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ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้รับเหมา คูค่้าและพันธมติรทางธุรกิจ 
(Privacy Notice for Suppliers, Vendors, Subcontractors, Business Partners) 

 

 บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จำกัด และบริษัทในกลุ่มไมย์เออร์ (“บริษัทฯ”) 
ให้ความสำคัญและเคารพความเป็นส่วนตัว และมุ่งมัน่ที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) 
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ.ฯ”) 
และฉบับปรับปรุงแก้ไขตามทีจ่ะมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายและกฎระเบียบอ่ืน ๆ ที่จะประกาศใช้ภายใต้ 
พ.ร.บ.ฯ ดังกล่าว บริษทัฯ จึงไดจ้ัดทำประกาศความเปน็ส่วนตัวฉบับนี้ขึน้ 
เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดเก่ียวกับการเก็บ รวบรวม การใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

ตามที่บริษทัฯ ได้เก็บ รวมรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ไว้กับบรษิัทฯ 
ไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตาม อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษทัฯ ก่อนวันที่ พ.ร.บ.ฯ 
จะมีผลใชบ้ังคับ บริษัทฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบวา่ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม 
และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของท่านต่อไปตามวัตถปุระสงค์เดิมที่ทางบริษทัฯ 
ได้ทำการจดัเก็บและใช้อยู่ก่อนแล้วเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่บุคคลอื่น 
เว้นแต่จะได้รบัความยนิยอมจากท่านเปน็ลายลักษณ์อักษร หรือกฎหมายอนุญาตให้กระทำเช่นนั้น หากบริษัทฯ 
จะเก็บรวบรวม ใช้ 
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของท่านนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์เดิมทีไ่ด้มีการจัดเก็บก่อนวันที่ พ.ร.บ.ฯ 
มีผลใช้บงัคับ บริษัทฯ จะแจง้ให้ท่านทราบและจะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ 
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามหลักการและวิธีการทีพ่.ร.บ.ฯ กำหนด 
 

1. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล                        
(Purposes for the collection, use and disclosure of personal data) 

1.1 โดยทั่วไปแล้ว ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้รับเหมา คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ 
ข้อที่ วัตถุประสงค ์ ฐานทางกฎหมาย (Lawful Basis) 

1 เพื่อการติดต่อประสานงานที่เก่ียวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ความจำเปน็เพื่อประโยชนโ์ดยชอบด้
วยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 

2 เพื่อการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบคุคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล 
ตำแหน่ง หน่วยงาน และภาพถ่าย-
ภาพเคลื่อนไหวที่เก่ียวกับการดำเนินงานและกิจกรรมของบริษัทฯ 
เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพนัธผ์่านช่องทางต่าง ๆ เช่น 
อีเมลภายในบริษัทฯ, Facebook, LINE YouTube 
หรือสื่อออนไลน์อ่ืน ๆ ของบริษทัฯ หรือสื่ออ่ืน ๆ เช่น โทรทัศน ์
สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 

ความจำเปน็เพื่อประโยชนโ์ดยชอบด้
วยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 

3 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสมัครเข้าใช้งานระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือการเปิดสิทธิการเข้าถึงหรือใช้งานอินเตอร์เน็ต 
หรือระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ตา่ง ๆ 

ความจำเปน็เพื่อประโยชนโ์ดยชอบด้
วยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 

4 เพื่อดำเนินการวางแผน การรายงาน และการคาดการณ์ทางธุรกิจ 
การบริหารความเสี่ยง การกำกบัการตรวจสอบ 

ความจำเปน็เพื่อประโยชนโ์ดยชอบด้
วยกฎหมาย 
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รวมถึงการตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการภายในองคก์ร 
รวมถึงเพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานภายใน บริษัทฯ 
ที่เก่ียวข้องกับการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานบัญชีและการเงนิของบริษั
ทฯ 

(Legitimate Interests) 

5 เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบสถานะกจิการ 
หรือการตรวจสอบประวัติรูปแบบอ่ืน ๆ 
เพื่อการประเมินความเหมาะสม หรือการพิจารณาความเสี่ยง 
ก่อนการตัดสินใจเข้าทำธุรกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน 
การพิสูจน์และการยืนยนัตัวตน และหรือการตรวจสอบอำนาจ 
การมอบอำนาจ 
และการรับมอบอำนาจในการลงนามข้อตกลงหรือสัญญาใด ๆ กับ 
บริษัทฯ 

ความจำเปน็เพื่อประโยชนโ์ดยชอบด้
วยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 

6 เพื่อการดำเนินการเก่ียวกับการโอนสิทธิ หนา้ที่ และผลประโยชน์ใด ๆ 
เช่น การควบรวมกิจการ การแยก หรือ การโอนกิจการ 
หรือซึ่งได้กระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย 

ความจำเปน็เพื่อประโยชนโ์ดยชอบด้
วยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 

7 เพื่อเป็นฐานข้อมูลผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ของ บรษิัทฯ 
และ/หรือใช้ข้อมูลเพื่อการบริหารความสัมพนัธ์ 
หรือการติดต่อประสานงานตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ 

ความจำเปน็เพื่อประโยชนโ์ดยชอบด้
วยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 

8 เพื่อการเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินต่
างๆ ที่ บริษัทฯเข้าร่วม  

ความจำเปน็เพื่อประโยชนโ์ดยชอบด้
วยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 

9 เพื่อการสืบสวน สอบสวนเร่ืองร้องเรียนภายในองค์กร 
การป้องกันการทุจริต หรือการดำเนินกระบวนการทางกฎหมายอื่นใด 
รวมทั้งการตรวจสอบและจัดการข้อร้องเรียนและข้อกล่าวหาที่เก่ียวกับ
การดำเนินการของ บริษทัฯ 
หรือผู้ที่เก่ียวข้องให้เกิดความโปร่งใสและความยุตธิรรมกับทุกฝา่ย 

ความจำเปน็เพื่อประโยชนโ์ดยชอบด้
วยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 

10 เพื่อรับสมัคร หรือพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ 
ของ บริษัทฯ เช่น กิจกรรมทัศนศึกษา การศึกษาดูงาน 
การเยี่ยมชมกิจการ การรับบริจาค งานสัมมนา 
โครงการอบรมหรือโครงการอ่ืน ๆ ของบริษัทฯ หรือที่ บริษัทฯ 
ดำเนินการร่วมกับบุคคลภายนอก หรือหน่วยงานราชการ เป็นตน้ 
รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับการเข้าร่วมกิจกรรม เช่น 
การตอบคำถามลุน้รางวลั การจดัส่งของรางวัล 
การดำเนินการเพื่อการบริหารจดัการด้านสุขอนามัยและความปลอดภั
ยของท่าน เชน่ การทำประกันสขุภาพ สำหรับการเข้าร่วมทัศนศึกษา 
เป็นต้น 

ความจำเปน็เพื่อประโยชนโ์ดยชอบด้
วยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 
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11 เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคาร สถานที่ บริษทัฯ 
รวมถึงการแลกบัตรก่อนเข้าบริเวณพื้นที่ดังกล่าว 
การบันทึกภาพผู้ที่มาติดต่อกับ บริษัทฯ หรืออาคาร สถานที่ ของ 
บริษัทฯ ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV) 

ความจำเปน็เพื่อประโยชนโ์ดยชอบด้
วยกฎหมาย (Legitimate 

Interests) 
 

การปฏิบัติตามกฎหมาย 
(Legal Obligation) 

12 เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 
การมอบอำนาจและการรับมอบอำนาจ 
การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 
หรือการยกข้ึนต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การดำเนนิคดีตา่ง ๆ 
ตลอดจนการดำเนินการเพื่อบังคับคดีตามกฎหมาย 

ความจำเปน็เพื่อประโยชนโ์ดยชอบด้
วยกฎหมาย (Legitimate 

Interests) 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

(Legal Obligation) 

13 เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือการปฏิบัติตามหมายศาล หนงัสือ 
หรือคำสั่งของหน่วยงาน องค์กรอิสระ 
หรือเจ้าพนักงานที่มีหนา้ที่และอำนาจตามกฎหมาย เช่น 
การปฏิบัติตามหมายเรียก หมายอายัด คำสั่งของศาล เจ้าหนา้ที่ตำรวจ 
อัยการ หน่วยงานราชการ  
รวมถึงการรายงานหรือเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น หน่วยงานราชการ 
หรือองค์กรอิสระ เช่น กระทรวงแรงงาน กรมสรรพากร กรมทีด่ิน 
สำนักงานการตรวจเงินแผน่ดิน 
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
เป็นต้น ทัง้นี้ เพื่อปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

การปฏิบัติตามกฎหมาย 
(Legal Obligation) 

14 เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับประโยชนส์าธารณะดา้นการสาธา
รณสุข เช่น การป้องกันดา้นสุขภาพจากโรคติดต่ออันตราย 
หรือโรคระบาดที่อาจติดต่อหรือแพร่เข้ามาในราชอาณาจักร 

การปฏิบัติตามกฎหมาย 
(Legal Obligation) 

15 เพื่อการบริหารจัดการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของทา่น การป้องกันหรือระงับอันตรายตอ่ 
ชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพบุคคล 

(Vital Interests) 

16 เมื่อท่านเข้าใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของเรา เช่น Facebook LINE 
YouTube และสื่อออนไลน์อ่ืน ๆ บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ 
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
    (ก)  เพื่อวัดผลการปฏิบตัิงาน 
และการวิเคราะห์การสำรวจตลาดและกลยทุธ์ทางการตลาด 
รวมทั้งเพื่อดำเนินการวางแผน การรายงาน 
และการคาดการณ์ทางธุรกิจ 
    (ข)  เพื่อสำรวจความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจัย 
และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงกิจกรรม ของ บริษัทฯ 
ให้เหมาะสมกับความต้องการของท่าน 

ความจำเปน็เพื่อประโยชนโ์ดยชอบด้
วยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 
  

การปฏิบัติตามกฎหมาย 
(Legal Obligation) 
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และเพื่อการพัฒนาการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ตรงกับความต้องการข
องท่าน 
(ค)  เพื่อการบริหารความเสี่ยง การกำกับการตรวจสอบ 
รวมถึงเพื่อการตรวจสอบภายในของสำนักตรวจสอบภายใน 
และการบริหารจัดการภายในองค์กร เช่น 
เพื่อตรวจสอบและป้องกันการทจุริต เป็นต้น 
    (ง) เพื่อการติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม การตรวจสอบข้อร้องเรียน 
การจัดการข้อรอ้งเรียน การจัดเก็บเป็นบนัทึกผลการดำเนนิการ 
การดำเนินการตามกระบวนการภายในของ บริษัทฯ 
    (จ) เพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมกิจกรรม 
การตอบคำถามผา่นช่องทางออนไลน์ การประกาศผลกิจกรรม 
การแจกของรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามเงื่อนไขที่ บริษทัฯ 
กำหนด รวมทั้งการจัดเก็บเปน็ฐานข้อมูลประวตัิผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับ 
บริษัทฯ 
    (ฉ) เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย การสืบสวน สอบสวน 
ตามกระบวนการทางกฎหมายและกฎระเบียบอ่ืนใด 
และเพื่อรายงานหรือเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการหรือองค์กรอ่ืน
ใดซึ่งอาศัยอำนาจตามกฎหมาย หรือคำสั่งศาล 
รวมทั้งเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 
การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 
หรือการยกข้ึนต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

 

1.2  ในกรณีที่ท่านเป็นคู่ค้า บริษัทฯ อาจดำเนินการประมวลผลข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ 
เพิ่มเติมดังต่อไปนี ้
ข้อที่ วัตถุประสงค ์ ฐานทางกฎหมาย 

1 เพื่อการดำเนินการตามกระบวนการต่าง ๆ ก่อนเข้าทำสัญญา เช่น 
•    การขึ้นทะเบียนคู่ค้า 
•    การพิจารณาคุณสมบัติของคู่ค้า 
•    การจัดเตรียมข้อมูลก่อนเข้าสู่กระบวนการการจัดซื้อจัดจา้ง 

เช่น การสืบและจัดทำราคากลาง, 
การระบุชื่อและรายละเอียดของคู่ค้าในระบบภายในของ 
บริษัทฯ เป็นต้น 

•    การซื้อหรือรับแบบประมลู การเข้ารับฟังการชี้แจง 
การนำเสนอผลงานที่เก่ียวข้องกับงานจัดซื้อจัดจ้าง 
(แล้วแต่กรณี) ต่อรองราคา การประกาศผลผู้ชนะ 

•    การเชิญเสนอราคา การเสนอราคา การตรวจสอบอำนาจ 
การมอบอำนาจและการรับมอบอำนาจในการยื่นเอกสารเส
นอราคาของผู้เสนอราคา 
และการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคากับ บริษัทฯ 
ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ บริษัทฯ 
รวมถึงกรณีที่ผู้เสนอเป็นผู้ให้บรกิาร ที่ปรึกษากฎหมาย 

การปฏิบัติตามสัญญา 
(Contractual Basis) 

  
ความจำเปน็เพื่อประโยชนโ์ดยชอบด้

วยกฎหมาย 
(Legitimate Interests) 
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ที่ปรึกษาบญัชี ทีป่รึกษาธุรกิจ และที่ปรึกษาภาษี 
ผู้สอบบัญชี ทีป่รึกษาทางการเงนิ สถาบันการเงิน 
ที่ปรึกษาดา้นการพฒันาระบบบญัชีและการเงนิ 

•    การจัดทำ Confidentiality Agreement 

2 เพื่อความจำเป็นในการทำธุรกรรมระหว่างคู่ค้ากับ บริษทัฯ เช่น 
•    การตรวจสอบยืนยนัตัวตน การตรวจสอบอำนาจ 

การมอบอำนาจและการรับมอบอำนาจ 
รวมทั้งเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการทำธุรกรรมที่เก่ียวข้
อง 

•    การดำเนินการตามกฎ ระเบียบ 
และกระบวนการภายในตา่ง ๆ ของ บริษัทฯ 

•    การพิจารณา จัดทำ และลงนามในสัญญาทางการค้า 
•    การปฏิบัติตามสัญญาว่าจา้ง สญัญาบริการ 

สัญญาทางการค้าอ่ืน ๆ 
และความตกลงหรือความร่วมมือที่เก่ียวข้อง ระหว่าง 
บริษัทฯ และคูส่ัญญา 
รวมถึงกระบวนการขอและพิจารณาเอกสารที่เก่ียวข้องอันอ
าจมีข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทซึ่งเปน็บุคคลภาย
นอกหรือผู้แทนจากหน่วยงานรฐั 

•    การตรวจรับงานตามสัญญาระหว่าง บริษทัฯ และคู่คา้ 
การบริหารพัสดุและสินคา้เชิงพาณิชย์ 
การออกหนังสือรับรองผลงาน จนแล้วเสร็จ 

การปฏิบัติตามสัญญา 
(Contractual Basis) 

  
ความจำเปน็เพื่อประโยชนโ์ดยชอบด้

วยกฎหมาย 
(Legitimate Interests) 

3 เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมระหว่างคู่
ค้ากับ บริษัทฯ เช่น 
กฎหมายเก่ียวกับจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ 
กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร 
กฎหมายในการตรวจสอบสิทธปิระโยชน์ในที่ดิน 
กฎหมายว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 

การปฏิบัติตามกฎหมาย 
(Legal Obligation) 

 
 

1.3 ในกรณีที่ท่านเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ 
บริษัทฯอาจดำเนินการประมวลผลข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เพ่ิมเติมดังต่อไปนี้ 
  

ข้อที่ วัตถุประสงค ์ ฐานทางกฎหมาย 
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1 เพื่อการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ เช่น ติดต่อ นัดพบ เข้าพบ 
ประชุม ร่วมพบปะพูดคุยทางธรุกิจเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ 
และโครงการต่าง ๆ ของ บริษทัฯ 
หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการติ
ดต่อดังกล่าว 

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 

2 เพื่อการตรวจสอบคุณสมบัติหรือประเมินความเหมาะสมก่อนกา
รตัดสินใจเข้าทำธุรกรรม 
การพิจารณาความเสี่ยงในการเข้าทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง 
การพิสูจน์และการยืนยันตัวตน และหรือการตรวจสอบอำนาจ 
การมอบอำนาจและการรับมอบอำนาจในการลงนามข้อตกลงห
รือสัญญาใด ๆ กบั บริษัทฯ การตรวจสอบสถานะกิจการ 
หรือการตรวจสอบประวัติรูปแบบอื่น ๆ 
และการดำเนินการตามกระบวนการภายในต่าง ๆ ของ บริษทัฯ 

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 

3 เพื่อการพิจารณา การจัดทำ 
การลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าว 

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 

4 เพื่อพิจารณาคำขอเข้าร่วมโครงการของ บริษัทฯ 
หรือโครงการที่ บริษัทฯ 
ร่วมกับบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานราชการ 
และดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับโครงการดังกล่าว 

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 

 
 ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัทฯ 

เก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นเป็นข้อมูลทีจ่ำเปน็ในการปฏิบัติตามสญัญาหรือการปฏิบัตติามกฎหมายต่าง ๆ 
ที่ใช้บังคบั หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นดังกล่าว บริษัทฯ อาจไมส่ามารถพิจารณาเข้าทำธุรกรรม 
หรือบริหารจัดการตามสัญญากบัท่านได้ (ตามแต่กรณี)      

 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล (Collection of Personal Data) 
โดยทั่วไปแล้ว ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของทา่น บริษัทฯ 

จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยการขอหรือสอบถามข้อมูลเหล่านั้นจากทา่นเองโดยตรง อยา่งไรก็ตาม ในบางกรณี 
บริษัทฯ อาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านจากแหล่งอ่ืน เชน่ บริษัทตน้สังกัดของทา่น พนกังาน 
เลขานุการหรือผู้ประสานงานแทนของท่าน หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานของรัฐ หรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ 
ซึ่งเปิดเผยสาธารณะ เชน่ เว็บไซต์ ข้อมูลที่ค้นหาได้ทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น  

 
        ทั้งนี้ บริษทัฯ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้   

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 
1) ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน (Identification Data) เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน 

เลขหนังสือเดินทาง วนัเดือนปี เกิด เพศ อายุ สัญชาติ ลายมือชือ่ ภาพถ่าย 
เลขประจำตัวใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ รหัสพนักงาน (เฉพาะกรณีพนักงานในกลุ่มบริษัทฯ) 
ข้อมูลใบอนุญาตขับรถยนต์  ข้อมูลใบอนุญาตขบัรถยนต์ที่ออกโดยบริษัทฯ เปน็ต้น 
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2) ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ที่อยู่ สำเนาทะเบียนบา้น เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร อีเมล 
ตำแหน่งที่อยู่ (Geolocation) ผู้ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน บัญชีการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ LINE ID 
ข้อมูลเลขานุการ เป็นตน้ 

3) ข้อมูลทางการเงิน (Financial Data) เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร เป็นตน้ 
4) ข้อมูลการติดต่อกับ บริษัทฯ (Communication Data) เชน่ ข้อมูลเกี่ยวกับวัน เวลา 

สถานทีท่ี่ติดต่อกับ บริษทัฯ ข้อมูลการบันทึกภาพหรือเสียงเมื่อมีการติดต่อกับ บริษัทฯ  เปน็ตน้ 
5)  ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหรือหน่วยงานที่ทำงาน เชน่ บริษทัทีท่ำงานหรือหน่วยงานต้นสังกัด 

สถานทีท่ำงาน ตำแหน่งงาน เปน็ต้น 
6) ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการศึกษา ประวตัิการทำงาน การฝึกอบรม ความเชี่ยวชาญ และผลงานต่าง ๆ 

เป็นต้น 
7) ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะความชอบ ความสนใจส่วนบุคคล 
8) การบันทึกภาพโดยกล้องวงจรปิด CCTV 
9) ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมระหว่าง บริษัทฯ และบริษทัในกลุม่ รวมถึงข้อมูลการเข้าร่วมการอบรม 

สัมมนา กิจกรรม หรือโครงการอ่ืน ๆ ที่ บริษัทฯ จดัขึ้น โดยอาจมีการบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว 
และหรือเสียงระหว่างการประชมุ อบรม สัมมนา หรือกิจกรรมดังกล่าว 

10) ข้อมูลที่จำเป็นอ่ืน ๆ เพื่อการดำเนินคดีหรือการบังคบัคดี เช่น สถานภาพการสมรส 
ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน เป็นตน้ 

11) ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน 
12) ประวัติการร่วมกิจกรรม หรือโครงการต่าง ๆ กับ บริษทัฯ 
13) ข้อมูลการคัดกรองตามมาตรการป้องกันโรคระบาด 
14) ข้อมูลพฤติกรรมการขับรถยนต์ของ บริษัทฯ 
15) ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ของ บริษัทฯ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน 

Application ข้อมูลในการเข้าชมเว็บไซต์ (Browsing Information) เช่น ประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ ข้อมูลที่อยู่ 
IP (IP Address) เป็นต้น 

16)  ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ เพือ่การอำนวยความสะดวกตามจำเป็น เชน่ อาหารหรือเครื่องดื่มที่ทาน 
เป็นต้น 

 
2.2    ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน  
        โดยทั่วไปแลว้ บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์จะเก็บรวบรวมและใช้ 
ข้อมูลศาสนาและหมู่โลหิตทีป่รากฏอยู่ในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ 
หากท่านได้มอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่บริษัทฯ ขอให้ท่านปกปิดข้อมูลดังกลา่ว 
หากท่านมไิด้ปกปดิข้อมูลข้างตน้ ถือว่าท่านอนุญาตให้บริษัทฯ ดำเนินการปกปิดข้อมูลเหล่านัน้ 
และถือว่าเอกสารที่มีการปกปิดข้อมูลดังกล่าว มีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ตามกฎหมายทุกประการ ทั้งนี้ 
หากบริษัทฯ ไมส่ามารถปกปิดขอ้มูลได้เนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิคบางประการ บริษัทฯ 
จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดงักล่าวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารยืนยันตัวตนของท่านเท่านัน้  
        ในกรณีที่บริษัทฯจำเป็นจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนของท่าน 
บริษัทฯจะขอความยนิยอมโดยชัดแจ้งจากทา่นเป็นกรณีไป ทั้งนี้ เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอืน่ 
        บริษัทฯ อาจมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน ดังนี ้

1) ข้อมูลศาสนา  
2) ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ และ/หรือความพิการ 
3) ข้อมูลประวัติอาชญากรรม และลายนิว้มือ 

 

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Disclosure of personal data) 



 

หน้า: 8       ฉบับปรบัปรุงคร้ังที่ 1 วนัที่ 23 มิถุนายน 2565 

 บริษัทฯ อาจเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของทา่นให้แก่บุคคลภายนอก 
เพื่อให้บุคคลเหล่านี้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของทา่น ดงัต่อไปนี้ 

3.1 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลอื่น 
1)  ผู้รับเหมาช่วง นายหนา้ หรือผู้ให้บริการใด ๆ ที่ทำงานให้กับบริษัทฯ หรือให้บริการแก่บริษัทฯ 

ทั้งนี้รวมถึงผู้รับเหมาช่วง ผู้ให้บริการ ผู้บังคับบัญชา และผู้ปฏบิตัิงานของบุคคลดังกลา่ว 
2) ผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการดูแลผลประโยชน์ใด ๆ ของท่าน 
3) คนกลาง บุคคลผู้ติดต่อ และตัวแทนของท่าน 
4) สถาบนัทางการเงิน และผู้ให้บริการรับชำระเงิน 
5) บุคคล หรือบริษัทใด ๆ ซึ่งเก่ียวข้องกับการปรับโครงสรา้งบรษิัท การควบรวม 

หรือเข้าถือครองกิจการที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้น โดยรวมถึงการโอนสิทธิ หรือหน้าที่ใด ๆ ซึ่งบรษิัทฯ 
มีอยู่ภายใต้สัญญาระหวา่ง  บรษิัทฯ และทา่น 

6) หน่วยงานที่บงัคับใช้กฎหมาย รัฐบาล ศาล หน่วยงานระงบัข้อพิพาท ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ 
ผู้ตรวจสอบบญัชี และบุคคลใด ๆ ซึ่งแต่งตั้ง หรือร้องขอโดยผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ 
ให้ทำการตรวจสอบกิจกรรมการดำเนินงานของบริษทัฯ 

7) บุคคลอื่นใดซึ่งมีความเก่ียวขอ้งกับข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้น 
รวมถึงข้อพิพาทที่เก่ียวข้องกับการทำธุรกรรม 

8) หน่วยงานป้องกันการทจุริตซึ่งใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อสบืหา และป้องกันการทุจริต 
และอาชญากรรมทางการเงินอ่ืน ๆ 

9) บุคคลใด ๆ ที่ออกคำสั่ง หรือบริหารจัดการบัญชีของทา่น สินค้า หรือบริการในนามของท่าน (เช่น 
ผู้รับมอบอำนาจ ทนายความ เป็นตน้) และ/หรือ 

10) บุคคลใด ๆ ที่บริษัทฯ ได้รบัคำสั่งจากทา่นให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลดังกล่าว 
 

 3.2 การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ 
บริษัทฯ อาจต้องสง่ หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เพื่อจัดเก็บ และ/หรือ 

ประมวลผลในการปฏิบัติตามสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างท่าน และบริษัทฯ โดยบริษัทฯ 
จะไม่อนุญาตให้บุคคลทีไ่ม่เก่ียวข้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว 
และจะกำหนดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม 

 
 

4. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล (Period for retention of personal data) 
 บริษัทฯ  จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเปน็ระยะเวลาเท่าที่จำเป็นและเหมาะสม 
ภายใต้กรอบระยะเวลาอ้างอิงตามกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ 
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบไุว้ในแบบแจ้งฉบับนี้ หลกัเกณฑ์ที่ใช้กำหนดระยะเวลาเก็บ ได้แก่ 
ระยะเวลาทีบ่ริษัทฯ  ยงัคงจำเปน็ต้องใช้ประโยชน์จากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์  
และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเปน็เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย 
เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 
หรือการยกข้ึนต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่นตามนโยบายและข้อกำหนดภายในองค์กรของ บริษัทฯ 
 
5.     สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Rights of Data Subject) 

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 
1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent) ในกรณีที่บริษัทฯ 

ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยความยินยอมของท่าน 
ท่านมสีิทธิที่จะเพิกถอนความยนิยอมที่จะให้บริษัทฯ 
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ บริษทัฯ 
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อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปหากบริษทัฯ 
สามารถใช้ฐานอ่ืนในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของทา่น 

2) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบคุคล  (Right to Access) 
ท่านมสีิทธิในการขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบริษัทฯ 

3) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง  (Right to Rectification) 
ท่านมสีิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบคุคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์ 

4) สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล  (Right to Forgotten/Erasure) ท่านมีสิทธิร้องขอให้บริษัทฯ ลบ 
ทำลาย 
หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนของทา่นได้ในกรณีที่ไม่มีเหตุผลอันสมควรให้บ
ริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบคุคลของท่านต่อไป โดยท่านสามารถใช้สิทธิในการขอให้บริษัทฯ 
ลบข้อมูลส่วนบุคคลนี้ควบคูไ่ปกบัสิทธิในการคัดค้านในข้อถัดไป อย่างไรก็ตาม 
การใช้สิทธินีจ้ะต้องไม่เป็นการใช้สิทธิเพื่อขอให้ลบข้อมูลส่วนบคุคลทั้งหมด โดยบริษทัฯ 
จะพิจารณาแต่ละคำขอด้วยความระมัดระวังตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลของทา่น 

5) สิทธิในการระงบัการใช้ข้อมูลสว่นบุคคล (Right to Restrict of Processing) 
ท่านมสีิทธิขอให้บริษัทฯ ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านชั่วคราว เช่น 
เมื่อท่านต้องการให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง หรือเมื่อท่านร้องขอให้บริษัทฯ 
พิสูจน์เหตุผล หรือฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

6) สิทธิในการใหโ้อนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability/Data Transfer) 
ในบางกรณี 
ท่านสามารถขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทีส่ามารถใช้งานโดยทั่วไปได้ในรปูแบบอิเ
ล็กทรอนิกส์ไปยงัผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น 
สิทธิดังกลา่วนี้จะใชไ้ด้เฉพาะในกรณีของข้อมูลส่วนบุคคลที่ทา่นส่งมอบให้แก่บริษัทฯ 
และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกลา่วได้กระทำโดยอาศัยความยินยอมของท่าน 
หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดงักล่าวจำเป็นต้องได้รับการประมวลผลเพื่อให้สามารถปฏบิัติตามภาระ
ข้อผูกพันภายใต้สัญญาได ้

7) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object) 
ท่านมสีิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทีบ่ริษัทฯ 
ประมวลผลภายใต้ฐานผลประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ นอกจากนี้ 
ท่านยงัมีสิทธิคัดคา้นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของทา่น หากบริษัทฯ 
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด 
การบันทึกและวิเคราะห์ลักษณะทางจติวิทยาและพฤติกรรมของบุคคล (Profiling) 

 

เจ้าของข้อมูลสามารถขอใช้สิทธดิังกล่าวข้างต้นได้ 
โดยยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่อบริษทัเป็นลายลักษณ์อักษร 
หรือผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบฟอร์มที่บริษทักำหนด ผ่าน “ช่องทางการติดต่อของบริษัท” 
ตามรายละเอียดด้านล่าง โดยบริษัทจะพิจารณาและแจง้ผลการพิจารณาตามคำร้องฯ ของเจ้าของข้อมูล 
ภายในระยะเวลาทีส่มเหตุสมผล ภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมาย ทั้งนี้ 
บริษัทอาจปฏิเสธสิทธิของเจ้าของข้อมูลได้ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดไว้ 

 

6.     การรักษาความมั่นคงปลอดภัยและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Security measures of 
Personal Data) 
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บริษัทฯ 
จะกำหนดและดูแลมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม 
และจัดให้มีการกำหนดสิทธิ ข้อจำกัดสิทธิการเข้าใช้ (Access Rights and Permission) 
และบนัทึกการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Records or Log Files) ที่จัดเก็บ 
เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลจากการจารกรรม การสูญหาย การสูญหายโดยบังเอิญ 
การเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รบัอนญุาต การเข้าใช้งานโดยไม่ถูกตอ้ง การเปิดเผยหรือใช้ข้อมูลโดยมิชอบ 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลง คัดลอกสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ถกูต้องตามกฎหมาย 
รวมถึงการตรวจสอบระบบการป้องกันภัยคุมคามทางไซเบอร์และการโจมตีดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศจากภายนอก 

7.     การแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตัว (Amendment of this Privacy Notice) 
ประกาศความเปน็ส่วนตัว (Privacy Notice) ฉบับนี้ 

เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษทัฯ โดยที่บริษทัฯ 
สงวนสิทธิในการทบทวนแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เปน็คร้ังคราว หรือตามความเหมาะสมจำเป็น 
หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
บริษัทฯจะดำเนนิการแจ้งให้ทราบด้วยการเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมของบริษัทฯ 

8.     การจัดการกับเรื่องร้องเรียน หรือข้อสงสัย (Dealing with complaints or inquiries) 

ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ เพื่อร้องเรียนหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับวิธีการที่บริษัทฯ จัดเก็บ ใช้ 
ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือสอบถามข้อสงสัยได้ที่ช่องทาง ดงัต่อไปนี้ 

 

คณะทำงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Committee: DPC) 
บริษัท ไมย์เออร์อินดัสตรีส์ จำกัด 
สถานที่ตดิต่อ: เลขที่ 38/9 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา 

จังหวัดชลบุรี 20230 เบอร์โทรศัพท์: 0-3840-4200 อีเมล: pdpa@meyer-mil.com 


