคูส่ญัญากบับริษัท หรือเพือใช้ในการดําเนินการตามคําขอของท่านก่อน

เข้าทําสัญญานันหรือเพือใช้ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี อาทิ การจ้างแรงงาน การขึน

ทะเบียนพนักงาน การเข้าทําหนงัสือคําประกันการทํางาน การฝึกอบรม การประเมินผลการสมัภาษณ์หรือผล

การปฏิบติังาน การบนัทกึเวลาทํางาน การลา การจ่ายค่าจ้าง การบริหารจดัการด้านภาษีอากร การตกัเตือนหรือ 



 

 

 

ลงโทษทางวินัย การออกหนังสือรับรอง การบริหารจัดการสวัสดิการ บริหารจัดการด้านสุขภาพและความ

ปลอดภัย เช่น การตรวจร่างกายประจําปี การฉีดวคัซีน การทําประกนัสุขภาพ การบริหารจัดการการลาออก          

การเกษียณอาย ุการเลิกจ้าง เป็นต้น 

                                          การใช้และเปิดเผย ชือ นามสกุล และข้อมูลส่วนบุคคลทีปรากฏในสําเนาเอกสาร

แสดงตวัตนของกรรมการหรือบคุลากร เพือยืนยนัตวัตนในฐานะผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริษัท เฉพาะกรณีการ

ลงนามในสญัญา เอกสาร การจดทะเบียน การมอบอํานาจ รับมอบอํานาจ หรือการทํานิติกรรมใด ๆ ในนามของ

บริษัท ตลอดจนการใช้และเปิดเผยชือของกรรมการหรือบุคลากรในประกาศ แบบฟอร์ม หรือเอกสารอืน ๆ ของ

บริษัทในการดําเนินธรุกิจทีเกียวข้องของบริษัท  

                             . .  เพือปฏิบัติหน้าทีตามกฎหมายทีเกียวข้องหรือใช้บังคับ (Legal Obligation) 

หรือเพือการคุ้มครองแรงงาน การประกันสังคม หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สวัสดิการเกียวกับการ

รักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิตามกฎหมาย เช่น เพือการปฏิบัติตามกฎหมายทีเกียวข้องกับบริษัท หรือเพือ

ปฏิบตัิตามคําสงัของผู้มีอํานาจตามกฎหมาย อาทิ กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสมัพนัธ์ กฎหมาย

ประกันสังคม กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน กฎหมายภาษีอากร 

ตลอดจนการอายดัเงินเดือนหรือค่าตอบแทนอืนใดตามหมายหรือคําสงัของกรมบงัคบัคดี การจดัการเรืองกองทุน

กู้ ยืมเพือการศึกษา (กยศ.) การจัดทําทะเบียนลูกจ้าง การหักชําระภาษี การจัดตงัคณะกรรมการสวสัดิการ

แรงงาน การปฏิบตัิตามกฎหมายอืน ๆ หรือการดําเนินคดีตามกฎหมายทีเกียวข้องกบัการดําเนินงานของบริษัท 

                              . .  เพือการดําเนินงานทีจําเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยไม่

เกินขอบเขตทเีจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล สามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล(Legitimate Interest) 

เช่น การบนัทึกภาพวงจรปิด (CCTV) การบริหารจัดการบุคลากร การเบิกค่าใช้จ่าย การจัดสรรสวสัดิการและ

ผลประโยชน์ การเข้ากองทุนสํารองเลียงชีพ การจัดกิจกรรม การจัดสัมมนา จัดสิงอํานวยความสะดวก             

การฝึกอบรมพฒันาทกัษะความรู้ความสามารถ การทําสติกเกอร์จอดรถ เป็นต้น 

                              . .  เป็นการจําเป็นเพือการก่อตังสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏบิัติตามหรือ

การใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายหรือการยกขึนต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

                              . .  เพือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล (Vital 

Interest) และประโยชน์ทางด้านสาธารณะสุข ป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือสุขภาพ

ของบุคคล เชน่ การติดต่อฉุกเฉิน การควบคมุและป้องกนัโรคติดต่อหรือโรคระบาด 

                              . .  ความยินยอม(Consent) เมือบริษัทไม่สามารถอาศยัข้อยกเว้นหรืออ้างอิงฐานทาง

กฎหมายตามกรณีทีระบุข้างต้น ทงันี บริษัทจะขอความยินยอมเป็นการเฉพาะจากท่าน โดยบริษัทจะประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ทีได้แจ้งและทีได้รับความยินยอมจากท่าน หรือในกรณีทีบริษัท

ประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลทีเป็นข้อมลูสว่นบคุคลทีมีความอ่อนไหว บริษัทจะดําเนินการตามทีกฎหมาย 

 



 

 

 

กําหนดหรือโดยได้รับความยินยอมโดยชดัแจ้งจากท่าน เชน่ ข้อมลูการตรวจสุขภาพ ข้อมลูชีวภาพ(ลายนิวมือ) 

ประวตัิอาชญากรรม 

                                       ข้อมลูส่วนบุคคลของท่านทีบริษัทดําเนินการประมวลผลตามวัตถุประสงค์ทีกําหนด

ในข้อ .  ข้างต้น ส่วนทีมีความเกียวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญา การเข้าทําสญัญากับท่าน หรือการปฏิบัติ

ตามกฎหมาย บริษัทมีความจําเป็นต้องประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลของท่านซึงเป็นข้อมูลทีจําเป็นต่อการบรรลุ

วตัถุประสงค์ดงักล่าว โปรดทราบว่าหากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดงักล่าวแก่บริษัท อาจมีผลกระทบต่อการ

ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือบริษัทอาจไม่สามารถให้บริการ หรือปฏิบัติหน้าทีภายใต้สัญญาทีได้เข้าทํากับท่าน 

หรือไมส่ามารถเข้าทําสญัญากบัท่านได้ (แล้วแตก่รณี)  

                                ในกรณีทีบริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในวตัถปุระสงค์ทีไมไ่ด้ระบุไว้ข้างต้น บริษัท

จะจดัให้มีประกาศความเป็นส่วนตวั(Privacy Notice)เพิมเติม เพืออธิบายการใช้ข้อมลูในวตัถุประสงค์ดงักล่าว

และแจ้งให้ท่านทราบก่อน 

       ข้อ . การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

      บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้วตัถุประสงค์ทีกําหนดและตามหลกัเกณฑ์ที

กฎหมายกําหนดให้แก่หน่วยงานและบคุคลดงัตอ่ไปนี 

                     5.1 หน่วยงานภายใน อาทิ เจ้าหน้าทีกลุ่มทรัพยากรบุคคล ผู้บริหาร ผู้บังคบับัญชา ฝ่ายบัญชี 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

                     5.2 หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานทีมีหน้าทีกํากับดูแลตามกฎหมาย  อาทิ สํานักงาน

ประกันสงัคม กรมสรรพากร กระทรวงแรงงาน กระทรวงพาณิชย์ กรมพฒันาธุรกิจการค้า กรมสวสัดิการและ

คุ้มครองแรงงาน กรมบงัคบัคดี กรมพฒันาฝีมือแรงงาน ธนาคาร บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ หรือหนว่ยงาน

ทีอาจขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศยัอํานาจตามกฎหมาย เช่น สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

สํานกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สํานกังานตํารวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดี

พเิศษ สํานกังานอยัการสงูสุด และศาล 

                       5.3 หน่วยงานอนื อาทิ สถาบนัฝึกอบรมภายนอก โรงพยาบาล บริษัทประกนั (สําหรับสวสัดิการ

ของบริษัท) ผู้ตรวจสอบภายนอก ลกูค้า หรือหนว่ยงานอืนๆทีเกียวข้อง   

                              ในกรณีทีบริษัทเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลของท่านให้กบับคุคลอนื บริษัทจะจดัให้มมีาตรการ

ทีเหมาะสมเพือคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลทไีด้เปิดเผยและเพือปฏิบัติตามมาตรฐานและหน้าทีการคุ้มครองข้อมูล

สว่นบคุคลตามทีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคลกําหนด 

                               ในกรณีทีบริษัทส่งหรือโอนข้อมลูส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศ บริษัทจะดําเนินการ

เพือทําให้แน่ใจว่าบริษัทได้ส่งหรือโอนไปยังประเทศปลายทาง องค์กรระหว่างประเทศ หรือผู้ รับข้อมูลใน

ต่างประเทศทีมีมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลทีเพียงพอ ในบางกรณีบริษัทอาจขอความยินยอมของ 



 

 

 

ท่านสําหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ ทงันี ตามทีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง

ข้อมลูส่วนบคุคลกําหนด 

      ข้อ 6. ระยะเวลาเกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

                 บริษัทจะเก็บรักษาข้อมลูส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาทีจําเป็นเพือบรรลุวตัถุประสงค์หรือตาม

ระยะเวลาทีกฎหมายกําหนดดงัต่อไปนี และภายหลงัจากพ้นกําหนดระยะเวลาดงักล่าว บริษัทจะดําเนินการลบ 

ทําลายข้อมลูดงักล่าว 

                      6.1 ข้อมูลผู้สมัครทีไม่ได้รับคัดเลือก บริษัทจะจัดเก็บไว้เป็นระยะเวลา 1 ปีหลังจากการ

พจิารณาคดัเลือกเสร็จสิน 

                      6.2 ข้อมูลพนักงานและบุคลากร บริษัทจะจดัเก็บข้อมลูของท่านไว้ตลอดระยะเวลาของสญัญา

จ้างแรงงานและจัดเก็บต่อเป็นระยะเวลา 5 ปี นับจากวันทีพ้นสภาพการเป็นพนักงานหรือบุคลากรของบริษัท 

หรือตามระยะเวลาทีกฎหมายอืนกําหนดหรือจดัเก็บต่อเพือวตัถุประสงค์ในการตรวจสอบกรณีเกิดข้อพิพาทซึง

อยู่ภายในอายคุวามตามกฎหมาย 10 ปี 

       ข้อ 7. การรักษาความมันคงปลอดภยัของข้อมูลส่วนบุคคล 

                  บริษัทได้เลือกใช้ระบบการจดัเก็บข้อมลูส่วนบุคคลทีมีกลไกและเทคนิคทีเหมาะสมและมีมาตรการ

รักษาความมนัคงปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายทีเกียวข้อง รวมทงั

จํากัดการเข้าถึงข้อมลูส่วนบุคคลของท่านเฉพาะพนักงาน ลกูจ้าง ของบริษัททีเกียวข้อง เพือป้องกนัไม่ให้ข้อมูล

สว่นบคุคลของท่านถกูนําไปใช้ เปิดเผย ทําลาย หรือเข้าถงึโดยไมไ่ด้รับอนุญาต 

       ข้อ 8. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

                 ในฐานะเจ้าของข้อมลูส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิดงัต่อไปนี ภายใต้หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขตามที

กฎหมายว่าด้วยการคุ้ มครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนด ทังนี  หากท่านประสงค์ทีจะขอใช้สิทธิของท่าน               

ท่านสามารถขอใช้สิทธิผ่าน “แบบคําร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Right Request 

Form)” โดยท่านสามารถติดต่อบริษัทตามข้อมลูติดตอ่ข้อ 9 

                     8.1 สิทธิขอเพิกถอนความยินยอม หากทา่นได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทในการเก็บรวบรวม ใช้ 

และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมทีเจ้าของข้อมูลให้ไว้ก่อนวนัทีกฎหมายคุ้มครอง

ข้อมลูสว่นบคุคลใช้บงัคบัหรือหลงัจากนนั) ท่านมสีิทธิทีจะถอนความยินยอมเมือใดก็ได้ตลอดระยะเวลาทีข้อมูล

สว่นบคุคลอยู่กบับริษัท เว้นแต ่มีข้อจํากดัสิทธินนัโดยกฎหมายหรือมสีญัญาทีให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่ โดยบริษัท

จะแจ้งถึงผลกระทบทีอาจเกิดขนึจากการถอนความยินยอมดงักล่าวให้ท่านทราบ 

                      8.2 สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงหรือขอรับสําเนาซงึข้อมลูส่วนบุคคล

ของตนทีอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทรวมถึงขอให้บริษัทเปิดเผยถึงการได้มาซงึข้อมลูส่วนบคุคลดงักล่าวท ี

 



 

 

ท่านไมไ่ด้ให้ความยินยอม ทงันี บริษัทมสีิทธิปฏิเสธคําร้องขอ หากการเข้าถงึหรือขอรับสําเนานนัส่งผลกระทบต่อ

สิทธิเสรีภาพของบคุคลอืนหรือกรณีทที่านไม่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดงักลา่ว 

                      8.3 สิทธิขอโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไป

ยงัผู้ควบคมุข้อมลูส่วนบุคคลอืน  

                      8.4 สิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอคดัค้าน

การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลในเวลาใดก็ได้ หากเป็นข้อมลูส่วนบคุคลทีเก็บรวบรวมเพือ

วตัถปุระสงค์เกียวกบัการตลาดแบบตรง หรือเพือวตัถปุระสงค์เกียวกบัการศึกษาวิจยัทางวิทยาศาสตร์ สถิติ ทงันี

บริษัทสามารถปฏิเสธคําร้องขอได้หากเป็นการจําเป็นเพือการดําเนินภารกิจเพือประโยชน์สาธารณะของบริษัท 

หรือกรณีทีบริษัทแสดงให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายสําคัญยิงกว่า หรือเพือก่อตงั การใช้สิทธิเรียกร้อง        

การปฏิบติัตามกฎหมาย 

                       8.5 สิทธิขอให้ลบหรือทําลายข้อมูล ท่านมีสิทธิขอลบหรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทําให้

ข้อมูลสว่นบุคคลเป็นข้อมูลทีไมส่ามารถระบุตวัตนได้ หากท่านเชือว่าข้อมลูส่วนบุคคลถูกเก็บรวบรวม ใช้ และ/

หรือเปิดเผยนันไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเห็นว่าบริษัทไม่มีความจําเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวตัถุประสงค์ที

เกียวข้องในนโยบายฉบับนี หรือเมือเจ้าของข้อมูลได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านตามที

แจ้งไว้ข้างต้น ทงันีบริษัทอาจปฏิเสธคําร้องขอดังกล่าวหากข้อมูลส่วนบุคคลทีท่านร้องขอให้ลบนันจําเป็นต้อง

เก็บรวบรวมตามระยะเวลาทีกฎหมายกําหนด หรือเป็นข้อมลูทีจําเป็นตอ่การดําเนินการของบริษัท 

                          8.6 สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชัวคราว        

ในกรณีทีบริษัทอยู่ระหวา่งตรวจสอบตามคําร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมลูส่วนบุคคลหรือขอคดัค้าน หรือกรณีอืน

ใดทีบริษัทไมมี่ความจําเป็นและต้องลบหรือทําลายข้อมลูส่วนบุคคลแตท่่านขอให้ระงบัการใช้ข้อมลูนนัแทน 

                          8.7 สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมลูส่วนบคุคลของท่านให้ถกูต้องหากข้อมลู

สว่นบคุคลของท่านนนัไมถ่กูต้อง ไมเ่ป็นปัจจบุนั ไมค่รบถ้วนสมบรูณ์ หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 

                          8.8 สิทธิในการยืนข้อร้องเรียน ในกรณีทีบริษัทมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่า

ด้วยการคุ้ มครองข้อมลูส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิยืนข้อร้องเรียนต่อสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคลตามกฎหมาย 

       ข้อ 9. วธีิการติดต่อ 

                 หากท่านมีคําถามใดๆเกียวกบัคําประกาศความเป็นส่วนตวัฉบับนี ท่านสามารถติดตอ่บริษัทได้ โดย

ใช้รายละเอยีดการติดตอ่ ดงัต่อไปนี 

                        รายละเอยีดผู้ควบคมุข้อมลูส่วนบุคคล 

                 ชอืบริษัท : บริษัท เธียรสรัุตน์ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

                 ทีอยู่ : เลขที 43/9 หมูที่ 7 ซ.ชชูาติอนสุรณ์ 4 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ 11120 

                 โทรศพัท์ :  02-8198899  ,  1210          อีเมล : dpo.tsrgroup@tsrplc.com 



 

 

       

     ข้อ 10. การเปลยีนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว(Privacy Notice)ฉบับนี 

                   บริษัทอาจทําการเปลียนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว(Privacy Notice)นีเป็นครังคราว เพือให้

สอดคล้องกบัการเปลียนแปลงใดๆทีเกียวกับการประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลของท่านและเพือให้สอดคล้องกับ

การเปลียนแปลงใดๆในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลหรือกฎหมายอืนทีเกียวข้อง บริษัทจะแจ้ง

ให้ทา่นทราบถงึการแก้ไขเปลียนแปลงทีสําคญัใดๆด้วยช่องทางทีเหมาะสม 

              ประกาศความเป็นส่วนตัว(Privacy Notice)ฉบับนีมีผลใช้บังคับตังแต่วันที 31 พฤษภาคม 2565         

เป็นต้นไป 

                                                         ประกาศ  ณ วนัที 31 พฤษภาคม 2565 

                                                                               บริษัท เธียรสรัุตน์ จํากดั (มหาชน) 

 

 

                                                                                            

 


