นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(Personal Data Protection Policy)
บริษัท ทีม เอ็กซ์เซลเลนซ์ คอนซัลติง้ จำกัด (ต่อไปนีจ้ ะเรียกว่ำ “บริษัท”) ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จดั ทำนโยบำยกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy) ขึน้ โดยนโยบำยนีไ้ ด้
อธิ บำยถึงวิธีกำรที่บริษัทปฏิบัติต่ อข้อมูลส่วนบุคคล เช่น กำรเก็บรวบรวม กำรจัดเก็บรักษำ กำรใช้ กำรเปิ ดเผย รวมถึง
สิทธิต่ำง ๆ ของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล เป็ นต้น เพื่ อให้เจ้ำของข้อมูลได้รบั ทรำบถึงนโยบำยในกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของบริษัท บริษัทจึงประกำศนโยบำยฯ ดังต่อไปนี ้
1. คานิยาม
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สำมำรถระบุตวั บุคคลนัน้ ได้ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม
แต่ไม่รวมถึงข้อมูลผูถ้ ึงแก่กรรมโดยเฉพำะ
“ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” หมำยถึง ข้อมูลที่เป็ นเรื่องส่วนบุคคลโดยแท้ของบุคคล แต่มีควำมละเอียดอ่อนและ
อำจสุ่มเสี่ยงในกำรเลือกปฏิบตั ิอย่ำงไม่เป็ นธรรม เช่น เชือ้ ชำติ เผ่ำพันธุ์ ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง ควำมเชื่อในลัทธิ ศำสนำ
หรือปรัชญำ พฤติกรรมทำงเพศ ประวัติอำชญำกรรม ข้อมูลสุขภำพ ควำมพิกำร ข้อมูลสหภำพแรงงำน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูล
ชีวภำพ หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกัน
“เจ้าของข้อมูล” หมำยถึง บุคคลซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ ระบุไปถึง
“ผู้ควบคุมข้อมูล” หมำยถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนำจหน้ำที่ตัดสินใจเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลส่วน
บุคคล ซึ่งรวมถึงกำรเก็บรวบรวม กำรใช้และกำรเปิ ดเผยข้อมูล
“ผู้ประมวลผลข้อมูล” หมำยถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม กำรใช้และกำรเปิ ดเผย
ข้อมูลตำมคำสั่งหรือในนำมของผูค้ วบคุมข้อมูล
“การประมวลผลข้อมูล” ได้แก่
1. กำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
2. กำรใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลโดยบริษัท ไม่ว่ำโดยกระทำกำรผ่ำนบุคคลำกรของบริษัท หรือผ่ำนผูป้ ระมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคล
3. กำรเปิ ดเผย กำรโอน หรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บคุ คลภำยนอก
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะทำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยมี วัตถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีกำรที่ชอบด้วยกฎหมำยและเป็ น
ธรรม โดยในกำรเก็บรวบรวมนัน้ จะทำเพียงเท่ำที่จำเป็ นแก่กำรดำเนินงำนภำยใต้วตั ถุประสงค์ของบริษัทเท่ำนั้น ทัง้ นี ้ บริษัท
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จะดำเนินกำรแจ้งให้เจ้ำของข้อมูลทรำบรำยละเอียด หรือให้ควำมยินยอมก่อน (แล้วแต่กรณี) ตำมแบบวิธีกำรของบริษัท และ
ตำมที่พระรำชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมำยอื่นกำหนดไว้
ช่องทำงกำรเก็บรวบรวม
บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ทัง้ โดยทำงตรงและทำงอ้อม ซึ่งรวมถึงช่องทำงกำรเก็บรวบรวม ดังนี ้
▪ เก็ บ รวบรวมโดยตรงจำกเจ้ำ ของข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คล เช่ น กำรเก็ บ ข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คลจำกกำรกรอกข้อ มูล
ส่วนบุคคลผ่ำนแบบฟอร์มกำรสมัครงำน จำกกำรกรอกข้อมูลส่วนบุคลผ่ำนแบบสอบถำมเพื่อใช้ติดต่อ
ประสำนงำนต่ำงๆ เป็ นต้น ทัง้ ในรูปแบบกระดำษและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
▪ ข้อมูลที่บริษัทได้รบ
ั จำกบริษัทย่อย บริษัทในเครือ หรือพันธมิตรทำงธุรกิจของบริษัทโดยชอบด้วยกฎหมำย
▪ ข้อมูลที่บริษัทได้รบ
ั จำกแหล่งข้อมูลอื่นใดที่มีควำมน่ำเชื่อถือ เช่น หน่วยงำนภำครัฐ ธนำคำร
▪ ข้อมูลที่บริษัทได้รบ
ั จำกแหล่งข้อมูลสำธำรณะทั่วไป ทัง้ นี ้ โดยวิธีกำรที่ชอบด้วยกฎหมำย
ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทอำจเก็บรวบรวม
▪ ข้อมูลทั่วไป เช่น ชื่อ-นำมสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ที่อยู่ เลขบัตรประจำตัวของบุคคลธรรมดำ (เช่น บัตร
ประชำชน หนังสือเดินทำง ใบขับขี่ เลขประจำตัวผูเ้ สียภำษี ) วันเดือนปี เกิด เชือ้ ชำติ สัญชำติ นำ้ หนัก
ส่วนสูง รูปถ่ำย
▪ ข้อ มูลอำชี พ ข้อ มูลกำรศึก ษำ ข้อ มูลและประวัติ ก ำรจ้ำ งงำน ข้อ มูลกำรประเมิ นกำรทำงำน ประวัติ
อำชญำกรรม ประวัติกำรรักษำพยำบำล ประวัติครอบครัว รหัสพนักงำน ข้อมูลเงินเดือน ตำแหน่งงำน
▪ ข้อมูลประวัติกำรติดต่อเพื่อทำธุรกรรมหรือสัญญำกับบริษัทฯ
▪ เลขบัญ ชี ธ นำคำร เงิ น เดื อ น ข้อ มูล สถำนะทำงกำรเงิ น ข้อ มูล กำรเสี ย ภำษี หมำยเลขบัต รเครดิ ต
หมำยเลขทะเบียนรถยนต์
▪ ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่เจ้ำของข้อมูลใช้เพื่อเข้ำใช้งำนต่ำง ๆ รวมถึง เลขที่อยู่
ไอพีประเภทของบรำวเซอร์ ภำษำ ระบบปฏิบตั ิกำร แอปพลิเคชัน และประวัติกำรใช้งำนเว็บไซต์ต่ำง ๆ และ
ข้อมูลเกี่ยวกับ Cookies
▪ กำรบันทึกภำพในระบบกล้องวงจรปิ ด
3. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
วัตถุประสงค์กำรใช้และกำรเปิ ดเผยข้อมูล
บริษัทจะใช้และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรดำเนินธุรกิจตำมปกติของบริษัทฯ ซึ่งอำจรวมถึง
▪ เพื่อกำรเข้ำทำสัญญำหรือเพื่อกำรปฏิบต
ั ิหน้ำที่ตำมสัญญำระหว่ำงบริษัทและเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
▪ เพื่อกำรประกอบธุรกิจที่ บริษัทมีควำมจำเป็ นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำย (Legitimate Interest)
โดยคำนึงถึงสิทธิขนั้ พืน้ ฐำนของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
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▪
▪
▪

▪
▪
▪

เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริกำร รวมทัง้ เพื่อกำรปรับปรุง พัฒนำ และเพื่อคงไว้ซ่งึ คุณภำพ
ของผลิตภัณฑ์และบริกำร ที่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นคู่สญ
ั ญำกับบริษัท
เพื่อกำรติดต่อสื่อสำร เช่น กำรส่งบริกำรแจ้งเตือน กำรตอบกลับเมื่อได้รบั กำรติดต่อจำกเจ้ำของข้อมูล
เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริกำรใหม่ ในกรณี ท่ีเจ้ำของข้อมูลไม่ประสงค์จะได้รับกำรติดต่อเกี่ ยวกับ
กิจกรรมทำงกำรตลำด หรือกิจกรรมกำรขำย เจ้ำของข้อมูลสำมำรถแจ้งควำมต้องกำรผ่ำนช่องทำงที่ บริษัท
กำหนด
เพื่อวัตถุประสงค์ดำ้ นกำรจัดหำและคัดเลือกทรัพยกรบุคคล
เพื่อระบุตวั ตนของผูม้ ำติดต่อกับบริษัทและเพื่อวัตถุประสงค์ดำ้ นกำรรักษำควำมปลอดภัย
เพื่อปฏิบตั ิตำมหน้ำที่ต่ำง ๆ ของบริษัทภำยใต้กฎหมำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผูท้ ่อี ำจได้รบั กำรเปิ ดเผยข้อมูล
บริษัทอำจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลภำยใต้ฐำนโดยชอบด้วยกฎหมำย โดยข้อมูลของเจ้ำของข้อมูล
อำจเปิ ดเผย หรือโอนไปยังองค์กร หน่วยงำนของรัฐ หรือบุคคลภำยนอก รวมถึง
▪ บริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือของบริษัท
▪ ผูใ้ ห้บริกำรภำยนอก เช่น ผูใ้ ห้บริกำรจัดเก็บหรือวิเครำะห์ขอ้ มูล ผูใ้ ห้บริกำรด้ำนทรัพยำกรบุคคล
▪ หน่วยงำนรำชกำรที่กำกับดูแลกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท
▪ ที่ปรึกษำ เช่น ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน หรือที่ปรึกษำกฎหมำย
▪ ผูค้ วบคุมข้อมูลอื่นที่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลไปให้
ทัง้ นี ้ บริษัทจะดำเนินกำรตำมขัน้ ตอนที่ เหมำะสมเพื่อปกป้องและป้องกันมิให้เกิดกำรสูญหำย กำรเข้ำถึงข้อมูลโดย
ไม่ได้รบั อนุญำต กำรใช้ กำรดัดแปลง หรือกำรเปิ ดเผยและกำรใช้งำนที่ไม่ ชอบด้วยกฎหมำย โดยบุคคลที่บริษัท เปิ ดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลให้ดงั กล่ำวข้ำงต้น
อนึ่ง ในกรณีท่ีบริษัทต้องเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อผูร้ บั ข้อมูลในต่ำงประเทศ บริษัทจะดำเนินกำรเปิ ดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลเฉพำะในกรณีท่กี ฎหมำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ทำได้เท่ำนั้น
4. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะทำกำรเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตำมระยะเวลำเท่ำที่จำเป็ นต่อกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้ภำยใน
ขอบเขตและวัตถุประสงค์ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทเท่ำนั้น หลังจำกนั้นบริษัทจะทำลำยข้อมูลดังกล่ำวตำม
วิธีกำรที่ได้มำตรฐำน เว้นแต่เป็ นกรณีท่ีบริษัทมีหน้ ำที่ตำมกฎหมำยในกำรเก็บรักษำข้อมูลนั้น ๆ ไว้ต่อไป หรือเพื่อเป็ นกำร
คุม้ ครองสิทธิของบริษัทตำมระยะเวลำที่กฎหมำยกำหนด
5. แนวทางในการดาเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษั ท จะก ำหนดมำตรกำรต่ ำ ง ๆ รวมถึ ง มำตรกำรด้ำ นกำรรัก ษำควำมมั่น คงปลอดภัย ของข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คล
ที่สอดคล้องกับกฎหมำย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบตั ิดำ้ นกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่พนักงำนของบริษัทและ
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บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงำนมีควำมรูแ้ ละตระหนักถึงหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรเก็บ
รวบรวม กำรจัดเก็บรักษำ กำรใช้ และกำรเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูล โดยพนักงำนของบริษัทต้องปฏิบตั ิตำม
นโยบำย และแนวปฏิบตั ิกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลตำมที่บริษัทกำหนดไว้ เพื่อให้บริษัทสำมำรถปฏิบตั ิตำมนโยบำยและ
กฎหมำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ
6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในกำรดำเนินกำร ดังต่อไปนี ้
1) สิทธิ ในกำรเพิกถอนควำมยินยอมในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ควำมยินยอมไว้ และสิทธิ
ในกำรได้รบั แจ้งในกรณีท่บี ริษัททำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
2) สิทธิในกำรขอเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลและขอทำสำเนำข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงกำรขอให้เปิ ดเผยกำรได้มำ
ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ให้ควำมยินยอม
3) สิทธิ ในกำรขอให้บริษัท ดำเนินกำรให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนถูกต้อง เป็ นปั จจุบัน สมบูรณ์ และ
ไม่ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิด
4) สิทธิในกำรขอให้บริษัทดำเนินกำรลบหรือทำลำย หรือทำให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเป็ นข้อมูลที่ไม่สำมำรถระบุ
ตัวบุคคลที่เป็ นเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลได้
5) สิทธิในกำรขอให้บริษัทระงับกำรใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล
6) สิทธิ ในกำรขอรับหรือขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อ
สำมำรถทำได้ดว้ ยวิธีกำรอัตโนมัติ
7) สิทธิในกำรคัดค้ำนกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
เจ้ำของข้อมูลสำมำรถขอใช้สิทธิดงั กล่ำวข้ำงต้นได้ โดยยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่อบริษัทเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรหรือผ่ำน
ทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ ผ่ำน “ช่องทำงกำรติดต่อของบริษัท” ด้ำนล่ำง โดยบริษัทจะพิจำรณำและแจ้งผลกำรพิจำรณำตำม
คำร้องฯ ของเจ้ำของข้อมูล ภำยใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รบั คำร้องฯ ดังกล่ำวและได้รบั ข้อมูลหรือเอกสำรที่เกี่ยวข้องครบถ้วน
ทัง้ นี ้ บริษัทอำจปฏิเสธสิทธิของเจ้ำของข้อมูลได้ตำมสิทธิท่บี ริษัทมีตำมกฎหมำย
7. การทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทอำจทำกำรปรับปรุ งหรือ แก้ไขนโยบำยนีเ้ ป็ น ครัง้ ครำวเพื่ อให้สอดคล้องกับ ข้อกำหนดตำมกฎหมำย กำร
เปลี่ยนแปลงกำรดำเนินงำนของบริษัท รวมถึงข้อเสนอแนะและควำมคิดเห็นจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ โดยบริษัทจะประกำศแจ้ง
กำรเปลี่ยนแปลงให้ทรำบอย่ำงชัดเจน ก่อนจะเริ่มดำเนินกำรเปลี่ยนแปลง
ปั จจุบนั นโยบำยกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลถูกทบทวนครัง้ ล่ำสุดเมื่อ 1 พฤษภำคม พ.ศ. 2565
8. การรักษาความปลอดภัยสาหรับข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทกำหนดให้มีมำตรกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมำะสม เพื่อป้องกันกำรสูญหำย กำร
เข้ำถึง กำรใช้ กำรเปลี่ยนแปลง กำรแก้ไข หรือกำรเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีอำนำจหรือโดยขัดต่อกฎหมำย
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ในกรณีท่ีบริษัทได้ว่ำจ้ำงหน่วยงำนหรือบุคคลภำยนอกให้ดำเนิ นกำรเกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะกำหนดให้หน่วยงำนหรือบุคคลภำยนอกดังกล่ำว เก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคล
ไว้เป็ นควำมลับ และรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำว รวมถึงป้องกันมิให้นำข้อมูลส่วนบุคคลไปเก็ บรวบรวม
ใช้ หรือเปิ ดเผย เพื่อกำรอื่นใดที่ไม่เป็ นไปตำมขอบเขตกำรว่ำจ้ำง หรือขัดต่อกฎหมำย
9. ช่องทางการติดต่อบริษัท
รำยละเอียดเจ้ำหน้ำที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)
บริษัท ทีม เอ็กซ์เซลเลนซ์ คอนซัลติง้ จำกัด
เจ้ำหน้ำที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล: คุณปิ ยะ แสงทับทิม/คุณธนวิทย์ สุทธะรัตนกุล
ที่อยู่: เลขที่ 540 อำคำร เมอร์คิวรี่ทำวเวอร์ ชัน้ 9 ห้อง 902 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หมำยเลขโทรศัพท์: 02-252-5500
อีเมล์: piyas@teamactuary.com/thanawits@teamactuary.com
เว็บไซต์: www.teamactuary.com
Facebook: www.facebook.com/teamactuary
Line Official Account: @teamactuary
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