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นโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล (Privacy Policy) 

1. บททั่วไป 

เพื่อเป็นการปฏิบตัิตามพระราชบญัญตัิคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายล าดบัรองที่เก่ียวขอ้ง 

และใหห้มายความรวมถึงกฎหมายฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิใด ๆ ในอนาคต (“กฎหมายว่าดว้ยการคุ้มครองข้อมูลสว่น

บุคคล”) บริษัท เอ็นเอน็อาร ์ โกลบอล โลจสิตคิส ์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“บริษัทฯ”) จึงจดัท านโยบายการคุม้ครอง

ขอ้มลูสว่นบคุคล(Privacy Policy) ของบริษัท เอน็เอน็อาร ์โกลบอล โลจิสติคส ์(ประเทศไทย) จ ากัด (“นโยบายฯ”)  

ฉบบันีข้ึน้ เพื่ออธิบายใหท้า่นทราบถึงวิธีการท่ีบรษัิทฯ ปฏิบตัติอ่ขอ้มลูที่สามารถระบตุวัตนของทา่น หรอือาจจะระบตุวัตน

ของทา่นได ้ ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม ตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล (“ขอ้มูลส่วนบุคคล”) เชน่ 

วิธีการเก็บรวบรวม ใช ้ เปิดเผย หรอื การด าเนินการใด ๆ กบัขอ้มลูสว่นบคุคลไมว่า่ดว้ยวิธีการอตัโนมตัิหรอืไมก็่ตาม อาท ิ

การบนัทกึ การจดัระบบ การจดัเก็บ การปรบัเปลีย่นหรอืการดดัแปลง การเรยีกคืน การสง่ โอน การเผยแพรห่รอืการท าให้

สามารถเขา้ถึงหรอืพรอ้มใชง้านโดยวิธีใด ๆ การจดัเรยีง การน ามารวมกนั การจ ากัดหรอืการหา้มเขา้ถึง การลบหรอืการ

ท าลาย (“ประมวลผล” และเพื่อแจง้ใหท้า่นทราบถึงวตัถปุระสงคใ์นการประมวลผล ระยะเวลาในการเก็บรกัษาขอ้มลูสว่น

บคุคล ตลอดจนสทิธิของทา่นในฐานะเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล ทัง้นี ้ บรษัิทฯ ขอแนะน าใหท้า่นอา่นและท าความเขา้ใจถึง

ขอ้ก าหนดตา่ง ๆ ภายใตน้โยบายฯ โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

2. กลุ่มหรือประเภทของบุคคลที่บริษัทฯ ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลสว่นบุคคล 

ภายใตน้โยบายฯ ฉบบันี ้ กลุม่หรอืประเภทของบคุคลที่บรษัิทฯ ท าการเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มลูสว่น

บคุคลประกอบดว้ย 

2.1 ผูส้มคัรงาน ซึง่หมายถึง บคุคลที่อาจไดร้บัคดัเลอืกเป็นบคุลากรของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ อาจเป็นผูเ้ก็บ

รวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของผูส้มคัรงานเองโดยตรง หรอืไดร้บัจากบคุคลภายนอกก็ได ้

2.2 บคุลากร ซึง่หมายถงึ บคุคลซึง่ท างานหรอืปฏิบตัิหนา้ทีใ่ด ๆ ใหก้บับรษัิทฯ และไดค้า่จา้ง สวสัดิการ หรอื

คา่ตอบแทนอื่นไมว่า่จะเรยีกช่ืออยา่งไรจากบรษัิทฯ เพื่อตอบแทนการท างาน เช่น กรรมการ ผูบ้รหิาร ผูจ้ดัการ พนกังาน 

บคุลากร ผูฝึ้กงาน หรอืบคุคลอื่นใดที่มีลกัษณะคลา้ยคลงึกนั แตไ่มร่วมถงึผูร้บัจา้งหรอืผูใ้หบ้ริการซึง่เป็นคูค่า้ของบรษัิทฯ 

2.3 ผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูส้มคัรงานและบคุลากร ซึง่หมายถงึ บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้มคัรงานและบคุลากรของบรษัิท

ฯ และใหห้มายความรวมถึงผูท้ี่ขอ้มลูสว่นบคุคลปรากฏในเอกสารตา่ง ๆ ทีเ่ก่ียวขอ้งกบักระบวนการท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น บคุคล

ในครอบครวั (เช่น บิดา มารดา คูส่มรส และบตุร เป็นตน้) บคุคลที่สามารถตดิตอ่ไดใ้นกรณีฉกุเฉิน บคุคลอา้งอิง 

(Reference Person) ผูร้บัผลประโยชน ์และผูค้  า้ประกนัการท างาน เป็นตน้ 
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3. วิธีทีบ่ริษัทฯ เกบ็รวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

3.1 บรษัิทฯ เก็บรวบรวมและรบัขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นผา่นช่องทางตา่ง ๆ ดงันี ้

(ก) ขอ้มลูสว่นบคุคลที่ทา่นใหไ้วก้บับรษัิทฯ โดยตรง 

ทา่นอาจใหข้อ้มลูสว่นบคุคลแก่บรษัิทฯ โดยตรง เช่น เมื่อทา่นยื่นใบสมคัรงานและเอกสารประกอบการสมคัรงาน

ใหแ้ก่บรษัิทฯ ไมว่า่โดยการ walk-in การสมคัรที่บธูสมคัรงาน เช่น งาน Job Fair Roadshow และใหห้มายความรวมถึงกรณี

ที่ทา่นเขา้สมัภาษณง์าน เขา้ท าสญัญากบับรษัิทฯ และสง่มอบเอกสารตา่ง ๆ ซึง่มีขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นปรากฏอยูม่า

ใหก้บับรษัิทฯ เป็นตน้ 

(ข) ขอ้มลูสว่นบคุคลที่บรษัิทฯ เก็บรวบรวมจากทา่นโดยอตัโนมตัิ 

ทา่นอาจใหข้อ้มลูสว่นบคุคลแก่บรษัิทฯ โดยตรง เช่น บรษัิทฯ อาจเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นโดย

อตัโนมตัิผา่นช่องทางตา่ง ๆ เช่น การใชค้กุกี ้ (Cookies) หรอืเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คลา้ยคลงึกนั รายละเอียดเพิม่เติมโปรดด ู

นโยบายการใชค้กุกี ้ 

 (ค) ขอ้มลูสว่นบคุคลที่บรษัิทฯ ไดร้บัมาจากบคุคลภายนอก 

บรษัิทฯ อาจไดร้บัขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นมาจากบคุคลภายนอก เช่น เว็บไซตส์มคัรงานของบคุคลที่สาม บคุคล

อา้งองิของทา่น บรษัิทจดัหางาน หนว่ยงานของรฐั สถานศกึษา แหลง่ขอ้มลู Social Media หรอืใบสมคัรงานและ/หรอื

เอกสารของบคุคลซึง่มคีวามเก่ียวขอ้งกบัทา่น ในฐานะที่ทา่นเป็นบคุคลในครอบครวั บคุคลท่ีสามารถติดตอ่ไดใ้นกรณี

ฉกุเฉิน บคุคลอา้งองิ ผูร้บัผลประโยชน ์หรอืผูค้  า้ประกนัการท างานของบคุคลดงักลา่ว เป็นตน้ 

3.2 ในการเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น ทา่นจะไดร้บัการแจง้ถงึรายละเอียดตา่ง ๆ ตามที่ระบใุน

นโยบายฯ ฉบบันี ้ซึง่รวมถงึแต่ไมจ่ ากดัเฉพาะ วตัถปุระสงคแ์ละฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรอื

ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล หรอืหากเป็นกรณีทีก่ฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลก าหนดใหก้ารประมวลผล

ขอ้มลูสว่นบคุคลใดตอ้งไดร้บัความยินยอมจากทา่น บรษัิทฯ จะขอความยินยอมโดยชดัแจง้จากทา่น 

3.3 ในกรณีที่บรษัิทฯ เก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นไวก้อ่นวนัท่ีกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่น

บคุคลในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเก็บรวบรวม ใช ้ หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลมีผลใชบ้งัคบับรษัิทฯ จะเก็บรวบรวมและใช้

ขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นตอ่ไปตามวตัถปุระสงคเ์ดมิที่บรษัิทฯ ไดแ้จง้ไวแ้ก่ทา่นในการเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลซึง่ทา่น

มีสทิธิยกเลกิความยินยอม โดยตดิตอ่มายงับรษัิทฯ ตามรายละเอยีดการติดตอ่ที่ระบไุวใ้นขอ้ 9 ของนโยบายฯ ฉบบันี ้ทัง้นี ้

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิในการพิจารณาค าขอยกเลกิความยินยอมของทา่นและด าเนินการตามทีก่ฎหมายวา่ดว้ยการ

คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลก าหนด 
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4. ข้อมูลสว่นบุคคลที่ถกูเก็บรวบรวม 

ขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นท่ีถกูเก็บรวบรวมและประมวลผลภายใตน้โยบายฯ ฉบบันี ้ไมว่า่จะเป็นขอ้มลูสว่นบคุคล

ที่ทา่นใหไ้วก้บับรษัิทฯ โดยตรง หรอืขอ้มลูสว่นบคุคลที่บรษัิทฯ เก็บรวบรวมจากทา่นโดยอตัโนมตั ิ หรอืขอ้มลูสว่นบคุคลที่

บรษัิทฯ ไดร้บัมาจากบคุคลภายนอก ไดแ้ก่ 

4.1 ขอ้มลูสว่นตวั เช่น ช่ือ นามสกลุ วนั/เดือน/ปีเกิด อาย ุเพศ น า้หนกั สว่นสงู หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน 

รูปถ่าย ลายมือช่ือ สญัชาติ เชือ้ชาติ ศาสนา สถานภาพสมรส สถานภาพทางทหาร ขอ้มลูบคุคลในครอบครวั (เช่น บิดา 

มารดา คูส่มรส และบตุร เป็นตน้) ขอ้มลูสขุภาพ และขอ้มลูชีวภาพ (เช่น ลายนิว้มือ ลายฝ่ามือ และภาพจ าลองใบหนา้ เป็น

ตน้) เป็นตน้ 

4.2 ขอ้มลูการติดตอ่ เช่น ที่อยูอ่าศยั หมายเลขโทรศพัท ์โทรสาร อีเมล ขอ้มลูผูท้ี่สามารถติดตอ่ไดใ้นกรณีฉกุเฉิน 

และขอ้มลูบคุคลอา้งอิง เป็นตน้ 

4.3 ขอ้มลูเก่ียวกบัการศกึษา การฝึกอบรม เช่น ประวตัิการศกึษาและการฝึกอบรม (เช่น ช่ือสถาบนั คณะ 

สาขาวชิา และปีทีจ่บ เป็นตน้) หนงัสอืรบัรองคณุวฒุิ ใบแสดงผลการศกึษา ความสามารถทางภาษา ความสามารถดา้น

คอมพิวเตอร ์ขอ้มลูการอบรมและขอ้มลูการทดสอบ และกิจกรรมที่เขา้รว่มระหวา่งการศกึษา เป็นตน้ 

4.4 ขอ้มลูเก่ียวกบัการสมคัรงาน เช่น ประวตัิสว่นตวั ประวตัิการท างาน ขอ้มลูที่ปรากฏใน Resume/CV ขอ้มลู

ประวตัิอาชญากรรม ต าแหนง่ที่สมคัร เงินเดือนท่ีคาดหวงั ขอ้มลูการสมัภาษณง์าน หลกัฐานหรอืหนงัสอือา้งองิตา่ง ๆ และ

ขอ้มลูที่ปรากฏในแบบประเมินผลการสมัภาษณ ์ (เช่น ผลการประเมิน ความรูแ้ละประสบการณ ์ คณุลกัษณะสว่นบคุคล 

การท างานกบัผูอ้ื่น และศกัยภาพ) เป็นตน้ 

4.5 ขอ้มลูที่ใชป้ระกอบเป็นหลกัฐานในการสมคัรงานหรอืท านิติกรรมตา่ง ๆ เช่น ขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีปรากฏใน

ส าเนาบตัรประชาชน ส าเนาหนงัสอืเดินทาง ส าเนาใบเปลีย่นช่ือนามสกลุ ส าเนาทะเบียนบา้น ส าเนาใบส าคญัการเกณฑ์

ทหาร ส าเนาสมดุบญัชีธนาคาร ส าเนาทะเบยีนสมรส ส าเนาสตูิบตัร แบบแจง้ขออนมุตัิเงินเดือนพนกังานใหมแ่ละบรรจุ

เป็นรายเดือน ใบรบัรองแพทย ์ ผลการตรวจรา่งกายก่อนเขา้ท างาน แบบระบนุามผูร้บัผลประโยชน ์ แบบขึน้ทะเบียน

ผูป้ระกนัตน หนงัสอืยินยอมใหส้อบประวตัิบคุคล รายงานผลการตรวจสอบประวตัิบคุคล สญัญาจา้งงาน หนงัสอืค า้

ประกนัการท างานและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง (เช่น หนงัสอืรบัรองต าแหนง่ ส าเนาบตัรขา้ราชการ หนงัสอืรบัรองเงินเดือน 

ส าเนาทะเบียนการคา้ หรอืเอกสารจดัตัง้บรษัิทท่ีมีช่ือผูค้  า้ประกนัการท างานเป็นเจา้ของหรอืเป็นหุน้สว่น เป็นตน้) ขอ้ตกลง

การวา่จา้งกรรมการ (Directorship Agreement) และหนงัสอืมอบอ านาจ เป็นตน้ 

4.6 ขอ้มลูเก่ียวกบัการท างานและการประเมินผล เช่น รหสับคุลากร ต าแหนง่ แผนก สงักดั สายการบงัคบับญัชา 

การประเมินผลการปฏิบตัิงาน พฤติกรรมในการท างาน ผลงานและ/หรอืรางวลัที่เคยไดร้บั ขอ้มลูการฝึกอบรม ขอ้มลูการ

ลงโทษทางวินยั ขอ้มลูที่ปรากฏในหนงัสอืโอนยา้ยบคุลากรขา้มบรษัิท สญัญายมืตวับคุลากร ใบลาออกจากการเป็น

บคุลากร และเหตผุลที่ลาออก เป็นตน้ 
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4.7 ขอ้มลูเก่ียวกบัผลประโยชนแ์ละคา่ตอบแทน เช่น เงินเดือน คา่จา้ง ผลตอบแทน โบนสั รายละเอียดเก่ียวกบั

คา่บ าเหน็จ สวสัดิการ เลขบญัชีธนาคาร ขอ้มลูของผูค้  า้ประกนัการท างาน ขอ้มลูของผูร้บัผลประโยชน ์ขอ้มลูเก่ียวกบัการ

ประกนัสงัคม ขอ้มลูเก่ียวกบักองทนุส ารองเลีย้งชีพ ขอ้มลูดา้นภาษีอากร ขอ้มลูการหกัลดหยอ่นภาษี ขอ้มลูสทิธิประโยชน์

เก่ียวกบัสขุภาพ (รวมถงึส าหรบับคุคลในครอบครวั) และ/หรอืผลประโยชนอ์ื่น ๆ ขอ้มลูสว่นบคุคลที่ปรากฏในใบรบัรอง

แพทย ์ รายงานสขุภาพประจ าปี แบบแจง้การลาคลอด แบบเบิกเงินยืมสวสัดิการ หนงัสอืยินยอมใหห้กัเงินเดือน 

ใบเสรจ็รบัเงิน ใบแจง้หนี ้แบบการเรยีกคา่สนิไหมทดแทน (ส าหรบัการประกนัอบุตัเิหต ุและประกนัชีวิต) และแบบขออนมุตัิ

ผลประโยชนเ์มื่อพน้สภาพบคุลากรส าหรบัการเกษียณอาย ุเป็นตน้ 

4.8 ขอ้มลูเก่ียวกบัสถิติทางทะเบียน เช่น วนัท่ีเริม่งาน วนัครบก าหนดทดลองงาน วนัและเวลาที่เขา้ท างาน 

จ านวนชั่วโมงที่ท างาน จ านวนชั่วโมงที่ท างานลว่งเวลา วนัหยดุพกัผอ่นประจ าปี วนัลา แบบแจง้การลา รายละเอียดการลา

รวมถงึสาเหตกุารลา บนัทกึการเขา้ออกบรษัิทฯ และการบนัทกึการใชร้ะบบตา่ง ๆ ของบรษัิทฯ เป็นตน้ 

4.9 ขอ้มลูดา้นเทคนิค เช่น ขอ้มลูจราจรทางคอมพิวเตอร ์ (Log) และหมายเลขประจ าเครือ่งคอมพิวเตอร ์ (IP 

Address) เป็นตน้ 

4.10 ขอ้มลูอื่น ๆ เช่น บนัทกึเสยีงการสนทนา และบนัทกึภาพนิง่และภาพเคลือ่นไหวผา่นกลอ้งวงจรปิด (CCTV) 

เป็นตน้ 

 

5. วัตถุประสงคแ์ละฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

5.1 บรษัิทฯ ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น เพื่อวตัถปุระสงคต์า่ง ๆ ภายใตฐ้านทางกฎหมาย ดงัตอ่ไปนี ้

(รวมกนัเรยีกวา่ “วตัถปุระสงคท์ีก่  าหนด”) 

ล าดบั วตัถปุระสงคท์ี่ก าหนด ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล 

(ก) 

เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการรบั
สมคัรงาน คดัเลอืกผูส้มคัร
งาน การสมัภาษณ ์และ
การด าเนินการใด ๆ ที่
เก่ียวขอ้งกบัการสมคัรงาน 

• ฐานสญัญา: การประมวลผลสว่นบคุคลของผูส้มคัรงาน เป็นการจ าเป็นเพื่อ
ใชใ้นการพิจารณาค าขอของผูส้มคัรงาน ที่ไดแ้สดงเจตนาสมคัรงานเพื่อเขา้สู่
กระบวนการคดัเลอืกบคุลากรของบรษัิทฯ 
• ฐานประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย: การประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของ
ผูส้มคัรงานหรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูส้มคัรงาน เป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชนโ์ดย
ชอบดว้ยกฎหมายของบรษัิทฯ ในการรบัสมคัรงานหรอืในการด าเนินการ
ภายหลงัการรบัสมคัรงาน เช่น การพิจารณาคดัเลอืกผูส้มคัรงาน และการ
ตรวจสอบคณุสมบตัิของผูส้มคัรงาน เป็นตน้ 
• ฐานความยินยอม: ในกรณีที่บรษัิทฯ ท าการเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคล
ของผูท้ี่คาดวา่จะเป็นบคุลากร โดยการตดัสนิใจของบรษัิทฯ เอง (Own 
Initiative) จากแหลง่อื่น เช่น เว็บไซต ์Recruiter โดยที่ผูท้ี่คาดวา่จะเป็น
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ล าดบั วตัถปุระสงคท์ี่ก าหนด ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล 
บคุลากรยงัไมไ่ดแ้สดงเจตนาวา่ประสงคท์ี่จะสมคัรงาน (Open to Job 
opportunities) กบับรษัิทฯ 
• ฐานความยินยอม: การประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น ในฐานะบคุคล
ในครอบครวัหรอืบคุคลอา้งอิง (Reference Person) ของผูส้มคัรงานจะ
ด าเนินการโดยอาศยัความยินยอมที่ไดร้บัจากทา่น 

(ข) 

เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการ
อนมุตัิเงินเดือนและ
ผลประโยชนส์  าหรบั
บคุลากรของบรษัิทฯ 

• ฐานสญัญา: การประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของผูส้มคัรงาน เป็นการ
จ าเป็นเพื่อใชใ้นการพิจารณาค าขอของผูส้มคัรงาน ที่ผา่นขัน้ตอนการ
สมัภาษณง์านและเขา้สูก่ระบวนการอนมุตัเิงินเดือนและผลประโยชนส์  าหรบั
บคุลากรก่อนเขา้ท าสญัญาจา้ง หรอืสญัญาอื่นใด เพื่อบรรจเุขา้เป็นบคุลากร
ของบรษัิทฯ 
• ฐานประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย: การประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของ
ผูส้มคัรงาน เป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของบรษัิทฯ 
เนื่องจากขอ้มลูสว่นบคุคลที่ประมวลผลมีความจ าเป็นตอ่การพิจารณาอนมุตัิ
เงินเดือนและผลประโยชนส์  าหรบับคุลากรของบรษัิทฯ 

(ค) 

เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการ
ด าเนินการอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง
กบัจา้งงาน และการบรรจุ
บคุลากรเขา้ท างาน อาทิ 
การตรวจรา่งกายก่อนเขา้
ท างาน การระบนุามผูร้บั
ผลประโยชน ์การขึน้
ทะเบียนผูป้ระกนัตน การ
ตรวจสอบประวตัิ
อาชญากรรม การเขา้ท า
สญัญาจา้ง และการเขา้ท า
สญัญาผูค้  า้ประกนัการ
ท างาน เป็นตน้ 

• ฐานสญัญา: การประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของบคุลากร เป็นการจ าเป็น
เพื่อด าเนินการเขา้ท าสญัญาจา้ง และสญัญาอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนการ
ด าเนินการใด ๆ ที่จ าเป็นก่อนการเขา้ท าสญัญาดงักลา่ว 
ในกรณีของผูค้  า้ประกนัการท างาน การประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของผูค้  า้
ประกนัการท างาน เป็นการจ าเป็นเพื่อด าเนินการเขา้ท าสญัญาค า้ประกนัการ
ท างานซึง่ผูค้  า้ประกนัการท างานเป็นคูส่ญัญา 
• ฐานประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย: การประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของ
บคุลากร และผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุลากร เป็นการจ าเป็นในการบรหิารจดัการดา้น
ทรพัยากรบคุคลของบรษัิทฯ เช่น การตรวจสอบและพิจารณาคณุสมบตัิของ
บคุลากร เพื่อบรรจบุคุลากรเขา้ท างานในต าแหนง่ทีเ่หมาะสม เป็นตน้ 
• ฐานความยินยอม: การประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลที่มีความออ่นไหวของ
บคุลากร อาทิ ประวตัิอาชญากรรม ขอ้มลูสขุภาพ และขอ้มลูชีวภาพ จะกระท า
โดยอาศยัความยินยอมที่ไดร้บัจากบคุลากร 

(ง) 

เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการ
บรหิารจดัการสวสัดิการ
และผลประโยชนบ์คุลากร 
ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเฉพาะ 
เงินยมืสวสัดิการการเบิกคา่
รกัษาพยาบาล สวสัดิการ

• ฐานสญัญา: การประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของบคุลากร เป็นการจ าเป็น
ส าหรบับรษัิทฯ ในการปฏิบตัิตามสญัญาจา้ง และสญัญาอื่น ๆ ซึง่บคุลากรเป็น
คูส่ญัญา 
• ฐานประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย: การประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของ
บคุลากร และผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุลากร เป็นการจ าเป็นตอ่การบรหิารจดัการ
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ล าดบั วตัถปุระสงคท์ี่ก าหนด ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล 
สว่นลดส าหรบับคุลากร 
การตรวจรา่งกายประจ าปี 
การประกนัภยั และการ
เรยีกคา่สนิไหมทดแทนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการประกนัภยั 

ดา้นทรพัยากรบคุคลของบรษัิทฯ เช่น การจดัสรรสวสัดิการและผลประโยชน์
ของบคุลากร และผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุลากร 
• ฐานการปฏิบตัิตามกฎหมายเพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคเ์ก่ียวกบัการคุม้ครอง
แรงงาน และการประกนัสงัคม: การประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของบคุลากร 
เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบตัิตามกฎหมายเพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคเ์ก่ียวกบั
การคุม้ครองแรงงาน และการประกนัสงัคม สวสัดกิารเก่ียวกบัการ
รกัษาพยาบาลของผูม้ีสทิธิตามกฎหมาย การคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ หรอื
การคุม้ครองทางสงัคม 
• ฐานความยินยอม: การประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลที่มีความออ่นไหวของ
บคุลากร และผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุลากร อาทิ ขอ้มลูสขุภาพ เพื่อการบรหิาร
จดัการการประกนัภยัแบบกลุม่หรอืสวสัดิการอื่น ๆ จะกระท าโดยอาศยัความ
ยินยอมที่ไดร้บัจากบคุลากรและผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุลากร 

(จ) 

เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการ
ปฏิบตัิหนา้ที่ของบคุลากร
ตามสญัญาจา้ง ขอ้ตกลง
การวา่จา้ง สญัญาแตง่ตัง้ 
หรอืสญัญาอื่นใด ซึง่เขา้ท า
กบับรษัิทฯ  

• ฐานสญัญา: การประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของบคุลากรท่ีเก่ียวขอ้ง เป็น
การจ าเป็นเพื่อการปฏิบตัิหนา้ทีห่รอืท างานตามขอบเขตที่ระบใุนสญัญาจา้ง 
ขอ้ตกลงการวา่จา้ง สญัญาแตง่ตัง้ หรอืสญัญาอื่นใด ซึง่บคุลากรไดเ้ขา้ท ากบั
บรษัิทฯ เช่น การใชแ้ละเปิดเผย ช่ือ นามสกลุ และขอ้มลูสว่นบคุคลที่ปรากฏใน
บตัรประจ าตวัประชนของบคุลากร เพื่อยืนยนัตวัตนในฐานะผูม้ีอ  านาจกระท า
การแทนบรษัิทฯ ในการลงนามในสญัญา เอกสาร หรอืการท านิตกิรรมใด ๆ ใน
นามของบรษัิทฯ ตลอดจนการใชแ้ละเปิดเผยช่ือของบคุลากรในประกาศ ใบ
อนมุตัิ แบบฟอรม์ หรอืเอกสารอืน่ ๆ ของบรษัิทฯ ตามขอบอ านาจหนา้ที่ หรอื
สว่นงานท่ีบคุลากรดงักลา่วเป็นผูร้บัผิดชอบ เป็นตน้ 
• ฐานประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย: การประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของ
บคุลากร เป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายในการด าเนิน
ธุรกิจ และการปฏิบตัติามกฎหมายที่เก่ียวของบรษัิทฯ 

(ฉ) 

เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการ
บนัทกึเวลาการท างาน 
จ่ายเงินเดือน คา่จา้ง โบนสั 
คา่ตอบแทน หรอืสทิธิ
ประโยชนใ์ด ๆ 

• ฐานสญัญา: การประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของบคุลากร เป็นการจ าเป็น
ส าหรบัการจา่ยคา่จา้ง เงินเดือน โบนสั คา่ตอบแทนและ/หรอืสทิธิประโยชนใ์ด 
ๆ ตามสญัญาจา้ง และสญัญาอืน่ ๆ ซึง่บคุลากรเป็นคูส่ญัญา 
• ฐานกฎหมาย: ในบางกรณี การประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของบคุลากร 
และผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุลากร เป็นการปฏิบตัิตามกฎหมายของบรษัิทฯ เช่น การ
หกัภาษี ณ ท่ีจา่ย ตามกฎหมายวา่ดว้ยภาษีอากร เป็นตน้ 
• ฐานความยินยอม: การประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลที่มีความออ่นไหวของ
บคุลากร อาทิ ขอ้มลูชีวภาพ จะกระท าโดยอาศยัความยินยอมที่ไดร้บัจาก
บคุลากร 
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ล าดบั วตัถปุระสงคท์ี่ก าหนด ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล 

(ช) 

เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการ
ปฏิบตัิตามกฎหมายที่
เก่ียวขอ้งกบัการบรหิาร
จดัการทรพัยากรบคุคล 
และค าสั่งโดยชอบดว้ย
กฎหมายของหนว่ยงานของ
รฐัและเจา้หนา้ที่ท่ีเก่ียวขอ้ง 

• ฐานกฎหมาย: การประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของบคุลากร และผูท้ี่
เก่ียวขอ้งกบับคุลากร เป็นการปฏิบตัิตามกฎหมายของบรษัิทฯ ซึง่รวมถึงแตไ่ม่
จ ากดัเฉพาะ กฎหมายแรงงาน กฎหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม กฎหมาย
ภาษีอากร การสง่ขอ้มลูสว่นบคุคลของบคุลากรใหแ้ก่หนว่ยงานของรฐัที่
เก่ียวขอ้ง เช่น กรมสรรพากร ส านกังานประกนัสงัคม และกรมสง่เสรมิและ
พฒันาคณุภาพชีวติคนพิการ และกรมพฒันาฝีมือแรงงาน เป็นตน้ 

(ซ) 
เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการ
ประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
หรอืหนา้ที่ของบคุลากร 

• ฐานประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย: การประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของ
บคุลากร เป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายในการประเมินผล
การปฏิบตัิงานของบคุลากรเพือ่การบรหิารจดัการดา้นทรพัยากรบคุคล หรอื
เพื่อประโยชนอ์ื่นใดในการด าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ 

(ฌ) 

เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการ
บรหิารจดัการการฝึกอบรม
บคุลากร ซึง่รวมถึงแตไ่ม่
จ ากดัเฉพาะ การรวบรวม
รายช่ือผูท้ี่มคีวามประสงค์
จะเขา้ฝึกอบรม และ
ด าเนินการบรหิารจดัการ
ทางทะเบยีนและสิง่อ านวย
ความสะดวกตา่ง ๆ  

• ฐานประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย: การประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของ
บคุลากร เป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของบรษัิทฯ ใน
การบรกิารจดัการการจดัฝึกอบรม เช่น การลงทะเบียนหลกัสตูรอบรม การจดั
ใหม้ีแผนการด าเนินการและแบบฝึกอบรม ตลอดจนการจดัสรรสิง่อ านวยความ
สะดวกตา่ง ๆ ที่เหมาะสม ส าหรบัการจดัฝึกอบรม เป็นตน้ 

(ญ) 
เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการ
โอนยา้ยบคุลากร และการ
ยืมตวับคุลากร 

• ฐานประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย: การประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของ
บคุลากร เป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายในการบรหิาร
จดัการดา้นทรพัยากรบคุคลของบรษัิทฯ เช่น การโอนยา้ย หรอืยมืตวับคุลากร 
เป็นตน้ 
• ฐานสญัญา: การประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของบคุลากร เป็นการจ าเป็น
เพื่อปฏิบตัิตามสญัญาจา้ง สญัญาโอนยา้ยพนกังานซึง่มีบคุลากรเป็นคูส่ญัญา 
หรอืสญัญาอื่นใดที่มีลกัษณะคลา้ยคลงึกนั 
• ในกรณีที่บรษัิทฯ สง่หรอืโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของบคุลากร ไปตา่งประเทศ 
บรษัิทฯ จะด าเนินการเพื่อท าใหแ้นใ่จวา่ประเทศปลายทาง หรอืผูร้บัขอ้มลูสว่น
บคุคลในตา่งประเทศนัน้มมีาตรฐานการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลที่เพียงพอ 
ในบางกรณี บรษัิทฯ อาจขอความยินยอมของบคุลากร ส าหรบัการสง่หรอืโอน
ขอ้มลูสว่นบคุคลของบคุลากรไปยงัตา่งประเทศ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑท์ี่
กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลก าหนด 
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ล าดบั วตัถปุระสงคท์ี่ก าหนด ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล 

(ฎ) 

เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการ
บรหิารจดัการทรพัยากร
บคุคลในเรือ่งอื่น ๆ อาทิ 
การลงโทษทางวินยั การ
เลกิจา้ง การลาออก และ
การเกษียณ เป็นตน้ 

• ฐานสญัญา: การประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของบคุลากร เป็นการจ าเป็น
เพื่อใชใ้นการปฏิบตัิหนา้ที่ตามสญัญาจา้ง และสญัญาอื่น ๆ ซึง่บคุลากรเป็น
คูส่ญัญา อาทิ การเลกิจา้ง ในกรณีที่บคุลากรลาออกหรอืเกษียณจากการ
ท างาน และการบนัทกึประวตัิการถกูลงโทษทางวินยัของบคุลากรที่ฝ่าฝืน
ระเบียบหรอืขอ้บงัคบัการท างาน เป็นตน้ 
• ฐานกฎหมาย: การประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของบคุลากร เป็นการปฏิบตัิ
ตามกฎหมายของบรษัิทฯ เช่น การด าเนินการตามกระบวนการเลกิจา้ง การ
ลาออกหรอืการเกษียณของบคุลากร ตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน 
และกฎหมายวา่ดว้ยกองทนุส ารองเลีย้งชีพ เป็นตน้ 
• ฐานการปฏิบตัิตามกฎหมายเพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคเ์ก่ียวกบัการคุม้ครอง
แรงงาน: การประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของบคุลากร เป็นการจ าเป็นเพื่อการ
ปฏิบตัิตามกฎหมายของบรษัิทฯ เพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคเ์ก่ียวกบัการคุม้ครอง
แรงงานเช่น การลงโทษทางวินยั และการเลกิจา้ง เป็นตน้ 
• ฐานประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย: การประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของ
บคุลากร เป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายในการจดัการดา้น
ทรพัยากรบคุคลของบรษัิทฯ เช่น การลงโทษทางวินยัและบนัทกึประวตัิการถกู
ลงโทษทางวินยัของบคุลากร และการพน้สภาพจากการเป็นบคุลากรของบรษัิท
ฯ เป็นตน้ 

(ฏ) 

เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการ
ติดตอ่สือ่สารกบัผูส้มคัร
งาน บคุลากร และ ผูท้ี่
เก่ียวขอ้งกบับคุลากร 

• ฐานประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย: การประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลเป็น
การจ าเป็นเพื่อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของบรษัิทฯ ในการ
ติดตอ่สือ่สารกบัผูส้มคัรงาน บคุลากร และ ผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุลากร 

(ฐ) 

เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการ
ก่อตัง้สทิธิเรยีกรอ้งตาม
กฎหมาย การปฏิบตัิตาม
หรอืการใชส้ทิธิเรยีกรอ้ง
ตามกฎหมาย หรอืการ
ยกขึน้ตอ่สูซ้ึง่สทิธิเรยีกรอ้ง
ของบรษัิทฯ ในขัน้ตอนตา่ง 
ๆ ตามกฎหมาย 

• ฐานประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย: การประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลเป็น
การจ าเป็นเพื่อการก่อตัง้สทิธิเรยีกรอ้งตามกฎหมาย การปฏิบตัิตามหรอืการใช้
สทิธิเรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรอืการยกขึน้ตอ่สูซ้ึง่สทิธิเรยีกรอ้งของบรษัิทฯ ใน
ขัน้ตอนตา่ง ๆ ตามกฎหมาย เช่น การสอบสวนและ/หรอืการไตส่วนโดย
เจา้หนา้ที่รฐั การเตรยีมคดี การด าเนินคดี และ/หรอืการตอ่สูค้ดใีนชัน้ศาล เป็น
ตน้ 

(ฑ) 
เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการ
ตรวจสอบดแูลความสงบ
เรยีบรอ้ยและรกัษาความ

• ฐานประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย: การประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลเป็น
การจ าเป็นเพื่อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย ในการตรวจสอบดแูลความ
สงบเรยีบรอ้ยและรกัษาความปลอดภยัในทรพัยส์นิของบรษัิทฯ หรอืการใชภ้าพ
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ล าดบั วตัถปุระสงคท์ี่ก าหนด ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล 
ปลอดภยัของบคุคล และ
ทรพัยส์นิของบรษัิทฯ 

บนัทกึจากกลอ้งวงจรปิด (CCTV) เพื่อปอ้งกนัการสญูหาย หรอืเสยีหายใน
ทรพัยส์นิของบรษัิทฯ หรอืใชเ้พื่อติดตามเอาคืนทรพัยส์นิ หรอืเรยีกใหช้ดใช้
คา่เสยีหาย ในกรณีที่มีการท าใหท้รพัยส์นิของบรษัิทฯ สญูหาย หรอืเสยีหาย 
เป็นตน้ 
• ฐานการปอ้งกนัหรอืระงบัอนัตรายตอ่ชีวิต รา่งกาย หรอืสขุภาพของบคุคล: 
การประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลเป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชนใ์นการตรวจสอบ
ดแูล ปอ้งกนั หรอืระงบัเหตกุารณใ์ด ๆ ที่อาจเป็นอนัตรายตอ่ชีวติ รา่งกาย หรอื
สขุภาพของบคุคล 

(ฒ) 

เพื่อการด าเนินการใด ๆ ที่
จ  าเป็น และเป็นประโยชน์
ตอ่ทา่น หรอืเก่ียวขอ้ง
โดยตรงกบัวตัถปุระสงคท์ี่
ก าหนดขา้งตน้ 

• ฐานประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย: การประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลเป็น
การจ าเป็นเพื่อประโยชนช์อบดว้ยกฎหมายในการด าเนินการใด ๆ ท่ีจ าเป็นของ
บรษัิทฯ และ/หรอืเป็นประโยชนต์อ่ทา่น หรอืเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัวตัถปุระสงคท์ี่
ก าหนดขา้งตน้ 
ทัง้นี ้หากเป็นกรณีที่กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลก าหนดให้
การประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลใดตอ้งไดร้บัความยินยอมจากทา่น บรษัิทฯ 
จะขอความยินยอมโดยชดัแจง้จากทา่น 

(ณ) 
เพื่อวตัถปุระสงคอ์ื่น ๆ ท่ี
บรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่น
ทราบ 

• บรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบถึงวตัถปุระสงคอ์ื่นใดอนัเป็นเหตใุหบ้รษัิทฯ ตอ้ง
ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นนอกเหนือไปจากวตัถปุระสงคต์ามที่ระบุ
ไวข้า้งตน้ หรอืเมื่อบรษัิทฯ มีการเปลีย่นแปลงวตัถปุระสงคเ์ดิมที่ก าหนดไว ้
ทัง้นี ้หากเป็นกรณีที่กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลก าหนดให้
การประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลใดตอ้งไดร้บัความยินยอมจากทา่น บรษัิทฯ 
จะขอความยินยอมโดยชดัแจง้จากทา่น 

 

 

5.2 เนื่องจากขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นท่ีบรษัิทฯ จะด าเนินการประมวลผลเพื่อวตัถปุระสงคท์ีก่  าหนดตามขอ้ 5.1 

ขา้งตน้ในสว่นท่ีมคีวามเก่ียวเนื่องกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายหรอืสญัญาหรอืมีความจ าเป็นเพื่อเขา้ท าสญัญากบัทา่น เป็น

ขอ้มลูที่จ าเป็นตอ่การบรรลวุตัถปุระสงคด์งักลา่ว หากทา่นไมป่ระสงคท์ี่จะใหข้อ้มลูสว่นบคุคลดงักลา่วแก่บรษัิทฯ อาจมี

ผลกระทบทางกฎหมาย หรอือาจท าใหบ้รษัิทฯ ไมส่ามารถปฏิบตัิหนา้ที่ภายใตส้ญัญาที่ไดเ้ขา้ท ากบัทา่น หรอืไมส่ามารถ

เขา้ท าสญัญากบัทา่นได ้ (แลว้แตก่รณี) ในกรณีดงักลา่ว บรษัิทฯ อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งปฏิเสธการเขา้ท าสญัญากบัทา่น 

หรอืการใหส้วสัดกิารหรอืสทิธิประโยชนท์ี่เก่ียวขอ้งกบัทา่น ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น 

5.3 ในกรณีที่บรษัิทฯ จะด าเนินการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นในลกัษณะ และ/หรอืเพื่อวตัถปุระสงคท์ี่

ไมส่อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคท์ี่ก าหนดขา้งตน้ บรษัิทฯ จะจดัใหม้ีนโยบายหรอืประกาศเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มลูสว่น



 

Page 10 of 13 
 

บคุคลเพิ่มเติม และ/หรอืมีหนงัสอืไปยงัทา่นเพื่ออธิบายการประมวลผลขอ้มลูในลกัษณะดงักลา่ว โดยทา่นควรอา่น

นโยบายหรอืประกาศเพิม่เตมิที่เก่ียวขอ้งรว่มกบันโยบายฯ ฉบบันี ้และ/หรอืหนงัสอืดงักลา่ว (แลว้แตก่รณี) 

 

6. การเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคล 

6.1 บรษัิทฯ อาจเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น ภายใตว้ตัถปุระสงคท์ี่ก าหนดและตามหลกัเกณฑท์ี่กฎหมาย

ก าหนด ใหแ้ก่บคุคลและหนว่ยงานดงัตอ่ไปนี ้

(ก) บรษัิทในเครอืเอ็นเอ็นอาร ์(NNR Group) ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ทัง้นี ้ใหห้มายความรวมถงึผูบ้รหิาร 

กรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง และ/หรอืบคุลากรภายในของบรษัิทดงักลา่วเทา่ทีเ่ก่ียวขอ้ง และตามความจ าเป็นเพื่อการ

ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น 

(ข) คูค่า้ทางธุรกิจ ผูใ้หบ้รกิาร และผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีบริษัทฯ มอบหมายหรอืวา่จา้งใหท้ าหนา้ที่

บรหิารจดัการ/ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลใหแ้ก่บรษัิทฯ ในการใหบ้รกิารตา่ง ๆ เช่น การตรวจสขุภาพของบคุลากรโดยคู่

คา้ทางธุรกิจ การใหบ้รกิารดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ บรกิารบนัทกึขอ้มลู บรกิารช าระเงิน บรกิารรบัสง่ไปรษณีย ์ บรกิาร

รบัสง่พสัด ุบรกิารจดัพมิพ ์บรกิารดา้นสขุภาพ บรกิารประกนัภยั บรกิารการฝึกอบรม บรกิารวิเคราะหข์อ้มลู บรกิารท าการ

วิจยั การท าการตลาด หรอืบรกิารอื่นใดที่อาจเป็นประโยชนต์อ่ทา่น หรอืเก่ียวขอ้งกบัการด าเนนิธุรกิจของบรษัิทฯ อาท ิ

ธนาคารพาณิชย ์โรงพยาบาล บรษัิทประกนัชีวิต บริษัทประกนัวนิาศภยั เป็นตน้ 

(ค) ที่ปรกึษาของบรษัิทฯ อาทิ ทีป่รกึษากฎหมาย ทนายความ ผูต้รวจสอบบญัชี นกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั หรอื

ผูเ้ช่ียวชาญอื่นใด ทัง้ภายในและภายนอกของบรษัิทฯ เป็นตน้ 

(ง) หนว่ยงานของรฐัที่มีหนา้ที่ก ากบัดแูลตามกฎหมาย หรอืที่รอ้งขอใหเ้ปิดเผยขอ้มูลสว่นบคุคลโดยอาศยัอ านาจ

ตามกฎหมาย หรอืที่เก่ียวขอ้งกบักระบวนการทางกฎหมาย หรอืที่ไดร้บัอนญุาตตามกฎหมายทีเ่ก่ียวขอ้ง อาทิ กรม

สวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กรมพฒันาฝีมือแรงงาน กรมสง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชีวติคนพิการ กรมสรรพากร 

ส านกังานประกนัสงัคม กรมการปกครอง กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กรมทรพัยส์นิทางปัญญา ส านกังานคณะกรรมการ

คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล ส านกังานคณะกรรมการการแขง่ขนัทางการคา้ ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ ส  านกังานอยัการ

สงูสดุ ศาล และกรมบงัคบัคดี เป็นตน้ 

(จ) ลกูคา้ คูค่า้ คูส่ญัญาของบรษัิทฯ ที่ทา่นเป็นผูต้ดิตอ่สือ่สารหรอืเก่ียวขอ้งกบัหนา้ที่หรอืต าแหนง่ของทา่น หรอื

บคุคลอื่นใดทีม่ีลกัษณะคลา้ยคลงักนั 

(ฉ) บคุคลหรอืหนว่ยงานอื่นใดทีท่า่นใหค้วามยินยอมใหเ้ปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นตอ่บคุคลหรอื

หนว่ยงานนัน้ ๆ 
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6.2 การเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นใหก้ับบคุคลอื่น จะด าเนินการภายใตว้ตัถปุระสงคท์ีก่  าหนด หรอื

วตัถปุระสงคอ์ื่นท่ีกฎหมายก าหนดใหก้ระท าไดเ้ทา่นัน้ ในกรณีทีก่ฎหมายก าหนดวา่ตอ้งไดร้บัความยินยอมจากทา่น บรษัิท

ฯ จะขอความยินยอมจากทา่นกอ่น 

6.3 ในการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นใหก้บับคุคลอื่น บรษัิทฯ จะจดัใหม้มีาตรการท่ีเหมาะสมเพื่อคุม้ครอง

ขอ้มลูสว่นบคุคลที่ไดเ้ปิดเผยและเพื่อปฏิบตัิตามมาตรฐานและหนา้ที่การคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล ตามที่กฎหมายวา่ดว้ย

การคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลก าหนด ทัง้นี ้ ในกรณีที่บรษัิทฯ สง่หรอืโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นไปตา่งประเทศ บรษัิทฯ 

จะด าเนินการเพื่อท าใหแ้นใ่จวา่ประเทศปลายทาง องคก์ารระหวา่งประเทศ หรอืผูร้บัขอ้มลูในตา่งประเทศนัน้มมีาตรฐาน

การคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลที่เพียงพอหรอืเพื่อท าใหแ้นใ่จวา่การสง่หรอืโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นไปตา่งประเทศ

เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลสว่นบคุคลก าหนด โดยในบางกรณี บรษัิทฯ อาจขอความ

ยินยอมของทา่นส าหรบัการสง่หรอืโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นไปยงัตา่งประเทศดงักลา่ว 

 

7. ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

บรษัิทฯ จะเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นตามระยะเวลาที่จ าเป็นเพื่อบรรลวุตัถปุระสงคท์ีก่  าหนดในการ

ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลนัน้ ๆ โดยระยะเวลาเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลจะเปลีย่นแปลงไปโดยขึน้อยูก่บัวตัถปุระสงคท์ี่

ก าหนดในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล นอกจากนี ้บรษัิทฯ จะเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลเป็นระยะเวลาตามที่กฎหมาย

ที่เก่ียวขอ้งก าหนด (ถา้มี) โดยค านงึถึงอายคุวามตามกฎหมายส าหรบัการด าเนินคดีที่อาจเกิดขึน้จากหรอืเก่ียวขอ้งกบั

เอกสารหรอืขอ้มลูสว่นบคุคลที่บรษัิทฯ เก็บรวบรวมไวใ้นแตล่ะรายการ และโดยค านงึถึงแนวปฏิบตัิของบรษัิทฯ และของ

ภาคธุรกิจทีเ่ก่ียวขอ้งส าหรบัขอ้มลูสว่นบคุคลแตล่ะประเภทเป็นส าคญั 

ทัง้นี ้ บรษัิทฯ จะเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นเป็นระยะเวลาไมเ่กิน 10 ปี นบัแตว่นัท่ีนิตสิมัพนัธร์ะหวา่ง

ทา่นกบับรษัิทฯ สิน้สดุลง อยา่งไรก็ดี บรษัิทฯ อาจเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นเป็นระยะเวลาเกินกวา่ระยะเวลา

ดงักลา่วหากกฎหมายอนญุาตหรอืการเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลา่วจ าเป็นตอ่การก่อตัง้สทิธิเรยีกรอ้งทางกฎหมาย

ของบรษัิทฯ 

หลงัจากครบก าหนดระยะเวลาดงักลา่วขา้งตน้ บรษัิทฯ จะลบหรอืท าลายขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลา่ว จากการ

จดัเก็บหรอืระบบของบรษัิทฯ และของบคุคลอื่นซึง่ใหบ้รกิารแกบ่รษัิทฯ (ถา้มี) หรอืท าใหข้อ้มลูสว่นบคุคลของทา่นเป็น

ขอ้มลูที่ไมส่ามารถระบตุวัทา่นได ้ เวน้แตจ่ะเป็นกรณีที่บรษัิทฯ สามารถเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลา่วไดต้อ่ไปตามที่

กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลหรอืกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้งก าหนด ทัง้นี ้ ส  าหรบัรายละเอียดเพิ่มเติม

เก่ียวกบัระยะเวลาเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น ทา่นสามารถติดตอ่มายงับรษัิทฯ ตามรายละเอียดการติดตอ่ที่ระบุ

ไวใ้นขอ้ 9 ของนโยบายฯ ฉบบันี ้
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8. สิทธิต่าง ๆ ของท่านเกี่ยวกบัข้อมูลสว่นบุคคล 

ในฐานะเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล ทา่นมีสทิธิตา่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นดงัตอ่ไปนี ้ ภายใต้

หลกัเกณฑ ์ วิธีการ และเง่ือนไขตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล ทัง้นี ้ หากทา่นประสงคท์ี่จะขอใชส้ทิธิ

ของทา่น ทา่นสามารถติดตอ่มายงับรษัิทฯ ตามรายละเอียดการตดิตอ่ในขอ้ 9 ของนโยบายฯ ฉบบันี ้

8.1 สทิธิในการเขา้ถึงขอ้มลูสว่นบคุคล 

ทา่นมีสทิธิในการเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นและขอใหบ้รษัิทฯ ท าส าเนาขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลา่วใหแ้ก่ทา่น 

ทัง้นี ้ตามทีก่ฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลก าหนด 

8.2 สทิธิในการโอนยา้ยขอ้มลูสว่นบคุคล 

ทา่นมีสทิธิที่จะขอรบัขอ้มลูสว่นบคุคลเก่ียวกบัทา่น รวมถึงมีสทิธิขอใหส้ง่หรอืโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านไปยงั

ผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลรายอืน่ หรอืตวัทา่นเอง เวน้แตโ่ดยสภาพไมส่ามารถท าได ้ ทัง้นี ้ ตามทีก่ฎหมายวา่ดว้ยการ

คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลก าหนด 

8.3 สทิธิในการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล 

ทา่นมีสทิธิขอคดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นไดใ้นกรณีที่กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลู

สว่นบคุคลก าหนด 

8.4 สทิธิในการลบขอ้มลูสว่นบคุคล 

ทา่นอาจขอใหบ้รษัิทฯ ลบ ท าลายหรอืท าใหข้อ้มลูสว่นบคุคลของทา่นเป็นขอ้มลูที่ไมส่ามารถระบตุวับคุคลไดใ้น

กรณีที่กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลก าหนด 

8.5 สทิธิในการระงบัการใชข้อ้มลูสว่นบคุคล 

ทา่นมีสทิธิขอใหบ้รษัิทฯ ระงบัการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นในกรณีที่กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครอง

ขอ้มลูสว่นบคุคลก าหนด 

8.6 สทิธิในการแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลใหถ้กูตอ้ง 

ทา่นมีสทิธิขอแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นใหถ้กูตอ้ง หากขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นนัน้ไมถ่กูตอ้ง ไมเ่ป็น

ปัจจบุนั ไมค่รบถว้นสมบรูณ ์หรอืก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด 

8.7 สทิธิที่จะเพกิถอนความยินยอม 

ในกรณีที่บรษัิทฯ อาศยัความยนิยอมของทา่นในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลฯ ของทา่น ทา่นมีสทิธิในการ

เพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลที่ทา่นไดใ้หค้วามยินยอมกบับรษัิทฯ ได ้
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8.8 สทิธิในการยื่นขอ้รอ้งเรยีน 

หากทา่นมีความกงัวลหรอืมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัแนวทางการปฏิบตัิของบรษัิทฯ เก่ียวกบัขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น 

โปรดติดตอ่บรษัิทฯ โดยใชร้ายละเอียดการตดิตอ่ตามขอ้ 9 ของนโยบายฯ ฉบบันี ้ทัง้นี ้ ในกรณีทีม่ีเหตใุหเ้ช่ือไดว้า่บรษัิทฯ 

ไดท้ าการฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล ทา่นมีสทิธิยื่นขอ้รอ้งเรยีนตอ่คณะกรรมการผูเ้ช่ียวชาญที่

ไดร้บัการแตง่ตัง้โดยคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลตามระเบียบและวิธีการตามทีก่ฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครอง

ขอ้มลูสว่นบคุคลก าหนด 

ทัง้นี ้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิในการพิจารณาค ารอ้งขอใชส้ทิธิของทา่นและด าเนินการตามที่กฎหมายวา่ดว้ยการ

คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลก าหนด 

 

9. วิธีการติดต่อบริษัทฯ 

บรษัิท เอ็นเอ็นอาร ์ โกลบอล โลจิสติคส ์ (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผูป้ระสานงานเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มลูสว่น

บคุคลของบรษัิทฯ ในกรณีที่ทา่นมีขอ้สงสยัใด ๆ หรอืตอ้งการใชส้ทิธิของทา่นตามทีก่  าหนดไวใ้นนโยบายฯ นี ้ทา่นสามารถ

ติดตอ่บรษัิทฯ ผา่นช่องทาง ดงันี ้

บรษัิท เอ็นเอ็นอาร ์โกลบอล โลจิสติคส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

อีเมล: naowarat@nnrbkk.com 

สถานท่ีติดตอ่: 89 ถนนมอเตอรเ์วย ์แขวงคลองสองตน้นุน่ เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 10520 ประเทศไทย 

เจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล (Data Protection Officer) 

อีเมล: naowarat@nnrbkk.com 

สถานท่ีติดตอ่: 89 ถนนมอเตอรเ์วย ์แขวงคลองสองตน้นุน่ เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 10520 ประเทศไทย 

 

10. การเปลี่ยนแปลงนโยบายฯ ฉบับนี ้

บรษัิทฯ อาจท าการเปลีย่นแปลงนโยบายฯ ฉบบันีเ้ป็นครัง้คราว เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงใด ๆ ที่

เก่ียวกบัการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น และตามที่กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลหรอืกฎหมาย

อื่นท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด โดยบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบถึงการแกไ้ขเปลีย่นแปลงนโยบายฯ ที่ส  าคญัใด ๆ พรอ้มกบันโยบาย

ฯ ฉบบัปรบัปรุง ผา่นช่องทางทีเ่หมาะสม ทัง้นี ้บรษัิทฯ ขอแนะน าใหท้า่นตรวจสอบการเปลีย่นแปลงนโยบายฯ ฉบบันีเ้ป็น

ระยะ ๆ 


